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کلیدواژه ها: فر ریزموج، ام�واج رادیویي، مولکول قطبي، 
مگنترون

چکیده 
اکن�ون فر هاي ریزموج در بس�یاري از خانه ها وجود دارد. 
بنابراین آش�نایي ب�ا چگونگي کار آن ها مي تواند به اس�تفادة 
درس�ت از این وس�یلة جدید کمک کند. این مقاله اساس کار 
این دس�تگاه را شرح و به پرسش هایي که ممکن است در این 

رابطه به وجود آید پاسخ مي دهد.

ِفر )اجاق(های ریزموج
امواج الکترومغناطیس��ی افزون بر انتقال صدا، از محلی به 
محل دیگر، می توانند توان را هم منتقل کنند. یک مثال جالب 
از چنی��ن انتقال توانی، فر ریزموج اس��ت. این فرها از موج های 
الکترومغناطیسی با بسامد نسبتاً باال استفاده می کنند تا توان را 
مس��تقیماً به مولکول های آب در غذا منتقل کنند؛ به طوری که 
غذا از داخل به خارج پخته ش��ود. در این مقاله دربارة چگونگی 
تولید این موج ها و اینکه چرا غذا را گرم می کنند بحث می کنیم. 

پرسش هایی برای اندیش�یدن: چرا در فرهای ریزموج 
اگر غذا را موقع پختن حرکت ندهید بدون هیچ نظم و ترتیبی 
می پ��زد؟ چگونه بخش��ی از ی��ک غذای منجمد ش��ده از گرما 
می جوش��د، در حالی که بخش دیگر منجمد می ماند؟ چرا باید 

مواظب اجس��ام فلزی قرار گرفته درون فِر باش��ید؟ چرا در فر 
ریزموج بعضی اجسام سرد می مانند در حالی که اجسام دیگری 
بیش از حد گرم می ش��وند؟ ریزموج ب��رای ذرات بوداده چگونه 

کار می کند؟ 

آزمایش های�ی که می توان انج�ام داد: یک فر ریزموج 
اص��والً توان را ب��ه آب غذا منتقل می کن��د. می توانید این را با 
قرار دادن یک غذای بدون آب مثل نمک، آرد کیک، ش��کر، یا 
روغن س��االد روی ظرف سرامیکی ایمن برای ریزموج درون فر 
ببینید. اگر اجزا را مختصری بپزید، درمی یابید که اجزا و ظرف 
به نسبت سرد می مانند. کمی آب به مجموعه اضافه کنید؛ حاال 

وقتی آن ها را بپزید، چه روی می دهد؟ 
حاال س��عی کنید قطعه یخ بسیار سردی را گرم کنید. این 
قطعه را باید مس��تقیماً از فریزر روی ظرف بسیار سرد بیاورید؛ 
به طوری که سطح آن جامد و خشک باشد. چه اتفاقی می افتد؟ 
اگر یخ حاوی آب، آن چیزی اس��ت که در ف��ر ریزموج توان را 
جذب می کند، چرا یخ توان را جذب نمی کند و ذوب نمی شود؟ 

ریزموج ها و غذا 
از رابط��ة v= λf می دانی��م ک��ه طول موج و بس��امد موج 
مستقل از یکدیگر نیستند. یک موج الکترومغناطیسی در فضای 
تهی دارای طول موج و بس��امدی اس��ت که حاصل ضرب آن ها 

برابر سرعت نور است. 

یزموج )قسمت اول(ِفرهــــــایر
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w
w
w

.av
an
g.o

rg

سیم اتصال برق

بادزن
موجبر

موتور

مگنترون

مولد توان ولتاژ باال
در باز کن

کنترل ها

پنجره شیشه ای

اتاقک پخت و پز

در



شتم ، شمارة4،تابستان 92
ت و ه

دورة بیس

41

ش��کل 1 طول موج های تقریبی انواع زی��ادی از موج های 
الکترومغناطیسی و نیز بسامدهای آن ها را نشان می دهد. 

پخ��ش رادیویی از بس��امد پایین و بخ��ش طول موج بلند 
طیف الکترومغناطیس��ی بهره می گیرد. AM رادیویی تجارتی 
در بس��امدهای از kHz 550 ت��ا kHz 1600 )طول موج های 
m 545 ت��ا m  187( و FM رادیویی تجارتی در بس��امدهای 
 m 3/4 تا m 108 )طول موج ه��ای MHz 88 ت��ا MHz از
2/8( ص��ورت می پذیرند. چون طول موج های این امواج بلندتر 
ازm 1 اس��ت، موج ه��ای رادیویی نامیده می ش��وند. موج های 
الکترومغناطیس��ی ک��ه در فرهای ریزموج مورد اس��تفاده قرار 
می گیرن��د، طول موج های��ی کوتاه ت��ر از m 1 دارند و ریزموج 

نامیده می شوند. 
 1 mm 1 تا کمتر از m ریزموج ه��ا دارای طول موج ه��ای
هس��تند. برای فهمی��دن اینکه فر ریزموج چگون��ه غذا را گرم 
می کند، کار را از مولکول های آب شروع می کنیم. مولکول های 
آب از نظ��ر الکتریک��ی قطبیده اند؛ یعنی، دارای دو س��ر مثبت 
و منفی هس��تند. این قطبش ب��ه دالیل فیزی��ک کوانتومی و 
تمایل اتم های اکس��یژن برای دور کردن الکترون ها از اتم های 
هیدروژن پیش می آید. مولکول های آب خمیده می ش��وند و دو 
ات��م هیدروژن آن مثل گوش های میکی ماوس به اتم اکس��یژن 
می چسبند. وقتی اتم اکسیژن الکترون ها را تا اندازه ای می کشد 

و از اتم ه��ای هیدروژن دور می کن��د، یک طرف مولکول دارای 
بار منفی و طرف اتم های هیدروژن دارای بار مثبت می ش��وند. 

بنابراین، آب مولکول قطبی است. 
درمورد یخ، این مولکول های آب قطبی به صورت منظم با 
مکان و سمت گیری ثابت قرار گرفته اند. ولی در آب سمت گیری 
مولکول ها بیش��تر کاتوره ای است )شکل 2(. ترتیب آن ها فقط 
با تمایلش��ان به پیوند با یکدیگر محدود می شود، انتهای مثبت 
به انتهای منفی، تا ش��بکه ای چگال از مولکول های جفت شده 
تشکیل گردد. این پیوند میان اتم هیدروژن باردار مثبت در یک 
مولکول آب و اتم اکس��یژن باردار منفی در مولکول دیگر پیوند 

هیدروژنی نام دارد. 
اگ��ر آب را در ی��ک میدان الکتریکی ش��دید ق��رار دهید، 
مولکول ه��ای آب می خواهند بچرخن��د و در جهت میدان قرار 
گیرن��د؛ زی��را وقتی مولکول ه��ا هم خط نباش��ند، دارای انرژی 
پتانسیل الکتروستاتیکی بیشترند و در جهتی شتاب می گیرند 
که انرژی پتانس��یل آن ها با س��رعت هرچه بیشتر کمینه شود. 
در این مورد، به مولکول آب گش��تاوری وارد می ش��ود و شتاب 
زاویه ای پیدا می کند و با چرخیدن به صورت هم خط درمی آید. 
وقت��ی مولکول چرخید و ب��ا مولکول های دیگ��ر برخورد کرد، 
مقداری از انرژی پتانسیل الکتروستاتیکی آن به انرژی گرمایی 

تبدیل می شود.

 شکل 1. طیف الکترو مغناطیسی. ریز موج ها طول موج هایی بین حدود 1m و 1mm دارند که با بسامد های از  MHz 300 تا GHz 300 متناظرند.

 شکل 2. )الف( مولکول های آب در آب مایع وقتی میدان الکتریکی وجود ندارد، سمت گیری کاتوره ای دارند. )ب وپ( میدان الکتریکی می خواهد 
مولکول های با انتهای مثبت را در جهت میدان قرار دهد.
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همین اثر وقتی رخ می دهد که در یک مهمانی شلوغ ناگهان 
به اف��راد بگویند به جلوی اتاق بنگرند. افراد موقع چرخیدن به 
یکدیگ��ر می خورن��د و اصطکاك، مقداری از ان��رژی آن ها را به 
انرژی گرمایی تبدیل می کند. اگر از افراد خواسته شود که مدام 
ب��ه عقب و جل��و بچرخند، کاماًل گرم خواهند ش��د. همین امر 
درمورد آب نیز صادق است. اگر جهت میدان الکتریکی پیوسته 
تغییر کند، مولکول های آب به عقب و جلو می چرخند و گرم تر 

و گرم تر می شوند.
یک میدان الکتریکی نوسانی به خوبی می تواند آب را گرم 
کن��د. فر ریزموج از ریزموج ه��ای GHz 2/45 برای چرخاندن 

میلیاردها مولکول آب، غذا به پس و پیش بهره می گیرد. 
وقتی مولکول ها می چرخن��د، به یکدیگر برخورد می کنند 
و گ��رم می ش��وند. آب، ریزموج ها را جذب و ان��رژی آن ها را به 
انرژی گرمایی تبدیل می کند. این بس��امد ریزموج خاص نه به 
دلیل هرگونه اثر تشدیدی، بلکه به علت اینکه در مخابرات مورد 
اس��تفاده قرار نمی گیرد و غذا را یکنواخت می پزد، انتخاب شده 
است. اگر بسامد باالتر باشد، ریزموج ها توسط غذا خیلی شدیدتر 
جذب می ش��وند و به عمق قطعه های بزرگ نفوذ نمی کنند. اگر 
بسامد کمتر باشد، ریزموج ها خیلی راحت تر از غذا می گذرند و 

به خوبی نمی پزند. 
این حرکت چرخش��ی توضیح می دهد که چرا فقط غذاها 
یا اجسام دارای آب یا سایر مولکول های  قطبی به خوبی در فر 
ریزموج می پزند. بش��قاب های سرامیکی، لیوان های شیشه ای و 
ظرف های پالستیکی آب ندارند و اغب سرد باقی می مانند. حتی 
یخ در جذب توان ریزموج مش��کل دارد، زیرا ساختار بلورین آن 
مولکول های آب را محدود می کند و درنتیجه، آن ها نمی توانند 

به راحتی بچرخند.
اگرچه یخ به آرامی در فر ریزموج آب می ش��ود، آب ناشی 
از ذوب یخ به س��رعت گرم می شود. این نحوة گرم شدن خاص 
توضیح می دهد که چرا غذای منجمد گرم ش��ده در فر ریزموج 
راحت ش��ما را می س��وزاند. قس��مت هایی از غذا ک��ه ابتدا آب 
می ش��ود، بیش��تر توان ریزموج را جذب می کن��د و خیلی گرم 
می ش��ود؛ در حالی که بقیة غذا یخ زده می ماند. پس هیچ وقت 
نمی فهمید که آیا گاز زدن بعدی غذا دندان شما را می شکند یا 
دهان ش��ما را می سوزاند. برای نشان دادن این مسئله، بسیاری 
از فره��ای ریزموج چرخه ه��ای آب کردن دارند ک��ه در آن ها 
گرم کردن ریزموج��ی به طور دوره ای متوقف می ش��ود تا گرما 
به طور طبیعی وارد غذا شود و یخ را آب کند. وقتی قسمت های 

منجمد آب شدند، تمام غذا می تواند ریزموج ها را جذب کند. 

درك خود را وارس�ی کنی�د: ذرت بوداده با 
ریزموج 

چرا: دانة ذرت دارای نشاس��تة مرطوب اس��ت که در بدنة 

سخت خشکی قرار دارد. شما می توانید با پختن ذرات در روغن 
داغ و نه در فر ریزموج بدنة آن ها را بسوزانید. فر ریزموج چگونه 

می تواند بدون خطر زیاد گرم شدن، بدنة ذرت را بترکاند؟ 
پاسخ: فر ریزموج گرما را به مولکول های آب درون نشاسته 
منتقل می کند؛ به طوری که بدنه هیچ وقت گرم تر از مادة درون 

آن نمی شود. 
چرا: دانة ذرت پخته ش��ده در روغن با تماس با روغن داغ 
و ماهی تابه گرم می شود. شما به راحتی می توانید بدنة خارجی 
را زی��اد گرم کنید و آن را بس��وزانید، ولی ریزموج ها گرما را به 

مولکول های آب درون دانه منتقل می کنند. 
پاس�خ: بدنه نمی تواند زیاد گرم شود؛ زیرا داغ ترین چیزی 
که با آن در تماس اس��ت، نشاستة درون دانه است. وقتی فشار 
بخار درون دانه به قدر کافی زیاد ش��ود، بدنه می ش��کند و دانه 

»پف می کند«. 

فلز در فر ریزموج 
برخالف تصور بیشتر مردم، اجسام فلزی و فرهای ریزموج 
همیش��ه ناسازگار نیس��تند. درواقع، دیواره های فرهای پخت و 
پ��ز فلزی ان��د، و باز هم وقتی طی پخت��ن در معرض ریزموج ها 
قرار گیرند، مش��کلی به وجود نمی آورند. دیواره ها نظیر بیشتر 
س��طح های فلزی، ریزموج ها را بازمی تابانن��د. آن ها این کار را 
مثل آنتن های گیرنده و فرس��تنده انجام می دهند. میدان های 
الکتریک��ی در ریزموج ها باعث می ش��وند تا بارهای متحرك در 
س��طح های فلزی ش��تاب بگیرند و ریزموج های اولیه را جذب 
کنند. وقتی این بارها شتاب گرفتند، موج های جدیدی را گسیل 
می کنند. ریزموج های گسیل ش��ده همان بسامدهای موج های 
اولی��ه را دارند ول��ی در جهت های جدی��دی حرکت می کنند. 

موج های اولیه از سطح بازتابیده اند. 
دیواره ه��ای اتاقک پخت ریزموج های ف��ر را بازمی تابانند و 
آن ها را به جس��ت وخیز درون اتاقک وامی دارند. حتی ش��بکة 
فلزی که دریچه را می پوش��اند ریزموج ها را بازمی تاباند. زیرا بار 
الکتریک��ی در چرخة ریزموج زمان کافی برای جریان در اطراف 
هر سوراخ شبکه و خنثی کردن آن را در اختیار دارد. مادام که 
طول موج الکترومغناطیسی خیلی بزرگ تر از سوراخ ها در یک 
ش��بکة فلزی باش��د، موج کاماًل از آن شبکه بازمی تابد. درواقع، 
اگر چیزی درون فر نباش��د تا ریزموج ه��ا را جذب کند، آن ها 
داخ��ل فر به اطراف می جهند تا به چش��مة خود، المپ خأل به 
نام مگنترون )شکل 3( برگردند و سرانجام باعث زیاد گرم شدن 

آن شوند. 
در حالی که سطح های فلزی به نگه داشتن ریزموج ها در فر 
کمک می کنند و غذای شما را می پزند، فلز اضافی در فر ریزموج 
می تواند مشکل ساز شود. اگر غذا را در ورقة آلومینیمی بپیچید، 
ورقه ریزموج ها را باز می تاباند و غذا نمی پزد، ولی غذای موجود 

لبارون  پرس����ی 
آمریکای�ی  اسپنس�ر1 
ک�ودك   )1984  -1970(
یتیم�ی ب�ود ک�ه هرگ�ز 
مدرس�ة ابتدای�ی را تمام 
نکرد، اما به عنوان دانشمند 
و مهندس ریزموج دوران 
زندگی درخشانی داشت. 
او در س�ال 1945 وقت�ی 
پژوهشی  آزمایش�گاه  از 
مگنترون بازدید می کرد، 
در حال کار کردن تکیه داد 
و آب نباتی ک�ه در جیب 
پیراهن�ش بود، آب ش�د. 
اسپنسر بی درنگ دریافت 
ک�ه چ�ه اتفاق�ی افتاده 
اس�ت. او در آزمایش�گاه 
ذرت بوداده درست کرد و 
حتی تخم مرغی را پخت تا 
ترکید. از آن هنگام شکل 
پختن غذا دگرگون شد. 
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در ظرف فلزی کم عمق به خوبی می پزد؛ زیرا ریزموج ها از باالی 
باز ظرف وارد آن می شوند، از غذا می گذرند، بازمی تابند و دوباره 

از غذا می گذرند. 
گاهی بارهای متحرك فلز، کاری بیشتر از بازتاب ریزموج ها 
انج��ام می دهند. اگر به فلزی نوك تیز یا ورقه ای آلومینیمی بار 
کافی داده شود، مقداری از آن مستقیماً به صورت جرقه به هوا 
می جهد. این جرقه، به وی��ژه وقتی فلز نوك تیز به چیزی قابل 
اش��تعال مثل پالستیک یا پاکت کاغذی متصل باشد، می تواند 
باعث آتش سوزی شود. پس، هیچ گاه جسم فلزی نوك تیز را در 

فر ریزموج قرار ندهید. 
بعضی اجس��ام فلزی در فر ریزموج خیلی گرم می ش��وند. 
وقتی ریزموج ها بار الکتریکی فلز را پس و پیش می رانند، جریان 
متناوبی در فلز ایجاد می ش��ود. اگر مقاومت الکتریکی فلز قابل 
مالحظه باش��د، این جریان متناوب باعث افت ولتاژ می ش��ود و 
فلز را گرم می کند. در حالی که دیواره های ضخیم فر و وس��ایل 
پخت و پز مقاومت کمی دارند و س��رد می مانند، نوارهای فلزی 
به س��رعت گرم می شوند. به ویژه تزئینات فلزی روی ظرف های 
غذاخوری مس��تعد آس��یب در فر ریزموج هستند؛ به طوری که 
گرم کردن قهوه در فنجانی با لبة طالیی فاجعه ای حتمی است. 
هن��گام قرار دادن فل��ز در فر ریزموج، اطمینان یابید که به قدر 
کافی ضخیم اس��ت که الکتریس��یته را به خوبی هدایت کند و 

نوك تیز نداشته باشد. 
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درواقع، گرمایش مقاومتی در اجسام رسانا گاهی می تواند 
مفید باشد؛ چون فرهای ریزموج داخل و خارج غذا را هم زمان 
می پزند، در آن ها س��طح غ��ذا هیچ وقت به ط��ور خاص گرم 
نمی ش��ود و غذا برشته یا خش��ک نمی گردد. برای بهتر کردن 
ترکیب یا ظاهر، بعضی غذاها دارای روکش هایی هس��تند که 
جری��ان را به ان��دازة کافی هدایت کند تا غ��ذا در فر ریزموج 
خیلی گرم شود. این روکش ها دمای سطحی زیاد الزم را برای 

برشته کردن غذاها تأمین می کنند.
ویژگی عجیب دیگر فرهای ریزموج این اس��ت که همواره 
غ��ذا را به طور یکنواخت نمی پزند؛ زیرا دامنة میدان الکتریکی 
ریزموج در سراس��ر فر یکنواخت نیست. با واجهش ریزموج ها 
و در اتاق��ک پخ��ت آن ها از چند جه��ت مختلف از یک محل 
می گذرن��د. با این کار، اثرهای تداخلی به وجود می آید. ش��اید 
میدا ن ه��ای الکتریک��ی در یک محل در جهت یکس��انی قرار 
گیرند و تداخل س��ازنده صورت گیرد و در نتیجه، غذا در آنجا 
به سرعت گرم شود ولی، شاید در محل دیگر آن میدان ها در 
جه��ت مخالف هم قرار گیرند و تداخل ویرانگر صورت گیرد و 

در آنجا غذا اصاًل خوب نپزد. 
اگر چیزی در فر ریزموج حرکت نکند، طرح نقش ریزموج 
درون آن نیز حرکت نمی کند. در این صورت، ناحیه هایی وجود 
دارن��د که در آن ها میدان الکتریکی دامنه های بس��یار بزرگی 
دارد و ناحیه هایی که در آن ها دامنه ها بسیار کوچک اند. هرچه 

دامنة میدان الکتریکی بزرگ تر باشد، غذا سریع تر می پزد.
برای اینکه غذا در چنین ف��ر ریزموجی به طور یکنواخت 
بپ��زد، باید هنگام پخت آن را حرکت دهید. بس��یاری از فرها 
دارای س��ینی چرخانی هس��تند که غذا را به صورت خودکار 
حرکت می دهد. راه حل دیگر این مسئله آن است که ریزموج ها 
ب��ا پرة فلزی چرخانی حرکت کنند. ط��رح ریزموج های درون 
اتاقک با چرخش پره تغییر می کند و غذا یکنواخت تر می پزد. 
فره��ای ریزموج دیگری از دو بس��امد ریزم��وج جداگانه برای 
پخت��ن غذا بهره می گیرند. چون این دو بس��امد غذا را به طور 
مس��تقل می پزند، بعید است که بخشی از آن را هر دو موج با 

هم نادیده بگیرند.

درك خود را امتحان کنید: نصف و نصف 
تقس��یم کنندة فل��زی ضخیمی را داخل ف��ر ریزموج قرار 
 دهی��د؛ به ط��وری که اتاقک پخت را درس��ت نص��ف کند. فر 

ریزموج های خود را به نیمة راست اتاقک می فرستد. 
چرا : اگر غذا را در نیمة چپ آن قرار دهید، آیا می پزد؟ 

پاسخ: خیر، نمی پزد. 
چرا: تقس��یم کنندة فلزی، ریزموج ها را بازمی تاباند و مانع 

ورود آن ها به نیمة چپ فر می شود. 

 ش�کل 3 .چش�مة ریزموج مگنترون این فر در وسط تصویر، درست 
ط�رف چپ پروانة خنک کنندة آن ق�رار دارد. ریز موج ها از کانال فلزی 
مستطیل شکل در باالی فنر می گذرند و به طرف اتاقک پخت حرکت می 
کنند. ولتاژ زیاد مبدل در قس�مت  پایین سمت راست، توان مگنترون را 

تامین می کند.

مگنترون

خازنمبدل افزاینده

ریز موج


