নসিগক তর বাহক | িব ান যা া

10/7/2016

ফসবু ক এখন এক অত বিল এবং জনি য় সাশ াল নটওয়ািকং সাইট। সখােন তেতািধক জনি য় এক
িব াপেন ডি

এর গলায়

পা ঃ “টুথেপ এর

েথাে াপ কন ঝােল?” এই আপাত িনরীহ মজার পছেন লু িকেয় আেছ এক অত

পূ ণ

ব ািনক অবদান যা িচিকৎসা িব ােন ডা ারেদর অন তম
পূ ণ এবং েয়াজনীয় হািতয়ার – েথাে াপ। দেয়র লাব-ডু ব
িন রবােরর নেলর মধ িদেয় িগেয় কােন েবশ করা বাধহয় মনু ষ সৃ পিরবিধত ও পিরমািজত থম কােনা তর বাহক এর প
যখােন শ শি তরে র আকাের িতফলন ধমেক অনু সরণ কের এক জায়গা থেক অন জায়গায় পৗঁেছ যায়। মনু ষ সৃ এরকম
আরও িকছু

পূ ণ তর বাহক আমরা িতিনয়তই ব বহার কের চেলিছ। যমন –



দীঘ রে আেলাক ও সংেকত

রেণর জন উ সংেকত হার িবিশ আেলাকীয় ত র ব বহার।



মাইে াওেয়ভ তর গঠনকারী ‘ম াগেন ন’ থেক এক তর বাহক মাইে াওেয়ভ ও ভেনর রা ার জায়গায় তর েক ানা িরত
কের।



কােনা ব র আেলাকীয়, শাি ক, ি িত াপক বিশ পিরমাপকারী ব ািনক য পািতেত তর বাহক ব বহার করা হয়। িচিকৎসা
িব ােন ultrasonography- ত, তর বাহকেক নমু নার সং েশ রাখা যেত পাের যােত পরী াধীন ব র তরে র মতা
সংরি ত হয়। অথবা পরী াধীন নমু না যিদ ছাট হয় তেব তােক তর বাহেকর িভতের রেখ দওয়া যেত পাের যােত পিরমােপ
স কতা ভােলা পাওয়া যায়।

অথাৎ, তর বাহক বলেত ভাবা যেত পাের য, এ এমন এক গঠন/কাঠােমা যার মধ িদেয় ি িত াপক বা তিড়ৎচু কীয় উভয় কার
তর ই এক ান থেক অন ােন স ািলত হেত পাের।
http://bigganjatra.org/heavenlywavecarrier/
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হেলা – মনু ষ সৃ তর বাহক ছাড়া িক কােনা তর বাহক নই যার মাধ েম মনু ষ বা মনু েষ তর াণীরা সংেকত আদান দােন
স ম? এরকমই

াকৃিতক তর বাহেকর অি

পাওয়া গেছ – এক পৃ িথবীপৃ ে র ওপের এবং অপর সমু ে র তলেদেশ।

পৃ িথবীপৃ ে র ওপের হল Earth-ionosphere waveguide আর সমু ে র তলেদেশর হল SOFAR (SOund Fixing
And Ranging) Channel।

পৃ িথবী-আয়নম ল তর বাহক (Earth-ionosphere waveguide)
পৃ িথবী-আয়নম ল তর বাহক এমন এক

াকৃিতক কাঠােমা যার মধ িদেয় িনিদ বতার তর িব ার করেত পাের, যখােন লভূিম

এবং আয়েনাি য়ার ই াে র সীমানা ক কের। যেহতু আয়েনাি য়ার-এ আধানযু কণা রেয়েছ, তাই এ এক পিরবাহী িহেসেব
আচরণ কের। আর পৃ িথবী এক পিরবাহী সমতল িহসােব কাজ কের। তার ফেল পৃ িথবী-আয়েনাি য়ার গ র এক বৃ হৎ তর বাহক
িহসােব আচরণ কের। অত কম ক া (Extremely Low Frequency: ELF) (<3 kHz) এবং খু ব কম ক া (Very
Low Frequency: VLF) (3-30 kHz) সংেকত এই তর বাহক-এর িভতর িদেয় দ তার সােথ িব ার লাভ করেত পাের।
উদাহরণ প, ব ঝড় পৃ িথবী ও আয়েনাি য়ার-এর মেধ atmospherics নামক এক সংেকত উ পাদন কের যা সীমাব
তর বাহেকর মধ িদেয় হাজার হাজার মাইল পির মণ করেত পাের। অন িদেক, তর বাহেকর কৃিত round-the-world হওয়ায়,
এক গ র-এর মত অনু নাদ (resonance) উৎপ হয়। এই অনু নাদ-এর অেনক েলা ক াে র সেটর মেধ সবেচেয় কম ক া
হেলা ~ 7 Hz। এেদর চুম ান অনু নাদ বেল।

িচ ১: আথ-আয়েনাি য়ার তর বাহক
পৃ িথবী-আয়েনাি য়ার তর বাহেকর মেধ বতার তর



তরে র ক া
আপতন কাণ
িদেনর িবিভ সময়
ঋতু



পৃ িথবীর চৗ ক





এবং
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সারণ কেয়ক িবষেয়র ওপর িনভর কেরঃ
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উ

সৗর কাযকলাপ।
আপতন-এর

ে , আয়েনাি য়ার-এর এফ- েরর সেবা ইেলক ন াজমা ক াে র [Fe=9(Ne)1/2 kHz, Ne হল

cm-3 একেক ইেল ন ঘন ] চেয় বড় ক াে র তর

ায় িনিবে আয়েনাি য়ােরর মাধ েম িব ার লাভ করেত পাের। Fe-এর

চেয় ছাট ি েকােয়ি িবিশ তর আয়েনাি য়ােরর িড, ই, ও এফ- র থেক িতফিলত হয়। িদেনর বলায় Fe সাধারণত 8-15
MHz হয়। িক আনত আপতন-এর

ে , এই স ট ক াে র মান বড় হয়। VLF এবং ELF আয়েনাি য়ােরর িড- ও িন ই-

র থেক যথা েম িতফিলত হয়। আয়েনাি য়ােরর িড- র এর উ তা িদেনর বলায় ায় 70 km এবং রাি েত 90 km। অথাৎ
VLF তর যার তর ৈদেঘ র মান 10-100 km আয়েনাি য়ােরর িড- েরর উ তার সে তুলনীয়। দখা যায় য,
আয়েনাি য়ােরর মাড ত বৃ হ র রে র জন এবং তর ত ,

রে সংেকত স চােরর জন ব বহার করা আবশ ক।

পৃ িথবী-আয়েনাি য়ার তর বাহেকর মধ বত মাধ েমর উপাদান িলর বিশ য অেনক িল িবষেয়র উপর িনভর কের, তা আেগই
বলা হেয়েছ। ফেল মাধ ম কখনই সমৈদিশক কৃিতর হয় না। এই অসমৈদিশকতা উ ও অনু ভূিমক িদেক স ািলত তরে র ে ও
কট। আবার, পৃ িথবীপৃ ে র ব তার জন তরে র

াবেল র মান পৃ থক হেত দখা যায় িবিভ

ােন। ভূেচৗ কীয়

ে র মােনর

তারতেম র জন ও মাধ েমর বিশ নানান িদেক, নানান জায়গায়, নানান রকেমর হয়। ফেল, উ িদেক সমবিতত কান তর িডের িতফিলত হেয় যখন িফের আেস তখন তা আর ধু উ িদেক সমবিতত থােক না, অনু ভূিমক িদেকও এক সমবিতত উপাংশ
তির কের। অথাৎ, VLF তরে র অেনান কতা পিরবিতত হয়। আবার দখা গেছ, পূ ব িদক থেক পি ম িদেক য তর স ািলত
হয় তা িবপরীতমু খী তরে র তুলনায় বশী িয়ত হয়। সূ েযাদয় ও সূ যাে র সময়, কখনও সখনও 360° পয দশা বৃ ি বা াসও
পিরলি ত হয়। এছাড়া, পৃ িথবী-আয়েনাি য়ার তর বাহেকর িব ু রণ বিশ পযােলাচনা কের এবং সি িহত sferics সংেকেতর

িন

সময় িবলে র পাথক পিরমােপর ারা 10000 km র পয ব ঝড় অ েলর অব ান িন পণ করা যেত পাের।

সাফার চ ােনল (SOFAR Channel)
সমু ে র িনেচ এমন এক গভীরতায়

জেলর অনু ভূিমক র িবিশ এক শ তর বাহক যখােন শে র গিতেবগ হল সবিন ,

তােক SOFAR (Sound fixing and ranging) Channel বেল। এর আর এক নাম রেয়েছ – DSC (deep sound
channel)। ১৯৪০ সােল Dr. Maurice Ewing এবং Leonid Brekhovskikh পৃ থকভােব এই চ ােনলেক িচি ত কেরন
এবং বণনা কেরন। শে র াবল িতেগাচর সীমার নূ ন তম মােন পৗঁছােনার আেগ বা শ শি িনঃেশিষত হওয়ার আেগ, এই
চ ােনেলর মেধ িদেয় কম ক া িবিশ শ হাজার হাজার মাইল স ািলত হেত পাের। রণে ে ডু েবাজাহােজর সাহােয সংেকত
রণ কােল এই চ ােনেলর
পূ ণ ভূিমকা রেয়েছ।
এখন সমু ে র িনেচ কান গভীরতায় SOFAR Channel তির হেব তা মূ লত এই িবষেয়র মেযৗিগক ভােবর উপর িনভর কেরঃ




সমু জেলর তাপমা া
সমু জেলর চাপ
সমু জেলর লবণা তা।
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িচ ২: সাফার চ ােনল
সমু ে র জেলর চাপ গভীরতা বৃ ি র সে সে সরলৈরিখক ভােব বাড়েত থােক, িক তাপমা া এত সহজ স ক ধের পিরবিতত হয়
না। সমু পৃ

থেক ায় 1000 m গভীরতা পয তাপমা া খু ব ত কমেত থােক, এবং তারপর সমু ে র তলেদেশর মা পয এই

তাপমা া আর পিরবিতত হয় না বলেলই চেল। সমু পৃ ে র কাছাকািছ অ েল, তাপমা া ত ােসর জন শ গিতর ঋণা ক নিতমা া
সৃ ি হয়; ফেল শে র গিতেবগ কমেত দখা যায়। আবার গভীরতা বৃ ি র সে যেহতু জেলর চাপ বাড়েত থােক, তাই শ গিতর
ধণা ক নিতমা া তির হয়। এই ই িবপরীতমু খী ি য়ায় এক িনিদ গভীরতা পাওয়া যায় যখােন শে র গিত এক সবিন মান
পেয় থােক। এই গভীরতােক চ ােনল অ বলা হয়।
বারমু ডা অ েলর কাছাকািছ, চ ােনল অে র গভীরতা মাটামু সমু পৃ

থেক 1000 m নীেচ দখা যায়। আর শা মহাসাগেরর

উ েরর হাওয়াই ীপপু অ েল, এই গভীরতা মাটামু 750 m। নািতশীেতা অ েল, এই অ অগভীর। উ অ াংেশ (>60°
N বা <60° S) এ

ায় সমু পৃ সংল ।

আেলাকীয় ত র মধ িদেয়, আেলা যমন অভ রীণ পূ ণ িতফলন ঘটনার িনয়ম মেন এক ান থেক অন ােন যায়, SOFAR
Channel-এর মধ িদেয় শ স ালনেক এই ঘটনার সে তুলনা করা যেত পাের। অনু ভূিমক চ ােনেলর মধ িদেয় শ তর যখন
স ািলত হয় তখন চ ােনল অ থেক রবত অ েল শ তরে র বগ বিশ হয় এবং অে র িনকটবত অ েল হয় কম। ফেল তর
চ ােনল অে র িদেক বঁেক িফের আেস এবং এইভােব চ ােনেলর িবপরীত র থেক িতফিলত হেয় একই প িতর পু নরাবৃ ি র
মাধ েম শ তর স ািলত হয়।
এই াকৃিতক ভােব সৃ SOFAR Channel ক পৃ িথবীর সববৃ হৎ ন পায়ী াণীরা িনেজেদর মেধ যাগােযাগ রাখার জন ব বহার
কের। যমন, হা ব াক িতিম সু েরলা গােনর সাহােয িনেজেদর মেধ সংেযাগ াপন কের হাজার মাইল র থেকও। আর নীল িতিমর
আওয়াজ একটা জট ইি েনর চেয়ও জারােলা শানায়।
াকৃিতক তর বাহেকর অি

য ধু মনু েষ তর াণীেদর সংেকত আদান দােনর কােজই ব ব ত হয় তা নয়, আমরাও এ িলেক

তর স ালেনর মাধ ম িহেসেব ব বহার কের থািক। একটা সময় তা বতার তর

রণ ও হণ পৃ িথবী-আয়েনাি য়ার তর বাহেকর

সাহায ছাড়া ক নাই করা যত না। এখন অবশ , কৃি ম উপ হ িবরাট ভূিমকা িনেয়েছ। পিরেশেষ, আমােদর করণীয় হেলা, যােত এই
নসিগক আশীবাদ থেক আমরা বি ত না হই, পিরেবেশর িত আমরা যথাযথ খয়াল রািখ।
http://bigganjatra.org/heavenlywavecarrier/
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