
فهرست مطالب

9 پیشگفتار 
11 مقدمه 

15 1.	نور:	روشنایی	جهان	هستی	
16 نور و طیف الکترومغناطیسی 
19 فرکانس و طول موج 
20 امواج و ذّرات 
24 تابش خورشیدی 
26 نور ستارگان 
29 طیف جذبی و گسیلی 
31 انتقال به قرمز و جهان هستی در حال انبساط 
32 اثر دوپلر 

35 2.	اپتیک:	تصویربرداری	از	جهان	هستی	
36 عدسی ها و آیینه ها 
41 قوانین بازتابش و شکست 
45 بینایی انسان 
47 دیدن سه بُعدی: بینایی استریوسکوپی 
50 تصحیح معایب بینایی 
53 سراب ها و خطاهای دیداری 
56 میکروسکوپ ها و تلسکوپ ها 
61 دوربین های عکاسی و عکس برداری 

65 3.	رنگ	ها	
65 بینایی رنگی 
68 طول موج و رنگ 
70 رنگین کمان 
71 آسمان آبی، غروب قرمز 



72 قطره های روغن و حباب های صابون 
74 چاپ رنگی 

77 4.	لیزرها
77 اندازه گیری فاصله ی ماه 
80 تقویت نور با گسیل زوری تابش 
83 لیزر در CD ها و DVDها 
85 فیبرهای نوری 
88 هولوگرافی 
91 جنگ ستارگان: ابتکار عمل دفاع استراتژیک 
95 مسافرت با لیزر 

99 5.	نور	در	خدمت	زندگی	و	پزشکی
99 رشد در تاریکی 
101 لوسیفراس: آنزیم نورافشان 
102 تبدیل نور به غذا 
104 ساعت های زیست شناختی و نور 
106 یافتن طعمه در تاریکی 
107 جراحی با لیزر 
108 دیدن از خالل پوست 
110 کاربردهای پزشکی نور در آینده 

113 6.	تابش	الکترومغناطیسی	و	جهان	هستی
113 امواج رادیویی 
115 اخترشناسی رادیویی – نگاهی به جهان هستی با رادیو 
119 میکروویوها /ریزموج ها 
122 فروسرخ/ مادون قرمز و فرابنفش/ ماوراءبنفش 
125 پرتوهای ایکس و پرتوهای گاما 

129 7.	ارتباطات	با	تابش	الکترومغناطیسی	
130 آنتن ها و خبرپراکنی 
131 معادالت مکسول 



134 رادیو و تلویزیون 
138 تلفن های همراه 

143 8.	بسط	افق	دید	
143 جستجو با نور 
150 امواج عرضی و قطبش 
154 دیدن از خالل دیوار با تراهرتز 

157 9.	انرژی	خورشیدی	
158 مهار کردن نور خورشید 
160 فضاپیماها و کاوشگر های خورشیدی 
163 نتیجه	گیری	
165 واحدهای SI و تبدیل ها 
167 فرهنگ اصطالحات 

 171 خواندنی های دیگر و وب سایت ها 
172 نمایه 





پیشگفتار

بمب های هسته ای که در سال 1945 پایان جنگ جهانی دّوم را رقم زدند، نمایشی 
قانع کننده و هراسناک از قدرت فیزیک بودند. انفجارهای هسته ای که دست آورد 
بهترین ذهن های علمی تنی چند از دانشمندان دنیا بودند، شهرهای هیروشیما و 
ناکازاکی ژاپن را با خاک یکسان کردند و ژاپن را به تسلیم بی چون و چرا واداشتند. 
بمب اتمی هرچند تأثرانگیزترین مثال بود، اّما در طول جنگ جهانی دّوم دنیا را از 
حضور فیزیک و فیزیکدان ها آگاه کرد. از بمب های سّدشکن که در مسیر جریان 
با خاصیّت  تا مین های شناور زیر سطح دریاها که  آب حرکت می کردند گرفته 
مغناطیسی بدنه ی کشتی ها به حضور آن ها پی می بردند و منفجرشان می کردند، 

جنگ جهانی دّوم به اندازه ی هر چیزی دیگری، چالشی برای علم نیز بود.
جنگ جهانی دّوم، همگان، از جمله رهبران نظامی شّکاک، را قانع کرد که فیزیک 
علمی ضروری است. بگذریم که دست آوردهای این علم به مراتب از کاربردهای 
نظامی آن فراتر است. اصول فیزیک بر همه ی بخش های جهان هستی و همه ی 
عینک ها،  اتوموبیل ها،  موتور  گردبادها،  است.  حاکم  آدمی  زندگانی  جنبه های 
آسمان خراش ها، و نیز راه رفتن و دویدن ما انسان ها از قوانین علمی تبعیّت می کنند.
اهمیّت فیزیک در زندگی روزمّره اغلب تحت الشعاع عناوینی چون سالح های 
هسته ای یا واپسین نظریّه های چگونگی آغاز جهان هستی بوده است. فیزیک در 
دنیای ما مجموعه ای از چند جلد کتاب است که هدف آن کندوکاو طیف کامل 
کاربردها، وصف تأثیر فیزیک در فنّ آوری و جامعه، و نیز کمک به آنانی است که 
می خواهند طبیعت و رفتار جهان هستی و همه ی بخش های برهم کنش کننده ی آن 
را درک کنند. در این مجموعه به شاخه های عمده ی فیزیک پرداخته شده است 

که عبارت اند از
نیرو و حرکت ••••
الکتریسیته و مغناطیس ••••
زمان و ترمودینامیک ••••
نور و اپتیک ••••
اتم و ماده ••••
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ذرات و جهان هستی1 ••••
در هر یک از کتاب های این مجموعه نخست مفاهیم بنیادی شرح داده شده و 
آنگاه کاربردهای گوناگونی که این مفاهیم در آن ها به کار رفته اند. فیزیک موضوعی 
ریاضی است، اّما در این کتاب ها به ایده ها پرداخته شده است تا به ریاضیّات. تنها 
ندارد،  نیاز  از ریاضیّات  به دانش خاّصی  آورده شده اند. خواننده  معادالت ساده 
تعداد  کند.  مورد کمک  در چند  مطلب  فهم  به  می تواند  پایه  درک جبر  هرچند 
اّما  است،  نامحدود  عماًل  کتاب ها  این  از  یک  هر  در  برای طرح  ممکن  عناوین 
تنها برای یک کاربرد جا هست و با کمال تأسف کاربردهای جالب باید حذف 
می شدند. با وجود این، هر جلد این مجموعه مطالب متنّوعی را کندوکاو می کند 
اینترنتی اختصاص  به فهرست کتاب ها و سایت های  و همه ی جلدها بخشی را 
داده اند که برای مطالعه ی بیشتر الزم است. این بخش ها تنها حالت نمونه دارند و 

به فرصت های کندوکاو بسیاری اشاره می کنند که در دسترس اند.
روزی در کنفرانسی شرکت داشتم که دانشجوی جوانی از گروهی از اساتید 
پرسید آیا او به آخرین ویرایش یکی از کتاب های درسی فیزیک نیاز دارد یا نه. 
یکی از اساتید پاسخ داد که نه، چون اصول فیزیک سال هاست که تغییر نکرده. 
آنچه استاد گفت در بسیاری از موارد درست است که خود گواهی بر توان مندی 
کاربردهایی است  تعداد حیرت آور  فیزیک  اهمیّت  بر  فیزیک است. گواه دیگر 
که بر شالوده ی این اصول استوارند و این کاربردها با آهنگ خیره کننده ای رو به 
به موتورهای احتراق داخلی  تغییرند. موتورهای بخار جای خود را  افزایش و 
اتوموبیل ها و جت های جنگنده داده اند و سیم های تلفن اندک اندک با فیبرهای 
نوری، ارتباطات ماهواره ای، و تلفن های موبایل جایگزین می شوند. هدف این 
دوره کتاب ها این است که خواننده تشویق شود تا اهمیّت فیزیک را در هر سو 
و در هر تالشی، چه در گذشته، چه در حال حاضر، و چه در سال هایی که از 

این پس خواهند آمد، ببیند.

1. در همین مجموعه با ترجمه ی اختر رجبی منتشر شده است.



مقدمه

هزاران سال پیش آدمی بر این باور بود که بینایی چشم نوعی تابش گسیل می کند. 
همگان پی برده بودند که چشم یکی از اعضای ضروری بدن است و اگر آسیب 
باستان می پنداشتند  دنیای  اّما مردم  از دست می دهد،  را  بینایی خود  انسان  ببیند 
با  بَر برخورد می کند و چشم  با اشیای دور و  چشم پرتو می فرستد و این پرتو 
تحلیل تابش برگشتی حّس بینایی را در انسان به وجود می آورد و با این کندوکاو 

مداوم چشم، منظره ای از محیط در ذهن شکل می گیرد.
ابوعلی محمد بن حسن بن هیثم بصری  نیست.  این گونه  اّما شیوه ی کار چشم 
که  را  تابشی  چشم  که  کرد  مطرح  درستی  به  عرب،  دانشمند   ،)965-1040(
چشمه های دیگر گسیل می کنند دریافت می کند. مقداری از این تابش مستقیم وارد 
چشم می شود که چشمه ی آن را نمایان می سازد و مقداری از آن نیز پس از برخورد 
با اشیایی که تابش نمی کنند وارد چشم می شود و این گونه است که این اشیاء دیده 
می شوند. چشمه ی اصلی این تابش که نور نام دارد خورشید است. نور پیام آور 

چشم است و چشم آن را آشکارسازی می کند.
اهمیّت نور در بینایی انگیزه ی خوبی برای دانشمندان شد تا این نوع تابش را 
که تابش الکترومغناطیسی نام دارد، مطالعه و آزمایش کنند. اپیتک علم مطالعه ی نور 
و وسایل و ابزاری است که از نور استفاده می کنند. نور مرئی تنها بخش کوچکی 
از گستره ی وسیع تابش است و هرچند چشم و ابزاری چون میکروسکوپ ها و 
تلسکوپ ها عناوین مهّمی هستند، اّما به هیچ روی همه ی آنچه را به موضوع اپتیک 
مربوط می شود دربر نمی گیرند. کتاب نور و اپتیک از منظر فیزیک به این موضوع 
را مطالعه  متنّوع آن  بسیار  الکترومغناطیس و کاربردهای  تابش  می پردازد و علم 
می کند. این کتاب نه تنها یکی از ضروری ترین جنبه های اپتیک را شرح می دهد 
لیزری،  باریکه های  نور  بلکه درباره ی شّدت  2( که تشکیل تصویر است  )فصل 
نقش نور در فرآیندهای زیست شناختی مانند سنتزنوری و روش های پزشکی چون 
جّراحی لیزری، رصدهای اخترشناختی با انواع مختلف تابش، و کاربردهای اپیتک 

در ارتباطات، رادار، و تبدیل نور به الکتریسیته نیز بحث می کند.
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درک علم نور به اصالح معایب بینایی انجامید و نیز به بهتر شدن بینایی در 
مطالعه ی اشیای بسیار نزدیک یا بسیار دور کمک کرد که با چشم غیرمسّلح ناممکن 
بود. شیوه ی کار ابزاری چون میکروسکوپ ها، تلسکوپ ها، و چشم آدمی به اصول 
اپتیک بستگی دارد. با این همه پیشرفت، هنوز اسراری هست که ناگشوده مانده اند. 
طبیعت نور قرن هاست که دانشمندان را به چالش کشیده است و درست آن هنگام 
که دانشمندان یکی از این اسرار را گشوده اند، نور اسرار دیگری را رو کرده است. 
گاهی نور مانند میدان هایی از انرژی نوسان کننده  رفتار می کند که با فرکانس های 
مختلفی نوسان می کنند و گاهی هم به گونه ای رفتار می کند که گویی متشکل از 
جریانی از ذّرات ریز است. این دو رفتار به راستی متناقض، هر دو از عهده ی نور 
برمی آید. این که پژوهش های آتی این راز را خواهند گشود یا بر پیچیدگی آن 

خواهند افزود در حال حاضر نامعلوم است.
وسایلی مانند گوشی های همراه و ماشین های پرتو ایکس از دو نوع تابش 
الکترومغناطیسی استفاده می کنند که تعداد نوسان های آن ها در هرثانیه بیش از نور 
مرئی است. ماشین های پرتو ایکس از تابشی استفاده می کنند که آهنگ نوسانات 
آن ها بیشتر از نور مرئی و گوشی های همراه از تابشی استفاده می کنند که آهنگ 
الکترومغناطیسی  تابش  انواع  اگرچه  است.  مرئی  نور  از  کمتر  آن ها  نوسانات 
به  بسیار مهّم هستند و  اّما اختالف های کوچک  خواّص مشترک زیادی دارند، 
کاربردهای گسترده ی متفاوتی می انجامند. انواع مختلف تابش الکترومغناطیسی 
در درک جهان هستی نیز مهّم هستند که همه نوع گسیل گر تابش با هر انرژی 

در آن یافت می شود.
دهد.  انجام  کارهای خارق العاده ای  است  قادر  انرژی  این  و  دارد  انرژی  نور 
انرژی نور خورشید اساس حیات در روی زمین است چون گیاهان با استفاده از 
آن غذای مایحتاج دنیا را تهیّه می کنند. آنگاه که نور در باریکه ی لیزری متمرکز 
تازه  ما  براند.  پیش  را  فضایی  کشتی های  حتّی  و  بسوزاند،  ببُرد،  می تواند  شود 
داریم به آنچه نور می تواند انجام دهد پی  می بریم. دستگاه ها و فن آوری امروزی 

حیرت انگیزند و آینده نوید فن آوری های حیرت انگیزتری را می دهد.
نور و انواع دیگر تابش امروزه حتّی به گونه ای به کار برده می شوند که مردم 
در گذشته گمان می کردند بینایی کار می کند. هرچند چشم پرتو های قابل رؤیت 
گسیل نمی کند و این ایده درست نیست، اّما انسان وسایلی می سازد که این کار را 
می کنند و از این پرتوها استفاده می کنند تا هواپیماهای دور دست را تماشا کنند و 
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خلبان هایی را می بینند که سرعت صوت را می شکنند. علم و فن آوری نور، تابش، 
و اپتیک پر از ایده های قدیم و جدید است که به آدمی کمک می کند تا به شیوه های 

عجیب و غریب و منحصربه فرد هم بهتر و هم دورتر را ببیند. 





1
نور: روشنایی جهان هستی

کهکشان راه شیری 300 میلیارد ستاره دارد اّما یکی از آن ها برای نسل آدمی مهمّ تر 
از بقیّه است. خورشید که ستاره ی متوسطی در این کهکشان است آسمان زمین را 
روشن می کند چون از ستارگان دیگر به زمین نزدیک تر است. زمین در فاصله ی 
می گردد،  دور خورشید  به  کیلومتر(   149,000,000( مایلی   93,000,000 میانگین 
حال آن که فاصله ی نزدیک ترین همسایه خورشید ستاره ی آلفا سنتوری است که 
از ما 25 هزار میلیارد مایل )40 هزار میلیارد کیلومتر( فاصله دارد و 270,000 مرتبه 
از خورشید دورتر است. )در واقع آلفا سنتوری از سه ستاره تشکیل شده است و 
منظومه ی سه ستاره ای است.( نور خورشید برای همه ی انواع حیات روی سیّاره ی 

زمین حکم حیاتی دارد.
منابع اخترشناختی نور را درنظر  این فصل طبیعت نور را شرح می دهیم و  در 
می گیریم. فیزیک نور کم و بیش در هر فعالیّت آدمی، از زیست شناسی گرفته تا 
فن آوری، تأثیر بسزایی دارد و با این که تعداد ستارگانی که می شود دید اندک 
است )در بهترین شرایط تنها چند هزار ستاره را با چشم غیرمسلح می توان دید(، 
نور اخترشناختی علم و شیوه ی نگاه مردم به خود و جهان هستی را شکل داده 
است. فیزیک نور و اخترشناسی مطالب زیادی را درباره ی زمین به ما گفته اند، 
برای مثال، عنصر هلیم که در زمین هست، نخستین بار در خورشید کشف شد! 
پس از این که هلیم در خورشید یافت شد، دانشمندان در روی سیّاره ی زمین به 

دنبال کشف آن برآمدند.
فرهنگ های  است.  بوده  نیز  اسرارآمیز  بوده  مهّم  که  اندازه  نور همواره همان 
آغازین نور را آتش می پنداشتند و گمان می بردند که خورشید و ستارگان شعله های 
سوزانی هستند. امروزه دانشمندان از آنچه نور به نظر می رسد درک بهتری دارند. در 
اینجا باید از عبارت به نظر می رسد استفاده می کردیم چون نور هم چنان اسرارآمیز 
است، می تواند هم رفتار ذّره گونه داشته باشد و هم می تواند موج گونه رفتار کند، 
اّما آنچه  با وجود این که رفتار ذّره ای و رفتار موجی دو رفتار ناسازگار هستند. 
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دانشمندان از آن مطمئن هستند این است که نور نوعی تابش الکترومغناطیسی است.

شکل 1.1 این عکس که آن را تلسکوپ فضایی هابل گرفته است تنها تعدادی از میلیاردها 
ستاره ی کهکشان شیری را نشان می دهد. )عکس از ناسا(

نور	و	طیف	الکترومغناطیسی

تابش الکترومغناطیسی متشکل از میدان های الکتریکی و میدان های مغناطیسی نوسانی 
است که در فضا حرکت می کنند. از دیدگاه فیزیکدان ها میدان روشی است برای 
توصیف اثرهای هر چیزی. بارهای الکتریکی نیروی الکتریکی تولید می کنند که 
بر اشیای الکتریکی دیگر در فضای اطراف اثر می گذارد و از این رو فیزیکدان ها 
می گویند که در آن فضا میدان الکتریکی وجود دارد. آنچه گفتیم درباره ی مغناطیس 
اشیای  بر  و  هستند  فضا  در  میدان ها  دارد.  مصداق  نیز  مغناطیسی  میدان های  و 
دیگر اثر می گذارند. آنچه درباره ی تابش الکترومغناطیسی مهّم است این است که 
میدان های الکتریکی و مغناطیسی در حال تغییر با یکدیگر برهم کنش می کنند و این 
فرآیند الکترومغناطیس نام دارد. میدان های الکتریکی و مغناطیسی پیوسته یکدیگر 
را می آفرینند. میدان الکتریکی که با زمان تغییر کند منبع میدان مغناطیسی است 
و میدان مغناطیسی که با زمان تغییر کند منبع میدان الکتریکی است. این میدان ها 
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منتشر می شوند و این میدان آن یکی میدان را تولید می کند و آن یکی این یکی 
میدان را. این پدیده را تابش الکترومغناطیسی یا امواج الکترومغناطیسی می گویند.

هرچند به نظر نمی رسد که نور نه با الکتریسیته رابطه داشته باشد و نه با مغناطیس، 
اّما رابطه ی تنگاتنگی با این دو دارد. در قرن نوزدهم، فیزیکدان اسکاتلندی جیمز 
کرد  را کشف  الکترومغناطیس  اساسی  معادالت   )1831-1879( مکسول  کالرک 
)فصل 7( و نظریّه ای داد که نور تابش الکترومغناطیسی است. نظریّه ی مکسول 
تابش  که   )1857-1894( هرتز  هاینریش  آلمانی  فیزیکدان  بعد  سال  چند  را 
الکترومغناطیسی را در آزمایشگاه خود مطالعه می کرد، به اثبات رساند. نور مثالی 

از تابش الکترومغناطیسی است.
یکی از دالیلی که نور مهّم است این است که نور سبب می شود مردم ببینند. 
حّس بینایی حّس مهّمی در انسان هاست و بخش بزرگی از ظرفیّت پردازش مغز 
را به خود اختصاص می دهد. بیشتر اعمال پیچیده ی مغز در ناحیه ای معروف به 
کورتکس مغزی انجام می شوند که مجموعه ای از الیه های یاخته ای در سطح مغز 
است و نیمی از این کورتکس مغزی به امور مربوط به بینایی می پردازد. با در نظر 
گرفتن این همه کار که مغز انجام می دهد، نصف آن کسر بزرگی به حساب می آید.

تنها به این دلیل ما می بینیم که چشم ما به نور حّساس است. دو هزار سال پیش 
مردم گمان می بردند چشم به این خاطر می تواند ببیند که نور را خود می سازد اّما 
این باور درست نیست. چشم نور را دریافت می کند و خود آن را تولید نمی کند. 
هر آنچه نور تولید کند، مانند خورشید یا المپ، دیده می شود چون نوری تولید 
کرده است که چشم آن را دریافت می کند. هر آنچه نور تولید نکند، مثل این کتاب، 

تنها به این خاطر دیده می شود که نور را بازمی تاباند.
چون نور بسیار سریع حرکت می کند، مردم بر این باور بودند که نور می تواند 
بیان دیگر، سرعت نور بی نهایت  یا به  در آنی از یک مکان به مکان دیگر برود، 
است. اّما نور سرعت معیّنی دارد و از »بی نهایت« ُکندتر است. نور در خالء، فضای 
تهی، با سرعت 186,200 مایل بر ثانیه )300,000 کیلومتر بر ثانیه( حرکت می کند. 
)سرعت نور در هوای جّو زمین در سطح دریا اندکی ُکندتر در حدود 186,100 
مایل بر ثانیه است. سرعت نور در مواّد چگال تر از این هم کمتر است.( چنین 
سرعتی فوق العاده زیاد است و توضیح می دهد که چرا نور در یک چشم به هم 
زدن از این سو به آن سوی خیابان یا از خانه ای به خانه ی دیگر می رسد. اّما حرکت 
نور آنی نیست. هشت دقیقه زمان می برد تا نور خورشید به زمین برسد و 4/3 سال 
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طول می کشد تا نور آلفا قنطورس )سنتوری( به زمین برسد.
تابش الکترومغناطیسی طیف تشکیل می دهد و این طیف بخش های مختلف 
بخش های  بین  اختالف  اساس  می دهیم،  شرح  زیر  کادر  در  که  آن گونه  دارد. 
در  که  این  از  است  معیاری  فرکانس  است.  تابش  فرکانس  طیف،  این  مختلف 
در  موج،  یا  نوسان،  هر  می کند.  تغییر  بار  چند  متناوب  رویداد  هر  زمان  طول 
نام  هرتز  سیکل ها  این  تعّدد  و  می گذرد  چرخه  یا  سیکل  تعدادی  از  ثانیه  هر 
دارد. هر هرتز تعداد سیکل های کامل نوسان در هر ثانیه است. نور مرئی نوعی 
تغییرات  آهنگ  چون  دارد  باالیی  فرکانس  که  است  الکترومغناطیسی  تابش  از 
میدان های الکتریکی و مغناطیسی آن گستره ای در حدود 425,000,000,000,000 

تا 750,000,000,000,000 هرتز دارد!
میکروویو،  رادیویی،  امواج  از  می توان  الکترومغناطیسی  تابش  دیگر  انواع  از 
فروسرخ، ماوراءبنفش، پرتوهای ایکس، و پرتوهای گاما نام برد. فرکانس، از فرکانس 
1025 × 3 هرتزی  باالی  تا فرکانس  امواج رادیویی گرفته  پائین 50,000 هرتزی 
پرتوهای گاما )که هزارها میلیارد مرتبه از فرکانس نور مرئی بیشتر است( گسترده 

است. در فصل 6 این گونه های تابش الکترومغناطیسی را شرح خواهیم داد.
متغیر  مغناطیسی  و  الکتریکی  میدان های  از  متشکل  الکترومغناطیسی  تابش 
زمانی است که در فضا منتشر می شوند، اما چه عاملی این تابش را تولید می کند؟ 
یک راه این است که بار الکتریکی را شتاب دهیم. یکی از خواّص ساده ی بارهای 
الکتریکی این است که اگر سرعت شان تغییر کند آنگاه تابش گسیل می کنند. برای 
مثال، نورهای خوف انگیزی را که گاهی در منتها الیه عرض های جغرافیایی شمالی و 
جنوبی آسمان می بینیم، بارهای الکتریکی ای به وجود می آورند که در فضا حرکت 
)نورهای  اثر می گذارد.  آن ها  بر مسیر حرکت  مغناطیسی زمین  میدان  می کنند و 
شمالی را شفق شمالی و نورهای جنوبی را شفق جنوبی می نامند.( الکترون های 
اتم ها )که بار منفی دارند( که مکان خود را تغییر دهند، اتم ها نور گسیل می کنند 
و آنگاه که الکترون ها از درون فیلمان داغ و نازک المپ عبور می کنند المپ نور 

گسیل می کند.
از توصیف هایی که در باال گفتیم، به ویژه در باره ی فرکانس و طول موج، چنین 
داشته  درازدامنی  تاریخچه ی  نور  مطالعه ی  است.  موج  نور  که  می شود  برداشت 
است که در طول آن فیزیکدان ها گاهی نور را متشکل از ذّرات دانسته اند و گاهی
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فرکانس	و	طول	موج
رویدادهایی	که	منظم	رخ	می	دهد،	از	جمله	پاندول	ساعت	پدربزرگ،	بارها	سیکل	یا	
چرخه	ای	را	تکرار	می	کنند.	در	پاندول،	این	چرخه،	عقب	و	جلو	رفتن	پاندول	حول	
تغییرات	 چرخه	ها	 این	 الکترومغناطیسی،	 طیف	 بقّیه	ی	 و	 نور	 برای	 است.	 مرکز	 نقطه	ی	
رخ	 زمان	 گذشت	 با	 که	 را	 تغییراتی	 هستند.	 مغناطیسی	 و	 الکتریکی	 میدان	های	 زمانی	
می	دهند	می	توان	با	موج	شکل	زیر	نمایش	داد	که	بزرگی	آن	را	دامنه	می	گویند.	تابش	
الکترومغناطیسی	به	شکل	میدان	های	الکتریکی	و	مغناطیسی	منتشر	می	شود	که	با	گذشت	
زمان	تغییر	می	کنند	و	این	میدان	ها	همیشه	نوسانی	هستند.	فرکانس	این	نوسان	برحسب	
سیکل	بر	ثانیه	بیان	می	شود	که	به	افتخار	فیزیکدان	آلمانی	هاینریش	هرتز	آن	را	هرتز	

می	گویند.

زمان

.λ و طول موج A شکل 2.1 این نوسان موج ساده ای است با دامنه ی

در	اصل،	می	توان	فرکانس	را	با	کرنومتر	و	شمردن	تعداد	سیکل	هایی	که	در	بازه	ی	
فرکانس	 که	 را	 نور	 اّما	 گرفت.	 اندازه	 می	گذرند	 مفروضی	 نقطه	ی	 از	 مفروض	 زمانی	
با	این	روش	 آن	هزارها	میلیارد	سیکل	بر	ثانیه	است	آن	قدر	سریع	است	که	نمی	توان	
تابش	 فرکانس	 اندازه	گیری	 برای	 حّساس	تری	 ابزار	 از	 باید	 دانشمندان	 گرفت.	 اندازه	
بستگی	دارند	 فرکانس	 به	 نیز	هستند	که	 پدیده	هایی	 اّما	 استفاده	کنند.	 الکترومغناطیسی	
و	بدیهی	است	که	مردم	نیازی	به	ابزار	گران	بها	ندارند	تا	آن	ها	را	تمیز	دهند.	یکی	از	
آشکارترین	پدیده	ها	رنگ	نور	است.	در	واقع	رنگ	چیزی	است	که	مغز	تعبیر	می	کند	و	
نور	به	خودی	خود	رنگ	ندارد	بلکه	تنها	میدان	های	الکتریکی	و	مغناطیسی	نوسانی	است	
که	منتشر	می	شود.	رنگ	از	آنجایی	ناشی	می	شود	که	چشم	و	مغز	انسان	نور	را	دریافت	
می	کند	و	فرکانس	های	مختلف	به	رنگ	های	متفاوتی	تعبیر	می	شوند،	به	گونه	ای	که	نور	
کم	فرکانس	قرمز	و	نور	پرفرکانس	بنفش	دیده	می	شود.	بقّیه	ی	رنگ	ها،	مثل	رنگین	کمان،	

بین	این	دو	هستند.	رنگ	را	در	فصل	3	دقیق	توضیح	خواهیم	داد.


