داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ در ﺳﻄﺢ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ
ﺟﻬﺖ ﭘﯿﮑﺎن زﻣﺎن را ﺗﻐﺮ دﻫﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮد | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۴ ،آذر ۱۳۹۶
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﭘﯿﮑﺎن زﻣﺎن« ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺘﺎن ﺧﻮرده
اﮔﺮ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻓﯿﺰﯾﮏ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ،
ً
اﺳﺖ؛ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1927ﺗﻮﺳﻂ »آرﺗﻮر ادﯾﻨﮕﺘﻮن« اﺧﺘﺮﺷﻨﺎس اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و دﻟﯿﻞ
ﺣﺮﮐﺖ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮی ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎی داغ را در دﻣﺎی اﺗﺎق ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ،ﮐﻢ ﮐﻢ ﮔﺮﻣﺎی ﺧﻮد را
از دﺳﺖ داده و ﺧﻨﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان

ﺟﻬﺖ ﭘﯿﮑﺎن زﻣﺎن را در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﺗﻐﺮ داد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در اﺑﻌﺎد ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ،
ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎی ﮔﺮم ﺗﺮ ﺷﺪه و دﻣﺎی اﺗﺎق ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

ﺗﺌﻮری ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﻬﻮم »ذرات ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ« ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺻﻞ »درﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ
ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ« )ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺮ ذره در ﯾﮏ درﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎﯾﺮ ذرات ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد( ﺑﻮده اﻣﺎ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت در آن ﺑﻪ ﻗﺪرت ارﺗﺒﺎط ذرات درﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﯿﮑﺎن زﻣﺎن ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻮده و ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﺮ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﮑﺎن زﻣﺎن ،ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ در ﯾﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﮐﻠﺮوﻓﺮم دﻣﺎی اﺗﻢ ﻫﯿﺪروژن
را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﻢ ﮐﺮﺑﻦ اﻓﺰاﯾﺶ دادﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺪم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ذرات ،اﺗﻢ ﻫﯿﺪروژن ﺧﻨﮏ ﺷﺪه و
ﮔﺮﻣﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺗﻢ ﮐﺮﺑﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ دﻫﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﯿﺪروژن و ﮐﺮﺑﻦ در
ﻣﻮﻟﮑﻮل ﮐﻠﺮوﻓﺮم روﻧﺪ ﻋﮑﺲ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﯿﺪروژن ﮔﺮم ﺗﺮ ﺷﺪه و ﻣﻮﻟﮑﻮل ﮐﺮﺑﻦ

ﺳﺮدﺗﺮ ﺷﺪ ،ﭘﺪﯾﺪه ای ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﺮ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﮑﺎن زﻣﺎن را در اﺑﻌﺎد ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺗﺄﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺎﻧﻮن دوم ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ را ﻧﻘﺾ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﻧﺪ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن دوم ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ،ذرات ﻏﯿﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﻓﺮض
ﺷﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺻﻮرت ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ذرات ﺻﺎدق ﻧﯿﺴﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﮑﺎن زﻣﺎن ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻮده و
ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ در اﺑﻌﺎد ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻼف ﺟﻬﺖ آن رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
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