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  چکيده

به طور وسيعی در صفحات نمايش کامپيوتر و تلويزيون استفاده  (LCD)يش بلور مايع صفحات نما

با مشاھده صفحات نمايش بلور مايع از ميان يک صفحه . نور گسيل شده از آنھا قطبيده خطی است. می شوند

نصف  پ9روئيد ديده می شود که شدت نور گسيل شده بستگی به زاويه جھتگيری محور پ9روئيد دارد و از

می توان از اين ابزار برای تحقيق تنش ھای مکانيکی  موجود در مواد  .صفر تغيير می کند تاشدت صفحه 

   .]١[ پليمری و شيشه ای و قسمتھای مکانيکی استفاده نمود

صفحات نمايش بلور مايع، قطبيده خطی، پ9روئيد، تنش ھای مکانيکی :واژه ھای کليدی  

 

Looking at Mechanical Stresses using LCDs 

Abstract 

Liquid-crystal displays (LCDs) are widely used in computer monitors and TV 

sets. Light emitted by the devices is linearly polarized. Observing an LCD screen 

through a polaroid plate, one can see that the intensity of transmitted light depends on 

the angle orientation of the polaroid axis and changes from half of the screen intensity 

to zero. It can be used to investigate mechanical stresses in polymer models of 

mechanical parts and glasses. 

Keywords: Liquid-crystal display,  polarisation, mechanical stress, 
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:مقدمه

می توان صفحات نمايش بلور مايع را به 

عنوان يک قطبش نگار يعنی وسيله ای اپتيکی  

در  بوجود آمده  انيکیبرای تحقيق تنش ھای مک

می  چنين ابزاری. ]٢[ به کار برد برخی مواد

در صنعت شيشه سازی برای آشکارسازی  تواند

تشخيص  برای توليد شده تنش ھا در محصوGت

به  .شود استفاده جلوگيری بيشتر شکستگيھا و

عبارت ديگر از قطبش نگار می توان به عنوان 

Gت سيستمی اپتيکی برای کنترل کيفی محصو

عمل قطبش نگار . برخی کارخانجات استفاده نمود

بر اساس اين حقيقت است که کشش مکانيکی می 

و  شکست دوگانه(تواند يک ناھمسانگردی اپتيکی 

چنين .در ماده ايجاد کند ]۵-٣[ )فوتواGستيسيته

ناھمسانگردی در بلورھای کلسيت يا کوارتز به 
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ری نور قطبيده خطی عبو. طور دائمی وجود دارد

از ماده ناھمسانگرد اپتيکی توليد الگوھای تداخلی 

  . می کند که نشان دھنده حوزه تنش است

  

  :ترتيب آزمايش

يک قطبش نگار شامل يک چشمه نور و 

اين . دو پ9ريزور با محورھای عبور متقاطع است

آزمايش در گره فيزيک دانشگاه سيستان و 

  :شده است که ترتيب داده بلوچستان بدين صورت 

ر به عنوان صفحه نمايش بلور مايع کامپيوت . ١

  )وسيع(پھن چشمه نور قطبيده خطی 

  آناليزوردو  .٢

  يک دوربين ديجيتالی برای ثبت تصوير. ٣

  آزمايش شی مورد .٣ 

و از اشيا شفاف الی قرار گرفته به طور متو 

 .مختلف عکس ديجيتالی تھيه شده است

سی ھای می توان به جای عدGزم به ذکر است که 

پ9روئيد از عينک ھای آفتابی  به عنوان 

  آناليزوراستفاده کرد

 

 نتايج

عکسھای گرفته شده از نمونه ھای 

پس از  پ9ستيک  و  نظير جلد لوح فشرده مختلف

 ١-٣در شکلھای  و ليوان شيشه ای پاره شدگی

  . نشان داده شده است

در (نواحی روشن و تاريک تصاوير 

در ( فريز ھای رنگی  و) سياه و سفيد شکلھای

Gزم به ذکر است تصاوير اصلی  –تصوير رنگی 

ايجاد می کنند که ) و اوليه در مقاله رنگی ھستند

اين  .می شود دو گانه شکست مربوط به پديده 

جلد لوح فشرده و پ9ستيک پاره شده  مورد برای

 .به وضوح ديده می شود

 

جلد لوح فشرده پاره شده ١شکل   

  

 

 ستيک شفاف پاره شدهپ: ٢شکل 

 

ليوان شيشه ای معمولی آجدار ٣شکل   

 

 نتيجه گيري

 نمايش بلور مايع را به عنوانمی توان صفحات 

قطبش نگار می  .بکار برد نگارچشمه قطبش 

تواند در برخی کارخانجات نظير کارخانه ھای 

سازی  برای کنترل کيفيت و در شيشه و بلور 
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طه جھت گاھھا و مراکز آموزشی مربودانش

  .آموزش به کار گرفته شود

 سپاسگزاری

سليمان  از آقاید نبر خود Gزم می دان ينمولف

کارشناسان گروه (ناصر حس زھی  آقای  ريگی و
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