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از   ی ول وجود نخواهد داشت؛ یاز فناور  یاثر  چیه گرید  ته،یسی بدون الکتر
  ی و در زمان  ی تواند هر آن چه به ما داده را به راحت  ی برق م  نیهم ی طرف

قفس  ،ی از اختراعات و ی کیو  یفاراد کلیبه لطف ما اما ببرد؛ نیاندک از ب
  لیوسا یآن برا یساز  منیکنترل برق و ا یبرا یادیز  یروش ها ،یفاراد

 یقو انیاز جر ی ناش  ی خودمان در برابر خطرات احتمال  ی و حت  ی ک یالکترون
 .میا افتهیبرق 

مرتبط   یها ی و تمام دانستن  یداستان قفس فاراد ی به بررس ر،ی مقاله ز در
 .داشت میخواه به نحوه عملکرد و ساخت آن ی نگاه  و میپرداز  ی با آن م

 

 یاختراع قفس فاراد خچهی تار  1#

با برق   یشروع به باز  دیجد یبا روش ها نیفرانکل نی، بنجام 1755سال  در
 یتوپ چوب پنبه ا کی کرد و  ی را برق ینقره ا یقه احل  ی قوط کی  او .کرد

  تا آورد نییرسانا را درون آن پا ری غ شمینخ ابر کیبدون بار متصل به 
 نیبرخورد کند و مشاهده کرد که توپ به طرف ی قوط  نیی که به پا ی زمان 
توپ چوب   نیکه فرانکل  ی حال هنگام نیا با .شود ی جذب نم ی قوط ی داخل

  زانی آو ی برق ی قوط  ی رون یقسمت ب ی کیرا در نزد آن و دیکش  رونیپنبه را ب
متقابل برق  ریتأث نیا لیدل .شد دهی کش  ی کرد، توپ بالفاصله به سطح قوط

 .نامشخص بود نی فرانکل یو اجسام باردار و بدون بار برا

 :از همکاران خود اعتراف کرد ی کیبه  یدر نامه ا لیدل نیهم به
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شما آن را کشف   دیدانم. شا ی من آن را نم د؛یخواه ی آن را م لیدل شما»
 « .دیکه آن را به من منتقل کن دیو آن قدر خوب هست دیکن

 

 یفاراد کلینقش ما 1-1#

 یفاراد کلیبه نام ما ی سیدان انگل یم یدان و ش کیزیف  کی دهه بعد،  چند
 کی  ی متوجه شد که وقت ی عنی انجام داد؛ زین یگر ی مشاهدات مرتبط د

بار را فقط در   نی ا شود، ی ( شارژ میقفس فلز  کی)مانند  ی ک یالکتر  یهاد
 .ندارد یهاد ی داخل یدر فضا یر ی تاث گذارد و ی م شی سطح خود به نما
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با  لیاتاق با ورق فلز و سپس شارژ كردن فو کیبا پوشاندن  یفاراد
 .كرد دییتأ  گریمشاهدات را بار د نی ا  ک،یمولد الکترواستات  کیاستفاده از 

دهد(   ی م صیرا تشخ  ی ک یالکتر یکه بارها یا لهیالکتروسکوپ )وس کی او
کرد، محدوده   ی م ی نیب شیطور که پ همان را در داخل اتاق قرار داد و

 .وجود ندارد یشارژ  چیداد که در داخل اتاق ه ی نشان م 

وجه به اتاق  چیکند و به ه ی حرکت م لیفو فقط در امتداد سطح شارژ
را   دهیپد نیا خیمعروف سطل  شی در ادامه با آزما یفاراد  .کند ی نفوذ نم

  نییرا با پا نیفرانکل دهیاو اساسًا ا ش،ی آزما نیا در .قرار داد  ی مورد بررس 
طور   همان .تکرار کرد یفلز  وانیل کیشارژ شده در  ی توپ برنج کیآوردن 

 .بود نیفرانکل جی او همان نتا جیرفت، نتا ی که انتظار م 
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 Faraday) یساز و کار قفس فاراد  یچگونگ 2#
cage) 

از  ی درک اساس کیبه  ازیشما ن  ،یفاراد یدرک نحوه کار قفس ها یبرا
 .دیها دار یبرق در هاد دینحوه تول

 یدارا رسانا هستند و ومینیمانند آلوم یکار ساده است: اجسام فلز  روند
 .کنند ی باشند که در آن ها حرکت م  ی ( م ی بار منف یالکترون )ذرات دارا 

ذرات   یبه تعداد مساو باً یوجود ندارد، رسانا تقر  ی کی بار الکتر چیه ی وقت
 .دارد ختهیدرهم آم ی مثبت و منف 

شود، ذرات مثبت و  کینزد یبه هاد  ی ک یبا بار الکتر ی جسم خارج اگر
به آن جسم   ی با بار مخالف بار خارج یها الکترون .شوند  ی م جدا  ی منف

  ی دفع م  ی با همان بار جسم خارج ی ها الکترون .شوند  ی م  دهیکش  ی خارج
 یمجدد بارها را القا ع یتوز   نیا .شوند ی شوند و از آن جسم دور م 

 .نامند ی م  کیالکترواستات 
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 ی م  یدر دو طرف هاد ی ذرات مثبت و منف  ،ی وجود جسم باردار خارج با
بار جسم  دانیمخالف است که م ی ک یالکتر دانیم  کی جهینت .چندیپ

  ی ک یبار الکتر نی بنابرا برد؛ ی م نیاز ب یفلز  یرا در داخل رسانا ی خارج
 .صفر است ی ومینیخالص داخل گلوله آلوم

مخالف   ی کیالکتر  دانیوجود ندارد، م یبار  چیکه در داخل رسانا ه نیا با
 ی ساکن خارج  ی ک یالکتر یدر برابر بارها ی داخل یفضا از  دارد و ی مهم ریتأث

و   یی ویمانند امواج راد  ی سی در برابر تابش الکترومغناط نیو همچن
 .کند ی محافظت م ویکروو یما

 یفاراد یقفس ها ی است که در ارزش واقع ی همان نکته مهم قایدق نیا
 .محافظ بسته به ساختار قفس متفاوت است نیا  یی کارآ .نهفته است
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بر عملکرد قفس  وم،ینیآلوم ایفلزات مختلف، مانند مس  یی در رسانا  رییتغ
 .گذارد ی م  ریتأث

 رییتغ قفس را یها تیقابل زین یگو ایموجود در صفحه  یسوراخ ها  اندازه
  ی که م ی سیبه فرکانس و طول موج تابش الکترومغناط بسته دهد و ی م

 .است میقفس خارج شود، قابل تنظ ی داخل یاز فضا دیخواه

 

 

 Faraday cage کاربرد 3#

  جهینت نیحتما به ا میداشته ا یکه از قفس فاراد ی ف یتوجه به تعر  با
 .هستند دیمف  اریمختلف بس یقفس ها در کاربردها  نیا که دیا دهیرس

  نیو ماش مای هواپ بدنه .هستند  مایو هواپ لینمونه ها اتومب نیمشهورتر
که   ی حال در  .کنند ی خود عمل م  نانیسرنش  یبرا یهم مانند قفس فاراد

در زمان رعد و برق به لطف  اما وجود دارد؛ لیاتومب یبرا یمسئله کمتر 
 .دینخواهند د ی بیآس چیمسافران ه ما،یهواپ ی وم ی نیآلوم ی رونیب ینما
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در   یمعروف فاراد شی از آزما دیتقل ی به طور مشهود  MRI اسکن یها اتاق
  یی و یفرکانس راد یها گنالیاز افزودن س یر یجلوگ یبرا .هستند 1836سال 
به آن   اگر .گونه ساخته شوند نیا  دی، باMRI دستگاه ی به داده ها ی خارج

 یجد ریحاصل تأث ری تواند بر تصاو ی ها اجازه نفوذ در اتاق داده شود، م 
که در صورت احتمال   نندیب ی عالوه، اپراتورها معموالً آموزش م به .بگذارد

 یفرها .دهند صیرا تشخ RF تداخل ،یقفس فاراد دنید بیآس
قابل توجه استفاده روزمره از قفس  یاز نمونه ها رگ ید ی ک ی ویکروو یما

 .هستند یفاراد

 یعملکرد معکوس و نگهدار  یبرنامه ها، آن ها برا  ریبرخالف سا  اگرچه
 .شده اند ی طراح ی در داخل بدنه داخل ویکروو یاشعه ما
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 موثر است؟  100٪ یقفس فاراد ای آ 4#

در  ی اندازه و انتخاب مصالح ساختمان  ،ی با طراح ی قفس فاراد  یی کارا
از نوع مشبک داشته باشد، رسانا  یساختار  اگر .شود یم  فیقفس ها تعر 
شبکه کوچک تر از طول موج  یها  سوراخ باشد و می ضخ ی به اندازه کاف

 نیا با .کند  ی خود محافظت م ی داخل یتابش مورد نظر باشد، از فضا
  ی هستند، اما در حد عال زیانگ شگفت یفاراد یوجود که قفس ها و سپرها

 .ستندین

  یبند قیعا یس یرا در برابر کل امواج الکترومغناط ستمیکل آن ها س در
قفس مانند، برخالف فرم  یطور که گفته شد، سازه ها همان کنند ی نم
از   یتر  ع یرا در محدوده وس  یبهتر  محافظ دارند که لیمش، تما  یها

 .فرکانس ها فراهم کنند

 100٪ یفاراد یاست که قفس ها  ت ی واقع نینمونه بارز ا وی کرووی ما یفرها
آن ها   اکثر .ستندیموثر ن سیبه عنوان محافظ در برابر امواج الکترومغناط

 شوند. یاز دستگاه نم وی کروویمانع از تابش ما 
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