
  :منابع نور

  ايد را بنويسيد؟  منابع نور كه در محيط زندگي خود ديده.السؤ

  توانيد يك وجه مشترك ديگر بين اكثر منابعي كه مثال زديد، پيدا كنيد؟ يا مي آ.السؤ

به عنوان مثـال تمـام اجـسام        . نور مرئي قسمت كوچكي از گستره امواج الكترو مغناطيسي است         

توانيم آن را ببينيم يا در محيط زندگي ما پر  كنند كه ما نمي قرمز تابش ميداخل كالس از خود نور مادون      

توان آنها را حس كرد و چشم ما قـادر   هاي خاص مي از امواج راديويي و تلويزيوني است كه فقط با گيرنده  

ن و هاي كوچك انرژي به نام فوتـو  اي نور، نور تشكيل شده از بسته بر طبق مدل ذره. به ديدن آنها نيست 

 تـر  انرژي مادون قرمز كمطور مثال فوتونهاي نورب. ستتلف فقط در انرژي فوتونهاي آنها  نورهاي مخ تفاوت  

 انرژي يك .هاي نور قرمز انرژي بيشتري دارنداز فوتونهاي نور قرمز هستند و فوتونهاي نور بنفش از فوتون         

E                         .آيد دست ميفوتون از رابطة روبرو ب hν=  

 فركانس طيف مربوطـه  ν.باشد  ميJ.s 34-10 * 6/6باشد و مقدار آن   ثابت پالنك مي  hآن  كه در              

  .باشد مي

توان از رابطة       مي νجايب
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باشـد،    مي سرعت نور    C طول موج طيف مربوطه و       λ كه در آن   =

   قرار داد كه در آن صورت
λ
ChE    .باشد مي =

  :متر برابر است با سانتي10-6مثالً انرژي يك فوتون مربوط به طيف نوري با طول موج 
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تـابش فوتونهـاي   چه دماي آن باالتر رود عـالوه بـر    تجربه نشان داده كه ماده منبع توليد نور است و هر     

  .كند تري نيز از خود توليد ميقبلي، فوتونهاي پرانرژي

   آيا خودكار شما منبع توليد نور است؟.السؤ

اي بـه دمـاي     شده از يك جسم به گونههاي تابش يك ايده جالب؟ همانطور كه گفتيم انرژي فوتون       

اند و با گرفتن نور تابش شده از يك جـسم و              از اين تجربه استفاده كرده    فيزيكدانان  . جسم بستگي دارد  

  .برند پردازش آن پي به دماي جسم مي

  چه مواقعي كاربرد اساسي دارد؟  به نظر شما اين ايده دماسنجي در.السؤ

به قدري باال است كه هيچ دماسنجي در چنـين محيطـي   د نظر در خيلي از موارد دماي جسم مور    

  .كنند تابش شده جسم استفاده مي  از نور،تواند كار كند در نتيجه براي تعيين دماي جسم نمي

  


