
فیثش ًْسی چگًَْ کاس هی کٌذ؟ 

 

ُشخا کَ فسثت اص عیغتن ُای خذیذ هخاتشاتی، عیغتن ُای تلْیضیْى کاتلی ّ ایٌتشًت تاؽذ، دس هْسد فیثش ًْسی 

. ُن چیضُایی هیؾٌْیذ

فیثشُای ًْسی اص ؽیؾَ ؽفاف ّ خالـ عاختَ هیؾًْذ ّ تا ضخاهتی تَ ًاصکی یک تاس هْی اًغاى، هیتْاًٌذ 

اص آًِا ُوچٌیي تشای فکغثشداسی پضؽکی ّ هقایٌَ ُای فٌی دس . اعالفات دیدیتال سا دس فْافل دّس اًتمال دٌُذ

. هٌِذعی هکاًیک اعتفادٍ هیؾْد

 

 

یک سؽتَ فیثش ًْسی 

 

! دس ایي همالَ هیخْاًین کَ ایي فیثشُای ًْسی چگًَْ ًْس سا هٌتمل هیکٌٌذ ّ ًیض دسهْسد سّػ فدیة عاخت آًِا 

 

فیثشًْسی چیغت؟ 

 

آًِا . فیثشُای ًْسی سؽتَ ُای تلٌذ ّ ًاصکی اص ؽیؾَ تغیاس خالقٌذ کَ ضخاهتی دس زذّد لغش هْی اًغاى داسًذ

دس تغتَ ُایی تٌام کاتلِای ًْسی کٌاس ُن لشاس دادٍ هیؾًْذ ّ تشای اًتمال عیگٌالِای ًْسی دس فْافل دّس هْسد 

. اعتفادٍ لشاس هیگیشًذ

: اگش تا دلت تَ یک سؽتَ فیثش ًْسی ًگاٍ کٌیذ، هی تیٌیذ کَ اص لغوتِای صیش عاختَ ؽذٍ 

 

. ُغتَ تخؼ هشکضی فیثش اعت کَ اص ؽیؾَ عاختَ ؽذٍ ّ ًْس دس ایي لغوت عیش هیکٌذ_ ُغتَ • 

 

 

لغوتِای هختلف 

یک سؽتَ فیثش ًْسی 

 

ّاعغَ ؽفافی کَ ُغتَ هشکضی فیثش ًْسی سا ازاعَ هیکٌذ ّتافث اًقکاط ًْس تَ داخل ُغتَ _ الیَ سّکؼ • 

. هیؾْد

. سّکؾی پالعتیکی کَ فیثش ًْسی دس تشاتش سعْتت ّ آعیة دیذى هسافؾت هیکٌذ_ سّکؼ هسافؼ • 
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فذُا یا ُضاساى فذد اص ایي سؽتَ ُای فیثش ًْسی تقْست تغتَ ای دس کٌاس ُن لشاس دادٍ هیؾًْذ کَ تَ آى کاتل 

. ایي دعتَ اص سؽتَ ُای فیثش ًْسی تا یک پْؽؼ خاسخی هْعْم تَ ژاکت یا غالف هسافؾت هیؾًْذ. ًْسی گْیٌذ

 

: فیثشُای ًْسی دّ ًْفٌذ 

 

 inch (۴-) ۱۰xلغشی دس زذّد  )ایي ًْؿ اص فیثشُا ُغتَ ُای کْچکی داسًذ _ فیثشُای ًْسی تک ّخِی • 

سا دسّى خْد  ( ًاًْهتش ۱۵۵۰ تا ۱۳۰۰تا عْل هْج ) ّ هیتْاًٌذ ًْس لیضس هادّى لشهض  ( هیکشّى ۹ یا ۵/۳

. ُذایت کٌٌذ

 inch (۳-) ۱۰xلغشی دس زذّد  )ایي ًْؿ اص فیثشُا ُغتَ ُای تضسگتشی داسًذ _ فیثشُای ًْسی چٌذ ّخِی • 

تا عْل هْج  )ُا سا LEDّ ًْس هادّى لشهض گغیل ؽذٍ اص دیْدُای ًْسی هْعْم تَ  ( هیکشّى ۵/۶۲ یا ۵/۲

. دسّى خْد ُذایت هیکٌٌذ ( ًاًْهتش ۱۳۰۰ تا ۸۵۰

 

 یا یک هیلیوتش inch فذم ۴تا لغش  )ایي فیثشُا ُغتَ تضسگی . تشخی اص فیثشُای ًْسی اص پالعتیک عاختَ هیؾًْذ

ُذایت  ( ًاًْهتش داسد ۶۵۰ّ عْل هْخی تشاتش تا  )ُا گغیل هیؾْد LEDداسًذ ّ ًْس هشیی لشهضی سا کَ اص  (

. هیکٌٌذ

. تیاییذ تثیٌین عشص کاس فیثش ًْسی چیغت

 

یک فیثش ًْسی چگًَْ ًْس سا ُذایت هیکٌذ؟  

 

ًْس تشازتی دس خغْط ساعت . فشك کٌیذ هیخْاُیذ یک تاسیکَ ًْس سا تغْس هغتمین ّ دس اهتذاد یک کشیذّس تتاتاًیذ

زال اگش کشیذّس هغتمین ًثاؽذ ّ دس عْل خْد خویذگی داؽتَ تاؽذ چگًَْ . عیش هیکٌذ ّ هؾکلی اصیي خِت ًیغت

ًْس سا تَ اًتِای آى هیشعاًیذ؟ 

تشای ایي هٌؾْس هیتْاًیذ اص یک آیٌَ اعتفادٍ کٌیذ کَ دس هسل خویذگی ساُشّ لشاس هیگیشد ّ ًْس سا دس خِت هٌاعة 

اگش ساُشّ خیلی پیچ دس پیچ تاؽذ ّ خوِای صیادی داؽتَ تاؽذ چَ؟ هیتْاًیذ دیْاسُا سا تا آیٌَ . هٌسشف هیکٌذ

ایي دلیما ُواى چیضی . تپْؽاًیذ ّ ًْس سا تَ دام تیٌذاصیذ تغْسیکَ دس عْل ساُشّ اص یک گْؽَ تَ گْؽَ دیگش تپشد

. اعت کَ دس یک فیثشًْسی اتفاق هی افتذ

ًْس دس یک کاتل فیثشًْسی، تش اعاط لافذٍ ای هْعْم تَ تاصتاتؼ داخلی، هشتثا تْعیلَ دیْاسٍ آیٌَ پْػ الیَ ای 

. کَ ُغتَ سا فشاگشفتَ، تَ ایي عْ ّ آى عْ پشػ هیکٌذ ّ دس عْل ُغتَ پیؼ هیشّد

 

 

تقْیشی اص تاصتاتؼ کلی ًْس دس یک فیثش ًْسی 
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تَ . اص آًدا کَ الیَ آیٌَ پْػ اعشاف ُغتَ ُیچ ًْسی سا خزب ًویکٌذ، هْج ًْس هیتْاًذ فْافل عْالًی سا عی کٌذ

ُش زال، تشخی اص عیگٌالِای ًْسی دس زیي زشکت دس عْل فیثش، ضقیف هیؾًْذ کَ فلت فوذٍ آى ّخْد تشخی 

هیضاى ضقیف ؽذى عیگٌال تَ دسخَ خلْؿ ؽیؾَ تکاس سفتَ دس داخل فیثش ّ ًیض عْل . ًاخالقیِا داخل ؽیؾَ اعت

تقٌْاى هثال )هْج ًْسی کَ دسّى فیثش عیش هیکٌذ تغتگی داسد 

 دسفذ دس ُش یک کیلْهتش ۷۵ تا ۶۰=  ًاًْهتش ۸۵۰

 دسفذ دس ُش یک کیلْهتش ۶۰ تا ۵۰=  ًاًْهتش ۱۳۰۰

. ( دسفذ دس ُش یک کیلْهتش ۵۰تیؼ اص =  ًاًْهتش ۱۵۵۰

 دسفذ دس ُش یک ۱۰کوتش اص ). تشخی اص فیثشُای ًْسی ُن ُغتٌذ کَ عیگٌال دس داخل آًِا خیلی کن تضقیف هیؾْد

. ( ًاًْهتش ۱۵۵۰کیلْهتش تشای 

 

عیغتن استثاط تْعیلَ فیثشًْسی 

 

تشای پی تشدى تَ ایٌکَ فیثشُای ًْسی چگًَْ دس عیغتن ُای استثاعی هْسد اعتفادٍ لشاس هیگیشًذ، اخاصٍ دُیذ 

دّ کؾتی ًیشّی دسیایی سا دسًؾش تگیشیذ کَ . ًگاُی تیاًذاصین تَ فیلن یا عٌذی کَ هشتْط تَ خٌگ خِاًی دّم اعت

اص کٌاس یکذیگش فثْس هیکٌٌذ ّ الصم اعت تاُن استثاط تشلشاس کٌٌذ دسزالی کَ اهکاى اعتفادٍ اص سادیْ ّخْد ًذاسد ّ 

هلْاى آى . کاپیتاى یکی اص کؾتی ُا پیاهی سا تشای یک هلْاى کَ سّی فشؽَ اعت هیفشعتذ. یا دسیا عْفاًی اعت

پیام سا تَ کذ هْسط تشخوَ هیکٌذ ّ اص ًْسافکٌی ّیژٍ کَ یک پٌدشٍ کشکشٍ خلْ آى اعت تشای اسعال پیام تَ کؾتی 

. هلْاًی کَ دس کؾتی هماتل اعت ایي پیام هْسط سا هیگیشد، تشخوَ هیکٌذ ّ تَ کاپیتاى هیذُذ. هماتل اعتفادٍ هیکٌذ

 (.هلْاى کؾتی دّم فکظ فولی سا اًدام هیذُذ کَ هلْاى کؾتی اّل اًدام داد)

 

زاال فشك کٌیذ ایي دّ کؾتی ُش یک دس گْؽَ ای اص الیاًْعٌذ ّ ُضاساى هایل فافلَ داسًذ ّ دس فافلَ تیي آًِا 

. یک عیغتن استثاعی فیثشًْسی ّخْد داسد

 

: عیغتن ُای استثاط تْعیلَ فیثشًْسی، ؽاهل ایي لغوت ُاعت

 

. عیگٌالِای ًْس سا تْلیذ هیکٌذ ّ تَ سهض دس هیاّسد_ فشعتٌذٍ • 

. عیگٌالِای ًْس سا تا فْافل دّس ُذایت هیکٌذ_ فیثشًْسی • 

تشای اسعال عیگٌال تَ فْافل خیلی ). هوکي اعت تشای تمْیت عیگٌالِای ًْسی الصم تاؽذ_ تمْیت کٌٌذٍ ًْسی • 

 (دّس

. عیگٌالِای ًْس سا دسیافت ّ سهضگؾایی هیکٌذ_ گیشًذٍ ًْسی • 
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فشعتٌذٍ 

 

فشعتٌذٍ اتضاس . ًمؼ فشعتٌذٍ ؽثیَ هلْاًی اعت کَ سّی فشؽَ کؾتی فشعتٌذٍ پیام ایغتادٍ ّ پیام سا اسعال هیکٌذ

. تْلیذ ًْس سا دس فْافل صهاًی هٌاعة خاهْػ یا سّؽي هیکٌذ

فشعتٌذٍ دسفول تَ فیثش ًْسی هتقل هیؾْد ّ زتی هوکي اعت داسای لٌضی تشای هتوشکض کشدى ًْس تَ داخل فیثش 

ُاعت اها تا کن ّ صیاد ؽذى دها ؽذت ًْسؽاى تغییش هیکٌذ ّ گشاًتش ُن LEDلذست اؽقَ لیضس تیؼ اص . ُن تاؽذ

.  ًاًْهتش۱۵۵۰ ًاًْهتش ّ ۱۳۰۰ ًاًْهتش، ۸۵۰: هتذاّل تشیي عْل هْخِایی کَ اعتفادٍ هیؾْد فثاستٌذ اص. ُغتٌذ

 (هادّى لشهض ّ عْل هْخِای ًاهشیی عیف )

 

تمْیت کٌٌذٍ ًْسی 

 

هخقْفا دس فْافل عْالًی تیؼ اص ). ُواًغْس کَ لثال ُن تَ آى اؽاسٍ ؽذ، ًْس زیي فثْس اص فیثش ضقیف هیؾْد

تٌاتشیي یک یا تیؼ اص یک تمْیت کٌٌذٍ ًْسی دس عْل کاتل  (ًین هایل یا زذّد یک کیلْهتش هثال دس کاتلِای صیش دسیا

. تغتَ هیؾًْذ تا ًْس ضقیف ؽذٍ سا تمْیت کٌٌذ

ًْس ضقیف ؽذٍ پظ اص ّسّد تَ ایي تمْیت . یک تمْیت کٌٌذٍ ًْسی داسای فیثشُای ًْسی تا پْؽؼ ّیژٍ ای اعت

هلکْلِای . کٌٌذٍ تست تاثیش ایي پْؽؼ خاؿ ّ ًیض ًْس لیضسی کَ تَ ایي پْؽؼ تاتیذٍ هیؾْد تمْیت هیؾْد

هْخْد دس ایي پْؽؼ ّیژٍ تا تاتؼ لیضس تَ آًِا، عیگٌال ًْسی خذیذ ّ لْی تْلیذ هیکٌٌذ کَ هؾخقات آى هؾاتَ 

. دسّالـ تمْیت کٌٌذٍ ًْسی یک آهپلی فایش لیضسی تشای ًْس ّسّدی تَ آى اعت. ًْس ّسّدی تَ تمْیت کٌٌذٍ اعت

.  تثیٌیذwww.Photonics.comخضییات تیؾتش سا دس عایت 

 

گیشًذٍ ًْسی 

 

ایي گیشًذٍ عیگٌالِای ًْسی ّسّدی . گیشًذٍ ًْسی هؾاتَ هلْاًی کَ سّی فشؽَ کؾتی گیشًذٍ پیام تْد فول هیکٌذ

سا هیگیشد، سهضگؾایی هیکٌذ ّ عیگٌالِای الکتشیکی هٌاعة سا تشای اسعال تَ کاهپیْتش، تلْیضیْى یا تلفي کاستش 

ایي گیشًذٍ تشای دسیافت ّ آؽکاسعاصی ًْس ّسّدی اص فتْعل یا فتْدیْد اعتفادٍ . تْلیذ ّ تَ آًِا اسعال هیکٌذ

. هیکٌذ

 

چشا فیثش ًْسی تافث تْخْد آهذى اًمالتی دس استثاعات ؽذٍ اعت؟ 

: ، داسای ایي هضایا اعت(عیوِای هغی)فیثش ًْسی دس همایغَ تا عیوِای فلضی هشعْم 

 

ایي لیوت هٌاعة تافث . فیثش ًْسی تغْل چٌذیي هایل اص عین هغی تا ُویي عْل اسصاًتش اعت_ اسصاى تش تْدى 

هیؾْد کَ تتْاًیذ تلْیضیْى کاتلی یا ایٌتشًت سا ُش خایی دس اختیاس داؽتَ تاؽیذ ّ دس پْل ؽوا ُن فشفَ خْیی 

. هیؾْد
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. فیثشًْسی تا ضخاهتی کوتش اص ضخاهت عین هغی تْلیذ هیؾْد ّ ایي هضیت تضسگی اعت_ ًاصکتش تْدى 

اص آًدا کَ فیثشًْسی ًاصکتش اص عیوِای هغی اعت، تٌاتشایي دس کاتلی تا لغش هقلْم تقذاد _ ؽشفیت اًتمال تاالتش 

پظ ایي اهکاى فشاُن هیؾْد کَ اص کاتلی تا لغش هؾاتَ تقذاد خغْط تلفي . فیثشًْسی تیؾتشی خا هیگیشد تا عین هغی

. تیؾتش یا تقذاد کاًال ُای تلْیضیًْی تیؾتشی فثْس دادٍ ؽْد

. عیگٌال فثْسی اص فیثشًْسی ًغثت تَ عیگٌال فثْسی اص عین هغی کوتش ضقیف هیؾْد_ تضقیف کوتش عیگٌال 

تشخالف عیگٌالِای الکتشیکی دس عیوِای هغی کَ تا عیگٌالِای فثْسی اص کاتلِای ًضدیک _ عیگٌال ُای ًْسی 

تذاخل هیکٌٌذ، عیگٌالِای ًْسی دس فیثشًْسی زتی تا عیگٌالِای فثْسی اص فیثشی کَ دس ُواى کاتل اعت ُن تذاخل 

. تٌاتشایي فذا دس هکالوات تلفٌی ّاضر تش هٌتمل هیؾْد ّ کاًال ُای تلْیضیًْی ُن تِتش دسیافت هیؾًْذ. ًویکٌذ

اصاًدا کَ عیگٌالِا دس فیثشًْسی کوتش ضقیف هیؾًْذ، تٌاتشایي فشعتٌذٍ ُای کن هقشف تشی _ کن هقشف تْدى 

ایي هضیت تاص ُن تافث فشفَ خْیی دس ُضیٌَ ُا . ًغثت تَ فشعتٌذٍ ُای تا ّلتاژ تاال دس عیوِای هغی ًیاص اعت

. هیؾْد

تِتشیي ّ افلی تشیي کاستشد فیثش ًْسی اًتمال اعالفات دیدیتال اعت کَ تخقْؿ تشای _ عیگٌالِای دیدیتال 

. ؽثکَ ُای کاهپیْتشی هفیذ اعت

. چْى ُیچ الکتشیغیتَ ای اص فیثشًْسی فثْس ًویکٌذ، خغش اؽتقال ُن ّخْد ًذاسد_ اؽتقال ًاپزیشی 

. فیثشًْسی دسهمایغَ تا عین هغی ّصى کوتشی داسد ّ فضای کوتشی سا هیگیشد_ عثک تْدى 

اصاًدا کَ فیثشُای ًْسی تغیاس اًقغاف پزیشًذ ّ هیتْاًٌذ ًْس سا اسعال ّ دسیافت کٌٌذ، دس تغیاسی _ اًقغاف پزیشی 

: اص دّستیي ُای اًقغاف پزیش ّ تاؽْ دس اُذاف صیش کاستشد داسًذ

 

دس § ،(لْلَ ای ًاصک تشای فکغثشداسی اص ًایچَ ُا  ) bronchoscopeدس _ فکغثشداسی پضؽکی § 

endoscope (  ًَتشای تقْیشتشداسی اص افضای تْخالی تذى هثل هقذٍ ّ هثا)، § دس ّlaparoscope ( 

. کاستشد داسد (اتضاسی پضؽکی تشای تشسعی هقذٍ ّ تشخی خشازی ُای کْچک 

 ). تشای چک کشدى خْؽِایی کَ دس لْلَ ُا ّ هْتْسُا تقْست هاؽیٌی اخشا هیؾْد_ تقْیشتشداسی هاؽیٌی § 

 (ؽاتلِای فضایی ّ هاؽیٌِا § ساکتِا،§ هثال دس ُْاپیواُا،

تشای تشسعی هداسی فاضالب _ لْلَ کؾی § 

 

تخاعش ّخْد ایي هضایاعت کَ ؽوا فیثشًْسی سا دس تغیاسی اص فٌایـ، دس استثاعات تشخغتَ اهشّصی ّ ؽثکَ ُای 

، ّ ایي استثاط اص عشیك یک هاُْاسٍ (یا تشفکظ)هثال اگش اص آهشیکا تَ اسّپا تلفي تضًیذ . کاهپیْتشی هیثیٌیذ

ّلی تاّخْد فیثشًْسی استثاط ؽوا . هخاتشاتی اًدام ؽْد، اغلة هیؾٌْیذ کَ فذا دچاس تکشاس ّ اًقکاط هیؾْد

. هغتمین ّ تذّى پژّاک اعت

 

فیثشًْسی چگًَْ عاختَ هیؾْد؟ 
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اگش ؽیؾَ پٌدشٍ سا تقٌْاى هسیغی ؽفاف کَ ًْس سا اص خْد . فیثشًْسی اص ؽیؾَ ؽفاف تغیاس خالـ عاختَ هیؾْد

تِشزال . فثْس هیذُذ دس ًؾش تگیشین، تذلیل ّخْد ًاخالقیِا دس ؽیؾَ، ًْس تغْس کاهل ّ تذّى تغییش فثْس ًویکٌذ

ؽیؾَ ای کَ دس عاخت فیثشًْسی تکاس هیشّد، ًغثت تَ ؽیؾَ تکاس سفتَ تشای پٌدشٍ ًاخالقیِای تغیاس کوتشی 

اگش : تْفیف یک ؽشکت تْلیذ کٌٌذٍ فیثشًْسی اص ؽیؾَ ای کَ تشای عاخت آى تکاس هیشّد تَ ایٌقْست اعت. داسد

سّی عغر الیاًْعی اص ؽیؾَ تکاس سفتَ دس عاخت فیثشًْسی تایغتیذ، هیتْاًیذ فوك چٌذیي هایلی آًشا تْضْذ 

. تثیٌیذ

 

: تشای عاخت فیثشًْسی تایغتی هشازل صیش عی ؽْد

 

عاخت یک اعتْاًَ ؽیؾَ ای اص پیؼ تقیي ؽذٍ 

کؾیذى فیثش اص اعتْاًَ آهادٍ ؽذٍ 

آصهایؼ فیثشُای تْلیذ ؽذٍ 

عاخت اعتْاًَ ؽیؾَ ای 

 

 یا سعْب عاصی تقذیل ؽذٍ ؽیویایی تا MCVDؽیؾَ هْسد اعتفادٍ تشای عاخت اعتْاًَ عی سًّذی هْعْم تَ 

. تخاس تْلیذ هیؾْد

 

ّ دیگش هْاد  (GeCl۴)، کلشایذ ژسهاًیْم (SiCl۴) اکغیژى اص هیاى هسلْل کلشایذ عیلیکْى MCVDدس سّػ 

. (للمل هیکٌذ)ؽیویایی هیدْؽذ 

اصخولَ ضشیة ؽکغت، ضشیة  ). ایي هخلْط تغیاس دلیك ّ زغاب ؽذٍ، ّیژگیِای فیضیکی ّ اپتیکی گًْاگًْی داسد

  (… اًثغاط، ًمغَ رّب ّ 

 

 

 تشای عاخت اعتْاًَ MCVDفشآیٌذ 

 

عپظ تخاسُای گاص تْعیکَ یک هاؽیي هخقْؿ تا زشکات دّساًی تذاخل یک لْلَ عیلیظ هقٌْفی یا لْلَ 

دس زیي چشخؼ هاؽیي، یک هؾقل دس تیشّى لْلَ تَ تاال ّ . کْاستض ُذایت هیؾْد کَ تَ ایي فول آتکاسی گْیٌذ

: زشاست تغیاس صیاد ًاؽی اص هؾقل، تافث هیؾْد دّ چیض اتفاق تیفتذ. پاییي زشکت هیکٌذ

 

( GeO۲)ّ دی اکغیذ ژسهاًیْم  (SiO۲)عیلیکْى ّ ژسهاًیْم تا اکغیژى ّاکٌؼ هیذٌُذ، دی اکغیذ عیلیکْى 

. زافل هیؾْد
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دی اکغیذ عیلیکْى ّ دی اکغیذ ژسهاًیْم سّی عغر داخلی لْلَ سعْب هیکٌٌذ، تاُن آهیختَ هیؾًْذ تا ؽیؾَ 

. ؽکل تگیشد

 

 

هاؽیي هْسد اعتفادٍ تشای عاخت اعتْاًَ 

 

خلْؿ ؽیؾَ تا اعتفادٍ اص . هاؽیي هخقْؿ تغْس هغتوش هیچشخذ تا اعتْاًَ ای اعتْاس ّ اًذّد ؽذٍ عاختَ ؽْد

لغقات پالعتیکی کَ دس تشاتش خْسدگی هماّم اعت ّ دس عیغتن تضسیك گاص تکاس سفتَ ّ ًیض تا کٌتشل دلیك خشیاى 

تقذ اص . سًّذ عاخت ایي اعتْاًَ کاهال خْدکاس اعت ّ چٌذیي عافت تغْل هی اًداهذ. گاص ّ تشکیة آى زفؼ هیؾْد

. ایٌکَ اعتْاًَ عاختَ ؽذٍ خٌک ؽذ، تغت کٌتشل کیفیت سّی آى اًدام هیؾْد

 

کؾیذى فیثش اص اعتْاًَ آهادٍ ؽذٍ 

 

. تقذ اصیٌکَ اعتْاًَ ؽیؾَ ای کٌتشل کیفی ؽذ، سّی دعتگاُی تٌام تشج فیثش کؾی عْاس هیؾْد

 دسخَ ۲۲۰۰ تا ۱۹۰۰ دسخَ فاسًِایت یا ۳۹۹۲ تا ۳۴۵۲ )اعتْاًَ ؽیؾَ ای دس یک کْسٍ گشافیتی داك هیؾْد 

گلْلَ ؽیؾَ ای . تا زذی کَ یک گلْلَ گذاختَ ؽذٍ اص ًْک آى، تست تاثیش ًیشّی خارتَ عمْط هیکٌذ (عاًتیگشاد 

. هزاب دس زیي عمْط خٌک هیؾْد ّ یک سؽتَ ؽیؾَ ای سا تْخْد هی آّسد

 

ًوایی اص یک تشج فیثش کؾی 

 

هتقذی دعتگاٍ ایي سؽتَ سا دس داخل دیگش لغوتِای تشج اص خولَ تقذادی فٌداًک اًذّد کٌٌذٍ ّ ًیض کْسٍ هاّساء 

. تٌفؼ ًخ کؾی هیکٌذ تا دس ًِایت تَ لشلشٍ پاییي دعتگاٍ تشعذ

 

یک سیضعٌح لیضسی تذلت ایي هشزلَ سا کٌتشل هیکٌذ . لشلشٍ هکاًیکی فیثش سا تَ آساهی اص اعتْاًَ داك ؽذٍ هیکؾذ

. اعالفات تذعت آهذٍ اص سیضعٌح تَ عیغتن خْدکاس لشلشٍ هکاًیکی اسعال هیؾْد. ّ لغش فیثش سا اًذاصٍ هیگیشد

اص اعتْاًَ داك کؾیذٍ هیؾًْذ ّ هسقْل  ( هتش تش ثاًیَ ۲۰ تا ۱۰ ) فْت تش ثاًیَ ۶۶ تا ۳۳فیثشُا تا عشفت 

فیثشًْسی سّی لشلشٍ خوـ  ( کیلْهتش ۲/۲ ) هایل ۴/۱هقوْال دس ًِایت تیؼ اص . ًِایی سّی لشلشٍ پیچیذٍ هیؾْد

. ًویؾْد

 

 

تغت ّ آصهایؼ فیثشًْسی آهادٍ ؽذٍ 
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یک لشلشٍ فیثشًْسی 

 

: هْضْؿ تشخی آصهایؾِا کَ سّی فیثشًْسی تْلیذ ؽذٍ اًدام هیؾْد

 

.  پًْذ تش ایٌچ هشتـ یا تیؾتش سا تسول کٌذ۰۰۰/۱۰۰فیثش تایذ تتْاًذ ًیشّی کؾؼ هقادل _ هماّهت کؾؾی 

آصهایؼ هٌسٌی ضشیة ؽکغت 

تشسعی فیثش اص لساػ اتقاد ٌُذعی اصخولَ کٌتشل یکٌْاختی لغش ُغتَ ّ یکٌْاختی ضخاهت الیَ سّکؼ 

دس ایي آصهایؼ هؾخـ هیؾْد کَ عیگٌالِای ًْسی دس عْل _ آصهایؼ هیضاى تضقیف اهْاج دس فیثشًْسی 

. هْخِای هختلف چَ همذاس اًشژی خْد سا اص زیي فثْس اص فیثش دعت هیذٌُذ

. تقذاد عیگٌالِایی کَ دس ُش لسؾَ هیتْاًذ تْعیلَ فیثش هٌتمل ؽْد_  (پٌِای تاًذ)ؽشفیت اًتمال اعالفات 

. اًتؾاس عْل هْخِای هختلف ًْس دس ُغتَ فیثش کَ دس تسث پٌِای تاًذ زایض اُویت اعت_ عیف سًگی 

داهٌَ تغییشات سعْتت / دهای فولیاتی 

تاثیش دها دس تضقیف عیگٌال فثْسی 

. زایض اُویت تشای کاتلِایی کَ دس صیش دسیا اعتفادٍ هیؾْد_ تْاًایی ُذایت ًْس دس صیش آب 

 

دس زال . ّلتی فیثش هشازل آصهایؼ سا عی کشد، تَ ؽشکتِای فقال دس صهیٌَ تلفي، کاتل ّ ؽثکَ فشّختَ هیؾْد

زاضش تغیاسی اص ؽشکتِا عیغتوِای ًْیي هثتٌی تش فیثشًْسی سا خایگضیي عیغتوِای لذیوی هثتٌی تش عین هغی 

. کشدٍ اًذ تا عشفت، ؽشفیت ّ ّضْذ تیؾتشی زافل ؽْد

 

فیضیک تاصتاتؼ کلی 

 

 هیؾْد، صاّیَ m۲ ّاسد هسیظ دّم تا ضشیة ؽکغت کْچکتشی هثل m۱ّلتی ًْس اص یک هسیظ تا ضشیة ؽکغت 

ُوچٌاى کَ . ای کَ دس هسیظ اّل تا خظ فوْد فشضی تش عغر خذا کٌٌذٍ دّ هسیظ داؽت، دس هسیظ دّم تغییش هیکٌذ

صاّیَ پشتْ دس هسیظ اّل، ًغثت تَ خظ فوْد فشضی تضسگتش هیؾْد، ًْس ؽکغتَ ؽذٍ دس هسیظ دّم ُن اص خظ 

 (صاّیَ پشتْ دس هسیظ دّم ُن ًغثت تَ خظ فشضی تضسگتش هیؾْد). فشضی دّستش هیؾْد

ًْس ؽکغتَ ؽذٍ تَ هسیظ دّم ّاسد ًویؾْد ّ دس فْك دس اهتذاد خظ  (صاّیَ تسشاًی)دس یک صاّیَ خاؿ 

. خذاکٌٌذٍ دّ هسیظ زشکت هیکٌذ
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Sin [critical angle ] = n۲ / n۱ َک n۱ ّ n۲ َضشایة ؽکغت اًذ تغْسیک n۱ < n2 .  ْاگش صاّیَ پشت

هسیظ اّل ًغثت تَ خظ فوْد فشضی، اص صاّیَ تسشاًی تضسگتش تاؽذ، دس ایي زالت پشتْ ؽکغتَ ؽذٍ تغْس کاهل 

زتی اگش هسیظ دّم ؽفاف تاؽذ ّ تتْاًذ ًْس سا . (پذیذٍ تاصتاتؼ داخلی کلی  )تذاخل ُواى هسیظ اّل هٌقکظ هیؾْد 

. فثْس دُذ

 

دس فیثشًْسی، صاّیَ تسشاًی ًغثت تَ هسْسی . دس فیضیک صاّیَ تسشاًی ًغثت تَ خظ فوْد فشضی تقشیف هیؾْد

تٌاتشایي  . هْاصی تا فیثش کَ دس هشکض آى اهتذاد داسد تْفیف هیؾْد

 

صاّیَ تسشاًی دس فیثشًْسی  = ( دسخَ ۹۰– صاّیَ تسشاًی فیضیکی  )

 

 

پذیذٍ تاصتاتؼ کلی ًْس دس یک فیثشًْسی 

 

تا )عیش هیکٌذ ّ هشتثا تا تشخْسد تَ الیَ سّکؼ  (m۱تا ضشیة ؽکغت تضسگتش، )دس یک فیثشًْسی ًْس دس ُغتَ 

دس اًقکاط . ؽکغتَ هیؾْد چْى صاّیَ ًْس ُویؾَ اص صاّیَ تسشاًی تضسگتش اعت (m۲ضشیة ؽکغت کْچکتش، 

! ًْس اص عغر سّکؼ، همذاس صاّیَ اًسٌای فیثش تاثیش ًذاسد زتی اگش فیثشًْسی یک دایشٍ کاهل عاختَ تاؽذ

 

ّلی تِشزال . اصاًدا کَ الیَ سّکؼ ُیچ ًْسی اص ُغتَ خزب ًویکٌذ، هْج ًْس هیتْاًذ هغافتِای عْالًی سا عی کٌذ

. تشخی عیگٌالِای ًْسی دس زیي فثْس اص فیثش ضقیف هیؾًْذ کَ دلیل فوذٍ آى ًاخالقیِای هْخْد دس ؽیؾَ اعت

 

هثال ًْس تا عْل هْج  )هیضاى تضقیف عیگٌال تَ دسخَ خلْؿ ؽیؾَ ّ عْل هْج ًْس فثْسی اص فیثش تغتگی داسد 

 ۶۰ تا ۵۰ ًاًْهتش ۱۳۰۰ًْس تا عْل هْج .  دسفذ ضقیف هیؾْد۷۵ تا ۶۰ ًاًْهتش دس ُش یک کیلْهتش ۸۵۰

 (.  دسفذ دس ُش کیلْهتش تضقیف هیؾْد۵۰ ًاًْهتش تیؼ اص ۱۵۵۰دسفذ دس ُش یک کیلْهتش ّ ًْس تا عْل هْج 

کوتش اص – تشخی اص اًْاؿ فیثشًْسی کاسایی تِتشی داسًذ ّ عیگٌال ًْس دس آًِا کوتش اًشژی خْد سا اص دعت هیذُذ 

 . ًاًْهتش۱۵۵۰ دسفذ دس ُش یک کیلْهتش تشای عْل هْج ۱۰
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