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یک معرفی کوچک
3

عزالدین مهاجرانی
هیئت علمی پژوهشکده لیزر و پالسما، دانشگاه شهید بهشتی،

فیزیک با گرایش فوتونیک و نور: رشته تحصیلی
و بیوفوتونیکحوزه تحقیقاتی تخصصی مواد فوتونیکی بخصوص مواد آلی و پلیمرها

و عالقمند به گسترش علم برای عموم

:همکاران
محمد محمدی
نرجس کنه
و شقایق مهاجرانی



مبارک1400سال 
یک انتخاب هوشمندانه برای شروع سال، اعتدال ربیعی



حکیم عمر خیام نیشابوری
...همه چیز دان، فیلسوف، ریاضی دان، منجم، حکیم، شاعر، موسیقی دان و 

 سال پیش، تقویمی را پایه گذاری کرد 900سالگی بیشتر از32تصور کنید خیام در
.که اکنون با جرات می توان گفت دقیق ترین تقویم موجود است
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ا دو جنبه از سال نو برای من جالب توجه است که به بحث امروز م

.مربوط می شود

:اول

سال خوبی را برایتان آرزو می کنم
خیلی خوبه ولی مگر سال بد هم داریم

(آندره ژید)بکوش تا زیبایی در نگاه تو باشد نه به آنچه می نگری 
بیاموزیم و با آموخته هایمان زندگی کنیم

به ظرافت ها بپردازیم و آنها را از دست ندهیم
اطرافمان پر است از زیباییها 
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سال نو

و دوم

از هم دقیق بودن، شک کردن، پرسشگری و پرسیدن و ب
. پرسیدن

مثل بچه ها نگاه کردن، با زیر سؤال بردن و دقیق 
شدن و پرسیدن و باز پرسیدن و در پس هر پاسخ، 

پرسش دیگر داشتن
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سال نو اعتدال بهاری

.  چقدر دقیق به آسمان نگاه می کنیم
.  و چه میبینیم

. دیگران چه دیده اند
و چطور

ایی بدانیم که هریک از ما منحصر به فرد هستیم با توان
عجیب و باورنکردنی 

این گوی و این میدان 
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سال نو

چطور دنیا را جور دیگر ببینیم و از آن جور دیدن لذت ببریم
آیا ممکن است به قطعیت برسیم

چرا ادعای . آیا چیزی قطعی هست؟ حتی موقعیت مکانی ذرات و ما هم قطعیت ندارد
.قطعیت کنیم

به هرچه بنگریم با دقیق. هیچ انتهایی نیست. هیچ نظریه غائی و نهایی وجود ندارد
.  شدن می بینیم غور در آن انتهایی ندارد

.اگر کسی چیزی بیشتر بلد هست فقط کمی بیشتر بلد هست
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11

این مقدمه برویم به سراغ نوربا 



نور

نور چیست؟
.کسی می تواند نور را توصیف کند

د بهترین سعی کنید درباره آن فکر کنید ببینی
.توصیف شما چیست
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چطور می بینیم
13

وقتی چراغ خاموش است چرا نمی بینیم
چراغ که روشن می شود چرا می بینیم



کنیمحاال چراغ قوه را روشن 
14

ری قوه از جهاتی شبیه چراغ روشنایی کار می کند ولی مکان محدودتچراغ 
نچه ولی آنچه روشن می شود تقریبا مشابه است با آ. را روشن می کند

.در نور چراغ می بینیم



استحاال نوبت لیزر 
15

ند به مراتب از چراغ قوه متمرکز تر و محدودتر صفحه را روشن می کلیزر 
.و البته یک رنگ خاص دارد که بعد صحبت می کنیم



لیزر
16

در مورد لیزر سر فرصت در برنامه های دیگر صحبت می کنیم 
ولی لیزر چند قابلیت مهم لیزر دارد 

:ویژگیهایی که بیشتر جلب نظر می کند
رنگی بودن و جهتمند بودن 

(LEDندرنگی هستند ولی به اندازه لیزر نمی توانند مرتب و در خط بدون انحراف منتشر شو)

 شدت باال
همدوسی



تمرین نور با لیزر
17

حاال با لیزر کمی تمرین کنیم 
فقط بخاطر اینکه پرتوهای نور، منظم و بدون واگرایی به یک مکان

.  محدود روی صفحه می تابند
در چراغ یا چراق قوه، نور درجهات مختلف می تابد ولی در لیزر نور در یک

.جهت می تابد
چرا؟ 

ری را بحث طوالنی هست و دانشمندان زیادی سالها کار کردند تا چنین نو
.ایجاد کنند



لیزر را به سطوح مختلف بتابانیم
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اگر سطح رنگی باشد چه می بینید
19

اگر لیزر را به سطح رنگی بتابانیم چه می بینیم

اگر بجای لیزر چراغ قوه بتابانیم چه میبینیم

حاال اگر جلوی چراغ قوه یک طلق رنگی بگذاریم چه

ی اگر عدسی لیزر پوینتر را برداریم و مثل چراغ قوه به سطوح رنگ

بتابانیم چه می بینیم

اینها چه فرقی دارند



رنگ
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تصویربرداری چند طیفی
21

فروسرخفیلتر  فیلتر آبی فیلتر فرابنفش

سحابی هلیکس



تصویربرداری چند طیفی بدن
22



بارکد 
23

 کندهمینجا ببینیم بارکد چطور کار می

 داردفکر کنید چه ربطی ممکنه

برگشت نور از سطح به چه چیزهایی بستگی دارد



اگر سطح تخت نباشد چی
24

سطح را فرض کنید بجای تخت کروی یا استوانه ای باشد

چرا. اگر لیزر به آن بتابانیم چه می بینیم



برگردیم سراغ نور
25

یاد بگیریم ساده از انچه میبینیم نگذریم
نور چی بود و چرا به سطح خورد برگشت.
یم و فکر کنیم، تجربه کنیم، هر مدلی که به نظرمان میاد تجسم کن

.بعد دوباره تجربه کنیم ببینیم درست جلو رفتیم
باید با آنچه یاد می گیریم زندگی کنیم.
ت بعد هم البته سر راه می توانیم از آموخته هایمان تسهیالت درس

.کنیم و ایده بدهیم و ابتکار بزنیم
چطور؟ باید تمرین کنیم خودمان باشیم



نور واقعا چی هست
26

ایا می توانیم نور را ببینیم
ی این نور لیزر با شدت زیاد می تواند حت

...چش را کور کند ولی 



نور در بازتاب چه می شود
27

نور از سطح بازتاب می کند
د و آیا نور چیزی یا ذراتی هست که به سطح می خور

برمی گردد؟
خوب فکر کنیم، اگر کسی نظری دارد بنویسد.



عبور به جای بازتاب
28

حاال عبور را ببینیم.
عبور از یک شیشه تخت
آیا این به کار میاد؟. عبور از یک میله شیشه ای
عبور از جسم شفاف
عبور از جسم رنگی
عبور از جسم مات
؟؟؟؟



بیشتر می هرچه بیشتر یاد بگیریم، بیشتر می توانیم فکر کنیم و

توانیم ایده بدهیم
29

و بیشتر می توانیم از آن کار بکشیم.
ر خلق فناوری و خلق ایده های جدید با زندگی کردن با آموخته ها میس

.هست
 البته دقت کنیم که چشم هم خطا دارد و همیشه نباید به چشم

. اعتماد کرد
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و تالش و باز هم تالش
32

ستمیان بری برای لذت بردن نی

باید تیزبینانه تالش کرد



و جور دیگر دیدن
33

بردن از تالشتالش و باز هم تالش و البته لذت 
و زدن بیرون از پارچوبها و جور 

دیگر دیدن



چهار خط مستقیم دنبال هم رسم کنید که از همه نقطه ها بگذرد
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چرا توی جعبه

Get out of the box
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افرادی بودند که دنیا را بهتر ترسیم کردند
36

سیاری خیام، ابوریحان، ابن هیثم، بوعلی سینا، خواجه نصیرالدین طوسی و ب
دیگر

یم همینطور پس از قرون وسطی در غرب شاهد فعالیتهای بسیار علمی بود
که در دو قرن اخیر بسیار متمرکز و منسجم، بشر به یافته ها و مدلهای

.بسیار پیچیده از جهان رسید
چهره افرادی از این دیدگاهها و دانش بهره بردند و تسهیالتی ایجاد کردند که

.این کره خاکی را مرتب تغییر می دهد
 باید نام خیلی ها را در این رابطه برد که برخی فضای علمی جدید را قوی

کردند و برخی ایجاد امکانات
گالیله، ماکسول، انشتین، دی بروی، هایزنبرگ، بور، و بسیاری دیگر
ادیسون، پاستور، گراهام بل، جنکینز، فورد، رایت، و بسیاری دیگر



ادیسون عمال زمین را روشن کرد
37



راه ما
38

تالش و تمرین جور دیگر دیدن
دقیق بودن و نگذشتن از ظرافتها
همه چیز را زیر سؤال بردن
چارچوب شکنی
با آموخته ها زندگی کردن
روی توانایی های خود حساب کردن
بدانیم هر کدام منحصر به فرد هستیم و فوق العاده ایم
ی های دیگر بدون الهام از طبیعت برای ایده نو، قطعا طبیعت بسیار سخاوتمند تر از خیل

.منت ایده هایش را در اختیار ما می گذارد، فقط باید قشنگ و زیبا دید


