گزارش سفر اختصاصي

پ سـفرمـــرـاجرا

اگر در س��فر با بادهايي خالف جهت برخورد
كنيد چه ميكنيد؟
دو پديده درباره قايقهاى مدرن با منطق نميخواند،
ولى اتف��اق ميافتند و با زبان فيزيك توجيه ش��دني
ِ
س��رعت با ِد
اس��ت ،اول چطور يك قايق ميتواند از
موجود سريعتر برود؟ يعنى مثال با سرعت با ِد بيست
كيلومتر در س��اعت ،قايق بتواند حتى پنجاه كيلومتر
در س��اعت شتاب بگيرد و دوم چگونه يك كشتى يا
قايق بادى ميتواند بر خالف جهت باد سفر كند؟
در گذش��ته ك��ه بادبانها به ش��كل مربع س��اخته
ميش��دند ،كش��تيها تنها ميتوانس��تند در جهت
ومس��ير باد حرك��ت كنند .اما با وج��ود بادبانهاى
مثلثى ام��روز و طرز تعبيهش��ان ديگر محدوديتى
براى س��فر با نيروى باد نيست .بادبانها مثل بالهاى
هواپيم��ا عمل ميكنن��د. يعنى همانط��ور كه يك
هواپيما روى باند فرودگاه افقى شتاب ميگيرد ،ولى
قدرت باد ايجاد ش��ده باعث برخاس��تن هواپيماى
چند تنى ميش��ود و ب��ه صورت عم��ودى صعود
ميكند و در آسمان قرار ميگيرد ،قايقها هم از اين
قدرت براى شتاب بهره ميگيرند ،يعنى در حاليكه
قايقى پهلويش به س��مت وزش باد است ،ميتواند
عمود بر جريان باد شتاب ايجاد كند.
به طور مثال  ،داخل اتومبيل در حال س��رعت اگر
دس��ت را از پنجره بيرون بگذاري��م بادي را كه به
عل��ت حركت اتومبيل ايجاد ش��ده به خوبي حس
ميكني��م .قايقى كه به علت باد ش��تاب يافته هم از
براى خودش ايجاد با ِد ديگرى ميكند و اين
مقابل ِ

 قاي��ق با حركت عمود بر مس��ير ب��اد ميتواند به
باالترين سرعتش برس��د و با زواياى ديگر اين امر
 Kمانع حركت پهلويى ميشود
عملى نيس��ت. eel
و داخل قايق يك تن ُس��رب تعبيه شده تا مانع چپ
شدن آن به وسيله باد شديد شود ،يعنى مثل ترازو
عم��ل ميكند و هرچه زاوي��ه دكل با خط عمودى
بيشتر باشد عكس العملkeel هم بيشتر است.
ش��واهد بازمانده از كشف الشه كشتيهاي ׳׳واى
كينگه��ا ׳׳ نش��ان داده آنها در قايقهايش��انkeel
تعبيه ميكردند  .مشاهدِه تصاوير به درك مطلب
بيش��تر كمك ميكنن��د.Keel در آبهاى كم عمق
محدودي��ت ايجاد ميكن��د ،ولى الزم��ه قايقهاى
اقيانوس پيماست.
 يك فرد با علم به اين موارد ميتواند درست
عمل كند؟
بله و خير ! در واقع عملكرد بس��تگى دارد به ميزان
توانمندي فرد .بعضيها با خواندن طرز پخت يك
غ��ذا ميتوانند آن را به خوبى تهيه كنند و بعضيها
توان پختن نيمرو را هم ندارند.
اس��تعداد خواندن و عمل ك��ردن تنها منحصر به
اقليت كوچكي اس��ت اما بنده باور دارم خواس��تن
توانس��تن اس��ت و براى بهتر شدن ،تمرين هميشه
كليد اصلي محسوب ميشود.

 توسعه بدنه قايقها چطور امكان پذير شد؟
قايقهاى با سه
س��الهاى ش��صت ميالدى در اروپا
ِ
بدنه درحال تكامل و توسعه بودند .با داشتن امكان
ش��ناوري بهتر و بيش��تر اين قايقها ميتوانستند به
مراتب از قايقهاى يك بدنه اى س��ريعتر و سبكتر
بروند و پارسال يك فرانسوى با يكى از همين قايقها
كه هزينه س��اختش بيش از يك ميليون دالر بود،
توانست بدون توقف در  42روز دنيا را دور بزند.
البت��ه از هم��ان ابت��دا قايقهايي با س��ه بدنه يك
مش��كل بزرگ داشتند ،چپ ش��دن و عدم امكان
برگرداندنشان آن هم به تنهايى در پهنه خروشان
اقيانوسها اما آقاىدونالد كراهرست انگليسى36 ،
ساله ،نابغه ساختن يك ابزار الكترونيك براي رفع
اين مش��كل بود.او اس��بابى اختراع كرده بود براى
حل مشكل سرنگون ش��دن و دوباره برپا برگشتن
قايقهاى س��ه بدنه اى و آن ب��ه اين صورت بود كه
با نصب يك كيس��ه پالستيكى و پمپ باد در نوك
دكل كه هنگام برخورد با آب فعال ميشد و كيسه
را پر از باد كرده و مانع فرو رفتن دكل به داخل آب
ميشد و سرپا كردن قايق راممكن ميكرد.دونالد
مش��كل پولى داشت و براى فروش اختراعش نياز
به يك بازار يابي گس��ترده ،پس تصميم گرفت در
سال  1968با ش��ركت در يك مسابقه سفر بدون
توق��ف دور دنيا روى يك قايق س��ه بدنه اى كه به
ابداع خودش مس��لح شده بود ،براى ابداعش بازار
فروش ايجاد كند.
يك ش��ركت داوطلب شد ِ
قايق مسابقه را براى او
در اختيارش بگذارد ،ولى اگر نميتوانست مسابقه
را تمام كند ،بايد هزينه ساختن را پرداخت ميكرد
و به همين خاطر با عجله قايق س��اخته شد ،ولى زير
اس��تاندارد الزم ب��ود و دوهفته قبل از مس��ابقه در
اختياردونالد گذاش��ته ش��د و او به نقايص آن پى
برد و س��عى ك��رد آن را برطرف كند و تا حدى هم
قايق بهبود يافت ،ولىدونالد ميدانست كه قايقش
توان مقاومت ش��رايط راديكال در قطب جنوب را
ندارد و...
ادامه دارد

بخش زيرين كه مانع چپ شدن است
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پوشه

نمونه اي ازقايقهاي پيشرفته امروز

محور تغيير دهنده جهت

وقتي باد معادله ها را بر هم ميزند

انسان تندرستی و ثروت را در شلوغيهاي زندگي از دست خواهد داد

مجيد كاظمي

باد ايجاد ش��ده از مقابل هم ايجاد ش��تاب ميكند،
اينجا اين پديده با استدالل منطقي همخوانى ندارد،
ول��ى از جنبه علم فيزيك عملي اس��ت چون با قرار
دادن بادبان دريك زاويه مناسب ،دو نيروى باد به
شتاب بيشتر قايق كمك ميكند و سرعتش افزوده
ميشود و هرچه سرعت قايق بيشتر باشد ،به شتاب
حاصل از باد ايجاد ش��ده هم افزوده خواهد ش��د ،تا
جايي كه نيروى اصطكاك در تماس با آب حاصله
از سرعت قايق ،مانع سرعت بيشتر قايق ميشود.
ام��ا چطور قاي��ق ميتواند خ�لاف جهت باد
حركت كند؟
س��ه جز ِء از ي��ك قايق اين پدي��ده را امكان پذير
ميكنن��د .اول بادب��ان ك��ه مثل ب��ال هواپيما عمل
ميكند ،دوم تير ه تَ ِه قايق ( eel ،) kسوم پره انتهاى
قايق (rudder) كه با س��كان حكم فرمان را دارند.
بادبان با نيروى باد به قايق ش��تاب ميدهد و تيره ته
قايق (keel)مانع حركت قايق در جهت باد ميشود
( به طرف پهلو ) و ( udder ) rپَ ِر ه وسكان به مسير
حرك��ت قايق جهت ميدهند  .اين جهت ميتواند تا
زاويه  45درجه به مسير وزش باد نزديك شود.

