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 طشح هؼئلِ

بشخی اص دٍػتبًوبى قوقوِ ٍ آة بِ دػتت دًابلوتبى ساُ هیفتبدًتذ    . دس سٍصی اص سٍص ّبی خَؽ هذسػِ دس حبل ببصی دس حیبط بَدین •
ِ لابع ّب ًگبُ کشدین، ػَالی بتشای هتب   پغ اص پبیبى ببصی ٍ بِ كذا دس آهذى صًگ هذسػِ، ٍقتی هي ٍ دٍػتبًن ب. تب هب سا خیغ کٌٌذ

 «چشا لابع ّبیوبى پغ اص خیغ ؿذى تیشُ تش بِ ًظش هی آیٌذ؟»: پیؾ آهذ

 .بَدین ایي پذیذُ چیض خذیذی ًاَد؛ ٍلی تب بِ حبل  بِ ایي پذیذُ تَخِ ًکشدُ•

 .ایي پشٍطُ ًتیدِ ی کٌدکبٍی هبػت کِ بِ كَست گشٍّی اًدبهؾ دادین•



 فشضیِ

ّوذیگش بِ اؿتتشا  گزاؿتتین،    ّوبى سٍص ٍقتی هب دس خوؼی دٍػتبًِ ًـؼتین ٍ حذع ّبی خَدهبى سا بشای•
 .ت ؿیویبیی آى سا تغییش هیذّذبِ ایي فکش کشدین کِ ؿبیذ ٍقتی آة سٍی لابع ٍ پبسچِ هیشیضد، تشکیاب

 .....شدینبؼذ ّب ٍقتی تحقیقبت هب ػلوی تش ؿذ فْویذین کِ چِ اؿتابُ بضسگی هیک•

 :ایي ػِ هَسد ػِ تب اص فشضیِ ّبی دیگش هب ّؼتٌذ•

 .هی سػذآة هبًٌذ ػذػی ػول کشدُ ٍ ًَس سا پخؾ هیکٌذ ٍ ًَس کوتشی بِ چـن هب .1

 .بشػذ،هٌؼکغ هیکٌذ آة هثل یک ػبیق ػول هیکٌذ ٍ بخـی اص ًَس سا قال اص ایي کِ بِ پبسچِ.2

 .ٍ ًَس کوتشی بِ چـن هب هیشػذآة ػطح پبسچِ سا ًبّوَاس هیکٌذ پغ ًَس ٌّگبم اًؼکبع،پشاکٌذُ هیـَد .3

 

 



 خوغ آٍسی اطالػبت



هیـَد هب خؼن سا کِ ببػث چیضی .کٌذًَس بِ خؼوی هیخَسد،یب هٌؼکغ هیـَد یب خزة هیـَد یب اص خؼن ػاَس هیٍقتی 
بِ طَل هَج ًَسی کِ بِ چـن هب کِ هیایٌین،بؼتگی سًگی ّن .بایٌین،ًَسی اػت کِ هٌؼکغ هیـَد ٍ بِ چـن هب هیشػذ
 :اػتدٍ ًَع اًؼکبع .اػتآى کٌٌذّشٍؿٌبیی هیشػذ داسد ٍ هقذاس آى ًَس،هـخق 

ًَسی کِ بِ ػطَح ًبكبف هیخَسد ٍ بِ طَس ًبهظن ٍ : ًَع دٍم•
دس خْبت هختلف هٌؼکغ هیـَد کِ بٌببشایي دس ایي  
 .  ًَع،هقذاس ًَسی کِ بِ چـن هب هیشػذ،کبّؾ هیببذ

 

کِ ًَس بِ یک ػطح كبف هیخَسد ٍ هٌظن ٍ دس  ًَػی :ًَع اٍّل•
 .یک خْت اػت

 



هقذاسی اص ًتَس سا آة   ٍقتی آة سٍی پبسچِ هیشیضد،یک الیِ ًبص  آة،ػطح پبسچِ سا هیپَؿبًذ ؛
ػاَس هیکٌذ ٍ بقیتِ ًتَس بتِ    آة هٌؼکغ هیکٌذ بذٍى آى کِ بِ پبسچِ بشػذ ٍ هقذاسی اص ًَس، اص 

بِ ٍقتتی کتِ آبتی     پبسچِ سػیذُ ٍ بؼذ هٌؼکغ هیـَد ٍ بِ چـن هب هیشػذ کِ هقذاس اى ًؼات
اص طشفی،ًَسی کِ بِ ػطح پبسچِ هیشػذ،هَقغ اًؼکبع،بتب بشختَسد   .سٍی پبسچِ ًیؼت،کوتش اػت

 .هب هیشػذ بِ الیِ آة،ؿکؼتِ ؿذُ ٍ پشاکٌذُ هیـَد ٍ دس ًتیدِ ًَس کوتشی بِ چـن

پس نتیجه می گیریم که وقتی پارچه خیس می شود، یک الیه نازک 

ب روی سطط پ پارچططه رآ مططی پوشططان 
 
هنگططامی کططه نططور چططه پارچططه مططی . آ

  ش  طططته مطططی شطططود و 
 
ب مطططی خطططورد، ک طططی آز آ

 
تاچططط ، نطططوری کطططه چطططه آ

 .  مق آر ک تری چه چشم ما میرس 



:4تلَیش ؿوبسُ   

دس ایي تلَیش بِ ٍضَح هی تَاى دیذ 
کِ بختؾ ّتبیی اص لاتبع فتشد کتِ      
خیغ ؿذُ، تیتشُ تتش اص بقیتِ ًقتبط     

 .لابػؾ بِ ًظش هی آیٌذ



:طراحی آزمایش  

،  خذا هیکٌین ػپغ سٍی ّش کذام اص هشبغ ّبی ّش ًَع پبسچِ 15دس15هشبغ ػبتي،چلَاس،هخول،خیش ٍکتبى ػِ  ابتذا اص پبسچِ ّبی •
ُ هیکٌین کِ ّش خٌغ ٍ ّش سًگ چِ هقذاس  ػی آة هیشیضین ٍ تغییش سًگ آى سا بب اػتفبدُ اص دػتگبُ هخلَف هـبّذػی 5،10،15
 .  تیشگی داسد

 



:متغیر های آزمایش ما  

 ًَع پبسچِ،هقذاس آة هتغیشّبی هؼتقل

 تغییش سًگ پبسچِ هتغیش ٍابؼتِ

چشٍ  یب كبف بتَدى ػتطح پبسچتِ،سًگ پبسچتِ،دهبی آة،دهتبی       هتغیش ّبی کٌتشل ؿذُ
 هحیط،هؼبحت ػطح خیغ ؿذُ



:ؿشح سٍؽ اًذاصُ گیشی  

  طیف ػٌح ًَس, هتشکلَیي •

هتتش هذلفتَػتل ػتیلیکًَی خْتت اًتذاصُ گیتشی       کلتَیي   TES-136سًگ ػٌح ًَس بتب ػٌؼتَس   یک •
-136طَل هَج ًَس ٍ تفبٍت سًگ سٍؿٌبیی هٌتببغ دهتبی ًتَس سا ا ص     , هختلبت سًگ ًَس، دهبی سًگ

TES  اًذاصُ گیشی م ی کٌذکلَیي  20000تب  2300تؼتش سًگ ًَس . ببؿذًَس هی. 

اص خؼن دس دهتبی هؼتیي اًتذاصُ هتی     (گؼیل ؿذُ)دهبػٌح ًَس، دهبی سًگ سا بش اػبع سًگ تببیذُ ؿذُ 
بشای هـخّق کشدى ًَسّب  ٍ سًگْب اص دهبی خؼن . گیشد کِ ایي ًَسّب توبم طیف هشئی سا پَؿؾ هیذٌّذ

دسخِ کلَی ى سا بؼٌَا ى ًَس  4000دهبی سًگ بیؾ اص . ػیبُ ی کِ آى سا تَلیذ هیکٌذ، اػتفبدُ م یکٌٌذ
 .سا ًَس گشم ًبهیذُ اًذ.دسخِ کلَیي  3000ػشد   ٍ دهبی سًگ کوتش اص 

 :هـخلبت فٌی •

(CHROMA  طیف ػتٌح ًتَس تتبیَاى   , دهبی سًگ ًَس, کلَیي ػٌحTES     136ػتبخت کوپتبًی-TES 

  (METERهذل

 136-TES تؼتش کلَیي  ٍ سًگ ًَس هذل 

 ؿذت سٍؿٌبیی,(کلَیي)قببلیت اًذاصُ گیشی دهبی ًَس

 فبكلِ تفبٍت سًگ,طَل  هَج هکول,طَل هَج ػلطِ,سًگ ًَسهختلبت 

 



 :ًتیدِ 

 ،دهبی(هتوشکض یب پشاکٌذُ)،ًَع سیختي آة(ػی ػی10،5ٍ15دس حدن ّبی)ٌّگبم اًدبم آصهبیؾ ّب،دهبی آة،هقذاس آة•

 .سا ثببت ًگِ هی داسین...هحیط ٍ بِ طَس کلی ؿشایط هحیط ٍ

 َیي هتش یب طیف ػٌح ًَس اػتفبدُ اهب دس ؿشایطدس ؿشایط ایذُ آل، ببیذ بشای تـخیق هیضاى تیشگی سًگ پبسچِ ّب،اص کل•

 .یح دقیق ًابؿٌذفؼلی،اهکبى اػتفبدُ اص ایي ٍػبیل ٍخَد ًذاؿت بٌببشایي هوکي اػت ًتب

 ػبتي ٍ.دس ایي دٍ ًَع پبسچِ،آة کوتش پخؾ هیـَدبب تَخِ بِ هـبّذات هب، هخول ٍ خیش بیـتشیي تغییش سًگ سا داؿتٌذ ٍ •

 .چلَاس کوتشیي تغییش سًگ داؿتٌذ



 ًتبیح آصهبیؾ سٍی پبسچِ ی خٌغ چلَاس



 ًتبیح آصهبیؾ سٍی پبسچِ ی خٌغ خیش



 ًتبیح آصهبیؾ سٍی پبسچِ ی خٌغ هخول



 ًتبیح آصهبیؾ سٍی پبسچِ ی خٌغ ػبتي



 ًتبیح آصهبیؾ سٍی پبسچِ ی خٌغ کتبى



:هٌببغ  

 ػبیت ایٌتشًتی داًـٌبهِ سؿذ.1.

 دایشٓ الوؼبسف هحلل اثش دکتش بببک اػتوبدیکتبة 2.

 آهَصؿی ٍیذٍآلگشٍُ 3.

 ػلوی تشخوِ ی هْشداد ػشفبًیبىآصهبیؾ 365کتبة4.

.5WHY DO COLORS LOOK DARK WHEN I SPILL WATER ON MY CLOTHES. 

.6WWW.GIGAZINE.NET/AMP/EN/2 

 



 ػپبػگضاسی

 ها نمی گذارد؛با سپاس و تشکر فراوان اس خداوند متعال هک چیه گاه بنده اهیش را تن •
خاام  ادمیااان اعااون پا  ااه ت ، ار ا سازکار خاام  با تشکر فراوان اس سزکار خاام  دادا م ریاد مم رم ازی دتازساسانا سازکار •

 آرذت پا دتاز متحری ژپوهش؛
 .هدامم کردند و خانىاده اهیمان هک ما را با حضىر و دل گرمی اهیشان هب سمت مىفقیت•

 

 



 پبیبى


