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برندگان نوبل فیزیک 2020
فدراسیون سرآمدان علمی ایران

مقدمه:
"راجرر پنررروز" فیزیکرردان نظررری سرشررناس ،نیمری از جرایزهی نوبررل امسررال را بر علر کشر
«تشررکیل س ریاهچال ها پیشبین ریِ مس ر یمِ نس ر ی
ب ر طررور مش ر ر

اینکر

عمررومی اس ر » از آنِ خررود کرررد .نیم ری دیگررر از جررایزه

ب ر "راینهررارد گنررزل" و "آنرردرا گررز" ب ر عل ر

«کش ر

جسررم چگررالِ ابرسررنگین در

مرکز کهکشان راه شیری» رسید.
هررر سرر فیزیکرردان برنرردهی نوبررل امسررال برر علرر کشفیاتشرران پیرامررون یکرری از عجیرربترین
ای رن جررایزه شرردندِ .س رر راجررر پنررروز ،فیزی رکدان و

پدی ردههای دنی را ب ر نررا س ریاهچال موف ر ب ر دریاف ر

ریاضرریدان برجسرر انگلیسرری اسرر  .وی تررز دک رررای خررود را در دانشررگاه کم ررریج نوشرر

و اکنررون

اسرر اد بازنشسرر دانشررگاه "آکسررفورد" اسرر  .وی نظریرر جدیررد ،فرضرری تویسرر ر ،را مطررر کرررده
اسر  .بسریاری از دانسر های بشررر در مررورد سریاهچال ها مرردیون کشررفیات پنررروز اسر  .پنررروز شخصراً و
بررا کمررک دیگررران از جمل ر فیزی رکدان نظری ر پرررداز ،اس ر یون هاوکین ر
سریاهچال ها ارائر دهرد .او ثابر

توصری

توانس ر اس ر

قضررایایی را در

کررده اسر  ،سر ارهای کر جرر زیرادی دارد ،پر

بر یرک سریاهچال ت رردیل خواهررد شررد .راجررر پنررروز نشرران داد کر قرروانین نسر ی

از نررابودی

عررا منجررر بر تشررکیل

سیاهچال میشود.
راینهررارد گنررزل و آنرردرا گررز هررر کرردا گروهرری از اخ رشناسرران را ره ررری میکننررد کرر از اوایررل
ده ر  1۹۹0در مطالعاتشرران ب ر بررس ری منط ر ای ب ر نررا کمرران  Aدر مرکررز کهکشرران مررا م مرکررز شررده
بودنررد .ای رن دو کش ر

کردنررد ک ر حرک هررای مررداری س ر ارگان در کهشکشرران توس ر اجسررا بس ریار

سررنگین و نررامرئی در مرکررز کهکشرران اداره میشرروند .ی رک س ریاهچال ی ابرسررنگین تنهررا توض ریح کنررونی
در مرورد ایرن حرکرات مرداری اسر  .ت سریم جرایزه نوبرل میران چنرد دانشرمند کر در زمینر های مررت
فعالی

دارند ،امری باسراب بر شرمار مریرود .سرال گذشر نیرز نوبرل فیزیرک بر طرور مشر ر

دانشررمند کانررادایی و دو دانشررمند سوئیسری اهرردا شررد .خررانم گررز چهررارمین زنری اسر
ب ر دریاف ر

جررایزه نوبررل فیزی رک شررده اس ر  .او در واکررنش ب ر دریاف ر

بر یرک

کر ترراکنون موفر

ای رن جررایزه گف ر « :امی ردوار

ب وانم الها بخش دیگر زنان جوانی باشم ک وارد این رش میشوند».
جررایزه ن رردی نوبررل فیزی رک امسررال حرردود ی رک میلی رون و صررد هررزار دالر اس ر
پنروز و نیم دیگر آن ب گز و گنزل تعل میگیرد.
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 -1راجر پنروز
ِسررر راجررر پنررروز فیزیررکدان و نس ی شررناسِ سرشررناس ،در سررال  1۹31در انگلسرر ان زاده شررد .بسرریاری
از پای ر ایترین ویژگیهررای س ریاهچال ها توس ر پنررروز در ده ر ی  60م ریالدی کش ر

شررد .برررای مجموع ر ی

کارهای تاثیرگذارش بر روی سیاهچال ها ،سرراجر پنروز ،نوبل فیزیک  2020را از آن خود کرد.
بعررد از اخررذ مرردر

دک ررری در رشرر ی ج ررر هندسرری در سررال  1۹57از دانشررگاه کم ررریج ،پنررروز در

دانشررگاههای انگلس ر ان و آمریکررا م ا هررای موق ر

زی رادی را بررر عهررده داش ر  .از سررال  1۹64تررا  1۹73ب ر

عنرروان اسر اد ریاضری در «بِربِررک کررالج» مشررلول بر کررار بررود و از سررال  1۹73بر بعررد در دانشررگاه آکسررفورد
ب ر ترردری

ریاض ریات پرداخ ر  .پنررروز در سررال  1۹۹4ب ر عل ر

خرردماتش ب ر علررم ب ر صررورت رسررمی ب ر

عنوان شوالی برگزیده شد.
ثابرر کردنررد کرر تمررا مررواد درون سرریاهچال ها در

در سررال  1۹6۹پنررروز برر همررراه اسرر یون هاوکینرر

یرک ن ط ر ک ر تکینگری نامی رده میشرروند فرررو میریزنررد .تکینگ ری مکررانی در فضررا اس ر
چگررالی بینهایرر
فضررای اطرررا

کر در آن مرراده تررا

و حجررم صررفر فشرررده میشررود .همچنررین پنررروز روشرری برررای شناسررائی ویژگیهررای

س ریاهچال گس ر رش داد ک ر ب ر وس ریل ی ای رن روش ک ر ب ر «دی راگرا ِ پنررروز» معرررو

اس ر

میترروان ترراثیرات گرانشرری سرریاهچال بررر روی اجسررامی کرر برر آن نزدیررک میشرروند را محاسرر نمررود.
همچنرین مفهررو دیگررری بر نررا «کاشریکاری پنررروز» نیرز توسر او کشر

و گسر رش داده شررده کر در آن

بررا اس ر فاده از مجموع ر ای از اشررکال ،برردون اینک ر از الگوهررای تکررراری اس ر فاده شررود میترروان روی ی رک
سطح را ب طور کامل تح پوشش قرار داد.
همچنرررین پنرررروز بررر مسرررائل مربرررو بررر سرچشرررم های مسررر ل ی "آگررراهی" عالقررر ی ویرررژهای دارد و
ترراکنون دو ک ررا در ایررن زمینرر چررا کرررده اسرر  .برر ع یرردهی او ماهیرر

کوان ررومی و ح رری کوان ررو -

گرانشرریِ ملررز در بوجررود آمرردن تجربرر ی آگرراهی در انسرران تاثیرگذارنررد .برر بیرران دیگررر برر ع یرردهی او
آگاهی تنها حاصل مجموع محاس ات کالسیک نورونها نیس .
در جدول زیر تعداد م االت و دیگر شاخصهای علمی راجر پنروز آورده شده اس .
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فعالیتهای علمی راجر پنروز از دید آمار
103

تعداد م االت

11323

تعداد کل ارجاعات
میانگین ارجاعات در سال

185

میانگین تعداد ارجاعات برای هر م ال

110

شاخص اچ

33

س ر م ال ر ی مهررم و پرارجررا پنررروز ب ر همررراه تعررداد کررل ارجاعررات ایررن م ال ر ها در جرردول زیررر آورده
شده اس .
پر ارجاعترین مقالههای راجر پنروز
عنوان م ال

تعداد ارجاعات

نا مجل

An Approach To Gravitational Radiation
By A Method Of Spin Coefficients

1821

Journal Of Mathematical Physics

Gravitational Collapse And Space-Time
Singularities

1068

Physical Review Letters

Singularities Of Gravitational Collapse
And Cosmology

995

Proceedings Of The Royal Society
Of London Series A-Mathematical
And Physical Sciences

همانطور ک در جدول باال میتوان دید ،م ال ی An Approach To Gravitational Radiation By A

 Method Of Spin Coefficientsک در مجل ی  Journal Of Mathematical Physicsچا شده اس

با

 1821بار ارجا  ،بیش ر تعداد ارجاعات م ال های راجر پنروز را داراس  .راجر پنروز نیمی از جایزهی ن دی نوبل
فیزیک  2020را ب خود اخ صاص داد.
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 -2راینهارد گنزل
زاده شرررد .ایرررن اخ رشرررناس آلمرررانی بررر علررر کشررر

گنرررزل در سرررال  1۹52در هرررام ور

ابرسیاهچال در مرکز کهشکشان راه شیری برندهی جایزهی نوبل در سال  2020شد.
گنررزل در سررال  1۹75از دانشررگاه بُررن دیررپلم فیزیررک دریافرر

کرررد و در ادامرر مرردر

دک ررری

خررود را از همرران دانشررگاه در سررال  1۹78اخررذ نمررود .از سررال  1۹78تررا سررال  1۹80او برر عنرروان
دانشررجوی پسررادک ری در مرکررز هرراروارد-اسمیسررونین مشررلول تح یرر بررود ایررن مرکررز در سررال
 1۹73تاسی

شد و ب فعالی در هف

زمین ی مخ ل

میپردازد.

در سررال  1۹81او ب ر عنرروان دانشرریار در دانشررگاه کالیفرنی را برکل ری مشررلول ب ر کررار شررد و در سررال
 1۹85ب ر درج ر ی اس ر اد تمررامی رس رید .از سررال  1۹86ب ر بعررد او بطررور همزمرران فعالی هررایش را در
دانشگاههای برکلی و موسس ی مک

پالنک آلمان ادام داد.

گنررزل و همکررارانش توسرر تلسررکو های جدیرردی کرر در شرریلی شرررو بکررار کرررده بررود برر
مطالعرر ی مرکررز کهشکشرران پرداخ نررد .آنهررا بررا اسرر فاده از دوربینرری کرر در محرردودهی پررراشِ
تلسرررکو کرررار میکررررد توانسررر ند چگرررونگی تلییررررات مکررران سررر ارگان در مرکرررز کهکشررران را
مطالعررر کننرررد .برررا انررردازهگیری سررررع

ایرررن سررر ارهها پژوهشرررگران م وجررر شررردند کررر مرکرررز

کهشکشرران ی رک من ر گرانشرری ن ط ر ای اس ر

و ماننررد خوش ر های س ر ارهای ب ر صررورت گس ر رده

شرررده نیسررر  .از سرررال  2002بررر بعرررد گنرررزل و تررریم تح ی ررراتیاش از "اپ یرررکِ قابرررل انط رررا " در
تلسررکو های بررزر

موجررود در شرریلی بهررره بردنررد برر طوری کرر در ایررن تکنیررک آینرر های

تلسررکو برررای از بررین بررردن اثررر انحرافررات جرروی شررکل خررود را تلییررر میدهنررد .بررا محاسرر ی
گررردش یرک سر ارهی خرراص کر در زمرران  15.2سررال دور مرکررز کهکشرران یرک دور کامررل مریزد
درحالیک ر نزدی رکترین فاصررل اش تررا مرکررز کهکشرران در ح رین ای رن گررردش  17سرراع

نرروری بررود

ای رن ت ریم پژوهش ری ب ر ای رن ن یج ر رس رید ک ر مرکررز کهکشرران جرم ری ب ر انرردازهی  4میلی رون براب ررِ
خورشید دارد و بنابراین یک سیاهچال ی غولپیکر اس .
در جررردول زیرررر تعرررداد م ررراالت و دیگرررر شررراخصهای کمررریِ فعالی هرررای علمررری گنرررزل دیرررده
میشود.
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نگاه آماری به فعالیتهای علمی راینهارد گنزل
524

تعداد م االت

37521

تعداد کل ارجاعات
میانگین ارجاعات در سال

834

میانگین تعداد ارجاعات برای هر م ال

72

شاخص اچ

108

در جدول زیر س م ال ی راینهارد گنزل ک بیش رین ارجا را داش اند آورده شده اس .
پر ارجاعترین مقالههای راینهارد گنزل
تعداد ارجاعات

عنوان م ال

نا مجل

Absolute Spectrum Of Cas-A - Accurate
Flux-Density Scale And A Set Of Secondary
Calibrators

1945

The Photodetector Array Camera And
Spectrometer (PACS) On The Herschel
Space Observatory

1678

& ASTRONOMY
ASTROPHYSICS

1036

ASTROPHYSICAL
JOURNAL

What Powers Ultraluminous IRAS
?Galaxies

5
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 -3آندریا گز
آنرردریا میررا گررز در سررال  1۹65در نیویررور
موف ب دریاف
گرررز مررردر

برردنیا آمررد .او چهررارمین زنرری اسرر

کرر در طررول ترراریخ

جایزهی نوبل فیزیک میشود.
کارشناسررری فیزیرررک خرررود را در سرررال  1۹87از  MITدریافررر

دانشررگاه کالیفرنیررا برکلرری موفرر برر اخررذ مرردر

کررررد و در سرررال  1۹۹2از

دک ررری خررود شررد .بررین سررالهای  ۹2تررا  ۹3دورهی

پسررادک ری خررود را در دانشررگاه آریزونررا گذرانررد و در سررال  1۹۹4ب ر عنرروان دانش ریار در دانشررگاه کالیفرنی را
ل آنجل

مشلول ب کار شد .او در سال  2000ب درج ی اس اد تمامی رسید.

گررز فعالی هررایش را بررا مطالعرر ی سرر ارههای دوتررایی شرررو کرررد .آنهررا از تکنیررک تصررویربرداری
مررادون قرمررز اسر فاده میکردنررد تررا از اثرررات نررامطلو جررو بررر روی عک هررا کاسر شررود .در ایرن تکنیرک
عک هررای بسرریار زیررادی کرر زمرران نرروردهی بسرریار کمرری برررای هرکرردا اعمررال میشررود برر هررم اضرراف
میشررروند ترررا در نهایررر تصرررویری واضرررح بدسررر

بیایرررد .گرررز و همکرررارانش از سرررال  1۹۹5بررر بعرررد در

رصرردخان ی "کِررک" در هرراوایی از تکنیررک عک برررداری مررادون قرمررز و همچنررین تکنیررک اپ یکهررای
قابررل انط ررا برررای مطالع ر ی س ر ارههای نزدی رک ب ر مرکررز راه ش ریری اس ر فاده کردنررد .بررا توج ر ب ر داش ر ن
تصرراویری بررا وضررو برراالتر آنهررا موفر شرردند سر ارههای خاصری را هررد

قرررار داده و گررردش آنهررا بر دور

کهشکشرران را مررورد مطالع ر قرررار دهنررد .گررز و همکررارانش م وج ر شرردند ک ر مرکررز کهشکشرران بررا مرکررز
من ر رادیروییِ قرروی همخرروانی دارد .جسررم مرکررزی جرمری  4میلیرون برابررِ خورشرید دارد و برررای یرک من ر
گرانشریِ گسر رده ماننررد خوشر های سر ارهای زیرادی کوچرک اسر  .بنررابراین کمران ای یررا Sagittarius A

در مرکز کهشکشان یک ابرسیاهچال اس .
در جرردول زیررر دادههررای آمرراری مربررو بر م الر های آنرردریا گررز آورده شررده اسر  .بر م الر های او در
طی سالها فعالی

او بیش از  ۹5هزار بار ارجا داده شده اس !
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فعالیتهای علمی آندریا گز از دید آمار
218

تعداد م االت

11542

تعداد کل ارجاعات

350

میانگین ارجاعات در سال

53

میانگین تعداد ارجاعات برای هر م ال

56

شاخص اچ

در جدول زیر س م ال از پرارجاع رین م ال های آندریا گز ب همراه دفعات ارجا قرار گرف ن این م ال ها
. آورده شده اس
پر ارجاعترین مقالههای آندریا گز
نا مجل

تعداد ارجاعات

عنوان م ال

940
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برندگان نوبل فیزیک 2020
فدراسیون سرآمدان علمی ایران

 -4قیاس کلی بین برندگان نوبل فیزیک 2020
جدول زیر تعداد ارجاعات و شاخص اچ برای برندگان نوبل فیزیک  2020را نشان میدهد.
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از نظرر تعرداد م الر های چرا شرده ،گنرزل برا  524م الر بیشر رین م الر را چرا کررده اسر
گز با  218و پنروز با  103م ال ب ترتیب قرار میگیرند.
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