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معرفی فیلم

گردآورنده: پاتریک مور
ترجمه ی فهمیه خرسندی

 ناشر: نشر طالیی؛ چاپ اول: 1389

شاید بشــود گفت ده بیست ســال پیش تصوِر )طبعاً 
اشتباه( بســیاری از آدم ها این بود که منجمان آماتور 
آدم هایی هستند که پول خودشان یا خانواده شان از پارو 
باال می رود و به دلیل این ازدیادِ منابِع مالی تصمیم دارند 
بخشی از آن را خرج »چیزهای دیگر« کنند. اما خوب 
ما آماتورها می دانستیم و می دانیم که اصاًل و ابداً از این 
خبرها نیست. منجم ها باید تک تک مخارج شان را در این 
زمینه کنترل کنند و گاهی ماه های متمادی برای خرید 

یک قطعه وسیله برنامه ریزی کنند.
ولی این نکته را می شود پذیرفت که خرِج منجماِن آماتوِر 
امروز کمتر از ده سال و بیست سال پیش است. تلسکوپ 
ده اینچی برای منجِم بیست سال پیش کمابیش رؤیای 
دست نیافتنی بود از جنس ســفر به فضا! اما االن اتفاِق 
خاصی نیست داشتِن چنین ابزاری. به هرحال با پیشرفتِ 
عمومِی ابزارهای نجومی به محیطِ بهتر و آسوده تر هم 

برای کارهای نجومی نیاز است.
مثاًل منجم آماتور بعد از شــش هفت ســال کار با انواع 
تلسکوپ ها، تصمیم می گیرد تلســکوپی خیلی بزرگ 
بخرد. طبعاً اگر بتواند این تلسکوپ را در محیطی شبیه 
به رصدخانه برپا کند بهتر نیســت؟ ســقف رصدخانه 
را کنار می زند و دور از نگاِه نگراِن همســایه ها با خیال 
راحــت در حالی کــه روی صندلی لَــم داده یا چای و 
قهوه اش همراهش است به کارهایش بپردازد. اما خریدِ 
رصدخانه های کوچک از آن کارهایی است که به جیِب 

هر کسی قد نمی دهد.
این جاست که منجم ها به داد هم می رسند. با کتاب طراحی 
و ساخت رصدخانه های کوچک. 25 نفر منجم آماتور در این 
کتاب به روشــنی توضیح می دهند که چه طور با امکاناتی 
بســیار معمولی و با هزینه ی کم در خانه ی خودتان یک 
رصدخانه برپا کنیــد؛ آن هم نه فقــط رصدخانه ای برای 
تلســکوپ های اپتیکی. حتی برای نجــوم رادیویی، برای 

عکاسی با سی سی دی، برای رصد خورشید و غیره.

همین که بازی »پرندگان خشــمگین« / »انگری 
بردز« یک نسخه ارائه داد که در فضا انجام می شد 
ِولِوله به جان منجمان افتاد! حاال تصور کنید یک 
بازی کوچک و سبک هست که سرتاپا نجومی است 

و واقعاً نجومی است.
ماجرا از چه قرار است: دکتر استفانو ِمسکیاری که 
زندگِی حرفه ای اش را وقف شــناخت سیاره های 
فراخورشیدی و منظومه های سیاره ای کرده است، 
حاال یک بازی بســیار ساده ســاخته که به تصور 

خیلی ها می تواند انگری بردز منجم ها باشد.
برای این بازی باید یک منظومه ی ستاره ای بسازید 

که پایــدار باشــد و در عرض 
پانصد سال بعد از ساختش 
از هم نپاشــد. به نظرتان 
خیلی ساده است؟ نه! نه! 

نه! اصاًل فریب نخورید. 

چون سیاره های شما برهمکنش گرانشی دارند که 
در این برنامک خیلی هم دقیق محاسبه شده است 
و پوست از سرتان کنده می شود. البته این قسمت 
ساده ی ماجراســت! وقتی می توان یک منظومه ی 
ستاره ای درســت کرد، چرا یک کوتوله ی قهوه ای 
به فالن مدار اضافه نکنیم؟ چرا یک همدِم ستاره ای 
نســازیم؟ نظرتان درباره ی یک غول گازی یا غول 
یخی چیســت؟ دل تان می آید این ها را از دســت 
بدهید؟ نه! در نتیجه با افزوده شدن هر کدام از این 
مؤلفه ها پایدارسازِی منظومه تان دشوارتر و دشوارتر 

می شود. امتحان کنید. به نشانی اینترنتی
 www.stefanom.org/spc 
برویــد و کاری کنیــد کــه 
سیاره هایتان با هم تصادم نکنند 
و به درون خورشــید منظومه 

سقوط نکنند.
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منظومه ی خودتان را بسازید
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پدیده های نجومی
 اردیبهشت 1393

سه شنبه تربیع آخر ماه2/2
در ســاعت12:22، ماه در تربیع دوم قرار 

می گیرد.

چهارشنبه حضیض مداری ماه2/3
در ساعت 04:54، ماه در حضیض مداري در 
فاصله ی 369,769 هزار کیلومتر از زمین 

قرار می گیرد.

شنبه ماه در کنار زهره و عطارد در مقارنه2/6
با طلوع ماه از آسمان صبحگاهی، سیاره ی 
زهره در فاصله ی 4/2 درجه ای در سمت 
راست ماه دیده می شود. در ساعت 07:57، 
سیاره ی عطارد در مقارنه ی خارجی قرار 

می گیرد  )ورود به آسمان شامگاهی(.

دوشنبه هالل آخر ماه،2/8
 خورشیدگرفتگی حلقوی و ماه نو

پیش از طلوع خورشــید هالل آخر ماه 
جمادی الثانی 1435 را با چشم غیرمسلح 
ببینید )در شمال غربی ایران با چشم مسلح 
رؤیت می شود(. از ساعت 08:23 تا 12:44، 
خورشــیدگرفتگی حلقوی با قدر گرفت 
98/7 روی می دهد که در جنوب اقیانوس 
هند، استرالیا و قســمتی از جنوبگان به 
صورت جزئی و در بخش کوچکی از جنوبگان 

به صورت حلقوی مشاهده می شود. 
در ساعت 10:44 ماه نو روی می دهد.

چهارشنبه هالل اول ماه در کنار خوشه ی پروین2/10
پس از غروب خورشید، هالل اول ماه رجب 
1435 را درحالی که خوشه ی پروین 7/9 
درجه باالتر و در سمت راست هالل ماه قرار 

دارد،  با چشم غیرمسلح مشاهده کنید.

پنج شنبه مقارنه ی ماه و َدبَران2/11
در ساعت 21:41، شاهد مقارنه ی ماه و دبران 

با جدایی 1/5 درجه خواهید بود.

یک شنبه ماه در کنار مشتری2/14
در ساعت 20:16، سیاره ی مشتری را در 
فاصله ی 5/9 درجه باال و سمت راست ماه 

مشاهده کنید.

علی ابراهیمی سراجی| محاسبه ی پارامترهای مداری 
ماه و اجرام منظومه ی شمســی و سایر پدیده های 
غیررصدی در مختصات زمین مرکزی و محاسبه ی 
گرفت ها و اختفاها و مقارنه ها و ســایر پدیده های 
رصدی، در مختصات مکان مرکزی و برای مرکز شهر 
تهران با عرض جغرافیایی 35/7 درجه ی شــمالی و 
طول جغرافیایی 51/4 شــرقی محاسبه شده اند که 
با کمی تغییر برای ســایر نقاط ایران نیز کاربرد دارد. 
محاســبه ی زمان رویدادها، بر اساس ساعت رسمی 

کشور است.

2/17چهارشنبه تربیع اول ماه
در ســاعت 07:45، تربیع اول ماه روی 
می دهد. ماه امشب تا نیمه شب در آسمان 
خواهد بود و بهترین زمــان برای رصد 
گودال های ســطحی اش با تلسکوپ یا 
دوربین دوچشمی فراهم شده است.

2/16سه شنبه بارش اتا-دلوی،
 اختفای M67 در اوج مداری ماه
در ساعت 11:30، اوج بارش شهابی
 اتا-دلوی با ZHR متغیــر بین 40 تا 85 
شهاب در ساعت روی می دهد. در ساعت 
14:53 ماه در اوج مــداري در فاصله ی 
404,318 هزار کیلومتــر از زمین قرار 
می گیرد. در ساعت 23:30، آغاز اختفای 
خوشه ی باز M67 با ماه از قدر 7/5 خواهد 
بود.

2/18پنج شنبه ماه کنار قلب االسد و 
بارش شهابی کم فروغ اتا- شلیاقی

در ساعت 20:19، ماه در کنار قلب االسد قرار 
دارد و نیمه شب اوج بارش شهابی کم فروغ 
اتا-شلیاقی با ZHR  حدود 3 روی می دهد.

2/21یک شنبه زحل در مقابله و ماه کنار مریخ
در ساعت 1 دقیقه ی بامداد سیاره ی زحل 
در مقابله قرار می گیرد و بهترین شرایط 
رصدی را خواهد داشت. در ساعت 22:22، 
سیاره ی مریخ در 4/3 درجه ای سیاره باالتر 
از ماه دیده می شود. 

2/22دوشنبه مقارنه ی ماه و سماک اعزل
در ساعت 20:23، ماه مقارنه ی 2/1 درجه ای 
با ستاره ی ســماک اعزل خواهد داشت. 
سماک اعزل پرنورترین ستاره در صورت 
فلکی سنبله  است.

2/24چهارشنبه مقارنه ی ماه و زحل در ماه کامل
در ساعت 20:25، مقارنه ی 3/2 درجه ای 
ماه و سیاره ی زحل روی می دهد )زحل در 
سمت راست ماه قرار دارد(. 
در ساعت 23:46 ماه کامل روی می دهد. 

2/26جمعه مقارنه ی زهره و اورانوس
پیش از سپیده دم، ســیاره ی زهره در 
فاصله ی 1/2 درجه پایین تر از ســیاره ی 
اورانوس با چشم مســلح دیده می شود. 
این فرصت مناسبی است تا با استفاده از 
موقعیت  زهره در آسمان، سیاره ی اورانوس 
را پیدا  و  با تلسکوپ رصد کنیم.

2/28یک شنبه ماه در حضیض مداری
در ساعت 16:27، ماه در حضیض مداري 
در فاصلــه ی 367,102 کیلومتر از زمین 
قرار می گیرد.

2/31چهارشنبه مریخ در اقامت دوم و تربیع اول ماه
در ســاعت 13:30، مریخ در اقامت دوم 
قرار می گیرد و حرکت رجوعی را به اتمام 
می رساند. در ساعت 17:29، تربیع آخر 
ماه روی می دهد. از امشب به بعد حرکت 
رجوعی مریخ پایان می یابد و دوباره مریخ 
حرکت عادی رو به شرق خود را  در زمینه ی 
ستاره ها  از سر می گیرد.

گروهــی از فضانوردان که بــه مریخ اعزام 
شــده اند، در ســاعت های پایانی ســفِر 
شش ماهه شان به مریخ، موجود زنده ای کشف 
می کنند که اوضاع را زیر و رو می کند. کاشف 

ناپدید می شود و ... 
آخرین روزها روی مریخ فیلم غریبی است و 
می شود گفت برای چندمین بار اثبات کرد تالش 
برای تلفیِق ژانرهای وحشت و علمی تخیلی به 
این آسانی ها خوب از کار درنمی آید. مثاًل ژانر 
زامبی ها ژانر بدی نیست و فیلم های موفق و 

خوب کم نداشته؛ ژانر سفر به سیاره ی 
دیگر هم همین طور.  اما وقتی 

صحبــت از »زامبی های 
مریخی« می شود، باید 

خیلی محتاط بود.

اشتباه نکنید. فیلم ظاهِر بدی ندارد! جلوه های 
ویژه بسیار خوب است، محیط مریخ زیبا و 
جذاب بازسازی شده، بازیگرها اسم  و رسم دار 
هستند،  بودجه ی فیلم اصاًل کم نیست. اما 
قطعاً اهل علم را با سخت گیری های همیشگی 
راضی نمی کند؛ به ویژه آن که یک ســال هم 
از زمان پخش فیلم معقــول و جذابی مثل 
گزارش اروپا نگذشته که تلفیِق خوبی بود از 
ژانرهای وحشت و سفر به سیاره ی تازه. اما 
پیشنهاد می کنیم به هرحال فیلم را ببینید؛ 
به یک بار دیدن می ارزد. غرق شدن در محیِط 
بازســاخته ی مریخ همراه با کمی دلهره و 

هیجان شمار ا به فضا و زمانی دیگر می برد.

معرفی  وبگاه

اســطرالب وبگاهی اســت برای منجمان تازه وارد که 
می خواهند راه خــود را در دنیای حرفــه ای نجوم پیدا 
کنند. هدف اسطرالب آشنا کردن دانشجویان کارشناسی 
علوم پایه، دانش آموزان دبیرستانی عالقه مند به علوم و 
منجمان آماتور باتجربه، با دنیای تحقیقات حرفه ای در 

زمینه ی  نجوم است. 
برای این منظور اسطرالب هفته ای یک بار یکی از مقاالت 
نجومی روز دنیا را به زبانی ســاده کــه قابل درک برای 
مخاطبان تازه وارد به دنیای علم باشد، بازنویسی می کند. 
اسطرالب می خواهد زنجیره ی ارتباطی کوچکی باشد بین 
پژوهش هایی که در دانشــگاه ها انجام می شود و افرادی 

که در ابتدای راه هســتند.  اگر از عالقه مندانی هستید 
که می خواهید بدانید منجمان چه داده هایی از آســمان 
می گیرند، برای این کار از چه روش هایی استفاده می کنند 
و  چه طور از بین داده هایشــان نتایج فیزیکی استخراج 
می کنند، اسطرالب پاسخ پرسش های شــما را خواهد 
داد.  با خواندن مقاله های نجومی روز دنیا به زبان ســاده، 
می توانید از طیف گسترده ای از فعالیت های پژوهشی نجوم 

و اخترفیزیک در دنیای دانشگاهی باخبر شوید.
از وبگاه اســطرالب دیدن کنید و آن را به دوستان خود 
معرفی کنید. بی صبرانه منتظر نظرات و پیشــنهادهای 

www.staryab.com  :شما هستیم. نشانی اسطرالب

اسطرالب  : دریچه ای به دنیای نجوم حرفه ای
www.staryab.com
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