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نجوم
ستاره شناسان با استفاده از 

طول موج های بلند فروسرخ  
می توانند ابرهايی از گاز و غبار 
واقع در فضای بین کهکشان ها 

را که محل تولد ستارگان است، 
مطالعه کنند. البته سنجش 

انرژی گرمايی فروسرخ 
گسیل شده از اجرام نجومی 
دشوار است، چون بیشترين 

جذب در جو زمین روی 
می دهد و به همین دلیل برای 
دريافت و رديابی انتشار گرما 
از اين امواج از  تلسکوپ های 

فضايی استفاده می شود.

كاربرد نظامی
رديابی که بیشترين مورد 
استفادة آن در امور نظامی 

است، توسط حسگرهايی انجام 
می شود که امواج فروسرخ 
را تشخیص می دهند. حتمًا 

می دانید که موتور موشک ها و 
هواپیماها گرمای فراوانی تولید 
می کنند و قفل کردن  موشک 
روی يک هدف نظیر هواپیما 
براساس همین ويژگی است.

هنر
برای تحلیل و تشخیص 

اصالت يک اثر هنری نیز از 
پرتو فروسرخ استفاده می کنند. 

صنايع
در صنعت برای تشخیص 

نشتی گرمايی از يک عايق، و 
همین طور برای بررسی ساختار 

و کیفیت الیاف و مقدار مواد 
متفاوت به کار رفته در آن ها از 
امواج فروسرخ استفاده  می شود.

هواشناسی
با استفاده از تصوير های 

فروسرخ  ماهواره ای، دانشمندان  
دربارة دمای اقیانوس ها،  

اليه های جو زمین، تراکم ابرها و 
... تحقیق می کنند. 
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حفاظت
بیشتر دوربین هايی که در 

ساختمان ها برای جلوگیری 
از ورود افراد غريبه نصب 
می شوند، بر اين اساس کار 

می کنند.

ارتباطات
انتقال داده ها از طريق امواج 

فروسرخ بین رايانه ها و تلفن های 
همراه، باصرفه ترين روش است. 
کافی است  دستگاه فروسرخ )يا 

 »USB« همان اينفرارد( را به پورت
رايانه متصل کنید و گوشی تان 
را مقابل چشمی اينفرارد  قرار 

دهید. رايانه به صورت خودکار 
گوشی شما را شناسايی و به 

راحتی اطالعات را به گوشی تان 
منتقل می کند. همچنین در 

صنعت مخابرات فیبر نوری غالبًا 
از»LED« و لیزرها استفاده می شود 
که طول موجی در ناحیة فروسرخ 
دارند. در ريموت های دستگاه های 
الکترونیکی، مانند تلويزيون، ويديو، 

و ... از فرستنده ها و گیرنده های 
فروسرخ استفاده می شود.

ابزارهای ديد در شب
تجهیزات ديد در شب، مانند 

عینک ها و دوربین های ديد 
در شب که در اوايل جنگ 

جهانی دوم مورد استفاده 
قرار گرفتند و اکنون دارای 

فناوری پیشرفته تری هستند، 
از جمله کاربردهای فروسرخ 

محسوب می شوند. اين وسايل 
نور ضعیف محیط را در شب 

که عمالً برای چشم غیرمسلح  
قابل رؤيت نیست، تقويت و 
به طیف قابل رؤيت تبديل 
می کنند و سپس آن را در 

صفحه ای دو بعدی در برابر 
چشمان يک خلبان يا سرباز 

قرار می دهند.

پزشكی
از پرتو فروسرخ برای درمان درد های 
عضالنی و مفصلی، شناسايی محل هايی 

که رگ های خونی آسیب ديده يا 
مسدود شده اند، تومورهای سرطانی، 
درمان زخم های سطحی، و عفونت 

های پوستی استفاده می شود. برای اين 
کار، پزشکان به کمک دوربین ها و 

تجهیزاتی که در مقابل طول موج های 
تابش فروسرخ واکنش نشان می دهند، 

انرژی گرمايی تولیدشده توسط 
بخش های متفاوت بدن را بررسی 
می کنند. حسگر های نصب شده در 
اين دوربین ها تابش فروسرخ را به 

عالئم  الکتريکی تبديل می کنند و يک 
رايانه آن ها را به شکل تصوير که در 
اصطالح »گرما نگار« نامیده می شود، 

روی صفحة نمايشگر نشان می دهد. در 
گرمانگاری از بدن نیز گرم ترين نقاط 

به رنگ قرمز و خنک ترين نقاط به 
رنگ سبز يا آبي ديده می شوند.

چشم های ما قادر به دريافت تابش هايی هستند كه در  محدودۀ طیف نوِر زنـدگـــی
نور قرار دارند و از تابش های بنفش با طول موج كوتاه تا نور قرمز با طول 
موج بلند را شامل می شوند. اما تابش مادون قرمز به بخشی از طیف نور 
)امواج  الكترومغناطیسی( گفته می شود كه طول موج آن بلندتر از نور 

مرئی و  كوتاه تر از امواج راديويی است. 
رنگ امواج نور به طول موج آن ها بســتگی دارد. نورهای با طول موج 
بلند عبارت اند از: قرمز و نارنجی، و نورهای با طول موج متوسط شامل 
نورهای زرد و سبز هستند،  و نورهای با طول موج كوتاه شامل آبی، نیلی 
و بنفش می شوند. اما طول موج امواج مادون قرمز از ناحیة مرئی بیشتر 

است و در نتیجه ساختار چشم انسان قادر به تشخیص اين امواج نیست.
امواج مادون قرمز كه به نام پرتوهای گرمايی هم معروف هستند، پس 
از برخورد با يک جسم سبب گرم  شدن آن می شوند. به همین دلیل 
است كه در برابر تابش خورشید احساس گرما می كنیم. از آنجا كه 
اين پرتو در نمودار طیف  الكترومغناطیسی كمترين شكست را نسبت 
به ديگر رنگ ها دارد، به اين نوع امواج نوری امواج فروسرخ يا همان 
مادون قرمز گفته می شــود. پرتو فروسرخ عامل  انتقال گرمای تابش 
خورشید است و در صورت نبود اين انرژی تابشی گرمايی، حیات روی 

كرۀ  زمین شكل  نمی گرفت.
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