آﯾﺎ ﻫﻤﻪ اﺧﺘﺮاﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺴﻼ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ واﻗﻌﺎ ﮐﺎر او ﺑﻮد؟

اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﺗﺴﻼ :واﻗﻌﯿﺖ ﯾﺎ اﻓﺴﺎﻧﻪ؟

ﻧﯿﮑﻮﻻ ﺗﺴﻼ از ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ اﺳﺖ؛ ﻧﻤﺎد داﻧﺸﻤﻨﺪی ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﻋﺠﯿﺐ و ﻣﺨﺘﺮﻋﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ از زﻣﺎن ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯽﮐﺮد و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ درک ﻧﺸﺪ .ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ درﺑﺎره او داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺟﺬاﺑﯽ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﮔﺮﭼﻪ او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ و داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺼﻮر ﺗﺨﯿﻠﯽ ﺑﯽﺷﺒﺎﻫﺖ ﻧﺒﻮد .ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ اﺑﺮﻗﻬﺮﻣﺎن
دﻧﯿﺎی ﻋﻠﻢ ﭼﻨﺎن اﺳﻄﻮرهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ادﯾﺴﻮن را ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اﻣﺎ آﯾﺎ ﻫﻤﻪ اﺧﺘﺮاﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وی
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ واﻗﻌﺎ ﮐﺎر او ﺑﻮد؟ در اداﻣﻪ ،ﺷﻤﺎری از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺗﺴﻼ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﺪهﻫﺎی
ﺟﺎهﻃﻠﺒﺎﻧﻪای ﮐﻪ او ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺟﺮایﺷﺎن ﻧﺸﺪﻧﺪ را ﻣﺮور ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

 .1ﺳﯿﻢﭘﯿﭻ ﺗﺴﻼ
ﻧﯿﮑﻮﻻ ﺗﺴﻼ در ﺳﺎل  1891وﻗﺘﯽ  35ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد اﺧﺘﺮاﻋﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺑﯿﺶ از  300ﺣﻖ اﺧﺘﺮاع دﯾﮕﺮ او
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ و آن ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﺟﺰ ﺳﯿﻢﭘﯿﭻ ﺗﺴﻼ .اﯾﻦ ﺳﯿﻢﭘﯿﭻ ،ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮری اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺪار
رزوﻧﺎﻧﺲ دوﺗﺎﯾﯽ ﺑﻮد .ﺗﺴﻼ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از آن را ﻣﺒﻨﺎی آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﻓﺴﻔﺮﺳﺎﻧﺲ ﯾﺎ
اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ ،ﻧﻮراﻓﺸﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﺮق را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﺪ.
ﮔﺮﭼﻪ ﺳﯿﻢﭘﯿﭻ ﺗﺴﻼ در اوﻟﯿﻦ ﻧﺴﻞ رادﯾﻮﺗﻠﮕﺮافﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،اﻣﺮوزه ﺟﺰ در ﺣﻮزه ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دﯾﮕﺮی
ﻧﺪارد .ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﯿﻢﭘﯿﭻ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺟﺮﻗﻪﻫﺎ و ﻧﺤﻮه ﺗﺨﻠﯿﻪ
اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ در آن ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﯿﻢﭘﯿﭻ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق ﻣﺘﻨﺎوﺑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﻟﺘﺎژ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ آن زﯾﺎد اﻣﺎ
ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن آن ﮐﻢ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﺳﯿﻢﭘﯿﭻ ﺗﺴﻼ را درک ﮐﻨﺪ درﺑﺎره ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﺑﺮق ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﺦﻫﺎی
ﻣﻬﻤﯽ ﻣﯽرﺳﺪ.

 .2ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﺰرگﻧﻤﺎ
ﻧﯿﮑﻮﻻ ﺗﺴﻼ در زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﺰرگﻧﻤﺎ ) (magnifying transmitterﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
و ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﺧﺘﺮاع ﻣﻦ ﺑﺮای ﻧﺴﻞﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد «.ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﺰرگﻧﻤﺎی ﮔﻨﺒﺪیﺷﮑﻞ ،ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ
ﺳﯿﻢﭘﯿﭻ ﺗﺴﻼ ﺑﻮد .ﺗﺴﻼ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ ﺻﻮرت دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد او را ﺑﻪ آرزوی
دﯾﺮﯾﻨﺶ رﻫﻨﻤﻮن ﺷﻮﻧﺪ :ﻣﺨﺎﺑﺮه راه دور و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﻢ.

ﺷﮑﻞ  .1ﺗﺴﻼ ﮐﻨﺎر ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﮐﺮوی ﺑﺰرگﻧﻤﺎ ﯾﺎ  magnifying transmitterدر آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮد در ﮐﻠﺮادو اﺳﭙﺮﯾﻨﮕﺰ،
1899

ﺗﺴﻼ در ﺳﺎل  1899در ﮐﻠﺮادو اﺳﭙﺮﯾﻨﮕﺰ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮد .اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه در واﻗﻊ ،ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪهای ﺑﻪ
ﻗﻄﺮ  15ﻣﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ )ﺗﺎ  4ﻣﯿﻠﯿﻮن وﻟﺖ( ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ و آذرﺧﺶﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
ﺑﻪ ﻃﻮل  40ﻣﺘﺮ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺑﭙﺮاﮐﻨﺪ .ﺗﺴﻼ  100ﻫﺰار دﻻر ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ آن را ﻣﺨﺘﺮع
دﯾﮕﺮی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮقرﺳﺎﻧﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﺗﺴﻼ ﭘﺲ از ﻧﻪ ﻣﺎه آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺑﺎور رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮق را ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﯿﻢ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ و ﻟﺬا ﮔﺎم ﺑﻌﺪی را ﺑﺮای واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ
روﯾﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

 .3ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﯽﺳﯿﻢ
ﺗﺴﻼ ﮐﻪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺧﻮد در ﮐﻠﺮادو اﺳﭙﺮﯾﻨﮕﺰ دﻟﮕﺮم ﺷﺪه ﺑﻮد ،در اواﺧﺮ  1900ﺑﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرگ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و
ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺎن ﭘﯿﺮﭘﻮﻧﺖ ﻣﻮرﮔﺎن را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﺪ .او
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﭘﯿﺶ از رﻗﯿﺒﺶ ﮔﻮﻟﯿﻠﻤﻮ ﻣﺎرﮐﻮﻧﯽ ﺑﻪ آنﺳﻮی اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﭘﯿﻐﺎم ﻣﺨﺎﺑﺮه ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎرﮐﻮﻧﯽ ﺳﻌﯽ داﺷﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رادﯾﻮﺗﻠﮕﺮاف اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .اﻣﺎ ﺗﺴﻼ درﺻﺪد اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﺟﺪﯾﺪی
ﺑﻮد .ﺗﺴﻼ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازیﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﺮوژهاش را آنﻗﺪر ارﺗﻘﺎ داد ﮐﻪ اﯾﺪه اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﺮق را ﻫﻢ در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
اﻣﺎ ﻣﻮرﮔﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻻزم ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﻘﺒﻞ ﮐﻨﺪ .درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮج ﺗﺴﻼ ﯾﺎ ﺑﺮج واردنﮐﻠﯿﻒ ﮐﻪ در
واﻗﻊ ﯾﮏ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﻮد در ﺳﺎل  1906ﻣﺘﺮوک ﺷﺪ و ﻫﺮﮔﺰ راه ﻧﯿﺎﻓﺘﺎد.

ﺷﮑﻞ  .2ﺑﺮج ﺗﺴﻼ ﯾﺎ ﺑﺮج واردنﮐﻠﯿﻒ ،اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﯽ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﺗﺴﻼ آن را ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺨﺎﺑﺮه ﺑﯽﺳﯿﻢ ﭘﯿﻐﺎم ﺑﻪ راه دور
ﺳﺎﺧﺖ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد زﻣﯿﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ رﺳﺎﻧﺎﯾﯽ دارد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻫﺎ
دورﺗﺮ ارﺳﺎل ﮐﺮد.

ﺗﺴﻼ آرزو داﺷﺖ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪای ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  30اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﯽﺳﯿﻢ ،ﺑﺮق و ارﺗﺒﺎﻃﺎت را ﺑﻪ ﻫﻤﻪﺟﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﺴﺮی دﻫﺪ.
ﺗﺴﻼ اﻣﻮاج اﯾﺴﺘﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﺸﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ،ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺧﻮد زﻣﯿﻦ و اﺗﻤﺴﻔﺮ
آن ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺶ ﺑﺮق ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد .ﺗﺴﻼ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﺟﻨﮕﯿﺪ ﺗﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ او ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺮ اﻣﻮاج
رادﯾﻮﯾﯽ ﺑﺮﺗﺮی دارد اﻣﺎ در واﻗﻊ ،ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮق ﺑﯽﺳﯿﻢ را ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﺶ از ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮی ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

زﻧﮕﻮﻟﻪﻫﺎی ﮐﻪ ﺳﺘﻮن آﻣﺎر ﺷﺪﻧﺪ
ﮔﺎوس ،ﻫﻮش ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ رﯾﺎﺿﯽ

 .4ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﭘﺮﺑﺎزدهﺗﺮ ﺗﺴﻼ
ﺗﺴﻼ در ﺳﺎل  1906ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺒﺖ  50ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺧﻮد ،ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﯽﭘﺮهای ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ از ﺣﯿﺚ ﺑﻬﺮهوری ،رﻗﯿﺐ
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺴﺘﻮﻧﯽ ﺑﻮد .او در ﺳﺎل  1913اﯾﻦ اﺧﺘﺮاع را ﺛﺒﺖ ﮐﺮد )ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ در ﻣﻘﯿﺎس ﺗﺠﺎری ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺖ( و آرزو
داﺷﺖ آن را در ﺣﻮزه اﻧﺮژی زﻣﯿﻦﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮد.
ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ از آن ،او ﺣﻖ اﺧﺘﺮاع ﯾﮏ ژﻧﺮاﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ژﻧﺮاﺗﻮر ،ﻧﻮﺳﺎنﺳﺎز ﺗﺴﻼ
) (Tesla Oscillatorﻧﺎم داﺷﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺗﺴﻼ ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺑﺨﺎر ﮐﻢﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﻮرﺑﯿﻦﻫﺎی ﺑﺨﺎر ﻣﺪرن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﺣﯿﺚ ﺑﺎزده ﺑﺮ اﺧﺘﺮاع ﺗﺴﻼ ﭘﯿﺸﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺗﺴﻼ ﻧﺴﺨﻪ
ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻧﻮﺳﺎنﺳﺎز ﺧﻮد را آزﻣﻮد و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻤﺎن آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ رزوﻧﺎﻧﺲ آن )ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ارﺗﻌﺎشﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ( دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺗﺴﻼ از ﻟﺮزشﻫﺎ و ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ

ﻧﻮﺳﺎنﺳﺎز اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮد ﻧﮕﺮان ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ  .3ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺗﺴﻼ ﺑﺪون درﭘﻮش ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ

ﺗﺴﻼ در ﻫﻔﺘﺎدوﻧﻬﻤﯿﻦ ﺟﺸﻦ ﺗﻮﻟﺪش ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﮕﺮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﺳﺎنﺳﺎز او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮج اﻣﭙﺎﯾﺮ اﺳﺘﯿﺖ را ﻓﺮوﺑﺮﯾﺰد ﯾﺎ
ﭘﻮﺳﺘﻪ زﻣﯿﻦ را دو ﻧﯿﻢ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ آن را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎﺷﯿﻦ زﻟﺰﻟﻪ ﺗﺴﻼ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﺳﺎل  2006وﻗﺘﯽ
ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺪرﻧﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮﺳﺎنﺳﺎز در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﺷﺪﯾﺪی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

 .5ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﺴﻼ درﺑﺎره آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
ﺗﺴﻼ ﮐﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق ﻣﺘﻨﺎوب را ﺑﺎور ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﯾﺪه ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻣﻐﺰ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و آن را در ﻗﺎﻟﺐ
ﻧﻈﺮﯾﻪای ﺗﻮﺿﯿﺢ داد .ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﯾﻪ او ،اﻋﻤﺎل ﺑﺮق ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻮش را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﺪ» ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ رﺷﺪ ﮔﯿﺎﻫﺎن
را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ« .در ﺳﺎل  1912ﻣﺠﻠﻪ »ﭘﺎﭘﯿﻮﻻر اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ« از ﻃﺮح ﺧﻮد ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻧﻮﻋﯽ ﭘﯿﻐﺎم ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ
ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﻫﺪف آن ﺗﺴﻬﯿﻞ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ ادﻋﺎ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر،
داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻨﺪذﻫﻦ را ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﯿﺰﻫﻮش ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻼسﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ ﭘﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
در ﭘﺮوژه ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺗﺴﻼ ﮐﻪ ﻫﺪف آن ارﺗﻘﺎی آﻣﻮزش و ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻮد ،دﯾﻮارﻫﺎی ﮐﻼس ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪدﻗﺖ و ﺑﯽآﻧﮑﻪ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﯿﻢﮐﺸﯽ ﻣﯽﺷﺪ .وﯾﻠﯿﺎم اچ .ﻣﺎﮐﺴﻮل ،ﻣﺪﯾﺮ وﻗﺖ ﻣﺪارس ﻧﯿﻮﯾﻮرک ،اﺑﺘﺪا ﻃﺮح ﺗﺴﻼ را
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد اﻣﺎ آن آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﭽﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺖ.

 .6ﭼﺮاغﻫﺎی ﻧﺌﻮﻧﯽ ﺗﺴﻼ؟
ﭼﺮاغ ﻧﺌﻮﻧﯽ از دﯾﮕﺮ اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺗﺴﻼ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺴﻼ اﯾﻦ اﺧﺘﺮاع
را در ﺳﺎل  1896در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎز ﻧﺌﻮن ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺳﺎل
 1898اﺻﻼ ﮐﺸﻒ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻻﻣﭗ ﻧﺌﻮﻧﯽ را ژرژ ﮐﻠﻮد ﻓﺮاﻧﺴﻮی در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻮﺗﻮر ﭘﺎرﯾﺲ در ﺳﺎل 1910
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد.

ﺷﮑﻞ  .4ﻋﻼﺋﻢ ﻧﻮری ﺗﺴﻼ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در  1893در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪﻧﺪ.

ﻧﯿﮑﻮﻻ ﺗﺴﻼ از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻻﻣﭗﻫﺎی ﺗﺨﻠﯿﻪ در ﮔﺎز ) (gas discharge lampو ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺧﻢ ﮐﺮدن ﻻﻣﭗﻫﺎی ﺣﺎوی ﮔﺎزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﯾﻦ اﺧﺘﺮاع را در ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻋﻼﺋﻢ ﻧﻮری ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل،
ﭼﺮاغﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺴﻼ در ﺳﺎل  1893ﻧﻤﺎﯾﺶ داد ﻧﻪ ﺗﺠﺎری و در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ،و ﻧﻪ اﺻﻼ ﻧﺌﻮﻧﯽ ﺑﻮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽای ﮐﻪ ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ اراﯾﻪ ﮐﺮد
ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﻨﮑﯿﮏﻫﺎ

 .7ﺗﺴﻼ و اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ
ﺗﺴﻼ در ﺳﺎل  1894ﻫﻨﮕﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﻻﻣﭗﻫﺎی ﺗﺨﻠﯿﻪ در ﮔﺎز ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﺸﻌﺸﻌﯽ ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ در ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﭘﯽ ﺑﺮد .اﯾﻦ
ﺗﺸﻌﺸﻊ ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻟﻮح ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻻﻣﭗﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد .او ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺑﺎره را
اداﻣﻪ داد اﻣﺎ در ﻣﺎرس  1895ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ ،وﺳﺎﯾﻞ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻼشﻫﺎی او ﻃﻌﻤﻪ ﺣﺮﯾﻘﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه رخ داده

ﺑﻮد .ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل وﯾﻠﻬﻠﻢ روﻧﺘﮕﻦ آﻟﻤﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ ﻻﻣﭗ ﮐﺮوﮐﺲ )ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺴﻼ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺑﺮده ﺑﻮد( اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ را ﮐﺸﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭘﺲ از اﻋﻼم روﻧﺘﮕﻦ ،ﺗﺴﻼ ﻧﯿﺰ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ ﺧﻮد را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد .او ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﻢﭘﯿﭻﻫﺎی
ﻣﻌﺮوﻓﺶ ،ﺗﺨﻠﯿﻪ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﺑﻪ ﻻﻣﭗ اﻋﻤﺎل ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ اﺷﻌﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ از ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺖ و آن را ﺳﺎﯾﻪﻧﮕﺎری ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﺧﻮد روﻧﺘﮕﻦ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺮع
رادﯾﻮﮔﺮاف ﺑﻮد وﻗﺘﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﻄﺢ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺴﻼ را دﯾﺪ ﺷﮕﻔﺖزده ﺷﺪ.
ﺗﺴﻼ ﻫﺮﮔﺰ درﺑﺎره اﺧﺘﺮاع ﻫﻤﮑﺎر آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺤﺚ ﻧﮑﺮد و ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ آن آﺗﺶﺳﻮزی اﺗﻔﺎق ﻧﯿﺎﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،اﯾﻨﮏ او را ﺑﺎ
ﮐﺸﻒ اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻧﻮﺑﻞ روﻧﺘﮕﻦ در ﺳﺎل  1901ﻧﯿﺰ ﺑﻪ او ﻣﯽرﺳﯿﺪ .در ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﺗﺴﻼ از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن اﯾﻦ
راه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ ﺧﺪﻣﺖ زﯾﺎدی ﮐﺮد.

 .8ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﯾﯽ ﺗﺴﻼ
ﻧﯿﮑﻮﻻ ﺗﺴﻼ در ﻣﻪ  1888ﻣﻘﺎﻟﻪای ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و در آن ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﺧﻮد را ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﻣﺨﺘﺮع ﺷﺮح داد :ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﯾﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻨﺎوب ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮﺗﺮی زﯾﺎدی داﺷﺖ.
ﺑﻨﯿﺎن ﮐﺎر ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﯿﺪانﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻨﺎوب ﭼﻨﺪﻓﺎز ،درون
ﻣﻮﺗﻮر ﺣﺮﮐﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﺪ.

ﺷﮑﻞ  .5ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﯾﯽ اﺻﻠﯽ ﺗﺴﻼ )(1887

دو ﻣﺎه ﺑﻌﺪ» ،ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ ﻓﺮاری« اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ از ﻫﻤﺎن ﻓﻨﺎوری ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ
ﺗﺴﻼ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ﺑﻮد .ﺟﻮرج وﺳﺘﯿﻨﮓﻫﺎوس ﺑﺎﻧﻔﻮذ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻨﺎوب را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ ،ﺑﻪ
ﻫﺮ دو ﻃﺮح ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺷﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﺮاع ﺗﺴﻼ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .وﺳﺘﯿﻨﮓﻫﺎوس ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﯾﯽاش در رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﻪ »ﺟﻨﮓ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ« ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮ ﺗﻮﻣﺎس ادﯾﺴﻮن و ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻨﺮال اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﭘﯿﺮوز
ﺷﻮد؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر را ﺑﺎ ﻓﺮاری ﻫﻢ ﺳﻬﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪ .در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﺑﺴﯿﺎر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﻫﻤﺰﻣﺎن
اﻣﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﻢ ﺑﻪ اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﯾﺎ اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ دﺳﺖ زدهاﻧﺪ )ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﯾﺎ اﺧﺘﺮاع ﺗﻠﻔﻦ از آن ﺟﻤﻠﻪ

اﺳﺖ( و اﻟﺒﺘﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮات ﭘﯿﺸﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان دﯾﮕﺮی ﺑﻬﺮه ﺑﺮدهاﻧﺪ.

 .9ﺗﺴﻼ و رادﯾﻮ
ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ رادﯾﻮ را در اﺻﻞ ﺗﺴﻼ اﺧﺘﺮاع ﮐﺮد .اﻣﺎ ارﺗﺒﺎط رادﯾﻮﯾﯽ دﺳﺘﺎورد ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن
زﯾﺎدی در ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ .ﻫﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺮق و ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ را درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ )ﻣﺜﻞ
اورﺳﺘﺪ ،آﻣﭙﺮ ،ﻫﻨﺮی و ﻓﺎرادی( ،ﻫﻢ داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﭘﺪﯾﺪه را ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﻣﺎﮐﺴﻮل ﯾﮑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،و
ﻫﻢ ﻓﯿﺰﯾﮑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ )ﻫﺮﺗﺰ در ﺳﺎل  ،(1887ﻫﻤﮕﯽ در ﭘﯿﺪاﯾﺶ
ارﺗﺒﺎط رادﯾﻮﯾﯽ ﺳﻬﻢ داﺷﺘﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ  .6رادﯾﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﻮﻧﯽ در ﺳﺎل  1901اﺧﺘﺮاع ﮐﺮد از ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻖ اﺧﺘﺮاعﻫﺎی ﺗﺴﻼ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ﺑﻮد.

ﮔﻮﻟﯿﻠﻤﻮ ﻣﺎرﮐﻮﻧﯽ در ﺳﺎل  1896ﺑﺮ اﺳﺎس اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ )ﮐﻪ اﻣﻮاج ﻫﺮﺗﺰی ﻫﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد( ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻠﮕﺮاف
ﺑﯽﺳﯿﻢ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻘﻄﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻫﺎ دورﺗﺮ از ﻫﻢ ﺳﯿﮕﻨﺎل ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ .ﻣﺎرﮐﻮﻧﯽ
را ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ و ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1901ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ارﺗﺒﺎط رادﯾﻮﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ ﺟﻬﺎن را در دو ﺳﻮی اﻗﯿﺎﻧﻮس
اﻃﻠﺲ ﺑﯿﻦ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد ﻣﺨﺘﺮع رادﯾﻮ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺴﻼ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ
ﻣﺎرﮐﻮﻧﯽ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺴﻼ از اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ ﺑﻬﺮه ﻧﻤﯽﺑﺮد .در واﻗﻊ ﺗﺴﻼ ﺷﮏ داﺷﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﻣﻮاج
رادﯾﻮﯾﯽ اﺻﻼ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،و ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ در ﺧﻄﻮط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و ﻟﺬا ﺑﺮای ارﺗﺒﺎﻃﺎت راه دور ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﺴﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﺮاع رادﯾﻮ ﺣﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﻢ ﻧﺸﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل،
ﻣﺎرﮐﻮﻧﯽ در رادﯾﻮﺗﻠﮕﺮاف ﺧﻮد از ﺑﺮﺧﯽ اﺟﺰای اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽای ﮐﻪ ﺗﺴﻼ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺑﻬﺮه ﺑﺮد.

 .10ﮐﻨﺘﺮل از راه دور
اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﺑﺰرگ ﺗﺴﻼ رﺳﯿﺪن ﺑﺮق ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮدم را ﻣﻤﮑﻦ ﮐﺮد .وﺳﺘﯿﻨﮓﻫﺎوس ﺑﻪ ﺗﻼشﻫﺎی ﺗﺴﻼ درﺧﺼﻮص ﺑﺮق
ﻣﺘﻨﺎوب )ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﯾﯽ ،ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪﻓﺎز( ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﻨﺎوری ﺑﺮق ﻣﺘﻨﺎوب را ﺑﻪ
دﯾﮕﺮان ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﺪ .ﺗﺴﻼی ﻣﺨﺘﺮع و وﺳﺘﯿﻨﮓﻫﺎوس ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ در ﺳﺎل  1896ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ :ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق در
آﺑﺸﺎرﻫﺎی ﻧﯿﺎﮔﺎرا در آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﺮق ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺑﻮﻓﺎﻟﻮ در آن ﺣﻮاﻟﯽ .از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺷﻬﺮﻫﺎ
ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی ﺑﺮق ﭘﺮ ﺷﺪﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﯾﻌﻨﯽ روﯾﺎی ﺑﺮق ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺗﺴﻼ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾﮏ روﯾﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

ﺗﺴﻼ در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻧﻘﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی اﯾﻔﺎ ﻧﮑﺮد .ﺑﺪون ﻓﻬﻢ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی
را ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﺮد ،و ﺗﺴﻼ ﺑﻪرﻏﻢ ﻫﻤﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎﯾﺶ اﺻﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﻓﯿﺰﯾﮏ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺖ؛ اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺿﺮﺑﻪﻫﺎی
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻮا را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽداد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺗﺴﻼ ﺑﯽآﻧﮑﻪ اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ را ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آن را
در ﻗﺎﻟﺐ وﺳﯿﻠﻪای ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ :اوﻟﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل از راه دور ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد.

ﺷﮑﻞ  .7اﯾﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﺗﺴﻼ را در ﺳﺎل  1898در ﺣﺎل ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺎﯾﻘﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از دور ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮد.

او در ﺳﺎل  1898در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮق ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻗﺎﯾﻖ ﮐﻮﭼﮑﯽ را ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻫﺪاﯾﺖ
ﮐﺮد و ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را در ﺑﻬﺖ ﻓﺮوﺑﺮد؛ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ ﺗﺼﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺴﻼ ﻗﺪرﺗﯽ ﻓﺮاﻃﺒﯿﻌﯽ دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﺷﯿﺎ را از دور ﺣﺮﮐﺖ دﻫﺪ و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ﮔﻤﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ درون ﻗﺎﯾﻖ ﺣﻘﻪای ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﺧﺘﺮاع ﻇﺎﻫﺮا ﮐﻮﭼﮏ
ﺗﺴﻼ ﭘﯿﺶﻗﺮاول ﻓﻨﺎوریای ﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎ از دور ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
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