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 «آضٌایی با الهپ اضعِ کاتذیک ٍ خَاظ پرتَ کاتذیک»

 داًطجَ: علی اسذی

 

ي فّعّي وٝ  ي ٕ٘ٛ٘ٝ زض ؾبذشبض ثّٛض فّعّار، ثٝ اظاي ٞط اسٓ يه يب  چٙس اِىشطٖٚ آظاز ٚخٛز زاضز وٝ سمطيجبً زض ٕٞٝ

سٛا٘س آظازا٘ٝ حطوز وٙس. ٔيعاٖ ا٘طغي الظْ ثطاي ايٗ وٝ ثكٛز ايٗ اِىشطٟٚ٘ب ضا اظ فّع ذبضج وطز وٓ  ثيٙيٓ ٔي ٔي

. أّب ثٝ عٛض وّّي اٌط قٕب يه لغؼٝ فّع ضا زاؽ وٙيس، ٔيّيبضزٞب اؾز ٚ اِجشّٝ ثطاي فّعّار ٔرشّف ٔشفبٚر اؾز

آٚض٘س ٚ اظ ؾغح آٖ خسا  اِىشطٖٚ ثٝ ضاحشي ا٘طغي الظْ ثطاي فطاض وطزٖ اظ ؾبذشبض ثّٛضي فّع ضا ثٝ زؾز ٔي

ضٚ٘س  وبض ٔيقٛ٘س. فّعّاسي وٝ ا٘طغي الظْ ثطاي خسا وطزٖ اِىشطٖٚ اظ آٟ٘ب وٕشط اؾز، غبِجبً ثطاي ؾبذز وبسس ثٝ  ٔي

آيس،  ٚ خطيب٘ي وٝ ثب ٌطْ وطزٖ آٟ٘ب )وبسس ٌطْ( يب ا٘طغي زازٖ ثٝ آٟ٘ب ثٝ ضٚقٟبي زيٍط )وبسس ؾطز( ثٝ زؾز ٔي

ي  ذٛا٘يس، زض دكز نفحٝ ٔي CRTٞب ضا ضٚي يه ٔب٘يشٛض  ي وبسسي ٘بْ زاضز. اٌط اآلٖ ايٗ ٘ٛقشٝ خطيبٖ يب اقؼٝ

ىشطٚ٘ي لطاض زاضز وٝ اِىشطٟٚ٘ب ٔٛضز ٘يبظـ ضا اظ عطيك يه لغؼٝ فّعّ ضٚي قٕب يه سفًٙ اِ ٔب٘يشٛض ٚ زليمبً ضٚثٝ

 فطؾشس.  زٞي آٟ٘ب ضا ثٝ ؾٕز نفحٝ ٔي وٙس ٚ ثؼس اظ خٟز وبسس فطاٞٓ ٔي

شضار اِىشطٚ٘ي دط ا٘طغي ٞؿشٙس وٝ اظ وبسس حطاضر زيسٜ ؾبعغ ٔيكٛ٘س. اظ اقؼٝ ٞبي يٖٛ ظا  اضعِ کاتذی:

 ٞبي دالؾشيىي ٔثُ ؾطً٘ ٞب ٚ ثٛار ٞبي يىجبض ٔهطف اؾشفبزٜ ٔيكٛز.ثطاي اؾشطيُ وطزٖ ٚؾبئُ ٚ ثؿشٝ 

 هفاّین پایِ الهپ پرتَی کاتذی 

ايٗ ٚؾيّٝ اظ ٘ظط ظبٞط ٚ ؾبذشٕبٖ قجيٝ الٔذي اؾز وٝ ثطاي ثطضؾي اثط ٔيساٟ٘بي اِىشطيىي ٚ آٞٙطثبيي 

 ٛز ٚ ثٝ ػّز ثٕجبضاٖ ثبضٚز. سفبٚر اؾبؾي زض ايٗ اؾز وٝ لجال وبسس ؾطز ث دطسٛٞبي وبسسي ثٝ وبض ٔي
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 وطز. حبال چكٓ اِىشطٖٚ سفًٙ اِىشطٚ٘ي اؾز وٝ زض لؿٕز ثبضيه الٔخ لطاض زاضز. يٟٛ٘ب، اِىشطٖٚ ٌؿيُ ٔي

 کاربرد پرتَّای کاتذی

اَٚ اظ ٕٞٝ ثٟشط اؾز ثسا٘يٓ دطسٛ وبسسي چٝ ظٔب٘ي خطيبٖ ٔي يبثس؟دطسٛ وبسسي، ظٔب٘ي خطيبٖ ٔي يبثس وٝ 

 .ايدبز قٛزاختالف پتاًسیل (ثيٗ وبسس)ٔٙفي( ٚ آ٘س)ٔثجز

آظٔبيكي ؾبزٜ ٔيشٛا٘يٓ اثجبر وٙيٓ.ثٝ وٕه يه آٞٙطثب ٔيشٛا٘يٓ  دطسٛ وبسسي، ثبض ٔٙفي زاضز.ايٗ أط ضا ثب

 .ٔٙفي ثٛزٖ ايٗ دطسٛ ضا ثٝ ضاحشي اثجبر وٙيٓ

 دطسٛٞبي وبسسي،زض ِِٛٝ ٞبي حبٚي ٌبظٞبي ٔرشّف،ضً٘ ٞبي ٔرشّفي زاض٘س۴ 

 .زض ِِٛٝ ي حبٚي ٌبظ ٞيسضٚظغٖ،دطسٛ وبسسي نٛضسي ضً٘ اؾز

 )ثؼضي الٔخ ٞبي ٟٔشبثي(زض ِِٛٝ حبٚي ٌبظ آضٌٖٛ ثٙفف اؾز.

 زض ِِٛٝ حبٚي ٌبظ ّٞيٓ ٌُ ثٟي ضً٘ اؾز.)الٔخ ٞبي ٟٔشبثي(
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 یا ّواى الهپ اضعِ کاتذی: CRT ًحَُ عولکرد

وٝ ثٝ آٖ ٔب٘يشٛض الٔخ سهٛيطي يب اقؼٝ وبسسي ٘يع ٔيٍٛيٙس ٚ زض ا٘ٛاع ٔرشّف فّز ٚ فّشطٖٚ   CRTٔب٘يشٛض 

 .اؾز (Cathode Ray Tube)ٔٛخٛز ٔي ثبقس.اؾبؼ وبض ايٗ نفحبر لسيٕي ثط دبيٝ الٔخ اقؼٝ وبسسي 

CRT ٙٙسٜ نفحٝ ٞب سهبٚيط ذٛز ضا اظ ؾيٍٙبَ وبثُ آ٘بِٛي زضيبفز ٔي وٙٙس ٚ ايٗ ؾيٍٙبَ سٛؾظ وٙشطَ و

ٞب يه قىُ ٔكرم ليف ٔب٘ٙس  CRTٕ٘بيف ضٔعٌكبيي ٔي قٛز وٝ ثب اخعاي زاذّي ٔب٘يشٛض ؾط ٚ وبض زاضز.

زاض٘س. زض دكز ٞط ٔب٘يشٛضي، يه سفًٙ اِىشطٚ٘ي ٚخٛز زاضز. ايٗ سفًٙ اِىشطٚ٘ي، اِىشطٖٚ ٞب ضا اظ يه ٔحفظٝ 

ايٗ سفًٙ زض ٘مف وبسس ٞٓ ٞؿز؛ ثطاي ٕٞيٗ ٘يع ثٝ  ذأل وٝ زض الٔخ ٔب٘يشٛض لطاض زاض٘س، ثٝ خّٛ دطسبة ٔي وٙس.

 اِىشطٖٚ ٞبيي وٝ دطسبة ٔي وٙس، اقؼٝ وبسسي ٔي ٌٛيٙس.

زض ايٗ ٔب٘يشٛضٞب، نفحٝ اي وٝ ٔب ثٝ آٖ ٍ٘بٜ ٔي وٙيٓ، اظ عطف زاذُ ثٛؾيّٝ اليٝ ٘بظوي اظ فؿفط ثهٛضر           

(. آٟ٘ب ثب ٞٓ يه RGBت قسٜ ا٘س۴ لطٔع، ؾجع ٚ آثي)سبيي ٔطس ۳٘مغٝ اي، دٛقب٘سٜ قسٜ اؾز. آٟ٘ب زض ٌطٟٚٞبي 

ؾَّٛ ضا ٔي ؾبظ٘س. ايٗ ٘مبط ظٔب٘ي ضٚقٗ ٔيكٛ٘س وٝ ثٛؾيّٝ اِىشطٟٚ٘بي دطسبة قسٜ اظ سفًٙ اِىشطٚ٘ي ضطثٝ 

ثرٛض٘س. ٞطچٝ دطسٛ اِىشطٖٚ لٛي سط ثبقس، ٘مبط ، ٘ٛضا٘ي سط ٔي قٛ٘س. ٘ٛض ايٗ ٘مبط ثطاي وؿطي اظ ثب٘يٝ ثبلي ٔي 

ثبضيىٝ اِىشطٚ٘ي ثٛؾيّٝ ٔيساٟ٘بي اِىشطيىي ٚ ٔغٙبعيؿي ٞسايز ٔي قٛ٘س سب زليمب ثٝ ٘مغٝ ٔغّٛة انبثز ٔب٘س. 

وٙٙس. ايٗ ثبضيىٝ اِىشطٚ٘ي، ثٝ ؾطػز نفحٝ ٕ٘بيف ضا خبضٚ ٔي وٙس ٚ ٘مبط آ٘طا ضٚقٗ ٔي وٙس. ثطاي ٞط ضً٘ 

ٖ ٚلفٝ سه سه ٘مغٝ ٞبي ٔمهس ضا اظ يه سفًٙ اِىشطٚ٘ي اذشهبل زازٜ قسٜ اؾز.ايٗ ؾٝ سفًٙ اِىشطٚ٘ي ، ثسٚ

ثبض زض ثب٘يٝ  ۲۸سب  ۳۳چخ ثٝ ضاؾز ٚ ذظ ثٝ ذظ اظ ثبال ثٝ دبييٗ، اؾىٗ ٔي وٙٙس ٚ ايٗ وبض ضا ٕٔىٗ اؾز ثيٗ 

 refreshا٘دبْ زٞٙس. ثٝ سؼساز زفؼبسي وٝ سفٍٟٙبي اِىشطٚ٘ي ٔي سٛا٘ٙس نفحٝ ضا ثغٛض وبُٔ سبظٜ وٙٙس، 

rate ۰۳ثبقس، ثسيٗ ٔؼٙي اؾز وٝ ٞط ٘مغٝ زض ٞط ثب٘يٝ ٞطسع  ۰۳ؾطػز سبظٜ قسٖ ٌفشٝ ٔي قٛز. ٔثال ٚلشي 

 زض ٞط ؾَّٛ ، ضً٘ ٔٛضز ٘ظط سِٛيس ٔي قٛز.RGBثبض سبظٜ ٔي قٛز. ثب سطويت ضٍٟ٘بي 
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ثب فلَرسٌتٔٙجؼي اظ اِىشطٖٚ ٚ نفحٝ ) سفًٙ اِىشطٚ٘يىياؾز وٝ الهپ خالء (سی آر تی))الهپ اضعِ کاتذ

اثعاض زاذّي ٚ ذبضخي ثطاي قشبة زازٖ ٚ ٔٙىؿط وطزٖ اقؼٝ اِىشطٖٚ ضا زض ثط زاضز زض ٘شيدٝ سهبٚيط وٝ ثط ضٚي 

 .قٛ٘س نفحٝ فّٛضؾٙشي ٕ٘بيف زازٜ ٔي

ٕٞيٗ زِيُ ٝ ؾبذشٝ قس وٝ ث۷۲۳۱زاٖ إِٓب٘ي ثٝ ٘بْ فطزيٙب٘س ثطاٖٚ زض ؾبَ  سٛؾظ فيعيه CRT اِٚيٗ ٚضغٖ

٘بْ الٔخ ثطاٖٚ ٘يع ٔؼطٚف اؾز. ايٗ ٚؾيّٝ يه زيٛز وبسس ؾطز ثٛز وٝ زضٚالغ ثٟجٛزيبفشٝ الٔخ وطٚن  ثٝ

 .قسٜ ثب فؿفط اؾز ٕٞطاٞيه نفحٝ دٛقيسٜ ثٝ

زض ا٘شٟبي ٌيط٘سٜ يه ؾيٍٙبَ ٚيسئٛيي سدطثي  CRT ، اظبَریس رٍزیٌگ، زا٘كٕٙس ضٚؾي، ۷۳۳۱زض ؾبَ 

اؾشفبزٜ وطز سب ثشٛا٘س يه سهٛيط سِٛيس وٙس. ٚي زض سالـ ثٛز وٝ اقىبَ ٞٙسؾي ؾبزٜ ضا ضٚي يه نفحٝ ٕ٘بيف 

قٛز. سفًٙ اِىشطٚ٘ي  قسٜ وٝ أطٚظٜ اظ آٖ سحز ػٙٛاٖ سّٛيعيٖٛ يبز ٔي CRT زٞس وٝ ٔٙدط ثٝ اذشطاع سىِٙٛٛغي

وٙس ٚ آ٘س وٝ ثٝ قىُ لطني ثب ؾٛضاخ  ػجبضر اؾز اظ وبسس اِشٟبثي )ضقشٝ( وٝ اِىشطٖٚ ٌؿيُ ٔيسفًٙ اِىشطٚ٘ي 

قٛز. اذشالف دشب٘ؿيّي اظ چٙس نس سب چٙس ٞعاض ِٚز ثيٗ وبسس ٚ  ؾبذشٝ ٔي ۳mmسب  ۷وٛچه ثب لغطي ثطاثط ثب 

 .قٛز قٛز وٝ زض فضبي ثيٗ آٟ٘ب ٔيساٖ اِىشطيىي قسيسي سكىيُ ٔي آ٘س ثطلطاض ٔي

وبسس زاذُ  .زٞٙس قٛ٘س سب ؾطػشٟبي ثؿيبض ثباليي قشبة ٔي ايٗ ٔيساٖ ثٝ اِىشطٚزٞبيي وٝ اظ وبسس ٌؿيُ ٔي

قٛز وٝ ا٘سوي اظ ِٚشبغ آ٘س وٕشط اؾز. ػُٕ  اؾشٛا٘ٝ فّعي اؾز وٝ ثٝ آٖ ِٚشبغ ٔثجشي )٘ؿجز ثٝ وبسس( اػٕبَ ٔي

قٛ٘س وٝ سمطيجبً سٕبْ اِىشطٟٚ٘ب زض ؾٛضاخ آ٘س خٕغ )وب٘ٛ٘ف دطسٛٞبي وبسسي(  ٔكشطن ايٗ اؾشٛا٘ٝ ٚ آ٘س ثبػث ٔي

ذٛضز )سٝ  اِىشطٚ٘ي، ذبضج قٛ٘س. زض ٔحّي وٝ ايٗ ثبضيىٝ ثٝ دطزٜ ٔيٚ اظ آٖ ثٝ قىُ ٘ٛاض ثبضيىي، يؼٙي ثبضيىٝ 

 .قٛز الٔخ وٝ ثب ٔبزٜ ِيبٖ دٛقيسٜ قسٜ اؾز(، ٘مغٝ سبثبٖ ضٚقٙي ظبٞط ٔي
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ٞبي فّعي  ثبضيىٝ اِىشطٚ٘ي ذبضج قٛ٘سٜ اظ سفًٙ اِىشطٚ٘ي، زض ٔؿيطـ ثٝ عطف دطزٜ، اظ ثيٗ زٚ خفز نفحٝ 

قٛز ٚ اِىشطٟٚ٘بيي  ٞبي اَٚ، ِٚشبغي اػٕبَ قٛز، ٔيساٖ يىٙٛاذشي ايدبز ٔي ٌصض٘س. اٌط ثٝ خفز نفحٝ ٛاظي ٔئ

وٙس ٚ ِىٝ ضٚقٗ ضٚي دطزٜ زض أشساز افمي ثٝ عطف  اي ٔثجز ٔٙحطف ٔي ٌصض٘س ثٝ عطف نفحٝ ضا وٝ اظ آٖ ٔي

نفحبر زْٚ اػٕبَ قٛز سب ثبضيىٝ ثٝ چخ يب ضاؾز ٔٙحطف ذٛاٞس قس. ثٝ ٕٞيٗ سطسيت، اٌط ِٚشبغي ثٝ خفز 

ٌطزز ٚ ِىٝ ضٚقٗ ضٚي دطزٜ زض أشساز لبئٓ ثٝ عطف ثبال يب دبييٗ سغييط ٔىبٖ  عطف نفحٝ ٔثجز ٔٙحطف ٔي

 .زٞٙس ٔي

سٛاٖ زض ٔٛضز ِٚشبغ اػٕبَ قسٜ ثط نفحبر ٔٙحطف وٙٙسٜ، ٘ظط  ؾذؽ اظ ضٚي خب ثدبيي ِىٝ ضٚقٗ ضٚي دطزٜ ٔي

حبئع إٞيز ايٗ اؾز وٝ ثٝ ػّز خطْ ايٙطؾي ٘بچيع اِىشطٟٚ٘ب، ثٝ ٞط سغييط ِٚشبغ ضٚي  زاز. زض ايٙدب چيع ٟٔٓ ٚ

سٛاٖ ثطاي ضزيبثي فطايٙسٞبيي وٝ  زٞس. ثٙبثطايٗ الٔخ دطسٛي وبسسي ضا ٔي نفحبر ذيّي ؾطيغ ٚاوٙف ٘كبٖ ٔي

ٛع زض ٟٔٙسؾي ضازيٛ وٝ زض زٞٙس ثىبض ثطز. ٔؿبئّي اظ ايٗ ٘ زض آٟ٘ب سغييطار ثؿيبض ؾطيغ ِٚشبغ ٚ خطيبٖ ضٚي ٔي

 .وٙٙس ثؿيبض حبئع إٞيز اؾز آ٘دب خطيبٟ٘ب ٚ ِٚشبغٞب چٙسيٗ ٔيّيٖٛ ثبض زض ثب٘يٝ سغييط ٔي

٘ٛؾبٖ ٍ٘بض دطسٛ وبسسي ثب ٔدٟع وطزٖ الٔخ دطسٛ وبسسي ثب ٚؾبيُ ٔٙبؾجي خٟز ثطضؾي فطايٙسٞبيي قجيٝ سغييط 

قٛز. ايٗ ٚؾيّٝ ٘ٝ فمظ زض  بٖ ٍ٘بض دطسٛي وبسسي ٘بٔيسٜ ٔيقٛز وٝ ٘ٛؾ اي ؾبذشٝ ٔي ؾطيغ ِٚشبغ ٚ خطيبٖ ٚؾيّٝ

ٞبي زيٍط ػّٓ ٚ سىٙٛ ِٛغي ٘يع اثعاض دػٚٞكي ٟٕٔي اؾز ٚ وبض دػٚٞف زض  ٟٔٙسؾي ضازيٛ ثّىٝ زض ثؼضي قبذٝ

 .آظٔبيكٍبٟٞبي ػّٕي ٚ نٙؼشي ثسٖٚ آٖ زقٛاض اؾز

ٞبي فّعي  عطف دطزٜ، اظ ثيٗ زٚ خفز نفحٝثبضي وٝ اِىشطٚ٘ي ذبضج قٛ٘سٜ اظ سفًٙ اِىشطٚ٘ي، زض ٔؿيطـ ثٝ  

قٛز ٚ اِىشطٟٚ٘بيي  ٞبي اَٚ ، ِٚشبغي اػٕبَ قٛز، ٔيساٖ يىٙٛاذشي ايدبز ٔي ٌصض٘س. اٌط ثٝ خفز نفحٝ ٔٛاظي ٔي

وٙس ٚ ِىٝ ضٚقٗ ضٚي دطزٜ زض أشساز افمي ثٝ عطف  اي ٔثجز ٔٙحطف ٔي ٌصض٘س ثٝ عطف نفحٝ ضا وٝ اظ آٖ ٔي

ٞس قس. ثٝ ٕٞيٗ سطسيت ، اٌط ِٚشبغي ثٝ خفز نفحبر زْٚ اػٕبَ قٛز سب ثبضيىٝ ثٝ چخ يب ضاؾز ٔٙحطف ذٛا

ٌطزز ٚ ِىٝ ضٚقٗ ضٚي دطزٜ زض أشساز لبئٓ ثٝ عطف ثبال يب دبييٗ سغييط ٔىبٖ  عطف نفحٝ ٔثجز ٔٙحطف ٔي

 .زٞٙس ٔي
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ٔٙحطف وٙٙسٜ، ٘ظط  سٛاٖ زض ٔٛضز ِٚشبغ اػٕبَ قسٜ ثط نفحبر ؾذؽ اظ ضٚي خب ثدبيي ِىٝ ضٚقٗ ضٚي دطزٜ ٔي

زاز. زض ايٙدب چيع ٟٔٓ ٚ حبئع إٞيز ايٗ اؾز وٝ ثٝ ػّز خطْ ايٙطؾي ٘بچيع اِىشطٟٚ٘ب، ثٝ ٞط سغييط ِٚشبغ ضٚي 

سٛاٖ ثطاي ضزيبثي فطآيٙسٞبيي وٝ  زٞس. ثٙبثطايٗ الٔخ دطسٛي وبسسي ضا ٔي نفحبر ذيّي ؾطيغ ٚاوٙف ٘كبٖ ٔي

زٞٙس ثىبض ثطز. ٔؿبئّي اظ ايٗ ٘ٛع زض ٟٔٙسؾي ضازيٛ وٝ زض  يبٖ ضٚي ٔيزض آٟ٘ب سغييطار ثؿيبض ؾطيغ ِٚشبغ ٚ خط

 وٙٙس ثؿيبض حبئع إٞيز اؾز. آ٘دب خطيبٟ٘ب ٚ ِٚشبغٞب چٙسيٗ ٔيّيٖٛ ثبض زض ثب٘يٝ سغييط ٔي

 

 :کاربرد پرتَّای کاتذی

قٙبذز ػٙبنط اظ دطسٛٞبي وبسسي ثطاي هٌْذسی هعذى زض  .دطسٛٞبي وبسسي چٙس وبضثطز ٚ فبيسٜ ٔفيس زاض٘س

ٔثال زض وٛٞؿشب٘ي ػٙبنط ٔرشّفي ٚخٛز زاضز ٚ ٟٔٙسؾبٖ  .ٔٛخٛز زض وٛٞؿشبٖ ٚ ٔؼبزٖ اؾشفبزٜ ٔي قٛز

ٔيشٛا٘ٙس لؿٕز ٞبيي اظ وٜٛ)ٔثال ؾٍٟٙب(ضا ثٝ آظٔبيكٍبٜ ثطزٜ ٚ ثٝ آٖ دطسٛ وبسسي ثشبثب٘ٙس ٚ عجك ٕٞبٖ ٘شيدٝ 

ضز(ٔيشٛا٘ٙس ٔكرم وٙٙس وٝ آٖ وٜٛ حبٚي چٝ ٌيطي لجّي )ٞط ػٙهط زض ٔمبثُ دطسٛ وبسسي ضً٘ ذبني زا

 ...ػٙبنطي اؾز

ثب اؾشفبزٜ اظ دطسٛٞبي وبسسي ٔيشٛا٘يٓ اظ ثسٖ)ٔثال لؿٕز ؾطعب٘ي(ػىؽ ثطزاضي الکترٍضیوی ٕٞچٙيٗ زض 

وٙيٓ.ثٝ ايٗ نٛضر وٝ فّع ٔٛضز ٘ظط يب ٕٞبٖ ٔبزٜ قيٕيبيي ٔٛضز ٘ظط ضا ثٝ اؾشفبزٜ اظ ؾطً٘ ثٝ ٕٞبٖ لؿٕز 

 .ض سعضيك ٔيىٙيٓ ٚ ثب سبثب٘سٖ دطسٛٞبي وبسسي ثٝ ضاحشي ٔيشٛا٘يٓ ػىؽ ثطزاضي وٙــيٓؾطعب٘ي ثيٕب
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 ًَساى ًگار پرتَ کاتذی:

ثب ٔدٟع وطزٖ الٔخ دطسٛ وبسسي ثب ٚؾبيُ ٔٙبؾجي خٟز ثطضؾي فطآيٙسٞبيي قجيٝ سغييط ؾطيغ ِٚشبغ ٚ خطيبٖ  

قٛز. ايٗ ٚؾيّٝ ٘ٝ فمظ زض ٟٔٙسؾي ضازيٛ ثّىٝ  ٜ ٔيقٛز وٝ ٘ٛؾبٖ ٍ٘بض دطسٛي وبسسي ٘بٔيس اي ؾبذشٝ ٔي ٚؾيّٝ

ٞبي زيٍط ػّٓ ٚ سىٙٛ ِٛغي ٘يع اثعاض دػٚٞكي ٟٕٔي اؾز ٚ وبض دػٚٞف زض آظٔبيكٍبٟٞبي ػّٕي  زض ثؼضي قبذٝ

 ٚ نٙؼشي ثسٖٚ آٖ زقٛاض اؾز.

 

 ( کاربرد در ساختواى اسیلَسکَپ۱

ضا فطاٞٓ  ِٚشبغاؾز وٝ أىبٖ ٔكبٞسٜ  اِىشطٚ٘يىي( زؾشٍبٞي Oscilloscope) اسیلَسکَپيب  ًوا ًَساى

قٛز وٝ ٔحٛض افمي ظٔبٖ ٚ ٔحٛض ػٕٛزي  ِجبً ٔمساض ِٚشبغ ثٝ نٛضر ٕ٘ٛزاضي زٚثؼسي ٕ٘بيف زازٜ ٔيوٙس. غب ٔي

ٕ٘بٞب  قٛز. ػالٜٚ ثط زأٙٝ، ٔؼٕٛالً ٘ٛؾبٖ ٕ٘ب ػٕٛٔبً ثطاي ٕ٘بيف زليك ٔٛج اؾشفبزٜ ٔي آٖ ِٚشبغ اؾز. اظ ٘ٛؾبٖ

ٚ ظٔبٖ ثيٗ زٚ حبزثٝ )ٔب٘ٙس ٚلٛع زٚ  زٚضٜ سٙبٚةٌيطي ٚ ٕ٘بيف زيٍط دبضأشطٞب ٔب٘ٙس ػطو دبِؽ،  لبزض ثٝ ا٘ساظٜ

ي ٚ ثب سٛخٝ ثٝ ٚظٖ ثؿيبض وٓ دطسٛي وبسسي أىبٖ ٘كبٖ زازٖ يه الهپ اضعِ کاتذثب اذشطاع ديه( ٞؿشٙس. 

 ٔٙس قس. ٔشغيط ثٝ نٛضر ذغي ثب ظٔبٖ فطاٞٓ قس ٚ اؾيّٛؾىٛح اِٚيٗ ٚؾيّٝ اي ثٛز وٝ اظ ايٗ أىبٖ ثٟطٜ

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%DA%98
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%BE_%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%AF
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 دطسٛ وبسسيوٝ لّت زؾشٍبٜ اؾز ٚ سؼسازي ٔساض ثطاي وبض وطزٖ الٔخ  الٔخ دطسٛ وبسسياؾيّٛؾىٛح اظ يه 

 اؾز. لؿٕشٟبي ٔرشّف الٔخ دطسٛ وبسسي ػجبضسٙس اظ۴ سكىيُ قسٜ

 

 تفٌگ الکترًٍی:  (۱-۱

 

: دستگاّی کِ برای تَلیذ پرتَ باریک ٍ پراًرشی الکترًٍی در یک electrongunتفٌگ الکترًٍی 

 رٍد. کاتذی یا هیکرٍسکَپ الکترًٍی بکار هی الهپ پرتَ

ا٘س. ايٗ ثبضي وٝ  آٚضز وٝ قشبة ظيبزي وؿت وطزٜ سفًٙ اِىشطٚ٘ي ثبضيىٝ ٔشٕطوعي اظاِىشطٟٚ٘بضا ثٛخٛز ٔي

سفًٙ وٙس.  وٙس ٚ ثط ضٚي آٖ يه ِىٝ ٘ٛضا٘ي سِٛيس ٔي اِىشطٖٚ ثب ا٘طغي وبفي ثٝ نفحٝ فّٛئٛضؾبٖ ثطذٛضز ٔي

سكىيُ  قشبة زٞٙسٜاظ ضقشٝ ٌطٔىٗ، وبسس، قجىٝ آ٘س ديف قشبة زٞٙسٜ، آ٘س وب٘ٛ٘ي وٙٙسٜ ٚ آ٘س  اِىشطٚ٘ي

قٛ٘س. ايٗ اِىشطٟٚ٘ب اظ ضٚظ٘ٝ وٛچىي  قٛز، ٌؿيُ ٔي اؾز. اِىشطٟٚ٘ب اظ وبسسي وٝ ثغٛض غيط ٔؿشميٓ ٌطْ ٔي قسٜ

ضاي ؾٛضاذي اؾز وٝ ٌطز٘س. قجىٝ وٙشطَ ٔؼٕٛالً يه اؾشٛا٘ٝ ٞٓ ٔحٛض ثب الٔخ اؾز ٚ زا زض قجىٝ وٙشطَ ٔي

ٌصض٘س )ثٝ زِيُ دشب٘ؿيُ ٔثجز ظيبزي وٝ  زض ٔطوع آٖ لطاض زاضز. اِىشطٟٚ٘بي ٌؿيُ قسٜ اظ وبسس وٝ اظ ضٚظ٘ٝ ٔي

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%BE_%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87
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ٌيط٘س. ثبضيىٝ اِىشطٚ٘ي ضا آ٘س وب٘ٛ٘ي  قٛز(، قشبة ٔي ثٝ آ٘سٞبي ديف قشبة زٞٙسٜ ٚ قشبة زٞٙسٜ اػٕبَ ٔي

 وٙس. وٙٙسٜ، وب٘ٛ٘ي ٔي

 

 اف دٌّذُ( صفحات اًحر۲-۱

قٛ٘س ٚ يه  اؾز. نفحبر ا٘حطاف لبئٓ وٝ ثغٛض افمي ٘هت ٔي نفحبر ا٘حطاف زٞٙسٜ قبُٔ زٚ زؾشٝ نفحٝ

قٛ٘س. نفحبر ا٘حطاف افمي ثغٛض لبئٓ  ٘بٔيسٜ ٔي yوٙٙس ٚ نفحبر  زض نفحٝ لبئٓ ايدبز ٔي ىئيساٖ اِىشطي

قٛ٘س. فبنّٝ نفحبر ثٝ ا٘ساظٜ وبفي ظيبز  ٘بٔيسٜ ٔي xوٙٙس ٚ نفحبر  قٛ٘س ٚ ا٘حطاف افمي ايدبز ٔي ٘هت ٔي

 اؾز وٝ ثبضيىٝ ثشٛا٘س ثسٖٚ ثطذٛضز ثب آٟ٘ب ػجٛض وٙس.

 

 ( صفحِ فلَئَرساى۳-۱

خٙؽ ايٗ دطزٜ وٝ زض زاذُ الٔخ دطسٛ وبسسي لطاض زاضز، اظ خٙؽ فؿفط اؾز. ايٗ ٔبزٜ زاضاي ايٗ ذبنيز اؾز 

ؾبظز.  وٙس ٚ آٟ٘ب ضا ثٝ نٛضر يه ِىٝ ٘ٛضا٘ي ظبٞط ٔي ٙسٜ ضا خصة ٔياِىشطٟٚ٘بي ثطذٛضز وٙ ا٘طغي خٙجكيوٝ 

 قٛز، اؾز. اي، دبيٝ وٝ اظ عطيك آٖ اسهبالر ثطلطاض ٔي لؿٕشٟبي زيٍط الٔخ دطسٛ وبسسي قبُٔ دٛقف قيكٝ

 

 

 ( هَلذ هبٌای زهاى۴-۱

ضٚ٘س. ثطاي ايٗ وبض الظْ  ٔياؾيّٛؾىٛدٟب ثيكشط ثطاي ا٘ساظٜ ٌيطي ٚ ٕ٘بيف وٕيز ٞب ي ٚاثؿشٝ ثٝ ظٔبٖ ثىبض 

اؾز وٝ ِىٝ ٘ٛضا٘ي الٔخ ضٚي دطزٜ ثب ؾطػز ثبثز اظ چخ ثٝ ضاؾز حطوز وٙس. ثسيٗ ٔٙظٛض يه ِٚشبغ ٔثجز ثٝ 

وٙس، ِٔٛس ٔجٙبي ظٔبٖ يب ِٔٛس ضٚيف  قٛز. ٔساضي وٝ ايٗ ِٚشبغ ٔثجز ضا سِٛيس ٔي نفحبر ا٘حطاف افمي اػٕبَ ٔي

 قٛز. ٘بٔيسٜ ٔي

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C
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 تلَیسیَى ( استفادُ در ۲

 

اِٚيٗ سّٛيعيٖٛ ٞب اظ الٔخ دطسٛ وبسسي اؾشفبزٜ ٔي وطز٘س. الٔخ دطسٛ وبسسي ٔشكىُ اظ ٔحفظٝ ي قيكٝ اي، 

ؾط وبسسي ٚ ا٘شٟبي فؿفطي ثٛز. زض ايٗ الٔخ ثٝ ٚؾيّٝ ي خطيبٖ اِىشطيىي ٚ اظ ؾط وبسسي، ؾٕز زيٍط )نفحٝ 

ٖ ثٝ فؿفط، سغييط ضً٘ ضخ ٔي زاز ٚ ثبػث سكىيُ ي فؿفطي( ثٕجبضاٖ اِىشطٚ٘ي ٔي قس. زض ثطذٛضزِ اِىشطٚ

دب ثٝ ػطنٝ ي ٚخٛز ٌصاقز.  1927ديىؿُ ٞبي سهٛيط ٔي ٌكز. اِٚيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ اظ ايٗ سّٛيعيٖٛ زض ؾبَ 

 ػالٔز زالض ضا سساػي ٔي وطز. ذظ ثٛز وٝ ۰۳قبُٔ  سهٛيط ٕ٘بيف زازٜ قسٜ زض ايٗ ٔحهَٛ ٘يع ٘رؿشيٗ

ٔي ثبقٙس. زؾشٍبٜ سّٛيعيٖٛ  الهپ پرتَی کاتذیيىي اظ ٚؾبيّي ٞؿشٙس وٝ ٔدٟع ثٝ تلَیسیَى ّایأًالَگ 

ٚ ٔيىطٚفٖٛ ٞب ضا زضيبفز ٚ زٚثبضٜ ثٝ نسا ٚ  سّٛيعيٛ٘ي زٚضثيٗ ٞبيؾيٍٙبِٟبي اِىشطٚ٘يىي سِٛيس قسٜ ثٝ ٚؾيّٝ 

سهٛيط سجسيُ ٔي وٙس. آ٘شٗ سّٛيعيٖٛ ؾيٍٙبِٟبي اضؾبِي اظ آ٘شٟٙبي فطؾشٙسٜ ضازضيبفز ٔي وٙس ٚ ؾذؽ آٖ ضا ثب 

ؾيٓ ثٝ ٚضٚزي آ٘شٗ زضدكز سّٛيعيٖٛ ٔي ضؾب٘س. ٍٞٙبٔيىٝ سّٛيعيٖٛ ضا ضٚقٗ ٔي وٙيس ؾيٍٙبِٟبي نٛر ٚ 

 ظ ٔٛخٟبي حبُٔ خسا ٔي قٛ٘س. نسا ثٝ ثّٙسٌٛٞبي سّٛيعيٖٛ ا٘شمبَ ٔي يبثس ٚ ؾيٍٙبَسهٛيط اظ يىسيٍط ٚ ا

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86
http://digiato.com/wp-content/uploads/2015/08/cathode-ray-tube.jpg
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سهٛيط ثٝ الٔخ سهٛيط ٚاضز ٔي قٛز وٝ آٖ ضا ثٝ قىُ سهٛيط زض نفحٝ سّٛيعيٖٛ ثٝ ٕ٘بيف ٔي ٌصاضز. 

ٍٞٙبٔيىٝ ؾيٍٙبَ سهٛيط اظ ؾيٍٙبَ نٛر خسا ٔي قٛز ثٝ ؾٝ ؾيٍٙبَ ضٍ٘ي خساٌب٘ٝ لطٔع، آثي ٚ ؾجع سمؿيٓ 

ٔي قٛز. الٔخ سهٛيط سّٛيعيٖٛ ايٗ ؾيٍٙبَ ٞبي اِىشـطيىي ضا ضٚي نفحٝ ثٝ ٘ٛض سجسيُ ٔي وٙس. الٔذي وٝ زض 

خ ٔبؾه ؾٛضاذساض ٔي ثبقس. ا٘ٛاع زيٍطي ٞٓ ٞؿشٙس أب ايٗ ٘ٛع دط ٔهطف سط ايٙدب ٘كـبٖ زازٜ قسٜ اؾز الٔ

 اؾز.

 

ضا ثٝ ؾٛي نفحٝ دطسبة ٔي وٙٙس.  اِىشطٖٚزض دكز ِـبٔخ سهـٛيط ؾٝ سفًٙ اِىشطٚ٘ي ٚخٛز زاضز وٝ دـطسٛٞـبي 

ثـٝ قٕبض ٔـي ضٚ٘س. ٕٞـٝ اسٕٟب ٞؿشٝ اي زض ٔطوع زاض٘س وٝ اِىشطٟٚ٘بيي ثٝ زٚض آٖ ٔي  اسٕٟباِىشطٟٚ٘ب ثركي اظ 

وٝ اظ سفًٙ ٔي ٌصضز ثٝ لسضر ؾيٍٙبَ  اِىشطيؿيشٝ اي.اِىشطٟٚ٘ب ثبض اِىشطيىي حُٕ ٔي وٙٙس. ٔمساض چطذٙس

 .انّي ثؿشٍي زاضز

دـٛقيسٜ قسٜ اؾز . ؾٝ  فؿفطنفحٝ ٕ٘بيف زضخّٛي الٔخ سهٛيط لطاض زاضز وـٝ ثب شضار يـب ٘ـٛاضٞبي ثبضيىي اظ 

اِىشطٖٚ ثٝ آٟ٘ب ثطذٛضز ٔي وٙس يىي ثٝ ضً٘ لطٔع, يىي ؾجع ٘ـٛع ٔشفـبٚر فؿفط ثـٝ وبض ٔـي ضٚز . ٚلشي اقؼٝ 

 ٚ زيٍطي ثٝ ضً٘ آثي ٔي زضذكٙس.

دطسٛ اِىشطٚ٘ي لٛي ثبػث ٔي قٛز سب فؿفط ثيكشط ثسضذكس ٚ دطسٛ اِىشطٚ٘ي ضؼيف زضذكف وٕشـطي ايدبز ٔي 

اظ ٌـٛقٝ ثـبال ؾٕـز وٙس. دـطسٛٞب زض يه ظٔبٖ ذبل ٞط يه ثٝ يىي اظ ؾٝ ٘مغٝ يب ٘ٛاض فؿفطي ٔـي سبثٙس ٚ

چخ نفحـٝ سّٛيعيٛ٘ي قطٚع وطزٜ ٚ ثٝ ؾٕز ضاؾز ٚ دبييٗ نفحٝ حطوز ٔي وٙٙس سب ايٗ وبض ضا ثطضٚي وُ 

 نفحٝ ا٘دبْ زٞٙس.

زض دكز نفحٝ سّٛيعيٖٛ نفحٝ اي فّعي ثب ٞعاضاٖ ؾٛضاخ ضيع ٚخٛز زاضز وٝ ٔبؾه ؾٛضاذساض ٘بٔيسٜ ٔي قٛز. 

ـٛضاخ ٚخٛز زاضز. ٔبؾه ثٝ ٌٛ٘ٝ اي لطاض ٌطفشٝ وٝ ٞط ؾٝ اقؼٝ ثطاي ٞط ؾٝ ٘مغٝ فؿفطي نفحٝ يه ؾ

 …اِىشطٚ٘ي فمظ ٔي سٛا٘س ثٝ فؿفط ٔٙبؾت ذٛز ثـطذٛضز وٙس. يؼٙي اقؼٝ لطٔع ثٝ فؿفط لطٔع ٚ 

 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%AA%D9%85
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D8%B3%D9%81%D8%B1
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قٛ٘س  يبثٙس ٚ سٛؾظ زؾشٍبٜ سّٛيعيٖٛ زضيبفز ٔي ؾيٍٙبَ ٞبيي وٝ سٛؾظ ايؿشٍبٜ درف سّٛيعيٛ٘ي ا٘شمبَ ٔي

قٛز ثٝ عٛض زايٓ ِٚشبغ قشبة زٞٙسٜ اِىشطٖٚ ٞب ضا افعايف يب وبٞف  هٛيطي وٝ ٔٙشمُ ٔيثؿشٝ ثٝ ضٚقٙبيي س

زٞٙس ثٙبثطايٗ ٘مبط ضٚي دطزٜ، ضٚقٙبيي ٔشفبٚسي زاض٘س ٚ سهٛيط ا٘شمبَ يبفشٝ ٚ ثطاي زضيبفز چكٓ ا٘ؿبٖ ثبظ  ٔي

 قٛز. ؾبظي ٔي

 تَلیذ اضعِ ایکس ( استفادُ در۳

اِىشطٟٚ٘بي اليٝ ٞبي زاذّي اسٓ ضا  ٫ثب اسٓ ٞبي ػٙهط ٔٛضز ٘ظط ثطذٛضز وٙسٍٞٙبٔي وٝ اقؼٝ وبسسي دط ا٘طغي 

ذبضج ٔي وٙس. ؾذؽ اِىشطٟٚ٘بي اليٝ ٞبي ذبضخي خبي ذبِي ايٗ اِىشطٟٚ٘ب ضا دط وطزٜ ٚ اذشالف ا٘طغي زٚ اليٝ 

قبُٔ وبسس ثطاي ٌؿيُ  اقؼٝ ايىؽضا ثهٛضر يه فٛسٖٛ اقؼٝ ايىؽ اظ زؾز ٔي زٞس. لغؼبر انّي الٔخ 

اي اظ  اي ضقشٝ ا٘س. وبسس ديچٝ ثبقٙس، وٝ ٞط زٚ زضٖٚ الٔخ ذال خبي ٌطفشٝ اِىشطٟٚ٘ب ٚ آ٘سي زض ٘مف ٞسف ٔي

اؾز، ايٗ الٔخ يه ديچٝ وب٘ٛ٘ي خٟز خٕغ وٙٙسٌي ثبضيىٝ اِىشطٚ٘ي ٘يع زاضز ٚ زض ؾبذشٕبٖ  سٍٙؿشٗخٙؽ 

 وٙٙس. آٖ اظ دٕخ سرّيٝ ٘يع اؾشفبزٜ ٔي

 

 اضعِ ی ایکس

 ۷۳2َسب  ۷۳حسٚز  عَٛ ٔٛجثب  دطسٛٞبي اِىشطٚٔغٙبعيؽيىؽ يب اقؼٝ ايىؽ )اقؼٝ ضٚ٘شٍٗ( ٘ٛػي اظ دطسٛ ا

ٚ ػىؿجطزاضي اظ اػضبي زاذّي ثسٖ ٚ ػىؿجطزاضي اظ زضٖٚ اقيبي خبٔس ٚ ثٝ  ثّٛضقٙبؾيآٍ٘ؿشطْٚ اؾز وٝ زض 

ٞبٚ...(  ؾبذشٝ قسٜ )ٔثالً زض ِِٛٝٞبي ٔٛخٛز زض اقيبي  زض سكريم ٘مم سؿز غيطٔرطةٞبي  ػٙٛاٖ يىي اظ ضٚـ

 .وبضثطز زاضز

)ض٘شٍٗ(، فيعيىساٖ إِٓب٘ي وكف قس ٚ ثٝ زِيُ ٘بقٙبذشٝ  ٙطاز ضٚ٘شٍٗٚيّّٟٓ وسٛؾظ  ۷۲۳۸دطسٛ ايىؽ زض ؾبَ 

ٞبي ٔغٙبعيؽ ٚ اِىشطيىي ثٝ ٞيچ ٚخٝ  ثٛزٖ ٔبٞيز آٖ، دطسٛ ايىؽ ٘بٔيسٜ قس. يؼٙي ثب لطاض زازٖ آٖ زض ٔيساٖ

( ٔي d شبَقٛز. ايٗ دطسٛ لسضر ٘فٛش ثؿيبضي زاضز ٚ سمطيجبً اظ ٞط چيعي ثٝ خع اؾشرٛاٖ ٚ فّع )اٚضثي ٔٙحطف ٕ٘ي

ٌصضز. اِٚيٗ ػىؽ دطسٛ ايىؽ اظ زؾز ٕٞؿط ضٚ٘شٍٗ ٌطفشٝ قس وٝ اٍ٘كشط اٚ ثٝ ذٛثي زض ػىؽ ٔكرم اؾز . 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D9%87+%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AA%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B3&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D8%AA_%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%87%D9%84%D9%85_%DA%A9%D9%86%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AA%DA%AF%D9%86
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ايٗ ٌٕبٖ وٝ دطسٛٞبي ايىؽ، أٛاج اِىشطٚٔغٙبعيؽ ثب عَٛ ٔٛج ثؿيبض وٛسبٜ ٞؿشٙس، ثٝ وٕه يه آظٔبيف 

ٛ اثجبر لغؼي ٔبٞيز ٔٛخي دطس .ا٘دبْ ٌطفز، سبئيس قسؾي.ي. ثبضوُ سٛؾظ  ۷۳۳۰وٝ زض ؾبَ  ـ زٌٚب٘ٝدطا

 .اضائٝ قس فٖٛ الٜٚثٝ ٚؾيّٝ  ۷۳۷2ايىؽ زض ؾبَ 

 .ٌطفز ۷۳۳۷ٚي اِٚيٗ خبيعٜ فيعيه ٘ٛثُ ضا زض ؾبَ

 

 اًَاع پرتَ ایکس

 دطسٛ ايىؿي وٝ فمظ زاضاي يه ۷عَٛ ٔٛج۶ ذبل اؾز ضا  )تک رًگ(:پرتَ ایکس تکفام

 .٘بٔٙس دطسٛ ايىؽ سىفبْ ٔي

 ٞبيي زض ثبظٜ دطسٛ ايىؿي وٝ سىفبْ ٘جٛزٜ ٚ زاضاي عَٛ ٔٛج )پیَستِ(: پرتَ ایکس سفیذ λ۷ 

  .اؾز λ2 سب

 

 

 پرتَ کاتذی

 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%B4_%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%DA%AF%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%84%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%86_%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88_%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3_%D8%AA%DA%A9%D9%81%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88_%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3_%D8%AA%DA%A9%D9%81%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88_%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88_%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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ظ دسيسٜ ٞب ضا ٔي ثب ٚخٛز ضؼف ٞبي ٘ظطيٝ زاِشٖٛ، ايٗ ٘ظطيٝ سب ٔسسي ٕٞچٙبٖ ٔغطح قس چٖٛ ثؿيبضي ا

سٛا٘ؿز سٛخيٝ وٙس. ِٚي زا٘كٕٙساٖ ثطاي دبؾد زازٖ ثٝ ٔكىالر ٔغطح قسٜ سحميمبر ػّٕي ٌٛ٘بٌٛ٘ي ضا سدطثٝ 

وطز٘س سب ثٝ ؾبذشبض اسٓ دي ثطزٜ ٚ دبؾرٍٛي دطؾف ٞبي ٔرشّف ثبقس. يىي اظ ايٗ سالـ ٞب ثطاي ذٛال 

آظٔبيف اقؼٝ وبسسي آغبظ قس.ٔي زا٘يٓ وٝ آظٔبيف اقؼٝ  اِىشطيىي ٔبزٜ ثٛز. ثطضؾي ؾبذشٕبٖ اِىشطيىي اسٓ ٞب ثب

وبسسي سٛؾظ سبٔؿٖٛ ا٘دبْ ٌطفز. ِِٛٝ دطسٛ وبسسي قيكٝ اي اؾز وٝ سمطيجب ٕٞٝ ي ٞٛاي آٖ ثٝ وٕه دٕخ 

ذبضج قسٜ اؾز. زض زٚ ا٘شٟبي ايٗ ِِٛٝ يه فّع ٘هت قسٜ اؾز وٝ ثٝ آٖ اِىشطٚز ٔي ٌٛيٙس. ٍٞٙبٔي وٝ يه 

يٗ ايٗ زٚ اِىشطٚز اػٕبَ قٛز دطسٛٞبيي اظ اِىشطٚز ٔٙفي)وبسس( ثٝ ؾٕز اِىشطٚز ٔثجز)آ٘س( ِٚشبغ ثؿيبض لٛي ث

خطيبٖ ٔي يبثس. ثٙبثطايٗ ثٝ آٟ٘ب دطسٛ وبسسي ٔي ٌٛيٙس. ايٗ دطسٛ ٞب ثب يه ٔبزٜ اي ثٝ ٘بْ فّٛضؾٙز )٘ٛضسبة۴ ٔبزٜ 

 اي وٝ اقؼٝ ٘بٔطئي ضا ثٝ ٘ٛض ٔطئي سجسيُ ٔيىٙس.(

 ّای پرتَ کاتذی: * آضٌایی با ٍیصگی

( سبٔؿٖٛ ثب لطاض زازٖ دطزٜ اي ؾجه زض ثطاثط ايٗ دطسٛ ٚ زضاٖ آٖ ٔشٛخٝ قس دطسٛ وبسسي شضٜ اي اؾز ثب٘يب ۷ 

 خٟز حطوز آٖ اظ ؾٕز وبسس ثٝ ؾٕز آ٘س اؾز.

( سبٔؿٖٛ ثب لطاض زازٖ ايٗ الٔخ زض ٔيساٖ اِىشطيىي ٔكبٞسٜ وطز دطسٛ وبسسي ثٝ ؾٕز لغت ٔثجز ٔيساٖ 2 

 طف ٔي قٛز دؽ ٘شيدٝ ٌطفز دطسٛ وبسسي زاضاي ثبض ٔٙفي اؾز.ٔٙح

( سبٔؿٖٛ ثب لطاض زازٖ الٔخ دطسٛ وبسسي زض ٔيساٖ ٔغٙبعيؿي ٔكبٞسٜ وطز خطلٝ وبسسي ػٕٛز ثط ٔيساٖ ۳ 

 ٔغٙبعيؿي ٔٙحطف ٔيكٛز.

ب٘ؽ ٔبِيسٜ قسٜ ثٛز ( سبٔؿٖٛ ثب لطاض زازٖ يه آ٘س ؾٛضاخ زض ٔمبثُ وبسس زض حبِيىٝ زض ا٘شٟبي الٔخ ٔبزٜ فّٛؾ4 

 ٘مغٝ ؾجع ضٍ٘ي زليمب ٔمبثُ وبسس ٔكبٞسٜ وطز ٚ ٘شيدٝ ٌطفز دطسٛ وبسسي ثٝ عٛض ذظ ٔؿشميٓ حطوز ٔيىٙس.      

( سبٔؿٖٛ ثب ػٛو وطزٖ اِىشطٚزٞب ٚ ٌبظ زضٖٚ الٔخ ثبظ ٞٓ دطسٛ وبسسي ضا ٔكبٞسٜ وطز. دؽ ٘شيدٝ ٌطفز ۸

 ٙؽ اِىشطٚزٞب ثؿشٍي ٘ساضز.سكىيُ دطسٛ وبسسي ثٝ خٙؽ ٌبظ زضٖٚ ِِٛٝ ٚ خ
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( دطسٛ ٞبي وبسسي حبُٔ ا٘طغي ٞؿشٙس۴ دطسٛ ٞبي وبسسي ثب ثٕجبضاٖ اخؿبْ ٚ خصة قسٖ زض آٖ ٞب ثبػث ٌطْ ۰ 

قسٖ ايٗ اخؿبْ ٔي قٛ٘س. اٌط ٚضلٝ ٘بظوي اظ لّغ ضا زض ٚؾظ وبسس وطٚي الٔخ سرّيٝ ٌبظي لطاض زٞيٓ، ٚضلٝ ثٝ 

ٞبي ٔكبثٝ ٘كبٖ ٔيسٞٙس وٝ دطسٛٞبي وبسسي زاضاي ا٘طغي خٙجكي قسر ٌطْ ٚ حشي شٚة ٔي قٛز. آظٔبيف 

 ٞؿشٙس.

( سبٔؿٖٛ ٔكبٞسٜ وطز وٝ اٌط ٔيساٖ ٔغٙبعيؿي يب اِىشطيىي زض ثيطٖٚ اظ ِِٛٝ ي دطسٛ وبسسي ثطلطاض قٛز، دطسٛ ۱

اِىشطيىي وبسسي اظ ٔؿيط انّي ذٛز ٔٙحطف ٔيكٛز ثسيٗ سطسيت ٘شيدٝ ٌطفز و۴ٝ ))دطسٛ وبسسي زاضاي ثبض 

اؾز.(( اظ عطفي دطسٛ وبسسي ثٝ ؾٕز لغت ٔثجز ٔيساٖ اِىشطيىي ٔٙحطف ٔيكٛز اظ ايٗ ٔكبٞسٜ ٘شيدٝ ٌطفز۴ 

 )) دطسٛ وبسسي زاضاي ثبض ٔٙفي اؾز.((

( سبٔؿٖٛ ثب اؾشفبزٜ اظ ٌبظٞبي ٔرشّف زضٖٚ ِِٛٝ ي دطسٛ وبسسي)ٔب٘ٙس ٌبظ ٞيسضٚغٖ ٚ ٞٛا ٚ...( ٔكبٞسٜ وطز ۲

ضليك زضٖٚ ِِٛٝ اظ ذٛز ٘ٛض ٌؿيُ ٔيىٙٙس. ثٙبثطايٗ ٘شيدٝ ٌطفز و۴ٝ ))دطسٛٞبي وبسسي ٌبظ وٝ اسٓ ٞبي ٌبظ 

ضليك زضٖٚ ِِٛٝ ضا ّٔشٟت ٔيىٙٙس.(( يؼٙي ثط اثط انبثز اِىشطٖٚ ٞب ثٝ ايٗ اسٓ ٞب اِىشطٖٚ ٞبي ايٗ اسٓ ٞب 

 ثطاٍ٘يرشٝ قسٜ ٚ ٍٞٙبْ ثطٌكز ثٝ حبِز دبيٝ ٘ٛض ٌؿيُ ٔيىٙٙس.

سي سحز سبثيط ٔيساٖ اِىشطيىي يب ٔغٙبعيؿي لطاض ٍ٘يطز، آثبض ٘ٛض ؾجع ضً٘ زضؾز زض ٔمبثُ وبسس ( اٌط دطسٛ وبس۳

ضٚي نفحٝ ي فّٛئٛضؾٙز زيسٜ ٔيكٛز.، اظ ايٗ ٔكبٞسٜ ٘شيدٝ ٌطفز۴ ))دطسٛ ٞبي وبسسي ثٝ ذظ ضاؾز حطوز 

 ٔيىٙٙس.((.

بظ ضليك زضٖٚ ِِٛٝ ي دطسٛ وبسسي) ٔثال اظ ( سبٔؿٖٛ ثب سغييط خٙؽ وبسس)ٔثال اظ آٞٗ ثٝ ٔؽ( ٚ ٘يع ثب سغييط ۷۳ٌ

ٞٛا ثٝ ٞيسضٚغٖ( ٔكبٞسٜ وطز وٝ ٕٞچٙبٖ دطسٛ ٞبي وبسسي ثٝ ٚخٛز ٔي آيٙس. دؽ ٘شيدٝ ٌطفز۴ )) ٕٞٝ ي 

 ٔٛاز زاضاي اِىشطٖٚ) شضٜ ي ؾبظ٘سٜ ي دطسٛي وبسسي( ٞؿشٙس.((

ا٘دبْ ٌطفز. زض آظٔبيف  ۷۳۳۳ض ؾبَ ٘رؿشيٗ ا٘ساظٜ ٌيطي ثبض اِىشطٖٚ سٛؾظ ضاثطر ٔيّيىبٖ ز * بار الکترٍى:

ٔيّيىبٖ زض اثط ثطذٛضز دطسٛٞبي ايىؽ ثب ِٔٛىَٛ ٞبي سكىيُ زٞٙسٜ ٞٛا اِىشطٖٚ سِٛيس ٔي قٛز. لغطٜ ٞبي 

ثؿيبض ضيع ضٚغٗ ثب ٌطفشٗ اِىشطٖٚ ثبض ٔٙفي ثسؾز ٔي آٚض٘س. ايٗ لغطٜ ٞب ٔيبٖ زٚ نفحٝ افمي خبي ٔي ٌيط٘س 



16 
 

ؾطػز ؾمٛط آٖ ٔؼيٗ ٔي قٛز. ٚلشي وٝ نفحٝ ٞب ثبضزاض ٔي قٛ٘س ؾطػز  ٚ خطْ يه لغطٜ ثب ا٘ساظٜ ٌيطي

ؾمٛط لغطٜ ثبضزاض سغييط ٔي وٙس ظيطالغطٜ زاضاي ثبض ٔٙفي ثٛؾيّٝ نفحٝ ثباليي وٝ زاضاي ثبض ٔثجز اؾز خصة 

ٔي قٛز. ٔمساض ثبض نفحٝ ضا ٔي سٛاٖ عٛضي سٙظيٓ وطز وٝ لغطٜ ٞبي ضٚغٗ ثٝ نٛضر ٔؼّك ثبلي ثٕب٘ٙس ٚ 

مٛط ٘ىٙٙس. ثبض ضٚي لغطٜ ضٚغٗ ضا اظ ضٚي خطْ لغطٜ ٚ ثبض نفحٝ ٞب دؽ اظ ا٘دبْ سٙظيٓ ثبض ٔي سٛاٖ ٔحبؾجٝ ؾ

 وطز.

زاِشٖٛ ٔؼشمس ثٛز سٕبْ اسٓ ٞبي يه ػٙهط وبٔال قجيٝ ٞٓ ٞؿشٙس ثٙبثطايٗ سب ٔسر ٞب ايٗ سهٛض ثيٗ زا٘كٕٙساٖ 

 ٕٔىٗ اؾز اظ ٘ظط خطْ ثب ٞٓ سفبٚر زاقشٝ ثبقٙس. ضايح ثٛز.سب ايٗ وٝ ثبالذطٜ وكف قس وٝ اسٓ ٞبي يه ػٙهط

ايٗ ٔغّت سؼدت زا٘كٕٙساٖ ضا ثطاٍ٘يرز چطا وٝ سٕبْ اسٓ ٞبي يه ػٙهط ػسز اسٕي يىؿبٖ زاض٘س يؼٙي سؼساز 

دطٚسٖٛ ٞب ٚ اِىشطٖٚ ٞبي اٖ ٞب ثطاثط اؾز ثٙبثطايٗ سفبٚر خطْ اٖ ٞب لبػسسب ٔي ثبيس ٔطثٛط ثٝ سفبٚر زض سؼساز 

 ثبقس. ثٝ اسٓ ٞبي ٔرشّف يه ػٙهط وٝ سؼساز ٘ٛسطٖٚ يىؿبٖ زاض٘س ايعٚسٛح ٔي ٌٛيٙس.٘ٛسطٖٚ ٞب 

وُ اسٓ  ٪۱۸خطْ اسٕي ٔيبٍ٘ي۴ٗ ايعٚسٛح ٞبي ٔرشّف يه ػٙهط زضنس فطاٚا٘ي يىؿبٖ ٘ساض٘س ٔثال زض ػٙهط وّط 

ٔي قٛز ايعٚسٛح ؾٍٙيٗ ٞؿشٙس.ثٝ ٕٞيٗ زِيُ ٚلشي خطْ اسٕي يه ػٙهط ثيبٖ  ٪2۸ٞب ايعٚسٛح ؾجه ٚ 

 ثبيسٔيبٍ٘يٗ خطن ٞبي اسٕي ايعٚسٛح ٞب ثب سٛخٝ ثٝ زضنس فطاٚا٘ي اٖ ٞب ٔحبؾجٝ قٛ٘س.

 100...+(M2×d2)+(M1×d1 )خطْ اسٕي ٔيبٍ٘يٗ يه ػٙهط ۵)

M1 َٚ۵خطْ ايعٚسٛح اD1َٚ۵زضنس فطاٚا٘ي ايعٚسٛح ا 

M2 ْٚ۵خطْ ايعٚسٛح زD2ْٚ۵زضنس فطاٚا٘ي ايعٚسٛح ز 

 چٌذ ًکتِ:

 * دطٚسيٓ اؾشثٙبيي سطيٗ ػٙهط خٟبٖ اؾز ظيطا يىي اظ ا٘ٛاع ٞيسضٚغٖ اؾز وٝ انال ٘ٛسطٖٚ ٘ساضز. 

 * ؾٛٔيٗ ايعٚسٛح ٞيسضٚغٖ سٟٙب ػٙهطي اؾز وٝ سؼساز ٘ٛسطٖٚ ٞبيف زٚثطاثط دطٚسٖٛ ٞبيف اؾز.                

 ي آيس.      * اٌط اظ اِٚيٗ ايعٚسٛح ٞيسضٚغٖ اِىشطٖٚ ثٍيطيٓ دطٚسٖٛ ذبِم ثٛخٛز ٔ
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ايعٚسٛح ٞبي يه ػٙهط ذٛال قيٕيبيي يىؿب٘ي زاض٘س. أب ذٛال فيعيىي آٟ٘ب ٔشفبٚر اؾز. ٔثال ٘مغٝ ا٘دٕبز، 

خٛـ ٚ چٍبِي آة ؾٍٙيٗ ثيكشط اظ آة ٔؼِٕٛي اؾز.سمطيجب سٕبْ ػٙبنط ٔٛخٛز زض عجيؼز ٔرّٛعي اظ چٙس 

ٚ  2۳۸اٚضا٘يْٛ ٘يع زاضاي ايعٚسٛح ٞبيي ثٝ ٘بْ اٚضا٘يْٛ ايعٚسٛدٙس.ٔب٘ٙس اوؿيػٖ ٚ يس وٝ ٞط زٚ زٚ ايعٚسٛح زاض٘س.

اؾز.ثطذي اظ ػٙبنط زاضاي ايعٚسٛح ٞبيي ٞؿشٙس وٝ اظ ذٛز اقؼٝ ٞبي ٘بٔطئي ضازيٛ اوشيٛ ؾبعغ  2۳۲اٚضا٘يْٛ 

ٔي وٙٙس.ايٗ ايعٚسٛح ٞب دؽ اظ سكؼكبر ضازيٛ اوشيٛي ثٝ ايعٚسٛح ٞبي زيٍط سجسيُ ٔي قٛ٘س.زا٘كٕٙساٖ ثب 

اظ ٚؾيّٝ اي ثٝ ٘بْ عيف ٍ٘بض خطٔي يب عيف ؾٙح خطٔي ٔي سٛا٘ٙس ايعٚسٛح ٞبي يه ػٙهط ضا اظ ٞٓ  اؾشفبزٜ

 خسا وٙٙس.ٚؾيّٝ زيٍطي ٞٓ ثٝ ٘بْ قشبثٍط شضار ٚخٛز زاضز وٝ ثبػث دطسٛظايي ايعٚسٛح ٞب ٔي قٛز.

لف ضقس ؾَّٛ ٞبي ٚ ضازيْٛ زض سٛ ۰۳ايعٚسٛح ٞبي دطسٛظا ثؿيبض ٔفيس ٞؿشٙس.ايعٚسٛح ٞبيي ٔب٘ٙس وجبِز 

ؾطعب٘ي ٔٛثط ٞؿشٙس.زا٘كٕٙساٖ عي فطآيٙسي ٔٛؾْٛ ثٝ سؼييٗ ػٕط ثب دطسٛظايي ثٝ ٚؾيّٝ ايعٚسٛح ٞبي دطسٛظا 

ػٕط ٌيبٞبٖ ٚ خب٘ٛضاٖ ٔطزٜ ضا سؼييٗ ٔي وٙٙس.اظ ايعٚسٛح ٞبي يس ٞٓ ثطاي زضٔبٖ ثيٕبضي ٌٛاسط اؾشفبزٜ ٔي 

ي قيٕيبيي ٘يع اؾشفبزٜ ٔي قٛز.ثٝ قبذٝ اي اظ دعقىي وٝ قٛز.اظ ايعٚسٛح ٞبي ٔهٙٛػي زض ثطضؾي ٚاوٙف ٞب

 ثب اؾشفبزٜ اظ ايعٚسٛح ٞبي دطسٛظا ثٝ سكريم ٚ زضٔبٖ ثيٕبضي ٞب ٔي دطزاظ٘س دعقىي ٞؿشٝ اي ٔي ٌٛيٙس.

* ايعٚسٛح ٞبيي وٝ اوٖٙٛ زض عجيؼز ٚخٛز زاض٘س ايعٚسٛح ٞبي دبيساض ٞؿشٙس. ٍٞٙبْ سكىيُ ٔٙظٛٔٝ ي 

ٔيّيبضز ؾبَ لجُ ، سؼساز ايعٚسٛح ٞبي ٘بدبيساض ٔٛخٛز زض ظٔيٗ ذيّي ثيكشط اظ ايعٚسٛح  4ذٛضقيسي زض حسٚز 

ذبي وٙٛ٘ي ثٛزٜ اؾز. أب ثؿيبضي اظ آٟ٘ب زض اثط ٚادبقي ثٝ ػٙبنط زيٍط سجسيُ قسٜ ا٘س. اوٖٙٛ ٞٓ سؼسازي 

ٞبيي وٝ زض آغبظ ديسايف  ايعٚسٛح ٘بدبيساض زض عجيؼز ٚخٛز زاضز. ٚادبقي ايٗ ػٙبنط ثٝ لسضي ٔٙس اؾز وٝ ٞؿشٝ

اؾز  ۲۳ظٔيٗ سكىيُ قسٜ ا٘س، ٞٙٛظ وبٔال اظ ٔيبٖ ٘طفشٝ ا٘س. سٕبْ ػٙبنطي وٝ ػسز اسٕي آٟ٘ب ثعضٌشط اظ 

٘بدبيساض٘س. ايٗ ػٙبنط ثٝ سسضيح اظ وطٜ ظٔيٗ ٘بدسيس ٔي قٛ٘س. ضازيْٛ، سٛضيْٛ ٚ اٚضا٘يْٛ اظ خّٕٝ ي ايٗ ػٙبنطا٘س. 

ا ٔيشٛاٖ ثٝ عٛض ٔهٙٛػي سِٛيس وطز. يؼٙي ٔيشٛاٖ ثب اؾشفبزٜ اظ ضآوشٛضٞبي ٞؿشٝ ايعٚسٛح ٞبي ٘بدبيساض زيٍط ض

 اي، ٞؿشٝ ٞبي ٘بدبيساض ثؿيبضي ضا سِٛيس وطز.                                        
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ٚلشي سطويجي اظ ٘ٛسطٖٚ ٞب ٚ دطٚسٖٛ ٞب ثٛخٛز آيس وٝ زض لجال زض عجيؼز ٚخٛز ٘ساقشٝ ا٘س ، ايٗ ٔحهَٛ 

ٛػي ذٛاٞس ثٛز ٚ غيط دبيساض اؾز ٚ ثٝ آٖ ايعٚسٛح ضازيٛ اوشيٛ يب ضازيٛايعٚسٛح ٘بٔيسٜ ٔي قٛز. ٕٞچٙيٗ ٔهٙ

ثؿيبضي اظ ايعٚسٛح ٞبي عجيؼي غيط دبيساض، اظ ٚادبقي ثؿيبض وٟٗ اٚضا٘يْٛ ٚ سٛضيْٛ ٘بقي ٔي قٛز. وال حسٚز 

٘بْ  "ضازيٛ زاضٚ"دعقىي ثٝ وبض ٔي ضٚ٘س ، ضازيٛ ايعٚسٛح ٚخٛز زاضز ضازيٛ ايعٚسٛح ٞبيي وٝ زض دطسٛ  ۷۲۳۳

 زاض٘س...

 

 

 سٌج جرهی طیف

آيس. ؾذؽ ثطاي ٞط اسٓ وٝ  ٞب ثسؾز ٔي ، خطْ ٔغّك اسmass spectroscopyٓؾٙح خطٔي  ثٝ وٕه عيف

زاضاي چٙسيٗ ايعٚسٛح اؾز، خطْ اسٕي ٔيبٍ٘يٗ ٔحبؾجٝ قسٜ ثٝ ػٙٛاٖ خطْ اسٓ ٌعاضـ ٔي قٛز. ايٗ زؾشٍبٜ 

ٞبيي اظ ايٗ ٘ٛع سٛؾظ اؾشٖٛ ٚ زٔذؿشط ثب  ٞب اظ ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٌطفز. زؾشٍبٜ ثطاي ثطضؾي ايعٚسٛحاِٚيٗ ثبض 

 ٞبيي وٝ سبٔؿٖٛ اضائٝ وطزٜ ثٛز ؾبذشٝ قس. ديطٚي اظ انَٛ ضٚـ

 

 هراحل کار طیف سٌج جرهی:

اسٓ، ثب خسا وطزٖ يه يب چٙس اِىشطٖٚ اظ آٖ، سجسيُ ثٝ يه يٖٛ ٔثجز ٔي قٛز. ايٗ  یًَیسُ کردى:۴ ۷ٔطحّٝ

ٔغّت زض ٔٛضز اسٓ ٞبيي وٝ ثٝ عٛض عجيؼي يٖٛ ٔٙفي سكىيُ ٔي زٞٙس )ثطاي ٔثبَ وّط( ٚ ٕٞچٙيٗ ثطاي اسٓ 

ثٝ يٖٛ ٞبي  ٞبيي وٝ ثٝ عٛض وّي سكىيُ يٖٛ ٕ٘ي زٞٙس)ٔثُ آضٌٖٛ( ٘يع زض ايٗ ٔطحّٝ نبزق اؾز ٚ آٟ٘ب ٘يع

 ٔثجز سجسيُ ٔي قٛ٘س. چٖٛ عيف ؾٙح ٞبي خطٔي ٕٞيكٝ ثب يٖٛ ٞبي ٔثجز وبض ٔي وٙٙس.

 يٖٛ ٞب زض ايٗ ٔطحّٝ قشبثساض ٔي قٛ٘س سب ايٗ وٝ ٕٞٝ زاضاي ا٘طغي خٙجكي يىؿبٖ قٛ٘س. : ضتابذّی:۲هرحلِ
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ثبي ٔغٙبعيؿي ٔٙحطف ٔي زض ايٗ ٔطحّٝ يٖٛ ٞب ثٝ سٙبؾت خطٔكبٖ ثب اؾشفبزٜ اظ آٞٗ ض : اًحراف:۳هرحلِ

قٛ٘س. ٞط چٝ يٖٛ ٞب ؾجه سط ثبقٙس، ا٘حطاف ثيكشطي ٔي يبثٙس. ٔيعاٖ ا٘حطاف ثٝ ثبض يٖٛ ٚ ثٝ ػجبضر زيٍط ثٝ 

سؼساز اِىشطٖٚ ٞبيي وٝ زض ٔطحّٝ اَٚ اظ شضار خسا قسٜ ٘يع ثؿشٍي زاضز. ٞطچٝ ثبض يٖٛ ثيكشط ثبقس، ثيكشط 

 ٔٙحطف ٔي قٛز.  

طيبٖ دطسٛ ٔب٘ٙس يٖٛ ٞب وٝ اظ زؾشٍبٜ ػجٛض ٔي وٙس، اظ عطيك اِىشطيىي آقىبض ؾبظي خ : آضکارسازی:۴هرحلِ

 ٔي قٛز.

 

 بِ طَرکلی طیف سٌجی جرهی سِ کار اساسی را اًجام هی دّذ:

ِٔٛىَٛ ٞب سٛؾظ خطيب٘بسي اظ اِىشطٖٚ ٞبي دطا٘طغي ثٕجبضاٖ قسٜ ٚ ثؼضي اظ ِٔٛىَٛ ٞب ثٝ يٖٛ ٞبي ٔطثٛعٝ  -۷

 ؾذؽ يٟٛ٘ب زض يه ٔيساٖ اِىشطيىي قشبة زازٜ ٔي قٛ٘س.سجسيُ ٔي ٌطز٘س. 

يٟٛ٘بي قشبة زازٜ قسٜ ثؿشٝ ثٝ ٘ؿجز ثبض يب خطْ آٖ ٞب زض يه ٔيساٖ ٔغٙبعيؿي يب اِىشطيىي خسا ٔي  -2

 ٌطز٘س

يٟٛ٘بي زاضاي ٘ؿجز ثبض يب خطْ ٔكرم ٚ ٔؼيٗ سٛؾظ ثركي اظ زؾشٍبٜ وٝ زض اثط ثطذٛضز يٟٛ٘ب ثٝ آٖ وٝ  -۳

بضـ آٟ٘بؾز آقىبض ٔي ٌطز٘س. ٘شبيح زازٜ قسٜ ذطٚخي سٛؾظ آقىبض وٙٙسٜ ثعضي قسٜ ٚ ثٝ ثجبر لبزض ثٝ قٕ

 زازٜ ٔي قٛ٘س.

قٛز وٝ  وٙس، ٚ ؾجت ٔي ٞب ضا ثط حؿت ٔمبزيط ٘ؿجز ثبض ثٝ خطْ، اظ يىسيٍط خسا ٔي عيف ٍ٘بض خطٔي يٖٛ

وٙس ،  ٚلشي زؾشٍبٜ وبض ٔيٞبي ٔرشّف ضٚي يه نفحٝ ػىبؾي اثط وٙٙس.  ٞبي ٔثجز ٔشفبٚر زض ٔحُ يٖٛ

قٛ٘س. ايٗ  ٞبي ٔثجز سجسيُ ٔي ٞبي ثربض ٔبزٜ ٔٛضز ٔغبِؼٝ زض ٔؼطو ثٕجبضاٖ اِىشطٚ٘ي لطاض ٌطفشٝ ٚ ثٝ يٖٛ اسٓ

وٙٙس. اٌط ِٚشبغ ايٗ ٔيساٖ  ٞب ثط اثط ػجٛض اظ يه ٔيساٖ اِىشطيىي، ثٝ لسضر چٙسيٗ ٞعاض ِٚز ، قشبة ديسا ٔي يٖٛ

ٔؿبٚي زاض٘س ثب ؾطػز ٔؿبٚي ٚاضز يه ٔيساٖ ٔغٙبعيؿي  e / mٞبيي وٝ ٔمساض  يٖٛ ثبثز ٍٟ٘ساقشٝ قٛز، سٕبْ
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وٙس. اٌط قسر ٔيساٖ ٔغٙبعيؿي ٚ  قٛ٘س. ايٗ ؾطػز قؼبع ٔؿيط يٖٛ ضا زض ٔيساٖ ٔغٙبعيؿي سؼييٗ ٔي ٔي

ثط ضٚي ٔؿبٚي زاض٘س، زض يه ٔحُ  e / mٞبيي وٝ ٔمساض  ِٚشبغ قشبة زٞٙسٜ ثبثز ٍٟ٘ساقشٝ قٛ٘س ، سٕبْ يٖٛ

ٔشفبٚر زاض٘س زض ٔحّٟبي ٔرشّف ضٚي نفحٝ  e / mٞبيي وٝ ٔمساض  قٛ٘س ِٚي يٖٛ نفحٝ ػىبؾي ٔشٕطوع ٔي

ٌعيٗ نفحٝ  ٌيطز، خبي قٛ٘س. ٞطٌبٜ يه ٚؾيّٝ اِىشطيىي وٝ قسر اقؼٝ يٛ٘ي ضا ا٘ساظٜ ٔي ػىبؾي ٔشٕطوع ٔي

سٛاٖ ٞٓ خطْ اسٕي  يف ؾٙح خطٔي ٔي٘بٔيٓ. . ثب اؾشفبزٜ اظ ع ػىبؾي قٛز، زؾشٍبٜ ضا عيف ؾٙح خطٔي ٔي

ٞبي ٔٛخٛز ٚ ٔمساض ٘ؿجي ٞط يه ( ضا سؼييٗ وطز.  ٞب ٚ ٞٓ سطويت ايعٚسٛدي ػٙبنط ) ا٘ٛاع ايعٚسٛح زليك ايعٚسٛح

وبسسي اؾز وٝ سبٔؿٖٛ اظ آٖ ثٟطٜ ٌطفز ٚ ٘ؿجز ثبض ثٝ   زضٚالغ عطظ وبض عيف ؾٙح خطٔي، ٔب٘ٙس الٔخ اقؼٝ

 ز.خطْ اِىشطٖٚ ضا ثٝ زؾز آٚض

 

 آب سٌگیي:                                           

زض ٞؿشٝ زٚسطيٓ يه دطٚسٖٛ ٚ يه ٘ٛسطٖٚ ٚخٛز  D2oآة ؾٍٙيٗ يب اوؿيس زٚسطيٓ ، زاضاي فطَٔٛ قيٕيبيي

زاضز . ثسِيُ زاقشٗ ٕٞيٗ ٘ٛسطٖٚ اضبفي اؾز وٝ زٚسطيٓ وٕي ؾٍٙيٗ سط اظ ٞيسضٚغٖ ٔؼِٕٛي اؾز. خطْ 

(. اٌط يه سىٝ يد آة ۷۲ثٝ 2۳ِٔٛىِٛي آة ؾٙـٍيٗ ٘يع ثٟٕيٗ زِيُ ثيكشـط اظ خطْ ِٔٛىـِٛي آة ؾجه اؾز )

 ظيٓ، زض آٖ فطٚ ٔي ضٚز.ؾٍٙيٗ ضا زض آة ٔؼِٕٛي ثيٙسا

اظ آ٘دبئيىٝ ذٛال قيٕيبيي ػٙبنط ثٝ سؼساز دطٚسٟٛ٘بي آٟ٘ب ثؿشٍي  زاضز دؽ ايعٚسٛدٟب زاضاي ذٛال قيٕيبيي 

يىؿبٖ ٞؿشٙس ِٚي ثؼّز سفبٚر زض سؼساز ٘ٛسطٟٚ٘ب ، ذٛال فيعيىي ٚ ثيِٛٛغيىي ٔشفبٚسي زاض٘س . ثٟٕيٗ زِيُ ٘يع 

جـه سفبٚسٟبيي زاضز اظ خّٕٝ زض ٔيعاٖ چٍبِي ، ٘مغٝ خٛـ ، ٘مغٝ ذٛال فيعيىي آة ؾٍٙيٗ ٘يع ثب آة ؾ

ِٔٛىَٛ آة عجيؼي،  فمظ يه  ۰۱۰۳ا٘دٕبز وٝ ٍٕٞي زض ضاثغٝ ثب آة ؾٍٙيٗ ٔمبزيط ثيكشطي زاض٘س.زض ٞط 

ِٔٛىَٛ آة ؾٍٙيٗ ٚخٛز زاضز . آة ؾٍٙيٗ  ذبنيز ضازيٛ اوشيٛيشٝ ٘ساضز ِٚي ثٝ ػّز زاقشٗ ٕٞبٖ ٘ٛسطٖٚ 

ي ؾٕي ٚ آظاض زٞٙسٜ اؾز ٚ ٘ٛقيسٖ ظيبز اٖ سٛنيٝ ٕ٘ي قٛز ظيطا ؾطػز فؼبِيز ٞبي قيٕيبيي ضا اضبفي ، وٕ

 زض ثسٖ وبٞف ٔيسٞس ٚ زض ٔٛاضزي ٔٛخـت ٔـطي ٔي قٛز.
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زضنس ثيكشطاظ چٍبِي آة ؾجه اؾز  ِٚي ٔيبٍ٘يٗ ؾطػز ِٔٛىِٛي آٖ وٕشط اظ  ۷۳چٍبِي آة ؾٍٙيٗ حسٚز 

 وٝ زض ٔبيغ ثبليٕب٘سٜ اظ اِىشطِٚيع آة ، غّظز آة ؾـٍٙيٗ ثيكشط ثبقس.آة ؾجه اؾز ، ٕٞيٗ أط ثبػث قسٜ 

آة ؾٍٙيٗ اظ عطيك اِىشطِٚيعآة سٟيٝ ٔي قٛز .ثٟٙـٍبْ اِىشطِٚيع ، ٌبظي وٝ سِٛيـس ٔي قٛز ثيكشـط ٞيسضٚغٖ 

، نسٞب ٔؼِٕٛي اؾز ٚ زض ٘شيدٝ آة ثبليٕب٘سٜ غٙي اظ اوؿيس زٚسطيٓ يب آة ؾٍٙيٗ ٔي ثبقس .اِىشطِٚيع ٔساْٚ

ِيشط آة ؾٍٙيٗ ذبِم سٟيٝ ٔي وٙس. اظ آة ؾٍٙيٗ زض ػّْٛ ٔرشّف دعقىي، ظيؿز قٙبؾي، فيعيه، قيٕي ٚ 

 سحميمبر ٔرشّف ػّٕي اؾشفبزٜ ٔي قٛز ثٝ قطح ظيط۴

 *ثؼٙٛاٖ يه ذٙه وٙٙسٜ زض ٔساض سِٛيس ا٘طغي ٞؿشٝ ذٙه وٙٙسٜ ٔيّٝ ٞبي ؾٛذز زضٖٚ ضاوشٛضٞبي ٞؿشٝ اي     

سيُ وٙٙسٜ زض ضاوشٛضٞبي ٞؿشٝ اي خٟز وٙس وطزٖ ؾطػز ٘ٛسـطٟٚ٘بي ؾطيـغ ٚ دط قشبة ثطاي * ثؼٙٛاٖ يه سؼ

 وٙشطَ ٚاوٙكٟبي ظ٘ديطٜ اي قىبفز ٞؿشٝ ٞب   

 *ثؼٙٛاٖ ضزيبة ايعٚسٛدي زض آظٔبيكٍبٟٞب خٟز ٔغبِؼٝ ، فطآيٙس ٞبي قيٕيبيي ٚ ثيِٛٛغيىي    

 

 

 ًتیجِ گیری آزهایص اضعِ کاتذی

خع خطيب٘ي اظ اِىشطٟٚ٘ب زض فضبي سرّيٝ قسٜ ٘يؿز. ِٚي ايٗ ٘بْ ضا اظ آ٘دب زاضيٓ وٝ اقؼٝ اقؼٝ وبسسي چيعي 

اي ثٛز وٝ اظ وبسس ثٝ ؾٛي آ٘س ٚ ثٝ ذظ ضاؾز ٔٙشكط  ٔصوٛض زض ضٕٗ ٔغبِؼٝ سرّيٝ اِىشطيىي وكف قس ٚ اقؼٝ

 .قس ٔي

 :آظٔبيكٟبي ٔشؼسز ٘كبٖ زازٜ اؾز وٝ

 (اِىشطيىي ٔٙفي زاض٘س سكىيُ قسٜ اؾز )اظ خٙؽ اِىشطٖٚاقؼٝ وبسسي اظ شضاسي وٝ ثبض  -۱
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اي اظ  ايٗ اقؼٝ ثٝ خٙؽ فّع سكىيُ زٞٙسٜ وبسس ٚ يب ٘ٛع ٌبظ ثؿشٍي ٘ساضز، ػّز ايٗ اؾز وٝ دطسٛٞبي ٚيػٜ -۲

قٛ٘س. ٔغبِؼبر ثؼسي ٘كبٖ زاز وٝ ايٗ اقؼٝ اظ خٙؽ ٘ٛض ٘يؿز، ظيطا وٝ زض ٔيساٖ  وبسس ثٝ ؾٛي آ٘س ضٚا٘ٝ ٔي

 .يبثس ٚ ايٗ ا٘حطاف ثٝ ؾٕز لغت ٔثجز اؾز ىي ٚ ٔغٙبعيؿي ا٘حطاف ٔياِىشطي

٘كبٖ زاز وٝ اقؼٝ وبسسي اظ شضار وٛچىي وٝ زاضاي ثبض اِىشطيىي ٔٙفي ٞؿشٙس ثٝ  1895غاٖ دطٖ زض ؾبَ 

اي لطاض زاز وٝ زض ٚؾظ آٖ قىبفي ٚخٛز زاقز ٚ اظ  ٚخٛز آٔسٜ اؾز. اٚ زض ؾط ضاٜ ػجٛض اقؼٝ وبسسي نفحٝ

زض ايٗ حبِز اٌط ٔؿيط اقؼٝ ضا ثٝ وٕه فّٛئٛضؾب٘ؽ . آٖ قىبف سٛا٘ؿز يه زؾشٝ اقؼٝ ػجٛض زٞسزاذُ 

ٌيطز، ٔؿيط اقؼٝ وبسسي ثٝ عطف لغت  لبثّيز ضؤيز وٙيٓ. ٚلشي حجبة زض حٛظٜ ٔغٙبعيؿي يه آٞٙطثب لطاض ٔي

 .قٛز خٙٛة ٔغٙبعيؽ ٔٙحطف ٔي

يه ٔيساٖ اِىشطيىي لبئٓ زض ٔؿيط اقؼٝ وبسسي ٚ يه ٔيساٖ ج سبٔؿٖٛ ثب اؾشفبزٜ اظ اثط سٛأْ -زا٘كٕٙس ٔؼطٚف ج

( ٘شيدٝ ثؿيبض ٟٔٓ ۷۲۳۱ٔغٙبعيؿي، سٛا٘ؿز ٘ؿجز ثبض ثٝ خطْ شضٜ ٔفطٚو، يؼٙي اِىشطٖٚ ضا ٔحبؾجٝ وٙس. )

 .آظٔبيف ٚ ٔحبؾجٝ اٚ ايٗ ثٛز وٝ ايٗ ٘ؿجز، يؼٙي ثؿشٍي ثٝ خٙؽ ٌبظ زضٖٚ ِِٛٝ ٚ قطايظ آظٔبيكي ٘ساضز

اظ آٟ٘ب ٘بْ ثطزٜ قس ثٝ ٚيػٜ سبٔؿٖٛ، ٘شبيح ٔطثٛط ثٝ سرّيٝ اِىشطيىي زض زضٖٚ ٌبظٞب ضا چٙيٗ  زا٘كٕٙسا٘ي وٝ

سط ؾبذشٝ قسٜ، ثٙبثطايٗ  ثيبٖ وطز٘س وٝ ٞط اسٓ اظ سؼسازي اِىشطٖٚ ٚ يه لؿٕز ثب ثبض ٔثجز ٚ ثؿيبض ؾٍٙيٗ

 .دصيط اي اؾز سدعيٝ شضٜ

قٛ٘س ٚ  طٟٚ٘بيي وٙسٜ قسٜ ٚ ثب ؾطػز ظيبز ثؿٛي آ٘س ضٚا٘ٝ ٔيسحز سأثيط ٔيساٖ اِىشطيىي دط لسضر، اظ وبسس اِىش

زض ؾط ضاٜ ذٛز ثٝ اسٕٟبي ٌبظ ثطذٛضز وطزٜ ٚ اظ ايٗ اسٕٟب اِىشطٟٚ٘بيي ضا ثٝ ثيطٖٚ دطسبة ٚ آٟ٘ب ضا سجسيُ ثٝ 

بظ٘س ؾ وٙٙس. زض ضٕٗ ايٗ يٟٛ٘ب حبِز ثطاٍ٘يرشٝ ديسا وطزٜ ٚ ٘ٛضي ضا ٔٙشكط ٔي يٟٛ٘بي ٔثجز )اقؼٝ ٔثجز( ٔي

 .وٝ ٔكرم وٙٙسٜ آٟ٘بؾز، چٙب٘ىٝ ضً٘ ٘ٛض ٔٙشكطٜ اظ يه ٌبظ ثٝ ٌبظ زيٍط سفبٚر زاضز

ٞبي  ؾبٖ ثبثز قس وٝ اِىشطٖٚ اظ اخعاء انّي سٕبْ ٔٛاز اؾز. وكف اِىشطٖٚ ؾطآغبظ ٔغبِؼبر ٚ ٘ظطيٝ ثسيٗ

 .يسٜ اؾز٘بدصيط ثٛزٖ اسٓ ذظ ثغالٖ وك ٔطثٛط ثٝ ؾبذشٕبٖ زضٚ٘ي اسٓ ثٛزٜ ٚ ثٝ ا٘سيكٝ سدعيٝ
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 ّای تَلیذ رٍش

ٞبي ثبالسط ٔٙشمُ قسٜ  سط ثٝ اليٝ ٞبي دبييٗ ٞبي اليٝ زض ٍٞٙبْ ثطذٛضز اِىشطٟٚ٘بي ثب ؾطػز ثبال ثٝ فّعار، اِىشطٖٚ

ٞب ثٝ حبِز دبيٝ ا٘طغي ٔبظاز ضا ثٝ نٛضر دطسٛ ايىؽ  قٛ٘س( ٚ زض ٍٞٙبْ ثطٌكز اِىشطٖٚ ٞب ثطاٍ٘يرشٝ ٔي )اسٓ

 :ٞط الٔخ سِٛيس دطسٛ ايىؽ ثبيس قبُٔ وٙٙس. ثٙبثطايٗ ٌؿيُ ٔي

 ٖٚٔٙجغ اِىشط 

 زٞٙسٜ ثٝ اِىشطٟٚ٘ب ٔيساٖ قشبة 

 ٞسف فّعي 

ثبقس. ثٝ ػالٜٚ اظ آ٘دبيي وٝ لؿٕز ػٕس٠ ا٘طغي خٙجكي اِىشطٟٚ٘ب ٍٞٙبْ ثطذٛضز ثٝ فّع ٞسف، ثٝ حطاضر سجسيُ 

 .وٙٙس سب شٚة ٘كٛز قٛز، ٔؼٕٛالً فّع ٞسف ضا ثب آة ذٙه ٔي ٔي

 

 چِ هیساى از اضعِ ایکس برای سالهتی خطرًاک است 

 .ٔيعاٖ ذغطي وٝ اقؼٝ ايىؽ ثطاي ؾالٔشي ايدبز ٔيىٙس ثؿشٝ ثٝ ٔمساض اقؼٝ اي اؾز وٝ ٚاضز ثسٖ قٕب ٔيكٛز

آٖ ذغط٘بن اؾز. ٔيعاٖ ٔدبظ اقؼٝ  ۷۳۰2اٌط ايٗ ٔمساض زض حس ٔدبظ ثبقس اقىبِي ايدبز ٕ٘يىٙس ِٚي ثيف اظ

ٛاوشيٛ وٝ ٞط فطز ٔيشٛا٘س ثسٖٚ ٔكىُ ذبني زضيبفز وٙس ثٝ سٛؾظ زا٘كٕٙساٖ ٔحبؾجٝ قسٜ ايىؽ يب اقؼٝ ضازي

اؾز. ايٗ ٔمساض سدٕؼي اؾز. ثٝ ايٗ ٔؼٙي وٝ ٔدٕٛع ٔمساض اقؼٝ ٞبيي وٝ زض عَٛ يه ؾبَ ثٝ ثسٖ قٕب 

 سبثيسٜ ٔيكٛز ثبيس اظ ٔيعاٖ ذبني وٕشط ثبقس.

ا٘ساظٜ ٌيطي ٔيىٙٙس. زض ٔحيظ ظ٘سٌي ٕٞٝ ٔب ٔمساضي   ٔيّي ؾيٛضرٔيعاٖ اقؼٝ زضيبفشي ضا ثب ٔميبؾي ثٝ ٘بْ 

ٔيّي ؾيٛضر اقؼٝ اظ ٔحيظ  ۳اقؼٝ ضازيٛاوشيٛ ثهٛضر عجيؼي ٚخٛز زاضز ٚ ٞط فطز ثٝ عٛض عجيؼي زض ٞط ؾبَ 

 اعطاف ذٛز زضيبفز ٔيىٙس.

 ٝ وٙيس۴ثطاي ٔمبيؿٝ ٔيعاٖ اقؼٝ زضيبفشي زض ضٚـ ٞبي ٔرشّف سهٛيط ثطزاضي ثٝ آٔبض ظيط سٛخ

 ثؼس اظ يه ضازيٌٛطافي ا٘ساْ يه نسْ ٔيّي ؾيٛضر 
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 لفؿٝ ؾيٙٝ يه زٞٓ ٔيّي ؾيٛضر 

 ؾشٖٛ ٟٔطٜ يه ٚ ٘يٓ ٔيّي ؾيٛضر 

  ٓٔيّي ؾيٛضر ۸ؾي سي اؾىٗ قى 

وال ٔمساض اقؼٝ اي وٝ زض حيٗ ا٘دبْ سهٛيطثطزاضي ٞبي دعقىي ثٝ سٛؾظ ثسٖ زضيبفز ٔيكٛز ثؿيبض وٕشط اظ 

ٔيّي  ۷۲۳ٖ قٛز. زض ثبظٔب٘سٌبٖ ا٘فدبضار ٞيطٚقيٕب ٚ ٘بوبظاٌي زض آٟ٘ب وٝ حسٚز آ٘ؿز وٝ ٔٛخت ثطٚظ ؾطعب

ؾيٛضر اقؼٝ زضيبفز وطزٜ ا٘س ٞيچ ٔٛضزي اظ افعايف احشٕبَ ثطٚظ ؾطعبٖ زيسٜ ٘كسٜ اؾز. اِجشٝ زض ؾٝ ٔبٞٝ 

ذٛززاضي وطز چٖٛ ٕٔىٗ اؾز ثٝ  اسکي رادیَایسٍتَپٍ  سی تی اسکياَٚ ثبضزاضي ثبيس اظ ضازيٌٛطافي ٚ 

 .خٙيٗ زض حبَ ضقس نسٔٝ ٚاضز وٙس

 

 اضعِ کاتذی  -ضرح آزهایص

خطيبٖ ثطق زض ذأل ثٝ ػُٕ آٔس، دطسٛٞبي وبسسي ، يِٛيٛؼ دّٛوط ثط اثط وٛقكٟبيي وٝ ثطاي ػجٛض ۷۲۸۳زض ؾبَ 

سبٔؿٖٛ دؽ اظ چٙسيٗ زٞٝ سحميك زا٘كٕٙساٖ ثط ضٚي سرّيٝ اِىشطيىي  ۷۲۳۱ضا وكف وطز ٚ ؾطا٘دبْ زض ؾبَ 

 .ٌبظٞب، قطح آظٔبيف ذٛز ضا اضائٝ ٕ٘ٛز

ٛاٞيٓ زض فكبض وٙٙس ٚ ػبيك اِىشطيؿيشٝ ٞؿشٙس ٚ اٌط ثر ٌبظٞب زض قطايظ ٔؼِٕٛي خطيبٖ ثطق ضا ٞسايز ٕ٘ي

ٔؼِٕٛي ٔثالً زض ٞٛا خطيب٘ي ػجٛض زٞيٓ، ثبيس ِٚشبغ يب اذشالف دشب٘ؿيُ ثؿيبض ظيبزي ثيٗ زٚ لغت ثطلطاض وٙيٓ يب 

ايٙىٝ فبنّٝ اِىشطٚزٞب ضا ثؿيبض وٛچه ثٍيطيٓ وٝ زض ايٗ نٛضر ثطلطاض وطزٖ ِٚشبغي زض حسٚز چٙس ٞعاض ِٚز، 

اي ٔغبثك قىُ زض ٘ظط ثٍيطيس وٝ اظ يه ؾٛ  يه سرّيٝ آ٘ي اؾز.ِِٛٝقٛز وٝ  ٔٙدط ثٝ سِٛيس خطلٝ اِىشطيىي ٔي

 .ثٝ دٕخ ذأل ٚنُ اؾز ٚ زٚ لغت ٔثجز ٚ ٔٙفي زض زاذُ آٖ سؼجيٝ قسٜ اؾز

http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1357
http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1359
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اٌط اذشالف دشب٘ؿيُ ٘ؿجشبً ظيبز زض حسٚز چٙس ٞعاض ِٚز ثيٗ آٖ زٚ لغت ثطلطاض وٙيٓ ٚ فكبض ٌبظ ضا دبئيٗ 

شط خيٜٛ )نسْ اسٕؿفط يب چٙس سٛض( ثطؾس؛ قبٞس ػجٛض ٚ ثطلطاضي خطيب٘ي اظ زضٖٚ ثيبٚضيٓ سب ثٝ حسٚز چٙس ٔيّيٕ

 ٌبظ ذٛاٞيٓ ثٛز وٝ ثب ضٚقٙبيي ٌبظ زضٖٚ ِِٛٝ ٚ ٘ٛض افكب٘ي آٖ ٕٞطاٜ اؾز.

٘بٔٙس وٝ زض آغبظ ٔغبِؼبر ٔطثٛط ثٝ ؾبذشٕبٖ اسٓ إٞيز ظيبزي  ايٗ دسيسٜ ضا سرّيٝ اِىشطيىي زض زضٖٚ ٌبظ ٔي

 .زاقز

قٛز اظ ٚؾبئُ ٍٕٞب٘ي ٚ ٔؼِٕٛي اؾز، ضً٘ لطٔع ٚ  حجبثٟبي ضٚقٙبيي وٝ ثطاؾبؼ ايٗ دسيسٜ ؾبذشٝ ٔي أطٚظٜ

قٙبؾيٓ ٚ اٌط ثٝ خبي ٘ئٖٛ، ٌبظ زيٍطي ثٝ وبض ثطيٓ، ضً٘ ِِٛٝ سغييط  آقٙبي الٔذٟبي سجّيغبسي ٘ئٖٛ ضا ٕٞٝ ٔي

ضسي دطيسٜ، ثربض ؾسيٓ، ضً٘ ظضز ٚ ثربض ذٛاٞس وطز ِٚي قيٜٛ وبض سمطيجبً يىؿبٖ اؾز. ثطاي ٔثبَ ٞٛا، ضً٘ نٛ

 خيٜٛ ضً٘ آثي ٔبيُ ثٝ ؾجع ديسا ٔي وٙس )اغّت الٔذٟبي ذيبثب٘ي اظ ايٗ ٘ٛع ٞؿشٙس(.



26 
 

اي ثٛز وٝ ثٝ ٘شبيح ٟٕٔي،  زض ٌصقشٝ )اٚاذط ؾسٜ ٘ٛظزٞٓ ٔيالزي( ٔغبِؼٝ دسيسٜ سرّيٝ زض ٌبظٞب ٔغبِؼٝ سبظٜ

 .ٚ ثٝ ز٘جبِف ثٝ قٙبذز ؾبذشٕبٖ زضٚ٘ي اسٓ ضؾيس يؼٙي ثٝ وكف اقؼٝ وبسسي، اِىشطٖٚ ٚ ذٛال آٖ

زض عي ثطضؾي دسيسٜ سرّيٝ اِىشطيىي زضٌبظٞب، زا٘كٕٙساٖ زضيبفشٙس وٝ ثب سرّيٝ ثيكشط حجبة ذغٛط سبضيىي زض 

يبثٙس ٚ زض  ٌطزز. ثب ازأٝ سرّيٝ، ذغٛط سبضيه ٔدبٚض وبسس ثٝ عطف آ٘س ٌؿشطـ ٔي ايٗ ٌؿشطٜ ٘ٛضا٘ي ظبٞط ٔي

ضٚ٘س ٚ ضٚقٙبيي  ذغٛط ٘ٛضا٘ي ثٝ عٛض وبُٔ اظ ثيٗ ٔي (اسٕؿفطبضٞبي ثؿيبض دبئيٗ )حسٚز ٟ٘بيز زض فك

قٛز. زض ايٗ حبِز ٞٙٛظ خطيبٖ اِىشطيىي زض زٚ ؾط حجبة )ِِٛٝ سرّيٝ اِىشطيىي( ثطلطاض اؾز  ٌبظ ِِٛٝ ٘بدسيس ٔي

اي ٘بٔطئي حبنُ قسٜ  ز اقؼٌٝطزز. زض ايٗ حبِ ٚ ٘ٛػي زضذكٙسٌي يب سبثف ٟٔشبثي زض زيٛاضٜ ِِٛٝ آقىبض ٔي

وٝ اظ ثطذٛضز اقؼٝ ٘بٔطئي ثٝ آٟ٘ب، اقؼٝ ٔطئي سٛاٖ سٛؾظ ٔبزٜ فّٛئٛضؾبٖ ) ٔٛازي ٔثُ  اؾز وٝ ٔي

 (قٛز( آٖ ضا ٔطئي وطز. )دسيسٜ فّٛئٛضؾبٖ ؾجع ضً٘ ٔطثٛط ثٝ قيكٝ سِٛيس ٔي

 

 

 ای از فطار باال تا فطار پاییي آزهایص تخلیِ الکتریکی حباب ضیطِ
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قٛز وٝ زض  قٛز اقؼٝ وبسسي ٘بٔيسٜ ٔي يٗ خطيبٖ ٘بٔطئي وٝ ثٝ عٛض ٔؿشميٓ اظ وبسس ثٝ عطف آ٘س ثطلطاض ٔيا

 .وٙس ٔحُ ثطذٛضز ثب قيكٝ ٘مغٝ ٘ٛضا٘ي ايدبز ٔي

 


