ﮐﺸﻒ راز ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ »ﻗﻄﺮه ﭘﺮﻧﺲ روﭘﺮت«
ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻌﻔﺮی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۴ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۶
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﻄﺮه از ﺷﯿﺸﻪ ﻣﺬاب را درون آب ﺳﺮد ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻋﺠﯿﺐ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ .در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﭽﻪ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ در آﻣﺪه ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﺘﻬﺎی آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺘﯽ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﻢ ﻣﻘﺎوم
ﺑﻮده اﻣﺎ ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ آن ﺑﻪ ﺷﺪت ﺷﮑﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ را روی ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺬﮐﻮر
اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ آن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﻗﻄﺮه ﭘﺮﻧﺲ روﭘﺮت« ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮده ،زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﻄﺮه از ﺷﯿﺸﻪ ای ﻣﺬاب ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ اﻧﺒﺴﺎط ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺎﻻ )ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺸﻪ ﺳﻮد-آﻫﮏ ﯾﺎ ﺳﺮب
دار( درون ﻣﺤﻔﻈﻪ ای ﺑﺎ آب ﺳﺮد رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻮﺋﻨﭻ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﻓﺮوﻧﺸﺎﻧﯽ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻨﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺠﺰه رخ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺟﻬﺖ ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻦ از راز »ﻗﻄﺮه ﭘﺮﻧﺲ روﭘﺮت« ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری
ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﭘﻮﻻرﯾﺰه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻄﻮط ﺗﻨﺶ در ﺷﯿﺸﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ
ﭘﯿﭽﯿﺪه ،ﺳﻄﺢ ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﻓﺸﺎری و ﮐﺸﺸﯽ را در ﻃﻮل ﺷﯿﺸﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺎرﺟﯽ »ﻗﻄﺮه ﭘﺮﻧﺲ روﭘﺮت« ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﻓﺸﺎری  760ﮐﯿﻠﻮ ﻧﯿﻮﺗﻦ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﯽ اﺳﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻗﻄﺮه ﺷﯿﺸﻪ ای ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از داﺧﻞ آن ﺧﻨﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﻓﺸﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی در ﺣﺪود  760ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮ ﻧﯿﻮﺗﻦ ﺑﺮ
ﻣﺮﺑﻊ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﮐﺸﺸﯽ ﻓﺮاوان در داﺧﻞ آن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ »ﻗﻄﺮه ﭘﺮﻧﺲ روﭘﺮت« را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺎل  ،1994ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﻦ
ﺑﺨﺶ ﻧﺎزک ﺗﺮ ﺷﯿﺸﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﺗﺮک ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  6500ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
اﻧﺘﻬﺎی ﺿﺨﯿﻢ ﺗﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﻞ ﻗﻄﺮه ای ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﺧﺎص در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﻢ ﻣﻘﺎوم ﺑﻮده،
در ﮐﺴﺮی از ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﻮدر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

