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را شنیده   (Cathode Ray) احتماالً تا به حال، نام اشعه کاتدی یا پرتو کاتدی
 اید، اما آیا می دانید این اشعه چیست؟

این اشعه کاربرد های فراوانی دارد و با رفتار منحصر به فرد خود دانشمندان  
را به حیرت وا داشته است  از شما   .و مهندسان  در همین لحظه به خیلی 

لطف پرتو کاتدی در حال مطالعه این مقاله هستید. می پرسید چطور؟ با ما 
در این مقاله با تمام جزئیات مربوط به پرتو کاتدی، معروف  .  همراه باشید

ترین آزمایشات و ساخته های دسته بشر با استفاده از این اشعه آشنا می 
 .شوید

 پرتو کاتدی چیست؟ 

 
از سوی   الکترودی که در سر منفی واقع شده است؛ با نام کاتد می شناسیم و

از آنجایی که کاتدها الکترون ها را  .  دیگر الکترود سر مثبت نیز آند نام دارد
می  تأثیر  دفع  زیرشا  آیند،  می  حساب  به  انرژی  منبع  خأل  فضای  در  کنند، 
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ها در این فضا به   الکترون.  قدرتمندتری از کاتد در محیط خأل وجود ندارد
در مسیر مستقیم از کاتد به آند در فضای خأل   سمت آند جذب می شوند و

 .کنندحرکت می 

اما تأثیری که .  اشعه کاتد نامرئی است و با چشم غیر مسلح دیده نمی شود
اگر  .  کنداز خود برجای می گذارد، توجه هر بیننده ای را به خود جلب می 

رای دو الکترود کاتد و آند مهیا کنیم، اتم فضای خأل را درون یک شیشه ب
اند، گرفته  قرار  آند  پشت  و  کاتد  الکترود  مقابل  در  که  شیشه   های 

این اتم ها با سرعت .  نسبت به حضور پرتو کاتدی واکنش نشان می دهند
 .کنندبسیار باالتری شروع به حرکت می 

د و در همین امر به تدریج سطح انرژی اتم های شیشه را افزایش می ده
حال اگر در بخش  .  شودنتیجه درخشش فلوئورسنتی در شیشه هویدا می 

میزان   بر  کنیم،  استفاده  سنتی  فلوئور  شیمیایی  مواد  از  شیشه  انتهایی 
اگر شی را در فضای انتهایی  .  شوددرخشش حاصل از اشعه کاتد افزوده می 

نشان می   کهشود  لوله قرار دهیم، سایه ای روی دیواره انتهای لوله ایجاد می 
 .کنددهد، پرتو کاتدی همواره در یک خط راست حرکت می 

الکتریکی منحرف  امواج منفی تشکیل شده و در یک میدان  از  غالبًا  کاتد 
کنند. اما چه کسی،  این امواج از فویل های فلزی ظریف عبور می .  شودمی 

 در چه سالی و چگونه موفق به کشف این اشعه خارق العاده شد؟
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 کاتدی   کشف پرتو 

 
سال   دانشمندان   165۰در  اختیار  در  فرصت  این  تخلیه،  پمپ  اختراع  با 

آزمایشات و مطالعات خود را در برای نخستین بار در طول  گذاشته شد که
به این ترتیب بدون دخالت عوامل محیطی  .  تاریخ در فضای خأل انجام دهند

زودی مهندسان به . و خارجی شاهد نتایج دست اول آزمایشات خود باشند
و دانشمندان الکترونیک نیز به فکر آزمایش کردن جریان الکتریکی در فضای  

 .خأل افتادند

بسیار    1۷۰5در سال   فواصل  فضای خأل  در  الکتریکی  امواج  مشخص شد، 
این پدیده، در میان دانشمندان به نام دنیای  .  کنندطوالنی تری را طی می 

رادی نیز از جمله کسانی بود که از  مایکل فا.  الکترونیک بسیار معروف شد
با    1۸6۹جان هیتورف در سال  .  قافله عقب نمانده و از فضای خأل بهره برد
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استفاده از یک المپ کروکس شاهد ایجاد پدیده سایه روی دیوار انتهایی  
او به وجود پرتو کاتدی پی برد. نگران نباشید به شما خواهیم گفت  .  لوله بود

 المپ کروکس چیست؟ 

 المپ کروکس 

کنید جان هیتورف همان کسی بود که این المپ را اختراع شاید تصور می 
 .کرده است؛ خیر

فیزیکدان بریتانیایی ویلیام کروکس و همراهانش موفق شدند   1۸۷۰در سال  

 .این لوله المپ کروکس نام گرفت. خلیه کنندت  10-6 لوله ای را تا فشار

 
فارادی نخستین کسی بود که م  اما هیچ  البته  آند شد،  توجه سایه پشت 

این رویداد با نام فضای تاریک فارادی یا منطقه  .  درخششی را مشاهده نکرد
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ویلیام کروکس متوجه شد که هر اندازه هوای  . شودتاریک کاتد شناخته می 
کند، فضای تاریک بخش بیشتری از لوله را در داخل لوله را بیشتر تخلیه می 

گیرد با وجود.  بر می  گرفته    اما  بر  در  تاریکی محض  را  تمام شیشه  اینکه 
 .است، دیواره پشتی آند می درخشد

با خالی شدن شیشه از هوا دیگر انرژی  .  اتفاقی که روی داد، بسیار ساده بود
و شود  نمی  اتالف  هوا  های  اتم  با  برخورد  در  با سرعت   کاتد  و  مستقیمًا 

این حالت با سرعت بسیار پرتو کاتدی در  .  کندبیشتری به شیشه برخورد می 
می  حرکت  آند  سمت  به  و باالیی  شیشه   کند  به  و  شده  منحرف  کمی  اما 

درخشش پسته ای رنگ زیبایی را به وجود می آورد که در    کنند وبرخورد می 
 .تصویر زیر به خوبی نمایان است

دانشمندان با استفاده از مواد شیمیایی فلورسنتی مانند روی، جداره انتهایی 
همین امر سبب شده .  را رنگ زدند تا درخشش بیشتری ایجاد شودشیشه  

آزمایشات به همین .  دانشمندان متوجه سایه حاصل از آند روی شیشه شوند
را برای ارزیابی عملکرد کاتد   جا ختم نشد و تامسون نیز شیوه ای دیگری 

 .آزمود

 آزمایش تامسون روی لوله پرتو کاتدی 

را مورد مطالعه قرار داد و اطالعات جالبی    جی جی تامسون لوله پرتو کاتدی
او متوجه شد که تمام اجزای تشکیل دهنده کاتد باید منفی .  را به دست آورد

 .به شدت از سوی اجسام منفی پس زده می شوند باشند، چرا که
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از سوی دیگر این امواج به شدت به اجسامی که بار مثبت دارند؛ گرایش  

ی بسیار ریز را الکترون نامید. او با این آزمایشات  او این اجزا.  کنندپیدا می 
اتم را کوچکترین جز ماده قلمداد کرده بود، به کلی نقض   نظریه دالتون که

اما از همه اینها که بگذریم این اشعه چه تأثیری بر زندگی ما داشته .  کرد
 است؟ 

 کاربرد پرتو کاتدی 

اس با  حاال  همین  است  ممکن  گفتیم،  مقاله  ابتدای  از در  یکی  از  تفاده 
باشید مقاله  این  مطالعه  حال  در  کاتد  پرتو  رایانه .  کاربردهای  از  اگر  البته 

 .کنیدشخصی خود استفاده می 
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های  رایانه  های  مانیتور  ها،  تلویزیون  تصویر  های  المپ  کلی،  طور  به 

و نمایش   شخصی  همان صفحه  یا  مانیتور  از  نوعی  به  که  دستگاهی  هر 
دستگاه هایی  .  کند پرتوهای کاتدی استفاده می  نوعی ازبرخوردار است، به  

 .ی نامندم  CRT کنند را دستگاه هایکه با استفاده از پرتو کاتدی عمل می 

CRT   خفف عبارت  مCathode ray tube   ه معنای لوله پرتو کاتدی استب  .
بدانید؛   توانند یک صفحه    6۰ها المپ    1۰۰جالب است  وات معمولی می 

در تلویزیون از کاتدها برای ایجاد سه رنگ اصلی   !نمایش تلویزیون را بسازند
می  مشاهده  استفاده  را  نمایش  صفحه  یک  جزئیات  زیر  تصویر  در  شود. 

 .کنیدمی 
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های متفاوتی المپ کاتدی را در پشت صفحه نمایش  در این تصویر قسمت

 :کنیدمشاهده می 

 ساطع کننده اشعه کاتد برای هدف قرار دادن نقاط آبی، سبز و قرمز  سه  .1

 امواج الکترونی .2

 ذغال متمرکز کننده  .3

 ذغال منحرف کننده  .4

 اتصال آندی .5

 نقاب تجزیه کننده امواج به سه بخش قرمز، سبز و آبی .6

را مشخص کرده   .۷ آبی  قرمز و  نقاطی سبز،  الیه فسفری روی شیشه که 
 است 
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 مایی نزدیک از الیه فسفر اندود شده روی صفحه نمایشن .۸

تمام .  مانیتور ها این دنیای جذاب و هیجان انگیز را در خود پنهان کرده اند
کنید؛ به لطف پرتو کاتدی  ای مشاهده می آنچه که روی این صفحات شیشه

دیگر هرگز نمی پرسید، المپ کاتدی چیست؟ چرا که به خوبی این .  است
 .ی شناسیدپدیده را م 

 نتیجه گیری 

شد میسر  خأل  فضای  در  علمی  تحقیقات  انجام  امکان  آنکه  از  ، پس 
 حرکت جریان الکتریکی را در دانشمندان الکترونیک دست به کار شدند و

اشعه .  آنچه مشاهده شد؛ خیره کننده بود.  این فضا مورد بررسی قرار دادند
هر اندازه فشار خأل بیشتر    رساند وکاتد با سرعت بسیار باال خود را به آند می  

 .می شد؛ بر سرعت این پرتو نیز افزوده می شد

 اما نکته جالب تر این بود که اتم های شیشه پشت آند، در نتیجه برخورد با
درخشیدند می  و  کرده  پیدا  باالیی  انرژی  کاتدی  ماده  .  پرتو  کمی  افزودن 

همین آغازگر ساخت المپ . فلوئورسنت این درخشش را دو چندان می کرد
ما با پرتو های کاتدی تصویر را به تسخیر .  کاتدی و مانیتورهای امروزی شد

 .خود درآوریم


