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SI جدول 1-5 پيشوندهاي يكاهاي
نماد پيشوند ضريب نماد پيشوند ضريب 

dِدسي Y10-1يوتا 1024

cسانتي Z10-2ِزتا 1021

mميلي E10-3اِگزا 1018

µميكرو P10-6پِتا 1015

nنانو T10-9تِرا 1012

pپيكو G10-12گيگا )جيگا(109

fِفمتو M10-15ِمگا 106

aاَتو k10-18كيلو 103

zِزپتو h10-21ِهكتو102

yيوكتو da10-24ِدكا 101
پيشوندهايی كه كاربرد بيش تري دارند و بهتر است آن ها را بخاطر بسپاريد با رنگ قرمز نشان داده شده اند.1

توجه: معموالً در رايانه ها و بعضي از ماشين حساب ها به جاي استفاده از 
پيشوندهاي يكاهاي SI، نماد گذاري علمي را مختصرتر نشان مي دهند. مثاًل 
مي نويسند 8.2E5 و 4.31E -11 كه در آن ها E نشان دهنده ي »توان ده« است و 
برحسب پيشوندهاي يكاهاي SI به صورت105×2/ 8 و11-10×4/31 نوشته مي شوند.

فعاليت2-1

 )NASA( جهان بين سال های 1985 تا 1990 ميالدی در اختيار سازمان فضايی آمريكا )Supercomputer( سريع ترين ابررايانة
قرار داشت و دارای 8 پردازنده )CPU( با كارايی 1/9 گيالفالپس1 بود )شكل 1-7 الف(.

حال آن كه در ســال 2011 ميالدی سريع ترين ابررايانه ی جهان با مجموع 88128 پردازنده با كارايی 10/51 پتافالپس توسط 
 شــركت فوجيتسو ساخته شده و در مؤسســه ی پژوهشی علوم طبيعی واقع در شــهر كوبه ژاپن مورد بهره برداری قرار گرفت

)شكل 1-7 ب(. با توجه به جدول 1-5 نسبت كارايی پردازنده ی اين دو ابر رايانه را با هم مقايسه كنيد.

)ب()الف( شكل 7-1 

1- فالپس به انگليسی FLOPS مخفف عبارت )Floating Point Operation Per Second( به معنی عمليات شناور هر نقطه 
در ثانيه، مقياسی برای سنجش كارايی رايانه هاست.
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نمودار شکل 4-33 نشان می دهد که اندازه و جهت جریان متناوب چگونه با زمان 
تغییر می کند. همان طور که دیده می شود هنگامی که سطح حلقه با خط های میدان 
مغناطیسی در یک امتداد است، یعنی موازی است، جریانی القایی صفر و هنگامی که 

سطح حلقه بر خط های میدان مغناطیسی عمود باشد، جریان القایی بیشینه است.

زمان

جریان

شکل 4-33 نمودار جریان بر حسب زمان در یک مولد )ژنراتور( جریان متناوب.

در نیروگاه های تولید برق، برای ایجاد جریان متناوب از مولدهای مخصوصی استفاده 
می شود که به آن ها مولدهای صنعتی جریان متناوب گفته می شود. در مولدهای صنعتی، 
پیچه ها ساکن اند و آهنرباهای الکتریکی که با جریان مستقیم کار می کنند درون آن ها 

می چرخند )شکل 34-4(.
 )50 Hz( برق تولید شده در نیروگاه های تولید برق در ایران 50 هرتز )بسامد )فرکانس
است و این بدان معناست که آهنربای الکتریکی در هر ثانیه، 50 مرتبه درون سیم پیچ می چرخد.

شکل 4-34 )الف( در مولدهای صنعتی، با چرخیدن آهنربای الکتریکی درون پیچه ها، جریان متناوب 
تولید می شود. )ب( نمایی از مولدهای صنعتی تولید برق.

جریان متناوب
)به طرف خطوط انتقال(

جریان مستقیم
)به طرف آهنربای الکتریکی(

)ب()الف(

ویژگی های جریان متناوب سینوسی
اگر چه جریان متناوب می تواند شکل های متنوعی داشته باشد، ولی متداول ترین نوع 
آن همان است که شرکت های تولید برق فراهم می کنند و به جهت شباهت با یک موج 

شکل 4-35 تغییرات ولتاژ و جریان دو سر یک سینوسی، جریان متناوب سینوسی نامیده می شود )شکل 35-4(.
مولد جریان متناوب سینوسی.

شبیهسازی

 مولد الکتریکی
 تاریخچه ی الکتریسیته و مغناطیسی
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4-6 موج های الکترومغناطیسی
نور تنها چیزی است که می بینیم. اما خود نور چیست؟ این پرسش قرن های متمادی 
توسط بشر پرسیده شده است ولی تا وقتی که در نیمه ی دوم قرن نوزدهم، الکتریسیته 
و مغناطیس توسط جیمز کالرک ماکسول دانشمند اسکاتلندی با یکدیگر ادغام شدند 
پاسخی برای آن وجود نداشت. ماکسول با ادغام الکتریسیته و مغناطیس، علم جدیدی 
 را به نام الکترومغناطیس بنا نهاد و نشان داد که نور پدیده ای الکترومغناطیسی است

)شکل 42-4(.

)پ()ب()الف(
 شکل 4-42 )الف( نور گسیل شده از یک رشته ی فروزان المپ نمونه ای از یک موج الکترومغناطیسی است. )ب( آتش افروخته عالوه بر نور، موج های

فرو سرخ نیز گسیل می کند. )پ( آنتن های رادیویی و تلویزیونی با تابش موج های الکترومغناطیسی اطالعات را در فضا پخش می کنند.

تولید موج های الکترومغناطیسی
تا اینجا جنبه های مختلفی از میدان های الکتریکی و مغناطیسی را مطالعه کردیم. فرا 
گرفتیم که در اطراف یک جسم باردار ساکن، میدان الکتریکی و در اطراف یک سیم 

حامل جریان ثابت I میدان مغناطیسی وجود دارد )شکل 43-4(.

)ب()الف(
شکل 4-43 )الف( میدان الکتریکی در اطراف یک بار الکتریکی ساکن و )ب( میدان مغناطیسی در اطراف 

یک سیم حامل جریان ثابت.

شبیهسازی

 تولید موج های الکترومغناطیسی

شبیهسازی

 تولید موج های الکترومغناطیسی

آزمایشگاهمجازی

 آنتن

موج های نوری
موج های فروسرخ

موج های رادیویی
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چشم ما فقط می تواند بخش بســیار کوچکی از طیف الکترومغناطیسی را به طور 
مســتقیم با احساس دیدن آشکار کند. این گستره را نور مرئی می نامیم. طول موج های 
 / 147 9 1´ 0 این گســتره از حدود 380 تا nm 750 هســتند که متناظر با بسامدهای 
Hz144 اســت. قســمت های متفاوت طیف مرئی در انسان احساس رنگ های  1´ 0 تا 
مختلف را بر می انگیزد. طول موج های تقریبی مربوط به رنگ ها در طیف مرئی در جدول 

4-1 داده شده اند1.
جدول 4-1 طول موج های نور مرئی

380 تا 450nmبنفش
450 تا 495nmآبی
495 تا 570nmسبز
570 تا 590nmزرد

590 تا 620nmنارنجی
620 تا 750nmقرمز

ثبت و پخش اطالعات به کمک نور
دستگاه های ثبت )نوشتن( و پخش )خواندن( دیجیتالی از یک باریکه ی نور لیزری 
بهره می گیرند که طول موج آن ها می تواند در نواحی خاصی از طیف الکترومغناطیسی 
باشد. میلیاردها بیت اطالعات که به صورت دیجیتالی درآمده اند، روی سطح بازتابنده ای 
که پوشش محافظی از پالستیک شفاف دارد، توسط یک باریکه ی نور لیزری نوشته یا 
خوانده می شود. شکل 4-48 منظره ی میکروسکوپی فرورفتگی های موجود روی یک 

لوح فشرده را نشان می دهد.

شکل 4-48 هر فرورفتگی یا بخش مسطح 
مجاور آن روی مسیر مارپیچ، متناظر با یک 
بیت اطالعات است که روی سطح بازتابنده 

به رمز در آمده اند.

1. نیازی به حفظ کردن این اعداد نیست.

دید فرابنفش
بســیاری از حشــرات و پرنــدگان 
می توانند طول موج هــای فرابنفش را که 
انسان نمی تواند ببیند مشاهده کنند. به طور 
مثال، تصویر طرف چپ نشان می دهد که 
چگونه یــک گل به نظر ما می آید. تصویر 
طرف راست که با یک دوربین حساس به 
فرابنفش گرفته شــده است نشان می دهد 
که چگونه همین گل ها توسط زنبورهایی 
که روی آن ها گرده افشــانی می کنند دیده 
می  شــود. به لکه ی مرکزی بیرون زده که 
برای چشم انسان نامرئی است توجه کنید. 
به همین ترتیب، بسیاری از پرندگان با دید 
فرابنفش، از جمله مرغ های عشق، طوطی ها 
و طاووس ها، روی بــدن خود نقش هایی 
فرابنفش دارند کــه آن ها را برای یکدیگر 

بیش تر از ما آشکار می کنند.
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