
  

 

  

 را انرژی و نيرو ارزی هم که ای نظریه نخستين
  کرد مطرح

  

 رنگ-مغناطيس و رنگ-بار

ندورا حال در انرژی بسته فوتون  مغناطيسی و الکتریکی ميدانهای همچنين .است 
 استاتيک الکترومغناطيسی ميدانهای ازنوع نوری پرتو یک اطراف (الکترومغناطيسی)
 از تر قوی بسيار شود، می ایجاد فوتون یک توسط که الکترومغناطيسی ميدان .نست

رژیان که نشده مشخص کنون تا آن بر افزون .است آن با آميخته گرانشی ميدان  ميدان 
 که نشده شناخته هنوز همچنين .باشد می نوسانی یا است استاتيک فوتون گرانشی
 و شود می توليد فوتون توسط چگونه گرانشی و الکترومغناطيسی ميدان ميدانی دو این

 است فيزیک ی نشده حل معمای یک این .دارند اختالف اندازه این تا چرا

   مربوطه مرجع

 این بيندازیم، گرانشی ميدان در الکترومغناطيسی امواج رفتار به جدید نگاه یک دهيد اجازه
 موج یک دانيم می همچنانکه .شود واقع مفيد معما این حل در تواند می نگرش

 .است شده تشکيل هم بر عمود مغناطيسی و الکتریکی ميدان دو از الترومغناطيسی
 1 شکل
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 فوتون فرکانس دهد، می نشان تجربی شواهد و کرده پيشگویی عام نسبيت همچنانکه
 کند می تغيير گرانشی ميدان در

نميدا در فوتون یک هنگاميکه  یابد می افزایش آن فرکانس کند، می سقوط گرانشی 

 افتد؟ می اتفاقی چه حالت این در

  رابطه به توجه با .دهد می انجام کار فوتون روی گرانش نيروی گفت توان می مجموع در

  

W=∆E 

 انرژی به آن دیگر قسمت و التریکی انرژی به فوتون توسط شده انجام کار از قسمت یک
 2 شکل .شود می تبدیل مغناطيسی

  

 

Figure 2 

  



 ارائه توضيحی بحال تا نظری فيزیک در پدیده این برای شد، بيان صفحه باالی در همچنانکه
 .اچ .پی .سی .نظریه به توجه با را پدیده این خواهم می اینجا در بنابراین .است نشده

 دهم توضيح

  

CPH اصل 

Principle of CPH 

CPH  

کتحر ثابت سرعت با که است ثابت جرم با بنيادی ذره یک  لختی دارای ذره این .کند می 
ای ذرات سایر با ذره این بين واکنش هر در .است دورانی  آن سرعت مقدار در نيروها 

  بطوریکه شود، نمی داده تغييری

  

gradVc=0 in all inertial frames and any space 

  است حرکت اندازه دارای ذره این

P=mVc 

  دورانی لختی دارای همچنين  

I  

 است 

هنگاميکه نيروی خارجی بر آن اعمال شود، قسمتی از سرعت انتقالی آن به سرعت  
یعنی .  تغييری داده نمی شودVcتبدیل می شود، بطوریکه در مقدار ) یا بالعکس (دورانی 

بنابراین مجموع . اندازه حرکت خطی آن به اندازه حرکت دورانی و بالعکس تبدیل می شود
تنها انرژی انتقالی آن به انرژی . انرژی انتقالی و انرژی دورانی آن نيز همواره ثابت است

 دارای حرکت دورانی . اچ. پی. هنگاميکه سی. ل می شوددورانی و بالعکس تبدی

Spin   

  3شکل . است، گراویتون ناميده می شود
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Figure 3 

  

 رنگ-مغناطيس و رنگ-بار

 دارای آنها کند، می احساس را دیگری .اچ .پی .سی وجود .اچ .پی .سی یک هنگاميکه
 رفتار الکتریکی نيروی نظير گراویتون یک .شود می ناميده گراویتون که شوند می اسپين
 ميدانهای دليل بهمين کند، می رفتار مغناطيسی نيروی نظير دیگر گراویتون و کند می

 4 شکل .شود می ظاهر مغناطيسی و الکتریکی

 
 

  

  

Figure 4 



  

 نشان می دهد که دو گراویتون با جرم 4شکل 

m  

  و اندازه حرکت

p=mVC  

  در فاصله ی

r,   
   

اما چون مقدار سرعت آنها ثابت است، حرکت انتقالی آنها . یکدیگر را حس کرده و یکدیگر را جذب می کنند
رنگ -دارای اسپين، بصورت بار. اچ. پی.  هنگاميکه سی.تبدیل می شود Spinبه حرکت دورانی 
 در واقع گراویتون به دليل آنکه دارای اسپين است به  .رنگ ظاهر می شود-یا مغناطيس

  رنگ وجود دارد-رنگ یا مغناطيس-یکی از دو صورت بار

   .5شکل .  هستند Spinی یک فوتون از تعدادی گراویتون تشکيل می شود که دارا
  
بنابراین هنگاميکه فوتون با سرعت نور حرکت می . همچنين فوتون دارای اسپين است 

  کند، گرایتون هایی که فوتون را تشکيل داده اند دارای حرکتهای زیر می باشند
حرکت انتقالی برابر سرعت نور، زیرا فوتون با سرعت نور منتقل می شود و اجزای  

   آن نيز الزامًا با همين سرعت منتقل می شوندتشکيل دهنده
بيشتر . اچ. پی. مقدار سرعت سی. اچ. پی. ، زیرا طبق اصل سی)اسپين(حرکت دورانی 

ها با یکدیگر ادغام می شوند و سایر ذرات . اچ. پی. از سرعت نور است و هنگاميه سی
  می شودرا تشکيل می دهند، مقداری از سرعت انتقالی آنها به اسپين تبدیل 

و حرکت ناشی از اسپين فوتون، زیرا گراویتون ها در ساختمان فوتون هستند و از حرکت 
  5شکل . اسپينی فوتون سهم می برند

ر یک ميدان گرانشی، هنگاميکه فوتون بسمت آبی جابجا می شود، گراویتون ها تبدیل د
فوتون به به انرژی می شوند و زمانيکه فوتون بسمت قرمز جابجا می شود، انرژی 

. گراویتون تبدیل می شود و سرانجام با تباه شدن انرژی ، ماده و پادماده پدید می آید
  5شکل 

   

  



 

Figure 5 

  

  .یک زیر کوانتوم هستی در طبيعت است  CPHدر حقيقت 

Sub Quantum of existence in Nature  

  
این زیر کوانتوم دارای جرم است، پس جلوه ی ماده است، دارای اندازه حرکت است که 

در  رنگ-رنگ یا مغناطيس-همچنين دارای یک زیر کوانتوم بار. بيان کننده ی انرژی است
-سرنگ یا مغناطي- بار در زیر کوانتوم. اچ. پی. هنگاميکه دو سی. اطراف خود است

  6شکل . یکدیگر قرار گيرند، وجود یکدیگر را حس کرده و همدیگر را جذب می کنند رنگ
ها . اچ. پی. همچنين سی. تشکيل می شود. اچ. پی. یک کوانتوم انرژی از تعدادی سی

در واقع یک . های دیگر کار انجام می دهند و توليد انرژی می کنند. اچ. پی. روی سی
  یک موج الکترومغناطيسی است تشيل می شود. اچ. پی. یکوانتوم انرژی از تعدادی س

برخورد (ها هنگامی یکدیگر را حس می کنند که با یکدیگر تماس بگيرند . اچ. پی. سی
یا در فاصله بسيار کمی از یکدیگر ) کنند که در اینصورت به دليل اسپين یکدیگر را می رانند

  قریبًا برابر است با باشند نظير فاصله ای به اندازه ی طول پالنک که ت

 )Plank Length that is equal 1.6x10-35 m(  

مغناطيس رنگ آنها روی یکدیگر اثر کرده و یکدیگر را جذب می /رنگ-ر چنين حالتی بارد
  6شکل . کنند

   

   



 

  

Figure 6 

 گرانش

 Gravityگرانش 

  
این جریان دائمی بين تمام ذرات و . ، گرانش یک جریان است. اچ. پی. در نظریه سی

   .به عنوان مثال به زمين و ماه توجه کنيد. اجسام وجود دارد

. اچ. پی. یک ميدان گرانشی از تعداد متنابهی سی. زمين دارای ميدان گرانش است
. س ميدان گرانشی زمين نيز از تعداد بيشماری سیپ. تشکيل شده است) گراویتون(

  اچ تشکيل شده است که در اطراف زمين در حرکت هستند. پی
یعنی هيچ کنش و واکنشی بين زمين و سایر اجسام . فرض کنيم زمين منزوی است

هایی که به زمين می رسند، جذب آن . اچ. پی. در این صورت همه ی سی. وجود ندارد
   موجود در آنجا اطاعت می کنندشده و از نيروهای

  اما همچنان که می دانيم زمين منزوی نيست و با سایر احسام کنش متقابل دارد
در اینجا دو ميدان وجود دارد، یکی ميدان گرانشی زمين و . نگاهی به زمين و ماه بيندازید
  . دیگری ميدان گرانشی ماه

گری زمين را ترک می کند و به دليل هنگاميکه یک گراویتون به زمين می رسد، گراویتون دی
  .است، زمين را به دنبال خود می کشد مغناطيس/رنگ- بار آنکه دارای یک زیر کوانتوم

  ميدان خارج شود تا جایيکه زمين از حوزه عمل این زیر کوانتوم

  

 تشکر با

 جوادی حسين

  

 مطالب فهرست امروز، تا آغاز از فيزیک
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