
كتاب الفيزياء الجامعي
المجلد 3

المؤلفون الكبار المساهمون :

 سموئيل ج. لينغ، جامعة والية ترومان
جيف ساني، جامعة لويوال ماريمونت

الدكتور وليام موبس

ترجمة
أ. د. محمد علي سالمة

المراجعة العلمية
أ. د. محمد نافع سوقية

املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم

يوليو 2020

أصدرته إدارة العلوم والبحث العلمي

متّت الرتجمة يف املركز العريب للتعريب والرتجمة والتأليف والنرش



 

1 

 
 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

 

 يامعـ اء الجـ زيـفيالكتـاب 

 3المجلد 

 

 :المؤلفون الكبار المساهمون
SAMUEL J. LING, TRUMAN STATE UNIVERSITY 

 جامعة والية ترومان ،سموئيل ج. لينغ

JEFF SANNY, LOYOLA MARYMOUNT UNIVERSITY 

 ، جامعة لويوال ماريمونيجيف سان  

WILLIAM MOEBS, PHD              

 ، دكتوراهوليام موبس

 

 ترجمة
 د. محمد علي سالمة  .أ

 

 المراجعة العلمية
 د. محمد نافع سوقية  .أ

 

 

 

2020

 أصدرته إدارة العلوم والبحث العلمي

 تمت الترجمة من قبل المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، وليام موبس، يجيف سان   ،سموئيل ج. لينغ

ترجمة المنظمة العربية  ،وليام موبس، يجيف سان   ،سموئيل ج. لينغ/  3المجلد   -الجـامعيكتـاب الفيـزيـاء 
والثقافة تونس: المنظمة العربية للتربية  -للتربية والثقافة والعلوم، المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر 

 ص. 678 – 2020والبحث العلمي، والعلوم، إدارة العلوم 
   University Physics - Volume 3العنوان األصلي: 

ISBN :978-9973-15-414-9 



 

3 

OpenStax      

 البرنامج التعليمي المفتوح   
Rice University 6100 Main Street MS-375     

    MS-375الشارع الرئيس   6100جامعة رايس  

Houston, Texas 77005    

 77005هيوستين، تكساس 

 . https://openstax.org املوقع ، تفضل بزيارةOpenStax عن الربنامج التعليمي املفتوح ملعرفة املزيد 
 ميكن شراء النسخ املطبوعة الفردية والطلبات باجلملة من خالل موقعنا. 

، جرى ترخيص هذا احملتوى  OpenStaxالمفتوح    تعليميبرنامج اللاامعية، الذي يُنتجه  . حمتوى الكتب اجل2018جامعة رايس  ©  
، جيب  جب هذا الرتخيص مبو و . Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)رتخيص المبوجب 

 ناسب على النحو التايل: امل سناد اإلتقدمي   هأو حمتويات  امعي على أي مستخدم هلذا الكتاب اجل 
(، عليك  HTMLو PDFبتنسيق رقمي )مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر  امعي توزيع هذا الكتاب اجل بإعادة  إذا قمت  -

 أن حتتفظ يف كل صفحة باإلسناد التايل: 
 ". https://openstax.org/details/books/university-physics-volume-3   التنزيل جماين من املوقع"

بتنسيق طباعي، فعليك تضمني اإلسناد التايل يف كل صفحة مطبوعة: "التنزيل   امعيإذا قمت بإعادة توزيع هذا الكتاب اجل -
 ". https://openstax.org/details/books/university-physics-volume-3 من املوقعجماين  

عليك أن حتتفظ يف كل صفحة مطبوعة بتنسيق رقمي )مبا يف ذلك على سبيل  فإذا قمت بإعادة توزيع جزء من هذا الكتاب،   -
 ( ويف كل صفحة مطبوعة فعلية، اإلسناد التايل: HTMLو PDF احلصر املثال ال 

 ". https://openstax.org/details/books/university-physics-volume-3  وقعاملمن تنزيل جماين  ال"

يرجى تضمني املوقع  أي ضمن فهرس املراجع(، كمرجع ببليوغرايف ) امعياجلإذا كنت تستخدم هذا الكتاب  -
3-volume-physics -tax.org/details/books/universityhttps://opens   .يف االقتباس اخلاص بك 

 . support@openstax.org على الربيد اإللكرتوين:  ، يرجى االتصالأسئلة تتعلق هبذا الرتخيص   إذا ُوجد لديك

 العالمات التجارية

سم  وا  OpenStax CNXوشعار    OpenStax CNXسم  او   OpenStaxوأغلفة كتب    OpenStaxوشعار    OpenStaxسم  من ا  إن كالا 
OpenStax Tutor  وشعارOpenstax Tutor سم واConnexions  وشعارConnexions  اسم و Rice University  وشعارRice 

Universityال ختضع للرتخيص وال جيوز لك استنساخها دون موافقة خطية مسبقة وصرحية من جامعة رايس ، مجيعها Rice 

University . 
 

PRINT BOOK ISBN-10 1-938168-18-6 
PRINT BOOK ISBN-13 978-1-938168-18-5 
PDF VERSION ISBN-10 1-947172-22-0 
PDF VERSION ISBN-13 978-1-947172-22-7 
ENHANCED TEXTBOOK ISBN-10 1-947172-22-0 

ENHANCED TEXTBOOK ISBN-13 978-1-947172-22-7 
Revision Number UP3-2016-002(05/18)-MJ 
Original Publication Year 2016 

 

 

 

 

 

https://openstax.org/details/books/university-physics-volume-3
https://openstax.org/details/books/university-physics-volume-3
https://openstax.org/details/books/university-physics-volume-3


 

4 

 OPENSTAXالبرنامج التعليمي المفتوح 
لكلية  كٍل من اصة بشكل صريح لمن ِقبل األقران وُمرخ   كتباا جامعية جمانية ومراجعتها  OpenStax الربنامج التعليمي املفتوح  يوفر 

وهي عبارة عن   خصصة منخفضة التكلفة تساعد الطالب على التعلم. ت® وبرامج تعليمية م دريبية املتقدمةلدورات التواالتمهيدية 
لوصول إىل األدوات اليت حيتاجوهنا إلكمال دوراهتم  ل حنن ملتزمون مبساعدة الطالب  و ،  ة غري رحبية مقرها يف جامعة رايس مبادرة تقني

 وحتقيق أهدافهم التعليمية. 
 

 RICE UNIVERSITYجامعة رايس  
جامعة   وملا كانت هذه اجلامعة هي معة رايس. من مبادرات جا OpenStax Tutorو OpenStax CNXو OpenStax يُعدُّ كٌل من
  لتحقيق البحث الرائد يف كٍل من جمال التدريس والتدريس غري املسبوق تطمح فإهنا ، ت التزام متميز بالتعليم اجلامعي حبثية رائدة ذا

  والقادر  ،لم واالكتشافهذه املهمة من خالل تنمية جمتمع متنوع من التعتحقيق اجلامعة لتسعى و واملسامهات يف حتسني عاملنا. 
 قادة عرب جمموعة من اجلهود اإلنسانية. على إنتاج 

 

 دعم المؤسسة  

، سيبقى هدف الوصول اجملاين إىل الكتب  فدون مشاركتهم القوية . اعني هلاممتنة للدعم اهلائل املقدم من الر   OpenStaxإن مؤسسة 
 عالية اجلودة جمرد حلم.  اجلامعية

الذين   ،لالستثمار يف املنظمات وقادة الفكر   فرصٍ ( بفاعلية إىل LJAFأرنولد ) تسعى مؤسسة لورا وجون  
  ها حتقق ، ولكنة، اليت ال حتقق مكاسب فورية فحسبلديهم اهتمام صادق يف تنفيذ التغيريات األساسي

تعليم  استثماراهتا اإلسرتاتيجية على ال حالياا  LJAFتركز و . أيضاا األنظمة املعطلة لألجيال القادمة ح إصال
 . وسالمة البحوث واملساءلة العامة  والعدالة اجلنائية 

 

  1967منذ عام  منحاا  William and Flora Hewlett Foundation تقدم مؤسسة ويليام وفلورا هيوليت 
  تركز املؤسسة مواردها على و والبيئية يف الداخل وحول العامل. ساعدة يف حل املشاكل االجتماعية للم

  عامل وفنون األداء والعمل اخلريي، وتقدم منحاا ة والسكان على مستوى ال م والبيئة والتنمياألنشطة يف التعلي
 لدعم اجملتمعات احملرومة يف منطقة خليج سان فرانسيسكو. 

 
 Peter Paul (Almond Joy)مؤسسة بيرت بولمؤسس    Calvin K. Kazanjian  كالفني ك. كازاجنيان  كان

  سعادةا  زاد فهم الناس لالقتصاد األساسي، كانوا أكثر  أنه كلما  سخاا را كان يعتقد اعتقاداا ها،  ورئيس
  1949يف عام    Calvin K. Kazanjian Economics Foundation Incمؤسسة    قام ، أووفقاا لذلك.  وازدهاراا 

 دي. االقتصا كمؤسسة تعليمية غري سياسية لدعم اجلهود اليت عززت الفهم 
 

ندا  ي بيل وميل ، تعمل مؤسسة متع بقيمة مكافئة هلاأن كل حياة تتالذي يكمن يف االعتقاد ب اسرتشاداا 
حياة صحية  وا عيش أن يملساعدة مجيع األشخاص على  Bill & Melinda Gates Foundation غيتس

  األدوات  من  يف البلدان النامية على حتسني صحة الناس باللقاحات وغريها تركز هذه املؤسسة  ومنتجة. 
تسعى  ف  ،الواليات املتحدة   يف   أما   اجلوع والفقر املدقع.  لفرصة النتشال أنفسهم من املنقذة للحياة ومنحهم ا

 إمكاناهتم للوصول إىل  الفرصة تاح جلميع الشبابتُ  حبيث ،كبريٍ   إىل حتسني التعليم بشكلٍ هذه املؤسسة 
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يس  والرئ التنفيذي جيف رايكس املؤسسة الرئيس  واشنطن، ويرأس  يف يقع مقرها يف سياتل و  الكاملة. 
 Bill and Melinda Gatesحتت إشراف بيل وميليندا غيتس ووارن بافيت غيتس األب  شارك وليام هـ. امل

and Warren Buffett . 
 

املشاريع ذات التأثري الكبري يف العلوم والتعليم   Maxfield Foundation ماكس فيلد  تدعم مؤسسة 
   واالستدامة وغريها من اجملاالت ذات األمهية االجتماعية.

 
  يف زيادة الوصول والنجاح من خالل إزالة العقبات غري  Michelson 20MMتتمثل مهمتنا يف مؤسسة 

اركة وانتشار حمتوى تعليمي أكثر  الضرورية اليت تواجه القدرة على حتمل التكاليف. حنن ندعم إنشاء ومش
جديدة    ومناذج   لتعليمية املفتوحةا  واملوارد  تالفيةنات اإلافاعلية وبأسعار معقولة من خالل االستفادة من التق

 واهليئات العامة.  غري الرحبية  ومثيلتها ،الربح   ، اليت ال تبغيللتعاون بني اجلهات 

 

 
 املشاريع املبتكرة يف جماالت التعليم والفنون والعلوم واهلندسة.  Bill and Stephanie Sickيدعم صندوق 
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 رــــ كر وتقديـ ش
خبالص )دمشق( تأليف والنشر لرتمجة والللتعريب واة للرتبية والثقافة والعلوم إىل املركز العريب ظمة العربيتتقدم املن

حمتوى الكتب اجلامعية، الذي يُنتجه  ،2018 عام جامعة رايسعن ة الكتاب الصادر التقدير والشكر على ترمج
 University Physics :، حتت عنوان يكيةالواليات املتحدة األمر ، OpenStax الربنامج التعليمي املفتوح

Volume 3 ،على الرتمجة والتدقيق اللغوي والعلمي للمادة  والشكر موصول إىل كافة فريق العمل الذي أشرف
 وعلى تعاوهنم اجلدي يف إجناز هذا العمل املتمّيز.

من هذا الكتاب القّيم إلثراء املكتبات  واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم إذ تقوم بنشر وتوزيع النسخة العربية
العربية، فإهنا تلتزم بتوزيعها جمانا وبعدم استغالهلا ألغراض علوم باللغة والتشجيع من خالهلا على تدريس ودراسة ال

 جتارية.

 

 :ملن يرغب من القراء يف االطالع على النسخة األصلية باللغة اإلجنليزية استخدام الرابط التايل
3-volume-physics-g/details/books/universityhttps://openstax.or 

 

 بيانات التالية:التواصل مع املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم عرب ال  وميكن للراغبني

 668 948 71 2016+  الفاكس:  /  900 013 70 216+  الهاتف:

 alecso@alecso.org.tn  البريد االلكتروني:
 1003  -، حي اخلضراء  1120ص.ب.  -املركز العمراين الشمايل   - شارع حممد علي عقيد   العنوان البريدي:

 تونس، اجلمهورية التونسية  -

 
 

 

 
 
 

 

https://openstax.org/details/books/university-physics-volume-3
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 امــ ـ ر العـ ـ م المديـ ـ تقدي
املقررات التدريسية يف اجملاالت العلمية والتكنولوجية، ويف الكتب العلمية  املكتبة العربية عموما من شّح يف اينتع

املتخّصصة، وخاصة املوجهة للطالب والباحثني واملتعلقة باملوارد التعليمية املفتوحة املصدر، ولذلك تسعى املنظمة 
أبرز املؤلفات واملقررات التدريسية يف مهة يف إثراء املكتبات العربية بأهم و العربية للرتبية والثقافة والعلوم إىل املسا

جماالت الرتبية والثقافة والعلوم إميانا منها بالدور التنموي الذي تلعبه اللغات من خالل تعليم العلوم باللغة األم ملا 
 تكنولوجيا.هلا من دور فّعال يف تعزيز وتسريع وترية نقل وتوطني املعرفة والعلوم وال

باللغة الوطنية حيقق الفائدة املرجّوة أكثر من حتصيلها بلغة أخرى على اعتبار أن اللغة   يف أن حتصيل العلوم وال شك
ليست لغة تفاهم واتصال فحسب، بل هي منظومة فكرية محّالة لألفكار ووعاء للمعرفة، وهي الدرب الذي يؤدي 

 يف خمتلف اجملاالت.إىل اإلبداع واالبتكار واإلنتاج املعريف  

، والذي أنتجه الربنامج 2018الصادر عن جامعة رايس عام    "،3مجلد    -"الفيزياء الجامعي    وتكمن أمهّية كتاب
، يف إتاحته ملورد تعليمي حديث من شأنه أن جيعل مادة الفيزياء مثرية لالهتمام OpenStaxالتعليمي املفتوح 

والتطبيقي، مت تصميمها اعتمادا على جتارب ة قّيمة، جبانبيها النظري  ومتاحة للطالب، كما حيتوي على مادة علمي
 الطالب السابقة واستئناسا بتجارب العلماء والباحثني من أهل االختصاص.

ويسعد املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم أن تضع بني أيدي قرائها من طالب وباحثني عرب هذا الكتاب باللغة 
لفائدة مما يكتنزه من مفاهيم هامة وتطبيقات وأساليب حديثة مت إثراؤها  ورقية وإلكرتونية لتعم االعربية يف نسختني

 بعديد املالحظات والتجارب اليت تضع املادة يف سياق اخلربة الفيزيائية.
 

 

 واهلل ولي التوفيق،،،
 األستاذ الدكتور محمد ولد أعمر

 المدير العام
 
 

 

 

 

 

ت�صدير
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 ث العلميتقديم إدارة العلوم والبح
جاء لتمكني الطالب من  2018الصادر عن جامعة رايس عام  "3المجلد  -"الفيزياء الجامعي إن كتاب 

الوصول إىل مواد تعليمية عالية اجلودة مع احملافظة على أعلى معايري الصرامة األكادميية، ويوفر فرصة مهمة لتعّلم 
فاهيم يف حياهتم والعامل من حوهلم، كما جرى تصميم هذا املفاهيم األساسية للفيزياء وفهم كيفية تطبيق هذه امل

ور منطقي من املفاهيم األساسية إىل املفاهيم األكثر تقدما وتطورا مع التأكيد على الرتابط الكتاب العلمي لتوفري تط
رتبوية يف بني املواضيع من جهة وبني النظري والتطبيقي من جهة أخرى مع األخذ مبالحظات ذوي اخلربة العلمية وال

 هذا اجملال.
بية والثقافة والعلوم هذا الكتاب العلمي القّيم باللغة العربية  وتقّدم إدارة العلوم والبحث العلمي باملنظمة العربية للرت 

مواصلة ملساعيها اليت هتدف إىل املسامهة يف حركة نقل العلوم واملعرفة من مقررات تدريسية وبرامج وحمتويات تعليمية 
الشعوب والدول  علمية وتكنولوجية وتعريبها وإتاحتها للطالب والباحثني العرب لالستفادة من جتاربذات صبغة 

 املتقدمة يف جماالت التعليم والبحث العلمي.
حيتوي هذا الكتاب على وحدتني رئيسيتني تناقش األوىل موضوع "البصريات" يف أربعة فصول وهي "طبيعة الضوء"، 

الفيزياء ّكل اخليال"، و"التداخل"، و"احليود" )االنعراج(، وتناقش الوحدة الثانية موضوع "و"البصريات اهلندسية وتش
احلديثة" وقد مت ترتيب حمتواها يف سبعة فصول ناقشت "النسبية"، و"الفوتونات واألمواج"، و"ميكانيك الكم"، 

 ة"، و"فيزياء اجلسيمات وعلم الكونيات".و"الرتكيب الذّري"، و"فيزياء املواد املكثفة" )الصلبة(، و"الفيزياء النووي

 

 

 واهلل ولي التوفيق،،،
 قلةالمهندس خلف الع

 القائم بأعمال إدارة العلوم والبحث العلمي
 
 

 

 

 

 

 

تقدمي
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 تقديــــــــم 

ب إىل مواد تعليمية  لزيادة وصول الطال جلامعي تاب اهذا الك. ُكتب OpenStax كتب، أحد  الفيزياء اجلامعيكتاب بكم يف   مرحباا 
 ، مع احلفاظ على أعلى معايري الصرامة األكادميية دون تكلفة تذكر. عالية اجلودة

  OpenStaxلمحة حول 
عي  كتاب جام   نشرت أول .، ومهمتها حتسني وصول الطالب إىل التعليم  Riceغري رحبية مقرها يف جامعة مؤسسة    OpenStaxن إ

يستخدمها مئات اآلالف من الطالب   كتاباا   25ا منذ ذلك احلني ألكثر من توسيع مكتبته جرى . و 2012فتوح يف عام مرخص م
يف مجيع أحناء   التكلفة، يف املقررات التعليمية منخفضة  OpenStax Tutor األداة التعليمية املخصصة  تخدم تس يف مجيع أحناء العامل. 

ومبساعدة   ،من خالل هذه املؤسسات .من خالل الدعم السخي من املؤسسات اخلريية  ممكنة OpenStax مهمة أصبحت .البالد
اليت حتول دون التعلم ومتكني   زالة احلواجز األكثر شيوعاا، من إ متكنت ،  OpenStaxيف الشركاء موارد إضافية منخفضة التكلفة من 

 .الطالب واملدربني من النجاح

 (Customization) التخصيص

مما يعين أنه   Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY)رتخيص المبوجب  كتاب الفيزياء اجلامعيرخيص  جرى ت 
واملسامهني باحملتوى اخلاص   OpenStax كٍل من  تقدم اإلسناد إىل ما دمت، يع حمتوى هذا الكتاب وتعديله والبناء عليه ميكنك توز 

 به. 

  ت دورتك األكثر صلة باحتياجا  ، فأنت حر يف استخدام الكتاب بأكمله أو اختيار األقسامكل مفتوحراا ألن كتبنا مرّخصة بشنظو 
بالرتتيب الذي تفضله. ميكنك  فصول وأقسام معينة للطالب يف منهجك    ديد حت  من خالل ال ترتدد يف إعادة مزج احملتوى  ف التدريبية.  

 عرض الويب لكتابك.  توفري رابط مباشر يف منهجك لألقسام املوجودة يف أيضاا 
صورة  ية للطالب بخصص أن تكون هذه النسخة التميكن  و .  OpenStaxة من كتاب  ي صصيتمتع املدربون أيضاا خبيار إنشاء نسخة خت

بزيارة صفحة كتابك على   من خالل مكتبة احلرم اجلامعي اخلاصة هبم. تفضل ، وذلك مطبوعة أو رقمية منخفضة التكلفة 
OpenStax.org  ٍلومات. املع من  ملزيد 

 األخطاء المطبعية
حتدث أخطاء يف بعض   قد ، جامعي متخصص ، مثل أي كتاب ملراجعة صارمة. ومع ذلك  جلامعية ا OpenStaxكتب ختضع مجيع  

وية. إذا  من الناحية الرتب  عندما يكون ذلك ضرورياا ء حتديثات بشكٍل دوري ، ميكننا إجرااألحيان. ونظراا ألن كتبنا تستند إىل الويب 
. يقوم خرباء املوضوع مبراجعة  OpenStax.org، فقم بتقدميه من خالل الرابط يف صفحة كتابك على  يح تقرتحه لديك أي تصح  كان

قائمة بتغيريات    أيضاا   الشفافية فيما يتعلق جبميع التحديثات، لذلك ستجد   فاظ على باحل  OpenStaxمجيع اقرتاحات األخطاء. تلتزم  
 . OpenStax.orgعلى  األخطاء السابقة يف صفحة كتابك 

 نسيقالت
، وبتكلفة منخفضة يف  OpenStax.orgمن خالل  PDF نسخة  يف عرض الويب أو ول إىل هذا الكتاب اجلامعي جماناا ميكنك الوص

 الطباعة. 
 
 
 



 

13 

 حول كتاب الفيزياء الجامعي
وجرى تطوير النص يف هذا   . ياء كمقرر للفيز أو ثالثة  دراسيني ليتم تدريسه خالل فصلني  ياجلامع فيزياء ال جرى تصميم كتاب 

الكتاب    ويوفر هذا  وتوفري األساس للتقدم يف الرياضيات والعلوم واهلندسة.   الكتاب هبدف تلبية موضوع الفصول الدراسية وتسلسلها
 حياهتم والعامل من حوهلم.  يف فرصة مهمة للطالب لتعلم املفاهيم األساسية للفيزياء وفهم كيفية تطبيق هذه املفاهيم 

 جملدات من أجل املرونة والكفاءة.  ثالث الكتاب يف هذا ، فإننا نقدم كتاب للطبيعة الشاملة لل  اا ظر ن و  
 المجاالت التي يغطيها هذا الكتاب

ثالثة على الصعيد الوطين. لقد عملنا على جعل   و دراسيني أفصلني خالل الفيزياء  بتغطية منهاج  ي امعفيزياء اجلال يلتزم كتاب 
وضع هذا اهلدف    من   وانطالقاا الكامنة يف هذا املوضوع.    ارمةالص  للطالب مع احلفاظ على الرياضيات   هتمام ومتاحةا الل   الفيزياء مثريةا 

،  اا اسية إىل املفاهيم األكثر تقدممنطقي من املفاهيم األستطور  لتوفري    هتطوير و اجلامعي  تيب حمتوى هذا الكتاب  تر   جرى،  احلسبان يف  
  والتطبيقات. اهلدف من كل قسم هو  لروابط بني املواضيع وبني النظريوالتأكيد على ا  املسبقة،ب لطالا  معلوماتبناءا على وذلك 

  اهتماماهتم الالحقة و   قرراتستكون مفيدة يف امل  أساليب التعرف على املفاهيم، ولكن للعمل معهم ب لتمكني الطالب ليس فقط من  
 األخذ مبالحظات ذوي اخلربة العلمية والرتبوية.   ومت  ، تطوير امليزات التنظيمية والرتبوية جرى املستقبل.  يف

 

 المجلد األول 
 الميكانيك علم : 1لوحدة  ا

 القياس و حدات او ال: 1الفصل 
 املتجهات : 2الفصل 
 خط مستقيم وفق: احلركة  3الفصل 
 ثالثة أبعاد   وأبعدين    وفق: احلركة  4الفصل 
 : قوانني نيوتن للحركة 5الفصل 
 نيوتن : تطبيقات قوانني 6 الفصل
 : العمل والطاقة احلركية 7 الفصل
 الطاقة  ومصونية  كامنة : الطاقة ال8الفصل 
 اخلطي والتصادم  عزم : ال9الفصل 
 : دوران احملور الثابت 10الفصل 
 الزاوي  عزم: ال 11الفصل 
 رونة املو   الساكنتوازن ال : 12الفصل 
 : اجلاذبية 13الفصل 
 لسوائل )أو املوائع( : ميكانيك ا 14الفصل 
 : األمواج والصوتيات 2ة  الوحد 
 هتزازات : اال15الفصل 
 : األمواج 16الفصل 
 : الصوت 17الفصل 
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 الثاني المجلد 
 ( الديناميك الحراري )  الترموديناميك: 1الوحدة  
 : درجة احلرارة واحلرارة1الفصل 
 النظرية احلركية للغازات : 2الفصل 
 ( يللديناميك احلرار )  للرتموديناميك : القانون األول  3الفصل 
 ( للديناميك احلراري )  للرتموديناميك: القانون الثاين 4الفصل 

 الكهرباء والمغناطيسية: 2الوحدة  
 : الشحنات الكهربائية واحلقول 5الفصل 
 : قانون غاوس 6الفصل 
 الكهربائي  كمون : ال7الفصل 
 كثفات : امل8الفصل 
 واملقاومة  التيار : 9الفصل 
 ستمر : دوائر التيار امل10الفصل 
 قول : القوى املغناطيسية واحل 11الفصل 
 املغناطيسية  قول : مصادر احل12الفصل 
 طيسيالكهر  تحريض : ال 13الفصل 
 تحريض : ال 14الفصل 
 ناوب : دوائر التيار املت15الفصل 
 الكهرطيسية  مواج: األ16الفصل 

 المجلد الثالث 
 : البصريات 1الوحدة  
 : طبيعة الضوء 1الفصل 
 يال ل اخلشكُّ ت  البصريات اهلندسية و : 2الفصل 
 خل ا: التد3الفصل 
 )االنعراج(   احليود: 4الفصل 
 : الفيزياء الحديثة 2الوحدة  
 : النسبية 5الفصل 
 : الفوتونات واألمواج 6الفصل 
 : ميكانيك الكم7الفصل 
 : الرتكيب الذري 8الفصل 
 )الصلبة(   : فيزياء املواد املكثفة9الفصل 
 : الفيزياء النووية 10الفصل 
 جلسيمات وعلم الكونيات ياء ا: فيز 11الفصل 



 

15 

 التربوياألساس 
تطبيقات  إضافةا إىل ال   ،وتقنيات كالسيكية   اا أفكار   عرضاليت ت   ، من املفاهيم   استنتاجات  يامعاجلفيزياء  كتاب ال  فصولستجد يف مجيع  

. تعتمد العروض  فيزيائية ال  ربة سياق اخل  اليت تضع املادة يف  ،باملالحظات أو التجاربالكتاب  فصول  ديثة. تبدأ معظم  احلساليب  األو 
لتحقيق توازن بني الوضوح    همسعي، و ة طويلزمنية    خالل فرتة   ساتذة الفيزياء أل  التدريسية   اخلربة   منالتقدميية والتفسريات على سنواتٍ 

مث العودة إىل   ، السابقة ادةمراجعة امل من لطالب كتاب اال مُيكِّن الرتابط يف مجيع أجزاءاليت أثبتت جناحها مع طالهبم.  ، والدقة 
وليس  )   شكال والتجارب التارخيية الرئيسة يف النص الرئيس مناقشة األ  جتريبني املواضيع.  لتواصل  ، مما يعزز ا (احلالية ارية )اجلاملناقشة  

  ريف األفكار الرئيسة والتعاكٍل من تسليط الضوء على   . يتم لفيزيائي الرتكيز على تطوير احلدس ا مع  ،يف مربعات أو أشرطة جانبية( 
التطبيقات    شكل ملخص يف هناية كل فصل. تتضمن األمثلة والصور االفتتاحية للفصل   على  حيث يتم إدراجها،  النص يف    عادالتاملو 

إىل اإلنرتنت   اهلواتف الذكية  وذلك عرب ، اليت ميكن للطالب االتصال هبا  ،املعاصرة من احلياة اليومية أو العلوم واهلندسة احلديثة 
 .GPSأجهزة ...وإىل 

 تعزز المفاهيم األساسيةيمات التي و التق
لتأكيد على كيفية  ا مالحظة، وذلك بغية واحلل و  خطة احلل  ، هي: ثالثة أجزاء إجراء تنسيق لعام  فصل بشكلٍ أي يف  األمثلةتتبع 

  تحقق من ب  ة األمثلة متبوع  اا ما تكونغالبو نتيجة وتعميمها.  ، وكيفية التحقق من ال، وكيفية التعامل مع املعادالتاملسألة التعامل مع  
يف كل    حل المسائل  خطط  كِّن متُ و   هلذه األمثلة.   فكار املهمة األ مساعدة الطالب يف تعزيز    هبدف  ، وذلك ألسئلة واألجوبة ل   فهمك

. ويشتمل  رشادات اإلتباعها للحصول على  سائل يف خطوات ميكن للطالب إق التعامل مع أنواع خمتلفة من املائتفصيل طر فصل من  
 على متارين يف هناية كل فصل حىت يتمكن الطالب من ممارسة ما تعلموه.  ب أيضاا الكتا

 . اختبار تعلم الطالب للمفاهيم األساسية  ها تكمن يفولكن ات، حساب هذه األسئلة إجراء ال تتطلب  أسئلة نظرية: 

 . فكار على النواحي العملية ألا، والقدرة على تطبيق لدى الطالب جرى تصنيفها وفقاا ملهارات اختبار حل املسائل  :مسائل

هناك  املعطاة.    سائل ، مما جيرب الطالب على حتديد املفاهيم واملعادالت املناسبة حلل املاملعرفة عرب الفصل ق  يتطبوتعين    مسائل إضافية
كوهنا    بما وشرح سب أن يقومو بتقومي اإلجابة عن مسألة تطلب من الطالب توجد بشكل عشوائي، ت تمارين ل نتائج غير معقولة

 قد ال تكون صحيحة.  ، واليتاالفرتاضات املقدمة هي وما   ،غري معقولة 

 ولكنها صعبة.  ، مثرية لالهتمام حاالت أفكار النص إىل   ادمتدوتعين ا : لتحديل  مسائل
 يف هناية الكتاب.  جوبة مفتاح األيف   ختارةامل مارين فر إجابات التاتتو 

 

 موارد إضافية
 موارد الطالب والمدرب

وإرشادات    واإلجابة   Power Pointوشرائح    مبا يف ذلك دليل اخلطوات األوىل   ، دربنيإضافية لكل من الطالب وامل  د ميع موار قمنا بتج
بطلب عند  التقدم  من  نك  كِّ ميُ   ، والذيتم التحقق منه يحساب مدرب  توافر  املدرب    ملدربني والطالب. تتطلب مواردكٍل من ااحلل ل

اخلاص   OpenStaxكتاب   تكملة املوارد يفاالستفادة من هذه وتكمن . OpenStax.orgى تسجيل الدخول أو إنشاء حسابك عل
 بك. 

 محاور المجتمع

وهي    -Community Hubs on OER Commons   لتزويد  (ISKME)  مع معهد دراسة إدارة املعرفة يف التعليم  OpenStax  تتعاون
اخلاصة    حماور اجملتمع  من خاللو .  اا جمان  OpenStax  واليت تدعم كتب  ، معللمدربني ملشاركة املوارد اليت أنشأها اجملتعبارة عن منصة  
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، مبا يف ذلك املواد  يف الدورات التدريبية اخلاصة هبمالستخدامها  صادر ، ميكن للمدربني حتميل املواد اخلاصة هبم أو تنزيل املبنا
نشجع املدربني على االنضمام إىل حماور املوضوعات  و ذي الصلة.    اإلضافية واملواد التعليمية والوسائط املتعددة وحمتوى الدورة التدريبية

 كفرصة إلثراء الدورات الدراسية وللتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس اآلخرين.   ماألكثر صلة بالتدريس والبحث اخلاص هب

 املوقع:  ، تفضل بزيارةحماور اجملتمع وصول إىل لل

www.oercommons.org/hubs/OpenStax (https://www.oercommons.org/hubs/OpenStax) .  
 موارد الشركاء

ومتاحة للطالب واملدربني يف كل   وسهلة املنال عل املواد التعليمية عالية اجلودة بغية ج نا يف املهمةهم حلفاؤ  OpenStaxشركاء 
للنص   الشريك مصادر للوصول إىل و بتكلفة منخفضة. و  التابعة لنا  OpenStax عناوين بسهولة مع  أجهزهتم ، حيث تندمج مكان 

 . OpenStax.org املوقع ، قم بزيارة صفحة كتابك على اخلاص بك 
 

 عن المؤلفين
 ين في تأليف الكتابكبار المؤلفين المساهم

  (Truman State University) جامعة والية ترومان ، (Dr. Samuel Ling)غ ل لينصموئيد. 
  حالياا   يف جامعة ترومان احلكومية، حيث يعمل   اا عام  25  ا يزيد علىقام الدكتور صموئيل لينغ بتدريس الفيزياء التمهيدية واملتقدمة مل

،   الفيزياءيف  ىخر واأل  يف الكيمياء ة، واحدامعة بوسطنه من جدكتورادرجيت  حاصل على   غ أستاذ الفيزياء ورئيس قسم. الدكتور لين
 ترومان. جامعة إىل نضمامه  وذلك قبل ابنغالور،    يفوكان زميل أحباث يف املعهد اهلندي للعلوم  

 مطبعة جامعة أكسفورد.   ه من قبل نشر  ذي مت الو األول يف االهتزازات واألمواج"،  قررالدكتور لينغ مؤلف كتاب "امل
تدريس الفيزياء.   يف  حول أساليب التعلم التعاوين  اا ونشر أحباث ، جمال تدريس الفيزياء ربة كبرية يف البحث يف خبدكتور لينغ لايتمتع 

مشلت   .من قبله  تقديراا ألساليب التدريس املبتكرة ، وذلك جيبسون مثيله يف جامعة ترومان و  لقب الزمالة يف جامعةحصل على 
 فيزياء احلالة الصلبة والبصريات غري اخلطية. و   الكونياتعلم كالا من   منشورات الدكتور لينغ البحثية

    (Loyola Marymount University) ( LMU)  ، جامعة لويوال ماريماونت(Jeff Sanny)جيف ساني 
  1974يف عام   (Harvey Mudd College) على درجة البكالوريوس يف الفيزياء من كلية هاريف مود حصل الدكتور جيف ساينّ 

عام    (University of California–Los Angeles)لوس أجنلوس  - جامعة كاليفورنيا  الدكتوراه يف فيزياء احلالة الصلبة من  درجة و 
إضافةا  ، شغل منصب رئيس القسم ذلكخالل و  . 1980انضم إىل هيئة التدريس جبامعة لويوال مارمياونت يف خريف عام و . 1980
شغوف بتزويد الطالب  ، إضافةا إىل أنه الفيزياء على وجه اخلصوص يف  التدريس التمهيدي بر ساين  عميد مشارك. يتمتع الدكتو  إىل 
 لسنوات عديدة. و لطالب اجلامعيني يف فيزياء الفضاء من اموعة حبثية  قام بتوجيه نشاط جمحيث  ، بحثيةال  هرب ا بتج

 جامعة لويوال ماريماونت في  كان فيما مضى،  (William Moebs)بس  يوليام مو 
 University of) من جامعة ميشيغان 1965و 1959يف عامي  على درجة البكالوريوس والدكتوراه بس حصل الدكتور ويليام موي

Michigan) ،    يف عام  و واصل حبث الدكتوراه يف فيزياء اجلسيمات.    إذ ملدة عام،    اا مشارك  اا بصفته باحثكادر هذه اجلامعة  مث انضم إىل
يف  و . 1979إىل  1971من عام  ، حيث شغل منصب رئيس قسم(IPFWفورت واين )  يف إنديانا بوردو يف قسم الفيزياء  بل قُ  1966
.  1986 عام  إىل  1979 عام من  ، حيث شغل منصب رئيس قسم الفيزياء( LMUانتقل إىل جامعة لويوال مارمياونت ) 1979عام 

الفيزياء  و تقسيم اخلاليا و احلركية ء يمياسيمات والك فيزياء اجلكٍل من يف   ه ثا حبأ. وقد نشر 2000يف عام  LMU جامعة تقاعد من
 الفيزياء. تدريس و الذرية 

 

https://www.oercommons.org/hubs/OpenStax
https://www.oercommons.org/hubs/OpenStax
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 THE NATURE OF LIGHT  طبيعة الضوء |  الفصل األول

 

 
لكلي، ينعكس خيال السباح تحت الماء إلى داخل األخير، حيث توجد كاميرا. اس الداخلي ابسبب االنعك 1.1الشكل 

التموج الدائري في مركز الصورة موجود بالفعل على سطح الماء. وبسبب زاوية الرؤية ال يحدث االنعكاس الداخلي الكلي  
 ح المسبح.  نشطة على سطفي الحافة العلوية من هذا الخيال، وبالتالي يمكننا رؤية األ

 (credit: modification of work by “jayhem”/Flickr)  فليكر( )االئتمان: تعديل العمل بواسطة "جياهم"/

 

 مخطط الفصل
 انتشار الضوء 1.1
 نعكاسقانون اال 2.1
 االنكسار 3.1
 الكلي الداخلي االنعكاس 4.1
 )التبدد( التشتت 5.1
 مبدأ هيغنز 6.1
 االستقطاب 7.1

 

 ة ـــــمقدم
كيف يتصرف الضوء يف ظل ظروف خمتلفة؟    (2) و    ؟ما طبيعة الضوء  (1)   أمهية أساسية:ب  يتمتعانحبثنا يف الضوء حول سؤالني    يكمن

 على املوقع الكهرطيسية  مواجاألحبثه يف  يف معادالت ماكسويل )يف  سؤالنيال ينميكن العثور على إجابات هلذ 
http://cnx.org/content/m58495/latest/ ،) تشمل أمثلة  و  ة وسلوكها.الكهرطيسي األمواج بوجود  حيث تتنبأ هذه املعادالت

 السينية.   ي واإلشعاع فوق البنفسجي واألشعةواألشعة حتت احلمراء والضوء املرئ ية الراديو  كالا من األمواج الضوء  
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جريت يف  اليت أُ  ،التجارب  أظهرت إذ، ميكن تفسريها من خالل نظرية ماكسويل  ضوءظواهر ال مجيعليس  أن ومن املثري لالهتمام 
  أن الضوء ميكن أن يعرض كالا يف فكرة وال. يةسيمسيمية أو شبه جُ صائص جُ يتمتع خبلضوء اأن ، العشرين القرن وقت مبكر من 

الفوتونات واألمواج  كٍل من ، واليت يتم فحصها يف  "سيمج –موجة " االزدواجيةدعى تُ ية، واليت ة واجلسيمي املوج هخصائص من 
 . ادية امل

سلوك الضوء عندما يتفاعل    ي نقوم يف هذا الفصل بدراسة اخلصائص األساسية للضوء. أما يف الفصول القليلة التالية، فسنقوم بتحر 
 البصرية مثل املرايا والعدسات والفتحات.  عناصر مع ال 

 

 The Propagation of Light انتشار الضوء |  1.1

 التعليمية األهداف 

  على: ا  ، ستكون قادر صلمن الفالجزء  في نهاية هذا 

 . االنكسار بالنظر إلى سرعة الضوء في الوسط  قرينة  تحديد  •
 . الطرائق التي ينتقل بها الضوء من مصدره إلى مكان آخر  معرفة •

 

رعة  أن س ينشتاين،أل النسبيةالنظرية عندما تصل إىل  ،كما سرتىو أحد الثوابت األساسية للفيزياء.  c تعد سرعة الضوء يف الفراغ
جد أن املراقبني املختلفني،  وُ  إذ حتسنت، قد دقة قياسات سرعة الضوء   وملا كانت نظرية النسبية.  ال  هذه  يف  اا مركزي اا مفهوم الضوء تعدُّ 

لسرعة الضوء. ومع ذلك، ختتلف سرعة الضوء بطريقة    نفسها  قيمة ال   يعطون،  بينهم ما  في  عاليةحىت أولئك الذين يتحركون بسرعات  
 ، كما سنرى يف الفصول الالحقة. حلقائق آثار بعيدة املدى اذه وهل.  الضوء  واد اليت يعربها دقيقة مع امل

 القياسات المبكرة –سرعة الضوء 
  درس مدار إذ ، 1675 يف عام Roemer (1644 -1710) فلك الدمناركي أويل رومري عامل المت إجراء أول قياس لسرعة الضوء من قبل 

 حنو  تبلغ  دورانفرتة  ى هذا الكوكبوجد أن لدحيث لكبرية، ملشرتي األربعة اأحد أقمار كوكب اوهو ، Io القمر
على موقع   اا اعتمادوذلك تقلب ببضع ثوان، من الزمن ي ا املقدارأن هذ اا اكتشف أيضو كوكب املشرتي. حول   اا ساعة تقريب 42.5 

 .c وميكن استخدامه لتحديد ، دودة للضوءأن هذا التقلب يرجع إىل السرعة احمل رومريأدرك و  الشمس.ا حول األرض يف مداره
 (a) 2.1 الشكليوضح و عن طريق قياس الفاصل الزمين بني الكسوف املتتالية بواسطة كوكب املشرتي.  Io دوران القمرفرتة  رومري وجد
عندما تكون األرض في.  يرتاجع من كوكب املشرت   حيث  ا،من مداره  الكواكب عندما يتم إجراء مثل هذا القياس من األرض يف جزءٍ   وضعاتت

ا البعض )أي على صٍف واحد(، مبعضه حاذاةمب Io) & ,Io Earth) Jupiterتكون األرض واملشرتي والقمر التابع له ، Aعند النقطة 
إىل  ،رضاملعلومات إىل األ تلكالذي حيمل  ،جيب أن يسافر الضوءو ، Bاألرض عند النقطة عندما تكون  احملاذاة هدث هذحت تاليةيف املرة الو 

أطول للوصول إىل األرض عندما تكون األرض   اا كوكب املشرتي، يستغرق الضوء وقت  عن  A  مثيلتها  أبعد من  Bة  النقط  وملا كانتتلك النقطة.  
األرض مع    Io القمردوران    . يبدأ قياس فرتةالشكلهذا  من    (b)كما يف اجلزء   توضعةم  أشهر، والكواكب  6  حنو. ختيل أنه بعد  B النقطة  يف

 يسافر إليها ، واليتBحيدث الكسوف التايل عندما تكون األرض عند النقطة و كوكب املشرتي. كسوفاا ل  Io كوِّن القمريُ و  ، Aنقطة عند ال
أقل  اا ت، فإن الضوء يستغرق وقA مثيلتها أقرب إىل كوكب املشرتي من B النقطةألن  اا نظر و  الكسوف. ههذعن ملعلومات احلامل الضوء 

 A  النقطتني  الذي يظهر عندو  ،Ioلقمر  ل  ةبني الكسوف املتتالي  الزمين  اصلالف  اهذو .  B  النقطة  يفاألخرية  كون  ت األرض عندما  للوصول إىل
الزمنية واملعرفة املناسبة  واصلرق يف هذه الفاقياس الف ومن خالل. Bو  A ة عند النقطتنيبني الكسوف املرئي مثيلهيكون أقل من  ،Bو
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٪ من القيمة  33أقل بنسبة  ي، وهm/s  810 ×2.0بلغت ، حيثسرعة الضوء حبساب رومر قاماملشرتي واألرض،  كبكو   للمسافة بني
 عتمدة اليوم.امل

 
األجزاء  اختالف ترتيب مع Io دورة القمرقياسات  ، حيث جرتطريقة العالم رومر الفلكية لتحديد سرعة الضوء 2.1الشكل 

(a) و(b) ، من ، يزدادان المرتبط به زمن االنتقالو  ،وءار الضطول مسكاًل من ألن ذلكA  إلى (a) قصان من   ان، بينما يت
′A إلىB′ (b). B  

 

  وذلك يف عام  ، Armand Fizeau) )(1819–1896) مت إجراء أول قياس أرضي ناجح لسرعة الضوء من قبل العامل أرماند فيزوا
 km 8 ثانية على بعد ة ل ومرآة على قمة تلى قمة إحدى التالحيث وضع عجلة مسننة ميكن تدويرها بسرعة عالية عل، 1849

العجلة، حبيث عندما تدور العجلة، تقوم بتجزئة الشعاع الضوئي إىل سلسلة  ضع مصدر إضاءة مكثف خلف ووُ  (.3.1 الشكل)
ميكن أن حيصل   من النبضات. بعد ذلك جرى ضبط سرعة العجلة حىت ال يعود الضوء إىل املراقب املوجود خلف العجلة. وهذا

دد األسنان، بينما تنتقل النبضات إىل املرآة  من ع  (½ + n)  أسنان العجلة مبقدار  فقط إذا كانت العجلة تدور بزاوية تتوافق مع إزاحة
سرعة    حيدد أن    أرماند فيزوا، استطاع  واملسافة إىل املرآة  ا وعدد أسناهن  ذهاباا وإياباا. ومن خالل معرفة كٍل من السرعة الدورانية للعجلة

 ٪ فقط عن السرعة احملددة حالياا.  5، وهذه السرعة تزيد مبقدار    m/s 810× 3.15 الضوء لتكون

 

أسنان العجلة الضوء المنعكس عندما يتم تدوير العجلة   : طريقة أرماند فيزوا لقياس سرعة الضوء، حيث تحجز3.1الشكل 
يابًا.بمعدل يتطابق مع زمن انتقال الضوء إلى المرآة ذهابًا   وا 

 

بتعديل جهاز فيزوا بواسطة استبدال    Jean Bernard Léon Foucault   (1819-1868)قام الفيزيائي الفرنسي جان برنارد ليون فوكو
فقط عن  ٪ 0.6 ختتلف هذه القيمة مبقدارو ، m/s 82.98 × 10 وكانتقاس سرعة الضوء ، 1862 عجلة مسننة مبرآة دوارة. ويف عام

طريقة ليون فوكو يف عدة مناسبات   اا أيض Albert Michelson  (1852 -1931) . واستخدم ألربت ميشيلسوناا يالقيمة املقبولة حال 
ووجد أن   ،كان قد صقل تقنية القياس هذه بشكل جيد، 1926 عام يفو ؛ 1878 أوىل جتاربه يف عام ىضوء. أجر ال لقياس سرعة 

 .m/s 82.99796 × 10 سرعة الضوء تساوي
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قيم )أو  واحدة من الوتُعدُّ  ، يف الفراغ مهمة للغاية c، فإن سرعة الضوء قيقة يف احل و معروفة بدقة كبرية.  الضوء سرعة فاليوم، أما 
 وتساوي: األساسية  الفيزيائية املقادير( 

c = 2.99792458 × 10 8 m/s ≈ 3.00 × 10 8 m/s                                                     (1.1) 

 

 عندما تكون الدقة املكونة من ثالثة أرقام كافية.  m/s 83.00 × 10 مة التقريبية تخدام القيحيث يتم اس

 سرعة الضوء في المادة
الضوء   سرعة وتعتمد املادة.  داخلألن الضوء يتفاعل مع الذرات ذلك سرعة الضوء خالل املادة أقل مما هي عليه يف الفراغ، تُعدُّ 

ميكننا  و . من البىن الثانوية  بلورية وغريها ال اوشبكاهت املادة ذرات  باختالفخيتلف  الضوء  اعل ألن تف ذلك بشدة على نوع املادة، 
 :n االنكسار قرينة وُتسمى،  خالهلا صف سرعة الضوء الذي ي ملادة احتديد ثابت 

𝒏 =
𝒄

𝝂
                                                                                                                            (1.2)  

 هي سرعة الضوء يف املادة.   حيث
  قرينةفإن فقط،  يف الفراغ c القيمةسرعة الضوء  تعادلإذ ، c قيمتها أقل من  اا تكون دائماملادة  خاللألن سرعة الضوء  اا نظر و 

مت  ولقد   . نموذجيةاالنكسار لبعض املواد ال قرائن  1.1 دولجلا  ويبني.  n ≥ 1 أي أنواحد؛ الساوي تأكرب أو  اا دائم كونتاالنكسار 
  . وميكن طول املوجة   باختالففيما بينها ختتلف قليالا  هذه القيم  ألنذلك لطول موجة حمدد من الضوء، االنكسار  قرائنسرد قيم 

 .من هذا الفصل  التشتتفقرة    نرى يفشور، كما سو فصولة باملامل األلوان    ه يف ذلك مثلتأثريات مهمة، مثل كون هلذا االختالف  أن ي
  بعضها عن  لذرات املوجودة يف الغازات منفصلألن ا  اا ، نظر هذا يبدو معقوالا و . 1.0 من ةقريب n تكونالحظ أنه بالنسبة للغازات، 

اك حاجة  للغازات ما مل تكن هن  n = 1 من الشائع أخذو  يف الفراغ بني الذرات.   c بسرعته على نطاق واسع، وينتقل الضوء بعض 
 زال سرعة كبرية. ت ال   ا، فإهنفراغ ال يف  c ن قيمتهاع إىل حد كبري  ختتلف   ألوساطعلى الرغم من أن سرعة الضوء يف او ة. إىل دقة كبري 

 

 .فراغالفي   nm 589ةطول موجب مختلفة للضوء أوساط االنكسار في قرينة 1.1 الجدول
 nالقرينة  الوسط 

 .1atmغط وض  Co0الغازات عند درجة الحرارة 
 1.000293 الهواء

 1.00045 أكسيد الكربون
 1.000139 الهدروجين
 1.000271 األكسجين

 Co20السوائل عند درجة الحرارة 
 1.501 البنزين

 1.628 ثاني كبريت الكربون
 1.461 رابع كلور الكربون

 1.361 اإليثانول
 1.473 الغليسرين
 1.333 الماء العذب 

 Co20د درجة الحرارة األجسام الصلبة عن 
 2.419 األلماس 
 1.434 الفلورايت  
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 1.52 الزجاج التاجي 
 1.66 الصوان زجاج 

 Co0 1.309الجليد عند درجة الحرارة  
 1.49 البوليسترين

 1.51 زجاج الوقاية )بلكسي غالس( 
 1.544 الكوارتز البلوري
 1.458 الكوارتز المنصهر
 1.544 كلور الصوديوم

 1.923 الزركون

 سرعة الضوء في المجوهرات 
 . التقليدي( سملااأل)أي للحصول على  س ملامستخدمة يف اجملوهرات لتقليد األ مادة احسب سرعة الضوء يف الزركون، وهي 

 خطة الحل
 n = c/v  باستخدام املعادلةوذلك ملادة، ذه اهل n االنكسار قرينة خالل يف املادة من   ميكننا حساب سرعة الضوء

 ـــلالحـ
،  1.1الجدول يف كما  1.923 االنكسار بالنسبة للزركون املقدار قرينة  تبلغ و .  v = c/n حنصل على: n = c/v بإعادة ترتيب املعادلة 

  وبإدخال هذه القيم يف املعادلة يعطي:. 1.1المعادلة  من  c ويتم اعتماد مقدار سرعة الضوء
𝑉 =

3.00𝑥108𝑚/𝑠

1.923
= 1.56𝑥108𝑚/𝑠  

 مالحظة
حصلنا عليها  مرتفعة مقارنة بالسرعات اليت هذه القيمة وال تزال  ،الفراغهذه السرعة أكرب قليالا من نصف سرعة الضوء يف تعد 

سنرى الحقاا  و س. ألملاا لزركون هيل مثيلهأكرب من انكسار  قرينة واليت لديها  ،1.1الجدول  املادة الوحيدة املدرجة يفبالتجربة. إن 
 اس. ملألمثيله ل عله يتألق أكثر من الزجاج، ولكنه أقل من جت  للزركون  ة االنكسار الكبري  ة قرينأن 

  تتمتع اإليثانول واملياه العذبة  ه على الرغم من أن كالا من أن توضيح  وذلك من خالل  ،1.1لجدول ل فهمك تحقق من  1.1 
 هذه السوائل؟  بينها يف ما ت الضوء فيعاسر قيم بأي نسبة ختتلف  إىل حٍد كبري، لكنها متشاهبة  نكسار  ا  قرائنب
 

 The Ray Model of Light النموذج الشعاعي للضوء

  الكهرطيسية  مواج ألسة ا، وذلك من خالل درالقد قمت بالفعل بدراسة بعض خصائص موجة الضوء يف الفصل السابق 
(http://cnx.org/content/m58495/latest/)  .  ث  هناك ثالف  . خصائص األشعةبدراسة    س أسا  نبدأ بشكلٍ فس  ، ل يف هذا الفصأما
  من املصدر من خالل  مباشرةا الضوء أيت يميكن أن  إذ ، (4.1الشكل ) آخر إىل مكانٍ  هق ميكن أن ينتقل هبا الضوء من مصدر ائطر 

ميكن أن  و   . خمتلفة، مثل اهلواء والزجاج، إىل املراقب  أوساط من الشمس إىل األرض. أو ميكن أن ينتقل الضوء عرب    ، مثالا فارغ   وسط 
 . اا سمى شعاعهذه احلاالت منذجة مسار الضوء كخط مستقيم يُ  مجيع يف  وميكننا  .  مثالا  املرآة من  ه نعكاس ابعد   اا يصل الضوء أيض

 
 

 
 

 1.1مثال 
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  يصل الضوء إلى الغالف الجوي العلوي لألرض، (a)آخر.  إلى مكان   هالضوء من مصدر ل اقتنق الائثالث طر  :4.1الشكل 
ط مثل الهواء  اوسأ عبر  انتقالهيمكن أن يصل الضوء إلى الشخص ب (b)من المصدر.  اشرةً فارغ مب وسطعبر  منتقالً 

ا، يتفاعل الضوء مع األشياء الموضحة هن حاالتمثل المرآة. في ال جسم عن  اً يمكن أن ينعكس الضوء أيض (c)زجاج. الو 
 األشعة.كخطوط مستقيمة  وفق نتقلأنه يوك الكبيرة بدرجة كافية

 
 

ويتصرف  ، خطوط مستقيمة  وفق أكرب عدة مرات من طوله املوجي، فإنه ينتقل  جسميتفاعل الضوء مع  ب أنه عندماتظهر التجار 
أقل من ميكرون    الطول املوجي للضوء املرئي هو   وملا كان خصائص املوجة ليست واضحة يف مثل هذه احلاالت.  وتكون  .  وكأنه شعاع 

يكرون.  امل أكرب من    أجسام  شعة يف العديد من احلاالت الشائعة اليت تواجهها األل  يتصرف مث  فإنهاأللف من املليمرت(،  أي جزء من  )
عدنية،  املعملة ال ، مثل بالعني اجملردة ميكننا أن نلحظه ، ي أي شيء كبري مبا فيه الكفاية على سبيل املثال، عندما يواجه الضوء املرئف

 . ذكر بشكل عام ة ال تُ ي صائص موجخب  متتعهشعاع، مع  ويسلك سلوك 
)مثل   أجسام خطوط مستقيمة. قد يغري الضوء اجتاهه عندما يواجه على شكل هذه احلاالت منذجة مسار الضوء  مجيع ميكننا يف 
خط مستقيم  على شكل ستمر بعد ذلك ياالنتقال من اهلواء إىل الزجاج(، لكنه  االنتقال من مادة إىل أخرى )مثالا  عنداملرآة( أو 

تصور أشعة الضوء  هنا  من املقبول  و .  ما   وهنا تعين وجود خط مستقيم ينشأ عند نقطة   ، لرياضيات ن ا" مشعاع شعاع. تأيت كلمة "أو  
 . شعاع مسار الضوء كخطوط مستقيمة اليصف منوذج و ليزر. الكأشعة 

  من خالل علم يتم وصف مساره فإنه عندما يتفاعل مع املواد،  ه خطوط مستقيمة، ويغري اجتاهات وفق ألن الضوء يتحرك  اا نظر و 
  البصريات اهلندسية. ب، لضوء ل يشعاعالانب اجلسمى هذا اجلزء من البصريات، حيث يهيمن وعلم املثلثات البسيط. يُ  هلندسةا
  اليت ، لحاالتل  نعكاسقانون اال كلفهنا جتاهه عندما يتفاعل مع املادة. ال الضوء ريغيت يةكيفعن  قانونان يف هذه احلالة حيكم و 

من  املزيد  بإجراء  نقوموف ليت مير فيها الضوء خالل املادة. س احلاالت اتلك نكسار يف وقانون اال عن املادة، فيها ينعطف الضوء 
 القادمة من هذا الفصل.  فقرات نني يف الانو الق ين من هذ كلٍ الدراسة والفحص ل
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   The Law of Reflectionقانون االنعكاس   | 1.2
 التعليمية األهداف 

   على: ا  ، ستكون قادر الجزء من الفصلا في نهاية هذ
 . األسطح المصقولة والخشنة عنشرح انعكاس الضوء  •
 ها. الزاوية وتطبيقات واكسعال صف مبدأ  و  •

 

قطعة من   عندما تنظر إىلو  اا للضوء.من البحرية، نشهد انعكاس)املتألق(  قنا يف ضوء الشمس املتأللئ  كلما نظرنا إىل املرآة، أو حد  
للنجوم  أخيلة تشكيل للضوء بغية االنعكاس ظاهرة تستخدم التلسكوبات الكبرية و . ا تناثر منهي، تشاهد الضوء الورق األبيض

 فلكية أخرى.  جسام وأ
 : ، أوللشعاع الضوئي   ورود )السقوط(على أن زاوية االنعكاس تساوي زاوية ال قانون االنعكاس ينص 

𝜃𝑖 = 𝜃𝑟                                                                                      1.3 

  ومثيلتها  الورودزاوية  من كيف تقاس كل    اا أيضهذا الشكل ح يوضِّ  حيث ،5.1الشكل توضيح قانون االنعكاس يف ولقد جرى 
 ئي من هذا السطح. الضو  يصطدم فيها الشاع على السطح يف النقطة اليت  الناظمنسبة إىل بال االنعكاس 

 

 
قاس هذه الزوايا  . وت  iθ=  rθينص قانون االنعكاس على أن زاوية االنعكاس تساوي زاوية الورود )السقوط(  5.1الشكل 

 السطح. بالنسبة إلى الناظم على السطح في النقطة التي يرد فيها الشعاع الضوئي إلى هذا 
 

الضوء   وملا كانالسطح اخلشن الضوء. ف يعكس يوضح كي 6.1 الشكلن األسطح امللساء، ولكن عنتوقع أن نرى انعكاسات 
الضوء    ر انتشفإن ا نتشر يف العديد من االجتاهات املختلفة،  يأو  هذا الضوء  بزوايا خمتلفة، وينعكس  و خمتلفة من السطح    اا يضرب أجزاء

شجر ومجيع  بس وأوراق الالناس واملال إن كالا من . (a) 7.1 الشكل زاوية كما هو مبني يف  ة ورقة من أيالهو ما يسمح لنا برؤية 
مع الطول    أملس )مقارنةا  سطحٍ تتمتع ب  من ناحية أخرىفهي املرآة، أما اجلدران هلا أسطح خشنة وميكن رؤيتها من مجيع اجلوانب. 

  القمر عكس نعندما ي وأما  (.b) 7.1 الشكلالضوء يف زوايا حمددة، كما هو موضح يف هذا السطح يعكس  ، حيث املوجي للضوء( 
 . تأثريات حيدث مزيج من هذه ال، (c) 7.1 الشكلهو مبني يف ة، كما من البحري 
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ة، لكنها تنعكس يالعديد من األشعة المتواز ترد إلى السطح هنا،  : ينتشر الضوء عندما ينعكس من سطح خشن.6.1الشكل 

 ًا.السطح خشنكون  مختلفةكثيرة زوايا ب
 

 
في العديد من الزوايا   ة هذه الورقة، يمكن رؤيالساقطة عليهاالمتوازية  عةشاألالعديد من بء ورقة اضعندما ت   (a)  7.1الشكل 

الساقطة عليها، مرآة بالعديد من األشعة المتوازية  ضاءأما عندما ت    (b)ر الضوء. تثخشن وين األن سطحهذلك  المختلفة،
المراقب  يستطيع (، وفي هذه الحالةاً لس جد)أم بالغ النعومة ا، ألن سطحهواحد  فقط اتجاه  فإن هذه المرآة تعكس الضوء ب

ينتشر ضوء القمر عندما ينعكس من البحيرة، ذلك ألن   (c)زاوية معينة.  من المرآة فقط ضمنالمنعكس أن يرى الضوء 
 credit c: modification) توريس سيلفستر( : تعديل العمل من قبل دييغوcسطح البحيرة لماع ولكنه غير مستو. )االئتمان 

of work by Diego Torres Silvestre) 
 

من اجتاه حيدده قانون    اا قادمضوء  نرى الحنن  .  (8.1)الشكل  املرآة    يف الواقع خلف   يال أن اخل لك  عندما ترى نفسك يف املرآة، يبدو  
إذا كانت  فة. املرآهذه أنت تقف أمام  ، بينما خلف املرآة هااملسافة نفسببالضبط    تمتعي  يال ن اخلإ  حبيث الزوايا  ، وتكون االنعكاس 

على  و رآة، واليت ميكن أن جتعل الغرفة تبدو أكرب. خلف املها تقع مجيعاملوجودة هبا  خيلة املرآة موجودة على جدار الغرفة، فإن األ
فإن هذه  خلف جدار صلب(،  كأهنا )يف مكاهنا تكون ميكن أن تبدو وكأهنا ال  شياء جتعل األ  باملرآة  خيلة الرغم من أن هذه األ

وتبدو كما هي مع عيوننا )وهي   ، بواسطة أدوات فيديو   ها ليسجتو هذه ميكن تصوير صور املرآة و ت من نسج خيالك.  يسل  خيلة األ
ناقش يف الفصل القادم  تُ ف و س  ،من خالل املرايا والعدسات  خيلة اليت تتشكل هبا األة، الطريقة الدقيقو بصرية نفسها(. الدوات األ
 . خيال لل اشكُّ البصريات الهندسية وتَ   فقرةيف 
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  الشعاعان الساقطان على المرآة في الشكل هما  انحالموض    اعانالمرآة. الشع  خلف يقع خيالك (a)  8.1الشكل 

  إذا كنت تنظر إلى (b)ها. المسافة نفسوبخلف المرآة   خيالظهر الويالشخص.  يعين إلى انعكسيلو  ،الزوايا الصحيحةب
 .دون مرآة توأمك مباشرةً 

 

 لعواكس(العواكس الزاوية )ا
اا، ينعكس هذا الشعاع بشكٍل  متبادلني متام عاكسني متعامدينمن سطحني  مؤلفٍ  جسمٍ  سقط علىالذي ي ئي،شعاع الضو إن ال
.  الورود مستقلة عن زاوية و  متعامدةهذا صحيح عندما تكون األسطح العاكسة و (. 9.1الشكل منه )  وردالجتاه الذي مواٍز ل

، حيث يرتد الضوء من الزاوية  عاكس الزاويال  سمسمى هذا اجليُ إذ    ، (الفصل   ا هذالفقرة من  ة  نظر يف هنايأ،  للحصول على دليل و )
على  و منها.  وردت اليت نفسها األشعة يف االجتاهات  هاتعكس مجيع  اكس، واليت و فرعية من الع الزاوية فئةا وتعد العواكس الداخلية. 

زاوية بثالثة أسطح عاكسة   عواكس إنشاء   اا ميكن أيضإال إنه   ، اا أكثر تعقيد، املشار إليه يف هناية الفقرة ، الرغم من أن هندسة الدليل
   . األبعاد ةي تطبيقات ثالثالمفيدة يف  ذه األخرية وه ، متبادلة

 

 
 منه. ورد التجاه الذي موازيًا ل هذا الشعاععكس ، حيث ينمتعامدينعاكسين  سطحينضرب يضوئي  شعاع :9.1الشكل

 

اكس زاوية مصممة إلعادة  و ع ، التحذير إشاراتعلى الدراجات والسيارات و واملوجودة  ،غري املكلفة  اكسو حتتوي العديد من الع
رؤية عالية إذا  ارتداده بيضمن فإن العاكس الزاوي زاوية عريضة، ب البسيط بدالا من عكس الضوء و منه.  ورديف االجتاه الذي  الضوء 

  اا عاكس  أبولو للمركبة  سائق السيارة واملصابيح األمامية. وضع رواد الفضاء    الا ثم ،  اا دين معو وج من املراقب ومصدر اإلضاءة م  كان كل  
عاكس الزاوي  ال  األرض أن ترتد من ذلكالواردة من شارات الليزر حبيث ميكن إل ، (10.1الشكل على سطح القمر ) اا حقيقي اا زاوي

 يف السنة.  تيمرتاتبضعة سن، واليت تقدر بإىل القمر  قياس املسافة املتزايدة تدرجيياا هبدف 
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 .ًا للقمرقام رواد الفضاء بوضع عاكس زاوي على سطح القمر لقياس المسافة المدارية المتزايدة تدريجي  (a) 10.1الشكل 

(b)  مضة الكاميرا التي التقطت هذه الصورة في ليلة مظلمة.و انعكاسات ل اكس أمان الدراجات هيو النقاط المضيئة على ع  
 (كومنويكيميديا  / "جولو": تعديل العمل من قبل (b)االئتمان ؛ (NASA) مل من قبل ناسال العتعدي :(a))االئتمان 

(credit a: modification of work by NASA; credit b: modification of work by “Julo”/Wikimedia Commons) 
 

 كس يف الرادار ية بشكل روتيين كعوا ستخدم العواكس الزاو وللعمل على املبدأ نفسه هلذه العواكس الضوئية، تُ 
، وذلك لتطبيقات الرتددات الراديوية. ويف معظم احلاالت، فإن القوارب الصغرية، املصنوعة من األلياف الزجاجية  (11.1 )الشكل 

االصطدام هبا،  املنبعثة من أنظمة الرادار. وجلعل هذه القوارب مرئية للرادار )لتجنب الراديوية  مواج أو اخلشب ال تعكس بقوة األ
 . منها   أماكن مرتفعةلقوارب يف على ارادار على سبيل املثال(، تُعلق عادةا عواكس ال

 

 
 اكس الزاوية.  و عال هو نوع من ،رفع على المراكب الشراعيةي   ، الذي عاكس الرادار 11.1الشكل 

 (credit: Tim Sheerman-Chase تشيس -)االئتمان: تيم شيرمان
 

ملنع   إىل احلد األدىنعن هذه الطائرة تقليل انعكاسات الرادار من  ال بدببناء طائرة غري مرئية، ف  اا ذا كنت مهتمعلى سبيل املثال، إ 
 . هلذه الطائرة يةعتبارات التصميماالدرجة يف هيكل الطائرة أحد  90 زوايا وجودسيكون جتنب  وعندها  . كشفها
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 Refraction االنكسار | 3.1 
 التعليمية األهداف 

 على:  ا  ، ستكون قادر الجزء من الفصلنهاية هذا  يف
 . الوسيط   دخول عند هااتجاه األشعة  غيرتُ  كيف صفو  •

 .سائلالم حل في  االنكسار  قانون   تطبيق •
 

يف مكانني   تظهر ها بعض األشياء الغريبة عند النظر يف حوض لألمساك. على سبيل املثال، قد ترى األمساك نفس اا غالبقد تالحظ 
عندما يغادر اخلزان، ويف هذه احلالة، ميكن   ه يغري اجتاه إليك، من األمساك  وارد حيدث ألن الضوء ال  وهذا، (12.1 شكل)الخمتلفني 

عندما مير   ،)يُطلق عليه االحنناء بشكل فضفاض( ئي شعاع الضو التغيري اجتاه إن ىل عينيك. أن يسلك طريقني خمتلفني للوصول إ
االنكسار  ويُعد . v = c/n  يف سرعة الضوء بتغريات لتغريهذا ا ويرتبط ، االنكسار سمىيُ خمتلفة  انكسار  قرائن ذات  أوساطعرب 

 البيانات من خالل األلياف البصرية.  وانتهاءاا بنقل عمل العدسات  منبدءاا املسؤول عن جمموعة هائلة من الظواهر البصرية،  
نسبة  بال  من قبل، تقاس الزوايا  أُشريكما  و وسط إىل آخر.    يغري اجتاهه عندما مير من  ئيشعاع الضو الكيف أن    13.1  الشكليوضح  
، ولكن يف الوقت احلايل  ن السطحعساقط  . )ينعكس بعض الضوء الئي ضو ال شعاع  العلى السطح عند النقطة اليت يعربها    ناظمإىل  

  وسطني لل  انتشار الضوء( فقرة  )سار  االنك  لقرائنعلى القيم النسبية    ئي ضو ال شعاع  اليعتمد التغري يف اجتاه    . (النافذ نركز على الضوء  
  الحظ أنه كما هو موضح يف. 1 للوسط مثيلهانكسار أكرب من  قرينةب 2 يتمتع الوسط، يف الصورة املوضحة احلاالت  . يف ني املعني

  قرينة  ع مرتف آخر إىل  االنكسار قرينة نخفض معندما يتقدم من وسط  الناظم من  مقرتباا يتحرك اجتاه الشعاع ، (a) 13.1الشكل 
ا ، (b)13.1 الشكلعلى العكس، كما هو مبني يف  و االنكسار.    عط مرتفعندما يتقدم من وس  عن الناظم يتحرك اجتاه الشعاع بعيدا

 . املسار عكسه متاماا ويكون االنكسار.  قرينة ض منخف  آخراالنكسار إىل  قرينة

 
في موقعين  هاأن نرى األسماك نفس كننا، يمفي الصورةعند النظر إلى حوض السمك كما هو موضح  (a) 12.1الشكل 

في هذه الحالة، يمكن أن يصل الضوء إلى  و من الماء إلى الهواء.  عبرعندما ي هاتجاه غيرألن الضوء ي  ذلك مختلفين، 
وهو  ،سمى االنكسارن. هذا االنحناء للضوء ي  في مكانين مختلفي المراقب عن طريق مسارين مختلفين، لذلك يبدو السمك

  حوضالصورة انكسار الضوء من سمكة بالقرب من أعلى  هتظهر هذ ( b)ظواهر البصرية. العديد من ال مسؤول عن
 األسماك.
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عندما يعبر من وسط إلى آخر. في   االنكسار تغير قرينةعلى كيفية  ئيالضو  الشعاعيعتمد التغير في اتجاه  13.1الشكل 

عند    الناظم من ئيالضو  الشعاع قتربي (a). 1من الوسط  2االنكسار أكبر في الوسط قرينة الحاالت الموضحة هنا،  
 قرينةنخفض موسط  هعند دخول   الناظمعن  بعيداً ئي  شعاع الضو ال يتحرك (b)االنكسار.  قرينةوسط مرتفع ل هدخول

 االنكسار.
 

معينة، يؤدي التغري    زاوية ب  يردشعاع  لبالنسبة  ف   .ته  سرع ري تغ  ومقدار  هورودزاوية  كٍل من  على    ئي ضو ال الشعاع    اجتاه   ريغي مقدار تعتمد  ي
قانون   ، واليت هي العالقة الرياضية الدقيقة و . هانكسار  يف زاوية  ري كبري وبالتايل حدوث تغ ، هاجتاهإىل تغري كبري يف  ته سرعالكبري يف 
– Willebrord Snell (1591 ويلربورد سنيل عامل الرياضيات اهلولنديمن قبل  ا مت اكتشافه، قانون سنيلما يدعى ، أو  االنكسار

 التالية: عادلة املشكل  وفق   قانون االنكسار يُعطى و  .1621يف عام  (1626
𝐧𝟏 𝐬𝐢𝐧 𝛉𝟏  =  𝐧𝟐 𝐬𝐢𝐧𝛉𝟐.                                                            (4.1) 

 .2و    1  الناظم للوسطنيا الزاويتان بني األشعة و مه  2θو   1θ     ،  2و    1  وسطنيلاانكسار  قرينتا مها   2nو    1n  حيث:

زاوية   هبذه األشعة هياملنكسر، والزوايا املرتبطة  اعسمى الشعاع الصادر بالشع، ويُ ساقط يطلق على الشعاع الوارد اسم الشعاع ال
 وزاوية االنكسار على التوايل.  ورودال

. مل يكن سنيل  ة قاسم  اوقيمته  نسب لوسط حمدد تُ ميكن أن    n  النكسارا  قرينة قانون االنكسار وأن    توافقها معأظهرت جتارب سنيل  
مبدأ  باستخدام    عندما نستمد قانون االنكسار نظرياا إذ مفتاح احلل هنا يكمن  ختلفة،  املوساط  األيدرك أن سرعة الضوء ختتلف يف  ل

 .هيغنز

 االنكسار قرينةتحديد 
 وزاوية االنكسار درجة  30.0 الورود أن زاوية و هو اهلواء  1 بفرض أن الوسط ( a) 13.1 الشكليف  2 االنكسار للوسط قرينة أوجد 
 درجة.  22.0

 خطة الحل
 (. 1.000 أي، االت )ويصل إىل أربعة أرقام مهمةيف معظم احل  1 حنو االنكسار للهواء قرينة تعد
 .  2θ 22.0 =و   1θ 30.0 = يف املثال: املعلومات الواردة و  1n 1.00 = نا نأخذوه

 . اإلجياده سنيل  لذلك ميكننا استخدام قانون،  2nهو  سنيل غري معروف فقط يف قانونيبقى هذه املعلومات،  افربتو 
 

 2.1مثال  
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 الحل
 جند أن:  سنيل باستخدام قانون

𝒏𝟏 𝒔𝒊𝒏 𝜽𝟏  =  𝒏𝟐 𝒔𝒊𝒏𝜽𝟐                                                             

 ومنه جند أن: 
𝒏𝟐 = 𝒏𝟏

𝒔𝒊𝒏 𝜽𝟏

 𝒔𝒊𝒏𝜽𝟐
  

 لدينا يف هذه املعادلة حنصل على: وبإدخال القيم املعروفة  
𝑛2 = 1.00

𝑠𝑖𝑛 30.0

 𝑠𝑖𝑛22.0
= 

0.500

0.374
= 1.33   

 مالحظة
ومن   آنف الذكر، احلساب راء جإمن خالل قياس الزوايا و  تهاقيمدد  حي أن سنيل  إذ كان باستطاعة ، اءاالنكسار للم قرينة  يه ههذ
من املاء إىل   شعاع الضوئياألخرى، مثل انتقال ال  االتمجيع احل يف اءللم ةاالنكسار املناسب قرينة كون تل 1.33 لقيمةا  أوجدمث 

 . قياس تلك السرعة مباشرةا  من خالل رتبط بسرعة الضوء يف الوسط ت االنكسار  قرينة اليوم، ميكننا التحقق من أن و الزجاج. 
 

  يتمتعان اثنني    نيبني وسطbending of light  (https://openstaxcollege.org/l/21bendoflight  )  استكشف احنناء الضوء  
التغيري من اهلواء إىل املاء إىل الضوء عند احنناء زاوية تغري توشاهد كيف ”Intro“ اكاةبرنامج احمل. استخدم تنيانكسار خمتلف  قرينيت ب

. تأكد أيضاا من أن زاوية االنعكاس 2.1مثال  الصورة يف  إعادة تكوين ال  بإمكانكس الزوايا ومعرفة ما إذا كان  املنقلة لقيااستخدم أداة  .  الزجاج
 ورود للشعاع.تساوي زاوية ال

 

 أكبر تغيير في االتجاه
ب زاوية حسأُ درجة.  30.0ورود زاوية الوأن اس ملالضوء من اهلواء إىل األ، ينتقل 2.1المثال يف املماثلة لتلك افرتض أنه يف مثل هذه احلالة 

 اس.مليف األ 2θاالنكسار 
 خطة الحل
يف اجلدول   اسملأللاالنكسار  عن قيمة قرينة    ميكننا البحث  ،1θ 30.0 =°  ولدينا،    1n 1.00 =  ياالنكسار للهواء ه  قرينة  ملا كانت،  مرة أخرى

 الذي نود حتديده. ،2θهو  سنيليف قانون اجملهول الوحيد  ويبقى ، 2n 2.419 = مساوياا إذ جنده ، 1.1
 الحل
 اا للمعادلة التالية:وفق  2θsinإلجياد  قانون سنيل    نستخدم

𝒔𝒊𝒏𝜽𝟐 =
𝒏𝟏

𝒏𝟐
𝒔𝒊𝒏𝜽𝟏  

 يف نص املسألة جند: إدخال القيم املعروفة  وب
𝒔𝒊𝒏𝜽𝟐 =

𝟏.𝟎𝟎

𝟐.𝟒𝟏𝟗
𝒔𝒊𝒏𝟑𝟎. 𝟎𝒐 = (𝟎. 𝟒𝟏𝟑)(𝟎. 𝟓𝟎𝟎) = 𝟎. 𝟐𝟎𝟕  

 :يساوي 2θومنه جند أن مقدار الزاوية  
𝜽𝟐 = 𝒔𝒊𝒏

−𝟏(𝟎. 𝟐𝟎𝟕) = 𝟏𝟏. 𝟗𝒐  
 مالحظة

 انظر ،22.0°بدالا من  11.9°) أصغر بكثري من املاء اسملاألزاوية االنكسار يف  تكون، نفسها 30.0° ورودسبة لزاوية البالن
كبري يف ال تغريإما الكبري يف االجتاه هو ال تغرييف هذا الالسبب و . اسملاأل الشعاع داخلاجتاه أكرب يف  اا يعين أن هناك تغيري  ، مما(2.1 المثال 

 اد التأثري على اجتاه الشعاع.دز ا، التغيري يف السرعة كربكلما  ،  و السرعة(. بشكل عاماالنكسار )أ قرينة

 
 

 

 3.1ثال م
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 اسملاألإذا مت استبدال  فهو الزركون.    اسملاأليلي  انكسار    قرينة  لىأعب  املتمتعالصلب  إن اجلسم  ،  1.1لجدول  لفهمك  من  حقق  ت  2.1  
 ؟يف هذه احلالةديدة اجلزاوية االنكسار  هي ، فمابقطعة من الزركون 3.1المثال يف 

 

 Total Internal Reflection لياالنعكاس الداخلي الك | 4.1

 التعليمية األهداف 

   على: ا  ، ستكون قادر الجزء من الفصلفي نهاية هذا 
 كلي. شرح ظاهرة االنعكاس الداخلي ال •
 . صف أعمال واستخدامات األلياف البصريةو  •
   .ماسلاألل سبب تألق  يحلت •

 

أن يكون   عليها، ومتتص الباقي. ولكن سيكون من املفيد  الساقطمن الضوء  ٪ 90 قد تعكس املرآة ذات النوعية اجليدة أكثر من
استخدام  للضوء من خالل  لينتج انعكاس كنأن  ناميكن ه ومن املثري لالهتمام، أنها. علي الساقطالضوء  كامل لديك مرآة تعكس  

 االنكسار. مظاهر من   مظهر 
هذا  من  اا  جزء  فإن،  (a)   14.1  الشكلموضح يف  بني مادتني كما هو    سطحٍ ب  ئيضو شعاع  صطدم  ي ضع يف اعتبارك ما حيدث عندما  

مثيله  للوسط الثاين أقل من    االنكسار   قرينة الشكل، فإن  هذا  كما هو مبني يف  و ،  ينعكس. إذاا فالباقي    ، أما الضوء يعرب احلد وينكسر
،  ورود االنكسار أكرب من زاوية ال  زاويةفإن    ، 1n   >2n  وملا كانت. )بعيداا عن الناظمينحين  الضوئي  الشعاع  مما يعين أن  لوسط األول،  ل

وميكن أن تكون  . أيضاا   2θ يادد ز ايسبب سوف هذا  عاع،د للشالورو زاوية عند ازدياد يحدث س اآلن ختيل ما  .(2θ  >1θ أن أي
  الزاوية الحرجة يتم تعريف  وعلى هذا األساس  .  الشكلهذا  من    (b)  كما هو موضح يف اجلزء  90°  مساويةا   2θ  أكرب زاوية لالنكسار

cθ أن ين يع وهذا    .90°  مساويةا   اليت تنتج زاوية انكسار  ورود جملموعة من املواد على أهنا زاوية ال cθ 2 90 =° عندما ورود هي زاوية الθ .  

، 1  إىل الوسطعائداا  ينعكس الضوء بالكامل  ،  (c)  14.1  الشكلأكرب من الزاوية احلرجة كما هو مبني يف    1θ  ورودإذا كانت زاوية الف
قانون  لكسة األشعة املنع ضع الشكل، خت  هو مبني يف هذا )كما  .للضوء  االنعكاس الداخلي الكلي ُتسمىالة احل فإن هذه 
 .(آنفة الذكر  يف مجيع احلاالت الثالث  الورودحبيث تكون زاوية االنعكاس مساوية لزاوية   ،االنعكاس 

 
والشعاع ينحني بعيدًا عن  ، 2n <1nاالنكسار، مما يعني أن   قرينةفيه نخفض ت اً تعبر أشعة الضوء حد (a) 14.1الشكل 
يحدث االنعكاس  ( c) .90°التي تكون زاوية االنكسار فيها مساويًة  ،ودهي زاوية الور  cθالزاوية الحرجة  (b). الناظم

 الزاوية الحرجة. الداخلي الكلي عندما تكون زاوية الورود أكبر من 
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   ، ويُعطى بالعالقة التالية:االنكسار  قرائن على العالقة بني الزوايا و  سنيل ينص قانون 
 2sin θ 2= n 1sin θ 1n 

 .2θ 90 =° أي أن، 90° مساويةا تكون زاوية االنكسار ، c= θ 1θ الزاوية احلرجة ود ور عندما تساوي زاوية الف

  يصبح قانون سنيل يف هذه احلالة ممثالا بالعالقة التالية:،  sin 90° 1 = نا أنالحظ فإذا 
 2= n 1sin θ 1n 

 معطاة بالعالقة التالية: جملموعة معينة من املواد   cθ الزاوية احلرجةوهلذا، تكون 
𝜽𝒄 = 𝒔𝒊𝒏

−𝟏 (
𝒏𝟐

𝒏𝟏
) 𝒇𝒐𝒓 𝒏𝟏 > 𝒏𝟐                             (𝟏. 𝟓)  

الثاين يتمتع  وميكن أن حيدث ذلك فقط عندما الوسط  ،  cθ  أكرب من الزاوية احلرجة  ورودحيدث االنعكاس الداخلي الكلي ألي زاوية  
وينعكس من الوسط   1 ذي ينتقل خالل الوسطاملعادلة مكتوبة للشعاع الضوئي ال انكسار أقل من األول. الحظ أن هذه  قرينة ب

 .14.1 الشكلالثاين كما هو موضح يف 
 

 تحديد الزاوية الحرجة
 قرينة علماا أن )نوع من البالستيك( حماط باهلواء؟   يف أنبوب من البوليسرتين  ينتقلللضوء الذي    رجةما هي الزاوية احل

 . 1.49 يين هاالنكسار للبوليسرت 
 خطة الحل

الوسط الثاين يتمتع   وملا كانفي هذه احلالة، من قبل. وبالتايل، ف أُشري إىل ذلككما  1.00 مساويةا  انكسار اهلواء قرينة عدميكن 
 التالية:  انكسار أقل من األول )البالستيك(، ميكننا استخدام املعادلة قرينةب

𝜽𝒄 = 𝒔𝒊𝒏
−𝟏 (

𝒏𝟐

𝒏𝟏
)  

 . 1n 1.49 = و 2n 1.00 = حيث، cθ إلجياد الزاوية احلرجة
 الحل
 يف نص املسألة وحل املعادلة لنجد أن:  استبدال القيم احملددة يتم 

𝜽𝒄 = 𝒔𝒊𝒏
−𝟏 (

𝟏.𝟎𝟎

𝟏.𝟒𝟗
) = 𝒔𝒊𝒏−𝟏(𝟎. 𝟔𝟕𝟏) = 𝟒𝟐. 𝟐𝒐  

 مالحظة
اا،  كلينعكس  سوف ي  ، 42.2°  بزاوية أكرب من ه سطح ويسقط على  ،داخل البالستيك  ئي أن أي شعاع ضو السابقة تعين النتيجة 

ستخدام عملية التفضيض  ال  جيعل السطح الداخلي للبالستيك الشفاف مرآة مثالية ملثل هذه األشعة، دون أي حاجةما هذا و 
ميكن أن ينتج عن أي   ، ولكننهامتباينة فيما بيزوايا حرجة بختلفة من املواد املموعات تتمتع اجمل. ( املرايا لسطوح  بالفضة )الطلي 
أن الزاوية  جند  ه الوارد آنفاا نفس  احلساب وباتباع أسلوب . ليك  انعكاس داخلي، 1n  >2n من هذه املواد، حيث يكون فيها تركيب
س إىل  ملا األ احلرجة عند انتقال الضوء مندرجة، يف حني أن الزاوية  48.6° من املاء إىل اهلواء هي ة تنتقلالضوئية املشعة ألاحلرجة ل
 . 66.3° يزجاج الصوان إىل الزجاج التاجمن و ، 24.4° اهلواء هي

 من اهلواء إىل املاء   ئيةشعة الضو األبني اهلواء واملاء، ميكن أن تنتقل الفاصل على السطح  أن  فهمك من حقق ت 3.1 
 ؟ ليالداخلي الك  االنعكاسوأنه ال تتوافر ملثل هذا النوع من األشعة الضوئية إمكانية  ، من املاء إىل اهلواءو 
 

جرى التقاط صورة للسّباح حتت املاء بواسطة كامريا حتت املاء أيضاا. وعلى ما يبدو   يف الصورة املوجودة يف افتتاحية هذا الفصل،
ائري  السباح يف النصف العلوي من الصورة يكون متجهاا لألعلى، لكن يف الواقع هي صورة منعكسة للسّباح أدناه. وإن التموج الد

 
 

 
 

 4.1مثال 
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فر املياه اهلادئة احمليطة هبذا السطح جتعله سطحاا عاكساا جيداا  بالقرب من مركز الصورة هو يف الواقع متوج على سطح املاء. وإن توا
. وعلى أية حال، يف أقصى اجلزء العلوي حلافة هذه الصورة،  لي عند النظر إليه من األسفل، وذلك بفضل االنعكاس الداخلي الك

على سطح   نشطةللكامريا بالتقاط األ لواردة من األسفل بالسطح بزوايا ورود أقل من الزاوية احلرجة، مما يسمحتصطدم األشعة ا
 محام السباحة. 

 

 لهواتفوانتهاًء باالمناظير بدءًا من أللياف البصرية: ا
حيث تقوم بإرسال  ت، املستخدم على نطاق واسع يف االتصاال لي األلياف البصرية هي أحد تطبيقات االنعكاس الداخلي الك

األلياف   اليت تتمتع هبا ، خاصية اإلرسال الضوئي األلياف البصرية تستخدم و . تلفزيوينال  والكبل اهلاتف واإلنرتنت اإلشارات عرب 
  بالسطح  ، الداخل يف أحد األلياف ،يصطدم الضوء األلياف رقيقة، فمن احملتمل أن  وملا كان من البالستيك أو الزجاج. املصنوعة 

ب  جيو .  15.1الشكل  كما هو مبني يف    ليهذا الضوء بشكٍل ك  سنعكي   وبالتايل ،  أكرب من الزاوية احلرجة   ي لليف بزاوية وروداخلالد
، وذلك  ة انكسار متباين  قرائنب معظم األلياف    تمتعت  يف الواقع،و .  هداخل يف    تهامثيل االنكسار خارج الليف أصغر من    قرينة كون  تأن  
تنعكس األشعة  و  . لياالنكسار الداخلي الكتوافر ظاهرة األلياف من خالل هذه  د من الضوء على طوللسماح بتوجيه املزيا بغية 

 أنابيب ضوئية صغرية.  وكأهنا  تبدو ، مما جيعل األلياف  الشكل هذا يف حول الزوايا كما هو موضح 
 

 

 

رود كبيرة الداخلي بزوايا و ة، يصطدم بالسطح  قيققد يصطدم الضوء، الداخل إلى األلياف البصرية الر  15.1الشكل 
تستمر هذه و مثيالتها الحرجة. بقيمها إذا كانت هذه الزوايا تتجاوز  ليوينعكس هذا الضوء بشكل  ك ،مماسية          أو 

 والورود كبيرة.األشعة باالنتقال أسفل األلياف، حتى بعد متابعة انتقالها حول المنعطفات ما دامت زوايا االنعكاس 
 

املنظار  ب  ج اجلهازار خويدعى اجلزء املوجود . 16.1 الشكلاف لنقل صورة دون عدسة كما هو موضح يف  م حزم األليميكن استخدا
أو  ية  طبيع الفتحات ال الستكشاف املناطق الداخلية من اجلسم من خالل  ريظا تستخدم املنو   (.b)   16.1  الشكليف  كما هو موضح  

،  للجسمعلى األجزاء الداخلية  لُيضيءلياف األحزم إحدى قل الضوء أسفل نتي املوجودة داخل هذا اجلسم، إذ بسيطةالشقوق ال
 . رصده من خالل حزمة أخرى ليتم   عائداا الضوء املنعكس ينتقل و 
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 الجسم، كالهمايستخدم المنظار لفحص  (b) بواسطة حزمة من األلياف البصرية. "A" ل الصورةت رس   (a) 16.1 الشكل

 اهرة لساق المزمار البشري )هيكل في قاعدة اللسان(. )االئتمانيعيدان صورة مثل الصورة الظينقالن الضوء إلى الداخل و 
b :كومنز(ويكيميديا  " /كاوس-مد" تعديل العمل بواسطة 

(credit b: modification of work by “Med_Chaos”/Wikimedia Commons) 
 

  ات جمموعة من التشخيص إضافةا إىل، اإلنسان داخل جسم  ستكشافات أللياف البصرية ثورة يف التقنيات اجلراحية واالاأحدثت 
املرفقة مع   باستخدام أدوات القطع  أو الكتف  فصل الركبة مل التنظريية ميكن إجراء اجلراحة فمثالا، واالستخدامات العالجية.  ة الطبي

للفحص   ورام احلميدة املعويةاأل من عات، أخذ خز احلصول على عينات، مثالا  . وميكن أيضاا راقبة من خالله  واملريظلتناجهاز 
اجلسم   ا داخلمناطق يصعب الوصول إليهيف مكان صغري  ضمن تسمح مرونة حزمة األلياف البصرية لألطباء بالتنقل و اخلارجي. 

 الرئيسة،  لوحيات االنسداد يف الشرايني نزعل كثيف انتقال شعاع الليزر الويؤدي مثل األمعاء والقلب واألوعية الدموية واملفاصل. 
اجلراحة اجملهرية   من إجراء كٍل من  بصريةمكنت األلياف ال ويف الواقع العالج الكيميائي. إيصال الضوء لتنشيط أدوية  إضافةا إىل 

 لمس األنسجة املريضة. لوال حتتاج أصابع اجلراح    ،تكون الشقوق صغرية   إذ ، واجلراحة عن بعد
مادة  نع حيث مت ،(17.1 كلالش) انكسار أقل من اللب قرينةذات )تغليف( تكسية حماطة مبادة  هااأللياف البصرية يف حزمتكون 
املتماسة مع  بني األلياف  الكسوة، ميكن أن مير الضوء هذه دون  ، إذ زمة داخل احلبني األلياف  نتقالاالالضوء من هذه  التكسية 
االنعكاس    موع جم  معىن ذلك أن الكسوة )ضوء يدخل يف  أنه ال يوجد  ومبا  ة.  ماثل مت  هلذه األلياف االنكسار  قرائن  ألن  ذلك  ،  بعضها 
مع   متاس مباشر اليت هي على و  ، أن ينتقل بني األلياف املغطاةللضوء ال ميكن و (، يكون داخل لب الليف البصريالداخلي الكلي 
ى  خر األ  نهاية يف ال   ة لشكاملت  الضوء على طول األلياف، مما يقلل من فقدان اإلشارة وضمان جودة الصورة  ينتشر ذلك،    عدا  بعضها. 

 . يف الوقت نفسه  الكسوة طبقة واقية إضافية جتعل األلياف البصرية متينة ومرنةوتشكل . لليف البصري
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انكسار أخفض من اللب بهدف تأمين االنعكاس الداخلي   قرينةبمادة تتمتع ب غليفهااأللياف في حزم جرى ت 17.1الشكل 
 لى تماس مع بعضها.للضوء حتى عندما تكون األلياف ع ليالك

 

من حزمة  نبثق ضوء امل وميكن لل هنايات حزم األلياف.  عنداليت ميكن تركيبها  ها،وتصنيع تصميم العدسات الصغرية اخلاصة جرى
إجراء عملية مسح هلذه البقعة  يف بعض احلاالت وميكن وتصوير بقعة صغرية. ات لعدسهذه امثل من خالل   يزهتركيتم  األلياف أن 

القدرة   الديه جة يف هناية حزمة األليافمرشحات ضوئية خاصة دقيقة مدر  هناك يد ملنطقة داخل اجلسم. لتصوير اجلالسماح با و 
املنطقة املعروفة   ت أسفل السطح دون تقطيع سطح على تصوير األجزاء الداخلية لألعضاء اليت تقع على بعد عشرات امليكرونا 

 السرطان يف املعدة واألمعاء. انتشار بشكل خاص لتحديد مدى   اا فيدهذا م  . ويُعدُّ رضةاحملباسم التشخيصات غري 
حملادثات اهلاتفية  اجمال االتصاالت حلمل إشارات  يف    واسع تستخدم األلياف الضوئية بشكل  حيث  نوع آخر من التطبيقات،    هناك

تصال  اال البصرية. توفر أنظمة    صاالت االت   مكنيكابالت األلياف الضوئية يف قاع احمليط وحتت األرض لت  ولقد جرى مد  واإلنرتنت. 
ميكن جعل األلياف شفافة   ، إذ لةال سيما ملسافات طوي األنظمة الكهربائية )النحاسية(، ب  مقارنةا العديد من املزايا   بصرية األلياف الب

النحاسية.   نواقل ال متفوقة بكثري على  -لتضخيم لقامتة مبا يكفي  صبح تلدرجة أن الضوء ميكن أن يسافر لعدة كيلومرتات قبل أن 
  ضمنخبصائص تسمح بإجراء حمادثات املتمتع الضوء  اتالليزر  صدرت و  نخفض. امل بالفقدهذه اخلاصية لأللياف البصرية  ُتسمىو 

  ات لرتددل  الواسع أللياف البصرية النطاق ل هذه اخلاصية  ُتسمىو واحد.  لٍ ناقعلى  أكثر بكثري من اإلشارات الكهربائية  واحدٍ  ليفٍ 
أللياف  ل هذه اخلاصية  ُتسمىا يف األلياف اجملاورة. هبغري مرغوب  تأثريات واحد الاإلشارات الضوئية يف الليف  ال تنتج و  . ة العالي
 . من هذا الكتاب   يف فصل الحق  ياخلصائص الفريدة للشعاع الليزر   استكشافب  وسوف نقومنخفض.  املاحلديث املتبادل  ب  بصرية ال
 

 ماسلالعواكس الزاوية واأل
مع املواد  ومن السهل  .شروط االنعكاس الداخلي الكلي تتوافر فيهاعندما  اا ( فعالة متامقانون االنعكاساكس الزاوية )و ع التكون 
ناظري كما هو  امل يف  ثالية )أي املتقنة( هو  هذه املرايا امل   اتاستخداموأحد  .  45°  احلصول على زاوية حرجة أقل من  االستخدام شائعة  
)أي املناظري   periscopes هلذه املرايا، حيث استخدمت يف ما يُسمى البريوسكوباتاستخدام آخر ك وهنا. 18.1 الشكلمبني يف 
 يف الغواصات. األفقية( 
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 المراقب نيللحصول على ضوء لعي ليشور( مع انعكاس داخلي كو تستخدم هذه المناظير العواكس الزاوية )الم 18.1الشكل 
 

تبلغ الزاوية   األخرى.أكثر من املواد بشكٍل ملاس أل، سبب تألق اةانكسار كبري  قرينةب  رتن كلي، واملق يوضح االنعكاس الداخلي ال
 الشكل )   ه خارج  فإنه يواجه مشكلة يف العودة  ملاس،ألافقط، لذلك عندما يدخل الضوء إىل    24.4°  ملاس إىل اهلواءألاحلرجة لسطح ا

. 24.4° أقل مناحلرجة زاوية ال  ُجعلت إال إذا  منه اخلروج  ه ه ال ميكننإ إال ملاس حبرية، ألعلى الرغم من أن الضوء يدخل او (. 19.1
للغاية، حبيث جيعل   صافياا ملاس اجليد ألايكون غري مرجح.  خروج الضوء جلعل  ملاس خصيصاا أل ا( جوانب هلذا، تُعدُّ سطيحات )

األحجار الكرمية   منالزركون يُعدُّ اطع. ) ق السالربي ملاسألايعطي ، وبالتايل هقبل خروج  اا االنعكاسات الداخلية ومركز  الضوء كثري
قيمة عالية.   تذا ت ليس ي، لذا فه ملاسألا كما يف  ةكبري   تليس ا، ولكنهاستثنائي  بشكلٍ  ةانكسار كبري  قرينة تتمتع ب الطبيعية اليت 

اها  تر ، اليت األلوان إن  .س( ا ملألمثيله لزال أقل من ي، لكنه ال ( ≈ 2.17) انكسار أعلى قرينةب الذي يتمتع زركونال مكعب وُيصنع 
  لظاهرة  نتيجةهي  األلوان ، وهذهعدمي اللون تقريباا  ملاس ألما يكون ا عادةا  إذ ،ملاس أللون ا ال تُعربِّ عن الصايف،  األملاسمن  منبثقة
عيوب  اث  خالل إحدمن    اا لونمملاس  ألاحلصول على اوميكن  .  من هذا الفصل   التشتتفقرة  نناقشها يف  سوف  ، واليت  الضوء تشتت  

يف غرب   Argyle أرغيل منجمينتج . يف بنيته دقيقة من اجلرافيت وغريها من املواد متضمنات خالوإد البلورية شبكتهبنيوية يف 
يف  الصايف ملاس ألمن ا ٪ 50 حنوالوردي واألمحر والشمبانيا والكونياك يف العامل، يف حني ذي اللون  األملاسمن  ٪ 90 حنوأسرتاليا 
 ا. ا وجنوهبمن وسط إفريقي العامل يأيت 
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ماس، ذلك ألن األخير يتمتع بزاوية حرجة مع الهواء صغيرة جدًا. لال يمكن للضوء أن يفلت بسهولة من األ 19.1الشكل 
بحيث ال يمكن للضوء الخروج عبرها إال بطرق  ،ماسلوتكون معظم االنعكاسات كلية بداخله، ويتم وضع سطيحات األ

 زاهيًا.و ماس متألقًا لجعل األمما يتركيز الضوء يلتالي استثنائية فقط، وبا
  

  قرائنب  وسطني يتمتعان بني  (https://openstaxcollege.org/l/21bendoflight) هستكشف انكسار الضوء وانعكاسا 
س الزاوية احلرجة  أداة املنقلة لقيا  انعكاس داخلي كلي. استعملوجود تفي مع خي املنكسر  اعانكسار خمتلفة. حاول أن جتعل الشع

 .1.5المعادلة  منتلك املستنتجة مع  تها قارنمو 
 

 Dispersion )التبدد( التشتت | 1.5

 التعليمية األهداف 

   على: ا  ، ستكون قادر الجزء من الفصلفي نهاية هذا 
 . شور و شرح سبب التشتت في الم •
 وصف آثار التشتت في إنتاج أقواس قزح  •
 ه ص مزايا التشتت وعيوب يلخت •

 

ليحصل    ، من املطرنقية  كيف تسقط أشعة الشمس على قطرات  .  مساء عاصفة مظلمة يف  ربق  يتمتع مبشاهدة قوس قزح  سي  منا كٌل  
من خالل  نرى؟ تتسبب العملية ذاهتا يف تقسيم الضوء األبيض إىل ألوان كما األلوان   ذيقوس قزح  داخل انكسارهلذه األشعة 

 .(20.1)الشكل  سملاأو األنقي شور زجاجي  و م
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: تعديل العمل من  aتكون متطابقة )متماثلة(. )االئتمان  (b)شور و وتلك التي ينتجها الم  (a)ألوان قوس قزح  20.1الشكل 
 NASA ) (credit a: modification of work: تعديل العمل من قبل ناساbكومنز؛ االئتمان ويكيميديا  " /55 ألفريدو "قبل

by “Alfredo55”/Wikimedia Commons; credit b: modification of work by NASA) 
 

  النيلي   الحظ يف بعض األحيان يو   ، األمحر والربتقايل واألصفر واألخضر واألزرق والبنفسجي   - ستة ألوان يف قوس قزح    حنو نرى  حنن  
ا الطول املوجي  قبل أعيننعندما تست ف. 21.1 الشكليف ترتبط هذه األلوان بأطوال موجية خمتلفة من الضوء كما هو مبني و . أيضاا 
اآلالف من األشكال  وهناك ستة، وهذا يتوقف على الطول املوجي. اللوان األ واحد فقط من لون منيل إىل رؤية  فإننا  ضوء، لل   النقي

،  الضوء األبيض يُعدُّ ليط من األطوال املوجية. ستجابة العني خلا حاالت أخرى، تتعلق مبدى يف  هاشعر ستأن ن، اليت ميكن األخرى
يف الواقع  فإنه ، اا أبيض دُّ الذي يعو ضوء الشمس، أما ميع األطوال املوجية املرئية. جل إىل حد ما اا موحد اا صوص، مزجيعلى وجه اخل

تسلسل األلوان  يكون  ملوجية املرئية.  وي مجيع األطوال احي  هذا املزيج  األطوال املوجية، لكن   من   مزيج جملموعة  كونهيبدو أصفر قليالا،  
لطول   اا هذا يعين أن الضوء األبيض ينتشر يف قوس قزح وفقو . الشكل  هذا  أللوان املبينة يفل  ه نفس  قزح هو التسلسل  يف أقواس 
أن  ، تقنية الناحية الأكثر من ويُعر ف الكامل لألطوال املوجية.  ه أنه انتشار الضوء األبيض يف طيف على  تشتت ال ف عر  يُ املوجة. 

 الطول املوجي.  لضوء علىانتشار ااعتمد  التشتت حيدث كلما
 

 

حسب األطوال   هتوزيع ألوان ب ن قوس قزح مستمرإال أعلى الرغم من أن أقواس قزح مرتبطة بستة ألوان،   21.1الشكل 
 الموجية.

 

  طيسية الكهر  األمواج ومجيع أنواع  الصوتية  ميكن لكٍل من األمواج على سبيل املثال، ف . اا تشتت األمواج أن يبديميكن ألي نوع من 
كما هو    مذهلة عروضاا  ميكن أن ينتجو  ،خاصة اا قد يتطلب التشتت ظروفو . تها موج لطول أن تكون مشتتة وفقاا  واألمواج املائية

.  ها السرعة نفسبتنتقل عادةا الصوتية أن مجيع الرتددات  ذإ بالنسبة للصوت،  اا أيض  اا هذا صحيحويُعدُّ احلال يف إنتاج قوس قزح. 
كهربائية، ميكنك مساع ذلك بسهولة من خالل التفاعل  الكنسة  املمن خالل أنبوب طويل، مثل خرطوم    إذا كنت تستمع إىل صوتٍ ف

املوجية. تشتت اإلشعاع   اأطواهل  لتشتت، يف الواقع، أن يكشف عن الكثري حول ما واجهته املوجة اليت تشتتميكن لمع األنبوب. 
بني   الوسطسمى ما يُ أو  –موجود بني النجوم هو  لكثري عن ماالكهرطيسي من الفضاء اخلارجي، على سبيل املثال، كشف ا

 . مي )أي بني النجوم(النج

  يقوم بالنقر على نابض  وهو ةتشتت النبض  (https://openstaxcollege.org/l/21nickmoorevid) فيديو نك موريناقش   
   الرتدد املنخفض. أمواج تفوق   الرتدد عالية  أمواجألن مور يعيد لقطات عالية السرعة تظهر  ، ذلك شرحه تابع طويل. 
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نعلم   كمااالنكسار  قرينة  على  تعتمد زاوية االنكسار  و التشتت يف أقواس قزح والعديد من احلاالت األخرى.  ظاهرة  االنكسار هو املسؤول عن  
)الجدول على الطول املوجي  ضاا عتمد أيت nفإن ، لوسٍط ُمعطى. لكن الوسطعتمد على ت nاالنكسار  قرينة من قانون سنيل. حنن نعلم أن

، ينحين للضوء البنفسجي. وهكذا، وتكون قيمها عظمى كلما اخنفض طول املوجة  n قيم ، تزدادمعني. الحظ أنه بالنسبة إىل وسط (2.1
 هنفسسل تسللل وفقاا  بيضاأل. ينتشر الضوء (b) 22.1الشكل شور يف و األمحر، كما هو موضح يف امل مثيلهالضوء البنفسجي أكثر من 

 .21.1الشكل و 20.1الشكل ة كما هو موضح يف يطوال املوجلأل
 

 .أطوال موجية مختلفة عندط مختارة ااالنكسار في أوس قرينة 2.1الجدول 

 األحمر الوسط
(660 nm) 

البنفسجي 
(610 nm) 

 األصفر
 (580 nm) 

األخضر  
(550 nm) 

 األزرق
(470 nm) 

البنفسجي 
(410 nm) 

 1.342 1.338 1.335 1.333 1.332 1.331 الماء

 2.458 2.444 2.426 2.417 2.415 2.410 األلماس

 1.530 1.524 1.519 1.518 1.514 1.512 الزجاج التاجي 

 1.698 1.684 1.674 1.667 1.665 1.662 زجاج الصوان 

 1.506 1.499 1.493 1.492 1.490 1.488 البوليستيرين

 1.468 1.462 1.459 1.458 1.456 1.455 كوارتز مصهور

 

 

شتت الضوء األبيض ي   (b). حينالسط شور وينكسر في كالو يسقط طول موجة نقية من الضوء على الم (a) 22.1الشكل 
فإن  الطول الموجي،   تختلف باختالفاالنكسار  قرينة ولما كانت(. ةأي مضخ م -هاشور )الصورة مبالغ فيو بواسطة الم

  قرينةألن ذلك األحمر إلى البنفسجي، األلوان من يتم إنتاج تسلسل ل الموجي أيضًا. زوايا االنكسار تختلف باختالف الطو 
 . مع انخفاض الطول الموجي رادزداد باط  تاالنكسار 

 تشتت الضوء األبيض بواسطة زجاج الصوان
 660األمحر ) الضوء  اوية بني درجة. ما هي الز  43.2تبلغ    ورودبزاوية   الصوان زجاج  داخل   ينتقل شعاع الضوء األبيض من اهلواء إىل

nm مثيله ( و ( 410البنفسجي nm من الضوء املنكسر؟ ) 

 5.1مثال 
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 خطة الحل
االنكسار لكل  حلساب زاوية  أطوال موجية خمتلفة. استخدم هذه القيم عند االنكسار لزجاج الصوان  قرينة قيم  2.1الجدول يبني 
 ، مث خذ الفرق للعثور على زاوية التشتت. لون 

 الحل
 زمة الضوئية: األمحر من احل ضوء بيق قانون االنكسار للط تمن خالل 

𝒏𝒂𝒊𝒓𝒔𝒊𝒏𝒂𝒊𝒓 = 𝒏𝒓𝒆𝒅𝒔𝒊𝒏𝒓𝒆𝒅  
 يلي:   كمااألمحر   الضوء انكسار زاوية  إجيادميكننا 

𝜽𝒓𝒆𝒅 = 𝒔𝒊𝒏
−𝟏 (

𝒏𝒂𝒊𝒓𝒔𝒊𝒏𝜽𝒂𝒊𝒓

𝒏𝒓𝒆𝒅
) = 𝒔𝒊𝒏−𝟏 [

(𝟏.𝟎𝟎𝟎)𝒔𝒊𝒏𝟒𝟑.𝟐𝒐

𝟏.𝟔𝟔𝟐
] = 𝟐𝟕. 𝟎𝒐  

 الضوئية:  اجلزء البنفسجي من احلزمة  سقوط  زاوية إجياد   ميكن  ،ثل شكٍل مما وب
𝜽𝒗𝒊𝒐𝒍𝒆𝒕 = 𝒔𝒊𝒏

−𝟏 (
𝒏𝒂𝒊𝒓𝒔𝒊𝒏𝜽𝒂𝒊𝒓

𝒏𝒗𝒊𝒐𝒍𝒆𝒕
) = 𝒔𝒊𝒏−𝟏 [

(𝟏.𝟎𝟎𝟎)𝒔𝒊𝒏𝟒𝟑.𝟐𝒐

𝟏.𝟔𝟗𝟖
] = 𝟐𝟔. 𝟒𝒐  

 : الفرق بني هاتني الزاويتني هويكون و 
𝜽𝒓𝒆𝒅 − 𝜽𝒗𝒊𝒐𝒍𝒆𝒕 = 𝟐𝟕. 𝟎

𝒐 − 𝟐𝟔. 𝟒𝒐 = 𝟎. 𝟔𝒐  
 مالحظة

طويلة   سافة أن تنتشر مل الضوئية  ، إال أنه إذا مسح هلذه احلزمة وليست ذات أمهية زاوية صغرية درجة قد تبدو  0.6ى الرغم من أن عل
 . جداا  تشتت األلوان ملحوظاا   مبا فيه الكفاية، يصبح

األشعة  كٍل من يتعني على  ، داخل كتلة من زجاج الصوان ،املسافة  لتبني ما هي يف املثال السابق  فهمكمن تحقق  4.1  
 ؟ mm 1.0فصلهما مبقدار  أن يتم البنفسجية التقدم قبل  مثيلتها احلمراء و 

 

عن   عندما تنظر بعيداا  أنك ترى قوس قزح فقط تالحظاس. رمبا يتم إنتاج أقواس قزح من خالل مزيج من االنكسار واالنعك
يف  عند دخوله مرتني ينكسر الضوء  . (23.1الشكل )  هلذه القطرة الشمس. يدخل الضوء يف قطرة ماء وينعكس من اجلزء اخللفي 

، ويالحظ قوس قزح  تتشتي فإن الضوء ، الطول املوجي باختالفانكسار املاء خيتلف  قرينة وملا كانت القطرة وعند مغادرهتا.
يعتمد قوس قزح الفعلي    . طول املوجة(ب  يتعلق قانون االنعكاس ال    ، ألن. )ال حيدث تشتت يف السطح اخللفي (( a)  24.1الشكل  )

قطرات  العديد من  املراقب من    ينتنكسر وتنعكس باجتاه عي   ، اليتاألشعة من    على عدد ال حيصى  ،الذي يراه أحد املراقبني و   ،لأللوان 
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، ولكن ميكن مالحظتها أيضاا يف  عندما تكون اخللفية مظلمة، كما هو احلال يف الطقس العاصف  التأثري أكثر إثارةويكون . ءاملا
 رشات العشب.  املياه ويف مشالالت 

.  23.1الشكل من  (b)كما هو موضح يف اجلزء   جتاه الشمسالزاوية معينة بالنسبة بلنظر ل عندما يكون هناك داعٍ يأيت قوس قزح 
فوق قوس   يتوضع اا هذا احلدث النادر قوسوينتج مت إنتاج قوس قزح "ثانوي" آخر. انعكاسان للضوء داخل قطرة املاء،  حدث إذاف

  أي يتوضع اللون  ، ساساألعكسي لقوس قزح  برتتيبٍ تتمتع  اا ، وينتج ألوانمن الشكل (c)يف اجلزء هو موضح كما   قزح األساس
 . ها ي يف أكرب األمحر يف أدىن زاوية والبنفسج

 
هذا ينكسر . لهذه القطرةينعكس من الجزء الخلفي فيها و يدخل  ،الماءمن يسقط على قطرة  ئيشعاع ضو  23.1الشكل 

  في القطرة وعند مغادرتها. عند دخوله  ويتشتتالضوء 
 

 
  المختلفة لوان لرؤية األألوان مختلفة في اتجاهات مختلفة، لذا يجب عليك النظر إلى مواقع مختلفة   برزت (a) 24.1الشكل 

جعل الزاوية الصحيحة مع ، يبين المراقب وأي نقطة على القوس ًا،خط أن هناك من حقيقةينشأ قوس قزح  (b)قوس قزح. ل
: c  ئتماناالقوس قزح مزدوج. ) (c)األشعة المنكسرة.  ى هذا األخير تلقيل ،للمراقب بالنسبة الشمسلضوء شعة المتوازية األ

 ( كومنزيكيميديا قبل "نيكوالس/ و  تعديل العمل من
(credit c: modification of work by “Nicholas”/Wikimedia Commons) 

 

،  الضوء األبيض يتشتت مشاكل يف األنظمة البصرية. ذلك ، لكن ميكن أن يسبب ينتج عن التشتت أقواس قزح مجيلة  ميكن أن
ينتج   الليزروملا كان تداخل يف النهاية مع الرسائل األخرى. ي و الوقت،  ضوء معهذا ال نتشر ياأللياف، و  عرب الرسائل  لنقل  املستخدم

  نقل يف  ضوء األبيض  ال   هذا ما يتميز به شعاع الليزر عن مثيله ، و ضئيل  ت تشتل   هذا الليزر خيضع   ضوء   فإن ،  اا تقريب  وحيداا طول موجة  
  ها تعرب اليت    ادة كمية امل  ضاء اخلارجي لتحديددمة إلينا من الف الكهرطيسية القا  مواج علومات. يف املقابل، ميكن استخدام تشتت األامل
 .ه األمواجهذ
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 Huygens’s Principle مبدأ هيغنز |  6.1

 التعليمية األهداف 

  على: ا  ، ستكون قادر الجزء من الفصلفي نهاية هذا 
 نز غصف مبدأ هي و  •
 نعكاس نز لشرح قانون اال غم مبدأ هي ااستخد  •
 كسار انون االننز لشرح قغم مبدأ هي ااستخد  •
 )االنعراج(  نز لشرح الحيودغ استخدم مبدأ هي •

 

  الظواهر هذه  بعض  تتطلب  ،  لضوء. ومع ذلك ل   ي شعاعالنموذج  الالظواهر البصرية باستخدام    ةناقشم  حىت اآلن يف هذا الفصلجرى  
  خاص عندما يكون الطول املوجي  كلٍ بش اا هذا صحيح ويُعدُّ موجة الضوء.  املزايا اليت تتمتع به على  يةبنمليل وتفسريات احتإجراء 

ال غىن عنها هلذا   أداةا  مبدأ هيغنز ويُعد ُّ . ( احليوداالنعراج )شق يف حالة وجود ، مثل بصريالهاز اجلمع أبعاد  مقارنةا ال يكاد يذكر 
 التحليل. 
،  راشتن ثل هذا االيفة ملة خفموج   ، إذ ميكن ختيل رى من األعلى ومن اجلانبتُ كيف تبدو املوجة املستعرضة كما    25.1الشكل  يوضح  

   ىعلاألمن قممها(   جبهات املوجة )أونرى  يف الفضاء. حنن هذه املوجة هتتز على الرغم من أننا ال نرى يف الواقع 
قد  و   كهربائي أو مغناطيسي.رسم بياين حلقل    على شكل   نظر اجلانب امل  سوف يكون موجات احمليط. و   إىلسفل  لألكما لو كنا ننظر  

 بصريات الموجة. ر الواردة أعاله أكثر فائدة يف تطوير مفاهيم حول  النظجهة تكون و 
 

 
اتجاه االنتشار يكون الجانب.  على ومناألمن  تشاهدموجة الضوء الكهرطيسي، كما  تشبه  ،موجة عرضية 25.1الشكل 

 .بشعاعيمثلها  ( وهوهاعلى جبهات الموجة )أو قمم اً عمودي
 

  كيف وأين  ،بالتفصيلو  ،ر تقنية مفيدة لتحديد ي طو بت  Christiaan Huygens (1629 -1695) نز غي هالعامل اهلولندي كريستيان قام 
  الصغرية جا مو ألاا ل مصدر تشكل وجة املعلى أن كل نقطة على جبهة  نز غمبدأ هي ، ينص انطالقاا من موقع معروف و ج. ا مو تنتشر األ 
 . هذه األمواج الصغريةجلميع الزاوية بهة املوجة اجلديدة ظل ل جشكوتلموجة نفسها. نفسها ولسرعة باليف االجتاه األمامي  املنتشرة
قمة  يف ال  جة هي احلافة الطويلة اليت تتحركجبهة املو  تكون  على سبيل املثال، ف نزغهي كيف يتم تطبيق مبدأ  26.1الشكل يوضح 

رسم هذه  . وميكننا أن نvنتشار كل نقطة على جبهة املوجة موجة نصف دائرية تتحرك بسرعة اال وتبعث  . ويف اجلوف )القاع(
جبهة املوجة اجلديدة  وتكون . s = vtسافة ملركت حت قد هذه األمواج ، حبيث تكون يف وقت الحق  tمواج الصغرية مع الزمن األ

هذه  جلميع أنواع  نز غهيمبدأ يصلح . tفيما بعد وخالل الزمن املوجة  تشكليث نتوقع أن تحب و مواج الصغرية، أل املستوي لظل هي 
  ، الضوئية   األمواج   ليس فقط وصف كيفية انتشار   ، فيد امل  ومن .  ئيةالضو   األمواجو   يةالصوت  ومثيلتها   ائية امل  األمواج مبا يف ذلك    ، جاألموا 
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شعة  األتتداخل  خيربنا كيف وأين  نز غهيمبدأ ، سنرى أن ذلك. باإلضافة إىل اا أيض ولكن يف شرح قوانني االنعكاس واالنكسار
 . ئية الضو 

 

 
نصف  أمواجًا صغيرةكل نقطة على جبهة الموجة  ، حيث تبعثموجة مستقيمةجبهة نز على غق مبدأ هيطب  ي   26.1الشكل 

 .لهذه األمواجخط الجبهة الموجة الجديدة هي ظل وتشكل . s = vtمسافة لتحرك ت دائرية
 

 االنعكاس
عندما تضرب  ف نعكاس. اال  قانونل  وذلك طبقاا ، الورود كيف تعكس املرآة موجة واردة بزاوية تساوي زاوية   27.1الشكل يوضح 

اليسار   القريبة من وتتمتع األمواج . ميينها  مث منومن  ، من اجلزء األيسر من املرآة  يف البداية أمواج صغرية، تنبعث مقدمة املوجة املرآة
 . يف هذا الشكل ، مما ينتج جبهة أمامية تسري يف االجتاه املوضح بزمن لتنتقل بعيداا 

 
وت بعث األمواج الصغيرة الموضحة في  . مستوية التي تصدم المرآةالموجة ال جبهةينطبق مبدأ هيغنز على  27.1الشكل 

ويبين ظل هذه األمواج القصيرة وكأنما جبهة الموجة الجديدة قد   الشكل عندما تصدم كل نقطة من جبهة الموجة المرآة.
في  تجاه االنتشار عموديًا على جبهة الموجة كما هو موضح انعكست بزاوية انعكاس مساوية لمثيلتها الورود. ويكون ا

  شارات السهمية المتجهة نحو األسفل.اإل
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 االنكسار
. كل موجة  ( 28.1)الشكل    املوجة اليت متر من وسط إىل آخر  جبهة على    نز غ هيأ  ميكن تفسري قانون االنكسار من خالل تطبيق مبد

سرعة الضوء أصغر يف   وملا كانت. وساط بني األ السطح البييناملوجة  جبهة  عندما عربت هاإصدار  جرى الشكل هذا يف قصرية 
.  يف هذا الشكل كما هو موضح  هااجتاهغري ت  اجلبهة اجلديدة للموجةفإن ، الزمن املعطى يف  اا الوسط الثاين، وال تنتقل األمواج بعيد

ن سنيل  ميكن اشتقاق قانو و . مبسريه حنو األسفل  الضوءتباطؤ عند  الناظم صبح أقرب إىل يل هاجتاهشعاع الغري ي ر ملاذا فسِّ هذا ما يُ و 
 . ( 6.1مثال وال)  28.1الشكل من الشكل اهلندسي يف 

 

 

مستوية عابرة من وسط إلى آخر، وانخفضت سرعتها. وينحني الشعاع مبدأ هيغنز على جبهة موجة تطبيق  28.1الشكل 
 في الوسط الثاني.نحو الناظم، في حين تتمتع األموج القصيرة بسرعة أقل 

 اشتقاق قانون االنكسار
 استنبط قانون االنكسار من خالل دراسة هندسة جبهة األمواج 

 خطة الحل
  Aاليت تصل إىل السطح عند النقطة  ،املوجة العارضة  جبهةيُظهر والذي  ،28.1لشكل ل  تكبريهو و  ، 29.1الشكل بالنظر إىل 

  B  إىل مثيلتها   B  لنقطةا  لتصل من   Δt  ا تستغرق املوجة القصرية الفرتة الزمنيةينم، ب1ضمن الوسط    B، يف حني ال تزال النقطة  فقط
  حيث ، t 2AA′ = vقدرها  مسافة  2 إىل الوسط A النقطة ويلزم للموجة القصرية، لتنتقل من ، c / n 1v =1بسرعة على السطح 

2= c / n 2v .2،  الحظ أنه يف هذا املثالv   1 أبطأ منv 1 ألنn <2n . 

 6.1مثال 
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 .2إلى الوسط  1قانون االنكسار من الوسط ل يهندسالشكل ال 29.1شكل لا
 

 الحل 
. الحظ من  2داخل الوسط  ′AA′Bواملثلث  1داخل الوسط  ′ABBمن املثلث  بني كلٍ مشرتكة  ′ABاملستقيمة القطعة  تكون 

 : بطريقتني AB ′طول  استنتاج يتم  .  2θ الزاوية ∠A′AB′ تساوي ،  . وباملثل 1θ  ورود تساوي زاوية ال  ∠BAB′الزاوية    أن،  ي اهلندسالشكل  
𝑨𝑩 =

𝑩𝑩

𝒔𝒊𝒏𝜽𝟏
=

𝑨𝑨

𝒔𝒊𝒏𝜽𝟐
  

 : ، حنصل على1t / nΔBB′ = cوباملثل   ،من األعلى  = ′2t / nΔcAA ل كٍل من واستبداالسابقة عند قلب املعادلة 
𝒔𝒊𝒏𝜽𝟏
𝒄𝚫𝒕

𝒏𝟏⁄
=

𝒔𝒊𝒏𝜽𝟐
𝒄𝚫𝒕

𝒏𝟐⁄
  

 : املألوف ها بسط هذه املعادلة يف شكلتُ من املعادلة السابقة،   cΔt حذف املقدار  فإذا مت 
𝒏𝟏𝒔𝒊𝒏𝜽𝟏 = 𝒏𝟐𝒔𝒊𝒏𝜽𝟐  

 مالحظة

هذا القانون  اق اشتق  إن ، إال االنكسار   فقرةيف  وذُكر العامل سنيل، بواسطة  اا شاؤه جتريبيإنعلى الرغم من أن قانون االنكسار قد مت 
 تتباين بتباين األوساط اليت مير فيها الضوء. وفهم أن سرعة الضوء  نزغهي مبدأ استخدام  هنا يتطلب 

وسرعة الضوء يف  ،  n 1n <2  حبيث تكون    2nت قيم  إذا اخنفضف  ،n 1n >2، كان لدينا  6.1المثال  يف    فهمك من  تحقق     5.1  
 واجتاه الشعاع املنكسر؟   ′A′B جلبهة املوجة ماذا سيحدث و  ؟′AA ، ماذا سيحدث لطول1أسرع من الوسط   2الوسط 

 Walter م من قبل وولرت فندت املصم( https://openstaxcollege.org/l/21walfedanirefيعرض هذا التطبيق الصغري )  

Fendt  القصرية   نز غ هيأمواج  استخدام  من خالل  االنعكاس واالنكسار  كٍل من  لـ  اا متحرك  اا رمس  Huygens’s wavelets     أثناء التحكم
 . ميكنك رؤية جبهات املوجة املنعكسة واملنكسرة. هذه األمواج تأكد من النقر على "اخلطوة التالية" لعرض    (. البارامرتاتالوسائط )يف  

 

 الحيود )االنعراج(
ضوء، نالحظ  بالنسبة لل مة؟  ماذا حيدث عندما متر موجة من خالل فتحة، مثل الضوء الساطع من خالل الباب املفتوح يف غرفة مظل
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عندما مير الصوت  أما أجزاء أخرى من الغرفة. إىل  من املدخل على أرضية الغرفة، وال ينحين أي ضوء مرئي حول الزوايا اا حاد ظالا 
)الشكل   الفتحة ه ينتشر عندما مير من خالل هذ وبالتايل نالحظ ذلك الصوت  ، نسمع ذلك يف كل مكان يف الغرفةفعرب الباب، 

الضوئية يف هذه احلالة؟ اجلواب هو أن الضوء له أطوال موجية قصرية   مثيالهتا و ية لصوت. ما هو الفرق بني سلوك األمواج ا ( 30.1
الصوت    تردد فإذا كان  الباب واالحنناءات حول الزوايا )  مقاس  من مرتبة أطوال موجية  فيتمتع بالصوت  أما  األشعة.    ويؤدي دور للغاية  
 جة الصوتية يساوي: ول املو ، فإن طHz 1000 مقداره

𝜆 =
𝐶

𝑓
=

330𝑚
𝑠⁄

1000𝑠−1
= 0.33𝑚  

 (. الباب دخل مثالث مرات أصغر من عرض  أي بنحو
 
 

 
  اً طول موجة الضوء صغير  ولما كان( الضوء الذي يمر عبر المدخل يصنع مخططًا حادًا على األرض. a) 30.1الشكل 

( األمواج الصوتية تنحني في جميع أنحاء الغرفة، أي تأثير الموجة،  bاألشعة. )جدًا مقارنًة بمقاس الباب، فهو يؤدي دور  
 الموجي يكون مماثاًل لمقاس الباب. هاذلك ألن طول

 
 

ملشاهدة أن الضوء ينحين كما هو احلال يف   نز غهي إذا مررنا الضوء من خالل فتحات أصغر كالشقوق مثالا، ميكننا استخدام مبدأ 
سمى احنناء موجة حول حواف فتحة أو عقبة باحليود )االنعراح(. واحليود هو عبارة عن ميزة للموجة،  يُ  .(31.1)الشكل الصوت 

وبالتايل، فإن  حيود لظاهرة ما، فإنه دليل على أن هذه الظاهرة عبارة عن موجة.  وحيدث جلميع أنواع األمواج. فإذا لوحظ توافر
، هو دليل على أن الضوء هو عبارة عن موجة. سوف تتعلم عن  31.1الشكل يف  احليود األفقي لشعاع الليزر، بعد عبوره الشقوق 
 . للحيوداحليود مبزيد من التفصيل يف الفصل املخصص  
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على جبهة موجة مستوية تصدم فتحة. تنحني حواف جبهة الموجة بعد مرورها خالل  تطبيق مبدأ هيغنز  31.1الشكل 

يبلغ مقدار االنحناء أقصاه عندما تكون الفتحة صغيرة، وبما يتفق مع الحقيقة، والتي  الفتحة، وت سمى هذه العملية الحيود. و 
ع الكائنات التي تتمتع بالمقاس نفسه أكثر وضوحًا عندما تحدث تفاعالت متبادلة متكمن في أن خصائص الموجة تكون 

 لطول الموجة. 
 

 Polarization الستقطابا | 7.1 
 التعليمية األهداف 

  على: ا  ، ستكون قادر الجزء من الفصلذا في نهاية ه 
 مرور الضوء المستقطب عبر مرشح االستقطاب  عند شدةتوضيح التغير في ال •
 Brewster’s angle حساب تأثير االستقطاب من خالل االنعكاس وزاوية بروستر  •
 وصف تأثير االستقطاب عن طريق االنتثار  •
 LCD شرح استخدام المواد المقطبة في أجهزة مثل شاشات •

 

وهج الضوء املنعكس من املاء    خفضالنظارات الشمسية املستقطبة مألوفة لدى معظمنا. وتتمتع هذه النظارات مبقدرة خاصة على  
. ما هو االستقطاب؟ كيف  االستقطابسمى لضوء، وتُ لة يوج املاصية اخل. ولديها هذه املقدرة بسبب (32.1)الشكل أو الزجاج 

 . للضوءة  ي اصية املوجاخلهذه األسئلة ب  عنجابات ته؟ ترتبط اإلبعض استخداما   مايتم إنتاجه؟ و 

 

 

الوهج من الضوء المنعكس من سطح الماء.  خفضتوضح هاتان الصورتان لنهر تأثير مرشح االستقطاب في  32.1 الشكل
، ي شاهد انعكاس يكن كذلك. وكنتيجةلم  (a) من هذا الشكل باستخدام مرشح االستقطاب، بينما الجزء (b) تم التقاط الجزء

ت عدُّ النظارات الشمسية المقطبة مفيدة بشكل  خاص على  . (b) بينما ال ي شاهد ذلك في الجزء، (a) لسحب والسماء في الجزءا
 (كومنزويكيميديا /  "أميذشز" تعديالت في العمل من قبل: bو a )االئتمان . الثلج والماء

(credit a and credit b: modifications of work by “Amithshs”/Wikimedia Commons) 
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 Malus’s Lawقانون مالوس  
 األمواج الكهرطيسية  حول كما لوحظ يف الفصل السابق و . (EM)الكهرطيسية   أحد أنواع األمواجالضوء يُعدُّ 

(http://cnx.org/content/m58495/latest)  ، الكهرطيسية    أن األمواج(EM)    كهربائي    نيلحق عرضية تتكون من    أمواج عبارة عن
خاصة لالهتزازات  ، ال توجد اجتاهات   عام بشكلٍ و ،  (. ومع ذلك 33.1الشكل  على اجتاه االنتشار )  هتتز عمودياا اليت  ، و مغناطيسيو 

  االستقطاب ويُعدُّ  اجتاه االنتشار.    على  عموديو موجه بشكل عشوائي    مستوٍ يف أي    انهتز إذ ي؛  يسواملغناطي  يف احلقلني الكهربائي
ه،  ليس هو نوع االستقطاب نفس وهذا جتاه انتشار املوجة. )ال  بالنسبةاجتاه حمدد ب تتمتعاملوجة  اهتزازاتىل أن يت تشري إ السمة ال

موجة  لبالنسبة لأما . مستقطبةتكون  ،ثل هذا االجتاهمب األمواج، اليت تتمتعويقال إن والذي متت مناقشته لفصل الشُّح ن(. 
، ميكننا التفكري يف أسهم   للحقل الكهربائي. وبالتايل االجتاه موازياا هذا ليكون  االستقطاب  حندد اجتاهفنحن ، EMالكهرطيسية 

 . 33.1الشكل يف  هو موضح االستقطاب كما  ظهار اجتاهإقل الكهربائي هبدف  احل
 

 

 ( �⃗⃗�)بائي من الحقل الكهر  ضوئية، فهي موجة عرضية. ويكون كل  مثيلتها ال EMتشبه الموجة الكهرطيسية  : 33.1الشكل 
 الكهربائي.عموديين على اتجاه االنتشار. وي عدُّ اتجاه استقطاب الموجة اتجاه الحقل  (  �⃗⃗�)ومثيله المغناطيسي 

 
 

مستٍو  يف حبل واحد يف  هتزازاتاالتكون . 34.1الشكل حة يف األمواج العرضية يف احلبال املوض   باحلسبان، خذ ملزيد من البحث 
إذا  ف . مستقطبة أفقيا  فتكون   االهتزازات املوجودة يف احلبل اآلخر يف مستٍو أفقي، تلك أما   عموديا .تقطبة سمقال إهنا  ويُ  عمودٍي، 

أما  . املستقطبة أفقياا  مواج األ  ةالعمودي  فتحة ال  متنع هذه  عربها، يف حني متر  األمواج فإن ، وضع فتحة عمودية على احلبل األول مت
 . يف احلبال  اليت حتدث مماثالا لالضطرابات يكون الكهربائي   قلاجتاه احل فإن، (EM) الكهرطيسية   األمواجبالنسبة إىل 

 

 

 
 

في مستو   (b)في مستو  عمودي، وتلك الموجودة في الحبل اآلخر  (a)االهتزازات العرضية في حبل  واحد   34.1الشكل 
ر الفتحات العمودية األمواج المستقطبة عموديًا أفقي. ي قال إن األول مستقطب عموديًا، واآلخر ي قال أفقي االستقطاب. ت مر  

 وتحجب مثيلتها المستقطبة أفقيًا.
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(. ويقال  (a)  35.1 الشكلهلا حقول كهربائية يف اجتاهات عشوائية ) اا الشمس، والعديد من مصادر اإلضاءة األخرى، أمواجتنتج 
 يع االجتاهات املمكنة لالستقطاب. ، ألنه يتكون من العديد من األمواج ويف مجغير مستقطبإن هذا الضوء 

شقوق )أو فتحات( استقطاب   نزلة مب  - مؤسس شركة بوالرويد،  - Edwin Landواليت اخرتعها إدوين الند   -  تُعدُّ املواد بوالرويد 
واحد.   از يف اجتاهٍ تنحتتكون املرشحات املستقطبة من جزيئات طويلة و للضوء، إذ تسمح لالستقطاب باملرور باجتاه واحد فقط. 

  عبور فهم ملاذا ال يستطيع ال أن ن   ميكننالك املوجودة يف احلبال املهتزة،  ماثلة لت امل  زيئات على أهنا العديد من الشقوقإذا فكرنا يف اجلف
مرشح احلقل الكهربائي   رمير  ه، على طول والذي  ،حمور مرشح االستقطاب هو االجتاهويكون باستقطاب حمدد.  املتمتعالضوء  الإ
 .EM هرطيسية لكا ملوجةا

 

 

 
يمثل السهم النحيل شعاع الضوء غير المستقطب. أما األسهم الغامقة فتمثل اتجاه استقطاب األمواج الفردية،  35.1الشكل 

يحتوي  (b)إذا كان المصباح غير مستقطب، فإن األسهم ت شير في جميع االتجاهات.  (a)والتي تتكون منها األشعة. 
  ة بالتوازي مع اتجاه هذا المحور.شق تمر عبره الحقول الكهربائي مل بمنزلةستقطاب يعلى محور امرشح االستقطاب ع

 على أنه اتجاه حقلها الكهربائي. EMوي عر ف اتجاه استقطاب الموجة الكهرطيسية 
 

طول  على تأثري مرشحني مستقطبني على الضوء غري املستقطب يف األصل. يستقطب املرشح األول الضوء  36.1الشكل يوضح 
، الذي يعرب املرشح  ل الضوء املستقطب ام ك  فإن، عندها  متوازية( )  بعضها  حاذاةمب  حماور املرشحني األول والثاين عندما تكون  و .  حموره
ور  حمل ، الذي يكون موازياا مكون الضوءإن ، فجرى تدوير مرشح االستقطاب الثاين  إذاف. أيضاا  الثاين سوف يعرب املرشح  األول، 

 ، ال يتم مترير أي ضوء بواسطة املرشح الثاين. وعندما تكون احملاور عمودية. لذي ميكن أن يعرب فقط و ا ، هاملرشح الثاين
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يمر كامل الضوء المستقطب من قبل   ( a)تأثير تدوير مرشحي استقطاب، حيث يستقطب األول الضوء.  36.1الشكل 
تم تدوير المرشح الثاني، فإن جزءًا من الضوء يتم  ولما (b)مرشح االستقطاب الثاني، ألن محوره مواز  لمحور األول. 

في هذه الصورة، و ضع    (d)عندما يكون المرشح الثاني عمودًيا على األول، ال يتم تمرير أي ضوء.  (c)تمريره فقط. 
  طاب فوق اثنين آخرين، بحيث يكون محور هذا المرشح عموديًا على المرشح الموجود على اليمين )المنطقةمرشح االستق

 العاتمة(، وبالتوازي مع المرشح على اليسار )المنطقة المضيئة(.  
 (credit d: modification of work by P.P. Urone) )االئتمان د: تعديل العمل من قبل ب. ب. أورون(

 
 

تقطاب وحمور املرشح.  هي الزاوية بني اجتاه االس θاملوازي حملور املرشح فقط. دعونا ندعو  EMير مكون املوجة الكهرطيسية يتم متر 
شدة   وملا كانت (. 37.1الشكل )  E cos θ طال ، فإن اجلزء املرس ل من املوجة يتمتع باملE طال ان احلقل الكهربائي يتمتع مب فإذا ك

 ترتبط باملوجة الساقطة )الواردة( من خالل املعادلة التالية:   Iا، فإن شدة املوجة املنقولة مطاهلاملوجة تتناسب مع مربع  
𝐼 = 𝐼0𝑐𝑜𝑠

2𝜃                                                                          (1.6)  

 . بقانون مالوس هذه املعادلة معروفة و هي شدة املوجة املستقطبة قبل املرور عرب املرشح.   0I :حيث
 

 

ره، خافضًا من شدة أي ضوء ال ي ستقطب يمرر مرشح االستقطاب فقط المكون من الموجة الموازي لمحو  37.1الشكل 
 موازيًا لمحوره.
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تساعدك على    ، (https://openstaxcollege.org/l/21phyanielefieالرسوم المتحركة للفيزياء مفتوحة المصدر )تساعد    
الزاوية املعروضة هي  الحظ أن  - يواجه مرشحاا مستقطباا. ميكنك تدوير املرشح الذي الضوء  اأهن وكتصور أسهم احلقل الكهربائي 

 تدوير الرسوم املتحركة لت تخيل ثالثي األبعاد.  ميكنك أيضاا  بالراديان. 

 بواسطة مرشح االستقطاب الضوء شدةحساب تخفيض 
 ٪؟   90.0الزاوية املطلوبة بني اجتاه الضوء املستقطب وحمور مرشح االستقطاب للحد من شدته بنسبة  ما

 خطة الحل
 قيمتها األصلية. وهذا يعين أن   من 0.100أو  ٪ 10.0 يبقى ،  ٪ 90.0بة  عندما يتم خفض الشدة بنس

 I = 0.100I0.   املعلومات، ميكن استخدام املعادلةباستخدام هذه  I = I0cos
2θ .إلجياد الزاوية املطلوبة 

 الحل
I  حبل املعادلة = I0cos

2θ من أجل  cosθ واستبداهلا بالعالقة اليت تربط ما بني  I   وI0  :جند أن 

𝒄𝒐𝒔𝜽 = √
𝑰

𝑰𝟎
= √

𝟎.𝟏𝟎𝟎 𝑰𝟎

𝑰𝟎
= 𝟎. 𝟑𝟏𝟔𝟐  

 مساوية:  وبالتايل تكون قيمة 
𝜽 = 𝒄𝒐𝒔−𝟏𝟎. 𝟑𝟏𝟔𝟐 = 𝟕𝟏. 𝟔𝒐  

 مالحظة
من   ٪ 10.0القيمة الضوء لتصل إىل  شدة هناك حاجة إىل زاوية كبرية إىل حد ما بني اجتاه االستقطاب وحمور املرشح بغية خفض 

  شدةدرجة، تنخفض ال  45ثرية لالهتمام أنه عند الزاوية  ملهنا  وإقيمتها األصلية. ويبدو هذا معقوالا بناءا على جتربة األفالم املستقطبة.  
  18.4درجة خلفض الشدة إىل الصفر، وأنه عند الزاوية  18.4يبقى  ه درجة تعين أن  71.6من قيمتها األصلية. الحظ أن  ٪ 50إىل 

 . ناظرمن القيمة األصلية، وذلك من خالل إعطاء دليل على الت  ٪  90.0ليل الشدة إىل درجة، يتم تق 

نه جرى تدوير مرشح االستقطاب  أ، دعنا نقول 7.1المثال الرغم من أننا مل حندد االجتاه يف  ىفعل :تحقق من فهمك  6.1 
ماذا سيكون مقدار ختفيض الشدة إذا مت تدوير    ٪.90.0ء بنسبة  درجة هبدف خفض شدة الضو   71.6يف اجتاه عقارب الساعة مبقدار  

 درجة؟  71.6مرشح االستقطاب يف اجتاه عقارب الساعة مبقدار 
 

 االستقطاب بواسطة االنعكاس
النظارات الشمسية املستقطبة تقلل من وهج الضوء املنعكس، ألن هذا الضوء مستقطب. وميكنك  اآلن، رمبا ميكنك ختمني أن 

نعكس من املاء أو  ن ذلك بنفسك عن طريق محل النظارات الشمسية املستقطبة أمامك وتدويرها أثناء النظر إىل الضوء املالتحقق م
طع وقامت، لكن ليس أسود متاماا. وهذا يعين أن الضوء املنعكس  الزجاج. وأثناء تدوير النظارات الشمسية، ستالحظ أن الضوء سا 

 اا بواسطة مرشح االستقطاب. مستقطب جزئياا، وال ميكن حظره متام
ما حيدث عندما ينعكس الضوء غري املستقطب من السطح. ينكسر الضوء املستقطب عمودياا بشكل تفضيلي    38.1الشكل  يوضح  

نعكس أكثر استقطاباا أفقياا. وتقع أسباب هذه الظاهرة خارج نطاق هذا النص، ولكن من  على السطح، حبيث يتم ترك الضوء امل
شكل سهم. ومُيث ل االستقطاب العمودي بسهم عمودي على السطح،   متثيله على كر أن اجتاه االستقطاب ميكن السهل أن نتذ 

بسهم يرتد على جانبه، ومن املرجح أن يكون  ينعكس. ومُيث ل االستقطاب األفقي  وأكثر من ذلك من املرجح أن يصطدم وال

 
 

 
 

 
 

 
 

 7.1مثال 
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 الضوء املنعكس أكثر من الضوء غري املستقطب من املصادر األخرى.  منعكساا. حتظر النظارات الشمسية ذات احملاور العمودية 
 

 

االستقطاب بواسطة االنعكاس. يحتوي الضوء غير المستقطب على كميات متساوية من االستقطابين العمودي  38.1الشكل 
ركًة الضوء المنعكس واألفقي. وبعد التفاعل مع السطح، يتم امتصاص المكونات العمودية أو انكسارها بشكل تفضيلي، تا

تصدم جانبيها وترتد عنها، في حين أن السهام الصادمة للقمم تذهب   أكثر استقطابًا أفقيًا. وي عدُّ هذا أقرب إلى السهام التي
 إلى السطح. 

 

ن إثبات  انكسار األوساط املعنية. ميك قرائنمن الضوء ال ينعكس، فإنه ينكسر، فإن مقدار االستقطاب يعتمد على  جزءٌ  وملا كان
 بالعالقة التالية:   معطاة bθقطب متاماا عندما تكون زاوية االنعكاس أن الضوء املنعكس مست

𝑡𝑎𝑛𝜃𝑏 =
𝑛2

𝑛1
                                                                   (1.7)  

انكسار الوسط الذي يشكل السطح البيين   قرينة  2nس، و فيه الضوء الوارد واملنعك  الوسط، الذي يسريقرينة انكسار  1nحيث 
  ، اإلسكتلندي وسرت، إذ مسِّيت على اسم عامل الفيزياء  بزاوية بر   bθ  ، وتعرف الزاوية بروسرت   قانون وتُعرف هذه املعادلة ب  العاكس للضوء. 

 الذي اكتشفها يف القرن التاسع عشر. 

كالا من    https://openstaxcollege.org/l/21phyaniincref)) درالرسوم المتحركة من الفيزياء مفتوحة المصتظهر  
الضوء الوارد واملنعكس واملنكسر على شكل أشعة وأمواج كهرطيسية. حاول تدوير الرسوم املتحركة لتحصل على منظر ثالثي  

 . تقطباا للغاية كس مساألبعاد، وحاول أيضاا تغيري زاوية الورود. ستالحظ، بالقرب من زاوية بروسرت، يصبح الضوء املنع

 حساب االستقطاب بواسطة االنعكاس

(a)  ن املاء؟ واء أفقياا بالكامل عندما ينعكس عبأي زاوية سوف يُستقطب الضوء املتحرك يف اهل(b)  وعندما ينعكس من الزجاج؟ 

 خطة الحل

،  2n 1.333 = قرينة، ويتمتع املاء ب1n 1.00 =انكسار  قرينةيتمتع اهلواء ب ، إذاالنكسار  قرائن  يكل ما حنتاجه حلل هذه املسائل ه 
tanθb  . وميكن أن تستخدم املعادلة n′2 1.520 = قرينةويتمتع الزجاج ب =

n2

n1  لتحديد قيمbθ   .يف كل حالة 
 الحل
(a)  بإدخال املقادير املعروفة يف املعادلة : 

 
 

 
 

 8.1مثال 



 

55 

𝑡𝑎𝑛𝜃𝑏 =
𝑛2

𝑛1
  

 جند أن: 
𝑡𝑎𝑛𝜃𝑏 =

𝑛2

𝑛1
=
1.333

1.00
= 1.333  

 جند أن:  bθوحبل هذه املعادلة من أجل الزاوية  

𝜃𝑏 = 𝑡𝑎𝑛
−11.333 = 53.1𝑜   

 وبشكٍل مماثل، حُتل املسألة بالنسبة لوسطي الزجاج التاجي واهلواء: 

𝑡𝑎𝑛𝜃𝑏
 =

𝑛2


𝑛1
=
1.520

1.00
= 1.52  

 وهكذا جند أن: 
𝜃𝑏
 = 𝑡𝑎𝑛−11.52 = 56.7𝑜  

 

 مالحظة

تكون زاوية بروسرت يف    ، حبيث يكون حموره عمودياا. كلياا من خالل مرشح استقطايب جيدميكن حجب الضوء املنعكس هبذه الزوايا  
من املاء  حالة املاء واهلواء مماثلة لتلك يف حالة الزجاج واهلواء، وعندها تكون النظارات الشمسية فعالة بالقدر نفسه للضوء املنعكس  

ل ظروف مماثلة. وال ينعكس ذلك الضوء الذي ينكسر يف هذه األوساط. هلذا، عندما تكون زاوية الورود مساوية  أو الزجاج، ويف ظ 
عمودياا بشكٍل كلي، ذلك ألنه ال   اا قليالا عمودياا. ولن يكون هذا الضوء مستقطب اا لزاوية بروسرت، يكون الضوء املنكسر مستقطب

 ذا ينكسر مقدار كبري من الضوء املستقطب أفقياا. صغري من الضوء الساقط، وهلينعكس سوى جزء  

 ؟ ٪ 100إذا كان الضوء الساقط األصلي بالفعل مستقطباا عمودياا بنسبة  ملا حيدث لزاوية بروسرت  تحقق من فهمك   7.1 
 

 تفسير مرشحات االستقطاب من وجهة النظر الذرية
)أي الضوء املرئي    EMشق، حيث ميرر هذا الشق األمواج الكهرطيسية    نزلةطاب يعمل مب تتمتع مرشحات االستقطاب مبحور استق

يف كثري من األحيان(، واليت حتتوي على حقل كهربائي مواٍز للمحور. ويتم ذلك بتوافر جزيئات طويلة حماذية عمودياا للمحور كما  
 . 39.1الشكل    هو موضح يف

 

، EMستقطاب. وفي حالة وجود موجة كهرطيسية عموديًا على محور مرشح االجزيئات طويلة تكون محاذية  39.1الشكل 
يكون مكون الحقل الكهربائي عموديًا على هذه الجزيئات المارة عبر المرشح، في حين يجري امتصاص المكون الموازي  

 لهذه الجزيئات.
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 ب اهتزاز اإللكترونرسم تخطيطي إللكترون في جزيء طويل يهتز موازيًا للجزيء. ويسب 40.1الشكل 
 الموازية للجزيء.  EMامتصاص طاقة واإلقالل من شدة مكون الموجة الكهرطيسية 

 

من حقول    EMكيفية امتصاص مكون احلقل الكهربائي املوازي للجزيئات الطويلة. تتألف املوجة الكهرطيسية    40.1الشكل  يوضح  
وهو أكثر فاعلية يف ممارسة القوة على   مقارنةا مع احلقل املغناطيسي، . ويكون احلقل الكهربائي قوياا هتزة كهربائية ومغناطيسية م

ي اجلزيئات املشحونة األكثر تضرراا، ذلك ألن كتل اإللكرتون صغرية. فإذا مت إجبار  الشحنات يف اجلزيئات. وتكون اإللكرتونات ه
ل من جمال املوجة، وبالتايل يقلل من شدهتا.  ا يقل. وهذEM، ميكنه امتصاص الطاقة من املوجة الكهرطيسية  هتزازاإللكرتون على اال

بسهولة أكثر مما لو كانت يف االجتاه العمودي على هذا اجلزيء.    تز هتيف اجلزيئات الطويلة، ميكن لإللكرتونات املوازية للجزيء، أن  
األمواج  ميكن لإللكرتونات أن متتص يف حركتها العمودية على هذا اجلزيء. وبالتايل،  يداا ترتبط اإللكرتونات باجلزيء وهي أكثر تق 

اإللكرتونات أقل استجابة للحقول الكهربائية  اليت يكون أحد مكونات حقلها الكهربائي موازياا للجزيء. وتكون    EMطيسية  الكهر 
 ء. باملرور. وبالتايل، فإن حمور مرشح االستقطاب يكون عمودياا على طول اجلزي هلذه احلقول العمودية على اجلزيء، وتسمح 

 

 االستقطاب بالتبعثر
الزرقاء، فسرتى السماء مشرقة وقامتة. ويُعد  إذا كنت حتمل نظارة مشسية مستقطبة أمامك، وقم بتدويرها أثناء النظر إىل السماء 

  ملا كان يف توضيح كيفية حدوث ذلك.    41.1الشكل  باهلواء مستقطب جزئياا. ويساعد    تبعثرذلك مؤشراا واضحاا على أن الضوء امل
حركة هذا الضوء.  عرضية، فإنه يهز إلكرتونات جزيئات اهلواء، اليت تكون عمودية على اجتاه    EMوء عبارة عن موجة كهرطيسية  لضا

بشكٍل عمودي على اجتاه أشعة الضوء،    تزهذه اإللكرتونات هت  وملا كانت وعندها ستشع هذه اإللكرتونات وكأهنا هوائيات صغرية.  
ستقطب عمودياا على اجتاه الشعاع. وعندما يُعرض الضوء على طول خط عمودي على  مُ  EMيسية فإهنا تنتج إشعاع موجة كهرط

يف الشكل، فإنه ال ميكن أن يكون هناك استقطاب يف الضوء املبعثر املوازي للشعاع األصلي، ألن ذلك يتطلب    الشعاع األصلي كما 
جتاهات األخرى، فإنه ميكن إسقاط مكون االستقطاب اآلخر  أن يكون الشعاع األصلي عبارة عن موجة طولية. أما على طول اال 

قط ب جزئياا فقط. عالوة على ذلك، ميكن أن جيلب االنتثار املتعدد الضوء  على طول خط البصر، وعندها يكون الضوء املبعثر مست
 على استقطابات خمتلفة.  إىل عينيك من اجتاهات أخرى، وميكن أن حيتوي هذا االنتثار



 

57 

 

االستقطاب بالتبعثر. يتبعثر الضوء غير المستقطب من جزيئات الهواء ليهز اإللكترونات العمودية على اتجاه  41.1الشكل 
 الشعاع األصلي. وبالتالي، يتمتع الضوء المبعثر باستقطاب عمودي على االتجاه األصلي وليس موازيًا له. 

 

تخدمها العديد من املصورين جلعل الغيوم أكثر إشراقاا  ميكن تغميق صور السماء عن طريق مرشحات االستقطاب، وهي خدعة يس
قطب الضوء. وميكن للكشف عن  أن ي من جزيئات أخرى، مثل الدخان أو الغبار،  تبعثر بواسطة التباين )التغاير(. ميكن لل 

 . تبعثر ل، أن يكون أداة حتليلية مفيدة يف حتديد مصدر اEMيف األمواج الكهرطيسية املتناثرة   بعثراالستقطاب، املت
يتم استخدام جمموعة من املؤثرات البصرية يف النظارات الشمسية. فإىل جانب كوهنا ُمستقِطبة، قد حتتوي النظارات الشمسية على  

. التطور األخري هو العدسات الفوتوكرومية  اا أصباغ ملونة فيها، يف حني يستخدم اآلخرون إما طالء غري عاكس أو عاكس
(photochromic) تضمني العدسات الفوتوكرومية جزيئات  املنازل. يتم    داخل يف ضوء الشمس وتصبح شفافة يف    ن غامقة ، اليت تكو

ميكروبلورية عضوية، واليت تغري خصائصها عند التعرض لألشعة فوق البنفسجية يف ضوء الشمس، ولكنها تصبح واضحة يف اإلضاءة  
 جية. االصطناعية دون األشعة فوق البنفس

 خرى في الموادآثار االستقطاب األالبلورات السائلة و 
على الرغم من أنك بال شك على دراية بالشاشات البلورية السائلة املوجودة يف الساعات واآلالت احلاسبة وشاشات الكمبيوتر  

ستند إىل  د ال تكون مدركاا أهنا تاألخرى، فإنك ق  جهزةواهلواتف احملمولة وأجهزة التلفزيون ذات الشاشات املسطحة والعديد من األ
يت البلورات السائلة هبذا االسم ألن جزيئاهتا ميكن حماذاهتا حىت لو كانت يف سائل. وتتمتع البلورات السائلة  االستقطاب. مسِّ 

درجة. عالوة على ذلك، ميكن حظر هذه اخلاصية   90خباصية أهنا ميكن أن تُد ور استقطاب الضوء الذي يعرب من خالهلا مبقدار 
  بسرعة ويف مناطق صغرية حمددة جيداا من املمكن معاجلة هذه اخلاصية  . 42.1الشكل  يف كما هو موضح   ونمكعن طريق تطبيق  

 . LCDإلنشاء أمناط التباين اليت نراها يف العديد من أجهزة 
لضوء إىل الشاشة  ذات الشاشات املسطحة يتم توليد ضوءاا كبرياا يف اجلزء اخللفي من التلفزيون. وينتقل هذا ا  LCDيف أجهزة تلفزيون  

إحدى هذه   (b( و )a) 42.1الشكل بكسل )عناصر الصورة(. ويظهر يف  ُتسمىاألمامية من خالل املاليني من وحدات صغرية 
شحات محراء أو زرقاء أو خضراء، إذ يتم التحكم يف كل منها بشكٍل  الشاشات. وتتمتع كل واحدة منها بثالث خاليا مع مر 

ميكننا تغيري تباين  و رر البلورة السائلة الضوء من خالل مرشح معني. عرب البلورة السائلة، متُ  كمون لمستقل. وعند إيقاف تشغيل ا
 املطبق على البلورة السائلة.  كمونالصورة عن طريق تغيري مقدار ال
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استقطاب  درجة بواسطة بلورة سائلة، ثم يتم تمريره عبر مرشح 90( يتم تدوير الضوء المستقطب بمقدار a) 42.1الشكل 
( عندما يتم تطبيق كمون على البلورة السائلة، فإن الضوء  bيكون محوره عمودي على اتجاه االستقطاب األصلي. )

نما يتم حظره بواسطة ال ( cمرشح، مما يجعل المنطقة مظلمة مقارنًة مع المناطق المحيطة بها. )الم ستقطب ال يتم تدويره، وا 
يكفي الستخدامها في أجهزة الكمبيوتر المحمولة تمتعة بلون مميز وصغيرة وسريعة بما يمكن جعل شاشات البلورة السائلة م

 : تعديل العمل من قبل جين ويتني(.(c)وأجهزة التلفزيون. )االئتمان 
(credit c: modification of work by Jane Whitney) 

 

ار هبا. ويقال إن هذه املواد نشطة ضوئياا. ومن األمثلة على  قوم العديد من البلورات واحملاليل بتدوير مستوي استقطاب الضوء املي
مقدار الدوران واجتاهه  (. وباإلضافة إىل االعتماد على نوع املادة، يعتمد 43.1الشكل ء السكر واألنسولني والكوالجني ) ذلك ما 

هلا وطول موجة الضوء. ويرجع سبب  على عدة عوامل أخرى. ومن بني هذه العوامل: تركيز املادة واملسافة اليت ينتقل الضوء خال
ستخدم قياسات دوران الضوء  ية. وهكذا ميكن أن تُ النشاط البصري إىل وجود عدم تناظر يف ترتيب جزيئات املادة، مثل كوهنا حلزون 

جلزيئات،  ستقطب املار عرب املواد لقياس الرتاكيز، وهي تقنية قياسية للسكريات. وميكن أن تعطي أيضاا معلومات عن أشكال اامل
 pH.، مثل درجة احلرارة ودرجة احلموضة أشكاهلا مثل الربوتينات والعوامل اليت تؤثر يف

 

 

النشاط البصري هو قدرة بعض المواد على تدوير مستوي استقطاب الضوء المار بها. ويتم الكشف عن   43.1الشكل 
 باستخدام مرشح االستقطاب أو جهاز تحليل. الدوران
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بالستيك ناشطني بصرياا عند الضغط عليهما )أي تعريضهما إلجهاد(: فكلما زاد الضغط، زاد التأثري.  جاج والمن الز  كل  يصبح  
القيام بتحليل اإلجهاد البصري على األشكال املعقدة من خالل صنع مناذج بالستيكية من هذه األشكال ومراقبتها من خالل  ميكن  

  لكمون من الواضح أن هذا التأثري يعتمد على كٍل من طول املوجة ومقدار ا .  44.1الشكلمرشحات متقاطعة كما هو مبني  يف 
 على الطول املوجي يف بعض األحيان ألغراض فنية أيضاا.  تابعيةستخدم ال تاملطبق. و 

 

 

 تحليل اإلجهاد البصري لعدسات بالستيكية و ضعت بين مستقطبين متقاطعين. 44.1الشكل 

 (credit: “Infopro”/Wikimedia Commons) (ا العمومويكيميدي)االئتمان: "إنفوبرو"/  
 

ظاهرة أخرى مثرية لالهتمام مرتبطة مع الضوء املستقطب، وتكمن يف قدرة بعض البلورات على جتزئة حزمة غري مستقطبة  هناك 
ب، ولكنها تتمتع  املستقط ار الضوءانكس قرينة للضوء إىل اثنتني من احلزم املستقطبة. وحيدث هذا ألن البلورة تتمتع بقيمة واحدة ل 

حبيث يكون كل مكون لديه زاوية االنكسار اخلاصة به. يقال إن    العمودي،انكسار الضوء املستقطب يف االجتاه    قرينة بقيم خمتلفة ل 
تكون  ، وهلذا فإن كل مركب يتمتع بزاوية انكسار خاصة به. عند حماذاهتا بشكل صحيح، ذات انكسار مزدوجمثل هذه البلورات 

  حزم إلنتاج  ذات انكسار مزدوجبلورات (. ميكن استخدام 45.1الشكل ف تظهر احلزم املستقطبة من البلورة )ديتني سو عمو 
  ة هذه املواد مزدوج  ُتسمىضوء غري مستقطب. متتص بعض املواد ثنائية االنكسار بشكل تفضيلي أحد املستقطبات. و من    ة بستقط م

س يف كيفية عمل مرشحات االستقطاب  ذا االمتصاص التفضيلي. هذا هو األسا وميكن أن ينتج االستقطاب من خالل ه ، اللون 
 وغريها من املستقطبات. 

 

 

 يتمتعان ، مثل الكالسيت المعدنية، تقسم أشعة الضوء غير المستقطبة إلى قسمينذات انكسار مزدوجمواد   45.1الشكل 
 االنكسار. لقرينةمختلفة  القيم من الثنين با
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 مراجعة الفصل األول
 الكلمات المفتاحية

 . يشري إىل البلورات اليت تقسم شعاع الضوء غري املستقطب إىل حزمتني : انكسار مزدوج
 . اليت يكون فيها الضوء املنعكس مستقطباا متاماا  : هي الزاوية زاوية بروستر 

𝒕𝒂𝒏𝜽𝒃  قانون بروستر =
𝒏𝟐

𝒏𝟏 ، 1حيثn 2ومثيله املنعكس،  واردلشعاع الانكسار الوسط، الذي حيوي ا  قرينة  يهn قرينة يه  
 انكسار الوسط الذي يشكل السطح البيين الذي يعكس الضوء. 

، حبيث ينعكس الضوء، الداخل إىل هذا  فيما بينهايتكون من سطحني )أو ثالثة( عاكسة ومتعامدة  جسم : العاكس الزاوي
 منه.  ورد  متاماا لالجتاه الذي العاكس، عائداا وبشكٍل موازٍ 

 . درجة   90اليت تنتج زاوية انكسار تساوي الورود للشعاع الضوئي، زاوية هي  : الزاوية الحرجة
 . EM: هو االجتاه املوازي للحقل الكهربائي ألمواج كهرطيسية اتجاه االستقطاب

 . املوجية  هأطوال من طيف   إىلالضوء  تبدد: هو التشتت 
  اف من البالستيك أو الزجاج مطبقاا مبدأ االنعكاس الداخلي الكلي.  ليأ عرب : هو جمال لدراسة انتقال الضوء البصريةاأللياف 

 : هي فرع من البصريات اليت تتعامل مع اجلانب الشعاعي للضوء. البصريات الهندسية 
   املستقطبة يف مستٍو أفقي. هتزازاتاال: هي تلك المستقطب أفقيا  

 االجتاه األمامي  راا لألمواج القصرية، اليت تنتشر خارج اجلبهة يف : يكمن يف أن كل نقطة على جبهة املوجة تشكل مصدمبدأ هيغنز 
 وبالسرعة نفسها للموجة؛ وتكون جبهة املوجة اجلديدة عبارة عن ظل املستوي جلميع األمواج القصرية. 

 : هو نسبة سرعة الضوء يف الفراغ )مكان خملخل( إىل سرعته يف املادة. دة قرينة االنكسار للما
   زاوية االنعكاس للضوء تساوي زاوية الورود )السقوط(.  :قانون االنعكاس 
االنكسار لكل   قرينة عندما يعرب شعاع الضوء من وسط إىل آخر، فإنه يغري االجتاه مبقدار يعتمد على كٍل من  : قانون االنكسار 
 واالنكسار. الورود  وسط وزاوييت 
 املرشح. هو شدة املوجة املستقطبة قبل مرورها عرب  0I: حيث قانون مالوس 

 . ير مستوي استقطاب الضوء املار هبا اليت تقوم بتدو  تلك :  النشاط البصري )الفاعلية البصرية( للمواد 
   ها.املوجة باجتاه حمدد بالنسبة إىل اجتاه انتشار  اهتزازات : صفة مميزة للضوء وتعين أن تتمتع االستقطاب

 من احلقلني الكهربائي واملغناطيسي.  دد لكٍل باجتاه حم  اهتزازات: تعين أن األمواج الضوئية تتمتع بمستقطب 
 : عبارة عن خط مستقيم يتم إنشاؤه من نقطة ما.  شعاع

 : تغيري حيدث يف اجتاه الشعاع الضوئي عندما مير هذا الشعاع عرب مواد خمتلفة. االنكسار
 ه أي انكسار. ال حيدث ل الضوء، و  : ظاهرة حتدث على احلدود بني وسطني، حبيث ينعكس كامل االنعكاس الداخلي الكلي

 : يشري إىل األمواج الضوئية املستقطبة عشوائياا. عدم االستقطاب 
 موجودة يف مستوى رأسي.  هتزازاتاال: يعين أن مستقطب عموديا  
 يبحث يف جانب املوجة من الضوء.  : هي جزء من البصرياتبصريات الموجة 

 

 المعادالت المفتاحية
  m/s 810m/s ≈ 3.00 ×  810= 2.99792458 × c: سرعة الضوء
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𝒏:        قرينة االنكسار =
𝑪

𝝂
 

𝜽𝒓:    قانون االنعكاس = 𝜽𝒊 

 2θ sin2 n= 1 θsin 1 n(:     قانون االنكسار )قانون سنيل

𝜽𝒄:      الزاوية الحرجة = 𝒔𝒊𝒏
−𝟏 (

𝒏𝟐

𝒏𝟏
) 𝒇𝒐𝒓 𝒏𝟏 > 𝒏𝟐 

  θ 2cos 0I= I:      مالوس قانون

𝒕𝒂𝒏𝜽𝒃:  بروستر قانون =
𝒏𝟐

𝒏𝟏
 

 

 الملخص
 الضوء انتشار  1.1

   m/s 810m/s ≈ 3.00 ×  810= 2.99792458 × c .سرعة انتشار الضوء يف الفراغ: •
 . ه يف الفراغسرعة انتشار  c، سرعة انتشار الضوء يف املادة v حيث: ، v/c = nقرينة انكسار املادة هي:  •
  ي شعاعالانب اجلالذي يتعامل مع  ، يُطلق على جزء البصرياتو منوذج شعاع الضوء يصف مسار الضوء كخطوط مستقيمة.  •

 البصريات اهلندسية.  ، لضوءل
عرب   (2)بشكٍل مباشر من املصدر عرب فضاٍء فارغ،  (1)ينتقل الضوء من املصدر إىل مكاٍن آخر وفقاا لثالث طرق انتقال:  •

 بعد انعكاسه من مرآة.  ( 3)خمتلفة،  أوساط 
 االنعكاس قانون   2.1
 )الورود(.   ، فإن زاوية االنعكاس تساوي زاوية السقوط(أملس )  ناعم بسطح ئيالضو  اع شعالصطدم يعندما   •
 زوايا حمددة. بالضوء  هذا السطح ويعكس  ، سطح أملسباملرآة  تتمتع •
 . خشنس من سطح ينتشر الضوء عندما ينعك •

 االنكسار3.1  

 .االنكسار ب  مواد خمتلفة،عرب هذا الشعاع عندما مير  ه، جتاه ال ئيشعاع الضو السمى تغيري يُ  •
يف زاوية   السطح البيين، ليحدث تغيرياالنكسار لوسطني عند  قرينة ، ب سنل  بقانون اا املسمى أيضو يرتبط قانون االنكسار،  •

 . البيين سطح ذلك الالذي مير عرب   ئي،شعاع الضو ال
 االنعكاس الداخلي الكلي4.1  

 الزاوية احلرجة. ب  ،درجة  90 تساوي   اليت تنتج زاوية انكسار سقوط، زاوية ال ُتسمى •
يف الوسط األول أكرب من   ورود ظاهرة حتدث عند احلد بني وسطني، حبيث إذا كانت زاوية ال كلي االنعكاس الداخلي اليُعدُّ  •

 . عائداا يف الوسط نفسهينعكس الزاوية احلرجة، فإن الضوء كله 
االنعكاس       من البالستيك أو الزجاج، مع تطبيق مبدأ الضوء إىل أسفل الليف املصنوع نقل يف األلياف البصرية  تستخدم  •

 الداخلي الكلي 
 هذه األلياف املوجودة ضمن حزمة. متنع تغطية األلياف بعازل من انتقال الضوء بني  •
 ة. انكسار كبري  بتمتعه بقرينة عنده مقرونةا االنعكاس الداخلي الكلي توافر ظاهرة   إىل تألق األملاس يُعزى سبب  •

 التشتت 5.1

 لتشتت. با  ، الكامل لألطوال املوجية هيف طيف  ، سمى انتشار الضوء األبيضيُ  •
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ستمر  امل هتوزيع و ، وتنطوي على تشتت ضوء الشمس ه وانعكاسالضوء يتم إنتاج أقواس قزح من خالل مزيج من انكسار  •
 وان. لألل

 . معينة  يف نظم بصرية يسبب مشاكل أيضاا  ه ولكن ، تشتت أقواس قزح مجيلةالتج يُن •
 مبدأ هيغنز   6.1

سرعة املوجة  باليت تنتشر يف االجتاه األمامي  مواج القصرية، لأل اا مصدر  تُعدُّ ، فإن كل نقطة على جبهة املوجة نزغوفقاا ملبدأ هي  •
 . مواج القصرية ع األجلمي ظالا جبهة املوجة اجلديدة وتُعدُّ نفسها. 

 قانون االنعكاس.  مؤكدةا ، سقوط )الورود( تعكس املرآة موجة واردة بزاوية تساوي زاوية ال •
 من وسط إىل آخر.  عرب املوجة اليت ت جبهةنز على غ سري قانون االنكسار من خالل تطبيق مبدأ هيكن تفمي •
 عراج(. )االن احليود بسمى يُ   ،احنناء املوجة حول حواف فتحة أو عائق يُسمى  •

 االستقطاب 7.1

يُعر ف اجتاه  و املوجة. هذه اجتاه حمدد بالنسبة إىل اجتاه انتشار ب يتمتعاملوجة  اهتزاز االستقطاب هو السمة اليت تشري إىل أن  •
 . EM كهرطيسية   أنه االجتاه املوازي للحقل الكهربائي ملوجةعلى االستقطاب 

 طاب عشوائية. ت استقاجتاها ب تتمتع   يتكون الضوء غري املستقطب من عدة أشعة •
عملية  وتؤدي  استقطاب أخرى.    ة خالل مرشح االستقطاب أو مادميكن استقطاب الضوء غري املستقطب عن طريق متريره من   •

 . 2من عامل  واسطة م شدته ب إىل خفض استقطاب الضوء 
الضوء  هي شدة    I0حيث    ، I = I0 cos2 θ  بالعالقة: عرب مرشح االستقطاب    ه، بعد مرور Iشدة الضوء املستقطب  يُعرب  عن   •

 املرشح. هي الزاوية بني اجتاه االستقطاب وحمور  θو  الساقط
 عن طريق االنعكاس.  اا ينتج االستقطاب أيض •
، واملعروفة باسم زاوية  θb مساويةا  زاوية االنعكاس عندما تكون كلياا ينص قانون بروسرت على أن الضوء املنعكس مستقطب   •

 بروسرت. 
 . تبعثر ال  قطاب عن طريق إنتاج االست  اا ميكن أيض  •
 . ر اجتاه استقطاب الضوء املار خالهلا ي تدو تقوم ب  اا هناك عدة أنواع من املواد الفعالة بصري •

 

 ٍأسئلة نظرية 
  الضوء انتشار 1.1 

 موجة؟  أو على شكلحتت أي ظروف ميكن منذجة الضوء على شكل شعاع؟   .1
 ساويه؟ تأو  1أكرب من   اا ار دائماالنكس قرينةكون تملاذا    .2
أو أهنا ببساطة    ، صوته أن سرعة الضوء كبرية للغاية   ربهنمن الربق يصل إليك قبل أن ي الوميض الضوئي الصادر  هل حقيقة أن   .3

 للحصول على تقدير لسرعة الضوء.   نطباع أكرب من سرعة الصوت؟ ناقش كيف ميكنك استخدام هذا اال
 منه يف الفراغ.   ما طء أكثر يف وسطٍ اليت قد تكون مسؤولة عن انتقال الضوء بب ، ئيةمباهية العملية الفيزيا   تأمل .4

  االنعكاس 2.1
 . ما هو اسم التأثري البصري؟متألقاا   املسحوق أنف الشخص جيعلباستخدام قانون االنعكاس، اشرح كيف  .5
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  االنكسار 3.1
ء عن طريق االنكسار.  وميكن أيضا أن ينتشر الضو ن سطح خشن يف هذا الفصل. ع م شرح االنتشار بواسطة االنعكاس يت .6

 ، مثل الضوء الذي يتفاعل مع الثلج املسحوق. ة معين  حالةصف كيف حيدث هذا يف 
  ومن املاء إىل الزجاج؟ ومن عندما ينتقل من اهلواء إىل املاء؟  اا عن الناظم، وذلك أو بعيد ه إىل األمام هل سيغري الضوء اجتاه .7

 اهلواء؟  إىل الزجاج  
 على عمق أقل مما هو عليه بالفعل؟  اا سم املوجود يف املاء يكون دائمذا يبدو أن اجلملا اشرح .8
شرحك باستخدام خمطط شعاعي   سويغ السباحة. قم بت حوض يف  هعند خوض  اا الشخص قصرية جد ااشرح ملاذا تبدو ساق .9

 خارج من املاء. وجود يوضح مسار األشعة من القدمني إىل عني املراقب امل
 املغمور جزئياا باملاء يبدو منحنياا.  ا اجملدافاشرح ملاذ .10

 االنعكاس الداخلي الكلي  4.1

. ميكن  يف املاء مغمورة ما تكوناللون يف املاء. تصبح األحجار الكرمية غري مرئية عند ةكرمية عدمي  حلقة مع أحجار تسقطأ .11
 . فسِّر ذلك س؟ ملا األ هذه األحجار هي  ون تكأن  

من املياه غري   حوضمن األجسام البعيدة ينعكس يف لصادر أن الضوء ايكمن يف وهم ة عن ار عب اا أكثر أنواع السراب شيوع .12
عندما يكون هناك طبقة من اهلواء الساخن بالقرب من  وذلك ، الصحاريعام يف  الحظ السراب بشكلٍ . ويُ بالفعل وجود م

على، اشرح كيف ميكن  األرارة  احل درجات  للهواء يف بالنسبة  مما هي عليه  أقل  تكون  هلواء  اانكسار    قرينةبالنظر إىل أن  و األرض.  
 تشكل السراب. أن ي

   لي الكلي كي تُقدِّر قرينة االنكسار لوسٍط ما؟كيف تستطيع أن تستخدم االنعكاس الداخ .13
 التشتت  5.1

  يُشار االنكسار والزوايا، ورمبا  قرائن من حيث   ح الداخلي الكلي دوراا يف أقواس قزح؟ وضِّ  نعكاساال  ؤدي هل من املمكن أن ي .14
)أي بالعني اجملردة(  املوضحة أدناه. البعض منا قد رأى تشكيل قوس قزح مزدوج. هل من املمكن جسديا الصورة إىل تلك 

 مراقبة قوس قزح ثالثي؟ 

 

 (credit: "Chad"/Flickr)ئتمان: "تشاد" / فليكر( ا)
  القليل من االمتصاص توافر  ، حيث ينقل مجيع األطوال املوجية املرئية مع  اا وعدمي اللون متام  اا واضح  س عايل اجلودةألملا قد يكون ا.  15
 . الضوء األبيضب ءته عند إضا براقلون  ذاتومضات متتعه بمع هذا األملاس  . اشرح كيف ميكن أن يتألق  عنده

 مبدأ هيغنز  6.1 

  حول املوجة؟ على سبيل املثال، ملاذا ينحين الصوت هذه ل معه الذي تتفاع سمكيف تعتمد تأثريات املوجة على حجم اجل .16
 ؟ ينحين بينما الضوء ال  ، زاوية املبىن 
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 نز على مجيع أنواع األمواج؟ غ طبق مبدأ هيل يُ ه .17
إذا لوحظ احليود لبعض الظواهر، فهذا دليل على أن هذه الظاهرة هي موجة. هل العكس صحيح؟ أي إذا مل يتم مالحظة   .18

 الظاهرة ليست موجة؟ ذه هيعين أن   احليود، فهل هذا
 االستقطاب  7.1

 . فّسر ذلك هل ميكن استقطاب املوجة الصوتية يف اهلواء؟  .19
ضع مرشح استقطاب ثالث بني االثنني  ، إذا وُ بينمادة. امعمت مها ال مير الضوء من خالل مرشحني استقطاب مثاليني حماور  .20

 حتت أي ظروف مير معظم الضوء؟ و هذا؟ حيدث ، ميكن أن مير بعض الضوء. ملاذا ني األصلي
 ب متقاطعني. استقطامتريرها عرب مرشحي عند فت خت بأهنا  ،اليت حيملها الضوء  ، حيدث للطاقة ذااشرح ما  .21
1، تكون كمية االنتثار متناسبة مع λاملوجي ثر أصغر بكثري من طوهلا ت ناملندما تكون جسيمات الضوء ع .22

𝜆
هل هذا يعين أن  ف. 

؟ كيف يرتبط هذا حبقيقة أن السماء  ةكبري   λ وأكثر مما هو عليه عندما تكون ،صغرية λ تثار عندما تكونن هناك املزيد من اال
 زرقاء؟ 

 محر. أكون غروب الشمس  يباستخدام املعلومات الواردة يف السؤال السابق، اشرح ملاذا  .23
سوف ينكسر جزء  و لسطح.  ل موازياا   ٪  100بنسبة   اا مستقطب  فإنه يكون أملس،   ن سطحع بروسرت  زاوية بعندما ينعكس الضوء   .24

يتمتع  ما هو االجتاه الذي تتوقع أن  و جري جتربة لتحديد استقطاب الضوء املنكسر.  الضوء يف السطح. صف كيف ستُ هذا  من  
 ٪؟  100 االسقطاب  توقع أن يكونت  ، وهلالستقطاب ا به 

 . ملا ال؟ اا ية املستقطبة ال تعمل جيدشمسال كاملياه ورأسك مييل قليالا، فإن نظاراتإذا كنت ترقد على شاطئ يطل على  .25
 

 لــائـمس

  الضوء انتشار1.1  
 يف الغليسريين؟ و ما سرعة الضوء يف املاء؟  .26
 ؟ يتاجال يف الزجاج و ما سرعة الضوء يف اهلواء؟   .27
على أساس   دد املادة األكثر احتماالا ح، و  × m/s8 102.012الضوء االنكسار للوسط الذي تكون فيه سرعة  قرينةاحسب  .28

 . 1.1الجدول  
 ؟  m/s8 2.290 × 10مساويةا  سرعة الضوء  تكون   1.1الجدول يف أي مادة يف   .29
   Canterbury Cathedralلكويكب مع القمر يف العصور الوسطى. وصفه الرهبان يف كاتدرائية كانرتبريكان هناك تصادم كبري   .30

 × 3.84الذي يبعد و بعد أن ضرب الكويكب القمر،    ،حوله. كم من الوقت ما ا توهج أمحر على سطح القمر و رتا بأهنيف إجنل

 km5 10   رض؟ األ إىل عن األرض، سيصل الضوء أوالا 
.  n = 1.55االنكسار قرينة كونات بعض أجهزة الكمبيوتر بعضها مع بعض من خالل األلياف الضوئية ذات م جيري توصيل  .31

 هذه األلياف؟ مثل من خالل   m0.200   ملسافةشارة اإل كي تنتقل  ،النانوثانية ب ، مقدراا وب قت املطلما الو 
 ويف الفضاء اخلارجي.   ،على سطح األرض m1000   ينتقل مسافةالذي يستغرقه الضوء ل بني الزمن قارن   .32
 ؟ × s 6−101.50 الضوء حتت املاء خالل فرتة زمنية تبلغ   نتقلإىل أي مدى ي .33
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  نعكاسالا 2.1
  تعلو قمة و  ، فوق األرض m1.65  على مسافة عيناهتقع أدناه.   يف الشكل  لنفرتض أن الرجل يقف أمام املرآة كما هو موضح .34

كالا  فيها  هذا الرجل ميكن أن يرى  ها، حبيث أصغر مرآة وأسفل األرض لقمة رتفاع فوق سطح اال. أوجد m 0.13 مبسافةرأسه 
 افة بارتفاع الرجل؟ هذه املس كيف ترتبط و رأسه وقدميه.  من قمة

 
  موضح هو  كما  الوارد مثيله  يوازي  الصادر  الشعاع  فإن  ، صحيحة  بزاوية  متقابلتني  مرآتني  من  الضوء  ينعكس  عندما  أنه  يبدو  .35

 . أدناه 

 
ينعكس عنه شعاع الليزر بشكل دوري. يتم حساب املسافة  على سطح القمر، وضع رواد فضاء قمريون عاكساا زاوياا، حبيث   .36

ئوية الالزمة لتصحيح التأخري الزمين بسبب تباطؤ الضوء يف الغالف اجلوي  ىل القمر من زمن الرحلة ذهاباا وإياباا. ما النسبة امل إ
تتباين كثافته مع   الذيوأن الغالف اجلوي لألرض )و ،  × m8 103.84  لألرض؟ افرتض أن املسافة إىل القمر هي بالضبط 

 . n = 1.000293متع بقرينة ثابتة لالنكسار مقدارها ويت،  km 30.0االرتفاع( يعادل طبقة ثخنها

مرآة مسطحة ال مقاربة وال مباعدة. إلثبات ذلك، ضع يف حسبانك أن هناك شعاعني نابعني من النقطة نفسها ومتباعدين   .37
 . θما )انظر الشكل أدناه(. بنيِّ أنه بعد سقوطهما على مرآة مستوية، تبقى الزاوية بني اجتاهيه  θبزاوية 

 
 
 
 



 

66 

 االنكسار  3.1
على   1.333و 1.50 هي  انكسار الزجاج واملاء  قرائن  عد ، ينبغي 10إىل  1من  سائل ، فيما يتعلق بامللى خالف ذلك ما مل يُنص ع

 التوايل. 
  االنعكاس واالنكسار؟ مقدار زاوييت  درجة. ما هو  35  تساوي  يتمتع شعاع ضوئي يف اهلواء بزاوية ورود على سطح لوحة زجاجية .38

درجة. ما هو مقدار كٍل من زاوييت   20يصطدم شعاع ضوئي يف اهلواء بسطح بركة، ويصنع مع سطحها زاوية ورود تساوي  .39
 االنعكاس واالنكسار هلذا الشعاع؟ 

 . ما زاوية الورود؟ السطح البيينللناظم على  درجة بالنسبة   30عندما يعرب شعاع ضوئي من املاء إىل الزجاج، فإنه يربز بزاوية   .40

 درجة. ما زاوية االنكسار يف اهلواء؟   30يرسل قلم وميضي مغمور باملاء شعاع ضوئي باجتاه السطح بزاوية   .41

درجة بالنسبة للناظم عندما تُرى من حتت سطح جسم مائي. بأي زاوية   30تصنع أشعة ضوئية صادرة من الشمس زاوية  .42
 األفق؟ تكون الشمس فوق 

 درجة، وذلك عندما   22درجة إىل زاوية انكسار تساوي  35شعاع ضوئي يف اهلواء من زاوية ورود تساوي  مسار  ينتقل  .43
 انكسار البالستيك؟  قرينة  ي كتلة مستطيلة من البالستيك. ما ه  الشعاع يفهذا يدخل 

تشكلها األشعة من وجه  غواص متدرب يف حوض سباحة ينظر إىل معلمه كما هو موضح يف الشكل أدناه. ما الزاوية اليت  .44
 املاء؟ إذا علمت أن الزاوية بني الشعاع داخل املاء والناظم  املدرب مع الناظم على املاء عند النقطة اليت يدخل فيها الشعاع إىل 

 درجة.   25.0عليه )على املاء( هي 
 

 

اء، مع اإلشارة إىل أنه يتعني عليك أوالا  )أ( باستخدام املعلومات الواردة يف املسألة السابقة، أوجد ارتفاع رأس املدرب فوق امل .45
 ح لرأس الغواص حتت املاء كما يراه املدرب. حساب زاوية الورود. )ب( أوجد العمق الواض

 االنعكاس الداخلي الكلي  4.1
، آخذاا  4.1المثال ته يف هناية متت مناقش درجة، كما 48.6حتقق من أن الزاوية احلرجة للضوء املتجه من املاء إىل اهلواء هي  .46

 )نوع من البالستيك( حماط باهلواء.  باحلسبان الزاوية احلرجة للضوء املنتقل يف أنبوب من البوليسرتين 

درجة. حتقق من هذا.   24.4، ذُكر أن الزاوية احلرجة للضوء، الذي ينتقل من األملاس إىل اهلواء، هي 4.1المثال )أ( يف هناية  .47
 الذي ينتقل من الزركون إىل اهلواء؟  ا هى الزاوية احلرجة للضوء)ب( م 

 الزجاج التاجي. ما هي الزاوية احلرجة؟ تستخدم األلياف الضوئية زجاج الصوان مغطى ب .48

 بأي زاوية صغرى سوف حتصل على انعكاس داخلي كلي للضوء الذي يسري يف املاء وينعكس من اجلليد؟ .49
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االا. فإذا كان هناك هواء خارجي وكانت زاوية الورود  اخلي الكلي لتصنع عاكس زاوية فع  لنفرتض أنك تستخدم االنعكاس الد .50
 ب أن يكون احلد األدىن لقرينة انكسار املادة، اليت يتكون منها العاكس؟ درجة، فماذا جي 45.0

ادة تتمتع بزاوية حرجة قدرها  ميكنك حتديد قرينة انكسار مادة ما من خالل حتديد زاويتها احلرجة. )أ( ما هي قرينة انكسار م .51
 ( ما الزاوية احلرجة هلذه املادة يف اهلواء؟ ؟ )ب 1.1الجدول درجة عندما تُغمر يف املاء؟ ما هذه املادة استناداا إىل   68.4

إن شعاع الضوء املنبعث حتت سطح سائل جمهول يعلوه هواء، خيضع النعكاس داخلي كلي كما هو موضح أدناه. ما هي   .52
 سار للسائل وحتديد مقدارها احملتمل؟ قرينة االنك

 
املوضح أدناه. )أ( ما هي أكرب قيمة للزاويةـ    (n = 1.50)األشعة الضوئية عادةا على السطح العمودي للموشور الزجاجي  تسقط   .53

ϕ  .حبيث تنعكس األشعة كلياا على الوجه املائل؟ )ب( كرر حساب الطلب )أ( إذا كان املوشور مغموراا يف املاء 

 
 

 تــالتشت 5.1
)ب( ما هذه النسبة يف   األملاس؟ ما هي نسبة سرعة الضوء األمحر إىل الضوء البنفسجي يف  2.1الجدول استناداا إىل  .54

 البوليسرتين؟ )ج( أي هذين الضوءين أكثر تشتتاا؟ 

نكسر عندها كٌل من جزئي  درجة. ما مقادير الزوايا اليت ي 75.0ينتقل شعاع ضوء أبيض من اهلواء إىل املاء بزاوية ورود قدرها  .55
 ؟   (nm 410)والبنفسجي   (nm 660)ألمحر ء: اهذا الضو 

 يف األملاس احملاط باهلواء؟   (nm 410)والبنفسجي   (nm 660)إىل أي مدى ختتلف الزوايا احلرجة لكٍل من الضوء األمحر  .56

، ينتقل من البوليسرتين  (nm 550)ومثيلتها خضراء  (nm 580))أ( شعاع ضيق من الضوء حيتوي على أطوال موجية صفراء  .57
درجة. ما الزاوية بني األلوان عند ظهورها؟ )ب( إىل أي مدى جيب علي هذين    30.0اهلواء، ليصطدم بالسطح عند الزاوية  إىل  

 ؟ mm1.00 اللونني االنتقال لفصلهما مبقدار  
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، تنتقل من الكوارتز املنصهر  (nm 410)نفسجية  ومثيلتها ب   (nm 610)حزمة متوازية من الضوء حتتوي على أطوال موجية برتقالية   .58
 درجة. ما الزاوية بني هذين اللونني يف املاء؟  60.0إىل املاء، وتصدم السطح بينهما بزاوية ورود تساوي  

 470)درجة. ما زاوية الورود للضوء  55.0من اهلواء إىل الكوارتز املنصهر بزاوية ورود تساوي  (nm 610)ينتقل شعاع ضوئي  .59

nm)  الصوان ليتمتع بزاوية االنكسار نفسها؟ الداخل يف زجاج 

من اهلواء عرب قطعة مسطحة    ينتقل،  (nm 470)وزرقاء    (nm 660)ينتقل شعاع ضيق من الضوء، حيتوي على أطوال موجية محراء   .60
( عند  درجة. )أ  30.0ع ، ويعود إىل اهلواء مرة أخرى. وتساوي زاوية الورود هلذا الشعا cm 1.00 من الزجاج التاجي يبلغ ثخنها 

 أي الزوايا يظهر هذان اللونان؟ )ب( عند أي مسافة يتم فصل اللونني األمحر واألزرق عند ظهورمها؟ 

درجة كما هو موضح يف الشكل   45.0شعاع ضيق من الضوء األبيض يدخل يف موشور مصنوع من الزجاج التاجي بزاوية  .61
من مكونات هذا الضوء    (nm 410)والبنفسجي    (nm 660)اللونني األمحر    خروج   يتم   iol.Vθو    Redθأدناه. عند أٍي من الزوايا  

 من املوشور؟ 

 
 

 االستقطاب 7.1
ستقطب وحمور مرشح االستقطاب خلفض شدة هذا  .62

ُ
 الضوء إىل النصف؟ ما الزاوية املطلوبة بني اجتاه الضوء امل

فض شدة الضوء القادم عرب املرشح  وم املرشح الثاين خبدرجة. بأي مقدار يق  45.0تساوي الزاوية بني حموري مرشحي استقطاب   .63
 األول؟ 

  θبالنسبة لبعضها. ما مقدار الزاوية  θمعاا، حبيث تكون حماور إرساهلا موجهة بزاوية  2Pو  1Pتتوضع صفيحتان ُمستقِطبتان  .64
 فقط من أقصى شدة ضوء منقولة من خالهلما.  ٪  25ر  عندما مي

ما هو اجلزء  ،  θغري ُمستقط ب. عند قيمة حمددة للزاوية    1Pكان الضوء الساقط على الصفيحة  لنفرتض أنه يف املسألة السابقة،   .65
 من الضوء الساقط، الذي مير عرب اجملموعة )أي عرب الصفيحتني(. 

، ماذا ستكون شدة هذا الضوء بعد مروره عرب مرشح استقطاب،  W/m 2150أنه كان لديك ضوء ُمستقطب كلياا شدته    لنفرتض  .66
 درجة مع اجتاه استقطاب الضوء؟  89.0وره زاوية يشكل حم

ستقطب ذي الشدة   .67
ُ
  ،حبيث تنخفض   kW/m 21.00ما الزاوية اليت جيب أن يصنعها حمور مرشح االستقطاب مع اجتاه الضوء امل

 ؟W/m 210.0هذه الشدة إىل 

مرشح االستقطاب،  ة عند مروره عرب  من قيمته األصلي  ٪90.0  أن شدة الضوء املستقطب تنخفض إىل  7.1المثال  تبني  يف هناية   .68
 درجة بالنسبة الجتاه االستقطاب. حتقق من هذا البيان.  18.4حبيث يصنع مع حموره زاوية  

درجة، والثالث مع األول زاوية   45.0مرشحات ُمستقِطبة، حبيث يصنع الثاين مع األول زاوية  ثالث بنيِّ أنه إذا كان لديك  .69
ل والثالث  من قيمته. )وهذا على عكس وجود األو  ٪25.0ذي مير عرب األول، إىل درجة، ستنخفض شدة الضوء، ال 90.0

 فقط، إذ تنخفض شدته إىل الصفر، هلذا يأيت وضع الثاين بينهما لزيادة شدة الضوء املرسلة(. 
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،  حملور األوىل درجة بالنسبة   25.0تُوضع ثالث صفائح استقطاب معاا، حبيث يكون حمور إرسال الصفيحة الثانية موجهاا بزاوية  .70
درجة )وباملغزى نفسه( بالنسبة حملور األوىل. ما هو اجلزء من شدة    40.0بينما يكون حمور إرسال الصفيحة الثالثة موجهاا بزاوية  
 اجملموعة؟ الشعاع الساقط غري املستقطب، الذي ينتقل عن طريق 

،  2Pو  1Pالطالب الصفيحتني درجة، يضع  .090هبدف تدوير حمور االستقطاب حلزمة من الضوء املستقطب خطياا مبقدار  .71
درجة، على التوايل، بالنسبة حملور شعاع االستقطاب. )أ( ما هو اجلزء من    90.0و   45.0حبيث تصنع حماور نفوذيتهما الزاويتني  

دما  ، )ب( عرب اجملموعة؟ )ج( أعد حساباتك بالنسبة للطلب )ب( من املسألة، وذلك عن 1Pالضوء الساقط، الذي مير عرب 
 درجة على التوايل.   90.0  و  30.0يا حماور اإلرسال تكون زوا

درجة. ما هو مقدار    50.0تبني  أنه عندما يسقط الضوء، املنتقل داخل املاء، على قطعة بالستيكية، فإن زاوية بروسرت تساوي   .72
 قرينة انكسار البالستيك؟ 

 ياا؟ عند أي زاوية سوف يكون الضوء املنعكس من األملاس مستقطباا كل .73

 ا هي زاوية بروسرت للضوء املنتقل داخل املاء املنعكس من الزجاج التاجي؟م .74

 يرى غطاس السكوبا الضوء املنعكس من سطح املاء. بأي زاوية بالنسبة لسطح املاء، سيكون هذا الضوء مستقطباا كلياا؟  .75
 

 مسائل إضافية

حىت ينتقل ملسافة تساوي قطر مدار   min.22 يستغرق أن الضوء  (Roemer)خالل القياسات اليت أجراها، قد ر رومير من  .76
األرض حول الشمس. )أ( استخدم هذا التقدير مع القطر املعروف ملدار األرض للحصول على قيمة تقريبية لسرعة الضوء.  

 لالنتقال عرب هذه املسافة. استخدم هذا الوقت حلساب سرعة الضوء.   .min 16.5)ب( يستغرق الضوء يف الواقع  

حتتوي على   cm  4.00لسرعة الضوء باستخدام عجلة قطرها (Fizeau’s measurement)قياس فيزو   (Cornu)و كورن  نف ذ .77
 . افرتض أنه قاس سرعة الضوء بدقة، فما هي السرعة الزاوية للعجلة؟ km 22.9 سناا. كانت املسافة من العجلة إىل املرآة    180

رغب يف التعرف عليها من خالل العثور على قرينة انكسارها.  ة يف املاء، وت افرتض أنه لديك مادة ناصعة غري معروفة مغمور  .78
  40.3درجة يف هذه املادة، فإنك تالحظ أن زاوية انكسار هذا الشعاع تساوي   45.0تقوم برتتيب إدخال شعاع ضوئي بزاوية 

 درجة. ما هي قرينة االنكسار هلذه املادة وما هي هويتها احملتملة؟ 

اا انطلق من اهلواء عرب الزجاج التاجي إىل املاء، وكأنه ذاهب إىل حوٍض لألمساك. احسب  اه شعاعاا ضوئي يُظهر الشكل أدن .79
درجة وثخن   40.0، اليت يتعرض هلا الشعاع بواسطة الزجاج، بالنظر إىل أن زاوية سقوط الشعاع هي (Δx)مقدار اإلزاحة 

 . cm   1.00الزجاج 
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 هي نفسها كما لو كان الوسط الثاين غري موجود.  3θأن  إىل املسألة السابقة، بنيِّ بالنظر  .80

 عند أي زاوية يكون الضوء داخل الزجاج التاجي مستقطباا كلياا عندما ينعكس من املاء كما هو احلال يف حوض السمك؟  .81

 دة احملتملة لصنعها؟ نة انكسار هذه النافذة واملا من النافذة ُمستقطب كلياا. ما هي قري  55.6إذا كان الضوء املنعكس عند الدرجة   .82

من حجر كرمي موجود يف حلقة ُمستقطب كلياا. أميكن أن يكون هذا احلجر هو   62.5إذا كان الضوء املنعكس عند الدرجة  .83
 جوهرة األملاس؟ )ب( بأي زاوية سيكون الضوء مستقطباا كلياا إذا كانت هذه اجلوهرة داخل املاء؟ 

هي زاوية بروسرت للضوء املنعكس    ′تني، و من أعلى السطح البيين بني ماد هي زاوية بروسرت للضوء املنعكس  bإذا كانت  .84
     .  = 90′ + bمن أسفل هذا السطح، أثبت أن 

درجة.   14.9درجات وزاوية انكسار  10.0لنفرتض أن الضوء ينتقل من املاء إىل مادة أخرى بزاوية سقوط  نتائج غير معقولة .85
هذه النتيجة؟ )ج( ما هي االفرتاضات غري املعقولة  ة األخرى؟ )ب( ما هو غري املعقول بشأن  )أ( ما هي قرينة االنكسار للماد

 أو املتناقضة يف هذه احلالة؟ 

  15.2درجة، وله زاوية انكسار تبلغ  80.0يصطدم الضوء، املنقول من املاء إىل حجر كرمي، بسطحه بزاوية نتائج غير معقولة  .86
بشأن هذه النتيجة؟ )ج( ما هي االفرتاضات غري   جر الكرمي؟ )ب( ما هو غري املعقول درجة. )أ( ما هي سرعة الضوء يف احل
 املعقولة أو املتناقضة يف هذه احلالة؟ 

من قيمته األصلية، فكم يكون مقدار االخنفاض يف   ٪50.0إذا خفض مرشح االستقطاب من شدة الضوء املستقطب إىل  .87
 ة؟ ني الكهربائي واملغناطيسي يف هذه احلالاحلقل

درجة. كم من الوقت سيستغرق    15.0افرتض أنك ارتديت زوجني من النظارات الشمسية املستقطبة، حبيث تصنع حماورها زاوية   .88
ناصعة  الضوء ليودع كمية معينة من الطاقة يف عينيك مقارنةا مع ارتداء زوج واحد من النظارات الشمسية؟ افرتض أن العدسات  

 باستثناء خواص استقطاهبا. 

رتكز  ل m 0.200 ، ُوضعت عدسة دائرية بقطر  2kW/m1.00 أليام، عندما كانت شدة ضوء الشمس تساوي أحد ا )أ( يف  .89
الضوء على املاء يف دورق أسود. ووضعت صفيحتان ُمستقِطبتان من البالستيك أمام العدسة، حبيث ص نعت حماورمها زاوية  

، ما هو املعدل  ٪  100بة، واملستقطبات ذات كفاءة )مردود( درجة. فإذا افرتض أن أشعة الشمس غري ُمستقط   20.0تساوي 
وحيوي هذا   ،g 30.0؟ وتساوي كتلة دورق األملنيوم ٪ 80.0، بفرض أنه يتم امتصاص (C/s°) األويل لتسخني املياه مقدراا بـــــــ

 من املاء. )ب( وهل تصبح املرشحات املستقطبة ساخنة؟ فسِّر ذلك.   g 250الدورق  
 ديمسائل للتح

ء تأثريات )انطباعات( ملونة.  تستخدم العروض الضوئية، اليت تظهر بأشعة الليزر، مرايا متحركة لتحريك احلزم الليزرية وإنشا .90
 . θعند يتم تدوير املرآة بزاوية  2بنيِّ أن شعاع الضوء املنعكس من املرآة يغري اجتاهه مبقدار  

اوية سقوط )ورود(  رض عند شروق الشمس وعند غروهبا، يدخل بز أن ضوء الشمس، الذي يدخل الغالف اجلوي لألباعتبار   .91
درجة. فإذا أُخذ باحلسبان، وبشكٍل تقريب، احلد الفاصل بني املنطقة اخلالية والغالف اجلوي، احسب زاوية   90.0تساوي 

روهبا. قم اآلن  الشمس فوق األفق، عند شروق الشمس وعند غ انكسار أشعة الشمس. إن هذا يطيل الزمن، الذي تبدو فيه 
وية االنكسار لنماذج خمتلفة من الغالف اجلوي، مثالا تأخذ يف احلسبان طبقات خمتلفة من الغالف  ببناء مسألة حتدد فيها زا 

ة اختالف قرينة  اجلوي متفاوتة الكثافة. قد يرغب معلمك يف إرشادك على مستوى التعقيد، الذي جيب مراعاته، وكيفي 
 اهلواء.  االنكسار مع اختالف كثافة 
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هو موضح   الشعاع كمايتم انكسار الشعاع الضوئي، الذي يدخل األلياف الضوئية احملاطة باهلواء أوالا، مث ينعكس هذا  .92
.أدناه. بنيِّ أنه إذا كانت هذه األلياف مصنوعة من الزجاج التاجي، فأي شعاع ساقط سينعكس داخلياا بكامله

 
 

، واليت من أجلها يتمتع   الشعاع  )انظر الشكل أدناه( بزاوية سقوط تساوي    يسقط شعاع ضوئي على الوجه األيسر ملوشور  .93
للموشور الزجاجي هو املعطى   nعلى الوجه األمين هلذا املوشور. بنيِّ أن قرينة االنكسار  θالناشئ بزاوية انكسار تساوي 

 بالعالقة التالية: 

𝑛 =
𝑠𝑖𝑛

1

2
(𝛼+∅)

𝑠𝑖𝑛
1

2
∅

  

تبلغ كٌل من  و   ،α = 37.0°إذا كانت ف. شعاع الهذا  ، اليت من خالهلا ينحرفهي الزاوية αشور و  ة املو هي زاوية قم θ : حيث
 ؟ nي قيمة ، فما هدرجة   50.0شور زوايا قاعدة املو 

 
 

 ؟ α، فما هي قيمة  n = 1.50درجة وقرينة االنكسار  20.0يف املسألة السابقة هي    ϕإذا كانت زاوية قمة املوشور  .94

درجة بالنسبة حملور اإلرسال هلذه الصفيحة    30.0، استقطاباا خطياا بزاوية  1Pعلى صفيحة استقطاب  وء، الساقط  يُستقطب الض .95
1P 2. فإذا وضعت صفيحةP درجة بالنسبة إىل   30.0، حبيث يكون حمورها موازياا حملور االستقطاب للضوء الساقط، أي عند
1P  أ( ما هو( .1عبوره للصفيحة  الضوء الساقط عند  شكل انكسار أيضااP  ما هو شكل انكسار الضوء الساقط عند )؟ )ب

، مت احلصول على احلد األقصى لشدة الشعاع املنقول. ما هي نسبة هذه  2P)ج( إذا جرى تدوير   الصفيحتني؟ عبوره جملموعة 
 ؟ 1Pدرجة بالنسبة إىل  30.0متوضعة بزاوية   2Pالشدة القصوى إىل شدة الضوء املرسل عندما تكون 

هي الشدة عندما يصنع    I′، وθهي شدة الضوء املرسل بواسطة مرشحي استقطاب يصنع حمورامها الزاوية  I أنه إذا كانت    هنبر  .96
الشدة األصلية. )تلميح: استخدم املطابقات املثلثية التالية:    0I، حيث:  0I + I ′ = I، برهن أن:   θ-  °90.0هذان احملوران الزاوية  

θsin θ =  -cos 90.0°   وθ = 1 2sinθ +  2sco .) 
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 الخيال  وَتشكُّل الهندسية البصريات | الفصل الثاني 

GEOMETRIC OPTICS AND IMAGE FORMATION 
 

 

في متنزه ميلينيوم في  وموجودة أنيش كابور أعدهاعامة   منحوتةعبارة عن وهي  (Cloud Gate) بوابة السحاب :1.2 الشكل
.  ، بما في ذلك أفق شيكاغوهاالصور من حولها وتشوه اوم للصدأ من الفوالذ المق ألواحها المصنوعة  تعكس. شيكاغومدينة 

البصريات  ستخدم مبادئ أن يوضح كيف يمكن للفن تول، صبح نقطة جذب سياحي شهيرةلت،  2006في عام  أ هديت
 .والترفيه بهارالفيزيائية لإل

 

 مخطط الفصل

 ةمستويال لة بالمراياشك  الم  األخيلة  1.2

 ايا الكرويةمر ال 2.2

 االنكسارب لةشك  الم  األخيلة  3.2

 رقيقةالعدسات ال 4.2

 العين 5.2

 الكاميرا 6.2

 المكبر البسيط 7.2

  المجاهر والتلسكوبات 8.2
 

 ة ـــالمقدم

ت  صرياالب ُتسمى. واالنكسار النعكاسنتيجة ا األخيلة  لشكُّ اليت تصف ت   ،الفصل األفكار الرئيسة للبصريات اهلندسية يقدم هذا 
ن الضوء املرئي  فإ رأينا    عة. كماشخمططات األ األخيلة باستخدام اإلنشاءات اهلندسية، مثل   شكيلألنه ميكن ت هبذا االسم  "اهلندسية"  

ه  ذات أبعاد مماثلة ل  أجسامعندما يتفاعل الضوء مع  فقط ومع ذلك، فإن طبيعتها املوجية تصبح واضحةا . هو موجة كهرطيسية 
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تنطبق قوانني البصريات اهلندسية فقط على الضوء الذي يتفاعل مع   ذلك،(. لللضوء املرئي  nm 500 حنو تبلغ واليت طول املوجة ) ب
 .ري من طول موجة الضوءأكرب بكث أجسام

 

 Images Formed by Plane Mirrorsالمستوية  مراياالم شك لة بالاألخيلة  |1.2 

 األهداف التعليمية 

  على: ا  ستكون قادر   ،الجزء من الفصلفي نهاية هذا 

 .خيال بواسطة مرآة مستوية  شكلصف كيفية تو  •

 .ية وهمالمثيالتها التمييز بين األخيلة الحقيقية و  •

 . ةبواسطة مرآة مستوي تشكيله ي تم ذال  ه،اتجاهو موقع الخيال تحديد  •
 

جم  باحل مستوية مرآة وجودة يفلة املاألخي . تتمتعبواسطة مرآة لشك  مُ خليال  مثاالا  لتجدأقرب محام  العثور علىما عليك سوى 
 (.  صحيحة ه للجسم )جتاه نفسواجتاهها هو اال، وتقع خلف املرآة،  للجسم ه نفس

الحظ  . عني املراقب  إىلنعكسان وياملرآة بان صطدمي ف P خيرج شعاعان من النقطةحيث  ،2.2الشكل نظر إىل أ، ما حيدث لفهم 
وراء املرآة )انظر اخلطوط املتقطعة  ما ىل إ  إذا مت متديد األشعة املنعكسة . نعكسةاألشعة امل رسمأننا نستخدم قانون االنعكاس ل

،   ′Pإذا كررنا هذه العملية للنقطة.  Pالنقطةموقع خيال هذا هو . ويكون Q ة النقط أهنا تنشأ من وكبدو ست (، 2.2 الشكل  يف
)املسافة    يال أن ارتفاع اخلبة  الفراغي اهلندسة  يات  اسأسباستخدام   نفسكب   تتحققأن    . بإمكانك′Q  عند النقطة   خياهلافسنحصل على  

  جسمل ل  صحيح  خيال، حنصل على  سمبتكوين صور جلميع نقاط اجل(.  ′Pإىل P من )املسافةجسم  ل ل  هرتفاع نفساالهو   (′Qإىل Q من
 .خلف املرآة

 

يتم . عين المراقب إلى طحةجسم  ما بواسطة مرآة مس  من  P من النقطة ينمنبعث ينضوئياعين شع انعكاس:  2.2الشكل 
أنها تأتي وكبدو ت، الخلفعند تمديد هذه األشعة المنعكسة إلى . الحصول على األشعة المنعكسة باستخدام قانون االنعكاس

نقطة     ′P تكرار هذه العملية للنقطة يعطي (.جسم)خيال ال وهميوجد الخيال ال يحيث  لف المرآة،الواقعة خ Q من النقطة
عن   جسمال بعدو  ،صحيحفي وضع  خيالال كونيو  ،جسملل هرتفاع نفساالهو  خيالون ارتفاع الا يكوهكذ .′Q الخيال

 .idللخيال   هنفسالبعد  وه od المرآة
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يف الواقع، تأيت هذه األشعة من  . خلف املرآة يال الواقعقادمة مباشرةا من اخلوكأهنا الحظ أن األشعة املنعكسة تظهر للمراقب 
حيث   – على شاشة  ميكن عرضه ال  ألنه بالخيال الوهمي املوجود خلف املرآة يال اخل يُسمى . و على املرآة االنعكاس نقاط مواضع 

  صل ، ألن األشعة ال تيالخلف املرآة، فلن تتمكن من رؤية اخل إذا كنت متشي. ة خلف املرآةمشرتكتظهر األشعة فقط من نقطة 
 اخليال.  تأيت من خلف املرآة، حيث يوجد أهنا كما لو    اا متام األشعة تتصرف ومع ذلك، أمام املرآة،. إىل هناك

املنبعثة  شعة األميكن إسقاطه على شاشة ألن  الحقيقي الخيالن حيث إ احلقيقية؛ خيلة األ الحقاا يف هذا الفصل مفهوم نناقش س
على   ه ال ميكن عرض الومهي يال اخل الفرق هو أن ومهية. ولكن احلقيقية وال خيلة رؤية األ نا حتماا ميكنمن اخليال هي أشعة مادية. 

 احلقيقي.   مثيله ميكن عرض الشاشة، يف حني  
 

 ةمرآة المستويالفي الخيال تحديد موقع 

  وباستخدام   2.2  الشكل  يف  QAB و PAB تطبيق هذا على املثلثاتوب   .زاوية االنعكاس  ورود تساوي خيربنا قانون االنعكاس أن زاوية ال
املرآة  ها بني نفس BQ هي املسافة اجلسم واملرآة بني PB هذا يعين أن املسافةمتطابقة. و  ت ثلثاامل جند أن ية الفراغاهلندسة  أسس

.  (اخليال  شكلمركز العنصر البصري الذي يمن أو بشكل أعم، واجلسم )املرآة  بني املسافة  وه  ( od)رمزه الجسم عد بُ  واخليال.
إذا قمنا  .  ( كلهمركز العنصر البصري الذي يش من   )أو بشكل أعم،   واخليال آة   املر بني املسافة    وه(  id)رمزه    عد الخيال بُ ن  وباملثل، فإ 

  عد بُ ، جيب أن يكون لية لمرآة املستو للذلك بالنسبة  .اجتاهني متعاكسني يف اجلسم واخليال بقياس املسافات من املرآة، فسيكون 
 :عاكسةت ات ماشار  يال اخل  اجلسم وبُعد

 
أعاله لتحديد  املبني األسلوب  أنه جمموعة من النقاط، وميكننا تطبيقعلى ، 2.2 الشكل يف بينةكالعلبة امل   ،اجلسم املنعكس يُعامل  

 .نعكس امل ه خيال، وبالتايل تكوين على هذا اجلسمكل نقطة خيال  
 

 متعددةال األخيلة

كجسم   اخليال يف املرآة األوىل عملي قد   باإلضافة إىل ذلك،تني.  املرآ  تا يف كل   خيلة أمام مرآتني، فقد تشاهد األ  اا إذا كان اجلسم موجود
أي  ضع اجلسم يف فيما بينها وو وازية تم حبيث تكون  إذا مت وضع املرايا. للخيال  لذلك قد تشكل املرآة الثانية خياالا  .للمرآة الثانية 

قف يف  ت عندما حيدث كما   متاماا تواصل بال هناية، ستخيال لل  خيالتشكيل عملية  فإنبينهما،  املسافة  غري نقطة منتصفنقطة 
الحظ  يُ . اجلسم األزرق ناجتة عن أخيلة ة، والذي يعرض ثالث3.2الشكل  يف هذا يظهرحتيط بك من كال اجلانبني.  املراياو الردهة 

)وهذا هو    يٌ يسار   قفازٌ   عنه  من الداخل إىل اخلارج ينتج  مثل سحب قفاز مييين  اا لف، متاممن اخلمام و من األ   قلبأن كل انعكاس ين
جلسم،  منقلبني مقارنةا با  نيكونا  ومؤخرهتما  2و  1  مقدمة اخليالني  فإنوبالتايل،  (.  يسرى ال  يدكهو   مىنأن انعكاس يدك الي  السبب يف

 . 3اخليال   ذي نتج عنه، وهو اجلسم ال2لخيال  تكون مقلوبة بالنسبة ل  ومؤخرته  3خليال  وكذلك مقدمة ا
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بعيدًا عن منتصف  لجسم موضوع خيلة ال حصر له من األ اً عدد انتجي  أن  ًا،نظري تينمتوازي آتين،مر ليمكن  : 3.2 الشكل
الحظ أن األلوان  تكون مقلوبة مقارنة بالجسم الناتج عنه. خيال   أخيلة. مقدمة ومؤخرة كلالثة ث ظهر هناتو هما. بين المسافة

 .  جسملمرايا العادية، يكون لون الخيال هو نفسه لون اللبالنسبة  األخيلة. هي فقط لتحديد 
 

إىل   نسبة ارتفاع اخليال ُتسمىو . جسملل  ه نفس ملقاسا هلما 2و 1 يالني أصغر من اجلسم، يف حني أن اخل  3رمبا الحظت أن اخليال 
 .  من هذا الفصل القسم التايل  التكبري يف حول املزيد  وسنذكر .بالتكبيرارتفاع اجلسم  

، كما هو موضح  أخيلة   ة ثالث  ( ية قائمةو از بينهما  متعامدتان )  مرآتان ل  شكتعلى سبيل املثال،     .قد تنتهي االنعكاسات الالهنائية    
من األشعة    شكلتي   1,2من مرآة واحدة فقط، ولكن اخليال    ة عكسن من األشعة امل  2و  1  خيلة تنتج األ  .  4.2الشكل من  (a)يف اجلزء  

أن تنظر خلف   ، عليك1,2اخليال    جياد إل  . 4.2لالشك من  (b) يظهر هذا يف خمطط تتبع األشعة يف اجلزء  تني.  املرآ   تا من كل  ة عكساملن
 .تنيزاوية املرآ

 

 

جسم   (b). متعامدتين لرأس بالستيكي في مرآتين أخيلة  ةتظهر ثالث (a). تعددةأخيلة م انتجأن ت  لمرآتين  يمكن  4.2 الشكل
خضر  ذات األلوان األ يلةخ، كما هو مبين في األأخيلة ةثالثعنه تج ينيمكن أن  متعامدتين ،آتين ينعكس من مر  ،واحد

 .واألحمر يبنفسجوال
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 Spherical Mirrors كرويةالمرايا ال |  2.2
 التعليمية األهداف 

  على: ا  ، ستكون قادر الجزء من الفصلفي نهاية هذا 

 .وصف تشكيل الخيال بواسطة المرايا الكروية  •
 .الكروية  المرآة في  استخدام المخططات الشعاعية ومعادلة المرآة لتحديد خصائص الخيال •

 

  خر، . على اجلانب اآلاجلسم أمام املرآةكبعد  خلف املرآة    هنفس  بعدالله  ، و صحيحلجسم، و ل   هجم نفساحل اخليال يف مرآة مستوية له  
هذه  شكل توميكن أن ت  ،سماجل قد تكون أكرب أو أصغر من  أخيلةأن تشكل  ها، ميكن (curved mirror) منحنيةالمرآة الفإن 

تكون مشوهة إىل   خيلةبعض األ على الرغم من أن  ، فإن أي سطح منحٍن سيشكل خياالا أو خلفها. وعموماا  أمام املرآة األخيلة
 (.  مرايا بيت املرح ك)  اال ميكن التعرف عليه حدٍ 

ألجهزة البصرية اليت  استخدامها يف العديد من ا ري جيفإنه ، خيلةمن األ جداا جمموعة متنوعة  تشكيل ألن املرايا املنحنية ميكنها  اا نظر 
اليت  املرايا األخرى ك املراياب  مقارنةا التصنيع  من حيث سنركز على املرايا الكروية، ألهنا أسهل. العديد من االستخداماتب تتمتع

 .         اا ع، وبالتايل فهي أكثر شيو (املكافئة شكلها قطع مكافئ )املرايا 
 

 منحنيةالمرايا ال

مرآة   ُتسمى هو اجلانب اخلارجي من الكرة، فإن املرآةللمرآة إذا كان السطح العاكس  ف.  ة املرايا الكروي  نوعني عامني من  ييز ميكننا مت
  .(concave mirror) مرآة مقعرة ُتسمى ا الداخلي هو السطح العاكس، فإهن هاسطحإذا كان  . أما(convex mirror) محدبة 

حمور التناظر   طلق علىما يُ  اا غالب. و صرية، مبا يف ذلك املرايا والعدسات هو أحد السمات الرئيسة للعديد من األجهزة الب  ناظر الت
مركز احنناء   بالنسبة للمرآة الكروية، مير احملور البصري عرب .  (optical axis)  المحور البصري  العناصر البصرية احملور الرئيس أو هلذه
  . 5.2 الشكل كما هو موضح يف  ،(vertex) تهاوقم املرآة

  

 

الداخلي أو   هاسطحعلى   إماها بطبقة مفضضة وطالئمن الكرة  جزءتتشكل المرآة الكروية عن طريق قطع  5.2: الشكل
على   فتكونالمرآة المحدبة أما في  ،"(الداخلي )"الكهف  هاعلى سطح  تكون الطبقة المفضضةالمرآة المقعرة  . في الخارجي

 .الخارجي هاسطح
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فإن  لقانون االنعكاس،  وفقاا. و  6.2الشكل ( منa، كما هو مبني يف اجلزء )ةمكافئ  صري ملرآةلمحور البل ية واز املاألشعة بالنظر إىل 
كبرية  مرآة كروية   ( من هذا الشكلbاجلزء ) بنيي. (focal point) المحرق  ُتسمىهذه األشعة تنعكس حبيث تتالقى عند نقطة 

  مبحرقاملرآة هذه  تتمتع ، وبالتايل الها نفس النقطة يفشعة املنعكسة ذه املرآة، ال تتقاطع األهلالنسبة ئها. باحننا بنصف قطر مقارنةا 
( مرآة كروية صغرية  cاجلزء )  بنيياملنعكس.    لجسمل  غري واضح خيال  عنه وينتج  ،الكروي  الزيوغب  يُسمىوهذا ما  بشكل جيد.  حمدد  
تنعكس  ألشعة اليت تصل موازية للمحور البصري ا ذلك أن هي تقريب جيد للمرآة املكافئة،  هذه املرآةئها. بنصف قطر احننا   مقارنةا 

 بالبعد المحرقي  احملرق املسافة على طول احملور البصري من املرآة إىل  ُتسمى و اا. حمدد جيدإىل حمرق 

 (focal length focal length) للمرآة. 
 

 

األشعة المتوازية   F .(b)حرق الم ت سمىفي نقطة واحدة  ة وتتقاطعأشعة موازية تنعكس من مرآة مكافئ (a) 6.2الشكل 
إذا كانت المرآة الكروية صغيرة مقارنة بنصف قطر   (c). مشتركة نقطة تقاطع فيالمنعكسة من مرآة كروية كبيرة ال ت

نقطة   عند أساس المركزي من المرآة المكافئة، لذلك تتقاطع األشعة المتوازية بشكل  الجزء  بشكل أفضل تقارب ، فإنهائهاانحنا
 .  f لمرآةل البعد المحرقي هي  قلمحر االمسافة على طول المحور البصري من المرآة إلى  . مشتركة

بدو  تلمرآة و ل  املوازية للمحور البصري   لواردةشعة ا األ تنعكس   . 7.2الشكل كما هو مبني يف  أيضاا   حرق مبدبة  احملكروية  الرآة  تتمتع امل 
من خالله،   ألنه ال توجد أشعة حقيقية متر  ومهي رق وبالتايل، فإن احمل. ةخلف املرآ f يرقعند البعد احمل F أهنا تنشأ من النقطةك

 .  أهنا تنشأ منهوك بدو ولكنها فقط ت
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مرآة للللمحور البصري  ةالموازي الواردة محدبة: تنعكس أشعة الضوءاألشعة المنعكسة بواسطة مرآة كروية  7.2 (a) الشكل
ألنه  و نقطة وهميةه قالمحر . خلف المرآة  f محرقيعلى بعد  اً محدد جيد قمحر  أنها ناشئة عنوكبدو تو  ، محدبةالكروية ال

 .  محدبةكروية مرآة ب م شك لوهمي   لخيال صورة (b). عبره أشعة حقيقية تمر ال توجد
 

شعاع  ال .ينعكس بواسطة مرآة كروية مقعرة  اا واحد  اا شعاع  8.2الشكل  يوضح ؟ئها ي للمرآة بنصف قطر احنناقر كيف يرتبط البعد احمل 
شعة  األالحظ أن مجيع ق. هي احملر  ، احملور البصري مع فيها الشعاع املنعكس تقاطعاليت ي  ، النقطة. للمحور البصري  موازٍ  وارد ال
البعد   يرتبط نريد أن جند كيف تبسيط. فقط لل اا واحد اا نعرض شعاع —  ق حملر ا لمحور البصري تنعكس من خالل ل وازية ردة املالوا
خيربنا قانون االنعكاس  .  R = CF + FPالذي يُعطى طوله بالعالقة :،   R بنصف قطر احنناء املرآة  (f   له بالرمز  ي يرمز )والذ   FPرقياحمل

اا.  أيض متساويتان  XCP و OXC مواٍز للمحور البصري، فإن الزاويتني وارد شعاع الال، وألن متساويتان CXF و OXC أن الزاويتني
؛ وهذا ما   sin θ ≈ θصغرية )حبيث θ إذا كانت الزاوية. CF = FXفيه:  الساقني اويمتسهو مثلث  CXF ثلثاملوبالتايل، 
   ى: ، حنصل عل R إدخال هذا يف معادلة نصف القطرب .CF ≈ FP  أو    FX ≈ FP عندئذ يكون:صغرية"(،  ال زاوية  التقريب  " يُسمى

R = CF + FP = FP + FP = 2 FP = 2 f 
 

  

 

عبر نعكس ي  CP لمحور البصري، فإن الشعاع الموازي لصغيرةالزاوية التقريب . بقعرةنعكاس في مرآة مالا  8.2 الشكل
 . Fة محرق المرآ
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   :Rئها احننا قطرمقدار نصف نصف ل  مساوياا للمرآة الكروية املقعرة    f يرقصغرية، يكون البعد احملال زاوية التقريب ب مبعىن آخر، 

 

يف هذا التقريب، مجيع األشعة  اا. دائم اا التقريب احملوري( صاحلب اا أيض  يُسمى)و  يرة غ صالزاوية التقريب  يف هذا الفصل، نفرتض أن
سافة أقل بكثري من نصف قطر  مباحملور البصري  بعد عنوت  ، زاوية صغرية مع احملور البصري  صنعهي أشعة حمورية، مما يعين أهنا ت

 .  sin θ ≈ tan θ ≈ θ  وعليه يكون: ة،  صغري  زواياهي  θ اه انعكاس زوايا  يف هذه احلالة، تكون. االحنناء
 

 خيلةلتحديد موقع األاألشعة استخدام تتبع 

األشعة واستخدام قانون االنعكاس   كروية، نستخدم أوالا تتبع األشعة، وهي تقنية رسم  مرآةبواسطة  ُمشك ل موقع خيال  لتحديد
بعض   ساعدةمب (. األشعة املنكسرة نكسار يف حتديد، بالنسبة للعدسات، نستخدم قانون االاا لتحديد األشعة املنعكسة )الحق

وغريها من املعلومات حول كيفية تعامل املرآة   وموقع اخليال رق جياد احملية، ميكننا استخدام تتبع األشعة إلأساسيات اهلندسة الفراغ
     .  املرايا املسطحة عن يال أو بعد اخلة، للمرايا الكروي  قاحملر  تتبع األشعة أعاله لتحديد يف الواقع، لقد استخدمنا فعالا .  مع الضوء 

يتطلب حتديد كل نقطة رسم شعاعني على األقل  . و اخليال من  على األقل نقطتني ، جيب حتديد موقعما لتحديد موقع خيال جسم  
،  الومهيأو قي قي احل  الفراغيف  سواءا النقطة اليت تتقاطع عندها األشعة املنعكسة، . األشعة املنعكسة من نقطة على اجلسم وإنشاء 

 .  انعكاساهتا  "رئيسة" يسهل تكوين لتسهيل عملية تتبع األشعة، نركز على أربعة أشعة  . اخليال املقابلة نقطة وجود  هي مكان 
يد موقع  م املراد حتدا السهم اجلسثل هذ. مي جسم على شكل سهم ا  مكل منه  أمام  ضعمرآة مقعرة ومرآة حمدبة، وُ   9.2  الشكل بنيي

خنتار أن  . البصري احملور  على تقع وال لسهماملوجودة على ا  Q للقيام بذلك، نرسم أشعة من النقطة. تتبع األشعة  باستخدام  أخيلته 
جيب أن مير انعكاس هذا  .  مع احملور البصري بالتوازي  تحرك وي Q من النقطة  1الشعاع الرئيس    طلقينم.  هسال  رأسنرسم شعاعنا من  

كما هو    ، Fرقمير عرب احمل   1املقعرة، فإن انعكاس الشعاع الرئيس   للمرآة وهكذا، بالنسبة.  ، كما هو موضح أعاله احملرقالشعاع عرب  
)أي تركيز   حملرقعرب ا 1النعكاس الشعاع الرئيس  اا عكسياالمتداد  يكون لمرآة احملدبة،ل بالنسبة . ( من الشكل bمبني يف اجلزء )

ينتقل  . البصري  للمحور على طول خط موازٍ  تداا مث ينعكس مر احملرق، عرب أوالا على اخلط الذي مير  2 الرئيس ينتقل الشعاع (. يومه
على طول اخلط الذي   تداا وينعكس مر  ،طبيعية ال  الورود  املرآة يف حاالتل إىل باجتاه مركز احنناء املرآة، لذلك يص 3الشعاع الرئيس 

 .حول احملور البصري ناظرٍ مت بشكلٍ  وينعكس ، قمة املرآة إىل   4الشعاع الرئيس  صل ، ياا أخري . و منه ورد 
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( المرآة المحدبة. أشكال الخيال حيث تتقاطع b( المرآة المقعرة و)aالرئيسة المبينة لكل  من )األشعة األربعة  9.2: الشكل
 األشعة )للخيال الحقيقي(، أو حيث تتقاطع امتداداتها الخلفية )للخيال الوهمي(. 

 

أي من هذه   رسم يكفي ، ′Q النقطةموقع لتحديد . Q خيال النقطة حيث يقع،  ′Q ة نقطالعند  ةشعة الرئيسة األربع األ تتقاطع
يكون رسم أكثر من شعاعني رئيسيني  . اخليال  تحديد موقعل ختيار أي من األشعة الرئيسة لك حرية ا لذلك . األشعة األساسية

 .يف بعض األحيان للتحقق من صحة تتبع األشعة اا مفيد

للقيام بذلك، نقوم  . هاجتاه ملعرفة اخليال، هذا  منامل، حنتاج إىل حتديد موقع نقطة ثانية شكٍل كب سنعكلتحديد موقع اخليال امل
تنعكس من  فاحملور البصري،  على طول  ة مجيع األشعة الرئيسة األربع سرييف هذه احلالة، تجلسم. بتتبع األشعة الرئيسة من قاعدة ا

خطية، ال ميكننا حتديد نقطة فريدة حيث   ألن هذه األشعة اا  أنه نظر بة يفالصعو تكمن . على طول احملور البصري سرياملرآة، مث ت
سفل،  واألعلى األمن  ناظرةألن املرآة مت  اا ومع ذلك، نظر . احملور البصري كل ما نعرفه هو أن قاعدة اخليال موجودة على.  تتقاطع

كون خيال  يلذلك، عمودياا. كون اخليال ي، جيب أن يودعمألن اجلسم  اا وبالتايل، نظر جسم. لل عموديفإهنا ال تغري االجتاه ال 
 . a 9.2  الشكلخيال الطرف، كما هو مرسوم يف   فوق قاعدة اجلسم على احملور البصري مباشرةا 

،  اا قيحقيو لجسم،  بالنسبة ل   اا مقلوب. ويكون  املرآة ومركز احنناء  قر يف هذه احلالة بني احمل  نعكس تشكل اخليال املي لمرآة املقعرة،  لبالنسبة  
أن   على سبيل املثال، نوضح، كتمرين الحق،.  ، فستتغري خصائص اخليال أو أبعدناه عنها   املرآة  مناجلسم  قربنا  إذا  ن اجلسم.  وأصغر م

  نعكس تشكل اخليال املي لمرآة احملدبة،  ل بالنسبة  .  هأكرب من صحيح و   ومهيخيال    ظهر لهيس  ،وحمرقهابني مرآة مقعرة    ضعاجلسم الذي وُ 
 .  ه أصغر من و   وومهيلجسم، ل بالنسبة  اا . ويكون صحيحواملرآة  رق احمل بني
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 ملخص قواعد تتبع األشعة

 :كمرجعلتبقى  يتم تلخيص قواعد تتبع األشعة هنا  .  بالنسبة للمرايا جداا تتبع األشعة مفيد 

 ( 9.2الشكل يف  1اع لشع)ا  ها قحر املار مب  طاخل محور البصري للمرآة الكروية على طوللل اا وازيم يتحرك الذي شعاع النعكس ي •

  2البصري )الشعاع  هاحملور  ملرآة الكروية على طول خط موازٍ الذي يتحرك على طول اخلط املار مبحرق اشعاع النعكس ي  •
 .( 9.2الشكل يف

 (   9.2الشكل-  3)الشعاع   ه على نفس مرتداا نعكس  ي ركز احنناء املرآة الكروية مب   الذي يتحرك على طول اخلط املارشعاع ال •

 (.  9.2الشكل - 4 املرآة الكروية بشكل متناظر حول احملور البصري للمرآة )الشعاع  قمة الوارد علىس الشعاع عكين •

.  للمرآة البصرية اخلصائص حلصول على معلومات رقمية حولابواسطة املرايا و  خيلةاأل تتشكل  نستخدم تتبع األشعة لتوضيح كيف
الشتقاق معادلة املرآة، وهو  الفراغية واهلندسة  استخدام اجلرب  اا ، فيمكننا أيضئها ناقطر احنبنصف  صغرية مقارنةا إذا افرتضنا أن املرآة 

 .طريقة جيدة لتحليل أنظمة املرآة اجلمع بني تتبع األشعة ومعادلة املرآة ديع. ما نقوم به يف القسم التايل
 

 المرآةمعادلة  -ل الخيال بواسطة االنعكاس شكُّ تَ 

كبعد  خلف املرآة    ه نفس  بعدال على  قع  يلجسم، و ل  هجتاه نفس اال رتفاع و اال ب  يتمتع  شّكل ا أن اخليال املنّ فقد بيّـ ،  يةو مرآة املست للبالنسبة  
  الفراغية  بالنسبة للمرايا املنحنية، إال أن استخدام اهلندسة  بعض الشيء اا على الرغم من أن املوقف أكثر تعقيد. و اجلسم أمام املرآة

 .للمرايا املقعرة واحملدبةرقي احمل بعداجلسم واخليال بال عدبُ بسيطة تربط   عالقات عطي ي

قمة املرآة، كما هو موضح يف   من R على بعد يكونو  C بالرمز احنناء املرآة ملركز  نرمز . 10.2الشكل بني يفامل  OPاجلسم إىل النظر ب
ألن    اا نظر . و ، على التوايلih و   oh   بالرموز   واجلسم ارتفاع اخليال  كذلك ، و id و od بالرموز  اجلسم واخليال  لبعد  يرمز   . كما الشكلهذا  

إذا قمنا بقياس الزوايا    اإلشارةيف    ا ومع ذلك، جيب أن ختتلفها.  نفس  القيمةهلما    يكون ،  متبادلتان داخلياا   زاويتان مها ′ϕ و ϕ الزاويتني
لكن جيب أن  و  ،هانفس قيمةال  مانعكاس أن هلخيربنا قانون اال . ′θو θ  للزوايا. وباملثل ′ϕ =- ϕنقول:  من احملور البصري، لذلك

 tanعالقة: واستخدام ال، ′θو θ الزوايا هذهأخذ ظل ب  .′θ=-θ :وبالتايل . إذا قمنا بقياس الزوايا من احملور البصري  اهتمإشاراختتلف 

(−θ) = −tan θ  ، :جند 
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 .مرآة مقعرة بواسطة م شك للالخيال ا 10.2 الشكل

  

 جند: ′ϕ و ϕ ظل الزوايا  نا أخذإذا وباملثل، 

 

 : عطي جلمع بني هاتني النتيجتني 

 

 املعادلة من الشكل:  صبح ت،  ي اجلرب  عد التعديل بو 

 

فإن البعد   صغرية،ال زاوية  الومع ذلك، كما نوقش أعاله، يف تقريب  صحيحة متاماا.    يهفتقريب هذه النتيجة، لذلك  يس هناك داع ل ل
حنصل على    2.3المعادلة   يف  ه العالقة هذ  لا خإد. وبf = R /2   نصف قطر احنناء املرآة، أوقيمة  نصف    يساويللمرآة الكروية    رقياحمل

 :املرآةمعادلة 

 

على الرغم من اشتقاقها من  . و صغرية ال زاوية ال تقريب وتكون صاحلة فقط يف بعد احملرقي اخليال واجلسم بال  بعد  معادلة املرآةتربط 
ستوية من  املرآة  املميكننا متديد معادلة املرآة إىل حالة  .  كتمرين( إثبات ذلك ك  يرت دبة )احملمرايا  لل  اا أيض  م خدستقعرة، إال أهنا تاملرآة  امل

معادلة    ميكن تبسيط يف الالهناية، وبالتايل    احملرق يقع هذا يعين أن  ئها الهنائي. و ستوية نصف قطر احننا املرآة  املخالل اإلشارة إىل أن  
 إىل الشكل:  املرآة

(2.6)                                                                 id -=  od 

 .اا مت احلصول عليها سابق اليت هانفس 2.1المعادلة  يوه
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إشارة تعاكس   اخليال  بعد، يكون لية مرآة املستو للبالنسبة  .  استخالص معادلة املرآةعند  ت  اإلشارا  مع  تعاملنا حبذر شديدالحظ أننا  
اجلانب اآلخر من احملور   علىيقع   10.2 الشكل شكله املرآة املقعرة يفتي ذ، فإن اخليال احلقيقي الاجلسم. كذلك د إشارة بع
  القيم  إشاراتلتتبع إشارة معاكسة إلشارة ارتفاع اجلسم. رتفاع اخليال ال هذه احلالة، جيب أن يكون بالنسبة للجسم. ويفالبصري 

  .اإلشارة اصطالح  اآلناملختلفة يف معادلة املرآة، نقدم 
 

 للمرايا كروية اصطالح اإلشارة

  ةميز املللكميات  يقوم بتعيني قيم موجبة أو سالبة، حيث يف البصريات اهلندسية  اا جد اا مهم لإلشارة ثابت استخدام اصطالحيعد 
 :كمايلي  اإلشارةاصطالح  . ويتلخص  إنشاء خمطط شعاعي يال دوناخل فهم اصطالح اإلشارة وصف    نا يتيح ل . كما  ة البصري  جملة لل

 .موجب للمرايا املقعرة وسالب للمرايا احملدبة f يرقالبعد احمل. 1

 .يةخيلة الومهلأل  سالباحلقيقية و  خيلةموجب بالنسبة لأل id اخليال  . بعد 2
ن لديك نصف قطر  يكو أن   ماذا يعيناا.  أو سالب  اا تعين أن نصف قطر احنناء املرآة الكروية ميكن أن يكون موجب  1الحظ أن القاعدة  

 .سالب ف بأنهعر  مُ دبة  احمللمرآة لهذا يعين ببساطة أن نصف قطر االحنناء  ؟اا لبا الحنناء سا
 

 تكبير الخيال

  أن ارتفاع اجلسم واخليال مرتبطان  وجدنا يف اشتقاق هذه املعادلة،. املرآةمعادلة  دعنا نستخدم اصطالح اإلشارة لتفسري اشتقاق
 بالعالقة:  

 

اجلسم  بعد  كوني لك حقيقيني، لذ، 10.2الشكل  تشكله املرآة يف ذي ال ، من اجلسم واخليال  يكون كل   2.3 المعادلة  ىلإ  انظر 
احملور  اخليال يقع حتت  ولكناا. احملور البصري، لذلك يكون ارتفاع اجلسم موجب فوق  أعلى نقطة للجسم ني. تقعموجب واخليال

 .يتفق مع اشتقاق معادلة املرآة  اصطالح اإلشارة، فإن عليهو   لب.سا البصري، وبالتايل فإن ارتفاع اخليال 

  فإن  بالتايل . و اجلسم واخليال  بداللة بعدما يطلق عليه "التكبري"( للخيال  اا غالب)و  التكبير الخطي   2.7 المعادلة  يف الواقع، تصف
 :بالعالقة التالية  يعطى أبعاد دون  mالتكبري 

 

اخليال أكرب  فإن ، m| > 1|مقلوباا. إذا كانت:  اخليال يكونسالبة،  m ، وإذا كانتصحيحاا  كون اخليال يموجبة،  m إذا كانت
اليت   التالية  العالقة هبذا التعريف اخلاص بالتكبري، حنصل علىسم. اخليال أصغر من اجليكون ، m| < 1|نت: ا ا كاجلسم، وإذ من
 والعمودية:   ةألفقيا واخليال سمأبعاد اجل  بني تربط 

 

واليت ميكنك احلصول عليها من   اجلسم واخليال، خالل أبعاد احلصول على تكبري اخليال من  نا ألهنا تتيح ل همة جداا عالقة مالهذه 
 .املراةمعادلة 
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 توليد الطاقة الشمسية الكهربائية جملة

(  جممع الطاقة الشمسية أو   فئاملكا  القطع   حوض  يُسمى)   اا تتضمن إحدى التقنيات الشمسية املستخدمة اليوم لتوليد الكهرباء جهاز 
إىل مبادل حراري، حيث يتم نقل   املسخن السائل هذا يتم ضخ. سائل  على سود حيتويأز أشعة الشمس على أنبوب قوم برتكي ي

  كل الش يوضح.  لتوليد البخار وتوليد الكهرباء يف هناية املطاف من خالل دورة البخار التقليدية الطاقة احلرارية إىل نظام آخر يستخدم
ومع   على األنابيب؛  هاتركيز يقع  مكافئ    على شكل قطع   سطوانةأاملرآة احلقيقية عبارة عن  .  العمل هذا يف جنوب كاليفورنيا   نظام    11.2

 .متاماا  ربع اسطوانة دائرية إىل  ذلك، ميكننا تقريب املرآة 

  

 

 .نياتستخدم مجمعات الحوض المكافئ لتوليد الكهرباء في جنوب كاليفور  11.2  الشكل
 

a  )40.0 ز أشعة الشمس على ارتفاعيترك  ان املطلوب إذا ك cm   من املرآة، فما هو نصف قطر املرآة؟ 

b )(  واردةال ة الشمسي  ة شعاألشدة التشمس ) من طول األنبوب، بفرض أن على األنبوب، لكل مرتٍ  ملركزة كمية أشعة الشمس ا  ما
 ؟W/m 2900تساوي  

من األنبوب على مدى   ، فما هي الزيادة يف درجة حرارة السائل لكل مرتcm 2.00  يساويائل  ألنبوب احلامل للسا  قطر  إذا كان .ج
 .األنابيب، وأن السائل هو زيت معدين على العاكس متتصه وارد اإلشعاع الشمسي ال  كامل افرتض أن   دقيقة واحدة؟

 خطة الحل:

،  القليل من الرياضيات على  (bوي اجلزء )حي . رايا الكرويةت املبصرياب ( aيرتبط اجلزء ). ة املستخدمة فيزيائي أوال حتديد املبادئ ال
 .( فهم احلرارة والكثافةcيتطلب اجلزء ). يف املقام األول   الفراغية واهلندسة 

 :حلال

a)  أي:  اا أساس ئياجلسم ال هنا  بعدالشمس هي اجلسم، وبالتايل فإن∞ = odاخليال املطلوب . بعد  cm = 40.0 id  .  نستخدم
 :للمرآة إلجياد البعد احملرقي ملرآة معادلة ا

 1.2مثال 
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 .  R = 2 f = 80.0 cm  وبالتايل، يبلغ نصف قطر املرآة

b)   2900تساوي  واردة ال ة الشمسي  ة شعاألشدة W/m . املرآة املقعرة  مساحة مقطع إجياد جيب A ، اليت يتم   القدرة أن من  ا انطالقا
A: من املرآة هي L لطول ةساحاملسطوانة، وبالتايل فإن أ ع ربي املرآة يف هذه احلالة ه  .A × 2900 W/m توصيلها تبلغ =
1

4
(2𝜋𝑅)𝐿 .1.00طول لساحة  عندئذ تكون امل m  :هي 

 

 

 هو:  مرت   1.00التشمس على طول األنبوب البالغ طوله استطاعة وعليه فإن 

 

c) تعطى بالعالقة: لزيادة يف درجة احلرارة اQ = mcΔT  .الزيت املعدين كتلة m  ي: ب هو من األنب  حدمرت وا يف 

 

 

 : ، فإن الزيادة يف درجة احلرارة يف دقيقة واحدةلذلك 

 
 

 مالحظة

وصول السوائل إىل   يف يوم مشمس، مع MW 250يبلغ  اا حراري اا ميكن أن توفر جمموعة من هذه األنابيب يف صحراء كاليفورنيا ناجت
على   ةي احلرار   الضياعات   هنمليف مرت واحد فقط من األنابيب و   لس يف هذا املثا ر دوحنن ن درجة مئوية، 400 درجات حرارة تصل إىل

 .طول األنبوب

 خيال في مرآة محدبة

.  املناسبة  لعدسات الالصقة وحتديداا الختيار اهو جهاز يستخدم لقياس احنناء القرنية يف العني،    :القرنية   تقوس  مقياس الكرياتوميرت أو  
التكبري  . كلما كانت قيمة  تكبري اخليال  تقوس القرنية قيمةحمدبة، ويقيس مقياس    آةمر كينعكس الضوء من القرنية، اليت تعمل  حيث  

 2.2مثال 
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، فما هو  0.032من القرنية وكان تكبري اخليال   cm 12  على بعد مصدر الضوء إذا كان أصغر.  نصف قطره احنناء القرنية  كان،  قلأ
 القرنية؟  نصف قطر احنناء

 خطة الحل: 

(. بعد  ضعف البعد احملرقي )وهو  نصف قطر االحنناء عندها ميكن معرفة القرنية، بة رآة احملدبة املكون البعد احملرقي للم نا وجدأإذا 
  .fرقي احمل لبعداحسب امث  id اخليال بعد أوجد أوالا . m 0.032 = والتكبري cm = 12 od اجلسم 

 :حلال

 جند:  قيم املعطاة ل اإدخال و  idاملعادلة من أجل قيمة  ل. حب od/id-= m بدأ مبعادلة التكبري ا

 

 
 

وأدخل   f  رقي احمل لبعداملرآة من أجل قيمة ا  معادلة  حل. طوة متوسطة يف احلساباخلإضايف مهم ألن هذه دقة حيث احتفظنا برقم 
 : النتيجه هي. و اخليالبعد اجلسم و ل  لومة القيم املع

 

 وبالتايل: نصف قطر االحنناء هو ضعف البعد احملرقي، 

 

 
 

 :مالحظة

االحنناء   نصف قطر. قيقياحلسم اجلقعرة و املمرآة لل، كما هو متوقع بالنسبة اا سالب، وبالتايل فإن الرتكيز يكون ظاهريحملرقي البعد ا
، قد ال تكون القرنيات  اا عملي.  cm 2.0 حنو البالغ الشخص شبكية العني يف عني عن القرنية . يبلغ بعد املوجود هنا معقول للقرنية 
.  مع حقيقة أن اخليال خلف املرآة فق اخليال هنا سالب ومت بعد الحظ أن. ة تركيب العدسات الالصقة كروية، مما يعقد مهم 
جسم ثابت، نصف قطر االحنناء   لبعد أنه   تبنيل والتدريبات، سسائيف امل.  ألنه ال توجد أشعة متر بالفعلومهي  وبالتايل، فإن اخليال

 .  وافق التكبري األصغري األصغر 
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 كرويةالمرايا ال: سائلمال حل خطة

 .  بواسطة مرآة كروية قد تشكل  . تأكد أوال  من أن الخيال 1 الخطوة 

  جدا  يعد الرسم مفيد ا . كالهما  ممعادلة المرآة، أأم تتبع األشعة،  المطلوب استخدامه هو  ما إذا كان في. تحديد 2 الخطوة 
 .ة على الرسم مو لاكتب الرموز والقيم المع ا . ددي تح  األشعة تتبع في المسألة مطلوبا  استخدامكن يلم  حتى لو 

 (.  ة )تحديد المجهولمسأل ه في الحساب. حدد بالضبط ما يجب 3الخطوة 

 لمعطيات(.  لة )حدد امسأالنص  أو يمكن استنتاجه من  إعطاؤه . قم بعمل قائمة بما تم 4الخطوة 

 .بداية هذا القسمفي المدرجة  شعة ألواعد تتبع ا، فاستخدم قا  مطلوب شعة تتبع األ استخدام مخطط  . إذا كان5الخطوة 

 .ةآ المر معادلة  استخدم األمثلة كدليل الستخدام. الكمية استخدام معادلة المرآة  سائل. تتطلب معظم الم6الخطوة 

ما  ع  م   الخيال والبعد المحرقي و الجسم    بعد ت  إشارا تتوافق هلأم ال.    . تحقق لمعرفة ما إذا كانت اإلجابة منطقية 7الخطوة  
 ؟ نطقيةم الجسم والخيال قيم بعد هل التكبير صحيحة؟ إشارة هل  تتبع األشعة؟مخطط هو متوقع من 

 

 الخروج من تقريب الزاوية الصغيرة

صبح اخليال  ي انتهاك هذا التقريب،   عند.  اخليال بواسطة مرآة كروية  شكيل تقريب الزاوية الصغرية هو حجر الزاوية يف املناقشة أعاله لت
نناقش هنا باختصار نوعني حمددين من  .  (aberration)زيوغ  لبا  هذا التشويه  يُسمىاا. و بواسطة مرآة كروية مشوه  تشكيله  ي متذال

 .اللوين )الغيبوبة( الزيوغالكروي و  الزيوغ: الزيوغ 
 

 الزيوغ الكروي 
الواردة  األشعة ت كلما ابتعد .  12.2لشكال على مرآة كروية، كما هو مبني يف تسقط   حزمة واسعة من األشعة املتوازية اليت باعتبار

األشعة القريبة  ها كاألشعة يف النقطة نفس هذه ال يتم تركيز وبالتايل، . لمرآة املكافئة لاملرآة الكروية   ساء تقاربعن احملور البصري، 
سم  اجلخيال  هوي تش سيتم (spherical aberration) الكرويالزيوغ  بسبب.  الشكل هذا  يف موضح   البصري، كما هومن احملور 
يف القسم التايل من هذا   نأخذها باحلسبان املرايا والعدسات اليت   مسات  الكروي هي مسة من  الزيوغ. كروية الرآة امليف   املنعكس
 (.  الكروي  الزيوغللقضاء على  املرايا والعدسات األكثر تطوراا زيد من امل اجة إىلحنن حبالفصل )

 

 اللوني الزيوغغيبوبة أو ال

(  bاجلزء ) موازية للمحور البصري، كما هو موضح يف  غري   نشأ عندما تكون األشعة الواردةي الكروي، ولكنه    مثيله اللوين  وغ زيال يشبه  
يف هذه احلالة،  . بنصف قطرها  صغرية مقارنةا  اليت تُعدُّ  الصغرية ينطبق على املرايا الكروية ر أن تقريب الزاوية ذك  ت  .  12.2الشكل من
ومع ذلك،  احملرق.  املتوازية مع احملور البصري يف   ركز مرايا القطع املكافئ مجيع األشعةتُ .  للمرايا املكافئة  اا جيد  اا قريبالكروية ت املرايا    دُّ عتُ 

كما هو مبني يف    خمتلفة أبعاد حمرقية كز على ارتفاعات خمتلفة وعلى رت ت ،حملور البصريا ال توازي اليتفيما بينها، و فإن األشعة املتوازية 
نشئ  الشكل تُ ة حول احملور البصري، فإن األشعة امللونة املختلفة يف هذا  ناظر مت  ألن املرآة الكروية   اا نظر و  12.2. الشكل ( منbزء )اجل

 رقي.  احمل ىستو امل على وافقة ن املاو لدوائر من األ 

 يف املرايا املكافئة  اا  حيدث أيضاللوين  وغ الزين  ال أكروية، إهي مرآة    ، 12.2الشكل   ( منbوضحة يف اجلزء )املعلى الرغم من أن املرآة  

وينجم عن اهنيار يف تقريب الزاوية   ،الكروية  للمرايا كروي فقطومع ذلك، حيدث احنراف  .  ال ينجم عن اهنيار تقريب الزاوية الصغرية -
 .التلسكوباتيف وقت الحق من هذا الفصل، فيما يتعلق ب الكروي الزيوغو   اللوين الزيوغ من  سنناقش كالا . و الصغرية 
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من المحور البصري في نقاط   القريبةاألشعة البعيدة عن المحور البصري واألشعة  تتركز كروي،ال زيوغفي ال 12.2 (a) الشكل
تركز األشعة ت، لوني( بالنسبة لالنحراف ال (b.البصري المحور لألشعة البعيدة عن اً يزداد سوء الزيوغالحظ أن . مختلفة
حتوي الخيال على  ية مختلفة، لذلك بعاد محرقيلمحور البصري على ارتفاعات مختلفة وألموازية الغير ها و فيما بينالمتوازية 
ال تشير األلوان إلى   هي فقط لتسهيل المشاهدة؛  الملونة األشعة الحظ أن(. المذنب )وهو "غيبوبة" في الالتينيةيشبه "ذيل" 

  .لون الضوء
 

   Images Formed by Refractionالنكساراألخيلة الم شك لة با |  3.2
 األهداف التعليمية 

  على: ا  ، ستكون قادر الفصلالجزء من  في نهاية هذا 

 أحادي.  الخيال بسطح انكسار   شكيلصف تو  •

 أحادي.  الخيال بسطح انكسار   شكيلصف تو  •

 .األحاديسطح االنكسار  استخدام معادلة بخيال وحساب خصائصه التحديد موقع   •
 

عند   عند ثين موجات الضوءط إىل آخر، فإن هذه األشعة ختضع لالنكسار، وهو ما حيدث س الضوء من و عة أش قلعندما تنت
إال أن قانون االنكسار   بطريقة مماثلة لسطح االنعكاس، ميكن أن يشكل سطح االنكسار خياالا الوسطني. و بني  سطح الفاصلال

 .اسالعملية بدالا من قانون االنعكأساس هذه )قانون سنيل( هو  

 يعمق الظاهر ال -مستوي عند سطح بيني االنكسار 

هذا التأثري الغريب   لسبب وراء(. ا 13.2الشكل)  باملاء، يبدو أنه ينحين عند السطح  اا قضيب مستقيم مغمور جزئيظرت إىل إذا ن
مع جزء القضيب   للقضيب، لذلك ال يصطف كون أقرب إىل السطح قليالا من املوضع الفعليي هو أن خيال القضيب داخل املاء 

 .املاء أقرب إىل السطح مما هي عليه بالفعل األمساك يف تبدو تفسر ملاذا ها الظاهرة نفسيف خط واحد.  ود فوق املاءاملوج
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،   Qعلى القضيب عند النقطة P تظهر النقطة. الماء والهواء   عند السطح الفاصل بينانحناء قضيب  :  13.2الشكل
 .لهواء والماءل بين االسطح  الفاص االنكسار عند  بببس P النقطة خيال تشكلي حيث

 

 :األسئلة التالية باحلسبان نكسار، خذ الناتج عن االاخليال  شكيل لدراسة ت

 خمتلف؟   ماذا حيدث ألشعة الضوء عندما تدخل أو متر عرب وسطٍ .  1

 عد عن بعض؟ تب يبعضها    إنم لتقي األشعة املنكسرة اليت تنشأ من نقطة واحدة عند نقطة ما أ. هل ت2

جلسم ا (. يكون 14.2 الشكل )مستوٍ بيين  سطحٍ من وسطني مفصولني ب مكوناا  اا بسيط اا نعترب نظام، فإننا أكثر حتديداا لكي نكون 
  1تكون السمكة يف الوسط  نظر إىل مسكة من فوق سطح املاء،ن على سبيل املثال، عندما . يف اآلخر  اا ومراقبيف أحد الوسطني 

العمق   السطح الفاصل.  ، وسطح املاء هو  1.00  االنكسار  وقرينة)اهلواء(    2ك يف الوسط  ا، وتكون عين1.33االنكسار    ذي قرينة)املاء(  
 .  ohالعمق الفعلي لألمساك هو ارتفاع اجلسم . )(apparent depth ي الظاهر  بالعمق يُسمىو  ih الذي "تراه" هو ارتفاع اخليال

  

 

الخيال   .Q نقطةال عند  هخيال ويتشكل P نقطةال في الحقيقي جسمال. يقع االنكسار ن الناتج ع الظاهريعمق ال :  14.2الشكل
 ."ظاهريعمق "عند لذلك يرى المراقب الخيال  و لجسم، ل هعمق نفسالعند  يقعال

. 
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ميكننا تقريب   (، "عاديلااملنظر " ـــــب يُسمى)أو ما  األعلى من . ولرؤيته اخليال يُرى منها اليت  ، على الزاوية ih يعتمد العمق الظاهري
استخدام   نا التقريب، ميكن  باستخدام هذا . tan θب  يف قانون سنيل  sin θصغرية، واستبدال  زاوية إىل  θ نكسار اال زاوية 

 العالقة: يعطى ب  يإلظهار أن العمق الظاهر  ΔOQR و ΔOPR املثلثات

 

 .احلقيقي عندما ينظر إليها من األعلىالعمق  3/4سمكة يف  الوهكذا، تظهر . يتم اشتقاق هذه النتيجة كتمرين
 

 كرويالفاصل ال السطح عنداالنكسار 

ح املنحنية  و التصنيع من السط ألن األشكال الكروية عالية اجلودة أسهل يف  اا يف البصريات نظر  اا مهم اا األشكال الكروية دور  ؤديت
يستمر إىل   ات نهاييف إحدى الالسطح الكروي  ا الوسط ذنفرتض أن األحادي،  كروي السطح ال  عندلدراسة االنكسار . األخرى
 (.  ")وسط "شبه الهنائي ماالهناية 

 

 محدبالسطح ال نداالنكسار ع

هو   R ى اعتبار أنعلو (.   15.2الشكل صنوع من الزجاج )انظرامل دب  احملسطح  الأمام   P عند النقطة  نقطي   مصدر ضوءباعتبار وجود  
السطح   ذي لوسط ا انكسارهي قرينة  2n ، وP النقطي  وجد به اجلسميلوسط الذي اانكسار  قرينة ي ه  1n و االحنناء،  نصف قطر 
 عند هذا السطح.  نريد أن نعرف ما حيدث نتيجة االنكسار .  الكروي 

 

 .   )1n>  2n( سطح محدب نداالنكسار ع   2.15 الشكل
 

ينكسر  ف  Pنقطةال  من  نطلق ي وء الذيالض  شعاع  يوضح الشكل. فقط  واحدٍ  األشعة يف مستوٍ  دراسة يكفي  ، وجودلتماثل املل نظراا 
 . R حنناءاالونصف قطر   id يال بعد اخل و  odبني بعد اجلسم   ربطنتج عالقة تنست . P′ومير عرب نقطة اخليالسطح عند ال

فإن  ة، صغري نستخدم تقريب الزاوية ال وملا كنا. 2θsin 2n=  1θsin 1nنا: يعطي P على الشعاع املنبعث من النقطة تطبيق قانون سنيل ب
θ ≈θ sin    2.:  شكلالوقانون سنيل يأخذθ 2n ≈ 1θ 1n 

 الحظ أن: من الشكل، ن  ياا هندس

  

 جند: يف قانون سنيل بإدخال هذه العالقات  

  

 : ϕ و β و  α الزواياباستخدام املخطط، حنسب ظل 
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 عاله ، لذلك تصبح العالقات أ tan θ ≈ θ مرة أخرى باستخدام تقريب الزاوية الصغرية، جند أن

 

 

 جند:  وضع هذه الزوايا يف قانون سنيل  ب

 

 بشكل مالئم ليصبح:   ميكننا كتابة هذا

 

كما هو  الالنهاية، فيالخيال  شكلتي، فس1F الجسم  محرق ، أواألول محرقال تُسمىإذا تم وضع الجسم في نقطة خاصة 

  16.2الشكل ( منaموضح في الجزء )

  

 

 ي سمىالثاني ) محرق( ال (bسطح محدب ند"( لالنكسار عجسمال محرق" ي سمىاألول )  محرقال (a)  16.2الشكل 

 .سطح محدب  عندلالنكسار ( "الخيال محرق "
 

 .يف املعادلة السابقة id ∞ = عويض قيمةخالل ت من  1f والذي يرمز له بالرمز 1F األول رقاحمل ميكننا إجياد موقع

 

احلصول على  . يتم (( b)اجلزء ) اخليال جلسم بعيد شكيلحيث يتم ت 2F الخيال قمحر  أو الثاني محرق ال وباملثل، ميكننا حتديد
 : od ∞ = بتعويض قيمة   2.11  المعادلة من 2F الثاين رقموقع احمل

 

 

 .  2n ≠ 1n عن تركيز اخليال ألن من القمة خمتلف  يقع على بعداجلسم  حمرق الحظ أن 
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 األحادي لسطوح االنكساراصطالح اإلشارة 

شريطة أن   قعر،املسطح  الينطبق على    هن التعبري نفس إال أ سطح حمدب،    ندالنكسار علأننا استخلصنا هذه املعادلة    رغم من على ال
 :التالية شارةاصطالح اإلقواعد نستخدم 

1  .R > 0 يكون   خالف ذلك و  جتاه اجلسم؛با  اا إذا كان السطح حمدبR <0  . 
2  .> 0 id 0 >يكون   خالف ذلكو  من اجلسم؛ قابل نب املاجلا على يقع و   ، اا إذا كان اخليال حقيقي id.   
 

 Thin Lenses رقيقةالعدسات ال | 4.2
 التعليمية األهداف 

  على: ا  ، ستكون قادر الجزء من الفصلفي نهاية هذا 

 .  ووصفه  لعدسةا بواسطة  مشّكلال   الخيال لتحديد موقع  ألشعة ا  مخططات ستخدام ا •

   .العدسة بواسطة  المشّكلوتحديد موقع الخيال  م معادلة العدسة الرقيقة لوصفاستخد ا •
 

.  العني نفسها بسيطة إىل عدسة تكبري الكامريا إىلالكربة  املعدسة  ال من    اا ، بدءالعدسات يف جمموعة كبرية من األدوات البصرية   توجد
 خيلة.  ل األتشكّ ية الستكشاف خصائص العدسات وكيف  سنيل يف هذا القسم، نستخدم قانون

ومع  . شكله العدسة احملدبة كل يشبه هلا ش يت ال و ، )حبة العدس( lentil beanمشتقة من الكلمة الالتينية  lens " كلمة "عدسة
املفردات  . جمموعة متنوعة من أشكال العدسات املختلفة   17.2الشكل يوضح. ه العدسات هلا الشكل نفس مجيعليس  ذلك،

حمور تناظر العدسة باحملور البصري،   يُسمىيا الكروية: العدسات هي نفسها املستخدمة يف املرا املستخدمة لوصف
   هكذا.قمة العدسة و  يُسمى عدسة احملور مع سطح ال هذا قاطعت ومكان

  

 

العدسة المبعدة لها  ، في حين أناً ث خنمختلفة من العدسات: الحظ أن العدسة المقربة لها "خصر" أكثر  أنواع   17.2الشكل
 .خصر أرق

 

  ( يف رتكز تموازية حملورها البصري تتقاطع )أو إليها  ة خلادالأشعة الضوء  مجيع حبيث أن ، المقربة أو ةمحدبال العدسة يتم تشكيل 
يتم   ،كذلك و  18.2 الشكل ( من aنقطة واحدة على احملور البصري على اجلانب املقابل للعدسة، كما هو موضح يف اجلزء )

  (. (b ورها البصري، كما هو موضح يف اجلزءحمل ةوازي م ة اليت تدخلها األشع مجيع  تتباعد حبيث المبعدة  أو مقعرةال عدسةال تشكيل
ألن   نظراا  (.(a زء اجليف  املقربة العدسة الذي مير عرب  العلوي نظر بدقة إىل الشعاعأ لفهم كيفية معاجلة العدسة للضوء بشكل أدق، و 
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  سطح الفاصل عمودي على الاخلط الحنو   ن األشعة تنحينفإ Snell قانون   وحبسب اهلواء،    قرينة انكسار انكسار العدسة أكرب من    قرينة 
  هينطبق املنطق نفس . العمودي اخلط   عنمبتعدةا نحين ت  ا رج األشعة من العدسة، فإهنخت، عندما كذلك األمر و . عند دخوهلا العدسة 

بة  املقر لعدسة يف ا ي حملور البصر تنحين حنو ا التأثري الكلي هو أن أشعة الضوء(. (bعلى العدسات املبعدة، كما هو موضح يف اجلزء
بالنسبة  و  .Fحمرق العدسة  املقربة، النقطة اليت تتقاطع عندها األشعة هي   للعدسة بالنسبة.  املبعدة   يف مثيلتهابصري  ة عن احملور المبتعدو 

 .  f لعدسة لالبعد احملرقي  عن احملرق هو مركز العدسة   احملرق )الومهي(. بعدهي  األشعة تظهر منها للعدسة املبعدة، فإن النقطة اليت
 

  

 

 بعد. Fمحرق محورها، تتالقى في الل ةيمواز ، بعدة( عدسة مbو ) قربة( عدسة مa) الداخلة إلى  الضوءأشعة  18.2 شكلال
تنحني عند الدخول والخروج من العدسة،   الحظ أن أشعة الضوء. f البعد المحرقي للعدسة وه عن المحرقمركز العدسة 

 .األشعة باتجاه المحور البصري انحناءير الكلي هو حيث يكون التأث
 

يف هذه احلالة،  .  19.2  الشكل أقل بكثري من نصف قطر احنناء كال السطحني، كما هو مبني يف t ثخنهاالعدسة رقيقة إذا كان    دُّ عتُ 
مواٍز   1 ئيضو الالشعاع  فإن كل،الشهذا بالنسبة للحالة املرسومة يف . األشعة تنحين مرة واحدة يف مركز العدسة أن ميكن اعتبار 

من اخلصائص املهمة األخرى  احملرق.  الشعاع الصادر مرة واحدة يف مركز العدسة ومير عرب حين للمحور البصري، لذلك يتم 
 . 2الضوئي  الشعاع هو موضح ب ، كماال تنحرف للعدسات الرقيقة أن أشعة الضوء اليت متر عرب مركز العدسة 

 

  

 

انحناء سطحي   راقطأف انصأبكثير من  صغرأ dالعدسة  ثخانةتكون  رقيقة،ال عدسة الريب في تق   19.2شكل ال
عبر    2 ئيضو ال يمر الشعاع. 1الضوئي  كالشعاعالعدسة،  وسط عندنحنى تأشعة الضوء  بأن عتبر. ن 2R و 1R العدسة

 .في تقريب العدسة الرقيقةالينحرف و  ،مركز العدسة
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ميكن   هذا يعين أنهاا. فإن مسارات أشعة الضوء قابلة لالنعكاس متاملية لقانون سنيل، يف املناقشة األو  نا حظكما ال 
لعدسة احملدبة،  رق احم للضوء يف نقطي  على سبيل املثال، إذا مت وضع مصدر 18.2. الشكل األسهم جلميع األشعة يف اجتاه عكس

 .  من اجلانب اآلخرها  فيما بينمتوازية  رج ، فإن أشعة الضوء خت20.2 الشكل كما هو مبني يف

  

 

 العدسة المحدبة ينتج عنهق االموضوعة عند محر  فتيلة المصباح الكهربائي،كمصدر الضوء الصغير،  : 20.2 الشكل
       18.2 الشكل ة فيبينعكس تلك الم تماماً  المسارات هي. من الجانب اآلخر متوازية تخرج ضوئية أشعة

ضوئي في إشارات المرور إلنتاج شعاع  اً وأحيان م استخدام هذه التقنية في المناراتتي. والمبعدة المقربة لعدساتل          
 . يصدر الضوء في جميع االتجاهات ضوئي  مصدر منموجه 

 

 رقيقةالتتبع األشعة والعدسات 

 .تتخذها أشعة الضوء( املسارات اليت  عقب هو تقنية حتديد أو تتبع )ت  تتبع الشعاع

  ميكن ، بالنسبة للمرايا . حيث أنه كبري األسلوب الذي استخدمناه مع املرايا الكروية   يقة يشبه إىل حدٍ تتبع األشعة للعدسات الرق
 :ة قواعد املرايا الكرويةقيق للعدسات الر  ة شعتشبه قواعد تتبع األ. العدسة  آلية عملبدقة  صفت  أن تتبع األشعة ل

 اجلزء  يف  1العدسة )الشعاع  على اجلانب اآلخر من رقاحمل عرب مير  ، للمحور البصري اا قربة موازي املعدسة ال  دخلالذي يشعاع ال. 1
(a من ) من احملرق  ر ااخلط امل على طولفإنه خيرج  ، محور البصريلل اا ازيمو عدة بامل عدسة ال يدخل الذي شعاع وال (. 21.2الشكل

 (.  هنفس  الشكل ( منbيف اجلزء )  1من العدسة )الشعاع    هنفساجلانب على 

 (.  (b)  ( وaيف اجلزأين )  2مركز العدسة املقربة أو املبعدة ال ينحرف )الشعاع  ي مير عرب الشعاع الذ. 2

(. أما  (a) يف اجلزء   3للمحور البصري )الشعاع  اا خيرج من العدسة موازيرق الشعاع الذي مير عرب احملفإن بالنسبة للعدسة املقربة، .  3
للمحور    اا العدسة موازيمن  اجلانب اآلخر خيرج  على احملرقر عرب اخلط املطول اعلى  رد بالنسبة للعدسة املبعدة، فإن الشعاع الذي ي

 ((.  (bيف اجلزء   3)الشعاع  
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تدخل عدسة  التي  ،أشعة الضوء المتوازية . a)) على كال الجانبين  هنفس البعد المحرقيالعدسات الرقيقة لها  21.2 الشكل 
التي تدخل عدسة   ،وازيةتأشعة الضوء المb) . )يسراألالجانب  على اهمحرقعند  فإنها تتقاطع ،األيمنالجانب  قربة منم

 جانب األيمن. على الالموجود  هاقمحر  تأتي منتبدو وكأنها  ،نيماأل الجانب مبعدة من
 

ومع ذلك، بالنسبة  (. طول موجة واحدب يتمتعالذي ضوء الحادي اللون )أي األلضوء مع اجيد  تعمل العدسات الرقيقة بشكلٍ 
 أقل.  صبحالعدسات ت جودة عمل الضوء األبيض(، فإن كعدة أطوال موجية ) الذي حيتوي على للضوء

ُ
كما  و ة هي أنه، شكلامل

اآلثار   العديد من سبب يف هذه الظاهرة هي ال . و على الطول املوجي للضوء  نكسار املادة تعتمد قرينة االسابق،  الفصل  تعلمنا يف
،  . وحتديداا اليت تتشكل من العدسات   خيلة احنرافات يف األإىل    تؤدي   اا هذه الظاهرة أيض  فإن لسوء احلظ،  . لكن و قوس قزحك امللونة،  

هذا يعين أن  و . للضوء الساقط على الطول املوجي اا عتمد أيضياالنكسار، فإنه  قرينةعلى  عتمدي للعدسة  بعد احملرقيألن ال  اا نظر و 
  ”.chromatic aberrations“  "اللوين  الزيوغ "ــــــب  يُسمى، مما ينتج عنه ما  كز على نقاط خمتلفةرت األطوال املوجية املختلفة سي  ذاضوء  ال

قادرة على   ،الثنائيات ب ُتسمىاليت  ،العدسات اخلاصة . ستصبح ملونة وغري واضحة حواف خيال اجلسم األبيض فإن ، وحتديداا 
 doubletsات الثنائية  العدس  هذه  تنتج . و عدة بم الثنائي عن طريق لصق عدسة مقربة وعدسةم تشكيل  يتحيث    ، اللوين  الزيوغتصحيح  

  .احنرافات لونية منخفضة بشكل ملحوظاملركبة 
 

 بواسطة العدسات رقيقةتشكيل الخيال 

يف بعض احلاالت، تشكل  . بواسطة عدسة تشكيلها اليت ميكن  خيلة حنن نستخدم تتبع األشعة الستكشاف أنواع خمتلفة من األ
كون  ييف حاالت أخرى، . على الشاشة األفالم )الربوجيكتور( صوراا عندما يرسم جهاز عرض  دثكما حي،  اا حقيقي خياالا  العدسة
نستخدم تتبع   شكله النظارات؟تي ذاخليال ال و ه أين  على سبيل املثال، . و ال ميكن عرضه على الشاشة ومهياا اخليال 
 .  كمياا  العدسات الرقيقة تحليل خصائص، مث نطور معادالت لشكيل األخيلةلتوضيح كيفية ت الرقيقة  للعدسات الشعاع

، فإننا نتتبع  هاخليال وحجم  موقع  جياد إل.   22.2الشكل  ن عدسة مقربة، كما هو مبني يفمعلى مسافة بعيدة  يقع اعتبار جسم ما ب
 .مسارات أشعة الضوء احملددة الناشئة من نقطة واحدة على اجلسم، ويف هذه احلالة، طرف السهم
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قواعد   ميكن تتبع هذه األشعة الثالثة باستخدام.  من األشعة املنبثقة من طرف السهم  ضمن الكثرين  ثة أشعة م الشكل ثالهذا  يوضح  
 .تتبع األشعة املذكورة أعاله

 (.  1  على اجلانب اآلخر )القاعدة البصري ومير عرب احملرق  هاحملور  اا وازي مالعدسة  1 الشعاع  يدخل •

 (.  2)القاعدة   رب مركز العدسة وال ينحرفع2 ر الشعاع مي •

 (.  3البصري )القاعدة  هاحملور  اا يف طريقه إىل العدسة وخيرج من العدسة موازي  قعرب احملر 3 ر الشعاع مي •

.  ة نقطهذه ال  خيال طرف السهم يف يقع وبالتايل، . األشعة الثالثة عند نقطة واحدة على اجلانب اآلخر من العدسةهذه تتقاطع 
 .عند النقطة املوضحةسهم وتدخل العدسة تنكسر وتتقاطع مجيع األشعة اليت تأيت من طرف ال 

اخرتنا حتديد موقع  بالكامل.  خيال السهم تحديد اجتاهبعد حتديد موقع خيال رأس السهم، حنتاج إىل نقطة أخرى من اخليال ل 
كون القاعدة على احملور  تس يف القسم اخلاص باملرايا الكروية،كما هو موضح .  قع على احملور البصريت يتلسهم، وال اقاعدة خيال 

 (.  سفل واألعلى  األمن تناظر العدسة  خيال طرف السهم )بسبب   فوقالبصري 
من نقطة أخرى  املنطلقة األشعة الشكل. هذا يف  هو مبنيكما احملور البصري إىل االرتفاع )السلب(   من تدميوبالتايل، فإن اخليال 

 .ة أخرى، وبالتايل متأل بقية اخليال منتصف السهم، تتقاطع عند نقطة مشرتككعلى السهم،  

من األفضل تتبع  . ثنني فقط ضروريان لتحديد موقع نقطة من اخليال ا ا الثة أشعة يف هذا الشكل، إال أنث  ناتتبع أننا على الرغم من 
 ها.  قواعد بسيطة لتتبع تطلب اليت ت األشعة

 

من نفس  المنطلقةاألشعة  يتم تتبع. العدسة  بواسطة تشكليي ذلتحديد موقع الخيال ال  ةشعتتبع األ يستخدم  22.2الشكل 
 . يقعتحديد مساراتها من السهل ولذلكع األشعة، قواعد تتب   أحد عتتب   األشعة الثالثة المختارةكل من  -النقطة على الجسم 

 .  شاشة علىيمكن عرضه  الذي خيالوهو ال –خيال حقيقي  شكيلفي هذه الحالة، يتم ت.  نقطة تقاطع األشعة الخيال عند
 

يتم  . مركز العدسة و اجلسم بني  سافة املاجلسم، أو  بعد بأهنا  od عّرفلمرآة، فإننا نُ ل بالنسبة . مهمة يف الشكل  عدة أبعادتظهر 
.  ، على التوايلih و oh الرموزاجلسم وارتفاع اخليال بيشار إىل ارتفاع . و العدسة  مركزو اخليال  املسافة بني بأنه  id اخليال بعد تعريف
باستخدام  . لبةا بالنسبة للجسم هلا ارتفاعات موجبة، أما األخيلة املقلوبة فلها ارتفاعات س صحيحوضع  اليت تظهر يف خيلةاأل

لكن  . و بدقة  ه وحجم موقع اخليال حتديد ، ميكننا 22.2الشكل  يف  كاملبني قلم الرصاص،  تتبع الشعاع وعمل رسم بالورق و  قواعد
 خمتلف احلاالت. ر كيفية تشكيل األخيلة يف ي يف تصو  تكمنعة الفائدة احلقيقية من تتبع األش 

 

 محرقيوازية والمستوي التاألشعة المائلة الم

اجتاه  برج  هنا ختفإ  عدسة مبعدة،  ها علىودر يف حال و . أما  لعدسة املقربة ا  قإىل حمر تتجه  لقد رأينا أن األشعة املوازية للمحور البصري  
  إىل من العدسة )أي اجلانب الذي تدخل منه األشعة املتوازية  على اجلانب اآلخراملوجود  قمن احملر  قادمةوكأهنا  بدو جيعلها ت
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هذه  فإن قربة، املعدسة اليف حالة  ؟( 23.2الشكل) وازي احملور البصريت  الاليت فيما بينها و ماذا حيدث لألشعة املتوازية (. العدسة 
  رقي احمل يحيتوي املستو . يق لمستوي المحر ا يدعى نقطة أخرى يف مستو  عند معاا  جتتمعل إهنا ب ،احملرق األشعة ال تتقارب عند 

  املارالشعاع  يف مكان تقاطع  رتكز األشعة املتوازية  تالشكل،  هذا  كما هو موضح يف  و .  على احملور البصري  اا عمودي  ويكون   احملرق على  
  رقي. احمل ياملستو مع  مركز العدسةعرب 

 

  .المحرقيمستوى النقطة في  فيوازية تالم ركز األشعة المائلةتت  23.2 الشكل

 

 رقيقة المعادلة العدسة 

تحليل  ال من  نيللحصول على معلومات رقمية، نشتق معادلت. و اخليال  شكيلنوعية عن ت صورة احلصول على  تتبع األشعة يتيح لنا 
صانع   ومعادلة thin-lens equationرقيقة معادلة العدسة ال ُتسمىهذه املعادالت، اليت . لتتبع األشعة للعدسات الرقيقةندسي اهل

 .  ، تسمح لنا بتحليل العدسات الرقيقة كمياا lens maker’s equation العدسة 

  ، العدسة يف اهلواء  إذا كانت)    1nي  لوسط احمليط هاانكسار    قرينة .  24.2الشكل   هو مبني يفكما  ثنائية مسيكة    عدسة حمدبة   باعتبار
  بعد و  od اجلسم بعد عالقة بني   . املطلوب إجياد  2Rو 1R قطر احنناء اجلانبني مها  انصف. 2n  ة هيدس لعل و ( 1n 1.00 = عندئذ تكون:

 .  العدسة  وسائط و  id اخليال

  

 

ي  ه 2n ، ومحيطلوسط الا انكسار قرينة ي ه t، 1n العدسة ةكاسم هنا،. الشتقاق معادلة صانع العدسة شكل  24.2 الشكل
 .  العدسة الرقيقة  معادلةللحصول على  t → 0 ة عندماهايالننأخذ  . انكسار العدسةقرينة 
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اخليال   ا هذ السطح األيسر( مث نستخدمسر األول )أي امن السطح الك شكل اخليال املت أخذلعدسة الرقيقة، ن االشتقاق معادلة 
ة  طريق متديد األشعي يتم تشكيله عن ذوال ،′Qواألول ه الكاسر سطح اليف الشكل، اخليال من . سر الثاين السطح الكل كجسم 

من خالل اخلطوط املتقطعة يف   ذلك ويظهر(. إىل اخللف من داخل العدسة )هذه األشعة تنتج عن االنكسار عند السطح األول 
،   ′Qللخيالوافق  امل   ´di   اخليال  بعدإلجياد  .  ′Q  نقطةال وجد أشعة متر يف الواقع من خالل ته ال  ألن   ومهي اخليال    ا الحظ أن هذ.  الشكل
  بتعويض ذلك .  1R  ، ونصف قطر االحنناء هوid واخليال ه  بعد، و od واجلسم ه بعد  كونييف هذه احلالة،  .  11.2 المعادلة منستخد

 حنصل على: 3.2 المعادلة  يف

 

1R <  اجلسم، لذلكباجتاه  حمدب   السطح األول.   0od <و 0id> ′ اجلسم، لذلكيوجد    ه، حيث على اجلانب نفسيقع  و   ومهي اخليال   

0 . 

  موقع ه مت تبديل الثاين، الحظ أن سطح ي يتم تشكيله باالنكسار من الذ ال ، Q اجلسم عداد ب إلجي
 ، بينما يف 2n قرينة االنكسار ذي، تنشأ األشعة يف الوسط 24.2 الشكل يف. 11.2 المعادلة يف 2n و 1n االنكسار قرينيت

باإلضافة  .  11.2 المعادلة يف 2n و1n أماكن تبديل ، جيب وبالتايل. 1nقرينة االنكسار  ذي ، تنشأ األشعة يف الوسط 15.2الشكل  
نصف قطر االحنناء   .idوه  وبعد اخليال od′ ومرة أخرى، نرى أن بعد اجلسم ه  24.2الشكل  إىل ذلك، من خالل الرجوع إىل

  :حنصل على   11.2 المعادلة هذه الكميات يف  وبإدخال 2R هو

 

 
 

.   02R>  لذلك  اجلسم، عن  مبتعداا   السطح الثاين حمدب .   0od <′  و   0id < جلسم، لذلكاخليال حقيقي وعلى اجلانب اآلخر من ا

  كالا  رقم سالب، يف حني أنهو   id′ ألن املطلقة القيمة  حيث أخذنا،  t| +  ′id= | ′od: أنمبالحظة   15.2 المعادلة ميكن تبسيط
المعادلة   يف وبإدخال ذلك. t+  ′id=  ′od نا والذي يعطي، id′  نا ألغيميكننا االستغناء عن القيمة املطلقة إذا . انموجب t و od′ من

 على: حنصل  15.2

 

 

 حنصل على:   16.2و 14.2تنياملعادل  معجب

 

  و  1R ≪ t بشكل مكافئ أو ) id ≪ t′ مقارنة ببعد اخليال األول، أو اا ة جدقيق، نفرتض أن العدسة ر تقريب العدسة الرقيقة يف

2R .) فيبقى لنا:  ،17.2المعادلة  ين الثالث والرابع على اجلانب األيسر مندلغاء احل يف هذه احلالة، يتم إ 

 

 

 :  تعطينا  1n القسمة على ، وأخرياا 
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للمرايا   كما هو احلال بالنسبة. و للمرايا الكروية  سابقا  قمنا باشتققاقها اجلانب األيسر بشكل مثري للريبة معادلة املرآة اليت  شبه ي
 يكون لدينا:    إلظهار أنه بالنسبة للعدسة الرقيقة، ة الفراغية ندس اهلدام تتبع األشعة و الكروية، ميكننا استخ

 

  للعدسة احملرقي البعد . ذه هي معادلة العدسة الرقيقة تمرين(. ههو البعد احملرقي للعدسة الرقيقة )يتم ترك هذا االشتقاق ك f حيث
 على: حنصل  19.2 و   18.2تنيادل ع امل اجلمع بني. ب الرقيقة هو نفسه على يسار وميني العدسة 

 

انكسار  قرينة  و  الرقيقة يعتمد فقط على نصف قطر االحنناء   احملرقي للعدسةأن البعد    . حيث تبني معادلة صانع العدسة  يُسمىوهو ما  
  دسة إىل صانع العمعادلة    تصرخت  ، لذلكn ≡ 2n و 1n 1.0 = النسبة للعدسة املوجودة يف اهلواء، . بلعدسة والوسط احمليط هباكل من ا 

 الشكل التايل: 

 

 
 

 للعدساتاصطالح اإلشارة 

 :التالية اصطالح اإلشارةالستخدام معادلة العدسة الرقيقة بشكل صحيح، جيب االلتزام بقواعد 

1.  id    يكون ذلك، فيما عدا   اخليال حقيقي(؛  )أي موجب إذا كان اخليال على اجلانب املقابل للجسم id ي(. ومه )أي اخليال  اا سالب   

2  . f موجبة للعدسة املقربة وسالبة للعدسة املبعدة. 

3.R  سم.جتاه اجلبا   قعرللسطح املجتاه اجلسم، وسالب با احملدب  موجب للسطح   

 

 

 تكبيرال

 : للخيال هو  m إظهار أن التكبري  نا، ميكنةشع باستخدام جسم حمدود احلجم على احملور البصري وتتبع األ

 

، فإن اخليال له نفس اجتاه اجلسم  m > 0إذا كانت(. 8.2   المعادلة  )انظر متاماا  عليها للمرايا حصلنا اليت  هااملعادلة نفسهذه 
يال  اخل يُسمىو جسم )الجتاه فإن اخليال له اجتاه عمودي معاكس  ،  m <0إذا كانت"(. صحيحاا اخليال "  يُسمى )و  عموديال

 (.  "اا "مقلوب
 

 رقيقةالاستخدام معادلة العدسة 

.  ي عدسات رقيقةو للتطبيق على نطاق واسع على احلاالت اليت حت  تانيقة ومعادلة صانع العدسة قابلعدسة الرق معادلة ال
 .اخليال يف األمثلة التاليةشكيل العديد من ميزات ت نستكشفس
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ميكن   هناية؟ ن الال عدسة م إىل ال تشكل مع اقرتاب اجلسم اخليال املنوع هو   ما شكل اخليال و يتأين  . حدد عدسة رقيقة مقربةباعتبار 
   ثل العالقة: وبعبارة أخرى، من تابع لبعد اجلسم.  ك حمدد لرسم بعد اخليال بعد حمرقي مالحظة ذلك باستخدام معادلة العدسة الرقيقة ل

 

  25.2الشكل من ( a، تظهر النتيجة يف اجلزء )f = 1 cmأجل القيمة   من .  f لـ   لقيمة معينة  

  

 

  ولكن بالنسبة لعدسة ( نفس الشيء b. )لبعد الجسم تابعك f = 1.0 cmفيها قربة عدسة رقيقة مبعد الخيال لa) ) 25.2الشكل 
 .  f = −1.0 cmفيها مبعدة 

 

احلد   ، ألنمن املستوي احملرقي بالقرب  يقع جيب أن ينتج خياالا  بكثري من البعد احملرقي  مبسافة أكرب العدسة الذي يبعد عن سم اجل
 .  f ≈ idلدينا:  األول، لذلك   باحلد  مقارنةا مهاله عندئذ ميكن إه ن املعادلة املذكورة أعالثاين على اجلانب األمين مال

 البالغ  البعد احملرقي من اا قرتب طوليي، مما يدل على أن بعد اخليال  25.2الشكل( من aميكن مالحظة ذلك يف خمطط اجلزء )

 1 cm  سم  اجلهذا متوقع ألن . ما ال هناية بعد اخليال إىل يتزايد، قير مع اقرتاب اجلسم من املستوى احمل. جسملل عند بعد أكرب
عندما يكون اجلسم أبعد من  (.  عن العدسة  اا جد  اا أي بعيد)   عند الالهناية  ي ينتج أشعة متوازية تشكل خياالا قر حملي ايف املستو الواقع  

على اجلانب اآلخر للعدسة من اجلسم،  ويقع ، اا يكون اخليال حقيقي ، وبالتايلاا كون بعد اخليال موجب يلعدسة، عن ا البعد احملرقي 
، مما يعين أن اخليال  اا صبح بعد اخليال سالبيعندما يكون اجلسم أقرب من البعد احملرقي للعدسة،  (.  od / id-=  m  )ألن   اا مقلوبيكون  و 

 .  صحيحاا سم، و حيث يوجد اجل ، لعدسةل  ه انب نفساجلويقع على  ومهي،

  بعد اجلسم يف اجلزء و بعد اخليال  بني  يربط  مماثل  خمطط يتم عرض ، f = −1.0 cm يقة ذات البعد احملرقيبالنسبة للعدسة املبعدة الرق
(b)  .  ،العدسة    نفس جانب  علىويقع  ،  ومهي اجلسم املوجبة، مما يعين أن اخليال    قيم بعد جلميع    اا كون بعد اخليال سالب ييف هذه احلالة

 ه اخلصائص من خالل خمططات تتبع األشعة )انظر دة هذمشاه اا ميكن أيض. صحيحاا ، و سمحيث يوجد اجل
 (.   26.2الشكل 



 

101 

 

  عن من البعد المحرقي  من جسم أبعديتشكل خيال حقيقي مقلوب  (a) لعدساتمحارق االنقاط الحمراء  مثلت   26.2 الشكل
  صحيح يتشكل ميوهخيال ( с. )للعدسة من جسم أقرب من البعد المحرقي وهمي صحيح يتشكل خيال   b)) عدسة مقربة

 .  من جسم أبعد من البعد المحرقي عن عدسة مبعدة
 

، الذي يعرض األخيلة اليت مت تشكيلها   27.2الشكل نظرا ة واملقلوبة، لصحيح ا ألخيلة مثال ملموس ل شاهدةمل
( من  a) جلزء يف ا. ن العدسة معندما يكون اجلسم )وجه الشخص يف هذه احلالة( على مسافات خمتلفة  املقربة العدسات بواسطة
(، يكون وجه  bيف اجلزء ). عن العدسة، وبالتايل فإن اخليال مقلوب  يكون وجه الشخص أبعد من البعد احملرقي  الشكل،
 .صحيحاخليال يف وضع   يكون من العدسة، وبالتايل البعد احملرقي أقرب من  الشخص

 

 

 . تشكل خيال مقلوبي، البعد المحرقيمن  أكبردار بمق عن وجه الرجل بعيدة مقربة العدسة ال تكونعندما a) ) 27.2الشكل 

  لوجهل صورةالكاميرا التي تلتقط هذه ال إلى أقرب بكثير خيالولكن الوجه ليس كذلك، ألن ال المحرق،الحظ أن الخيال في 
(b)  وجهه من البعد المحرقيقربة على بعد أقل من المعدسة ال تكونلوجه الرجل عندما  صحيحيتم إنتاج خيال  . 

 

 .العدسات الرقيقة بشكل أفضلاستخدم األمثلة التالية لفهم كيفية عمل 
 

 : العدساتسائلحل الم خطة

حىت إذا مل يتم استخدام تتبع  .  مها كال  ممعادلة العدسة الرقيقة، أ  م، أ شعةتتبع األكان من املفيد استخدام    إذافيما  . حتديد  1اخلطوة  
 .الرسماكتب الرموز والقيم على . للغاية  اا دمفي اا فإن الرسم الدقيق يكون دائم األشعة،

 (.  ة )حتديد اجملهول سأل ه يف املحساب . حتديد ما جيب 2اخلطوة 

 ملعلوم(.  د ايدحتة )سأل ه أو ميكن استنتاجه من املإعطاؤ . قم بإعداد قائمة مبا مت  3 اخلطوة

 .قرب من بداية هذا القسمجة بالاملدر   ة شع، فاستخدم قواعد تتبع األاا مطلوب ة شع. إذا كان تتبع األ4اخلطوة 
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املعادالت حلساب  هذه   قم حبل.  الكمية استخدام معادلة العدسة الرقيقة و/أو معادلة صانع العدسة   سائل. تتطلب معظم امل5  اخلطوة
 ة.  هول اجمل ثنني من القيمجياد ا إل اا أو استخدم كليهما مع  عطاةامل قيماجملهولة وأدخل ال القيم 

 احلساب؟  توافق معي  شعةهل الرسم أو تتبع األ  ت صحيحة؟شاراهل اإل. ما إذا كانت اإلجابة معقولةفيرفة . حتقق ملع 6اخلطوة 

 صانع العدسة  استخدام معادلة

  حبيث يبلغ طول البعد احملرقي  1.55 هانكسار  قرينة  من زجاج مصنوعة بشكل متناظر  مقعرة الوجهني نصف قطر احنناء عدسة أوجد
 (.  ه ني نصف قطر االحنناء نفسحيكون لكال السطمقعرة الوجهني،    عدسةال ة إىل لنسب )با   cm 20يف اهلواء 

 خطة الحل: 

 :العدسة الرقيقة ملعادلة صانع العدسةصيغة  استخدم 

 

 .|2R| = |1R| لدينافإنه  ، مقعرة الوجهني متناظرة نظراا ألننا نقوم بصنع عدسة. 02R <و 1R 0> حيث

 :حلال

 من العالقة:  R حنناءالا ميكننا حتديد نصف قطر 

 

 جند:   1n 1.00 = و 2n  1.55 =و  cm  f 20− =القيم التالية:  وإدخال R املعادلة من أجل قيمة  لحب

 
 

 جسمال لبعد مختلفة قيمبة و مقر عدسة 

  cm  .(a) 10.0بلغ  بعدها احملرقي يأمام عدسة حمدبة   التالية املواضع يف كل من  cm 3.0خيال جسم ارتفاعه    موقع واجتاه وتكبري   حدد
= 50.0 cm od ،(b) 00 cm.= 5 od  ،(c)  0.0 cm2=  od  . 

 خطة الحل:

 :  عادلة العدسة الرقيقة مبنبدأ 

 

 .احملرقي والبعداجلسم بعد  القيم املعطاة ل وأدخل id بعد اخليالساب  حله املعادلة قم حبل هذ

 : حلال

a.  50 =من أجل القيم املعطاة cm od ،= + 10 cmf جند ، 

 4.2مثال 

 3.2مثال 
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.  من العدسة  cm 12.5على اجلانب اآلخر للعدسة من اجلسم، وعلى بعد  يقع، وبالتايل فإن اخليال حقيقي، و موجب اخليال بعد 
 العالقة التالية:   ستخدمنواجتاه اخليال،  إلجياد التكبري 

 

 العالقة:  يال باخل حجم ىطسم. يع اجل اخليال أصغر منف، m| < 1|ملا كان  .  يعين أن اخليال مقلوب الب مما التكبري س

 

b.  5 =من أجل القيم املعطاة cm od ،= + 10 cmf  جند ، 

 

من    cm 10جلسم، وعلى بعدحيث يوجد اقع على نفس اجلانب من العدسة ي، و ومهيبعد اخليال سالب، وبالتايل فإن اخليال 
 العالقة:   التكبري واجتاه اخليال من إجياد تم . يالعدسة 

 

 (.  ه نفس سم)أي ، هلا اجتاه اجل  صحيحيال يف وضع  أن اخليعين موجب مما التكبري 

 العالقة: حجم اخليال ب ىطسم. يعاجل من  كرباخليال أف، m| > 0|مبا أن  

  

c.  20 =من أجل القيم املعطاة cm od ،= + 10 cmf   :جند 

 

.  من العدسة  cm 20.0 وعلى بعدقع على اجلانب اآلخر للعدسة من اجلسم، ي بعد اخليال موجب، وبالتايل فإن اخليال حقيقي، و 
 : التكبري هو

 

 جسم.  ل ل ه نفس جمباحلاخليال  ف، m| = 1| ملا كان . يعين أن اخليال مقلوب  ، ممالبا التكبري س

  هذا التايل  املثال يوضح. و إىل اجلمع بني تتبع األشعة ومعادالت العدسات  اا يف البصريات اهلندسية، حنتاج غالب سائل عند حل امل
  .النهج
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 تيار البعد المحرقي ونوع العدسةخا

مقربة أو  ) ختيار نوع العدسة املطلوب استخدامها التاج حن، m 1.50على بعد  تقع  على شاشة  كهربائي   مصباحإلسقاط خيال 
 ال؟تكبري واجتاه اخلي. حدد كذلك  m 0.75ويبلغ    ثابت  بني العدسة واملصباح الكهربائي  بعدال(  28.2  الشكل)   ي بعدها احملرقمبعدة( و 

 خطة الحل:

معادلة العدسة الرقيقة وحلها   باستخدام  البعد احملرقيإجياد  ميكن  ربة.  استخدام عدسة مق  خنتار، لذلك  اا اخليال حقيقيكون  يجيب أن  
 .  m id 1.5 =وبعد اخليال   m od 0.75 =بعد اجلسم  . ي رقلبعد احملحلساب ا

 :حلال

 :اخليالو لجسم ل  املطلوب  بعدال  ي وأدخل رقالعدسة الرقيقة للبعد احملمعادلة حل 

 

 التكبري هو:  

 
 

 مالحظة

ة  شعميكن استخدام تتبع األ. للعدسة املقربة  ، كما هو متوقعموجب البعد احملرقي. أن اخليال مقلوب  السالبة التكبري  إشارةتعين 
 سم.  أكرب من اجل و مقلوب، حقيقي،  كما هو متوقع، فإن اخليال(.  28.2 الشكل  للتحقق من احلساب )انظر 

 

  m 0.50من العدسة ذات البعد المحرقي   m 0.75المصباح الكهربائي الذي يوضع على بعد   28.2 الشكل
   على الشاشة، كما هو موضح في المثال. تتبع األشعة يتوقع موقع الخيال وحجمه. حقيقياً  خياالً  ينتج

 

 

 

 5.2مثال 
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 The Eye نــالعي | 5.2
 األهداف التعليمية 

  على: ا  ستكون قادر ،  الفصل  الجزء منفي نهاية هذا 

 .البشريةفهم الفيزياء األساسية لكيفية تشكل األخيلة بالعين  •

 .البشريةفهم الفيزياء األساسية لكيفية تشكل األخيلة بالعين  •
 

الوظائف: فهي   من اا كبري   اا تؤدي أعيننا عدد . العني البشرية هي رمبا األكثر إثارة لالهتمام واألكثر أمهية من مجيع األدوات البصرية
 .للعني نستكشف يف هذا القسم البصريات اهلندسيةات.  االجتاه واحلركة واأللوان واملسافحتديد تتيح لنا 

 فيزياء العين

ما حتتاج إىل بعض    غالباا  ومع ذلك، فإن أعيننا.  اكتشافها هاواأللوان اليت ميكن   هاوثراء تفاصيل خيلةيف كيفية تشكيل األ  باهرةالعني 
ألن ما يقرب من نصف  "  الرؤية العادية "الرؤية املثالية  ُتسمىيف الواقع، جيب أن  ".  الرؤية "الطبيعية  يُسمىلوصول إىل ما  التصحيح ل

أعيننا  تكوين اخليال بواسطة ". غري طبيعية " ، لذلك فإن احلاجة إىل النظارات ليستؤية البشر حيتاجون إىل نوع من تصحيح الر 
 .يف وقت سابق يف هذا الفصلمناقشتها   تمتالبصريات اليت   من خالل  مليلهميكن حتشائع وتصحيح الرؤية ال

رؤية  . ولكعدسة رقيقة واحدة يعمل بتقريب جيد اا تشكل القرنية والعدسة نظام. التشريح األساسي للعني  29.2 الشكل يوضح
تتيح العدسة املرنة  . من العدسة  ثابت بعدواضحة، جيب عرض خيال حقيقي على شبكية العني احلساسة للضوء، واليت تقع على 

على    يقع مركز اخليال.  على مسافات خمتلفة   ألجسام الواقعةشبكية العني ل للعني ضبط نصف قطر احنناء العدسة إلنتاج خيال على
( للعني،  البؤبؤإن الفتحة املتغرية )أي . وأكرب حدة يف اجملال املرئي  الضوء ملستقبالت وي على أكرب كثافة ، اليت حتتfoveaالعني  نقرة

  نطاق هذا (. و تلف دونمرة ) 1010 لتكيف الكيميائي، تسمح للعني باكتشاف شدة الضوء من أدىن درجة ملحوظة إىلل باإلضافة
ينقل العصب البصري اإلشارات  .  شبكية العني وتستمر يف املخ البصري بالرتابط يفتبدأ معاجلة نبضات العصب  .  واسع جداا   كشف

 .إىل املخ اليت تتلقاها العني 

 

شبكية العين الحساسة للضوء، التي تحتوي على   لتشكيل خيال حقيقي على اً قرنية وعدسة العين معالتعمل   29.2 الشكل
يمكن ضبط نصف قطر انحناء . عمياء فوق العصب البصريالنقطة الو العين   نقرةفي  الضوئية للمستقبالتمكثف تركيز 

األنسجة ذات  يتم عرض طبقات. هنا مسافات مختلفةألجسام الواقعة على لعين للتشكيل خيال على شبكية ا عدسة العين
 .األخرى للوضوح  تم حذفها من الصور ومع ذلك،. في العدسة مختلفة نكساراقرائن 
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  أكرب   حيدث. بالعنياملتعلقة  االنكسار  قرائن   1.2الجدول   بنيي.  االنكسار يف العني ضرورية لقدرهتا على تشكيل الصور  قرائنتعد 
منه عند السطح   السطح الفاصل بني القرنية واهلواء أكثر  أشعة الضوء بدرجة أكرب، عند حرفتن  حيث االنكسار،  قرينةتغري يف 

خالل القرنية وعدسة   تشكيل اخليال من  30.2 الشكل يُظهر خمطط الشعاع يفالسائل الفاصل بني احلجرة األمامية وعدسة العني. 
توفر العدسة، وهي عدسة مقربة  . ، معظم قوة تركيز العني cm 2.3 حنواحملرقي عدها عدسة مقربة ب يت تعترب لاتوفر القرنية، و . العني

ميكن التعامل مع القرنية والعدسة  . ، الرتكيز األدق املطلوب إلنتاج خيال واضح على شبكية العنيcm 6.4 حنو عدها احملرقيب
يف   ية وعدة طبقاتحلجرة األمام القرنية واكاملواد )متر عرب عدة طبقات من  واحدة، على الرغم من أن أشعة الضوء  رقيقة كعدسة
 الطبقات. ي بني هذهها عند كل سطح فاصل ( وتغري اجتاهاجلسم الزجاجيالعدسة و 

ُ
ي  ذإىل حد كبري اخليال ال شك لشبه اخليال امل

 ة املكّونة يف العني  على الرغم من أن األخيل(. و مقلوبو عدسة حمدبة واحدة )أي خيال حقيقي  تنتجه
 صحيح.  جعلها تبدو يف وضع ي مرة أخرى ل مقلوبة، إال أن الدماغ يغريها

 

 .ة بالعينقلمتعاالنكسار ال قرائن 1.2الجدول 
  

 قرينة االنكسار المادة

 1.33 الماء 

 1.0 الهواء 

 1.38 القرنية 

 1.34  الحجرة األمامية

 * 1.41 العدسة  

 1.34   الجسم الزجاجي

 .يف وسط العدسة  قيمة هلا  أكرب تأخذ و  العدسة ة على امتدادالفعلي  النكسارا ينة ر ق تلف . ختهذه قيمة متوسطة  * 
 

 

إلظهار  هالجسم وأسفل  األشعة من أعلى تتبع . نستخدمخيال على شبكية العينالتشكل يفي العين البشرية،    30.2 الشكل
 .الجسم في القياس  يؤخذ بعدال. كيفية إنتاج خيال حقيقي مقلوب على شبكية العين

 

  املسافة  ساوييب أن جي id يال أي أن بعد اخل اخليال بالضبط على شبكية العني إلنتاج رؤية واضحة،يقع ، جيب أن حظنا كما ال
  و كون هيجيب أن  id يالال تتغري، فإن بعد اخل شبكية العني و عدسة بني ال ألن املسافة. نظراا شبكية العني و دسة الفاصلة بني الع

 .  تضبط العضالت اهلدبية شكل عدسة العني للرتكيز على األشياء القريبة أو البعيدةخمتلفة.  سافاتجسام الواقعة على ملأل نفسه
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   . (accommodation)تكيفالب هذه اآللية للعني  ُتسمىو . للعدسة عن طريق تغيري شكل عدسة العني   احملرقي تغري العني البعد

 النقطة القريبة  ُتسمىعلى شبكية العني  اا له واضح ميكن أن تشكل العني خياالا حبيث  ،سم فيهاأقرب نقطة ميكن وضع ج

 (near point) النقطة البعيدة  وباملثل، فإن. لعنيل (far point)  ميكن  . بوضوح  اا هي املسافة األبعد اليت يكون فيها اجلسم مرئي
تزداد النقطة القريبة  . أساس  إىل ما ال هناية بشكلٍ  cm 25 بنيترتاوح األشياء بوضوح على مسافات   طبيعي رؤيةنظره  ألي شخص  

 .  cm 25يف هذا النص، نعترب أن النقطة القريبة هي  .  عدة أمتار لبعض كبار السن  صبحلتمع تقدم العمر، 

للعدسة   (optical power) الطاقة الضوئية سبأوالا، حن. ميكننا استخدام معادالت العدسة الرقيقة لفحص تشكيل اخليال بالعني
 من العالقة: 

 

يصف علماء  .  1m-1، أو   m/1D = 1 ،تساويو .  diopters  "(D)  ة "ديوبرتبصري الطاقة ال  ةحداو   ُتسمىمعطى باملرت.    f  البعد احملرقي
ت العدسة  بة معادال إعادة كتا ة، ميكننابصري ال  ذا التعريف للطاقة. وهبالديوبرت   ةحداو بالبصريات النظارات الشائعة والعدسات الالصقة  

 على الشكل التايل:  الرقيقة 

 

لنظام   ة الفعالةبصري ال طاقةال  مقربة فيما بينها، فإن عدستني أو أكثر ه من أجل ، ألن اا ة مناسببصريالعمل باستخدام الطاقة ال  دُّ عيُ 
 :  ة للعدسات الفرديةبصري جمموع الطاقة ال ساوي تقريباا العدسات ت

 

 للعينالبعد المحرقي الفعال 

 . للعني البصرية والطاقة احملرقي  الصايفالبعد  . أوجدعلى التوايل  cm 6.4و   cm 2.3 يلبغالعني  عدسة قرنية و البعد احملرقي لل 
 الحل: خطة

 .  lensP+  corneaP=  eyePوبالتايل:  ، املتوضعة بشكل متقارب فيما بينها  لعدساتل البصرية  طاقة ال يتم مجع 

 :حلال

 بداللة األبعاد احملرقية جند:  ة  اق الطكتابة معادلة ب

 

 : ( هو )القرنية والعدسة معاا  احملرقي للعني وبالتايل، فإن البعد 
 

 : البصرية للعني  الطاقة 

 

 6.2مثال 
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جسام الواقعة  الرؤية الطبيعية ممكنة لأل. شبكية العني و عدسة ال  الفاصلة بني  املسافة  id يال بعد اخلساوي يلرؤية واضحة، جيب أن 
عند النقطة القريبة  وجود  بعد اخليال جلسم ميوضح املثال التايل كيفية حساب  .  إىل ما ال هناية cm = 25 od بنياوح  ترت   مسافات على
 .لعنيل

 عند النقطة القريبةجود خيال جسم مو 

خلف    املتشكل  كزيال املر . ما هو بعد اخللعنيلقريبة  ال نقطة  اليتم وضع جسم يف  .  cm 1.7  الصايف لعني بشرية معينة هو   البعد احملرقي
 العدسة؟ 

 :خطة الحل

 :من معادلة العدسة بعد اخليال  سب حن. cm od 25 =و ، وبالتايل فإن بعد اجلسم ه cm 25تقع على بعد    للعني النقطة القريبة 

 

 :حلال

 

 .العدسة خلف  cm 1.8 على بعد ، يتم تشكيل اخليال لذلك 
 

 مالحظة

m من معادلة التكبري، جند = −
1.8𝑐𝑚

25𝑐𝑚
=   من القيمة املطلقة بالنسبة للجسم.  مقلوباا اخليال  كون، ي m <0:ملا كان. 0.073−

 .٪ فقط من حجم اجلسم7 فإن حجمه يبلغيف الواقع،  اجلسم؛  أن اخليال أصغر منالحظ  ن ، mلتكبريل

 (Vision Correction) تصحيح الرؤية

الرؤية النموذجية،  فهم عيوب  ،اهلندسية  البصريات تخداماسب  ،سهل. يجداا أمر شائع هي من تصحيح الرؤية ما احلاجة إىل نوع 
 ( حسر البصر أو)  قصر النظر . لرؤية لة  شائعثنني من العيوب الإ  31.2الشكل  يوضحها. تصحيح سهلهذه العيوب من ال وبعض 

(Nearsightedness or myopia)،  ضبابية  ورةر بصتظه هو القدرة على رؤية األشياء القريبة، يف حني أن األجسام البعيدةو  .
  اا كثر تباعداألشعة األيتم دمج . األشعة أمام شبكية العني  وتتقاطع بعيد، ال سماجل منوالصادرة  اا ريباألشعة املتوازية تقحتجب العني 

جسم ميكن رؤيته بوضوح    يقع عندهامسافة  أبعد    ُتسمى .  للحصول على خيال واضح قريب على شبكية العنيالسم  اجلمن  الصادرة  
 ( مد البصر  أو)  طول النظر(. تكون النقطة البعيدة يف الالهناية  طة البعيدة للعني )عادةا ما بالنق

 (Farsightedness or hyperopia)تظهر   ، هو القدرة على رؤية األشياء البعيدة بوضوح، يف حني أن األجسام القريبة
قريب جلعل األشعة جتتمع على شبكية  السم  اجلمن    الصادرة  شعةألاال تقارب مبا فيه الكفاية  املصابة مبد النظر  العني  .  ضبابية  بصورة
 .العني

  

 7.2مثال 
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  بعيد أمام الشبكية، لذلكالجسم المن تقارب األشعة الصادرة ر( حسر البص ) المصابة بقصر النظر( العين a) 31.2الشكل 
عدسة  كن أن تسبب يمة. يضباب بصورة خيالالظهور يؤدي إلى  شبكية العين، مما  تصل إلى عندما هذه األشعة باعدتت

 النظرالمصابة بمد ( ال تستطيع العين b)  اً ين طويلة جدالع السبب هو أن  كونيقصر النظر، أو قد بًا العين القوية جد 

(hyperopic) قد  المجال على الشبكية، مما ينتج عنه رؤية ضبابية قريبة من الجسم القريب من الصادرة األشعةارب أن تق .
 .  اً قصيرة جد العين أن  أو غير كافية عدسة العينلة بصريالطاقة ال  أن كلة مد النظر هويكون السبب في مش

 

ات من  نظار  وضعب تم، فإن تصحيح قصر النظر ي بشكل مبالغ فيه رب أشعة الضوء ا النظر تق املصابة بقصر نظراا ألن العني 
تذكر أن  ) ة للعني اليت تكون قوية للغايةبصريالطاقة الهذا يقلل من . 32.2 الشكل  أمام العني، كما هو مبني يف  بعدةامل العدسات

التصحيح وهي أن العدسة   هناك طريقة أخرى لفهم هذا(. ة سالبةبصريال طاقتها لب، وبالتايل فإن االبعد احملرقي للعدسة املبعدة س
ي تنتجه  ذال عمل اخليال ي . ة العنيالناجم عن نظام عدس  دة ستتسبب يف تباعد األشعة الواردة أكثر لتعويض التقارب املفرطاملبعِّ 
نقطتها البعيدة، جيب أن تشكل   وراء أجسامللعني، وألن العني ال ميكنها الرتكيز على ( لنظارات كجسم )بصرياملبعدة لعدسة ال

  . عند نقطة أقرب من النقطة البعيدة بعيدةألجسام )املادية( الل  العدسة املبعدة خيال 

   

 

 تنتج العدسة المبعدة خياالً لألشعة.  لعين المفرطاتقارب  ض عنعو  دة ت  بع  النظر عدسة م  قصر يتطلب تصحيح  32.2 الشكل
رؤيته  النظرالمصاب بقصر الخيال كجسم بصري للعين، ويمكن للشخص   اعمل هذ. يالمادي الجسم أقرب إلى العين من

 .بوضوح ألنه أقرب من النقطة البعيدة
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 تصحيح قصر النظر

رض  بف ؟cm 30.0مصاب بقصر النظر، تبلغ نقطة البعيدة  لعدسة النظارات لتصحيح رؤية شخص الالزمة صريةلبا  طاقة ال ما هي 
 .من العنيcm 1.50  أن العدسة التصحيحية مثبتة على بعد

 الحل: خطة

جيب أن   لنظاراتيعين أن عدسة ا البعيدة بوضوح، مما  ماجسعلى رؤية األ  اا قادر  أن يكون نظراملصاب بقصر الذا الشخص هلريد ن
ه عن عدسة  دوبالتايل بع  ، cm 30.0عن العني هو    يال. بعد اخلالهناية يقع يف ال  من العني جلسم  cm 30.0   يقع على بعدتنتج خياال 

سالب  بعد اخليال  .  od ∞ =  عند  cm−=  id 28.5  لذلك، جيب أن يكون لدينا .   cm = 28.5 cm −30.0 cm 1.50النظارات يكون:  
 .  اجلسمحيث يوجد  ، من عدسة النظارات هب نفس ألنه على اجلان

 : حلال

  :2.24المعادلة  ان، ميكننا إجياد الطاقة البصرية لعدسة النظارات باستخدام لوممع od و id نظراا ألن

 

 :مالحظة

لألشخاص   قمت بفحص النظارات الطبيةإذا . دة )أو مقعرة(، كما هو متوقععإىل وجود عدسة مب ةلب اية السبصر تشري الطاقة ال
للنظارات   وصفة طبيةقراءة  باإلضافة إىل ذلك، إذا قمت ب .  يف املركز  عليه  ما  أرق تكون  النظر، فستجد أن العدسات    صابني بقصرامل

 .  الديوبرت  ةحدبواة وتُعطى الب ة سوصى هبا للعدسية املبصر لألشخاص الذين يعانون من قصر النظر، فستجد أن الطاقة ال 
املثال، عدسة   لى سبيل)عقصر النظر املستخدمة ملعاجلةاستخدام النوع املعاكس من العدسات ب بساطة النظر ب مد تصحيح  يكون 
  33.2الشكل كما هو مبني يف(،  مقربة 

والنقطة البعيدة،   القريبة النقطة مسافة تقع بني  على أقرب من النقطة القريبة  اليت تكون  ادية امل ألجسامل  ستنتج هذه العدسة خياالا 
جيب معرفة النقطة القريبة للشخص، كما هو   ة الالزمة للتصحيح،بصري لتحديد الطاقة ال.  للشخص رؤية اخليال بوضوح   حبيث ميكن
  9.2المثال موضح يف

 

 8.2مثال 
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أبعد عن   تنتج العدسة المقربة خياالً الضعيف.  العين رباالنظر عدسة مقربة تعوض تق مدتصحيح ليستخدم   33.2 الشكل
 د النظر من رؤيته بوضوحمصاب بمن الشخص اليتمك ، حتىنفسه الجسم  نمالعين 

 النظر مدتصحيح 

جسم   رؤيةحىت يتمكن من  ،  m 1.00ة هي  ب يقر ته الد النظر، ونقطيعاين من مما هي القوة البصرية لعدسة النظارات الالزمة لشخص  
 .العني نم  cm 1.5افرتض أن العدسة التصحيحية مثبتة على بعد   من العني؟  cm 25.0 على بعد بوضوح

 الحل: خطة

،  ( القريبة النقطة )يف m 1.00 على بعد جيب أن تنتج عدسة النظارات خياالا  ،عني المن  cm 25.0 عندما يكون اجلسم على بعد
 مسافة:  دسة النظارات ، فإنه يبعد عن عن العني ع m 1.00يبعد يال  اخل ملا كان. حىت يتمكن الشخص من رؤيتها بوضوح 

 .5 cm1.5 cm = 98 −100 cm  ، 1.5 تبعد ألن عدسة النظارات cm 98.5 ،وبالتايل . ن العني ع cm− = id اإلشارة تشري  ، حيث 
 هو:  ن عدسة النظاراتع اجلسم. بعد اجلسمحيث يوجد  ،من العدسة  ه على اجلانب نفس إىل أن اخليال  السالبة

 1.5 cm = 23.5 cm −25.0 cm 23.5 =  ، لذلك cm od  . 
 
 :حلال

  2.24المعادلة  لعدسة النظارات باستخدام ان، ميكننا إجياد الطاقة البصرية لوممع od و id نظراا ألن

 
 

 

 

 

 9.2مثال 
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 :مالحظة

صابني مبد  األشخاص امل فحص نظاراتتإذا قمت ب . إىل وجود عدسة مقربة )حمدبة(، كما هو متوقع  سالبةتشري الطاقة البصرية ال
  ين ذلألشخاص ال النظارات الطبية املوصوفة فإنباإلضافة إىل ذلك، . أكثر ثخانة يف الوسط تكون، فستجد أن العدسات النظر 

 .  ة موجببصرية  ال  يعانون من مد النظر، طاقتها 
 

   The Camera  الكاميرا | 6.2
 األهداف التعليمية 

  على: ا  ، ستكون قادر الجزء من الفصلفي نهاية هذا 

 .الكاميراوصف بصريات  •

 .الكاميرا تشكله ي ذالخيال ال وصف •
 

  Nicephore Niepce، جنح املخرتع الفرنسي نيسفور نيبس 1827و 1825بني عامي . يف حياتنا اليومية اا كامريات شائعة جدلا
الكامريات وأجهزة الكشف القائمة على   حتقق تقدم هائل يف تصميم احلني، منذ ذلك . و بواسطة كامريا بدائية  التقاط صورة يف

 .الكامريا

.  الفضة أو بروم الفضة  ساس للضوء للمركبات القائمة على الفضة مثل كلوراحلتفاعل الر باستخدام يف البداية، مت تسجيل الصو 
رتبط بشكل  ي  الذي و  كانت ورقة الصور الفوتوغرافية الفضية شائعة االستخدام حىت ظهور التصوير الرقمي يف الثمانينيات،

سجل الصور كمصفوفة من  تُ  قاقة شبه موصلةعن ر  عبارة CCD باختصار .(CCD) ةشحناقتران ال أجهزة  فاتاكشمب وثيق 
.  ؤثر عليه ي  الذي  شدة الضوء  كل بكسل قادر على اكتشاف.  " على السطحbin البيكسالت الصغرية، كل بكسل يقع يف "حاوية 

  ونة وحدات البكسل، مما ينتج عنه صور رقمية مل للون األمحر واألزرق واألخضر على مرشحاتاللون عن طريق وضع  إدخاليتم 
لتقليل الدقة وتقليل حجم امللف، ميكننا  دقة له.  يف أفضل صورة لل واحد مع بكسل واحد CCD يتوافق بكسل (. 2.34 الشكل )

 .  "أصغر ولكن "منقطة صورة ، مما ينتج عنهةواحدحاوية يف  CCD "ختزين" عدة وحدات بكسل
 

 

المعالجة ب سمحرونية، مما يإلى إشارات إلكت اإلشارات الضوئية (CCD) اتلشحنان  اقتر ا يحول جهاز  34.2 الشكل
لتصوير اإللكتروني في جميع الكاميرات الرقمية، من الهواتف  اهذا هو أساس  ها. وتخزين لصور المرئيةل اإللكترونية

 .  األفالم تصوير كاميرات المحمولة إلى 
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.  البصريات األساسية و ه هلا  ئي الفيزيااألساس  ك، فإن ومع ذل. من الكامريا الرقمية  اا كبري   اا جزء تشكل من الواضح أن اإللكرتونيات 
بعد  من ال  بكثري أكرب عن العدسة سم بعد اجل كون ي عندما العدسة الفردية  بصريات كبري   تشبه بصريات الكامريا إىل حدٍ  يف الواقع،
 (. 35.2  الشكل)  للعدسة احملرقي

 

 

م  ستخدتو  ،الزيوغبأقل قدر من  ةواضح صوراج إلنت  عدساتعدة تحتوي الكاميرات الرقمية الحديثة على  35.2الشكل 
 .ملونةال الصورمرشحات حمراء وزرقاء وخضراء إلنتاج 

  

  بعد حمرقي هلا زاوية رؤية واسعة وذات    بعدسة ثابتة  كامريا اهلاتف الذكي املتوسطةمت جتهيز  فقد    ، مثالا   هلاتف الذكي اكامريا  بالنظر إىل  
 CCD على كاشف  ،سةتلتقطها العداليت  ،صور ال زيترك(. يتم اهلاتف ثخانةباا رقي يساوي تقريهذا البعد احمل) mm 5–4 حنو يبلغ 

، كيف  اا إذ.  ا البعضمبالنسبة لبعضه  ا تحركيأن    CCDوعدسة  لل  ال ميكن يف اهلاتف اخلليوي،.  املثبت على اجلانب اآلخر من اهلاتف
 ؟ هاتركيز   يتمب  ياجلسم البعيد والقر  من   أخيلة كلٍ نتأكد من أن  

كامريا اهلاتف   تستطيع البعدها احملرقي. البعيدة عن طريق تغيري تكيف مع األخيلة القريبة و تذكر أن العني البشرية ميكن أن ت
بعد  رض أن لدينا كامريا ذات . بف اا مهم الصغري بعد احملرقيصبح الي هنا . و الكاشف ثابت عنالعدسة  بعدالقيام بذلك ألن  اخللوي
  حنو طول اليد اليت حتمل اهلاتف(  يساوي  شخصية )   صورةبعد اجلسم ل   ؟)سيلفي(   شخصية   لصورةيال  اخل  بعد هو  ما  .  mm 5حمرقي  
50 cm  .  رقيقة، ميكننا أن نكتب الباستخدام معادلة العدسة  : 

 

 :مث حنصل على بعد اخليال

 

،  (5mm)/1  أصغر بكثري من   (500mm)/1د  ميكننا أن نرى بوضوح أن احلبعد احملرقي.  مرة من ال  100  نحو ب   الحظ أن بعد اجلسم أكرب 
 يعطينا احلساب الفعلي بعد اخليال . مما يعين أن بعد اخليال تساوي إىل حد كبري البعد احملرقي للعدسة 

 = 5.05 mm id  . من البعد احملرقي للعدسة جداا هذه القيمة قريبة. 
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باستخدام معادلة  . ا أمتار منّ  5 حنولشخص يقف على بعد  ةصور ل أننا نود التقاط . لنقبعيدالسم اجلدعونا اآلن ننظر يف حالة 
بعد اخليال من    قيمة   ، اقرتبتأكرب  العدسة اجلسم عنبعد  كلما كان  .  mm 5.05  العدسة الرقيقة مرة أخرى، حنصل على بعد اخليال

 .  رقي للعدسة احمل لبعد  ل  اا متام  اا مساويال  لخيلبعد   بشكل الهنائي، حنصل على  اا جلسم بعيدعندما يكون ا  ية الة احلداحليف  بعد احملرقي. و ال

قصري  ال بعد الحىت . µm 50 أو  mm 0.05 حنو  سيلفي وبعد اخليال جلسم بعيد هو صورة، فإن الفرق بني بعد اخليال ل نرى كما 
 mµلفرق ا . )مقدار للعدسة، مما ينتج عنه اختالفات دقيقة يف بعد اخليال البعد احملرقيو أكرب من ضعفي يد هال سم مثل طول جل

وضعه   ، الذي يتمه ورقة متوسطة( ميكن بسهولة استيعاب مثل هذا الفارق الصغري بواسطة الكاشف نفس ثخانةمن  أصغر هو 50
 صورة.  ساعد يف حتسني جودة التميكن لربامج حتليل الصور أن  . للعدسة  قير عند البعد احمل

.  العدسة اخليال عن لتغيري بعد  تحركةما تستخدم عدسة م اا غالب اليت تستخدم تقنية التصويب وااللتقاطالكامريات التقليدية 
هذه  بصريات عدسات  .  ة جبودة رائعةصور فوتوغرافي ذات التكلفة األكرب بالتقاط    ايا العاكسةلكامريات املر   العدسات املعقدة تسمح
  ب. هو خارج نطاق هذا الكتا  الكامريا

 

 The Simple Magnifier المكبر البسيط | 7.2
 هداف التعليمية ألا

  على: ا  ، ستكون قادر الجزء من الفصلنهاية هذا في 

 .  بسيطال فهم بصريات المكبر  •

   .بسيط البواسطة المكبر   تشكيله تم  يي ذالخيال ال وصف •
 

،  36.2الشكل  كما هو مبني يف .  العني مع اجلسم  يصنعها  اليت  يل امل ه العني على زاوية دركالذي ت جسملل  ييعتمد احلجم الظاهر 
بالتايل، فإن  . و B نقطةالعند  هيوضع اجلسم نفسعليه عندما  هون العني مما عزاوية أكرب مييل ب Aاملوجود عند النقطة اجلسم فإن 

   Bعند النقطةعندما يتم وضعه  ذلك الذي يتشكل    من (  ′OAإىل    أكرب على شبكية العني )انظر  يشكل خياالا  A عند النقطةاجلسم  
  . أكرب على شبكية العني  أخيلة العني تظهر أكرب ألهنا تشكل  ع م كبريةميل   زواياصنع  اليت ت  م اجساأل وهكذا، فإن(. ′OBانظر)

 

 

على شبكية  للجسم  م شك لالخيال  مع العين. ال الجسم صنعهاه العين بالزاوية التي يدركيتحدد الحجم الذي ت  36.2 الشكل
  B عند توضعه في النقطة   على شبكية العينلنفس الجسم   م شك لالخيال  الأكبر من  A في حال وجوده عند النقطة العين 

 (. 'OBمع  'OA  ةبمقارنة ارتفاعات األخيل)وذلك 
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من اجلسم )انظر   ، وأكربصحيحاا ،  فإن خياله يكون ومهياا احملدبة،    احملرقي للعدسة لقد رأينا أنه عندما يتم وضع جسم ما ضمن البعد  
جسم للعني، كما هو مبني   نزلة مب  ، ي تنتجه عدسة حمدبةذال  ، اخليال اكون هذيالتايل، عندما بو (. 26.2 الشكل ( منbاجلزء )

اجلسم.  العني من  عنزاوية أكرب ب  يلميي تنتجه العدسة ذيتم تكبري اخليال على شبكية العني، ألن اخليال الو ، 37.2الشكل  يف
 البسيط  المكبر أو (magnifying glass) بالزجاج المكبر العدسة احملدبة املستخدمة هلذا الغرض ُتسمى

  (simple magnifier)  

 

 

عدم  عند  ( a. )جسم على شبكية العينلالمكبر البسيط هو عدسة محدبة تستخدم إلنتاج خيال مكبر ل 37.2 الشكل
فإن الخيال   وجود العدسة المحدبة في مكانها،عند objectθ ( .b ) العين ميالن مع الجسم زاوية يصنع عدسة محدبة، وجود

على   الناتج وبالتالي، فإن الخيال . objectθ>  imageθبحيث تكون: ن العين، ع imageθ زاويةب يميلالعدسة المحدبة  ي تنتجهذال
 ها. محدبة في مكانالعدسة ال بوجودشبكية العين أكبر 

 

ها  صنعيتم  اليت  اجلسم )  صنعهابالزاوية اليت ي(  سةالعد  لذي تشكله اخليال )ا  يت يصنعها تكبري العدسة املكربة، نقارن الزاوية ال   باحلس
ي ميكن  لذبعد اجلسم ا  وه  ا لعني، ألن هذلقريبة  النقطة  النفرتض أن اجلسم يقع يف  .  37.2  لشكلا بدون عدسة(، كما هو مبني يف

األقصى  حلجم ة هبذا اها العدسشكلتاملكربة اليت  خيلةسنقارن األ. و على شبكية العني أكرب خيال اجملردة العني  عنده أن تشكل 
  للخيال

ُ
  عرف يالذي و ،  (angular magnification M) التكبير الزاوي  الحظ بالعني هوامل اخليال تكبري. بالعني اجملردة  شك لامل

 :  objectθ اجلسم اليت يصنعها زاوية الإىل  imageθ اخليالاليت يصنعها  زاويةالنسبة  بأنه  
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  على  ي ينتجه املكرب ذال تشكل اخليالي من العني، و  ℓ العدسة املكربة على بعدوضع يتم . 37.2 كلالش يف ة بينامل الة احل إىلالنظر 
  لخيال ل imageθ  جم الزاوياحل يف تقريب زاوية صغرية، .  ℓو Lقيمة تعسفية لـ  حنن نريد حساب التكبري الزاوي ألي . من العني L بعد
 هو:   التكبري الزاوي. عندئذ يكون cm/oh=  objectθ 25: هو ة بي قر لانقطة ال عند  objectθجسم  لل   جم الزاوي. احلL/ihهو: 

 

 : للتكبري اخلطي  8.2 المعادلة  باستخدام

 

 : رقيقة ال ومعادلة العدسة 

 

 :للتكبري الزاوي للعدسة املكربة  ةالتالي  عالقة لى ال ع صلنا ح،  27.2المعادلة  يف

 

، لذا ميكننا  ومهي اخليال   ألن id 0> حظ أن. ال|ℓ −L | = id:  لبعد اخليال هيأن القيمة املطلقة    الحظ( من الشكل، ن bمن اجلزء )    
 . -ℓ - L = id بشكل صريح االشارةالسالبة االستغناء عن القيمة املطلقة عن طريق إدراج 

 :املعادلة النهائية للتكبري الزاوي للعدسة املكربة يعطينا   28.2 المعادلة  إدخال هذا يفب

 

 

النقطة  يال يف أن يكون اخل يف كثري من األحيان، نريد . ادلة جيب التعبري عنها بالسنتيمرتاتميات يف هذه املعالحظ أن مجيع الك
.  (ℓ = 0) املكربة على مقربة من العني للحصول على احلد األقصى للتكبري، وحنمل العدسة  L = 25 cm))  بعدة أي على القريب 
 :  29.2المعادلة  تعطي هذه احلالة،  يف

 

النقطة  على بعد  خلياليقع اوباإلضافة إىل ذلك، عندما ذات البعد احملرقي األقصر. تكبري حيدث للعدسة  قصى على أن أ يدل مما 
 : صبحت   27.2 عادلة الم و   cm id= L 25 =عندئذ يكون  ،(ℓ = 0) بة للعنيي عدسة قر تكون الو  ، قريبةال

 

كون  يعندما  ىخر اآل ةفيد. تكون احلالة املالكروية والعدسات الرقيقة  ايا لمر لاملشتق ( 32.2 المعادلة ) هو التكبري اخلطي m :حيث
 : الشكلب  29.2المعادلة  تصبح. عندها (∞ = L) اخليال يف الالهناية
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  صر األقاحملرقي العدسة ذات البعد فإن  القريبة إىل البعد احملرقي للعدسة املكربة، لذلك بعد النقطةالتكبري الناتج هو ببساطة نسبة     
اخليال يف النقطة  عندما يقع التكبري الذي مت احلصول عليه  من 1على الرغم من أن هذا التكبري أصغر مبقدار . و أقوى اا تعطي تكبري 

 .  جسم بعيدالنظر إىل  مسرتخية عندتكون العني  القريبة، فإنه يوفر ظروف املشاهدة األكثر راحة، ألن 

 : هو اةاملقربة املعط للعدسة نرى أن نطاق التكبري الزاوي   ،32.2المعادلة   مع 29.2 المعادلة مبقارنة

 

 لماساألر يكبت 

 لجواهري ل  النقطة القريبة عند ةوضع املاس ، حيث ت املكربباستخدام  mm 3.0ها قطر  ة ملاسأفحص  جواهري  يريد 
 (25 cm)وحيمل اجلواهري العدسة املكربة بالقرب من عينه ،. 

(a ما هو البعد احملرقي )  15 قطر املاسة ب للعدسة املكربة لرؤية خيال الالزم mm ؟ 

(b ما هو البعد احملرقي )  ؟  10×تكبري للعدسة املكربة للحصول على الالزم 

 الحل: خطة

 بالقرب من عينه، ميكننا استخدام  ألن اجلواهري حيمل العدسة املكربة، حنن حباجة إىل حتديد التكبري املطلوب للمكرب 

 .احملرقي  للعدسة املكربة لى البعدللعثور ع  30.2  المعادلة 

 :حلال

a.  ن اجلواهري حيمل العدسة  أل. و (32.2 المعادلة ) ةالفعلي للماس القطر التكبري اخلطي املطلوب هو نسبة قطر اخليال املطلوب إىل
 : كقريبة، فإن التكبري اخلطي هو نفسه التكبري الزاوي، لذلال  ته يف نقط  تشكلي املكربة بالقرب من عينه واخليال 

 

 فنحصل على:  fمن أجل قيمة   30.2ادلةالمع  لحبكربة  املللعدسة  f البعد احملرقيميكن حساب و 

 

b.   من أجل قيمة   30.2المعادلة حبل مرة أخرى  قوم عشرة، ن يساوي عامل للحصول على خيال مكرب مب f ، لكن هذه املرة  و
 نتيجة:     . فتكون الM = 10 نستخدم 

 

 :مالحظة

عدسة نصف قطر   لذلك، حنتاج إىل استخدام. تكبري أكرب باستخدام عدسة ذات بعد حمرقي أصغر على صولاحلالحظ أنه يتم 
كشفه  نستس الذي ركب، املهر . اجملمتاماا  اا مرحي ليس العني. ولكن هذالها بالقرب من جيب محو  ،سنتيمرتات  بضع  يتجاوز  ال ئها احننا

 . يف القسم التايل، ميكنه التغلب على هذا العيب 
 

 10.2مثال 
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 Microscopes and Telescopes لمجاهر والتلسكوباتا | 8.2
 األهداف التعليمية 

  على: ا  ، ستكون قادر الجزء من الفصلفي نهاية هذا 

 . المجاهر والتلسكوبات عملالكامنة وراء ئية فيزيامبادئ الشرح ال •

 . هذه األدوات وحساب تكبيرها تشكله ي ذصف الخيال الو  •
 

أدى اخرتاع هذه  وامل املرئية وامليكروية. سية اليت سامهت بشكل كبري يف فهمنا احلايل للعألساا دوات األ والتلسكوبات هي اجملاهر 
يف هذا القسم،  . وعلم الفلك وعلم األحياء، على سبيل املثال ال احلصر  األجهزة إىل اكتشافات عديدة يف ختصصات مثل الفيزياء

 .تعملاليت جتعل هذه األدوات ئية فيزيا سس النوضح األ

 المجاهر

من الواضح أهنا حمدودة يف أصغر التفاصيل  إال أنه صغرية، الكبرية و العلى الرغم من أن العني رائعة يف قدرهتا على رؤية األشياء 
العدسة  رأينا أن   لقد.  بالعني اجملردة إىل استخدام األدوات البصرية  رؤيته  كنميا  أكثر ممأدت الرغبة يف رؤية  . وقد  اكتشافها   هاميكن اليت
من الصعب احلصول على  و .  ، لكن من الصعب احلصول على تكبري كبري هبذه العدسة اا مكرب   خياالا   شكلدبة البسيطة ميكن أن تاحمل

العدسة املكربة البسيطة وعدسة إضافية   نيللحصول على تكبري أعلى، ميكننا اجلمع ب. و دون تشويه اخليال  ×5 ن تزيد قيمته عتكبري 
 .  اليت ال ميكننا رؤيتها بالعني اجملردة  تكبري التفاصيلب  قوم اجملاهر اليت ت  دراسة لقسم، نقوم بذا ايف ه. واحدة أو أكثر

مجهر   بسطمت بناء أ . صناع النظارات يف هولندا والدمنارك من قبل مت تطوير اجملاهر ألول مرة يف أوائل القرن السادس عشر 
عدسة  هي  (objective lens) جسيميةال  العدسةف  (. 38.2 كلالش) من عدستني حمدبتني (compound microscope) مركب
  ُتسمى ، و (eyepiece)   العينية  العدسة  و.  ×100  إىل  ×5 يرتاوح بني  تكبري منوذجيوهلا  )أي طاقة عالية(    قصري   بعد حمرقي ذات  حمدبة  

 .  طول أرقي احمل هاعدسة حمدبة بعدهي  ،ة بصري باليضا أ

مكربة   صور يتم إنتاج  . كماالنهائي التكبري يف نيا العدستتهم كلاة لألجسام الصغرية، وتسالغرض من اجملهر هو إنشاء صور مكرب 
)أي   اا القريبة جد صور م أو ال اجسالعني ال ميكنها تركيز األ ألن اا مبا فيه الكفاية عن املراقب ليتم عرضها بسهولة، نظر  ة هنائية بعيد

 (.  لعنيلأقرب من النقطة القريبة 
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أكبر والذي يكون األول،  الخيال جسيميةالعدسة ال شكلوعينية. ت جسيميةيتكون المجهر المركب من عدستين:  38.2 الشكل
الخيال   سة العينيةتشكل العد . كون بمثابة جسم للعينيالخيال األول داخل البعد المحرقي للعين و  ا قع هذ. يمن الجسم

 . ي يتم تكبيره بشكل أكبرذالنهائي ال
 

ي  من البعد احملرقأكرب   objf اجلسمبالرتتيب. بعد  عدساته  ننظر إىل يال، بتشكيل اخل 38.2 الشكل يفاملبني اجملهر  يقوم لنرى كيف 
مبثابة جسم للعدسة الثانية،   اخليال األول اهذ عدُّ . يُ أكرب من اجلسمو  قلوب م حقيقي ، مما ينتج عنه خيال بقليل سيمية لعدسة اجلل

.  أن تزيد من تكبري اخليال هاحبيث ميكن،  eyefضمن بعدها احملرقي كون اخليال األول يحبيث  ، سة توضع العدالعينية.  أو العدسة
و  هالعينية ي تنتجه العدسة ذخليال ال. اسيمية العدسة اجل نتجهت ي ذال وسطتامل اخليال  قوم بتكبريعمل كعدسة مكربة ت ت  ا مبعىن أهن
 .   سهالا   ، مما جيعل عرضهنفسه  ن اجلسممبعد عن املراقب نه أولك  اا مقلوب اخليال النهائي . ويبقىمكرب  ومهي خيال 

  ومهي الذي تشكله اخليال ال . عمل كجسم للعدسة يف العنييي ذ، والالعينية العدسة  شكلته لذيا  ومهيتقوم العني بعرض اخليال ال
 .العني  شبكية على  اا حقيقي خياالا تشكل العني فإن خارج البعد احملرقي للعني، وبالتايل  العينية  العدسة 

. حيث تعطى هذه القيم بالعالقات  eyeMالعينية    لعدسة ل  الزاوي  التكبريب  jobm  سيمية للعدسة اجل التكبري اخلطي  جداءجملهر هو  اتكبري  
 التالية: 

 
 

ة القريبة  د النقط تشكل عني  نفرتض أن اخليال النهائي. على التوايل والعينية اجلسيمية بعاد احملرقية للعدسات مها األ  eyef و objf ،حيث
.  للمكرب البسيط   اا ه سابقهو نفسه الذي مت احلصول علي  ية عين عدسة ال لل  الحظ أن التكبري الزاوي.  تكبري قيمة لل  أكرب  عطي لعني، مما يل

  ر التكبي . هنفس  ئيزيا املبدأ الفي عليها  طبق ينهي يف األساس عدسة مكربة، و العينية  ، ألن العدسة اا ال ينبغي أن يكون هذا مفاجئ
 :العينية لعدسة لالتكبري الزاوي  ب  اجلسيميةعدسة التكبري اخلطي لل  جداءهو   املركب لمجهرل netM الصافي
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 كبير المجهر 

  عدسة و   mm 6.00يبلغ    احملرقي  هابعد  جسيمية عدسة   ن جمهر مركب حيتوي علىم   mm 6.20على بعد    سم وضعجللتكبري  ا  احسب
 .  cm 23.0تني مسافة قدرها  العدسبني فصل  . وتmm 50.0احملرقي  ها بعدعينية  

 :الحل خطة

والتكبري   سيمية عدسة اجللل اخلطي التكبري جياد التكبري الكلي، جيب أن نعرف. إل38.2 الشكل يف هذه احلالة مشاهبة ملا هو مبني 
للعدسة   رقيقة إلجياد بعد اخليالإىل استخدام معادلة العدسة ال حنتاج  ، لكننا 34.2المعادلة  ميكننا استخدامعدسة العينية. الزاوي لل 

obj  سيميةاجل
id  . 

 :حلال

obj  جياد البعدل معادلة العدسة الرقيقة إلحب
id  :جند 

 

 حنصل على:    50.0mm = 5.00cm eyef=  و    6.20mm = 0.620cm objf =علومة  مع القيم امل  34.2عادلة  الم ىفإدخال هذه النتيجة  ب

 
  

 :مالحظة

، حيث  38.2الشكل ويوافق ، ةسالب ذا قيمة و  اا كبري   يكونيف التكبري الكلي، و العينية  والعدسة  ميةسيعدسة اجلهم كل من ال سيُ 
 وهذا ال ميكن أن حيدث لعنصر واحد  ،اا ومقلوب ومهياا كون اخليال ييف هذه احلالة، . أن اخليال كبري ومقلوب  الحظيُ 

 (.  26.2  الشكل )انظر 

 11.2مثال 
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 .النهايةالل في الخيايتشكل فيه مجهر مركب   39.2 الشكل
 

  ته هذا جيعل مشاهد ، ألن39.2الشكل  يف بني هناية، كما هو مالال  اخليال يف يتشكل جملهر عندما ا ري كبتة و ب ق اسحباآلن  نقوم
objm نعلم أن. eyeMالعينية  لعدسة ل التكبري الزاويب jobm جلسيميةعدسة الل  التكبري اخلطي  جداءجملهر هي ا ري كبتقوة مرحية أكثر. 

obj
od/obj

id-=   ،ى:  معادلة العدسة الرقيقة حنصل عل ومن 

 

ميكن  ية. و لعين العدسة ا قحمر  يف  سيمية، العدسة اجل تنتجه ي ذال ، كون اخلياليجب أن و الالهناية،  يقع يف إذا كان اخليال النهائي 
،  فيما بينها موازيةا من العدسة  خترج  رقاحملأن األشعة اليت متر عرب ب و بالتذكر أ رقيقةالعدسة ال يف معادلة  id  =∞بتعويض قيمة   ذلك

  حمرق و من جهة اخليال  سيميةلعدسة اجلحمرق ا البعد بني يتم توحيد بالنسبة للعديد من اجملاهر، . يف الالهناية بئريوهو ما يعادل الت
 .  جملهر اطول أنبوب  هذه املسافة  ُتسمىو . L = 16 cmالقيمة  عندالعينية من جهة اجلسم  العدسة 

obj: أن الحظ ، ن39.2كل الش من
id - objf =Lحنصل على:    35.2  المعادلة يف إدخال هذا. وب 

 
  imageθزاوية ميل اخليال  للقيام بذلك، نأخذ نسبة.  اخليال يف الالهناية عند وجود يةيندسة الع اآلن حلساب التكبري الزاوي للع تاجحن

اجلسم، وبالتايل هذا   عرضالعني اجملردة مسافة تستطيع عندها  أقرب يوه)  لعنيل ةبي نقطة القر العند  objectθ سمميل اجل إىل زاوية
صغرية،  الزاوية ال وتقريب   39.2الشكل باستخدام. ةرداجمل على شبكية العني له  شكل فيه اجلسم أكرب خياليهو املوضع الذي س

eyef/obj  لدينا 
ih ≈ imageθ     25وcm/obj

ih ≈ objectθ حيث ،  :obj
ih   والذي يعد جسما    سيمية تشكله العدسة اجلي  ذال الارتفاع اخلي   هي

 : هوية ين دسة العوبالتايل، فإن التكبري الزاوي للعالعينية.  لعدسةل

 

 :  الالهناية هي يفاخليال   عند وقوعالصافية للمجهر املركب  ري كبالتة و وبالتايل فإن ق
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يف   الوحيدة املتغريات الحظ أن. إىل أن اخليال النهائي مقلوب  ة اإلشارة السالبتشري األبعاد احملرقية بالسنتيمرتات. جيب أن تكون 
 .خاصبشكل  مفيدة ، مما جيعل هذه املعادلة والعدسة العينية   سيميةعدسة اجلللاألبعاد احملرقية  املعادلة هي 

 

 التلسكوبات

كمية من  تلتقط التلسكوبات  . ةبالعني اجملرد ةاملنتج  صورأكرب من ال صورالبعيدة وإنتاج  مجساالتلسكوبات خمصصة لعرض األ
،  1600عام    حنوالتلسكوبات يف    تاخرتع.  ودقة أفضل  أكرب  تكبرية األجسام اخلافتة بشاهدسمح مبي  العني، مما   بكثري من  أكربلضوء  ا

طح  أقمار كوكب املشرتي واحلفر واجلبال على س قد شاهد و . لةواملذنبات اهلائ وكان غاليليو أول من استخدمها لدراسة السماء
 .  الفردية البقع الشمسية وحقيقة أن درب التبانة يتكون من عدد كبري من النجوم  وتفاصيلر القم

  

 

 خياالً  هذه العدسات تنتج. مقعرة عينية وعدسة  ةمحدب جسيميةمن عدسة التلسكوبات  بصنع غاليليو  قام  a) ) 40.2الشكل 
تين. العدسة  محدب ينعدست تحوي االنكسارية البسيطة( معظم التلسكوبات bمناظير التجسس. ) وتستخدم في صحيحاً 

  جسم للعدسة نزلةالخيال بم اذه عدُّ العينية. ي   عدسة مستوى المحرقي لل( الضمن )أو عند اً مقلوب حقيقياً  شكل خياالً ت جسيميةال
 . اً مكبر و  اً مقلوبو  وهمياً  خياالً  العينية تشكل العدسةالعينية. 
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،  سيمية عدسة اجلال  ُتسمىاليت  و تشكل العدسة األوىل،  .  من عدستني  اا مصنوع  ياا ر انكسا  اا تلسكوب   40.2الشكل ( منaاجلزء ) يوضح
،  العينية  كجسم للعدسة   جلسيميةعمل خيال العدسة االعينية. ي  العدسة ب  ُتسمىللعدسة الثانية، واليت    حملرقيالبعد ا  ضمن  اا حقيقي خياالا 

 ء.  ملراقبة السما استخدمه غاليليوهذا التصميم هو ما . سطة العني يتم رصده بوااا  مكرب  ومهياا  واليت تشكل خياالا 

يف  . مهمة اختالفات هناك إن يف اجملهر، إال ماهو عليه يشبه  ير انكسعلى الرغم من أن ترتيب العدسات يف التلسكوب اال 
كون  يو   اا جد  اا احلقيقي قريبجلسم  ن ايكو  يف اجملهر،.  أصغر من اجلسم  وسطتكون اخليال امليو   اا احلقيقي بعيدالتلسكوب، يكون اجلسم  

  هو التكبري الوحيد وهذا    وسط؛ملت اخليال االعينية بتكبري  العدسة    قومت يف كل من التلسكوب واجملهر،.  وسط أكرب من اجلسمت اخليال امل
 .يف التلسكوب 

يف   قعي  حبيث ،عن التلسكوب  اا جد اا اجلسم بعيد. يكون ( من الشكلb اجلزء ) يف اا األكثر شيوع ذو العدستني يظهر التلسكوب
obj (∞ ≈ للعدساتاألبعاد احملرقية ب مقارنةا  أساس  الالهناية بشكلٍ 

od(رتكز  تو  بشكل أساس متوازية تكون  ، لذلك فإن األشعة الواردة
objf = obj حيث يكون:وبالتايل، يتم إنتاج اخليال األول  .  يرقعلى املستوى احمل

id مقارنةا   اا كبري ال يكون  ، كما هو موضح يف الشكل، و  
  نا تتيح ل( لمجهر العينية لمثل العدسة )  ومع ذلك، فإن العدسة العينية للتلسكوب . راه من خالل النظر إىل اجلسم مباشرةا نمبا قد 

  العني بالقرب منها، فهي تنقل زاوية أكرب من  نا )ألن وبالتايل تقوم بتكبريهاخليال األول،  ااالقرتاب أكثر من النقطة القريبة من هذ
  ميل  التكبري الزاوي للتلسكوب هو نسبة زاوية فإن ، البسيط لمكرب ل بالنسبة   (. كما هو احلالل أكرب على شبكية العنيخيا بالتايل و 
 ((:  b)يف اجلزء  objectθ)  قيقياحل اجلسمزاوية  إىل  (( bيف اجلزء )  imageθ)  يالاخل

 

يقع بالقرب من    سيميةللعدسة اجل ي رقالحظ أن املستوى احمل دسة،الع بارامرتاتتضمن سوى ت ال يتالتكبري ال عالقة للحصول على 
 .  41.2الشكل يف بينة امل الة احل لديناسيكون ات مرتاكبة، ستويإذا افرتضنا أن هذه املية. عينعدسة اللل ستوى احملرقي امل

  

 

ية.  يندسة العللع  محرقيمن المستوى ال اً لتلسكوب قريب جدل جسيميةي للعدسة القر محالمستوى ال   41.2الشكل
 .  النظر بالعين المجردة عند   objectθالجسم ميل  أكبر من زاوية العينية  من خالل العدسةالذي يرى   imageθ خيالال ميل زاوية

 

 . θ ≈ θ (tan( تقريب الزاوية الصغرية ب حبيث يتم االحتفاظ تان، صغري  objectθو   imageθ نفرتض كذلك أن الزاويتني 

   :اا ، إذ h ي له ارتفاع قر تشكل يف املستوى احمل  ي ذإذا كان اخليال ال
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هذه التعبريات   . بإدخالعقارب الساعة  اجتاهبألن االرتفاع سالب إذا قمنا بقياس الزاويتني  اإلشارة السالبةحيث يتم تقدمي 
   حنصل على:   39.2المعادلة  يف

 

  بعد حمرقي طويل وعدسة  ات ذ جسيميةعدسة كون لديك وبالتايل، للحصول على أكرب قدر من التكبري الزاوي، من األفضل أن ي
ب، مما جيعل التفاصيل أكثر  تلسكو ال  ند مشاهدته من خالل بدا اجلسم ع ، M كلما زاد التكبري الزاوي.  ببعد حمرقي قصري عينية 
ضطراب الغالف  او  عوامل، مبا يف ذلك جودة العدسةة عد خالل  التفاصيل اليت ميكن مالحظتها من يتم فرض قيود على . اا وضوح
بعد حمرقي  ذات   جلسيميةت عدسة التلسكوب ا إذا كان. cm 1.25أو    cm 2.5ة  بعاد حمرقيالنموذجية هلا أ العينية  العدسات. اجلوي
  40ظهر يجيعل اخليال  الزاوي التكبري وبالتايل، فإن بالرتتيب.   ×80و ×40 مبقدار اا تكبري  عطيتالعينية ، فإن هذه العدسات 1mيبلغ 
 .مرة أقرب من اجلسم احلقيقي  80أو مرة 

بالنسبة للتطبيقات   حقيقية مشكلة ولكنه ميثل   ، يف التكبري إىل أن اخليال مقلوب، وهو أمر غري مهم ملراقبة النجوم  اإلشارة السالبة تشري  
،  صحيح ل  حاجة إىل خيا  إذا كانت هناك املستخدمة لرؤية املناظر الطبيعية.    السفن أو املدافع التلسكوبية  تلسكوبات األخرى، مثل  
  هو استخدام عدسة حمدبة ثالثة كعدسة  اا لكن الرتتيب األكثر شيوع،  40.2الشكل ( منaزء )يف اجل جاليليو ترتيب ميكن استخدام

 .  42.2الشكل عكس اخليال مرة أخرى كما هو موضح يفي  و ني وليعدستني األ، مما يزيد البعد بني العينية

  

 

 بما متباعدتاناألولى والثانية  تانالعدس. صحيحاً  اً نهائي ي التلسكوب ينتج خياالً فثالثة للعدسات الهذا الترتيب   42.2الشكل
  صحيح   تعمل العدسة الثالثة كمكبر وتحافظ على الخيال في وضع  . خيال األولى قلبأن العدسة الثانية ت بحيث ،فيه الكفاية

 . يسهل رؤيته وفي موقع  
 

(،  43.2الشكل) يقع يف حبرية جنيف، ويسكونسن  inch 40و تلسكوب يركس الذي يبلغ قطره  عامل هيف ال  انكساريأكرب تلسكوب  
 .وتديره جامعة شيكاغو

يف  تعد حتتاج إىل عدسات كبرية خالية من العيوب، واليت ، فهي للغاية ومكلفة  ةصعب عملية  كبريةاالنكسارية ال تلسكوباتال بناء 
عم لتدويره  اهيكل دله أنبوب  على شكل  ، بشكل أساس  ي،ر انكسيبدو التلسكوب اال. ية من الناحية الفن  صعبة مهمة  حد ذاهتا
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صورة.  وضوح اليتسبب احنراف العدسات يف عدم . حيث من عدة مشاكل ير انكسيعاين التلسكوب اال . و جتاهاتخمتلف اال يف
، يتم امتصاص املزيد من الضوء،  اا رب حجملعدسات األك كما هو احلال يف ا، عندما تصبح العدسات أكثر ثخانة  باإلضافة إىل أنه 

تتم معاجلة بعض هذه  . تشوه حتت ثقلهاتو  ثقيلة جداا  العدسات الكبرية هي أيضاا . مما جيعل مراقبة النجوم الباهتة أكثر صعوبة 
 مكاهنا، كما  االنكسارية عن طريق جتنب االنكسار جلمع الضوء وبدالا من ذلك باستخدام مرآة منحنية يف تلسكوباتال  يفاملشاكل  

 .  ة يساعكن التلسكوبات االبهذه التلسكوبات  ُتسمىو . نيوتن ابتكرها إسحاق

 

 انكسارياً  اً تلسكوب( المتحدة األمريكيةالواليات في  ، بنى مرصد ييركس في والية ويسكونسن )1987في عام    43.2الشكل
 . اً قدم 62 أنبوبه ويبلغ طول inch 40 يبلغ قطرها جسيميةه عدسة ل اً كبير 

 

 االنعكاسية التلسكوبات

يف مجيع التلسكوبات   اللوين الذي حيدث الزيوغ حلل مشكلة  1670عام  حنو يف  ي ساعكان صمم إسحاق نيوتن أول تلسكوب 
نتيجة لذلك، يظهر قوس قزح  . و وين، ينكسر ضوء األلوان املختلفة بكميات خمتلفة قليالا يف العدسة الل الزيوغيف حالة .  ة ير انكساال

مصدر بعيد على سطح مرآة مقعرة مثبتة   أشعة الضوء من تسقط ،ي ساعكنيف التلسكوب اال .  ظهر اخليال غري واضحي اخليال و حول  
مشكلة  قي. ها احملر مستواتركز املرآة املقعرة األشعة على . اللوين الزيوغ العدسة يلغي   مناستخدام املرآة بدالا . يف هناية األنبوب 
من   واحدٍ  جانبٍ  ينعكس فيه الضوء املركز من املرآة املقعرة على  اا استخدم نيوتن تصميم.  يال املركز اخلة  شاهدميتم    التصميم هي كيف

هذا الرتتيب شائع يف العديد من تلسكوبات  . 44.2] الشكل ( منaزء )اجل] العينية  العدسة  إىل داخل األنبوب 
 .(Newtonian design) التصميم النيوتوني ب يُسمىو  اهلواة

  حتتوي املرآة املقعرة يف هذا الرتتيب،.  باجتاه منتصف املرآة املقعرة باستخدام مرآة حمدبة إىل اخللف  ت الضوء  التلسكوباتعكس بعض  
هذا   يُسمىالعينية.  العدسة على  لضوء. عندئذ يرد ا]الشكلهذا ( من bجلمع الضوء على ثقب يف الوسط ]اجلزء ) املستخدم

عظم التلسكوبات الكبرية، مبا يف  . م(Cassegrain design) كاسيغرين  تصميمبية عينال  والعدسة سيميةالرتتيب للعدسة اجل
كاشف   وضع يف بعض التلسكوبات، يتم.  ترتيبات أخرى ممكنة أيضاا . هناك عدة  التصميمالتلسكوب الفضائي هابل، من هذا   ذلك
 .  الضوء بواسطة املرآة املنحنية فيها يرتكزاليت   نقطةيف ال الضوء
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( b) على جانب التلسكوب؛ العينية ( في التصميم النيوتوني، تقع العدسةaة: )يساعكنالتلسكوبات اال 44.2ل الشك
 .في المرآة األساسية الموجودة فتحةال العينية خلف، تقع العدسة  Cassegrain تصميم في

 

دم التلسكوبات الكبرية من هذا النوع  من أقواحد ي. ساعكنهي من النوع اال  يف الوقت الراهنمعظم التلسكوبات البحثية الفلكية 
  200قطرها  مرآة بين على جبل بالومار يف جنوب كاليفورنيا، والذي حيتوي علىوقد inch (5 m ) 200بطول هيل  هو تليسكوب

.  اوايبركان ماونا كيا النائم يف ه يف مرصد كيك يف قمة m 10أحد أكرب التلسكوبات يف العامل هو تلسكوب كيك بطول . بوصة
فإنه  ذلك،   . باإلضافة إىلمرآة سداسية   36ون من واحدة، بل يتك  مرآة كل منها ليس،  m 10طوهلا   د كيك تلسكوبات يشغل مرص

  يعد تلسكوب هابل .  m 85مرآة فعالة بطوللتصبح مما يزيد من قدرهتما  ،اا معيف كيك  ميكن أن يعمل التلسكوبان املوجودان
 .1990األرض يف عامهابل يف مدار حول  تلسكوب  مت وضع  .  m 2.4مرآة أولية قطرها  ذا   آخر  اا ري بك اا عاكس اا منظار  (45.2  الشكل)

 

 .ئي ديسكفريمكوك الفضاالمن  ي رىالتلسكوب الفضائي هابل كما    45.2الشكل
 

نصف قطر  قيمة ف صن البعد احملرقي يبلغ ملرآة الكروية، ا . يف36.2 المعادلةبي ساعكاالن لتلسكوب ل M تكبري الزاويلا  عطىيُ و 
من تكبري   اا يزيد أيض زيد من الضوء فحسب، بلاملكبري ال يساعد التلسكوب يف مجع حبجم   جسيمية االحنناء، لذا فإن عمل مرآة 

 .  اخليال
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 الثانيالفصل مراجعة 

 ةمفتاحيال الكلمات

 .الصغرية الزاوية تقريب من   الزيوغ عن ناتج   اخليال يف  تشوه:  الزيوغ 
 .البعيدة أو  القريبة  األشياء  على  للرتكيز العني  عدسة شكل  لضبط   اهلدبية العضالت  اماستخد: التكيف
 .اجملردة بالعني  مقارنةا بالزاوية املرصودة مكربة  عدسة  باستخدام  امليل اليت يصنعها اجلسم املرصود زاوية  نسبة: الزاوي  التكبير
 .وسطني ل بنيللسطح الفاص   عنده بالنسبةيبدو أن اجلسم يقع  الذي  العمق : الظاهري  العمق 

فريد   املنتصف،  يف  ثقب  هلا  الضوء  اليت جتمع  املقعرة املرآة  تكون والعينية حبيث  سيمية للعدستني اجل ترتيب  :Cassegrainتصميم 
 العينية.   العدسة على الضوء عندها 
  إىل  حتويلها ميكن صغرية  بكسالت إىل اخلفيفة  الصورة من أنصاف النواقل تقوم بتحويل  رقاقة: (CCD)الشحنات  جهاز اقتران 

 .والشدة لللون  إلكرتونية   إشارات
 .البصري للمحور   موازية الواردة  األشعة تكون   ال  عندما ينشأ   ولكنه الكروي، الزيوغ يشبه: اللوني( الزيوغ الغيبوبة )

 .سيميةاجل العدسة نزلةمب  والثانية  العدسة العينية  نزلة تعمل مب أوهلما   حمدبتني، عدستني  من مصنوع  جمهر : المركب المجهر 
   ."الكهف"مايشبه    املرآة تشكل  الكرة؛ من الداخلي اجلانب  على  العاكس كروية، يقع سطحها   مرآة: المقعرة المرآة 

 .اآلخر اجلانب  على واحدة نقطة   املتوازية فيما بينها إىل الداخلة الضوء أشعة   فيها تتقارب عدسة(: المحدبة أو )  المقربة العدسة 
 .الكرة من  اخلارجي اجلانب  على  العاكس كروية، يقع سطحها   مرآة: دبةمحال المرآة 
 .على شكل قطع مكافئ مثالا  أو  بيضوي   أو  كروي  ،منحنٍ  سطح  من   تتكون  مرآة:  المنحنية  المرآة 
 .البصري حمورها عن الضوء أشعة  احنراف يف  تتسبب اليت  العدسة  (: مقعرة  أو)  مبعدة   عدسة

 .املراقب عني إىل وهي األقرب  البصرية  األداة  يف  العدسات  من  وعة جمم  أو  عدسة: العدسة العينية 
 .برتكيز  العني تراها أن ميكن نقطة  أبعد : البعيدة النقطة 

من أن   بدالا  العني  شبكية  خلف  ترتكز  صورها  ألن  واضحة  غري  القريبة  األشياء  فيه  تظهر  بصري عيب (: مد البصر أو ) النظر  مد 
 .واضحة  غري تظهر   القريبة األجسام ولكن بوضوح  البعيدة  األشياء رؤية  النظر مصاب مبد خص لش   ميكن  العني؛ شبكية  تكون على

  السطح  من  اآلخر اجلانب على  يقع يف الالهناية  خيال   النقطة ينتج عنه هذه يف  اجلسم املوجود : الجسم  تركيز أو  األول  التركيز
 الكروي الفاصل بني وسطني.  

 .الضوء أشعة  يركز  الذي البصري العنصر احملرق  بني  البصري  احملور طول   على املسافة : المحرقي  البعد
 .البصري  احملور على  عمودياا ويكون احملرق  على حيتوي  الذي املستوى: المحرقي  المستوى 
  املبعدة،  رآة امل أو  للعدسة  أما بالنسبة  املقربة؛  الضوء  أشعة  عندها تتقاطع اليت  هي النقطة  املقربة،  املرآة  أو  للعدسة  بالنسبة : المحرق

 تنشأ منها.   املتباعدة الضوء أن أشعة تبدو  اليت  النقطة فهي
 اخليال.   ينتج  الذي البصري للعنصر  املركزي  احملور  عن بعد اخليال: بعد الخيال

 .اجلسم ارتفاع إىل اخليال ارتفاع  نسبة : الخطي  التكبير
 .اجلسم حجم إىل  اخليال  حجم نسبة : التكبير 
 .برتكيز  العني تراها أن ميكن نقطة  أقرب : القريبة النقطة 
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من    بدالا   العني  شبكية   أمام   مركزة  أخيلتها   ألن   واضحة   غري  البعيدة  األجسام  فيه   تظهر   بصري  عيب(:  البصر   حسر   أو )  النظر  قصر
  ن تكو  البعيدة األجسام  ولكن بوضوح  القريبة األشياء  يرى  أن املصاب بقصر النظر  للشخص  وميكن العني؛ شبكية  أن تكون على 

 .واضحة  غري
   للعدسة العينية.  الزاوي بالتكبري سيميةللعدسة اجل  اخلطي التكبري جداء  هو املركب اجملهر يف   (Mnet) :الصافي  التكبير

  من  واحد جانب على املقعرة املرآة من املركز الضوء ينعكس والعينية حبيث سيميةللعدستني اجل هو ترتيب:النيوتوني التصميم
 .عدسة العينيةلا  إىل داخل األنبوب 

 .خياله ينتج الذي  البصري للعنصر  املركزي  احملور عن هو بعد اجلسم: بعد الجسم
 فحصه.   جيري الذي  اجلسم إىل   األقرب هي العدسة : جسيمية العدسة ال 

 شيء.   أي أن يتغري  دون  احملور هذا حول  املرآة تدوير  وميكننا  املرآة؛ تتناظر حوله  الذي هو احملور: البصري  المحور 
 البصرية   الطاقة   عن   التعبري   باألمتار. ويتم  احملرقي   البعد   عن   يتم التعبري  حيث  هو مقلوب البعد احملرقي للعدسة،   (P) :البصرية  الطاقة

P الديوبرت  بواحدة للعدسة(D)1−1وهي:   ؛D = 1/m = 1 m  . 
 .  مستوٍ   عاكس( مسطح)  سطح : المستوية المرآة 

 .بصري نظام   يشكله الذي  اخليال  وتوصيف إلجياد  اهلندسية  اءاتاإلنش تستخدم  هي تقنية : األشعة  تتبع
 .اخليال  خالل من فعلياا  تنبعث  األشعة  ألن  الشاشة  على عرضه  ميكن  هو اخليال الذي : الحقيقي الخيال 

عند   يةاملتواز  األشعة من حزمة فيها تنكسر اليت هي النقطة للسطح الفاصل املقرب،  بالنسبة: الخيال  محرق  أو الثاني محرقال
  املتجمعة   لألشعة   ترتكز عندها االشعة املمتدة للخلف   اليت   النقطة   فهي   للسطح الفاصل املبعد،   أما بالنسبة  السطح الفاصل الكروي؛ 

 .وسطني بني
 .للعدسة احملرقي يقع ضمن البعد الذي  للجسم ومهياا  خياالا  تنتج   مقربة  عدسة(: المكبرة  العدسة  أو)  البسيط   المكبر
  التقريب،  هذا يف  املرآة؛  قطر نصف من  بكثري أصغر الكروية  املرآة حجم  يكون عندما صاحل تقريب هو : الصغيرة الزاوية  تقريب 
 بشكل جيد.    دداا حم ويكون حمرق املرآة  ،ضئيالا   الكروي الزيوغ  يكون 

 .هانفس  النقطة يف  األشعة  مجيع تركيز   يتم  ال عندما الكروية  اخليال الذي تشكله املرآة  يف  هو تشوه : الكروي  زيوغ ال
 األول.    ببعد اخليال  مقارنة جداا  رفيعة   العدسة أن  افرتاض: الرقيقة  العدسة تقريب 

 البصري.   احملور  مع املرآة سطح  تقاطع هي نقطة : قمة المراة

 . منه  فقط تظهر   بل  من اخليال،   فعلياا  تنبعث   ال األشعة  ألن  الشاشة على عرضه ميكن  ال هو اخليال الذي : الخيال الوهمي 
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 العالقات األساسية 

  ةمرآة المستويالخيال في  البعد 

 لمرآة كروية  عد المحرقيالب
 

 مرآة ال معادلة
 

    تكبير المرآة الكروية
 

 لمرايااصطالح اإلشارة ل
 مقعرةالة لمرآ+ ل f البعد المحرقي 

 محدبة المرآة لل -

 جسم حقيقيلل+  od جسمال بعد

 وهمي للجسم ال -

 للخيال الحقيقي+     idالخيال  بعد

 وهميللخيال ال -

 الصحيح للخيال +  m التكبير

 للخيال المقلوب -

 ي  معادلة العمق الظاهر 
 

   معادلة السطح الكروي
 

    رقيقةلعدسة المعادلة ا
 

    معادلة صانع العدسة
 

 mلجسم ا تكبير
 

 بصرية  الطاقة ال
 

 مقربة فيما بينها الرفيعة وال  القوة البصرية للعدسات
 

 M  بسيطال للمكبر الزاويالتكبير 
 

من العين لعدسة   L على بعد  لجسم ماالتكبير الزاوي 
  من العين ℓ بعدعلى  وتوجد f المحرقي هامحدبة بعد

 تهنقط تقعلشخص  معينة لعدسة  التكبير الزاوي جالم
 25cmعلى بعد قريبة ال

  

 التكبير الصافي للمجهر المركب
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 الفصل:  ملخص

 ةمستويبالمرايا ال الم شك لةاألخيلة  1.2

 (.  خلف املرآة يقع )  ومهياا  خياالا  اا دائم ية رآة املستو املتشكل  •

 صحيح. واخليال  ة، وحجم اخليال هو نفس حجم اجلسم،توي ساملرآة املن عما نفس البعد هلاخليال واجلسم  •

 كرويةالمرايا ال 2.2

 (.  بة( أو حمدبة )مبعدةر عرة )مق ية قد تكون مق املرايا الكرو  •

 .  f = R / 2:  نصف قطر االحنناء قيمة   نصف  يساوي للمرآة الكروية   البعد احملرقي •

 . كروية مرآة تشكل بواسطة امل خيال لإعطاء وصف كامل ل  تتيحان لنا  شعمعادلة املرآة وتتبع األ •

  .من املرايا حيدث لكال النوعني  اللوين الزيوغة. كافئ املايا ر ملل  ه الحيدثكروية ولكن الكروي حيدث للمرايا ال الزيوغ  •

 االنكسارب ةلشك  م  األخيلة ال 3.2

 ألخيلة.  لطح الفاصل  س الشكل ييشرح هذا القسم كيف  •

:  ho       تلف عن البعد الفعليخي hi ظاهري بعد    على  يظهر  فإنه  بني وسطني،  عرب سطح فاصل مستوعندما يتم رصد جسم   •
hi = ( n2 / n1) h o  . 

 . n2  و n1 النكسارهلما قرائن ا طنيبني وس  سطح كروي يفصلخيال من خالل انكسار الضوء  شكيل يتم ت •

   . طا وسانكسار األقرائن وموقع اجلسم و  سطح الفاصل عتمد بعد اخليال على نصف قطر احنناء الي •

 رقيقةالعدسات ال 4.2

هي   ، ورها البصريحنو حم اليت تتسبب يف احنراف أشعة الضوء  ، سة عدالة. باعدوامل ة قاربمن العدسات: املممكنان نوعان هناك  •
 .  مبعدةعن حمورها البصري تكون  وإذا تسببت باحنراف األشعة الضوئية بعيداا  ،عدسة مقربة 

اليت   النقطة  هو  رق بالنسبة للعدسة املبعدة، فإن احمل. أما األشعة الضوئية  يقع حمرقها يف نقطة تقاطع ة، قربامللعدسة ل بالنسبة  •
       . هامنأن أشعة الضوء املتباعدة قد نشأت وكيبدو 

 .  f البعد احملرقي   يُسمىعن حمرقها بعد مركز العدسة الرقيقة   •

 . العدسات الرقيقة املارة عرب لتحديد املسارات اليت تتخذها األشعة الضوئية يستخدم  تتبع األشعة هو أسلوب هندسي   •

 .  شة على الشا هميكن عرض  قيقياحل يال اخل  •

 .  لى الشاشة ه عال ميكن عرضاخليال الومهي  •

 .  فقط يةومهأخيلة  بعدة تشكلامل عدسة بينما ال وقع اجلسم؛ ملا تبعا ، ومهيةحقيقية أو أخيلة  تشكل العدسة املقربة  •

 العين 5.2

 يتم وصف اخليال  •
ُ
 .معادلة العدسة الرقيقة   استخدامالعني بشكل كاف بب  شك لامل

   تكيف. ال ُتسمىعلى شبكية العني عن طريق ضبط البعد احملرقي يف عملية  اا يحقيق  تنتج العني خياالا  •

الطاقة   من للحد    مبعدةعدسة    ه باستخدام، هو عدم القدرة على رؤية األشياء البعيدة ويتم تصحيحالبصر   حسرقصر النظر أو   •
 . ية للعني بصر ال

 .  للعني القوة البصرية  ويتم تصحيحه بعدسة مقربة لزيادة ، هو عدم القدرة على رؤية األشياء القريبة مد البصرالنظر، أو   مد •
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حىت   للشخص والبعيدة القريبة النقاط بني  على مسافات تقع أخيلة ، تنتج العدسات التصحيحيةالنظر  ومد يف قصر النظر  •
         . بوضوح صوررؤية المن مكن  تي

  الكاميرا 6.2
 ه.   جيلكن تسميخيال لتشكيل من العدسات  ة تستخدم الكامريات جمموع •

حتويلها إىل   يال إىل "وحدات بكسل" صغرية ميكناخلتقسم  اليت   (CCDs) اتن الشحناقرت ا يعتمد التصوير الرقمي على أجهزة   •
 .إشارات إلكرتونية

 المكبر البسيط 7.2
 .البعد احملرقي للعدسة ضمنوجود  املجسم لل  اا مكرب   ومهياا   مقربة وتنتج خياالا املكرب البسيط هو عدسة   •

يصنعها  اخليال إىل تلك اليت  يصنعها الزاوية اليت  ساوي نسبةيو . بواسطة املكرب  تشكيله سب التكبري الزاوي لتكبري خيال مت حي •
 .  ة اجلسم بالعني اجملردةشاهداجلسم عند م

 .  األصغر  بعاد احملرقيةللعدسات املكربة ذات األالتكبري الزاوي أكرب  •

 . (×10) يصل إىل عشرة أضعاف اا تكبري ة ميكن أن تنتج العدسات املكربة البسيط •

  المجاهر والتلسكوبات 8.2
اخليال  تيتب. بالرت  كل عنصر  إىلالنظر ها بيتم حتليل. توي العديد من األجهزة البصرية على أكثر من عدسة أو مرآة واحدةحي •

يف األقسام  قدميها  مت اليت الرقيقة عدسةال و  تتبع األشعة تقنيات  نفس تنطبق. لثانية، وهكذال  اا جسم يكوناألوىل  تشكلهي ذال
 . السابقة على كل عنصر من عناصر العدسة

لنظام    النسبةية. بن دسة العيللعالتكبري الزاوي  ب  الفردية لعناصره طياخلتكبري  ال  جداءإن التكبري الكلي لنظام متعدد العناصر هو   •
اخلطي للعدسة   هو التكبري mobj : ث يح M = mobj Meye يكون:، وعدسة عينية  جسيمية مكون من عنصرين له عدسة

 ية.  ين دسة العللع هو التكبري الزاوي Meye و جلسيميةا
نتمكن    التفاصيل اليت ال تيح لنا رؤية. ويواحدةعبارة عن نظام متعدد العناصر حيتوي على أكثر من عدسة أو مرآة  هو اجملهر  •

         .يف التكبري  انتسهم  يميةساجلعدسة وال  العينية  كل من العدسة.  من رؤيتها بالعني اجملردة

 : يف الالهناية هو   الواقع لخيال لتكبري اجملهر املركب   •

 

العينية من جانب اجلسم هو   العدسة  من جانب اخليال وحمرق  جلسيمية حمرق العدسة ابني  وحدامليف هذه املعادلة، البعد 
16cm ، 25الطبيعي للنقطة القريبة هو  بعدوالcm، و objf  وeyef    على التوايلوالعينية  جلسيمية بعاد احملرقية للعدسات ااأل هي ،  . 

 .على مسافات كبرية  يتم استخدامها لعرض اجلسمات .ميكن صنع التلسكوبات البسيطة من عدستني •

 بالعالقة:  M للتلسكوب  تكبري الزاوييعطى ال  •

 

 .على التوايل لبؤرية للعدسة اجلسيمية والعدسة مها األطوال ا eyef و objf :حيث
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 نظريةأسئلة 

  األخيلة الم شك لة بالمرايا المستوية 1.2

  ما إذا كان اخليالفي  حتديد  خالل النظر( كيف ميكنك )من   ؟والظاهريةاحلقيقية   األخيلة بني   فروقال   ما.  1
ُ
  و بواسطة عدسة أ  شك لامل

 ؟ اا ومهي مأ  اا مرآة واحدة حقيقي

   إجابتكاشرح  ومهي؟اليال اخلرؤية هل ميكن . 2

 ومهي؟ اليال اخلتصوير هل ميكن  . 3

 ومهي على الشاشة؟ ال يال اخلض . هل ميكن عر 4

 لرؤيته؟  الشاشةعلى  قيقي احليال  اخل هل من الضروري عرض . 5

 املرايا الالزمة هلذه املهمة؟  ما هو احلد األدىن لعدد.  اجلزء اخللفي من رأسك  للمرايا يتيح لك رؤية اا ابتكر ترتيب. 6

ما هو طول الالزم  الرأس إىل أمخص القدمني(،  رؤية جسمك بالكامل يف مرآة مسطحة )منبإذا كنت ترغب . 7
 لذلك.    توضيحياا  رسم قدم ؟ها على بعدك عن املرآة حجمه  يعتمد هل  لمرآة؟ل

 المرايا الكروية 2.2

 ؟ f أم id أم od ما هو البعد الذي يقع عنده اخليال دائماا: عند . 8
 حمرق العدسة أو املرآة الكروية؟  يكون اخليال يف حتت أي ظرف من الظروف س . 9 

 واحد؟  الذي تكون قيمته املطلقة أقل من معىن التكبري  ما  ماذا يعين التكبري السالب؟. 10 

   تكبريه سالب؟ اشرح اإلجابة. هل ميكن أن يكون اخليال أكرب من اجلسم على الرغم من أن. 11 

 ة باالنكسارلشك  األخيلة الم   3.2 

 .  حوض لألمساك باستخدام قانون سنيل لألمساك يف  يالعمق الظاهر  معادلة حساببط تن اس. 12

  . الزجاجو اهلواء ح الفاصل بني طأن الس رض . بفاالنكسار يف احلاالت التالية ل باملشك   اخليالجياد استخدم املسطرة واملنقلة إل. 13
 عند السطح الفاصل(.   سنيل  استخدم قانون : تلميح. )للزجاج  1.5للهواء و  1االنكسار وباعتبار أن قرينة 

(aجسم نقط )البعد احملرقي من الرأس  ضمننقطة   ر علىمقع  سطح فاصليقع على حمور   ي. 

(bجسم نقط ) الرأس نعنقطة أبعد من البعد احملرقي  على قعر سطح فاصل م  يقع على حمور ي  . 

(cجسم نقط )من الرأس  حملرقيالبعد ا ضمننقطة   على  حمدب سطح فاصليقع على حمور   ي. 

(dجسم نقط ) الرأس نعنقطة أبعد من البعد احملرقي  على  حمدبسطح فاصل يقع على حمور   ي. 

(e( كرر )a )-  (dجلسم نقطي خارج احملور )  . 

 العدسات الرقيقة 4.2

.  رقي الهنائي حم د عبذات عدسة  ميكن اعتبارهانافذة، ال يف تلك املستخدمة أن قطعة من الزجاج املسطح، ك إثباتميكنك هل . 14
 صلة؟ الذات  odو   idأي ما هي العالقة بني    يال؟اخلتشكل ي فأين  إذا كان األمر كذلك،و 

الرقيقة،   العدسة إذا كانت عدسة الكامريا تشبه. فن الفيلمعالعدسة  بعد تقوم بضبط فإنك تركيز الكامريا، تقوم بضبط عند . 15
  ؟ثابتاا   والبعيدةالقريبة لألجسام  كون بعد الفيلميفلماذا ال 

  يؤثر كل منهما  على مسافات متساوية من مركزها، وجيب أنو العدسة   على جانب  يقع كل منهماللعدسة الرقيقة،    هناك حمرقان .  16
كانت  إذا  تالحظه    اشرح ما و اخللف    األمام ومن نظّارات من    من خالل نظر ني. اانبالداخل من أي من اجللضوء  على ابنفس الطريقة  

 .  رقيقة ستخدمة يف هذه النظارات هي عدساتملا العدسات 
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   اإلجابة. فسِّر  غمرها يف املاء؟ عند احملرقي للعدسةهل سيتغري البعد . 17

 العين 5.2

وصف له  تتوقع أن ي العصور القدمية(، ملاذا يف دث كان حي)كما  ها إعتام بسبب ما عني لشخصال عدسةاستئصال إذا مت . 18
 ؟ D 16 حنو  طاقتها البصرية تبلغ  اتعدسالطبيب نظارات ب 

عن طريق اللحام البقعي   ية لدمع الغدة ا إلصالح  ، ويف حالة اسرتخاء ذات رؤية طبيعية ، عنيعلى  ضوء ليزر  يتم تسليط عندما. 19
 ملاذا؟ . متوازية لعني ل  ةخلاجيب أن تكون األشعة الدفإنه العني،  لشبكية العني يف اجلزء اخللفي من

 واضحة؟ الرؤية ال مني أ ت من  مكن قناع الوجه تكيف ي  عينيك أثناء السباحة حتت املاء؟ فتحت  مابابية عند ملاذا تكون رؤيتك ض. 20

حبيث يكون لدى   يةداخلالهذه العدسة  ميكن اختيار. اخلية ديف العني بعدسة املعتمة  العدسة أصبح من الشائع استبدال. 21
 .  رؤية بعيدة مثالية الشخص 

  م أكرب أ الداخلية النظر، هل قوة العدسة  يعاين من قصر كان الشخص  إذا راءة دون نظارات؟الق على اا هل سيكون الشخص قادر 
  ا؟استئصاهلالعدسة اليت مت قوة من   صغرأ

فهل   الالصقة( لتصحيح قصر النظر،جراحياا أو باستخدام العدسات  إذا كان جيب إعادة تشكيل القرنية )ميكن إجراء ذلك. 22
   اإلجابة. شرحا ها أكرب أم أصغر؟ئاحننا  نصف قطر   يكون جيب أن

 المجاهر والتلسكوبات 8.2

البصريات اهلندسية لتحليل خيال  يصلح استخدام ، اا ملاذا، إذ. مع األشياء العيانية  البصريات اهلندسية تصف تفاعل الضوء. 23
   اجملهر؟

عدسات أو مرايا   ميكن حتقيق ذلك باستخدام ال ميكن عرضه على الشاشة. هل 38.2 الشكل ينتجه اجملهر يفي ذاخليال ال. 24
   اإلجابة. شرح ؟ اإضافية 

بالنسبة   العينية موضع العدسة  تغيري نا كيف ميكن فخيال حقيقي على الشاشة،  إظهار من اجملهر أو التلسكوب نا نريد إذا ك. 25
 ؟ سيميةللعدسة اجل

 

 : لـئاسـم

  المرايا المستويةب الم شك لةاألخيلة  1.2

منصف   يتم وضع جسم على. درجة  120 زاويةفيما بينها  تشكل  من املرايا املسطحة اليت مت وضعها حبيثني تثنا وجود بفرض  . 26
 ا. إلظهار عدد األخيلة اليت يتم تشكيله  4.2 الشكل  يف  ما هو مبني ك  األشعةخمطط  . ارسمبني املرايا  الزاوية

منصف   تم وضع جسم على. يدرجة 60 زاوية فيما بينها تشكل  ا حبيثمن املرايا املسطحة اليت مت وضعه  ني تثنابفرض وجود . 27
   .عدد األخيلة اليت يتم تشكيلها إلظهار  4.2 الشكل  يف  هو مبني  كماة  شعاأل خمطط . ارسم بني املراياالزاوية  

   .قلوب امليال اخل تشكيل كيفية  ة لتوضيح  شعاأل خمطط باستخدام أكثر من مرآة مسطحة، قم بإنشاء. 28

 المرايا الكروية 2.2

.  توازيةامل ئيةضو من األشعة ال  تني حزمة رآإحدى املتنتج . مرآتني كرويتني بني موضوعاا  اا كهربائي  اا يوضح الشكل التايل مصباح. 29
 ؟ تني رآمن امل احنناء كل  نصف قطر  فتيلة املصباح بالنسبة حملرق أو تقع أين  ة. احلزم  دون وضعه يف الضوء ى خروج اآلخر بينما متنع 
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باملرايا  مثل هذه املرآة مقارنة   العيب الرئيسي الستخدام ما هو يف املركبات؟ الرؤية اخللفية ملرايا تستخدم املرايا املبعدة  اا ماغالب  ملاذا.  30
 ؟ ةطحاملس
كامريا مقربة  سة  دع الستبدال ة رآة الالزماملما هو نصف قطر احنناء . العدسة  كامريات املقربة املرآة بدالا منالتستخدم بعض . 31

 ؟ mm 800بعدها احملرقي يبلغ  

   .cm 3.00ها احننائ قطرنصف الالمع مللعقة يبلغ الظهر  من  شكلةاحسب البعد احملرقي للمرآة املت . 32
الحظ أن  وشائع التسخني. من املنبعثة  (IR) األشعة حتت احلمراء ستخدم سخانات الغرفة الكهربائية مرآة مقعرة لتعكست. 33

  cm 50.0يبلغ املرآة نصف قطر احنناء أن . فإذا علمت يتبعه الضوء املرئي الذي تبع نفس قانون االنعكاست  حتت احلمراء األشعة
 ؟ حدد موقع الوشائعاملرآة،  عن m 3.00للوشائع يبعد مبقدار   تنتج خياالا  وأهنا

 .نشر الطاقة املنعكسة  اعد علىالحظ أن حجمها الكبري يس. لة السابقةسأامل التسخني يف وشائعأوجد تكبري . 34

كيف    بني بشكل صريح ؟cm 12.0 وجه الشخصبعد عندما يكون  1.50 مبقدار  اا تكبري   تعطي جتميل  ما هو البعد احملرقي ملرآة. 35
  .الكرويةمرايا ال: سائلحل الم خطة  يف تتبع اخلطوات الواردة

(  b)  ؟يقع خياله أين   (a) .  0.250  مبقدار  خياله مكرباا يرى  و  حمدبةية  أمن مرآة من  m 3.00يقف على بعد    نيتسوقإذا كان أحد امل.  36
  ( ما هو نصف قطر االحنناء؟c)  ما هو البعد احملرقي للمرآة؟

cm( .a  ) 0.167  ه املنعكسخيال ، ويبلغ ارتفاع  ما قرنية شخص   نع  cm 3.00  ويتم وضعه على بعد  cm 1.5  ارتفاعه  جسم يبلغ.  37
الحظ أنه  . )اليت شكلتها القرنية  احملدبة املرآة أوجد نصف قطر احنناء  (c) اخليال؟ حدد موقع( b) ؟الناتج  التكبري احسب 

يطلق على األداة  . و لرتكيب العدسات الالصقة قبل فاحصي النظر لقياس احنناء القرنية هذه التقنية من استخدام يتم
 حنناء(.  مقياس تقوس القرنية، أو مقياس اال املستخدمة

. ويتمثل  ن املرآةعاجلسم  بعد مساو لبعدوعلى  املرآةقع خلف ي أن اخليالتبني مسطحة  آةر ة ملشعتتبع األط ام خمط باستخد. 38
 املسطحة؟  احملرقي للمرآةالبعد  (. حددخيال ومهي ولب )وها بعد سال األن هذ اا نظر  ،od -=  id ذلك بالعالقة:

   .ن املرآة عاجلسم  وله نفسبعد خلف املرآة  يقعاخليال  أن إذا علمت  ،  oh = ih يكون:  لمرآة املسطحة، لأنه بالنسبة   بني . 39
 . مبعىن برهن العالقة: نصف قطر االحنناء يساوي نصف قيمة ثبت أن البعد احملرقي للمرآة  أاستخدم قانون االنعكاس ب. 40

f = R/2 .االحنناء  قارنة بنصف قطر قطرها صغرياا م  للمرآة الكروية فقط إذا كان   ةصحيح   ه العالقة تكونالحظ أن هذ . 
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 مقدرة ، احسب كثافة األشعة حتت احلمراء 5ة سألامل إىل سخان الغرفة الكهربائية الذي مت حبثه يف نظر مرة أخرىبال . 41
  شع تالتسخني . باعتبار أن وشائع من السخان m 3.00د بع شخص يقع على من املرآة املقعرة على  ساقطة الو  2W/m واحدةب 

   .رتكز بواسطة املرآةتتنعكس و  املشعة، وأن نصف الطاقة cm 2100ها  مساحت وأن W 1500  مبقدار
استخدم املنقلة  بشكل متساو عن املرآتني.  بعد ت جسم يف نقطة  يوضع و ، °60زاوية يث تتشكل بينهما حب آتني مر  يتم وضع. 42

فة  املختل األشعة الصادرة عن األخيلة  تتسببال حىت أشكال  عدةرسم لقد تضطر . كل األخيلة بدقة وحدد موقع لرسم األشعة
 بتشويه الرسم.   

 1يكون على بعد  بني املرايا   ي يتم وضع جسم نقط. و cm 3مسافة قدرها  فصل بينهما  حبيث ت و بشكل متواز    آتنيمر   يتم وضع.  43

cm  إحداثيات مجيع األخيلة . حدد من أحد املرايا  . 

 األخيلة الم شك لة باالنكسار 3.2

تشكل اخليال  ي أين . cm 10سطح مقعر مصنوع من الزجاج بنصف قطر احنناء  من قمة cm 30بعد  على  اهلواء يقع جسم يف . 44
 . glassn 1.5 =و  airn 1 =باعتبار أن:  تكبريه؟ نكسار وما هو بواسطة اال 

تشكل اخليال  ي ن  أي.  cm 80سطح حمدب مصنوع من الزجاج بنصف قطر احنناء   من قمة  cm 30اهلواء على بعد    جسم يف يقع  .  45
  تكبريه؟ بواسطة االنكسار وما هو 

تشكل اخليال  . أين ي cm 10   سطح مقعر مصنوع من الزجاج بنصف قطر احنناء  من قمة  cm 15يوجد جسم يف املاء على بعد  .  46
  .glassn 1.5 =و  watern 4/3 =باعتبار أن:  هو تكبريه؟ بواسطة االنكسار وما

   احنناء يبلغ  سطح حمدب مصنوع من زجاج شبكي بنصف قطر  من قمة cm 30عد يوجد جسم يف املاء على ب. 47
 80 cm .  4/3 =باعتبار أن:  ؟ االنكسار وما هو تكبريه؟ بواسطةتشكل اخليال يأين watern  1.65 =و Plexiglasn . 

تشكل اخليال  يأين . cm 20 سطح مقعر مصنوع من الزجاج بنصف قطر احنناء  من قمة cm 5اهلواء على بعد  جسم يف يقع . 48
 . glassn 1.5 =و  airn 1 =باعتبار أن:   تكبريه؟ االنكسار وما هو بواسطة 

   (.لسطح حمدب  اتبع االشتقاق يف النص :لميح. )تعلى سطح مقعر  الكروي لالنكسار الفاصل اشتق معادلة السطح . 49
 العدسات الرقيقة 4.2
لتصوير زهرة   ويتم استخدامها  mm 35.0البعد احملرقي للعدسة  إذا كان ، عن العدسةا لفيلم املوجود يف الكامري ل البعد الالزم ما . 50
   . العدسات :حل المسائل خطة  تتبع اخلطوات الواردة يف كيفبني بشكل صريح   ؟cm 75.0على بعد  تقع 

 103على بعد  ع شرحيةلشاشة إذا مت وضابعد  ما  mm( .a ) 100بعدها احملرقي  عدسة حيتوي جهاز عرض شرائح معني على. 51

mm   ؟اا حاد  من العدسة وتنتج خياالا  (bإذا )   24.0هي    الشرحية أبعاد  كانت x 36.0 mmبني بشكل صريح    اخليال؟  ، فما هي أبعاد
 . : العدساتسائلحل الم خطة كيف تتبع اخلطوات الواردة يف

(  b)   اخليال؟ يقع    ( أينa. )من اخللد   cm 13.5  عدعلى بوتقع    cm 15.0ة بعدها احملرقي  كربّ بعدسة م  خلدبفحص  طبيب  قوم  ي.  52
 ؟ mm 5.00إذا كان قطره  خيال اخللد  حجمهو ما   (c) ما هو التكبري؟ 

ما هو العد الالزم  m( .a ) 3.00 تصوير شخص يقف على بعد ل  mm 50.00لعدستها يبلغ   ، البعد احملرقيكامريا  م استخديتم ا. 53
  ( c) ؟ الذي يتشكل عليه m 1.75 فما هو جزء الشخص البالغ طوله، mm 36.0 الفيلم ارتفاع( إذا كان b) لفيلم عن العدسة؟ل

، استناداا إىل حدناقش إىل أي     التصور. أو صورخربتك يف التقاط ال  يبدو ذلك معقوالا

والعدسة هو   مالفيل. وكان أكرب بعد بني mm 22.0إذا كان البعد احملرقي لعدسة كامريا تستخدم اللتقاط الصور عن قرب هو . 54
33.0 mm( .a)  أقرب جسم ميكن تصويره؟ بعد  احسب  (b )األقرب؟ اجلسم  تكبري هذا احسب 
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.  عن الفيلم املوجود يف الكامريا mm 51.00مبقدار  هذه العدسة وتبعد  mm 50.00لعدستها  بعد احملرقيل  كامريا وجود  ض بفر . 55
( (a؟ رقاحملالذي يقع يف نقطة اجلسم  احسب بعد  (b ) 2.00ارتفاع خياله   اجلسم إذا كان ارتفاعب احس cm ؟ 

 5.00)عملة نادرة على سبيل املثال( يبعد عنها مبقدار  سمجل 3.00قدره  تكبريٌ  اينتج عنه مكربة احملرقي لعدسةما هو البعد . 56

cm ؟ 

 ا احملرقي مكربة بعده عدسة من cm 7.50لثاللة أضعاف حجمه األصلي عندما يقع على بعد  تكبري كتاب يتم . 57
 10.0 cm( .a أوجد تكبري ) 8.50على بعد   ما يوضع لكتاب عندا cm  املكربمن ( .b)   على  الكتاب عملية احلساب إذا وضع  كرر

 هاتني احلالتني. يف كما ورد اجلسم   زيادة بعدعند تغري التكبري ( ناقش كيف c. )من املكرب  cm 9.50بعد  

(  b) اخليال؟يقع  ( أين a. ) km 10.0تستخدم لتصوير اجلبال على بعد   mm 200احملرقي   ها رض أن عدسة مقربة بعدبف . 58
 على أحد اجلبال؟  m 1000 جرف ارتفاعه  تفاع خيالاحسب ار 

إذا علمت  الشمس على الفيلم،   ما هو ارتفاع خيال.  تصوير الشمس، وتستخدم لmm 100، البعد احملرقي لعدستها يبلغ  كامريا.  59
 ؟ km 81.50 x 10وأهنا تبعد مسافة قدرها   km 6101.4 x هو أن قطر الشمس 

 بالعالقة:  وبعد اجلسم ويعطىببعدها احملرقي  لعدسة الرقيقة يتحدداتكبري  العدسة الرقيقة إلظهار أناستخدم معادلة . 60
)od −f ( /f = m   . 

أين  . اجلانب اآلخر  ويالحظ من cm 20رقي احمل ها عدسة مقربة بعد أمام cm 5.0لى بعد ع cm 3.0 جسم ارتفاعه يتم وضع . 61
 ؟ وما هو حجمه  ياليقع اخل 

أين  . اجلانب اآلخر ويالحظ من cm 20رقي احمل ها ة بعدعدعدسة مب أمام cm 5.0لى بعد ع cm 3.0 جسم ارتفاعه يتم وضع . 62
 ؟ وما هو حجمه  ياليقع اخل 

املبعدة،  العدسة  خلف. يوجد cm 20رقي حملا ها أمام عدسة مبعدة بعد cm 25على بعد  cm 3.0 جسم ارتفاعه يتم وضع . 63
   .موقع وحجم اخليال النهائي. حدد cm 5.0ني البعد بني العدست. cm 20 رقي احمل هاعدسة مقربة بعد

البعد   ذاتتكون العدسة و ،  cm 30حبيث تفصل بينهما مسافة  cm 10و   cm 20بعدامها احملرقيان   تنيحمدب ني يتم وضع عدست. 64
عدسة من   من خالل كلتم النظر بينهما وي املسافة منتصف  يف  cm 2.0 ارتفاعه يتم وضع جسم . اليمني  من جهة  الطويلاحملرقي 

  م أ  صحيحوضع   وحدد فيما إذا كان يف ظهر فيه اخليال )األخيلة(، ي س الذي املكانحدد ، ميكن رؤيته صف ما.  اليسار ومن اليمني 
 .  تكبريهماهو مقلوب و 

 العين 5.2
 .على خالف ذلك املسألة  نصت ما مل  ،  cm 2.00وية العني هبك ش عن بعد العدسة 

   .cm 50.0 قوة العني عند عرض جسم على بعد احسب. 65
 . m 3.00على بعد  حسب قوة العني عند عرض جسما. 66
عندما  على شبكية العني  رف ارتفاع خيال احلاحسب  . mm 3.50 يف العديد من الكتب ارتفاع احلرف املطبوع يبلغ متوسط . 67

 من العني؟   cm 30.0الكتاب على بعد  يكون

  و ما هه. على شبكية عين  μm 4.00 ارتفاعه بصره حاد لدرجة أنه يرى بوضوح األشياء اليت تشكل خياالا شخص  وجود رض بف. 68
  ؟طائرة لى جانبع  cm 75.0بعد يستطيع عنده قراءة األحرف اليت يبلغ ارتفاعها أقصى  

  أقرب بكثري  بعد اجلواهريني، من رؤية األشياء بوضوح على عن قرب، مثل  دقيقالذين يقومون بعمل  خاص  األش غالباا ما يتمكن .  69
(  b. )فقط  cm 8.00 بعد  على  جسم بوضوح تستطيع رؤية  مرأةال  البصرية  قوةال احسبcm( .a ) 25من القيمة املعتادة واليت تبلغ 
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( ماذا سيكون حجم  c) البعد؟ اهذعند  يت تقع، والخامت داخل  ودة وجامل كتابة كال،  mm 1.00ارتفاعه  سمجل يال اخلما هو حجم 
 ؟ cm 25.0واليت تبلغ   بعدالقيمة املعتادة لل  ندمت تعليق اجلسم ع  اخليال إذا

 ؟ D 50.5االسرتخاء  تبلغ القوة البصرية لعينيه يف حالةما هي النقطة البعيدة لشخص . 70
 ؟ D 53.5التكيف   عينيه يف حالة البصرية ل تبلغ القوةما هي النقطة القريبة لشخص  . 71
72 .(a ) من خالل التقليل من القوة البصرية لعينه مبقدار   قصر النظريعاين من ريض ملقرنية ال  إلعادة تشكيليتم باستخدام الليزر

9.00 D تاجها هذا  قد حياليت ي قدرة عدسات النظارات مقدرة بالديوبرت ما ه. % 5.0±، خبطأ نسب يف التصحيح النهائي يبلغ
علمت  كيف  قبل العملية؟ أم مد النظر نظركان الشخص يعاين من قصر ال( هل كان الشخص  b) ؟عمليةال  هبعد هذ الشخص
 بذلك؟ 

 مبقدار  قوة عني املريض تزداد تصحيح الرؤية،عملية  إجراء . عند D 54.0 قوة الرؤية الطبيعية عن قرب هي. 73
 3.00 D . العملية؟  ، ما هي النقطة القريبة للمريض قبلعن قرب  طبيعية  رؤية  عطي املريضبفرض أن هذا ي 

تصحيح   خضع لعملية ا هي النقطة البعيدة السابقة للمريض الذي . مD 50.0 العني بقوةبالنسبة للرؤية البعيدة العادية، تتمتع . 74
 طبيعية؟ رؤية بعيدة  للحصول على ،   D 7.00من قوة عينيه مبقدار  تقلل ، واليت رؤية بالليزر 

 هي   بعيدة ال ته نقط  شديد قصر نظر . مريض يعاين من D 50.0الرؤية البعيدة هي قوة العني الطبيعية يف حالة . 75
5.00 cmصحيح الرؤية بالليزر للحصول على رؤية بعيدة طبيعية؟ عند تجيب تقليل قوة عينه  ديوبرت  م. ك 

 عن عينيه؟ سبورة د التبعكم  .  D 51.0تبلغ  عند قراءة السبورةالطالب  قوة عني. 76

 عن عينيه؟  فحصه يتمي ذال اجلسم بعد و ما ه. لمريضل  ه فحص ثناءأ D 53.0قوة عيون الطبيب تبلغ . 77

)أي زيادة(  على التكيف  قدرة لديهاو  طبيعية البعيدة  تها مرأة شابة رؤي. اD 50.0الرؤية البعيدة هي قوة العني الطبيعية يف حالة . 78
 ميكن أن تراه بوضوح؟   جسمأقرب  بعد  ما هو. %10.0 مبقدار عينيه ال قوة

القدرة   ( إذا كان لديهb)  ؟يف حالة االسرتخاء  عينيه  ( ما هي قوةa. )cm 50.0قصر النظر هي  شخص يعين من  النقطة البعيدة ل.  79
 جسم ميكنه رؤيته بوضوح؟  أقرببعد فما هو  ، %8.00 التكيفالعادية على 

)عند   البعيدةرؤيته  العدسات الالصقة اليت ستقوم بتصحيحهي قوة  ما. بعيدةال  ته نقط  الشديد،قصر النظر  يعاين من  رجل . 80
 على العني(؟  وضعها

 .من العيون   cm 1.50على بعد  تكون نظارات م  اإذا مت استخدلة السابقة  سأكرر امل. 81

 البعيدة؟  تهقطنما هي . D 4.00–هي   يف وصفة الطبيب العدسات الالصقة  قوة أن  يرى قصر النظر يعاين من شخص  . 82

 .ن العيون ع cm 1.75مسافة   نظارات تبعدإذا مت استخدام  لة السابقة  سأكرر امل. 83

  لشخص النقطة القريبة ل، و D 0.750هي يعاين من مد نظر ضعيف لشخص  الوصفة الطبيةاملبينة يف  لعدسات الالصقةقوة ا . 84
   ؟ عية باحلسبانطبقة الدمال أخذ، مع اا والعدسة إذا كان التصحيح مثالي قرنيةبني ال ية ما هي قوة الطبقة الدمع .  cm 29.0هي 

 المكبر البسيط 7.2
 إذا كان اخليال . 85

ُ
 تكبري اخليال؟  درجات، فما هو 5 بزاوية ل وكان اجلسم ميي درجة 30 يل بزاويةميعلى شبكية العني   شك ل امل

 على بعد  اجلسم وكان cm 3.0كانت تبعد عن العني مبقدار إذا   cm 10البعد احملرقي  ما تكبري العدسة املكربة ذات. 86

 12 cm  من العني؟   

  املكربة العدسة  أن بفرض  ؟ ×10قدره للحصول على تكبري  cm 2.1بعدها احملرقي  عدسة مكربة كم جيب أن يبعد جسم عن. 87
 .  cm 5.0تبعد عن العني مبقدار 
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فكم  قريبة طبيعية،  نقطة إذا كان لديك. أقرب ما ميكن إىل عينيك cm 5.0قي احملر عدها عدسة مكربة ببفرض أنك حتمل . 88
   التكبري؟ سيكون 

 التكبري؟ هي قيمة ما .  f = 10 cm رقي ها احملبعد عدسة مكربة إذا كنت تنظر إىل جبل من خالل. 89

ماهو بعد العدسة  . cm 10ار ويبعد عنها مبقد cm 2.5بعدها احملرقي  عدسة مكربة  إذا كنت تنظر إىل جسم من خالل.  90
 ؟ 10Xقيمته  تكبري عينيك للحصول على  نع كربةامل

ما هو تكبري  . cm 10عنها مبقدار  بعدي  اجلانب اآلخر للعدسة من جسم على cm 10ارتفاعه  شكل العدسة املكربة خياالا ت. 91
 اجلسم؟  ن ع cm 12 تبعد مبقدار  لديه نقطة قريبة طبيعية إذا كانت عينه هذه العدسة لشخص

، فما الزاوية   ×10قيمة تكبريها عدسة مكربة اجلسم من خالل  شاهدةإذا قمت مب. درجة  2 زاوية ب  يلبالعني اجملردة مييُرى جسم . 92
 شبكية العني؟  شكل علىتاخليال امل صنعها اليت ي

  ميكن أن تعطيها تكبري  قيمة لل  أكرب ي هايف حالة االسرتخاء. مبالنسبة لعني طبيعية    4.00قدره  زاوياا  تعطي تكبرياا  عدسة مكربة . 93
 هذه العدسة املكربة؟ 

 ؟ cm 7.0احملرقي  هاعدسة مقربة بعد ما هو نطاق التكبري املمكن باستخدام. 94
ما هو احلد األقصى للتكبري الزاوي  . cm 18نقطته القريبة شاب  ايستخدمه عندما 4.5قدره  زاوياا  تعطي تكبرياا  عدسة مكربة. 95

 ؟ cm 45قريبة  ال تهعليه شخص أكرب سناا نقط صلحي الذي 
 المجاهر والتلسكوبات 8.2
( إذا كان هناك  b)  ؟ية ين دسة العللع الزاوي التكبري  ( ما هوa. )200مبقدارتكرب    جسيميةعدسة    لهو   800يبلغ  لي  الك  هجمهر تكبري .  96

 األخرى املمكنة؟ الكلي  التكبري قيم  هيما ، ف400و  100  هلما هي التكبريقيم  ميكن استخدامهما،أخريان  جسيميتان عدستان 
97 .(aما هو التكبري الذي ينتج عن )  0.150احملرقي  ها هر بعدجمل جسيمية عدسة cm  0.155تقع على بعد و cm اجلسم الذي   من
 ؟ (8.00مبقدار  اا يزاو  اا تكبري  تلك اليت تنتج)أي    ×8العينية  العدسة  إذا مت استخدام التكبري الكليي قيمة ( ما هb)  ؟مشاهدته يتم  

 ؟ 400-قيمته  إلنتاج تكبري cm 0.50  جلسيمية، البعد احملرقي لعدسته اسم بالنسبة جملهر اجلأين جيب وضع . 98

 اخليال  يقع ( أينa. )  cm 0.300جملهر بعدها احملرقي يبلغ  جسيميةعدسة  عن cm 0.305با مبقدار األميتبعد جرثومة . 99
ُ
  شك ل امل

  cm 20.0  بعد  على  cm 2.00قي  احملر   هاعدب   عينية   عدسة  توضع(  c)  اخليال؟ اهذ تكبريقيمة   ي( ما هb)    ؟ ميةسيبواسطة العدسة اجل
ي قيمة  ما ه (e) ؟العينية العدسة تعطيه التكبري الزاوي الذيي قيمة ما ه( d)  اخليال النهائي؟يقع  أين . جلسيمية عدسة امن ال 
 (.   39.2الشكل انظر)  الكلي؟  التكبري

-0.500رقي  احمل  ها بعد  جسيميةعدسة  اجملهر له   خيربونك أن. و من خالل اجملهر   صورة أصدقاؤكيعرض لك   ج غير معقولةائ نت .100

cm  5.00 رقياحمل هابعد  عينية وعدسة cm لمجهر؟ واقعية لهل هذه القيم  ،250,000  هو  الناتج التكبري الكلي. و 

 .على خالف ذلك سألة ملا نصت  ما مل  ،cm 2.00وشبكية العني ه  عنبعد العدسة  *

 2.50ها احملرقي  بعدوعدسة عينية    cm 100احملرقي  ها  بعد  جسيمية   على عدسة الذي حيتوي   ما هو التكبري الزاوي للتلسكوب.  101

cm ؟ 
عن   اا دبعيد ج إلنتاج خيال هنائي الالزمالسابقة و  سألةيف املالوارد تلسكوب ال يف  ةينيوالع  جلسيميةا نيأوجد البعد بني العدست. 102

   .األشياء البعيدة  شاهدةمل عادة يستخدم الحظ أن التلسكوب.  الرؤية أكثر اسرتخاءا  يث تكون حب املراقب، 
الذي ينتج   الزاوي التكبري  ي قيمة ا ه. مm 10.0ها احننائ يبلغ قطر جسيمية كبري على مرآة  يسا عكانحيتوي تلسكوب . 103
 ؟ m 3.00 احملرقي هابعدعينية  استخدام عدسة  عند
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 4.00. البعد احملرقي لعدسته العينية هو m 2.00احننائها  قطر يبلغ جسيمية كعدسة   حيتوي تلسكوب صغري على مرآة مقعرة. 104

cm ( . (a؟ الزاوي للتلسكوب التكبري ما هو ( (b  25,000 مشسية قطرها بقعة تصنعهاما هي الزاوية اليت km ا  خياهلما هي زاوية ؟
   تداخلة؟امل

  ( إذا كان صحيحجلعل اخليال يف وضع  املرايا استخدام  يتم) تلسكوب يعمل ك 7.50−زاويا قيمته  ينتج تكبري  ×7.5منظار  .105
 ؟ ينية الع  احملرقي للعدسات البعد  ما هو ف، cm 75.0ببعد حمرقي   جسيميةعدسات حيتوي على  رااملنظ
  عينية  وعدسة  ةحمدب  جسيمية عدسة قبل غاليليو، له من النوع املستخدم من  تلسكوبباعتبار   :الخاصة تك  كتابة مسأل قم ب.  106

  40.2الشكل ( منaمقعرة كما هو موضح يف اجلزء )

بعاد احملرقية للعدسات  مراعاهتا هي األ األشياء اليت جيب ضمنمن ناتج. وحجم اخليال ال  ة تقوم فيها حبساب موقعسأل م كتابة قم ب
مع   صنعها مبعىن أن الزاوية اليت يتم . واحد كبري الزاوي أكرب منأن الت حتقق من. اجلسم وكذلك حجم وموقعومواضعها النسبية 
 . اجلسمصنعها أكرب من الزاوية اليت ي العني بواسطة اخليال

تقريب العدسة    افرتض .  الشكل التايل بعد االنكسار من خالل العدسة الرقيقة يف تظهر األشعةعرفة كيف ستتبع األشعة مل قم ب .  107
استخدم  . Qحدد موقع خياهلا  مث  . جسمك  على الشعاع احملدد يف كل حالة. تعامل مع هذه النقطة P خرت نقطةا . )تلميح: الرقيقة 

 (.  Q منا صادرة أهنتبدو وك أو  Q على اجلانب اآلخر من العدسة إما متر عرب القاعدة: كل األشعة

  

 
 

خالل العدسة وحدها.   وسط منت اخليال امل أوجد  : تلميح. ) تايلالرسم البياين ال  اخليال النهائي يف إلجيادشعة األرسم اانسخ و . 108
   (.اخليال النهائي جياد كجسم للمرآة واعمل مع املرآة وحدها إل وسطتاستخدم اخليال امل
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 احملرقي  ها عدبن عدسة حمدبة رقيقة م  cm 30على بعد  cm 10 هائوضع مرآة مقعرة نصف قطر احننا  يتم. 109
 15 cm50  على بعد توضع تكبري ملبة صغرية يمة قو موقع    . حدد cmمن العدسة باستخدام األسلوب اجلربي. 

العدسة مرآة مقعرة   يوجد خلف. cm 20رقي ها احمل عدب عدسة مقربة  أمام cm 25بعد  على  cm 3 جسم ارتفاعه يتم وضع . 110
   .وحجمهواجتاهه النهائي  موقع اخليال  . حددcm 5 ووالبعد بني العدسة واملرآة ه.  cm 20رقي ها احملبعد
يوجد  بالعدسة األوىل.  ُتسمىو  cm 20رقي ها احملعدبعدسة مقربة  أمام cm 25بعد  على cm 3 جسم ارتفاعه يتم وضع . 111
. كما يوجد مرآة مقعرة بعدها  cm 10 وتبعد عن العدسة األوىل مبقدار  cm 20رقي ها احملبعدعدسة مقربة أخرى العدسة  خلف
  .وحجمهواجتاهه موقع اخليال النهائي   . حددcm 50وتبعد عن العدسة الثانية مبقدار   cm 15احملرقي 

  مرآة حمدبة  العدسة خلف . كما يوجد cm 40رقي احمل  هاعدسة مبعدة بعد أمام cm 50 بعدعلى  cm 2يوضع جسم ارتفاعه . 112
  .وحجمه اجتاههال النهائي و ياخل موقع. حدد من العدسة املقربة  cm 30وضعت على بعد  cm 15رقي ها احملبعد

على   ةواحد نقود قطعة وضع يتم. ثقب صغري يف الوسط تني هلا بشكل متقابل. إحدى املرآقعرة املني من املرايا تيتم وضع اثن  .113
اشرح كيف   . فوق الفتحة قطعة النقدية لل اا حقيقي خياالا  فإنك تشاهدعندما تنظر من اجلانب، (. )انظر الشكل التايل املرآة السفلية 

 .ميكن أن حيدث ذلك 

  

 
 

 ة على بعد مستوي  مرآة إذا كان هناك. cm 20رقي احمل ها عدسة مقربة بعد أمام cm 5 هيوضع مصباح ارتفاع . 114
 15 cm اخليال عندما تنظر يف املرآة؟  تجدين س . فأالعدسة  خلف   

. حدد  االجتاه األفقي  مع ة درج  15بزاوية  cm 20رقي ها احملبعد ة قربم عدسةعلى  من مصدر بعيد ترد وازيةتأشعة م . 115
   .ي رقيف املستوى احملموجودة  مالحظته على شاشة  تتم ي ذللخيال احلقيقي ال عمودي ال  املوضع

تنظر  إذا كنت   .االجتاه األفقي درجات مع  10بزاوية    cm 20رقي  ها احمل بعد مبعدة عدسة على   من مصدر بعيد  ترد   وازية ت أشعة م.  116
 ؟ يف املستوى العمودياخليال   فأين سيظهردسة، من خالل الع

 ئها احننا رواليت تواجه مرآة حمدبة نصف قط  من مرآة مستوية، cm 10يتم وضع مصباح كهربائي على بعد . 117
 8 cm .30على بعد  ة تقع املرآة املستوي cm  إذا   خرى؟أ  أخيلةهل هناك  .  يف املرآة احملدبة . حدد موقع اخليالني قمة املرآة احملدبة من

 فأين تقع؟  كان األمر كذلك،

 20رقياحمل ها بعد يتم وضع مرآة مقعرة. cm 30 رقي احمل هاعدسة مقربة بعد أمام  cm 50 ئي نقطي يقع على بعد مصدر ضو . 118

cm  25وعلى بعد cm  .اجتاهه وتكبريه؟  وتشكل اخليال النهائي، وما هيأين  خلف العدسة 

للزجاج الذي صنع منه   n = 1.55. باعتبار أن: بعد العدسة  S منوارد شعاع أفقي  خروج فية كي   تبع األشعة ملعرفةانسخ وت. 119
 املوشور. 



 

141 

 
 

 للزجاج.  n = 1.55. باعتبار أن: بعد العدسة  S شعاع أفقي من خيرج  انسخ وتتبع كيف. 120

 

   .رسم األشعة ملعرفة اخليال النهائياانسخ و . 121
 

 
 

وتنكسر     S من  الواردة  األشعة  تتالقى حيث،  الزجاج كان داخل امل  حددأو عن طريق احلساب،  ة  شع تتبع األباستخدام طريقة  .  122
 .استخدم املسطرة لتقدير نصف قطر االحنناء. لزجاج واهلواء السطح احملدب الفاصل بني او  عرب العدسة احملدبة

  

 
 

 ؟ يوبرتمقدرة بالدقوة العدسة  ما هي. cm 20يبلغ  عدسة مبعدة بعد حمرقي . 123
  ني للعدستالكلية  طاقة  بني أن ال ، ميكن إمهال مساكتها.  مادة شفافة باستخدام     2f و 1f ، بعدامها احملرقيان مهاعدستني   يتم لصق.  124

   .بسيطاا  جتمع مجعاا 
 ؟ cm 2.5يبلغ  احملرقي  هابعد دبة حم لعدسة  لتكبري الزاوياحسب ا. 125
ا من العدسة وتقع النقطة   إذا كانت العني  f دبة ذات البعد احملرقي ة احملللعدس الزاوي  التكبري حساب  ةعالقما هي . 126 قريبة جدا

  من العني؟ D القريبة على بعد

 

 إضافيةل سائم

 : يف احلاالت التالية األخيلة  جياداألشعة إلخمطط استخدم املسطرة واملنقلة لرسم . 127

(aجسم نقط )احملرقي من الرأس بعدال ضمن عند نقطة   يقع على حمور مرآة مقعرة  ي  . 
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(bجسم نقط ) الرأس عند نقطة أبعد من البعد احملرقي من يقع على حمور مرآة مقعرة ي. 

(c) من الرأس  البعد احملرقيضمن عند نقطة  يقع على حمور مرآة حمدبة  ي جسم نقط  . 

(d) الرأس  عند نقطة أبعد من البعد احملرقي من يقع على حمور مرآة حمدبة يجسم نقط  . 

(e)  ( كررa )-  (d  جلسم نقطي ) خارج احملور يقع. 

 وطوله  ه حقيقيخيال كون يحبيث  cm 20ها احننائ مرآة مقعرة نصف قطر أمام  cm 3أين جيب وضع جسم طوله . 128

 2 cm ؟ 

  ما هو  م يبلغ طول اخليال؟ك  اخليال؟ شكل يت أين . cm 20 ئها احننا نصف قطر  حمدبة مرآة أمام cm 3 جسم طوله يوضع . 129
  اخليال؟ هاجتا

 5يتم وضع اجلسم على بعد  جلسم عندمااخيال ومهي مكرب ألربعة أضعاف  تبحث عن مرآة حىت تتمكن من رؤيةإذا كنت .  130

cm احنناء املرآة؟  ينبغي أن يكون نصف قطر  كم ؟ها ستحتاجاليت نوع من املرآة  أي . من قمة املرآة 

 :املعادلة التالية ملرآة حمدبة شتقا. 131

 

 . V  ن ع F قاحملر  بعد و ه VF ، و Vنع  I يالاخلبعد هو  V ، VIن قمة الرأس ع Oسم اجلبعد   وه VO حيث
 تشاهبة(.  امل املثلثات استخدم جمموعتني من: تلميح)

132  .(aارسم ) حمرقها.  وأبعد من لعدسة مقربة   على احملور البصري عمودي يقع  شعة لتكوين خيال جلسم تتبع األ  خمطط 
 (b استخدم )التكبريثبت أن أو  املرسوميف الشكل   يةاملستو  الفراغية  ندسةاهل m  :يعطى بالعالقة 

 

 : معادلة العدسة الرقيقة شتقاق الة السابقة سأليف املاملبينة  ها نفس  حالةل ل ةشعآخر لتتبع األ اا استخدم خمطط. 133

 

اخليال   جيب أال يزيد ارتفاع. cm 5.0لعدسها هو  ، البعد احملرقي بكامريا m 2.0تقوم بتصوير شخص يبلغ طوله بفرض أنك . 134
عند هذا البعد   الفيلم عنبعد العدسة  و ما هb) ) ؟ هميكن للشخص أن يقف في عن  بعد أقرب و ( ما هa. )cm 2.0 لىع الفيلميف 

  ؟احملسوب

نصف قطرها  كروي اخللفي   ذه العدسة مسطح، والسطح هلالسطح األمامي  . لعدسة بالنو حمدبة رقيقة  أوجد البعد احملرقي . 135
 .  1.5 لعدسة هواانكسار  قرينة  أن. بفرض  R2 = -35 cmئه احننا

 . 1.5 لعدسة هو اانكسار قرينة رض أن . بفR2 = 15 cm و  R1 = 20 cm هاللية إذا كان:لعدسة   أوجد البعد احملرقي. 136

. على أي بعد جيب  بوضوح   cm 20يه مسافة أكرب من  اليت تبعد عن عين   ال يستطيع رؤية األشياءو النظر    يعاين من قصررجل  .  137
 ما يفعله عندما حيلق؟  ريى ل رآةأمام امل  هذا الرجل أن يقف 

  ما هي النقطة القريبة للطفل؟. D 0.750 هي العدسات الالصقة اخلاصة بطفلها وصفة أن أحد األمهات ترى . 138

 . cm 2.20ون هو عن العيلنظارات بعد امعترباا أن السابقة   أعد املسألة. 139
ما هي قوة الطبقة  . D 4.00قوهتا  عدسات الصقة له  ت وصف، cm 22.5ونقطته البعيدة هي  النظر  يعاين من قصر  شخص .140
 ؟ الدمعية طبقة ال خذين باحلسبان آ، اا والعدسة إذا كان التصحيح مثالي بني القرنية ية الدمع 



 

143 

  D 4.00-قوهتا  هل ستقوم عدسة . cm 500هي بعيدة ال ته قطون cm 50 هيقريبة ال ته نقطولد  . نتائج غير معقولة. 141
 هناية؟ لتصبح قيمتها هي الال النقطة البعيدة  بتصحيح

 على بعد  إذا مت وضع اجلسم   f = 5.0 cm بعدها احملرقي عدسة مكربة  خيال بواسطةل أوجد التكبري الزاوي ل. 142
cm = 4.0 od   العدسة وكانت العدسة قريبة من العني  من . 

  بينهما   كان البعدو   تيبعلى الرت   ، cm 10و    cm 2.5هو  مركب جمهر  يف  العينية  والعدسة  سيميةللعدسة اجلإذا كان البعد احملرقي  .  143
املركب    نظاميشكله الي  ذال  الومهي اخليال ما حجم.  سيمية عدسة اجلمن ال   cm 6.0على بعد    µm 70طوله    جسم. ووضع  cm 12هو  
 ؟ العينية والعدسة   سيميةالعدسة اجلمن 

  وكانت النقطة القريبة   cm 2.5للعدسة    البعد احملرقي  شبكية العني إذا كان  عندموقع اخليال  لتحديد  م  حتديد احلج  شعةاأل ارسم  .  144
24 cm  .(النقطة القريبة   عند اجلسمضع  : تلميح.)   
إذا   تني لعدس ابني  البعد الالزم  تيب. احسب على الرت  cm 10و  cm 3والعينية هو  سيمية إذا كان البعد احملرقي للعدستني اجل. 145
   من العدستني. نظام املركب ال من 10× تكبريان املطلوب هو احلصول على  ك

بعد   علىوضع  خيال جسم    يقع  أمام شبكية العني أو خلفها  بعد   أي  . عندcm 100قريبة  ال   تهالنظر نقط  يعاين من مدشخص  .  146
25 cm  2.5 شبكية العني ع   يةقرن ال  باعتبار أن بعد  العني؟ إطار من cm . 

الشخص إذا   هذا نوع العدسة التصحيحية اليت سيحتاجها هو ما cm. (a) 80نقطته البعيدة  النظريعاين من قصر شخص . 147
العدسات الالصقة    عد بُ أن  رض  بف  قوة العدسات الالصقة الالزمة؟ ( ما هيb)   من العني؟   cm 1.5ستوضع على بعد   كانت العدسة

 . صفرلل  مساوياا ن العني  ع
  حمدبة عدسة  عبارة عن العينية والعدسة ، m 2 ئها نصف قطر احننا  مقعرة  مرآةهي  سيمية العدسة اجل، ي ساعكان يف تلسكوب . 148

 .التلسكوب   إليها بواسطةعند النظر   كما سرُيى  km 10على بعد  تقع    m 25لشجرة طوهلا   ياحلجم الظاهر . أوجد  cm 5  ببعد حمرقي 

البعد احملرقي للعدسة  إذا كان  . فrad 5−10  زاويةل بينهما  فص ت  وتبني أنه  km 910مسافة   تفصل بينهما نيجنمت وب تلسك يشاهد.  149
 مدى بُعد النجوم عن املراقب؟هو  ما ف، m 3 جلسيميةوالبعد احملرقي للعدسة ا  cm 1.5يبلغ  لتلسكوبل  يةلعينا

  جلسيمية عدسة الل   رقياحملبعد  ال و   cm 1.2العينية    رقي للعدسة احملبعد  ار فيه ال بواسطة منظ كان يُرىجم الزاوي للقمر إذا  احلما هو    .150
8 cmالقمر نصف قطر باعتبار أنّ  ؟ m 610 ×1.74   ن املراقبع وبعد القمر m 810 ×3.8 .    

رقي  احمل بعد  الو   cm 1ة  دسة العينيرقي للعاحمل بعد  فيه الاألرض بواسطة تلسكوب   نع اا مرت  1210 على بعد  جمهولكوكب  يتم رصد  .  151
 الكوكب؟  حجم ما هوف، العينية  العدسة  مع  راديان  10-5 قياسها يصنع زاوية بعيد ال كوكب كان هذا الإذا  . فm 1 جلسيمية لعدسة ال
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 INTERFERENCEالتداخل  |  الفصل الثالث

 

بل هي   ،غإلى أي تصبُّ  تعودي نراها ال . األلوان التنقي على شكل فيلم رقيقسائل من  منفوخةفقاعات صابون  : 1.3الشكل
 للفيلم.  ةمعين ثخانةموجية محددة ل ، مما يعزز أطواالً تداخل ضوئيلنتيجة 

 

 مخطط الفصل
 ( Young يونغشقِّي التداخل مزدوج الشق )تداخل  1.3
 رياضيات التداخل  2.3

  التداخل متعدد الشقوق  3.3 
 الرقيقة فالمالتداخل في األ 4.3
 Michelson) )ميكلسون  للتداخل  مقياس   5.3

 

 ة: ـــمقدم

كبري    غري جسم عندما تتفاعل املوجة مع هذه اخلاصية للموجة األبرز وتُعدُّ التداخل.  ووجة هامل أكثر املؤشرات داللة على وجود 
 .ة، ويف مجيع أنواع األمواجوئيالضالصوتية و مثيالهتا و   ئيةمواج املاكٍل من األيالحظ التداخل يف  و .  املوجة  طول مع  مقارنةا  األبعاد 

نظرت من قبل إىل اللون األمحر واألزرق واألخضر يف فقاعة صابون مضاءة بالشمس، وتساءلت كيف ميكن أن ينتج  إذا كنت قد 
(.  1.3الشكلنظر  أُ فسريها إال من خالل موجة الضوء )اليت ال ميكن ت  ، عنها ماء صابوين ملون، فقد واجهت إحدى الظواهر الكثرية 

(، إذ ال ميكن تفسري هذه  DVDن قرص )عبقعة نفطية أو يف الضوء املنعكس  عن اليت تظهر  ، وينطبق الشيء نفسه على األلوان
ويعرض   جسام الظواهر األخرى املثرية لالهتمام بشكل كامل بواسطة البصريات اهلندسية. يف هذه احلاالت، يتفاعل الضوء مع األ

بصريات املوجة    الضوء عندما يعرض خصائص املوجة،   لوك احلسبان سبصريات، الذي يأخذ يف ة. يُطلق على فرع الياملوج  ه خصائص 
 هذا هو موضوع هذا الفصل. و البصريات الفيزيائية(.  اا سمى أحيانتُ و )
 

 Young's Double-Slit Interference (:Youngالتداخل مزدوج الشق )تداخل شق ي يونغ  | 1.3

 يمية تعلالاألهداف 

 على:  ا  قادر ، ستكون جزء من الفصلذا ال في نهاية ه 

 . خلاظاهرة التد   تفسير •

 . لشق مزدوج هدَّامتحديد التداخل البنَّاء وال •
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فلقد  . يوافقه الرأي مل  موجة، لكن إسحاق نيوتن عبارة عن ( أن الضوء 1695-1629نز )غاعتقد الفيزيائي اهلولندي كريستيان هي 
بسبب مسعة نيوتن  و اليت كانت ملحوظة يف ذلك الوقت.  و   االنكسار، ن وآلثار التداخل و اعتقد نيوتن أن هناك تفسريات أخرى لأللوا

موجة. جاء قبول   عبارة عن ثبت أن الضوء يُ  اا مباشر  مبدأ هيغنز دليالا  ال يعد جناح قيقة ويف احل؛ اهلائلة، سادت وجهة نظره عموماا 
(  1829- 1773ب اإلجنليزي توماس يونغ )والطبي ر الفيزيائي، عندما أظه1801الطابع املوجي للضوء بعد سنوات عديدة يف عام 

 .يف جتربته الكالسيكية ذات الشق املزدوج  اا ضوئي  تداخالا 
 2.3الشكلاملاء )   ج علىموا كما يف حالة األ   تتداخلاألمواج  هذه  ميكن جعل    ألمواج،ل   ان در مصبل    ، إذا مل يكن هناك مصدر واحد

ضوء   ميررتأثريات التداخل يف الظروف املناسبة. يف جتربة يونغ،  يُظهرطيسية، جيب أن إذا كان الضوء عبارة عن موجة كهر و (. 
سقط الضوء  وعندما . صفيحة ثانيةعلى منت  نيبثق على  من الثقب عابر الشعاع ال  يسقط و الشمس من خالل ثقب يف لوحة. 
الذي يطلق عليه  و ، وذجال ميكن تفسري هذا النم .مظلمة أخرى و  ضيئةفيها منط من البقع املحظ املنبعث من الثقبني على شاشة لو 

 . وجةاملظاهرة  أو ، إال من خالل التداخل  أهداب
 

 

ثنان من الغطاسات الدينا   صورة لنمط التداخل الناتج عن األمواج المائية الدائرية في خزان يتموج الماء بداخله. 2.3الشكل 
مواج األيتم إنتاج . و صعودًا وهبوطًا في طور  معين على سطح الماءتز ته ، إذالرقيقة )أجسام رقيقة تستخدم لتوليد األمواج(

الموافقة  )األمواج(. وتكون النقاط التي يكون فيها الماء هادئًا ) طة كل غطاس )جسم(، حيث تنبعث منهالدائرية بواس ئيةالما
 . عيان( واضحة للهد امال  للتداخل

 

  سقط . ييونغ  للجهاز املستخدم يف جتربة العامل ، والذي يصور جهازاا مشاهباا  3.3ل  الشكميكننا حتليل التداخل ذي الشقني مبساعدة  
ومها متساويا البعد عن  ، 2Sو  1Sشقني آخرين ب 0Sالضوء املنبعث من  صطدميإذ    ،0Sالضوء من مصدر أحادي اللون على فتحة 

للغاية،   ان ضيق ني فرتض أن الشقيُ  . 2Sو 1Sن التداخل على الشاشة بواسطة الضوء املنبعث م أهداب منط من  يتشكل . 0Sالشق 
(،  mm d ≤ 1)، حيث: 2Sو 1S ني الشقبني  dسافة امل(. طبيعة الضوءمصادر نقطية ثانوية ألمواج هيغنز ) عدُّمها حبيث ميكن 

 . d(، وهي أكرب بكثري من (D=1 m نيبني الشاشة والشق  Dواملسافة 
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ناتجة   أهدابوجود  ي الحظ. ينضيق  ينباستخدام الضوء أحادي اللون وشق ك، وذلالشق مزدوجتجربة التداخل  :3.3الشكل 

 . على الشاشة 2Sو 1S ينمن الشق  هيغنز أمواجعن تداخل 
 

  ماا دائحتافظ ، 2S و 1S اليت تغادر ،الثانوية  )Huygensنز ) غهي فإن أمواج مصدر نقطي للضوء أحادي اللون،  0S شقألن ال اا نظر 
يف هذه    وهلما الرتدد نفسه. ويقال،   )0S متساويا البعد عن 2Sو 1S يف هذه احلالة ألن  معدوماا كون  )حيث ي  ي ثابتطور   فرق على  
األمواج تقع يف  هذه أن  )coherent waves(األمواج املتماسكة ب  ونعين  . )coherent( انمتماسك 2S و  1S ين در ن املصأ احلالة 

" عن وجود عالقة عشوائية للطور  (incoherent) ة املصطلح "غري املتماسكعربِّ يُ و عالقة طورية حمددة. ب  إهنا تتمتعالطور نفسه أو 
 )0S (بدالا من مصدر واحد  واسطة مصدرين ضوئيني مستقلنيب  2Sو 1S إضاءة جرى بني األمواج، وهو ما سيكون عليه احلال إذا 

ء  نفصلتني داخل املصباح نفسه أو ضو اليت قد تكون عبارة عن منطقتني م و مصادر الضوء املستقلة ) ن من اثنان امصدر . ويعين 
يتمتعان    2Sو  1S والذي يكون غري متماسك أيضاا، ألن  ، تام انسجامٍ يف  ينبعث عام ال   بشكلٍ   ء هذين املصدرين ضو أن الشمس(  

  . نيمتساوينز  غهي  يتج مو  مطاال  كون وي، 0S عن نفسه   بالبعد
املناقشة التالية،  ا جيعل التأثري أكثر صعوبة يف الرؤية. يف  الشمس، حيث يشكل كل طول موجة منطه اخلاص، مماستخدم يونغ ضوء  

النقي   د ام البن اء واهلالتداخل  4.3الشكل  يُظهر  . لتوضيح هذا التأثري) أحادية  λح جتربة الشق املزدوج مع ضوء أحادي اللون )نوضِّ 
 .همانفس  طالاملوجي واملا الطول مثنتني هلاملوجتني 

 
األمواج متماثلة في   مطاالتنقي عندما تكون  بن اء( يتم الحصول على تداخل aاألمواج. ) تتجمع مطاال : 4.3الشكل

 ، الطور
(bيحدث التداخل ال )تنتقل بمقدار نصف  إنها في الطور، أو  ختلفةاألمواج المتماثلة م مطاالتندما تكون ع  نقيال هد ام

 .الموجةطول 
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  ية نصف دائر   أمواجوينتشر الضوء على شكل  ،  املتماسكة   لألمواجوق كمصدر  شقالهذه  الضوء الشقوق الضيقة، تعمل    يعرب عندما  
بينما   ،من قمة إىل قمة أو من قاع  إىل قاع  تنتقل األمواج نقي عندما ال  بن اء ال تداخل الحيدث . ( a)5.3 الشكل كما هو مبني يف 
من   أعيننا حىت نرى هذا النمط  إىل وينتشر  ، لشاشة بني القمة والقاع. جيب أن يسقط الضوء على ا  نقي ال  هلد ام حيدث التداخل ا

قل من الشقوق بزاوية حمددة  تنت د امواهل بن اءاملائية. الحظ أن مناطق التداخل ال لألمواج  منطاا مماثالا  2.3الشكل . يوضح التداخل
 . ى أدناهكما سنر   نيإىل الشعاع األساس. تعتمد هذه الزوايا على طول املوجة واملسافة بني الشقاا جيد

 

 
الضوء من كل شق ألن الشقوق  حيد( يa)، لألمواج التي تتداخلتشكل الشقوق المزدوجة مصدرين متماسكين : 5.3الشكل 

)المناطق المظلمة(. يمكننا أن نرى هذا   هد ام (، وتتداخل بشكل  مضيئة)المناطق ال بن اء ضيقة. تتداخل هذه األمواج بشكل  
ق  عبر الشقو  ( عندما يسقط الضوء، الذي مرbأعيننا. ) إلىوينتشر أو يتبعثر  ،ى الشاشةفقط إذا كان الضوء يسقط عل

 .نمطهذا الالمزدوجة على الشاشة، نرى 
 

(. يبعد كل شق مسافة خمتلفة  6.3الشكل  )   لفهم منط التداخل مزدوج الشق، فكر يف كيفية انتقال موجتني من الشقوق إىل الشاشة 
من الشقوق    ألمواجتنطلق ا.  اليت تناسب كل مسار  مواج، تتشكل أعداد خمتلفة من أطوال األهكذاو   نقطة معينة على الشاشة.عن  
( على الشاشة إذا كانت املسارات  القاع، ولكنها قد تنتهي يف هناية الطور )من القمة إىل )من القمة إىل القمة(  معني  طورٍ  ضمن

. إذا كانت املسارات ختتلف بأطوال موجية كاملة، فستصل  هد ام، وتتداخل بشكل مبقدار نصف طول املوجة ختتلف يف طوهلا 
بني   Δl عام، إذا كان فرق طول املسار  . بشكلٍ بن اء ، وتتداخل بشكل )من القمة إىل القمة( على الشاشةالطور  ضمن  مواج األ

، إذا  . وباملثلهد امحيدث تداخل  ، ، إخل[ λ  ،(3/2) λ  ،(5/2) λ (1/2)األطوال املوجية ]) األمواج هو أي عدد من أنصاف كامل 
بن اء. ميكن التعبري عن  ، سيحدث تداخل ، إخل( λ)  ،2 λ  ،3 λمن األطوال املوجية اا صحيح  اا عدد  يساوي كان فرق طول املسار 

 : التالية  عادالت باملهذه الشروط 
(3.1) Δ𝑙 = 𝑚𝜆, 𝑓𝑜𝑟 𝑚 = 0,±1,±2,±3,… . (𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒)       التداخل البنَّاء  

(3.2) 
Δ𝑙 = (𝑚 + 12)𝜆, 𝑓𝑜𝑟 𝑚 = 0,±1,±2,±3,… . (𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒) التداخل الهدَّام 
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عندما يكون   امهد  على الشاشة. يحدث التداخل ال P إلى نقطة محددة ينتتبع األمواج مسارات مختلفة من الشق:  6.3الشكل

هذا  ولكنها تصل خارجة من  ،طور معين ضمنتبدأ األمواج  -خرالموجة عن اآلت أطول بنصف طول أحد المسارا
 ،معين طور   ضمنتبدأ األمواج  -عندما يكون أحد المسارات أطول بمقدار طول موجة كاملة بن اءالطور. يحدث التداخل ال

 ه. نفس الطور ضمنوتصل وهي  
 

 Mathematics of Interference  :اخلت التدرياضيا |  2.3

 التعليمية األهداف 

 :على ا  ، ستكون قادر جزء من الفصلفي نهاية هذا ال 
 الشق.  مزدوج الخل اللتد  ة مظلمالو  المضيئة األهداب تحديد زوايا   •

 . على الشاشة  األهداب المضيئة   تحديد مواقع •
 

من شقني إىل نقطة مشرتكة على الشاشة. إذا كانت   تعرب اليت  مواج، لأل Δl رملساكيفية حتديد فارق طول ا  (a) 7.3الشكل يوضح 
سها  [ هي نف(b) زء اجلإىل الشاشة ] من الشق   بني املسار وخطٍ  θ ، فإن الزاويةنيلشقالشاشة تبعد مسافة كبرية مقارنةا باملسافة بني ا

الشكل.  هذا  هو مبني يف اخلطني املتقطعني يف    كما   lΔ مبقدار 2r و 1r ختتلف أطوالو .  متوازيان 2r و 1r ، تقريباا لكل مسار. مبعىن آخر
 ما يلي:   تعطي احلسابات املثلثية البسيطة

(3.3) ∆𝑙 = 𝑑 sin 𝜃  

لشق مزدوج عندما يكون فرق    بن اء، حنصل على تداخل  1.3المعادلة  . عند مجع هذه النتيجة مع  ني املسافة بني الشق  وه   d :حيث
 : ، أو ول املوجةمن مضاعفات ط راملساطول 

(3.4) 𝑑 sin 𝜃 = 𝑚𝜆, 𝑓𝑜𝑟 𝑚 = 0,±1,±2,±3,… . (𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒)  

 : ، أو من مضاعفات نصف طول املوجة للشق املزدوج، جيب أن يكون فرق طول املسار   هد اموباملثل، للحصول على تداخل 
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(3.5) 𝑑 sin 𝜃 = (𝑚 +
1

2
)𝜆, 𝑓𝑜𝑟 𝑚 = 0,±1,±2,±3,… . (𝑑𝑒𝑠𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒)  

كما هو موضح أعاله.    للشعاع األساسهي الزاوية من االجتاه  θ و ، نيهي املسافة بني الشق d للضوء، طول املوجة هو  λ :حيث
 . الرابعة  رتبةهو تداخل من امل  m = 4ثالبيل امل. على س(order of the interference) خل االتد مرتبة )درجة(   mمي س  نُ 
 

 
( فرق المسار بين  bمسافات مختلفة. ) 2S و 1S الضوء من  أمواج، يجب أن تسلك P النقطة ( للوصول إلىa) :7.3الشكل 

 .Δl هو مسارينال

، ينتشر الضوء أفقياا على  دية العمو لشقوق  ا  من أجلواملظلمة.    ضيئةمزدوج الشق سلسلة من اخلطوط امل   تتضمن معادالت التداخل
اد  دز ا،  داد اقرتاب الشقني الواحد من اآلخر ز اكلما    .(.8.3الشكل  التداخل )  هدب سمى  يف منط يُ )بشكل خمروطي(    الشعاع   جانب 
𝑑 . ميكننا أن نرى هذا من خالل دراسة املعادلة املضيئة  األهداب تباعد  sin 𝜃 = 𝑚𝜆 ، من أجل𝑚 =  0, ± 1, ± 2, ± 3….   .
sin ألن ذلك ، ،  mو λ من أجل قيم ثابتة لكٍل من  θكرُبت  d صغرت قيمكلما  θ =

𝑚𝜆

𝑑
تأثريات   أن  زعمناتوافق هذا مع ، وي

مبعزٍل عن  ، اجلسم الصغري بالشقوق  هنا ويُقصد ) اا صغري  ، املوجة تصادفه  الذي  اجلسم، يكون عندما  ملحوظة للغاية  تكون وجة امل
الشكل،  هذا ( من aبالرجوع إىل اجلزء )اا. تأثري كبري يكون ال، وبالتايل، θ إىل كرب الزاوية  d ملسافةصغر ا ويؤدي  (. بينهم d املسافة

sin وبالتايل  ،صغرية مبا يكفي  θ عادةا ما تكون  𝜃 ≅ tan 𝜃 ≅
𝑌𝑚

𝐷
اهلدب  إىل  ة املركزيالقمة العظمى من  هي املسافة  my ، حيث 

 على الشكل التايل: مكتوبة   4.3المعادلة فة بني الشق والشاشة. قد تكون ملساهي ا D و ،mاملضيء ذي املرتبة 

 𝑑
𝑌𝑚

𝐷
= 𝑚𝜆  

 or 

(3.6) 𝑌𝑚 =
𝑚𝜆𝐷

𝑑
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عددًا  ت ظهر الصورة كما . θ، حيث تتناقص شدة قمم هذا النمط مع زيادة الزاوية نمط التداخل للشق المزدوج: 8.3الشكل 

 .عبر شق مزدوج  المارالضوء   عن تداخل الناتجة  ،مظلمةالو   المضيئةخطوط من ال
 

 1.3 مثال
 :خلامن نمط التد طول الموجة ايجاد

  الثالث على الشاشة   ضيءوجتد أن اخلط امل،  𝑚𝑚 0.0100  خالل شقني مفصولني مبقدار He-Ne لنفرتض أنك مترر الضوء من ليزر
 لضوء؟ هذا ا  طول موجة. ما هو  واردال الشعاعدرجة بالنسبة إىل  10.95زاوية عند اليتكون 

 خطة الحل:
  درجة المن    بن اء الثالث إىل تداخل    ضيء يرجع اخلط املو  8.3الشكل  شق كما هو موضح يف  ال  مزدوجتداخل    هي حالة   هذه الظاهرة 

 : ، مما يعين أنالثالثة 
 𝑚 = 3  

  : لدينا 

 𝜃 = 10.950, 𝑑 = 0.0100 𝑚𝑚  

 : باستخدام املعادلة  جة طول املو   إجيادوبالتايل ميكن 
𝑑 : بن اء لتداخل الل sin 𝜃 = 𝑚𝜆  

 الحل:
𝑑املعادلة   يعطي حل sin 𝜃 = 𝑚𝜆  طول املوجة  λ : 

 𝜆 =
𝑑 sin 𝜃

𝑚
  

 : حنصل على  يف املعادلة استبدال القيم املعروفة  ب
 𝜆 =

(0.0100 𝑚𝑚)(sin 10.95𝜊)

3
= 6.33 × 10−4 = 633 𝑛𝑚  

 مالحظة:
يشبه هذا اللون األمحر اللون   أن ، دفةا اصم  ليس. بثالث مراتب دقة He-Ne للضوء املنبعث من ليزر املوجة طول   عن قيمةرب  يُع
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  حيث إن  األهم من ذلك هو حقيقة أن أمناط التداخل ميكن استخدامها لقياس طول املوجة. املنبعث من مصابيح النيون. لكن 
األطياف الكهرطيسية.   واسع لقياس على نطاقٍ  ستخدم ال تزال هذه التقنية التحليلية تُ و . ة املوجي األطوال إلظهار  ذلك  فعل يونغ 

)قياسات   املوجية  طيافاأل، حبيث ميكن احلصول على λ املوجة طول ازدياد ب البن اء  التداخل  زاوية   تزداد ، ةمعين تداخل   رتبة ملبالنسبة 
   (.طول املوجة لشدة مقابل ا
 

 2.3 مثال
 ة:ممكن ةتبمر حساب أعلى 

)بقعة الضوء الظاهرة على    m.لكرب املرتبة    اا حدهناك    نأل   اا نظر وذلك  ،  األهداب ال حصر له من    ال حتتوي أمناط التداخل على عددٍ 
 مع النظام املوصوف يف املثال السابق؟   ةممكن  رتبة مبأعلى  املتمتع  بن اء. ما هو التداخل الالشاشة( 

 خطة الحل:
𝑑 تصف املعادلة  sin 𝜃 = 𝑚𝜆  ألجل(𝑚 = ،  λ و   d لوسيطني:من شقني. بالنسبة للقيم الثابتة ل بن اء التداخل ال ( ±3,±2,±1,0
sin أكرب، فإن  m كلما كانت 𝜃  تبلغها . ومع ذلك، فإن القيمة القصوى اليت ميكن أن أكربsin 𝜃  عندم يكون مقدار  أي ، 1هي

 دعنا جند القيمة  ، إلطالق( للخلف وال يصل إىل الشاشة على ا كرب إىل أن الضوء يذهب  درجة. )تشري الزوايا األ  90  مساوٍ   θ  زاوية ال

m  حيود اليت تتوافق مع أقصى زاوية. 

 الحل:
𝑑  حل املعادلة  sin 𝜃 = 𝑚𝜆 

 : حنصل على   mألجل اجياد قيمة

 𝑚 =
𝑑 sin 𝜗

𝜆
  

sin  أخذ ب  𝜃 =  : من املثال السابق يعطي  λ و d واستبدال قيم   1
 𝑚 =

(0.0100 𝑚𝑚)(1)

633 𝑚
≅ 15.8  

 . m = 15خر آبشكل   أو،  15هو   m للمرتبة صحيح، ميكن أن يكون أكرب عدد  لذلك 

 مالحظة:

للمسافة   ةكبري   قيمأجل من  اا جد اا كبري   األهدابعدد  يكون و . ني الشق املسافة بني و  طول املوجة كٍل من على  األهداب يعتمد عدد 
فقط عندما   ظاهراا ومقدمة هذا الفصل( أن تداخل املوجة يكون  انتشار الضوء 1.1الفقرة  نظراكر )، تذ مع ذلكو . ني الشق بني

أكرب بكثري    نيالشق  أبعادو   نيالشق  املسافة بني  ت، إذا أصبحاملوجة. لذلك هذه  بطول    كبرية مقارنةا   ليست  أجسامتتفاعل املوجة مع  
الشقوق، كما   تظهرمها  ن مضيئان خطا تغري، لذلك هناك ببساطة تشاشة على ال من هذا النمط  ، فإن شدة الضوء طول املوجة من 

، قد ال ميكن مالحظة  عن املركز. وبالتايل  اا الشى بعيدتت   األهدابأن    اا أشعة. نالحظ أيضكعندما يتصرف الضوء  وذلك  ،  هو متوقع
 . 15 مجيع األهداب 

  األهداب اللتان تشكالن  ة والثاني األوىل ن اتوي االز  اا مه، م ة يف النظام املستخدم يف األمثلة السابق تحقق من فهمك لل 1.3  
 ؟ املضيئة
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 Multiple-Slit Interference   التداخل المتعدد الشقوق: | 3.3
 التعليمية األهداف 

 :على ا  ، ستكون قادر جزء من الفصلفي نهاية هذا ال 
 ته. وشد  الشقوقللتداخل متعدد    ةالثانوي  العظمىالقمة  مواقع   تحديد  •

 

، فإن الكثري  جتارب توماس يونغ. ومع ذلك حول ية لتداخل نظرة تارخيا وأهداب  ، الذي مير عرب شقني ، حتليل تداخل الضوء  عطي ي
يف  من الالهناية  عدد هذه الشقوق يقرتب ميكن أن  ، و من الشقوق  كثريال بلمن التطبيق احلديث للتداخل ال يستخدم فقط شقني 

وهو أداة مهمة يف التحليل  ، )أو شبكة احليود(  النكسارالشبكي لاجز باحل يس البصري الرئسمى العنصر ملية. يُ عال  التطبيقات
من خالل أخذ النتائج من   الشقوق، نبدأ يف حتليل التداخل متعدد . هنا االنكسارحبث قشها بالتفصيل يف نناس، واليت البصري 

  9.3الشكل  يوضح  .  أكرب بكثري  اا أعداد و أ  أربعة  أو  شقوق   ثةثال  حتوي  أجساماا  وتوسيع نطاقه ليشمل  (N = 2) حتليلنا للشق املزدوج 
، وفرق طول املسار بني الشقوق اجملاورة   dاملسافة بني الشقوق هيو  (N = 3) شقوق  ة بثالث أي  ،  وقالشق أبسط حالة للتداخل متعدد  

𝑑 هو sin 𝜃  ، هو  والثالث  األول  ألجل الشعاع ر أن الفرق بني طول املسا يف  هنا  اجلديدويكمن حالة الشق املزدوج.  كما يف  
2𝑑 sin 𝜃  . وهولشق املزدوج كما يف حالة ا  هو نفسه بن اءالخل التدا شرط ،  𝑑 sin 𝜃 = 𝑚𝜆  هذه احلالة،   احلصول علىعندما يتم

2𝑑 فإن sin 𝜃 طول املوجةمضاعفات ل تكون  اا هي تلقائي λ  األهداب سمى تُ ، بن اء ، لذلك تتجمع مجيع األشعة الثالثة بشكل  
ولكن ماذا حيدث عندما يكون فرق طول املسار بني الشقوق اجملاورة  قمم العظمى الرئيسة. ال يف هذه احلالة اليت حتدث و  املضيئة، 

دون   ، ولكن يبقى الشعاع الثالث هد ام بشكل  نتداخال ي سوف األول والثاين اعنيشعالأن فقط؟ ميكننا أن نفكر يف  λ / 2  هو
مع    ة الثانوي   القمة العظمى نرى  سوف  ،  الشق املزدوج  يف حالة أدىن، كما فعلنا    حد، أو  مظلمة  أهدابمن احلصول على    تغيري. بدالا 

   ة. الرئيس القمة العظمىأقل من  شدة
 

 
  في الوقت هد امبن اء أو شقوق. يمكن أن تتحد األزواج المختلفة من األشعة الناشئة بشكل خل بثالثة االتد:  9.3الشكل 

 .ةالثانوي القمة العظمى ظهور ، مما يؤدي إلىهنفس
 

ال يتالشى بسبب  والذي  ، مفرد شعاع وجد الثانوية عندما ي القمم العظمى  تتشكل، من الشقوق N من أجل عدد، عام  بشكلٍ 
طيسية  هر لكا املوجة مطال ة. ويتقلصالرئيس القمة العظمى عن  مواضع متساوية البعد (N - 2) عنددث هذا حيُ و . د امالتداخل اهل

1 إىل طردياا 

N
1 ، إىلوجةامل  مطالاليت تتناسب مع مربع و ، ، وتقل شدة الضوء ة الرئيس القمة العظمىاملوجة عند  من  

N2
  شدهتا من  
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أخذ عدد  كلما و  (. ة أو ثانوي ة )رئيس قمة عظمىني كل ب مظلم هدب وجود  10.3الشكل يوضح بالقمة العظمى الرئيسة. و   مقارنةا 
  ظلمة امل وجود األهداب أضيق بسبب  القمة العظمى عرضصبح لي ، واملظلمة  ضيئة امل األهداباد عدد دز ا باالزدياد،  N الشقوق 
  باملقابل أن تصل كل قمة عظمى األضيق  القمة العظمىتطلب تغيري، ت دون يبقى  الطاقة الضوئية معدلإمجايل ن ونظراا ألاجملاورة. 

 . ضاءة اىل أعلى شدة يف اإل 
 

 
ناتجة عن التداخل من أجل شقين )وثالثة وأربعة شقوق(. يظهر مع ازدياد عدد الشقوق مزيد   أهدابأنماط : 10.3الشكل 

( صور ألنماط b( رسم بياني و )aمن القمم العظمى الثانوية، تصبح القمة العظمى الرئيسة أكثر إضاءًة وأضيق. )
 األهداب. 

 

 Interference in Thin Films  التداخل في األفالم الرقيقة: | 4.3
 التعليمية األهداف 

 :على ا  ، ستكون قادر جزء منالفصلفي نهاية هذا ال 
 وصف التغيرات الطورية المبنية على االنعكاس.  •

 وصف األهداب، التي يتم إنشاؤها بواسطة األشعة المنعكسة لمصدر مشترك.  •

 تفسير ظهور األلوان في األفالم الرقيقة.  •
 

ناجتة عن   تكون  ،الشمس بضوءاملاء أو يف فقاعة صابون مضاءة سطح تطفو على  نفطية بقعة تظهر يف اليت  ،األلوان الزاهية إن 
بني الضوء املنعكس من األسطح   هذا التداخل  يكون و . بن اء هي تلك اليت تتداخل بشكل سطوعاا األلوان هذه  كثر التداخل. أ 
تكون تأثريات التداخل أكثر  ، اا سابق شرحناكما  .الرقيقة فالمتداخل األالتأثري باسم  هذاعرف ، يُ ؛ وبالتايل الرقيق  فيلملل املختلفة 
  مقاس له  ( ثال فقاعات الصابون ال تشكل جسماا ل جسم فعلى سبيل املجسم )أو كائن ومل نق عندما يتفاعل الضوء مع وضوحاا 

اللون يرتبط بشكل    وملا كان  . (λ)  وجة امل  طول من  ضعاف  ة أ وهي أصغر بعد  tواحدة    بثخانة   يتمتع الفيلم الرقيق   مماثل لطول املوجة. 
خمتلفة   اا الكائن، جيب أن نتوقع أن نرى ألوان مقاسإىل   λ وألن كل التداخل يعتمد بطريقة ما على نسبة   λ املوجة  طول ب غري مباشر 

 . 11.3الشكل  كما يف   فيلمالخمتلفة من  ثخانة ل
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 Scott)ئتمان:سكوت روبنسون(ما تتعرض ألشعة الشمس )االالصابون ألوانًا رائعة عندت ظهر فقاعات : 11.3الشكل 

Robinson). 
 

ن السطوح العلوية والسفلية  عكيف ميكن أن يتداخل الضوء املنعكس    12.3الشكل  الرقيقة؟ يوضح    فالم سبب تداخل األما الذي يُ 
وينعكس جزئياا   فيلم، الالضوء هذا قي ابيدخل و (. 1)الشعاع  فيلم السطح العلوي لل  عن جزئياا فقط  وارد ال . ينعكس الضوء فيلملل
)ينتشر أي يغادر    ( 2)الشعاع   فيلم من أعلى ال  ، املنعكس من السطح السفلي  ، السفلي. ميكن أن ينشأ جزء من الضوء  ه سطح  نع
وجد  يلذلك قد  أكرب،ملسافة  فيلم،دخل ال يي ذال اع،شعالنتقل ي(. 1ويتداخل مع الضوء املنعكس من األعلى )الشعاع  ،( فيلمال

املبينة  ، يف الفقاعات  ر للحظة مرة أخرى، فكِّ شعة املنعكسة عن الطبقة العلوية. ومع ذلكالطور أو خارجه مع األ  هذا الشعاع ضمن 
  أمعنت النظر . عالوة على ذلك، إذا  رقيقة أكثر( أي  تكون أكثر رقة )   عندما  الفقاعات مظلمة بعض هذه  تكون  .  11.3الشكل  يف  
، يكون الفرق  اا جد ة الرقيق لألفالم  وبالنسبة اليت حيدث فيها االنكسار.  ، مظلمة عند النقطة أهنا تصبح ، فستالحظ فقاعة صابونب

وليس بن اء؟   هد ام بشكل هذين الشعاعني تداخل وهلذا ملاذا يكون ، ضئيالا  12.3الشكل يف  2و  1 اعنيشعال ارييف أطوال مس
 . بعد فيما   ، كما سنناقش ذلككاسالطور ميكن أن حيدث عند االنعري اجلواب هو أن تغو 
 

 
(، وينكسر جزئيًا على سطحه العلوي.  1ينعكس الضوء، الذي يصدم فيلمًا رقيقًا، بشكل جزئي )الشعاع : 12.3الشكل 

. تتداخل هذه األشعة بطريقة تعتمد على  2تنعكس األشعة المنكسرة جزئيًا عن سطحه السفلي، وتخرج على شكل الشعاع 
 يلم وقرائن انكسار األوساط المختلفة. كل  من ثخانة الف
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 طور المتعلقة باالنعكاس:لتغيرات ا
  تضمن تغرياا طورياا امليكانيكية ميكن أن ي  ألمواجأن انعكاس ا (Waves (http://cnx.org/content/m58367/latest/)) اا رأينا سابق

  ها انعكاسحني  درجة(     180ها مبقدارطور تغري  ي)أي    على سلسلة  تحركة مموجة  يتم عكس اجتاه  ،  . على سبيل املثال درجة  180 بنحو 
كثافة خطية منخفضة(،  أو تتمتع بدقة،  أكثر  ، إذا كانت السلسلة الثانية أخف )أو  ومع ذلك  سلسلة أثقل. ب  هااليت تربط  ، عند احلدود

  مواج االنكسار. ختضع األ قرينةاخلاص بالضوء هو  الوسيط، لكن هنفس التأثري ئيةالضو  األمواج عطيت  لن حيدث.هذا االنقالب ف
  بقرينة  يتمتعاملوجود خلفها الوسط حبيث  ، عن واجهة هاحني انعكاس ( راديان  πأو )درجة   180ها مبقدارطور يف لتغري  الضوئية 

بسبب الطبيعة  و (. 13.3الشكل  انكسار أصغر ) بقرينة  يتمتع يف الطور عند االنعكاس من وسط ال حيدث تغري و  . انكسار أكرب
±  ىل إ  ياا يكون مساو  انقالبهو أ  الطور يف  ، فإن هذا التغري مواجلأل الدورية 

𝜆

2
من    كل  ويُعدُّ  . (طول املساريف  أو  )املقطوعة   يف املسافة 

 . الرقيقة فالم االنكسار عوامل مهمة يف تداخل األ قرائن طول املسار و 
 
 

 
 يتمتع بقرينةإلى وسط   𝐧𝟏انكسار يتمتع بقرينةوسط من  انتقاله  ، وذلك عندلضوء عند السطح البينياانعكاس  13.3الشكل 

𝒏𝟏 حيث ، 𝐧𝟐 انكسار < 𝒏𝟐 ، بمقدار طور الموجةفي يؤدي إلى تغير مما  𝝅 𝒓𝒂𝒅 . 
 

𝜆دار الطور مبق  زاحة يفاإل  حتدث ،  ( ا هواء على كال جانبيه  معماء    أساسهاعبارة عن فقاعة صابون )  13.3الشكل  يف    فيلمالإذا كان  

2
 

  ال  يكاد  اعنيشعالهذين بني  وفرق طول املسار  ،للغاية  اا رقيق  فيلمال، عندما يكون . وهكذا2الشعاع  يفولكن ليس   ،1يف الشعاع 
يف هذه  فقاعة الصابون مظلمة  تكون املوجية. وبالتايل،يف مجيع األطوال  د امحيدث التداخل اهلو ، اا ذكر، فهي خارج الطور متاميُ 

                احلالة.
    12.3الشكل  يف 2 جيتاز الشعاع الرقيقة.  فالم تداخل األ عندالعامل احلاسم اآلخر بالنسبة لطول موجة الضوء  الفيلم ة تُعدُّ ثخان

أبعد من الشعاع   2tمسافة تقارب   2الشعاع  جيتاز ، على السطح  اا عمودي الضوء  وعندما يسقط . 1الشعاع  باملقارنة مع مسافة أكرب  
𝜆𝑛) يف الوسط، مضاعفات طول املوجة من  أو نصفها هي  هذه املسافة تكون كامل  ما عندو  .1 =

𝜆

𝑛
  طول املوجة هو  λ :حيث ، (

  طور ال ما إذا كان هناك تغري يف  معتمداا أيضاا على هلد ام،أو ا بن اءالالتداخل  حيدثميكن أن  االنكسار(، قرينة يه n يف الفراغ و
 ني. من الشعاع يٍ أل
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 3.3 الثم
 ثخانة طالء عدسة غير عاكس:حساب 
  من وضوح  يقلل مما  ميكن أن ينعكس الضوء من أسطح هذه العدسات املختلفة و عدة عدسات. م الكامريات املتطورة تستخد
  يق رق ال الفيلم، مما يتسبب يف تداخل يوم ز طبقة رقيقة من فلور املغني، يتم طالء العدسات بللحد من هذه االنعكاساتو الصورة. 
 550 وجة املطول ذي  ضوء ال ومت تصميمه للحد من انعكاس ،  1.38 هانكسار  قرينة ت ، إذا كانأقل ثخانة هلذا الفيلم  ي. ما هاهلد ام

nm ، 1.52 هي  انكسار الزجاج قرينة ؟ افرتض أن  شدة الطول املوجي األكثر هذا ما يكون  عادةا إذ . 

 خطة الحل:
  1من الشعاع  كلٍ . يتغري انتقال   3n 1.52 = ، و 1n  ،= 1.38 2n 1.00 = للهواء رانكسا قرينة واستخدام 12.3الشكل إىل  الرجوعب

نصف طول  قدار مب إىل السري  2، حيتاج الشعاع د ام. وبالتايل، للحصول على التداخل اهلهماانعكاسعند   λ /2 مبقدار 2والشعاع 
 . 2tهو  هاطول مسار يف  فرق  ال ، فإن عمودي بشكلٍ  تسقط األشعة وحىت  . 1الشعاع   إضايف عن موجة 
 الحل:

 جيب أن يكون:   ، هنا هلد امللحصول على التدخل ا
 2𝑡 =

𝜆𝑛2

2
  

𝜆𝑛2العالقة:  وتعطى ب فيلم، اليف  طول املوجة هي   λ𝑛2  حيث =
𝜆

𝑛2
 فإن:  ،، وبالتايل    

 2𝑡 =
𝜆 𝑛2⁄

2
  

 : نحصل علىف  ،عروفة إدخال القيم امل، يتم tقيمة  سابحلو 
 𝑡 =

𝜆 𝑛2⁄

4
=
500 (𝑛𝑚) 1.38⁄

4
= 90.6 𝑛𝑚  

 مالحظة:
،  ( األكثر رقة )األحنفعند استخدام الطبقة  د ام أكثر فاعلية يف إنتاج التداخل اهل ، تلك املوجودة يف هذا املثال ك  األفالم،تكون  

هذا  و عاكس. الالطالء غري ب فالماألسمى هذه . وتُ تقل شدة اضاءته ،الزوايا على نطاق أوسع منوارد، ال نظراا ألن الضوء وذلك 
فقط. كما تستخدم الطالءات غري العاكسة يف   اا وجية األخرى يتم إلغاؤها جزئيألن األطوال املذلك ، اا جمرد وصف صحيح تقريب

 وغريها.  نوافذ السيارات والنظارات الشمسية
 

 :الطورالجمع بين فرق طول المسار مع تغيير 
طول موجة  ل  مساوياا  لشعاعنيطول املسار يف فرق  العندما يكون  هدماا، وذلك بن اء للغاية أو أكثر إما الرقيقة  فالم يكون تداخل األ

 : جل سقوط عمودي لألشعةوذلك من أ. طوهلا  كامل نصف   أو  كاملة 
 2𝑡 = 𝜆𝑛, 2𝜆𝑛, 3𝜆𝑛, …  

 أو 

 2𝑡 =
𝜆𝑛

2
,
3𝜆𝑛

2
,
5𝜆𝑛

2
, …  

يعتمد    ،حتديد ما إذا كان هناك تغري يف الطور عند االنعكاس. وبالتايلاا ، جيب عليك أيضهد اماا بن اء أو  فة ما إذا كان التداخل عر مل
  فيلم االنكسار. بالنسبة للضوء األبيض الظاهر على  قرائنوطول موجة الضوء و  فيلمة ال كٍل من ثخان الرقيق على   فيلمتداخل ال
 ثخانة. ألطوال موجية خمتلفة مع تباين ال بن اءك مالحظة ألوان قوس قزح للتداخل الكنمي، تهثخان  تتفاوت

 



 

157 

 4.3 مثال
 :فقاعات الصابون

 ؟ nm 650للضوء األمحر بطول موجة يبلغ  بن اء   فقاعة صابون تنتج تداخالا ت ل ثخانا ما هي أصغر ثالث  ( أ )

 املاء.  قرينة انكسار انفسه  يانكسار الصابون ه قرينة دعتُ 

 ؟ هد امتداخل حلدوث  ات ثخان ي أصغر ثالث ه ما (ب )

 خطة الحل:
𝑛1ا رقيق بني طبقتني من اهلواء. وهكذ فيلم اليت تعمل ك ،لتصور الفقاعة  12.3الشكل استخدم  = 𝑛3 = 𝑛2للهواء و 1.00 =

𝜆 زاحة مبقدارإ املاء(. هناك قرينة انكسار للصابون )أي ما يعادل  1.333
2
  ن السطح العلوي للفقاعة وعدم ع  املنعكس 1 للشعاع 

من   (2tطول املسار )يف فرق ال، جيب أن يكون السفلي. للحصول على تداخل بن اء  ها حسط ن ع  املنعكس 2 للشعاع إزاحة وجود 
𝜆𝑛 ت ثخانا  أول ثالث  -  طول كامل املوجة ف مضاعفات نص

2
 ,
3𝜆𝑛

2
 ,
5𝜆𝑛

2
  فرق  أن يكون ب ، جيد امللحصول على التدخل اهلو  

, 0  األوىل هي الثالث  ثخاناتال  -  من مضاعفات طول املوجة طول املسار 𝜆𝑛 , 2𝜆𝑛 .) 
 الحل:

 : عندما بن اء خل  احيدث هنا تد . أ
 2𝑡𝑐 =

𝜆𝑛

2
,
3𝜆𝑛

2
,
5𝜆𝑛

2
, …  

 : ct ة هيبن اء ثخاناتفان أصغر  ،وبالتايل 
 𝑡𝑐 =

𝜆𝑛

4
=
𝜆 𝑛⁄

4
=
(650 𝑛𝑚) 1.33⁄

4
= 122 𝑛𝑚  

𝑡c  هي  بن اءاليت تعطي تداخل  ،الثانية ة ثخانال
′ =

3λn

4
 : لك، لذ

 𝑡𝑐
′ = 366 𝑛𝑚  

𝑡𝑐  هي  بن اء ة الثالثة اليت تعطي تداخالا ثخانال ،أخرياا 
′ =

5𝜆𝑛

4𝑡
 ، لذلك: 

 𝑡𝑐
′ = 610 𝑛𝑚  

ة مساوية  ثخانل ال يتجزأ من طول املوجة. حيدث األول بالنسبة    اا ، ميثل فرق طول املسار هنا مضاعفهلد ام اخل ابالنسبة إىل التد . ب
 : أن لوجود تغيري يف الطور يف السطح العلوي، أي  اا نظر   وذلكالصفر،  ىلإ

 𝑡𝑑 = 0  

ا متت مناقشتها أعاله. أول  فيلم رقيقحلالة   د ام: اهل التداخل حتدثة غري صفرية ثخان جدا
 2𝑡𝑑

′ = 𝜆𝑛  

 : املعروفةباستبدال القيم 
 2𝑡𝑑

′ =
𝜆

2
=
𝜆 𝑛⁄

2
=
650 (𝑛𝑚) 1.333⁄

2
= 244 𝑛𝑚  

2𝑡𝑑  الثالثة هي هلد امة ة اثخانال اا،أخري 
" = 2𝜆𝑛 :لذلك ، 

 𝑡𝑑
" = 𝜆𝑛 =

𝜆

𝑛
=
650 (𝑛𝑚)

1.333
= 488 𝑛𝑚  

 مالحظة:
، سيكون هناك  ة. أوالا ثخان يف ال   املتجانسةزيادات  عند الومظلمة    مضيئة  اا حزمعة مضاءة بضوء أمحر نقي، فسنشاهد  ت الفقاإذا كان

عند   ، ومظلم𝑛𝑚 366عند  ضيء، وم 𝑛𝑚 244 عند مظلم، مث 𝑛𝑚 122ثخانة ب  ضيء )ساطع(، مث م معدومةة ثخان ب خط مظلم
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488 𝑛𝑚610 عند  ضيء ، وم 𝑛𝑚 بني هذه اخلطوط  ، فسيتم توزيع املسافات ثخانة يف ال  سلس  ميز بتغري ة تتالفقاع ذا كانت. إ
 . بشكل متساوٍ 

ا أن  مشأهناليت من و  ، فقاعة الصابونل  تان التاليتانثخان ، ما هي ال4.3المثال يف   اا للمضي قدم  فهمكتحقق من  2.3  ✓
 ؟ هد امخل ا، و )ب( تدخل بن اء اإىل )أ( تد اتؤدي 

 

، حبيث  اا الشرائح مسطحة جدحيث  (.  14.3الشكل  الرقيقة عند فصل شرائح اجملهر )انظر    فالم يف األآخر للتداخل    كن رؤية مثالمي
  ( شريط)   خط   ، لذا يتشكل األول   على   حيدث تغيري الطور على السطح الثاين ولكن ليس حيث  اهلواء بني اجلانبني.    ة طبقة ثخانزداد  ت

  اا وتكرار   اا البنفسجي إىل اللون األمحر مرار ، حيث تنتقل من اللون  خل البن اء س قزح للتدارر ألوان قو مس الشرائح. تتكتالتمظلم حيث  
  املتشكلة زاوية  ال ، ألن التغيريات الطفيفة يف  هذه اخلطوطمع زيادة طبقة اهلواء، يصبح من الصعب رؤية    . مع زيادة املسافة بني الشرائح 

، فسيتم احلصول على  ادي اللون بدالا من الضوء األبيضمت استخدام ضوء أحثريات أكرب على اختالفات طول املسار. إذا هلا تأ
 . ة ومظلمة بدالا من تكرار ألوان قوس قزح ضيئ م  خطوط

 

 
الشرائح  ( يتم إنتاج خطوط ألوان قوس قزح من خالل تداخل فيلم رقيق في الهواء بين اثنتين من a): 14.3الشكل 

ء )وسط الهواء الذي له شكل وتد أو إسفين( بين  ي اتخذتها األشعة في الهوا( رسم تخطيطي للمسارات التbالزجاجية. )
( إذا كان الهواء مضاًء بضوء أحادي اللون، يتم الحصول على خطوط مضيئة ومظلمة بداًل من تكرار cالشرائح. )

 ألوان قوس قزح. 
 

كمعيار لتشكيل    العدسة أو املرآة دام سطح تخاسة. ميكن الرقيقة يف تصنيع األدوات البصري  الم ف يوجد تطبيق مهم لتداخل األ
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  ني سطحالعندما يتم وضع  تشكل، اليت ت الظاهرة املسماة حلقات نيوتن  3.15الشكل . يوضح األدوات البصرية بالدقة املطلوبة
  نيوتن  يل.مها بالتفص حاق نيوتن وصفها واستخدالدائرية حلقات نيوتن ألن إس  األهدابسمى  . )تُ فوق بعضهماعدستني  ل  املستويني

لضوء(. يشري اللون احملدد إىل زيادة  لة  ي وجاملطبيعة  الأهنا كانت بسبب    عتقد ي ، نيوتن مل  اكتشفها الذي  هو    ؛ روبرت هوكمل يكتشفها
 ىت اختفاء مجيع حلقات نيوتن. ح ري معاجلة سطح العدسة  وجت،  فجوة بينهمايف املسافة بني العدسة والمبقدار نصف الطول املوجي  

 

 
تداخلية عندما يتم وضع عدستين مستويتين محدبتين )يكون أحد وجهي هذه   أهداب "حلقات نيوتن": 15.3الشكل 

العدسة محدبًا واآلخر مستويًا( توضع، بحيث يكون الطرفان المستويان على تماس مباشر. تظهر الحلقات عن طريق  
سطح ليست مستوية ، مما يشير إلى أن هذه األالتداخل بين الضوء المنعكس على السطحين نتيجة للفجوة الطفيفة بينهما
 ((. credit: Ulf Seifert) بدقة )تمامًا( ولكنها محدبة قلياًل )االئتمان: أولف سيفرت

 

يف الطبيعة أو يف التصنيع. تتميز أجنحة بعض العث والفراشات   ، سواءٌ العديد من التطبيقات األخرى  يف الرقيقة  فالم األ ستخدم ت
  بن اء ، يتأثر لون اجلناح إىل حد كبري بالتداخل ال الرقيقة. باإلضافة إىل التصبغ   فالماأللوان بسبب تداخل األهذه    ون تك ت  . بألوان قزحية

الطالء   )خدمات( ملصنعة للسيارات وظائف. تقدم بعض الشركات ابفيلم لبعض األطوال املوجية املنعكسة من سطحه املغلف 
  ختالف االعلى    )باهظ الثمن(  نتاج ألوان تتغري مع الزاوية. يعتمد هذا اخليار املكلفقة إلالرقيفالم  اخلاصة اليت تستخدم تداخل األ

مسات  لتحضري    أو الصور اجملسمة الضوء    شبكة احليودالرقيقة أو    فالمتداخل األستخدم  يُ مع الزاوية.    املختلفة   فيلمأطوال مسار ال   بني
،  1998مبكر من عام  القيادة والعناصر املماثلة املعرضة للتزوير. يف وقتاألمان على بطاقات االئتمان واألوراق النقدية ورخص 

  تزوير الصعب ، مما جيعل من لضوء ا  شبكة حيودهي  أمان   مسةقادت أسرتاليا الطريق مع سندات الدوالر املطبوعة على البوليمر مع  
  فالم ا تشتمل العملة األمريكية على تأثري تداخل األينم، بالعملة. تستخدم بلدان أخرى، مثل كندا ونيوزيلندا وتايوان، تقنيات مماثلة 

 . الرقيقة 
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 The Michelson interferometer تداخلمقياس ميكلسون لل | 5.3
 التعليمية األهداف 

 :على ا  ، ستكون قادر الفصلجزء من  في نهاية هذا ال 
 . المرآة ة حرك ج عنميكلسون للتداخل النات  مقياسباستخدام   األهدابفي  الحاصلة  شرح التغيرات   •

 . في الوسط  ميكلسون للتداخل الناتج عن التغيرات   باستخدام مقياس  األهداب  الحاصلة فيشرح التغيرات   •
 

- 1852، الذي عاش يف الفرتة )Albert A. Michelson  الفيزيائي األمريكي  من قبل الذي مت اخرتاعه  للتداخل،    ميكلسون يعد مقياس  

ا بعد أن تسلك مسارات  مإىل جزأين مث إعادة جتميعه  ئي شعاع الضو التقسيم من خالل تداخل  أهدابأداة دقيقة تنتج  (، 1931
صفيحة   املصدر هوهذا حيث ، Sاملصدر ن ية صادرة عحزمة ضوئ مقياس التداخل ومسار  16.3الشكل بصرية خمتلفة. يوضح 

،  M ةض فضنصف ماحلزمة مبرآة هذه تصطدم . 𝜆0  ن مصباح أحادي اللون بطول املوجة الصادر عالضوء  تعمل على بعثرةزجاجية 
، حيث ينعكس  1M  مستوية قابلة للحركة ينتقل الضوء املنعكس إىل مرآة  .  حيث ينعكس نصفها على اجلانب ومير نصفها عرب املرآة

مث باجتاه املراقب   2M بواسطة املرآة الثابتة ،الذي تابع املرور النافذ، . ينعكس النصف )الناظر( إىل املراقب  Mمرة أخرى من خالل 
 . Mة بواسط 

 

 
 لضوء الليزر.  مبعثرةمصدر الضوء الممتد عبارة عن صفيحة زجاجية للتداخل.  ميكلسون ( مقياسa) : 16.3الشكل 

(b منظر )للتداخل  علوي لمقياس. 
 

وبالتايل تتداخل.   ، (سابقاا   ماسك)مرتابطة مت شرح حالة الت، فهي متماسكة  املصدر من هانبعان من النقطة نفست  زمتنياحل تا ألن كل
ة  ثخان عربان ت  زمتنيمرة واحدة فقط. لضمان أن كال احلمتر  ى خر واأل ،ثالث مرات  M ر عربة متواحد حزمةالحظ من الشكل أن 

 مكررة هي نسخة هذه اللوحة .  2M على حيتوي  الذي  املسارمن الزجاج الشفاف يف   Cتعويضيةيتم وضع لوحة  ،ها نفس الزجاج 

ا  يف مكاهن لوحة التعويض مع وجود   M املستخدمة إلنتاج هاما يتم قطعها من قطعة الزجاج نفس  الفضة( وعادةا  طالء  بدون ) M من
(C)،  عند إعادة   زمتنياحل  مساركون الفرق يف ، ويجيتازوهنافقط إىل الفرق يف املسافات اليت  احلزمتني بني  ييرجع أي فرق طور

2𝑑1 توحيدمها هو − 2𝑑2،  حيث𝑑1  سافة بنيهي املM  1وM  ، و 𝑑2 هي املسافة بنيM  2 وM  .  لنفرتض أن هذا االختالف يف
وتكون مرئية   ،املصدر نللنقطة ع خيال مضيءظهر يبن اء و حيدث تداخل  مث ،  𝑚𝜆0املسار هو عدد صحيح من األطوال املوجية 

  بن اء إىل تداخل    ه،هلما اختالف املسار نفس حزمتان الذي له  ،صدر امل من املراقب. اآلن خيضع الضوء من أي نقطة أخرى   من قبل 
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 (. عندما يتم نقل17.3الشكل  ) 𝑚𝜆0  ريقابل اختالف املسامضيئاا    هدباا النقطية هذه  خيلةجمموعة األ . تعدضيء م  خيالوينتج 

 1M   مسافة  Δ𝑑 = 𝜆0 ،  . وبالتايل خر  من قبل هدب جماور آكان مشغوالا هدب  ، وينتقل كل 𝜆0  فرق املسار هذا مبقدار ، يتغري ⁄2
الدقيقة اليت   زاحة اإلميكن للمراقب قياس حاالت ،  1M اليت متر بنقطة معينة عند نقل،   mهدابمن خالل حساب عدد األ

 : التالية العالقة من خالل، طول املوجة مع باملقارنة   صغريةتكون 
(3.7 ) Δ𝑑 = 𝑚

𝜆0

2
  

 
 (يوتيوب / الئتمان: "مقاطع فيديو سيلز")ايكلسون للتداخل من مقياس م ب الناتجةهدااأل: 17.3الشكل  

(credit: “SILLAGESvideos”/YouTube). 

 

 5.3 مثال
 قياسات دقيقة للمسافة بواسطة مقياس ميكلسون للتداخل:

قابلة   2M املرآةو  ثابتة  1Mة على املرآمع احلفاظ  تداخلميكلسون لليف مقياس  𝑛𝑚 630 موجة ستخدم ضوء الليزر األمحر بطول يُ 
أوجد  .  التعامد بالنسبة للناظرهداب اليت مت العثور عليها ألجل اإلزاحة السابقة كانت عند نقطة  األ ،)حتريكها مسافة معينة(   للحركة
 . واحد للحصول على هدب اخلط املرجعيهبا عن   2Mآة املر  ريك حت مت  اليتاملسافة 

 خطة الحل:
 . ( 16.3الشكل )  هبا  2Mة حتريك املرآاليت مت  Δ𝑑   إلجياد املسافة ل تداخلل  ميكلسون  مقياس   يفتداخل  شرط ال نستخدم 

 الحل:
  املرآة  هبا حتركت املسافة اليت (، m=1ل كل هدب عند نقطة التقاطع يكون )من أج، 𝑛𝑚 630 للحصول على ضوء الليزر األمحر 

2M 1 املراة نت اإذا كM  هي باهتا ثعلى  فظاحت : 
 Δ𝑑 = 𝑚

𝜆0

2
= 1 ×

630 (𝑛𝑚)

2
= 0.315 𝜇𝑚  

 :مالحظة
  والقياسحدات االو  فقرة كما هو مذكور يف مقياس معياري.  جياد إقياس هو أحد التطبيقات املهمة هلذا امل

(http://cnx.org/content/m58268/latest/ )    تداخل ميكلسون لل   على أنه إزاحة املرآة يف مقياس املعياري  املقياس  مت تعريف طول  
 ي. غاز  انفراغأنبوب   املوجود يف ( krypton-86) 86  معني من الكريبتون  دبالطول املوجي هلمن  1,650,763.73 بنحو 
 
 

http://cnx.org/content/m58268/latest/
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 6.3 مثال
 االنكسار للغاز قرينةقياس 

الفراغ   عد  . اووضع الغازات فيه ما بداخلها رفقات إلخالء يتم وضع حجرة زجاجية مع مميكلسون،  مقياس أذرع يف إحدى 
، تالحظ  الغرفة  إىل   ببطء  يتم السماح للغاز بالدخول  كما  احلاوية فارغة.  تكون  ، سم. يف البداية  2)احلجرة(    داخل احلاوية)العرض(  

  احلجرة يف الوقت الذي متأل فيه  اقبة. يف جمال املر  أي اخلط املرجعي يعرب من داخلها( ) اا مرجعي اا تتخطى خط املظلمة األهداب أن 
لضوء  ا  طول موجةاملرآة(. )إزاحة  اخلط املرجعي عن  زاحة السابقةدباا ألجل اإله 122 أحصيت، تكون قد لضغط املرغوب فيهبا

 االنكسار هلذا الغاز؟  قرينة  يما ه، (𝑛𝑚) 632.8  املستخدم هو 
 

 
 خطة الحل:

مع    وعدد األطوال املوجية اليت تتناسب  ،فارغة وهي  اليت تتناسب مع احلجرة    ، وال املوجية الفرق بني عدد األط   هدباا   m=122  شكلتُ 
  قرينة  ، الذي يعرب عن nعاملقدار املأقصر مب ،مملوءة وهي  ، يف احلجرة طول املوجةكون ويعندما متتلئ بالغاز.  هااحلجرة نفس
 . االنكسار

 الحل:
𝑡 ينتقل الشعاع مسافة  = 2(𝑐𝑚)  زجاجية ومسافة أخرى رب الغرفة ال إىل اليمني ع t  .املسافة املقطوعة  إىل اليسار عند االنعكاس

𝐿  ي ه الكلية = 2𝑡 يكون عدد األطوال املوجية اليت تناسب هذه احلجرةة، و فارغاحلجرة  كون ت  عندما : 
 𝑁0 =

𝐿

𝜆0
=

2𝑡

𝜆0
  

𝜆0: حيث = 632.8 (𝑛𝑚)   فإن الطول املوجي هو خر وسط آ أي  يفلكن املستخدم.  وءلض لفراغ الهي الطول املوجي يف ، 𝜆 =

𝜆0

𝑛
 : االنتقال هو  املشاهدة يف  هدابعدد األمواج و عدد أطوال األبالتايل و  
 𝑚 = 𝑁 −𝑁0 

 𝑚 =
2𝑡

𝜆0 𝑛⁄
−
2𝑡

𝜆0
  

 𝑚 =
2𝑡

𝜆0
(𝑛 − 1)  

 : حنصل على  (n-1)وعند احلل ألجل 
 𝑛 − 1 = 𝑚(

𝜆0

2𝑡
) = 122 (

632.8×10−9𝑚)

2(2×10−2𝑚)
) = 0.0019  

 : وبالتايل يكون
 𝑛 = 1.0019  
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 مالحظة
  ( 1)الفرق بني   . (1)حبيث نعتربها عادةا مساوية ، يف حالة الفراغ( )بالفراغ    من تلك اخلاصة اا انكسار الغازات قريبة جد قرائن تكون 

  ال ميكننا  ، على سبيل املثال، مقياس التداخل لتقنية  مماثل بشكل تقنية حساسة لدرجة أن القياس يتطلب  اا صغري جد ( 1.0019)  و
)قانون االنعكاس واالنكسار أي قوانني سنيل  سنيل  القيمة باستخدام تقنيات تعتمد ببساطة على قانون أن نأمل يف قياس هذه 

 . ديكارت( 

اا ما  ، هو عدد صحيح، وهو غالبا مالحظته تمت هداب اليت عدد األهو   m على الرغم من أن تحقق من تفهمك  3.3 
كنت  ، إذا  3.6املثال . يف هداباأل عدد فقدان املسار عند حساب اا العملية، من السهل جدمن الناحية  ،اا يعترب عدم اليقني صفر 

املثال  يف    احساهب اليت مت    ، االنكسار  قرينة قيمة  هل تكون  m = 122( ،a  ) د تقدير الرقم   عنقد سهوت )غاب عنك( مخسة أهداب  
 ؟ هي  كمو  (b)  اا؟ جدصغرية  أو  اا جد ةكبري ،  3.6

 

األمواج البصرية سائل فيحل الم خطة
  

الشقوق أو األغشية  حالة تداخل . حدد ما إذا كانت ينطوي عليها ما إذا كان التداخللتحديد  الحالة دراسة  (:1)  الخطوة 
 .حةطرو الم ة سألفي الم  الحسبانالرقيقة أو مقاييس التداخل تؤخذ في  

  الشقوق المزدوجة تنتج أنماط تداخل متشابهة للغاية،  وأ  شبكات الحيود في حالة وجود شقوق، الحظ أن  (: 2)الخطوة 
قمم  و   ةكبير   ةمركزي  بقمة عظمىأكثر حدة(. تتميز األنماط ذات الشق الواحد  أي  )قمم عظمى ضيقة  لها  الحيود    لكن شبكة

 . أصغر على الجانبين عظمى 
الة تداخل الفيلم الرقيق أو مقياس التداخل، الحظ فرق طول المسار بين األشعة التي تتداخل. تأكد  ح في(: 3)الخطوة 

وجود تحول إضافي    ا  في الوسط المعني، ألنه يختلف عن الطول الموجي في الفراغ. الحظ أيض  طول الموجةمن استخدام  
𝛌  بمقدارفي الطور 

𝟐
 . برك أ قرينة عندما ينعكس الضوء من وسط به  

في هذه   مفيدةبالمعطيات  قائمة وتعد كتابة )تحديد المجهول(. سألةحدد بالضبط ما يجب تحديده في الم (: 4) الخطوة 
 ثم ضع العالمات المفيدة على الرسم.   .للحالة   ا  . ارسم مخططالحالة

يتم  )   في األمثلة السابقة  ور مذكة كما هو  سأل من الم  أو يمكن استنتاجه  استخالصه  يمكنقائمة بما    بإعداد  قم   (: 5)الخطوة  
 (. المعاريفد يحدهنا ت

  الحيود شبكية و  الشقوق : المعروفة القيم المراد تحديده )المجهول( وأدخل للمقدار حل المعادلة المناسبة  (:6)  خطوة 
 . Rayleigh استخدام حدود معادالت رايليو 

من   ا  صحيحا  ن أجل تحول كلي يمثل عددنَّاء متداخل بغشية الرقيقة، يكون لديك األبالنسبة إلى تداخل (: 7) الخطوة 
  ا  من األطوال الموجية. ضع في اعتبارك دائم  نصفيا    يمثل عددا    لتحول كلي   هدَّام األطوال الموجية. لديك تداخل    مضاعفات

 هدَّام.  القاع تداخلبينما تكون القمة إلى    تداخل بنَّاء،أن القمة إلى القمة تكون  
؟ ال يمكن أن تكون الزوايا في أنماط التداخل  اإلجابة منطقيةا كانت اإلجابة معقولة: هل ة ما إذ ق لمعرفتحق(: 8) الخطوة 

 ل.درجة، على سبيل المثا 90أكبر من  
 
 

 
 

 
 



 

164 

 مراجعة الفصل الثالث:
 الكلمات المفتاحية:

 . و توجد عالقة تربط بني األطوار أمواج يف الطور نفسه أ : األمواج المتماسكة

 . مظلمة من التداخلأو : أمناط مضيئة الهدب 
 . : أمواج هلا عالقة عشوائية للطور ماسكةغير مت

 . تستخدم تداخل األمواج إلجراء قياسات معينة   آلة )جهاز( : مقياس التداخل
 . : ضوء يتكون من طول موجة واحدة فقط اللون  أحادي

 . بينهمايجة الفجوة الطفيفة ينعكس على سطحني نت ضوء الدائري الناتج عن التداخل بني   : منط التداخلنيوتن   حلقات

 . لشق مزدوج  د امواهل بن اء يف املعادالت للتداخل ال املستخدم  m: عدد صحيح  رتبةمال

 . شقوق املتعددةال من خالل  ةاملرئي إضاءة و التداخل  أهداب شد : أةالرئيس  القمة العظمى 
 الرئيسة.  القمة العظمىمن  شدة لكن أقل  أهداب تداخل مضاءة، : ةالثانوي  العظمى القمة 
 يق. الرق  فيلم للالتداخل بني الضوء املنعكس من األسطح املختلفة   هو  :الرقيقة  األغشية   تداخل

 

 المعادالت المفتاحية:
Δ𝑙 بن اء( التداخل ال ) = 𝑚𝜆, 𝑓𝑜𝑟 𝑚 = 0,±1,±2,±3,…  

Δ𝑙 د ام( التداخل اهل) = (𝑚 +
1

2
) 𝜆, 𝑓𝑜𝑟 𝑚 = 0,±1,±2,±3,…  

  من شقني إىل نقطة مشرتكة على  مواجسار لألختالف طول امل)ا
Δ𝑙 ( الشاشة = 𝑑 sin 𝜗  

𝑑 بن اء( التداخل ال ) sin 𝜗 = 𝑚𝜆, 𝑓𝑜𝑟 𝑚 = 0,±1,±2,±3,…  

𝑑 د ام( التداخل اهل) sin 𝜗 = (𝑚 +
1

2
) 𝜆, 𝑓𝑜𝑟 𝑚 =

0,±1,±2,±3,…  

𝑦𝑚 ( ɱ بة ت ر مذي   ضاءم هدب املسافة من احلد األقصى املركزي إىل ) =
𝑚 𝜆 𝐷

𝑑
  

Δ𝑑 ( يكلسون منوع  تداخلالاإلزاحة املقاسة بواسطة مقياس ) = 𝑚
𝜆0

2
  

 

 الملخص
 (:Young شقي التداخل مزودج الشق )تداخل. 1.3

 أن الضوء له طبيعة موجية. على   اا أعطت جتربة شقي يونغ دليالا قاطع  •
 . الضوء من شقنيالتداخل من خالل تراكب  منط يتم احلصول على   •

 رياضيات التداخل: .2.3
𝑑 ، حيدث تداخل بن اء عندما تكون يف احليود مزدوج الشق • sin 𝜃 = 𝑚𝜆  من أجل(𝑚 =  : حيث (…,±3,±2,±1,0

d  هي املسافة بني الشقوق ،θ  واملرتبطة باجتاه ورود الشعاع هي الزاوية ، m  التداخل  مرتبة    يه . 
𝑑  كونما تعند  د ام التداخل اهل  حيدث • sin 𝜃 = (𝑚 + 1)𝜆 )    من أجل𝑚 = 0,±1,±2,±3,… .) 
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 متعدد الشقوق: التداخل .3.3

Nحيث تكون  التداخل من شقوق متعددة ) عند   • >  : عدد الشقوق. Nة، حيث  والثانوي   ة األساسي  القمة العظمىنتج  ت (  2 

 )عرض اهلدب(.   الرئيسة وينخفض العرض مى عظمع زيادة عدد الشقوق، تزداد شدة القمة ال •

 الرقيقة:التداخل في األفالم  .3.4

فيه، حيدث تغري يف الطور   كان  الذي قرينة انكسار الوسط انكسار أكرب من  قرينة عندما ينعكس الضوء من وسط له  •
𝜆  بزاوية   إزاحةدرجة )أو  180مبقدار  

2
 .) 

. باإلضافة إىل اختالف طول املسار،  للفيلم العلوية والسفلية  حيدث تداخل فيلم رقيق بني الضوء املنعكس من السطوح  •
 . الطورميكن أن يكون هناك تغري يف و 

 ميكلسون لقياس التداخل: مقياس .3.5

𝑎مسافة  أذرع جهاز القياس عندما حترك املرآة يف أحد 

2
  دب شغله اهلين الذي كا التداخل إىل املوضع  منط يف  دبنتقل كل ه ي ،   

 اا. اجملاور سابق
 

 أسئلة نظرية:
 (:يونغشقي التداخل مزدوج الشق )تداخل  .1.3

ملصدرين مستقلني   ه. هل سيتم احلصول على النمط نفس )ثانويني( مصدرين يونغ شعاع ضوء واحد إىل  شقيتقسم جتربة  .1
 .ذلك فسِّر  املصابيح األمامية لسيارة بعيدة؟ ، مثل للضوء

 .ذلك  فسِّر؟ هد ام خل اسوى تد فيها يوجد  ال بتجربة عملية  قيام لاهل من املمكن  .2

مصابيح   مت استبدال ، منط تداخل على شاشة بعيدة؟ ماذا لو اا معاإلغالق  ، حمكماا ال ينتج مصباحا صوديوم صغريانملاذ .3
 ليزر مثبتني بالقرب من بعضهما؟  الصوديوم مبؤشرين 

 التداخل: ياترياض. 2.3
  املتشكلةيف اهلواء مث كرر التجربة يف املاء. هل تصبح الزوايا   شقي يونغ  إلجراء جتربة  هلنفرتض أنك تستخدم الشق املزدوج نفس  .4

 .فسِّر ذلكنمط التداخل أكرب أم أصغر؟ هل يتغري لون الضوء؟ ل  ها جزاء نفساأليف 

 املزدوج؟ ماذا سيحدث لو مت استخدام الضوء األبيض؟  ملاذا يتم استخدام الضوء أحادي اللون يف جتربة الشق .5

 األفالم الرقيقة:التداخل في . 3.3

، فلن يتم  اا كبرية جد  )االسفني( التداخل؟ إذا كانت زاوية الوتد أهدابعلى تباعد  )االسفني( ما تأثري زيادة زاوية الوتد .6
 ؟ ذلك  فسر.  هدب مالحظة 

؟  هد امأو  بن اءبشكل  كانتا تتداخالن  إذاني يف الطور متوافقت  الضوء من تني ملوج املأخوذةالفرق يف املسارات  يكون كيف  .7
 نعكاس؟ بواسطة االنكسار؟ اال  بواسطة  ذلككيف ميكن أن يتأثر 

  أن   علماا   ؟ اليت تطفو على طبقة دمعية لشخصالضوء املنعكس من أي سطح من العدسات الالصقة    طورهل هناك تغري يف   .8
 . ، وسطحها العلوي جاف1.5 حنو انكسار العدسة  قرينة

، يتم وضع غطاء زجاجي فوق قطرة ماء على شرحية زجاجية. ميكن أن ينعكس الضوء  جمهرية عند وضع عينة على شرحية  .9
ومن الشرحية الزجاجية أسفل قطرة املاء. يف أي السطوح سيكون هناك تغيري يف   ه املوجود من أعلى الغطاء الزجاجي وأسفل 

 املنعكس؟  للضوء   الطور
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 .عبارة عن ثاين كربيتيد الكربون جاجالز السؤال أعاله إذا كان السائل بني قطعيت  ن أجب ع .10

، الحظت وجود قوس قزح من اللون ينعكس من سطحه الرطب. اشرح  يمة الغذائية لشرحية حلم اخلنزير أثناء التفكري يف الق .11
 ؟ سببه

.  مواجحيدث جلميع أطوال األ  د امدرك أن التداخل اهليو (  )أحنف أجزائها   أحنفها  يالحظ املخرتع أن فقاعة الصابون مظلمة يف .12
،  يف مجيع األطوال املوجية؟ مبعىن فعاالا حيث يكون كيف ميكن أن تستخدم هذه املعرفة لصنع طالء غري عاكس للعدسات 

  يصعب  )مىت  الطالء؟ كيف ميكن أن يكون هذا غري عملي ثخانة االنكسار و  قرينةاليت ستكون هناك على  القيمما هي 
 ؟ حتقيقه(

.  ولسقوط عمودي للضوء  ة ي داحأيعمل بشكل مثايل لطول موجة  ،3.3 املثال ل الذي مت وصفه يف ثم  ، الطالء غري العاكس  .13
 .باإلجابة )حدد بدقة(  األخرى؟ كن دقيقاا  السقوط ماذا حيدث لألطوال املوجية األخرى واجتاهات 

سيكون من  هل  ؟ رقيق فيلممن  ة مسيكة من الزجاجمن قطع ء ينعكس التداخل لضو  هدبأكثر صعوبة رؤية  يكون ملاذا  .14
 ؟ ضوء أحادي اللونقد استخدمت  األسهل إذا كان 

 :لتداخللميكلسون  مقياس  .5.3
 ).انكسار الغاز )مبا يف ذلك اهلواء قرينةيكلسون لقياس م صف كيف ميكن استخدام مقياس  .15

 

 مسائل:
 التداخل: رياضيات .2.3
على الشقوق   ردالذي ي (𝑛𝑚) 450طول املوجة  ي ذاألوىل للضوء األزرق  املرتبة من  القمة العظمىون تكيف أي زاوية،  .16

 ؟(𝑚𝑚) 0.0500  مسافة تساوييفصل بينها  واليت  املزدوجة 

فصولة  املعلى الشقوق املزدوجة  ردي (𝑛𝑚) 580 موجته  طول  ر غوهو ضوء أص  ةالثالث  رتبةمن امل  القمة العظمى احسب زاوية  .17
 .(𝑚𝑚) 0.100  مسافةبـ

 درجة؟   30.0بزاوية    أوىل  قمة عظمى  𝑛𝑚 610  وجةاملذي طول    للضوء الربتقايل  يتكونيث  حب  ،الفاصل بني شقني البعد  ما هو   .18

 .درجة45.0 بزاوية  𝑛𝑚 410  وجةاملذي طول  للضوء البنفسجي  األوىل القمة الصغرىشقني اليت تنتج الاملسافة بني  أوجد .19

  مبسافة   فصولة املعلى الشقوق املزدوجة    ورودهدرجة عند    30.0بزاوية    ةالثالث   القمة الصغرىللضوء الذي له    املوجة طول  احسب   .20
3.00 (𝜇𝑚)  ية اتباعك خطوات ظهر بوضوح كيف أ . عن بعضها ( بصريات املوجة مسائل حل  خطة :Wave Optics)  ،

 . هناية الفصلجودة يف املو 

من   القمة العظمى ت إذا كان ،  (𝜇𝑚) 2.00 مسافة  تفصل بينهااليت على الشقوق املزدوجة  وارد الللضوء  طول موجة ما هو  .21
 درجة؟  60.0زاوية  عند دث حتالثالثة  ملرتبة ا

 السابق؟  املثاليف  عند التطبيق  ةالرابع  رتبة املمن  القمة العظمى تكون ت أي زاوية  عند .22

  عن بعضها مبسافة  فصولةاملعلى الشقوق املزدوجة  رد ي  𝑛𝑚 400 وجة املطول  ي ذ للضوء  العظمى رتبة للقمةم أعلى هو ما  .23
25.0 (𝜇𝑚)  ؟ 

ث تكون القمة  حي و ، (𝜇𝑚) 1.20 مسافةفصولة بـاملعلى الشقوق املزدوجة  رد ي الذي للضوء ة احبث عن أكرب طول موج .24
 ؟ رئي من الطيف اجلزء امل. هل هذا يفوىل العظمى من املرتبة األ

 ؟𝑛𝑚 720  بطول موجة الثانية للضوء األمحر  رتبةاملمن  القمة العظمى نتج تُ أن   ابني شقني من شأهن  مسافةأصغر  ي ما ه .25
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  أطياف  الثانية ألي ضوء مرئي؟ )ب( جلميع رتبةاملمن  العظمىالقمة نتج تُ أن  ابني شقني من شأهن مسافةأصغر  يأ( ما ه) .26
 ؟ الضوء املرئي 

زاوية    أي  ، عنداتدرج   10.0على شق مزدوج بزاوية    واردالاألوىل للضوء أحادي اللون    رتبةاملمن    القمة العظمى  تأ( إذا كان) .27
 هنا؟  ة ممكن رتبة مأعلى   ي؟ )ج( ما هاألوىل  القمة الصغرىزاوية   الثانية؟ )ب( ما هي رتبةاملمن  القمة العظمى تكون 

  عندما تكون y   املقدار  الشاشة بواسطة   من مركز  عن املسافةالتعبري    من الشاشة، مع x يظهر أدناه شق مزدوج يقع على مسافة .28
d  بالنسبة للزوايا الصغرية ،  ذلك  بنيِّ   األهداب.سمى  تُ واليت    ، ضيئةالعديد من البقع امل ، تظهر  اا املسافة بني الشقوق كبرية نسبي  
 (sin 𝜃 = 𝜃)  حيث(θ  )العالقة التالية: ب األهداب بني  يتم إعطاء املسافة و ،  تقدر بالراديان 

 Δ𝑦 =
𝑥𝜆

𝑑
 

 

 
على الشقوق   وارد ال  𝑛𝑚 633 ذي طول موجةللضوء  هداب، )أ( حساب املسافة بني األالسابقة  املسألة باستخدام نتيجة  .29

إذا   بداهاألمن الشاشة. )ب( ما هي املسافة بني  (𝑚) 3.00 على بعد ، وتقع(𝑚𝑚) 0.0800 سافةمبفصولة املاملزدوجة 
 . 1.33 يهللماء االنكسار  قرينة كون ت حيث ، يف املاء   اا اجلهاز بأكمله مغمور  كان

وتقع   (𝑚𝑚) 7.50 مفصولة مبقدار أهدابللضوء الذي ينتج  طول املوجة ، احبث عن سابقتنيال املسألتني استخدام نتيجة ب .30
 ؟  (𝑚𝑚) 1.20مبقدار  فصولة املعن الشقوق املزدوجة  (𝑚) 2.00  تبعد على شاشة 

  على شاشة تبعد  ةاملركزي  القمة العظمى عن (𝑐𝑚) 2.8 هو  ةاخلامس القمة العظمى البعد بني ، شقنيالذات يونغ يف جتربة  .31
1.5 (𝑚)   0.15  مبقدار مفصولة عن الشقوق. إذا كانت الشقوق (𝑚𝑚)؟ ، فما هو طول موجة الضوء املستخدم 

لطول موجة   ةالرابع  القمة العظمى وجد ت  ،. على شاشة العرض ل املوجيةا طو ن األمثنني يرسل اجتربة يونغ  يف  صدربفرض امل  .32
 ل املوجتني؟ اطو أ ما هي النسبة بني ، لطول املوجة األخرى  ة اخلامسه للقمة العظمى واحدة يف املكان نفس

البعد بني  ما هو مقدار ، (𝑚𝑚) 0.50 مبسافة  مفصولني  شقني ضيء يُ  𝑛𝑚 650 و  𝑛𝑚 500 بطول موجتني  إذا كان ضوء  .33
 ؟ عن هذه الشقوق   (𝑚) 2.0  تبعد مسافة على شاشة  رتبة الثانية من أجل هذه األطوال املوجيةمن امل ة الرئيس القمم العظمى 

  القمة العظمى  تشكل ت. )أ( يف أي زاوية  𝑛𝑚 400  مسافة على شق مزدوج مفصولة  𝑛𝑚 700  الضوء األمحر بطول موجة  رد ي .34
معقول بشأن هذه النتيجة؟ )ج( ما هي االفتراضات غير المعقولة  ال  غريالشيء  ؟ )ب( ما هو  ر النكساحالة ااألوىل يف    رتبة املمن  

 ؟ المتضاربة أو 
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 :وقمتعدد الشق التداخل .3.3
أ( ما  ) ، 𝑛𝑚 580  طول موجة ذي  أصفر بضوء ومضاءة  (𝑚𝑚) 0.25مبقدار  بفرض لدينا عشرة ثقوب متساوية البعد بينها  .35

على شاشة تبعد   القمم العظمىمقدار البعد بني هذه لثة والرابعة؟ )ب( ما هو  ثاالرئيسة ال قمم العظمى لل املواضع الزاوية  يه
2 (𝑚) ؟ عن هذه الشقوق 

  قابل امل املتجاورين على كال اجلانبني. احبث عن العرض ظلمني كفاصل بني احلدين امل  ضاءةامل  هداباألميكن حساب عرض  .36
 ؟ ة السابقة سألالثالث والرابع من امل ضاءين امل  دبنيلله ة لزاويل

 ة؟ الرئيس القمة العظمى إىل   ةالثانوي  القمة العظمى يف ، حدد نسبة شدة الذروة تداخل ثالثي الشقوق  منط  ألجل .37

𝑑)  مبقدار  مفصولة  اا شق  20  )أ(  :مؤلف من   لنمط تداخل  املركزي  اهلدب  ةلزاوي   املقابل  ما هو العرض .38 = 2.0 × 10−3(𝑚))  ؟
𝜆  ؟ افرتض أن d)) هنفسمقدار التباعد مع   اا شق 50)ب(  = 600 𝑛𝑚 . 

 التداخل في األفالم الرقيقة: 4.3.
ولون الضوء املرئي الذي   طول املوجة . ما هو ا سطحه على  اا عمودي رد بضوء ي ومضاءة 𝑛𝑚 100 فقاعة الصابون  ثخانة يبلغ  .39

 لماء؟ لهي ذاهتا قرينة االنكسار  االنكسار  قرينةأن ، مع افرتاض بن اءنعكس بشكل ي

. ما  اعمودي على سطحه  بشكل   واردال  وُتضاء بفعل الضوء األبيض،  (𝑛𝑚) 120  على املاء   نفطية )اوكتان( بقعة    ثخانةبلغ  ت .40
 ؟ 1.40 ياالنكسار ه قرينة أن  بافرتاض،  اء( بن   بشكل  اا األكثر انعكاس املوجة طول )ما هو  نفط هو اللون الذي يظهر به ال

  وارد ال ضوء األبيضبالاإلضاءة ظهر باللون األزرق عند ت  اليت  ، على املاء املوجودة  نفطبقعة ال ة ثخانل القمة الصغرى احسب  .41
 ؟ 1.4 هي النفط انكسار  قرينةو  𝑛𝑚 470األزرق   طول موجة اللون بفرض . ا عمودي على سطحه بشكل

  بشكل عمودي   وارد ال   الضوء األبيض بضاءة  اإلاليت تظهر باللون األمحر عند    ، ة فقاعة الصابون ثخانل   لصغرى القمة ااحبث عن   .42
 . االنكسار للماء قرينة  انفسه  هي االنكسار  قرينة ن أو ، 𝑛𝑚 680  طول املوجةافرتض أن  . اسطحه على

ما هو   .𝑛𝑚 233 لوح التقطيع البالستيكي حعلى سط املوجود ( االنكسار قرينة  n=1.33املاء الصابوين ) فيلم  ة ثخان بلغ ت .43
 ه؟سطح  بشكل عمودي على  اللون الذي ينعكس بشدة إذا كان مضاءا 

𝑛)  املاء الصابوين  صفرية من ات غري ثخانما هي أصغر ثالثة  .44 = وظاهر بلون أخضر  بلكسي كالس على املوجود  (1.33
 ( ؟بواسطة الضوء األبيض  ة يود عمال ضاءة االعند  𝑛𝑚 520  طول موجته  ضوء  بن اءبشكل  )يعكس

من   طالء  أحنف ثاين . ما هو 𝑛𝑚 700  طول موجة  ذا لضوء األمحر ة ا يستخدم بصورة رئيس لنفرتض أن لديك نظام عدسات  .45
 ؟يوم( الذي سيكون غري عاكس هلذا الطول املوجيز املغني ريت )فلورفلو 

وحيدث    ،بطول موجة الضوء   مقارنةا   اا صغري يصبح    سارفرق طول امل  فإن،  رقيقة تصبح مظلمة أ( عندما تصبح فقاعة الصابون  ) .46
  ي ربع طول املوجة، فما ه ول املسار أقل من عندما يكون فرق ط مةمظل تيف الطور عند السطح العلوي. إذا أصبح زاحةإ
لماء.  ل  اهنفس هياالنكسار  قرينةأن فرتض امجيع األطوال املوجية املرئية؟  ألجلمظلمة  اليت تكون عندها الفقاعةة ثخانال

 .ة املوجودةثخان ال مع باملقارنة الفيلم )ب( ناقش هشاشة 

  قرينة هلا و   يقرر املخرتع أن يغطى هذه املواد مبادة غري عاكسة ، العسكرية غري مرئية للرادار جعل الطائرة  من خالل لتوفري املال   .47
جيب أن يكون أرخص بكثري من  و ،  يقول  ما بني اهلواء وسطح الطائرة. هذا، كماوضع كعازل  واليت ست،  1.20  يساو تانكسار  

؟ (𝑐𝑚) 4.00  ول املوجيالطذات    رادار  أمواج  كون للطالء ملنع انعكاس تأن    جيباليت    الثخانةتصميم قاذفات الشبح. )أ( ما  
 املتضاربة؟ عقول بشأن هذه النتيجة؟ )ج( ما هي االفرتاضات غري املعقولة أو املغري الشيء )ب( ما هو 

 



 

169 

 لتداخل:لسون لميك مقياس5.3. 
مستقر. يتم   دب ويوجد ه 𝑛𝑚 540 له ذراعان متساويان. يستخدم ضوء الزئبق بطول املوجة يكلسون م بفرض لدينا مقياس .48

 ال الرصد؟ جم  سوف تعرب هدابكم عدد األ،  (𝜇𝑚) 1.5  األذرع مقدارنقل واحد من 

متر بنقطة من شاشة املراقبة؟ افرتض    دباا ه  1500ملقياس التداخل واليت تتوافق مع    لة للحركة القاب   املرآةما هي املسافة اليت حتركها   .49
 86.طيفي من الكريبتون  𝑛𝑚 606  بشعاع طول موجته ء اأن مقياس التداخل مض

× 2.40)  مسافة التداخل  للحركة ملقياسالقابلة رآة املعند حتريك  .50 10−5 (𝑚) )  ،ة املراقبة. ما  على شاشبنقطة  دباا ه  90ر مي
 ؟للضوء املستخدم  املوجة   طول  هو

املرايا من   ى حدإعندما يتم نقل .  He-Ne  من ليزر  𝑛𝑚 632.8 موجته  طول ضوء ستخدم يُ يف مقياس التداخل مليكلسون،  .51
 ؟  D إىل ما بعد جمال الرؤية. ما هي قيمة املسافة  أهداب   8تنتقل ، D  خالل املسافة 

لسون )انظر  ك مي  منط  التداخل من   أذرع مقياسمع نوافذ مسطحة متوازية عند األطراف يف أحد    𝑐𝑚 5.0  توضع حجرة طوهلا .52
بنقطة على   دباا ه 29ر مي، يتم ضخ كل اهلواء خارج الغرفة  حينمايف الفراغ.  𝑛𝑚 500 أدناه(. يبلغ طول املوجة املستخدمة

 ؟ االنكسار للهواء قرينة ي شاشة املراقبة. ما ه
 

 
 

 ية:إضاف مسائل

األوىل والثالثة يف   للقمم العظمى ما هي املواضع الزاوية ، 𝑚𝑚 0.12حنو  لشقل والفاصل  𝑛𝑚 600ته ضوء طول موجفرض ب .53
 ؟ منط التداخل ذي الشق املزدوجحالة 

و طول موجة  درجة. ما ه 0.57يكون   ة الثالث للقمة العظمى ، فإن املوضع الزاوي  السابقة املسألةإذا مت تغيري مصدر الضوء يف  .54
 ؟ يف هذه احلالة املستخدم  الضوء

𝜆 طول موجته محر أ ضوء بفرض لدينا  .55 = 710 𝑛𝑚  سافةمبفصولة امل  الشقوق املزدوجة ينري 𝑑 = 0.150 𝑚𝑚 ،  والبعد بني
سافة  . )ب( ما هى املةالثالث   والقمة العظمى  ة املركزي   القمة العظمى . )أ( أوجد املسافة على الشاشة بني  𝑚 3  الشاشة والشقوق 

 ؟ ة والرابع  ةالثاني  القمم العظمى بني

𝜆ا طوهل أمواجا موتنبعث منه هنفس يف الطور ن را مصدبفرض لدينا  .56 = 0.42 𝑚 ،بن اء ال من النوع  التداخلدد ما إذا كان ح  
،  0.42و  1.26، )ج(  0.42و  0.21، )ب( 0.42و  0.84املصدرين )أ(  عنيف النقاط اليت تبلغ مسافتها  احلادث  د امأو اهل
 . mحيث مجيع املسافات تقدر باملرت ،  1.26و  1.47و )و(  0.84و  0.63، )هـ( 1.45و   1.87)د( 
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  رتبة هلدب م. ما هو أعلى nm 600 موجته  طول عن طريق ضوء ومضاءان  4.0𝑥10−6 𝑚 ن البعد بينهما بفرض لدينا شقا  .57
 احلادث؟  يف منط التداخلممكن احلصول عليه  

. ما  nm 550 تهحيث يتم استخدام ضوء طول موج ،يونغشقي  ن مالحظته هو الثامن يف جتربةك مي دبلنفرتض أن أعلى ه .58
 ؟ نيبني الشق  للمسافة الفاصلةهو احلد األدىن  

𝜆 طول موجته  He-Ne منط التداخل من ضوء الليزر .59 = 632.9 𝑛𝑚 ، 0.031  متباعدين مبسافة مقدارهاني عرب شق متر 𝑚𝑚  ،
 .اجملاورة ضاءةامل هداباألحتديد املسافة بني املطلوب . 𝑚 10.0  مسافة والذي يقع على شاشة تبعد  

𝑛) املاء  مغمورة وهي الشق املزدوجةيتم تنفيذ جتربة يونغ  .60 =   وطول موجته  ،  He- Ne مصدر الضوء هو ليزرحيث . (1.333
𝜆 = 632.9 𝑛𝑚  احلد األقصى للطلب الثالث  هلذا الضوء يف املاء؟ )ب( ما هي زاوية املوجة  طول يف الفراغ. )أ( ما هو  

 ؟𝑛𝑚 0.100 سافة مقدارهان مبمفصوال   حيث الشقان

  𝑚 2.31  على شاشة تبعد   𝑐𝑚 1.27  مبقداراملضيئة    هداباألظهر الفاصل بني  ذات شقني حبيث    يونغ   جتربة  جراءإمن املقرر   .61
 ؟ الفاصل بني الشقني رمقدا . ما ينبغي أن يكون 𝑛𝑚 500  موجةطول له    مصدر الضوء كان حيث   ،عن الشقني 

، يتم تشغيل  مفتوح  )جمال( ، بدالا من الضوء. يف حقل الصوتية  مواج األشقني مع الداخل ذي ميكن أن حيدث تأثري مماثل للت .62
ميشي  حيث ، 𝐻𝑧 1200 جيبية برتدد أمواجاا عن طريق مولد أحادي الوظيفة ينتج  𝑚 1.30 مكربين اثنني منفصلني مبسافة

  اا نظر وهادئ بصوت عاٍل  اا متناوب اا سمع منط ي ، اٍز مع اخلط الفاصل بني السماعاتومتو  𝑚 12.5 الطالب على طول خط 
)ب( املسافة بني احلد األقصى املركزي واملوقع األقصى  و . هلذا الصوت طول املوجة. ما هو )أ( د امواهل بن اءخل الاللتد

 ؟ )الصاخب( األول على طول هذا اخلط

𝜆 عند أربعة أطوال موجية  مرئياا  اا ضوء دروجني غاز اهل ( غتفريتصريف ) مصباح  يصدر  .63 = 410, 434,486, 656 𝑛𝑚( ،  إذا )أ
اليت يبعد هبا  ، ما هي املسافة 𝑚𝑚 0.25 عن بعضها مسافة فصولةمن الشقوق امل N عددوقع الضوء من هذا املصباح على 
ب( من خالل  )  من الشقوق؟ 𝑚 2.0 مسافة تبعد شاشة األقصى املركزي عند عرضها على احلد األقصى الثالث عن احلد 

𝐼  واليت مقدارها فصل احلد األقصى الثاين والثالث تيتم   املسافة اليت = 486 𝑛𝑚 . 

× 5.5) تردد  ذو يسقط ضوء أحادي اللون  .64 1014 𝐻𝑧)  0.020 بعضها مسافة عن  فتحات مفصولة  10على 𝑚𝑚 .  ما هو
 ؟ الشقوق  عن 𝑚 2.0  بعد مسافة ي الشاشة  احلد األقصى األول والثالث على الفاصل بني

𝜆طول موجته  ضوء أحادي اللون ب مضاءة و   𝑚𝑚 0.149مسافة متساوية مقدارها  مفصولةمثانية شقوق  .65 = 523 𝑛𝑚  ما .
 ؟𝑚 2.35بعد عن الشقوق مسافة  ي  هو عرض احلد األقصى الرئيس على الشاشة 

مضاءة بشكل موحد بواسطة ضوء أحادي اللون  و  𝑚𝑚 0.149 رداقعن بعضها مبسافات متساوية ومبمثانية شقوق مفصولة  .66
 ؟ ة الرئيس القمة العظمىباملقارنة مع  ة الثانوي القمة العظمىما هي شدة .𝑚𝑚 0.149  طول موجته 

ما يصطدم  عند   الذي   ، الضوء األبيض  ة موج  هو طولحماط باهلواء. ما    1.40  هانكسار   قرينة و   𝑛𝑚 250  ة ثخان  و ذشفاف    فيلم .67
 ؟ ينعكس حينما  هد اميتعرض لتداخل  بالفيلم، شبه طبيعي  بشكل

أ( ما  ). يف اهلواءموجود ( n=1.20شفاف )  لفيلم العابرة 𝑛𝑚 450 طول موجتهلضوء  الشدةمت العثور على احلد األدىن من  .68
فما    من الشدة، احلد األدىن عندهالذي حيدث  الطول ؟ )ب( إذا كان هذا الطول املوجي هو فيلمالة ثخانهو احلد األدىن ل 

 عندها ذلك ؟  حيدثاليت     λ ـاألدىن ل م الثالثةمهي الق

الساقط   انعكاس الضوء الذي يقلل  فيلم ال هذا  ثخانة هو احلد األدىن ل مايط به اهلواء. حي (n=1.32)عامل انكساره رقيق  فيلم .69
= λ موجة طبيعي بطول عليه بشكل   500 nm  ؟ 
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 ؟ (n=1.50) حيث على سطح زجاج مسطح جودمو  م الرقيق حيث الفيلالسابقة  للمسألةكرر حسابك  .70

على سطح املاء يف اخلليج. )أ( ما هو   𝑛𝑚 450  ثخانة( ب n=1.40)  كتان(فيلم رقيق من النفط )أو ، بسيط للنفط  تسرببعد  .71
 ؟ حتت املاء اطسالغ ( ما هو اللون السائد الذي يراه السباح )ب حتلق يف مساء املنطقة؟ اليت   يور اللون السائد الذي تراه الط

ف  ، فإن الطر كما هو موضح أدناه  ورقة. أطراف حدأ  من خاللعن صفيحة زجاجية  𝑐𝑚 10  يتم فصل شرحية جمهرية طوهلا .72
= λ  طول موجته   مصباح الصوديوم خالل    بضوء منالشرحية من األعلى    اء تض  اآلخر من الشرحية مالمس للوحة.  589 𝑛𝑚 

 ؟ قطعة الورق  ثخانة على طول الشرحية. ما هو   حدوا سنتيمرت كل   يف هدباا  14، ويظهر 

 
لكل    هدباا   18  يف هذه احلالة   شاهدت السابقة مغمور يف سائل غري معروف. إذا    للمسألة جزاء )عناصر( التجربة  ألنفرتض أن   .73

 ؟ انكسار السائل قرينة ي، فما هعلى طول الشرحيةواحد سنتيمرت 

من الورق بينهما   طبقة  وضعويتم  ، لوحني زجاجيني مسطحني فوق بعضهما يتم إنتاج إسفني رقيق مملوء باهلواء عند وضع  .74
على األلواح عند االنعكاس.    عمودياا التداخل عند رؤية ضوء أحادي اللون يسقط    هدبيتم مالحظة  حيث    ، على حافة واحدة

  فسِّر مظلم؟    هدبأو    مضيء  هدب  هو  ، لبعضها  حيث تكون األلواح يف حالة مالمسة  ،األول بالقرب من احلافة   دبهل اهل
 .ذلك

اح الزجاجية على اتصال مباشر  عر. تكون األلو الش   ثخانة من الزجاج املستطيل الشكل لقياس  تستخدم قطعتني متطابقتني .75
𝜆ته طول موج سمع احلافة املقابلة. عند إضاءة مصباح الصوديوم بينهما يُ  ةواحد ة ويوضع شعر  هداب،األحد أمن  =

589 𝑛𝑚  ،؟ ةعر ش  قطر الل . ما هي احلدود الدنيا والعليا 181و   180 ة م ظلامل  األهداب نيب ةظهر الشعر ت 

𝜆طول موجته    عمودياا   وارد  أحادي اللون  ضوء  من خالل  تضيء شرحيتان من اجملهر مصنوعة من الزجاج .76 = 589 𝑛𝑚  تالمس .
من اهلواء.    اا طرف اآلخر، وتشكل إسفينى سلك حناسي رفيع يف الوتستقر عل  ،يف أحد طرفيها   ىالشرحية العليا الشرحية السفل

 ؟ اليت تظهر عرب هذه الشرائح ضاءة،امل هداب األكم عدد   .µm 29.45   قطر السلك النحاسي

، ولكن من اآلثار اجلانبية  دة هي يف الواقع نظام من العدسات بدالا من عدسة واحدةعدسات" الكامريا ذات النوعية اجلي" .77
يف الصورة. ملواجهة هذه   اا ة داخل النظام، مما خيلق آثار أن يرتد مرات عديد ت ميكنأن االنعكاس من سطح إحدى العدسا

 االنكسار  قرينة ( على جانب واحد.  n=1.28، يتم طالء إحدى العدسات يف مثل هذا النظام بطبقة رقيقة من املواد )املشكلة

بسبب التداخل   𝑛𝑚 640 طول موجة نديقلل من االنعكاس ع حىت للطالء ثخانةأصغر  ي . ما ه1.68 يزجاج العدسة هل
𝜆  طول ، جيب حتسني تأثري الطالء على ؟ )مبعىن آخر د اماهل = 640 𝑛𝑚 . 

  قرينة حيث  ،𝑛𝑚 616 و 𝑛𝑚 440 وجية )يف اهلواء( املطوال ألمباشرة ل  نفط )بويل ايتيلن(من فوق بقعة  بن اء لوحظ تداخل  .78
 ؟ممكنة هلذا الفيلم انةخث أقل  ي ه ما. n=1.54 هي النفط االنكسار هلذا 

  شعة أاملنعكسة من ( الذي يتم تعزيزه يف اهلواء الطلق. ما هي األلوان )اليت تشري إىل الطول املوجي صابون نفخ فقاعةيتم  .79

 .𝑛𝑚 380   ثخانةو  𝑛𝑚 1.36  االنكسار  قرينة اليت يتم تعزيزها؟ فقاعة الصابون لديها  الشمس
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𝜆ضوء الليزر  مع مصدر ميكلسون  يعرض مقياس تداخل .80 = 632.8 𝑛𝑚)  He-Ne شاشة. إذا   منط التداخل اخلاص به على
سيتم مالحظتها تتحرك من خالل نقطة    اليت  هداباأل  عدد ، كم  ميكرون  8.54    مت حتريكها مسافة   القابلة للحركة كانت املرآة  

 ؟ مرجعية على الشاشة 

لضوء  مصدر احيث  ، ميكلسون تداخليف مقياس  للحركةالقابلة املرآة  ازاحةعندما يتم  هدباا  251عن  املختربيكشف  .81
 القابلة للحركة؟ هبا املرآة اليت حتركت   مسافة   أوجد،  𝑛𝑚 589املوجة   طول وملا كان  ،املستخدم هو مصباح الصوديوم 

ة  ابلالقمن خالله. عندما يتم نقل املرآة  مير للضوء الذي املوجة طول لسون لقياس كمي من نوع  تداخل الستخدم مقياس يُ  .82
. ما هو طول  316اليت يتم مالحظتها وهي تتحرك خالله هو  األهداب، فإن عدد بالضبط  (𝑚𝑚) 0.100 للحركة مبقدار

 الضوء املستخدم؟  موجة 

ستخدام مصدر  ، باميكلسونملقياس  )اجتاه واحد( يف ذراع واحد (𝑐𝑚) 5.08 يتم إدخال حجرة زجاجية مستطيلة طوهلا  .83
يتم   ( عند الضغط اجلوي القياسي ولكنn=1.000293متتلئ هذه الغرفة يف البداية باهلواء ). 𝑛𝑚 633 طول موجتهإضاءة 
يتم مالحظتها تتحرك خالل فرتة   هدباا . كم تقريباا حىت يتحقق فراغ مثايل  ختلية اهلواء تدرجيياا باستخدام مضخة  سحب
 ؟ االنتقال

 ، مما يؤدي إىل حتولميكرون  75 ثخانةالستيكية بال ورقة ب ، يتم إدخميكلسون  من نوع تداخل الواحد من مقياس  يف ذراع  .84

 ؟ انكسار هذا البالستيك قرينة  ي . ما ه𝑛𝑚 610  يف اهلواء  ةاملوج  طول. مصدر الضوء لديه هدباا  86يف منط التدخل بنسبة  

  على  القابلة للحركةرآة امل حيث مت تثبيت ،ميكلسون  نوع  تداخل منالرقائق األلومنيوم باستخدام مقياس  ثخانة يتم قياس  .85
متصالا  على الرقاقة  امللحوظ عندما يكون امليكروميرت يف منط التداخل هدباا  27هناك فرق قدره فوجد أن ميكرومرت. مقياس 
 ؟ الرقاقة  ثخانة حساب املطلوب . بعيداا عنها لة اليت يكون هبا املكرومرتباحلا مقارنةا 

يتم تثبيت  .  (𝑚𝑚) 23.3  متصلة بنهاية قضيب معدين رفيع يبلغ طوله  ميكلسون نوع  ملقياس التداخل من  القابلة للحركةاملرآة   .86
، يالحظ  درجة مئوية  25درجة مئوية إىل    15تغري درجة حرارة القضيب من    عندالطرف اآلخر من القضيب حبيث ال يتحرك.  

= 𝜆  بطول موجة  He-Ne . مصدر الضوء هو ليزرهدباا  14تغري    632.8 nmوما  عدين امل القضيب يف طول  . ما هو التغيري ،
 ؟ له هو معامل التمدد احلراري 

  وضع املرآة. يتم اا ه ثابتئدرجة احلرارة لضمان بقا  ملراقبة  ميكلسون   نوع تداخل من اليستخدم مقياس  ، حرارياا  مستقر يف خمترب  .87
وطول  ، He-Neضوء هو ليزر الطرف اآلخر. مصدر ال  منمثبتاا و ، (𝑚) 1.00 املتحركة يف هناية قضيب من األملنيوم طوله

= λ موجته  632.8 nm  .واحد فقط. ما هو  هدب عند مالحظة تغري  ،مع اختالف درجة احلرارة تتوفق اجلهاز  قيم هذا
 ؟ هذا الفرق يف درجة احلرارة

دة  ميكرون مصنوع من ما 42.0 ثخانة ذي فيلم يتم وضععندما  ميكلسون تداخل من نوعالمقياس  اا يفهدب 65 إزاحةينتج  .88
ما  . حدد 𝑛𝑚 632.9  طول املوجة مصدر الضوء لديه  وبفرض . )اجتاه واحد من اجتاهات املقياس(   اع واحد غري معروفة يف ذر 

 ؟ 1.1اجلدول  االنكسار املوجودة يف  قرائن باالعتماد على املادة هي 
 

 مسائل للتحدي

𝜆 ثخانة  وذي وشفافيق رق فيلمب ى الشقوق مغط حدأ شق مزدوج إذا كان ي حدد ما حيدث لنمط تداخل ذ .89

[2(n−1)
 حيث 

λ   والساقط  للضوء   طول املوجةهو n فيلمالانكسار  قرينة يه . 
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الشقوق بواسطة   وتضاء. (𝑚𝑚) 0.10 ويفصل بينهمااملتساوية البعد بينها الشقوق الضيقة  من  ن و واحد ومخس بفرض لدينا  .90
  ضاءة اإل عشرين؟ ما هي ذروة شدةلحد األقصى اخلامس وال ما هو املوضع الزاوي ل . 𝑛𝑚 400 موجةالضوء األزرق بطول 

 ؟باملقارنة مع احلد األقصى األساسي 

  ن اختالف طول املسار يصبح للغاية، أل  اا )أوكتان( على املاء فإنه سيظهر بشكل مظلم عندما يكون رقيقرقيق من النفط    فيلم .91
فرق    ما يكون عند  اا مظلم   فيلم يصبح كان ال إذا    ح العلوي.عند السط  يف الطور ويوجد حتول    ، مقارنة بطول موجة الضوء   اا صغري 

مجيع    من أجل   اا ويظهر مظلم  نفط ال  فيلما   ميكن أن يكون عليهيت ال   ثخانة أكرب    ي طول املسار أقل من ربع طول املوجة، فما ه
 ؟ 1.40هو  انكسار النفط قرينة بفرض   األطوال املوجية املرئية؟

الشرحية    امليكرومرت العلوي فارغعمودي.    ساقط بشكل  أحادي اللونبضوء    تنيء ضاشرحيتني زجاجيتني م  14.3يوضح الشكل   .92
من    اا يف الطرف اآلخر، مما يشكل إسفين  (𝑚𝑚) 0.100  يبلغ قطره  ةطرفيها وتستقر على شعر تالمس الشرحية السفلية يف أحد  
؟ )ب(  nm 589 طول موجة م ااستخدمت و  cm 7.50، إذا كان طول الشرائح املظلمة  احلوافاهلواء. )أ( ما هي املسافة بني 

 .ذلك فسِّر الصوان؟ مثيله أو    زجاج التاجيالهل هناك فرق إذا كانت الشرائح مصنوعة من 

ا  ميسقط عليه  )صاٍف أو أحادي اللون( نقيٍ  ضوءٍ ب مضاءة  (𝑐𝑚) 7.50 شرحيتني زجاجيتني طوهلما 14.3يوضح الشكل  .93
𝜆 اطول موجة قدرهوله   بشكل عمودي  = 589 𝑛𝑚 ر على  عند أحد طرفيها وتستق ىالشرحية السفل. تالمس الشرحية العليا

  املظلمة  األهداب الفاصل بني  ، إذا كاناحلطام  هذا ثخانة  مك  من اهلواء. اا بعض احلطام يف الطرف اآلخر، وتشكل إسفين
1.00 (𝑚𝑚)؟ 

طول   ما هودرجة على سطحها.  45بزاوية  واردلا األبيض ا بواسطة الضوء هت ويتم إضاء 𝑛𝑚 100 فقاعة الصابون  ثخانة بلغ ت .94
 ؟ لماءلاالنكسار   قرينة ذاهتا  االنكسار قرينةمفرتضاا أن ،  بشكل بن اء   املنعكس ولون الضوء املرئي  املوجة

جة على  در  45بزاوية  الوارد الضوء األبيض ا بواسطة هتويتم إضاء  𝑛𝑚 120 على املاء املوجودة  ة نفطيالبقعة ال ثخانة بلغ ت .95
االنكسار    قرينة، بالنظر إىل أن  (بن اء بشكل    األكثر انعكاسا   ملوجةا  طول)ما هو    نفطال   به  يظهر  الذي  اللون ما هو طحها.  س
 ؟ 1.40 يه
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 DIFFRACTIONالضوء  (انعراجحيود ) |  الفصل الرابع

 

محاطة ساطعة مركزية  نما بقعة، وا  حادةدائرية  ظالالً   ،ليزرال بواسطة  مضاءال ال ي عطي الرولمان الفوالذي، 1.4: الشكل
من ألول مرة  بهذه الظاهرة تم التنبؤإذ   ، Poisson’s spotبويسون باسم بقعةعرف هذه البقعة ت  أهداب الحيود. و سلسلة من ب

  لعالم بويسون وقد نقض ا .األمواج الضوئية حيودنتيجة لك Augustin-Jean Fresnel (1788-1827)قبل العالم فريسنل 
Siméon-Denis Poisson (1781-1840 هذه الفرضية ) شعة.بصريات األعلم بناًء على مبادئ 

(credit: modification of work by Harvard Natural Science Lecture Demonstrations) 

 ( هارفاردالعلوم الطبيعية بجامعة في محاضرة  عروض لتعديل العمل من خالل جرى )االئتمان:   

 

 مخطط الفصل
  الشقأحادي  حيودال 1.4
  الشقأحادي  حيودال في شدةال 2.4

  مزدوج الشق حيودال 3.4 
 الحيود شبكة 4.4
 الفصل ةمقدر و  دائريةال فتحاتالعند  الحيود 5.4

 حيود األشعة السينية  6.4

 )الهولوغرافي( مير المجس  التصو   7.4
 

 ة ــــــمقدم

بدالا من  ف .لضوءمن الطول املوجي لبقليل أوسع  شق كون اليث ي حب  ،ضيق  شقأحادي اللون من خالل  ئيشعاع ضو  مرورختيل 
 .فقط واحد  شقوجود على الرغم من منط تداخل   ظهور  تالحظ س على الشاشة،  ظل بسيط للشقظهور  

خل عندما  امنط التدظهور  كيف ميكن   . حباجة إىل مصدرين من األمواج حىت حيدث التداخل  نااملتعلق بالتداخل، أن رأينا يف الفصل  
  ةي مصادر نقط  مبنزلة وجة  املجبهة    ع دُّ ميكن    نز،غ مبدأ هيمن    وانطالقاا   ،"طبيعة الضوء"  األول  فصلال   يف  يكون لدينا شق واحد فقط؟

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#22
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#26
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#31
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#33
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#38
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وعليه فإن    .ةي صادر النقطامل من  هنائيعدد ال سلك سلوك شق أن تالمن الصادرة موجة لل  ، ميكنبالتايل و  متناهية العدد. ال  مواجأل
 .دباحليو   هذه الظاهرةى سموتُ  خر.  آ تداخل دون وجود شقال ظهور منط ، مما يؤدي إىل  مع بعضها   ميكن أن تتداخلمواج هذه األ

الشقوق  أن    يف الفصل السابقاا  ضمني  اعتربنا  د.  لشق صغري ولكنه حمدو ا  إدراك أن عرض  تكمن يف  ،هناك طريقة أخرى لعرض ذلك 
فإنه   ،العرض  الشقوق حمدودة تكون  عندماو  .عرض الشق  كان من املمكن إمهال  أي ، أبعاد ليس هلا  لكنو مواضع هلا  جسامهي أ
 .نزغمبدأ هي حبسب  –للضوء   نقطي  مصدر  نزلة الشق مب على طول  نقطة كل   عد ميكن

إن احليود  فأن يدخل(،  للضوء ال ميكن  ف ألن األدوات البصرية يف العامل احلقيقي جيب أن حتتوي على فتحات حمدودة )وإال  اا نظر 
  خيلةل األى حتليقدرتنا علمن    احليود  يُِقيد ثال،  على سبيل املة.  هذه األدوات البصري  خمرجيف الطريقة اليت نفسر هبا    اا رئيس  اا دور   ؤدي ي

 .يف هذا الفصل  اا الحق هذه املشكلة ندرس . وسجسام أو األ
 

  Single-Slit Diffraction الشقأحادي حيود ال |  1.4
 التعليمية األهداف 

 على:  ا  ، ستكون قادر الجزء من الفصلفي نهاية هذا 

 . مالحظتها وشروط  الحيود  ظاهرة   تفسير •

 الشق  أحادي  الحيود صفو  •
 

الصوتية اليت   مواج ميكن مساع األ  على سبيل املثال، . و متيل إىل االنتشار  فإن املوجة  ، ضيق شق عرب موجة يف اجتاه معني مرور  بعد 
  هندسة انتشار األشعة ، حيث تقتضيالغرفة هذه من  معني يف جزء  اا فتوح حىت إذا كان املستمع موجودتدخل غرفة عرب باب م

نتشر يف مجيع أحناء اخلليج  ت يف كاسر األمواج ميكن أن  ة فتح عرب املارة احمليط  أمواج فإن وباملثل،  ه املنطقة. كون يف هذوجود الس
الذي  ، و  (diffraction)الحيود  علىنيمثال ،واج الصوتيةألمواج احمليط واألمالذي حيدث  ،تشار واالحنناءاالن يعدُّ . 2.4الشكل 
 .مجيع أنواع األمواج عندظاهرة هذه ال  تبدو -  ملوجة حول حواف فتحة أو عقبةااحنناء  يكمن يف  

 

 

 تتبعثرأن  ،كاسر األمواج من خالل فتحة  ةخلا الد ،مواج المحيطأل يمكناألمواج،  حيودظاهرة بسبب   2.4الشكل

  .الخليج في جميع أنحاء
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اليت    جسامألل   هانفس  األبعاد  اا تقريب  هلاو   ،عسمالقابل لل  ضمن النطاق  ية تقعجاملو   احيود األمواج الصوتية ألن أطواهلميكننا مالحظة  
إىل   nm 390 يف اجملال املوجية للضوء املرئي ترتاوحاألطوال ا أن مب .بسهولة يود الحظة احل قه مل يو الشرط الواجب حتق ، وهتعرتضها 

770 nm ، واضح الضوء بشكلٍ  يدال حت جساممعظم األفإن. 

  ، ل على سبيل املثا ء. حبيث ميكن مالحظة حيود الضو  ،تكون فيها الفتحات صغرية بدرجة كافية فإن هنالك حاالت ومع ذلك، 
منط حيود  فإنك سرتى ، ئي ضو  مصباحإىل  ماونظرت من خالهل ، ا البعضمقريبة من بعضه لسبابةالوسطى وا صبعاألإذا وضعت 

 .صابعكأل  موازية مظلمة  خطوط  و  فاحتة كون من خطوط م  حو ضبو 
 

 أحادي شق عبرحيود ال

احليود،  شبكة    ي تشكله الشقوق املزدوجة أو لذلك ا ذ ما عن    منط حيود خيتلف إىل حدٍ   ، أحاديالذي مير عرب شق    ،يشكل الضوء 
 . الشق أحادي منط حيود    3.4الشكل    نيبيُ  .خلاالتد متت مناقشتها يف فصل  واليت 

  .بسرعة على كال اجلانبنيشدة هذه القمم  تتناقص  و   ها، يجانب  على   عظمى ال   لقمة أكرب من ا  ة املركزي   لقمة )النهاية( العظمى الحظ أن ا
 .ية املركز القمة العظمى  ببطء على جانب  ومتخامدة   مظا نتمتباعدة با اا خطوطد احليو  ةشبك  نتج يف املقابل، تُ 

 

والعديد من  مركزية عظمى يتمتع بقمة  أحادييمر عبر شق  ( ضوء أحادي اللونa. شقأحادي النمط حيود   3.4الشكل
الرسم   رظهي  ( bالشكل. هذا  بين في هو م  ستة أضعاف ما  يهالقمة العظمى المركزية   .نجانبيكال العلى  صغراأل مقمال

 .كال الجانبين في واألقل سطوعًا  ضيقم األمالقمة العظمى المركزية الساطعة والق البياني
 

ويكون يف الطور نفسه   تجانس،بشكل م  يئاا إياهيصل الضوء إىل الشق مض  ، حيثالشق  أحادي يود احل  حتليل 4.4الشكل  بنيِّ يُ 
  تنبعث من  نز، فإن األمواج غ ملبدأ هي وفقاا و  .نفسه الشقزاء خمتلفة من الضوء ينتشر إىل األمام من أج بأن  نعترب  . عرضه  على امتداد 

 . "طبيعة الضوء "  األول فصلال مت تبيانه يف   ، كماشقالهذا جزء من جبهة املوجة يف  كل

  اا يود عممنها كل شعاع ويكون  ت. يف مجيع االجتاها  تكون يف الطور نفسه عند انطالقها، مث تنتشراألشعة اليت تشبه هذه األمواج 
  متوازٍ مشرتكة بشكٍل األشعة تتجه حنو وجهة فإن  الشق،  قاسمقارنةا مب اا أن الشاشة بعيدة جد على اعتبار و  .وجة امل جبهة على 
ر  فسِّ يُ  هو ما ، و فإهنا تبقى يف الطور نفسه الشكل، هذا ( من a، كما يف اجلزء )لألمام مباشرةا  تتحرك هذه األشعة  عندما. و تقريباا 
مسافة   قطعيس  كل شعاعفإن  ، ( بالنسبة إىل االجتاه األصلي للحزمة )  θ األشعة بزاوية رمت  ماعند ة. ولكن املركزيظمى مة العقال  ظهور
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شعاع  يقطع الس(، bيف اجلزء ) . أخرى بالتايل فإن هذه األشعة قد تصل يف الطور نفسه أو يف أطوار ، و ةشرتكامل الوجهةخمتلفة إىل 
من  املنطلق شعاع فإن الوهكذا، لك الذي ينطلق من األعلى. على ذ  طول موجة واحدة قدارتزيد مب  مسافة  سفل األمن املنطلق 
ذا  إ   . هد ام ، ويتداخل بشكل طورال  خارج احلافة السفلية للشق، ويصل  الشعاع املنطلق من  من  λ / 2 ر مبقداأقل    مسافةقطع املركز ي 

فإن  خر. يف الواقع، فسيلغي أحدمها اآل بقليل، ت األسفلخرى حت، واألمها أعلى من املركز بقليلاحدإانطلق شعاعان من نقطتني 
  مظلمة قمة  وبعبارة أخرى، فإن اإللغاء املزدوج جلميع األشعة يؤدي إىل    من الشق يتداخالن بشكل هّدام.  كال الشعاعني املنطلقني

على ميني   ولكن  هاالزاوية نفسد نع ىخر أ الشدة منخفضة  ة مظلم قمة  ظهرت، التناظروبسبب  ة.هذه الزاويعند  الشدة منخفضة
 .الشكل( ل أسف  باجتاهالضوء ) ورود اجتاه 

 

  .لزاويةل  اً وفق هد اماء أو وقد يتداخل بشكل بن   ،في جميع االتجاهات ،أحاديالذي يمر عبر شق  ،الضوء حيدي: 4.4الشكل
  D sin θألشعة من جانبي الشق هوا اتل مسار اطو أالفرق بين 

 

. يقطع  همن أعلى الشق وأسفل املنطلقة  بالنسبة لألشعة   λ /2 3 تلف طول املسار مبقدارخي ،  ( cاملوضحة يف اجلزء )و   الزاوية األكرب  عند
 بن اء.  ويتداخالن بشكلٍ  ه، ن يف الطور نفسالشعاعا ويصل ، نظريه املنطلق من األسفلعن  λمبقدار  ختتلف مسافة األشعة أحد

اء،  بن   بشكلٍ  خلاللتد ىخر أ ة شعأمعظم أشعة الشق لديها   .اءبن   بشكل أيضاا  ماخلهتدا يتم شعاعان جماوران هلذين الشعاعني
مة  الق، وبالتايل فإن يف هذه احلالةاء  ، ال تتداخل مجيع األشعة بشكل بن  ومع ذلك . هذه الزاوية   عنددث مة العظمى للشدة حتوالق

  لنهاية ا للحصول على  الزاوية كبرية بدرجة كافية ، تكون ( dجلزء ) ا، يفاا أخري   .ةاملركزي هي عليه يف احلالة  العظمى ال تكون كما
  وميكن أيضاا ،   D sinθ األشعة من جانب الشق هو  اتل مسار اطو أ، فإن الفرق يف  الشكلهذا  كما هو موضح يف  و  ة.الثاني   صغرىال

 املوجة. من املضاعفات الصحيحة لطول هي  أطوال املساراتتكون   مانداهلدم ع منطقة  ظهورمالحظة  
 :األحاديشق  لل  هدَّام خل الاالتد للحصول علىفإنه وبالتايل، 

 ,D sin θ = mλ, for m = ± 1, ± 2, ± 3 ام(...)هد               (4.1)
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  صغرى. ال  لنهاية هو ترتيب ا  m الجتاه األصلي للضوء، ول هي الزاوية بالنسبة   θ لضوء،اهو طول موجة   λ هو عرض الشق، D :حيث
  أقل   ةاملركزي   عظمىال لقمة  ا  جانب   على   عظمىال قمم  ال   أن  الواضح  ومن  الشق،  أحادي   التداخل  لشدة  بيانياا   رمساا   5.4  الشكل  يوضح 
 .  مزدوج الشق  حيود يف  التأثري  هذا استكشاف مت . عريضة تكون   وال ةشد

 

  شدةثر أوسع وأك ة بشكل  المركزي عظمىال  قمةالي ظهر  الشق رسم بياني لشدة الحيود أحادي   5.4الشكل

 .هنا بينأعلى مما هو م   ست مرات يه ةالمركزي عظمىال  قمةفي الواقع، ال  هما.جانبيمما هو عليه على كال 
 

  1.4المثال

 الشق أحادي حيود الحساب 

  الجتاه  بالنسبة  درجة  45.0 بزاوية  للحيود  صغرى الثانيةال  نهاية ال وينتج  أحادي،  شق  على  nm 550 بطول موجة  مرئي  ضوء  يسقط 
 ؟  للحيوداألوىل تظهر النهاية الصغرى  زاوية أي   يف(  ب)   الشق؟ عرض هو ما ( أ. ) 6.4 الشكل يف هو مبني  كماالوارد   ضوء لا

 

 .الشق أحاديحيود الفي هذا المثال، نقوم بتحليل رسم بياني لنمط   6.4الشكل
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 خطة الحل:

مرة  نطبقها  ، و D   جيادأوالا إل   D sin θ = mλ  استخدام املعادلةبعيدة عن الشق، ميكننا  من املعلومات املقدمة، وبافرتاض أن الشاشة  
  1θ  األوىل  النهاية الصغرىزاوية  تحديد أخرى ل 

 :حلال

 جند:   املعروفة القيم  واستبدال    λmθ = D sin املعادلة حبل  nm λ = 550 ،= 2 m   ، °= 45.0 2θ من املعطيات: . أ

D = 
mλ

sinθ2
  = 

2(550 nm)

sin 45.0°
 = 
1100 × 10−9m

0.707
 = 1.56×10-6 m. 

 وتعويض القيم املعروفة حنصل على:   1θsin من أجل قيمة  λmθ = D sinحبل املعادلة  . ب

sin θ1 = 
mλ

D
  = 

 1(550 × 10−9 m)

1.56 × 10−6m
.  

   ، هي: 1θالزاوية  قيمة وبالتايل فإن 
 

θ1 = sin−1 0.354 = 20.7°. 

 :مالحظة
  جسم  مع يتفاعل  أن جيب الضوء أن  حقيقة مع يتفق وهذا(. للضوء   املوجي الطول من  مرات بعدة  أكرب وهو)  ضيق   شقال أن نرى
  ة املركزي عظمى ال لقمة ا أن  أيضاا  نرى . الشق أحادي احليود  منط مثل وجية امل تأثريات ال إظهار  أجل من  املوجة  لطول  األبعاد يف  مماثل
  درجة   24  حنو  فقط   هي  ة والثاني  األوىل   القمة الصغرى   بني   الزاوية .  درجة   41  حنو   بعرض و   األصلية،   احلزمة   جانب  على   درجة   20.7  تدمت
   . ة املركزي عظمىال  لقمة ا  عرض نصف  تقريباا  هو  ةالثاني عرض القمة العظمى فإن  وبالتايل، (. درجة 20.7 –  درجة   45.0)

  الزاوية  املواضع هي ما . m 6-1.8 x 10 املقدار  إىل  اددز ا قد 1.4 املثال  يف  الشق  عرض  أن افرتض  :فهمك  تحقق من 1.4 
   ؟ة رابع  قمة صغرى  وجدت  هل ؟ةوالثالث  ة والثاني األوىل  صغرى ال  قمملل  اجلديدة

 

 Intensity in Single-Slit Diffraction الشق أحادي حيودالفي  الشدة | .2.4

 التعليمية األهداف 

 : على  ا  ، ستكون قادر الجزء من الفصلفي نهاية هذا 

 . الشق  أحادي  الحيود لقمم   ةالمركزي   قمة العظمىال إلى   بالنسبة شدة ال باحس •

 . الشاشة   على عشوائية  لنقطة  ةالمركزي   قمة العظمىال إلى   بالنسبة شدة ال حساب •
 

.  ب او تن التيار امل  اراتد  يفاملستخدمة يف العمليات احلسابية    phasor diagramخمطط األطوار   حساب شدة منط احليود، نتبع طريقة
حبيث يبعد كل مصدر عن جماوره مسافة   ، 4.4نز متر خالل الشق املبني يف الشكل غمن مصادر هي  Nأن هناك عدد  إذا اعتربنا 

D/N، عشوائية نقطة إىل تصل اليت ،اجملاورة املصادر من األمواج بني املسار  فرق يكون عندئذ P هو  الشاشة على 
 (D/N) sinθ.  ورالط فرق املسافة  تعادل هذهو (2πD/λN) sin θ.  ُالنقطة  إىل تصل اليت ، لألمواج خمطط األطوار 7.4 بني الشكلي  

  املصدر  من  األمواج بني  الطور  وفرق ،E و ه الناتج الطور  مطالو  ،0EΔ نز هيغ  موجة  لكل  الطور نرمز ملطال . θ الزاوي  املوقع  ذات
 : هو  واألخري  األول

ϕ =(
2𝜋

𝜆
)𝐷 sin 𝜃 
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  هو  القوس طول  وملا كان . r قطر  ونصف  0EΔNيساوي  دائري بطولاألطوار يأخذ شكل قوس  طط خم فإن  ، N→ ∞بإعتبار 
0EΔN  قيمة للزاوية    أليϕ،  القطر   نصف  فإن  r    يتناقص بازديادϕ  (أضيق لولبية  أشكاالا    طواراأل   شكلت كلما    أو بكلمات أخرى .) 

 

من   مواجبين األ يفرق الطور الود أحادي الشق. يحاللنمط  θللموضع الزاوي   وافقمخطط األطوار الم (a)   7.4الشكل 
 . الشكل الهندسي لمخطط األطوار ϕ = (2πD/λN) sin θ .(b) هو األخيرو المصدر األول 

 

  من   األطوار   وضع  يتم   احلالة،  هذه  يف .  N = 30  عند القيمة (  احليود   منط  مركز )  ϕ = 0  من أجل   خمطط األطوار (a)  8.4الشكل    بني يُ 
  وتساوي  أعظمية  الناجتة  القيمة وتكون  هناية،  ال  ما  إىل  r القطر  نصف وتصل قيمة  ، 0EΔN ه طول  مستقيم خط  يف  طرف  إىل  طرف 

0EΔE = N. 2  العالقة باستخدام  الضوء شدة  على  احلصول  ميكنE 0εc
1

2
I =   الكهرطيسية األمواج  من. 

 مة العظمى بالعالقة: شدة القعطى تُ 
𝐼0 =

1

2
𝑐𝜀0(𝑁∆𝐸0)

2 =
1

2𝜇0𝑐
(𝑁∆𝐸0)

2  

𝜇0𝑐/1 حيث:
2  𝜀0   احلالتني،  كلتا   يف. الشكلهذا  من  (d)و   (b)اجلزأين يف  بينة واملاحليود  منط  من صفرين  ألول الطور  خمططا=
   .m = 2 من أجل   π rad4 و  m = 1  من أجل   ϕ = 2π rad خالل الدوران بعد الصفر  إىل   األطوار تضيف 

 

 حول متعددة دورات فصل  تم . شقالأحادي  حيودال نمط على مختلفة لنقاط(  اً طور  30 مع ) ططات الطورخم 8.4 الشكل
 عظمىال قمةال( c)  ،ىاألول دنياال  قمةال( b) ،ةالمركزي عظمىال قمةال(  a. )طواراأل رؤية يمكن بحيث قليالً  معينة دائرة

 .ةالمركزي عظمىال قمةال بعد ةالثاني عظمىال قمةال (  e) ،ةانيالث دنياال  قمةال( d) ،ةالمركزي عظمىال قمةال بعد ىاألول
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  األطوار  تدور ،( c) اجلزء يف(. e) و( c) يف األشكال  الطور مبخططات ةاملركزي  العظمى لقمةلالتاليتني  العظميني القمتني  متثيل يتم
  1.5  بنجويكافئ الدوران    هذاو .  0EΔN  هو  راألطوا   تشكله   الذي  القوس  طول.  1E  مطال  ذا  ناجتاا   طوراا   وتشكل   radπ ф = 3  زاويةب

 ، فإنه: 1E قطرها دائرة  حول دورة
3

2
𝜋𝐸1 ≈0NΔE  

 وبالتايل: 
𝐸1 = 

2𝑁∆𝐸0

3𝜋
  

 و
𝐼1 =

1

2𝜇0𝑐
𝐸1
2 =

4(𝑁∆𝐸0)
2

(9𝜋2)(2𝜇0𝑐)
≈ 0.045𝐼0,  

 حيث: 
𝐼0 =

(𝑁∆𝐸0)
2

2𝜇0𝑐
.  

∅ زاويةتدور األطوار ب ، (e)زء اجليف  = 5π rad ، 2دورة حول دائرة قطرها  2.5مايعدل أيE  0وطول القوسEΔN  مما يتنج عنه .
𝐼2   أّن: ≈ 0.016𝐼0 . (.119.4 التمرين )  للطالب  كتمرين  اإلثبات ترك  يتم   

  لقوس  اإلمجايل الطول ألن ونظراا . 5π rad و  3π rad بقليل من اليت تكون أقل ∅ قيم مع فعلياا  عظميانال نهايتانال  اتانهتتوافق 
  قليالا  أكرب 2E و  1E أن  يتضح لذلك، ونتيجة  . ϕ ادت دز ا كلما  ينخفض القوس  قطر نصف فإن ، 0E0N دائماا  يكون الطور خمطط
  التمرين   مة العظمى يف لـلق  ة الدقيق  القيم   فحص   يتم .  التوايل   على  5π rad و   3π rad   عند الزوايا   متاماا   تتجعد  مل   اليت   لألقواس   بالنسبة 
 القيم التالية:  من جداا  قريبة  ولكن أقل   أهنا ستجد املسألة، هذه حل  عند . 120.4

. ∅ = 3𝜋, 5𝜋, 7𝜋,…. rad 

  ϕ زاوية ال  تقابل  القوس  وملا كانت. 7.4الشكل   يفاملبني  الطور  خمطط  إىل  نعود  الشاشة،  على P  عشوائية  نقطة   عند الشدة  حلساب
 فإن:  ئرة،الدا  منتصف يف

N∆𝐸0 = 𝑟∅  

 و
sin (

∅

2
) =  

𝐸

2𝑟
.  

 أن:  جند  األوىل، املعادلة  من  r استبدال  مث  ومن  ،E من أجل قيمة الثانية  املعادلة حبل . الناتج قل احل مطال  و ه Eّن إ  :حيث
E = 2r sin

∅

2
= 2

𝑁∆𝐸0

∅
sin

∅

2
.  

 وبالتايل: 
 

(4.2) β =
∅

2
=
𝜋Dsin𝜃

𝜆
  

 ل على: حص فن
 

(4.3) 𝐸 = 𝑁∆𝐸0
sin𝛽

𝛽
  

  مع  تتناسب الشدة. القمة العظمى املركزية عند  0EΔN طالبامل  منط احليود  يف  نقطة  أي عند الناتج احلقل  مطال املعادلة  هذه تربط 
 وعليه فإّن:  ،طال امل مربع 
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(4.4) 
𝐼 = 𝐼0 (

sin𝛽

𝛽
)
2

  

𝐼0  ّن:إ حيث  = (𝑁∆𝐸0)
2/2𝜇0  لنمطهي الشدة يف مركز ا . 

lim: ونالحظ من قاعدة هوبيتال أنّ  ، تساوي الصفر أيضاا  βو  ф =  0مة العظمى املركزية عند الق
𝛽→0

sin( 𝛽 𝛽) = ، وبالتالي ⁄1

lim
∅→0

𝐼 = 𝐼0 .مة العظمى التاليةوعند الق  ∅ = 3π rad ،يصبح لدينا  β = 3𝜋 2⁄ 𝑟𝑎𝑑 ،تعطينا:  4.4 املعادلة  وبتعويضها يف 
𝐼1 = 𝐼0 (

sin3𝜋 2⁄

3𝜋 2⁄
)
2

≈ 0.045𝐼0,  

،  4.4  املعادلة   يف   ф = 5π rad  وبتعويض قيمة    وحميطها،   األطوار   أمناط   أقطار   باستخدام   القسم   هذا  يف  سابقاا   وجدناه  ما   مع   بالتوافق 
  . 2I  لشدةلـ مماثلة  نتيجة  سنحصل على 

  من أكثر سطوعاا  املركزية العظمى  قمة ال أن  الحظ . الفعلي  احليود لنمط  صورة مباشرة  وحتته  4.4 املعادلة  خمطط  9.4 الشكل  يوضح 
 يطابق:  هذاو .  β = mπ rad عند  حتدث واليت ، sinβ = 0 حيث يكون ، النقاط تلك يف   تقع  النموذج أصفار وأن   غريها،

𝜋𝐷 sin 𝜃

𝜆
= 𝑚𝜋  

 أو
𝐷 sin 𝜃 = 𝑚𝜆  

 .  1.4ادلةالمعهي  اليت و 

 

 . الفعلي الحيود نمط( b. )أحادي الشق حيودال لنمط المحسوبة الشدة توزيع( a) 4.9 الشكل
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 2.4 المثال
 الحيود أحادي الشق: في الشدة
 .  9.4الشكل  يف املوضح لذلك  مماثل  حيود  منط وينتج  ،  µm 2.00 بعرض   شق عرب ،  nm 550له   املوجي  الطول ، ضوء   مير

  القمة العظمى   إىل  بالنسبة  شدةال  حدد(  ب . )ةاملركزي   القمة العظمى  مع   الزاوية  حيث  من  األولني  صغرينيال   قمتنيال  مواقع  أوجد(  أ )
 . صغرتنيال  قمتني ال اتنيه بني املسافة منتصف  نقطة عند ةاملركزي 

 خطة الحل:
𝐷،  4.1بالعالقة    القمة الصغرىعطى  تُ  sin 𝜃 = 𝑚𝜆  . قيم  د الن عنصغريان األوليا ال  قمتانال  تكونm=1    وm=2  ميكن استخدام .

 لتحديد الشدة فور حساب الزاوية.   4.2و  4.4املعادلتني 
 الحل: 

θ𝑚حنصل على   θأجل  من  1.4حبل املعادلة   -أ = sin
−1(𝑚 𝜆 𝐷⁄  وبالتايل: ،  (

 وبالتايل: 

𝜃1 = sin
−1 (

(+1)(550×10−9𝑚)

2.00×10−6𝑚
) = +16.0°  

 و  
𝜃2 = sin

−1 (
(+2)(550×10−9𝑚)

2.00×10−6𝑚
) = +33.4°  

 هي:  𝜃2و  𝜃1  النقطة اليت تقع يف منتصف املسافة بني -ب

𝜃 = (𝜃1 + 𝜃2) 2⁄ =
16.0°+33.4°

2
= 24.7°  

 : 2.4تعطي املعادلة 
β =

𝜋Dsin𝜃

𝜆
=
𝜋(2.00×10−6𝑚)sin(24.7°)

(550×10−9𝑚)
= 1.52𝜋 4.77 أو𝑟𝑎𝑑  

   :ميكن حساب  4.4من املعادلة 
𝐼

𝐼0
= (

sin𝛽

𝛽
)
2

= (
sin(4.77)

4.77
)
2

= (
−0.9985

4.77
)
2

= 0.044  

 مالحظة:
 .  1.5πأو   β = 3π / 2قربه   املتوقع  القمة العظمى موقع  من  جداا  ة قريب ، هاتني القمتني بني  املسافة منتصف  الواقعة يف ، النقطةتكون 

  إىل  بالنسبة   ا شدهت  هي  وما   ة الثالث  القمة العظمى   لكون   املركز  من   زاوية  أي  يف   ، 2.4  املثال   يف  للتجربة   فهمك   من   لتتحقق 2.4   
 ؟ ةاملركزي  القمة العظمى

 

  طقة املن على  املركزية العظمى  قمة ال  توزيع   يتم .  10.4الشكل يف  موضح  هو  كما  الشدة توزيع  يتغري س ، متغرياا  D الشق  عرض  كان   إذا
sin  احملصورة بني 𝜃 = −𝜆 𝐷⁄   وsin 𝜃 = +𝜆 𝐷⁄ .من أجل قيم  𝜃 العرض الزاوي  ، وهذا يوافق الصغرية  ∆θ ≈ 2𝜆 𝐷⁄ 

  حادة املركزية تكون القمة  ،D ≫ λفيه  شق  املركزية. من أجل  قمة عرض الوعليه تؤدي أي زيادة يف عرض الشق إىل تناقص يف 
 . جداا  واسعة  تصبح  فإهنا ، D≈ λ كانت  إذا  بينما ،جداا 
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  إلى ثم λ5إلى  D = λ  من  شقال عرض زيادة مع. هلعرض من أجل قيم مختلفة أحادي الشق الحيود أنماط.  10.4الشكل
λ10، 4.1 لمعادلةا منهو متوقع  كما ى األول صغرىال قمةال زوايا انخفاض وذلك بسبب ،المركزية قمةال عرض يتناقص . 

 

  احملاكاة هذه لكن  التحضري،  من  الكثري  البصريات  علم يف  احليود جتربة  تتطلب
(https://openstaxcollege.org/l/21diffrexpoptsi)  الشق عرض تغيري  أيضاا  وتتيح سريعاا،  إعداداا  تقدم دويف  أندرو إعداد  من  

 .بياين   وكرسم   الشاشة   على  ود احلي  منط   يف   ه تأثري   ومعرفة   شقال  عرض   ضبط   ميكنك   ، " أحادي   شق"   اخرت و   احملاكاة   بتشغيل   قم .  مباشرةا 
 

 Double-Slit Diffraction مزدوج الشق الحيود | 3.4

 التعليمية األهداف 

 على:  ا  ، ستكون قادر الجزء من الفصلفي نهاية هذا 
 محدود.  عرض منهما لكل  شقين، مع  والحيود   للتداخل  المشترك التأثير وصف •

 ود. الحي مخطط  ضمن التداخل  ألهداب النسبية الشدة تحديد  •

 وجدت.  إن  المفقودة،  المراتب  تحديد  •
 

  مل أننا لدرجة  جداا  اا ضيق كان  عرض الشقني أن  افرتضنا . شق  كل   يف احليود  تأثري  جتاهلنا  ، غ يونشقي جتربة  يف  التداخل  درسنا  عندما 
  الشكل  فإن املوجي، الطول من  أصغر الشقعرض  كان   إذا. فقط  مصدري نقطتني  من الضوء تداخل  سوى  نشاهد على الشاشة

10.4(a )هذا يف  احليود  جتاهل  املمكن من كان   لذلك،. الشاشة على قمم هناك  وليس للضوء  انتشار  جمرد  هناك  أن  على  يدل  
  ندرس  القسم، هذا يف. احليود جتاهل  ميكن ال أنه ( c) و ( b) 10.4 الشكل ظهريُ  الشق، بتوسيع قمت  إذا ذلك، ومع. الفصل

 . شق  لكل   احليود تأثري  نأخذ باحلسبان  عندما  شأتن  اليت  املزدوج الشق جتربة تعقيدات
ويتم ذلك  .  ي داحاأل  شقل ل   للتو   استخدمناها   اليت   الطريقة  تعميم  إىل   الشقوق   من (  عدد   أي   أو )   لشقني   احليود  منط   حنتاج حلساب    

  يعطينا  هذا. شقوق لا مجيع من مواجاأل  جنمع مث شق، كل  نز عربهيغ  أمواج  تشع اليت يةطالنق  لمصادر ل املوحد من خالل التوزيع
  بسيطة النهائية النتيجة  فإن معقدة،  تكون أن  ميكن  احلساب هذا تفاصيل  أن من  الرغم  على . الشاشة  على  نقطة أي عند شدةال

 : للغاية 
 

 الشق المزدوج حيود نمط
  ، وهو ضعف d فة سااملتفصل بينهما  ، نقطيني ملصدرين  التداخل منط  هو ، d سافة امل تفصل بينهما، D بعرض  لشقني  يوداحل منط 
 . D بعرض لشق  احليود  منط
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  مصادر  الشقوقأن  اعتربنا ندما كما يف احلالة ع  d sin θ = mλ املعادلةاستخدام ب التداخل أهداب مواقع حساب يتم آخر، مبعىن
 كتبنا   بالتداخل،  اخلاص الفصل  يف  أنه  الحظ . ]4.4 للمعادلة  وفقاا   يوداحل تأثريات ب تنخفض   اهلداب شدة لكن   نقطية،

 d sin θ = mλ  الصحيح   العدد   واستخدمنا  m  أيضاا   1.4  املعادلة  تستخدم .  التداخل  أهداب  إىل  لإلشارة  m،   لإلشارة  املرة  هذه  لكن  
  هذه ألحد( n مثل) خمتلف متغري استخدام األفضل فمن واحد، وقت يف املعادلتني كلتا  استخدام مت إذا. للحيود  القمة الدنيا إىل

 . ]خراآل زه عنلتميي الصحيحة  األعداد
  على  معقد  منط  ظهور  إىل هذا يؤدي . خمتلفة بزوايا  القمم الصغرى  عموماا  وتنتج ، واحد وقت يف  يود واحل  التداخل  تأثريات  تعمل 

     .  للحيود   القمة الصغرى اجتاه  يف  للتداخل القمة العظمى  تكان   إذا الشقني  من   للتداخل القمم العظمى بعض  فيه يفقد  الشاشة، 
  اخلط . الشاشة  على احليود  منط  على  مثاالا  11.4 الشكل يوضح .(missing order) املفقود بالرتتيب املفقودة  قمةال هذه سمىتُ 

  املنفصلة   الشقوق   من   ألمواج  تداخل  منط  نتاج   إنه.  الشاشة   على  املالحظة   شدةال  هو   خمتلفة  ارتفاعات  من  املتعددة   القمم   ذو   العريض 
 . أحادي شق    من  األمواج حيود و 

 

وينتج  شقين؛ال من األمواج تداخل  عن االرتفاعمتساوية  القمم  اذ األرجواني الخطينتج . مزدوج شق من الحيود 11.4 الشكل
  عن  ثخينال األحمر الخطينتج و  واحد؛  شق داخل من  األمواج حيود هو الوسط في ةكبير  ة واحد  قمة مع األزرق الخط
  المسافة بينو  D = 2λ الشق لعرض المتوقعة النتيجة البياني الرسم  الشاشة. يوضح على المالحظ النمط وهو ،االثنين

 االتجاه في حدثت حيود ال  من صغرىالالقمة   ألن مفقود التداخل =m 3± القمة العظمى يشير إلى أن . d = 6λ وقالشق
 .هنفس
 

 3.4مثال 
 األهداب شدة
  دب شدة اهل احسب األخرى؟ هداباأل ن ع ماذا ولكن  ،صفراا  تساوي m = 3 عند القيمة دباهل شدة أن 11.4 الشكل يوضح 
  0I املركزية  قمة ال  لشدة بالنسبة  m = 1 عند
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 خطة الحل:
الناجتة   االجتاه هذا يف النسبية شدةال حدد مث التداخل، من فصل املعادلة باستخدام  املزدوج الشق ذي التداخل هدب زاوية حدد
 .  4.4املعادلة باستخدام  يوداحل عن

 الحل:
 أو  ، d sin θ = mλ عند حيدث  ضيءامل التداخل  دب ه أن نعلم  فصل التداخل، من

sin 𝜃 =
𝑚𝜆

𝑑
.  

 4.4من املعادلة 
𝐼 = 𝐼0 (

sin𝛽

𝛽
)
2

𝛽حيث:     =
∅

2
=
𝜋𝐷 sin𝜃

𝜆
 

 بالتعويض جند: 
𝛽 =

𝜋𝐷 sin𝜃

𝜆
=
𝜋𝐷

𝜆
∙
𝑚𝜆

𝑑
=
𝑚𝜋𝐷

𝑑
  

 ، m = 1و    D = 2λ ،d = 6λمن أجل القيم: 
𝛽 =

(1)𝜋(2𝜆)

6𝜆
=
𝜋

3
  

 : شدةعندئذ تكون ال
I = 𝐼0 (

sin𝛽

𝛽
)
2

= 𝐼0 (
sin(𝜋 3⁄ )

𝜋 3⁄
)
2

= 0.684𝐼0  

 مالحظة
  أطواراا  يستخدم الذي  تعقيداا، األكثر  التحليل  كما يف حالة   متاماا  تقريبية نتيجة  وتعطي ومباشرة واضحة  هذه الطريقة أن الحظ
  ملنحدر ا املائل  للخط  تبني حسابات األطوار(.  11.4الشكل يف  الرفيع املمثل باخلط ) املزدوج  الشق ذي  التداخل  شدة قيم  يدلتحد 
 . هنا هو مبني مما  قليالا  أصغر θ بقيمة  m = 1 من   بالقرب قمة ال  ثو حد ( األزرق اخلط) يود احل  شدة يف

 

 4.4 مثال

 الشق المزدوج  حيود

  ءين مضا ان الشقهذان  كان  إذاف. mm 0.20 مبقدار  ني الشق فصل  يتم و  ، mm 0.020 الشق  عرضأن  غيون جتربة يف  أنه  لنفرتض 
 ؟ يود احل  ملخطط املركزية  قمةال  يف  يتم مالحظتها   اليت املضيئة، ألهداب ا عدد فكم  ،nm 500 موجة   بطول  اللون أحادي ضوء ب

 الحل:
 : و هالصغرى  حليودا لقمة  الزاوي املوضع يكون  ،4.1 املعادلة  من

𝜃 ≈ sin 𝜃 =
𝜆

𝐷
=
5.0×10−7𝑚

2.0×10−5𝑚
= 2.5 × 10−2𝑟𝑎𝑑.  

sin  باستخدام العالقة θ = 𝑚𝜆 10 × 2.5 =−2 من أجل قيمةθ     أن: جند 

𝑚 =
𝑑 sin𝜃

𝜆
=
(0.20 𝑚𝑚)(2.5×10−2 𝑟𝑎𝑑)

(5.0×10−7𝑚)
= 10,  

،  هنفس األسلوبب. θ معتتطابق و  مفقودة مراتب هي m = ± 10 أن نالحظ. ية املركز  القمة ضمن لتداخلل لرتتيب األقصىا وهو
 املضيئة للقيم التالية:  هداب ميكن مالحظة األ

m = −9, −8, −7, −6, −5, −4, −3, −2, −1, 0, + 1, + 2, + 3, + 4, + 5, + 6, + 7, + 8, + 9 

 . مضيئاا  هدباا  19 اجملموع  ليصبح

     .أيضاا  مفقود  حد  هو  m = 20 أن   أثبت ، 4.4 املثال  يف   للتجربة فهمك  من  تحقق 3.4 
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واليت   ،(https://openstaxcollege.org/l/21doubslitdiff) المحاكاة  هذه  يفالشق المزدوج.  حيود آثار التعرف على 
  تستطيع   هل .  املوجة  وطول  الشقني   واملسافة بني  الشق  عند تغيري عرض  حيدث  ما  وشاهد  ، N = 2  اخرت  ،Fu-Kwun Hwang  كتبها 
 ؟ " فقودامل " إظهار 

 

 Diffraction Gratingsالحيود  شبكة  | 4.4

 التعليمية األهداف 

 على:  ا  ، ستكون قادر الجزء من الفصلفي نهاية هذا 
 . الحيود شبكة  من  عليه  الحصول   تم الذي  النمط  مناقشة  •

 . شبكة الحيود تأثير   تفسير •
 

  ذلك،   ومع .  يونغ  توماس  جتارب  حول   تارخيية  نظرة   ويعطينا   ، للتداخل  النظري   ار اإلط  يضع  ، شقني  عرب   املار   ، الضوء  تداخل  حتليل  إنّ 
.  الالهناية   من  هاعدد  يقرتب  حيث  بل أكثر من ذلك بكثري،  شقني فقط   تستخدم  ال  الشقي  للتداخل  ةاحلديث   تطبيقاتال   معظم  فإن
 . البصري  التحليل  يف  مهمة  أداة وهي  ،يود احل بشبكة الرئيس  البصري  العنصر سمىيُ 
 

 الشقوق من له حصر ال عدد: شبكة الحيود
  عظمىالالقمة    هو   N - 2باعتبار.  الالهناية   من N الشقوق  عدد  يقرتب   عندما   حيدث   ما   دراسة   الشقوق   متعدد   التداخل   حتليل   لنا   يتيح 
  هداب األ  من  له  حصر  ال  وعدد   ى،العظم  قممال   من  له  حصر  ال  عدد  مالحظة  ميكننا،  ةالرئيس  ىعظم ال   قممال  بني  ظهرت  ة، اليتالثانوي
  شدة  تتناسب ذلك، على عالوة . حدود  بال  صغرياا  ىعظمال لقمة ا  عرض وبالتايل ،ألهدابا بني املسافة  جيعل مما ،بينهما  ةظلمامل
  ىعظمال  لقمة ا   هي  يبقى  وكل ما.  الثانوية  ىعظمال  لقمةا  الميكن رؤية  حبيث  ،الصفر   من  قرتبت   افإهن  ،N/21مع    ةالثانوي   ىعظمال  لقمةا
 (. 12.4الشكل )  للغاية  ة وضيق األضاءة ةشديد ةرئيسلا
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ة  الرئيس عظمىمة المن الالنهاية، تبقى الق Nعبر عدد كبير من الشقوق. عندما يقترب  ار( شدة الضوء المa) 12.4الشكل 
 . الحيود شبكةعبر  المار( شعاع الليزر bوضيقة للغاية. )  شديدة اإلضاءةفقط كخطوط 

 

  هو  الرئيس واملثال. املكافئ التأثري إلنتاج يكفي مبا - جداا  كبرياا   يكون أن ميكن لكنه ،الهنائياا  ليس الشقوق عدد  فإن الواقع، يف
  اخلطوط   من  كبري  عدد  إلحداث  حادة  أداة  باستخدام  الزجاج  بنحت  احليود   شبكة  تصنيع   ميكن .  احليود  شبكة   يسمى  بصري  عنصر 
  إنتاجه  ويتم ،كبرية  بكميات ُيصن ع أن ميكن الشبكات من النوع هذا. ( 13.4شكللا ) كالشقوق  بدقة احملددةو  )احلزوز( املتوازية
  جزء  إضاءة يتم عندماف  الشبكة، على امتداد ليمرتيم لكل حز 1000 من أكثر هناك يكون أن ميكن ألنه ونظراا . منخفض  بثمن
 ا. هل حصر املضيئة ال الشقوق  تكون   وارد،  شعاع بواسطة  ليمرتات مي بضعة   حنو صغري 
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)الحزوز(   الخطوط من كبير عدد إلحداث حادة أداة باستخدام الزجاج بنحت الحيود شبكة تصنيع يمكن 13.4 الشكل
 . بدقة المحددةو  المتوازية

 

  أجنحة  يف كما  الضوء انعكاس  15.4الشكل ويظهر الضوء، نفوذيةيف عملية  سواء حدٍ  على يوداحل ة أثر شبك 14.4 الشكل يُبني
  اإلصبع   تشبه   صغرية  هياكل .  الطنان  الطائر   مثل   الطيور   بعض   ريش   يف  أيضاا   الطبيعية   يوداحل  ة شبك  تظهر .  األسرتايل  وبال واأل  الفراشة

  سمىيُ   ما  وهذا . صبغتها   بسبب   فقط   ليس الريش  ألوان  يعطي  بن اء  تداخلٌ  عنه  ينتج  مما  ، لالنعكاس   ة كشبك  تعمل منتظمة  أمناط   يف
 . اللوين  التقزح

 

 مضيئة مناطق مع وجود المزدوج لشقحالة ا ل مماثل نمط في  الحيود شبكة عبر يمر الذي  ،الضوء حيدي (a) 14.4 الشكل
 األبيض، باللون  ةالمركزي القمة العظمى الشبكة. على  األبيض الضوء ورود عن  الناتج النمط(  b. )مختلفة زوايا عند

 . األلوان  من قزح قوس  على شكل األبيض لضوءل تتبعثر القمم العظمىو 
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 ةكشبك تعمل التي اكسو الع من  صفوف على األسترالية الفراشة (b)و األسترالية األوبال أجنحة تحتوي( a) 15.4 الشكل
 . مختلفة بزوايا مختلفة ألواناً  تعكس لالنعكاس،

(credit a: modification of work by "Opals-On-Black"/Flickr; credit b: modification of work by 

“whologwhy”/Flickr) 

 فليكر. " /هولوجوي": تعديل العمل من قبل b؛ االئتمان بالك"/ فليكر –أن  –أوبالس ": تعديل العمل بواسطة  a االئتمان 
 

 الحيود شبكة تطبيقات
  مفيدة  لها جيع ما. الضوء وحتليل  الطيفي تبعثرلل عادةا  يود شبكة احل ستخدمتُ  التطبيقات العملية؟  يف احليود شبكة استخدام  يتم أين

  وأكثر  مضيئة وأضيق هدابوبالتايل تكون األ. املزدوجة  الشقوق  باملقارنة مع  حدة أكثر  منطاا  تشكل أهنا  حقيقة هو  خاص بشكل
  التصوير  يف املثال،  سبيل على  املستخدم، اللوين لموحدل الرئيس املكون يودشبكة احلتُعدُّ . أغمق املظلمة مناطقهاوتكون  ، إشراقاا 
  عينة  يف  املريضة  اخلاليا  جزيئات تبعثه  الذي  ،املوجة  طول  لتحليل  يوداختيار شبكة احل ميكن . الطبية  أو  البيولوجية ناتلعيل البصري 
  حيوي  استخدام. الضوء  من حمدد موجة  بطول العينة يف  االسرتاتيجية  اجلزيئات إثارة يف للمساعدة أو ،التحديد  وجه  على  اخلزعة
  من  جمموعة فر اتتو . حمددة موجية  أطوال عند األمثل األداء لتوفري األلياف تصميم مت حيث ،ية البصر  األلياف تقنيات يف هو آخر

 . االستخدام  هلذا املوجية  األطوال الختيار  حليود شبكات ا
 

 5.4مثال 

  النموذجي الحيود شبكة تأثيرات حساب
  خالهلا  من األبيض الضوء من  اا شعاع ترسل نك أو  واحدة،  لديك أن   افرتض. سنتيمرت  لكل حز 10.000 بواقع احليود  ة شبك فراتتو 
 املرئي  للضوء  اوأطوهل  املوجية  األطوال ألقصر  األوىل  الدرجة من احليود  زوايا  أوجدm( .a ) 2.00 بعد مسافة شاشة ت إىل 

 (  380 nm 760و nm بالرتتيب ( .)b ) من  ل داخللت الشاشة  على املنتجة  املرئي  الضوء  من  قزح  قوس  هنايات  بني املسافة  هي ما  
 . ( 16.4الشكل  انظر)  األوىل؟ الدرجة
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 الشبكة على بعد من الشاشة على األلوان من قزح  قوس المثال  هذا في ةالمذكور  الحيود شبكة نتجت   (a) 16.4 الشكل
x=2.00 m .اتجاه  على عمودي  بشكل الشاشة   طول على  المسافات قياس يتم x .خارج قزح قوس نمط يمتد آخر، بمعنى 

 .الجهاز الموجود عليها طاولة ال على قزح قوس نمط رؤية يمكن الطير، عين منظور من ( b). الصفحة
 

 خطة الحل:

 التالية:  املعادلة باستخدام  احلادة اخلطوط زوايا  إجياد   ميكن ، d نيشق ال املسافة بني  قيمة حتديد  مبجرد
𝑑 sin 𝜃 = 𝑚𝜆  من أجل قيم     m=0, ±1, ±2,…. 

  على   املسافات   جند   الزوايا،  معرفة   مبجرد .  سنتيمرت  من 1/10000  مبقدار  سطر   كل   فصل  يتم   سنتيمرت،   لكل  ر سط  10.000  لوجود   نظراا 
 . البسيط املثلثات  علم باستخدام  الشاشة

 الحل:
.a هي الشقني بني املسافة :cm 4-cm)/10,000 = 1.00x10d=(1   أوm 6-1.00x10 . باعتبار الزاويتني Vθ للبنفسجي  (380 nm )  و

Rθ  رمحلأل  (760 nm) .املعادلة  وحبل 𝑑 sin 𝜃𝑉 = 𝑚𝜆 قيمة أجل من  sin 𝜃𝑉، 

sin 𝜃𝑉 =
𝑚𝜆𝑉

𝑑
, 

 : علىحنصل  القيم هذه  باستبدال.  m 7−= 380 nm = 3.80 × 10 Vλ و األول  للرتتيب m = 1  :حيث
sin 𝜃𝑉 =

3.80×10−7𝑚

1.00×10−6𝑚
= 0.380.  

 تساوي:  𝜃𝑉  الزاوية وعليه فإنّ 

𝜃𝑉 = sin
−1 0.380 = 22.33°.  

 وباملثل ميكن إجياد: 
sin 𝜃𝑅 =

7.60×10−7𝑚

1.00×10−6𝑚
= 0.760.  

 تساوي:  𝜃𝑅  وعليه فإّن الزاوية

𝜃𝑅 = sin
−1 0.760 = 49.46°.  
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  (. b) اجلزء  يف  احلساب  مع الستخدامها  مهمة  أرقام  أربعة بدقة  يطة وسال احلسابات  هذه  نتائج  وجدنا املعادلتني،  كلتا   يف أنه  الحظ
 بالعالمات  الشاشة  على املسافات ترميز  مت

V
y  و 

R
y  أن الحظ .  16.4الشكل يف  tan 𝜃 = 𝑦 𝑥⁄ . املعادلة من أجل   حل  ميكننا

V
y و  

R
y  :وبالتايل 

𝑦𝑉 = 𝑥 tan 𝜃𝑉 = (2.00𝑚)(tan 22.33°) = 0.815𝑚 

 و
𝑦𝑅 = 𝑥 tan 𝜃𝑅 = (2.00𝑚)(tan 49.46°) = 2.338𝑚 

 وعليه فإّن املسافة بينهما تكون: 
𝑦𝑅 − 𝑦𝑉 = 1.523𝑚.  

 مالحظة: 
.  طيفية أداة يه احليود شبكة أن إىل األبيض  الضوء من الناتج قزح لقوس والبنفسجية  احلمراء النهايات بني الكبرية املسافة تشري
  على  هذا  يعتمدو . الطيف يف التفاصيل من املزيد رؤية ميكن ، فإنّه( أكرب تبعثركلما كان ال  أي) املوجية األطوال  انتشار اد دز ا كلما
   ساوية ومتوازية.مت  طوطاخل بني  جداا، حبيث املسافات مصنعة بشكٍل دقيق تكون  أن  جيب  احليود، حيث شبكة  جودة

  فيمكننا   بشكل دقيق،   ة معروف  غري  d  يوداحل  شبكة   ات بني خطوط سافامل  تكان  السؤال التايل: إذاحبل    فهمك   تحقق من   4.4   
  دروجني اهل من  βH انبعاث خلط األوىل الدرجة  من اء البن   دباهل  أن افرتض. لقياسه  جيداا  حمدد  موجة  بطول  ضوء  مصدر استخدام 

(λ = 656.3 nm ) هذه   خطوط املسافة بني  هي ما . حليودا شبكة  مع  الطيف  مقياس  باستخدام  درجة  11.36 زاوية ال عند  يقاس
 الشبكة؟ 

  وحاول   ، املزدوج  الشق  حيود   يف   استخدمناها   اليت   (https://openstaxcollege.org/l/21doubslitdiff)  ها نفس  احملاكاة   خذ   
.  وضوحاا  أقل الثانوية  القمم وتصبح  ،وضوحاا  أكثر األساسية   القمم تصبح....   N = 3 ، 4 ،  5  إىل  N = 2 من  الشقوق  عدد  زيادة
 . حيود  شبكةك  متاماا   النظام يتصرف  ، (N = 20) ممكن  عدد  أكرب إىل  فيه  تصل   الذي الوقت يف
 

 Circular Apertures and Resolution ومقدرة الفصل  الدائرية الحيود من الفتحات |  5.4

 التعليمية األهداف 

 على:  ا  ، ستكون قادر الجزء من الفصلفي نهاية هذا 
 الدقة.  على  حد الحيود وصف •

 الحزمة الضوئية.   انتشار على  حد الحيود وصف •
   
  سبيل   على ،  طيفية   كأداة  هذا  استخدام   ميكن .  هد امو   اء بن    بشكل  ويتداخل   العقبات،   حول   وينحين   يف الفراغ،   حتركه   أثناء   الضوء   يدحي

  ، التفاصيل  من   أيضاا   حيد  يوداحل  لكن  -   األطياف  إنتاج  يف  وتستخدم  ،املوجي   لطولل  وفقا    بتشتيت الضوء   يودتقوم شبكة احل  ، املثال
 . خيلةاأل يف  عليها  احلصول  ميكننا  اليت
  حنصل  حادة، حواف ذات مضيئة نقطةاحلصول على  من بدالا ف. صغرية دائرية  فتحة  عرب  ضوء مترير تأثري (a) 17.4 الشكل يبني
.  أحادي  شق   عن   الناتج   ذلك  غرار   على   ، يوداحل  بسبب   النمط   هذا   حيدث.  من الضوء   بدوائر   حماطة   غامضة  افو ح  ذات   بقعة  على

  لكن  صغرية، الفتحة تكون عندما ملحوظاا  التأثري يكون. وهّدام اءبن   بشكل الدائرية  الفتحة من خمتلفة أجزاء من الضوء يتداخل
 . الكبرية الفتحات يف  أيضاا   موجود  التأثري
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مصدران  ي نتج ( b. )من الحيود النمط هذا ،ةير صغ دائرية فتحة عبروره مر  عند ،اللون أحادي  ضوء نتجي  ( a) 17.4 الشكل
 امبعضه من ينبيقر   اندر المص  إذا كان(  c. )الحيود بسبب متداخلة أخيلة البعض بعضهما من قريبان ضوئيان نقطيان

 . لهافص أو األخيلة تمييز يمكن ال البعض،
 

  عن   الناتج  احليود   منط(  b)17.4   الشكل  يوضح  ة؟فتح   عرب  الضوء  مير   عندما   مالحظتها  ميكن  اليت  التفاصيل  على  احليود  يؤثر   كيف
  املمكن من  يزال  ولكنه ال ،مصدر نقطي  حالة النمط من  ذلك النمط يشبه. البعض  بعضهما  من قريبني نقطيني  ضوئيني مصدرين
  من  كننتم فلن  ، (c) 17.4 الشكل يف كما  اا بعض ا بعضهم إىل أقرب اكان  إذا. واحد من  بدالا  للضوء مصدرين  هناك  أن  معرفة
 . لضوء ل  ةي وجامل لطبيعةل منها  مفر  ال نتيجة  هو األثر  هذا. عليها احلصول  ميكننا  اليت الدقة أو  التفاصيل من  مما حيد  ، ابينهم  التمييز
  انتبه .  يف العني  دائرية  فتحة  هوالذي  و   بؤبؤ العني،  عرب   مير  الضوء  ألن  حمدودة  رؤيتنا  حدة.  احلاالت  من  كثري  يف  الدقة  من  يودحيد احل

  ، الضوء  فإن وهكذا،. الفتحة  مع التفاعل وليس ،الضوئية لحزمةل احملدود القطر سببه هو احليود يشبه الذي الضوء انتشار أن إىل
  فتحة   عرب  مير  الذي  الضوء  يفعل   كما  متاماا   الصورة،   تشويش  إىل   يؤدي   مما  وينتشر،   التأثري  هذا  يوضح،  D  بقطر   عدسة   عرب  مير   الذي
  للمرآة   D   احملدود   القطر   بسبب  يودباحل  أيضاا   التلسكوبات   تتأثر.  مرآة  أو   عدسة   له   نظام   أي   دقة   من  احليود   دحي  وبالتايل، .  D  قطرها
 . األولية

  ة مركزي قمة عظمى  هلا  واليت   دائرية،  فتحة  حيود عرب منط   باحلسبان جيب األخذ   السؤال، هذا عن  لإلجابة ؟ فقط  حيود ل لاحلد  هو  ما
  ث و حد  ،D  بقطر  دائرية  فتحةيف حالة    يالحظ((.  a)  18.4  الشكل(  للشق   مشابه)  اهب  ةاحمليط  لعظمىقمة اال  من  إشراقاا   وأكثر   أوسع

  ينطبق  ما  وهو  الضوء،  موجة بطول  مقارنةا  كبرية   الفتحة تكون أن بشرط ) θ = 1.22λ/D عند احليود منط يف األوىل  القمة الصغرى 
  اللورد   طوره  الذي  رايلي،  معيار  باسم  الزاوية  هذه  إىل  استناداا   احليود  حد  يدلتحد  املقبول  املعيار  يُعرف(.  البصرية   األجهزة  معظم  على
 . عشر التاسع  القرن يف  رايلي

 

 Rayleigh Criterionرايلي  معيار
  القمة الصغرى   فوق مباشرةا   أحدمها يف  احليود  منط   مركز  يكون عندما  فقط  التمييز بني خيالني ميكن أنه   على احليود للدقة حد ينص 
 ((. b)18.4  الشكل)  خرى األ يف  احليود لنمط   األوىل

 : بالزاوية  ني مفصول  كانا  إذا فقط  اخليالنيالتمييز بني  ميكن حبيث  ، θ = 1.22λ / D زاوية ال عند األوىل القمة الصغرى إذا كانت 
θ = 1.22

𝜆

𝐷
                                                          (4.5) 

أو غريها املستخدمة يف   املرآة أو  العدسة  أو  الفتحة  قطر  هو  D و ( الكهرطيسي اإلشعاع  أو ) للضوء جي املو  الطول  هي  λ : حيث
 . (diffraction limit) احليود حد  باسم أيضاا  الزاوية  هذه  وتُعرف. العالقة  هذه يف  بالراديان  θ تقاس.  املالحظة 
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 القمة العظمى فإن  ،الشق األحادي  غرار على أنه حظال . دائرية فتحةعبر  حيود نمط لشدة  بياني رسم( a) 18.4 الشكل
 هنا يظهر. متداخلة حيود أنماط نقطيان ي نتج جسمان( b. )هاجوانب على الموجودة تلك من  إشراقاً  وأكثر أوسع ةالمركزي

   ى.األول  على القمة الصغرى  واحد لنمط ةالمركزي القمة العظمى تتوضع. للحل قابالً  لكونه رايلي معيار
 

  احلصول على حيول دون    القصرية  الضوء   موجة   طول  حىت   سرب،امل  موجة   بطول   حمدودة  ومقاسها  جساماأل  شكل   مراقبة   حماوالت   مجيع
  ويظل حيد يضطرب،  النظام  فإن  اإللكرتوين،  اجملهر  ة حاليف  هو  كما  للغاية، صغري موجة  لطول  مسابر  استخدام  عند . العالية  الدقة 
  اخلاص  الفصل يف سنرى كما   منه مفر  وال أساسي احلد هذا أن Heisenberg هايزنربغ  للعامل  اليقني  عدم مبدأ  يؤكد. معرفتنا  من

 . الكم مبيكانيك

 

 6.4 مثال
 الفضائي هابل تليسكوب في الحيود حدود حساب

  للتأثريات رض  يتعالتلسكوب  هذا فإنّ  املدار، يف  لكونه  ونظراا . m 2.40 املداري الفضائي هابل لتلسكوب  األساسية  املرآة قطر يبلغ
  ؟ ( جنمان مثالا ) فصل لل  قابلة  نقطيني ضوئيني  ن مصدري  بني  الزاوية  هي  ما( a. )واليت حتد من دقته ، اجلوي الغالف  املشوشة من 

  أندروميدا،   جمرة  مسافة   وهي  ضوئية،   سنة   مليوين   مسافة   على  النجمان  هذان   كان   إذاnm ( .b  ) 550  الضوء   موجة   طول   متوسط   افرتض
 .( واحد  عام  يف  الضوء يقطعها اليت  املسافة  هي  ،ly أو  الضوئية،  السنة)  ؟اعنده ييزمهامت  ميكن  نهماة بي مسافهو أقرب   ما

 الحل: خطة
  ميكن  مقدرة فصل  أفضل  أو  النقطية،  املصادر  بني  θ ممكنة  زاوية  أصغر  θ = 1.22λ / D ، 4.5 املعادلة  يف  الوارد  رايلي  معيار  يعطي 

 ني. مهذين النج بني  املسافة حساب  ميكننا وية، زاال  هذه معرفة   مبجرد.  عليها  احلصول
 الحل:

.a  هو الدنيا  للزاوية   رايلي معيار : 
θ = 1.22

𝜆

𝐷
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 أن:  بإدخال القيم املعطاة جند 
θ = 1.22

550×10−9𝑚

2.40 𝑚
= 2.80 × 10−7𝑟𝑎𝑑.  

.b يبعدان مبسافة  )جنمان(   جسمانr   وتفصل بينهما زاويةθ ،  فإن املسافة بينهماs  :تعطى بالعالقةs=rθ 

 : أن   بتعويض القيم املعطاة جند
s = (2.0 × 106𝑙𝑦)(2.80 × 10−7𝑟𝑎𝑑) = 0.56 𝑙𝑦.  

 مالحظة:
  كما .  الضوء موجة   بطول مقارنةا   جداا  كبرية  األساسية املرآة ألن( درجة   1/50000 من أقل) جداا  صغرية (  a)  اجلزء يف  املوجودة الزاوية

  ومع . الضوء  موجة طول من رتبة األبعاد ذات  جسام األ مع الضوء  يتفاعل عندما للغاية  ملحوظة وداحلي  تكون تأثريات الحظنا، 
  وجدنا   كما  جيدة  هابل  لتلسكوبل   الفعلية   ليست الدقة .  مالحظته   مت   ملا   يوديفرضه احل  حد  وهناك  ، اا موجود  يزال  ال  التأثري   فإن  ذلك،
.  الدقة من حتد  اليت العدسات يف  زيوغ ال  أو  املرايا  يف  التماثل  عدم مثل  رى، خأ  تأثريات  هناك األدوات، مجيع   مع احلال  هو  كما.  هنا
  ألهنا  وخاصة  وجودهتا، مقاسها بسبب هابل مع مالحظتها  ميكن  اليت  التفاصيل مدى إىل إشارة 19.4 الشكليعطي  ذلك، ومع

 . لألرض  اجلوي الغالف من أعلى
 

 

 باستخدام مالحظتها يمكن التي التفاصيل عن فكرة M82 Galaxy لجهاز الصورتان هاتان تعطي 19.4 الشكل
 (a )و أرضي تلسكوب (b )االئتمان  .الفضائي هابل تليسكوب((a)" تعديل العمل من قبل :Ricnun كومنز؛ " / ويكيميديا

 .((STScI  /AURAوفريق هابل للتراث )  األوروبية،: تعديل العمل من قبل ناسا، وكالة الفضاء (b)االئتمان
 

  النجوم  بني املسافة متوسط يبلغ. ضوئية  سنة  نصف  حنو  بينهما فصل ي  ني جنم التمييز بني  ميكن أنه  إىل ( b)  اجلزء  يف  اإلجابة  ريشت
  حتليل هابل من  هاز جل ميكن لذلك، . اجملرة مركز من  بالقرب ضوئية  سنة  حنو و  اخلارجية  األجزاء يف  ضوئية  سنوات  مخس  اجملرة يف

  عام  مليوين  يستغرق نورها أن  لدرجة كبرية   مسافة على تقع  أهنا  من الرغم على جاالكسي أندروميدا ةر جم يف  الفردية النجوم معظم 
 . اخلارجي  الفضاء  من  الراديو  موجات لرصد  مستخدمة أخرى  مرآة 20.4 الشكل  يوضح . إلينا للوصول 
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منه  تجعل عاكسة بمواد بورتوريكو مزود في أريسيبو في  m 305 بقطرعاكس على شكل قطع مكافئ : 20.4 الشكل
إال  هابل، تلسكوب من قطر بكثير أكبر هأن قطر  من الرغم على. العالم في منحني تركيز طبق أكبر إنه. السلكي تلسكوب
 تلسكوبال هذا يظل. هابل مماهو عليه في  أقل   له حيودال حد كما أن   ،بكثير أكبر موجة بأطوال عاتإشعا يكتشف إنه

 . )االئتمان: جيف هيتشكوك(  المرئي الضوء يحملها ال التي الراديو موجات تنقلها المهمة وماتالمعل ألن للغاية مفيداً 
 

  موجة  طول عند تشغيله عند 20.4 الشكل يف املوضح أريسيبو  لتلسكوب  الزاوية  الدقة  هي  ما  : فهمك من  تحقق 5.4  
21cm   هابل؟  تلسكوب دقة مع    تقارهنا ؟ وكيف 

 

  موجة   وطول  D حمدد   قطرب  ضوئية   حزمة  أي تعاين  .  نفسه  الكهرطيسي لإلشعاع   بل فحسب،  ضوئيةل ا لألجهزة   ليس مشكلة يود احل
λ بزاوية احلزمة هذه  تنتشر . من مشكلة احليود θ  ُوهي:4.5 باملعادلة عطىت ،  θ = 1.22λ / D . ليزر  شعاع  املثال،  سبيل خذ على  

  فإهنا تنتشر (  (θ = 0اإلمكان    الصفر قدر  من  قريبة  األشعةهذه    بني  واياعلى الرغم من أّن الز و   .اإلمكان  قدر  متوازية  أشعة  من  مكوناا 
  ألن كهربائي   ملصباح االنتشار هذا مالحظة  املستحيل  من . املوجة طول  هو  λو احلزمة  قطر  وه D حيث  ،θ = 1.22λ / D بزاوية 
  ميكن  ،يكروية امل  ألمواجا إشارات أو الليزر  حلزم  طويلة ملسافات لالنتقال بالنسبة  ذلك، ومع. منذ البداية متاماا  متوازياا  ليس شعاعه 

  لقياس  القمر إىل   املرسل الليزر ضوء  أجل من  ذلك  يتم.  D بزيادة ذلك ميكننا جتنب (.   21.4الشكل)  كبرياا  يوداحل  انتشار يكون أن
 . ر أصغ   θ  الزاويةو  بكثري   أكرب  D جلعل  التلسكوب خالل  من ية الليزر  احلزمة توسيع  يتم. األرض بعده عن 
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. حيودال بسبب θ = 1.22λ / D صغرى   زاوية عند ميكرويةال مواجاأل إرسال هوائي ينتجها التي الحزمة تنتشر 21.4 الشكل
 . محدود قطر  اله ألن متوازية شبه حزمة إنتاج المستحيل من

 

تفصل   أصغر )املسافة اليت  x افة سامل كلما كانت .  اجملهر استخدام عند مشكلة مقدرة الفصل  عدُّ تُ  البيولوجية،  املختربات معظم  يف
  يتم . x املسافة أهنا على لعدسة ل مقدرة الفصل  فعر  تُ . الدقة زادت ( همابني جسمني مع احملافظة على امكانية متييزمها عن بعض

  قاا ووف. x مبسافة مفصولني نقطيني  جسمني( a) 22.4 الشكل يوضح. رايلي معيار  من  ملقدرة الفصل استخراج العالقة الواصفة 
 هو:  الزاوي  للفصل   األدىن احلد يكون   عندما  فإنه يوجد دقة  رايلي،  ملعيار 

θ = 1.22
𝜆

𝐷
=
𝑥

𝑑
  

  أصغر  x أن افرتضنا  املثال،  سبيل على ) الصغرية الزاوية  تقريب استخدمنا وقد ،سيمية اجل والعدسة العينة  بني املسافة هي  d :حيث
 هي:   مقدرة الفصل،   فإن ،وهلذا . tan θ ≈ sin θ ≈ θ لذلك   ،(  d من   بكثري

x = 1.22
𝜆𝑑

𝐷
  

  الضوء  العدسة  هبا  تأخذ  اليت  عظمى،ال القبول لزاوية  مقياس وهو ، ( NA) رقمية ال الفتحة  مفهوم  ي وه ، لذلك ى خر أ طريقة  هناك
  الضوء   عمج  على  العدسة  قدرة  مقياس   هو   هنا   NAإن  . Pالنقطة    عند  سمواجل  العدسة(  b)   22.4  الشكل  يوضح.  ها داخل  اوحتتفظ هب 
 حتسب من العالقة   عند تركيزها العدسة  بواسطة  التقاطها يتم  اليت  الزاوية . للجسم الدقيقة  التفاصيل  وحتليل 

θ = 2α  .جند أّن:   الصغرية مرة أخرى، الزاوية  تقريب وباستخدام   الشكل من 
sin𝛼 =

𝐷 2⁄

𝑑
=

𝐷

2𝑑
.  

NA  هو   للعدسة  NA = n sin α ،  حيث  n   النقطة  عند  واجلسم  جلسيميةا  العدسة   بني  للوسط   ار االنكس  قرينة  هو  P  .التعريف   هذا  من  
 ميكن كتابة مايلي:  ،NA ــــــل

x = 1.22
𝜆𝑑

𝐷
= 1.22

𝜆

2 sin𝛼
= 0.61

𝜆𝑛

𝑁𝐴
.  

  فاصيل حتليل ت  على  قادرة  تكون  ةكبري   NAتمتع بقيمة اليت ت ، العدسةتكون . العدسة  درة فصل بق  يرتبط  ألنه مهم  NA اجملهر،  يف
  لوصف   أخرى   طريقة  هناكو .  سطوعاا   أكثر   تعطي خياالا   وبالتايل   ، الضوء   من   املزيد  ، أكرب  NA  اليت يكون فيها  ، العدساتجتمع  .  أدق 

  يود، احل  أمناط  من  املزيد  مجع  يتم  حبيث  العدسة،  جتميعه من قبل  ميكن  الذي  الضوء  خمروط  اد دز ا ، NA اد دز ا كلما   أنه  وهي  ، ما سبق 
 . التحليل على قدرته   ويزيد  ،واضح   خيال لتكوين املعلومات  من  مزيداا   هراجمل يعطي وبالتايل 
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  في المستخدمة والرموز المصطلحات( b. )الجسم نم d  بعد على وتقعان x مسافة فصل بينهمات اننقطت( a) 22.4 الشكل
 . P النقطة عند والجسم لعدسة ل مقدرة الفصل مناقشة

 

خذين  آ محرق )التبئري( بالت ختيل القيام . توزعها و  دةحمد  اتشد عرض  له  الضوئية  زمة للح احملرق أن  هي  يوداحل عواقب  إحدى
  على  وقدرة هائلة  شدة وهلا  هنائي  ال  بشكل  صغرية نقطة احملرق  يُعد (. a) 23.4 الشكل  يف  كما  فقط اهلندسية  البصريات  باحلسبان 
وبسبب احليود،    املوجية،  للبصريات  بالنسبة.  فيزيائي  غري  تبسيط  -   سيميةاجل  للعدسة  NA  قيمة  عن  النظر   بغض   العينات  معظم   حرق
  بزيادة   البقعة   مقاس   يتناقص   حيث   ، (( b)  23.4  الشكل )  رقية حم   بقعة  لتتحول إىل   احملرق   فيها  نتشري   اليت   الظاهرة  باحلسبان   نأخذ  فإننا 
NA . ،بزيادة رقية احمل البقعة شدة تزداد وبالتايل NA .ت قيمةاددز ا وكلما NA ، ذلك،  ومع. للعينة  الضوئي التصوير فرص ادت دز ا  

 . حقيقية  نقطة   تتحول إىل  فإن البقعة ال

 

  النقطة هذه الوصول إلى فعلياً  الممكن من ليس ولكن بنقطة، المحرق تمثيل يتم الهندسية، البصريات في ( a) 23.4 الشكل
 .ممتدة قةمنط المحرق يكون الموجية،  البصريات مجال  في( b. )نهائية ال شدة إلى تشير ألنها

 

  اجلزيئات   يف   التحكم  خالل  من .  التألق   سمىتُ   آلية   خالل  من   الضوء  إلصدار   العينة   داخل   جزيئات   صنع   يتم  اجملاهر،  من   خر آ  نوع  يف
  ابتكار وأدى . احليود  حد على  غلب الت وبالتايل  رايلي،  معيار من  بكثري  أعلى  بدقة  خيال  إنشاء املمكن من  أصبح  لضوء، ل املصدرة
 .  2014عامالكيمياء  يف  نوبل جائزةنيل  إىل  فصل ية فائقة الوميض مادة جمهر مع
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  احملاكاة هذه  يف  جنب  إىل  جنباا  دائريتني  فتحتني  خالل  من   للضوء حيود  خمططا  املوجود يف الرابط،  البصري،  فصل ال منوذج   يفيظهر  
(https://openstaxcollege.org/l/21optresmodsim ) أقطار  صغري ت  األمناط عند  ندماج الحظ ا . هوانج كوون   فو إعداد  من  

 . الفتحة 

 X-Ray Diffractionالسينية  األشعة حيود | 6.4

 التعليمية األهداف 

 على:  ا  ، ستكون قادر الجزء من الفصلفي نهاية هذا 
 الذرية.  البنية  مع   عند تفاعلها السينية  األشعة تظهرها   التي  والحيود التداخل  تأثيرات وصف •

 

  ، وبالتايل. m 12-10  إىل  m  8-10 من ترتاوح نسبياا  قصرية موجية  أطواالا  هلا فإن  ،عالية الطاقة  السينية شعةاأل فوتونات ألن نظراا 
  ذلك،  ومع. حادة ظالالا  وتنتج ، كاألسنان مثالا   ،أجسام  تعرتضها عندما سلوك األشعة النموذجية السينية األشعة فوتونات تسلك
  ها وشكل واجلزيئات  الذرات موقع عن للكشف السينية  األشعة  استخدام ميكن  ، فإنه nm 0.1من مرتبة  الذرات  أبعاد  ألن  ونظراا 
  على  للحصول   حتليلها   ميكن  أمناط  إلنتاج   السينية   األشعة  تداخل  تتضمن   وهي   السينية،   األشعة   حبيود  العملية   هذه  سمىوتُ .  أبعادها و 

 . ة السيني األشعةهذه  فيها  انتشرت   اليت  بنية الدقيقة،ال  حول  معلومات 
  دويل   فريق   قبل  من   1953  عام   يف  DNA  النووي  للحمض  املزدوجة  البنية   اكتشاف  هو   السينية   األشعة   حيود  على   األمثلة   أشهر   ولعل
  وموريس  Crick كريك  فرانسيس واإلجنليزي Watson واتسون  جيمس األمريكي  - بإجنلرتا كافينديش  خمترب يف  العاملني  العلماء  من

  ، Rosalind Franklin  فرانكلني  روزاليند  أنتجتها   اليت  ، السينية  األشعة  حيود   بيانات  باستخدامو .  نيوزيلندا  يف   املولود   Wilkins  ويلكينز 
كٍل من    منح  مت   العمل،   هلذا.  للحياة   األمهية   بالغ   ديع  الذي   النووي  للحمض   املزدوج   احللزون   هيكل  بتصميم  قام   من   أول   كانت واليت  

عدم إدراج   قضية  حول  اجلدل بعض  هناك . ) 1962عام الطب أو  األعضاء وظائف  علم  يف  نوبل  جائزة وويلكينز  كريك   و واتسون 
 .( اجلائزة  منح قبل  1958  عام يف  توفيت أهنا  من الرغم على اجلائزة،  يف  فرانكلني اسم روزاليند

  بسبب   السينية  باألشعة  اتالبلور   علمب   العملية   هذه  تُعرف.  بلورة  من  السينية  األشعة   بعثرت  عن   الناتج  احليود   منط  24.4  الشكل  وضح
عن   وكريك  واتسون  إىل  فرانكلني روزاليند  قدمتها  اليت  هانفس البيانات  وهي  البلوري،  الرتكيب  عن تعطيها  أن  ميكن  اليت  املعلومات 
.  د ملوايف ا  الذرية   الرتتيبات   حول   معلومات   تعطي   إهنا   بل   فحسب،   وشكلها   الذرات   مقاس   السينية   األشعة  تُعطي   ال .  النووي  احلمض
ترتيبها  ، حبيث يكون معقدة  مواد وجود املرتفعة احلرارة درجة ذات  الفائقة لنواقل ا يف احلديثة األحباث أظهرتاملثال،  سبيل على

 . السينية  األشعة  باستخدام   هذه املوادبنية  دراسة  وميكن الذري ضرورياا للحصول على خاصية الناقلية الفائقة فيها. 
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من   النمط  هذا ينتجو  ،(lysozyme الليزوزيم بيض دجاجة) البروتين بلورة من السينية عةاألش نمط حيود 24.4 الشكل
 (  Wikimedia Commonكومنز" / ويكيميديا Del45ئتمان: " اال) .البروتين بنية حول معلومات النمط يعطي تحليل. التداخل

 

  فيه   مشكوكاا   هذا  كان.  طيسية كهر   أموج طاقية  هي   السينية  شعةألا  أن  إلثبات  البلورات  من  السينية   األشعة  تبعثر   استخدام  مت  ،تارخيياا 
- 1879) الو فون ماكس األملاين  عندما استطاع 1912 عام حىت هذا استمرلكن  ،1895 عام يف السينية  األشعة  اكتشاف منذ

فهذا يعين   يود،احل منط على صول حل ا مت إذا أنه  علالا حني قال مُ  . البلورات ن ع السينية  األشعة بعثرةب زمالئه  من  ثننياقناع ا( 1960
  معروف  املختلفة البلورات يف  الذرات  ت املسافات بنيكان . )املوجي اطوهل حتديد وميكن ، أمواج عن  هي عبارة السينية  األشعة أن
  1914 لعام  اء الفيزي يف نوبل جائزة  ومنحت  مقنعة، التجارب  كانت .(  ادرو أفوغ عدد ل  اجليدة  القيم إىل  استناداا الوقت  ذلك  يف  متاماا 
  واالبن  الوالد فريق حصل ، 1915 عام يف. كهرطيسية  أمواج هي  السينية األشعة أن إثبات إىل أدى  الذي ،اقرتاحه عن الو لفون
  حتليل  وعلم  السينية األشعة  مطياف   الخرتاعهما املشرتكة نوبل   جائزة على  غبرا  لورنس   ويليام سري  وابنه  براغ هنري  وليم   للسري  الفريد
 . يف تلك الفرتة  اجلديد السينية  األشعة 
  ن ع واحدة  تنعكس كل و  السينية، لألشعة  املوجي طول بال نيت مستوي  موجتني  نأخذ  الرقيقة، األغشية  بتداخل  رنا ذكِّ تُ  ق ائ طر هناك 
  نتجي. 2d sin θهو بينهما  املسار يف الفرق يكون ، هندسياا .  25.4الشكل يف مبني هو كما  البلورية الشبكة داخل  خمتلف  مستوى 
  براغ معادلة من الشرط هذا حتديد ويتم. املوجة  لطول املضاعفات الصحيحة املسافة هي من هذه تكون عندما اءالبن   التداخل

(Bragg equation) : 
mλ = 2d sin θ, m = 1, 2, 3 ...                        (4.6) 

وفقاا لقانون االنعكاس، يتم وصف كل من األمواج  و . البلورية  ستويات د بني املبعهو ال dعدد صحيح موجب و  هو  m : حيث
  بالنسبة للسطح نفسه  θ، يتم قياس يف البصريات اهلندسية  هو شائع  ما ، ولكن على عكس θ نفسهاالعارضة واملنعكسة بالزاوية 

 . ناظم بدالا من ال
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  يطول بين الفرق  يشار إلى. ينبلوريمستويين  عن  تنعكس موجتان منفصلتان. في بلورة السينية األشعة حيود 25.4 الشكل
 .متقطع بخطين المسار 

 

 7.4 مثال
 الملح بلورات في السينية األشعةحيود 
 0.252 املسافة بينها  املستويات من جمموعة هناك ،NaCl بلورة يف. NaCl الصوديوم كلور  بلورات من العادي الطعام ملح  يتكون

nm .ن ع  السينية األشعة  تبعثرل املوجي الطول  هو  فما درجة،  18.1 قدرها ورود ويةاز  عند األوىل  املرتبة من القمة العظمى  إذا كان  
 البلورة؟  هذه

 الحل خطة
   . mλ = 2d sin θ ، 4.6  املعادلةأي  ، براغ  معادلة  استخدام

 الحل:
 طول املوجة:  ، حبل معادلة براغ حنصل على d ة بني املستويات معروف  سافة ، واملm=1األوىل  رتبة عند امل

λ =
2𝑑 sin𝜃

𝑚
=
2(0.252×10−9𝑚)sin(18.1°)

1
= 1.57 × 10−10𝑚 = 0.157 𝑛𝑚.  

 مالحظة:
  عندما  الضوء  موجة  طبيعة  تظهر  أخرى، ومرة . الكهرطيسي الطيف من  السينية األشعة  مع منطقة  احملدد  املوجي  يتناسب الطول

λ) املوجة طول يكون  = 0.157 𝑛𝑚 ) الفيزيائية البىن قاس مل مشاهباا  (d = 0.252 nmاليت ) معها   يتفاعل . 

القمة   مالحظة  عندمها ميكن اللتني  األخريني الزاويتني ، احسب7.4 املثال  يف  املوضحة  للتجربة  فهمك  من  للتحقق  6.4 
 ؟ القمم العظمى عدد من  حيد الذي  وما  للتداخل؟  العظمى 

 

  بىن  هي احلقيقية البلورات  أن إال لتبسيطها، بعثرالت راكزمل األبعاد ثنائية كمصفوفة   البلورة يصور 25.4 الشكل أن من الرغم على
  مسافات و  خمتلفة اجتاهاتب  ، واليت تتمتعاملستويات من خمتلفة  جمموعات نع واحد وقت  يف  تبعثرال حيدث أن  ميكن.  األبعاد ثالثية

 . جداا   معقداا   الناتج  التداخل  منط  يكون  أن   ميكن.   26.4الشكل  يف  مبني   هو  كما  مستويات براغ  باسم   خمتلفة فيما بينها، واليت تعرف 
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 المستويات (مجموعاتأسر ) من العديد على الواحدة البلورة تحتوي أن يمكن البلورية، البنية انتظام بسبب 26.4 الشكل
 .السينية األشعة حيود في واحدة منها كلتسهم و  داخلها،

 

 Holographyالهولوغرافي  أو المجسم التصوير | 7.4

 التعليمية األهداف 

 على:  ا  ، ستكون قادر الجزء من الفصلفي نهاية هذا 
 صورة مجسمة )هولوغرام(.  شكل على  األبعاد ثالثي الخيال  تسجيل  كيفية  وصف •

 )هولوغرام(.   من صورة مجسمة األبعاد ثالثي الخيال   تكوين  كيفية  وصف •
 

  اجملسمة  خيلةتستخدم األ. الليزر  بواسطة  الفيلم  ى لع مسجل  حقيقي األبعاد ثالثي خيال و ه ،27.4 الشكل يف  كما   ،الهولوغرام
يتم ذلك باستخدام  ) القيادة ورخص االئتمان بطاقات كما تستخدم ملنع تزوير  اجملالت؛ وتزيني القطع اجلديدة وأغلفة  للتسلية،

  األبعاد  ثالثية  حقيقية  رةكصو اجملسم   يال اخل كن رؤية مي. األبعاد  ثالثية  اخلطرية  املعلومات  ولتخزين ؛ (جهاز ليزر ومعدات أخرى 
 . خمتلفة  زوايا من  ملكونات اجلسم يف اخليال عند النظر إليه  ةالنسبي  ضع ااملو  بسبب تغري 

 

 

 .إنتاجها إعادة الصعب من يجعل مما للشعارات، األبعاد ثالثية صورة  على عادة االئتمان بطاقات تحتوي 27.4 الشكل
(credit: Dominic Alves)   ك ألفيس( )االئتمان: دوميني 
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.  األبعاد   ثالثي  يالاخل  ألن  ، ( وتعين الشمولية   holisticيف كلمة    كما  اليونانية،  holo  من " )بأكملها  )اخليال(  الصورة"  تعين اهلولوغرام
  عن  متاماا  خمتلفة  العملية أن إال  فوتوغرايف،  فيلم يف  تسجيلها  من الرغم  وعلى  اجملسمة،  خيلة األ إنتاج  عملية  هو اجملسم التصوير 
  البصريات  العادي التصوير يستخدم بينما البصريات املوجية، أو الضوء  تداخل البصري اجملسم التصوير  يستخدم. العادي  التصوير 
  من  اا ّن جزءإ حبيث  مرآة، بواسطة  املتماسك الليزر ضوء زئةجت  تمت. اهلولوغرام إنتاج قائ طر  ىحدإ 28.4 الشكل يوضح. اهلندسية 
  الضوء   يتداخل .  فيلم  من  قطعة   على  مباشرة  فيتم اسقاطه   املرجعية،  احلزمة   سمىيُ   والذي   الباقي،   أما .  سماجل  الضوء يقوم بإضاءة هذا  
  الدقيق  الفحص  لكن  ، ضبابياا  الفيلم  يبدو  لذلك،  ونتيجة. هد امو  اء بن   تداخل  عنه ينتج  مما  املرجعية، احلزمة  مع  اجلسم من  تبعثر امل

  ما  أحياناا . مظلماا ( يف احلقيقة سالباا ) الفيلم  يكون  البناء،  التداخل ماكن حدوث أ  يف . نده ع خمّزن معقد تداخل منط  عن  يكشف
  العادي،  التصوير  عكس  على لضوء، ل ة ي وجامل صائص اخل يستخدم  ألنه  عدسة،  دون   الفوتوغرايف  التصوير  اجملسم التصوير  على  يطلق 
 . عدسات ويتطلب  اهلندسية البصريات  يستخدم  الذي

 

  على  اً جيد اً محدد  تداخل نمط الموجي الطول وحيد المتماسكالليزري    الضوء ينتج. األبعاد ثالثي اليخ إنتاج 28.4 الشكل
 يسقط والباقي الجسم  يضيء الضوءهذا  من اً جزء ن  بحيث إ ،جزئياً  ةضفضم مرآة بواسطة الليزر شعاع جزئةت تمت. فيلم

 (credit: modification of work by Mariana Ruiz Villarreal) . .لمعانه مسبباً  فيلم ال على مباشرة

 )االئتمان: جرى تعديل العمل من قبل ماريانا رويز فيلالريل(
 

  فهم  ميكن  ولكن   التفاصيل،  معقدة  العملية.  األصلي   للجسم  األبعاد   ثالثي   خياالا   اجملسمة   الصورة  على   وارد ال   الضوء   يشكل   أن   ميكن
.  أو عرضه  لكشفه  الذي يستخدم  ه،نفس النوع  إلضاءة الفيلم من  ليزر  م استخد حيث  ، 29.4 الشكل  يف  موضح  هو  كما  مبدئها
يتصرف  . مبروره كشفاا   األقل املناطق تسمح بينما الضوء،  ومتنع مرور مظلمة  الفيلم  من  املكشوفة الصغرية  الكثري من املناطقتكون 
  ينتج  مما  خمتلفة،  اجتاهات  يف  اهلولوغرام،  رب ع مير  الذي  ،الضوء  يد حي. خمتلفة  تباعد أمناط  مع  يود احل شبكات  من  كمجموعة  الفيلم
  يف  خمتلفة  أماكن  إىل عينيك  بتحريك . اجلسم عن  ينتج الذي نفسه  هو  التداخل  منط. املستخدم للجسم ومهيةو  حقيقية  أخيلة  عنه 
  كمجسم ثالثي ال  ياخل بدوي  وهكذا.  نظر إىل اجلسم املصّور مباشرةت  تكما لو كن  متاماا  خمتلفة، صل على منظورات حت التداخل منط

 . كما هو احلال يف اجلسم الذي مت تصويره   األبعاد
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  يكشف الذي ه،نفس  النوع من  ليزر يمر خالله عندما  وافتراضي حقيقي خيال ووهبالنفوذ مجسم  خيال - 29.4 الشكل
  استخدامه تم الذي  مالجس  ينتج عن الذي   ،لتداخلل هنفس  نمطال الفيلم من مختلفة أجزاء نع   الحيود ينتج. المجسمة الصورة

 (credit: modification of work by Mariana Ruiz Villarreal) .لعرضل

 )االئتمان: جرى تعديل العمل من قبل ماريانا رويز فيلالريل(
 

  ضوءبال ولوغرامكاهل  املنعكس، بالضوء ضو عر امل اهلولوغرام،. بالنفوذ  األبعاد ثالثي خيال هو 29.4 الشكل يف املوضح اهلولوغرام
  قوس  حواف ضبابية وذات األبيض لضوءا  هولوغرام ظهريُ  ما  غالباا . شيوعاا  األكثر  وهو  االئتمان، بطاقات على  املوجود األبيض 
  االستخدامات   تشمل.  املختلفة   هتاا موج  أطوال  بسبب  قليالا   خمتلفة  مواقع  يف  توجد  الضوء  من  خمتلفة  بألوان  احليود  أمناط  ألنذلك    قزح،

  للهياكل  اهلندسية والدراسات املتاحف يف التماثيل مثل األبعاد،  ثالثية  املعلومات ختزين أنواع مجيع األبعاد ثالثية خيلةلأل األخرى
 . البشرية  واألعضاء

  يف  نوبل  جائزة  على  حصل  الذي  ، ( 1970-1900) غابور  دينيس قبل  من  األربعينيات من القرن املاضي أواخر  يف  خرتع اهلولوغرام ا
  فإن  ، متماسكة ووحيدة الطول املوجي الليزر  أشعة  ألن  ونظراا . الليزر تطور مع  اجملسم عملية التصوير  وتطورت ،1971 عام  الفيزياء 
  فيلم واحد   على  اجملسمة  الصور  من  العديد  تسجيل  حىت  املمكن  منو   ،رائعة اخليال    دقةوتكون  .  وضوحاا   أكثر   تكون  تداخلها  أمناط
عند   تتحرك اليت ، فهياجملسمة الصور إنتاج هبا يتم اليت  ، الطريقة هي  هذه. متتالية  ةصور  لكل الفيلم زاوية  تغيري  طريق عن فقط

  بعاد األ ثالثي  بعرض اهلولوغرام مسحت  الطب، اجملال  يف  مماثلة،  بطريقة . العدسات  من  اخلالية  األفالم  من  نوع  وهو  -  النظر إليها 
  ميكن  املنظار، استخدام مع. نسبياا  سهل  املستقبل يف  تخدامس لال الصور هذه ختزين. الصور من جمموعة لألجسام مبراكمة كامل
 . الداخلية  واألنسجة  لألعضاء  الدقة عالية  األبعاد  ثالثية  صور  إجراء
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 الرابع: مراجعة الفصل
 الكلمات المفتاجية:

 .السينية األشعة حيود إىل  تؤدي  أن ميكن اليت  ية،البلور  جمموعة من املستويات : براغ  مستويات
 .يضيئه  الذي  الضوء  موجة  لطول   مشاهباا   الشق عرض يكون  حيدث عندما   األحادي: للشق  هدَّامال التداخل

 .حاجز أو  فتحة  حواف  حول املوجة احنناء هو (: حيود الحيود )ال
 .مسافات متساوية  واليت تفصل بينها ، املتوازية )احلزوز(   الشقوق من   كبري  عدد هي: الحيود شبكة

 .الناجتة عن احليود قدرة الفصل مل  األساس احلد هو الحيود  حد
  بأكملها   الصورة  تعين  كلمة  اهلولوغرام  الليزر؛  باستخدام   فيلم   على   مسجل  األبعاد   ثالثي   خيال   هو(:  خيال المجسمالهولوغرام )ال

 . holo) اليونانية  الكلمة من )
 .الليزر  باستخدام اجملسمة خيلة األ إنتاج عملية  هو  :المجسم   التصوير
 .للحيود األدىن  احلد  مع  يتزامن كونه   يظهر  ال الذي  ، للتداخل األقصى احلد هو  :المفقود الترتيب

  األوىل  القمة العظمى   من  مباشرةا   أعلى   مهااحدإل  احليود   منط  مركز  يكون  عندما   مييز للت  قابلتني  انتكون   صورتني ال   أن   هو  : رايلي   معيار 
   . خرىاأل يف  احليود لنمط 

 .يالاخل  يف  الصغرية التفاصيل  بني تمييز لا على  القدرة هي : مقدرة الفصل
  تفصل  نقطيني ملصدرين التداخل خمطط هو، و  d سافةامل تفصل بينهما D بعرض لشقني  يود احل منط  الشق:  مزدوج  حيودال  نمط

 . Dبعرض لشق ا ، وهو ضعف منط احليود أحادي  d بينهما مسافة
 . m = −1  و  m = 1  احلدين بني زاوية  هو : المركزية قمةال عرض
 . واملصنعة   الطبيعية للمواد  البلوري الرتكيب  حول  مفصلة  معلومات  توفر تقنية  هو : السينية  األشعة  حيود

 

 المعادالت المفتاحية:
 يف الشق األحادي  د ام التداخل اهل

𝐷 sin 𝜃 = 𝑚𝜆  من أجل قيم  :𝑚 = ±1,±2,±3,… 

 الطور  نصف زاوية 
𝛽 =

∅

2
=
𝜋𝐷 sin𝜃

𝜆
  

 احليود  منط يف  ل قاحل مطال 
𝐸 = 𝑁∆𝐸0

sin𝛽

𝛽
  

 احليود  منط  يف شدةال
𝐼 = 𝐼0 (

sin𝛽

𝛽
)
2

  

 الدائرية  للفتحات   رايلي معيار
𝜃 = 1.22

𝜆

𝐷
  

 براغ معادلة 

𝑚𝜆 = 2𝑑 sin 𝜃 ,𝑚 = 1, 2, 3, …  
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 ملخص الفصل:
 الحيود أحادي الشق: 1.4
 .أي حاجز آخر  و أ فتحة  حواف  حول  املوجة  إرسال  احليود يستطيع  •

 . اجلانبني وباهتة على  أضيق  قمم عظمى مع  عريضة مركزية  بوجود قمة عظمى  واحد  شق  منط التداخل الناتج عن  يتميز  •
 أحادي الشق: الحيود في الشدة 2.4

 كما يلي:   األطوار األحادي باستخدام الشق عن الناجم  منط احليود  يف  حساب الشدة ميكن •
𝐼 = 𝐼0 (

sin𝛽

𝛽
)
2

  

𝛽 حيث =
∅

2
=
πDsinθ

λ
 ،D   ،هو عرض الشقλ هو طول املوجة، و θ  .هي الزاوية من القمة املركزية 

  الحيود مزدوج الشق 3.4

 . معقد  شدة منط  لتشكيل  واحد وقتٍ  يف  واحليود  التداخل تأثريات  تعمل   احملدود، العرض ذات  احلقيقية  الشقوق باستخدام •

 . منط احليود   ضمن  التداخل ابهدأل النسبية  شدةال حتديد ميكن •

 . معاا   حيودلل   وقمة صغرى للتداخل  قمة عظمى وجود  عند املفقودة  ملراتب ا حتدث •
 الحيود شبكة  4.4

  مشاهباا  تداخل  منط  تنتج واليت  ، متساوٍ  بشكل  واملتباعدة فيما بينها  املتوازية  الشقوق  من كبري  عدد من احليود  شبكة  تكونت •
 . املزدوج  الشق  الة حل

𝑚𝜆تكون  عندما  البن اء  اخل تدال  حيدث • = 2𝑑 sin 𝜃 ,𝑚 = 1, 2, 3,   الزاوية  هي  θ الشقوق،  بني  املسافة  هي  d حيث: ،   …
 . التداخل  مرتبة  هي m و  الورود، الجتاه بالنسبة 

 ومقدرة الفصل الدائرية الحيود عند الفتحات 5.4

 . مقدرة الفصل  من حيد احليود  •

القمة   من  مباشرةا  كربأ أحدمها يف  احليود منط  مركز  يكون عندما فقطالني بني خي التمييز  ميكن أنه على رايلي معيار  ينص  •
 . األخرى يف  احليود لنمط   األوىل الصغرى 

 السينية األشعة حيود 6.4

  ها تفاعل عند التداخل مثل  املوجة  خصائص  تظهر  أن  وميكن  نسبياا، املوجة طول  قصرية هي أمواج كهرطيسية السينية األشعة  •
 . باألبعاد املقاربة هلا  الصغرية جساماأل مع

 المجسم التصوير 7.4

 األبعاد.  ثالثية  أخيلة  لتسجيل  األمواج تداخل  تعتمد تقنية  عن  عبارة( هولوغرايف) اجملسم التصوير  •

 . واضحة  تداخل أمناط  ومتاسكه مما يعطي لونه وحدانية  بسبب  حادة  األبعاد  ثالثية  أخيلة إلنتاج  عملية  طريقة الليزر  يوفر  •
 

 نظرية: لةأسئ
  أحادي الشق حيودال 1.4

 احليود الناتج؟  منط سيتغري  كيف  ،  أحادي الشق يود احل  منط  ينتج الذي  الشق،  عرض اخنفاض  مع .1

 واحليود.  بني التداخل  قارن  . 2
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  باستخدام وليس  السلكية ال  تصال اال  أجهزة باستخدام  التواصل  ميكنكم  تلة )هضبة(،  جانب  على  وصديقك أنت  كنت   إذا. 3
 .فسِّر ذلك.  يدوية ال صابيح امل
 املاء؟  يف  بأكمله البصري اجلهاز  غمر  يتم عندما  أحادي الشق احليود   لنمط   حيدث  ماذا .4

  ن االبعد هذان كان  إذا احليود لنمط حيدث ماذا .هعرض  بكثري أكرب الشق طول أن نفرتض شق،أحادي ال للحيود دراستنا يف .5
 للمقارنة؟   قابلني

 األفقي؟  االجتاه يف  أم   العمودي االجتاه يف  ذروته  املركزي  يبلغ احليود  هل. ضعفي ارتفاعه ستطيل ملا يبلغ عرض الشق. 6
 األحادي الشق حيود في شدةال 2.4
 .βمتثل  ماذا   اشرح. املادي  العامل  يف  مبنقلة قياسها ميكنك   زاوية ليست   ولكنها كزاوية   تبدو β ،  .4.4  املعادلة يف. 7

  مزدوج الشق حيودال 3.4
  هذا . مزدوج  شق  على واردال األمحر الضوء من نقية موجة لطول التداخل منط من الرئيس يظهر يف الشكل املبني أدناه اجلزء . 8

  هذه   هل.  بالتساوي  متباعدة فيما بينها  املضيئة  البقع  أن   الحظ.  الشق   مزدوج أحادي الشق و   التداخل  من   مزيج   الواقع  يف  هو  النمط
الشق املزدوج أم   خاصية هذه هل. املركز جانب على باهتة  املضيئة تبدو البقع بعض أن الحظ حادي؟ الشق املزدوج أم األ خاصية

 . إجاباتك  فسِّر  الشقوق؟  بني  املسافة  أم  الشق عرض األصغر،  هو ما   األحادي؟
 

 
 

 مقدرة الفصلو  دائريةال الفتحاتالحيود عند  5.4
 .إجابتك  فّسر  األزرق؟ أم   األمحر وء الض مع  اجملهر يف أعلى  دقة   على احلصول  يتم هل .9

  عدسة  بوجود املكتسبة األخرى امليزة هي  ما . مية ياجلس العدسة  مقاس بازدياد  الكاسر للضوء  لتلسكوبل مقدرة الفصل  تزداد  .10
 أكرب؟ 
 اجلزيئات؟ " لرؤية "  املرئي  الضوء  استخدام ميكن هل. cm  8-10حنو اجلزيء يف  الذرات بني املسافة. تبلغ 11

  املرايا  أو  العدسات استخدام  ميكن ال  ملاذا ؟هاانتشار  ملنع متوازية  بأشعة  حزمة  إنشاء ميكن  ال  ملاذا. دائماا   الضوئية احلزمةنتشر ت. 12
 االنتشار؟  لتصحيح الفتحات  أو

 السينية األشعة حيود 6.4
 ملاذا؟ . البنفسجية  فوق  األشعة وليس  ، السينية باستخدام األشعة  البلورية الشبكات  فحص ميكن . 13

 المجسم التصوير 7.4
  ليست األبعاد  ثالثية  األفالم  يف  املوجودة تلك وأن حقيقية، األبعاد  ثالثية  صورة هو  سماجمل يالاخل أن  معرفة  ميكنك كيف . 14

 كذلك؟ 
  رى،خأ  موجة   بطول  خياله   عرض  مت  ولكن  واحدة  موجة   بطول  اللون  أحادي   ضوء  باستخدام  األبعاد  ثالثي  خيال   تسجيل  مت  إذا .  15

 بالضبط؟   األصلي املوجة  طول   نصفب  ضوء   باستخدام  عرضه  مت  لو  ماذا  سنرى؟   ماذا  ،٪ 10  بنسبة  أقل مثال
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  الضوء   يف  هعرض   يتم  ولكن  اللون،  أحادي  ضوء  باستخدام  مسجالا   اهلولوغرام   كان  إذا  ما  اهير   أن  للمرء   ميكن  يالذ  يالاخل  وه  ما.  16
 . اجابتك فسِّر  األبيض؟

 

 مسائل:
  أحادي الشق حيودال 1.4
17 .(a) 550 لضوء طول موجته  األوىل  القمة الصغرى كونت  زاوية، أي  يف nm 1.00بعرض  واحدة  فتحة  على  يسقط µm؟      
     (b )؟ ثانية قمة صغرى هناك سيكون هل 
18  .(a)  2.00  طوله  يبلغ  شق  عندها  نتجُُ ي  اليت  الزاوية  احسب µm  410  بنفسجي طول موجته  لضوء  األوىل  القمة الصغرى nm. 
(b ) 700طول موجته  أمحر  لضوء   األوىل  الصغرىالقمة  قعت  أين nm ؟ 

19 .(a)  633طول موجته  لضوء أوىل  قمة صغرى  نتجيُ  الذي  األحادي الشق هو عرض ما nm  درجة؟ 28.0 عند زاوية 
      (b ) ؟ ةالثاني القمة الصغرى  كونست زاوية  أي  يف 
20 .(a)  600 لضوء طول موجته  درجة60.0  عند األوىل  القمة الصغرى  جنتالذي يُ  األحادي الشق عرض هو  ما nm ؟ 
     (b )درجة  62.0  عند الزاوية له  األوىل القمة الصغرىقع ت لضوء   املوجي الطول  أوجد . 
 . µm 3.00 بعرض  واحدة فتحة  على  رد ي  عندما درجة   48.6 له عند زاوية  ة الثالث  القمة الصغرى  لضوء  املوجي  الطول احسب. 21
22 .(a)  589 مبتوسط طول موجي  الصوديوم خبار  ضوء  يسقط nm 7.50 بعرض  واحدة فتحة  على µm . القمة   ينتج زاوية عند أي

 ؟ اميكن انتاجه قمة صغرى أعلى    هي ما ( b)  ؟ ةالثاني  الصغرى 
   يبلغ  شق  عن m 1.00 تبعد مسافة  شاشة  على  λ= 589 nm لـضوء طول موجته  الشق أحادي حيود  اذا مت اسقاط خمطط. 23
 والثاين؟  األول  املظلمة هداباأل مراكز   مركز املخطط عن  ماهو بعد .  mm 0.25 عرضه      
24 .(a) 589.1 املوجي  طوهلما يبلغ  اللذين الصوديوم،  خبار  خلطي  األوليني القمتني الصغريني بني  الزاوية  أوجدnm  589.6 و nm ،      

تبعد   شاشة على  يود احل منط وقع  إذا  صغرىال قممال هذه بني فة املسا هي  ماm ( .b ) 2.00 بعرض واحد  شق  على  يسقطان  عندما
 . املسافة هذه قياس مثل صعوبة  أو  مدى سهولة  ناقش(  c)  الشق؟ عن m 1.00  مسافة
25 .(a)  املوجة؟  لطول   األوىل  القمة الصغرى نتج سيُ  والذي مبضاعفات طول املوجة( شق أحادي )مقاساا  لعرض هي أقل قيمة  ما 
      (b ) ؟ صغرىقمة  50 ينتج  كان  إذا للعرض  قيمة  أقلهي  ما (c  ) 1000 ؟ قمة صغرى 
26 .(a) القمة الصغرى  اليت ينتج عندها  الزاوية  هي فما  درجة،  14.5 عند زاوية  األوىل  القمة الصغرى  نتج يُ  أحادي  شق  كان   إذا  
  لتوضيح   إجاباتك  استخدم(  d)   ؟ة رابع  صغرىة  قم  يوجد  هل(  c)  ؟ةالثالث   القمة الصغرى  اليت ينتج عندها  الزاوية  هي   وما(  b)   ؟ة الثاني
  القمة الصغرى  الزاوية بني  وهو) ةالتالي  للقمة العظمى الزاوي العرض ضعف حنو  ةاملركزي للقمة العظمى الزاوي  العرض يكون كيف
 (. ةوالثاني   األوىل
  الشاشة   بني   املسافة  هي  فما  ، mm 6.0  لغبي   الشق  أحادي  احليود  لنمط   ةوالثاني  األوىل  القمة الصغرى  بني  البعد الفاصل  كان  إذا.  27

       . mm 0.16 هو  الشق وعرض nm 500  الضوء موجة على اعتبار طول  والشق؟ 
 20.0m  املوجي  الطول  ذات  احمليط   أمواج  تصل.  m 50.0  عرضها  صخري له فتحة  حاجز  على  امليناء   مدخل  عند  املياه  تنكسر.  28

 األمواج؟  حركة  من  أكرب  بدرجة حممية  املرفأ داخل املوجودة القوارب تكون   املباشر هاالجتا زاوية يف  أي يف . مباشرة  الفتحة إىل
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  وعلى   يف اخلارج، .  احلظرية  الداخلة إىل  شق أحادي متر عربه األصوت  نزلةمب  دمرتفع يع  حظرية  باب  عرب  طائرات   صيانة  فين  يسري.  29
  القمة الصغرى  الفين سيالحظ الباب من زاوية أي  يف . Hz 600 صوت تردده نفاث  حمرك يصدر الباب، يف فتحة عمودي  خط
 ؟ m/s 340 الصوت  وسرعة   مرت  m 0.800 بعرض   العمودية ةالفتح كانت  إذا الصوت  شدةل  األوىل

  أحادي الشق حيودال في شدةال 2.4
  شدةال أوجد. nm 589موجته  طول يبلغ الصوديوم من أصفر ضوء بواسطة ميكرون µm 3.0 بعرض  أحادي تتم إضاءة شق . 30

      .ةاملركزي القمة العظمى شدة حيث  من  احملور  مع  درجة 15  عند زاوية
  مع  درجات  10 عند زاوية  الكثافة  أوجد . nm 576 موجته طول زئبقي ضوء بواسطة mm 0.1 بعرض  أحادي تتم إضاءة شق . 31
 .ةاملركزي القمة العظمى شدة حيث  من  احملور
  m 2.0  على بعد  والشاشة   ،nm 600  هو  للضوء   املوجي   الطول.  mm 5.0  هو   ي الشقادأح  حيود  منط  يف  املركزية  الذروة  عرض.  32
 .املركز يف والشدة النمط  مركز  من mm 4.5 على بعد نسبة بني الشدةال احسب ( b)  الشق؟ عرض  هو ما ( a. )الشق من
  عند  0I احسب شدة  . mx = 2 0. و ، nm λ = 600، mm D = 0.025لـضوء طول موجته  الشق أحادي  حيود منط  باعتبار. 33

 . ˚θ = 0.5˚, 1.0˚, 1.5˚, 3.0˚, 10.0 القيم التالية
  مزدوج الشق حيودال 3.4

  ضوء أحادي  يسقط . µm 6حبيث يكون البعد بني مركزيهما  شفافة، غري  مادة يف  كل منهما   فصل يتم ، µm 2 بعرض  نشقا . 34
 .الشاشة على  يود واحل للتداخل مشرتك  منط  كن مالحظة ذ ميعندئ. املزدوج الشق  بشكل مباشر على  nm 450 موجته  طول  اللون 
(a) ؟ يود احل  منط مركز أقصى يف ستظهر  اليت  التداخل قمم عدد هو  ما (b )مضاعفة مت إذا ستظهر اليت التداخل  قمم عدد  هو ما  
  ضعف   مبقدار  الشقوق   ل صف   مت   إذا   ستظهر   اليت   التداخل   قمم  عدد   ما (  c)  نفسها؟  الشقوق   بني  املسافة  على  احلفاظ  مع   الشق   عرض
 نفسه؟   الشقوق عرض على احلفاظ  مع ، µm 12  أي  املسافة،

(d )البند   يف سيحدث ماذا(a ) 680 موجة بطول   آخر ضوء استخدام مت إذا nm   450 من  بدالا nm؟  (e )شدة  نسبة   قيمة هي ما  
  تعتمد  هل ( g) للضوء؟  املوجي الطول  على  النسبة هذه تعتمد هل ( f) ؟ (a) يف البند  التالية  املضيئة القمة شدة إىل  املركزية  القمة 
 فصلها؟ الشقوق أو  عرض على  النسبة هذه

املسافة        إىل  الشقوق  عرض نسبة  أوجد . وثنائي الشق  الشق أحادي  التداخل  من  مزيج  هو  حيود منط  املزدوج ينتج الشق . 35
هذا  . )املزدوج  الشق اخلامسة لنمط العظمى القمة يف عقت األحادي الشق لنمط األوىل القمة الصغرى كانت  إذا بينهما، الفاصلة
 .  (اخلامسة  العظمى القمة  من كثرياا   يقلل سوف

  التداخل  أهداب عدد  فما هو الشق،  عرض أضعاف  تبلغ أربعة  كانت املسافة الفاصلة بني الشقني  إذا املزدوج الشق  يف حالة . 36
 احليود؟  لنمط   املركزية  القمة  يف  املوجودة

 5.0، وتفصل بينهم مسافة   mm 3−10 ×2.5  شقاا، عرض كٍل منها   50  على   بشكل طبيعي   nm 500  موجته  طول   ضوء   يسقط.  37

mm 3−10 ×  .احليود؟  لنمط  املركزية  الذروة  يف  املوجودة  التداخل أهداب  عدد  كم 

الشقني   بني ، وتفصل μm 2.5عرض الشق  حيث يبلغ مزدوج،  شق على يسقط  nm 589 موجته طول اللون  أحادي ضوء . 38
  املسافة الفاصلة احسب . املركزية القمة العظمى يف تدخل قمم تسع على حيتوي حيود منط مما يؤدي إىل ظهور معروفة غري مسافة

 . بني الشقوق 
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  يف  للتداخل  هدباا  11 ، ينتجµm 5شقني تفصل بينهما مسافة  على nm 430 موجته  طول  اللون أحادي  ضوء  إسقاط عند .39
  على الشق   nm 632.8موجته  إذا مت إسقاط ضوء طول   القمة العظمى املركزية   يف   التداخل  أهداب  ما هو عدد .  ملركزية القمة العظمى ا

 نفسه؟   املزدوج
  إسقاط  وذلك عند أمكن،  إن للحيود، القمة العظمى املركزية  يف املركزية الذروة اللتني تليان التداخل يف ذرويت الشدة احسب. 40
يف   الشدة باعتبار .  nm 1500وتفصل بني الشقني مسافة    ،nm 500الشق فيه  عرض مزدوج، شق  على nm 628  موجته  طول ضوء 
 . mW/cm 21 املركزية  القمة 
 لحيودشبكة ا 4.4
  ضوء  األوىل عند اسقاط  الدرجة منالقمة العظمى  سيكون  زاوية  أي  يف. خطٍّ يف السنتيمرت 2000حتتوي شبكة حيود على . 41

 ؟ nm 520طول موجته   أخضر 

  لكل    خطٍّ  1500 هلا حيودشبكة  على  إسقاطه  عند nm 580 بطول موجة أصفر الثالثة لضوء القمة العظمى  زاوية  . أوجد 42
 .سنتيمرت

  موجته      أزرق طول لضوء  األوىل  القمة العظمى كانت تعطي   إذا  شبكة حيود على املوجودة  السنتيمرت يف  األسطر  هو عدد  ما. 43
470 nm  جة؟ ر د  25.0 عند زاوية 

 760     أمحر طول موجته   لضوء  الثانية القمة العظمى اذا كانت تعطي  شبكة حيود   على املوجودة اخلطوط  بني  املسافة  هي  ما  .44

nm  درجة؟   60.0 عند زاوية 

شبكة   على السقوط عند  درجة  45.0 عند زاوية  الثانية  الدرجة من القمة العظمى  يبلغ الذي للضوء، املوجي  الطول احسب. 45
 .سنتيمرت لكل   خطٍّ  5000 على  يود حتتو حي
  لطيف  املوجية األطوال  هي ما . املرئي  الضوء  من  مباشرة  موجية  أطوال  عدة  اهلدروجني  غاز  املار عرب الكهربائي  التيار  ينتج . 46

  على  ها إسقاط عند  درجة  41.0و درجة  29.1و درجة  25.7و درجة  24.2 الزوايا  عند  أوىل قمة عظمى  تشكل  كانت   إذا اهلدروجني،
 سنتيمرت؟  لكل  خطٍّ  10000  حتوي حيود شبكة 

47 .(a)  سنتيمرت؟  لكل   سطر 5000شبكة حيود حتوي   استخدام مت  إذا السابقة  املسألة  يف  األربعة الزوايا كيف ستتغري قيم   
     (b ) الثانية؟ الدرجة من  القمة العظمى  ماهي قيم زوايا  الشبكة،  هذه باستخدام (c )املتكاملة  تخفيضات لا بني العالقة  اشرح  

 .القصوى من تراتيب خمتلفة للحدود اجلديدة وقيم الزوايا  سنتيمرت  يف كل  األسطر  يف عدد 

 525األوىل لضوء طول موجته القمة العظمى  تُنتج  أهنا  اذا علمت شبكة حيود،  مبنزلة  تعمل  ريشة يف  احسب البعد بني البىن . 48

nm   درجة؟   30.0 عند زاوية 

كان هذا    إذا µm 8 يفصل بني سطورها مسافة حنو حيود،مبنزلة شبكة  يعمل 15.4 الشكل يف لك املوضحذك  حجر األوبال. 49
 األزرق؟  ميكن رؤية الضوء  زاوية  أي  ويف( b)  األمحر الضوء  ميكن رؤية زاوية  أي يف(  a) طبيعي،  بشكلٍ  احلجر مضاء 

  20.0 عند زاوية األوىل  الدرجة منقمته العظمى  تظهر ضوء،ل ل  الثانية  الدرجة منقمة عظمى  احليود شبكة  تنتج زاوية  أي يف. 50
 درجة؟ 

51 .(a)  طول  ألصغر  قمة عظمى وينتج  احليود لشبكة  يكون  أن  ميكن الذي الواحد السنتيمرت  يف  للخطوط  األقصى  العدد أوجد  
 احلمراء؟   حتت  األشعة  طيافألو (  c)  البنفسجية؟  فوق   األشعة  ألطياف  مفيدة  الشبكة  هذه  ستكون  هل(  b. )املرئي   يف الضوء  موجي
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52 .(a)  ِّاملرئي للضوء قمة عظمى تنتج لن  السنتيمرت  يف خطٍّ  30000هلا  حيودشبكة  أن بني (b )نتج ت  موجة طول  أطول هو ما  
  من  كامالا   طيفاا  نتجحبيث تُ  يود، احل ن يكون لشبكة أ ميكن سنتيمرت لكل السطور  من عدد  أكرب هو  ما ( c) ؟ قمة عظمى أول عنه 
 املرئي؟  للضوء  الثانية جةدر ال

  األهداب   بني   املسافة  هي   ما.  d  واليت تفصل بني خطوطها مسافة   احليود،   شبكة   حواجز   على   أيضاا   أدناه   املوضح   التحليل   ينطبق .  53
:  تلميح ) ؟m 1.50 بعد  على الشاشة كانت  إذا ،nm 600 لضوء طول موجته سنتيمرت لكل  خطاا  125 شبكة حيود هلا تنتجها اليت
 . ( λ قريبة جداا  d الشقوق   بني  املسافة أن افرتاض على  ،Δy = xλ/dاجملاورة  األهداب بني  افةسامل
 

 
 

 مقدرة الفصلو  الدائرية الفتحاتالحيود عند  5.4
  موجي   طول  مبتوسط  الراديوية   األمواج   عن   m 305  قطره   والذي يبلغ   ، 20.4  الشكل   يف   الراديوي املبني  أريسيبو   تلسكوب   يكشف.  54
  قرب   مدى   ما (  b) التلسكوب؟    باستخدام هذا  للتمييز فيما بينها   القابلني   النقطيني   املصدرين   بني  الزاوية   هي   ما cm( .a  ) 4.00  يبلغ 
 أندروميدا؟  جمرة  من  ضوئية  مليون سنة  2 بعضها على مسافة  من  النقطية  املصادر  هذه
  سطح   على  مالحظتها   ميكن  اليت   التفاصيل   أصغر   هي  ما  ،6.4  املثال  يف  هابل  تليسكوب  يف   املوجودة  الزاوية  الدقة  افرتاض  على.  55

 القمر؟ 

احلد   ذلك، احسب  بيانيف املرآة. ل   الكروي  زيوغ ال كالقيود األخرى يف البصريات،  ب  مقارنةا  ملصباح يدوي ضئيالا   احليودنتشار  ا  دُّ عيُ .  56
  nm 600 املوجة طول متوسط  بلغوي cm 5.00يبلغ قطره يف األصل  األدىن لالنتشار الزاوي لشعاع املصباح الذي

57.(a) لشعاع ليزر ما هو احلد األدىن لالنتشار الزاوي He-Ne 633 موجته  طول nm 1.00يف األصل  ويبلغ قطره mm ؟ 
     (b)15.0 بعد إىل جرف جبلي على اا إذا كان هذا الليزر موجه km البقعة املضيئة؟ أبعاد كون  ت، فكم س   
     (c)  الذي    الزمن لقياس   زاوي عاكس الضوء على  بإسقاط )تتم العملية    التأثريات اجلوية؟ إمهالبعلى القمر،  مضاءة  بقعة    أبعاد ما

 .(املقطوعة  املسافةبالتايل معرفة و  اا،وإياب اا ذهابيستغرقه الشعاع  

التلسكوب   خالل منلليزر شعاع ا  يتم إرسالاملنعرج. نتشار االشعاع الليزر واحلد من  ميكن استخدام التلسكوب لتكبري قطر . 58
،   Mount Wilson إذا مت ذلك من خالل تلسكوب (a) .القمر  إسقاطه على القمر الصناعي أو  وبالتايل الطبيعي االجتاه بعكس
  احلد األدىن لالنتشار الزاوي هو  ، فماnm 633طول موجته من ضوء  m 2.54يبلغ قطره  اا ينتج شعاع الذي

القمر  أّن بعد    بفرضعلى سطح القمر،    شكلهاي أناليت ميكن هلذا الشعاع  البقعة    أبعاد  يه  اجلوية، ماالتأثريات   إمهالب (b)   للحزمة؟
 ؟ m 83.84 × 10 هو 
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قابلتني   نقطتني ما هي الزاوية بني (a) الذي حيدث يف بؤبؤ العني. يود باحل  لعني يف الواقعل الرؤية  يرتبط احلد األقصى حلدة . 59
  باعتبار هذه (b) ؟  nm 550هو  على البؤبؤ    للضوء الساقط   الطول املوجيض أن متوسط  ر ، بفmm 3.00قطره    يف بؤبؤ عني  يلحلت لل

املصباحني   يل ل حتمن  العني مكن تت حبيث سيارة ندهاهي أكرب مسافة ممكنة ميكن أن تكون ع ما  .احلد العملي للعني هي النتيجة 
على مسافة ذراع   يلحلت املسافة بني نقطتني قابلتني لل ما هي  (c)مرت؟ 1.30 باعتبار أّن املسافة الفاصلة بينهما تبلغاألماميني، 

(0.800 m من ) عني؟ال (d) يف البندتقارن إجابتك  كيف  (c ) اليومية؟  حياتكيف  عادة تالحظها بالتفاصيل اليت 

الذي    القمر  على سطح  km 5.00  صغرية كمسافة   الذي يسمح لك مبشاهدة تفاصيل مرآة التلسكوب  ما هو احلد األدىن لقطر.  60
 nm 550هو   للضوء املستقبل  الطول املوجي  افرتض أن متوسط ؟ km 380,000  حنو يبعد 

ة العني  شبك و   لبؤبؤا  بنيواملسافة    ،cm 0.65  مبقدار  اا العني إذا كان بؤبؤها مفتوح نصف قطر صورة النجمة على شبكة  . احسب61
  λ = 550 nm أنّ  افرتض .  cm 2.8هي 

62. (a) 19600 تفصل بينهما مسافة كب القزم بلوتو وقمره شارونكو ال kmالتلسكوب  بإمكان إمهال التأثريات اجلوية، هل. ب 

Palomar Mountain  5.08الذي يبلغ قطره m هذه األجسام عندما تكون على بعد يلل حت km 94.50 × 10  بافرتاض   من األرض؟
ن  ماجسمها يكون من املمكن متييز أن بلوتو وشارون  صعوبةقع، ب يف الوا  nm  . (b) 550للضوء الطول املوجي  متوسط

 ذلك؟ السبب وراء ما  .التلسكوب األرضي باستخدام منفصالن

يف   سيميةهو احلد األدىن لقطر العدسة اجل ما  .km 180حول األرض على ارتفاع  يةجتسسقمر صناعي ألغراض يدور . 63
         λ = 550 nm افرتض ؟ m 2.0افة سود تفصل بينهما من اجلنصفني م   يلحل تالذي جيب استخدامه ل  التلسكوب 

كانت    ، إذاnm 8.1اجلوزاء اجلنويب البالغ طوله  تلسكوب بواسطة حتليلهماميكن  احلد األدىن للفصل الزاوي بني جنمنيما هو . 64
  .جوممن النالساقط لطول موجة الضوء   nm 550استخدم  ؟مقدرة الفصلاآلثار اجلوية ال حتد من  

  يل لحت أقصى مسافة ميكن للعني  ما هي .m 1.3مبقدار عن اآلخر ا بعضه يبعداملصابيح األمامية للسيارة . 65
 cm 0.40 بؤبؤ العني قطر  باعتبار  ؟باحني املص ينذه

للقيام  . دية نقاط احلرب الفر  رىنجيب أن تكون قريبة مبا فيه الكفاية حىت ال  ، يةعند وضع النقاط على صفحة من طابعة ليزر . 66
 35 الورق إىل العني واملسافة من  ، mm 3.0 باعتبار قطر بؤبؤ العني  رايلي. من معيارأقل  النقاط املسافة بني تكون جيب أن  ،ك بذل

cm البوصة  ما عدد النقاط يف   .هايللحت ال ميكن  حبيث ، نقطتني  مسافة الفاصلة بني احلد األدىن للاحسب  ؛ (dpi)  هذه  توافق  اليت
 ؟ ةاملساف

  ني سيارت كم جيب أن تكون املسافة بني .km 6.0طائرة نفاثة حتلق على ارتفاع  طريق سريع من إىلألسفل  ل لنفرتض أنك تنظر . 67
  mm 4.0هو   العني  ؤبؤب  وأن قطر  ، λ = 550 nm أن افرتض التمييز بينهما؟ حىت تستطيع

      ناطحات سحاب  من السطح أن مييز km 180فة مسا هل يستطيع رائد فضاء يدور حول األرض يف قمر صناعي على. 68
 .  nm 500  يرتكز معظم الضوء حولو   mm 5.0رائد الفضاء يبلغ  قطر بؤبؤ العني عند افرتض أن  ؟m 20تفصل بينهما مسافة  

  ، قريب متباعدة بشكل  ضوئية باستخدام مصابيح ،لوحة النتائج يف امللعب اليت تظهر على  ،شخصيات اليتم تشكيل . 69
يتمكن   هي املسافة اليت جيب أن تفصل بني املصابيح حىت  ما  ، ( λ = 600 nm  . )بفرض أنّ أساس  األصفر بشكلٍ  الضوء  عتش

  mm 5.0يبلغ  املراقب قطر بؤبؤ عنيأن  افرتض الفردية؟ املصابيح دالا منمن رؤية خطوط متصلة ب m 80مراقب على بعد  

ضوء   سقوط عند ا هيللحت ميكن  بنية أصغر  يفما ه ، ° α = 70 أكرب من  زوايا عندالضوء من األجسام  يستقبل إذا كان اجملهر . 70
 ؟ 1.52 له االنكسار   قرينةبزيت،   العينة  يتم غمر عندما(b)  العينة يف اهلواء؟إذا كانت ( a)  يف احلاالت التالية   nm 500ه موجت طول 



 

213 

ميكن   هل ؟  nm 700 تهطول موج ضوء اليت التقطت يف ورة للص ة الزاوي هي الدقة ما . cm 2.0تستخدم الكامريا عدسة بفتحة . 71
 ؟ m 35  على بعد ضعتمسطرة وُ يف  املوجودة ليمرت ياملعالمات  يل لحت

 السينية األشعة حيود 6.4
  عند زاوية  الثانية الدرجة  منالقمة العظمى  تسجيل  ويتم  بلورة، على  nm 0.103 املوجي  الطول  ذات  السينية  األشعة  تنعكس  .72
 البلورة؟ هذه يف  املستويات بني  املسافة هي ما . درجة   25.5 لغة باال  براغ

  الزاوية  عند  بلورة على اللون أحادية السينية األشعة تسقط  عندما  براغ انعكاس عن األوىل الدرجة منالقمة العظمى  تالحظ. 73
 السينية؟  األشعة هلذه  املوجي الطول  هو ما . عاكس مستوى  إىل   درجة 32.3

  باستخدام  .nm 0.440عن بعضها مبسافة  مفصولة  مستويات  ذراهتا  تشكل بلورة على  السينية األشعة تبعثر جتربة إجراء  يتم. 74

  إسقاط   إىل  اجملرب   حيتاج   اليت  (املذكورة  باملستويات   يتعلق   فيما)   الزاوية  هي   ما  ، nm 0.548  املوجي  الطول   من   السينية   لألشعة   مصدر 
 األوىل؟   الدرجة من القمة العظمى   بةمراق  أجل  من   البلورة على عندها  الضوء 

  هذه  من تقاس زاوية،  أصغر هي ما. nm 0.541متباعدة فيما بينها مبقدار  مستويات الصوديوم كلور  بلورات . تشكل بنية75
 ؟ nm 0.085  املوجي الطول ذات  السينية  األشعة استخدام  مت  إذا  السينية، األشعة حيود  مالحظة عندها  ميكن واليت   املستويات،

  لسطحها،   بالنسبة   درجة   27.1  عند الزاوية   األوىل  الدرجة   من  السينية   األشعة   حليود   قمة عظمى  وجود  ُتالحظ   معينة،   بلورة  على.  76
  ولكن هذه املرة بطول  خمتلفة، استخدام إضاءة  عند كذلك، .  معروف غري موجة بطول السينية  لألشعة مصدر وذلك باستخدام 

بني   املسافة  (a)احسب: . درجة  37.3الزاوية  عند الثانية  الدرجة من القمة العظمى  هرتظ ، nm 0.137 معروف ويساوي  موجي
 .غري املعروف املوجي الطول ( b)  املستويات العاكسة، 

  للحيود العظمى    مالقم  بني  الزاوي   الفصل   هو   ما .  nm 0.30مستويات مشتتة املسافة فيما بينها    على   الكالسيت   بلورات   حتتوي.  77
 ؟ nm 0.130 املوجي الطول  ذات السينية األشعة  استخدام والثانية عند  وىل من الدرجة األ

 الثاين؟  الرتتيب  زاوية  هي ما . درجة 12.1 هي  ما  لبلورة  األوىل الدرجة براغ من  إذا كانت زاوية .  78
 

 إضافية مسائل
 .  m 3.0  د مسافةتبع  شاشة على التداخل منط لوحظ . mm 0.40 بينهما   املسافة ضيقني  شقني   على أبيض   ضوء يسقط  .79
(a )طول موجته أمحر لضوء األوىلالقمة العظمى  بني البعد هو  ما λ = 700 nm   طول   بنفسجي لضوء  األوىلالقمة العظمى و

 λ = 600 موجته طول أصفر لضوءالقمة العظمى تزامن ست  ةاملركزي القمة العظمى  قرب  نقطة  أي عند( b)  ؟λ = 400 nm موجته 

nm قمة عظمى لكل الرتتيب  حدد  البنفسجي؟ للضوء ى القمة العظم مع. 
 mm 25 شق عرضه   على حتتوي  معدنية   صفيحة  على بشكل طبيعي   mm 10.0 موجي طول ذات ميكروية  أمواج تسقط .80

     (a )احليود؟  لنمط   األوىلى صغر القمة ال قع ت  أين  (b )30.0 املوجي الطول كان   لو  قمم صغرى  هناك كون ست  هل mm ؟ 

أهنا تصدر    على الرغم من بعدها إال .  1960  عام   يف   اكُتشفت   فلكية   أجسام   هي   النجمية،   شبه   الراديوية   املصادر   أو   ارات، الكواز   .81
  الواقع يف  هو  3C405الكوازار . للنجوم  مل تكن حمللة يف األصل كماهو احلال بالنسبة  صغري، زاوي  حجم ذات  قوية  راديوية  أمواج 

  الالسلكي   البث  باستخدام   اجلسم  هذا  دراسة  متت   إذا   .arcsec  82زاوية    يشكالن فيما بينهما  ةمنفصالن لألمواج الراديوي   مصدران 
 املصدرين؟  متييز  ميكنه  الذي الراديوي  التلسكوب لقطر   األدىن احلد هو فما  ،MHz 410 برتدد 

مستوية   أمواج بواسطة تتم إضاءهتما ،nm 1200 مقدارها بني مركزيهما مسافة وتفصل ، nm 1800 منهما كل  عرض شقان  .82
 . املركزية  احليود قمة يف  التداخل  قمم عدد أوجد . nm 461.9  املوجة حيث يبلغ طول لضوء ليزر منبعثة أليونات الكريبتون، 



 

214 

  للقمة  الزاوي  العرض  فإذا علمت أنّ . cm 6 بعرض  على شق أحادي معروف غري موجي  تسقط موجة ميكروية ذات طول .83
 .املوجة طول   سباح. درجة  25 املركزية هو 

 0.05  عرضه  املباشر على شق باالجتاه    النيون  -  اهلليوم  ليزر  من(  اهلواء   يف  nm 632.8  املوجي له  الطول )  أمحر  ضوء  يتم اسقاط   .84

mm  . املركزية  للقمة   الزاوي العرض  احسب. 1.333 االنكسار  قرينة ذي  املاء يف  بأكمله يتم غمر اجلهاز. 
  احلزمة  تتوسع  احليود، وبسبب. الكريبتون  ليزر من mm 2 بقطر دائرية  فتحة من nm 561.9 جةمو  بطول ضوئية أشعة تنبعث .85
  سطح على( d) و ، 1 m، (b )1 km، (c )1000 km( a) املركزية عند القيم التالية  املضيئة  النقطة أبعاد تبلغ كم.  خروجها  أثناء 
       .األرض من km 400000 مسافة   على القمر 
  تأثريات  كانت   إذا العني طريق  عن  متييزمها  ميكن  القمر، حىت  سطح  على  أن تفصل بني جسمنية، اليت جيب ما هي املساف  .86
  واملسافة  ، mm 5.0بؤبؤ العني  وقطر  ، nm 550 الضوء  موجة  طول مقدرة الفصل؟ باعتبار من حتد  اليت  فقط هي  العني  بؤبؤ  حيود 
 . km 400000 القمر  إىل
  يف  Gemini North متييزمها بواسطة تلسكوب  ميكن  القمر، حىت  سطح على  أن تفصل بني جسمنيما هي املسافة، اليت جيب  .87

  باعتبار  الدقة؟  من  ما حيد   بفتحة التلسكوب هي فقط  اخلاصة   احليود   تأثريات   كانت   ، إذاm 8.1  قطره   يبلغ   والذي   هاواي،  - موناكيا
 . km 400000 القمر إىل  واملسافة ، nm 550 الضوء موجة طول 
  على   يعمل  بينما  ،cm 10  تفصل بينها مسافة  اليت   لألجسام  مقدرة الفصل  على  بقدرته  قمر صناعي ألغراض التجسس يشتهر .88

باعتبار طول   احليود؟  فقط بآثار  حمدودة  مقدرة الفصل  كانت  إذا التلسكوب  فتحة  قطر  هو  ما . األرض  سطح فوق km 197 بعد
 . nm 550 موجة الضوء 

×   m 2.0 الشاشة  أبعاد. معتمة  صفيحة  يف   µm 1.5 بعرض  أفقي واحد  شق  عرب  nm 530 موجة   بطول  اللون  أحادي  ضوء   مير  .89
2.0 m 1.2 وتبعد m  الشق عن ( .a ) الشاشة؟  على  احليود  منط  هبا  ينتشر  الىت  الطريقة  ما  (b )بالنسبة  القمة الصغرى  زوايا  هي  ما  
  التايل   املضيء  اهلدب  عرض  احسب(  e)  الشاشة؟  على  املركزي  احسب عرض اهلدب (  d)   العظمى؟القمة    زوايا  هي  ما (  c)  للمركز؟
 الشاشة؟  على

 2.5  مسافة شاشة تبعد  على  احليود  منط  يظهر.  µm 20  بعرض  شق  على  معروف  غري  موجي  بطول  اللون  أحادي  ضوء  يسقط  .90

m  10.0 مسافة  على  املركزية القمة العظمى  تنتشر حيث cm .املوجي للضوء الطول احسب.   
أوجد   µm 1.8 بعرض شق على يسقط الشدة، يف متساويان nm 600 و nm 550 موجيان طوالن له للضوء مصدر رتباباع .91
 . m=1من أجل قيمة   cm 30.0 تبعد مسافة  شاشة على  املوجة لطويل  املضيئة البقع بني البعد 
  األعلى   من  األمواج  بني  الطور  فرق  احسب.  nm 632.8  املوجي  بضوء طوله  بشكل طبيعي  nm 2100  بعرض  واحدة  شق  ُيضاء  .92

 املركز.  عن  cm 10.0 وعمودياا   m 2.0  تبعد أفقياا مبقدار  شاشة على لنقطة بالنسبة   الشق أسفل  من  والثلث
  درجة   15  عند زاوية  الكثافة  أوجد.  nm 589  موجة  بطول  الصوديوم  من  أصفر  ضوء  بواسطة  µm 3.0  بعرض  شق أحادي  ُيضاء  .93

 .املركزي األقصى احلد ةدش حيث  من   للمحور بالنسبة 
  درجات 10 عند الزاوية  الشدة أوجد . nm 576موجي  بطول  زئبقي مصباح  بواسطة  mm 0.10 شق أحادي بعرض  ُيضاء .94

 .املركزيةالقمة العظمى  شدة حيث  من   للمحور بالنسبة 
  للشبكة  كان  إذا. m 2.0 بعد ة ت شاش  على املركزيةالقمة العظمى  عن cm 89.7 على بعد ثانيةقمة عظمى  حيود شبكة تنتج  .95

 احليود؟  منط  يُنتج   الذي للضوء املوجي الطول هو  فما سنتيمرت،  لكل   خطٍّ  600
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  nm 400  بني  املوجية  األطوال  مجيع  على  حيتوي  الذي  الضوء،  لتشتيت  سنتيمرت  لكل   خطٍّ   4000شبكة حيود هلا    استخدام   يتم .96
 عن الشبكة؟  m 3.0 شاشة تبعد  على  األوىل  الدرجة  من  الطيف  هو عرض ما  .nm 650 و

 .  اهلدروجني  غاز تشبكة   أنبوب من املنبعثة  املوجية األطوال لقياس سنتيمرت  لكل  خطٍّ  2000 شبكة حيود هلا  تستخدم .97
     (a )410 موجية   من اللون األزرق من الدرجة األوىل بأطوال  خلطنيالقمة العظمى  ستظهر  زوايا  أي   عند nm 434و nm؟   
    (b)  عند األوىل  الدرجة من آخرين خلطني العظمى مةالقاحسب θ1 = 0.097 rad و θ2 = 0.132 rad. هلذه  املوجية واألطوال  

 اخلطوط؟ 

  والثالث   الثاين  الرتتيب   أطياف  أن  أظهر   شبكة حيود،  على   بشكل طبيعي  يسقط  (nm < λ< 700 nm 400)  أبيض   ضوء   باعتبار   .98
 . d الشبكة ثابت عن  النظر بغض  تتداخل

  خطٍّ  5000 على  حتتوي حيود بشبكة  إنتاجها ميكن اليت  (nm < λ< 700 nm 400) املرئي  للطيف الكاملة  احلدود هو عدد ما  .99
 سنتيمرت؟  لكل

  أقصى  هي ما . 1mخشب، حبيث تفصل بينهما مسافة  لوح  على  nm 589 املوجي طوله  ضوء  ينتجان  مصباحني  تثبيت  . يتم100
  فقط  مقدرة الفصل  تأثرت  للضوء، إذا   منفصلني كمصدرين   املصباحني قادراا على متييز  ويظل  يقف عندها أن  للمراقب   ميكن  مسافة 
 mm 4.5  بقطر  بؤبؤ خالل  من  العني يدخل  الضوء أن افرتض العني؟ يدخل الذي  الضوء  حيود  بفعل
طويالن   برجان هناك وكان . km 12مسافة  تبعد مدينة إىل ونظرت جبل مشرق، وقفت على قمة  صافٍ  يوم لنفرض أنه يف  .101
  مل  إذا ؟mm 4.0 البؤبؤ مساوياا  قطر كان  إذا الربجني التمييز بني عيناك تستطيع هل. m 20.0 متباعدان مسافة هذه املدينةيف 

  ل طو   حساباتك  الربجني؟ استخدم يف  الالزمة للتمييز بني  للتلسكوب  تكبري  قوة  من  األدىن  احلد  يكون  أن  ينبغي  فماذا  تستطع ذلك،
 . nm 550 الضوء  موجة 
  هلا   الراديوية   األمواج  ألن  ونظراا .  الفضاء  من  الراديوية  االنبعاثات  عن   للكشف  ُتستخدم  تلسكوبات  هي  الراديوية  التلسكوبات  .102
  على . جيدة مقدرة فصل  لتوفري جداا  كبرياا   الراديوي التلسكوب قطر يكون أن  جيب املرئي، الضوء من بكثري أطول موجية أطوال 
GHz( .a  ) 6.6 إىل تصل برتددات تشغيله وميكن m 26 كندا،  يف ،Penticton BC يف الراديوي التلسكوب قطر يبلغ املثال، يلسب
  قارن ( c) التلسكوب؟  هذا بواسطة  متييزمها  ميكن  راديو ملصدري الزاوي الفصل  هو  ما ( b) الرتدد؟  هلذا  املقابل  املوجي الطول  هو  ما

 . للقمر  الزاوي عدبالب  التلسكوب  مقدرة الفصل 
 

 

  )االئتمان: جرى تعديل العمل من قبل جاسون نيشياما( (credit: modification of work by Jason Nishiyama) 30.4الشكل 
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  بعرض  شق أحادي  على  السقوط عند درجة  36.9 عند زاوية األوىل  القمة الصغرى  يُنتج الذي ، الضوء موجة طول  احسب .103
1.00 µm . 

104 .(a  )633 لضوء طول موجته   القمة الصغرى الثالثة للحيود زاوية  أوجد nm،   20.0بعرض  شق  ويسقط على µm . 
      (b ) درجة؟   85.0 زاوية الظهر عند ت القمة الصغرى  ههذ جيعل  الذي  الشق عرض  هو ما 

للقمة    الزاوي  املوضع  هو  ماm( .a  ) 1.0  بعرض  مدخل بناء  ختيل  اليومية،   بفتحات ذات أبعاد من حياتنا  احليود  على  كمثال  .105
فوق منتصف   Hz (A 440 برتدد  موسيقية  لنوتة احلساب هذا كرر(  b)  ؟nm 600 لضوء طول موجته احليود منط يف  الصغرى األوىل

C343  الصوت سرعة  (. باعتبار m/s. 

  طول موجته   ُمضاء بـضوء  mm 0.20  ض بعر   شق  عن  ينتج  حيود   منط  يف   والثانية   الزاوية للقمتني الصغريني األوىل   املواضع  هي   ما  .106
400 nm املركزية؟ للقمة  الزاوي العرض هو ما  ؟          

  من  mm 2.5 على بعد القمة الصغرى الثانية تكون  كم جيب أن تبعد الشاشة عن الشق الوارد يف املسألة السابقة، حبيث   .107
           احليود؟ منط مركز
باعتبار    ؟m 1.0بعرض    املركزية  إذا كانت قمتها  m 1.8  تبعد عنه مسافة  شاشة  على  حيود  منط  يُنتج  الذي  الشق  هو عرض  . ما108

  λ = 589 nm طول موجة الضوء
  يف  حيدث  القمة الصغرى األوىل أن  افرتاض ميكن  حبيث  جداا، واسعة الشق أحادي احليود لنمط املركزية القمة أن افرتض .109

 للضوء؟  املوجي  الطول إىل  الشق عرض نسبة  هي ما  لة، احلا هذه يف.  درجة   90±  الزاوية املواضع

  إىل  البعد بني الشقوق  نسبة هي ما . بالضبط أهداب  تسعة  على  الشق املزدوج  ذي  التداخل لنمط املركزية قمة احليود  . حتتوي 110
 الشق؟  عرض

  ضوء  هناك يكون عندما أمكن، إن للحيود، املركزيةالقمة العظمى  يف املركزية القمة خبالف للتداخل قمم ثالث شدة . حدد111
  البقعة   شدة  باعتبار   . nm 1500  ومسافة فصل بني الشقوق   nm 1000  بعرض   مزدوج  شق  على  يسقط مباشرة  nm 500  طول موجته 

 . mW/cm 21املركزية  

عند    األوىل  درجة لا   قمتني عظميني من  يُنتج   ولكنه  املوجة،   نقي طول  الصوديوم،  خبار   مصباح   من  الصادر  األصفر،  يُعدُّ الضوء .  112
املوجة ملقدرة  احسب طويل  .سنتيمرت  لكل  خطٍّ  10000 شبكة حيود هلا على  اسقاطه  عند  درجة 36.129و درجة 36.093 الزوايا 
 ؟ nm 0.1  فصل
  األوىل  القمة العظمى  زاوية  هي  ما . سنتيمرت لكل خطٍّ  8000 هلا مبنزلة شبكة حيود  طائر  ريشة على  املوجودة  البىن  تعمل . 113
 ؟ nm 600 طول موجته  وء لض

  الزاوية  هي   فما  درجة،  30.0  عند   املرئي   للضوء  موجي   طول  ألقصر   األوىل   الدرجة  قمة عظمى من   تُنتج   احليود   شبكة   كانت   إذا.  114
 املرئي؟  الضوء من  موجة  طول ألكرب  األوىل  الدرجة  عندها القمة العظمى من ستكون اليت

115  .(a)  على   إسقاطه   عند  درجة  25.0  عند الزاوية  له  الرابعة   القمة العظمى من الدرجة  ينتج  يالذ  املرئي  موجة الضوء   طول  هو   ما  
  املنطقية  غري االفرتاضات  هي  ما ( c) النتيجة؟  هذه  الشيء غري املنطقي يف هو  ما ( b)سنتيمرت؟  لكل  خطٍّ  25000 هلا  شبكة حيود 
      يف املسألة؟ 

  اإلشعاع   من  موجتني  أطوال  بني   املسافة  حبساب   فيها  تقوم   شكِّل مسألة.  يودلدينا مقياس طيف مبنياا على شبكة حبفرض أن  .  116
  اخلطوط وعدد املراد متييزها، املوجية األطوال أن تؤخذ باحلسبان هي جيب اليت األشياء ضمن من. يف مقياس الطيف الكهرطيسي
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  على القدرة حيث من  للجهاز العملي بيق التط ناقش . أو الكاشف بني الشبكة والشاشة واملسافة شبكة احليود،  على مرت لكل
 .لالهتمام املثرية  املوجية األطوال  بني  التمييز
  كوكب   أقمار على  أشخاص هناك كان  إذا ما  مبعرفة  له  يسمح حيود حد مع تلسكوب بناء  اهلواة الفلك  علماء أحد يريد .117

 7.50× 810 على مسافة   قمر جوفيان سطح على  مرت  001.  طوهلا تفاصيل  رؤية  من  للتمكن الالزم قطر املرآة هو ما( a. )املشرتي

km   600 الضوء  موجة   طول   األرض باعتبار  من nm ؟  (b ) هذه النتيجة؟ يف  الشيء غري املنطقي  هو  ما   (c  ) غري  االفرتاضات هي  ما  
 يف هذه املسألة؟   املنطقية

 

 مسائل للتحدي:
  الشق   خلف   cm 20حمرقي  بطول   مقربة   عدسة   وضع  يتم   . mm 0.25  بعرض   شق   على   nm 450  موجته   طول   أزرق   ضوء   يسقط   .118
  لنمط  والثالثة  الصغرى األوىل  القمة  بني  املسافة  هى  ما( b) العدسة؟ عن الشاشة تبعد  كم(  a. ) الشاشة  على  احليود  منط  لرتكيز 

 احليود؟     

  وحميط  قطر  باستخدام . شقلا أحادي  احليود القمم الصغرى لنمط  بني املسافة منتصف  يفالقمة العظمى تقع  أن بفرض  .119
  شدة  حيث والرابعة من القمة العظمى الثالثة  شدة لتحديد  الشق األحادي(،  حيود يف  فصل )الشدة يف  مبني  هو  كما  الطور خمطط

     .4.4 العالقة  باستخدام  باحلساب نفسه  قم( ب . )القمة العظمى املركزية 
 tanللعالقة   احملققة β قيم  عند حيدث  الشق  أحادي  احليود  عظمى لنمطة ال للقم األعلى  الرتتيب  أن  بني  ، 4.4  مبكاملة العالقة  .120

β = β .(b) ارسم y = tan β و y = β مقابل β  يقدمها لنا هذا املنحين عن  اليت  املعلومات  هي ما . املنحنيني  هذين  وأوجد تقاطعات  
β عند  بالضبط  تظهر هذه النقاط   ال ملاذا  (  c)  العظمى؟ القمم    مواقع = (n +

1

2
) π ،  ( حيث تكون قيمn = 0, 1, 2, …,)  ولكنها  

 .القمم هذه من   جداا  قريبة
  كامالا   أولياا  طيفاا  لكي تستطيع انتاج  حيود  اليت جيب أن متتلكها شبكة  سنتيمرت،  لكل  اخلطوط  هي القمة العظمى لعدد  ما . 121
 املرئي؟  للضوء

  العظمى   القمة   ظهرت  إذا  إال  حمدد  موجته   لضوء طول  الثانية   جة در ال  قمة عظمى من   تنتج  لشبكة احليود أن  ميكن   ال   بني ملاذا.  122
 .درجة 30.0 من  أقل عند الزاوية  األوىل  الدرجة  من

  تساوي   بزاوية  املنعكسة   احلزمة  النقطة األكثر سطوعاا هي .  احلائط  إىل  مضغوط   قرص  سطح  عن He-Ne شعاع الليزر  ينعكس.  123
األول    واهلدب  القرص املضغوط،  من  m 1.50  على بعد   اجلدار  كان  فإذا.  أيضاا   أهدابيالحظ وجود    ذلك،  ومع.  ورود الشعاع  زاوية 

 املضغوط؟       على القرص  بني األخاديد املوجودة البعد  هو فما  القمة العظمى املركزية، من   m 0.600 على بعد

  يكون  جيب أنملاذا  بنّي . اجلسيمية دسة للع احملورية النقطة  من بالقرب  اجملهر خالل  من مشاهدهتا يتم  اليت األجسام توضع. 124
  احملرقي   البعد  هو  0f  حيث:  باجملهر،  متييزها  حىت ميكن   = D)/f01.22λ (x  حمسوبة بالعالقة  للمسافة الفاصلة بني جسيمني  األدىن  احلد
 . أدناه  موضح يف الشكل   هو كما  اجلسيمية العدسة قطر  هو D و
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  (GPS)عالمي  موقع فضائي وبالمقارنة مععلى األرض  ر النسبية الخاصة مرور الزمن بشكل مختلف قليالً فس  ت   1.5ل شكال
تمكن من تحديد موقعها الصحيح على األرض دون  الالموجودة داخل المركبات  GPS وحدات على  سريع الحركة. تعذ ر
 (credit: modification of work by U.S. Air Force) بالحسبان.هذا االختالف بخذ األ

 CE)االئتمان: تعديل العمل من قبل القوات الجوية األمريكية( 
  

 مخطط الفصل
 الفيزيائيةالقوانين )صمود( ثبات  1.5
 نسبية التزامن 2.5
 زمنتمدد ال 3.5
 طولالتقلص  4.5
 ل لورنتزيتحو  5.5
 ل في السرعة النسبيةيالتحو  6.5
 دوبلر  ظاهرة 7.5
 زم النسبيلعا 8.5
 الطاقة النسبية 9.5

 

 ة ــــــمقدم
  واملكان   الزمان  يظهر  كيف  تصف هذه النظرية(.  1955–1879)   أينشتاين   ألربت  قبل  من   1905  عام  يف  اخلاصة  النسبية   نظرية   اقرتاح  مت

  الالحق  أينشتاين  عمل عن خيتلف هذاو  . البعض لبعضها  بالنسبة ثابتة بسرعة تتحرك  خمتلفة  مرجعية أطر  ضمن الفيزيائية والظواهر
 .املتسارعة اإلطارات ذلك يف  مبا  مرجعي،   إطار أي  مع  يتعامل والذي   العامة، النسبية يف
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  لربط   نستخدمها   اليت  ، "السليم  املنطق "  قواعد   ختتلف و .  واملكان  للزمان   إدراكنا   طريقة  يف  عميق   ريإحداث تغ   إىل  النسبية   النظرية   أدت 
  على .  الضوء  سرعة   من   القريبة   السرعات   عند   الصحيحة   القواعد  عن   رياا كب  اختالفاا   النيوتونية   العاملية   ة النظر   يف   والزمان   املكان   قياسات 
تتحرك   اليت املرجعية  األطر  يف  نفسها  هي  ليست والطولية  الزمنية الفواصل  قياسات  أن اخلاصة  النسبية  النظرية ختربنا املثال،  سبيل 
 يبلغ حنو  مرجعي ما  إطار يف  جسيم ما  ر مع أن  مالحظة  ميكن. نسب فيما بينها  بشكلٍ 

 s 8−10 ×1.0 ،  خر قد يصل إىل  آاجلسيم يف إطار مرجعي  هذا    عمر   ولكنs 8−10 ×.0 2جسيم وكذلك احلال عند قياس طول    ؛  
  بة مقار   عادةا عند سرعات  مهمة  التأثريات  هذه  تكون.  m 3.00خر قد يصل إىل  آفإنه يف إطار    ، m 2.0  يكون طوله ،  يف إطار معني 

  زمنية  قياسات يتطلب والذي املواقع، صناعي لتحديد كسرعة قمر  ،للغاية  منخفضة سرعات عند حىت ولكن الضوء فقط،  لسرعة
 . باحلسبان  لتؤخذ  يكفي مبا  كبرية  هي خمتلفة مرجعية  أطر يف  ها نفس لمسافة ل  املختلفة  فإّن األطوال   لتنفيذ وظيفته،  للغاية  دقيقة
  النسبية   فإن  الكهرطيسي،   احلقل   سلوك  وحتدد  ماكسويل   معادالت  أو   اجلسيمات   حركة  تصف  اليت  ،النيوتوين   امليكانيك  عكس  على

 .  األساسية املادية النظريات مجيع يف تؤثر  والزمان  املكان حول قواعدها بل إنّ   ،الظواهر  من  معني نوع  على  تقتصر   ال اخلاصة 
  معادالتبل إّن . استبداهلا تستوجب  أو الكالسيكي  النيوتوين  مليكانيكا اخلاصة النسبية  يف  النيوتوين امليكانيك تعديالت  تبطل ال

  تتحرك  اليت فقط عند التعامل مع األجسام الكالسيكي النيوتوين امليكانيك معادالت عن كبري  ختتلف بشكلٍ  امليكانيك النسب
  ، )عامل األجسام الكبرية(   املاكروسكويب   املالع  يف (.  له  مقاربة   ولكنها   الضوء   سرعة   من  أقل   السرعات اليت تكون  أي )   نسبية   بسرعات

  الكالسيكي   النيوتوين   امليكانيك   تنبؤات   وتتوافق   كالسيكية،   معادالت  إىل   النسبية   املعادالت   تتحول   اليومية،   حياتك   يف   تواجهه   الذي و 
 . النسبية  التصحيحات  لتجاهل  التجريبية  النتائج مع  قريب مبافيه الكفاية  بشكلٍ 

 

 Invariance of Physical Lawsيائية لقوانين الفيز ثبات )صمود( ا | 1.5
 األهداف التعليمية 

 على:  ا  ، ستكون قادر جزء من الفصلفي نهاية هذا ال 

  نظرية  مسلمتي تفسير  الخاصة.  النسبية  في  أينشتاين  نظرية  تناولتها  التي والتجريبية  النظرية القضايا وصف •
 . الخاصة  النسبية

 . صةخاال  النسبية نظرية مسلمتي   تفسير •
 

طول   حتسب أكنت  سواءٌ . وطويل الضلعني القائمني القاعدة زواية  معلوم فيه  قائم مثلث يف طول الوتر حبساب  تقوم أنك  افرتض
  كذلك  .تتطابق  أن  فإّن النتائج جيب  فيثاغورث،  نظرية  من أو القاعدة،  لزاوية التمام  اجلانب وجيب  باستخدام طول الضلع الوتر 
 . طيسية لكهر ل  مبادئ أو  للميكانيك  مبادئ  اعتربناها  سواءٌ  للفيزياء،  املختلفة املبادئ  على القائمة  ات التنبؤ  تتوافق أن جيب

  ، وحتديداا . الكالسيكي  امليكانيك يف املقدمة  واالفرتاضات طيسيةالكهر  على قوانني املبنية  التوقعات  بني  فرقاا  أينشتاين الحظ ألربت
  حالة  يف  املراقب  فيه  يكون  الذي  املرجعي  اإلطار  أي يف  السكون؛  إطار  يف  الضوء  ت انبض سرعة يقيس  املراقبني  أحد  أن  لنفرتض 
  إطار  يف v سرعة يقيس املراقبني  أحد كان  إذا ،الكالسيكي  امليكانيك يف واضحة  اعتربت طاملا اليت ،لالفرتاضات فوفقاا . راحة

الثاين   اإلطار  يف  ملراقب األصلية  السرعة  فإن  ثاٍن،  يمرجع بإطار  ماراا  u بسرعة يتحرك املرجعي اإلطار وكان هذا مرجعي معني،
  (Galilean relativity). للعامل غاليليو بالنسبية  هذا السرعات  جمموع  إىل  يشار  ما  وغالباا . v ′ = v + u تعطى بالعالقة 

خر يف  كون بالنسبة ملراقب آيس   ،c  بسرعة   انتقاله  أثناء  مراقب  ا يقيسه  اليت   الضوء،  ات نبضسرعة    فإن   ،صحيحاا   املبدأ   هذا  كان   إذاف
  فعندئذ  املرجعيني،  اإلطارين  كال   يف نفسها هي  الكهربائية  الديناميكا قوانني أن  منطقياا  افرتضنا  إذا و . c + u هو  إطار مرجعي ثانٍ 
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c  اإلطارين كال   يف( الفراغ يف ) املتوقعة الضوءنبضات  سرعة تكون  أن جيب = 1/√ε0μ0 .سرعة  مراقب كل  يقيس أن وجيب  
  الخاصة  نظريته أينشتاين بىن النوع، هذا من الصعوبات من للتخلص. به  اخلاص السكون إلطار بالنسبة هانفس الضوء اتنبض
 . احلني  ذلك منذ  بياا جتري  ثباهتماإ  مت  واملكان  الزمان حول  جذرية  جديدة أفكاراا   قدمت واليت  ،النسبية  في

 الذاتي  القصور إطارات
  على  البداية موضع إىل بالنسبة السيارة حركة  قياس يتم املثال، سبيل  على. مرجعي معني  إلطار بالنسبة السرعات  مجيع قياس يتم

  للكوكب  املدارية احلركة قياس كما يتم  منه؛ إطالقها  مت  الذي للسطح بالنسبة املقذوفات حركة  قياس  ويتم فيه؛ تسري الذي الطريق
ستخدم يف  ويُ . تتسارع  ال اليت  تلك هي أشكاله أبسط فيها امليكانيك  أخذي اليت ةاملرجعي  األطر. حوله  يدور الذي للنجم بالنسبة
 . متاماا  الذايت  القصور  قانونو  األول  نيوتن  قانونكل  من   راألط  ههذ مثل 

 القصوري  المرجعي اإلطار
  وفق  ثابتة  بسرعة املتحرك  سيم اجل ويتحرك فيه  ، الساكن على سكونه  سيم اجل فيه  حيافظ مرجعي  إطار  هو القصوري  املرجعي  اإلطار
 . خارجية  قوة  تطبق عليه أي  مل ما  مستقيم  خط
  الراكب   كان  لو  كما  متاماا   تعمل   الفيزياء   أن  يبدو  ثابت،  ارتفاع  وعلى  ثابتة  بسرعة  تطري   طائرة  داخل  لراكب  بالنسبة  املثال،   سبيل  على
  الذي  ،الراكب يستنتج احلالة، هذه يف. ما حد ىلإ تعقيداا  أكثر األمور تكون الطائرة، تنطلق عندما. األرض سطح على يقف

  باإلضافة  ma تساوي F بل إّن القوة. الكتلة بالتسارع  جداء ساويت ال ما جسيم على F القوة صايف  أن ،الطائرة داخل  يسرتيح
"  اخلاصة  النسبية" يف مصطلح" خاص" كلمة  تشري. قصوريال  طار اإل يف  احلال هو كما  البساطة هبذه ليس املوضوع. ومهية قوة إىل
  املرجعية،  األطر  أنواع مجيع  العامة  النسبية  للنظرية  الالحقة  أينشتاين  نظرية  تتناول . القصورية  املرجعية  األطر  مع  فقط أهنا تتعامل  إىل 
 األطر املرجعية الالقصورية.  وبالتايل املتسارعة،  املرجعية  األطر  ذلك  يف  مبا

 (Einstein’s First Postulate)مسلمة أينشتاين األولى 
  اعتمد. القصورية اإلطارات مجيع تتغري يف  ولكنها ال القصورية،  اإلطارات يف  فقط األبسط  الكالسيكي امليكانيك مبادئ   تكنمل

  امليكانيك  يف  املوجودة  لتلك  وليس  الفيزياء، قوانني  جلميع  بالنسبة   صحيح  هذا أن فكرة على  لنظريته يف املسلمة األوىل  أينشتاين 
 . فحسب

 (First Postulate of Special Relativity) الخاصة النسبية األولى فيلمة المس
 . القصورية املرجعية األطر  مجيع يف  نفسها   هي الفيزياء  قوانني

.  خاصة   ميزات   قصوري  إطار  أي   إلعطاء   وسيلة   الطبيعة  قوانني  متنحنا   ال .  مفضل   أو   خاص  قصوري  إطار  وجود   ينفي هذا االفرتاض 
  النسبية  احلركة حتديد فقط ولكن ميكننا". املطلق  السكون" حالة  أنه يف قصوري إطار أي القول عن ميكننا ال املثال، سبيل على
 .آلخر  بالنسبة  ما  إلطار

.  الفرضية  توافق هذه اليت تلك  فقط الفيزياء تشمل قوانني. الفرضية أعمق مما تبدو عليه للوهلة األوىل فإّن هذه  حال،  ةوعلى أي
  2E = mc  الشهرية  املعادلة  هي  الفرضية  هلذه  األخرى   النتيجة.  الفرضية   هذه   لتناسب  عزموال  الطاقة  تعاريف   يري غت   جيب  أنه  نرى   سوف

 . بالكتلة  الطاقة  تربط  واليت   ،
 (Einstein’s Second Postulate) أينشتاين الثانيةمسلمة 

  كانت  عشر، التاسع  القرن أواخر  يف. الضوء  بسرعة  ،اخلاصة  النسبية  نظرية يف  أينشتاين  عليها اعتمد اليت ،تتعلق الفرضية الثانية 
  مثل   األحباث التجريبية  أثبتت.  نيوتن  وقوانني   الكهرطيسية  قوانني  أمهها   وكان.  راسخة ومعروفة   الكالسيكية  للفيزياء  األساسية  املبادئ
  أن  للكهرطيسية على  ويل ماكس معادالت  تنص . موجة  هو الضوء  أن  مقنع بشكل عشر التاسع القرن أوائل  يف  يونغ شقي  جتربة 
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.  السرعة  هذه  فيه  للضوء   يكون  الذي  املرجع  إطار  حتدد   ال  لكنها  الفراغ،  يف   m/s 810×c = 3.00  بسرعة  تنتقل  الكهرطيسية   مواجاأل
  ء،الضو   حتمل   األوساط   بعض   أن   العلماء   افرتض  لذلك .  ما  وسط  يف    أهنا كلها تتحرك بني  وت    األمواج،   أنواع  من   الكثري   رف كان قد عُ 

 باألثري(.  غالباا  ُتسمى)  الوسط لذلك   بالنسبة c بسرعة ينتقل   الضوء وأن ، فراغال  يف  حىت
  القياسات من سلسلة ميكلسون، بإجراء .أ  .أ  األمريكي الفيزياء قام عامل عشر، التاسع القرن من  اتيالثمانين منتصف من ابتداءا 
  الغامض   الوسط  عرب   vاألرض    هبا  تتحرك   اليت   السرعة  استنتاج  يعتزمون   كانوا  .الضوء وانضم إليه فيما بعد العامل موريل   لسرعة  املباشرة
   األرض  على املقاسة الضوء  تساوي سرعة أن  جيب . بياناهتم الضوء من خالل ألمواج
c + v  السرعة  يذ   الوسط  لتدفق   معاكسة  األرض  حركة  كانت  عندما  u  و  األرض،   عرب  c - v   ه نفس   جتاهاال  يف  تتحرك األرض  عندما  

   . مذهلة  قياساهتم نتائج  كانت .  لوسطل
 (Michelson-Morley Experiment)ومورلي  ميكلسون تجربة
 . الشمس  حول األرض حركة   عن  مستقلة   الفراغ يف  الضوء سرعة  وموريل أن   يكلسونم  جتربة أثبتت

  وسط  إىل   حيتاج ال  ،مثالا  صوت كال   امليكانيكية األمواج عكس على  الضوء،  أن هو  النتيجة هذه  من   املستخلص النهائي االستنتاج و 
أي  .  للمراقب   بالنسبة   املصدر  حركة   عن  مستقلة c الضوء  سرعة  أن  وموريل تعين  يكلسونم   جتربة نتائج   فإن  ذلك،  على  عالوةا .  حيمله

  حاول  سنوات،  لعدة . البعض لبعضهم أو  الضوء ملصدر  حترك املراقبني بالنسبة  كيفية  عن النظر  بغض  c بسرعة يتحرك أن الضوء 
 .نيوتن  قوانني إطار   يف  النتائج هذه شرح جدوى  دون   العلماء من   العديد

  ، تقليدياا . النسبية  السرعة  حول  نيوتن  قوانني يف الواردة  والفرضية طيسيةالكهر  مبادئ  بني  تناقض هناك  كان  ذلك، إىل  باإلضافة
  إلعطاء   كأشعة بسيطة   باألول  متعلق   ثانٍ   عي مرج  إطار  يف  سيماجل   ذلك   وسرعة  ما  مرجعي  إطار   يف  ما   جسيم   سرعة  بني  اجلمع  ينبغي
  بسرعات  يتحرك  الضوء خمتلفة سيشاهدان بسرعات يتحركان مراقبنيفإّن  ،صحيحاا  هذا لو كان. الثاين  اإلطار يف املرئية السرعة
  املوجة  كون فست ممكنة،  احلركة هذه  كانت   إذا. c بسرعة ( الفراغ يف)  معها يسافر  لشخص  الضوء  موجة  ستبدو  كيف   ختيل. خمتلفة
  مسموح  غري  هذا. مع الزمن   ثابتة   ولكنها  ،الوضع  بتغري  قوهتا   تتغري   ومغناطيسية  كهربائية  حقول هلا  سيكون و . للمراقب   بالنسبة ثابتة 
  الذي  سيم،اجل أن أو  املختلفة، القصورية اإلطارات يف خمتلفة ماكسويل  معادالت تكون  أن إما لذلك. ماكسويل معادالت يف به

  ينتقل  أن  له كتلة الذي  جسيملل ميكن  ال : هو الصحيح  األخري اخليار  أن  أينشتاين استنتج. c بسرعة  ينتقل  أن  ميكن  ال  ، له كتلة
 . للضوء   صحيحة  غري للسرعات نيوتن  إضافة   لكن صحيحة،  ماكسويل  معادالت . c بسرعة

  حتليله  إىل استنادااو . حالياا  املقبول تاجستناال كان قد أثبت  اخلاصة، النسبية حول األول حبثه أينشتاين نشر عندما ،1905 عام يف
  أينشتاين  قام يكلسون وموريل،لتجربة مومعرفة بسيطة  للضوء، أخرى بوجود سرعة تسمح ال واملغناطيسية الكهرباء قوانني بأن

 . اخلاصة  النسبية  يف  الثانية  فرضيته  بتفصيل 
 (Second Postulate of Special Relativity)الخاصة  المسلمة الثانية للنسبية

 . القصورية  اإلطارات مجيع  يف  اجتاه أي  يف  c ها نفس  السرعة ب الفراغ  يف  الضوء ينتقل 

  هذه املسلمة. للمصدر  بالنسبة حركته عن النظر بغض مراقب ألي احملددة بالنسبة هانفس القيمة هلا الضوء سرعة فإن آخر، مبعىن
  فقدان   هو  التغيرياتهذه    ضمن  من.  للتغيري  مفتوحاا   شيء  كل  ترتك  األوىل،  مةاملسل  جانب  إىل  نطقية،املغري  و   خمادع   البسيطة بشكل

وتتم مناقشة  . حتويل أحدمها لألخرى  ميكن  والطاقة  املادة أن وإدراك السرعة،  مع  املسافة  وتباين  األحداث،  بني  الزمن  على  االتفاق 
 . التالية  األقسام  يف  املفاهيم هذه

   . العامة النسبية  عن اخلاصة  النسبية ف تلخت كيف  فسِّر من فهمك: تحقق 1.5  
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 Relativity of Simultaneityالتزامن  نسبية | 2.5
 األهداف التعليمية 

 على:  ا  ، ستكون قادر جزء من الفصلفي نهاية هذا ال 

  ليس بالضرورة أن يكونا  قصوري ما إطار المتزامنين في الحدثين أن  أينشتاين من خالل مسلمات تُبين أن •
 .القصورية األطر  جميع  في  متزامنين

 . النسبية  الحركة  في القصورية  األطر  مختلف في  للمراقبين  نسبي  مفهوم التزامن   أن كيف وصف •
 

  ، (2.5  الشكل)   جري مثالا   يف سباق  املنقضي  كالزمن  العملية،  زمن  أن  يبدو  ،حدسياا   يالحظها؟  من   على  الزمنية  الفواصل  تعتمد  هل
  من.  الزمن  قياس  بدقة  املستهلك  الزمن  حول  اخلالفات   تتعلق  اليومية،  التجارب   يف .  املراقبني  يعجلم  بالنسبة   نفسه  هو   يكون  أن   جيب
  التفكري  لكن. املعروضة  الثابتة وللساعة  املتحرك اء للعد   بالنسبة خمتلفاا  كان   الفعلي الزمين  الفاصل  بأن  أحد جيادل أن  احملتمل غري

 . قياسها ري جي اليت للعملية   بالنسبة للمراقب   النسبية احلركة  يعتمد على  املنقضي  نالزم  أن على يدل   الزمن، قياس  كيفية  يف بعناية 
 

 

 المنقضي الزمن يعتمد النسبية،  السرعات في ولكن المراقبين، لجميع بالنسبة نفسه هو للعد اء المنقضي الزمن:   2.5الشكل
 .توقيتها يجري التي العملية  فيه تحدث الذي للمكان بالنسبة المراقب  حركة على

 (credit: "Jason Edward Scott Bain"/Flickr) "فليكر(  / )االئتمان: "جيسون إدوارد سكوت باين 
 

جيب تشغيل الساعة أو   مىت نعرف كيف  املثال، سبيل على توقيت،  ساعة استخدمنا إذا. املنقضي الزمن قياس  كيف يتم  لنناقش
  الضوء  والحظت متحركة سيارة  يف  كنت  إذا املثال،  سبيل على. احلدث  من  الواصل الضوء  باستخدام هي  قالطرائ إحدى ؟هاإيقاف
.  الفرامل دواسة  على  للضغط  حان  قد  الزمن أن  تعلم فأنت  األمحر،  اللون  إىل األخضر  اللونانتقاله من  من  املرور  إشارة من  القادم 
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  والتعقيدات  البشري الفعل نا التأخر يف ردجتنب  واليت اإللكرتونية،  الكواشف  من  أي نوع استخدام مت  إذا دقة  أكثر التوقيت  يكون 
 .األخرى
  تفصل  مصابيح   من منبعثني  للضوء  وميضني   بني   الزمين   الفاصل   لقياس   الطريقة  هذه  ن ستخدماي  ثنني ا  أن هناك مراقبني   اآلن   لنفرتض 
  ومؤخرهتا مقدمة العربة  يف ن مثبتا  ن يوجد مصباحا حيث  ، عربة قطار منتصف  يف  A املراقب  لسجي(. 3.5 الشكل) مسافة  بينهما 

  موضح هو كما  ،A املراقبة حنو  وتتحرك  مصباح  كل   من الضوء نبضة تنبعث. ها نفس املسافة ويبعدان عن املراقب ،بشكل متقابل 
  على الذي يقف، B املراقب. املخطط  يف  السرعة  بشعاع  إليه  املشار  االجتاه  يف  بسرعة  العربة  تتحرك. الشكلهذا  من ( a) اجلزء  يف

  يف   موضح  هو  كما  واحد  وقتٍ   يف  له  الضوء  ومضات  من  كل  وصول  ويالحظ  متر  وهي  يشاهد العربة  ،قرب السكة احلديدية   املنصة
  وقت  يف  ت ُأصدر  النبضات قد أن إىل  وخيلص  متساوية،  فيجدها نشأت، النبضات قد رأى  حيث من املسافات  يقيس (. c) اجلزء
 . واحد
  قبل   إليها   يصل   العربة،   فيه   تتحرك   الذي   االجتاه   من و   القطار،   عربة   ميني   من   رةالصاد  النبضة   فإن   ،  Aاملراقب  حركة   بسبب   ذلك،   ومع 

  متساوية،   فتجدها   املرجعي،   إطارها  داخل   من   املسافات   تقيس  وهي أيضاا (.  b)  اجلزء   يف   موضح   هو   كما  اليسار  من   النبضة الصادرة 
 .واحد وقت  يف  تصدر مل  النبضات أن   إىل وختلص 
  املرجعيني   اإلطارين   كال .  متاماا   متزامنني  منفصلة   مواقع   احلاصالن يف   احلدثان   كان   إذا  ما   حول   متضاربة   تنتاجاتس ا  إىل  املراقبان   توصل
  حركة على يعتمد متزامنني ، أهنمامنفصلني موقعني يف حدثان حاصالن كان  إذا حتديد فيما. نا صاحل االستنتاجني وكال ن،صاحلا
 . األحداث ملواقع بالنسبة املراقب
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  المراقب موقف إلى ناتتصل النبضB( .c ) للمراقب بالنسبة واحد وقت في  الضوء من انتنبض نبعثت( a) 3.5 كلالش
B واحد وقت في( .b )حركة بسبب A، واحد وقت في نبضت لم  المصابيح أن إلى وتخلص ،أوالً  اليمين  من ةالنبض ترى  .

 .نصحيحا االستنتاجين كالو 
 

  ظننا  رمبا . مطلقاا  ليس التزامن .متزامنني  بعضهما عن منفصالن  حدثان كان  إذا ما  على املراقبني بني النسبية السرعة تؤثر ،هنا
نبضة    سرييان  املصادر   بني  املسافة  منتصف  يف  ثننيإ   مراقبني  فإن  واحد،  وقت  يف  الضوء نبضة    إصدار  مت  إذا  أنه(  صحيح  غري  بشكل)

  مجيع  يف   نفسها  هي  الضوء  سرعة  كانت  إذا  احلال  هو   يكون  أن   ميكن  ال  هذا  أن  يظهر  الدقيق   التحليل  لكن.  واحد  وقت  يف  الضوء
 .القصورية اإلطارات
اليت تبدو وكأهنا   االستنتاجات تغيري جيب أنه"( Gedankenexperiment" األملانية، باللغة) الفكرية التجارب من النوع هذا يوضح
  التجارب  وقد أكدت الفعلية، املالحظة خالل من  إال تفكريل ا جتارب صحة  حتديد ميكن  ال. النسبية مسلمات مع  لتتوافق واضحة
 . ألينشتاين  النسبية  نظرية وتكراراا   مراراا   الدقيقة
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 Time Dilationالزمن  تمدد |  3.5
 األهداف التعليمية 

 على:  ا  ، ستكون قادر جزء من الفصلهذا ال في نهاية 

 المختلفة.  المرجعية راألط في  مختلف  بشكل الزمنية  الفواصل  قياس يمكن  كيف  توضيح •

 الموسَّع.  الزمني والفاصل المناسب الزمني  الفاصل بين  التمييز   كيفية وصف •

 .الميون  تجربة أهمية  وصف وصف •

 تناقضا .  ليست  التوأم  تناقضية   لماذا شرح •

 . معين   إطار  في  الجسيم سرعة  إلى بالنظر الزمن  تمدد  حساب •
 

  إطارات  يف قياسها عند خمتلفة قيم ب  الزمنية  الفواصل تتمتع : مهم  تأثري  على  تنطوي  أينشتاين مسلمات  أن  التزامن  حتليل  يوضح 
  على  عمودية  مسافة  لتقطع  الضوء  نبضة من  تستغرقه  الذي  الزمن يقيس  فضاء  رائد  أن  املثال،  سبيل على  لنفرتض، . قصورية خمتلفة 

الزمن    يقارن  كيف(.  4.5  الشكل )  نعكس عائدة إليهت و   املرآة،  حيث تصل إىل  ،( األرضعلى    راقبامل  إىل  بالنسبة)  سفينته  حركة   اجتاه
  ملا  مراقبته  خالل  من  األرضعلى  راقب امل يقيسه  الذي  ، املستهلك مبثيله  الفضائية  املركبة  يف  الفضاء رائد  يقيسه  الذي  املستهلك
 الفضائية؟  املركبة  يف  حيدث

  يكون  احلالة،  هذه يف . يقيسه الذي املراقب على ما  يةالزمن املستهلك يف عمل يعتمد . عميقة نتيجة  إىل  السؤال هذا تؤدي دراسة 
  يقيسه  الذي  الزمن  من أصغر ( راحة  حالة  يف  الفضاء رائد  فيها يكون  اليت و  ، الفضاء  سفينة  داخل)  الفضاء  رائد يقيسه  الذي  الزمن 
  املسافة  ألن ذلك للمراقبني، ةبالنسب ها نفس لعمليةل  الزمن املستهلك خيتلف(. الفضاء رائد إليه يتحرك  الذي) األرضعلى  راقبامل
   موضح هو  كما األرضي اإلطار  يف  املوجودة تلك من أصغر الفضاء رائد إطار يف  الضوء نبضة تقطعها اليت
 . األرضي اإلطار  يف  أكرب ليقطع مسافة   أطول  وقتاا  يستغرق  لذلك  اإلطارين،  كال  يف السرعة  بنفس  الضوء ينتقل. 4.5 الشكل يف
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 يرى( b. )الفضاء  رائد إطار  في  2Dمسافة ال لضوءاحتى يقطع  Δτ يةالزمنالفترة  الفضاء ائدس ر يقي( a) 4.5 الشكل
 إليجاد المثلثات هذه ستخدمت  ( c. )أطول زمناً  ويستغرق  2s األطول  المسار يقطع الضوء  أن  األرض على ناسا علماء أحد

 .s و D ينتالمساف بين العالقة
 

 الزمن تمدد
  الذيو ) لألحداث الباقي  لإلطار بالنسبة يتحرك  قصوري إطار يف  بالنسبة ملراقب  حدثني بني الزمين الفاصل  إتساع  الزمن هو متدد

 (. هنفس املوقع يفمكاهنا    األحداثضمنه تأخذ 
  حيث  من مسافة كل  عن التعبري مث ببعضها، 4.5 الشكل يف املسافات ربط  ميكننا القصوريني،  اإلطارين يف الزمن قياسات ملقارنة
 . Δτبقيم   Δt عن  الناجتة املعادلة  حل  ذلك   بعد ميكن. املقابل املرجعي اإلطار يف  للنبضة  بالرتتيب( Δτأو Δt إما)  نتقال اال زمن 

 أن:  ث جند فيثاغور   نظرية  ومن. sقائم وتره  مها ضلعا مثلث 4.5 الشكل  يف L و  D الطوالن
.2L+  2D=  2s 

  إطار  يف، وذلك Δtخالل الزمن  الفضائية على التوايل  واملركبة الضوء نبضةمن  كل    تقطعها اليت املسافة ا مه :2L و  2s نال الطو 
  ثالث  هذا وهذا يعطي. الفضاء رائد إطار  يف Δτخالل الزمن  الضوء نبضة تقطعها اليت املسافة هو :D الطول. األرضي  املراقب

 : ، هيمعادالت
2s = cΔt;   2L = vΔt;    2D = cΔτ. 
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وبتعويض  . القصوريني اإلطارين كال   يف c الضوء تساوي سرعة خالل اعتبار أنّ  من الثانية أينشتاين مةمسل استخدمنا  أننا  الحظ
 النتائج يف العالقة السابقة من نظرية فيثاغورث جند: هذه 

.2L+  2D=  2s 

 
 وبإعادة الرتتيب حنصل على: 

 

 جند:  Δτباستخدام   Δtوأخريا حبل املعادلة من أجل قيم  

 

 لعالقة: وهذا يكافئ ا
 

 : بالعالقة ويعطى ( لورنتز معامل  يُسمى  ما  وغالباا )  النسب املعامل  هو γ حيث

 

 . التوايل على والضوء، املتحرك  املراقب  اتسرع  ا مه c و  v و
  يف  -  ا ووصوهل الضوء  ة نبض انبعاث  -  حدثني  بني الزمين الفاصل قياس  هو  فقط منهم  واحد. القياسني بني التناسق عدم  الحظ
  الزمين الفاصل ب مقارنةا  األرضي اإلطار  يف  القياس  يتضمن . واحدة  لساعة  الباقي  اإلطار  يف  الزمين  للفاصل  قياس  إنه . هنفس  املوضع 
  الزمن  عن لتمييزه منفصل اسم ،واحد مكان يف حتدث  اليت ،األحداث  بني الزمين للفاصل. خمتلفة مواقع يف  حيدثان حدثني بني
 . الفصل هذا يف  إليه  لإلشارة Δτ املنفصل الرمز نستخدم وحنن  األرضي،  املراقب  يقيسه الذي

 المناسب الزمن
بالنسبة   ه املوقع نفس يفمكانه  احلدثني كال  يأخذ ، مراقب يقيسه الذي ،الزمين  الفاصل هو حدثني بني  Δτ املناسب الزمين الفاصل

 . ذا املراقبهل
  ، لكال املراقبني  بالنسبة  نفسه  هو  ليس  الزمن املستهلك   ،سابقاا   ذكر  ماوك  أوالا، .  حقاا   هي عالقة مميزة Δτ و Δt اليت تربط بني  العالقة
  بالنسبة  Δτ املناسب الزمين الفاصل. قصورية  إطارات  جدان يفيو  هماكلي  أن من الرغم على لبعضهما،  يتحركان بالنسبة الذين

  ممكن  زمن أصغر وهو ،اآلخرين للمراقبني الزمين الفاصل من ، يكون أصغرالفضاء مثالا  كرائد  اجلهاز،  مع الذي يتحرك ،للمراقب 
  ، الكيفية إىل  بالنسبة ( أي مطو لة ) عةموس   على أهنا املتحرك النظام  داخل الزمنية الفواصل  األرضي يرى املراقب. حدثني  بني قياسه 
  أقل  وقت مير األرضي، فإنه  للمراقب  فقاا وو  ذلك،  من  بدالا . املتحرك  النظام داخل األرض إىل  بالنسبة املتحرك  املراقب  هبا  يرى اليت
  فيه يرى الذي ،القصوري اإلطار  يف  يكون األحداث  بني زمن مستهلك أقصر أن  الحظ . املتحرك اإلطار  داخل  األحداث بني

 ها. نفس  النقطة يف حتدث ( ووصوهلا مثالا  الضوئية اإلشارة كانبعاث)  األحداث أن  املراقب
  للحدث  الزمين الفاصل قياسات ختتلف. صحيحة غري قياسات أو  دقيقة  غري اتساع عن اا ناجت وليس حقيقي  الزمين التأثري هذا
  بالنسبة  تتحرك  اليت  ،الساعات مجيع . نفسه  الزمن  يف  متأصلة  خاصية  هو  الزمن متدد. النسبية  احلركة  يف  للمراقبني بالنسبة نفسه 
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  ثابتة   بساعة   مقارنةا   أبطأ   الحظ بأهنا تعمل بشكلٍ يُ   الشيخوخة،   أو   القلب،   ضربات   مثل   البيولوجية،   الساعات   ذلك   يف   مبا   للمراقب، 
 . للمراقب بالنسبة 
  tΔ األزمنة املستهلكة ،جداا  تكون صغرية   c 2v /2  فإن ،(  v << c)  الضوء  سرعة  من   بكثري أقل  النسبية  السرعة كانت  إذا أنه  الحظ

تتضمن   -  الكالسيكية الفيزياء من احلديثة ة سبيالن على القائمة الفيزياء تقرتب  املنخفضة،  السرعات عند . تقريباا  متساوية Δτ و
  الواحد،  من  قريبة c 2v /2 تكون  الضوء، سرعة  من القريبة  للسرعات بالنسبة ذلك،  ومع . للغاية  صغرية  نسبية اا آثار  اليومية التجارب
1√  لذلك − 𝑣2/𝑐2 و جداا  تكون صغرية Δt من   بكثري أكرب  تصبح Δτ. 

 عمر النصف للميون 
  تتساقط  اليت  الكونية  األشعة  جزيئات  يف  واحد  مثالٍ  على  العثور مت . صحيحة  Δt = γΔτاملعادلة  أن  معتمد على جتريب  دليل  هناك

نتاج  إ إىل   العلوي اجلوي  الغالف يف  النوى  مع  اجلسيمات هذه تصادمات تؤدي بعض . السحيق  الفضاء من  األرض على  باستمرار 
  عندما   µs 1.52  هو(  حىت تتحلل   املادة   لنصف   الالزم الزمن    مقدارأي  )  نصف للميون ال  عمر   . امليونات  ُتسمى  العمر   قصرية   جزيئات 
 . Δτاملناسب  الزمين الفاصل هو هذا. النصف عمر  يقيس  الذي ،للمراقب بالنسبة   راحة حالة يف  يكون 
  النيوتونية   االفرتاضات   كانت  إذا  اكتشافها  وميكن   ، األرض  سطح  إىل   بالوصول  امليونات  من  جداا   قليل   لعدد   القصري   الزمن   هذا  يسمح
ن  حيث إ السرعات،  من نطاق هلا  الكونية األشعة جسيمات تنتجها اليت امليونات  فإن ذلك، ومع. صحيحة  واملكان الزمان حول
  باختالف   خيتلف  (Δt) أرضي  مراقب   قياسه من قبل   عند   امليون   عمر نصف   أن   وجد   لقد .  الضوء   سرعة   بسرعة تقارب   يتحرك   بعضها 
  يدوم  امليون  أن األرض على نرى . عمره اددكلما از   أسرع، بشكل  امليون حترك  كلما  .Δt = γΔτ العالقة  تنبأت  كما  متاماا  السرعة
  هو   مما  أكثر  ببطء   امليون  يتحلل   إطارنا،   من  موضح  هو  كما.  به   اخلاص  السكون  إطار  يف   النصف  عمر  به  يتنبأ   مما  بكثري  أطول  لفرتة
 . لذلك نتيجة  األرض إىل   امليونات من   بكثري أكرب  صل جزء ي.  لنا   بالنسبة السكون  عند عليه 
 . احلسابات توجيهي هلذه كمبدأ  استخدامها ميكن  خبطة  نذكر النسبية،  يف  مسألة  حلل األول املثال تقدمي   قبل

 :النسبية مسائل حل خطة
  عن خاص بشكلٍ  إحبث(. املعلوم  أي حدد )  مبني هو كما  املسألة، من نص استنتاجه  ميكن أو إعطاؤه،  مت  ملا قائمة  بعمل  قم .1

 . vالنسبية   بالسرعة  املتعلقة  املعلومات

 اجملهول(.  حتديد) املسألة  يف  حسابه جيب  ما  بالضبط حدد .2

  سبيل   على  حدد، (.  على شكل معادلة   اإلجابة  اكتب)  حسابات  أي  إجراء  قبل  للمسألة  املفاهيمية  للجوانب  فهمك   من  تأكد .3
  حددت  قد كنت  إذا. احلساب إلجراء  استخدامه  أو  املعادالت مع العمل قبل  متقلصاا  أو ممتداا  الزمن يرى مراقب أي  املثال، 
  األسهل  من أنه ستجد وهكذا، املناسب الزمن  يرى ومن رصده، يتم الذي احلدث  مع يتحرك الذي  من  وماذا يرى،  يرى من

 .ال  أم معقوالا   حسابك كان   إذا  ما  حتديد  بكثري

  حتديد  يف  مفيداا   القسم  ملخص   ستجد (.  احلساب   نفذ)   اجملهولني   على  للعثور   إجراؤه  لوب للحساب املط  األساس   النموذج   حدد .4
 .هو املطلوب األخرى املفاهيم أحد  أو  النسبية  احلركية  الطاقة  أو  الطول  يف  التقلص كان  إذا ما
  إجراء  األحيان  من ري ثك  يف عليك  جيب النص، يف  مذكور  هو كما و . احلساب أثناء )تدوير األرقام(  التقريب  جيب  ال  أنه الحظ

  تستخدم   ال   لكن   املسألة،  حل   هناية   يف   التقريب   ميكنك .  املطلوب  التأثري   ملعرفة للدقة و   األرقام   من   للعديد  اخلاصة   احلسابية  العمليات
  هذا  يكون  قد هي منطقية؟  هل: معقوالا  ذلك  كان  إذا ما ملعرفة اإلجابة من أيضاا  حتقق. الحقة  حساب عمليةأي  يف  مقرباا  رقماا 
  عن  البحث ميكنك ولكن . معقول  هو وحتديد ما  اخلربة  إلجياد اليومية  األمثلة  من قليل  عدد هلا اليت للنسبية،  بالنسبة صعوبة  أكثر 

 (. املتوقع  متدده هو كان  حيث الزمن  كتقلص )  اخلاطئ  االجتاه يف  تكون  اليت  النسبية  التأثريات  أو c من  أكرب  سرعات
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 سرعةلا عالية سيارة في الزمن تمدد

  كانت   إذاkm/h   (5830 m/s  .) 21000  بسرعة   السفر   على  قادرة  جتريبية   صاروخية   مركبة  هي (HTV-2) الصوت  فائقة   قانيةالت  املركبة 
  على   نو الزمين الذي ميكن أن يقيسه مراقبهي قيمة الفاصل    فما  بالضبط،  1s  مدهتا  زمنية  فرتة  تقيس HTV-2 يف   اإللكرتونية  الساعة
 األرض؟

 خطة الحل
 األرض. على  املقاس الزمين  بالفاصل  HTV-2 يف  لإلشارة املناسب  الزمين  الفاصل لربط  الزمن متدد  عالقة طبق 

 الحل
a :حتديد املعطيات . v = 5830 m/s  و Δτ = 1 s . 
b  .اجملهول:  حتديد Δt . 
c  . معادلة على شكل   كتابة اإلجابة : 

 

d قم بإجراء احلسابات. استخدم عالقة .γ  حلسابΔt  منΔτ. 

 

 مالحظة:
يف   ذكرتُ  ال HTV-2 لمركبة لـ النسبية تكاد التأثريات. الضوء  سرعة  فقط من 10-5 تبلغ HTV-2 لمركبة لـ جداا  العالية التزال السرعة

 . اا صفر   ال تساوي ولكنها  ، تقريباا التطبيقات مجيع 

 التي تعد نسبية؟   السرعات  هي ما
  حىت ختتلف  ،السيارةهذه  يف  شخص يركب  بساعة واليت تقاس  ،واحدة ثانية ملدة السيارة هبا تسافر أن  جيب  اليت  السرعة  مدى ما

 اخلارج؟  من  يقيسها   الذي  ، للمراقب  بالنسبة ٪ 1 بنسبة 
 خطة الحل
 .يف املسألة املعطاة  بالنسبة  v/c إلجياد الزمن متدد  عالقة استخدم 

 الحل
a. املعلوم حتديد: 

 

b .اجملهول  حتديد  :v/c . 

 1.5 مثال

 2.5 مثال
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c . شكل معادلةى عل كتابة اإلجابة : 

 

d . :قم بإجراء احلسابات 

 

 مالحظة:
ميكن   نسبيةا  الزمن متدد تأثريات حىت تعطي الضوء سرعة  من تقريباا ٪ 10 بسرعة تعادل يسافر أن جيب سيماجل أن النتيجة تظهر

 . مالحظتها
 

 نسبي  لحدث  الزمني الفاصل حساب

  امليون  سافري مث ، v = 0.950 c سرعة له ميون وتنتج لألرض علويل ا اجلوي الغالف يف نواة مع تصطدم كونية  أشعة أن لنفرتض
  الداخلية  الساعة أنه على هذا تعدأن  ميكنك . )للميون املرجعي اإلطار  يف  قياسها  جرى كما  µs 2.20عيش ملدة وي  ثابتة بسرعة
 ؟ (5.5 الشكل)  على األرض ملراقب وفقاا  امليون عيشي  الزمن من كم  .( للميون

 

 

 مقارنةً  األرضعلى  مراقب بواسطة قياسها تم كما أطول فترة  لألرض الجوي الغالف في نالميو  يعيش 5.5 الشكل
 .للميون الداخلية بالساعة

 3.5 مثال
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 . لألرض   املرجعي  اإلطار  يف   ما تظهره القياساتباملقارنة مع    أقصر   سافر مسافةي  املرجعي  إطاره  يف   امليون  فإن  ،الحقاا   سنناقش   كما
 الحل خطة

 الزمن املعطى هو فإن وبالتايل  التقلص، لعملية  املناسب  الزمن امليون مع تتحرك  يتل ا الساعة  تقيس 
 Δτ = 2.20 μs  .األرضي  املراقب   يقيس  Δτ  املعادلة  يف  الوارد  النحو   على  Δt = γΔτ  . لألرض    املرجعي  اإلطار  يف  الزمن  حساب  ميكننا

 . ألّن السرعة معطاة
 الحل

a . :حتديد املعطيات v = 0.950 c   و Δτ = 2.20 µs . 
b  .اجملهول:  حتديد Δt . 
c  . باستخدام العالقة:  على شكل معادلة  كتابة اإلجابة 

 

 والعالقة: 

 

d قم بإجراء احلسابات. استخدم عالقة .γ  حلساب Δt  منΔτ . 

 

 . النهائية  اإلجابة  حىت  اإلضافية بعد الفاصلة  باألرقام  حتتفظ ال تنس  أن
 

 مالحظة:
  النسبية  التأثريات  فإن  ، ( v = 0.950c)  الضوء سرعة من٪ 95.0 عند γ = 3.20 ألن نظراا أنه هو  املثال هذا ى لع املرتتبة اآلثار أحد
  إذا حترك شيء ما بسرعة تساوي . جيب أن يكونا متساويني   يف حني أهنما تقليدياا   ،3.20  مبعامل الزمنيان خيتلفان  الفاصالن. كبرية

0.950 c  بشكل كبري نسبياا   يُسمىفإنه . 

 النسبي التلفزيون

  قصرية  مسافة  ضمن اإللكرتوناتحزمة من  تسريع على( 6.5 الشكل)  األقدم  الطراز  ذات املسطحة غري التليفزيون  شاشة  تعمل
  فلورة م على طبقة  اإللكرتونية  زمة هذه احل ورود  مكان  يف  للتحكم كهرطيسية   حقول يتم استخدام مث  النسبية،  السرعة  إىل  للوصول 

  ما ( a. )الشاشة  إىل  بداية ال من  m 0.200 مسافة  على  m/s 76.00×10 بسرعة  تسري  اإللكرتونات  أن  لنفرتض. وباألنب مقدمة  يف
 به؟  اخلاص  السكون إطار  يف  اإللكرتون  انتقال زمن هو  ما(  b)  التلفزيون؟ جلهاز املتبقي اإلطار يف  اإللكرتون  انتقال زمن هو

 

 4.5 مثال
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 .(الكاثودالمهبط ) أشعة أنبوب ونتلفزي شاشة في اإللكترونات حزمة  6.5 الشكل
 

 

 (a) للطلب الحل خطة

(a) واحد،   مرجعي  إطار   يف  بالكامل  يتم   احلساب  أن   إال  نسبية،  السرعة   أن  من   الرغم  على .    العالقة: من    الزمن  احسب  
   .مطلوبة  غري  النسبية فإن  وبالتايل 

 الحل 
a :00 . حتديد املعطيات mm/s; d = 0.2 710×v = 6.00 . 
b  .اجملهول:  حتديد Δt  . 
c  . باستخدام العالقة:على شكل معادلة  كتابة اإلجابة  

d قم بإجراء احلسابات .:   

 مالحظة:
  ة ستخدمغري م النسبية  فإن واحد، مرجعي  إطار  ضمن  بالكامل  يقع  احلساب  ألن  نظراا . متوقع هو  كما  للغاية، قصري زمن االنتقال 

 . c من  قريبة  اإللكرتون  سرعة  أن من الرغم  على
 (b) للطلب الحل خطة

(b ) الباعث هو  هبطن املإحيث . يتحرك  املفرغ من اهلواء هو الذي واألنبوب اا ثابت يكون اإللكرتون لإللكرتون،  املرجعي  اإلطار يف  
  إللكرتون مع ا اإللكرتون  يؤدي إىل تصادممن اهلواء فإنه  فرغامل  األنبوب من األمامي اجلزء  أما  يغادر،اإللكرتون فإن  ، لإللكرتونات

 . التلفزيون  إطار  يف بالزمن  راحة اإللكرتون إطار يف  املناسب الزمن  لربط  الزمن  متدد  نستخدم عالقة   لذلك. هنفس   املوقع يف
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 الحل
a.  من الطلب  حتديد املعطيات(a) : 

 

b  .اجملهول: حتديد τ  . 
c  . عادلة: على شكل م كتابة اإلجابة 

 

d .قم بإجراء احلسابات . 

 

 مالحظة:
  مرجعية أطر  يف  املقاس  الزمين  الفاصل  إجياد مطلوب  املسألة هذه  ألنه يف نظراا .  لإللكرتون   املرجعي اإلطار  يف أقصر  االنتقال زمن 
  السرعة،  على  m 0.200 بقسمة   اإللكرتون إطار راحة  يف  الزمن  حساب  حاولنا إذا .  مطلوبة   النسبية فإن ، هانفس  لعمليةل  خمتلفة

 . لإللكرتون  النسبية السرعة  بسبب  ُا صحيحة متاماليست  النتيجة  فستكون

 ؟  v = 0.650cإذا كانت  γهي  ما: تحقق من فهمك  2.5 
 

 مفارقة )تناقضية( التوأم
تقدم يف العمر  سي األرض  ىلإ  بالنسبة عالية يف الفضاء  بسرعة يتحرك الذي الفضاء رائد  أن  لتمدد الزمن لالهتمام  املثرية النتائج من

  كما  γ = 30.0حيث  ، بسرعة تحرك ي فضاء  رائد  ختيل . التوأم  مبفارقة  هذا عرف يُ  ما  ُا وغالبا. األرض املوجود  توأمه  أقل من  بسرعة 
  رائد أن لنفرتض. األرض على  املوجود هتوأم  إطار يف  عاماا  60.0 إطاره يف عامني تستغرق اليت  الرحلة  ستستغرق. 7.5 الشكل يف

  ،الفضاء  رائد. ملدة عام واحد اا سافر عائدي مث وجيزة، لفرتة املنطقة  ستكشفيو  آخر، جنمي نظام إىل واحداا  عاماا  سافري الفضاء 
  األرض،   على  شيء  كل  ذلك فإنّ   ومع.  الفضاء   سفينة  عودة  عند  عاماا   42  عمره  سيكون  ، الرحلة  بداية  يف   عاماا   40  هعمر   كان  ذيال

 . على قيد احلياةعام، إن بقي  100  رائد الفضاء حينها توأم   عمر وسيبلغ. سنة 60.0 وحن سيكون قد تقدم يف العمر 
.  تتحرك األرض وأن ،ثابتة  الفضاء سفينة أن سيبدو نسبية، احلركة ألن. 7.5 الشكل يف الفضاء لرائد بالنسبة خمتلفاا  الوضع يبدو
  األرض  على   يتباطأ   الزمن أن    الفضاء   رائد  رى ي  الفضاء،   سفينة   فذة ان  عرب  النظر  عند (  طائرة نفاثة يف    الطريان   عند   إحساسنا   هو   هذا)

  فقط 302/ قد تقدموا بالسن بــــــنحو األرض  على ن املوجودو  األشقاء وسيكون  الفضائية،  املركبة من  النظر  عند . γ = 30.0 مبعامل 
 . قد زاد مبقدار عامني  الفضاء رائد  عمر يكون بينما  السنة، من  0.07 أو
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  لرحلة أي من التوأمين سيتقدم في السن أكثر نتيجةً  حول المتضاربة االستنتاجات في  التوأم تكمن مفارقة: 7.5 الشكل
 .نسبية سرعة في الفضاء عند طويلة

 

  من  املتضاربة  االستنتاجات  تأيت  املفارقات،  مجيع مع  احلال  هو كما .  صحيحني كالمها   يكونا أن ميكن ال  التوأم  أن هي  هنا  املفارقة 
  عالية  ليبلغ سرعة الفضاء  رائد يتسارع. األرضي  التوأم حركة عن كبرياا   اختالفاا  الفضاء رائد ختتلف حركة الواقع، يف. خاطئة ةفرضي 
  الفضائية  ليست املركبة. أخرى مرة  ويتباطأ  فإنه يتسارع  األرض، إىل وعند العودة .  النجوم الذي سافر إليه  نظام  ليستعرض  يتباطأ   مث
  ال . القصورية  اإلطارت (الفضاء  رائد)يغري التوأم  مبعىن أن. مباشرة فيه الزمن  متدد عالقة تطبيق ميكن د حىتقصوري واح إطار يف

  الصحيح غري ومن ، متماثالا  ليس الوضع فإن وبالتايل،. هنفس القصوري اإلطار يف  ويبقى ،التسارع اهذ (األرضي ) التوأم  يواجه
  الرحلة   حنلل   عندما   وضوحاا   أكثر   التوأمني   بني   التناسق   عدم   سيظل.  بتوأمه  حلقت   اليت   ها نفس  اآلثار   يالحظ   الفضاء   رائد  بأن  االدعاء

 .األبعاد ثالثي املكاين الزمان خالل الفضاء  رائد  يتبعه  الذي ،املسار حيث  من   ، وذلكالفصل هذا من الحق  وقت  يف
متدد   من  Joseph Hafele and Richard Keating كيتنج   وريتشارد هافيلي  جوزيف  األمريكيان  الفيزيائيان  حتقق  ، 1971 عام  يف

  قاموا لقد. جتارية طائرات  منت على العامل حول دقيقة ذرية الطريان مع ساعات  خالل من املنخفضة النسبية الزمن عند السرعات
  نتائج  كانت.  اية أخرى تركوها يف نقطة البد بساعات املقاس بالزمن وقارنوها بدقة تصل إىل بضع نانوثانية املنقضي  الزمن بقياس
  سواء،  حدٍ  على  والعامة  اخلاصة  النسبية مراعاة  من  بد ال  كان.  النسبية  لتنبؤات  التجريبية  اليقني  عدم  حاالت  ضمن  كيتنج هافيلي و 

 . النسبية احلركة  وكذلك يف ذلك،ثر كان هلما األ  والتسارع  اجلاذبية ألن

عند السكون بالنسبة للمراقب. كم   s 8−2.10×10 يش يعو  m/s 81.90×10. ينتقل جسيم بسرعة  a :تحقق من فهمك 3.5 
 يف املخترب؟  هو مبني اجلسيم كما هذا من الزمن يعيش 
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b .نفضائيتا ن مركبتا متر A و B تبلغ نسبية  بسرعة متعاكسني اجتاهني يف m/s 710×4.00 .املركبة  يف الداخلية  الساعة رسلت  
  قطعت  اليت  اإلشارةهذه  وهناية  بداية B الفضائية  املركبة  يف املوجود بيوتركم ال صححيُ . s 1.00 ملدة يةراديو  إشارة A الفضائية
  املركبة  يف الكمبيوتر حيسبه الذي الزمين الفاصل هو ما .A السفينة  إلرسال اإلشارة من الزمين الفاصل حلساب  خمتلفة، مسافات
 ؟ B الفضائية

 

 Length Contraction تقلص الطول | 4.5
 األهداف التعليمية 

 على:  ا  ، ستكون قادر جزء من الفصلفي نهاية هذا ال 

 . الطول  تقلصو  التزامن  بين العالقة   توضيح •

 . الطول   تقلص معادلة  الشتقاق امها واستخد الزمن  وتمدد  الطول تقلص  بين  العالقة وصف •
 

  وحيصلون على املسافة  عربة ال  نهاييت ل املتزامن املوقع يتفق مجيعهم على .هو نفسه جلميع الركاب  8.5 الشكل القطار يف عربة طول 
السفر بسرعات نسبية، فإن   إذا متكن القطار من ر. خآإطار متزامنة يف  إطار قصوري  تكون األحداث املتزامنة يفاللكن . هانفس
ال ينبغي أن   .ةب ر ع ال ن داخلو مراقبما يراها ة على مسافة خمتلفة عبر عسريى املوقعني املتزامنني لنقطيت النهاية يف ال  على األرض اا مراقب

 . تكون املسافات املقاسة هي نفسها بالنسبة للمراقبني املختلفني عند استخدام السرعات النسبية
 

 

 .حقاً  المسافات مختلفةفإن سرعات النسبية، ال قد يصف األشخاص المسافات بشكل مختلف، ولكن في   8.5 الشكل
 

 مناسبطول الال

راكب القطار   على الرغم من أن متدد الزمن يعين أنو  .من السرعة النسبية  ها القيمة نفس نيرو  دائماا فإهنما  معاا إذا مر مراقبان 
يتفقان على أن السرعة النسبية، وهي   القطار، إال أهنما عبورخمتلفة ل  أزمنة يقيسان   مبحاذاة السكة احلديديةن  ايقف ن  اللذي  ، واملراقب

بور  لع  اا خمتلف زمنا  يقيسان  القطار خر يف آهناك مراقب على األرض و كان إذا  . املسافة املقسومة على الزمن املنقضي، هي نفسها
 .رؤية مسافات خمتلفة مقطوعة اا أنه جيب عليهما أيض  على سرعته النسبية يعين هماقاتففإن مراقب أرضي،   مبحاذاةالقطار كامل 
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ملراقب على األرض، يسافر امليون   سبة الن(. ب9.5الشكل )  هذا املفهوم،  3.5 المثال فيالذي متت مناقشته  ،امليون  يوضح
 :تبلغلذلك، يسافر مسافة بالنسبة إىل األرض .  إنتاجه حىت يتحلل ذ حلظة من   µs 7.05ملدة  0.950c  بسرعة

 

وقت كاٍف  سطح األرض لديهم األرض واهلواء و  فإن كوكب هذا اإلطار املرجعي، . يفµs 2.20يف إطار امليون، يبلغ عمر امليون 
 :للتنقل

 

 . بالنسبة هلاتحرك  ي  ( تعتمد على من يقيسها وكيفحتلله )إنتاج امليون و  نفسيهما املسافة بني احلدثني  
 

 لمناسبطول اال

 . النقطتني يف حالة راحة بالنسبة لكال يكون  ، سها مراقب ييقاليت  ، هو املسافة بني نقطتني 0L الطول املناسب

فإن  لميون  . بالنسبة لثابتة بالنسبة إىل األرض  ه وحتليل امليون  يتم فيها إنتاجاط اليت  ألن النق 0L ناسبيقيس املراقب األرضي الطول امل 
 .الطول املناسبهي  يراها ليستاليت  L سافةوبالتايل فإن املاألرض واهلواء والسحب تتحرك، 

 

 

  km 0.627 ه يبلغ طول المسار نفس km2.01 .(b  تقطع مسافة الميون بأن يمراقب األرضاليرى ( a  9.5الشكل 
  على تتحرك األرض والهواء والسحب بالنسبة إلى الميون في إطارها، ولها أطوال أصغر ن. للميو  اإلطار المرجعي من

 . حركةطول اتجاه ال

 تقلص الطول

 امليون تُعطى بالعالقة:  مثال لمراقب األرضي يف لالنسبة ب، الحظ أن السرعة نيمراقب عدة سها يلربط املسافات اليت يق

 

عطى السرعة النسبية  تُ  و. تحرك بالنسبة هلذا املراقب ي  الذي يتم قياس سرعته  سيمألن اجل ، Δτ هو  األرضي زمن بالنسبة للمراقب لا
 بالعالقة: تحرك امل للمراقب 

 

 : وبالتايل  السرعتان متطابقتان؛.  Δτالحظ الزمن املناسبوبالتايل يُ   ،يسافر املراقب املتحرك مع امليون  

 

 جند: استبدال هذه املعادلة يف العالقة أعاله ب .Δt = γΔτ  ن حنن نعلم أ

 

 . نيمراقبعدة سها ياملسافات اليت يقحنصل على عالقة تربط  γ بتعويض قيم
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 تقلص الطول

 . لجسيم إطار مرجعي يتحرك بالنسبة ل من طوله الصحيح عند قياسه يفسيم ما هو النقص يف الطول املقاس جل تقلص الطول

  

  .v  اإلطار الذي يتحرك بسرعة يف طول  الهو  L يف إطار السكون اخلاص به، و اجلسيم ول ط  هو  0L :حيث

الذي سيتم قياسه إذا كان   0L أصغر من الطول املناسب L طارنا، جند أن طولهإل سبة بالنيتحرك  جسيمإذا قمنا بقياس طول أي 
مكان  بني املكان الذي مت إنتاج امليون فيه و  اليت تقطعها األرض فةة امليون، املساراحعلى سبيل املثال، يف إطار  .اا ثابت سيمجلاهذا 
ولكنها تتحرك بالنسبة إىل   ، هذه النقاط ثابتة بالنسبة إىل األرض .األرض إطار من  تبدوأقصر من املسافة املقطوعة كما  ه للحت

 .ة امليون راح يف إطار   دوتبكما  مشمولة    هي أيضاا اجتاه احلركة على امتداد  األخرى الغيوم واألجسام  . امليون

يقيس املسافات بني األجسام   طول اجتاههما للحركة النسبية، وهذا يتوقف على أيهما على  وبالتايل، يقيس مراقبان مسافات خمتلفة  
 يف حالة السكون. 

وميران   x احملور  ول ى طعل ان تحركي ثنني من املراقبني اختيل  لى احلركة النسبية؟ولكن ماذا عن املسافات املقاسة يف اجتاه عمودي ع
  تني موجود  ′M و  Mمسطريت قياس    10.5الشكل  يبني   اجتاه احملور.  على    عموديومها ميسكان مبساطر قياس بشكل    ،بعضهامبحاذاة  

( من  cm 100)عالمة  عند ألعلى مثبتة يف افرشاة صغرية . التوايل على  ′S و S ولدينل يف اإلطارين املرجعيني ل عند حالة السكون
، أو  عمودية موجهة حبيث تكون  ملساطر ا ، وأن Sبالنسبة إىل v اا تحرك إىل اليمني بسرعة عالية جدي  ′S لنفرتض أن.  ′Mطرةملسا

( عندما ميران مبحاذاة  0cmعند العالمة السفلية )تتقاطع أطرافها  حبيث املساطر يتم تعليق  . السرعة النسبية شعاع  تقطع عرضياا 
ألن   اا نظر و  .مباشرة سطرةأسفل قمة امل  اعليه اا مرسوم اا خط جيد  بعد ذلك، M همسطرت إىل   S رافرتض أنه عندما ينظبعضهما. 
 .  m 1.0أقل من   ′M سطرةاملطول ستنتج فقط أن ين  ميكن أ S إن ف ،′Mاآلخر ولدال  مسطرةبأعلى   ثبتة الفرشاة م 

 

  . عند مرورعلى التوالي ، ′Sو S للمراقبين ينالمرجعي ينطار اإل في تانثابت ′ M و M المسطرتان: 10.5 الشكل
 . M على اترسم خط ′Mللمسطرة  cm 100  عالمةالعند فرشاة صغيرة مثبتة  فإن ،المسطرتين بمحاذاة بعضهما

 

ألن   اا نظر و . v تتحرك حنوه بسرعةيرى أن املسطرة ، ′S هو احلال عند  كماS فإن ،ن عندما يقرتب األوالد من بعضهماآل
  ′Mبقياس املسطرة  Sقام ذلك، إذا ل  .يف اإلطار اآلخرمسطرة لل هقياس نفسال ب على كل ولد إجراء جي فإنه متماثلة،  مواقفهم
فوق قمة   ته فرشابأن  رىي وجيب أن  ، m 1.0أقل من  اا أيضعلى أهنا  M املسطرة قسي جيب أن  ′Sفإن  ،m 1.0أقل من على أهنا 

، بينما ال يرى  املسطرة على اا مرسوم اا خط والد دث، يرى أحد األ حلاهذا مبعىن آخر، بعد  . رسم خطاا عليهادون أن ت  M سطرةامل
 !نفسها ملسطرةاآلخر مثل هذا اخلط على ا
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يف  الذين يقعان  ، ′Sو S ( بأنخط الدهان أن تتنبأ قوانني الفيزياء )على سبيل املثال، املطبقة على  األوىل  أينشتاين فرضية  تقتضي 
كليهما ال يرى  أن   أو M رؤية اخلط املرسوم على العصا′S و S جيب على كل من أي أنه ؛اهنفس اتشاهداملهلما ،  نيقصوري ينإطار 

فإن   بدالا من ذلك،   . مسطرته أسفل قمة  اا مرسوم اا رأى أن خط S افرتاضنا األصلي بأن  نقض  لذلك حنن جمربون على  .ذلك اخلط
S    100عند عالمة    اا اخلط مرسوم يرى cm  يف   M على   اا اخلط مرسوم على أن  ولدانال  عندها سيتفق.  متامااM اا ، وأهنما سيتفقان أيض  

  جيب أن تكون هي نفسها يف  املستعرض الطول  ذلك أن قياساتنستنتج بعد . بالضبط 1mيبلغ طوهلما املسطرتني  تاعلى أن كل
 . القصورية طر األ  خمتلف

 حساب تقلص الطول

 .  γ = 30.00 ن إ حبيث ، التوأمني، يسافر بسرعة  لنفرتض أن أحد رواد الفضاء، مثل التوأم يف مناقشة مفارقة
(a)  ألفا سنتوري ينتقل رائد الفضاء من األرض إىل أقرب نظام للنجوم، وهوAlpha Centauri  4.300، على بعد ( ly )     كما مت
، ما هي سرعة   cن كنسبة م  (b) سها رائد الفضاء؟ ياليت يق  سنتوري ألفا و ما املسافة بني األرض  . مراقب أرضيها من قبل اسيق

 .(11.5الشكل )  ل حركة األرض بالنسبة إىل الشمسامهإ ميكن رائد الفضاء بالنسبة إىل األرض؟

 

  اً الحظ رائد الفضاء تقلصي (b. يقيس المراقب األرضي المسافة الصحيحة بين األرض وألفا سنتوري (a 11.5الشكل 
لمسافة األقصر في وقت  اقطع هذه يأن  يمكنه .. أوهى سفينتنسبة إلبال انتحركيطول ألن األرض وألفا سنتوري في ال

 . الضوء( دون تجاوز سرعة صحيحال أصغر )وقته
 

 خطة الحل:

خالل   الضوء قطعهاي  إهنا املسافة اليت  - على مقياس فلكي    اتسافلقياس املهي وحدة مالئمة   ( ly ) أوالا، الحظ أن السنة الضوئية 
ألنه يتم قياسها بواسطة   ، 0L واألرض هي املسافة املناسبة ألفا سنتوري بني سنة ضوئية 4.300 ، املسافة(a)طلب بالنسبة لل  عام

 5.5 مثال
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، وبالتايل فإن  هانفس  السرعةبيتحركان  وألفا سنتوري  فإن األرض  إىل رائد الفضاء،   بالنسبة(.  اا )تقريب  اا كالمها ثابت أرضي يكون مراقب
 . cبداللة  v للتعبري عن γ عالقة بإعادة ترتيب  v ميكننا إجياد وبالتايل   ،معطاة   γ(،  b)  يف اجلزء .  Lاملعتمد  الطول املسافة بينهما هي

 (a)حل الطلب 

 (a)الطلب 

a . املعطيات: حتديدly = 4.300 0L  ،= 30.00 γ . 

b.  حتديد اجملهول:  L . 
 c. التعبري عن اإلجابة كمعادلة: 

 

d :قم بإجراء احلساب . 

 

 (b)حل الطلب 

 (b)الطلب 

a.  املعطيات: حتديدγ = 30.00 . 

b.  حتديد اجملهول :v  بداللةc . 
 c.  التعبري عن اإلجابة كمعادلة : 

  

 برتبيع الطرفني أوالا مث إعادة ترتيبهما:  v/cيتم حل املعادلة بداللة 

 

d:قم بإجراء احلساب .  

 

 أو: 
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 مالحظة:

خاص على حسابات   بشكلٍ  هذا ينطبق .تحصل على نتائج خاطئة س وإال احلساب حىت اإلجابة النهائية، أرقام تذكر عدم تقريب 
 = γ ) حيث ، التأثري النسب كبري هنا  . عشرية منازل  عدةقد ال يتم الكشف عن االختالفات إال بعد  إذ النسبية اخلاصة، 

ميكن لرائد  فإنه  غر بكثري،  سها رائد الفضاء أص يق ياليت    ،ألن املسافةو  .سرعة الضوء  ()ال تساوي   من   تقرتب  v أن  الحظون  ، ( 30.00
 .يف وقت أقل بكثري يف إطارها سافريالفضاء أن  

التقدم يف  )آالف أو حىت ماليني السنني الضوئية( و   اا مسافات كبرية جد  قطع   جداا ميكن لألشخاص الذين يسافرون بسرعات عالية  
األرض اليت يعرفوهنا إىل   سيرتكون  ين تركوا منازهلم،القرون املاضية الذملهاجرين يف  فهم كا،  حال   ةوعلى أي  .بضع سنوات فقط بعمر  ال

هناك  . املوجودة املعامل  معظم تطمسان  وقدمر آالف إىل ماليني السنني على األرض،  حينها سيكون قدحىت لو عادوا، ف  .األبد
مثل هذه السرعات    قيقلتح طاقات أكرب بكثري  ستكون هناك حاجة إىل عقبة عملية أكثر خطورة أمام السفر هبذه السرعات؛  اا أيض

 .يف الفصل اا قالح ة هذا األمر سيتم مناقش  .الفيزياء الكالسيكيةيف  احلصول عليه العالية مما ميكن 
عند  .  ما إذا كنا نتحرك أم ال  بدو أن املسافة إىل متجر البقالة تعتمد علىال ي  طول يف احلياة اليومية؟ال تقلص  ظاهرة  ملاذا ال نالحظ   

= 𝐿  املعادلة النظر إىل   𝐿0√1 −
𝑣2

𝑐2
، وهذا هو اا األطوال متساوية تقريب تكون ،( v << c )  السرعات املنخفضة عندنرى أنه  ،

يتحرك   مثالا  اإللكرتونكسبيل املثال، جسيم مشحون،   على. شائعاا الطول حقيقي، إن مل يكن  تقلصولكن  . التوقع الكالسيكي
عندما  (. 12.5 الشكل) على طول اجتاه احلركة كما يراها مراقب ثابت طهو ضغ تكون م ئي هرباالك ه حقل خطوط فإن بسرعة نسبية، 
  ، عات اجلسيمات  مسرِّ يفتأثري هذا ال  يالحظ، و أقصر بكثري  بشكليتفاعل فإن حقله ، كوشيعة مثالا كاشف،  أمام  مير اإللكرتون 

فإن    ،  SLAC أسفل أنبوب احلزمة يف  لإللكرتون الذي يسرييف الواقع، بالنسبة  .  km 3  بطول   (SLAC)  اخلطي  ستانفورد مسرع مثل
.  فقط لإللكرتون  m 0.5ع يبلغ طوله  النسب كبري لدرجة أن املسرِّ التأثري   وهلما أطوال متعمده.  ، ميران مبحاذاتهمن املسرع واألرض    كالا 

ليكون يف هناية    هانفسبالدقة    موجهاا   يكونأن    ليس بالضرورةأسفل األنبوب، ألنه  يف  من األسهل وضع شعاع اإللكرتون  يف الواقع  
 .بية اخلاصةالنس ، حتقق جتريب لنظريةأيضاا  هذاو   .km 3هو عليه يف أنبوب بطول   أنبوب قصري مما

 

  خالل من تهحرك اتجاه طول على  السرعة عالي مشحون لجسيم الكهربائي الحقل خطوط ضغط يتم  12.5الشكل 
 .وشيعة عبر الجسيم مرور أثناء ملحوظ بشكل فةمختل إشارة ينتج مما الطول، تقلص

  

ملراقب أرضي، تبلغ املسافة   بالنسبة . c 0.750 بسرعة عرب الغالف اجلوي لألرض  نتقل جسيمي :تحقق من فهمك 4.5 
 اإلطار املرجعي للجسيم؟  من يالحظ إىل أي مدى ينتقل اجلسيم كما   .km 2.50اليت يقطعها 
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 The Lorentz Transformation ل لورنتزيتحو  | 5.5
 األهداف التعليمية 

 على:  ا  ، ستكون قادر جزء من الفصلفي نهاية هذا ال 

التي جرى  السرعات والتسارع  و   الزمنو   ضعالمو   والعالقة بينتحول غاليليو للميكانيك الكالسيكي،    وصف •
 مختلفة  قصورية   أطر  قياسها في

غاليليو، تتوافق مع النسبية   تحول عكسي على ، والتوافقة لذلك ط معادالت تحويل لورينتز المااستنب •
 . الخاصة 

 . رباعي األبعاد الفراغي الزمان بداللةوالعديد من ميزات النسبية   ل لورنتز يتحو  شرح •
 

  خمتلفة لألطوال والفواصل   اا املختلفة قيم املراقبون يف األطر املرجعية يقيس كيفو األمثلة،    بعض   النسبية لدراسة  مسلمات لقد استخدمنا  
معادالت    دراسةالنظرة النيوتونية للزمان واملكان من خالل    تغري النسبية إلقاء نظرة عن كثب ملعرفة كيف أن مسلماتميكننا   .الزمنية
ندرس  ر. خإطار آيف بداللة هذه االحداثيات لألحداث يف إطار مرجعي قصوري  املكان والزمان إحداثيات اليت تعطي، و التحول

ذلك  جيب تغيري  مث ندرس كيف ، اء النيوتونيةالفيزيمن منظور  ية ن بني اإلطارات القصور اوالزم كان امل ياتتتحول إحداث أوالا كيف
ية  رباع انكم - نالزم خمططاتها من حيث نتائج وبعض  حتويل لورنتز الناجتة معادالت ، ندرساا أخري . و النسبية مسلماتتفق مع يل

 .الكهرطيسية بدال من صة تنتج عن خصائص الزمان واملكان نفسه، سبية اخلا نتائج الن لدعم الرأي القائل بأنوذلك  األبعاد،  

 معادالت تحول غاليليو

   (x, y, z, t)فإن سبيل املثال على . و S قصوري معني مرجعي  طار ة إلسببالن (x, y, z, t) املكان والزمان من خالل  دثيتم تعيني احل
لنفرتض   .ملتابعة حركة اجلسيم  عديدة خمتلفة  خالل أزمنة إىل هذه املواضعأن ننظر    ، وميكننا  tالزمنميكن أن تشري إىل موضع اجلسيم يف  

حمور السينات.   باجتاهفرتض أن هذه السرعة النسبية ن للبساطة، ل. و بالنسبة لأل  v سرعةب تحركي  ′S  خراا آ مرجعياا  اا إطار هناك  أن
 : يني هيواإلحداثيات يف اإلطارين املرجع العالقة بني الزمن عندئذ تكون 

 

 .هي نفسها ′S و S كل من يف هذه املعادالت أن قياسات الزمن اليت أجراها املراقبون يف  اا افرتض ضمني

 أي أن: 

 

 .حتويل غاليليو  تُعرف هذه املعادالت األربع جمتمعة باسم

  يف  لسرعة اجلسيم u نستخدم .من لز بالنسبة ل هذه املعادالت  باشتقاقرع  اتساللسرعة و ل  غاليليو  ميكننا احلصول على معادالت حتويل
، تكون الزيادة يف الزمن املستخدم  غاليليو ل يالحظ أنه بالنسبة لتحو . مرجعيني  ، السرعة النسبية إلطارين  vعن اهذا الفصل لتمييزه

 اق جند: . وباالشتق′dt = dt  سرعة اجلسيم هي نفسها يف كال اإلطارين حلساب الشتقاقيف ا

 

 و

 

ختتلف السرعات يف  . آلخرلبالنسبة   إلطار مرجعي واحد v مع السرعة   خلطها لتجنب  v بدالا من  u  الرمزم بنشري إىل سرعة اجلسي
.  ها نفس يقوم املراقبون يف كال اإلطارين املرجعيني بقياس قيمة التسارع . كل إطار بالسرعة اليت يراها إطار واحد من اإلطار اآلخر
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بني   F = ma هاالقوى نفس ين إلطار ا ن يف كال و املراقب، كما يرى نقاط الاملسافات بني كذلك ل، و ي التحو عند تغري ال تألن الكتلة و 
 . للنسبية   األوىلاملسلمة  مع   قوانني امليكانيك تتوافق ة.  قصوريال  نيوتن الثانية والثالثة يف مجيع األطر  من قوانني   هانفس  والصيغة  جساماأل

 

 ل لورنتزيمعادالت تحو 

  باجتاه c الضوء الذي يتحرك بسرعة ، ألن معادالت السرعة تنص على أن نبض أينشتاين  مسلمات  غاليليول يحتو  ناقضي
يف   r = ct هانصف قطر  ة الشكل يكونالكروي  ةلنبض فإن ا  ، . وبالتحديد آخري يف إطار قصور  c - v بسرعة ينتقل ناتالسي حمور
 primedنزاح طار امليف اإل ′ t زمنيف ال ′ r ′ = ct لتصبح قيمته، unprimedاملنزاح  غري  طار يف اإل t الزمن 

   :يعطي التعبري عن هذه العالقات يف اإلحداثيات الديكارتية 

 

 جند أن:  ، ′z = z و  ′y = yألن . و صفر يساوي ال هما  يألن كل متساويان   هذه املعادالتمن   ين اجلانبني األيسر  القول بإن ميكن 

 يعطينا  غاليليو أن حتويل لو افرتضنا  صفرية لكال اإلطارين د السرعات النسبية الال عن حمققاا هذا ال ميكن أن يكون 
 t = t′ و   x = x′ + vt′.   

أن   أوالا  لنفرتض  13.5الشكل يف كما  ′ S و S نظامي اإلحداثيات  وجوداجملموعة الصحيحة من معادالت التحويل، افرتض  إلجياد
 .كما هو موضح يف الشكل  S يف  (x, 0, 0, t)و عند  ′Sيف   (′x′, 0, 0, t) عند  ريما جي اا حدث

 

ل لورنتز يتحو . تقوم معادالت ′Sفي  (′x′, 0, 0, t) وعند   Sفي  (x, 0, 0, t)عند   الحدث  يحدث 13.5الشكل 
 .النظامينهذين األحداث في  بربط

 

كروي من نقطة    يصدر مصباح نبضة ضوئية تنتشر بشكل،  ' Sو S حداثيات يفلنظامي اإلتقاطع نقطيت املبدأ  لنفرتض أنه يف حلظة  
  بقياس املسافة  ' S يقوم املراقب يف،  S  ساعدة صديق يف مب.  x = vtالنقطة    عند    ′S نقطة املبدأـ S مراقب يف رىي ،t اللحظة  يف املبدأ.  

𝑥´√1  تساوي  ا ، وجيد أهن ' S نقطة املبدأ يفمن احلدث إىل   − 𝑣2/𝑐2  . تقلص  تقضي ب   النسبية  نا أن مسلمات بي  يتبع ذلك ألننا  و
 : هو S فإن موقع احلدث يف وبالتايل.  الطول 

 

 و
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 : الكرويةزمن جبهة املوجة مسافة و عالقة اليت تربط  أن البالنسبية  تفرتض مسلمات

 

 :  5.5ستنتاج العالقة، واليت مت عرضها أعاله العلى حٍد سواء يف اإلحداثيات املنزاح وغري املنزاح طبقت جيب أن 

 

 : ′ t و t للحصول على العالقة بني ′x بـــــــــ   x اليت تربط قة العالجنمع هذا مع 

 

 عندئذ تكون:  S يف  تُرىاألحداث كما  اليت تربط الزمن مبوضع املعادالت 

 

  للعامل  تكرمياا  امت تسميتهم. حتويل لورنتز ، باسميني قصور  نن يف إطاريا كان والزمامل ربطاليت تو تُعرف هذه اجملموعة من املعادالت، 
HA Lorentz  (1853-1928) ،    ل على ما مت اكتشافه يف هناية املطاف  يالتحو  بىن ومن املثري لالهتمام، أنه   .اقرتحها كان أول من  الذي

 .ينشتايننظرية النسبية اخلاصة أل األساس النظري الصحيح هو .فرضية خاطئة على أنه 

 ببساطة وتعويضها جند:  نزاحةامل وغري ملنزاحةااملتغريات  باستبدال .′S  يف  املتغريات بداللة S ل العكسي عن املتغريات يفي يعرب التحو 

 

 زمنل لورنتز لليتحو  استخدام

إشارات     S املركبة  يرسل قائد .  c/2  بسرعة نسبية  S ركبة فضائيةم  جبانبها  متر  عندما ألفا سنتوري  يف طريقها إىل تكون  ′S   مركبة فضائية 
ضابط االتصاالت    هاسييقكما  الفاصل الزمين لإلشارة    جيادحتويالت لورينتز إل  استخدم.  ة املركب لساعة    وفقاا   s 1.2  تستمر لفرتة  يةراديو 
 . Sاملركبة يف 

 :حلال

a . املعطيات: حتديد 
 

b.  1: حتديد اجملهول− t 2t = tΔ .  

 6.5 مثال
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c .  1′(. يبدأ زمن االشارة عند معادلة على شكل  إلجابةكتب ااt, ′x(  وينتهي عند)′2t, ′x(اإلحداثية ظ أن . الح′x   لكال
 و   1t − 2t = tΔ. اكتب معادلة حتويل لورنتز األوىل بداللة S′احلدثني هي نفسها ألن الساعة يف حالة سكون يف املركبة 

1x − 2x = xΔ كالتايل: نزاحة ، وكذلك من أجل اإلحداثيات امل ، 

 

 : بحصي   Δt والفاصل الزمين ،Δx′ = 0فإن  ثابت،  ' S الساعة يفموضع ن  وأل

 

d بإجراء احلساب: . قم 
 :هذا يعطي ، Δt′=1.2s عند

 

 . ستنسخ معادلة متدد الزمنلورنتز ي الحظ أن حتويل 

 استخدام تحويل لورنتز للطول

طوله املقاس من  عالقة تصف  للحصول على  لورنتز استخدم حتويل.  S يف إطار األرض L = 100 m بطول اا اح شارعيقيس مس  
 . t = 0اللحظة يف تقاطعان  لإلطارين ي  x إحداثيات ، مع افرتاض أنc 0.20تتحرك بسرعة   ليتا ، ′S سفينة الفضاء

 :حلال

a . املعطيات: حتديدL = 100 m; v = 0.20 c; Δτ = 0 . 
b.  حتديد اجملهول  L′ . 

c.  اح املوجود يف اإلطارقام املس   .معادلة على شكل  إلجابةكتب اا S  أهنما يف حالة   وجد د، و واح وقتٍ  يف املسطرةبقياس طريف
املتزامن  س طاقم سفينة الفضاء املوقع يقي . m 1x − 2x= L 100 =وتفصل بينهما مسافة  2xو 1xالسكون يقعان عند النقطتني 

  معادالت حتويل الثانية مناملعادلة ، على التوايل، اكتب  Sو  ′S األطوال اليت سجلها املراقبون يف لربط . يف إطارهلنهاييت املسطرة 
   كمايلي:  األربع لورنتز

 

d . 100 =قم بإجراء احلساب: مبا أن m 1´x − 2´x طول العصا املتحركة يساوي  فإن: 

 

 .الحظ أن حتول لورنتز أعطى معادلة تقلص الطول للشارع

 7.5 مثال
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 لورنتز والتزامن ليتحو 

  عربة طريف   يفواحد     يومضان يف وقتٍ مسار السكك احلديدية أن املصباحنييقف على  والذي   14.5 الشكل يف  الظاهر  يرى املراقب 
الفاصل الزمين بني الزمن الذي تومض فيه   حدد .c/2   ة بسرعة ب ر لعمنتصف ا  ذا املراقبعندما مير هب  ،m 26اليت يبلغ طوهلا    ،الركاب 

 .ةب ر عيف منتصف ال  الذي جيلس املصابيح كما يراها راكب القطار 

ومضان  ي ركابالمتقابلين لعربة ال ن طرفيالعلى المثبتين مصباحين لظ أن افيالح ،عابراً  اً شخص يشاهد قطار   14.5 الشكل
 .منظور مختلف ولكن من  هنفس ضوءة يشاهد ال بر عيوجد راكب آخر داخل ال .واحد في وقت  

 :حلال

a . املعطيات:حتديد Δ t = 0 . 

 .براكال عن  املصباح  بُعد صل املكاين بني احلدثني يقع بني املصباحني، وليس  ا الحظ أن الف

b.  1: حتديد اجملهول´t - 2´t t′ =Δ . 

 .الوصول إىل الراكب مرة أخرى، الحظ أن الفاصل الزمين هو بني وميض املصابيح، وليس بني أوقات

c.  معادلةعلى شكل  إلجابةكتب اا.  

 

d :قم بإجراء احلساب . 

 
  مالحظة:

اإلطار    يف   أوالا حيدث    ه أنرى ب يُ من الناحية اليمىن  الضوء املنبعث    ض ي وم  حتديداا   و وه ،أكرب   2x′الذي له  شارة إىل أن احلدث  اإلشري  ت
S'1 ذا املثال، حبيثهل اا ، كما وجد سابقt<  2t .  
 

 

 

 

 8.5 مثال



 

246 

  )الزمكان( كانمال –ن الزم

ومتدد   التوأم ارقة فمكعندما يتم عرض هذه الظواهر  ف. األبعاد  الزمكان رباعي ميكن حتليل الظواهر النسبية من حيث األحداث يف 
  ها من أكثر مسة مميزة لطبيعة املكان والزمان،  دُّ ، فإهنا تُععلى هذا النحو واعتماد التزامن على احلركة النسبية  وتقلص الطول  الزمن 

 .طيسيةة من الكهر عينجوانب م

نقطة   إزاحة عطىتُ و ارتية، ر الديكاحملاو  ضمن مجلة (x,y,z) إحداثيات يتم يف الفضاء ثالثي األبعاد حتديد املواضع بواسطة ثالث
 : بالعالقة خرى أعن 

 

 ي: بني النقاط ه  Δr اإلزاحة مسافة و 

 

  محاور لل بالنسبة  نقطة املبدأتدور حول  جديدة من احملاور الديكارتية  مجلة بفرض و . دوران احملاور عند  ثابتة  Δr  املسافةوتبقى 
 بالعالقة:   Δr تعطى املسافةو ديدة، اجلاور احمل بداللةا إحداثيات جديدة سيكون هل راغاألصلية، فإن كل نقطة يف الفالديكارتية 

 

 . ل لورنتز يف الزمكانيحيدث شيء مشابه مع حتو  . ها نفس  2rΔقيمة  واليت يكون هلا

للمحاور   ادبعاأل   ةرباعي  ة يديكارت  مجلةعلى     x, y, z , ctحداثياتاإل  عطى كل منهما مبجموعة منبني حدثني، يُ سافة الفاصلة  د امليدحت
 : الزمكانيف 

 

 بالعالقة: احلدثني  بني Δs الزمكاين  اصل دد الفحي كما

 

 . Δrراغ نقاط يف الفال بني  مسافة اإلزاحة تتوافق مع  Δsفإن  ،املعتربيف اإلطار املرجعي  ها نفس ct لحدثني قيمةإذا كان ل

يُطلق على املسار عرب   حلظة من حركته. يف كل  هموقع  ددحتاليت   (x, y, z， ct) الزمكان من األحداثعرب يتكون مسار اجلسيم 
للمحور    هو خط مستقيم موازٍ   ه، نفس   املوقع  يف  يبقى يف حالة سكونالذي    ، لجسيمي لط العامل. اخل للجسيم  خلط العامليبا  انكالزم

يتوافق مع إزاحة بسيطة   ،  x = vtائالا م اا السيين، فسيكون خطه العاملي خط احملور  إذا حترك اجلسيم بسرعة ثابتة بالتوازي مع. الزمين
على طول اخلط العاملي للجسيم   s زيادة. وتعطى الاا منحني يكون خطه العاملي  فإن اجلسيم،  تسارع إذا للزمن. بياين اخلط المقابل 
 ة كمايلي: تفاضلي بصيغة 

 
 : الذي يعطى بالعالقةين مكاالز الفاصل كذلك اور، و احملدوران   عندثابتة   حيث تكون ،Δr املسافةهو احلال يف كما 

 

معادالت حتويل لورنتز السابقة يف   تعويضب  اا النسبية، وميكن رؤيته أيض مسلمات يأيت هذا من . ل لورنتز ي حتو  عند ثابت  أيضا هو
 : اينكالفاصل الزمعالقة 
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 فيها الدوران ثالثي  اليت يغري ،ا هالطريقة نفسب دث يف الزمان واملكان احلل لورنتز يغري إحداثيات يوباإلضافة إىل ذلك، فإن حتو 
 :حداثيات القدمية إىل إحداثيات جديدةاألبعاد اإل

 

 : حيث

 

ور ثالثي  احملبني دوران  ،االختالفات ومع ذلك، هناك بعض .تعميمات للدوران املكاين للزمكان نزلة الت لورنتز مبي حتو  عد ميكن 
على الرغم  .  Δsو    Δrاإلزاحات    تالفات يف كيفية قياس، أو قاعدة قياسخاال حمور الزمن، بسبب  ضم اليت تو   ، لورنتزل  ياألبعاد وحتو 

ال حيافظ على   لذي يتضمن احملور الزمينلورنتز ا ل ي، فإن حتو لورنتز  لي حتو  عند اا ثابتة أيض Δs الدوران املكاين و ثابتة يف Δr من أن
 .هوبقى كما يحمور ل ك  على امتدادأو مقياس الطول  ة عمودي يت تبقى احملاور ال كبعض امليزات،  

  أزواج . من أجل ة ترب حداث املعلألعتماد على إحداثيات الزمكان باالوذلك ، االشارتني تأخذ كلتاميكن أن  Δsقيمة  الحظ أن
من   بعنت كما مت حتديدها للتو  Δτ أمهية. -2sΔبالقيمة  2Δτألفضل أن يتم استبدال ، فمن اشارة سالبة ا إاألحداث اليت تعطيه

  انطالقاا و بالتايل )  و،  Δx = Δy = Δz = 0 لدينايكون  ،  ه نفس يف املوقع مكاهنما ن ا حدث يأخذحيث  ، يف إطار مرجعي  مالحظة أنه 
  :( جند2Δτ= −  2sΔمن العالقة 

 

  الفاصل الزمين املناسب إنه .ه نفس يف املوقع  مكاهنما  كال احلدثني  يأخذحيث  ، يف اإلطار املرجعي  Δt هو الفاصل الزمين Δ τ لذلك
من ثوابت   هي أيضاا  Δsمن ثوابت لورنتز ألن  دُّ عتُ  Δτ وأن Δs من العالقة بنيوتنبع كذلك  . اا الذي متت مناقشته مسبق ه، نفس

 .  يهما نفس بني احلدثني  الزمنية املناسبة  الفواصل على ةقصوري المجيع املراقبني يف مجيع األطر   يتفق لورنتز. 

توافق زيادة    ا ، فإهن v حرك بسرعةاملت اجلسيم   الذي يرى  ، للمراقب  dt يةزيادة زمن انقضت أنه إذا  بني :تحقق من فهمك  5.5  
 . dτ = γdtلجسيم ل الزمن املناسب 

 

 الضوءمخروط 

ممثلة بشكل  ا أهنعلى  ة يثالثال املكانية حداثيات باعتبار اإلبعاد رباعية األ البيانية  ات ر والرسومي تصو الميكننا التعامل مع صعوبة 
الزمكاين   لرسم البياين نقطة املبدأ ل حدث معني يف الزمكان ك من اا بدء . ct احملور  عمودي هواحملور الأن قي، و األف  حملوربامجاعي 
أي   .هو حمور الزمن ،نقطة املبدأاملوقع املبدئي للحدث عند حالة السكون يف  الذي يبقى يف ، ، فإن اخلط العاملي للجسيماملبني
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مع   ي ومع تقاطع املستو  فيما بينهاعلى مجيع األحداث املتزامنة فإنه حيتوي  ،للمحاور املكانية  اا زيموا احملور الزمين مير عرب  ي مستو 
 نقطة املبدأ.  للحدث يف   السكونيف إطار  كما هو موضحوذلك  احملور الزمين،  

   A ر عرب احلدث األصليمن املفيد تصوير خمروط ضوئي على الرسم البياين يتكون من خطوط العامل جلميع احلزم الضوئية اليت مت 
  الزمن قياس حمور جرى إذا درجة 45 ملسلمات النسبية، له جوانب بزاوية اا وفقو ء، خمروط الضو .   15.5الشكل كما هو مبني يف

ألن   اا نظر و ة. قصوري ال اإلطارات للمسلمات املفرتضة للنسبية، يظل خمروط الضوء كما هو يف مجيع اا ، ووفق ct بوحدات
 . ا، فإن كل نقطة يف خمطط الزمكان هلا خمروط ضوئي مرتبط هبعشوائي A احلدث

 

 

 . في قمة المخروط A من الحدثالمنبعث ليها الضوء  ي يةخطوط العالماليتكون مخروط الضوء من جميع   15.5 الشكل

  

، على سرعات   C إىل   A  اخلط املار من ك،  أي خط عاملي خارج املخروط  توي حي  .الزمكان عرب  جلسيم ي ط العاملاخل إىل بالنظر 
شبه مكاين عن احلدث    اا عديقال بأن هلا بُ   ئيخروط الضو امل اليت تقع خارجو    C   أحداث مثل .  ، وبالتايل لن يكون ممكناا  c  أكرب من

Aويتم وصفها كما يلي .: 

 

 وصف بالعالقة: ي دون جتاوز سرعة الضوء يف الفراغ، و  هو حدث ممكن حتقيقه  ،قع يف املخروط العلوي ي  ذي ال، و  B حدث مثل

 

  عند  حتدث ، ئيخروط الضو املتقع يف النصف العلوي من  يتال  ،ية الزمن شبه حداث األتتم ذو بعد شبه زماين.  A ويقال إن احلدث 
 عن ينازمعد شبه هلا بُ اليت  ، األحداثتكون . يف املستقبل  Aمرتبطة باحلدث و  ، قمة املخروط يف  A لحدثل tزمن المن  قيم أكرب 

A  اليت   ف املنطقة صنتُ نقطة املبدأ. ال يف املاضي، وميكن أن تؤثر على احلدث يف  ، ئيخروط الضو امل لي من لنصف السفوتقع يف ا
 . ""مكان آخرهي و مستقبل، بل  أماضٍ   على أهنا ئيخروط الضو املخارج  تقع

  يأخذان مكاهنما جيعل احلدثني   زمين   املمكن اختيار حمورمن  فإنه  ،  نقطة املبدأن احلدث يف  عد شبه مكاين عبُ بالنسبة ألي حدث له  
يأيت قبل   ،ذات البعد شبه املكاين أي من األحداث  لذلك،ما.  ، حبيث يكون احلدثان متزامنني يف إطار مرجعيه نفس يف الزمن

اوز  ن خالل جتها إال م كن اجتياز ال مي األبعاد شبه املكانية ألن  اا نظر و . للمراقب  على اإلطار املرجعي يعتمد أيضاا  ،اآلخر يف الزمن 
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حجة أخرى حول سبب عدم قدرة اجلسيمات على االنتقال    عطيألي حدث ميكن أن يسبب اآلخر ي  هذا االنتهاك ؛سرعة الضوء 
  ي ذوباملثل بالنسبة ألي حدث   .احملتملة للخيال العلمي حول السفر عرب الزمن   دعاءاتاال بشكل أسرع من سرعة الضوء، وكذلك

 : ألن العالقات. هنفس إطار مرجعي سيجعل األحداث حتدث يف املوقع  إجياد   ، ميكننقطة املبدأ  عن احلدث يف اين زم بعد شبه 

 

 و

 

  ه إجراؤمها يف الزمن نفس  وميكن.  شبه مكانينيأو    هوميكن إجراءمها يف املكان نفس   ،شبه زمانيني دثان  احل، سواء كان  ثوابت لورنتز  هي
للحدثني بعد شبه زماين أو شبه  ما إذا كان  علىة املختلفة قصوري ال رجعية املطر األ يف  يتفق مجيع املراقبني . بالنسبة جلميع املراقبني 

 . مكاين 
 

 مفارقة التوأم التي شوهدت في الزمكان

عود إىل  وي  بعيد  ي الضوء إىل نظام جنم سرعة  بسرعة قريبة من   يسافر  رائد فضاء توأم وي  مفارقة التوأم اليت نوقشت يف وقت سابق حت
الذي بقي على األرض.   ، التوأمأخيه الزمن، من املتوقع أن يكون عمر التوأم يف الفضاء أقل بكثري من عمر  دد متبسبب  .األرض
ن  إ أنه من املمكن القول أيضاا  بسذاجة اعتقدناو  ،ألننا رمبا توقعنا للوهلة األوىل أن تكون احلركة النسبية متناظرة اا متناقض  هذا يبدو
 . أقليتقدم يف السن بقيمة  جيب أن  ،األرض  الذي بقي على ،التوأم 

  ي ط العاملعندئذ يكون اخل  .لمحاور املستخدمة ثابت يف األرضل نقاط املبدأ، افرتض أن ن خالل خمطط الزمكانلتحليل ذلك م
 . لتوأم األرضي على طول احملور الزمينل

للسماح برحلة   ستقيماملط اخل ن حييد عن مسار فضاء التوأم، الذي يسافر إىل النجم البعيد مث يعود، جيب أالاخلط العاملي لرائد 
ل خمتلفة  اطو ذات أ يف الزمكان    ممساراهت.  فإن ظروف التوأم ليست متماثلة على اإلطالق   ، 16.5الشكل  كما هو موضح يف.  العودة
2Δاألرضي هو لتوأم ل الزمن املناسب املنقضي ينتج عنه أنمما  ، 2cΔtه طول األرضي  لتوأم ل يعاملال، اخلط اا حتديد. و واضح بشكلٍ 

t .هي  البعيد ينظام النجمال إىل فة املقطوعة  املساΔx = vΔt . 2 لرائد الفضاء التوام هوالزمن املناسب املنقضيΔτ حيث : 

 

 : بنسبة  ي لتوأم األرضلهذا أقصر بكثري من الزمن املناسب و 

 

متماثلة يف خمطط   ني التوأم ليست حالة. على اإلطالق  التوأم تناقضاا  مفارقة دُّ عتُ لذلك، ال . مبا يتفق مع صيغة متدد الزمن 
الزمكان يتوافق مع فاصل زمين مناسب أصغر،   خمطط يبدو أطول علىسار الذي املفاجأة الوحيدة هي أن املولرمبا تكون  .الزمكان
 .Δtو  Δxعلى انيعتمد Δs  و Δτألن وذلك 
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عالمية مختلفة األطوال عبر   اً خطوطيتبعون ، ثال مفارقة التوأمرائد الفضاء التوأم والتوأم األرضي في م 16.5  الشكل
 الزمكان.  

 

 تحوالت لورنتز في الزمكان

 يرتك:  ل لورنتز يحتو أن   لقد الحظنا بالفعل كيف
 

حمور   ه اجتا على طول نسبية حركة يف حالة´S وS  اإلطاران إذا كان. ي األبعادرباعويتوافق مع دوران احملاور يف الزمكان بال تغيري 
 :حيث ،17.5 الشكل املوضحة يف بالطريقة   S كما يظهر من α بزاوية  ´S ان حموري املكان والزم يتم تدوير ملشرتك،السينات ا

 

بطريقة تشبه املقص   ناظر بشكل مت  اخيتلف هذا عن الدوران باملعىن املعتاد ثالثي األبعاد، بقدر ما يدور حماور الزمكان حنو بعضهم
ُتظهر شبكة اخلطوط املتقطعة املوازية للمحورين  .  هانفس  الزاويةب  كانن واملايتم تدوير حماور الزم.  17.5  الشكليف    كما هو موضح

كما    t-axisواز خر موآ ′x خط موازٍ وضع ميكن القيام بذلك عن طريق  نزاحة.كيفية قراءة إحداثيات احلدث على طول احملاور امل
 : مبقدارورين ول كال احملغري نطاق ط . يت يتضح من اخلطوط املتقطعة 

 
،  لورنتز  بتحول  ، وال يتأثرئي خروط الضو امل حافة  قابلي   x  ور احمل مع درجة45  يصنع زاوية مبقدار والذي " v = c " اخلط املسمى

 .  ´S و S إلطار املرجعيهما لنفس الذي ميثله، مها ئيخروط الضو امل، و " v = c " ط. اخلللنسبية  ة الثاني مسلمة لل  اا وفقوذلك 
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محاور  بالنسبة للبطريقة تشبه المقص  اندور ي  انوزمان جديد  مكان ا ور مح لورينتز ينتج عن تحويل  17.5 الشكل
 .األصلية

  

 تزامنال

إىل  " الشبيه باملقص دورانال " يف كما ورد وذلك  عتمد تزامن األحداث يف املواقع املنفصلة على اإلطار املرجعي املستخدم لوصفها، ي
، فلن  نزاح امل اإلطار املرجعي غري  يف هانفس t  إذا كان هناك حدثان هلما قيم . ُشرح سابقاا جديدة كما  مكانيةنية و ا زمإحداثيات 

 .  نزاحيف اإلطار امل لن يكونا متزامننيعندئذ  و  ، ct حمور على طول هايكون هلما القيم املقاسة نفس يكونا حباجة إىل أن 

يف وقت واحد   ةب ر ع طريف ال  عند  إنارةالذي تومض فيه مصابيح  و   ، الضوءمن سرعة    ةريبق  سرعةالذي يسري ب  وكمثال حمدد، يف القطار
نقاط  على الشكل باملصابيح  ومتثل ومضات   18.5 ل الشك. الحظ خمطط الزمكان على ملراقب على األرض ييف إطار مرجع

ني على  تيسري اخلط العاملي لكال النبض. املاضييف  يف املخروط الضوئي" اليت تقع اليميينصباح امل" و "ريصباح اليساامل" ُتسمى
كان    لذلكنقطة املبدأ. وصوهلم هو احلدث يف  . ويُعدُّ وقت واحد األرض يفصل إىل املراقب على يل  ئي خروط الضو املطول حافة 

احملور   ن على طولاس الزمولكن يق.  t(both)  املسماة بالنقطة موضح كما هو  نزاحامل  طار غري اإل  ال بد من إرساهلا يف وقت واحد يف 
ct′  من الضوء انبعاث  يحدثفإن رجعي، امل ذلك يف إطاره لو  .ة القطارعربلس يف منتصف الذي جي يف اإلطار املرجعي للمراقب 

 نا متزامنني. و مل يك   ،  t´(right)و  t´(left)املسميان  ،املصابيح 
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لمراقب لعلى طول محور الزمن   هنفس t(both) لزمنتحدث ومضات في ا   .مثال القطارفي إعادة النظر   18.5 شكلال
 .لركابل ′t محور الزمن على طول ، ولكن في أوقات مختلفة ياألرض

  

خمتلفة،    ةيف أطر قصوري يقعان  ألهنما    ها، ذلك نفس  ألحداثل فيما يتعلق مبخطط الزمكان، يستخدم املراقبان جمرد حماور زمنية خمتلفة  
د تزامن  اعتما مبخططات الزمكان، تنتج خاصية  التحليل فيما يتعلق يوحي كماسواء.   حدٍ ة على يحواستنتاجات كال املراقبني صح
 .اا حتديد من أي شيء يتعلق بالكهرطيسية  أكثر ا ن نفسها والزم كان عن خصائص امل األحداث على اإلطار املرجعي

 

 Relativistic Velocity Transformation ل السرعة النسبيةيتحو  | 6.5
 مية التعلي األهداف

 على:  ا  ستكون قادر ،  جزء من الفصلفي نهاية هذا ال 

 .إلى آخر قصوري إطار مرجعي المعادالت المتسقة مع النسبية الخاصة لتحويل السرعات في استنباط •

 .معادالت تحويل السرعة على األجسام المتحركة بسرعات نسبيةتطبيق   •

المتوقعة بشكل  مع تلك   ل النسبيةيمعادالت التحو نة  ار مق  من خاللة  المركبالسرعات  بيان كيف يتم التنبؤ ب •
 .كالسيكي
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 .مع تلك املتوقعة بشكل كالسيكي ل النسبيةيمعادالت التحو مقارنة   من خاللة املركبالسرعات يتم التنبؤ ب كيفبيان   
.  قواربال يسحب تيار النهر ، حيث اا كبرياا جهد ، يف هنر سريع احلركة (kayak)قوارب الكاياك ل بالنسبة  ، كان املالبقاء يف  تطلب ي  

من سرعته بالنسبة   لماء، ولكن هذا ال ميثل سوى جزءٍ ل  أن حترك الكاياك يف اجتاه املنبع بالنسبة يارضد الت اولة التجديفحملميكن 
  سرعة و عة. شاأل مجع على كيفية اجلمع بني السرعات يف امليكانيك النيوتوين عن طريق  مثاالا متثل حركة قوارب الكاياك . لشاطئ ل

النسبية للسرعات    اإلضافة ومع ذلك، فإن   .  نسبة إىل املاء وسرعة املاء بالنسبة لضفة النهربال سرعته    شعاعقوارب الكاياك هي جمموع  
. خمتلفة متاما  ُا

 تحويالت السرعة

  املصابيح األمامية  نبعث من يرى السائق الضوء وهو ي .  19.5  الشكل طريق مستقيم كما يف وفق ختيل سيارة تسري يف الليل 
املصابيح   مناملنبعث  على الضوء، فإن الضوء غاليليول يإذا مت تطبيق حتو ف . ضمن إطار السيارة املرجعي c سرعةب

 .أينشتاينمسلمات عكس   ، على  u = v + c املشاة بسرعة إىل  سيصل  للسيارة األمامية

 

عن   اً مبتعد يتحرك الضوء من المصابيح األمامية للسيارةبية، للنس ةالثاني مسلمةللنتائج التجريبية وال اً وفق 19.5 الشكل 
 .c  على الرصيف بسرعةالواقف وفي اتجاه المراقب  c السيارة بسرعة

 

طارات  اإلجتعل سرعة الضوء متساوية يف مجيع   يف اإلطارين املرجعيني، وجيب أن ختتلف بطريقة  وزمن االنتقالختتلف املسافة املقطوعة  
 لورنتز.   آخر من معادالت حتويل ل على القواعد الصحيحة لتحويل السرعات من إطار إىل احلصو ميكن ية.  القصور 

 

 ل النسبي للسرعةيالتحو 

.  vحمور السينات بسرعة    ′S   اإلطار  يتحرك.  "S   اإلطار كما مت قياسه يف  u=(u´x, u´y, u´z)  يتحرك بسرعة ثابتة P جسيمافرتض  
الزمن   يف ة وافقمعادالت حتويل لورنتز الزيادات امل يعطي تطبيق . x  احملور باجتاه   ′dx مبقدار اجلسيم  ينزاح،  ′ dt منز  عند مرور

   :نزاحةامل اور غري احمليف   االزاحةو 

 

 املنزاحة: ت سرعة اجلسيم يف نظام اإلحداثيات غري ركبا م عندئذ ميكن مشاهدة 
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 : S طاريف اإلترى  كما    اجلسيمت سرعة ركبا بالتايل حنصل على معادالت م و 

 

 :جبمع األشعة، وذلك ببساطة هاليحتو ميكن أن السرعات  غاليليو للميكانيك الكالسيكيل يقارن هذا بالكيفية اليت يقول هبا حتو 

 

رعات النسبية اخلاصة  سفإن قانون مجع ال ، v ≪ cالسرعة النسبية لإلطارات أصغر بكثري من سرعة الضوء، أي عندما  تكون  عندما 
السرعة    مجع قانون الضوء، فإن  سرعة  قريبة من   S بالنسبة إىل   ′ S والسرعة     v عندما تكون السرعة.  غاليليون سرعة  إىل قانو   يتقلص
 جلمع السرعات الكالسيكي.   غاليليوقانون  يعطي نتيجة أصغر بكثري من  النسبية
 

 لضوءلسرعة المعادالت تحويل 

  ليزر  باستخدام شعاع  إشارة لنا رسلتو نصف سرعة الضوء  بسرعة تبلغسفينة فضاء تتجه مباشرة حنو األرض  هناك لنفرتض أن 
الشعاع  قرتب هبا ياحسب السرعة اليت  كما لوحظ من السفينة، c بالنظر إىل أن الضوء يرتك السفينة بسرعة(. 20.5الشكل )

 .من األرضالليزري 
 

 

 

مركبة فضائية تسير بسرعة  سالها منذا تم إر األرض إ إلى ئيةإشارة ضو  التي تقترب بها سرعةال هي . ما20.5الشكل 
0.500c ؟ 

 خطة الحل:

بدالا من ذلك، حندد  ات. بسيط للسرعال اجلمعنظراا ألن الضوء وسفينة الفضاء يتحركان بسرعات نسبية، ال ميكننا استخدام 
 .النسبية ات السرع م مجع اليت يقرتب هبا الضوء من األرض باستخدا ، السرعة

 :حلال

a . ات: عطيامل حتديدv = 0.500c; u′ = c . 

 9.5 مثال
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b.  حتديد اجملهول  :u . 

c.  معادلةعلى شكل  إلجابةكتب اا.  

 

 d :قم بإجراء احلساب . 

 

 مالحظة:

سرعة الضوء مستقلة  .  c   بسرعة  ويقرتب من األرض c الضوء السفينة بسرعة  غادري.  النسبية النتيجة الصحيحة   اتيعطي مجع السرع 
 . األرض على على السفينة أو  كان املراقب   ملراقب، سواءٌ عن احلركة النسبية للمصدر وا

املثال    يوضح و .  cقيمة    لىع  ′uال تزيد قيم  وإ  cأصغر من    vتكون    شريط أن بأكرب من سرعة الضوء،    لقيمة سرعات  مجع الال ميكن  
 .الكالسيكية  ات سرعال كجمع  متماثالا  النسبية ليسأن مجع السرعات التايل 

 تسليم الطرود النسبية

ل  الشك)  0.750cبسرعة   نصف سرعة الضوء وتطلق علبة بسرعة تبلغ  لنفرتض أن سفينة الفضاء يف املثال السابق تقرتب من األرض  
21.5 .)(a)  باجتاه األرض مباشرة؟ األرض العلبة إذا مت إطالقهاعلى ما هي السرعة اليت يرى فيها مراقب 

 (b)   األرض؟  ملتجهة إىلالسفينة ابعكس اجتاه حركة  هاإذا مت إطالق 

 

 .عن األرض اً باتجاه األرض أو بعيد 0.750c بسرعة تبلغيتم إطالق علبة   21.5 الشكل

 خطة الحل:

  محع مراقب أرضي باستخدام  كما يقيسها العلبة   نظراا ألن العلبة وسفينة الفضاء تتحركان بسرعات نسبية، جيب علينا حتديد سرعة
 .البسيطة اترعالس مجع النسبية بدالا من  اتالسرع

 (a)حل الطلب 
a . املعطيات: حتديدv = 0.500c; u′ =0.750c . 

 10.5 مثال
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b.  حتديد اجملهول  :u . 

c.  معادلةعلى شكل  إلجابةكتب اا.   

 

d :قم بإجراء احلساب . 

 

 (b)حل الطلب 

a . املعطيات: حتديدv = 0.500c; u′ =-0.750c . 

b.  حتديد اجملهول  :u . 

c.  لةمعاد على شكل  إلجابةكتب اا.   

 

d :قم بإجراء احلساب . 

 
 

 

 :ةمالحظ

( كما  bيف اجلزء )عنها  تبتعدو  (a) تتجه حنو األرض يف اجلزء ، مما يعين أن العلبة vاجتاهبعكس سرعة الشارة السالبة إىل أن التشري 
من األرض بشكل   العلبة ، تقرتب(a)يف اجلزء  . كالسيكية لسرعات ال ببساطة كا يتم مجعهالكن السرعات النسبية ال . هو متوقع

(، تبتعد العلبة عن األرض  bيف اجلزء ) . 1.250cقيمة الالذي يبلغ للسرعات، الشعاعي  موعاجمل أقل منسرعة أسرع، ولكن ب
، يرى  (a)يف اجلزء ة:  السرعات ليست متساوي  . فروق كالسيكي احلساب الاملتوقعة ب 0.250c-   من أسرع وهو ،0.400c- تبلغ  بسرعة

 . (b) يف اجلزء  0.900cوبسرعة    ،0.409cأن العلبة والسفينة تتحركان بسرعة ى األرض راقب علامل

السرعات   اا ملاذا إذ. إلطارين هي نفسها يف كال اإلطارين على احلركة النسبية  ةعمودي ال ملسافات: افهمك تحقق من 6.5 
 اإلطارين؟  خمتلفة يفن تكو    x  جتاهاالالعمودية على 
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 Doppler Effect for Light ضوءبلر للثير دو تأ | 7.5
 األهداف التعليمية 

 على:  ا  ، ستكون قادر جزء من الفصلفي نهاية هذا ال 

كلٌّ من  يتحرك   عندماها من قبل مراقب، وذلك وطولالمرصودة موجة الفي تردد  زاحةشرح أصل اإل •
 .  همابعض عن  ا  المراقب والمصدر باتجاه بعضهما أو بعيد 

 .  النسبيدوبلر ل تحو تاج عالقة  استن •

  تطبيق معادالت تحول دوبلر على أمثلة في العالم الحقيقي •
 

عن بعضهما البعض، فإن   اا در الصوت واملستمع يتحركان بعيدإذا كان مصفإنه كما متت مناقشته يف الفصل املتعلق بالصوت، 
أن املسافة الفاصلة بينهما بقيت  لو  هو عليه    أقل ممادورات املوجة يف كل ثانية، وبالتايل يكون الرتدد  ستقبل عدد أقل من  املستمع ي
حتول دوبلر   حيدثيقرتبان من بعضهما البعض. صدر واملستمع املتردد أعلى إذا كان  يصلهاملستمع فإن ، ه نفس لسببل ثابتة. و 
  على  بناءا ملحوظ  كل بش دوبلر حتوللموجات الصوتية، ختتلف معادالت لبالنسبة  . يف الرتدد ألي شكل من أشكال املوجة  الناتج

دوبلر للضوء الذي   حتول أن  ، كمالالنتقال ال يتطلب الضوء أي وسيط . ك يتحر هو الذي ما إذا كان املصدر أو املراقب أو اهلواء 
 .فراغ يعتمد فقط على السرعة النسبية للمراقب واملصدرال يسري يف 

 

 تأثير دوبلر النسبي

للضوء   املوجيالطول  ميكن قياس(.  22.5الشكل)  v يتحرك بسرعةو   ′S من مصدر  منبعثاا  اا يرى ضوء  S  يف اا افرتض أن مراقب
هذه املسافات هي أطوال مناسبة  . بني العقد دائمة وقياس املسافة  أمواجباستخدام مرآة إلعداد  وذلك  على سبيل املثال، ′S  داخل
1√ تغيري مبعاملتم، و السكون هلإطار يف   ′S  مع − 𝑣2/𝑐2 قياسها يف إطار املراقبا يتم مدعن S  قياس   أن مسطرة، حيث

 متحركة.   عدُّ تُ   ′S الطول املوجي يف
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المراقب  يرى ، ′S قصوري المتحركالاإلطار  عندما تنبعث موجة ضوئية من مصدر ثابت في  (a)  22.5 الشكل
1√ عاملمبأقصر  ه نعلى أ ′ Sفي  المقاس  الطول الموجي S في − 𝑣2/𝑐2. (b) المراقب يرى أن المصدر يتحرك  ألن

 .  1 + v/c = (cΔt)/(cΔt + vΔt)بمعامل  يتمدد أيضاً   S صل إلى المراقب فيالو ا نمط الموجة فإن ،   Sداخل مبتعداً 
 

ذ  واليت تؤخ ،  Sنسبة بال  ′S  حركة ولكن بسبب. Δtالزمن يف  cΔtمنط املوجة  طول املراقب لرأى،  S يف اا صدر ثابتاملكان   لو
 يتمدد مبعامل:  منط املوجة، وبالتايل فإن الطول املوجي يرى  ملراقبفإن ا ، Sداخل فقط باحلسبان 

 

 بالعالقة:   ينثر من كال األ  الكلية الزيادة  ى عطت و   22.5الشكل ( منbكما هو موضح يف ) 

 

 . S داخل مراقبذي يراه الطول املوجي ال هو   obsλ و ′S صدر يفرى من امل الذي يُ  ،ضوء ال ة هو طول موج src λ :حيث
 

 نزياح األزرقواال حمراأل نزياحاال

عندما يتحرك   املنبعثة من املصدر  تلك األمحر"( أطول من    نزياحُتسمى "االو إلشعاع الكهرطيسي )ل   obsλ املرصودة  طول املوجةيكون  
.  حنو املراقب املصدر يتحرك زرق"( عندماألا نزياحيُطلق عليه " اال و وباملثل، يكون طول املوجة أقصر ). عن املراقب  املصدر بعيداا 

 : ةالعالقالتغري بهذا تم حتديد مقدار وي
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إذا كانت  موجبة   v السرعة  دُّ ع تُ .   ′Sو S هي السرعة النسبية لإلطارين v للمصدر، و  ي طار املرجعاإل هو الطول املوجي يف   :sλ حيث
 : تربط بينهما العالقة التالية رتدد املصدر والرتدد املرصود،  لالنسبة  . وبملراقب جتاه اباركة  إذا كانت احل   البة وس  ،عن املراقب ة  حلركة بعيدا

 

 .الطول املوجي كما هي عليه يف عالقة ت خمتلفة  شاراالحظ أن اإل

 حساب تحول دوبلر

وجي  ول املما الط. 0.525mي بطول موج يةراديو  أمواجتنبعث منها و  ،0.825c جمرة تتحرك بعيداا عن األرض بسرعة  وجود رض بف
 على األرض؟ سيتم رصده الذي 

 خطة الحل:

حتول  حتول دوبلر النسب بدالا من  الراديو باستخدام ألمواجحتول دوبلر  حسابنظراا ألن اجملرة تتحرك بسرعة نسبية، جيب علينا 
 .دوبلر الكالسيكي

 :حلال
a . املعطيات: حتديدc0.825= u; 525m = 0. sλ . 

b.  حتديد اجملهول :obsλ . 

c.  معادلةعلى شكل  إلجابةكتب اا.     

 

d :قم بإجراء احلساب . 

 

 مالحظة:

يبلغ الطول املوجي الذي قمنا  . اليت تنبعث منها محراء  ،اإلشعاع  أمواجعن األرض، نتوقع أن تكون  اا نظراا ألن اجملرة تتحرك بعيد
فيزياء اجلسيمات   نرى يف سوف . m 0.525صلي البالغ ، والذي يتم حتويله إىل اللون األمحر من الطول املوجي األ m 1.70حبسابه 

 ه. وتطور  صل الكون وم احلايل ألاملفه وصل بنا إىل أن الكشف عن اإلشعاع األمحر   وعلم الكونيات

على شكل   سل رسالة . وير 0.350c عن األرض بسرعة  اا يتحرك بعيد  اا فضائي اا لنفرتض أن مسبار  :تحقق من فهمك 5.7 
 األرض؟  أي تردد يتم استالم الرسالة على. عند  GHz 1.50تردد  رض على إىل األ  أمواج راديوية

حركة النجوم وعن   إىل توفري معلومات عن ف وصوالا اصو عالراقبة ملرادار دوبلر بداية من  عملية تطبيقات لهتأثري دوبلر النسب إن 
 .صف بعض هذه التطبيقات يف التمارينقد و و . بعدها

 
 

 
 

 11.5 مثال
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 Relativistic Momentum النسبي العزم | 8.5
 األهداف التعليمية 

 على:  ا  ، ستكون قادر جزء من الفصلفي نهاية هذا ال 

 .والسرعةالكتلة بداللة  العزم النسبي  حساب •

 .الكالسيكير مدى ارتباط العزم النسبي بالعزم اظهإ •

 . c األجسام ذات الكتلة إلى سرعات أقل من من سرعة  حد  تالعزم النسبي  مصونية ر كيف أن  اظهإ •
 

القوة اخلارجية    ما دامت  العزميتم احلفاظ على  .  العزم   بداللة   قانون نيوتن الثاين . ترد أوسع صيغة لهو مفهوم مركزي يف الفيزياء  العزم
يأيت الكثري مما نعرفه عن  (. 23.5الشكل ) أداة أساسية لتحليل االصطدام العزم من مصونية هذا جيعل  .الصافية على النظام صفراا 

 .هذا التحليل  يف  اا مهم اا العزم دور  مصونية ؤدي ت ، و سرعحتليل اصطدامات اجلسيمات النسبية الناجتة عن امل الذري من الرتكيب دون 
 

 

. وجامعة كاليفورنيا في ديفيس من جامعة كاليفورنيا في بيركلي نعبياللا هو مفهوم مهم لهؤالء العزم  23.5الشكل 
بالنسبة التأثير أكبر هذا يكون  .أكبر عزمهألن  صطدم بتأثير أكبري ،أكبر تهلكن كتلو  ،خرآالعب ل نفسهاسرعة بالالعب 

 .نسبية اتبسرع التي تتحرك جساملأل
 

ه  على هذ العزم  مصونية هل حيافظ قانون  ة. طر القصورياألاألوىل للنسبية على أن قوانني الفيزياء هي نفسها يف مجيع  سلمة تنص امل
= �⃗� احملسوب على أنه جمرد العزمأن  إثباتميكن  عالية؟ ال سرعات اخلاصة عند ال 𝑚

𝑑�⃗� 

𝑑𝑡
مت حفظه يف إطار مرجعي  حىت لو  ، 

  عزمبدالا من ذلك، ميكن إظهار املعادلة الصحيحة لل .  على السرعاتلورنتز    حتويل  واحد، قد ال يتم حفظه يف إطار آخر بعد تطبيق
 :لجسيمالسكون ل يف إطار  املرصود  dτللجسيم  الزمن املناسب  يف للزيادة الكالسيكي  التعبري على أهنا

 



 

261 

 العزم النسبي

 : γ  عامل النسب يف امل اا كالسيكي مضروبال العزمهو   �⃗� العزم النسبي
 

 :عامل النسبهو امل γ سرعته بالنسبة للمراقب، و ي ه u ،لجسيمل ية كتلة السكون ال ي ه m :حيث

 

هنا نفس شكل   الذي حيدث γ عاملم يكون لل.  بني املراقبني v عن السرعة النسبية اللسرعة هنا لتمييزه u الرمز الحظ أننا نستخدم
 .رجعينياملطارين إلل  v بدالا من السرعة النسبية u من حيث سرعة اجلسيممعطى باستثناء أنه اآلن  γ عامل النسب السابقامل

الفيزياء   اخلارجية الصافية صفرية، متاماا كما يفت القوة كلما كان totp الكلي  العزم  يتم احلفاظ على هبذه الطريقة، p لتعبري عنبا
نخفضة، حيث  امل سرعاتعند ال  مرة أخرى، نرى أن الكمية النسبية تصبح فعلياا نفس الكمية الكالسيكية. الكالسيكية 

  كتل كبرية لعندما تكون ا أكرب    . يأخذ قيماا الكالسيكي  العزم النسب دور حدسي مثل  لعزمل  . 1  اا ساوي تقريب ي γ صغرية و u / c تكون
هذا مؤشر  (. 24.5الشكل ) c من u اقرتاب الالهناية مع النسب من العزم يقرتب ، γ عاملعالية، ولكن بسبب املتتحرك بسرعات و 

قيمة  وهي  –سيصبح بال حدود  عزمه إذا حدث ذلك، فإن وء. و سرعة الض  الكتلة ال ميكنه الوصول إىل اذ سيمآخر على أن اجل
 .ةنطقيغري م

 

 

 .من سرعة الضوء جسيمسرعة ال تقترب عندما النسبي من الالنهاية العزميقترب   24.5 الشكل
 

 : سرعةتتغري بتغري الكتلة العين أن ي ه على أن ؤخذ أحياناا مبفهومه النسب ي p = γmu عزم ل ل التعريف الصحيح 
 mγ=  varm،  مع ذلك، الحظ أن. و ال سيما يف الكتب القدمية m بالنسبة   حالة سكونسها شخص يف يكما يق  سيمجلهي كتلة ا
.  ، رمبا باستخدام اجلاذبية حالة السكون ، واليت ميكن قياسها يف لساكنة الكتلة ا على أهنا m يتم تعريف وهكذا،م. يجسلل

ستخدم  اليت ت لتحديد كتلتها هي من خالل التصادم أو غريها من الوسائلراقب، فإن الطريقة الوحيدة  ملنسبة بالتتحرك كتلة  عندما
.  كتلة السكون   هي  معىن الوحيدة اليت هلا  الكتلة   ، فإنالعزماملتحرك بشكل مستقل عن    سيم ألنه ال ميكن حتديد كتلة اجل  اا نظر .  العزم

 .  "كتلة السكونلـ " ةمطابق  افرتض أهن نلذلك، عندما نستخدم مصطلح "الكتلة"،  

القوة اخلارجية الصافية على النظام   كلما كانتة.  قصورياليف مجيع األطر  معز المصونية النسب بطريقة حتافظ على  العزميتم تعريف 
 .هذا يف العديد من التجارب وقد مت التحقق من  .الكالسيكي عزم النسب، كما هو احلال بالنسبة لل العزم ، يتم احلفاظ على صفراا 

  .  kg31−9.11×10 هي  لإللكرتون ةين سكو ال الكتلة ؟0.985cإلكرتون يسري بسرعة   عزم احسب  :من فهمك تحقق 8.5  
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 Relativistic Energy الطاقة النسبية | 9.5
 األهداف التعليمية 

 على:  ا  ، ستكون قادر جزء من الفصلفي نهاية هذا ال 

 . لجسيم ما لطاقة الحركية النسبيةل  عالقةالعمل إلى  -طاقة  الح كيف تؤدي نظرية يوضت •

 .كتلةلسرعة أي جسيم ذي   ا  اقة الحركية الكالسيكية، وتضع حد ر كيف ترتبط الطاقة النسبية بالطاظهإ •

 .وسرعتهصف كيف ترتبط الطاقة الكلية للجسيم بكتلته  و  •

  . الطاقة  –كتلة  اللتكافؤ  العملية اآلثار الطاقة، وبعض  -كتلة  الح كيف ترتبط النسبية بتكافؤ يوضت •
 

املفاعالت  .  الكتلة إىل طاقة  ولأن حي  ه، والذي ميكن ة االندماج التجريبي  ت أشكال مفاعال  أحد  25.5  الشكل يف املبني  توكاماك  اليُعد ُّ 
 .هي دليل على العالقة بني الطاقة واملادة النووية

إىل أي  منها حتويل كل شكل  ميكن و للطاقة العديد من األشكال املهمة، . أهم القوانني يف الفيزياء أحد  والطاقة ه قانون مصونية
ن الناحية النسبية، ال تزال الطاقة  . مثابتةتبقى للطاقة يف النظام  الكليةكالسيكية، الكمية من الناحية الحنن نعلم أنه  .شكل آخر

الطاقة النسبية   تكون . مثالا  نوويالفاعل املداخل  التفاعالت اليت حتدث  جيب مراعاة معادلة كتلة الطاقة، يف هنا لكن و ، صانة م
لذلك، ترتبط العديد من الكميات األساسية   نتيجةا . و النسب عزمبالنسبة لل و احلال، كما هة قصوريال  اإلطارات يف مجيع مصونة
حيتوي  .  أساسية نتائج هذه العالقات من خالل النتائج التجريبية وهلا  مجيعمت التحقق من   .غري معروفة يف الفيزياء الكالسيكية  قائ بطر 

 .الطبيعة يف التاريخ احلديث واملذهلة حول  التعريف املتغري للطاقة على بعض األفكار اجلديدة األساسية
 

 

النصهار ل دروجيننظائر اله فيه خضعتهي مفاعل اندماج و    (NSTX) وطنيةالكروية ال Torus تجربة 25.5: الشكل
 . من الوقود إلى كمية كبيرة من الطاقة كتلة صغيرة نسبياً  يتم تحويلفي هذه العملية، . ليومتاج الهإلن

 

  عةالحد األقصى للسر الطاقة الحركية و 

قانون احلفاظ على   أن  أينشتاينأوضح  .  األوىل للنسبية على أن قوانني الفيزياء هي نفسها يف مجيع أطر القصور الذايت املسلمة    تنص
 .بطريقة تتوافق مع النسبية  السرعة والكتلة بداللة ، ولكن بالنسبة للطاقة املعرب عنها اا نسبي طاقة جسيم ما هو صاحل
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، ترتبط  اا يديتقل   .بني املراقبني v السرعة النسبية للسرعة لتمييزها عن u نستخدم مرة أخرى .عبري النسب عن الطاقة احلركيةالا التتأمل أو 
𝐾 الطاقة احلركية بالكتلة والسرعة بالتعبري املألوف =

1

2
𝑚𝑢2.  للطاقة احلركية من نظرية   وافقميكن احلصول على التعبري النسب امل

إذا كانت القوة، المعبر  ، اا ديدوحت .على نظام إىل طاقة حركيةاملنجز العمل الصايف  حتولتنص هذه النظرية على  .العمل  –قة اطال

= 𝐹 العالقة عنها ب
𝑑�⃗� 

𝑑𝑡
= 𝑚

𝑑(𝛾�⃗⃗� )

𝑑𝑡
هذا يجب أن يكون العمل املنجز على ف سرع اجلسيم من السكون إىل سرعته النهائية، تُ  ، 

 :نكتب حلركة أحادية البعد و   اا رياضي. النهائية  يةركاحل  تهلطاق ساوياا اجلسيم م

 

 بالتكامل حنصل على: 

 
 

 الحركية النسبيةالطاقة 

 : هي m ته ألي جسيم كتل الطاقة الحركية النسبية

 

 : و  u = 0 ، تكون سرعتهاا ساكن سيمعندما يكون اجل

 

ال   ساكنة( تعبري عن الطاقة احلركية النسبية )مثل إمجايل الطاقة والطاقة الال لكن . يف حالة السكون كما هو متوقع rel K 0 = :حيث
 الكالسيكي التعبري كثرياا يشبه  

1

2
𝑚𝑢2  . عالقة إلظهار أن relK   سرعات  عند للطاقة احلركية  ة الكالسيكي العالقة إىل  خُتتزل

 : εيصلح للقيمة الصغرية ، الذي   + n) ε (1 تقريبال احلدين للحصول على  ا منخفضة، نستخدم التمدد ذ

 

سرعات  عند  γ استنتاج أن إىل  n 1− =/2 و 2c/2u -= ε اختيار املرفوعة لقوى عليا، يؤدي  εقيم و  2ε يف صغرية جداا ال  احلدودمهال إب
 : حتقق العالقةصغرية، قيمتها   ε = u / c ، حيثنسبية  ال



 

264 

 

يف   يف بعض احلاالت، كما هو احلال . حلدود ئية من اة كمجموع لسلسلة الهناللتعبري عن كمية جربي طريقةالتوسع ذو احلدين هو 
،  ة دقيق تليس γ لمتحول املشتق هنا ل عبارةوبالتايل، فإن . اا صغرية جد حلدود ، تكون معظم ااحلد األقصى للسرعة الصغرية هنا

 : جند نخفضة املسرعة ال عندلذلك، . اا تقريب دقيق جد الكنه

 

 نا: الطاقة احلركية النسبية يعطي قةعالإدخال هذا يف ب

 

 . u << cما يكون الطاقة احلركية النسبية هي نفسها الطاقة احلركية الكالسيكية عند وتصبح

تصبح غري   γ نعلم أن .  الضوء من سرعة  سيمهو استكشاف ما حيدث للطاقة احلركية عندما تقرتب سرعة اجل  أكثر  الهتماميثري ا  وما
لزيادة  (. ا26.5  الشكل ) السرعة من سرعة الضوء حيث تقرتب ، غري هنائية اا أيض relK تصبح ، حبيثc من  uاقرتاب هنائية مع

،  العمل )وبالتايل من  هنائيةكمية ال   سرعة الضوءإىل  ب تسريع كتلة  يتطل.  c  من  vاقرتاب عم  classKهي عليه يف    مما  أكرب بكثري rel K يف
 .كمية ال حصر هلا من مدخالت الطاقة(

 

 وءالض سرعة

 .الضوءسرعة  كتلة حتقيق  ذي جسيم ال ميكن ألي 

ف  اتض c األقل من  السرعاتكل هذا يتسق مع حقيقة أن .  سرعة الضوء هي احلد األقصى للسرعة القصوى ألي جسيم له كتلة 
كية واحلد  ة احلر الطاق  سابالنسبية حل  الصيغة كل من  تأكد بالتفصيل مناليف العديد من التجارب مت . c أقل منقيم إىل  اا دائم

من سرعة   تقرتب  سرعتهافإن   لكتلة،اتسريع ل  تقدميها  مقدار الطاقة اليت يتم  . ومهما كانcالقصوى على أنه يبلغ  األقصى للسرعة
 .إليها ال تصل ولكن   ، الضوء فقط

 

السرعة  تقترب ادمعن تزيد الطاقة الحركية دون ربط  كيفو  ،لسرعةل  relK تابعيةيوضح هذا الرسم البياني   26.5 الشكل
 .classK الحركية الكالسيكية الطاقة اً كما يظهر أيض. من سرعة الضوء
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 مقارنة الطاقة الحركية

بالقيمة الكالسيكية   قارن ذلك MeV (b)بواحدة مقدرة  إللكرتون ذا ااحسب الطاقة احلركية هل v=0.990c  (a)تهإلكرتون سرع 
  .(kg31-9.11x10 كتلة اإللكرتون هي . )سرعة هذه العند   إللكرتونذا اللطاقة احلركية هل

 خطة الحل:

نسبية للغاية )قريبة  اإللكرتون   سرعةألن    ا، جيب استخدامه(a)  للطلب، ولكن بالنسبة  ة صحيح  اا الطاقة احلركية النسبية دائم  عالقة
(، حنسب الطاقة احلركية  b)  للطلبة بالنسب . الطاقة احلركية النسبية  سابمث نستخدمه حل ، γ عامل النسبأوالا، حنسب امل (. c من

 .ونرى أهنا ليست هي نفسها  ،( c ئة من ل من بضع باملكانت أق v   لو أن القيمة النسبية  ستكون قريبة مناليت و الكالسيكية ) 

 (a) طلبلاحل 

 ( a)بالنسبة للطلب 
a . املعطيات: حتديد v=0.990c ;kg31-9.11x10m= . 

b.  حتديد اجملهول  :relK  . 

c.  معادلةعلى شكل  جابةإلكتب اا.     

 

d حساب أوال  احلساب:. قم بإجراء γ . سابية متوسطةاحلعملية الإضافية ألن هذه دقة  احتفظ بأرقام: 

 

 :اآلن استخدم هذه القيمة حلساب الطاقة احلركية

 

e . حداتاحتويل الو: 

  

 

 (b) طلبلاحل 

 ( b) بالنسبة للطلب 
a . املعطيات: حتديد v=0.990c ;kg31-9.11x10m= . 

b.  حتديد اجملهول  :relK  . 

c.  معادلةعلى شكل  إلجابةكتب اا.     

 12.5 مثال
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 d:قم بإجراء احلساب .  

 

e . حداتاحتويل الو: 

 

 مالحظة: 

سبية  يمة النعن الق  اا كبري  اا حلركية الكالسيكية ختتلف اختالفالطاقة افإن  ٪ من سرعة الضوء،  99.0  تبلغ   ألن السرعة و كما هو متوقع،  
هذا  . يف هذه احلالة  12.4classK/relK= يف الواقع،. القيمة النسبية  أن القيمة الكالسيكية أصغر بكثري من  اا الحظ أيض . الصحيحة

.  ياا كالسيك   بكثري مما كان متوقعاا ربإىل طاقة أك  . هذا األمر حباجةمن سرعة الضوء بسرعة قريبةكتلة   حتريكيوضح مدى صعوبة 
  3MeV طاقة يعد مقدار ال . سرعة الضوء  إىللكتلة أقرب قليالا لالطاقة للحصول على سرعة  كميات متزايدة من إىل اك حاجةهنو 

على سبيل   SLACسرع ميكن باستخدام املة. اجلسيمات احلالي  سرعاتمُ  باستخدام لإللكرتون، وميكن حتقيقه  اا جد اا صغري 
 .MeVeV  910×50 50000 = تسريع اإللكرتونات إىل أكثر من  املثال،

  عند نتعلم الكثري . فإننا نعم اجلواب ٪؟99.9٪ أو 99.0ي مغزى من االقرتاب أكثر من سرعة الضوء لقيم أكرب من هل هناك أ 
يف  . اا ا يف ذلك إىل جزيئات جديدة متام ميكن حتويل الطاقة اليت تدخل يف كتلة عالية السرعة إىل أي شكل آخر، مب. القيام بذلك 

هناك، يتم تسريع شعاعني  . إىل احللقة  ا يتم تسريع اجلسيمات املشحونة قبل دخوهل ،27.5الشكل  يف ، كماكبري مصادم هادرون ال
الصطدام،  ا حيث حيدث  ٪ من سرعة الضوء يف اجتاهني متعاكسني، 99.7 حنوالنهائية اليت تبلغ  ممن اجلسيمات إىل سرعته

واجلزيئات الغريبة قصرية العمر يف الطبيعة قد   للمادة دقيقةة الفه عن البنيمعظم ما نعر . من اجلزيئات اا أنواع جديدة متام وتتشكل
هذه   مناقشة ستتم. جلميع املواد  دقيقة إىل بنية  اا غري املعروفة سابق زيئات اجل تشري األمناط يف خصائص هذه. هبذه الطريقة  ت اكتشف
 .فيزياء اجلسيمات حول يف فصل الحق  وبعض خصائصها زيئات اجل
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( على تشغيل ةالفرنسيكما تكتب ب CERN ت سمى)و  تعمل المنظمة األوروبية للبحوث النووية  27.5 الشكل
 .وسويسرا في العالم، ويمتد عبر الحدود بين فرنسا للجسيمات  مسرع أكبر

 

 الكلية الطاقة النسبية

 :لتصبحالطاقة احلركية  عالقةميكن إعادة ترتيب 

 

فإن كتلتها   ، ΔEمبقدار طاقة اجلسيمات تغريت نه إذاإ، 1905يف وقت الحق يف عام  هانشر  مت منفصلة،  قالة يف م أينشتاينقال 
يف   m كتلتهجسيم    تلكها مي الطاقة اليت توافق قيمة   2mc ؤكد أنتنذ ذلك احلني  ماألدلة التجريبية  . الكثري من  2E/cΔm = Δتتغري مبقدار  

كتلة    نيللفوتون ، يكوننيفوتونحالة السكون إىل يف  m تهحمايد كتل (pion) بيون  يتحلل على سبيل املثال، عندما . السكون حالة 
إىل جسيمني أو أكثر   m تهكتل   جسيم تحللي  وباملثل، عندما  .للبيون 2mcوافق القيمة ا طاقة كلية ت مأن هلبحظ يالولكن  ، صفرية 

هي الطاقة   E وبالتايل، فإن. اخنفاض الكتلة  توافق مع التحلل ت  بكتلة كلية أصغر، فإن الطاقة احلركية املرصودة املنقولة إىل منتجات
 .الساكنة الطاقة هو  2mc للجسيم، و  الكلية النسبية

 

 الكلية الطاقة

 هي:  جلسيم  Eالطاقة الكلية

 .هي سرعة الكتلة بالنسبة للمراقب u و ،γ = 1  هي سرعة الضوء،  c كتلة،ال هي  m :حيث
 

 طاقة السكون 

 للمادة هي:   طاقة السكون

 

يف حالة السكون.    سيمبكتلة اجل األكثر شهرة، واليت أظهرت ألول مرة أن الطاقة مرتبطة  أينشتاين هذا هو الشكل الصحيح ملعادلة  
إن اآلثار  .  إلطالق الطاقة الكتلة  ميكن تدمري أنه  اا هذا يعين أيض.  ، تزداد كتلة السكون ملادةختزين الطاقة يف اعلى سبيل املثال، إذا مت  

لعدة سنوات بعد    اا أنه مل يتم االعرتاف هبا متام دلتني األوليني فيما يتعلق بالطاقة النسبية واسعة للغاية لدرجة ة على هاتني املعا املرتتب
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  جتدر اإلشارة   .البدايةعلى نطاق واسع يف  صحتهما قد انتشر على  التجريب الدليل  ، ومل يكن1905عام  يف أينشتاين مأن نشره
 . على الرغم من عدم فهمه التام هلا  واآلثار املرتتبة على نظريته وصف املعاين   اينأينشت هنا إىل أن 

 السكون حساب طاقة

 g 1.00كتلة ل  السكونحساب طاقة 

 الحل:خطة 

بسرعة الضوء املربعة   ، SIحداتاميكننا مضاعفة هذه الكتلة، يف و  ،أقل من نصف كتلة بنس واحد -غرام واحد هو كتلة صغرية 
 هلا.  ة السكون املكافئة إلجياد طاق

 :حلال

a . املعطيات: حتديدm/s 8= 3.00 × 10c kg;  3−= 1.00 × 10m  . 

b.  0: حتديد اجملهولE . 

c.  معادلةعلى شكل  إلجابةكتب اا.     

 
d:قم بإجراء احلساب .  

 

e . 1 = مع مالحظة أن. حداتاحتويل الو J 2/s 2m ·1 kg هي سكونأن طاقة ال د ، جن: 

 

 مالحظة:

ولذلك    ، هو رقم كبري جداا   2cعدد كبري و يه c كبرية ألن سرعة الضوء   ة السكونطاقتُعد   .1.00gكمية هائلة من الطاقة لكتلة    ههذ
ضعف الطاقة املنبعثة من قنبلة   1.00g لكتلة  J 139.00 × 10 السكون طاقة  تبلغ. جهرية ألي كتلة هي ضخمة  2mcفإن القيمة 

 .مرة من الطاقة احلركية حلاملة طائرات كبرية10.000  حنوهريوشيما الذرية و 

طات  النووية وحم أشكال الطاقة، كما هو احلال يف األسلحة لتحويل الكتلة إىل شكل آخر من  ، أصبحت التطبيقات العمليةاليوم
النسبية، وقد وصف   طاقةل ل أوالا الشكل الصحيح أينشتاينعندما اقرتح  اا ولكن كان هناك أمثلة أيض. اا الطاقة النووية، معروفة جيد

التفسري هو أنه يف بعض العمليات  كان .  صدر طاقته يعد لغزاا م كانقد  مت اكتشاف اإلشعاع النووي يف العقد السابق، و . بعضها 
ا  اليت مت تدمريه  لكتلةلكن كمية ا.  بواسطة اإلشعاع النووي   حتملطاقة  على شكل    فتتحرر ،كمية صغرية من الكتلة يتم تدمري النووية، 

  اقرتح هذا كمصدر للطاقة يف األمالح املشعة  أينشتاين على الرغم من أن ضياعات. يصعب اكتشاف وجود  حبيث  ، صغرية للغاية 
  سنوات قبل أن يكون هناك اعرتاف واسع بأن الكتلة ميكن أن تكونعدة    فقد مرت،  يف تلك الفرتة الزمنية  قيد الدراسة واليت كانت  

 (. 28.5الشكل  )  إىل طاقة  يلها، ويف الواقع، يتم حتو موجودة 

 13.5 مثال
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الشمس  -بتحويل الكتلة إلى طاقة  ( محطة سوسكهانا البخارية الكهربائيةbالشمس و ) a) )تقوم  28.5الشكل 
 .الكهربائية عن طريق االنشطار النووي والمحطة االنصهار النووي، عبر

 

مل يكن هناك تلميح  .  منفصالا  اا لطاقة وليس شيئأشكال ا ي شكل من بسبب عالقة طاقة السكون بالكتلة، نعترب أن الكتلة اآلن ه
النووي، حىت أحد مصادر    تحلل مصدر طاقة الشمس، وطاقة ال  يُعرف اآلن أن تكافؤ كتلة الطاقة هو.  أينشتاينهذا قبل عمل    حول

 . الطاقة اليت حتافظ على حرارة األرض الداخلية
 

 ةكامنالطاقة المخزنة والطاقة ال

يف   يف بطارية عن طريق شحنها أو الطاقة املخزنة خزنة ، مثل الطاقة املما يف حالة السكون  جسيمقة املخزنة يف ماذا حيدث للطا
كل الطاقة   .السكون كتلة  يزيد من  هذا  ، وبالتايلجسيممن الطاقة الكلية لل   اا جزء  الداخلة  الطاقة   صبحت سدس لعبة؟ملمضغوط    ابض ن

الكتلة )مبعىن أن الكتلة الكلية ثابتة( هو أحد القوانني    مصونيةيف التناقض الظاهر، كان مبدأ   .تصبح كتلة يف النظامة  كامن املخزنة وال
 .هذا السؤال  ناملثال التايل يف اإلجابة ع  يساعد  يالحظ أنه غري صحيح؟ ملاذا مل.  القرن التاسع عشر  يفالكربى اليت مت التحقق منها  

 الساكنة كتلةالحساب 

 . 12.0Vعند   ات من الشحن A·h 600 قادرة على نقل   على أهنا مت تصنيف بطارية سيارة 
(a ) أو  خال إد ، مع افرتاض عدمبعد أن كانت مفرغة متاماا الكامل با شحنهذه البطارية عند هلة ساكنيف الكتلة ال احسب الزيادة  
 ؟  kg 20.0 أن كتلة البطارية اراعتبة، بوي ما هى الزيادة املئ (b). البطاريةمن املواد املتفاعلة الكيميائية  أي من خراجإ

 الحل:  خطة

اليت  طاقة الكهربائية ال  ساويت يتيف البطارية، وال  battE  شكل طاقة كيميائية على أن جند الطاقة املخزونة  ، علينا أوالا ( a)يف اجلزء 
مث نقوم  . t الزمنيف  I التيار ءجدا وهو ،  A·h 600يف  q يتعني علينا حساب الشحنة  ، qV = battE ألن و . لبطاريةا ها ميكن أن تقدم
  عبارة  ) (bاجلزء .   battE)=2m) cΔ  العالقة  زيادة كتلة البطارية باستخدام  ميكننا بعد ذلك حساب.  12.0V  ـــــــالـكمونبضرب النتيجة ب

 . إىل نسبة مئوية  نسبة بسيطة   حتويلعن 

  (a) الطلبحل 
a . املعطيات: حتديدm/s 810= 3.00 × c kg;  3−= 1.00 × 10m  . 

 14.5 مثال
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b.  حتديد اجملهول  :m ∆ . 

c.  معادلةعلى شكل  إلجابةكتب اا.     

 

d :قم بإجراء احلساب . 

 

 :وقم بتحويل الساعات إىل ثوان  ، (C/s) الثانية يف كولوم  على شكل  مبري األاكتب 

 

 : حيث استخدمنا التحويل 
 

  (b) الطلبحل 
a .:حتديد املعطيات kg kg; m = 20.0 10−m = 2.88 × 10Δ  . 

b.  :حتديد اجملهول% change  .أي التغري النسب 
c.  معادلةعلى شكل  إلجابةكتب اا.   

 

d :قم بإجراء احلساب . 

 

 مالحظة:

جيب أن نكون  . اا رقم كبري جد وهو ،2c ، ألن الطاقة مقسومة على اا صغرية جد النسبية  الزيادة الفعلية يف الكتلة والزيادةكل من 
تغري  ال عجب يف أن . هذه الزيادة ملالحظة ،1110من املئة، أو جزء واحد بالبطارية بدقة تصل إىل مليار قادرين على قياس كتلة 

لدرجة أننا قد نتساءل كيف ميكن ألي شخص التحقق من    اا هذا التغيري يف الكتلة صغري جد   يف الواقع،.  ال يالحظ بسهولة  الكتلة
كتلة وقود  .  ن فيها نسبة الدمار الشامل كبرية مبا يكفي للقياس بدقةنووية اليت تكو يف العمليات ال اجلواب إجياد مت . وقدأنه حقيقي

الطاقة املخزنة )حتول معظمها إىل   حترير هذه احلالة، مت  يف. بشكل ملموس عند استخدام طاقتها قلأ تكون  ،مثالا املفاعل النووي، 
استخدام الطاقة املخزنة يف   عند اا حيدث اخنفاض الكتلة أيض  سكون. واخنفضت كتلة ال( كهربائيةالطاقة الولدات ملطاقة حرارية 
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  ، للقياس من الناحية العملية ا جيعل التغيري يف الكتلة قابالا أكرب بكثري يف العمليات النووية، مم املخزنة  الطاقة أن ستثناءباالبطارية، 
 .الناحية النظرية  وكذلك من

 

 النسبي الطاقة النسبية والعزم

 :أن الطاقة احلركية والعزم مرتبطان ببعضهما، وذلك بسبب اا كيحنن نعرف كالسي

 

 :فنجد  ،  اا معادالهتا جربي  بتعديل، ميكننا احلصول على عالقة بني الطاقة والعزم اا نسبي

 

𝐸 النسبية، الكلية هي الطاقة  E :حيث = 𝑚𝑐2/√1 − 𝑢2/𝑐2، و p  نسبية  بني الطاقة ال  هذه العالقة .النسب  العزمهو
األفكار اجلديدة املثرية لالهتمام   بعض  احلصول علىاإلصدار الكالسيكي، لكن ميكننا  هي عليه يف امم اا والعزم النسب أكثر تعقيد

املعادلة إمجايل   عطي هذه الصفر، وتيساوي  العزم السكون، حالة يف  .وكتلة السكون  العزم ب الكلية  رتبط الطاقة تأوالا،  .ها د دراستعن
تسارع    عند لكن،  (. و أعالهالسكون الواردة  طاقة    ته حول مناقش  مت  ما هذه املعادلة    وافق لذلك ت)   2mc  السكون   طاقة   ا ى أهنلعالطاقة  

  ضئيالا   mc)2(2سكونطاقة ال  جزء يصبح  ،  عالية مبا فيه الكفايةال سرعات  . عند الالكلية، مما يزيد من الطاقة  يزداد  اعزمهفإن  كتلة،  ال
 . سرعات نسبية للغايةعندما تكون ال PC = E وبالتايل، ؛ pc)(2 العزم  زء جب مقارنةا 

وإذا  . ليس له كتلة  جسيمعلى  mc2= (pc) 2E)+2(2  عن الكتلة، فيمكننا حتديد تداعيات املعادلة  نفصل م p العزمإذا اعتربنا أن 
هناك   . العزمة هلا هذا دمية الكتلاجلزيئات ع.  P= E/C أو E = PCعندئذ يكون يف هذه املعادلة،  صفرتساوي ال mاعتربنا قيمة 

  (. التداعيطيسيهي حزم من اإلشعاع الكهر  العديد من اجلزيئات عدمية الكتلة املوجودة يف الطبيعة، مبا يف ذلك الفوتونات )واليت
 2E  =عادلةملل التفصيلية دراسة ال دُّ عتُ عند هذه السرعة.  وفقط،  c سرعة اآلخر هو أن اجلسيمات عدمية الكتلة جيب أن تنتقل ب

 2)2+(mc2(pc) مهمة يف النسبية اخلاصة  اا ة آثار عادل املهلذه أن مالحظة  ميكنك  خارج نطاق هذا النص، ولكن. 

 ؟  0.992cما هي الطاقة احلركية لإللكرتون إذا كانت سرعته  :فهمك تحقق من  9.5 
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  الخامس مراجعة الفصل

 الكلمات المفتاحية

:  حادية البعدأيف حركة   رقام العاديةاألجتمع  كما   ؛v << cما تكون  السرعات عند  معجتُ  (:غاليليو)كية  الكالسي  اتالسرع  جمع
u = v + u′حيث ، v  و  ثنني من املراقبني،اسرعة بني الهي u  وني راقبحد املبالنسبة أل جسيمهي سرعة ، u′ بالنسبة السرعة  يه  
   .خراآلللمراقب 
 .مقاسة بالنسبة إلطار مرجعي (x, y, z, t)ية وزمن  ضعيةو م إحداثيات ب حمددين  مكان وزمان واقعة يف   هو الحدث:

 ة. قصوريالقوانني الفيزياء هي نفسها يف مجيع األطر املرجعية  :الخاصةللنسبية  ىاألول المسلمة

إطار  سرعة  تجاوزبسرعة ت يتحرك يطار املرجعهذا اإل ، وكانماسرعة يف إطار مرجعي بقياس مراقب  قام إذا :غاليليونسبية 
 .السرعاتهلذه  شعاعي السرعة األصلية كمجموع يقيس   املراقب يف اإلطار الثاينفإن  ، ثانٍ مرجعي 

  اا وفقوذلك ظهر يف أطر مرجعية خمتلفة، توالزمن لألحداث نفسها كما  كان العالقة بني إحداثيات املهو  غاليليو:ل يتحو 
 . للميكانيك الكالسيكي 

املتحرك   سيم اجلفيه ويتحرك  سكون الساكن يف حالة  سيماإلطار املرجعي الذي يظل فيه اجلهو  : قصوريالاإلطار المرجعي 
 . خارجية بقوة ثري عليه لتأ ما مل يتم ا  ،خط مستقيم  وفق بسرعة ثابتة 

  ، جعيطوله يف إطار مر   يتم رصدعندما    Lإىل الطول 0L ن طوله الصحيح ع  جسيماخنفاض يف الطول امللحوظ لل هو   :تقلص الطول
 . v  بسرعة تحرك حيث ي 

  اا وفقوذلك  األطر املرجعية املختلفة، والزمن لألحداث نفسها كما يظهر يف  كان إحداثيات املالعالقة بني هو : ل لورنتزيتحو 
 . لنظرية النسبية اخلاصة

فسها يف مجيع  والذي أظهر أن سرعة الضوء يف الفراغ هي ن  ، 1887التحقيق الذي أجري يف عام   :Michelson-Morley  تجربة
 .األطر املرجعية 

على سبيل املثال، يقوم   النقطتني؛ تا بالنسبة لكل سكونسها مراقب يف حالة ييق واليت  ، املسافة بني نقطتني  : 0L لصحيحالطول ا
 .ألرضلبالنسبة   تني عند قياس املسافة بني نقطتني ثابت صحيح املراقبون األرضيون بقياس الطول ال 

الفاصل الزمين يف   قياسفيها  يتماليت و  تها،وهنايمراقب يرى بداية العملية  سهييق  اصل الزمين الذيالفهو  Δτ : صحيحالزمن ال
 . ه نفس املوقع

 . يتحرك بسرعات نسبية  سيماحلركية جل الطاقة : الطاقة الحركية النسبية

= �⃗� ؛ يتحرك بسرعة نسبية جسيم عزم   �⃗�:  النسبي العزم 𝛾𝑚�⃗�  

 . يتحرك بسرعة نسبية  جسيم سرعات  جلمعطريقة  هي :بيةالنس اتالسرع جمع

  mc 0E =2 :يف حالة السكونعندما يكون ما  جسيمالطاقة املخزنة يف  : طاقة السكون

 . سكوناإلطار املرجعي الذي يكون فيه املراقب يف حالة  : إطار السكون

 .جسيملل  نسبةسكون بالالحالة سها مراقب يف يكما يق  جسيمكتلة  : كتلة السكون

 . ةقصوري اليف أي اجتاه يف مجيع اإلطارات  c هانفس السرعةبفراغ  ال ينتقل الضوء يف  : الخاصةالثانية للنسبية لمسلمة ا
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واليت تفرتض أن مجيع قوانني الفيزياء هلا الشكل   ، 1905يف عام  أينشتاينالنظرية اليت اقرتحها ألربت  : نظرية النسبية الخاصة
 . ةقصوريال ، وأن سرعة الضوء هي نفسها داخل مجيع األطر ة قصوري ال  ةرجعي امل  اتر طا اإل مجيعيف  ه نفس

 . جسيم له كتلةاحلد األقصى للسرعة القصوى ألي  : سرعة الضوء

لألحداث )اليت حتدث    ساكنبدالا من اإلطار ال متحرك إطار قصوري إطالة الفاصل الزمين بني حدثني عند رؤيته يف : الزمن  تمدد
   (.ه نفس داث يف املوقعفيها األح

  بالعالقة:  u (تهوسرع   m تهكتل )احلركية    ته طاق يعرب عن  و   ، جلسيم، مبا يف ذلك طاقة السكوناجمموع مجيع الطاقات     :كليةال  الطاقة

𝐸 = 𝛾𝑚𝑐2 حيث :𝛾 =
1

√1−
𝑢2

𝑐2

 

 عرب الزمكان  مسار : خط العالم
 المعادالت الرئيسة

 تمدد الزمن

 

 ورنتزعامل ل

 

 تقلص الطول
 

  غاليليول يتحو

 ل لورنتزيتحو

 

 

 يعكسالل لورنتز يتحو

 

                

 ثوابت الزمكان
 

 

 النسبية اتالسرع جمع
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تأثير دوبلر النسبي لطول 

 الموجة
 

 تأثير دوبلر النسبي للتردد

 

 النسبي العزم

 

 النسبية لكليةا طاقةال

 

 الطاقة الحركية النسبية

 
 

 ملخص

 ثبات القوانين الفيزيائية  1.5
 .مراقبني للحدث نفسه يف األطر املرجعية املختلفةالنسبية هي دراسة كيفية قياس   •

  ، يف حني ( تسارعةامل وحدة )غرياملركة احل  ذوي تتعامل مع املراقبني واليت النسبية اخلاصة   .تنقسم النسبية احلديثة إىل قسمني •
حدود    عنداألدلة التجريبية حىت اآلن، و مع مجيع   تتوافق النسبية احلديثة.  تسارعة واجلاذبية احلركة النسبية امل  تشمل النسبية العامة 

 (. مع تنبؤات النسبية الكالسيكية )غاليليو اا وثيق اا السرعة املنخفضة وضعف اجلاذبية، تعطي اتفاق

  وفق بسرعة ثابتة   اجلسيم املتحرك ويتحرك لة سكون،يف حا   الساكنقصوري هو إطار مرجعي يبقى فيه اجلسيم  ال اإلطار املرجعي    •
 . وة خارجية قعليه بالتأثري  يتم ما مل   ،خط مستقيم 

الفيزياء هي نفسها يف مجيع األطر   أن قوانني  يللنسبية اخلاصة ه  األوىل   سلمة امل .أينشتاين   مسلمات تستند النسبية احلديثة إىل   •
، بغض  ةقصوري الهي نفسها يف مجيع األطر املرجعية  c الضوء  أن سرعة  ي خلاصة هبية اللنس ة الثاني  سلمة امل .قصوريالاملرجعية 

 .الضوء  ومصدر النظر عن احلركة النسبية للمراقب

 .األرض حول الشمس أن سرعة الضوء يف الفراغ مستقلة عن حركةميكلسون وموريل    أثبتت جتربة •

 لتزامنانسبية  2.5

تلقي الضوء من   )مثل  ه املراقبني بقياسهما على أهنما حيدثان يف الزمن نفسإذا قام أحد   ناتم تعريف حدثني على أهنما متزامن ي •
 (.  األحداث

أن يكونا   يس بالضرورةفل ، ما  كن يف إطار مرجعي ا ملراقب سان بالنسبة ومتزامن ،مسافة تفصل بينهما حدثان إذا كان هناك  •
 . خرآكن يف إطار مرجعي ا متزامنني ملراقب س

  نتمدد الزم  3.5

ني  متزامن  أن يكونابالضرورة  ليس .هنفس  وقتيف ال  حدوثهمان إذا قاس أحد املراقبني اتعريف حدثني على أهنما متزامنتم ي •
 اا. التزامن ليس مطلق - ع املراقبني ميبالنسبة جل

أي  لألحداث )  كنسا من اإلطار ال  يف إطار قصوري متحرك بدالا   مامتدد الزمن هو إطالة الفاصل الزمين بني حدثني عند رؤيته •
 (.  هنفس   يف املوقعمكاهنا  فيه األحداث   أخذي ت ذال
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هو الزمن املقاس يف اإلطار   Δτ صحيح الزمن ال . بني حدثني  هال يقيسون الزمن املنقضي نفس v راقبون الذين يتحركون بسرعةامل •
مراقب يرى إطار األحداث    الذي يقيسه   ،Δt  زمين فاصل ال ال  ه.نفس  املوقع  يف  ته وهناي حيث حتدث بداية الفاصل الزمين    ، املرجعي
 :ةقبالعاللألحداث   Δτالزمين الصحيح  الفاصل ب يرتبط، v تحرك بسرعة الذي ي 

 

 حيث: 

 

 .نيالتوأملكال  متناظرةالرحلة ليست  و  ، فر يتسارعاسفرضية مفارقة التوأم خاطئة ألن التوأم امل •

 .التجربة ه حيدث، ومت التحقق من ذلك من خالليف السرعات النسبية املنخفضة، لكن  متدد الزمن عادةا  يهمل •

فرتة زمنية أطول من   (مراقبته  جتري يتحرك بالنسبة لنظام)أي مراقب  يقيس .هو أقصر قياس ألي فرتة زمنية صحيحالزمن ال •
 . صحيحالزمن ال 

 تقلص الطول  4.5

 .يتفق مجيع املراقبني على السرعة النسبية •

  تا بالنسبة لكل  سكون راقب يف حالة م سهايهو املسافة بني نقطتني يق L0 صحيحطول اللا  .تعتمد املسافة على حركة املراقب  •
 . النقطتني 

يتم مالحظة طوله يف إطار   عندما L إىل الطول L0 طوله الصحيح عن جسيمتقلص الطول هو النقص يف الطول امللحوظ لل   •
 . v  بسرعة سريحيث ي ،مرجعي 

أقصر من الطول   نظام يتم رصده يقيس طوالا ل  أي مراقب يتحرك بالنسبة . هو أطول قياس ألي فاصل طويل صحيح الطول ال  •
 . لصحيحا

 ل لورنتزيتحو   5.5

يف   الالنسب  امليكانيك الكالسيكي ما يفوالتسارع املقاس يف إطار   كيف يظهر املوضع والسرعة  غاليليول  يتصف معادالت حتو  •
 ة طارات القصورياإل على مجيع  زمين عاملي واحد مقياس  ويفرتض أن يتم تطبيق ،دون تغيريتبقى األطوال . إطار آخر

 بالعالقة: عطى  تُ ، واليت غاليليويل حتو  يف ظل  ة قصوريال يف مجيع األطر  ه مبدأ وجود الشكل نفس لميكانيك قوانني نيوتن ل  ققحت •

 

النسبية    مسلمات يتفق مع   ال  يوغاليلل  ييف حتو   قصورية ن األوقات واملسافات متشاهبة يف مجيع األطر الإغري أن املفهوم القائل ب 
 .اخلاصة

 هي:  نسبياا   معادالت حتويل لورنتز الصحيحة •
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  مجيع يف  c النمو وسرعة هموسعة هلا الشكل نفس إشارة ضوئية كروية فرتاض ميكننا احلصول على هذه املعادالت من خالل ا
 . املرجعية األطر

 . الت لورنتز دوران احملاوريحيث توافق حتو  رباعي األبعاد، زمكان ميكن شرح الظواهر النسبية من حيث اخلصائص اهلندسية لل •

  ثابت الصل املكاين االفاليت يكون فيها و ، والذي يشبه بطريقة ما دوران حماور الفراغ الزمكان، حماور ل لورنتز دوران ييوافق حتو  •
املقاييس  على    أوور  ا احمل  على عمودية   افظ ال حي  ، الزمن   حمور   الذي يستخدم  ،لورنتز حتويل  و  ،  Δr سافات املمن    بدالا    Δs   يعطى 

 .على طول احملاور 

والزمن   كانالظواهر ناجتة عن خواص امل ن هذهإبالقائل االستنتاج  ،بداللة خمططات الزمكان  ،حتليل الظواهر النسبية  يدعم •
 .، وليس عن قوانني الكهرطيسيةامنفسه

 ل في السرعة النسبيةيالتحو  6.5

 حيث ،′u = v + u أحادية البعد:رقام العادية يف حركة األمجع مثل مع جتُ  السرعاتفإن يكية، الكالس ات ععند مجع السر  •

v ثنني من املراقبني،ا سرعة بنيال يه u وما راقب بالنسبة مل  سيماجلسرعة  ي ه ، u′لمراقب اآلخرل السرعة بالنسبة   يه. 

 . السرعات لتكون أكرب من سرعة الضوءالميكن مجع  •

 .تحرك بسرعة نسبية األجسام اليت ت النسبية سرعات  اتالسرعمجع صف  ي •

 تأثير دوبلر للضوء 7.5

الطول املوجي  . بالنسبة للمراقب اإلشعاع يتحركهذا تأثريات دوبلر النسبية إذا كان مصدر  يرى مراقب اإلشعاع الكهرطيسي •
وأقصر   ، عن املراقب  مبتعداا ملصدر عندما يتحرك ا األمحر( من الطول املنبعث من املصدر نزياح اال  يُسمىلإلشعاع أطول ) 

 : الطول املوجي املتغري باملعادلة  يتم وصف. املراقب األزرق( عندما يتحرك املصدر حنو نزياح اال يُسمى)

 

 .للمراقب هي السرعة النسبية للمصدر بالنسبة v هو طول موجة املصدر، و sλ هو طول املوجة امللحوظ، obsλ حيث

 العزم النسبي  8.5

 .النسب عندما تكون القوة اخلارجية الصافية صفراا  عزمصاحل لل  العزم لى حلفاظ عقانون ا •

    :عامل النسب هولمراقب، وامل ل  هي سرعته بالنسبة  u ، الساكنة للجسيمهي الكتلة  m حيث ، p = γ mu العزم النسب هو

 

 .الكالسيكي  العزم النسب يعادل  العزم ، فإن يف السرعات املنخفضة  •
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 . إىل سرعة الضوء الكتلة ال ميكنه الوصول اسيم ذهذا يعين أن اجلو . cإىل   uعندما تصل هناية إىل الال النسب  العزم تصل قيمة  •

 الطاقة النسبية 9.5

 : النسبية هي  طاقة العمل نظرية  •

 

 . هي الطاقة احلركية النسبية K rel :حيث،  W net = K rel :اا نسبي •

  :له طاقة حركية u ته سرع و  m كتلته  جسيم •

 

 : حيث

 

 .الطاقة احلركية النسبية إىل الطاقة احلركية الكالسيكية نخفض السرعات املنخفضة، ت عند  •

مدخالت   وكمية ال حصر هلا من الهنائياا  عمالا ذلك يتطلب ذي كتلة أن يصل إىل سرعة الضوء، ألن  جسيم ال ميكن ألي  •
 . سرعة الضوءإىل  الطاقة لتسريع الكتلة 

 . لتشمل إمكانية تغيري الكتلة إىل الطاقة  يتم  حساهبا  مادام مصانة   الطاقة النسبية •

𝛾  : حيث ، E=γmc2 من العالقة:     u بسرعة   ويتحرك m تهجلسيم كتل  كلية الطاقة ال  حتسب • =
1

√1−
𝑢2

𝑐2

 . سرعة اجلسيم  هيu و    

  جسيم الطاقة يفإذا مت ختزين  .  قةمما يعين أن الكتلة هي شكل من أشكال الطا ،E0=mc2   هي m تهكتل  سيمجل  سكونطاقة ال •
 . الطاقة تحرير ميكن تدمري الكتلة ل.  ما، تزداد كتلته 

  ربط ت. كبرية يف الطاقةاللزيادة لبالنسبة  اا ألن التغيري يف الكتلة صغري جد سيماجليف كتلة  اا زيادة أو نقصان نالحظ عادةا ال  •
، تصبح طاقة  جداا عالية السرعات . عند الp النسب عزم ل او  E الطاقة الكلية النسبية E2 = (pc)2 + (mc2)2 املعادلة
 . E = pc هذه املعادلة كما يلي: تصبحضئيلة، و  mc2 السكون

 

 نظريةأسئلة 

 ثبات القوانين الفيزيائية 1.5

 . فسِّر ذلك الفيزياء الكالسيكية؟ ال يتالءم مع أفكار اا يتضمن مفهوم ات أينشتاين للنسبية اخلاصةمسلمأي من .  1

 . علل إجابتك ؟كذلك  الشمس هل  األرض إطار مرجعي قصوري؟ له . 2

ناقش   هل وجهة النظر هذه صاحلة؟. أسفلك  لك أن الطائرة ثابتة وأن األرض تتحرك عندما تطري يف طائرة جتارية، قد يبدو. 3
 . بإجياز 

 تمدد الزمن 3.5

4  .a  )  السا  مراقب يتحرك مع سهييق  عندماهل تؤثر احلركة على معدل الساعة( عة؟b)    يتحرك بالنسبة لساعةمراقب  هل تؤثر حركة  
 ؟ اعدهلمل ه قياس كيفية  على

يقيس  ني  راقبامل أي   العملية؟  معمراقب يتحرك    مأ  أطول، مراقب يتحرك بالنسبة للعملية أن الزمن املنقضي لعملية  أي املراقبني يرى .5
 ؟ صحيحالفاصل الزمين ال
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6( .a ) شيخ بشكل كبري؟أن تدون  األرض يف مستقبل  كيف ميكنك السفر بعيداا (b هل ) بالسفر   هذه الطريقة أيضاا  تسمح لك
 إىل املاضي؟ 

 تقلص الطول 4.5

الطول   أي مراقب يقيس ؟جسيم بالنسبة لل يتحرك  الذي   راقبامل  م أ  اجلسيميتحرك مع    الذي  راقبامل طول،أ سيم  أي املراقبني يرى اجل.  7
 ؟ الصحيح للجسيم 

 اآلثار غريبة بالنسبة لنا؟  هذه تبدو ملاذا .لسيارات والطائرات يف اموجودة  الطول وتقلص  دد الزمناآلثار النسبية مثل مت. 8

  معدل تباطؤ ساعته؟ رائد الفضاء  الحظ ي هل a) . ) الضوء تقارن بسرعة سرعة بألرض ل نسبة باللنفرتض أن رائد فضاء يتحرك . 9
(bما هو )  الساعات األرضية اليت يراها؟ التغري يف معدل (c)  أن سفينته تقصر؟ له  هل يبدوd)   )سافة بني جنمتني  كيف يرى امل

 ألرض؟ لسرعته بالنسبة   على األرضي املراقبمع هل يتفق  (e) حركته؟  يف اجتاه  تقعان

 تأثير دوبلر للضوء 7.5

 .ه بتأثري دوبلر النسب عالقتمن حيث  " األزرق االنزياح " اشرح معىن مصطلحي "االنزياح األمحر" و. 10

 هل هذه هي النتيجة املتوقعة؟  تكون السرعة النسبية صفراا؟ عندما النسب ماذا حيدث لتأثري دوبلر.  11

 ؟ باجتاه معاكس للحركة  أكرب obsλ تأثري دوبلر الكالسيكي فيما يتعلق بأن هل يتناسب تأثري دوبلر النسب مع. 12

 مع املسافة، تناسب، حبيث ينبعث امل ئها يف ضو  اا محر أ  انزياحاا تظهر  ly 650 × 10 حنو من ربأك يت تبعد مسافة اجملرات المجيع . 13

 ة. نسبياحلركة الاألمحر هو  نزياح افرتاض أن املصدر الوحيد لال ماذا يعين هذا، علىبازدياد املسافة.   تدرجيياا ويزداد هذا االنزياح 

 النسبي العزم 8.5

 العزم؟  مصونية كيف تعدل النسبية احلديثة قانون.  14

 .إجابتك شرح ا ؟فيه  نسبال  مصونية العزمنظام و  قوة خارجية على ؤثرهل من املمكن أن ت. 15

 الطاقة النسبية 9.5

 النسبية احلديثة؟ بالكتلة  مصونية و  الطاقة  ملصونيةكيف يتم تعديل القوانني الكالسيكية .  16

  شرح ا ؟عملياا   ملحوظاا ذلك  يكون  هل   جزيئات؟ لل  إضافة أو  إزالة  فرض عدم وجود  ب تربد،   ماذا حيدث لكتلة ماء يف وعاء عندما.  17
 .إجابتك 

  امليزان يبقى البالون على . الصباح الباكر  ن خارجي يفيزامن اهلواء على م  اا موسع اا بالون ضعن  جتربة التفكري إىل النظر . ب18
 .فيذ هذه التجربةت يف تنالصعوبا ناقش اليوم؟  مرورالبالون مع  كتلة  تتغري هل. التغيريات يف كتلته  قياس ناوميكن

على الفحم   هل ينطبق الشيء نفسه . طاقة تحول إىل بكمية ميكن مالحظتها ألهنا ت تتناقص كتلة الوقود يف مفاعل نووي. 19
بالنسبة   اا إذا كان األمر كذلك، هل ميكن مالحظة ذلك عملي التقليدية؟توليد الطاقة  حمطة تمعني يف اجملواألكسجني 

 . إجابتك  شرحا واألكسجني؟ للفحم

 .إجابتك فسِّر  طاقته؟و  لعزمه؟  هل هناك حد أعلى .  cهلا حد أقصى قدره نعلم أن سرعة اجلسيم ذي الكتلة.  20

 .فسِّر إجابتك ه كتلة؟ كون لت، هل ميكن أن   cينتقل بسرعةبالنظر إىل حقيقة أن الضوء .  21

سرعة   سطح القمر بسرعة أكرب من ربميكنك حتريك البقعة ع و ر، إىل القم  ليزر شعاع  لتوجيه اا أرضي اا إذا كنت تستخدم تلسكوب. 22
 (.  سطح القمر من األرض إىل القمر، وليس عرب الضوء  يتم إرسال الحظ أنه)  النسبية احلديثة؟ اقضهل هذا ين. الضوء 
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 :لـسائم

 تمدد الزمن 3.5

23 .a )  احسبγ  إذا كانت v = 0.250 c ؟  (bإذا كانت ) v = 0.500 c  ؟ 

24 .a ) احسب γ  إذا كانت v = 0.100 c ؟  (bإذا كانت ) v = 0.900 c  ؟ 

   m/s 810 ×2.70 إذا كانت هذه اجلسيمات تسري بسرعة .احلُزمسرع م بواسطة  mesons - πاجلسيمات اليت ُتسمى يتم إنتاج . 25
 يف املخترب؟  شاهدتُ عندما  تعيش سالزمن  بالنسبة للمراقب، فكم من  سكون عندما تكون يف حالة  s 8−2.60 × 10 وتعيش

مير مبحاذاتنا عند   لألرض،  الغالف اجلوي ب  الكوين  اإلشعاععند اصطدام  أ نش، والذي ي kaon لنفرتض أن اجلسيم املسمى. 26
 ؟ ه حنن الحظنعيش كما سيكم من الزمن .  للمراقب السكون بالنسبةيف حالة  s 8−1.24 × 10 ويعيش  ،0.980c سرعة تبلغ

 ملدة تبلغ عيش ي هذه اجلسيمات  أحدإذا كان مسرعات احلُزم. بواسطة  إنشاؤهيتم  حمايد π -meson سيم .27
هي   سكون بالنسبة للمراقب، فما ما يكون يف حالةعند s 16−0.840 × 10 ، وية ملخرب ا اتقياسال ظهر كما ت  ثانية  10 × 16−1.40 

 سرعته بالنسبة للمخترب؟ 

للمراقب   النرتون بالنسبة   حركةسرعة    هيما  .  للمراقب  سكون بالنسبة  كون يف حالةي  ماعند   s 900  لفرتة زمنية تبلغ  يعيش النرتون.  28
 ؟ s 2065 على أنه الذي يقيس عمره االفرتاضي 

 ؟ γ = 1.01 اليت يكون عندها  ما هي السرعة النسبية.  1.01أقل من γ أن تكون ٪، جيب1إذا كانت اآلثار النسبية أقل من .  29

 ؟ γ = 1.03 اليت يكون عندها  ما هي السرعة النسبية.   1.03أقل من   γ أن تكون ٪، جيب3ية أقل من إذا كانت اآلثار النسب.  30

 تقلص الطول 4.5

سه  ييق الذي   ا ما هو طوهل.   0.970cبسرعة  األرض  مبحاذاة  تتحرك  و ،  m 200  على متنها من  هد  اشتُ طول سفينة فضاء، كما  يبلغ  .  31
   ؟يمراقب أرض

 فقط؟  m 5.5  أنه يساوي طوهلا   لك ظهر يحىت   متر مبحاذاتك أن  m 6.0ية طوهلا ى سيارة رياض سرعة جيب عل عند أي. 32

33( .a )  للمراقب األرضي؟  اا وفق 3.5 املثال امليون يف يقطعهاما هي املسافة اليت ( (b  كما يراها مراقب  ما هي املسافة اليت يقطعا
ترتبط  حتقق من أن هذه املسافات    ( c. )(صحيح الذي يعيشه )الزمن ال ألرض والزمنلسرعته بالنسبة    على  حسابك  ابنِ  يتحرك معه؟
  .γ = 3.20 خالل تقلص الطول  فيما بينها من

34( .a)   0.0500  إذا كانت سرعته يأرض   يبدو ملراقبكما    3.5ثال  امل امليون يف  كم كان سيعيشc ؟ 

(b )؟ يأرض تبدو ملراقب كما   هاقطعي كان سهي املسافة اليت   ما 

((c   ؟ يون نفسهاملسافة يف إطار امل غ هذه تبلكم 

  هأنه ميكن ب على منت السفينة  رائد الفضاء يدعي. 0.800c حنو األرض بسرعة مباشرةا  تتجه سفينة فضاء نتائج غري معقولة،. 35
  سبة لسفينة لعلبة بالناليت جيب أن تتحرك هبا ا احسب السرعة  a)) ألرضلبالنسبة   1.20cبسرعة تبلغ علبة باجتاه األرض إرسال
 ؟ املتضاربة فيما بينهاغري املعقولة أو  ما هي االفرتاضات ( c؟ )هذه النتيجة يف عقول املغري الشيء  ما هو( b. )الفضاء 

 ل لورنتزيتحو   5.5

ملنزل   يرن ساعي الربيد جرس الباب  (a)  . (x, y, z, t)الصيغة التالية:    . اكتب الوقائع املادية التالية على شكل أحداث مستخدماا 36
على بعد  آلة حتميص اخلبز موجودة جرس الباب، خترج شرحية من اخلبز من  فيه يقرع  الذي ه، ( يف الزمن نفسbمتاماا. ) عند الظهر 

من الباب يف االجتاه    km 10بعد   علىالذي يقع  ( بعد عشر ثوان، تصل طائرة إىل املطار،  c. )الباب أمتار يف االجتاه الشرقي من  10
 . جنوباا  km 2و الشرقي 
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  لإلطارين  v السرعة النسبية تقرتب عندما ، 17.5الشكل  وبالتايل للمحاور احملولة يف ، α = tan(v/c) صف ما حيدث للزاوية .37
 . cمن سرعة الضوء ′S و S املرجعيني

  ؛ات ينعلى حمور الس ( جسيم يبقى يف حالة سكون يف موضع حمددa) لكل من الزمكان  خمطط صف شكل اخلط العاملي يف . 38
(b )  بسرعة ثابتة يتحرك جسيم u االجتاه يف x؛ (cجسيم ينطلق من الس ) يف االجتاه املوجب حملور  كون ويتسارع مبعدل ثابت

 السينات.  

بسرعة   اا يتحرك شرق رض أن القطار. بفبيسبول يف قطار متحرك كرة يلقيان   نييشاهد صبي ، يف حمطة قطاراا ساكن رجل يقف. 39
ما هي  اا. غرب m 5عنه  الصب اآلخر، الذي يبعد  بالنسبة له حنو  m/s 5الكرة بسرعة يلقي األوالد  أحدن وأ ،m/s 20 ثابتة تبلغ

 احملطة؟  الرجل يف  اليت يراهاسرعة الكرة 

 86,871و   km/h 108,000  بسرعة يبدو أن األرض واملريخ يتحركان يف اجتاهني متعاكسني من الشمس يف حلظة معينة،   إذا نظرنا .  40

km/h  األرض؟ مناليت تُرى  هي سرعة املريخ يف هذه اللحظة  ما. على التوايل 
بالنسبة   m/s 30  يتحرك القطار بسرعة .  m/s 12بسرعة    ومبتعداا عنهاقطار    سكة يركض رجل على طريق مستقيم عمودي على.  41

 سكون؟ يف حالة   جيلس يف القطاربالنسبة لراكب  ما هي سرعة الرجل للسكة.  

  بسرعة   سكةعن ال  مبتعداا الطريق   الرجل علىهذا  يركض  .  القطار  سكةمع   درجة 30 يصنع زاويةق مستقيم  على طري  يركض رجل.  42
12 m/s .   30يتحرك القطار بسرعة m/s    .سكون؟ يف حالة    جيلس يف القطاربالنسبة لراكب  الرجل  هذا  ما هي سرعة  بالنسبة للسكة 

يف حالة سكون.    mفتضرب كرة أخرى كتلتها    v  بسرعة  mتها  بلياردو كتل   كرةتتحرك    طاولة بلياردو، ل  السكون بالنسبةويف إطار  .  43
يدل    ، مما يف االجتاه األصلي حلركة الكرة األوىل  v بعد االصطدام بينما تنطلق الكرة الثانية بسرعة يف حالة سكون الكرة األوىل    تصبح 

هل  ( b. ) حركة الكرة األوىل  يف اجتاه v إطار يتحرك بسرعة ورالتصادم من منظ هذا صف a) . )يف هذا اإلطار  مصان على أن العزم 
 هذا اإلطار؟  يف  مصان  العزم

.  v ها نفس السرعة ب األخرىاجتاه ب الواحدة m هانفس الكتلة هلمابلياردو  ا كرت تتحرك طاولة بلياردو،بالنسبة ل السكون يف إطار . 44
منظور إطار   من ه صف التصادم نفس( b. )يف هذا اإلطار نلعزم مصابني أن ا a)حالة سكون. ) يف االصطدامالكرتان بعد  صبح ت

 يف هذا اإلطار؟  العزم مصان ل ه (c) يف اجتاه حركة الكرة األوىل  v يتحرك بسرعة

بعد  البيون يتحلل   pion : 2واحلدث  نقطة املبدأ يف حالة سكون عند  pion يتم إنشاء 1:، لوحظ حدثان: احلدث Sيف اإلطار. 45
يراقب احلدثني نفسهما  و  v بسرعة ثابتة  السينات  ورملوجب للقسم املوجب حمليف االجتاه ا ′S مراقب آخر يف إطار  يتحرك.  τ  ية زمن فرتة  
 : ′S احلدثني يف اإلطار هذين  وأزمنة قع  أوجد مو  t=t′=0 . (a) يف إلطارينقاطع نقاط املبدأ لتت .  إطارهيف

(a) غاليليو  لي لتحو  اا وفق (b) ز. لورنت ل يلتحو  اا وفق 

 ل في السرعة النسبيةيالتحو  6.5

   فبأي سرعة جيب أن ُتطلق العلبة من ، 0.800cبسرعة  األخرىاجتاه ب الواحدةتقدمان فضائيتان ت سفينتان  ت هناكإذا كان. 46
 السفينة الثانية؟ من   رىكما تُ  0.999cبسرعة تقرتب من األخرى   حىت  وىل األ سفينة ال

  من  الكوكبنيأحد    تقرتب سفينة الفضاء املرسلة من  .  0.250cبسرعة  ا  محنو بعضه مباشرةا   ان جهيت ن على مسار تصادم،  با كوك.  47
 لكوكب األول؟ ل  ما هي سرعة السفينة بالنسبة . الثاين الكوكبمن  رى تُ كما   0.750cاآلخر بسرعة 

ى بسرعة  اآلخر  ويقرتب من 0.950cبسرعة  األوىل يغادرأخرى، فإنه  عندما يتم إطالق صاروخ من سفينة فضائية باجتاه. 48
0.750c .للسفينتني؟  ما هي السرعة النسبية 
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أنه   ىخر األ  ت ، بينما الحظ 0.750cبسرعة   ىخر على األ  اا صاروخ مهااحدإ  ت فضائيتني إذا أطلقما هي السرعة النسبية لسفينتني  .  49
 ؟  0.950cمنها بسرعة يقرتب  

بشرط  . )c ستقرتب بسرعة  خر اآلإىل أحدمها ء املرسلة من ن حزمة الضو مراقبني، فإ بني v أي سرعة نسبية من أجل أثبت أنه . 50
 طبعاا(.  c أقل من v أن تكون 

سرعة  أحدمها مبتعداا عن اآلخر سيسري بمن  املوجه ئيشعاع الضو فإن البني مراقبني،  v ةأي سرعة نسبيمن أجل  هن أ بنيِّ . 51
 طبعاا(.  c أقل من  v بشرط أن تكون).  الضوء 

 ءبلر للضو تأثير دو  7.5

.  وقياس حتول دوبلر همو الرادار حن  تسليط جهاز سرعة املركبات عن طريق   يقيس  اا يستخدم ضابط دوريات الطرق السريعة جهاز .  52
دوبلر يف   الحظ أن هناك حتويل السيارة؟ ما هي سرعة. kHz 15.0تردد الصدى العائد يكون و  ، GHz 100تردد  لرادار يصدر ا 

 (. ألن التأثري صغري  لة،سأاية امللتقريب حىت هن تأكد من عدم ا . )صداءاأل

 النسبي العزم 8.5

  .0.200cبسرعة   تحرك ت  kg 27−6.68 × 10تها  عزم نواة اهلليوم كتل . أوجد53

 . 0.980cيتحرك بسرعة عزم إلكرتون احسب . 54

55 .a ) كتلته   كويكب أوجد عزم kg 910×1.00 30.0 حنو األرض بسرعة  يتجه km/s( .b ) هذا العزم إىل العزم   بةأوجد نس
 ( 2c/2v = 1 + (1/2) γ التايل عند السرعات املنخفضة: التقريب تلميح: استخدم. ) الكالسيكي 

56( .a)  2000عزم قمر صناعي يبلغ وزنه    احسب kg   4.00  مساره بسرعة  حول  يدورو km/s؟   (b)   إىل العزم   أوجد نسبة هذا العزم
 (. 2c/2v = 1 + (1/2) γ ايل عند السرعات املنخفضة:لتا التقريب  تلميح: استخدم). )الكالسيكي 

ربعة أرقام على  بدقة ألحساب السرعة   عليك  جيب  حظ أنه؟ الm/s·kg 21−10×3.04  عزمه  بلغيما هي سرعة اإللكرتون الذي  .  57
 . cع الفرق م األقل ملعرفة

 ؟ m/s·kg 19−10×4.48  عزمه بلغي الذي  ربوتون ما هي سرعة ال.  58

 لنسبيةالطاقة ا 9.5
 . MeVاكتب االجابة باجلول وبواحدة  ؟kg 31−10×9.11  إللكرتون، كتلته  سكون ما هي طاقة ال.  59

 . kg 27−10×1.67ه  كتلت  ربوتون،ل  MeVبواحدةـول و باجل  السكونأوجد طاقة .  60

  بني ما هو الفرق ف ،على التوايل  MeV 939.3و  MeV 938.3لنواة( هي ا مكوين )  لربوتون ونرتونة السكون إذا كانت طاق . 61
 ؟ kgواحدة ب  ماهيكتلت 

ختلق نصف هذه   كم من النجوم ميكن أن . من الطاقة J 6810 قد أطلق  أن االنفجار الكبري الذي بدأ الكون إىل تشري التقديرات.  62
 ؟  kg 304.00 × 10 هيمتوسط كتلة النجم  الطاقة، بافرتاض أن 

من الكتلة يتم حتويلها إىل   اا كيلوغرام  كم  J 4410×1.00  ((aطاقة مبقدار  kg 3110×2.00كتلته م  لنج انفجار سوبر نوفا ينتج. 63
 للنجم؟  ة كتلة األصليال دمرت إىلللكتلة اليت   Δm/m نسبةالما هي (  b)  طاقة يف االنفجار؟

64 .(a )1.00 نحو احسب الكتلة احملولة اىل طاقة عن طريق االنشطار ل kg  اليورانيوممن( .b ) املدمرة إىل   الكتلة نسبة  يما ه
 الرابط التايل:  خدام البيانات منباست   ؟ Δm/mالكتلة األصلية،

)http://cnx.org/content/m58312/latest/#fsid1165036086155( 

http://cnx.org/content/m58312/latest/#fsid1165036086155


 

282 

65 . (a)1.00طريق دمج  طاقة عن حتويلها إىل اليت مت  احسب مقدار الكتلة kg  من اهلدروجني .(b)   ما هى نسبة الكتلة املدمرة
خدام البيانات  باست من اليورانيوم؟ kg 1.00انشطار  أجل من Δm/m كيف ميكن مقارنة ذلك بـ  (c) ؟Δm/m  إىل الكتلة األصلية،

    )http://cnx.org/content/m58312/latest/#fsid1165036086155(  الرابط التايل: من

من هذه الطاقة، فما   J 3310 مت استخدام  إذا a)) اهلدروجني يف حميطات العاملمن اندماج  من الطاقة املتاحة  J 3410 حنوهناك  .66
هذا جزء مهم من الكتلة    ما إذا كانناقش    (c)   ؟ االخنفاض  هذا  ي يوافقذء الاملا حجم  هو   ما  (b)   االخنفاض يف كتلة احمليطات؟ هو

 . الكلية للمحيطات 
الكتلة املفقودة   لامك مت حتويل إذا  a))  ، ويتحلل إىل إلكرتون وجسيم دون كتلةMeV 105.7تبلغ    لة سكونميتلك امليون طاقة كت.  67

 سرعة اإللكرتون؟  بحسا (b). لإللكرتون γ أوجد إىل طاقة حركية لإللكرتون،

68.π -meson   جسيمات عدمية الكتلة إىل ميون و يتحلل هو جسيم .π –meson   139.6 تساويسكون  كتلةله طاقة MeV  ،
طاقة    إىل  تتحول املفقودة  أن الكتلة و   حالة سكونهو يف   π -meson لنفرتض أن.  MeV  105.7تساوي  سكون  كتلة  وامليون له طاقة  

 امليون؟  حركة سرعة هي  ما. فلميونلحركية  

69( .a) كتلتها    لسيارة الطاقة احلركية النسبية احسبkg 1000  تتحرك بسرعة m/s  30.0 45.0 الضوءإذا كانت سرعة m/s  فقط  .
 إىل الطاقة احلركية الكالسيكية.  احلركية النسبية الطاقة أوجد نسبة 

 5.00ومت إعطاؤها  kg 27−10×6.80  اهلليوم  نواة إذا كانت كتلة  . اهلليوم تنبعث منه نواة حلل النووي الذيتحتلل ألفا هو ال . 70

MeV ، فما هي سرعتها؟ من الطاقة احلركية  

71( .a )   0.750اإللكرتون  هذا    أعطي  إذا.  إلكرتون ينبعث منه حلل النووي الذيت بيتا هو ال  حتلل MeV  فما هي    ،احلركية  الطاقة  من
 . لإللكرتون  لسكونيةكتلة ا المع طاقة  احلركية تقارن تهطاقو  العالية  تهسرع  أن كيف   ناقش (b) سرعته؟

 

 ل إضافيةسائم

72( .a)  عندما يكون:  ما هي السرعة النسبية γ = 1.50 ؟  ( (b يصبح: سرعة نسبية  أيعندγ = 100 ؟ 

73( .a)  عندما يكون:  ما هي السرعة النسبية γ = 2.00 ؟  ( (b يصبح: سرعة نسبية  أيعندγ = 10 ؟ 
يف حني أن اإلشارات   h 23.9 مرور أرضي  يقيس مراقب : املطلوبة للحالة التالية γ أوجد قيمة a) . )قولة غير معنتائج . 74

ما   (c)  هذه النتيجة؟يف عقول املما هو غري  (b). على متنها  مرت h 24.0عن مسبار الفضاء عايل السرعة تشري إىل أن  الصادرة
 سقة؟ هي االفرتاضات غري املعقولة أو غري املت

75( .a)  4.30ليقطع مسافة  5.5 مثالال كم من الزمن يستغرق رائد الفضاء يف ly  0.99944بسرعةc   مقاسة من قبل مراقب(
من خالل متدد الزمن   مرتبطانالزمنني ذين حتقق من أن ه (c)لرائد الفضاء؟  اا وفق هذه الرحلة  ستغرق تكم من الزمن   (b)أرضي(؟ 

 . الواردو النح على γ = 30.00 املعاملب

76  .(a)   100  سباق يف  رياضي    أن يركض هبا   جيب   السرعة اليت   ما m؟ ياردة 100 ، ليصبح طول هذه املسافة  (b)  مع   اجلواب يتوافق هل
 .فسِّر إجابتك يف الظروف العادية؟  رصدها يصعبحقيقة أن اآلثار النسبية  

77. (a) أوجد قيمة γ 100 ئية فيجدهالفضا مركبته طول  رائد فضاء : يقيسللحالة التالية m ،  ُأرضي مراقب  ظهر قياسيف حني ي  
  ما هي سرعة سفينة الفضاء بالنسبة إىل األرض؟ m .(b) 25.0 طوهلا أن  

 ؟ املركبة الفضائية  ما هي سرعة.  ساعة مماثلة على األرض عمل بعشر معدل  مركبة فضائيةتعمل ساعة يف  .  78

http://cnx.org/content/m58312/latest/#fsid1165036086155
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قياس   يتم و . الدقيقة كما مت قياسه أثناء اختباره البدين على األرض نبضة يف 66يبلغ معدل ضربات القلب لدى رائد الفضاء . 79
السفينة   يف (A) مراقب ألرض من قبلبالنسبة ل  0.5cمركبة فضائية تسري بسرعة  رائد عندما يكون يفال هلذا معدل ضربات القلب

رائد  ل  القلب على األرض حتديد معدل نبضات B  صف طريقة جتريبية ميكن من خالهلا للمراقب  a) . ) على األرض (B) ومراقب 
 ؟ B و A نا املراقب كما يسجلهارائد الفضاء  ل ( sيكون معدل ضربات القلب )كم س  (b) . الفضاء عندما يكون يف سفينة الفضاء

حبيث يكون    ا،ساعاهتم ضبطب  B و A ن يف ا قام املراقب.  (B)سفينة فضائية أخرى  بالنسبة ل  c/2 تتحرك بسرعة   (A) سفينة فضاء.  80
 ,0 ,0 ,0)وكذلك  A يف (0 ,0 ,0 ,0) له إحداثيات (B)سفينة الفضاء  شغيل ليزر يفتوهو (x, y, z, t)  املمثل باالحداثياتاحلدث 

  املدة الزمنية بني ما هي. ه زمن يف  t = τ عندوإيقاف تشغيله  t = 0 عند بتشغيل الليزر B يف نقطة املبدأ يف راقب امليقوم  . B يف (0
 ؟ A يقاف كما يراها أحد املراقبني يفاإلو   شغيلالت

  فوتون. حيث يصل  Aئية  سفينة الفضااليف    اوقع هذه املرة يراقبان حدثني    التمرين السابق، ولكن  من نفس املراقبني  . بفرض وجود  81
إطار   يف t = 0اللحظة ند ( ع x = 1.00 m, 0, 0إىل النقطة ) آخر يصل  يف زمنها، وفوتون t = 0لحظة عند ال  Aإىل نقطة املبدأ يف 

أي إطار يكون احلدثان   يف  B .(b)السفينة  إطار  احلدثني كما يراها أحد املراقبني يف  أوجد إحداثيات وأوقات A.. (a) السفينة 
 ؟ نيمتزامن  يكونان غري إطار    ويف أي نيمتزامن

ميتد من نقطة    B السفينة يف إطار x وراحمل على m 1 ه قضيب طول  مت وضع. السابقة  من التمارين نفس املراقبني . بفرض وجود 82
 ؟ A نة  سفيالمراقب يف إطار   كما يراه قضيب  ال  ما هو طول . (x = 1.00 m, 0, 0)النقطة  إىل املبدأ

   ،  x = 150 kmمصباح عند نطفاءا S قصوريالإلطار يف نقطة املبدأ ليرى مراقب . 83
= 15.0 km y، 1.00 = و km z لحظة يف الs 4−= 4.5 × 10 t.  النظام  يف حدد موقع وتوقيت حدوث الوميضS"كان  ، إذا S"   

 ؟ v = 0.6c سرعة ب S مع  املشرتكحمور السينات باالجتاه تحرك على طول  ي

مراقب   هباأن يتحرك   السرعة اليت جيب. ما هي  m 800ومسافة    s 8−10×1.5يفصل بينهما زمناا قدره   يرى أحد املراقبني حدثني .  84
 واحد؟   وقتٍ  يف حيدثان  يرى احلدثنيحىت ول ألل بالنسبة  ثان

وقت واحد يف   يف 500mيضرب طريف القطار الذي يبلغ طوله  لربقصاعدين من ا  يرى مراقب يقف على السكة احلديدية. 85
ق كما  بني ضربات الرب إلجياد الزمن الفاصل استخدم حتول لورنتز . m/s 50 بسرعة  مبحاذاته اللحظة اليت مير فيها منتصف القطار

 .راكب جالس يف منتصف القطار سهاييق

ما إذا  حدد في  )m 910×1.5  (aومسافة قدرها    s 1فيالحظ أنه يفصل بينهما زمن قدره    ، من األرضني  فلكيني حدث  يتم رصد  .86
  تسبب  من حيث إن أحد احلدثني النسبية اخلاصة  مع يتفق هذا  هل (b)شبه زماين أم شبه مكاين. صل بني احلدثني هو االف كان

 اآلخر؟  حبدوث

 ومسافة قدرها  s 0.30فيالحظ أنه يفصل بينهما زمن قدره   من األرضني فلكي نيحدث يتم رصد . 87
 m910×0.2األحداث حتدث يف   حنو اآلخر جلعلني دثأحد احلمن موقع  مركبة فضائية هبا تحركت  السرعة اليت جيب أن . ما هي

 ة؟ للمركبة الفضائياإلطار املرجعي من عند قياسها  ه الزمن نفس

  اا إطار تُعدُّ  اليت و رى من األرض، ت، كما g مبعدل ثابت تقع يف نقطة املبدأ يف حالة سكون تبدأ باحلركة وتتسارع مركبة فضائية . 88
 بالعالقة:  يف إطار األرض الزمن املنقضيصحيح ترتبط بأن الزيادة يف الزمن ال بني. c/2 ، حىت تصل إىل سرعةاا قصوري
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(b)  لوصول إىل السرعةحىت االزمن املنقضي    حلساب   عالقة د  أوج c/2 كما يظهر يف إطار األرض  .(c)   الواردة   استخدم العالقة  
يف املركبة   رى يُ كما  c/2السرعة  لوصول إىلحىت ا  املنقضي صحيح لزمن ال حلساب ا ةمشاهب عالقة ول على ( للحصa) الطلب  يف

 . ة سرعة النهائيالللوصول إىل  ائيةاملركبة الفض املرئي منالزمن  إىل الزمن املرئي من األرض  حدد نسبةو الفضائية، 
89 .(a)  (. إذا كان هناك جمرة تبعد عنا مسافة درب التبانة ) جمرتنا  نع  بتعدت باستثناء القريبة منا مجيع اجملرات 
 ly 910×12.0 ، 0.900د عنا بسرعة عوتبتcتكشافياا حىت يصل إىل تلك اجملرة  ، فما هي السرعة اليت جيب أن نرسل هبا مسباراا اس

  من األرض؟  اا مقاس صل إىل اجملرة األخرىحىت ياملسبار ما هو الزمن الالزم لذلك  (b)  ؟كما يُقاس على تلك اجملرة  0.900cبسرعة  
كل  )  ؟ ن هناكحىت تعود إىل األرض م شارة السلكيةالالزم إل الزمنما هو  (c). ثابتة  بقىاجملرة األخرى ت ض أن سرعةافرت ميكنك ا

 (. ممكن من حيث املبدأ، لكنه غري عملي هذا

 . )بالنسبة للسفينة 0.500cة علبة بسرع ها إطالقميكنو  0.750cبسرعة  سفينة فضاء تتجه مباشرة حنو األرض وجود رض. بف92

(a األرض مباشرة؟ حنو مت إطالقها  ألرض، إذال هي سرعة العلبة بالنسبة ما  (b)  ها بعكس اجتاه  إطالق مت  إذا احسب سرعة العلبة
 األرض؟

 .عن األرض  تتحرك مبتعدة لسفينة معترباا أن اة السابقة  سأل كرر امل .  91

بالنسبة   0.100cبسرعة كبسولة باجتاهها   يف رسالةإرسال  ومت، 0.100cبسرعة إذا كانت سفينة فضاء تقرتب من األرض . 92
 رض، فما هي سرعة الكبسولة بالنسبة للسفينة؟ لأل

93 .(a)  3000أن سرعة الضوء  بفرض m/s 800حنو هدف على األرض بسرعة  ةنفاث  ة مقاتلطائرة  تحرك . تفقطm/s طلق  وت
إذا كانت    (b)  بالنسبة للهدف؟  ةما هي سرعة الرصاص. ف1000m/sمن هذه الرصاصات  االبتدائية لكلٍ سرعة ال ، تبلغات رصاص

 .ناقش اإلجابة حلياة اليومية؟ستالحظ اآلثار النسبية يف ا  سرعة الضوء صغرية، فهل

من   nm 656ضوء بطول موجي  نبعث منهايو  km/s 1000بسرعة عن األرض  مبتعدةجمرة تتحرك  إذا كان هناك. 94
  هذا  نوع ما (b)  طول املوجة الذي نالحظه على األرض؟ هو  ما a)(. )يف الكون اا اهلدروجني )العنصر األكثر شيوع خصائص 

 سرعة األرض يف مدارها هنا؟  هتمل ملاذا  (c)؟ اإلشعاع الكهرطيسي

هو  ما . GHz 1.00 قدره إذاعي تردد على حمملة راديوياا ويرسل معلومات  0.250cبسرعة  مسبار فضائي يسري حنو أقرب جنم .95
 األرض؟  الواصل إىلرتدد ال

اا بطول  كهرطيسي  اا إشعاعى تلق . فنب أسود عنا مباشرةا يف مداره حول ثق اا بعيد بالقرب من مركز جمرتنا، يتحرك غاز اهلدروجني. 96
 الغاز؟ سرعة  احسب ، nm 1875فإذا علمت أن طوله املوجي حلظة االنبعاث كان ، nm 1900موجي 

97 .(a)  1.00كتلته   جسيم من الغبار احسب سرعة μg 0.999تحرك بسرعة يربوتون ل هنفس العزم ولهc .(b)   ماذا ختربنا السرعة
 العيانية؟  املادة حىت بكمية ضئيلة من رنةا ون مقاالربوت  الصغرية عن كتلة

إلشعاع كوين غري  اا نادر  مكوناا  الربوتونات  الشكل منا هذ يُعدُّ  ؟سرعته ما هي  kg·m/s .(b) 1.00عزمه لربوتون  γ احسب. 98
 .األصول مؤكد

𝐹  (a):  هو أن الشكل النسب لقانون نيوتن الثاين   بني.  99 = 𝑚
𝑑𝑢

𝑑𝑡

1

(1−𝑢2/𝑐2)3 2⁄
  .(b)  1  لتسريع كتلة القوة الالزمة  احسب kg  

 . c/2  بسرعة  عندما تسري m/s 21مبقدار  

يفين الواحد اآلخر،  ا  مإلكرتون، فإهنب بوزيرتون لتقيي  عندما .  بالضبط  ها له الكتلة نفسو  إللكرتون، ل مضادة    مادةالبوزيرتون هو  .  100
الطاقة   هذه مت إعطاء إذا  (b)فناء مهملة.  ركية قبل الاحل طاقة  بفرض أن الة املنبعثة،  طاق ال  احسب  a). )إىل طاقة   ا مكل كتلته  وتتحول
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على شكل طاقة حركية، فما هي   آخر إللكرتون إذا أعطيت هذه الطاقة  (c)  فما هي سرعته؟  شكل طاقة حركية،  علىوتون لرب 
 سرعته؟ 

 0.840و  س يف خمترب،كما يُقا   s 16−10×1.40 عيشي  الذي sonme- π للميزون   MeVمقدرة بواحدة ما هي الطاقة احلركية  .  101

s 16−10 ×  135تساوي   يةالسكون تهطاقعتبار أن با بالنسبة للمراقب، حالة سكون  يف يكون   عندما MeV؟ 

  MeV ةسكوني ال ته أن طاق  باعتبار ، s 2065يبلغ  املقاس فرتاضياال هلنرتون عمر  MeV مقدرة بواحدةـأوجد الطاقة احلركية . 102
 . s 900هو   االفرتاضي السكوين هوعمر  ،939.6

   pc ≈E هل 2pc >> mc .(b)، فإنه عند السرعات الكبرية يكون:  2γ=  2)2(mc/2(pc) − 1بني أنه انطالقاا من العالقة: . 103
 التوأم؟  مفارقة رائد الفضاء يف هو احلال عند  كما  γ = 30.0عندما يكون 

  (b) ؟MeVمقدرة بواحدة ـ للنرتون  الكلية الطاقة  هى  ما a) )  بالنسبة لألرض 0.250c  شعة الكونيةتبلغ سرعة نرتون واحد لأل. 104
 .لة السابقةسأمن امل  (a)  طلباملعادلة الواردة يف ال بداللة ناقش  احلالة؟ يف هذه E ≈ pc  هل (c).  أوجد عزمه 

  TV (teravolt) ام كمون فعال تبلغ قيمته عه باستخديتم تسري MeV  938.3تساوي  طاقته لربوتون  γاحسب قيمة املعامل . 105
 ؟ 1.0

ما هي طاقتهم   (b) هلم؟ γ 10 × 1.00 =5كان   فعالة إللكرتونات يف مسرع ستانفورد اخلطي، إذاال تسريع ال  كمونما هو  . 106
 ؟GeVمقدرة بواحدة يف هذه احلالة(    ها احلركية نفس الطاقة  اا تقريبالكلية )

  200توي على حي الربميل  اذإذا علمت أن ه  (b). لنفط اخلام من ايف برميل املوجودة طاقة ال حتريرمرة عند الكتلة املداحسب . 107
باستخدام البيانات   ؟m/mΔ الكتلة األصلية، ما هي نسبة الكتلة املدمرة إىل ،3750kg/m هي اخلام النفط  ض أن كثافةبفر و  ،لرت

   )http://cnx.org/content/m58312/latest/#fsid1165036086155( الواردة يف الرابط التايل: 

108 .(a) 1.00 احسب الطاقة الناجتة عن تدمري kg  من الكتلة .(b)   كم هبذه الكمية    10.0إىل ارتفاع  رفعهاميكن  راماا غكم كيلو
  من الطاقة؟

ما هي سرعة   a). )الربوتونات نة ك لتسريع اجلزيئات املشحو  MV  50.0كمون بقيمة  فرق Van de Graaff مسرع خدميست . 109
 ؟ نفسهاعند القيمة  لكرتون املسرعاإل ؟ ما هي سرعة عند هذه القيمة من الكمون  عالربوتون املسر  

  g 1.00كتلة أن تكفيك   الزمن ميكن كم من   a)) . شهرياا  kW·h 500 بفرض أنك تستهلك طاقة كهربائية يف منزلك مبعدل . 110
وملدة عام    شهرياا  kwh 500 تزويدها بالطاقة مبعدل كم عدد املنازل اليت ميكن  (b)٪؟  38.0بكفاءة تبلغ   يتم حتويلها إىل طاقة كهربائية

 من الطاقة الناجتة عن حتويل الكتلة املعطاة؟  واحد

يف   اليت يتم تدمريهاكتلة %. ما هي ال 35.0نشطار النووي إىل كهرباء بكفاءة تبلغ ال ا تقوم حمطة طاقة نووية بتحويل طاقة. 111
سيكون من املمكن مالحظة هذه   هل تعتقد أنه 1000MW .(b)باستطاعة مستمرة تبلغ الطاقة الكهربائية  سنة واحدة إلنتاج

 ؟ kg 104 لوقود الكلية لإذا كانت الكتلة يف الكتلة  اخلسارة

  يف غاية األمهية شروط التشغيل اآلمنة سنوات قبل أن تصبح  الصواريخ اليت تعمل بالطاقة النووية لعدة على  ث احبأجريت أ. 112
((a  افرتض أن ارتفاع  )   اجلاذبية؟ إلدخاله يف مدار أرضي منخفض، مع إمهال اخنفاض تدمريهالواجب  زء من كتلة الصاروخ  اجل ما هو

1.00   السفينة كتلة ت( إذا كانb)(.  والطاقة الكامنة اجلاذبية الالزمة  (كية )الكالسيكية حسب كل من الطاقة احلر او  ،km 250املدار  

kg (100 tons) 510×، من مادة  واحد طن  ناتج عن  النووي ال نفجاراال إمجايل  هو ما فTNT ؟ 

دروجني إىل الطاقة  اهلمن   ٪ من كل كيلوغرام0.7  حنو  . يتحولمن اندماج اهلدروجني  W2610×3.85 تنتج الشمس طاقة مبعدل.  113
إذا كانت الشمس عبارة عن هدروجني بنسبة    (b)  ثانية؟  من اهلدروجني خيضع لالندماج يف كل  اا كم كيلوغرام  a))   املولدة من الشمس

http://cnx.org/content/m58312/latest/#fsid1165036086155
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أن تنتج طاقة مبعدهلا    ها ميكن الشمس، فكم من الزمن   سلوك  تغرييلالندماج قبل أن   اهلدروجني  نصف هذا وميكن أن يتعرض 90.0٪
عند   اسرهالشمس اليت ستخلة من كتاملئوية  ما هي النسبة  (d) يف الثانية؟ تهاختسره الشمس من كتل اا كيلوغرام كم  (c)  يل؟احلا

 (؟ b)  طلب يف ال سوبالزمن احمل انقضاء 

 يل لورنتز. حتو  باستخدامللجسيم هو ثابت   2c 2p - 2E أن  ثبتأ. 114
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 ةالفوتونات واألمواج المادي  |سادس ل الالفص
  PHOTONS AND MATTER WAVES 

 

 

 التي لها شكل حبة الفاصولياء باتيبحاليبلغ طول  المأخوذة بواسطة المجهر اإللكتروني،وب اللقاح صورة حب  1.6 الشكل 
ج  امو أوذلك ألن أطوال   ليدي،أعلى بكثير من المجهر الضوئي التق بمقدرة فصلتتمتع المجاهر اإللكترونية . μm50 نحو

 المرئي.ء فوتونات الضو  جا مو أمن أطوال   مرة   100.000 نحوأقصر ب المستخدمة اتاإللكترون
(credit: modification of work by Dartmouth College Electron Microscope Facility) 

 تروني(. كلقسم المجهر اإل –وث امتمن قبل جامعة دار  تعديل العملتم : ئتماناإل) 
 

 مخطط الفصل
 إشعاع الجسم األسود 1.6

  الكهرضوئيالمفعول  2.6

 كومبتون مفعول 3.6

 نموذج بور لذرة الهدروجين 4.6

  يللدي برو  األمواج المادية 5.6
  "جسيم –موجة "زدواجية اال 6.6

 

   ةـــالمقدم
هذه   التعامل مع الضوء على أنه جمموعة من اجلسيمات، و  باراعت ا يف القرن العشرين مهاليت ظهرت اثنان من أكثر املفاهيم الثورية 

والذي يسمح   الفحص اجملهري اإللكرتوين، كجديدة  . أدت هذه اخلصائص املوجية للمادة إىل اكتشاف تقنيات أمواج اجلسيمات ك
 . 6.1يف الشكل  بني ، كما هو ماللقاح حبوب كالبنية الدقيقة لألجسام  لنا بفحص 

إشعاع اجلسم   تفسري ل  1900مفهوم قدمه الفيزيائي األملاين ماكس بالنك يف عام  و ، وهيطاقكم ال اليف هذا الفصل،  ندرس س
ضوئي.  ر الكه  املفعول   تفسريفوتون"( لال األسود. وسنناقش أيضاا كيف ساهم ألربت أينشتاين يف توسيع مفهوم بالنك إىل كم الضوء )"
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الطول املوجي   انزياحات لشرح  1923لفوتون يف عام كومبتون مفهوم ااألمريكي آرثر   عرض أيضاا كيف استخدم الفيزيائي ستون
من قبل   1924ة يف عام يج املاد ا مو األ كيف مت افرتاض   ندرس، سهدروجنيبعد مناقشة منوذج بور لل املالحظة يف األشعة السينية.

من قبل كلينتون دافيسون وليسرت   1927- 1923التجارب اليت أجريت يف  درسمنوذج بور ون ثبات صحةإل  لويس فيكتور دي برويل
 .  ةي املاد دي برويل  ج ا مو أ اليت أكدت وجود و جريمر 

 

 Blackbody Radiation  إشعاع الجسم األسود | 1.6
 األهداف التعليمية 

  على: ا  ، ستكون قادر الجزء من الفصلفي نهاية هذا 

 . سودالجسم األمن  الصادرةتطبيق قوانين فين وستيفان لتحليل اإلشعاعات  •

 . اقي الط كمّ للشرح فرضية بالنك  •
 

يشع   أن اجلسم األكثر برودة يف فصل سابق علمنا . تاألطوال املوجية امتداد نطاق  على  اا طيسيكهر   اا شعاعاألجسام إ مجيع  تصدر 
يتغري  فإنه  من خالل املالحظة أنه عندما يتم تسخني اجلسم وترتفع درجة حرارته، اا أيضعلم . ناا م األكثر دفئطاقة أقل من اجلس

ة  مع ارتفاع درجة حرار .  ، مث من األمحر إىل الربتقايل، وهكذا دواليكمحرمن حتت احلمراء إىل األ  الصادرةالطول املوجي لإلشعاعات  
حيث  املتوهج:  للمصباح    هذا هو املبدأ األساس .  الكهرومغناطيسي  يفالط   موجية أصغر من  يضيء بألوان تقابل أطواالا فإنه  ،  اجلسم
اجلزء املرئي من الطيف  كل   يغطي توهجه يف النهايةفإن ، ه تسخين يستمر ساخن باللون األمحر، وعندما  معدين  سلك يضيء 

ها الطاقة املشعة  عندطول املوجة اليت تكون  ،( )اختصاراا  باعثال إلشعاع، أو الباعث ل (T)اجلسم  درجة حرارةحيدد . الكهرطيسي
من األطوال   طيف ، 6000kو  5000kحرارة سطحها بني  مس، اليت ترتاوح درجة سبيل املثال، تشع الش على. األقصى  حدها عند 

  ، k300حنو ، عندما تكون درجة حرارته اإلنسان  جسم . كما يشعاملرئي من الطيف الكهرطيسي اجملال يف  nm560 حنو املوجية 
 .  حتت األمحر أشعة يف اجملال 

عند  حالة التوازن الديناميكي احلراري، تتحقق  .من االنعكاس جزئياا و من االمتصاص اا جزئيما جسم  وارد علىاإلشعاع ال يعاين 
ميتص اإلشعاع(  الذي  سماجل لإلشعاع )أي  اجليد الماص  لذلك، فإن ه.إصدار معدل  معامتصاص اجلسم لإلشعاع  معدل  تساوي
الجسم  بهذا اجلسم  يسمىو  عليه؛  د الوار  اإلشعاع الكهرطيسي بامتصاص كل ص املثايل  اامل قومي . اا أيض اا لإلشعاعجيد مصدراا يعد 

 . األسود

  تصور قريب ، ميكننا بناء وارد من اإلشعاع ال 100%، ألنه ال يوجد جسم مادي ميتص اا مثالي دعلى الرغم من أن اجلسم األسود يع
     . 2.6الشكل كما هو موضح يف ،التجويفي شع املتُعرف باسم  جتويف مغلقشكل ثقب صغري يف جدار  علىلجسم األسود ل

يصبح  عرب ثقب صغري يف جدار التجويف  أي إشعاع يدخل أن ومظلمة، حبيث  ة خشنلمشع التجويفي اجلدران الداخلية ل تكون
اإلشعاع  كمية متتص جدران التجويف   (، T يف حالة التوازن الديناميكي احلراري )عند درجة احلرارة. التجويفهذا حماصراا داخل 

رج  باإلشعاع الذي خي  ثقبال اإلشعاع الذي يدخل يتم موازنة داخل التجويف،ضافة إىل أنه  اإل . ببالضبط   ا منه  تصدرالذي    ها، نفس
  الصادرةطيسية  ج الكهر ا مو األ   ُتسمىثقب.  املشع من ال  جلسم األسود من خالل حتليل الضوءا  إصدارميكن احلصول على طيف  منه.  
 .  سوداأل اع الجسم شعإب األسود  ن اجلسمع
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 ي. تجويف مشعفي جدار  من خالل ثقب صغير فيزيائياً  لجسم األسودا حقيقيمكن ت: 2.6 الشكل
   

   الشكل ) جلسم األسودا T ودرجة حرارة  صادرلإلشعاع ال  λ الطول املوجيكٍل من على   I(λ, T)إشعاع اجلسم األسود  شدة تعتمد 
حدة املساحة  او ب اإلشعاع استطاعة  وهأخرى، عبارة وب ؛يوجاملطول ال واحدة بشعاعية اإل االستطاعةشدة   I(λ, T)تابع ال(. 3.6
يف   صدراليت ت حدة املساحة او يف  االستطاعةهي  I(λ, T)dλفإن  التعريف،  هلذا اا وفق. حدة الطول املوجياو ب يتجويفاملشع ال ثقب ل

  يف  من التجاويف ة صادر بني األطوال املوجية لإلشعاعات ال شدات ال توزع متت دراسة. λ + dλ إىل   λ  منة ل املوجي اطو األ  جمال
تتبع أطياف   كما  ؛( 4.6 الشكل )  إشعاع اجلسم األسود  منحين من املواد صادراإلشعاع ال يتبع اا مومع. و عشر التاسع القرن  هناية

 .  منحىن إشعاع اجلسم األسود   بشكل تقريبالنجوم 

  

 

مختلفة  منحنى درجة حرارة ق كليواف. لصادرلطول الموجي لإلشعاع الدة إشعاع الجسم األسود تابعية ش :3.6 الشكل
 ي العلوي(.  منحن)ال عالية  حرارة درجة ( إلىي السفليمنحنالمن درجة حرارة منخفضة ) األسود، بدءاً لجسم ل
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( األسود المنحنى) المنحنى األزرق( ومنحنى إشعاع الجسم األسود) الكوارتز سطح من لصادرطيف اإلشعاع ا: 4.6 الشكل
  . 600k درجة حرارة عند

 

قانون    3.6 الشكل يوضح. ستيفان قانون و  قانون فني لإلزاحة: النتائج التجريبية إلشعاع اجلسم األسوديلخصان ن ان مهما قانون
طول  كان  درجة حرارة اجلسم،    ه كلما ارتفعتاملنحنيات، أن  يف هذه  الحظن.  منحنيات الشدة  قممالذي يربط    املنحينب  زاحةفني لإل

 بالعالقة التالية:    قانون فني عن عرب  يُ ،  ياا كمأقصر.    يف منحىن اإلشعاع صدار اإل املوجة املقابل لذروة 

 

  شدأسود األسم يشع عنده اجل هو الطول املوجي الذي  max λ وبعبارة أخرى، . يف منحىن اإلشعاع  قمةهي موضع ال  max λ :حيث
  زاحة فني لإل   يسمح لنا قانون.  الكلفن بواحدة    مقدرة  احلرارة، درجة  1.6المعادلة   يفالحظ أنه  .  T  عند درجة حرارة معينة  يكون  ما

 ا.  منه  الصادربتقدير درجات حرارة النجوم البعيدة عن طريق قياس الطول املوجي لإلشعاع 

 درجات حرارة النجوم البعيدة

يف جمموعة   النجمرؤية ميكنك فسوف السماء،  إىليف أمسية صافية خالل أشهر الشتاء، إذا كنت يف نصف الكرة الشمايل وتنظر  
له لون أمحر  و   Betelgeuse  بيتيليجوز ، يسمى  جنم آخررؤية  ميكنك  و  ،لون أزرق بومض  ي  والذي   والذي يسمى راجيل   أوريون،   الصياد 

 بيتيليجوز؟ أم   جيل ار  أي من هذين النجمني هو أكثر برودة، . ف 5.6 الشكل  يفكما هو موضح 

 
 
 

 1.6 مثال
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  الحل: خطة

.  ذروة إصدارهالطول املوجي لشدة  لقانون فني، تتناسب درجة حرارته عكساا مع اا وفقو . م أسودسجعلى أنه مع كل جنم  تعامل ن
𝜆max  الضوء األزرق  طول موجة 

(blue)
𝜆max  الضوء األمحرة  أقصر من طول موج  

(red)
إنه  دقيقة، فالوجية  املطوال  األ حىت لو كنا ال نعرف  .  

 .  جراء التناسب يزال بإمكاننا إال 

 ل: الح

 لدينا يكون  محر، األ مثيله كتابة قانون فني للنجم األزرق و ب

 

 جند:  6.2المعادلة    تبسيطب

 

 راجيل.   برودة منأكثر  بيتيليجوز ن  ، فإ لذلك 

  مالحظة:
  منه  يصدر الطول املوجي لإلشعاع الذي كان ،  الصادر  خيربنا أنه كلما ارتفعت درجة حرارة اجلسم زاحة فني لإل الحظ أن قانون 

أو    كالنجوم   اا كبري   جسماا كان    ، سواءا مصدر لإلشعاع ألي جسم   بشكل عام  اا التحليل النوعي املقدم يف هذا املثال صاحل  عدُّ يُ ر.  أقص
 الكهربائي.  صباح املاملتوهجة يف  ة فتيلال ك  ا  صغري  جسماا 

يف خمترب الكيمياء  بنسن موقد الصادر عن  هب أما الل ،لون مصفر ذو هلب الشمعة املعطرة باخلوخ تحقق من فهمك:  1.6 
 ه درجة حرارة أعلى؟ ل  ني لهبال هذين أي . مزرق  هلون ف
 

 

الكتف األيمن   ند، عاً مصفر  اً ما تأخذ لون النجمة الحمراء "بيتيليجوز"، والتي عادةً  تظهر في مجموعة الصياد  5.6 الشكل
  قدمال ندظهر عتي لتاو يجل،  اهي ر ف ،يمينالزرقاء العمالقة في أسفل ال ةالنجمأما (. يسرالقسم العلوي األ  للشكل )في

 . اليسرى للصياد
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ألطوال املوجية  ا  من   طيف ل   صدر الكلية إلشعاع اجلسم األسود امل  االستطاعة الذي يتعلق ب ،العالقة التجريبية الثانية هي قانون ستيفان
  عند منحىن إشعاع اجلسم األسود  عة أسفلالكلية باملنطقة الواق الستطاعةمتثيل هذه ا  3.6الشكل يف جرى . عند درجة حرارة معينة
  العالقة ب  قانون ستيفان اا عنكميصادرة. يعرب  الكلية ال ستطاعةة حرارة اجلسم األسود االمع ارتفاع درج تزداد  . Tدرجة حرارة معينة 

 التالية: 
 

 

 ، لتزمانبو  -بت ستيفان ثا هو σ هي درجة حرارته )بالكلفن( و Tو  هي مساحة سطح اجلسم األسود  A :حيث
)4·K2W/(m8 -= 5.670×10 σ .قياس درجة   قانون ستيفان تقدير مقدار الطاقة اليت يشعها النجم عن طريق ننا من خاللميك

 .  عن بُعد  حرارته
 

 إشعاع النجوم  استطاعة

  األبيض النموذجي  مالقز حجم  رب ايق". مث إىل جنم "قزم أبيض  ، أمحر   اا "عمالق اا جنماألمر  هنايةسيتطور ليصبح يف شمسنا ك  جنمٌ 
  K 33.0×10 العمالق األمحر النموذجيدرجة حرارة سطح  تبلغ. يف حني K 42.5×10 حنوحجم األرض، ودرجة حرارة سطحه 

  الكلية الطاقة ماهي ساحة و امل االستطاعة الصادرة بواحدةمتوسط  ما هو. القزم األبيض نصف قطر مرة  100000 حنو ونصف قطره 
 ؟ قارن بينهم النجوم؟كل من هذه لة ث عنبامل

 الحل:  خطة

مع القوة   النجم هذا اليت يشعها  الكلية  تتناسب االستطاعةقانون ستيفان، إىل  ا د، واستنادا إذا تعاملنا مع النجم على أنه جسم أسو 
  P/A ألن م ال حنتاج إىل تقدمي أي افرتاضات حول شكل النج السطح،  االستطاعة الصادرة بواحدة جيادإلته. حرار  ة الرابعة لدرج 

  تشع عرب سطح كروي   ستطاعةالكلية، حنتاج إىل افرتاض أن اال ستطاعة ساب االفإنه حل ومع ذلك، . يعتمد فقط على درجة احلرارة
 .  هو نصف قطره R حيث ، 2Rπ= 4 A  السطحهذا حييط بالنجم، حبيث تكون مساحة 

 الحل: 
 حنصل على:  قانون ستيفان  باالعتماد على بسيط بإجراء تناسب 

 

هذه  . ومتثل محر األ عمالق ال من  صادرةال ستطاعة اال ضعف 5000 حنوبيض األقزم ال  من ساحة امل حدة او تبلغ االستطاعة الصادرة ب
 جند:   6.5المعادلة ، وبتعويضها يف   a 4.8 =× 310بـ  النسبة 

 

غم من  على الر . محراأل عمالق المن  ة در صاال  ستطاعة جزء صغري من إمجايل اال ياملنبعثة من قزم أبيض ه ستطاعةنرى أن إمجايل اال
ألن   األبيض القزماليت يشعها  مثيلتها  محر تفوق بكثرياأل عمالق الالكلية اليت يشعها  ستطاعة ، فإن االاا اخنفاض درجة احلرارة نسبي

ان مرة  م قانون ستيفساحة، نستخداملحدة  او طاعة الصادرة بستلتقدير القيمة املطلقة لال .  مساحة سطح العمالق األمحر أكرب بكثري 
   :ى لقزم األبيض، حنصل عل. من أجل قيم اأخرى

 2.6 مثال
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 :لقزم األبيضا نتيجة  نسبيجة مماثلة للعمالق األمحر عن طريق  تاحلصول على ن  كن ميو 

 

 مالحظة: 

مساحة   داجي ومع ذلك، إل. 7.6 المعادلة ميكننا استخدامبيض، من حيث املبدأ، األقزم ال من  االستطاعة الصادرةلتقدير إمجايل 
وينطبق الشيء  .  هنا يتوقففإن احلل    لذلك، .  يف هذا املثال   ه ذكر الذي مل يتم  ، و قطره نصف  حنتاج إىل معرفة متوسط  فإننا  سطحه،  

  .نفسه على النجم العمالق األمحر

  – التوهجب قضيبالهذا ، يبدأ حرارتهمع ارتفاع درجة و جتري عملية تسخني قضيب حديدي.  تحقق من فهمك: 2.6 
لشرح هذه    قانون فني ستخدم إما منحىن إشعاع اجلسم األسود أو. ا، مث أصفر اا ، مث برتقالياا فاحت  ر، مث أمح اا أمحر باهتيف البداية  يكون  

 .  التغيريات يف لون التوهج 

نصف قطر   إذا كان. ف اا الكلية نفسها متام باالستطاعة شعان ي ، β و α نيجنموجود ض بفر تحقق من فهمك:  3.6 
  أيهما أكثر سخونة؟ ؟مني النج ينح هذو حرارة سطدرجات فما هي نسبة  ، βالنجمنصف قطر يساوي ثالثة أضعاف  α جمالن

،  اا جتريبي اا معروفاجلسم األسود    كان منحىن إشعاع وقد  .  1862يف عام اجلسم األسود  مصطلحبصياغة    غوستاف آر كريشوفقام العامل  
هو منوذج األمواج   T درجة احلرارة األسود عندجسم  لل)املادي(    فيزيائي. النموذج ال 1900  عامال  حىت  فيزيائياا   اا سري د تفلكن شكله مل جي
هلذه  ميكن . التجويف هذا مع جدران  يناميكي حراريدتوازن حالة يف  ، (2.6 الشكل نظرا)تجويف ال يف  صورةالكهرطيسية احمل

طوال  عند خمتلف األبني أمناط االهتزاز املختلفة  الطاقة ع توز  جياد اهلدف هنا هو إ. هذا التجويف  ألمواج تبادل الطاقة مع جدران ا
.  ة يطوال املوجاألمقدار الطاقة اليت حيملها طول موجة واحد أو جمموعة من  ، نريد أن نعرفىخر أ عبارةب (. رتدداتال )أو  وجيةامل

غرار تلك اليت متت دراستها يف فصل سابق(   استخدام األساليب اإلحصائية القياسية )على مبجرد أن نعرف توزيع الطاقة، ميكننا
،  اا صحيح  فيزيائيعندما يكون النموذج الزياح. نالفني ل وقانون ستيفان وقانون  منحىن إشعاع اجلسم األسودكٍل من  للحصول على  

 .  التجريبية  املنحنيات معالتنبؤات النظرية   تتطابق

طيسية  ر الكه مواج، تكون األةالتعامل مع اإلشعاع على أنه موج م ة إشعاع اجلسم األسود، حيث يتسأل يف مقاربة كالسيكية مل
ال يوجد أي سبب مادي لقيام املوجة  . التجويف هذا مع جدران  باستمرار  طاقاهتا وتتبادل  ،رة يف التجويف يف حالة توازنو احملص

املوجة   قبل ن طريق تلقيها منر أو عاجلدا مادةعن طريق النقل من املوجة إىل  إما  الطاقة أي كمية من تبادل ميكن: خبالف ذلك 
.  بشكل مستقل  السري جيمس جينز طوره لورد رايلي و هذه الصورة الكالسيكية هي أساس النموذج الذي طوره . اجلدار مادة  من

  الشكل  ومع ذلك، كما هو مبني يفجينز.    – بقانون رايلي    تُعرف نتيجة هذا النموذج الكالسيكي ملنحنيات إشعاع اجلسم األسود
  املوجية القصرية، يتنبأ قانون األطوال   يف حدود.  صحيح  بشكل  التجريبية  النتائج  إعادة إنتاججينز فشل يف    –  يرايل  قانون فإن  ،  6.6

قيم حمددة يف املنطقة    ذاتة اإلشعاع  شداليت تكون فيها   التجريبية النتائج ، وهو ما يتعارض معلإلشعاع  الهنائية   شدةبجينز    – رايلي  
شعة فوق  كارثة األ "ُتسمىنتائج النظرية الكالسيكية والتجارب، واليت أصبحت  هذا االختالف بني . ة من الطيف فوق البنفسجي 

 .يف شرح آلية إشعاع اجلسم األسود  الفيزياء الكالسيكية تفشل يوضح كيف،  " البنفسجية
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 .الحظالجسم األسود الم رإصداطيف  جينز – رايلي ال يفسر قانون: كارثة األشعة فوق البنفسجية :6.6 الشكل
 

  ها، نفس جينز-رايلي منوذج استخدم بالنك فكرة. حيث  من قبل ماكس بالنك  1900مت حل مشكلة إشعاع اجلسم األسود يف عام  
توازن مع جدران  يف حالة  أن اإلشعاع   كهرطيسية بني اجلدران داخل التجويف بشكل كالسيكي، وافرتض  أمواج  تعامل معمبعىن أنه  
ت ذرية داخل جدران  اهتزازااالفرتاض بأن إشعاع التجويف ينبع من  ا بالنك يف منوذجه هيالفكرة املبتكرة اليت قدمه. التجويف

ر داخل جدران التجويف  و لذلك، ميكن لإلشعاع احملص.  للطاقة   منفصلة  قيم إال على  هذه االهتزازات  التجويف، وال ميكن أن حتتوي
أن  كوانتا، تفرتض  لقيم الطاقة املنفصلة، واليت أطلق عليها اسمفرضية بالنك . ة منفصل بكمياتو اجلدران فقط  تبادل الطاقة مع

قد كانت هذه فكرة جديدة  . و quantied energies ةمكم م كوانتية أو  طاقات داخل جدران التجويف هلااالهتزازات 
،  أن تأخذ أي قيمة مستمرة  هتزامل  لطاقة  ية، ميكنيف الصورة الكالسيك   ألنه ذلك    ،يف القرن التاسع عشر  الكالسيكية  الفيزياء جتاوزت
 :ةمكممأو   منفصلة قيم فقط   لكميكن أن مت ) nE  (هتز افرتض بالنك أن طاقة امل بينما 

 

)أو عدد  بالعدد الكمي  يسمى ة نفصلهذه الطاقات املالذي حيصي  n طبيعي ال  عدد . البالنك  مهتز هو تردد  f ،6.9 المعادلة  يف
     : بالنك ثابت يسمى    hفيزيائي الكم(. والثابت ال

 

على سبيل  . الكمأعداد  بواسطة  حلاالت الكمية)إحصاء( ا يتم تعداد .بالنك هتزحالة كمية لم فصلةاملن طاقة للكل قيمة   تقابل
، تكون  n =2 احلالة الكمية  كون يفي ندما ، وعhf = 1E هيته طاق، فإن  1n = ة يحلالة الكما بالنك يف مهتز  يكون  املثال، عندما 

 .  وهكذا..  ؛hf= 3 3E فإن  ،n 3 = احلالة الكمية كون يفيعندما  و  ؛hf= 2 2E طاقته

 : كسلسلة من حاالت الكم، واليت ميكن متثيلها  اا ال هنائي اا أن هناك عدد  6.9 المعادلة تظهر  
{hf, 2hf, 3hf,…, (n – 1)hf, nhf, (n + 1)hf,…}.  ة، ي طاق فجوةالتسلسل بهذا  يف    تنيمتتالي  تنيكمي  تنييتم فصل كل حال  ΔE = hf  .

طاقة لإلشعاع املوجود يف   أن يعطي طاقة من اإلشعاع يف التجويف )االمتصاص(، أو  كتسبأن يدار املوجود يف اجل هتزلملميكن 
  اا أيض. فخكمية أ حالة إىل اإلصدار املهتز عملية  نقلوت إىل حالة كمية أعلى، هتز عملية االمتصاص امل نقلت (. صدارالتجويف )اإل 

ه،  لد اال يوجد حد أقصى ملقدار الطاقة الذي ميكن تب.hf أصغر كمية من الطاقة ميكن تبادهلا هي كانت طريقة تبادل الطاقة، فإن
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إذا مل يكن حلزمة الطاقة هذه الكمية  . hf الطاقي كم لات ا مضاعفمن  اا صحيح اا ما يتم تبادله جيب أن يكون عدد كل  ولكن
 .جدار اجلسم األسود من ا هإصدار ها أو امتصاص بالضبط، فلن يتم

 لبالنك  فرضية الكم
 : ΔE كم اإلشعاع  ملهاحي املهتز ة من صادر على أن كمية الطاقة الالكم الطاقي  فرضية بالنك حول تنص 

ΔE = hf 
 

نه ميكننا التعبري  عين أهذا ي. f λ = c التالية  بالعالقة األساسية  طيسي يرتبط بطول املوجة وسرعة الضوءر اإلشعاع الكه  دد تر  يرتبط 
الطاقة يف اجلسم األسود، فإن فرضية   شدةعند تضمينها يف حساب . λ الطول املوجيبشكل مكافئ بداللة  6.10 المعادلة عن

 ي:  طول املوجالحدة او ب  صادر إلشعاع ال ل  لشدة االستطاعة  ةالتالي  ة النظري عالقةال بالنك تعطي 

 

املعرب عنها   الصيغة النظرية ُتسمى. J/K 23 - = 1.380×10 B k ثابت بولتزمان، وه B k هي سرعة الضوء يف الفراغ و c :حيث
  الشكل  انظر)  التجريب   منحىن إشعاع اجلسم األسود  يتوافق هذا القانون مع.  شعاع اجلسم األسود بالنك إل بقانون     6.11  المعادلة  يف

فني لالنزياح،   الشتقاق قانون . 6.11 المعادلة  من  ستيفان  نون وقافني لالنزياح باإلضافة إىل ذلك، ميكن اشتقاق قانون (. 7.6
قيمة ثابت  إجياد قانون ستيفان و  الشتقاق أما ا. I(λ, T) اإلشعاع شدة ملنحين إلجياد احلد األقصىساب التفاضلي احلخدم نست

  رارة عها اجلسم األسود عند درجة حجياد القدرة الكلية اليت يش إل  I(λ, T)ونكامل  ي ساب التكاملاحل نستخدم ف بولتزمان،  -  ستيفان 
 .  يف هذا الفصلحق رتك هذا االشتقاق كتمرين اليُ .  ∞ = λ إىل  λ = 0 األطوال املوجية من طيف   لامك  يف معينة 

  

 

الممثل منحنى إشعاع الجسم األسود التجريبي )صل( و متالممثل بالخط المنحنى الالنتيجة النظرية لبالنك ) : 7.6الشكل
 (. النقاطب

 تز بالنك الكوانتي )الكمي(هم
 .سويات الطاقةبني  فرق الطاقيال ب. احس Hz 145.0×10حنو  2.6  الشكل يفاملبني  يف جدار التجويف  بلغ تردد املهتز الكوانيت ي

 

 3.6 مثال
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 الحل:  خطة

ني   حالتني كميتفرق الطاقة بني خالل إجياد من ΔE الفرق الطاقي صل على وحن ،6.9 معادلة بال ملهتز كوانيت حاالت الطاقة  ى عطتُ 
 . n و  n + 1 متجاورتني

 الحل: 

 :ثابت بالنك مباشرة يف املعادلةالرتدد املعطى و  تعويض ميكننا 

J 19−10 ×Hz) = 3.3  1410 ×s)(5.0 ·J34 −10 ×= (6.626 h f = nh f  −h f + 1)n = ( nE −+ 1 n E= E Δ 

 مالحظة: 

  ادةأو جزيء من مما منوذج نظري لذرة  هو املهتز الكوانيت  ذلك أن  ،جويف لتا يف بناءالحظ أننا ال حندد نوع املواد املستخدمة 
 .  اجلدار

  ة؟هتزازية االيالطاق سوياتالبني  فرق طاقي أصغر  ما هو.  Hz 145.0×10 رتدد ب يهتز جزيء  : فهمكمن  تحقق  4.6 

 كالسيكي مهتزق نظرية الكم على يتطب

إلجياد   ماستخدم مفهوم التكمي. m 0.10 و ات ههتزاز اال هذه  ومطال . N/m 1000ه  بت ا ثنابض،   يف هناية  1.0Kg مقدارها  كتلة هتتز  
 ؟ كما يف هذا املهتز ،  املاكروسكوبية )اجلهرية( تكميم الطاقة مهم لألنظمة  هل . الكالسيكيهتز هلذا امل ي الطاق الفرق

 الحل:  خطة

له   مما إذا كان التكميفيمي و تق لنابض. ال  هذا  هنايةيف  f تردد  ، ولكن مع اا ي ومكم  النابض مهتزاا كما لو كان   6.10المعادلة نستخدم
 .الكالسيكي هتزهلذا امل املاكروسكوبية ع الطاقة الكلية م وانيت )الكمومي( الك يالطاق  لفرق ا تأثري كبري أم ال، نقارن 

  الحل:

 : هو ، 1.0kg  m =لكتلة، ل  f رتددفإن ال  ،N/m3= 1.0×10 k ،نابض ثابت المن أجل قيمة 

 

 :  ي هذا الرتدد ه الطاقة الكمية )الكمومية( اليت توافقإن  

 

 الهتزاز: تكون طاقة ا  ،A = 0.10m الهتزازا مطالكون  يعندما  

 

 مالحظة: 

لذلك،  . جداا صغري  ة يالطاق سويات ال الفرق الطاقي بني أن  . نالحظ E/EΔ 10 ≈-34 الكالسيكي، لدينا هتز وبالتايل، بالنسبة للم
ذا هو السبب يف أنه ميكن تطبيق املبادئ الكالسيكية على  . همستمرة اا قيم الكالسيكي  املهتز العملية، تأخذ طاقة  جلميع األغراض  

 .  دون فقدان الدقة  يف احلياة اليومية نااليت تصادف املاكروسكوبيةاألنظمة 

 1.0  كتلة صغرية قدرها  ، وإمناkg 1.0خمتلفة إذا مل تكن الكتلة     4.6  المثال  هل ستكون النتيجة يف  تحقق من فهمك:   5.6   

μg0.10  االهتزاز مطالان  ، وك μm؟   

 
 

 
 

 
 

 
 

 4.6 مثال 
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مل يتبع أي نظرية فيزيائية  كونه  على حممل اجلد تكميم الطاقةعندما نشر بالنك نتيجته ألول مرة، مل يأخذ جمتمع الفيزياء فرضية 
مة" نظرية  الء ياضية مفيدة أدت إىل "م ة ر خدع ينظر إليها، حىت من قبل بالنك نفسه، على أهناكان .  راسخة يف ذلك الوقت

تكميم  ضوئي، الذي أعطى فيه الكهر  مفعولينشتاين شرحه للأعندما نشر  1905عام  مت تغيري هذا التصور يف. للمنحىن التجريب
 .  أي جسيم من الضوء : جديداا  معىن الطاقة لبالنك 

 

 Photoelectric Effect الكهرضوئي مفعولال | 2.6
 يمية األهداف التعل

  على: ا  ، ستكون قادر الجزء من الفصلفي نهاية هذا 

 .  الكهرضوئي مفعولصف الخصائص الفيزيائية للو  •

  . شرح لماذا ال يمكن تفسير المفعول الكهرضوئي بواسطة الفيزياء الكالسيكية  •

 . الكهرضوئي تفسر المفعول   جسيم اإلشعاععن فكرة أينشتاين أن   صف كيفو  •
 

اإلشعاع   موجة يتم امتصاص ، كفاية يسية أحادية اللون ذات طول موجي قصري مبا فيه الطجة كهر ملو  معدنعندما يتعرض سطح 
اإللكرتونات    ُتسمى.  المفعول الكهرضوئي الظاهرة باسم هذه تُعرفعرض لإلشعاع.  امل   املعدن  سطح   إلكرتونات من   عثتنب و   الوارد 

 . الضوئية اإللكتروناتباملنبعثة يف هذه العملية 

لكرتونات الضوئية  لإل  مصدراا صبح ت  يت الو ، )مصعد( كأنود مادة اهلدفختدم . دراسة املفعول الكهرضوئيخمطط 8.6  ل شكاليبني 
ضوئية  لكرتونات ال يتم مجع اإل .  الكهرضوئي بالقطب    )املادة(   القطب   سمي هذا . ونبواسطة إشعاع أحادي اللون  تم إضاءته عندما ت
، أو ميكن  هذين القطبني بني  كمونميكن زيادة أو تقليل فرق ال. دباملصع رنةا أقل مقا  عند كمون يكون، والذي )مهبط( يف كاثود

حبيث ال تفقد اإللكرتونات الضوئية طاقتها احلركية عند   مفرغ من اهلواءاجي األقطاب يف أنبوب زجهذه يتم وضع . عكس قطبيته
   .هذين القطبنيبني  املنطقة جبزيئات اهلواء يف  اصطدامها

(.  القطبنيهناك فجوة بني  أن    الحظ)كوهنا مفتوحة  جيل أي تيار يف هذه الدائرة  لإلشعاع، ال يتم تس   مادة اهلدفتتعرض  عندما ال  
  بالتيار  يسمىو ضها لإلشعاع، يتم تسجيل تيار يف هذه الدائرة؛  ي وتعر  لب للبطاريةا الس  مادة اهلدف بالقطب ولكن عندما يتم توصيل  

  يف القطب اآلن  مادة اهلدفحبيث يتم توصيل  هذين القطبني،بني  الكمونفرق كس قمنا بع اآلن  رض أننابف  . الضوئي
  كمون ذا الهل يمة قعند  اا متام رور الضوئي تدرجيياا ويتوقف يف النهاية عن امل التيار خاقتيت . ببطء كمون للبطارية، مث نزيد ال املوجب
   (stopping potential) وقف بكمون الت  رور،املعن عنده التيار الضوئي  الذي يتوقف  كمون،ويطلق على فرق ال. العكسي
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من  في أنبوب زجاجي مفرغ مصعد والمهبطال يتم وضع. الكهرضوئي مفعولدراسة المخطط تجربة   :8.6 الشكل
د  وار اإلشعاع ال. كهرضوئيالتيار الويقيس مقياس تيار كهربائي  ،القطبينالكهربائي بين  كمونفرق ال فولتميتر قيسالهواء. ي

 .  أحادي اللون
 

 الكهرضوئي مفعولخصائص ال

  تأخر غياب ال ( 1الفيزياء الكالسيكية: ) وفق مفاهيمالث خصائص مهمة ال ميكن تفسريها حيتوي املفعول الكهرضوئي على ث 
درس  ندعونا  .   (cut-off)قطعالوجود تردد  (  3و )  وارد شدة اإلشعاع ال   ن ( استقاللية الطاقة احلركية لإللكرتونات الضوئية ع2، )الزمين

  .كل هذه اخلصائص

 التأخر الزمني غياب 

يتناقض  وارد. إلشعاع الل اا جد منخفضة شدة عند، حىت على الفور منه عث اإللكرتونات ، تنبمادة اهلدفعندما يضرب اإلشعاع 
إشعاع منخفض  من أجل  أنه   يةالكالسيك تتوقع الفيزياءحيث    ، ى أساس الفيزياء الكالسيكيةاملبين علمع فهمنا    تأخر الزمين لا غياب  

ومع ذلك، مل يالحظ   قطب،طح ال غادرة س مل  كافية طاقة قبل أن تتمكن اإللكرتونات من احلصول على  طويلوقت    مضي الطاقة، سي
 .يرتاكم الطاقالهذا 

 ضوئيةونات الوالطاقة الحركية لإللكتر  واردشدة اإلشعاع ال

فرق  . عندما يكون القطبنيبني  املطبق كمونال فرقل  التيار الكهرضوئي  لتابعية ، ةنموذجي ال تجريبية النحنيات امل9.6 الشكل  يبني
يد  از يت ال  قيمة هذه الالكمون فوق  زيادة . عند قيمة ثابتة )تيار اإلشباع( التيار بشكل مطرد حىت يصل إىل  تزايد ، ي الكمون موجباا 

كلما  ف ، كمون سالباا الفرق . عندما يكون تيار الكهرضوئي ى للأعل اا قيم اإلشعاع  لشدة اا. تعطي القيم األعلى التيار الضوئي إطالق 
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شعاع  شدة لإلأي . من أجل التوقف  كمونتصبح صفرية عند  لقيمة التيار الضوئي  ت فضاخن ، الكمون  لفرق  زادت القيمة املطلقة 
 .  اهنفس قيمة ال عند  اا دائم تبقى   التوقف كمون قيمة  فإن  عالية أو منخفضة،  شدةكانت ال  ، سواءٌ وارد ال

.  طاقة اإللكرتونات الضوئية عادية من وجهة نظر الفيزياء الكالسيكية، يتعني علينا أوالا حتليللفهم سبب كون هذه النتيجة غري 
وجة الكهرطيسية  امل  من   طاقته احلركية  اإللكرتون  هذا  اكتسب.  K  طاقة حركية مادة اهلدف  سطح    الذي يغادر  الضوئي اإللكرتون  ميلك  

  و   كمونفرق ال   ΔV حيث ، qΔV  قدارامل وتتغري طاقته ب  ضمن القطبني،  ي الكهربائ  لكمونا  بتأثري الضوئي  لكرتون  يتحرك اإلواردة.  ال
q = - eلإللكرتون   صل على توازن الطاقة حن العمل، طاقة تطبيق نظرية فإنه ب ية، . بسبب عدم وجود أي قوى سوى القوة الكهربائ
، يفقد  sV−Δ  التوقف كمون    تطبيق  يتم  عندما .  الضوئيلإللكرتون  ية  الطاقة احلرك  هو التغيري يف K Δ ، حيث0V Δe −K Δ =  الضوئي

، حبيث   0sVΔ−(e −) iK −(0 = (ة هكذا، يصبح توازن الطاق حالة سكون. و  صبح يف وي  iK اإللكرتون الضوئي طاقته احلركية األولية
كون لإللكرتون الضوئي هي طاقته احلركية  تن ن أميك max K التوقف، فإن أكرب طاقة حركية  كمونيف ظل وجود  . sVΔe=  iKأن 

  كمون عن طريق قياس    ميكن قياس أكرب طاقة حركية لإللكرتونات الضوئية مباشرةا  لذلك،قطب.  تلكها على سطح ال مياليت  و األولية،  
 :التوقف

 

اإللكرتون  ميتص  الكالسيكية، نظريةيف ال. النظرية الكالسيكية مع النتائج التجريبية ميكننا يف هذه املرحلة أن نرى أين تتعارض 
الطاقة   فمن املتوقع أن تكون  عالية، شدة هذا يعين أنه عندما يكون لإلشعاع الساقطو  ؛مستمر شكل ضوئي الطاقة الكهرطيسية بال

.  ية منخفضة من املتوقع أن تكون الطاقة احلرك فإنه  منخفضة،  شدةوباملثل، عندما يكون لإلشعاع . عالية 6.12 المعادلة  احلركية يف 
 .مستقلة عن شدة الضوء  ضوئيةنات اللكن التجربة توضح أن الطاقة احلركية القصوى لإللكرتو 

  

 

،  د ار و ال إلشعاعل ي شدةمن أجل أ أنه . ي الحظ من هذه التابعيةالمطبق لفرق الكمونلتيار الضوئي تابعية ا:  9.6الشكل
 . دائماً  نفسها التوقف هي كمونيمة فإن ق (،السفلي يحنمنالمنخفضة ) العلوي( أو يكانت عالية )المنحن سواء  

 

 وجود تردد قطع

(  قطعالتردد  هذا الرتدد )  قيمة .ضوئي ال   ر تياظهر دوهنا ال ال يحيث    وارد اإلشعاع ال   لرتددي سطح معدين، يوجد حد أدىن  أل  بالنسبة 
  ميالا ُتظهر البيانات التجريبية . عدنباختالف املحيث ختتلف قيمة تردد القطع الكهرضوئي هي خاصية فيزيائية للمعدن:  للمفعول 
   وارد. اإلشعاع ال تردد مع زيادة  ضوئية على السطح خطياا نات اللإللكرت  احلركية تنمو الطاقة(. 10.6 الشكل نظر ا ) اا منوذجي اا خطي

.  املفاهيم الكالسيكية حوظة مع  ال تتفق أي من هذه الظواهر املل .  واحد  يلٍ طية مب منحنيات خ املعدنية األسطح تعطي قياسات مجيع
على اإلطالق، وجيب   وارداإلشعاع ال ددللوصف الكالسيكي، ال جيب أن تعتمد الطاقة احلركية لإللكرتونات الضوئية على تر  اا وفق
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  شكل طيسية بر طاقة من املوجة الكه  اإللكرتونات كتسببدالا من ذلك، يف الصورة الكالسيكية، ت. قطعأال يكون هناك تردد 
فإنه  ، اا أن الضوء ساطع ، مادام لذلك. وال شيء آخر واردعلى شدة الضوء ال  فقط هاكتسب، وتعتمد كمية الطاقة اليت تتمرمس
 .  ضوئي الكهر فعول املتوقع أن يستمر امل  من

  

 

فقط  وئييمكن أن يحدث المفعول الكهرضوارد. اإلشعاع ال  لترددلطاقة الحركية لإللكترونات الضوئية تابعية ا  10.6 الشكل
تردد بسطح معدني  كليتميز . هنفس يلملها ال خطية منحنياتتعطي قياسات جميع األسطح المعدنية . cf فوق تردد القطع

 .خاص بهقطع 
 

 العملتابع 

ي  الطاقل الكم استنتج أينشتاين أنه إذا كانت فرضية بالنك حو . فقد ينشتاين أ  من قبل 1905مت شرح املفعول الكهرضوئي يف عام 
وصف امتصاص الطاقة من  ل اا أيض صلحت  بني اإلشعاع الكهرطيسي وجدران التجويف، فيجب أن  يتبادل الطاقاللوصف حة صحي

تتجاوز  . منفصلة حزماملوجة الكهرومغناطيسية حتمل طاقتها يف  افرتض أن. وقد القطباإلشعاع الكهرومغناطيسي بواسطة سطح 
  مواج األ وبعبارة أخرى، فإنه ينص على أن  ي.  طاق  الضوء نفسه يتكون من كم  أن  علىتنص   افرتاضات أينشتاين فرضية بالنك ألهنا

 .  )كوانتية(  مكممة طيسية الكهر 

يتحرك كل فوتون  . هو جسيم الضوء  الفوتون. من الفوتونات f الرتدد يذ يف مقاربة أينشتاين، تتكون حزمة الضوء أحادي اللون 
 كمايلي:  طاقة الفوتون  عن  بشكل صريح  عربفقط. وي   fه  تردد علىالفوتون    طاقةد  تعتم.  fE  ي مقدارهبسرعة الضوء وحيمل كم طاق

 

  ته طاقنح كامل كل فوتون ميفإن   ، ىل سطح املعدن إتصل الفوتونات عندما الكهرضوئي،  فعول يف امل . هو ثابت بالنك h حيث
، وال توجد  " ال شيء  أو  شي  "كلهو من نوع  اإللكرتون  هذا النقل للطاقة من الفوتون إىل  .  على سطح املعدنواحد فقط  لكرتون  إل

  يعطيهو إما أن  ظاهرة الكم جوهر إن. فقط من طاقته ويبقى على قيد احلياة  اا يفقد فيها الفوتون جزء " كسرية"قل عمليات ن
، حيث  الصورة الكالسيكية وهذا يتناقض مع . على اإلطالق  أي شيء يعطي ال أنه الفوتون طاقته بالكامل ويتوقف عن الوجود أو 

  fEمقدارها  على السطح يستقبل طاقة  موجود  توازن الطاقة إللكرتون  فإن الكمي،  الفهم هذا بوجود. الطاقة الكسريةيُسمح بنقل 
 هو:   من فوتون

ϕ + max K = f E 

هي   ϕ ،السطح  عناللحظة اليت ينفصل فيها اإللكرتون يف  ميتلكها اليتو ، 6.12 المعادلة  هي الطاقة احلركية، املعطاة يف max K حيث
عمل مميز، كما  تابع كل معدن له .  لمعدنل ملتابع الع ϕ هذه الطاقة  ُتسمى . ن السطحعضوئي إلكرتون الطاقة الالزمة لفصل 



 

301 

  توازن   معادلة عكسب ببساطة نقوم  يه على السطح،  ئلكرتونات الضو إلل لحصول على الطاقة احلركية ول . 1.6 الجدول هو موضح يف
واليت   الطاقة احلركية لإللكرتونات الضوئية،عالقة يعطينا  هذااملمتص. للتعبري عن طاقة الفوتون  6.13 ة لعادالم الطاقة واستخدام

 رد:  لوااإلشعاع ا تردد تعتمد صراحة على 

 

 . 6.14لمعادلةل  فيزيائياملعىن الميكننا اآلن توضيح . و فيزيائياا  ا عميقةهلكنو هذه املعادلة هلا شكل رياضي بسيط 

 

 العمل لبعض المعادن  تابعالقيم النموذجية ل 1.6ل الجدو 
 ϕ (eV) المعدن

Na 2.46 

Al 4.08 

Pb 4.14 

Zn 4.31 

Fe 4.50 

Cu 4.70 

Ag 4.73 

Pt 6.35 
 

.  أن هذه التفاعالت حتدث بشكل فوري زمين تأخر  يعين عدم وجود. إلكرتون وفوتون  يف تفسري أينشتاين، حتدث التفاعالت بني
  خالل إىل السطح املعدين  الواردة عدد الفوتونات  شدة الضوء  . توافق خفض شدة الضوء التفاعل عن طريقا هذ زمن زيادة ال ميكن 

واحد وفوتون   بني إلكرتونجيرى  حيدث ألن التفاعل    املفعول الكهرضوئييظل    ،جداا شدة اإلضاءة املنخفضة    عندحىت  .  زمنال حدةاو 
على سطح   سيظهر  اإللكرتون الضوئي فإن   ،رتبط إىل إلكرتون معطائها  ه طاقة كافية إلفيقل  يوجد فوتون واحد على األ  مادام .  واحد
 .  قطب ال

ضوئي ميكن أن تأخذ  ن ال لإللكرتو  maxK احلركية  الطاقة ألننظراا    الكهرضوئي  لمفعولل   cf  وجود تردد القطععلى    6.14المعادلة  تدل  
هبذه   حنصل  =ϕ – cf h 0  صفر،مساوية للالطاقة احلركية    عندهتكون  عتبة    تردد  كهذا يعين أنه جيب أن يكون هنافقط. و   إجيابية  اقيم

 :لرتدد القطععالقة  على  الطريقة 

 

)عندما تكون اإللكرتونات مرتبطة    اا كبري  العمل  تابعكون  يعندما  معه.    اا طردعمل املعدن فقط ويتناسب    تابعيعتمد تردد القطع على  
  تنتج . كبريةتردد عتبة وهذا يوافقضوئي، اللكرتون اإل  طاقة الفوتون كبرية إلنتاج threshold عتبة بسطح املعدن(، جيب أن تكون 

الفوتونات ذات    ال متلك. يف حني  0max K <  ألن لديها   ، إلكرتونات ضوئية  اا دائم cf العتبة تردد الفوتونات ذات الرتددات األكرب من
القطع، ال   تردد أقل منوارد إلشعاع التردد الذلك، عندما يكون . نات الضوئية طاقة كافية إلنتاج اإللكرتو  cf الرتددات األصغر من

  حيث) λ f = c بالعالقة األساسية انتبطمر  الكهرطيسيةمواج لأل  λ الطول املوجيو  f لرتددألن ا  . ونظراا ضوئيالكهر  فعولامل الحظ ي
c  ،)ة القطع طول موج   هيوافق قطع فإن تردد الهي سرعة الضوء يف الفراغcλ  : 
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إلشعاع  طول موجة ا مالحظاتنا بالطريقة املكافئة التالية: عندما يكون  صياغة ميكن إعادة . hc = 1240 eV·nm يف هذه املعادلة، 
   حيدث.  ال ضوئي الكهر  فعول املفإن القطع،   ةمن طول موج أكرب وارد ال

 المفعول الكهرضوئي للفضة 

 مالحظة اإللكرتونات الضوئية؟ تتم  هل س . على سطح فضي  300nm ي إشعاع بطول موج يرد 

 الحل:  خطة

.  قطعال  طول موجة  من أقصرطول موجة اإلشعاع الوارد ال ميكن إخراج اإللكرتونات الضوئية من سطح املعدن إال عندما يكون 
  6.16المعادلة نستخدم ، ذلك لتقدير (. و 1.6  الجدول)  ϕ = 4.73 eVو عمل الفضة ه تابع

 الحل: 

 : فعول الكهرضوئي يف الفضة هو ملل  القطع طول موجة 

 

 .  ضوئية لكرتونات الال يتم مالحظة اإل لذلك،  القطع؛ ة وج م، وهو أطول من طول nm 300  وارد هوإلشعاع ال اطول موجة 

 مالحظة: 

   .وسيتم مالحظة اإللكرتونات الضوئية  ،504nmمن الصوديوم بدالا من الفضة، فإن طول موجة القطع سيكون    قطبإذا مت تصنيع ال

، وهو  الوارد اإلشعاع  لرتدد  خطي تابع ضوئية هي نات المنوذج أينشتاين أن الطاقة احلركية القصوى لإللكرتو   يف   6.14المعادلة ختربنا
  تابع قيمة    maxK  حمور التقاطع مع يعطيناو بالنك.  ثابت   له قيمة  نحين امل  اهذ  يل بالنسبة ألي معدن، فإن م.  6.10  الشكل موضح يف

 .ز املعدنالعمل اليت متي

  اليت يتوقف عنده التيار الضوئي  sVΔ التوقف  كمون مباشرة يف التجربة عن طريق قياس قيمة   max K ميكن قياس من ناحية أخرى،
 .  ة ادلملعمل  ال  تابع تعيني قيمة ثابت بالنك، باإلضافة إىل  تسمح لنا هذه القياسات املباشرة بتحديد(. 6.12 المعادلة  انظر)

  شدة مضاعفة تؤدي  على سبيل املثال، . 9.6 الشكل  يف بينة لقيم التيار الكهرضوئي امل اا مباشر  اا شرح اا ين أيضيقدم منوذج أينشتا 
عدد   يكون، أكرب  عدد الفوتونات . كلما كان زمن الحدة او  خالل  على السطح سقطاإلشعاع إىل مضاعفة عدد الفوتونات اليت ت

شدة اإلشعاع    هبا  ذه هي الطريقة اليت تؤثر . هالدائرة كرب يفأ  كهرضوئي ر تيار  رو م  ، األمر الذي يؤدي إىل ة أكرب ي ئااللكرتونات الضو 
  حيث تتساوى عندها ، املطبق الكمون فرق معينة ل  قيمة  عند  تيار اإلشباع   إىل  التيار الكهرضوئي  جيب أن يصل . على التيار الضوئي

،  املطبق  الكمون  على فرق   واردة ال يعتمد عدد الفوتونات الو  ، ةواردعدد الفوتونات المع   الزمن حدة او  عدد اإللكرتونات الضوئية يف 
ال تعتمد    التوقف مع شدة اإلشعاع ألن الطاقة احلركية لإللكرتونات الضوئية   يتغري كمون ال  و اإلشعاع الوارد.  على شدة  يعتمد  ولكن  

 (.  6.14  المعادلة  انظر ) على شدة اإلشعاع 
 

 تابع العمل وتردد القطع

فرق   عند  املقاس إىل الصفر التيار الكهرضوئي معدن غري معروف، ينخفض على يف جتربة  180nm موجته  ول ط عند استخدام ضوء
 القطع.  وتردد  ضوئي الكهر  للمفعولعمل املعدن  تابع   . حدد0.80vكمون  

 

 5.6 مثال

 6.6 مثال
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 الحل:  خطة

   6.12عادلةالم نستخدم ،ϕ جياد. إلϕ العملتابع  حندد قيمةأوالا جيب أن  ، ولكن 6.15المعادلة  نستخدم ، fc تردد القطعجياد إل
 .  0.8V sVΔ =كتب لذلك ن ،كمون التوقفالتيار الضوئي إىل الصفر عند  ينخفض .  6.14عادلةالم و

 الحل: 

 :ضوئيةنات الالطاقة احلركية لإللكرتو إلجياد   6.12لمعادلةا نستخدم

(0.80V) = 0.80 eV. e = sV Δ e = max K 

 :  ϕقيمة من أجل   6.14المعادلة  اآلن حنل 

 

 :إلجياد تردد القطع  6.15المعادلة  أخرياا، نستخدم 

 

 مالحظة: 

والتعبري عن مجيع   eV·sـ واحدةب ُا بالنك مقدرا استخدام ثابت سهلتلك املوضحة يف هذا املثال، من األك يف العمليات احلسابية  
 اجلول.   بدالا من eV واحدةب الطاقات 

 لرونات الضوئية طاقة الفوتون والطاقة الحركية لإللكت

 .  eV 2.71 عمل تابع ال  يذ الكالسيوم قطب مصنوع من على    nm  430طول موجته   ضوء بنفسجي يرد 

 .  ةقتلع واحلد األقصى للطاقة احلركية لإللكرتونات امل  واردةطاقة الفوتونات الأوجد 

 الحل:  خطة

ة،  قتلع لإللكرتونات امل القصوىالطاقة  ل على للحصو و .  c = λ f حيث نستخدم  ،λ/hc = fh = fE هي وارد طاقة الفوتون ال
 . 6.16المعادلة نستخدم

 الحل: 

 

 مالحظة: 

 .  V 0.17 البالغ توقف عند قيمة كمون ال املرور، تتوقف اإللكرتونات الضوئية عن يف هذه التجربة

ما  و  التوقف؟ون  كمو  ما ه .  eV  1.20ل  تابع عم  ذيعلى سطح    589nm  ، طول موجته ضوء أصفر  رد ي   : من فهمك حققت   6.6  
   ؟ ة القطعهو طول موج

عندما يكون تردد الضوء  .  Hz 138.0 × 10 ضوئي يف بعض املواد هوالكهر مفعول قطع للتردد ال :حقق من فهمكت 7.6 
 من هذه البيانات بالنك قم بتقدير قيمة ثابت. – V 0.16التوقف كمون  ويبلغ ،  Hz 141.2 × 10  هو وارد ال

 .كالنسبة املئوية للخطأ يف تقدير  وحدد  ،( eV · s  و J · s   واحدةبـ  مقدراا )  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 7.6 مثال
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 The Compton Effect كومبتون مفعول | 3.6
 األهداف التعليمية 

  على: ا  ، ستكون قادر الجزء من الفصلفي نهاية هذا 
 .  وصف تجربة كومبتون •

 .  كومبتون   موجة  شرح إزاحة طول •

 .لإلشعاعسيمية  صف كيف تؤكد تجارب األشعة السينية الطبيعة الجو  •
 

ي نسميه اآلن  ذ، والوئي الض الكم نظرية النسبية اخلاصة ومفهوممها  1905يف عام  قدمت ينشتاين اليت ان من األفكار املؤثرة ألتثنا
تتألف من فوتونات  ة  ر حبري نتش ت املوجات الكهرطيسية اليت ، إىل أبعد من ذلك ليشري إىل أن1905ذهب أينشتاين بعد عام  .  الفوتونب

  نظر يُ أن  ميكن . ادةاملجسيمات  الضخمة األخرى  اإللكرتونات اجلسيمات الذي متثل فيه هنفس  عىن امل بالضوء  تسيمامتثل جواليت 
كالسيكية أو كمجموعة من الفوتونات اليت    موجةكإما  ( f كافئالرتدد امل أو ) λ الطول املوجي ي اللون ذضوء أحادي الشعاع  إىل 

تفاعالت الضوء   تفسري أثبتت هذه الفكرة أهنا مفيدة ل .  hf = fE  ها نفس الطاقة  منها  وحيمل كل ، c ء تنتقل يف الفراغ بسرعة الضو 
  .  املادة  اتسيممع ج

 م الفوتونعز 

املادة الذي قد يغري سرعته   خبالف جسيم. وكذلك  ن الفوتون عدمي الكتلةفإ ،0mساكنة  على عكس جسيم املادة الذي يتميز بكتلة  
من وجهة  .  سرعة الضوء  بسرعة واحدة فقط، وهي بالضبط  ينتقل  الفوتون فإن    ن يصل إىل سرعة الضوء،ميكن أ   ولكن ال   ، يف الفراغ

على سبيل املثال، كيف  . ال ينبغي أن يوجد على اإلطالق  ، تعين هاتان اخلاصتان أن الفوتونالنيوتوين الكالسيكينظر امليكانيك 
ختتفي هذه املفارقة الواضحة إذا وصفنا الفوتون بأنه جسيم   صفر؟ ته مساوية لل سم كتل م اخلطي أو الطاقة احلركية جلعز ال  نا إجياد ميكن
 التالية:  عادلة الطاقة النسبيةمل أي جسيم يف الطبيعة  تبع ي اصة،وفقاا لنظرية النسبية اخل. نسب

 

هي   0m و اخلطي،  عزمهاهو  p و م هي الطاقة الكلية للجسي E ،6.17المعادلة  يف. فوتون ال تطبيق هذه العالقة على  اا ميكن أيض
 :   fPالفوتون  عزم عالقة وهذا يؤدي إىل  . املعادلةيف هذه  0m 0 =ويض القيمة بالنسبة للفوتون، قمنا ببساطة بتع.  ة ساكنالكتلة ال

 
 

 :ضوئيالكهر  فعول امل ، الذي قدمناه لشرحf لرتددا  يذ  هنفس   ئيكم الضو طاقة الهي   fE هنا طاقة الفوتون

 

 :على الفوتونات اا، أيض   c والسرعة λ طول املوجة ب f اليت تربط الرتدد ،العالقة املوجية  ن تطبق ميكن أ

 

  ة صرحييف عالقة    6.20  المعادلة و   6.19  المعادلة  دمج  ميكن  بعزمه. ، أو برتدده  تهطول موجبميكن متييز الفوتون إما بطاقته و لذلك،  
 ته:  وجم م الفوتون وطول عز بني  تربط 
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لتضمني  . ولذلك، الفوتون االجتاه الذي يتحرك فيه عن معلومات  أي وال حتتوي على ،الفوتون فقط معز يمة املعادلة ق  ذهه تعطي
 كتب كقيمة شعاعية:  يُ  م الفوتون عز فإن  االجتاه

 

.  2π   عامل ال  على   مقسوماا   والذي هو جمرد ثابت بالنك   ، ("h-bar")تلفظ    المختزل   بالنك   ثابت  هو  ℏ = h/2π  ،6.22المعادلة   يف
م  عز ال  شعاع اجتاه  نتشارأشعة اال ظهر (. تُ فيه الفوتون يتحرك االنتشار )االجتاه الذي شعاع " أو ياملوج الشعاع ب"   k⃗الشعاع  يسمى
الحظ أن هذه املعادلة ال تقدم أي فيزياء  . يم الموجبالرق سمى ويُ  k = |k⃗ | = 2π/λ هو ي املوج. مطال الشعاع لفوتونلطي اخل

  .جديدة

  6.18المعادلة  نفسه املوجود يفهو  6.22المعادلة  يف  مطال الشعاعميكننا التحقق من أن 

 كومبتون مفعول

النظرية   من خالل. على بعض املواد  X ر أشعةتبعث حظت عند و نتيجة غري عادية ل ل هو مصطلح يستخدم  كومبتون   مفعول
الطول   نفس ثر هو بعالطول املوجي لإلشعاع املت  أن يكون ملتوقعا من فإنه ن الذرات، ع ر موجة كهرطيسية بعث الكالسيكية، عندما ت

ن بعض  عر األشعة السينية بعثأنه عندما ت  ظهر املالحظاتلفيزياء الكالسيكية، تُ ا  مفاهيم لى عكس وارد. وع لإلشعاع ال املوجي
متت دراسة  الواردة.  وجي لألشعة السينية ل املالطو  رة هلا أطوال موجية خمتلفة عنث، فإن األشعة السينية املنت مثال رافيت غال ك  املواد،
 . 1923كومبتون ومعاونيه، وقدم كومبتون شرحه يف عام  ظاهرة الكالسيكية غري القابلة للتفسري بشكل جتريب من قبل آرثرهذه ال

  مهمة   ةمكان   كومبتون  لملفعو .  لضوء كجسيمافكرة أينشتاين    وال املوجية املقاسة يف التجربة يف األط  زاحةلشرح اإل  كومبتون  استخدم
  مفعول أعطى تفسري . موجية حمضة  تفسريه باعتباره ظاهرة  طيسي ال ميكنألنه يدل على أن اإلشعاع الكهر  يف تاريخ الفيزياء جداا 

وضع  وهو ما تيار من الفوتونات، كبأن املوجات الكهرطيسية ميكن أن تتصرف   ئيمجتمع الفيزيالل  كومبتون حجة مقنعة
 .بةلى أرض صل الفوتون ع مفهوم

  ترد   λ   املوجي   ا طوهل  اللون  ةأحادي   أشعة سينية ة:  ومباشر   ة كرة التجربة واضحأن ف  6.11  الشكل  يفاملبينة  كومبتون  جتربة    خمططظهر  ي
ذات طول   متبعثرة سينية تظهر فيما بعد كأشعة ، العينةهذه ذرات داخل ال على عينة من الغرافيت )"اهلدف"(، حيث تتفاعل مع

.  جتاه حزمة األشعة السينية ال بالنسبة  θ يف أي اجتاه تبعثرقياس شدة اإلشعاع امل خلف اهلدف املوضوعكن للكاشف مي. ′λ موجي
حزمة  لل  λ يوجاملطول  الشدة و الهذه التجربة، نعرف   يف.  ة واردواجتاه احلزمة ال  تبعثرةبني اجتاه احلزمة املالكائنة  هي الزاوية    θ  تبعثر زاوية ال

الشكل   يبني. ا وطوهل (رةتبعث )امل  صادرةحلزمة الا فإننا نقيس شدة موجة ،θ تبعثرال لزاويةومن أجل قيمة معينة  ة؛ الوارد( الساقطة)
حمور العينات   ويكون تبعثرة،الطول املوجي لألشعة السينية امل هو السيين احملور حيث يكون القياسات، النتائج النموذجية هلذه 12.6
  تبعثر زوايا ال قيم مجيع(. من أجل خمتلفة )مشار إليها يف الرسوم البيانية تبعثر زوايا ة عند قاسامل  ثرةتبعالسينية املشدة األشعة  هو
توجد  واردة.  للحزمة ال وهو الطول املوجي  ،λ  توجد قمة واحدة عند الطول املوجي.  شدة  يتنقيس ذرو فإننا    ، (θ= 0°القيمة    باستثناء)
للحزمة الصادرة )يف اجتاه   θ تبعثريعتمد على زاوية ال والذي ،Δλهو  القمتني عد بني. الب′λ وجي آخرملذروة األخرى عند طول ا

 .  كومبتون  إزاحة سمىيُ   Δλ(. البعد املالحظة 
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 . كومبتون)تشتت(  تبعثر لدراسةمخطط التجربة  11.6 الشكل

 

زوايا مختلفة:    عندرافيت غال نع بعثرتتالبيانات التجريبية تأثير كومبتون لألشعة السينية التي  ت ظهر  12.6الشكل
  عند وتظهر الذروة الثانية ،واردإلشعاع ال ل λ الطول الموجي  تين عندالذرو  إحدىظهر . تذروتان متبعثرةالحزمة ال لشدة

 شف للكا الزاوي ضعمو ال التي هيو  ،θ التبعثرعلى زاوية  Δλ القمم بيناإلزاحة تعتمد  . ′λ الموجي الطول
شدة  ارتفاع المظهر الجانبي يعكس بحيث عشوائية، بيانات التجريبية في هذا الشكل في وحداتسم اليتم ر . 11.6الشكل  في

 .الخلفي جالضجيفوق  تبعثرةالحزمة الم
 

  كومبتونإزاحة 

غري  مرتبطة بشكل  تكون إلكرتونات التكافؤ )الغرافيت( دفكومبتون هو أنه يف املادة اهلإزاحة  كما أوضح كومبتون، فإن تفسري 
      . من الفوتونات تيار  يه ة واردافرتض كومبتون أن األشعة السينية ال . حرةإلكرتونات كيف الذرات وتتصرف   ق موثو 

من   اا جزءالتصادم  أثناء هذا وارد الفوتون ال  يعطياملستهدف.  رافيتغال إلكرتون التكافؤ يف بهذا التيار  منيصطدم الفوتون الوارد 
طول    تبعثريفسر هذا النموذج من الناحية النوعية ملاذا يكون لإلشعاع امل.  تبعثر كفوتون م  ويغادر  فيت، الغراإلكرتون  مه إىل  عز طاقته و 
.  كربطول موجة أب أيمن طاقته كفوتون برتدد أقل،  اا الفوتون الذي فقد بعضاطة، يظهر وببسوارد. اإلشعاع ال  من كثرأ يموج

من الفوتون واإللكرتون   افرتض أن كالا . و كومبتونإزاحة  عالقة قاق ، استخدمه كومبتون الشت اا إلظهار أن منوذجه كان صحيح
 .الكليةالنسبية  الطاقةمصونية (  2اخلطي و ) عزمال مصونية (  1: )مها  ع مبدأين منطقينيتبي  وأن االصطدام  ،جسيمان نسبيان 

إلكرتون  ب  الفوتون  هذا  يصطدم.  ، على التوايل   f  درتد فوتون وارد بعزم  إىل طاقة و  →f  p  و fE   ، تشريكومبتون   زاحةيف االشتقاق التايل إل
مباشرة بعد  ، و 2c0m ة ساكنطاقة اإللكرتون هي طاقة الكتلة ال كانت   قبل االصطدام مباشرة ، مما يعين أنهحالة سكوننسب يف 
صادر  الفوتون ال  لدى  يكونمباشرة بعد االصطدام، . 6.19 المعادلة  يوافق وكالمها  →p  عزم و   E  طاقة  لكرتون إلل  يكون االصطدام،
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كما هو    ،θ الزاوية عندمن اليسار إىل اليمني، واجتاه الفوتون اخلارج  اجتاه الفوتون الساقط أفقي.  f′ وتردد   f P⃗⃗̃ عزم و    f Ẽ طاقة
 :عي كمايلياجلداء الشعا  وميكننا كتابة ، f  P⃗⃗̃ و →f   p عزمال شعاعي هي الزاوية بني  θ تبعثرال زاوية. 11.6 الشكل  موضح يف

 

لإللكرتونات ذات   صاحل  هذا االفرتاض . مجلةا معزولةا يشكالن  ني حجة كومبتون، نفرتض أن الفوتون واإللكرتون املتصادم اتباع ب
  من  ةاملكون جملةلالطاقة ل مصونية  املعادلة األوىل لدينا هي. تقريباا  ت حرةكجسيما   مل معهااالتع ميكن  واليت  ،االرتباط الضعيف 

 :  ونكرت إلو فوتون 

 

طاقة   ومن املعادلة ه األمين واجلانب  التصادم مباشرة،  تسبقاليت حظة ل لايف  ملةطاقة اجل عنهذه املعادلة  مناجلانب األيسر يعرب 
الفوتون واإللكرتون، حيث يكون   ملة اخلطي جل عزمال مصونية الثانية هي ة عادل. املدم مباشرةا صتال  اليت تليلحظة اليف  ملةاجل

 :تسبق التصادم مباشرة يف اللحظة اليت سكون يف حالة  اإللكرتون 

 

  دم اصت بعد ال عزم اجلملة هو  م مباشرة، واجلانب األمين من املعادلةد صات قبل ال عزم اجلملة اجلانب األيسر من هذه املعادلة هو  
يف هذه املرحلة،  ي. رب زء اجلجل ء املتبقي هو ااجلز  -السابقة  الثالثة املعادالت ة يف هذهتواكومبتون حم  بعثرتالفيزياء الكاملة ل . مباشرة

لكن من املفيد تسليط الضوء على اخلطوات اجلربية الرئيسة اليت تؤدي إىل  و ، كومبتون زاحة  إل ية نهائ نتقال إىل الصيغة ال ميكننا اال
 : ، واليت نقدمها هنا على النحو التايلعالقة كومبتون 

 :وتربيعها  6.24المعادلة يف دود نبدأ بإعادة ترتيب احل

 

 : على فنحصل  2cعلى  وتقسيم كال اجلانبني ها تبسيطمث   ،2Eمن أجل قيم    6.19 عادلة الم نقوم بتعويض يف اخلطوة التالية،  

 

   : . فنجدم عز ال بداللةللتعبري عن هذا الشكل من معادلة الطاقة    6.21المعادلة  اآلن ميكننا استخدام

 

 ى:  ل علبرتبيعها فنحص قوم ون   حدودها ترتيب نعيدف  ،6.25  المعادلة  ،عزم ننتقل إىل معادلة ال ،2p  للتخلص من 

 

، حنصل على معادلة الطاقة اليت حتتوي على زاوية  6.26 المعادلة  يف 2p  عوضعندما ن . 6.23 لمعادلة بايعطى  عزمال  جداء أشعة 
 :  θ ر تبعثال

 

 إىل   ، ميكن تبسيط هذه النتيجة ية اجلرب  القوانني  زيد من امل بتطبيق 
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، حنصل على  6.27المعادلة   هذه العالقات يف  تعويض عندما يتم  .   /h/λ=  fp1و    h / ′λ = f  p̃ / 1:  واكتب  6.21 المعادلة ذكر اآلنت
 كومبتون:   إزاحة عالقة 

  

 :لإللكرتون  كومبتون  ةطول موج  يسمى  c 0h/m عامل امل

 

 على الشكل التايل:   ية نهائ ميكن إعادة كتابة النتيجة ال   فإنه ، Δλ = λ′ - λ اإلزاحة يف طول املوجة كما يلي  بالتعبري عن 

 

تتوافق هذه النتيجة النظرية مع  . بشكل جيد  12.6الشكل  النتائج التجريبية املوضحة يفكومبتون   زاحةهذه الصيغة إلتصف 
  املوضحة يفة املزاح الذروة غري د وجو  يعود  .لسيت والعديد من املواد األخرىرافيت والكاغدينوم وال املقاسة للموليب بعثر الت بيانات

دم مع  ا صتالفوتونات اليت تإن . مادة اهلدف بطة بإحكام يفارت مع اإللكرتونات الداخلية امل اتإىل تصادم الفوتون 12.6الشكل 
ة  ن ساكالكتلة ال جيب تغيري، القصوى  احلالة  يف هذه. الذرة كامل   مع تتصادم يف الواقع  اهلدفلذرات اإللكرتونات الداخلية 

عن   اإلزاحة النامجةمن  مبقدار القوة الرابعة للمطال هذا النوع من التحول هو أصغر. ة للذرةساكنإىل الكتلة ال  6.29المعادلة  يف
 .  حبيث ميكن إمهاله صغري جداا هو  مات مع اإللكرتونات و دصا تال

وارد.  الطول املوجي لإلشعاع ال  من  كربوجة أل مطو   تبعثر، حيث يكون لإلشعاع املغير المرن التبعثر كومبتون هو مثال على  تبعثر
التعامل  يتم كومبتون،   تبعثريف . املشحونةسيمات اجلبواسطة  للفوتونات املرنغري  بعثركومبتون" للت  تبعثرمصطلح " حالياا  يستخدم 

الطول    اإلزاحة يف   تفسريرية ل اخللفية النظ  والذي يوفرشحونة  املسيمات  اجلإىل   ميكن نقله  عزمالفوتونات على أهنا جسيمات ذات  مع  
 .الدليل على أن اإلشعاع يتكون من فوتونات هذا هوو  يف التجارب؛ املوجي املقاس 

 كومبتون تبعثر

.  درجة  30 اويةعند ز   تبعثرةوجي لألشعة السينية املالطول امل. أوجد  كالسيتهدف من العلى    pm   71طول موجتها  أشعة السينيةترد  
 يف هذه التجربة؟   اوقعهميكن ت إزاحةأكرب  ي ما ه

 الحل:  خطة

  المعادلة  نستخدم . θ = 30°طاة ر املعتبعثزاوية ال كومبتون ل إزاحة إجياد ، جيب أوالا تبعثرةالطول املوجي لألشعة السينية امل جيادإل
  عند  ىكرب التون كومب  إزاحةدث حت. تبعثرامل الطول املوجي للحصول على واردإىل الطول املوجي ال  زاحةاإل همث نضيف هذ. 6.30
 .درجة θ = 180 زاوية ما حتققه ال  ، وهوما ميكن  أكرب cosθ − 1يكون  حيث θ زاويةال

  الحل:

 : هو  θ = 30° عند اإلزاحة

.pm= 0.325  pm= (0.134) (2.43)  cλ 30 °) = 0.134cos - (1 cλ = λ Δ 

 :رتبعثهذا يعطي الطول املوجي امل

λ′ = λ + Δλ = (71 + 0.325) pm = 71.325 pm. 

 8.6 مثال
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 ي: ه إزاحة أكرب و 

) = 2(2.43 pm) = 4.86 pm.°180 cos - (1cλ = max) λΔ( 

 مالحظة: 

ة متر عرب اهلدف وال  دار و احلزمة ال ومع ذلك، فإن معظم فوتونات ر، تبعثيف الطول املوجي لإلشعاع امل إزاحةمت الكشف عن أكرب 
  .، تتطلب هذه القياسات أجهزة كشف عالية احلساسيةلكلذ (. ٪ 5   أقل من عادة، سوى جزء صغري من الفوتونات ) تبعثر ي

ألشعة  ا  هلذه  الطول املوجي. أوجد  كالسيتهدف من ال  على  pm   71طول موجتها  سينيةأشعة  ترد  تحقق من فهمك:    8.6  
 يف هذه التجربة؟   ا ميكن توقعه إزاحة ر  صغأ  يما ه. درجة  60 اويةعند ز  رةتبعثالسينية امل 

 

 Bohr’s Model of the Hydrogen Atom الهدروجين نموذج بور لذرة |4.6 
 األهداف التعليمية 

  على: ا  ، ستكون قادر الجزء من الفصلفي نهاية هذا 

 .الذراتمن    المنبعثة اإلشعاعات إصدار متصاص وطيف اح الفرق بين طيف  يوضت •

 .  رذرفورد واكتشاف النواة الذرية لالذهبية    قةلرقاا وصف تجربة  •

 .  دروجينهلل ة الذري بنية شرح ال •

   .الهدروجين صف مسلمات نظرية الكم األولى لذرة  و  •

 .الذريللهدروجين  دروجين الطيف اإلشعاعيهص كيف يفسر النموذج الكمومي لذرة اليختل •
 

حيتل هذا  . دروجني الذريع لله أطياف اإلشعا  اهلدروجني هو أول منوذج للبنية الذرية يشرح بشكل صحيح، منوذج بور لذرة تارخيياا 
وجت يف وقت  نظرية الكم، اليت أحدثت تطورات جديدة يف الفكر العلمي وتُ  كانة خاصة يف تاريخ الفيزياء ألنه أدخلالنموذج م

 .   صياغتهدت إىل أاليت  ب أن نراجع أوالا اكتشافات القرن التاسع عشرلفهم تفاصيل منوذج بور، جي.  الكم  ك ميكاني الحق بتطوير

  يف الطيف الشمسي   امتصاص سوداءعدة خطوط    ظهورل الضوء األبيض القادم من الشمس،  حليلت   نستخدم موشور عندما  نالحظ  
  خالل .  بدقةا  جهامو أ أطوال   قام بقياسوزيف فون فراوهنوفر، الذي  جب  تيمناا  فراونهوفر  طوط خبطوط هذه اخل  ُتسمى(.  13.6  الشكل )

  طيف  املختلفة، فإن  الكيميائية  للعناصر بالنسبة  من غوستاف كريشوف وروبرت بونسن أنه  ، اكتشف كل  1861-1854 الفرتة 
.  صدار طيف االمتصاص وطيف اإل بني  الفرق  14.6الشكل   يوضح.  اا متام  ياخلط متصاصهاطيف    عنصر ما يطابقي ل طاخل   صداراإل

بعض األطوال   فقط عند خطوط سوداء حتدث على شكل يظهر هذا الطيف . غاز مير ضوء عرب  يالحظ طيف االمتصاص عندما
اليت   اإلشعاعية  ج ا مو ختربنا األطوال املوجية املفقودة عن أطوال األ (.  13.6  الشكل)  الطيف املستمر للضوء األبيض  ية ملوجية على خلفا

خطوط ملونة على خلفية  على شكل ر هذا الطيف ظهوي . عندما ينبعث الضوء من الغاز  صداريالحظ طيف اإل. ا الغاز امتصه
لكل  . من الغاز  لصادرة اإلشعاع ا أمواج أطوال عن  صدارختربنا مواضع خطوط اإل(. 16.6 كلالش  و  15.6 الشكل  سوداء )انظر

ملواقع خطوط   اا مطابقة متام هواضع خطوط إصدار بالنسبة لكل عنصر، تكون م. مميز خاص به عنصر كيميائي طيف إصدار 
اإلشعاع الذي ال حيتوي على  أن دة و أطوال موجية حمد عنديعين أن ذرات عنصر معني متتص اإلشعاع فقط  هذاه. امتصاص

أمواج  أطوال  نفس لهعنصر ال أن اإلشعاع املنبعث من ذرات اا وهذا يعين أيض . األطوال املوجية ال ميتصه العنصر على اإلطالق  هذه
 .  هذا العنصر  الذي ميتصه اإلشعاع 
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الحظ خطوط فراونهوفر ، ت   nm  710إلى  nm  380المرئي من لمجال الشمسي في ا صدارفي طيف اإل   13.6الشكل
  ة اآلالف منيالحساس عالية الحديثة األدوات تالحظ. ع طيفية محددة في الطيف المستمرضية في موا عمودسوداء  كخطوط

 .هذه الخطوط مثل
 

 

مراقبة خطوط  مخطط تجربة( b)مراقبة خطوط االمتصاص ؛مخطط تجربة ( a): يةطياف الخطاألمراقبة   14.6 الشكل
لهذا  لفصل األطوال الموجية  يستخدم موشور  .زجاجية قارورة يمر الضوء األبيض عبر غاز بارد موجود في( a. )صداراإل

  خطوط امتصاص سوداء دمفقودة، والتي تعالالضوء بعض األطوال الموجية  هذا في طيف يالحظ . ءالضو 
  عند الغاز هذا يضيء. ومملوء بغاز هيتنهايفي  قطبان كهربائيان هلزجاجي انفراغ  أنبوب( b. )للضوء المستمر الطيف في

  ية.موجال ه الذي يفصل أطوال الموشور الغاز عبرهذا من  صادرالضوء ال  القطبين. ويمرربين  كبير كمون فرق تطبيق
 .العرض على شاشة ملونة إصداركخطوط  أطوال موجية محددة فقط، والتي ت رى الصادر طيف الضوء  في توجد

 

 

 . دروجينلذرات اله مميزة ع الطيفية لخطوط اإلصدارضدروجين الذري: تعد الموا هللصدار  طيف اإل  15.6الشكل

 

 .ذرات الحديدلمميزة  إلصدارالطيفية لخطوط ا  ضعلحديد الذري: تعد الموال  صداراإلطيف    16.6الشكل
 

ا و  للعناصر معقدة؛ أطياف اإلصدارتعد  أبسط طيف، كما هو  . كبريةذرية اللا  األعداد لعناصر ذاتيف حالة اتصبح أكثر تعقيدا
كما تقرأ من اليمني إىل  .  البشرية للعني  خطوط فقط مرئية أربعة حيتوي على . دروجني، ينتمي إىل ذرة اهل15.6الشكل  موضح يف 



 

311 

 434األزرق ) (،  nm 486) )املائي( أكوا ؛H- α خط يُسمى(، و nm 656 محر )األ، هذه اخلطوط هي: 15.6الشكل  اليسار يف 

nm ( والبنفسجي )410 nm  .) تظهر اخلطوط ذات األطوال املوجية اليت تقل عنnm  400 الطيف يف اجلزء فوق البنفسجي من  
سلسلة   رئية يفاملطيفية غري ال طوط اخل هناك عدد ال حصر له من و . غري مرئية للعني البشرية هي ، أقصى اليسار( و 15.6الشكل )
 .  دروجنياهل

رف  اليت تع ، السلسلةدروجني يف هذه اهل إصدارخلطوط  λ ةيطوال املوج األ صيغة جتريبية لوصف  1885م يف عا  يوهان باملر  اكتشف
 : بالمر معادلة  باسم

 

  6.31المعادلة   يف  nاملوجب    عدد الصحيح لا  يأخذ  .دروجين ريدبيرغ لله  ثابت اسم m 7= 1.09737 × 10 H R - 1 يُطلق على الثابت
  سلسلة ب عطاة يف معادلة باملر امل خطوط اإلصدار سلسلة ُتسمى. املرئية يف هذه السلسلة األربعةللخطوط  n = 3, 4, 5, 6 لقيما

اليت تلخص  و ، ة ريدبيرغبمعادلالقرن العشرين  األخرى اليت مت اكتشافها يف  دروجنيخطوط انبعاث اهل. توصف دروجنيللهبالمر 
 :مجيع البيانات التجريبية

  تتقاطعو  ، fn  2 = يكون عندما  باملر سلسلةبالسلسلة  ُتسمى. لسلة ليمان بس  اخلطوط الطيفية سلسلة  ُتسمى ،fn 1=يكون عندما 
  ، fn  4 =يكون  عندما. باشن سلسلةب السلسلة  ُتسمى ،fn  3 =يكون  عندما و معادلة ريدبريغ مع معادلة باملر.  ةهذه احلال يف 

سلسلة   لدينايكون    ،fn  6=القيمة    عند و .  بيفند   سلسلة بسلة  سل ال ُتسمى  ، fn  5 =يكون    عندما.  براكيت  سلسلةب  السلسلة  ُتسمى
ميكن أن يكون أي عدد صحيح   fn  دروجني ألن طيف اهليف الطيفية   زم من هذه احل   الهنائياا   عدداا هناك    فإن   ، تظن كما قد  .  همفريز
   .اا موجب

القرن  ومع ذلك، يف بداية  تها يف املخترب؛ دروجني املواضع الدقيقة للخطوط الطيفية كما متت مالحظللهمعادلة ريدبريغ تعطي 
أول منوذج ناجح لذرة   تقدميحىت مت  معادلة ريدبريغ بال تفسري  ظلت. و بشكل جيد  ا العشرين، مل يستطع أحد تفسري سبب جناحه

 .  1913دروجني يف عاماهل

 حدود سلسلة بالمر

 باملر.    وأقصر طول موجي يف سلسلة  أكرباحسب 

 الحل:  خطة

، وهو  يكون  ما أكرب  ni/1 طول موجي عندما يكون أكرب يتم احلصول علىمعادلة باملر أو معادلة ريدبريغ.  خدام إماميكننا است
،  ما يكون أصغر  /in1 عندما يكون ر طول موجيأقص احلصول على يتمباملر.  لسلسلة  fn 2 =ألن ،fn = in 3 = 1 + عندما يكون

 .  in ∞ →  عندما يكون /in1 0 →أي  

 الحل: 

 :املوجة الطويلة دح

 9.6 مثال
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 :حد املوجة القصرية

 

 مالحظة:  

 .الحظ أن هناك العديد من اخلطوط الطيفية اليت ال حصر هلا بني هذين احلدين

 هل تستطيع رؤية هذه اخلطوط الطيفية؟  ما هي حدود سلسلة ليمان؟ تحقق من فهمك:  9.6 
 

لعلم   اا وفق. ذراتمن  مكونة املادة ن د عرف العلماء منذ زمن طويل أقل . لغز األطياف الذرية فك فتاح هو م ة الذري بنيةفهم الإن 
    لقد حتطم هذا االعتقاد العلمي من خالل . ابلة للتجزئةقة غري ي الذرات هي أصغر كميات مادهذه القرن التاسع عشر، فإن 

 .  ونات والنيوتروناتاإللكرتونات والربوتكدون الذرية،   اتسيمج سلسلة من التجارب الرائدة اليت أثبتت وجود
  ، جتاربه حول األشعة املهبطيةيف    1897ومسون يف عام  من قبل طلشحنة الكهربائية  لأصغر كمية    وُعرف بأنهمت اكتشاف اإللكرتون  

  للبنية ، النموذج األول 1904عام  يف طومسونقّدم  .شعاع من االلكرتونات  هو βشعاع  إن :βجتارب أشعة  باسم أيضاا  ةاملعروف و 
إلكرتونات   معموجبة الشحنة جمهولة حيث تتكون الذرة من مادة ، plum puddingاخلوخ"  نغي ، واملعروف باسم منوذج "بودة الذري

ف  يتصن، ب ةكل على حد  وبول فيالرد، رفورد ذر من  ، قام كلٌ 1900عام  حنو. نغ يبودالوخ يف اخل كما هو حال  اضمنة فيهت سالبة م
  ، 1907يف عام  ة(.  عالية الطاق من الفوتونات  ي حزمة  ه  γ)أشعة    γ  وأشعة  ،βوأشعة    ، αأشعة  املعروف يف ذلك الوقت ك  ةشعمجيع األ
جسيمات    ُتسمىاليت  و )   αأشعة    من   اجلسيمات املشحونة إجيابياا  ق التحليل الطيفي إلظهار أنائدم رذرفورد وتوماس رويدز طر استخ

α )دم كل من رذرفورد وإرنست مارسدن وهانس  تخاس ،1909 يف عام. ثنائية التأيني ليوم ه هي يف الواقع ذرات
في الرابط    الخطي والتصادمات  لعزم ا شاهدمنوذج طومسون )  اليت دحضت   الشهريةحول التبعثر  يف جتربتهم   ألفا جسيمات  جيجر
    /http://cnx.org/content/m58317/latest التالي:

  ذهبية  ألفا على رقاقة  سيماتمت إسقاط ج ، (مارسدن  – جيجر  تجربة باسم اا املعروفة أيض) الذهبية  قة تجربة رذرفورد للرقا يف
  في الرابط التالي:  اتالتصادم  أنواعشاهد ) هذه الرقاقة داخل املوجودة بواسطة ذرات الذهب  وتبعثرت اجلسيمات

)http://cnx.org/content/m58317/latest/(  .الذهبباهلدف    حميطة  وميضية شاشة   بواسطةصادرة  مت الكشف عن اجلسيمات ال 

  في الرابط التالي  لتصادماتالخطي وا عزمال نظرأ، هلذه التجربة  ى وصف تفصيلي درجة )للحصول عل  360 بزاوية
http://cnx.org/content/m58317/latest/)( ) .وميض صغري من الضوء حدوث  الشاشة ب تبعثر املسيم اجل اصطدام عند حظيال  

من   املتبعثر  زء اجل، ميكن للعلماء حتديد واردشعاع الال ه اجتبالنسبة الزوايا خمتلفة  عند تعداد هذه الومضات املالحظمن . يف املوقع 
ألفا   جسيمات  أي  هناك  ملا كان، اا صحيحطومسون للذرة  كان منوذج    . لومل ينحرف على اإلطالقواردة واجلزء الذي  ات السيماجل

  مل  من الرقائق  ة املنطلقت ألفا ماجسي من  اا كبري   اا ذرفورد أنه على الرغم من أن جزءأظهرت نتائج جتربة ر  فقد ومع ذلك،. متبعثرة
.  صدر امل باجتاه  ر عائداا تبعث قد   كانألفا    جسيمات من اا كبري   اا ، إال أن جزء امل تكن يف طريقه اقةر على اإلطالق كما لو أن الرق تتبعث

صغرية  مساحة  يف  مركزة  الشحنة اإلجيابية لذرة الذهب ل امك معظم الكتلة و  يف حال كونفقط  اا كان هذا النوع من النتائج ممكن
 .الذرة هذه داخل

  اا ، تقريبصغريذات حجم  موجبة الشحنة نواة على الذرة نموذج احتوتهذا ال يف . للذرة  ا  نووي ا  نموذج  1911يف عام  اقرتح رذرفورد 
ولكنها    ها خلاد  موجودة   إلكرتونات سالبة كانت على  اا ذرة أيضال  هذه   حتتوي و .  اا لذرة تقريبا كتلة  كامل  أشبه بنقطة، ولكنها تضمنت  

 
 

 
 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://cnx.org/content/m58317/latest/)
http://cnx.org/content/m58317/latest/
http://cnx.org/content/m58317/latest/)
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جلسيم افرتاضي حمايد   النرتون دروجني واسمهللنواة ا الربوتون اسم  اقرتاحب رذرفورد قام  بعد عشر سنوات،. نواهتاعن  اا نسبي بعيدة
الفضل    رفوردذر ل يُعزى  (.  جيمس شادويك  من قبل   1932ربط الربوتونات اإلجيابية يف النواة )اكتشف النرتون يف عام    يعدل  اا كهربائي
 .  دروجني خلطوط انبعاث اهل غري ريدب ةمعادل يفسر   الة الذريبنية فإن منوذج رذرفورد لل ومع ذلك،،  نواة الذرية اكتشاف اليف 

  طيف انبعاث  بشكل صحيح يفسر ي كم  ، كان أول منوذج1913، الذي اقرتحه نيلز بور يف عام دروجيننموذج بور لذرة اله 
  رفورد ذر . مبجرد أن قام للفوتونات الكمومي املفهوم  حلركة الكواكب مع لكالسيكي ذج بور بني امليكانيك ا جيمع منو . دروجنياهل

نتيجة   وجبةاملنواة هذه الدور حول ييف ذرة اهلدروجني جيب أن  السالب اإللكرتون حدس بور بأنأصبح  وجود نواة الذرة،بإثبات 
له شكل   نيعاكستالذي يصف اجلاذبية بني شحنتني متوم  ولك  تذكر أن قانون.  قانون اجلذب الكهربائي ل املسافةع  مرب  قلوبمنطقية مل 

هي املسافة الفاصلة   r حيث ، /2r1 تتناقصان مبقدار  م لنيوتن مبعىن أن قوة اجلاذبية والقوة الكهروستاتيكية امشابه لقانون اجلاذبية الع
  نواهتاحول  دروجنييف ذرة اهل لباالس حول الشمس، ميكن أن يدور اإللكرتون األرض تدور هبا بنفس الطريقة اليت. بني األجسام

فسيخضع لتسارع   ، إذا حترك اإللكرتون حول النواة بطريقة كوكبية،اا كالسيكي.  املتسارعة تشع طاقتها فإن الشحنة   ومع ذلك، .  املوجبة
دروجني  اهل ذرات  الكوكبية هذه مستقرة، وهو ما يتعارض مع ما نعرفه عن  دروجنيلن تكون ذرة اهل. طاقة  صدرمركزي، وبالتايل سي 

  إلصدارا طيف ركة الكالسيكية لإللكرتون غري قادرة على تفسريذلك، فإن احل . وباإلضافة إىل تتحلل  ال اليت العادية
 .  دروجنيلله املنفصل 

 :  هلنموذج الثالث التالية  االفتراضات على هاتني الصعوبتني، اقرتح بور  لتغلب ل

  مجيع   ليست.  يف النواة  اتاإللكرتونترتكز مجيع مدارات  .  ربوتون( يف مدار دائريال وجبة )لب حول النواة املايتحرك اإللكرتون الس.  1
 .  املدارات املمكنة من الناحية الكالسيكية متاحة لإللكرتون املرتبط بالنواة

  منفصلة   اا قيميأخذ  ن  ميكن أ   nL  إللكرتونل  الزاوي  عزم ال، فإن  n  مدار   يف األول:    تكميماملتاحة شرط ال   ات مدارات اإللكرتون  قق حت .  2
 :فقط

 

  ، nvوسرعة االلكرتون فيه بالرمز  و  nr بالرمز    n املدار  نصف قطرل  مز يُر مكمم.   الزاوي لإللكرتون  عزم أن ال  على هذا االفرتاض ينص 
 كما يلي:    األول بشكل صريح مكميتميكن التعبري عن شرط ال و 

  

،  اا عندما متتص الذرة فوتون.  mEهي    طاقتهإىل مدار آخر حيث    nE  اقتهمدار حيث تكون ط أي  من    باالنتقاليُسمح لإللكرتون  .  3
الت  انتقاحتدث أقل.  طاقةذي ينتقل اإللكرتون إىل مدار اا، وتونف ذرةال صدرعندما ت . أعلىذي طاقة ينتقل اإللكرتون إىل مدار 

   سموح هبا شرط التكميم الثاين: ي. حتقق انتقاالت اإللكرتون املفور بشكل   الفوتون إصدار أو  امتصاص  عند اإللكرتون 

 
  دروجني يف ذرة اهل  اإللكرتون طاقة  على أن تغري    الثاين شرط التكميم    نص ي .  f  برتدد   ( أو املمتص)  الصادر هي طاقة الفوتون   hf حيث

 مكمم.  

  ريدبريغ أيضاا  قيمة ثابت بل حتديد  ، معادلة ريدبريغ فقط باستنتاج ليس دروجني فرتاضات الثالثة لنظرية الكم لذرة اهلهذه اال مُتكن 
حظ أنه يف منوذج بور،  ال.  اتمدارات اإللكرتون  بعادأ ة، وطاقة التأين و يالطاق سوياتكالدروجني  لذرة اهل  وغريها من اخلصائص املهمة 

قوة  خيضع ل  اا باعتباره جسيمالوصف الكالسيكي لإللكرتون  اا غري الكالسيكية، لدينا أيض  مكميت ثنني من افرتاضات الاإىل جانب 
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  عزم الطاقة وال مصونية دروجني، كنظام معزول، قواننيذرة اهل قق جيب أن حت . وجيب أن تلتزم حركته بقوانني نيوتن للحركة ،نو كول
  .  يف حتليلنا   اا تعداد للمضي قدماس  ، حنن علىسبان طار النظري يف احلمع وضع هذا اإل.  بالطريقة اليت نعرفها من الفيزياء الكالسيكية 

 

 لكترونمدارات اإل

يتعرض    اجلسيمات املشحونة،هو احلال يف   كما.  النيوتوين   ، ننتقل إىل امليكانيك nv  وسرعته  n دار اإللكرتونمل nr أبعادللحصول على  
ي هو القوة املركزية  يكروستاتكههذا السحب ال. دائريال همدار  الشحنة يف مركزنواة موجبة الحنو  وستاتيكي سحب كهر ل اإللكرتون 

 :القوة الكهروستاتيكية من قيمة قوة اجلاذبية  ال قيمةلذلك، يتم حتديد  . النواةىل حترك اإللكرتون يف دائرة حول اليت تؤدي إ

  

يتم   عندما. q| = e| لشحنة،ا  نفس قيمةهلما  وجبوالربوتون املاإللكرتون السالب . إىل قيمة الشحنة األولية e شريت هنا،
 :  nr ونصف القطر ،nv لسرعةا تقدير ل لاحل  ، ميكننا6.34المعادلة  الوارد يف  ولاأل مكميتشرط ال مع  6.36 المعادلة دمج

 

مجيع   حيث املدار رمز لرقم الذي ي n عاملتعتمد فقط على امل ، وكذلك نصف قطر مداره ، سرعة اإللكرتون أنالنتائج هذه  تبني
.  n العدد  ربع مل اا وفقنمو ت دار امل أبعادأن   6.38لة المعاد من الحظ ن. الكميات األخرى يف املعادالت السابقة هي ثوابت أساسية 

كما نرى  .  أضعاف املدار األول، وهكذا من املدار األول، واملدار الثالث تسع  هذا يعين أن املدار الثاين أكرب بأربعة أضعاف
بور   يف مدار مايكون ون أكربتكون سرعة اإللكرت . املدار أبعاد تتناقص بازدياد سرعة اإللكرتون يف املدار  أن   6.37المعادلة من

ويرمز    ، دروجين ه لل  نصف قطر بور نصف قطر مدار بور أول  يُسمىو .  هو املدار األقرب إىل النواة و   ، n = 1من أجل القيمة    األول، 
 كما يلي:  6.38 المعادلة يف  1n =تعويض القيمة يتم احلصول على قيمته من خالل  .  0a الرمزله بـ

 

 

 :  0aبداللة  n دارامل للتعبري عن نصف قطر  6.38دلة اعالم  يف  0aإدخال   ميكن 

 
 

 فقط  ألن نصف قطرها املداري يأخذ قيم حمددة مكممة دروجنيأن مدارات اإللكرتون يف ذرة اهل هذه النتيجةتبني 
 .  قيم أخرى  أيال يسمح بو ، a( 0a , 160a , 90a , 40a... ,كما يلي: )6.40معادلة  بال 
 

 طاقات اإللكترون

 أن:   جند،  6.37المعادلة   باستخدام .  nUته الكامنة طاقو  nK  احلركية تههي جمموع طاق n دارامل  يف يقع   nE لكرتون الكلية إل  ة الطاق
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هي   e =+ 1q ، . يف حالتنا 12r/ 2q 1q)0πε(1/4 هي 12r مسافةتفصل بينهما  2q و 1q للتفاعل بني شحنتني الطاقة الكامنةتذكر أن 
نستخدم  . n املدار نصف قطرهو  nr = 12r هي شحنة اإللكرتون و e - = 2q ،( )شحنة الربوتون نيدروجشحنة نواة ذرة اهل

 :الطاقة الكامنة لإللكرتون جيادإل  6.38المعادلة  اآلن

  

 :  6.42عادلةالمو  6.41عادلة الم  جمموع  يالطاقة الكلية لإللكرتون ه

   

  0Eقيمة العامل الثابت . إن هي ثوابت فيزيائية 6.43 المعادلة املتبقية يفألن الرموز  n عددالحظ أن الطاقة تعتمد فقط على ال 
 : هي   6.43المعادلة  يف

 

   : يليهذه الطاقة، كمابداللة  n دارامل لتعبري عن طاقة اإللكرتون يفا  يعد مناسباا 

 

 : كما يلي6.45لمعادلة با عطى ، وتهلا قيم منفصلة فقط  مكممة  دروجنياإللكرتون يف ذرة اهل ة اآلن ميكننا أن نرى أن طاق
 (16, .../0E −9, /0E −4, /0E −, 0E− ) املسموح هبا اإللكرتون  من طاقات هذه اجملموعة ُتسمى. لطاقته  أخرى  قيم أي ب  يسمح وال  

  كمي بالرقم البور  يف منوذج  الطاقة  سويات رمز لرقم الذي ي  n عدديُطلق على ال (.  17.6الشكل)  دروجينلله  ي يف الطاقبالط
عند  الحظ أنه يتم احلصول على أصغر قيمة للطاقة . دروجنيطاقة ذرة اهلب  دروجني طاقة اإللكرتون داخل ذرة اهل عّرفنُ ي. طاقال

لطاقة اإللكرتون يف ذرة  هذه القيمة األصغر    ُتسمى.  على طاقة أقل من ذلك دروجنيذرة اهل  ال ميكن أن حتتوي  لذلك  ،n = 1القيمة  
 : وقيمتها هي  دروجين لذرة اله  ةساسياأل اقة الحالةبط دروجنياهل

 

المثارة   تُعرف هذه احلاالت ذات الطاقة األعلى حباالت الطاقة.  ة ساسيدروجني طاقات أخرى أعلى من احلالة األذرة اهلل  يكونقد  
 . دروجين لذرة اله 

   n العدد  قيمالحصر له ل  داا ناك عدألن ه  ،ثارة غري احملدودة االت املاحلواحدة، ولكن هناك العديد من    ساسيةسوى حالة أ   ال يوجد
  الثانية  واحلالة  ، (n 2= عندما تكونأي )   2E ة األوىل" عندما تكون طاقته ثار ن اإللكرتون يف "احلالة امل إنقول . 6.45 المعادلة  يف

مثارة  توجد حالة   ال.  nE +1  طاقتهتكون    عندما  nاملثارة    احلالة  عام، يف   شكل ، وب(n 3 =  عندما يكون )    3E  املثارة عندما تكون طاقته
  أن احلد هو سنجد ف ، 6.45المعادلة  يف n إذا واصلنا زيادةاملثارة. حلاالت اومع ذلك، هناك حد لتسلسل  ؛ اجلميعأعلى من 

lim
𝑛→∞

𝐸0 𝑛
2 = يف ذرة   اا داإللكرتون مقييبقى . اا حر  اا ولكنه أصبح إلكرتون بالنواة اا ، مل يعد اإللكرتون مرتبطيف هذا احلد. ⁄0

  ، ساسيةالة األاحلاألول، األقرب إىل النواة، هو يف بور  الذي يدور حول النواة يف مدار اإللكرتون . طاقته سالبة  مادامت دروجنياهل
.  6.46  المعادلة   باستخدام   طاقته ى  عطتُ بقوة بالنواة و   اا مرتبطية،  ساس يكون اإللكرتون يف احلالة األهلا.    قيمة  أصغر  خذته تأحيث طاق
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  ية ساسطاقة حالته األ يف لتحقيق التوازن ، E∞ إذا كنا نريد إزالة هذا اإللكرتون من الذرة، جيب علينا تزويده مبا يكفي من الطاقة، 
1E:   

 

دار بور  إلزالة اإللكرتون من مالالزمة  E∞ طاقة التأين ُتسمى. كما اقة التأين بط إلكرتون من الذرة الالزمة إلزالة  الطاقة  ُتسمى
 .  ي حنصل عليه يف منوذج بور مع القيمة التجريبيةذلوا   6.47عادلةالم فق حد التأين يفتواي  .دروجين بحد التأين لذرة اله األول

  

 

إللكترون في  ارتباط االطاقة )الخطوط األفقية( تمثل حاالت  سويات. دروجينلذرة اله يطيف الطاق المخطط   17.6الشكل
لرقم  الحاالت با يتم تعدادالمثارة. الت الحصر له من الحا هناك عدداً  ولكن   ،n = 1 ،فقط  دةساسية واححالة أ . يوجدالذرة

تشير األسهم إلى  . تحاالالالمسموح بها بين  اإللكترون انتقاالت الخطوط العمودية توضح ..... ,n = 1, 2, 3, 4 الكمي
 .  سويات الطاقيةمتناسب مع الفرق الطاقي بين ال يوجالم هفوتون طول  إصدارت مع االنتقاال
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 خطوط االنبعاث الطيفية للهدروجين

  لثاين شرط التكميم ا  نستخدم  ،m  إىل املدار n املدار عندما ينتقل اإللكرتون منالصادرة  للحصول على األطوال املوجية لإلشعاعات  
أقل.    طاقة ذات  ة إىل حالة  مثار لة  رتون من حا إلكالذرة إال عندما ينتقل   لطاقة منل  إصدار  ال ميكن أن حيدث.  6.45والمعادلة   بورل

االنتقال  ال ميكن أن حيدث و . يف االنتقالتني املشارك التنيبني احل يلطاقا فرق ال  معه الصادرالفوتون حيمل  االنتقال، يف سياق هذا
لذلك،  .  m> nو  mE>  nE :أن يكون  أي جيب حلدوث اإلصدار، ة لب ا كون ستطاقة الفوتون ال ميكن أن ن يف االجتاه اآلخر أل

 يعطينا:   بور الثالث ل فرتاضفإن اال

 

 : النتيجه هي فتكون . hcعلى   6.48المعادلةطريف   مسّ قن و  ،h f = hc/λ طول موجته،  بداللة اآلن نعرب عن طاقة الفوتون  

 

 : قيمة الثابت يف هذه املعادلة هي 

 

،  معادلة ريدبريغ  عم  6.49المعادلة تتطابق  يف احلقيقة  ( 6.32 المعادلة ) معادلة ريدبريغيف  بالضبط ثابت ريدبريغ  هذه القيمة هي
  دروجنياهل  لذرةي  الكمبور    يسمح منوذج هبذه الطريقة،.    .... ,n = m + 1, m + 2  لدينايكون    ،m  لعددمن أجل قيمة معطاة لـألنه  

اإللكرتون  انتقاالت  6.17الشكل   يوضح . ة الثوابت األساسي بداللة  هلتجريب من املبادئ األوىل والتعبري عن ريدبريغ ا  باستنتاج ثابت 
 .  دارات املسموح هبا املبني 

   6.49المعادلة نا  يعطيمما    للحصول على الطول املوجي لإلشعاع املمتص؛   6.49المعادلة   اليت أدت إىل  ها،ميكننا تكرار اخلطوات نفس
  المتصاص،ا يف حالةه لفرق الوحيد هو أن او . هدروجني ع خطوط االمتصاص يف طيف االمتصاص للضكن هذه املرة ملواول ،أيضاا 

املدار   رقمهو  nالكم  رقمقل( و األطاقة ال ذو )املدار النتقالا قبل ن قبل اإللكرتوناملشغول م املدار رقمهو  mالكم  يكون رقم
 .  طاقة الفوتون املمتص ،  يناإللكرتون يف هذين املدار   الفرق بني طاقيتيساوي  األعلى(.    طاقة ذو ال  املدار )  اإللكرتون ينتقل إليه  الذي  

 حجم وطاقة التأين لذرة الهدروجين في حالة اإلثارة 

ليمان،   سلسلة وهو ما يتوافق مع خط االنتقال يف  ،nm 93.7  موجته  طول  اا ية متتص فوتونساسدروجني يف احلالة األت ذرة اهلإذا كان
  رة؟ ايف هذه احلالة املث الذرة عندما تكونهذه الالزمة لتأين مقدار الطاقة  هو ما  ؟وأبعادها الذرة  هذه  كيف يؤثر ذلك على طاقة 

 .إىل احلالة األساسية ة بو سمنحدات مطلقة، و اإجاباتك بو  اكتب

 ة الحل: خط

،  أوالا .  nإىل مدار آخر أعلى    مداره من   حدثوهذا يعين أن انتقال اإللكرتون سي.  ة ساسيقبل االمتصاص، كانت الذرة يف حالتها األ
  nEاحلالة املثارة  طاقةجياد إل  6.45 المعادلة  بعد ذلك، ميكننا استخدام  nm = 93.7 λ.ةمتصامللطول املوجة  n حندد جيب علينا أن 

 .  6.49 المعادلة نستخدم،  n لتقدير. يف احلالة املثارة nr لذرة  ا  نصف قطر  إلجياد 6.40المعادلة   واستخدام  ،n,∞Eة التأين  وطاق

 

 

 10.6 مثال
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 الحل: 

كاملة    إجابة صحيحة جيب أال تتوقع احلصول على. nقيمة  ل من أجل حنو   6.49المعادلة يف λ = 93.7 nm و m = 1نعوض قيمة 
 :من إجابتك الصحيح  خالل أخذ اجلزء من n تقدير ميكنك بسبب أخطاء التقريب 

 

 : هو  n = 6 املدار نصف قطر

 

 : حيث  ،يف احلالة املثارة  دروجنيذرة اهل  أبعادكون  ت،    nm  93.7الطول املوجي ي ذ بعد امتصاص الفوتون فإنه وهكذا، 
  n = 6    طاقة احلالة املثارة اخلامسة .  ة ساسي عندما كانت الذرة يف احلالة األ  أي   ،قبل االمتصاص   مما كانت عليه    مرة 36 ـنحو  ب  أكرب 
 (n = 6 )هي: 

 
يتطلب تأين  .  االمتصاصكانت عليه قبل    دروجني أكرب مما، تكون طاقة ذرة اهل  nm   93.7الطول املوجي  ذي  الفوتونبعد امتصاص  

 :ةساسيعندما تكون الذرة يف احلالة األ مرة مما هو مطلوب  36 نحو ب  طاقة أقل ( n = 6)  املثارةاخلامسة الذرة عندما تكون يف احلالة 

 

  مالحظة:

معلومات  تعطينا  للخطوط الطيفية   يةالتجريب القياسات فإن    ،بالتايل و .  بالطريقة نفسها  دروجنيطيفي يف طيف اهلميكننا حتليل أي خط  
 . هدروجنيلل ة الذري بنية حول ال 

التنبؤ   ، فما هواألوىل ثارةامل الةاحلدروجني يف ون اإللكرتون املوجود يف ذرة اهلعندما يك تحقق من فهمك: 10.6 
 ري؟ الزاوي املدا عزمال قدارما هو م منوذج بور بشأن سرعته املدارية وطاقته احلركية؟ يقدمه  الذي

 

هي   دروجيناأليونات الشبيهة باله. بشكل صحيح  دروجنيبأطياف بعض األيونات الشبيهة باهل دروجنييتنبأ منوذج بور لذرة اهل
على  .  باستثناء واحد دروجني( ولكن مع إزالة مجيع اإللكرتوناتللهZ = 1 )  واحدال من    األكرب   Z   ذريالعدد  الذرات العناصر ذات  

.  q = + Ze ة شحن ب  نواهتايدوران حول  هذا يعين أن لديها إلكرتونني . Z = 2 اا كهربائي  عتدلةذرة اهلليوم امل ذري لالعدد السبيل املثال، 
دروجني  بقى هو بنية ذرية شبيهة باهليمنفرد(، فإن ما  بشكل  ليوم  اهلذرة  )تأين    ليوم من ذرة اهل  هذين اإللكرتوننيعندما تتم إزالة أحد  

على افرتاض  . يوصف هذا النوع من احلاالت من خالل منوذج بور. q = + Ze ة شحنالنواة بحول  اإللكرتون املتبقي  يدور حيث
أيون يشبه   ، للحصول على نتائج 6.36المعادلة  من اا ميكننا تكرار مجيع اخلطوات، بدءعندئذ  ، Z+بل  e+ شحنة النواة ليست  أن

 :اهلدروجني

 

 : دروجني، و لهلهو مدار بور   0aث حي
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 اا.  جد  اا ليس كبري  Z الذري الرقممادام  اا جيد ا هذه املعادالت تقريب. تعد دروجنيالتأين لذرة اهلحد هو  0E حيث
اليت أعطت    األوىلفإنه ميثل نظرية الكم   وبالتايل،.  اإللكرتون يف الذرات منوذج بور مهم ألنه كان أول منوذج يفرتض تكميم مدارات  

إن حمدودية نظرية الكم األوىل هي أنه ال  . لحاالت الذرية للوصف  رقم الكم مفهومأدخلت و . بداية لتطوير نظرية الكم احلديثة
هو منوذج شبه   دروجنيهلل بور   منوذج . النواة أكرب من واحداليت يكون فيها عدد اإللكرتونات اليت تدور حول  ميكن وصف الذرات

هلذا النموذج   امللحوظ النجاح  دفع . وم اجلديد للتكميمألنه جيمع بني املفهوم الكالسيكي ملدارات اإللكرتون مع املفه كالسيكي
الكامنة  السعي لفهم الفيزياء  إىل  و   طلق،بشكل م العديد من علماء الفيزياء إىل البحث عن تفسري ملاذا جيب أن يعمل هذا النموذج  

 ".  ة ادامل أمواج"  وهو  اا مفهوم جديد متام أدى هذا البحث إىل ظهور .  وراء افرتاضات نظرية الكم األوىل
 

 De Broglie’s Matter Waves أمواج دي برولي | 5.6
 األهداف التعليمية 

  على: ا  ، ستكون قادر الجزء من الفصلفي نهاية هذا 

 .  ج المادةا مو ألصف فرضية دي برولي و  •

   . لذرة الهدروجين ر  في نظرية الكم لبو  الزاوي عزمال وضح كيف تعطي فرضية دي برولي األساس المنطقي لتقديرت •

 .  جيرمر  -  فيسوني صف تجربة دو  •

 . حيود اإللكترون لظواهر المادة وكيفية حسابها ج ا مو أ تفسير فكرة دي برولي عن  •
 

، اقرتح  1924يف عام . املادة طيسية ميكن أن تتصرف كجسيم من الضوء عند التفاعل معوجة الكهر أثبتت صيغة كومبتون أن امل
تُعرف هذه  .  األمواج كميكن أن تتصرف   ات املادة األخرىسيمأن اإللكرتونات وج  لويس دي برويل فرضية تكهنات جديدة مفادها 

بور إىل تطوير نظرية  األوىل ل نظرية الكم مع دي برويل   ، أدت فرضية1926يف عام . دي برولي لالمادة   جا مو أ بفرضية  الفكرة اليوم
لالخرتاعات   الكم الطريق   ميكانيكمهدت  . وقد  ية لوصف فيزياء الذرات واجلسيمات دون الذر الكم الموجي    ميكانيكهي    جديدة
إىل العديد من    هذه التقنيات اجلديدة أدت  . (MRI) والتصوير بالرنني املغناطيسياجلديدة، مثل الليزر  يات اهلندسيةقن والت 

 .  خرى مثل البيولوجيا والكيمياء األعلوم ال االكتشافات يف 
العالقات اليت تربط   من  مشرتكةجمموعة    ، وكذلك اجلزيئات الضخمة  ،لكتلةت عدمية االفوتونا   ققلفرضية دي برويل، جيب أن حت   اا وفق

رهم  . وسنذكلفوتونات يف سياق تأثري كومبتون بالنسبة لناقشنا هذه العالقات   لقد.  λ  بطول املوجة  p  اخلطي  عزموال   ،f  رتددالب E الطاقة 
 :  λ طول موجي و  f رتددب  دي برولي  موجة  هو عزمأي جسيم له طاقة و عم.  أ  سياق اآلن يف 

 

  وتردد املوجة k⃗  ،k = 2π /λ بداللة الشعاع برويل عادةا  دي عالقات  عرب عن يُ . م اجلسيم عز هو  p  و  هي الطاقة النسبية  E ، حيث
ω = 2 π f،   مواجاأل مع كما نفعل عادة: 

 



 

320 

. فإذا  u  اجلسيم  سرعة   هيهذه    سرعة اجملموعة   ة،ادج املا مو أل. بالنسبة  بسرعة المجموعة   ختربنا نظرية املوجة أن املوجة حتمل طاقتها 
املادة    فإن أمواج ي برويل  نطالقاا من عالقات دا و ،  mu  نسبال  ه عزمو   2mcالنسبية    تهطاقو  pه  معز و   Eاجلسيم    طاقةأن    أُخذ باحلسبان 

 :  العالقة التالية حتقق 

 .  λ f = cتصبح  6.57 عادلةالم و u = cفإن  اجلسيم عدمي الكتلة يكون  عندما . وβ = u/c: حيث
 

 برولي؟ما هو طول أمواج المادة لدي 

غري نسب   إلكرتون m/s،  (b  ) 10يتم إلقاؤها بسرعة  kg 0.65  ( كرة سلة وزهنا a: )ة دي برويل يف احلاالت التاليةاحسب طول موج
 .  keV 108تبلغ  ركية احل ته ( إلكرتون نسب طاقc)، eV 1.0ركية تبلغ احل  تهطاق

 الحل:  خطة

كما هو    ،u  ة نسبي يتحرك بسرعة غري    غري نسبياا   جسماا لة  سأندما تتضمن املبرويل. عة دي  إلجياد طول موج   6.57المعادلة تخدمسن
 .  pنسب ال غري العزمفإننا نستخدم  ، β = u/c ≪ 1يكون   عندما  (a)الطلب   احلال يف 

  م النسب عز ، جيب علينا استخدام ال(cالطلب )كما هو احلال يف  نسب،ال عندما يتعذر استخدام التقريب غري
γβ0E = uγ0m = mu = p، 2 ة للجسيم هيلساكنحيث تكون طاقة الكتلة اc0m = 0E و γ  الذي يعطى بالعالقة   لورنتز  عامل هو

𝛾 = 1/√1 − 𝛽2 . ة للجسيم  لطاقة الكليا تعطىE من العالقة  الطاقة احلركيةتقدر و   ، 6.53عادلةبالم : 
 0E 1) - γ= ( 0E - E = K .عزم ال  إلجياد 6.18 المعادلة ة، ميكننا قلبم و ل مع احلركيةتكون الطاقة  عندما   

𝑝 = √(𝐸2 − 𝐸0
2)/𝑐2 = √𝐾(𝐾 + 2𝐸0)/𝑐 ل علىفنحص  6.57المعادلة  فيتعويضه و  : 

 

 : hcميكننا يف هذه املعادلة استخدام القيم التالية فإنه لة املطروحة، سأاعتماداا على امل

mμJ · m = 1.241 eV· 25 -m / s) = 1.986 × 10 8J · s) (2.998 × 10 34 -= (6.626 × 10 hc 

  الحل:

(a )بالنسبة لكرة السلة، الطاقة احلركية هي :J 2 = 32.5/22 = (0.65kg) (10m/s)/2u0m = K  

 J 1610 ×= 5.84  2m/s) 810 ×= (0.65kg)(2.998  2c0= m 0E.الساكنة هي:  وطاقة الكتلة

 :  6.5 J·s/m u0m = p = (10m/s) (0.65kg) =  ونستخدم 0E + K(/K( ≫  1أن  نالحظ 

 

(b )  لإللكرتون غري النسببالنسبة: 

 

فإنه  ومع ذلك،  .  ة نسبية غري العالقال  لذلك ميكننا استخدامو   ، 100E+K(/K × (1/512) = (- 3 ≫ 1فإن    ، eV K 1.0 = وعندما تكون
 6.58لة عاد الم من األسهل هنا استخدام

 11.6 مثال
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 .لإللكرتون  ةساكنال  الكتلة أصغر بكثري من  eV 1القيمة   ألن ها، فسنحصل على النتيجة نفسالنسبغري  عزمالإذا استخدمنا 

(c ) تبلغ طاقته احلركيةبالنسبة لإللكرتون السريع الذيK = 108 keV ، الكلية هي:   تهال ميكن إمهال التأثريات النسبية ألن طاق
108 keV + 511 keV = 619 keV = 0E + K = E  108/619 =النسبة  كن إمهالال مي و E/K :   

 

 مالحظة: 

لذلك، حىت لو كانت  . جداا  صغريةمثال هي  كرةك  لألجسام املاكروسكوبيةدي برويل  جا مو أنرى من هذه التقديرات أن أطوال 
 .  ةاملاكروسكوبي األجسام  موجودة، فهي غري قابلة للكشف وال تؤثر على حركة

 ؟ eV 1.0 تبلغ ركيةطاقته احل  نسبربوتون غري  ة دي برويل لما هو طول موج تحقق من فهمك:    11.6 
 

  فرتضت ، واليت ادروجنيلإللكرتون يف ذرة اهل  الزاوي  عزمال األساس املنطقي لتقديردي برويل    ، قدماإللكرتون باستخدام مفهوم موجة  
يأيت بشكل طبيعي عندما نفرتض أن اإللكرتون املوجود يف ذرة  ميم األول لبور التك لشرط إن التفسري املادي. رو يف نظرية الكم لب

  ، كال الطرفني  من مثبت شدود و جيتار م وتر ، ختيل ذلك بوضوح ة لرؤي. و بل يشبه املوجة ،ال يتصرف مثل اجلسيمات دروجنياهل
جيب   ، بلاعتباطية كون  تهذه االهتزازات ال ميكن أن    فإن أمواج،  (  18.6الشكل)   lوتر  إذا كان طول ال .  العادية  هتز بأحد أوضاعهيو 

ملوجة  اشرط هي  l = kλ/2 العالقة إن هنايته. بني  أل املسافة الفاصلة مت  λ/2 ف الطول املوجي، انصمن أ k اا صحيح عدداا كون تأن 
دائرة ونربط   على شكلطوله  بثينفإننا نقوم  على اجلدران، وترلنفرتض اآلن أنه بدالا من تثبيت الالوتر.  على  )الراكدة( ةالساكن
أنصاف    ، ولكن عدد نفسه ة  ساكن املوجة الشرط    حيققالعادية، و  األوضاع هتز يف ي  دائري   وترٌ ينتج عن ذلك  .  ا البعض مبعضهيه ب هنايت
نصف  أن ين هذا يعو . nrالدائرة  بنصف قطر l الطول  بطت وير  ،n= 2 k ،اا زوجي اا رقميف هذه احلالة جيب أن يكون  kي ل املوجطو ال

 :  ة التايلساكن شرط املوجة القق  جيب أن حيبل   اا،يعشوائالقطر ليس 

 .  n/nrπ= 2 λ املوجيب أن يكون طوله ، جي6.59المعادلة  فإنه وباستخدامكموجة، nبور  مدار إلكرتون يف حترك إذا

  لإللكرتون،  اخلطي  لعزم افق او هذا الطول املوجي ت اليت يكون هلا حة، فإن موجة اإللكرتون صحي  6.58المعادلة  فرض أنب
rn/ℏn ) =nrπ(2/nh = λ/h = p جيب أن يكون  الزخم الزاوي لإللكرتون يف املدار الدائري. وبالتايل فإن:    

ر هو  األول لبو  مكميتإن تقدمي تفسري مادي لشرط ال.  6.36معادلةبالوالذي يعطى  ر،األول لبو  مكميتهذه املعادلة هي شرط ال
 .  املادة أمواجلوجود حجة نظرية مقنعة 
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بور   مدار رة فيو موجة إلكترونية محص (b) ؛مثبت على الجدر وتر مشدود( aة: )ساكننمط الموجة ال 18.6 الشكل
 .  دروجينفي ذرة اله الثالث

 

 موجة اإللكترون في الحالة األساسية للهدروجين  

 .  جني هدرو لساسية لالة األاحلدي برويل لإللكرتون يف   أوجد طول موجة

 ة الحل: خط

حيث  األول بور  نصف قطر لتقدير  6.38 المعادلة ونستخدم 6.36 المعادلة  مع  6.60المعادلة األول يف  م كميتمع شرط ال قوم جبن
n = 1  . 

 الحل: 

الطول املوجي  . 0a/ ℏ  =p  ⇒ ℏ1 = p  0a: بور يعطي فإن شرط التكميم األول ل ، Å= 0.529  0a=  nrو   1n = يكون عندما
 :هو كرتون للإل 

(0.529 Å) = 3.324 Å.π= 2 0aπ= 2 0a/ ℏ·/h= p / h=  λ 

 مالحظة: 

 .مباشرة 6.58  المعادلة ماستخدبا ل على نفس النتيجة و صميكن احل 

  .هدروجني لل لإللكرتون يف احلالة املثارة الثالثةدي برويل  ة أوجد طول موج  تحقق من فهمك:  12.6 
 

  ات، اإللكرتون   جتارب تبعثر  سلسلة منبإجراء    جريمرو ديفيسون  كل من    ماعندما ق  1927ة يف عام  ادامل  ألمواجتأكيد التجريب  الجاء  
لتأكيد فرضية دي برويل: لقد   مل يقم ديفيسون وجريمر بإعداد جتربتهما.  األمواجكاليت أظهرت بوضوح أن اإللكرتونات ال تتصرف  و 

 .  اإللكرتوين  ذف لألسطح املعدنية حتت الق تينيةجاء التأكيد كنتيجة ثانوية لدراساهتما التجريبية الرو 
.  ( جيرمر –  فيسون يد  تجربة اليوم باسم عرفواليت تُ اإللكرتون ) أمواج اليت قدمت أول دليل على و سطح النيكل  ةس ايف جتربة در 
العينة.   حجم كامل  تشغلأحادية التبلور لإىل  التبلور  ةمتعددمن بنيتها  لتغيري  عينة النيكل يف فرن ذي درجة حرارة عالية ُحضرت
  من مدفعسنت( غمن التن  اا مصنوع ما يكون حرارية من عنصر ُمسّخن )عادةا إطالق إلكرتونات خمطط جتربة   19.6الشكل يبني

  الطاقة احلركية  يتم ضبط .إللكرتونات اهذه من جيد  بشكل  معة جم حزمةصبح ت ل ،ΔVكمون فرق   بتطبيق ا ويتم تسريعه ، إلكرتوين
K  اخلطي،  العزم  قيمة حمددة من  ينتج عن ذلك حزمة من اإللكرتونات ذات  كمون.  عن طريق اختيار قيمة فرق ال  ت ونالكرت إل هلذه ا
 :  الطاقة قانون مصونية ل  اا وفقو 
 

 

قاس  تُ . جتاهات اال خمتلف  يفهذه احلزمة عند سطح العينة ر ث تنت بشكل عمودي. عينة النيكل سطح على  ات اإللكرتون حزمة  ترد 
جتاه  بالنسبة ال كاشف للالزاوي ضع و يأخذ املميكن أن .  ة ية عاليحساس ي ذكاشف   باستخدام φ ددحميف اجتاه    رةاملتبعثاحلزمة شدة 

 
 

 
 

 12.6 مثال
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ملنع تصادم   ة من اهلواءفرغم حجرةيف  وضع كل أدوات التجربةيتم . درجة φ = 90 إىل  درجة φ = 0 منالقيم  ة،واردال حلزمةا
 .  غري مرغوب فيه  هذا أمر و   ، لإللكرتونات  قد تغري الطاقة احلركية  هذه التصادمات احلرارية مع جزيئات اهلواء، ألن مثل   اتاإللكرتون

  

 

النيكل.  عند عينة ة بشكل جيديمتواز ال اإللكترونات حزمة تتبعثر .جيرمر – فيسونيحيود د مخطط تجربة 19.6الشكل 
  المدفع في ،ΔVقيمة فرق الكمون المطبق   ضبط عن طريق الواردةلكترونات الحزمة إل الحركيةيتم اختيار الطاقة 

حين أن المسافة بين   في، رتبعثالزوايا   مجموعة من متبعثرة من أجلال اتاإللكترون حزمة شدة يتم قياسي. اإللكترون
  ثابتة.والهدف  الكاشف

 

  تتبعثر  وجه العشوائي،ذات الت اجملهرية البلورات احلبيبة  لى العديد من توي عحت و  ،تبلور ال ةمتعدد لنيكلبنية هدف اكون تعندما 
يف   هي نفسها تبعثرةامل اتاإللكرتون حزمةونتيجة لذلك، فإن شدة .  اجتاهات عشوائية خمتلفة وفقسطحه  على ةالوارد اإللكرتونات
ة  شد  تظهر   نتظمة، امل  وريةلب البنية  ال  ذي   النيكل  هدف  ومع ذلك، عندما يكون.  سطح مسامي ن  ع تشبه انعكاس الضوء  و أي اجتاه،  

  أمناط حيود   درست (.  20.6الشكل منط حيود واضح )انظر النتائج وتظهر  ،زاوية حمددة  عند  قمة عظمىر تبعثامل ات اإللكرتون حزمة 
قانون   عطيي. األب واالبن ويليالم براغ  الفيزياء  املي من قبل ع 1912بلورية يف عام  مواد صلبة لعدة األشعة السينية بواسطة مماثلة 
  ضعومو   ثابت الشبكةو   ة البلوريةالشبك على    ةالوارد  للحزمة λ بني الطول املوجي  رابطاا السينية    ود األشعةلطوري حبيالتحليل ايف  غ  برا 
 (.  يود الحفصل  انظر )خل التدل  قمة العظمىال

  حبيود  خبالف التحليل الطوري. a = 2.15 Å يبلغ حنوجريمر،  - ديفيسون يف جتربة  هلدفا ثابت الشبكة البلورية ملادةتبني أن 
فقط مع حزمة   النيكل  سطحجريمر، تتفاعل ذرات  -  فيسوني د جتربة العينة، يف األشعة هذه األشعة السينية اليت خترتق فيها 

يت  ر التبعثال  زواياعند  ةنعكسامل  اتااللكرتون لقيمة األعظمية لشدة حزمة ا  العينة نالحظ سطححليود . بالنسبة الواردة  اتاإللكرتون
  عند  φ ≈ 50° ر التبعثزاوية ( عند n = 1عند القيمة األوىل ) القيمة العظمى قاستُ (.  21.6الشكل انظر) nλ = asinφ الشرط  قق حت

ΔV ≈ 54V، املوجي لإلشعاع الساقطيعطي الطول  مما λ = (2.15 Å)sin50° = 1.64 Å . 54الكمون من ناحية أخرى، فإنV  
 p  حنو           ،  6.61المعادلة   باستخدام    يبلغ عزمها املقدر   . K = 54eV  حنو   ىل إ  احلركية   ها طاقتلتصل  ة  دار و ع اإللكرتونات السرِّ يُ 

s/m·eV 5−10 ×= 2.478  . ة دي برويل كمايلي:  طول موج صل على فإننا حن، 6.58لمعادلة ا النتيجة يفعندما نستبدل هذه 
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من القيمة التجريبية   قرب هذه النتيجة النظرية نإ. 6.61المعادلة يف K = 54 eV عندما نستخدم هايتم احلصول على النتيجة نفس
 .  دة برويل للما  أمواج   هي حجة مقنعة لوجود λ = 1.64 Å اليت تبلغ جرمير و  – ديفيسون ل

  

 

مدفع  في كمون التسريعقيمة   من أجل النيكلسطح هدف من ن ع اتالنتائج التجريبية لحيود اإللكترون   20.6الشكل
 . φ = 50°  قيمة حزمة التبعثر عند الزاوية هرتظ .ΔV = 54Vإلكتروني نحو 

  

 

الواردة المتفقة بالطور  شعة األتنعكس   بلورية، بنيةعلى   أحادية اللون طيسيةكهر  جامو أل  يسطحالحيود الفي    21.6الشكل
بت اثهو  a :حيث D = asinφ هي  كاشفالإلى  إضافية  مسافة الشعاع المنعكس من الذرة اليسرىقطع ي. السطح ذرات نع

شدة   كونت . λمن الطول الموجي   اً صحيح اً عدد  D يكون عندما بالطور ةمتفق ةنعكسالمشعة األتبقى . الشبكة البلورية
  . nλ = asinφالتي تحقق الشرط   φ لزواياأعظمية عند ا المنعكسة ةالموج

 

اا  جد ةعريض  ،جرمير -ون فيسدي تلك املستخدمة يف جتربةك منخفضة الطاقة، لكرتونات باستخدام إ  يود طوط احل ختعد 
مترير احلزمة   بشكل كبري عند  حليودا دقة تتحسن . اهلدف سطحن عفقط ة دار و اإللكرتونات ال  بسبب تبعثر (  20.6الشكل انظر)
ية  البلور   سويات ال  التبعثر عن العديد منعن طريق  يتشكل    احليودألن    حيدث هذا. و الطاقة عرب رقائق معدنية رقيقة   ةعالي   ة لكرتونياإل

 (.   22.6الشكل )انظر براغ عند زوايا  ة حاد قمة االنعراج الناجتة كونتو   عينة،ال  داخل
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( bاألشعة السينية، و)ب( aمادة صلبة بلورية: )  تبعثر عنتم الحصول عليها في ال أنماط الحيود التي   22.6الشكل
 .في البنية البلورية للعينة الحيود التناظريعكس نمط  و. اإللكتروناتب

 

التجريبية، وتأكد وجود   التقنيات فيسون وجريمر، مت اختبار فرضية دي برويل على نطاق واسع باستخدام العديد منيمنذ عمل د 
البلورية للمواد الصلبة من   بىن ر لتحديد اللتبعثيف جتارب ا النرتونات استخدمت. ات األولية سيمموجات دي برويل للعديد من اجل 

كل من النرتونات    عدميكن  .  ربوتون الكتلة  ب  قارنت النرتون له شحنة صفرية وكتلته  .  النيوترونية  ادةامل  أمواج  هاأمناط التداخل اليت تشكل
كنها صحيحة  ول ، ات املشحونة كهربائياا سيمباجل ة ليست خاصةادي لذلك، فإن خاصية كوهنا موجة ماا مادية. جامو أوالربوتونات 

  م أ كانت   مجيع الكائنات املادية، صغريةها.  قياس الذي جرى  C60 لكربون كا  زيئات كبريةجلاملادة  جا مو . أات املتحركة سيمميع اجلجل
 .  مواج دي برويل للمادة أل  امالطابع الع كيدتأ  تتحرك. جرى  مادامت  هبا  ة مرتبطةمادي كبرية، هلا موجة 

 النترون تبعثر

 ون رت للن احلركية  الطاقة. قّدر منوذجية على مادة صلبة بلورية يود يف جتربة احل اتالنرتونمن استخدام حزمة رض بف
 .درجة حرارة الغرفة  عند توازنال حالة  عند قارهنا مع الطاقة احلركية لغاز مثايل و  ات النرتونحزمة يف   (eVـ واحدةمقدرة ب )  

 الحل:  خطة

  من  λ طول موجة النرتون  ونجيب أن يك   الشبكة،  على هذه  احليودمنط    . ملشاهدة A 1.0  يبلغ حنو  a البلورية ثابت الشبكة  نفرتض أن  
  الغاز  وطاقةللمقارنة بني هذه الطاقة . K والطاقة احلركية p عزمال  إلجياد  6.61المعادلة  نستخدم. أبعاد ثابت الشبكة نفس رتبة 

 TB k العالقة  نستخدم ، 300K  T =حرارة الغرفةدرجة عند  التوازن حالة يف  TE املثايل 
3

2
=  K،  حيث : 

 eV/K 5 - = 8.62 × 10 Bk بولتزمان هو ثابت . 

 الحل: 

 :  MeV 0E 940 = ون رت للن ساكنة  مع طاقة الكتلة ال  املقارنته pcسب حن

 

 13.6 مثال
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𝐸0 أنالحظ ن
2 ≪ 2c 2p 0 لذلكE ≪ K  ةنسبي وميكننا استخدام الطاقة احلركية غري ال: 

 

 :هي K  300 الطاقة احلركية للغاز املثايل يف حالة التوازن عند

 
  قيمة. من حيث ال  هانفس  ة رتب أن هذه الطاقات هلا امل الحظ ن

 مالحظة: 

 .  " احلرارية  النرتوناتب" درجة حرارة الغرفة، عند منوذجية للغاز املثايل  د، واليت تعال هذا اجمل ضمنُتسمى النرتونات ذات الطاقات 

 الطول الموجي للبروتون النسبي

هلذه   دي برويل  ج ا مو أطوال أ  ما هي. 0.75cتصل إىل ، إىل سرعات CERN يف ئق املوجودم الفا املصاد  ميكن تسريع الربوتونات يف
 احلركية؟  اما هي طاقاهتو  هذه السرعة؟عند  الربوتونات 

 الحل:  خطة

عة  تكون سر  عندما.  MeV 2m/s) 810 ×kg)(2.998 27 -= (1.672 × 10 2c0m = 0E 938 =هي: ة للربوتونساكن طاقة الكتلة التبلغ 
βγ = 0.75/√1   و β = 0.75 فإنة، لوم وتون مع الرب  − من   K والطاقة احلركية λ الطول املوجي حنصل على. 1.714 = 0.752

 .  العالقات النسبية 

 الحل: 

 

 مالحظة: 

  تعديالا ت، فإن اإللكرتونا  مرة من اإللكرتون، فإذا أجريت هذه التجربة باستخدام 1835 نحو لكون الربوتون أكرب ب اا الحظ أنه نظر 
 حنو طاقته احلركية  تبلغ  و   0.77fm = 1.4 pm(1835)يساوي  لإللكرتون  اا موجي طوالا  منحنايس هلذه النتائج اا بسيط

 480.1 MeV/1835 = 261.6 keV. 

 .  0.75cيسري بسرعة   والطاقة احلركية لإللكرتون احلر الذيلدي برويل الطول املوجي  أوجد  تحقق من فهمك:  13.6 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 14.6 مثال
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 Wave-Particle Duality" جسيم –موجة  "زدواجية اال | 6.6
 األهداف التعليمية 

  على: ا  ، ستكون قادر الجزء من الفصلفي نهاية هذا 

 .  مواجكاألتتصرف الجسيمات   ،من الفوتونات   كحزمةالكهرطيسية   فيها األمواج التي تتصرف  ، تحديد الظواهر •

 .  يلمجهر اإللكترونل  ئية مبادئ الفيزياالوصف  •

 . الكم  ميكانيك   تلخيص تطور الفكر العلمي الذي أدى إلى تطوير •
 

  وتأيت طاقة اإلشعاع. بواسطة هوائي استقبال اإلشارات الالسلكية كطاقة موجة كهرطيسية التقاطهي يتم ذتأيت طاقة اإلشعاع ال
طرح السؤال حول طبيعة اإلشعاع  يُ   لذلك، .  ت الفوتونا  كطاقة   ،يف املفعول الكهرضوئي من خالل التيار الكهرضوئي  املالحظة    نفسها، 

 الكهرطيسي: هل الفوتون موجة أم جسيم؟ 

  تيار ال  من اا اإللكرتون الذي يشكل جزء يتصرف على سبيل املثال، . حول أشكال الطاقة األخرى املعروفة طرح أسئلة مماثلة تُ قد 
اإللكرتون   نفس يتصرف . هذه الذرة  داخلاملوجودة  خرىاأللكرتونات اإلانسجام مع ب جسيم يتحرك كيف دارة   املار كهربائيال

ه ليشمل  ستوسيع السؤال نف ميكن سيم؟جموجة أم  هل اإللكرتون . يوداحل طيف كموجة عندما مير عرب بنية بلورية صلبة ويشكل 
ة  راهن يف حالتنا ال.  قية ساءل عن طبيعتها الفيزيائية احلقيلنت  -ات املركبة  سيماجل ات األولية، وكذلكسيماجل -ات املادة سيممجيع ج

ازدواجية   كل ما ميكننا قوله هو أن.  قاطعة  إجاباتهلا لك  من الطبيعة احلقيقية لألشياء ال إن مثل هذه األسئلة حولمن املعرفة، ف
  اجلسيم كجسيم، ويف ظل ظروف جتريبية خمتلفة،  تصرفي بعض الظروف التجريبية،  يف ظل: موجودة يف الطبيعة  "جسيم  –موجة "
ظروف   ويف ظل طيسي كموجة، هر اإلشعاع الك تصرفيف بعض الظروف املادية، ي فإنه  وعلى العكس،. كموجة   اجلسيم فتصر ي

 .  اإلشعاع كحزمة من الفوتونات  هنا  تصرف ي  مادية أخرى، 

بالفعل    اا ن موجوداك. فقد  نشأ عن اكتشافات حمددة يف القرن العشرين   اا جديد  اا فيزيائي  اا ليس مفهوم  ملثنوي )االزدواجي(هذا التفسري ا
شعاع الضوء هو عبارة  فإن لنيوتن،  . وفقاا 1670 من عام  اا نز حول طبيعة الضوء، بدءغ بني إسحاق نيوتن وكريستيان هي مناظرة يف 

، عندما أعلن توماس  1803الفرضية اجلسيمية يف عام    تفشل.  الضوء هو موجةفإن    ، نزيغوفقا هل . و عن جمموعة من جسيمات الضوء 
يف نظرية جيمس  .  الضوء كموجةمفهوم  اليت رسخت  (،   23.6الشكل  )انظر   مع الضوء الشق املزدوج  املزدوج  تداخل  ال ربة  عن جت  يونغ 

ماكسويل الكالسيكية  نظرة . (، الضوء هو موجة كهرطيسية 1873عام  يف اكتملت واليت طيسية ) ر للكه كلريك ماكسويل
واملفعول   على تفسري إشعاع اجلسم األسود ةغري قادر  اومع ذلك، فإهن ؛حىت يومنا هذا طيسية ال تزال صاحلة كموجة كهر  لإلشعاع 

 ت.  الكهرضوئي، حيث يعمل الضوء كحزمة من الفوتونا
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عند  ن اموجتتتشكل ئية. الما جامو األ تداخلالضوء من خالل مقارنته مع  " تداخليونغ"شقا  تفسر تجربة   23.6الشكل
الموضوعة   إلى شاشة العرضالشق من  نتقل. وتنفسه يالموج طولالا اج لهاألمو  هذه .ةعتمشاشة م في شقينال ضعيمو 

  جامو تكون األعلى الشاشة،  "Max" التي تحمل عالمة  اضعفي المو . العرض شاشة ندتلتقي األمواج ع. على يمين الشق
الموجة   سعة تكون ، "Min"في المواضع التي تحمل عالمة. ةمركبسعة الموجة القوية ت ويتم ،المتقابلة متفقة بالطور

 .على شاشة العرض فإنه يتشكل أهداب مظلمة ومضيئةللضوء، . بالنسبة صفراً  ةركبالم
 

  ومسون ط حىت اكتشاف 1751 مالحظات بنيامني فرانكلني للكهرباء يف عام  . فمنذكان هناك انفصام مماثل يف تفسري الكهرباء 
ضمن هذه النظرية اخلاصة  . كهربائي مستمر وسط ي على أنه تدفق يفنظر إىل التيار الكهربائكان يُ   ،1897لإللكرتون يف عام 

أظهرت جتربة  . الكهرطيسي  تحريض رطيسية وال ومت اكتشاف الكه مت تطوير النظرية احلالية للدوائر الكهربائية،  الكهربائي،  تدفق بال
كما يف الدوائر    حلمل الشحنة، سطأي و  دون  فراغاليف نتقال اإللكرتون( ميكنها اال) طومسون أن وحدة الشحنة الكهربائية السالبة

وىل  الكم األ  نظرية يف  سيم.صفة اجل الطريقة اليت يتم هبا فهم الكهرباء اليوم ومنح اإللكرتون  غري هذا االكتشاف. وقد الكهربائية
لسينية على  عة الألش  كومبتون  تشتتيف  وباملثل، . للمادة  ات سيمكان كل من اإللكرتون والربوتون ج  ،لبور دروجنيلذرة اهل

  بىن اإللكرتوين على ال  بعثريف جتارب الت   كموجة  لكرتونيتصرف اإل  ،من ناحية أخرى. ولكن  اإللكرتون هو جسيمفإن    اإللكرتونات،
 .البلورية

  بعثر جتارب التيف تشكلة احليود امل أمناط  ، وأن اا فحسبجسيم اا يكون دائم اإللكرتون رمبا  مفاده أن  قد يثري أحد املشككني سؤاالا 
من كرات   سيلا كلإللكرتونات القادمة إليه  ميكروسكويبومنوذج للبلورة  ميكروسكويب ذج و منمن خالل ا  تفسريهاإللكرتوين قد يتم  

شقوق  زوج من الفقط ل  نا حنتاج ولكن  ، لورةللب معقد إىل منوذجة اجسنا حب ل هذا السؤال، إلجابة عنيف الواقع، ل . " البينج بونج"
جتربة شقي   ار، جلمع أدلة مقنعة حول طبيعة اإللكرتون، حنن حباجة لتكر . وبعبارة أخرىلإللكرتونات مةمعتبسيطة يف شاشة ال

تلك املوضحة  ك  ،مواجأمناط تداخل منوذجية لأل  يجب أن نالحظ تشكيلفإذا كان اإللكرتون عبارة عن موجة،  .  مع اإللكرتونات  يونغ
موجة بل جسيم،   إذا مل يكن اإللكرتون ومع ذلك،. تلو اآلخر اا لشقوق واحداإللكرتونات عرب ا ردحىت عندما ت  ، 23.6الشكل  يف

 .  داخل ت أهدابتشكل  فلن  

حزمة اإللكرتونات    أن  ،1961مع حزمة اإللكرتونات، اليت أجراها كالوس جونسون يف أملانيا يف عام    الشق املزدوج األوىل  أثبتت جتربة 
  إلكرتونات  معاملزدوج  لشقل أجريت أول جتارب . تتصرف كموجة نات جمتِمعةا تشكل بالفعل منط تداخل، مما يعين أن اإللكرتو 

ا الشقني متر عرب منفردة  .  يف اليابان  1989يف إيطاليا وأكريا تونومورا يف عام  1974يف عام  بوتزي  جوليو من قبل  اآلخر تلو  واحدا
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بشكل قاطع  يبني و   هذا  إن  . ت عرب الشقوق بشكل فرديحىت عندما متر اإللكرتونا  تدرجيياا،تتشكل  التداخل    أهدابأن    اظهر وقد أ 
يتم توضيح النتائج اليت شوهدت يف جتارب الشق املزدوج  .  بسبب الطبيعة املوجية لإللكرتونات  تشكلقد    حيود اإللكرتون   طيف  أن

  24.6الشكل يفاملبينة   التداخل  طيوفمن خالل  مع اإللكرتونات 

 

ل تشكي يتم. مع اإللكتروناتيونغ  شقي في تجربة تشوهدي تالو  كمبيوتراسطة الو بالتداخل محاكاة أهداب   24.6الشكل 
أو بشكل فردي واحًدا  حزمة عبر الشقوق كرد بغض النظر عما إذا كانت اإللكترونات ت  تدريجًيا على الشاشة، واحد نمط

 ر. تلو اآلخ

 تجربة الشق المزدوج مع اإللكترونات 

لغ   مطلي بالذهب. بليكوين س شاء غثنني من الشقوق يف اإنشاء  جرى اإللكرتون،  أمواج  لخا دتأمناط  إحدى جتارب دراسة يف
  من اتإلكرتونحزمة  جرى توليد.nm  272مسافة قدرهاهذين الشقني فصل بني تو   ، 4μmه وطول  nm  62من الشقني رض كلع

جتميع  بعد ذلك  جرى . v  600حنوون كم  فرقوُسرعت هذه احلزمة بتطبيق  ، التنغسنت سلك من عن طريق تسخني  إلكرتوين  مدفع
األوىل    رتبةمن امل  ضيءامل  دباملوضع الزاوي لله  . أوجدوأرسلت هذه احلزمة عرب الشقني  طيسية،احلزمة باستخدام عدسات كهر   هذه
 .  العرض شاشة  على

 الحل:  خطة

متت مناقشته يف فصل سابق(  يونغ )  ي التداخل شق منط يف  شكل والذي يت n رتبة ملا من ضيء امل  دبهلل  θ املوضع الزاوي  يرتبط 
 : حيث  ،d sinθ = n λ  التالية املعادلة من خالل  د ار و لضوء الل  ، λ والطول املوجي ، dة بني الشقني صل ا فاملسافة الب
 n = 0, ± 1, ± 2, ..... ة بني الشقني معطاة يف نص املسألة وهي الفاصل املسافة  إنd = 272nm .نأخذ  ،هدب األول لل بالنسبة  

n = 1 .ةواردملوجة اإللكرتون ال الشيء الوحيد الذي حنتاجه اآلن هو الطول املوجي  . 

طاقة  و .  K = eΔV = 600 eV  هي   احلركية  فإن طاقته   ، ΔV = 600V  قدره  كمون عرب فرق    سكون ال  حالة   ع اإللكرتون منيتسر   ملا كان
 . keV = 511 0E ة لإللكرتون هيساكنالكتلة ال

،  0Eساكنة من طاقته ال بكثري أصغر K  ألن طاقته احلركيةنسبغري ال كما هو احلال يف اإللكرتون  دي برويل له سب طول موجةحن
0E ≪ K  . 

 الحل: 

   :الطول املوجي لإللكرتون هو 

 

 :األول ضيء امل اهلدبعلى موضع  صلحن  λقيمة  تخدمباس
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 مالحظة:
املثال، بني   لى سبيل. عn = 1000 إىل حنو تصل ني لقيمة تاليتم مضيئني  دبني ه بني  ة الزاوي الدقةأيضا ه القيمة هي الحظ أن هذ

 ا.  الثانية، وهكذة اهلدب من املرتب ة األوىل و ملرتب من ا  دباهلاألوىل، وبني رتبة من امل دب اهلو ة صفر دب من املرتباهل

ة اخلامسة على  رتب امل من  ضيء امل دب لله املوضع الزاويأوجد  ،15.6المثال  يف  ة املوضحيف احلالة  : من فهمك تحقق 14.6  
 .شاشة العرض

 

ضمن نظرية   عن عدم قدرتنا على وصف الواقع املادي تصريحواإلشعاع هي  ات سيمجلل  جسيم" -"موجة ة ي جوازد إن الطبيعة اال
ر  فسر الظواهت أن بشكل منفصل  ة الكالسيكية ياملوج أو النظرية  ة الكالسيكي  ية اجلسيم  لنظريةال ميكن ل حيثكالسيكية موحدة 

ُتسمى    إحصائية جديدة،األساس لنظرية   وضع  ومت   ،1928  عام  يف  ة الكالسيكي   ة احلد للنظريهذا    . وقد وضعبشكل كامل   الحظة امل
الكم فكرة دي   أخذ ميكانيك ت . وبول ديراك هايزنربغ  فرينر و  إدوين شرودجنر و  من قبل بور  ،)امليكانيك الكوانيت(  الكم  ميكانيك 
املرتبطة    املوجة فإن  هلذا التفسري،    اا وفقو .  اا إحصائي  اا تفسري   ا اجلسيمات ومتنحه  جلميع  األساسية  اخلاصيةهنا  على أ   املادة  أمواجبرويل عن  
  متحركة ةيموج  كحزمة   واحدال سيم اجليُنظر إىل . ع احملتملة للجسيم وعن خصائصه األخرىضمعلومات حول املوا  حتمل  باجلسيم

عبارة عن حزمة   ن هذا املثال أنه إذا كانت اجلسيماتعر بشكل حدسي مميكننا أن نستش. 25.6 الشكل تلك املوضحة يفك
يرتبط  .  هتز الذي ي  الغيتار  وترحزمة املوجة يف    ميكننا حتديد موقع  كماهو احلال حني الموجية، فلن نتمكن من قياس موقعها الدقيق  

)الشك(   مبدأ عدم اليقني من خالل اخلطي  اهملعز  يف القياس املتزامن  Δp عدم اليقنيب  عند قياس موضع اجلسيم، Δx عدم اليقني
 هلايزنبريغ:  

 

م  يعرفنا املوضع الدقيق جلس  على سبيل املثال، إذا. حمدود بأن إدراكنا على املستوى الكمي عن قانون الطبيعة  هايزنبريغ يعرب مبدأ
  يصبح عندئذ  عزمه  يف اليقني عدم  ألن  ه،نفس الوقت يف عزمه إننا ال نستطيع معرفة ف( 6.63 المعادلة  يف Δx = 0 يعين أن والذي )

   ملوضع املتزامنة القياسات دقة على احلد  هايزنبيرغ لمبدأ عدم اليقين (. يضع 6.63 المعادلة  يف( Δp ≥ 0.5 ℏ /Δx )ألن الهنائياا 
، وال  6.63 المعادلة  يف (=) أن أفضل دقة ميكن احلصول عليها هي عندما يكون لدينا عالمة تساويويبني  ؛  عزمها و  اجلسيمات

ة  يوج املطبيعة ل ل هو نتيجةهايزنبريغ  مبدأ. األدوات املستقبلية حىت مع وجود أفضل  أفضل من ذلك،ميكننا أن نفعل ما هو 
 .  اتسيمجلل

 

 ة.  دقيققيمة  هوضعموليس ل الجسيم كحزمة موجية هذا الرسم  يبين  25.6الشكل

  

التعقيدات   ركأن نددون حىت  " جسيم – موجة"زدواجية االإللكرتونية اليت تستغل نستخدم بشكل روتيين العديد من األجهزة ا   
  لفوتونات واإللكرتوناتية لسيماجلصائص تستند إىل اخل أحد األمثلة على تقنية آلية عمل هذه األجهزة. اليت تقوم عليها ئية الفيزيا
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ي أجهزة تتطلب بيانات رقمية عالية اجلودة، كما هو  يستخدم يف الكشف عن الضوء يف أالذي ، و  CCDةالشحن قرتان ا هو جهاز 
هو اجملهر   إللكرتوناتية ل وجاملواص اخل  تستغل فيهجهاز  مثال على. وكاحلال يف الكامريات الرقمية أو يف أجهزة االستشعار الطبية 

 اإللكرتوين.  

كما   اا متام اا إلكرتوني اا طيسية ميكن أن توجه شعاعاستناداا إىل فكرة أن احلقول املغنا  - ، قام الفيزيائي إرنست روسكا 1931يف عام 
لمجهر  ا  التطور  هذا. وقد أنشأ لمجهر اإللكرتوين لر أول منوذج أويل يطو بت -لعدسات شعاع الضوء يف اجملهر الضوئي ا  توجه

  ساخن   تنغسنت  ن سلكم   يتم إنتاج اإللكرتونات  ، 26.6الشكل   ، كما هو مبني يف(TEM)النافذ  يف اجملهر اإللكرتوين  .  اإللكتروني 
  دفع امل بعد مغادرة . لطاقة احلركيةمن ا keV  400يقاربما  نحهممي ي ذوال "، لكرتوين "املدفع اإل يف كمون فرق   بتطبيق ويتم تسريعها 
يتم  ل  املدروسةعينة  المن خالل    ومترر هذه احلزمة اإللكرتونية  طيسيةكهر   عدسات بواسطة ية  اإللكرتون حزمة  هذه  يتم تركيز    ،اإللكرتوين 
على سبيل   بشكل غري مباشر عن طريق إرساهلا،  أو مفلورة شاشة  علىأو  مباشربشكل عرض الصورة املكربة إما . ميكن عرضها 

شاشة  الوالعدسات والعينة و   اإللكرتوين  دفعامل تكون من ت  تجهيزات اليت ت كامل ال يتم تثبي.  شاشة كمبيوتر املثال، إىل كامريا رقمية أو
  الكروي  زيوغ البفقط النافذ حمدودة اجملهر اإللكرتوين . دقة حزمة اإللكرتونات  طاقة ضياع  ملنع ة من اهلواءرغ فم  حجرة يف  ملفلورةا
   0.5Aرب من  ك أحتليلية    ةقدر ب النافذ  اجملهر اإللكرتوين   من  عالية الدقةالنماذج احلديثة  ميكن أن تتمتع  (.  يف فصل سابقمتت مناقشته  )
   nmحنوا باستخدام اجملهر الضوئي هي مت احلصول عليهيلية لحت  مقدرة فصل فإن أفضل  لمقارنة، ل . و مرة ألف 50أعلى من كبري وت

حتضريات  العينات البيولوجية تتطلب  وأن      nm   100حنوكون  ت العينات جيب أن    ثخانةهو أن  النافذ  اجملهر اإللكرتوين   أحد قيود.  97
 .شكل شرائح رقيقة قبل قصها على كيميائي لتثبيتها   "تثبيت"  خاصة تشتمل على 

 

  عدسات  بواسطةي اإللكترون مدفعال  الناتجة عن اتاإللكترون حزمة ت جمع:  TEMالنافذمجهر اإللكتروني ال 26.6الشكل 
 . الحزمة اإللكترونية النافذه )الصورة( على شاشة أو ترسل إلى كاميرايتم عرض . عينةال عبر مرتو  كهرطيسية

 

تصل   ، SEMهراجمل . يف1937يف عام الذي اخرتعه مانفريد فون آردن ، (SEM) سحاامل اإللكرتوينهر اجملال تظهر هذه القيود يف 
تتم إعادة بناء التضاريس السطحية للعينة من  . سطحها ر عند بل إهنا تتبعث عينة ال احلزمة عرب  وال متر  keV  40إىل  ية حلزمة اإللكرتون ا

تبلغ  . مع ذرات العينة الصادرة عن تفاعل احلزمة اإللكرتونية واإلشعاعات  نافذةل ا واإللكرتونات  املتبعثرة خالل حتليل اإللكرتونات 
  صل عليه حني التكبري الذ مرة من 250 نحوبـ، وميكن أن يكون التكبري أكثر 1nmحنو  سحاامل هر اإللكرتوينجملمقدرة الفصل يف ا
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لكن جيب  و  عدة سنتيمرتات، حنو سحاامل هر اإللكرتويناجمل بواسطة املدروسةالعينات أبعاد أن تكون  ميكن. الضوئي جملهرا بواسطة
 .الكهربائية ها خواصعلى  بناءا وذلك   ص،اخحتضريها بشكل 

. كما تسمح  ات الفرديةزيئبرؤية اجل   SEMاجملهر اإللكرتوين املاسح  و   TEMكل من اجملهر اإللكرتوين النافذ  العالية ل  التكبريقيم    تسمح
بوب اللقاح يف بداية هذا  املسح اجملهري حل تلك املوضحة يف صورةك  مبشاهدة التفاصيل الدقيقة، جملاهر مقدرة الفصل العالية هلذه ا

  (.  1.6الشكل)  الفصل

 لمجهر اإللكتروني ا مقدرة فصل

ين  در مص  ، ما هي الزاوية بني2.0μmفتحة دائرية قطرها    عرب  TEMنافذ  ال   وينجملهر إلكرت   pm   1.0حزمة الكرتونات بطول موجي مترر  
   هذا اجملهر؟ لتمييز يفليني قابلني  قط ن

 الحل: 

الطول املوجي  ما يكون عند( )اليت نوقشت يف الفصل السابق بشكل مباشر  Δθللمجهر  مقدرة الفصل  ة عالق ميكننا استخدام 
 :  D = 2.0μm وقطر الفتحة هو  λ = 1.0 pm هو وارد لإلشعاع ال 

 

 مالحظة: 

مما يعين أن مجيع   فقط،  درجة 14ستبلغ  مقدرة الفصل ، فإن nm 400 طول موجته  بضوء  اا يديتقل اا استخدمنا جمهر  لو الحظ أننا 
 .التفاصيل الدقيقة يف الصورة ستكون غري واضحة 

مقدرة  ذلك على  ؤثريكيف .  قد اخنفض إىل النصف   16.6المثال افرتض أن قطر الفتحة يف تحقق من فهمك:  15.6 
 ؟ الفصل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 16.6 مثال
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 لسادس ا الفصلمراجعة 

 ساسيةاأللحات طمصال

 .اإلشعاعالذي ميتص  سماجل هو الماص: 

 .الذرات واجلزيئات من قبل  تص ماإلشعاع امل ج ا مو أ أطوال  :االمتصاصطيف 

 .الضوء املرئيجمال  يف دروجنيتصف طيف اإلصدار لذرة اهلبالمر:   ة معادل

 بالمر.    ةمعادل املوصوفة يف   ، دروجنيذرة اهلل n = 2 الةاحل إىلمن/ ات ة النتقاالت اإللكرتونوافقاخلطوط الطيفية املبالمر:  سلسلة 

 .مثايل  مصدراص/مالجسم األسود:  

 .األسوداجلسم  الصادر عناإلشعاع : إشعاع الجسم األسود

 .األولصف قطر مدار بور ن : بور ل  دروجيناله نصف قطر 

 . روجنيدوذج الكم األول لشرح أطياف إصدار اهلمن  : دروجيننموذج بوهر لذرة اله

 .  n = 4 الة احل من/إىلات  النتقاالت اإللكرتون ة وافقاخلطوط الطيفية امل: سلسلة براكيت

 . تفاعلها مع بعض املوادعند  األشعة السينية  تبعثر وجي عندما ت التغري يف الطول امل : كومبتون   مفعول

 .بعثرنية املتواألشعة السي واردة األشعة السينية ال طويل موجةالفرق بني  : كومبتون  إزاحة

 .  pm cλ 2.43 =ته: قيم فيزيائيثابت : مبتونو ك  ةطول موج

حيدث   اليت  عند قيمة أقل منه. )أقل قيمة لرتدد الضوء الساقط  الذي ال حيدث املفعول الكهرضوئي  الوارد تردد الضوء : تردد القطع 
 عندها املفعول الكهرضوئي(.   

 . يتوافق مع تردد القطعطول موجة الضوء الساقط الذي : طول موجة القطع

 .يةاإللكرتون  جا مو عن األ ت كشفات واليتاإللكرتون  يودحلتارخييا أول جتربة : جيرمر – تجربة دافيسون 

 .  عزمة املرتبطة بأي جسم له كتلة و ادامل موجةدي برولي:  موجة

 .أمواجكاملادة أن تتصرف   ات سيمجل ميكن:  فرضية دي برولي عن موجات المادة

 .  واليت تظهر تداخل األمواج  يونغ،  شقا جتربة: شقين ال تجربة تداخل

 .  "لرؤية" التفاصيل الدقيقة لألجسام ية اإللكرتون  جا مو األاجملهر الذي يستخدم : اإللكتروني جهر الم

 . ن الذرات واجلزيئات ع الصادرةج اإلشعاع ا مو أأطوال  :  طيف اإلصدار 

 .  منه اإلشعاع   يصدر جسمأي :  باعثال

 . تعتمد فقط على تردد الفوتون اليت  كمية الطاقة املشعة : طاقة الفوتون 

 .دروجنياهلجمموعة من الطاقات املنفصلة املسموح هبا لإللكرتون يف ذرة : دروجينلطاقة للهطيف ا 

 .  ية ساس األغري  الطاقة األخرى تحاال:  H حاالت الطاقة المثارة لذرة 

 .املتصللشمسي ا الصداريف طيف ا سوداء امتصاص  خطوط: فراونهوفر خطوط 

 .دروجنياهلرتون يف مدار بور األول لذرة طاقة اإللك:  دروجينطاقة الحالة األساسية لذرة اله 

 .اجملموعةتنتقل الطاقة مع سرعة  حيث  سرعة املوجة، : سرعة المجموعة 

 .اجلسيموموضع  عزمالقياسات املتزامنة لللدقة يف حدود ا  ضع ي : هايزنبيرغلمبدأ عدم اليقين 

 .  n = 6 الة احل من/إىل  اتاإللكرتون ة النتقاالت اخلطوط الطيفية املوافق: فريزهم سلسلة 
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 .  Ze+ وشحنة نواهتا   إلكرتون واحد متبقٍ بمؤينة  ذرة:  هدروجين ذرة شبيهة بال

 تكون مصانة.   الطاقة الكلية  ، ولكن مصانة   احلركية الطاقة ال تكون حيث  تبعثر ال هو مفعول : غير المرن  التبعثر 

 .  إلكرتون من الذرة  نتزاعإل الطاقة الالزمة: ينطاقة التأ 

 .  إلكرتون من مدار بور األولنتزاع طاقة التأين الالزمة إل:  دروجين حد التأين لذرة اله

 . من/إىل احلالة األساسية  اتة النتقاالت اإللكرتونوافقاخلطوط الطيفية امل : سلسلة ليمان 

 . رذرفورد هذا النموذج من قبل حا اقرت وقد مت ة يف الوسط حماطة باإللكرتونات، نواة ثقيلة موجبة الشحن : النموذج النووي للذرة

 .  n = 3  من/إىل احلالة ات ة النتقاالت اإللكرتونوافقاخلطوط الطيفية املباشن:  سلسلة 

 .  n = 5من/إىل احلالة   ات ة النتقاالت اإللكرتونوافقالطيفية املاخلطوط بيفند:  سلسلة 

 .لضوئيايتم إضاءة القطب ار الذي يتدفق يف الدائرة عندما التي ضوئي: التيارالكهر 

 .  املناسب تردد  ذييسي ط إللكرتونات من سطح معدين يتعرض إلشعاع كهر ا إصدار: المفعول الكهرضوئي

 . ضوئيةرتونات  كإل ا منه  تصدرقطب كهربائي يف دائرة  : ضوئيالقطب ال

 على هذا السطح.   واردوجود إشعاع  ب عدين من سطح م  الصادرة اتاإللكرتون: ضوئية ترونات الكلاإل

 .  جسيم الضوء : الفوتون

 .  منفصل   يشكل كم طاق على تبادل الطاقة بني اإلشعاع واجلدران فقط  يتمي: كم الطاقالفرضية بالنك حول  

 .  لنموذج بور  اا ضع إطار ت افرتاضات ثالث: مسلمات نموذج بور
 زمن.  حدة الاو   اللخسطح الحدة ا الطاقة اليت متر عرب و : الطاقة شدة

 .  خطي للفوتون عزماجتاه وله  2π/λ: شعاع مطاله االنتشار   شعاع

 .ستمرةاملغري املتقطعة، أي  الطاقات: الكميةالطاقات 

 .  ة يالطاق  ةوي سال يدل على رقم ؤشر الذيامل)الرقم الكمي(:  الكم رقم 

 .  يئاا شينقل أو ال كل طاقته إما ينقل  الفوتون فإن يف التفاعل مع املادة، : ظاهرة الكم

 .الكم برقم مرّقم ، بالنك  هتزمل يأي وضع اهتزاز :  بالنك  لمهتزالحالة الكمومية  

 .  2π بالنك مقسوما على  ثابت   المخفض: بالنك ثابت

 .وجود النواة الذرية  أول جتربة إلثبات:  الذهبية   قةتجربة رذرفورد للرقا

 مر.  بال ة معادليف  فيزيائي ثابت:  دروجين لله ريدبيرغ  ثابت

 .دروجنيللخطوط الطيفية لذرة اهل  مواقع مت العثور عليها جتريبياا ريدبيرغ:   صيغة

 .واجتاه احلزمة الساقطة رةنتثالزاوية بني اجتاه احلزمة امل: لتبعثرزاوية ا

 .يف قانون ستيفان  يزيائيف  ثابت: بولتزمان  –ستيفان  ثابت 

 .  يف الدارة كهرضوئي يار الالت عنده مرور وقف تالذي ي الكمون  فرق: وقفكمون الت

 . االنتشار  شعاع  مطال: رقم الموجة

 .ات دون الذريةسيمالذرات واجل نظرية تشرح فيزياء: الكم الموجيميكانيك  

 .  اتكجسيم تصرف  يميكن أن  أمواج واإلشعاع ميكن أن تتصرف اجلسيمات ك :  " جسيم –  موجة "ازدواجية  

 .  ن سطح املعدنع الضوئية ت اإللكرتونا الطاقة الالزمة لفصل : العمل  تابع
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 .  مضاعفبشكل  ينة ؤ هليوم مذرة : α جسيم

 .  ألفا حزمة من جسيمات  :α شعاع

 .  شعاع من اإللكرتونات :  βشعاع 

 الطاقة.   يةعال شعاع من الفوتونات : γشعاع 
 

 المعادالت الرئيسة

 فين لإلزاحة قانون 
 

  قانون ستيفان

 بالنكبت ثا
 

  إلشعاعي لكم الطاق ال

 بالنك إلشعاع الجسم األسود انونق
 

 ضوئيةونات اللإللكتر  الطاقة الحركية القصوى
 

 طاقة الفوتون 
 

 لضوئيةالطاقة لإللكترونات ا توازن
 

 تردد القطع
 

 الثابتة النسبية معادلة الطاقة
 

 للفوتون يم الطاقعز معادلة ال
 

 طاقة الفوتون 
 

 الفوتون عزم مطال
 

 للفوتون  الخطي ملعز اشعاع 
 

 لإللكترون طول موجة كومبتون
 

  كومبتون إزاحة

 بالمرمعادلة 
 

 غر يريدب معادلة
 

  شرط التكميم األول لبور

  شرط التكميم الثاني لبور

 بور لدروجين هنصف قطر ال
 

  بور ل nالمدار  نصف قطر

 حد التأين  ، ساسيةحالة األالقيمة الطاقة في  
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 nالمدار  طاقة اإللكترون في
 

  دروجين لهحالة األساسية لطاقة ال

 دروجين شبيه اله يونلأل n مدارال
 

 دروجين اله  لأليون شبيه n  الطاقة
 

 ة ادطاقة موجة الم
 

 دي برولي ة طول موج
 

 المادةألمواج لترددات ا  ةموج عالقة طول 
 

 زنبيرغهايل مبدأ عدم اليقين
 

 

 الفصل السادس  صملخ

 الجسم األسود  إشعاع 1.6

لإلزاحة   لتجريب فني اينص قانون . تعتمد كمية اإلشعاع اليت يصدرها اجلسم على درجة حرارته. و طاقة  مجيع األجسام تشع  •
ينص قانون ستيفان  ع أقصر. اإلشعا  منحين  يف صدار اإل  لذروةوافق مل اكان طول املوجة   حرارة اجلسم،  ت على أنه كلما زاد

تتناسب مع القوة الرابعة    عند درجة حرارة معينةية  طوال املوجطيف األ  كل  عرب  املنبعثالكلية لإلشعاع  جريب على أن الطاقة  الت
 مقدرة بالكلفن.   لدرجة حرارة اجلسم املشع

اإلشعاع   تبادل الطاقة بني  كونيف املقاربة الكالسيكية، ي. سود األسم اجلمنوذج  ضمن امتصاص وإصدار اإلشعاع  متت دراسة  •
 .  إشعاع اجلسم األسود منحين   ةالكالسيكي  املقاربة  تفسرال . التجويف مستمراا  جدرانو 

 كم   على شكلحيدث  تجويفالوجدران  اإلشعاع  بنيأن تبادل الطاقة  منحىن إشعاع اجلسم األسود،  تفسريافرتض بالنك ل •
والذي يتوافق مع منحىن إشعاع   ،النظري  النكب قانون إشعاع إىل يكم الطاقالأدت فرضية بالنك حول . فقط  ي متقطعطاق

 .  وستيفان فني  قوانني كما أنه يفسر  اجلسم األسود التجريب؛

 المفعول الكهرضوئي   2.6

على  وارد  أحادي اللون إلشعاع اإللكرتونات الضوئية من سطح معدين استجابةاقتالع  حيدث املفعول الكهرضوئي عند •
( ال تعتمد  3)و اإلشعاع أعلى من تردد القطع،  تردد   دث فقط عندما يكونحي(  2)   ،( حلظية 1له ثالث خصائص: )ه. و سطح

بالنظرية   ضوئير ال ميكن تفسري املفعول الكه. شدة اإلشعاع  السطح على عندالطاقات احلركية لإللكرتونات الضوئية 
 .   الكالسيكية 

  فوتون  كل   حيمل(. ات الضوءسيمنات )جميكننا شرح املفعول الكهرضوئي من خالل افرتاض أن اإلشعاع يتكون من فوتو  •
  إىل  لفوتون ا طاقة  نقل كاملالسطح، يتم  ندع. اإلشعاع  تعتمد طاقة الفوتون فقط على تردده، وهو تردد. الطاقة  من  كمية 

 .   ضوئي واحدإلكرتون  

  . تابع عمل املعدن تابع و  واردالفوتون ال  سطح املعدن هو الفرق بني طاقة  ندد األقصى للطاقة احلركية لإللكرتون الضوئي ع احل •
   .عمل مميز خاص به تابع كل معدن له  ن.  سطح املعدب إللكرتونات  اطاقة ربط  والعمل ه
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   كومبتون مفعول  3.6

  لألشعة السينية  موجية خمتلفة عن الطول املوجي بعض املواد أطوالٌ  عن  ملتبعثرةكومبتون، يكون لألشعة السينية ا  مفعوليف  •
 اا.  كالسيكياا  هلا تفسري  هذه الظاهرة ليس الواردة. 

.  يف املادة املستهدفة  بافرتاض أن اإلشعاع يتكون من فوتونات تتصادم مع إلكرتونات ضعيفة االرتباطمفعول كومبتون  يتم تفسري   •
 .  م يف التصادمعز المصونية الطاقة الكلية و مصونية بقوانني  االلتزام يتم. ات نسبيةسيماإللكرتون والفوتون كجيعامل كل من 

الطول  إزاحة تفق مع ت النظرية اليت كومبتونإزاحة   م ميكن نقله إىل إلكرتون يؤدي إىلعز الفوتون كجسيم له  التعامل مع إن •
 .  اإلشعاع يتكون من فوتونات  يالا على أندل يعطينا  هذا. و املوجي املقاس يف التجربة 

 وارد.  اإلشعاع ال من طول كرب جة أر طول مو تبعثحيث يكون لإلشعاع امل   غري مرن،  تبعثر كومبتون هو    تبعثر •

 نموذج بور لذرة الهدروجين 4.6

ال تستطيع الفيزياء  . التجريبية بواسطة معادلة ريدبريغ مواضع االمتصاص وخطوط اإلصدار يف طيف اهلدروجني الذري  تُعطى  •
 .الكالسيكية تفسري طيف اهلدروجني الذري

وسبقه منوذج  . بشكل صحيح للهدروجني الذري ح أطياف اإلشعاع منوذج بور للهدروجني كان أول منوذج للبنية الذرية لشر  •
بأكملها   الذرة  حتتوي على كتلة  من نواة تشبه نقطة موجبة الشحنة واليت الذرة تتكون  يف منوذج رذرفورد، .  النووي للذرة رذرفورد 
ا عن النواة  السالبة اإللكرتوناتمن و  تقريباا   .  املوجودة بعيدا

  عزم ( 2مدار دائري، )  وفق اإللكرتون حول النواة تتم حركة( 1دروجني على ثالث فرضيات: )يستند منوذج بور لذرة اهل •
من مدار إىل آخر يصاحبها دائماا    ةومي قفزة كمعندما يقوم ب  اإللكرتون طاقة  ( التغري يف  3و)  م، مكماإللكرتون الزاوي يف املدار  

ر اإللكرتون  ألنه جيمع بني املفهوم الكالسيكي ملدا شبه كالسيكي منوذج منوذج بور هو . لفوتون ل أو امتصاص إصدار
 (.  3و 2الفرضية  املفهوم اجلديد للتكميم )( و 1ية )الفرض 

األرقام  ذات  اهلدروجنيواأليونات شبيهة لهدروجني الذري لمتصاص االو  صداراإل أطياف يشرح منوذج بور لذرة اهلدروجني  •
احلاالت الذرية والفرتاض تكميم   الكمي لوصف  رقمدخال مفهوم الالنموذج األول إل هو كان هذا . وقد  الذرية املنخفضة
ة  متعددتطوير ميكانيك الكم، واليت تتعامل مع ذرات  يعترب منوذج بور خطوة مهمة يف. يف الذرة ات مدارات اإللكرتون

 ات.  اإللكرتون

 أمواج دي برولي 5.6

ة املرتبطة  ادالطول املوجي ملوجة امل.  موجة  خطي هو أيضاا  معز ج املادة أن أي جسيم من املادة له  ا مو ألتفرتض فرضية دي برويل   •
 .  ة هي سرعة اجلسيمادسرعة موجة امل. م اخلطي للجسيمعز ال قيمة باجلسيم يتناسب عكسا مع 

 .اهلدروجني لذرةبور   لكرتون يف منوذجلإل   الزاوي ملعز ا كميم ملوجة املادة اإللكرتونية أساساا منطقياا لتدي برويل  مفهوم  يوفر •

.  اإللكرتونية   املادة   جا مو أل  أمناط حيود  لوحظت. وقد  وريلسطح النيكل الب   عنداإللكرتونات  ثر  ، تنتجريمير   - ديفيسون    يف جتربة •
 .  خمتلفةات سيميف جتارب احليود مع ج موجات املادة لوحظت . كما  على وجود موجات املادة دليالا تعد هذه األمناط 

 جسيم"  –االزدواجية "موجة   6.6
  ظل  يف ولكن  اجلسيم كجسيم؛  تصرف يف الطبيعة: يف ظل بعض الظروف التجريبية، يجسيم" توجد  – واجية "موجة  إن االزد  •

  اإلشعاع يتصرف  يف بعض الظروف املادية،، فإنه وعلى العكس . كموجة  فإنه يتصرف أخرى، ظروف جتريبية 
 .ت كحزمة من الفوتونافإنه يتصرف   ظروف مادية أخرى،كموجة، ويف ظل  الكهرطيسي
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بسبب    تتشكل ات  حيود اإللكرتون  أخيلة بشكل قاطع أن  و أظهرت جتارب العصر احلديث ذات الشق املزدوج مع اإللكرتونات   •
 .  الطبيعة املوجية لإللكرتونات 

    ي.جلسيمات ولإلشعاع ليس هلا تفسري كالسيكجسيم" ا – "موجة  ة  ي جازدو الطبيعة اال •

.  ة متحركة يكحزمة موج  ينظر إىل اجلسيم. و خلاصية األساسية جلميع اجلسيماتاية على أهنا اصية املوجاخلتأخذ نظرية الكم  •
حدود  هلايزنبريغ يضبط مبدأ عدم اليقني  عزمه. و  سيمملوضع اجل تفرض الطبيعة املوجية للجسيمات قيوداا على القياس املتزامن

 .القياسات املتزامنة الدقة يف مثل هذه

)املستخدمة يف الكامريات  إقرتان الشحنة يف العديد من األجهزة، مثل أجهزة  "جسيم –  موجة " زدواجية اال يتم استغالل  •
 .  (TEM)نافذ ال لكرتويناإلهر اجملو  (SEM) سحا هر اإللكرتوين املاجمل الرقمية( أو يف 

 

 يةنظر أسئلة 

 إشعاع الجسم األسود  1.6
 النجمة احلمراء؟  سطح مالنجمة الصفراء أ  سطح -  له درجة حرارة أعلىني التاليني سطحمن الأي  .1

 لفن.  ك  1,000,000كلفن إىل   1000ترتفع درجة حرارته من  صف ما تراه عند النظر إىل جسم  .2

   .ياد درجة حرارته دز ا اشرح تغريات اللون يف جسم ساخن مع  .3

 يسبب ذلك.   الضوء املرئي ال  يف حني أن  ،ية سمشن ملاذا يسبب ضوء األشعة فوق البنفسجية حروق  مخ.  4

   نفس درجة احلرارة؟  عند اإلشعاعية  همستختلف أطياف كيف .  معادن خمتلفة جبدران مصنوعة من  ينيجتويف  مت بناء مشعني   .5

 .  أخرى باللون األبيضكذلك  و  باللون األمحر  أخرىيف حني ظهور باللون األسود،   جسامناقش سبب ظهور بعض األ.  6

  .درجة حرارة الغرفةعند   ميكننا رؤية األشياء يف غرفة مظلمة فلماذا ال طاقة كهرطيسية،  إذا كان كل شيء يشع.  7

  ؟دار ثالثة أضعافق)مقدرة بالكلفن( مب   عندما تزيد درجة حرارته مقدار الطاقة اليت يشعها اجلسم األسود ما.  8

 المفعول الكهرضوئي  2.6
 املعادن؟ سيحدث املفعول الكهرضوئي جلميع  هل  ضوء أحادي اللون نفسه،مصدر  استخدام  ب. 9

 واحد؟  فوتون  رف أن اإللكرتون ال ميتص أكثر منعُ  يف تفسري املفعول الكهرضوئي، كيف. 10

. هل  ضوئي الكهر فعول يف جتربة امل وارداإلشعاع ال  نحين كمون التوقف بداللة ترددمن م العمل تابعشرح كيف ميكنك حتديد . ا11
   ؟ ا املنحينميكنك حتديد قيمة ثابت بالنك من هذ

املعلومات اليت حنصل  ما هي . ملطبقالكمون افرق بداللة  للتيار منحنٍ  نفرتض أننا يف جتربة املفعول الكهرضوئي نقوم برسم ل. 12
 ؟   لمعدنل  عمل ال تابعهل ميكننا حتديد  بالنك منه؟ ثابت هل ميكننا أن حندد قيمة ؟ا املنحين هذ عليها من

 .  جتربة املفعول الكهرضوئي على نتائج ضوئيكهر الالقطب  حدد كيف تؤثر زيادة درجة حرارة. 13
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من هذه املعادن سوف   أي. على التوايل eV  4.2و eV  3.9و eV  2.5العملتوابع  احلديد واملوليبدينوم هلا معادن الصوديوم و . 16
 ؟  nm  400اءته بضوء طول موجته ضتم إ ضوئية عندما ت إلكرتونات    يصدر

  كومبتون مفعول 3.6
 .  كومبتون   مفعولضوئي و كهر فعول الامل  وجه التشابه واالختالف بنيأ قش نا. 17
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 مسائل:  

 الجسم األسود  إشعاع 1.6
أن   ض ( بفر b)  ؟ ي الذي يصدرهالطاق كم القيمة هي ما m μ 1.5( .a)طول موجته اا إشعاع، يصدر W  200استطاعته سخان . 55

لزيادة   عدد هذه الفوتونات اليت جيب أن ميتصها اجلسم ماهو ،  kcal/kg.k 0.83تساوي  سممن اجل kg 4.0 وزن ـة لنوعياحلرارة ال
  كل   اجلسم ميتص أنباعتبار  (، b) الطلب  يف  تسخني عملية ال  اليت تستغرقها الزمنية املدةهي ما ( c) ؟2kدرجة حرارته مبقدار 

   ؟سخانمن ال  الصادرة اإلشعاعات

ماهو عدد الكم   MHz( .a) 2560برتدد  يكم طاق  مايكرويف بتوليد يف فرن 900W أمواج ميكروية استطاعته مولد قومي . 56 
  ي تجويف اإلشعاعال  بواسطة طبق املعكرونة املوجود يف  جب امتصاصه واال  ي كم الطاقال ماهو عدد (  b)   انية؟ منه يف الث  صادر ال  ي لطاقا

افرتض   0.9kcal/kg.k( .c ) تساوي ةنوعيال  تهوأن حرار  kg  0.5كتلة  حيويافرتض أن الطبق  ؟45.0Kلزيادة درجة حرارته مبقدار 
(  b)  الطلب  يف  الوارد  كم من الوقت جيب أن ننتظر حىت يصبح الطبق .  املولدمن   الصادري الطاق كم ال كل تصمياملعكرونة  طبق أن

 جاهزاا؟

57 .(a ) 400 الطول املوجي عند اجلسم األسود طيف إشعاع ذروة اليت تصل إليها رارةاحل درجة  ماهيnm؟ (b )  إذا كانت درجة
   ؟ته العظمى طاق  صدر ي  يطول موج  عند أي، ف 800kاجلسم األسود تبلغ   حرارة

   طاقة؟  أقصىتصدر الفتيلة   أي تردد عند . k   3200عند  ملصابيح اإلضاءة املتوهجةيف االتنغسنت   سلكتعمل . 58
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   ؟ تهوطول موج تردده  وما ه.  keV  20تهطاقتبلغ   فوتون . 61
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 ضوئي املصنوع من املغنيزيوم.  كهر قطب المن ال إلكرتون ضوئي  إلخراج الفوتون  ميتلكه

إذا  لتوقف  كمون ا   وماه  ضوئي؟هر ك  كقطب املعدن هو تردد القطع عند استخدام هذا   ما.  eV   2.26واسيوم هالعمل للبوت   تابع .  66
 ؟THz 1200ه يساوي  إلشعاع تردد ضوئي كهر قطب العندما يتعرض هذا ال  عثتنباإللكرتونات  علمت أن 

الفوتون  جيب أن ميتلكه  طول موجي كرب أهو nm 304الطول املوجي البالغ  أنإذا علمت  عمل األلومنيوم،  تابعبتقدير  قم. 67
 .  األلومنيوم املصنوع من  كهرضوئيالقطب ال إلخراج إلكرتون ضوئي من

   ؟ 450nmاملوجي    هطولوارد  إشعاع    بواسطةإخراجها من الصوديوم   ما هي الطاقة احلركية القصوى لإللكرتونات الضوئية اليت يتم.  68

نات  ما هي الطاقة احلركية القصوى لإللكرتو . بالذهب  اا قطباا مطلي120nmاملوجي  ذو الطول يضيء اإلشعاع فوق البنفسجي . 69
   املقذوفة؟ ضوئية ال

قطب  من  0.860eVاحلركية القصوى البالغة  تهاطاقباإللكرتونات الضوئية بإخراج  400nm طوله املوجي ضوء بنفسجي  قومي. 70
   عمل الصوديوم؟  تابع  و ما همصنوع من الصوديوم.    ضوئيكهر 

  . احسب 0.17eVالبالغة  احلركية القصوى    تهاطاق باإللكرتونات   وتنبعث  ةكهرضوئيعلى سطح    600nm  طوله املوجي  يسقط ضوء.  71
(a )تابع (العمل وbتردد ال )لسطحل  قطع( .c  )400ياملوج هعند إضاءة السطح بضوء طول  التوقف و كمون ما هeV   ؟   

أقصى طاقة حركية لإللكرتونات الضوئية  . أوجد  500nm  الضوئية من سطح معني اإللكرتونات  إلصدار  يبلغ طول موجة القطع.  72
   .600nmي  وجامل ه السطح بضوء طوليتم إضاءة عندما قذوفة امل

. تابع  الكالسيوم   مصنوع من  من قطب  2.00eV  تبلغ طاقتها احلركية   خرج إلكرتونات إ  ه أوجد الطول املوجي لإلشعاع الذي ميكن.  73
   اإلشعاع؟  هذا جمال يقعيف أي .  eV  2.71ولكالسيوم ها عمل

.  لبوتاسيوم مصنوع من ا من قطب  0.10eVتبلغ طاقتها احلركية إلكرتونات أوجد الطول املوجي لإلشعاع الذي ميكنه إخراج . 74
 اإلشعاع؟  هذا جمال يقع يف أي .  eV  2.24وللبوتاسيوم ه عملتابع 

قطب  ال عمل تابع    ، إذا كان80nmطوله املوجي  بواسطة إشعاع   إخراجها اليت يتم ةأوجد احلد األقصى لسرعة اإللكرتونات الضوئي .  75
 . 4.73eV وه كهرضوئي ال
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  تأثير كومبتون 3.6
 ؟ 589nm الطول املوجي يذ   م الفوتون األصفرعز ما هو . 76

   ؟ 4cm  ة ذات الطول املوجييكرويمواج املم فوتون األعز ما هو . 77

م الذي ميكن أن متلكه  لعز ما هو نطاق ا (، 750nmإىل 400nmوجية من امل ا أطواهلليت ترتاوح ايف حزمة الضوء األبيض ). 78
   الفوتونات؟ 

 ؟ m/s·kg 24−10 ×3.0 عزمهما هي طاقة الفوتون الذي يبلغ . 79

تبلغ طاقته   الذي فوتون أشعة غاما  ( b)  ؛ 12keVتبلغ طاقته الذي  سينيةالشعة األفوتون ( aكل من )الطول املوجي لما هو . 80
2.0eV ؟   

 .  A  1.0طوله املوجي وطاقة فوتون  عزم احسب . 81

 .   m/s·kg 29−10 ×5.00ه يساوي عزم  فوتون وطاقة  ةطول موج  احسب. 82

 ته.  املوجي وطاق  ه طول. احسب  m/s·kg 21−10 ×8.00ه يساوي عزم شعاع غاما  فوتون . 83

84 .(a ) طوله املوجي  فوتون معز احسبmμ2.5 ( .b ) م لعز ا قيمة نفس له  سرعة إلكرتون أوجد( .c )  ما هي الطاقة احلركية
   الفوتون؟  بطاقة  مقارنتها لإللكرتون، وكيف ميكن

2c2 ة النسبيةعالقال متوافقة مع  hf = fEو  λ/h = p أن ثبت أ . 85
0m + 2c2p = 2E  . 

بواحدة  مقدراا    هو طوله املوجي  λ حيث   λ·m/Ve 6 -= 1.241×10 Eالعالقة  عطى بتُ   eV  مقدرة بواحدة  Eالفوتون    أن طاقة أثبت  .  86
 .  ملرتا

التصادم مع إلكرتونات   ندع درجة  45عند الزواية متبعثر فوتون مع  درجة 30 اوية عند الز  ر تبعثلفوتون م  كومبتون  إزاحة قارن. 87
 .رةح

  30(  aكل من الزوايا )  رة عندتبعثامل اتج الفوتونا مو أ ما هي أطوال  ية.  كربون  كتلة نع  12.5pmي  املوج   ار أشعة سينية طوهلتتبعث .  88
   درجة؟  180( c)  و درجة؛   90(  b)  درجة؛

  نموذج بور لذرة الهدروجين 4.6
  . الطيف  أن هذا اخلط يقع يف اجلزء فوق البنفسجي منأثبت ليمان و  سلسلة احسب الطول املوجي للخط األول يف. 89 

 .الطيف أن هذا اخلط يقع يف اجلزء فوق البنفسجي من أثبت ن و ليما سلسلة احسب الطول املوجي للخط اخلامس يف . 90

  ؛ n = 1 إىل  n = 2 من  ( b)  ؛ n = 4 إىل  n = 3 ( منaدروجني: )يف ذرة اهلالتالية  التنتقا ة لالوافقة املي احسب التغريات الطاق. 91
 .  ∞ = n  إىل n = 3 من   (c) و

 (.  n = 2 إىل  n = 5 االنتقال من)  الثالث  باملر حدد الطول املوجي خلط. 92

   ؟n = 4  إىل احلالة يةساس األ احلالة دروجني باالنتقال منتقوم ذرة اهل تص عندمامالفوتون امل ددما هو تر . 93

أن  متتصها دون  أن هاللفوتونات اليت ميكن طول موجي  كرب أقصر وأو ما ه ساسية، الة األاحلدروجني يف ذرة اهلعندما تكون . 94
   تأين؟ ت

   للفوتونات اليت ميكن أن تنبعث منها؟   طول موجي  كربأقصر وأ  وما ه ،ثارةدروجني يف حالتها الثالثة املذرة اهل عندما تكون . 95

   ية؟ساساأل ا دروجني يف حالته ذرة اهلنيعلى تأي اا در ا ميكن أن يكون للضوء إذا كان قطول موجي كرب  ما هو أ. 96
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الطاقة  ( c) الطاقة احلركية؛ ( b)  الزاوي؛  عزم ال ( a) احسب: ، n = 2 احلالة  دروجني يف بة لإللكرتون املوجود يف ذرة اهلبالنس. 97
 .  ( الطاقة الكلية d)  ة؛ كامن ال

 .ة الرابعةي لطاقا دروجني يف احلالة اهلأوجد طاقة التأين لذرة . 98

كانت الذرة قبل   الة يف أي ح. eV  0.850يتطلب طاقة قدرها دروجنيإلكرتون من ذرة اهلزالة إ أنتبني قياس بعد إجراء ال . 99
   حدوث التأين؟ 

   اإللكرتون يف احلالة املثارة األوىل؟  دروجني عندما يكونما هو نصف قطر ذرة اهل.  100

   هذا اخلط؟  قع أي جزء من الطيف ي يفباملر.    أوجد أقصر طول موجي يف سلسلة. 101

 .  اجلزء حتت األمحر من الطيف بأكملها تقع يفباشن   أن سلسلة  ثبت أ . 102

يف سلسلة  خط  أكربو يف سلسلة باملر  حسب أقصر خطا تلميح: ) مل ال؟ ملاذا؟ هل تتداخل سلسلة باملر وسلسلة ليمان؟. 103
 (.   ليمان 

104. (a )اجلزء فوق البنفسجي من الطيف؟  يف  خط و أول ه باملر أي خط يف سلسلة  (b )  املوجودة يف   باملر خطوط  عدد ماهو
   فوق البنفسجي؟ اجلزء املوجودة يف  باملر  خطوط عددو  ( ماهc)  اجلزء املرئي من الطيف؟

 .  in. أوجد inو  fn 5 =االت النتقال بني احلايوافق  mμ4.653الطول املوجي   ي ذ دروجني الذرياهل إصدارخط . 105

  أمواج دي برولي 5.6
   ؟1.00m وجيامل ه طول اليت يبلغ عنده  إللكرتون اسرعة ماهي . 106

   ؟  m/s  65.0×10تهسرع  إللكرتونبرويل  ة دي ما هو طول موج.  107

   ؟  keV 20قدرهكمون   فرقب السكون  ةحال مسرع من   إللكرتونة دي برويل ما هو طول موج.  108

   ؟MeV 10.0و   ؟MeV 2.0طاقته احلركية    لربوتون تبلغيل برو  دي  ة ما هو طول موج.  109

   ؟  m/s   8.0بسرعة  ويركض kg 10 وزنه  كرة قدم لالعب ما هو طول موجة دي برويل .  110

111 .(a) فوتون من الضوء األصفرل  لطول موجة دي برويل له مساوياا  برويل  دي موجة ل طو ذي يكون ما هي طاقة اإللكرتون ال  
   األصفر؟ الضوءمن    فوتون مساوية لطاقة    طاقته  تكون   الذي  لكرتونبرويل إل  دي  موجةما هو طول    (b)  ؟590nm  ي وجاملطول  ال  ذي

   ما هي سرعة وطاقة هذا النرتون؟ . ف0.01nmهو  لنرتوندي برويل  ول موجة طإذا كان  . 112

   من سرعة الضوء؟ ٪ 3سرعة تبلغ ب الطول املوجي لإللكرتون الذي يتحركما هو .  113

 ة كنسبة من سرعة الضوء.  جاب اكتب اإل (؟تقريبا  حجم النواة) 6.0fmي وجامل طول ال  ذي  سرعة الربوتونما هي  . 114

 ؟ fm 7.50 املوجي هو  طوهلا إذا كان  0.400kgسرعة كرة البلياردو اليت يبلغ وزهنا ما هي .  115

   (.β = 0.01حيث من سرعة الضوء ) ٪ 1.00بسرعة تبلغ الطول املوجي لربوتون يتحرك   أوجد. 116
  جسيم" –االزدواجية "موجة  6.6

اجلهاز   هايصدر  اليت عدد الفوتونات . ماهو KHz  760برتدد قدره kW  500قدرها باستطاعة  AM يشع جهاز إرسال راديو . 117
   يف الثانية؟

 .  اجلسيمات  سرعيف م 50GeVطاقته  إللكرتون  دي برويل ة وطول موج γ لورنتز أوجد عامل. 118

 .اجلسيمات سرعيف م 1.0TeVطاقته   دي برويل لربوتون وطول موجة γ ورنتزل  أوجد عامل. 119

   ؟ اجملهر اإللكرتوين النافذ يف  0.01nm طول موجته  ما هي الطاقة احلركية إللكرتون.  120
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أن    بفرض.  dة  لبلور ا   مستوياتبني  املسافة  يساوي  جيب أن    طول موجتهفإن    ،ورةبواسطة بل  بشكل كبري  إلكرتون مت حتييد  إذا  .  121
d = 0.250nm ، ن املفروض أن حييد  مإذا كان حالة السكون من  اإللكرتون تسريعكمون الواجب استخدامه لبتقدير فرق ال  قم

 .  ات ستويامل هذه واسطةب

  أن فرض . باألنسجة احلية وال ميكن اكتشافها بالعني البشرية األشعة السينية إشعاعات مؤينة تشكل خطراا على تشكل  . 122
الباحث    حرارةاحسب زيادة درجة  .  اإلشعاع يتعرض بطريق اخلطأ جلرعة مميتة من حيود األشعة السينية خمترب الذي يعمل يف  الباحث 
  ه تعرض أثناء  هلكل كيلوغرام من وزن  فوتون 10×134 تص الباحثمي و  keV200فوتونات األشعة السينية  التالية: طاقة لشروطا ضمن

 .  0.83kcal/kg·K ي تساو   باحثجلسم النوعية  رض أن احلرارة اللإلشعاع. بف 

.   2kW/m1.3ض من الغالف اجلوي لألر  اجلزء العلوي سقط على( اليت تات الرياح الشمسية )اإلشعاع شدةيبلغ متوسط . 123
يتكون  .  الفضاء بني حمطة الفضاء الدولية والقمر  يف   kg   0.1صغرية لأللعاب ذات كتلة تبلغ  دفع سفينة ل  اا مشسي  اا بين شراعنا ن فرض أنب

األسئلة   نأجب ع ،اا املشروع ممكنا مثل هذ ما إذا كان فيمي و لتق كلياا.   دوار تعكس اإلشعاع ال  واليت ،جداا الشراع من مادة خفيفة 
قوة  ال الضغط اإلشعاعي ) ما هو ( a. )سطح العاكس للشراع  عمودي علىال االجتاه فقط يف ردض أن فوتونات اإلشعاع تبفر  : التالية 
  هو تسارع ما    (،a)الطلب  احملسوب يف    ضغط اإلشعاع اعتبار  ب (  b)  على الشراع الشبيه باملرآة؟ لإلشعاع الذي يسقط(  مرت مربع  لكل
رك سفينة الفضاء  حت سرعةهي ما (،b)  الطلب يف قدراعتبار التسارع املب( c) ؟2m 10.0 الشراعإذا كانت مساحة فينة الفضاء س

   ؟على انطالقها من السكون 24hبعد  

ما ترتفع درجة  عندالكلية  النسبة املئوية للزيادة يف الطاقة اإلشعاعية حددو  جسم أسودعلى أنه جسم اإلنسان مع عامل ت . 124
 .   103Fإىل   98.6F حرارته من

  على قانون بالنك  اكتبو  /TBkλx = hc: استبدل تلميح . )إلشعاعل بالنك  قانون  ينتج عنلإلزاحة  ني فن قانون أثبت أ . 125

الشدة  وضع م أوجد، T احلرارةدرجة ة لثابت  قيمة ن، من أجل اآل.  c4(h / 5T)Bk(πA = 2.3(حيث I)xe/( 5Ax) = T, x − (1 شكلال
 (.  xمن أجل قيمة  dI(x, T)/dx = 0  حل املعادلة من خاللالعظمى 

عرب   الصادرإلشعاع اجلسم األسود  حلساب القدرة الكلية: تلميح . إلشعاع بالنك ل قانون  ج عنينتأن قانون ستيفان  ثبتأ. 126
𝑃(𝑇)  ى الطيف بأكملهعل قانون بالنك مبكاملة  قم  ألطوال املوجية عند درجة حرارة معينة،اطيف كامل   = ∫ 𝐼(𝜆, 𝑇)𝑑𝜆

∞

0
 .

∫للتكامل   والقيمة   x = hc/λkTالتعويض  استخدام 𝑑𝑥𝑥3/(𝑒3 − 1)  = 𝜋4/15
∞

0
 . 

 

 مسائل للتحدي 
عند درجة   أسود جسم ر من 500.0nmطول موجي قدره  عندنبعث م  إلشعاع  وجي املطول ال حدةاو احسب الشدة الطاقية ب . 127
 . 10000kحرارة 

 اجملاورة له؟  الطاقة  سويات فولت( بنيمقدرا بال ما هو الفرق ).  THz 87.0ه تردد قدر  ندع HCl زيءاجل يهتز . 128

 نه؟ ع  يصدر ي ميكن أن ذال إلشعاع ل  أدىن طاقةي ما ه.  THz 250.0 برتدد  يهتزي ميكانيكي كم مهتز .  129

نصف   حنو  ستنخفض إىل اافرتض أن درجة حرارة سطحه . أمحر  عمالق مليارات سنة، ستتطور الشمس إىل 5 حنوخالل . 130
وهي املسافة احلالية بني األرض  ) m  111.5×10إىل م m  87.0×10البالغ احلايل هانصف قطر  سيزيد ، بينما k6000احلالية البالغة    اقيمته

 .  احلالية  ها طاقتإىل   محرالعمالق األ ة املنبعثة من الشمس يف مرحل نسبة الطاقة الكلية  احسب(. والشمس

  عدد الفوتونات املنبعثة   رقدّ .  nm   589حنو عظمها  مل  وجياملطول  ال يبلغ    واط،  2.0  قدرهامصباح الصوديوم طاقة مشعة  صدر  ي.  131
 .  يف الثانية من املصباح 
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ا  . فإذكهرضوئي لالقطب ا  من 2.50cm بعد ها على لتقاطويتم ا  ضوئي كهر قطب اليتم إخراج اإللكرتونات الضوئية من ال . 132
كم من الوقت يستغرق اإللكرتون  .   420nmوارداإلشعاع الأن طول موجة و  2.71eVهو  ضوئي كهر القطب العمل  علمت أن تابع 

 الكاشف؟  إىل  حىت يصل الضوئي 

  ضوئي اإللكرتون ال   إلخراج الفوتون  ميتلكهالطول املوجي األقصى الذي ميكن أن   فما هو   ،3.2eV  و عمل املعدن هتابع    إذا كان.  133
 .هذا السطح املعدين من

املنبعثة من هذا السطح عندما يسقط   ما هي أقصى سرعة لإللكرتونات الضوئية.  2.00eVوه كهرضوئيعمل سطح  تابع . 134
 ؟ 450nmطول موجته   ضوءعليه 

مل  ع تابع و   mW 2.00ة شعاع الليزر هي در ق. الكالسيوم مصنوع من  قطب على  400nm طول موجته  شعاع ليزر  توجيه   يتم.  135
ها  ملاليت حت القدرة الصافية هي ما ( b)  الضوئية اليت يتم إخراجها يف الثانية؟ عدد اإللكرتونات ماهو 2.31nm( .a ) هو  الكالسيوم

 اإللكرتونات الضوئية؟ 

136  .(a  )  2  الثانية من منطقة مساحتها  اإللكرتونات الضوئية اليت يتم إخراجها يفاحسب عددmm 1.00  عاعبإش  الصوديوممعدن    من  
عمل املعدن   عتبار أن تابع با( b(. )ضوء الشمس فوق الغالف اجلوي لألرض )شدة 21.30kW/mوشدته  nm500 طول موجته

 اإللكرتونات الضوئية؟ هي القوة اليت حتملها هذه  ، ما  2.28eVهو 

مصنوع   كهرضوئي   قطبعلى  ئيةإلسقاط حزمة ضو  400nm بلغي بطول موجة  mW 2.00 يستخدم ليزر ذو قدرة خرج تبلغ. 137
  ها حتملما هي الطاقة اليت ( b) سطح الكالسيوم يف الثانية؟ املنطلقة من كم عدد اإللكرتونات الضوئية   (a. )كالسيوم من ال

  القطب  إذا أصبح ( d. ) كهرضوئي( احسب التيارالc) ؟2.31eV والكالسيوم ه عملتابع  أن  باعتبار ة،رر اإللكرتونات الضوئية احمل
كم من الزمن سيتدفق التيار    ،2.00pFسعته  كمكثفبالعمل  الدارة  يفن املوجودان اقطببدأ ال و  كهربائياا،  معزوالا  فجأة ضوئيالكهر 

   املكثف؟ كمون  هقبل أن يوقف 

كل  طح الباريوم بتم إضاءة سعندما ي  أقصى طاقة حركية لإللكرتونات الضوئية املقذوفة. أوجد  2.48eVو  عمل الباريوم ه  تابع.  138
ينبعث   nm  633طول موجته ضوء ليزر ( b) ؛ KHz 800عند ترددتبث  100kW قدرته من حمطة إذاعية صادر  ( إشعاع a) ممايلي: 
 .  دروجنيغاز اهل النفراغ صغري أنبوب من  صادر  nm  434طول موجته  ضوء أزرق ( c)و قوي؛  He-Ne من ليزر

139 .(a ) الضوء يف الفراغ ٪ من سرعة 1ة تبلغ يتحرك بسرع م بروتون عز نفس  احسب الطول املوجي لفوتون له ( .b )   ما هي طاقة
 ؟ MeV واحدةمقدرة ب الطاقة احلركية للربوتون  ي ما ه  (c) ؟ MeV واحدةمقدرة ب  هذا الفوتون 

140  .(a )   100  طاقتها فوتون أشعة سينية  عزم أوجدkeV . (bأوجد سرعة نرتون )    م عز ال  نفس له( .c ما هي الطاقة احلركية للنرتون )  
 ؟ eV واحدةب مقدرة 

أن   بفرض رآة، امل من  متاماا عندما ينعكس الفوتون إىل اخللف مباشرةينقلب  ات،سيمجلم اعز  أيضاا والذي هو م الضوء، عز  .141
  شعاع شدة افرتض أن . اتسيمجلم اعز  والذي هو أيضاا  ،الوارد فوتونال معز  م هو ضعفعز التغري يف الاملرآة ميكن إمهاله.  ارتداد
ما  s1.00( .a )الطاقة املنعكسة يف  احسب ( a. )وينعكس منها  2m-2.0 تهامساحمرآة  يسقط علىأنه و  /2m1.0kWهي الضوء 
للمرآة يبدو   ارتدادعدم وجود هل افرتاض  (c. )إلجياد القوة على املرآة استخدم قانون نيوتن الثاين (b) املنقول إىل املرآة؟ ملعز هو ا
   ؟ معقوال

   الطاقة اليت اكتسبها اإللكرتون يف التصادم؟  ما هي.  درجة 60 زاوية عند ر تثوين  ثابت إلكرتونب  keV   5.0ته يصطدم فوتون طاق .  142

m/s 610×1.5( .a  ) حنو سرعة ارتداد اإللكرتون تبلغ . ساكن إلكرتون  بواسطة  تبعثر ي  nm0.75يساوي طول موجته  فوتون . 143
 .  لفوتون ا تبعثر أوجد زاوية  ( b. )الطول املوجي للفوتون  إزاحةأوجد 
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على   هذا التغري  يعتمد هل.  كومبتون   بعثرت دث بسبب حيميكن أن  يذألشعة السينية الا ة يف طول موج  األعظمي التغري  أوجد  .144
 ة؟ واردالطول املوجي للحزمة ال

دىن  ما هو أ . مؤينة  الذرة تصبح عندما يتم امتصاص هذا الفوتون، . دروجنيه ذرة  لى ع nm  700ته فوتون طول موج يرد. 145
 يشغله اإللكرتون قبل تأينه؟ ميكن أن   مدار

ة  ساسي األ  ا يف حالته الثابتة دروجنيوذرة اهل  التصادم بني اإللكرتون   عندها   يكون اليت   ما هي الطاقة احلركية القصوى لإللكرتون.  146
 ؟ بشكل قاطع مرناا 

(  b) ؟ ساسيةاأل ته حال ا هو نصف قطر م( aدروجني. )شبيه اهل أيونهو  1He+د منفر بشكل  هلليوم الذري املتأين. ا147
   .Li+2من أجل األيون  احلسابات  كرر ( cيا. )ند األربع ال احلاالت الطاقيةطاقات  احسب

نصف  فإن  ،  إحدى حاالهتا املثارةيف    Be+3تكون    عندما .  دروجنيه اهليأيون شب  هي  Be+3  من الربيليوم   ثالثي بشكل    ذرة متأينة .  148
  لربيليوم لـهلذه احلالة   التأين طاقة واحسب  n. أوجد لبور متاماا  دروجني لهل نصف قطر املدار األول  نفس هو nة هذه احلال  قطرها يف

3+Be . 

  األمثلة   ومن .  مع ذرات أخرى   تصادم ال قد تتأين الذرات عرب   كليل الشمسي، املوجودة يف اإل  تلككيف البيئات شديدة احلرارة،  .  149
 .  املكتشفة يف طيف فراوهنوفر 5C+ أيونات  وجود هو  الشمسي كليل يف اإل  التأين  هذا على
(a ماهي نسبة )5 يون األ مقياس  طاقات+C  دروجني؟لذرة اهل  طيف الطاقة إىل (b)  الطول املوجي للخط األول يف سلسلة ما هو 

 يف أي جزء من الطيف تقع هذه اخلطوط؟  ( c)   ؟C+5  من باشن  

150  .(a )  احسب طاقة التأين +He .(b)  تأين األدىن لرتدد الفوتون القادر علىاحلد ما هو +He  ؟ 

ملثل هذا  والطاقة احلركية  لطول املوجي. أوجد ا m/s 1.00 ال تقل عن ة هلا سرع جتارب على نرتونات فائقة الربودةاء جر يتم إ. 151
 .  ةلربودالنيوترون الفائق ا 

 (.  MeV 0E 940= هي  ة للنرتونساكنتلة الطاقة الك . )fm 6.0طول موجته   أوجد السرعة والطاقة احلركية لنرتون . 152

استخدام  يود األشعة السينية بحب ا دهيدعندما يتم حت ،0.281nm الصوديوم كلور  بلورة ات البلورية يفستويتبلغ املسافة بني امل. 153
تصل   اليت  عضاملوا نفس يف احليود  ممق النرتونات يف حزمة النرتونات اليت تنتج ما هي طاقة. 0.170nmتها طول موج أشعة سينية

 ؟ إىل القمم األشعة السينية يهاف

 ؟ kV 30.0 كمونفرق   عند  سكونمن ال  تسارعي ما هو الطول املوجي إللكرتون .  154

 .  السرعة  هلذهحالة السكون  من ه  ستخدم لتسريع كمون امل فرق ال و μm 1.0طول موجته سب سرعة إلكرتون اح. 155

ما   السرعة؟  هذهية عند وجم امل ما هي أطواهل . 0.25cتبلغ ىل سرعات إ  الربوتونات عيسر  تمت ،CERN يف  الفائقيف املصادم . 156
  الفرق  هذاقيمة    ، فما الكمونفرق  عرب  مرور واحد فقط  من خالل  طاقتها احلركية   حزمة الربوتونات اكتسبت إذا  هي طاقاهتم احلركية؟ 

 (.  MeV 0E 938 =  هي للربوتونالساكنة طاقة الكتلة )  ؟ الكموين

   غ كمون يبل  فرقضمن يف أنبوب األشعة السينية سكون ال حالة  من  هع يتسر مت  إللكرتون دي برويل  ةأوجد طول موج . 157
kV 100 ( .ة لإللكرتون هي ساكنطاقة الكتلة الkeV  = 511 0E   .) 

ية لإللكرتونات  أقصى طاقة حرك. أوجد  500nmالضوئية من سطح معني  النبعاث اإللكرتونات  لقطع ا يبلغ طول موجة . 158
 . 450nmته عند إضاءة السطح بضوء طول موج  الضوئية اليت مت إخراجها
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الزاوية بواسطة   نفسعند  ر  تبعثفوتون مالطول املوجي ل   إزاحة  بواسطة إلكرتون حر مع   متبعثرالطول املوجي لفوتون    إزاحةقارن  .  159
 .  بروتون حر

   إىل تصل دقته  شعة السينية املتناثرة يف جتربة كومبتون لأل الطيف املستخدم لقياس الطول املوجي مقياس . 160
nm4-5.0×10 . عن تلك   اليت تتفاعل مع اإللكرتونات احلرةالسينية شعة األ متييز عندها  اليت ميكنر تبعثما هو احلد األدىن لزاوية ال

   اليت تتفاعل مع الذرات؟ 

  معادالت طاقة  استنتج. q = +Zeتها حول نواة شحن  اإللكرتون  يدور دروجني حيث ه اهليأيون شب  باعتبار وجود . 161
 .  nr ونصف قطر املدار n املدار يف nE اإللكرتون

كم مرة يدور  .  ية ساساأل حالتها إىل نتقل قبل أن ت ثوان  10 – 8 ملدة n 2 = احلالة املثارة وجد يفت دروجنيفرتض أن ذرة اهل. ا162
   رات؟من امل د دهذا العحول الشمس   لتدوراألرض   أخذهت من الزمن  كم   ؟زمنيةال  ه الفرتةخالل هذ الربوتون نواةحول اإللكرتون 

ف  اضعأ 207ته تبلغ اإللكرتون وكتل نفس شحنة  له  مليون . ابال ميون س لتقاطقوم الربوتون با ميكن أن تتشكل ذرة عندما ي . 163
امليون   أن. افرتض n = 1 إىل احلالة  n = 2احلالة  من  باالنتقال تردد الفوتون املنبعث عندما تقوم هذه الذرة احسب. اإللكرتونكتلة 
 .  بروتون ثابت حول يدور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

348 

 QUANTUM MECHANICS   ميكانيك الكم  |الفصل السابع

 

تات ر المعلومات بالبيشفيقوم بتالحاسب الكمومي الذي   : هو دماغD-Waveمن شركة  qubit الكيوبت  معالج :1.7الشكل 
 .(.D-Wave Systems Inc   )االئتمان: تعديل العمل من قبل. معقدةال حساباتء الالكمومية إلجرا

 

 مخطط الفصل
  ةموجيال توابعال 1.7

  هايزنبرغلمبدأ عدم اليقين  2.7

 ر غمعادلة شرودن 3.7
  صندوق ضمن الكمومي الجسيم 4.7

 ومي التوافقي الكم هزازال 5.7

  كمونيةال حواجزالعبر سيمات للج وميفق الكمالن 6.7

 

 ة ـــالمقدم

وراء  الكامنة    ما تبدو األفكار   غالباا ا.  وتفاعالهت  ، الذرات واجلزيئات ك صغرية،الاجلسيمات    ة لفهم حرك  اا قوي   اا الكم إطار   ميكانيك   عدُّ يُ 
لعامل  ا لفهم  من النواحي كثري ال يف ي( كروسكويب )اجلهر ا مع العامل املادي امل جتربتنا اليومية ؤهلنا ال ت. الكم غريبة جداا  ميكانيك 
 .  عرض لكم هذا العامل املثري نست والغرض من هذا الفصل هو أن . الكم يكانيكاجملهري مل

قريبة من الصفر    درجات حرارةند  عمل عي ي  ذ ال  وميالكماحلاسب  هو "دماغ"    عاجلهذا املمومي.  كحاسب  معاجل    1.7الشكل  يبني  
يقوم احلاسب   .صفر أو واحد(  حمددة إما حاالت ألرقام الثنائية )باي، الذي يشفر املعلومات على عكس احلاسب الرقم. و املطلق

اسب  تتم مناقشة أجهزة احلسوالواحد(.  الصفر خمتلطة من حاالت ) كيوبت أو ال ومي بت الكمبال برتميز املعلومات  ومي كمال
 . يف القسم األول من هذا الفصل الكمومية
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  Wave Functionsة الموجي التوابع | 1.7
 التعليمية األهداف 

 على:  ا  ، ستكون قادر الجزء من الفصلفي نهاية هذا 

 . الموجي  تابعلل  اإلحصائي  التفسير وصف •

 .االحتماالت  لتحديد الموجي  التابع  استخدام  •

 . الحركية  والطاقة والعزم  ضعللمو  المتوقعة  القيم  سابح •
 

يعين أن   ولكن ماذا. أمواج كجسيمات ويف حاالت أخرى  كض احلاالت  يف بع  تصرف أن اجلسيمات ت قرأينا يف الفصل الساب
كيف يتم استخدام   وانتشارها؟ املوجةما هي القواعد اليت حتكم كيفية تغري هذه   بالضبط؟موج"  ما هو "الت  موجة؟كيتصرف اجلسيم  
،  Ψ(x, t)، تابع للموضع والزمنعلى شكل  موجة اإللكرتون  مطال على سبيل املثال، إذا مت إعطاء  تنبؤات؟ال  تحديد ل التابع املوجي 

 .  تساؤالت هذه ال مثل  ن اإلجابة ع الغرض من هذا الفصل هو ؟بالضبط   إللكرتوناهذا أين يقع  ،xقيم  مجيع حمدد من أجل  
 

 استخدام التابع الموجي 
(. )كما  2.7الشكل  ) ادي اللونلضوء أح  شقالمزدوج  خالل تداخل   من   Ψ(x, t)ي  املوج  تابعلي ل فيزيائفكرة عن املعىن ال   كن أخذ مي

  يُرمز للتابع املوجي (.  (/http://cnx.org/content/m58495/latest)والتداخل في الرابط  وجات الكهرطيسية المميكن مشاهدة 
فقط    تعتمد طاقة الفوتون الفردي.  ل الكهربائيقهي شدة احل E ، حيث|E|2ـ  الرمزبة  يالطاق  لشدته  يرمزو   t,x(E(  الرمزبـوجة الضوء  مل

  جا مو أ مع  1S الشق الضوء من  ج ا مو أ تتداخل  عندما . الفوتوناتع عدد م  |E|2 تناسب ت  فإن  لذلك ، hf=  photonε على تردد الضوء، 
  ة ضيئامل األهداب توافق (. الشكل هذا ( من aزء )اجلمنط تداخل ) يتشكل  (،Dعلى بعد ) على شاشة العرض 2S الشق الضوء من 

  (. من هذا الشكل   (b)  )اجلزء  ءألمواج الضو   ّدامنقاط التداخل اهل  ظلمةامل  ألهدابتوافق ابينما    ، ءالضو   جألموا   اءالبن    التداخل  نقاط 
 تدرجيياا  فسيظهر منط التداخل ، جداا الشاشة لضوء ضعيف هذه إذا تعرضت ف. يف البداية  عرضة للضوء لنفرتض أن الشاشة غري م

  كون ي من املتوقع أن. كنقاط   الشاشةات الفوتون الفردية على ماكن ضربأ تظهر وس (. من اليسار إىل اليمني ،( c)  2.7الشكل )
ساحة(  املحدة او  يفيتناسب احتمال ) مبعىن آخر، . شدة اليت سيكون فيها خمطط التداخل هو األكثر  ، يف املواقع اا كبري   طاالنق عدد
 .  ةنقطيف تلك ال |E|2 ي احلقل الكهربائي الكلشدة فوتون واحد بقعة معينة على الشاشة مع مربع  صطدمأن ي
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  التداخل الضوئي؛ طيف(  b)  شق؛ال مزدوجخطط لتداخل م  (a)  لضوء أحادي اللون شقالمزدوج تداخل  مخطط :2.7 الشكل
(c) من اليسار إلى اليمين شدةتحت ضوء منخفض ال تدريجياً  ةالتداخل المتراكم طيوف(  .) 

 

تداخل املوجة   ملعرفة املزيد حول (https://openstaxcollege.org/l/21intquawavint) المحاكاة التفاعلية تفضل بزيارة ❖
 الكمومية. 

  ضع يف مو     اجلسيم وجود  احتمال    ، والذي يعطي |E|2  احلقل الكهربائي شدة    ربع مل   هنفس املعىن  يف بعد واحد له    |Ψ|2  ة ادمربع موجة امل
 ضيق نطاق  جسيم يف  وجود (P) حتمالاإن  .  االحتمال كثافة  أيضا  ُتسمىو  طول، الحدة او يف  ني معينوزمان 

 (x, x + dx)  لحظة ال يف t  هو  : 

 

  بتفسير ي  املوج  تابع ل ل االحتمايل التفسري هذا سمىيُ "(.  ختيلية"أجزاء    حتوي ما    تابع للحالة العامة ل   ة الرتبيعي  قيمة ل اأن    اا الحق)سنحدد  
 .  t معني من  ز   من أجلومربعاهتا   وجي امل توابعالأمثلة على  3.7الشكل   . يبنيبورن 
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 . هامربعاتتوابع الموجي و المثلة على  عدة أ   3.7الشكل

 

   :هو  اا بيقر هذه املسافة ت سيم يف اجل وجوداحتمال فإن  ،Δxامتداد املسافة ببطء على  التابع املوجي  غري إذا ت

  

  جبة مو واليت قد تكون  - الكهربائي ل قاحل هذا مشابه لرتبيع شدة). اا جبمو االحتمال  يكون يضمن أن ياملوج التابعالحظ أن تربيع 
 كامل:  فيجب أن ن بطء،ي ب املوج التابع تغرييمل  إذا ومع ذلك، (. للحصول على قيمة موجبة -  لبةا س أو

  

التنظيم  شرط  " )يف مكان ما "  اجلسيم  وجود احتمال  .  فقط  xΔ + x  و   x  بني   |t, x(Ψ|(2  التابع هذا االحتمال هو املنطقة الواقعة حتت  
 : هو( التطبيع أو

 

  يكون ، فأبعاد  ثالثة   الواقعة ضمنللجسيمات  أما بالنسبة    ؛ اا ثنائي  ويتطلب تكامالا   ، حياا سطيكون التكامل    بعدين،   يفجلسيم  بالنسبة  
 البعد.   أحادية طة يالبس  باحلالة  سنهتميف الوقت احلايل، . اا ثالثي  تكامالا ويتطلب   اا، حجميالتكامل 

 
  



 

352 

 ( األولالجزء ) أين هي الكرة؟ 

  الزمن  األنبوب يف هذا  داخل يف أي مكان الكرة هذه احتمالية تواجد إن . L على طول خط داخل أنبوب طوله  ة ركحل اكرة مقيدة 
t  .لكن كيف   ، حتماا ٪ 50اإلجابة هي ) ؟ زمنالنصف األيسر من األنبوب يف ذلك الالكرة يف هذه وجود ما هو احتمال متساوية

 (  ؟ وميالكم امليكانيك يف   ي ملوجللتابع ا  خدام التفسري االحتمايلحنصل على هذه اإلجابة باست

 الحل:  خطة

طرق وصف  وعليه فإن إحدى  ،متساوية  نبوباأل منيف أي مكان ة الكر  ي. احتمالية تواجداملوج كتابة التابعاخلطوة األوىل هي  
على   ة بسيط ة كاملمث نقوم مب ،قيمة التابع جياد إل ميكن استخدام شرط التطبيع(. 4.7الشكل الثابت )  بالتابع املوجيهي  الكرة

 .  اإلجابة النهائيةنبوب لنحصل على نصف األ 

  

 

 . L لكرة في أنبوب طوله موجيال التابع  4.7 شكلال

 الحل:  

 فيما عدا ذلك يكون و  ثابت، C حيث  ،Ψ(x, t) = C(0 < x < L)على الشكل التايل للكرة  وجيكتابة التابع امل ميكن  
 Ψ(x, t) = 0  .الثابت قيمة ميكننا حتديد C من ( حيث عوضنا قيمة خالل تطبيق شرط التطبيعt = 0  تبسيط الرتميزل  :) 

 

.  إىل ما الهناية   L( من  3، و)L  صفر إىلمن ال (  2لبة إىل الصفر، )االالهناية السمن  (  1ميكن تقسيم هذا التكامل إىل ثالثة أجزاء: ) 
  ميكن   وبالتايل .  صفريساويان ال خارج األنبوب والتكامل األول واألخري    C = 0فإن    األنبوب، لذا باحلركة داخل    اجلسيم مقيد ومبا أن  
 يلي:   كمااملعادلة السابقة  كتابة 

 

 ى:  نحصل علف  مل،تكاوميكن إخراجها من ال x على C قيمة ال تعتمد

  

   : جند التكامل ب

 1.7 مثال
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 لدينا   ،(x < L > 0) نبوبالكرة يف النصف األول من األ وجود لتحديد احتمال 
 

 

 مالحظة: 

أوالا،  باالهتمام.  جديرتان مالحظتان . ولكن هناك كما هو متوقع  ٪،50الكرة يف النصف األول من األنبوب هو  وجوداحتمال 
حلساب  يتطلب هذا ا ثانياا، (. L/2 املربع األيسر من مساحة) L/2 إىل x = 0 تتوافق هذه النتيجة مع املنطقة الواقعة حتت التابع من 

 .  قبل التكامل وجيامل تربيع التابع يف إجراء مثل هذه احلسابات هو نسيان   الشائعة األخطاء من . وجيامل التابع  مربع تكامل

 ( الجزء الثاني) أين هي الكرة؟  

هو  يف منتصف األنبوب  الكرة  إن احتمال وجود هذه املرة،. L طول خط داخل أنبوب طوله  علىمرة أخرى  ةركحل اكرة مقيدة 
الكرة يف الربع األخري    وجودما هو احتمال  (.  5.7الشكل  )   تمامالجيب    تابعهي    ياملوج  التابع  متثيل   طرقأغلب ما يكون. إحدى  

    األنبوب؟ هذا من 

  

 

 األنبوب.تكون الكرة في منتصف ما   غالباً حيث  ،L أنبوب طولهداخل  لكرة موجيال التابع  5.7الشكل 

 الحل:  خطة 

بطول   أحدمها يرتبط: نيجمهولعلى ثابتني  التابع املوجي حيتوي يف هذه احلالة، . املتبعة يف املثال السابق  ها احلل نفس خطةستخدم ن
يعطي  .  التطبيع م طول املوجة باستخدام شرط  وِّ قة، ونُ سأل لمل  يةداحلشروط  ال باستخدام  املطال حندد  .  املوجة  مطالواآلخر هو    وجةامل

  ند ركز نظام اإلحداثيات ع جبعل م ساب احلويتم تبسيط . الربع األخري من األنبوب اإلجابة النهائية  علىتكامل مربع التابع املوجي 
 .  قمة التابع املوجي

 الحل: 

 على الشكل التايل:   لكرةل  ميكن كتابة التابع املوجي

 2.7 مثال
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Ψ(x, 0) = A cos(kx)(−L/2 < x < L/2), 

  صفر مساوياا الاملوجي    التابع  مطال  كوني،  بعد هذا الفاصل الزمين ي.  وجامل  ها هي رقم  k = 2π/λ  املوجي و   التابع  مطال  وه A حيث 
   :حنصل على يف الطرف األمين من األنبوب نتهي  ي  التابع املوجي . جبعلاألنبوب  داخل ألن الكرة حمصورة

Ψ(x = L/2, 0) = 0 

   : x = L/2 املوجي عند التابع مي و تقيعطي 

A cos(kL/2) = 0 

  احلالة،  هذه يف . وهكذا  5π/2 و  3π/2  و  π/2 : ات الصحيحةضاعفأحد امل هو جيب التمام  عندما يكون ة حمقق تكون هذه املعادلة 
   : لدينا يكون 

 

 أو  

 

 و: لكرة هل وبالتايل فإن التابع املوجي  ،A = √2/𝐿 جندتطبيق شرط التطبيع ب

 

 : هنكامل لتابع و لكرة يف الربع األخري من األنبوب، نقوم برتبيع اوجود ا  احتمال لتحديد 

 

  مالحظة:

طول   اذإذا كان األنبوب . (λ = 2L) طول موجي حمددبالكرة تتمتع . ٪9.1الكرة يف الربع األخري من األنبوب هو  وجوداحتمال 
   :يكون   الكرة  عزم فإن  ، (L = 1 m) يجهر 

 

   حبيث ال ميكن قياسه بأي أداة بشرية.  اا، جدهذا العزم صغري 
 

 الموجي التابع تأويل )معنى(

  املتحركة  أوالا، بالنسبة للجسيمات . رحت يف بداية هذا القسماألسئلة اليت طُ  ن إلجابة ع ء بالبدبا حنن اآلن يف وضع يسمح لنا 
من بني   ،رياضي تابع  بناءا على املناقشة أعاله، فإن اإلجابة هي؟" موج، ما هو "التΨ(x, t) = A sin(kx − ωt) :ة العالقب املوصوفة

ثانياا، كيف  . املوضع أن يكون فيه اجلسيم عند إجراء قياس توقعالذي من امل ،ستخدم لتحديد املكان أن يُ ميكن خرى، األشياء األ
املوجي    فقم برتبيع التابع  ،معني   جماليف    جسيموجود    احتمالإجياد  إذا كان من الضروري    تنبؤات؟  تقديرل  املوجي   التابع يتم استخدام  

 .  اا العديد من أنواع التنبؤات أيضب لقيام ل  ميكن استخدامه أن التابع املوجي   سوف تتعلم ريباا، قملطلوب. اضمن اجملال  كامله و 

(  1: ) هذا السؤالعلى  إجابتان هناك  ؟بالضبط اجلسيم فأين  ،Ψ(x, t) املوجي التابعة بادموجة امل أُعطيت ثالثاا، إذا
  ( عندما 2و ) ؛(∞+ ,∞− = x) ى(، يكون اجلسيم يف كل مكان أو ال يتم الكشف عن اجلسيم بطريقة أخر )  املراقب  ينظر ال عندما
عطى احتمال وجودها  ويُ  (x, x + dx)ة معين   ضعيةة مو حال قفز إىل" تاجلسيمات " فإن املراقب )يتم الكشف عن اجلسيمات(، ينظر 

  أويل ت سمى هذه اإلجابةتُ . وجي التابع الم انهيار  أو  اختزال الحالة عمليةهذه السمى تُ . P(x, x + dx) = |Ψ(x, t)|2dxبالعالقة 
 .  الكم كتابع املوجي، أو ميكانيلل  كوبنهاغن
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نفرتض يف  (. 6.7الشكل ) 2x أو 1x احلالة البسيطة جلسيم ميكن أن يشغل حاوية صغرية إما يف انظر إىل، اويللتوضيح هذا الت
  ومع ذلك، يف ميكانيك الكم، قد يوجد اجلسيم يف  . عندما ال ينظر املراقب 2x أو  1x الفيزياء الكالسيكية أن اجلسيم يقع إما يف 

نه ميكن أن يكون  إ االفرتاض القائل  مت التخلي عن. عندما ال ينظر املراقب  2x و  1xيف  ، أي أنه قد يكون موجوداا دد ع غري حمضو م
 .  والطاقة  العزم كة للقياس،  حول كميات أخرى قابل   ثلبامل   تعليقالميكن  (.  ال ينظر املراقب  للموضع )عندما  للجسيم قيمة واحدة فقط

  

 
 ثنائي الحاالت.  الجسيمموضع  نظام 6.7 الشكل

  

  شرودنغر اليت أوضحها ألول مرة إروين    التفكري اإلبداعي   جتربة  الكم من خالل  يكانيك ن ملغكوبنها  أويلالنتائج الغريبة لتيتم توضيح  
(National Geographic, 2013)  ( 7.7الشكل  :) 

تتحلل املادة املشعة،   عندما. ة من السم ومطرقة ومادة مشعة ور عداد جيجر وقار  باإلضافة إىل صندوق فوالذي يف  ة يتم وضع قط"
التحلل اإلشعاعي هو عملية عشوائية  . يقتل القط بعد ذلك  إطالق السم، الذي اليت تقوم باملطرقة  ررجيجر وحيعداد يكتشفها 

  superposition  يقول الفيزيائيون إن الذرة موجودة يف حالة تُعرف باسم الرتاكب.  ]احتمالية[، وال توجد طريقة للتنبؤ مبوعد حدوثها
ألن مصري    أن يتم فتح الصندوق،  ما إذا كانت القطة حية أم ميتة إىل فيال يعرف املراقب  نفسه.    تتحلل يف الوقت التتحلل و   ي أهنا أ

يف أجزاء متساوية  ة... ن[ ميت غكوبنها  أويل، وستكون القطة ]وفقاا لتأم ال للت إذا كانت الذرة قد حت مبا اا وثيق  اا القطة مرتبط ارتباط
 ا".  مالحظته"حىت يتم 

  

 

 . رغشرودن ةقط  7.7 شكلال
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ومع  . ن غكوبنها  أويلضد ت ( كحجةنفسه يف الوقتحية هلذه التجربة الفكرية )قطة ميتة و )العبثية( أخذ شرودنغر اآلثار السخيفة 
 .  الكم  لتدريس ميكانيك   اا هو النظرة األكثر شيوع ذلك، ال يزال هذا التأويل

  ميكانيك  )اليسار واليمني، والذرة تتحلل وال تتحلل، وما إىل ذلك( لتوضيح مبادئ ثنائية احلالةأو مجل غالباا ما تستخدم أنظمة 
والذرات   لجسيمات لختلطة امل االت احلاإللكرتون و  ان ذه األنظمة العديد من التطبيقات يف الطبيعة، مبا يف ذلك دور . يوجد هلالكم

مقدمة هذا   الكمومي، كما هو مذكور يف  اسبعلى احل اتتطبيق  اا أيض ثنائية احلالةنظمة لأل وجدكما ي  حىت اجلزيئات.
يقوم   الكمومي  اسب احل فإن (، حادخبالف الكمبيوتر الرقمي، الذي يقوم بتشفري املعلومات باألرقام الثنائية )األصفار واأل الفصل.
  هي واحد، وإمنا  الصفر أو  ال  حالة من   ليسالكيوبت  بشكل عام،    بتات. كيو و  ومية أشكل بتات كم  على ن البيانات ومعاجلتها  بتخزي

  اا فإن قياس البتات الفردية ينتج صفر  ،هاية نفسومإذا مت وضع عدد كبري من البتات يف احلالة الكم  احد.ر والو حالة خمتلطة من الصف
   أن أجهزة الكمبيوتر الكمومية هي مستقبل صناعة الكمبيوتر. ب يعتقد العديد من العلماء    . q = 1 - p  باحتمال   اا وواحد  ،p  باحتمال

 

 المرافقات العقدية 
مع   ، سرتى كيفية استخدام التابع املوجي لوصف اجلسيمات "احلرة" أو املرتبطة بقوى زء من الفصل يف وقت الحق من هذا اجل

توابع  نظرية الكم هي أن هذه ال وخصوصية دد للتابع املوجي على تفاصيل النظام املادي.يعتمد الشكل احمل األخرى. اتسيماجل
  اا القياسات التجريبية أرقام  عطي ت. (i = √−1) أكثر واحد أو ي ختيلرقم  على  ي العقد التابع  تويحي  . ةي عقد توابعا   ما تكون عادةا 

عطى احتمال  يُ شكل عام، ب  املوجي. التابعالستخدام  قليالا  أعاله املذكور  جيب تعديل اإلجراء يلية( فقط، لذلكخت حقيقية )غري 
 بالعالقة:   tالزمن  ( يفx, x + dx)  لضيقاجملال ا جسيم يفوجود 

 

لك  ذ يف   i = −1استبدال كل للتابع من خالل املرافق العقدي يتم احلصول على  املوجي. لتابعل املرافق العقديهي  Ψ* (x, t) حيث
 قيقي. ح عدد  هو دائماا  Ψ* (x, t)Ψ(x, t)داء اجلناتج التنبؤات ألن  يف مجيع  عقديةاإلجراء األعداد ال يل هذايز . i - التابع بـ

 ؟ a * aداء اجلناتج ما هو   ،a = 3 + 4i إذا كانت  :تحقق من فهمك  1.7 
وبالتايل يتحرك بسرعة   ،قوى اجلسيم احلر ال يواجه أيهذا فإن  ، السينات حمور  يتحرك على طول حر حركة جسيم  إىلالنظر ب

  جزء و  حقيقي جزء  ه أن التابع املوجي ل إىل  جلسيم احلر  الكم ميكانيك يشريكما سنرى يف جزء الحق من هذا الفصل،  ثابتة. 
 بالعالقة:   التابع املوجي  عطىيُ  وحتديداا  . ختيلي

Ψ(x, t) = A cos(kx − ωt) + iA sin(kx − ωt), 

ميكن كتابة هذه   ϕsin(i)+ϕcos(=  ϕie( ة أويلر، معادل  باستخدام هو الرتدد الزاوي.  ω ، وهو رقم املوجة k طال،امل و ه A حيث
 على الشكل التايل:  املعادلة 

,iϕAe=  )ωt −kx (iAe) = t, x(Ψ 

   :هو  الاجمل لكذ يف   جلسيموجود ا فإن احتمال ،Δxجملال اخالل املوجي ببطء  التابع   تغري إذا   هي زاوية الطور. ϕ :حيث

x.Δ)A* A= (x Δ)ϕi−e* A)(ϕiAe( =x Δ)t, x(Ψ)t, x* (Ψ ≈) xΔ+ x , x(P 

 :  اا مها ثوابت حقيقية(، إذ b و a حيث  ، a + ib)  ختيليةحتتوي على أجزاء حقيقية و  A إذا كانت
2b + 2a ) =ib - a) (ib + a= ( A * A 

   :لتايل ابو  ،ة قد اختفتي الحظ أن األرقام العقد

xΔ2|A| ≈x) ΔP(x, x +  

يف "العامل   تنبؤات ميكانيك الكمحقق من يضمن إمكانية الت  ية حتمال ا شدةك،  Ψ* (x, t)Ψ(x, t) إن تأويل ية حقيقية.هو كم
 . "احلقيقي
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.  L  و  0  بنيالواقعة  حمصور يف املنطقة  و حمور السينات    يتحرك على طول  Eته  طاق  لنفرتض أن جسيم  : تحقق من فهمك2.7   
 :  وهمكنة امل ة املوجي التوابع حدأ

 

   التطبيع. شرط د حدّ 

  

 ة  توقعمقيم الال

الحظ أن   . زمن هو ال t املوضع و هي x حيث ،x(t) تابع لكمية قابلة للقياس، مثل  هو يف امليكانيك الكالسيكي  حل معادلة احلركة 
 فإن حل معادلة احلركة هو تابع موجي  يف ميكانيك الكم،بينما ، tزمن أي عند واحدة  قيمة  ملوضع اجلسيم 

 )t ,x(Ψزمنألي بالنسبة العديد من قيم املوضع  لجسيم. ول t،  2اجلسيم  وجود وكثافة احتمال)|t, x(Ψ| ة.  لومميكن أن تكون مع
 هو:   نفس املوجي  التابعات اليت هلا سيملعدد كبري من اجل  x  عضقيمة املو  من املتوقع أن يكون متوسط

 

   على الشكل التايل: كتب تُ ما    . وعادةا ضعمو لل  ةتوقع الميمة  بالق  يُسمىوهذا ما  

   . ضعالمو  مؤثر x يُسمى .اا قريب ضح يتو . والسبب يف ذلك س ة املوجي بني التوابع xحيث يقع 
،  (p)والعزم  ، (v)السرعة ك،  اا أيضالكميات األخرى بداللة وجي امل التابع يف هذه املرحلة، من املهم التأكيد على أنه ميكن كتابة 

 : توقعامل  ى سبيل املثال، ميكن كتابة قيمة العزمعل. (K)  والطاقة احلركية

 

  يف املوضع   املوجود التابع املوجي  كون يمتناهي الصغر يف العزم. يف بعض احلاالت،   جمال لإلشارة إىل   dxبدالا من  dpيتم استخدام  
 : اإلجراء للقيام بذلك هوو .  املتوقع  العزم بحث عن ن نا لكنو ،  Ψ(x, t) ،معلوم 

 

العزم يف   مؤثرن إيقال السينات. ]اجتاه حمور يف العزم  مؤثرب  التابعني املوجيني،احملصورة بني و وجودة بني قوسني، سمى الكمية املتُ 
 اليمني، ومن مث جيب ضرب   منالعزم على التابع املوجي   يؤثر مؤثرجيب أن  العزم[.  ؤثر الزمكاين ملتمثيل ال هو  7.9المعادلة 
 بالعالقة التالية:   xاجتاه بالعزم  مؤثر  اا أحيان عّرف اليسار، قبل التكامل. يُ  من ملوجي لتابع ال ي العقد املرافق النتيجة ب 

 

 يف الفيزياء    والكثري غريه يف دورة أكثر تقدماا  ؤثر . يتم اشتقاق هذا امل هانفس  الطريقةب  zو  yالعزم لالجتاهني  مؤثر ف عر  يُ 
 :هو الطاقة احلركية مؤثر   . على سبيل املثال،اا بينس اا بسيطاحلديثة. يف بعض احلاالت، يكون هذا االشتقاق  
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 تابع املوجي قبل التكامل. لل ن  ا متتالين  ا عادين ا اشتقاقة للطاقة احلركية جلسيم ما يف بعد واحد توقعاملقيمة ال إلجياد  وبالتايل، يلزم

 املتناظرة   ةاملوجي  توابعكن أن تكون المي  املوجي. تابعال ناظر من خالل استغالل ت   ةتوقع قيمة املالما يتم تبسيط حسابات  اا غالب
 قق الشرط التايل: حيتابع  و ه الزوجي  التابع.  فردية زوجية أو 

 

 قق الشرط التايل:  حي  تابع و ه الفردي  التابعيف املقابل،  

 

  ψ(x)من خالل عكس  التابع    اهذ  ينتج  .y  حول احملور  ناظرمت  زوجيال  . التابعية فردالالزوجية و   توابععن المثاالا    8.7الشكل    يوضح 
  مث حول  y حول احملور عن طريق عكس التابع فردي ال التابع ، يتم إنشاء . يف املقابل yي عمودحول احملور ال  x > 0 من أجل قيم

 (. لتناظر ا  مضاد التابع ب اا أيض الفردي يشار إىل التابع )  xاحملور 

  

 

 .  ةدير فالزوجية وال ةالموجي توابعال نأمثلة ع   8.7الشكل 

)جداء األعداد    2x-e2xناتج اجلداءهو    زوجيال   التابع   عن . مثال بسيط  اا زوجي  اا تابعيعطي    زوجي تابع  ب   ي جزو تابع    جداءعام،    بشكل
جداء عدد فردي  يعطي ) xsinx ، مثلزوجي تابع يعطي  فرديتابع ب  فردي  تابع جداء وباملثل، فإن  (. زوجياا  الزوجية يعطينا عدداا 
)جداء عدد فردي بعدد   2x-xe ، مثلاا فردي اا يعطي تابع زوجيتابع ب فرديتابع جداء ع ذلك، فإن وم (.زوجياا  بعدد فردي عدداا 
  احملور السيين  فوق ، ألن املساحة الكلية للتابع اا صفر يساوي  فرديال  التابع ل مساحة ام التكامل على ك (. فردياا  زوجي يعطينا عدداا 

 .  جداا   الفردية مفيدة توابع ل لاصية  هذه اخلاملثال التايل، فإن تلغي املنطقة )السالبة( املوجودة حتتها. كما يوضح 

 ( قيمة المتوقعة )الجزء األولال

 هو:   جلسيماملطبع وجي التابع امل

 

 . ضعلمو ل  املتوقعةقيمة ال  أوجد

 

 

 

 3.7 مثال
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 خطة الحل: 

املوضع   مؤثرلك جيب أن ال يكون  فقط، لذ  اا مضاعف  عامالا ماملوضع   مؤثروقم بتقييمه. يقدم   7.7المعادلة املوجي يف   التابع عّوض
 . ""حمصوراا 

 الحل: 

   :قم باملكاملةاضرب أوالا، مث  

 

 مالحظة:

0(التكامل يف املوجودة التابع 
x|/x−2|xe(  تابع فردي  جداء عن ناتج ألنه  اا نظر غريب)x( زوجي بتابع )0

x|/x−2|e( .التكامل ألن   زولي
ليست مفاجئة ألن تابع كثافة    (0 =〈 x〉)حتتها. النتيجة    ( الواقعة املنطقة )السالبة   تلغي حمور السينات    املساحة الكلية للتابع حول 

   .x = 0 حول  ناظر االحتمال مت

 ( قيمة المتوقعة )الجزء الثانيال

 و: ه Lو  0يف املنطقة ما بني  حمصور ما  جلسيم زمن عتمد على المتابع موجي  
)L/xπsin( tωi−Ae) = t, x(ψ 

 x      عندما يكون(.  Lإىل    0بسبب احلدود )  جيب  تابعالتابع ك  غريتت   :مالحظة. )هي طاقة اجلسيم   Eي و هو الرتدد الزاو   ωحيث  

والطاقة   العزم و  لموضع ل املتوقعة قيم ال احسب  . ، مبا يتفق مع الشروط احلدية( صفريوالتابع املوجي  اا صفر ، يكون عامل اجليب 0 =
 احلركية. 

 خطة الحل: 

 .  قيم املتوقعةالحلساب  ؤثراتمث نستخدم امل. Aجياد تابع املوجي إلتطبيع ال جيب علينا أوالا 

 الحل: 
 :حساب ثابت التطبيع

 

 : هي  ضعة للمو ي القيمة التوقع

 

جيب أن يعمل     – حبسب القاعدة    –هبا  رتبط  امل  فإن املؤثر  ،التكامل . لتعيني هذا  اا أيض  xجتاه  االيف    ة توقعال قيمة العزم    ة كاملجيب م
 :  ψ(x) ابع املوجي ميني التعلى 

 

 : توقع هيامللذلك، فإن قيمة العزم 

 4.7 مثال
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نعدم  نتيجة لذلك، ي. x = L/2 فردي حولتابع  – L جيب بطول موجة يساوي عرض البئر، تابع  ويف التكامل هاملوجود التابع 
 . التكامل

   :املوجي بعالتا على  املرتبط املؤثرعمل أن ي xجتاه االتتطلب القيمة املتوقعة للطاقة احلركية يف 

 

 : وبالتايل، فإن القيمة املتوقعة للطاقة احلركية هي 

 

 مالحظة:

اجلسيمات هو صفر ألن اجلسيم املعطى من  توسط هلذه املالعزم . L/2ات يف هذه احلالة هو سيمدد كبري من اجل لعتوسط  املوضع امل
،  اا . أخري اا احلركية ليس صفر   تهطاقألن متوسط    سكون   ةحال   يف  يس املرجح أن يتحرك على اليمني أو اليسار. ومع ذلك، فإن اجلسيم ل

 : هي  يةكثافة االحتمالال
)L/πx(2sin )L(2/ = 2|ψ| 

الحظ أن هذه االستنتاجات  . x = Lوعند  x = 0عند  صفر تساوي ال و  L/2ع ضو امل يف ما يكون هذه الكثافة االحتمالية هي أكرب
   صراحة. زمن ال تعتمد على ال 

 . L/4و  0 يف املثال أعاله بني املواضع املبني   جلسيم ااحتمال حتديد موقع  أوجد  :تحقق من فهمك 
 

، أكد نيلز بور )مؤسس معهد نيلز بور يف كوبنهاغن،  1920ميكانيك الكم العديد من التوقعات املدهشة. ومع ذلك، يف عام    يعطي 
ميع النظم  جلتوافق تانيك الكالسيكي جيب أن مصطلح "تأويل كوبنهاغن"( أن تنبؤات ميكانيك الكم وامليك من هنا ظهرو 
هذا مقبول اآلن  )التناظر(  تقابل مبدأ ال. نوابضوال الكراسي اهلزازةو  الكرات املرتدة و  ية لكواكب املدار كا،  اكروسكوبية )اجلهرية( امل

مة ذات الطاقات الكبرية  بشكل عام. فهو يشري إىل أن قواعد امليكانيك الكالسيكي هي تقريب لقواعد امليكانيك الكمومي لألنظ
   امليكانيك الكالسيكي هذا األخري فقط. يصف ، ولكن  هري اجلو  من العامل اجملهري  صف ميكانيك الكم كالا ي . اا جد

  

 The Heisenberg Uncertainty Principle مبدأ عدم اليقين لهايزنبرغ | 2.7
 التعليمية األهداف 

 على:  ا  ، ستكون قادر الجزء من الفصلفي نهاية هذا 

   العزم.و موضع للي لعالقة عدم اليقين  فيزيائصف المعنى الو  •

 .  شرح أصول مبدأ عدم اليقين في نظرية الكم  •

 الطاقة و  للزمني لعالقة عدم اليقين  فيزيائصف المعنى الو  •
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اجلسيم )حالة  شري إىل أنه إذا عرفنا كل شيء عن مكان وجود يو يف ميكانيك الكم.  رئيس هو مبدأ نبرغ ز يامبدأ عدم اليقين له
وجد نسخ من  كما ي عدم اليقني يف العزم كبري(، والعكس بالعكس.  ) ه عزم عن  اا شيئصغرية(، فإننا ال نعرف  ضع اليقني يف املو عدم 

والزمن، كّل على   لطاقةلالعزم و مبادئ عدم اليقني للموضع و نناقش وسالطاقة والزمن. كمبدأ عدم اليقني للكميات األخرى أيضاا،  
    .ةحد

 

 والموضععزم ال

  u سرعة ثابتة ب اجلسيمهذا تحرك حمور السينات. يطول  وفقالعزم، فكر يف جسيم حر يتحرك و موضع لللتوضيح مبدأ عدم اليقني 
  التابع املوجي هلذا اجلسيم  يُعطىيف القسم السابق،  ناقشاكما ن. E=ℏω و p=ℏkفإن:  لعالقات دي برويل، اا وفق. p = mu عزمو 

 بالعالقة:  

 

اجلسيم يف أي مكان على طول احملور   وجدن الزمن. من املرجح أن ية عمستقل موحدة و  |2A= 2)|t, x(kψية كثافة االحتمال ن التكو و 
متأكدين   ذلك ألننا لسناالهنائي )لموضع هو اليقني ل، وبالتايل العزم. عدم هاقيم حمددة لطول املوجة ورقمب ه يتمتعولكن ،السيين 
شى حساب اجلسيم احلر هذا مع  ايتمو  (. العزم  بشأن  واثقون متاماا  )ألننا صفريساوي اللعزم ل م التيقن وعد ،(بشأن املوضع  متاماا 

   .هلايزنربغ مبدأ عدم اليقني 

تراكب  من خالل    دد املوقعمنوذج للجسيم احمل. يف نظرية الكم، يتم وضع يت مت حتديد موضعهان اجلسيمات الالقول باملثل ع ميكن 
حتتوي احلزمة   .ةوجياملزمة  عن احل ثاالا م 9.7الشكل  . يبني ةزمة الموجيالح ُتسمى حلر )أو موجة مستوية( خطي حلاالت اجلسيم ا

  !ممكن يف ميكانيك الكم - ، هناك الكثري من العزم دي برويل ، وبالتايل بواسطة عالقاتة على العديد من األطوال املوجي ةاملوجي
اجلسيم بشكل    ميكن حتديد موضع.  Δxالغالب مقيد يف اجملال  رغم من أن اجلسيم يف  لموضع، على اللقيم عديدة    ذا اجلسيم أيضاا هل

بالطريقة   اا ختلفة معالعزم املأو  ة وجياملطوال األيف حالة إضافة املزيد من حاالت املوجة املستوية ذات ( Δx ميكن تقليل ) أفضل 
 التالية.  العالقة ققنربغ، فإن هذه الشكوك حتز ياهل وفقاا  (Δpزيادة )  الصحيحة

 

 لهايزنبرغ (عدم اليقينالشك )مبدأ 

 : ℏ أقل من نصف ثابت بالنك   عزمه عدم اليقني يفبعدم اليقني يف موضع اجلسيم  جداء ال ميكن أن يكون ناتج 

ΔxΔp ≥ ℏ/2.                                                              (7.15)                         
  

القياسات  خالل على ما ميكن أن نعرفه عن اجلسيم من  اا يضع قيود والذي بدوره ذه العالقة عن مبدأ عدم اليقني هلايزنربغ.عرب هتُ 
يف دورة أكثر   7.15المعادلة ، والعكس بالعكس. ميكن اشتقاق اا صغري يكون  Δpفإن  ،اا كبري   Δxكان   والعزم. إذا ضع املتزامنة للمو 

أي استخدام  هايزنربغ "إن ، كتب "لنظرية الكم فيزيائية املبادئ ال"هذه العالقة يف عمله استناداا إىل  . يف الفيزياء احلديثة اا تقدم
مثل استخدام الكلمات اليت ال معىن   اا معىن له متام بدقة تتجاوز تلك املعطاة بواسطة ]العالقة[ ال  "السرعة"  و " املوضع " للكلمات 

 . "هلا
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 .اً نسبي موضعمحددة المستوية ذات أطوال موجي مختلفة إلى توليد موجة  جأمواتؤدي إضافة عدة  9.7الشكل 

  

تجريب. حىت بالنسبة ألجهزة القياس املثالية، فإن أوجه عدم اليقني هذه تظل  الهاز اجلالحظ أن مبدأ عدم اليقني ال عالقة له بدقة 
ومن    لتابع املوجي. ل  ةددالصيغة احملعلى    ΔxΔpاجلداء    تجلنا ة  ق قي دالة  يمعتمد الق ت وجة.  املالشبيهة ب  املادة  طبيعة   من قائمة ألهنا تنشأ  
 .  ΔxΔp = ℏ/2: عدم اليقنيناتج جداء منحىن اجلرس( القيمة الدنيا ل توزع أو تابع غاوص )  عطييُ املثري لالهتمام، 

  

 7.5المثال 

  لكبير والصغيرلمبدأ عدم اليقين 

إلكرتون و   m/s 3−10×1.0( :a )تبلغ   التالية إذا كانت سرعتها معروفة بدقة  ماتاجلسيع ضحدد احلد األدىن من عدم اليقني يف موا
(bكرة بولينج )  تها كتلkg  6.0  .   

 خطة الحل: 
المعادلة  مث قلب  uΔm= p Δ، يتعني علينا أوالا حتديد عدم اليقني يف العزم m/s 3−10 ×= 1.0 u Δعدم اليقني يف السرعة مبا أن 
 . Δx = ℏ/(2Δp) يف املوضع   عدم اليقنيإلجياد  7.15

 الحل: 

(a )لإللكرتون: 

 

(b  )لكرة البولينج: 

 

 مالحظة: 

صغري  بالنك على عكس حالة عدم اليقني املوضحة لإللكرتون، فإن حالة عدم اليقني يف موضع كرة البولينج صغرية للغاية. ثابت 
 مثل كرة البولينج.  هرية األنظمة اجل ، لذا فإن القيود اليت يفرضها مبدأ عدم اليقني ليست ملحوظة يف اا جد
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 الهدروجينعدم اليقين وذرة 

ذرة   بعد للتجارب املبكرة، يبلغ    اا فقو   :تلميحني هلايزنربغ. )باستخدام مبدأ عدم اليق دروجنيية لذرة اهلساس قم بتقدير طاقة احلالة األ
 . ( nm 0.1 حنواهلدروجني 

 خطة الحل: 

لحالة األساسية  ل  . التابع املوجيL = 0.1 nmجسيم مرتبط بصندوق أحادي البعد  كاهلدروجني  ميكن منذجة اإللكرتون املرتبط بذرة  
   .7.1المثال تلك الواردة يف  كنصف موجة،   و هلذا النظام ه

التابع مشابه    االحظ أن هذ  .حالة طاقةقابل التابع املوجي أدىن  ي " يف الصندوق، وبالتايل  وضعهذا هو أكرب طول موجي ميكن أن "ي
جيد لطاقة   كتقدير  (E) التابع اذهبميكننا أن نأخذ متوسط الطاقة جلسيم موصوف  .(منحىن اجلرس غاوص )  تابعيف الشكل ل اا دج

   . للعزم عدم اليقني بدوره ب، والذي يرتبط ه متوسط عزممبربع  جسيم لل  هذا متوسط الطاقة   . يرتبط)0E( احلالة األساسية

 الحل: 

حمددين بشأن املقصود بعبارة "عدم اليقني يف املوضع" و "عدم اليقني يف العزم". حندد عدم  حلل هذه املشكلة، جيب أن نكون 
ناتج   . )pσ(مع االحنراف املعياري للعزم  Δ)p(العزم  يف  ، وعدم اليقني )xσ( ضعمع االحنراف املعياري للمو  Δ)x(اليقني يف املوضع 
 : هو ص او غ تابعل جداء عدم اليقني 

 
 حيث: 

 

يقارن بأبعاد  املوضع    اليقني يفعدم  كما أن  .  p = 0  فإن  يتحرك إىل اليمني، لذلك  كمااجلسيم إىل اليسار  هذا  ن يتحرك  أ  رجحمن امل
 : املقدرة هي احلالة األساسية  وبالتايل فإن طاقة . L=  xσ، لذلك الصندوق

 

 حنصل على:    2c ـاملقداربقام ضرب البسط واملب

 

  مالحظة:

نطاق   من مرتبةطاقة احلالة األساسية لذرة اهلدروجني  تكون ذرة اهلدروجني ومبدأ عدم اليقني،  بعاد املبكرة أل استناداا إىل التقديرات 
eV  10  حنو . تبلغ طاقة التأين لإللكرتون يف طاقة احلالة األساسية eVما يكون    اا غالب  :مالحظة) .  اا ، لذلك يتم تأكيد هذا التنبؤ تقريب

 (.  إجراء العمليات احلسابية يف ميكانيك الكم  د عن قيمة مفيدة ℏ cناتج اجلداء  
 

 الطاقة والزمن

 بعدم اليقني يف القياسات املتزامنة لطاقة احلالة الكمية وعمرها، هناك نوع آخر من مبدأ عدم اليقني يتعلق 

 

 6.7 مثال
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الطاقة  و في الزمن مبدأ عدم اليقين ال يعطي . العمرهو عدم اليقني يف قياس  Δtهو عدم اليقني يف قياس الطاقة و  ΔEحيث 
الزمن  هذه املناقشة. ومع ذلك، فإن املعىن العام ملبدأ نطاق خارجة عن فنية ألسباب  7.15لمعادلة باعنه  عرب املنوع العالقة من 

احلالة يتناسب   دد الطاقة هو أن احلالة الكمية املوجودة لفرتة قصرية فقط ال ميكن أن يكون هلا طاقة حمددة. والسبب هو أن تر و 
   دورات. ةعدل احلالة  رصدلة، لذلك لقياس الطاقة بدقة جيدة، جيب ا طاقة احلبمع الزمن ويرتبط الرتدد  اا عكس

لتوضيح ذلك، فكر يف احلاالت املثارة للذرة. ميكن استنتاج العمر احملدود هلذه احلاالت من أشكال اخلطوط الطيفية امللحوظة يف  
االنبعاثات  ة خمتلفة قليالا، وبالتايل يتميز خط صادر ها احلالة املثارة، تكون الطاقة الأطياف االنبعاث الذري. يف كل مرة تتحلل في

. يقابل  ية. نتيجة لذلك، تتميز مجيع اخلطوط الطيفية بعرض طيفصادر للفوتونات ال  )ةالرتددات الطيفية )أو األطوال املوجي  توزع ب
ذات العمر   تتميز احلاالت ويعطي املوقع الطيفي لذروة خط االنبعاث.  رة، ثاالطاقة النظرية للحالة امل صادر طاقة الفوتون المتوسط 
 ذات العمر الطويل عروض طيفية ضيقة.  بينما للحاالت عروض طيفية واسعة،  ب  القصري 

 الذرية نتقاالتاال

ذرة  تقوم العندما  fΔصادررة  ال الفوتونات  ترددعدم اليقني يف قيمة   تقدير . قم بs −8= 10t Δ رة ملدةاثاملالة احلتوجد الذرة عادةا يف 
   أحادي اللون؟ لصادر هل اإلشعاع ا.  Hz 1410 ×= 7.1 f ه ترددمتوسط فوتون  إصداراالنتقال من احلالة املثارة مع ب

 خطة الحل: 

  للحصول على  E = hfدجمها مع طاقة الفوتون نو  ΔE ≈ ℏ /2Δtعدم اليقني يف الطاقة  قيمة للحصول على  7.16المعادلة نقلب 
Δf.  حبساب النسبة أحادي اللون أم ال، نقوم   صدارما إذا كان اإل فيلتقدير Δf/f.   

 الحل: 

 : وبالتايل. ΔE = hΔfالفوتون هو  ةيف طاق  تغري ال

 

 مالحظة: 

 ون. ميكن اعتبار اإلشعاع الصادر أحادي الل فإنه الرتدد، املائة من متوسط ب  10×1.1-6يف حدود   صادرةالفوتونات الترددات ألن 

طول  نتقال من احلالة املثارة األوىل إىل احلالة األساسية، حيث ينبعث منها فوتون  باال ذرة الصوديوم    قومت   :فهمك تحقق من    
، فما هو عدم اليقني يف طاقة هذه احلالة  s −81.6×10رة هو ا. إذا كان عمر هذه احلالة املثeV 2.105 ته طاق و  nm 589.0 موجته 
    املقابل؟ط الطيفي رة؟ ما هو عرض اخلااملث
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 7.7 مثال 
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 The Schrӧdinger Equationمعادلة شرودنغر  |  3.7
 التعليمية األهداف 

 على:  ا  ، ستكون قادر الجزء من الفصلفي نهاية هذا 

 .  معادلة شرودنغر في ميكانيك الكم ؤديه صف الدور الذي تو  •

 . الزمن ستقلة عن المعتمدة على الزمن والم  الفرق بين معادالت شرودنغر  تفسير •

 حلول معادلة شرودنغر .  فسيرت •
 

وناقشنا مبدأ عدم اليقني هلايزنربغ. يف هذا   ومي الكم امليكانيكيف املوجي  التابعيف القسمني السابقني، وصفنا كيفية استخدام 
فيد مراجعة نظرية  هذه النظرية، من امل لفهمتنبؤات. الاليت ميكن استخدامها لعمل  ،مليكانيك الكم متكاملةنقدم نظرية س القسم، 

 :  العالقة حيقق  E(x,t) احلقل الكهربائي  فإن ، ضوءوجة الضوء. بالنسبة ملوجة المل

 

  المبينة في الرابط التالي  اتهتزاز االذكر من (. تزئي اجلشتق امل ∂ميثل الرمز و هي سرعة الضوء  cحيث 
(http://cnx.org/content/m58360/latest/) ألكثر  تابعاا عادي، ولكنه يتضمن ال شتق املب اا وثيق اا باطأن املشتق اجلزئي يرتبط ارت

وجة الضوئية  تتكون امل. من متغري واحد. عند أخذ املشتق اجلزئي للتابع مبتغري معني، يتم االحتفاظ جبميع املتغريات األخرى ثابتة(
فوتون واحد عند  وجود  حتمالية لاالكثافة  ال  هنا على أ ها  ميكن تأويل  |t, x(E|(2من الفوتونات، وبالتايل فإن الكمية    اا من عدد كبري جد
   . ( )على سبيل املثال، على شاشة عرض  راغنقطة معينة يف الف

 :  هو و له أمهية خاصة  اا واحد  حالا ولكن هناك العديد من احللول هلذه املعادلة. 

 

 حنصل على    7.17عادلة المعادلة مع  هذه امل جبمعهو الرتدد الزاوي.  ωهو رقم املوجة، و  kل الكهربائي، قمطال احل و ه Aحيث 

 

 جند:   7.19المعادلة ستبدال هذه املعادالت يف وبا.  E = ℏ ωو   p = ℏ kملعادالت دي برويل، لدينا  اا وفق

 

 أو

 

هذا  و ة صفرية.  ساكن كتلة    ا ذ  اا تصف جسيم  7.17المعادلة  فإن  ،  ( 5.11المعادلة  )الطاقة  و عزم  للة  عام ينشتاين ال أ ملعادلة  اا لذلك، وفق
 الفوتون. ه عن عرفمان ق معف يت

  العزمالطاقة للجسيم مث نسأل ما هي معادلة املوجة اليت تقابلها. معادلة و  العزمميكننا أن نبدأ مبعادلة إذ    ،هذه العملية ميكن عكس
 :  يف بعد واحد هينسب    الطاقة جلسيم غريو 
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املعادلة الرئيسة يف   ا. معادلة املوجة اليت تتفق معها تبني أهنهي الطاقة الكامنة للجسيم  Uهي الكتلة، و  mهو العزم،  pحيث 
   .المعتمدة على الزمن معادلة شرودنغر  ى دعتميكانيك الكم، و 

 

  الزمن المعتمدة علىمعادلة شرودنغر 

 شرودنغر:   تُعرف املعادلة اليت تصف طاقة وعزم تابع موجي باسم معادلة

 

على اجلسيم  املؤثرة  فإن القوة    ،(/http://cnx.org/content/m58311/latest)الطاقة    ية مصونالطاقة الكامنة و كما هو موضح يف  
 العالقة:  املوصوفة يف هذه املعادلة تُعطى ب

 

ة  كامنقانون نيوتن الثاين يف امليكانيك الكالسيكي. مبجرد حتديد الطاقة ال يشبه دوريف ميكانيك الكم  اا هذه املعادلة دور  ؤدي ت
املوجي. حل معادلة   لتابعميكننا حل هذه املعادلة التفاضلية ل -، مبجرد حتديد القوة على اجلسيم بشكل مكافئ أو،  -للجسيم 

.  tحلظة زمنية يف أي  سيمدد مكان وجود اجل حيي ذ ال x(t)معادلة تفاضلية( يف بعد واحد هو التابع  اا القانون الثاين لنيوتن )أيض
  اا ميكن أيض  لجسيم.لاملرجح وضع املميكن استخدامه لتحديد   ، الذياملوجي لتابع ا الزمن  على ةعتمد معادلة شرودنغر امل  حليُعطي 

 املعتمدة على الزمن مساعدة الكمبيوتر.  ما يتطلب حل معادلة شرودنغر  اا أو ثالثة أبعاد. غالب  يف بعدينكتابة هذه املعادلة  

    أن يكون: وهذا يتطلب فقط   ،7.24المعادلة  ستنادا إىل  ا. (F = 0)حر ال يواجه أي قوة   اصة جلسيم اخلالة احل إىل النظر ب

 

 . عندئذ خُتتصر معادلة شرودنغر إىل الشكل التايل:  U0 = 0 نعوضللبساطة، 

 

 :  حل هذه املعادلة هو و 

 

كد  كما أُ   .ختيليألن املعادلة التفاضلية نفسها حتتوي على رقم  (i = √−1) ختيليب أن حيتوي هذا احلل على رقم بليس من الغر 
.  الحظ أن حلول  اا حقيقية متام اا ، واليت تعطي قيم|t, x(Ψ|(2 فقط على  الكمية  من قبل، ومع ذلك، تعتمد التنبؤات امليكانيكية 

معادلة شرودنغر. ميكن رؤية تابع موجي    قق ، الحتΨ(x, t) = A cos(kx − ωt)  و   Ψ(x, t) = A sin(kx − ωt)  احلقيقية، ة  ستوي املوجة امل
املوجي جمرد أداة   التابع يُعد. يف نظرية شرودنغر مليكانيك الكم، التخيلي رقم الظهور سبب ب تتالشى شعوره يف الطبيعةوملسه و 

 حلساب األشياء. 

 ثبات أن:   عتمد على الزمن، فمن املمكن إيال  (U)ة كامنالطاقة ال تابع إذا كان  

 

. مبعىن  و التابع املستقل عن املكانه  e –iωtعن الزمن و    ستقلامل  تابعالهو    ψ(x)حيث  ،  على الزمن   ة عتمدشرودنغر امل  معادلة حتقق  
يل  عدامل التبع   tωi–eالعامل    إىل  اا يشار أحيان.  فقط  زماين   جزءو   فقط  مكاين ين: جزء  جزأ إىل    املوجي قابل للفصلكون التابع  يآخر،  
لية.  ك هي طاقتها ال Eحيث  ،E = ℏ ωة العالقة بادة املتُعطى طاقة موج  دي برويل،ل  اا فقط. وفق التابع املكاينألنه يعدل  ،الزمني

 الشكل التايل:   وفق أعالهالواردة كتابة املعادلة   اا وبالتايل، ميكن أيض
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حل صحيح هلذه املعادلة. ميكن ملثل هذه احلاالت، على  أيضاا  ذه احلاالت )حالة خمتلطة من الطاقة أو العزم( هو  هلأي مزيج خطي  
 (. 9.7الشكل  وضع )انظر  دد املجسيم حمسبيل املثال، وصف 

 ة كامنبتابع الطاقة ال ُمعطى احتمال  ضمن   على طول احملور السيين  mكتلة   وتحرك جسيم ذي  : تحقق من فهمك 5.7  
 2x2ωm) = 0.5x(Uناتج اجلداء    حسب. ا)t, x(Ψ)x(U)* t, x(Ψ  .  عن الزمن    املستقلالتابع املوجي  بداللة  عرب عن إجابتك)x(ψ .   

 :  إىل املعتمدة على الزمن  شرودنغر  تزل معادلة ختُ  ،7.28المعادلة  و   7.23المعادلة  مج  بد 

 

الحظ أننا   .عن الزمن ةمستقل بمعادلة شرودنغر ال سمى هذه املعادلة وتُ  (. هي الطاقة الكلية للجسيم )عدد حقيقي Eحيث 
جيب ضرب    .عن الزمنلتابع املوجي املستقل  ل  (ψ)  غري ص بساي  لتابع املوجي املعتمد على الزمن و  ل (Ψ)   كبري حرف بساي    نستخدم 
 املوجي املعتمد على الزمن.  التابعل الزمين للحصول على عدي املوجي هلذه املعادلة بعامل الت التابعحل 

  توافقي بسيط، وحاجز  هزازاملستقلة عن الزمن لثالث حاالت: جسيم كمي يف صندوق،  يف األقسام التالية، حنل معادلة شرودنغر
ستقل عن  املالتابع املوجي حلول  ققحتأن . جيب  اا مهمة ميكن استخدامها حلل أنظمة أكثر تعقيد  اا كمي. توفر هذه احلاالت دروس 

 :ثالثة شروط  ψ(x) الزمن 

• ψ(x)   اا مستمر  اا تابع كون يجيب أن  . 

   . ∞ = V(x) ، إال إذا كانت اا مستمر  ، dψ(x)/dx، بالنسبة للمكان  ψ(x)  لـجيب أن يكون املشتق األول  •

• ψ(x)  عند ()"تنفجر"  جيب أال تتباعد x = ± ∞  .   

يف مجيع   نسيابياا اكون التابع املوجي ياملوجي. يتطلب الشرط الثاين أن  التابعنب الشرط األول القفزات املفاجئة أو الفجوات يف جيُ 
لعمق  لحمتملة  قمماملثال، يتم استخدام  يف ميكانيك الكم، على سبيل اا يف دورة أكثر تقدم)النقاط، باستثناء احلاالت اخلاصة. 

  فسري يتبع الشرط الثالث من ت.  اا كون طبيعيأن ي  التابع املوجيمن  يتطلب الشرط الثالث  (.  واالرتفاع الالهنائي يف منذجة املواد الصلبة 
 . ميكن استخدامه حلساب االحتماالتحبيث  ، هو عدد حمدود |x(ψ|(2 نه يضمن أنحيث إبورن مليكانيك الكم. 

   شرودنغر؟ملعادلة وجي الصحيح للتابع امل التالية هو احلل  ة وجيالتوابع املأي من  : فهمكمن تحقق  6.7 
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 The Quantum Particle in a Box صندوق ضمنالجسيم الكمومي  | 4.7
 األهداف التعليمية 

 على:  ا  ، ستكون قادر جزء من الفصلفي نهاية هذا ال 

 شرودنغر المستقرة.   لمعادلة ية قيمة الحد ال   لةسأ وصف كيفية إعداد م •

 .  طاقة الجسيم الكمي في الصندوق  مشرح لماذا يتم تكمي  •

وربط هذه الحلول بالحاالت الكمية المعتمدة  شرودنغر    لمعادلة  مستقرةللحلول ال  فيزيائيصف المعنى الو  •
   على الزمن.

   بور. ل التقابللمبدأ   فيزيائي شرح المعنى ال •
 

لفهم    اا هذه احلالة اخلاصة دروس  عطيعلى جسيم مرتبط بصندوق أحادي البعد. ت  ، نطبق معادلة شرودنغرمن الفصل زء  يف هذا اجل
 داخل الصندوق. الساكنة وجة املطاقة اجلسيم كنتيجة حلالة  م . يتم تكمياا ميكانيك الكم يف األنظمة األكثر تعقيد

ة  تماسك وتقتصر حركته على املنطقة بني اجلدران الصلبة وامل ، x ور احمليُسمح له بالتحرك فقط على طول  m ته جسيم كتل  باعتبار
  البئر  ة اسم يفيزيائ ال الة  احل  ه اجلسيم حبرية بني اجلدران. يُطلق على هذهذا  يتحرك  (.  10.7الشكل  )  x = Lوعند    x = 0املوجودة عند  

 التايل:  الطاقة الكامنة  تابع املوصوفة ب الالنهائي،   المربع

 

 حنصل على:   ن الزمن عة لاملستق ةاملوجي شرودنغر ادلة مع معادلة  هذه املع معجب

 

  التابع أنواع احللول اليت نتوقعها؟ طاقة اجلسيم هي رقم موجب، لذلك إذا كانت قيمة   هي هي الطاقة الكلية للجسيم. ما  Eحيث 
وباملثل،  (. األيسر للمعادلة طرف ألسفل )الل  اا ر أو مقع اا املوجي سالب التابع  ميالن األمين من املعادلة(، يكون  طرف املوجي موجبة )ال
  (. لمعادلة ل األيسر    طرف)ال  اا أو مقعر   اا املوجي موجب  التابع  ميالنلمعادلة(، يكون  لاألمين    طرفاملوجي سالبة )ال  التابعإذا كانت قيمة  

حمصورة   مواج هذه األ وملا كانت. جيب التمام موجة  يبية أو اجلوجة كامل،  اا التابع املوجي متأرجح ن عندما يكو  شرط ال ا تحقق هذي
 .  x = Lو  x = 0عند ثابتة  اتهنايالساكنة ذات   أن األمواجنتصور ميكن أن ،  ضمن الصندوق 

 

 صندوق أحادي البعد. ضمن حصر الجسيم يي ذالطاقة الكامنة ال تابع 10.7الشكل 
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  ع معني ضاجلسيم يف مو لوجود   يةحتمالاالكثافة الثل الذي مي ψ(x)|2| ربع امل، وحتديداا حتمايل.  ا فسري تهلا  هلذه املعادلة  ψ(x)  حلول 
x . شرط   قق لذلك حنن نبحث عن حل حي جمال معني من الفراغ. يف  اجلسيم ية وجود لتحديد احتمال التابع اهذ يكامل جيب أن

   :التطبيع التايل

 

  نعدم ، هذا يعين أن احلل جيب أن ي جلدار. رياضياا خارج ا يكون الميكن أن  اجلدران صلبة وغري قابلة لالخرتاق، مما يعين أن اجلسيم
 :على اجلدران

 

: هلذه املعادلة هو  العاممتذبذبة، لذا فإن احلل  نتوقع حلوالا 

  
 : حنصل على 7.34المعادلة  املعرب عنه يف    ي شرط احلدالتطبيق ب  .ثابتانمها  kBو  kAهو رقم املوجة، و  kحيث 

 

 : كونجيب أن يفإن احلل ، kA 0 = ملا كان

 

عندئذ  ، 0kB≠ أن  بفرض. 7.33 المعادلة التطبيع،  الميكن حتقيق شرط و  xجلميع قيم  0x(kψ = ( فإن صفراا،  تساوي kBإذا كانت 
    :x = Lمن أجل  7.34المعادلة  تعطي 

 

  بتعويض ي. يزيائفوغري  غري قابل للتطبيعوهو حل  -يف كل مكان  اا كون صفرييالكمي س  رقمهلذا ال ψ(x)ألن  n = 0جتاهل احلل 
   : حنصل على  7.32المعادلة يف  7.37المعادلة 

 

   : يؤدي حساب هذه املشتقات إىل

 

تساوي الطاقة احلركية، مبا يتفق مع افرتاضنا أن "اجلسيم يتحرك   الكلية  عين أن الطاقة عالقة تفإن هذا ال ، p = ℏ kوفقاا لدي برويل، 
   : حنصل على  7.40معادلة الو 7.38المعادلة  اجلمع بني نتائج  ب  ".حبرية 

 

على ذلك، ال ميكن أن   عالوةا  (.ةكمم ة للطاقة )مفصلقيم منميكن أن يكون له املرتبط بصندوق أحادي البعد  اجلسيم !غريب
 . "سكون من املستحيل أن يكون اجلسيم املرتبط بصندوق "يف حالة ف -صفرية    يكون للجسيم طاقة حركية

 التطبيع  شرط نفرض . nB التطبيع ثابت هبا واليت تتوافق مع هذه الطاقات، جيب أن جند املسموح  ة املوجي توابعلتقييم ال 
   :املوجي على التابع  7.33المعادلة  
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 : هي  7.41المعادلة  اليت تتوافق مع قيم الطاقة الواردة يف  ة املوجي فإن التوابعوبالتايل، 

 

 : ديناليكون  ية، الحالة األساسطاقة  ة أو يأدىن حالة طاق من أجل  

 

 بالشكل التايل:   ميكن التعبري عن مجيع حاالت الطاقة األخرى  

 

  n = 3 حيث هي احلالة املثارة األوىل، واحلالة  n = 2احلالة  ، حيثالرئيس ي الكم الرقم أو  يالطاق  يالكم الرقم  nالرمز سمى يُ 
 يف  واملبينة سيم يف صندوق جل ( n = 1, 2, and 3حيث ) ومية ت كمحاال هي احلالة املثارة الثانية، وهكذا. أول ثالث 

 . 7.11الشكل  

ات يف هذه احلاالت تشغل  سيمويقال إن اجل ."باسم "حاالت الطاقة احملددة 7.45المعادلة املوجي يف  تابع إىل ال  اا يشار أحيان 
"  صعدهن للجسيم أن "ية درجات سلم ميكيسويات الطاقال  تشبه .  7.11الشكل  واليت متثلها اخلطوط األفقية يف    ة، يويات الطاقسال

 أثناء اكتسابه أو فقده للطاقة. 

  توابع ة"، ألن مستقر " توابعهذه ال  .الحاالت الموجية الدائمةو مستقرة ال  تاالبالح  أيضاا  7.45عادلة  الميف    ةوجي التوابع امل سمىتُ 
  اا وهبوط اا ة تتأرجح صعودي حلقيقية والتخيلة" ألن أجزائها ادائم"أمواج هي الزمن، و  تغري مع، الت|t, x(Ψ|(2 الكثافة االحتمالية هلا،

، ولكن  [7.45عادلة الم] طاقة حمددة حاالت ستقرة هي امل ت االاحلحبل يلوح بني طفلني يف ملعب. متاماا ك –املوجة الدائمة ك
   ة.طاقة خمتلطي حاالت هشرودنغر(  ملعادلة حلول  أيضاا )هي  ψ(x) = aψ1 + bψ2، مثل حلاالت ذه اهلالرتكيبات اخلطية 
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  n = 1, 2, & 3 ةالرئيس يةرقام الكممن أجل األصندوق  ضمنكمومي  الحاالت الكمومية الثالثة األولى لجسيم 11.7الشكل 
(a)  ( حلول الموجة الدائمة وb.حاالت الطاقة المسموح بها ) 

 

حبرية، فإن الطاقات املسموح هبا   حرك يت  بلإذا مل يكن اجلسيم حمصوراا يف صندوق ية. احلدلشروط تكميم الطاقة هو نتيجة ل 
سويات  العطى فرق الطاقة بني يُ و . )1E, 91E, 41E ,…( تكون مستمرة. ومع ذلك، يف هذه احلالة، يُسمح فقط بطاقات معينةس

 بالعالقة التالية: ة اجملاورة  ي الطاق

 
 

كل آخر من أشكال الطاقة. بالنسبة للحالة  ش ينتقل إىل  فرق الطاقة فإن أنه يف حالة تغري طاقة النظام،  الطاقة تقتضي مصونية 
لطاقة عن طريق الفوتونات. توفر  يف ا تغريات  ال  مل ما حتُ   اا ، غالبمثالا(  ذرة   ضمن حجم صغري )   ضمناخلاصة جلسيم مشحون حمصور  

المعادلة  ]انظر  "  صندوق حجم "ال  - للنظام وحجم االحتواء    باعد( ت ال)ة  ي الطاق  الفروق لنا ترددات الفوتونات الصادرة معلومات حول  
7.44 ].   

 نموذج بسيط للنواة

حلالة األساسية واحلالة  اة  ما هي طاق(.  منوذجي   اةنصف قطر نو )   m 14-= 1.00 × 10Lافرتض أن الربوتون حمصور يف صندوق بعرض  
   ؟ هوتردد وتون الصادراحلالة املثارة األوىل إىل احلالة األساسية، فما هي طاقة الف ؟ إذا كان الربوتون ينتقل من املثارة األوىل

 خطة الحل: 

كل ما حنتاج إىل فعله هو استخدام  فصندوق،  ضمن كجسيم كمي   ثلالنواة ميكن أن مي  ضمنإذا افرتضنا أن الربوتون احملصور 
 .   kg 27−10 ×= 1.76 m كتلة الربوتون   .2Eو  1Eطاقاته  جياد إل 7.41المعادلة 

   . fترددها   سابحل  hf= Efميكننا استخدام العالقة . 1E - 2E= E Δحيمل الفوتون الصادر فرق الطاقة  

 8.7 مثال
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 الحل: 

 :احلالة األساسيةطاقة 

 

   .8.20 MeV 1E2= 2 2E = (MeV 2.05) 4 =: احلالة املثارة األوىل طاقة 

   . MeV = 6.15 MeV -= 8.20 MeV  1E - 2E= E Δ= Ef 2.05  :طاقة الفوتون الصادر هي 

   : تردد الفوتون الصادر هو

 

 حظة: مال

 مليون مرة عن طاقة فوتون الضوء املرئي.   10  نحو اما الصادرة من النواة. طاقة هذا الفوتون تزيد ب غألشعة    نموذجيهذا هو الرتدد ال 

 : ة العالقصندوق بوضع اجلسيم يف  مل املتوقعة قيمة ال  تُعطى 

 

   :ات يف حالة معينةسيمجلالعزم لعدد كبري من ا لعزم أو متوسط ل  املتوقعةقيمة ال  إجياد اا ميكننا أيض

 

 

عزم اجلسيم هو  املوضع يف منتصف الصندوق ومتوسط  ة حمددة، يكون متوسط  ييف حالة طاق الذي يكون    وبالتايل، بالنسبة للجسيم 
للجسيم الكالسيكي. الحظ أنه على الرغم من أن احلد األدىن لطاقة للجسيم الكالسيكي ميكن أن يكون  كما سيكون   -صفر 
لمعادلة  باويعطى    اا صفري  ليس(، فإن احلد األدىن من الطاقة للجسيم الكمومي  صندوق )ميكن أن يكون اجلسيم يف منتصف ال  اا صفري
 :  هي –  ته قيمة املتوقعة لطاقال –  n  طاقة اجلسيم يف احلالة الكموميةمتوسط  7.44

 

طاقة هلذا النظام جيب أن يُرجع قيمة مساوية  للي قياس ددة. أ حمة ي هي حالة طاق ستقرةالنتيجة ليست مفاجئة ألن حالة املوجة امل
 إلحدى هذه الطاقات املسموح هبا. 

  رقام األ  من أجلبور. ينص هذا املبدأ على أنه  ل  التقابلصندوق ما لن يكتمل دون مناقشة مبدأ    ضمن حتليلنا للجسيمات الكمومية  
قوانني الفيزياء الكالسيكية. لتوضيح كيفية   بقة لتلك اليت تعطيها مطا الكمومية الكبرية، جيب أن تعطي قوانني فيزياء الكم نتائج 

 ية:   كثافة االحتمالال توزع صندوق ما، نرسم  ضمن عمل هذا املبدأ جلسيم كمي 
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االحتمالية    هذه التوزعات  12.7الشكل  يوضح    .ψnومية  كمحالة    اجلسيم يف   يكون   بني اجلدران عندما   x  اجلسيم حول موقع إلجياد  
ات أنه عندما  املنحنيكمي كبري. نرى من هذه   رقماألساسية، وللحالة املثارة األوىل، وللحالة شديدة اإلثارة اليت تتوافق مع للحالة 

أكرب قيمة.    لتوزع االحتمايل ل ، حيث يكون  صندوق يف منتصف ال  وجد، فمن املرجح أن يساسية الة األاحليكون اجلسيم الكمومي يف  
،  صندوق له قيمة صفرية يف منتصف ال توزع االحتمايل ال يكون اجلسيم يف احلالة املثارة األوىل ألن عندما  ليس كذلك الاحلولكن 

لتوزع االحتمايل حدان،  لاجلسيم هناك. عندما يكون اجلسيم الكمي يف احلالة املثارة األوىل، يكون  وجودلذلك ال توجد فرصة ل
الكمومية ال تشبه الصورة   ع هذه القيمة القصوى. هذه الصورةضع قريبة من مواضموااجلسيم يف  وجودوتكون أفضل فرصة ل

 الكالسيكية. 

  

 

الحالة  ( b) ؛  1n =الحالة األساسية   (a) :فيي في صندوق وملجسيم كم |x(nψ|(2 يةكثافة االحتمالالع توز  12.7الشكل 
 . n = 20 عشرة( الحالة المثارة التاسعة c؛ و ) n = 2المثارة األولى 

 

على   يف هذه املنطقة.  اجلسيمالذي قضاه  Δt على الزمن  x + Δx و  x بني كالسيكي   جسيم لوجود  ية حتمال االافة كثال عتمد ت 
  كثافة الي مكان بني اجلدران. لذلك، تكون أل ثابت  الذي هو أيضاا و  ،Δt = Δx/u هو فإن هذا الزمن، ة ثابت u افرتاض أن سرعته 

سيم  اجل وجود وحدة يف مجيع أحناء الصندوق، وليس هناك موقع مفضل لم xيف  ة اجلسيمات الكالسيكي  لوجود  ية حتمالاال
الة  اجلسيم الكمومي يف ح  يكون  على سبيل املثال، عندما   .الكم الكبرية  رقام يف حد أ حمققة  كالسيكي. هذه الصورة الكالسيكية  ال
  جسيم  وجودعتمد احتمال ي ال  ومن مث  ، تقلبات سريعةب  يةحتمالاالكثافة ال تميزت ،12.7الشكل ، كما هو موضح يف جداا  ثارةم

 بني اجلدران.  ال هذا اجمل فيه  يقعالذي  على املكان  Δxال يف اجمل  وميكم
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 جسيم كالسيكي في صندوق 

عدم وجود  رض  بف.  m 2.0ين يفصل بينهما مسافة  ر ي بني مصدهوائعلى طول مسار    اا وإياب  اا ذهاب  kg 0.40تتحرك عربة صغرية وزهنا  
التعامل  وب .m/s 0.50تبلغ افظ على سرعة ثابتة صدات حتبني املأن العربة حبيث  ، صدات مرنة للغايةامل مات مع احتكاك. التصاد

   ية. كالسيكالذي يتوافق مع طاقتها ال ، الكمي الرئيس رقم بتقدير قيمة الي، قم وممع العربة كجسيم كم

 خطة الحل: 

فإن   ، لذلكاا طاقة العربة حركية متام دُّ عي. تُ ومجسيم كم أهناكما لو   1Eاألساسية  تهاللعربة وطاقة حال  Kالطاقة احلركية  سبحن
 1E2n=K ( 7.45المعادلة .) من أجل قيمة ل نقوم باحلn 1(1/2 فنحصل علىE/K= (n  .   

 الحل: 

 : الطاقة احلركية للعربة

 
 : كجسيم كمي، هي   معها  تعاملعند ال احلالة األساسية للعربة، طاقة 

 

   .   E/K= (n(1/21 10×0.050/1.700) =68−(1/2 10×1.2 =33لذلك،  

 مالحظة: 

بور هبذا النوع من املوضع. ميكننا  ل التقابليتعلق مبدأ جداا. كبري   رقم كمينرى من هذا املثال أن طاقة النظام الكالسيكي تتميز ب 
يف حدود   .صحيحة يف كل حالة النتائج  ستكونأو الكالسيكية، و  وميةميكانيك الكم على أي نوع من النظم الكم صيغتطبيق 

  اا تعقيدة األقل غ يص صل على نفس النتائج مع الة الكمومية ألننا ميكن أن حن صيغالكم العالية، ال توجد ميزة يف استخدام ال  رقامأ
   املنخفض.  رقمالكالسيكية على نظام الكم يف حالة الطاقة ذات ال  صيغللميكانيك الكالسيكي. ومع ذلك، ال ميكننا تطبيق ال 

جسيم  وجود ما هو احتمال    . x = L و  x = 0ية جدار  حدود له ( بفرض وجود بئر مربع الهنائي a):  تحقق من فهمك 7.7  
 .( للجسيم الكالسيكيaكرر السؤال )  (b)  ؟ x = L/4و  x = 0ي يف حالته األساسية يف مكان ما بني ومكم

 

المعادلة  نستخدم    ، 7.32المعادلة  املستقلة عن الزمن    شرودنغر   عادلة من خالل حل م  nEوالطاقات    x(nψ(احلاالت الثابتة    إجياد بعد  
  جلسيم . بالنسبة 7.23لمعادلة باعطاة وامل على الزمن ةاملعتمدشرودنغر  ملعادلة حلوالا  عدّ اليت تُ  t, x(nΨ( املوجي تابع لكتابة ال 7.28
 نا  هذا يعطيفإن  صندوقيف  

 

 . 7.41معادلة  بالالطاقات   تُعطى حيث 
، والذي يتعامل مع  اا نسبي اا حديثتطبيقات عملية يف جمال اإللكرتونيات الضوئية الذي ظهر صندوق جلسيم الكمي يف اذج نمو ل 

اجلسيمات  كاألجهزة اليت حتول اإلشارات الكهربائية إىل إشارات ضوئية. يتعامل هذا النموذج أيضاا مع الظواهر الفيزيائية النانوية،  
 . كمونعالية ال كهربائي منخفض حتده حواجز  كمونالنانوية احملصورة يف  

 
   

 
 

 
 

 9.7 مثال
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 The Quantum Harmonic Oscillatorالهزاز التوافقي الكمومي  | 5.7
 األهداف التعليمية 

 على:  ا  ، ستكون قادر جزء من الفصلفي نهاية هذا ال 

   .وميالتوافقي الكم الهزازوصف نموذج  •

   التوافقي. هزاز  لمي ل مو ذج الكالسيكي والكو تحديد االختالفات بين النم •

 مي. مو ذج الكالسيكي والكو النم  التي يتقاطع فيهاة حاالت الفيزيائي ال   تفسير •
 

لألمام   فرع شجرةالتأرجح الطفيف لو  ةهتز املالكهرطيسية واجلزيئات  جا مو األكالذبذبات يف مجيع أحناء الطبيعة، يف أشياء  توجد 
بسيط.  ال  النواس و  بنابض  املعلقة كتلة الة، مثل هريت اجلاهتزاز توين لدراسة اال. استخدمنا يف الفصول السابقة امليكانيك النيو واخللف

   التوافقي الكالسيكي.  اهلزازنبدأ باستعراض وس  ،باستخدام ميكانيك الكم ية هتزاز نظمة االاأل دراسة بنبدأ يف هذا الفصل س
 

   الكالسيكيالتوافقي الهزاز 

. يف هذا  على نابض هتز ي له كتلة  جسم، مثل ه ع حلركة توافقية حول موضع توازن اهلزاز التوافقي البسيط هو جسيم أو نظام خيض
 xه حول موضع توازن حمور السينات  على طول وإياباا  فرض أن كتلة تتحرك ذهاباا بات ذات بعد واحد فقط. هتزاز االالقسم، نعترب 

هي إزاحة اجلسيم   xحيث   ، Fx = - kxة العالقطى بعخطية تُ   إرجاع يف امليكانيك الكالسيكي، يتحرك اجلسيم استجابةا لقوة . 0 =
بشكل دوري   سيمموضع اجل تغري إىل مطال احلركة. ي Aحيث تشري  ،x = ± Aن موضع التوازن. حتدث احلركة بني نقطيت حتول، ع

 على الشكل:   بتهلقوة الصافية، وميكن كتال  kوعلى ثابت القوة  m اهلزاز  والذي يعتمد على كتلة   ،ω = k/mرتدد زاوي ب مع الزمن 

 

   :2/2kx) = x(Uالكامنة املرنة  تهوطاق  2/2mu= Kهي جمموع طاقته احلركية  هزازلل E الكلية  الطاقة 

 

ة  كامنشكل طاقة   على فقط  هتزازالنقاط، تكون طاقة اال؛ لذلك، يف هذه اا تكون سرعة اهلزاز صفر  ،x = ± Aن سكو عند نقاط ال
2/2kA= E  .  منة الطاقة الكا  منحين إن)x(U موقعه   هزاز بداللة للx  الطاقة الكامنة هي تابع   (. تابع13.7الشكل ) هو قطع مكافئ

  يقطع ط أفقي  كخ،  E  الكلية للهزاز  لطاقةمتثيل منحين ا  أيضاا مت    نفسه، على الرسم البياين    .وضع التوازن ل  بالنسبة   x  لمتحول تربيعي ل
منحين القطع املكافئ املمثل  ية بني خط الطاقة الكلية و عمودكمسافة  Kركية مت متثيل الطاقة احلكما   .x = ±Aعند القطع املكافئ 

   لطاقة الكامنة.ل
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  . x = + Aوفي  x = −A في السكونتي بين نقط الحركة محدودةتوافقي كالسيكي:  هزازل  كامنةبئر الطاقة ال 13.7 لشكلا
 .  2/2kA= Eات هي هتزاز طاقة اال

  

  ، ة الطاقة معادل ه احلركية غري سالبة، وهذا ما تقوله  طاقت على املنطقة اليت تكون فيها    خطط امل  ايف هذ  تقتصر حركة اهلزاز الكالسيكي 
، وأن طاقته تعتمد  السكونوراء نقاط  اا أبد وجود ال ه الكالسيكي ال ميكن ية، هذا يعين أن اهلزاز فيزيائمن الناحية ال 53.7.المعادلة 

اهلزاز   طاقة ل  قيمة أدىن مستمر. شكل الكالسيكي ب اهلزازتغري طاقة تالتوازن. عن موضع  سكونفقط على مدى بُعد نقاط ال
تعين حالة الطاقة الصفرية هلزاز   ازن.يكون فيه اجلسم يف حالة توازن عند موضع التو  احلالة اليت صفر، وتوافق ال الكالسيكي هي 

عندما  (.  13.7  الشكليف    كمايف قاع البئر    وضع مت ات وحركة على اإلطالق )جسيم كالسيكي  اهتزاز كالسيكي ببساطة عدم وجود  
الذي  ، ألن هذا هو املكان سكوننقاط ال صغرية، فإنه يقضي أطول وقت بالقرب من  م كبرية أ  تهجسم ما، مهما كانت طاق هتز ي

  وأقل ما ميكن   ميكن   يكون أكرب ما   سكون كالسيكي بني نقاط الالزاز  اهل   وجود. لذلك، فإن احتمال  تهويعكس اجتاه حرك  فيه   يتباطأ 
  سيم بيان حول مدى سرعة حترك اجل  ا هو إمنو لالنتقال إىل طاقة أقل.    سيم عن تفضيل اجل  اا الحظ أن هذا ليس بيان).  ه يف موضع توازن

   (.  ناطقخمتلف املعرب 
 

 الهزاز التوافقي الكمومي 

ات  اهتزاز على سبيل املثال، لوصف ، اال ميكننا استخدامهحيث أهنا ليست عامة.  يكل هذه الصيغة الكالسيكية ها مش ىحدإ
الكالسيكية   العالقة  هي استخدام  ومية صيغة الكم ال وىل حنو األطوة اخلاجلزيئات ثنائية الذرة، حيث تكون التأثريات الكمية مهمة. 

2ωm= k    ة،شكل أكثر عموميبالطاقة الكامنة  تابع " بني الذرات. هبذه الطريقة، ميكن كتابة  نابض "الثابت للحد من ذكر   

 

 : معادلة شرودنغر املستقلة عن الزمنعالقة و ال  هاجلمع بني هذب
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ة  وجيأن تكون التوابع املطلب  فإننا ن،  ψ(x)  هلا  املقابلة  ةوجيامل  التوابعو   E  املسموح هبا، مبعىن أنه إلجياد الطاقات  7.55  ةالمعادلحلل  
جيب أن تكون   |x(ψ|(2ية كثافة االحتمالالضمن هذه الشروط أن تقابلة للتطبيع.  ( و كامنة ال الطاقة أسفل بئر )   0x = حول  ظرةا نمت

يف ميكانيك   هو موضوع دورة أكثر تقدماا  7.55المعادلة كيفية حل .  ∞+إىل  ∞−من  x جمالعلى كامل  مكاملتهاحمدودة عند 
 : . الطاقات املسموح هبا هيللتبسيط  لنتائجاالكم؛ هنا، نستشهد ب

 

 : هذه الطاقات )احلاالت الثابتة أو حاالت الطاقة احملددة( هي ابلاليت تق ة املوجي توابعال 

 
 

𝛽 هو حيث = √𝑚𝜔/ℏ، nN  و  ،تطبيعثابت ال )y(nH   حدود من الدرجة  كثري هو n  أول أربعة  هريميت.  حدود  كثري   يهيطلق عل
 : حدود هريميت هي

 
 الزوجية  توابعال  بين  الحلول  تتناوب،  الرئيسي  الرقم  قيمة  زيادة  مع  .نموذجيةال  التوابع الموجية  من  قليال    ا  عدد  14.7الشكل    يبين

 .x = 0 حول الفردية توابعوال

  

 

شار إلى الحدود الكالسيكية لحركة الهزاز بخطوط ي  ومي. زاز توافقي كملهاألولى  ةالتوابع الموجية الخمس 14.7الشكل 
طاقة الهزاز  الذي تكون طاقته نفس الكالسيكي  للجسيم x = ± Aالكالسيكية عند  سكونتقابل نقاط الوالتي عمودية، 

   الشكل.هذا  الكمومي في الحالة المشار إليها في 
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 ة المنطقة الكالسيكية لالهتزازات التوافقي

 . nيف احلالة الكمية    وميتساوي طاقة هزاز كم  تههلزاز كالسيكي طاق Aات هتزاز أوجد مطال اال

 خطة الحل: 

   . 7.56المعادلة املعطاة يف  nE مع الطااقة  2/2A2ωm2 = /2kx= Eالطاقة الكالسيكية   ساواةمب  نقوم  ،Aلتحديد املطال 

 الحل: 

   : على حنصل

 

 مالحظة: 

كبرية،   n  عندما تكون قيمة  . (لرتدد زاوي طبيعي ثابت )  هتزاز اال  يزداد مطال ادت طاقة اهلزاز وبالتايل  دز ا ، nالكمي   الرقم كلما زاد 
   . يمع اجلذر الرتبيعي للرقم الكم  اا كون املطال متناسب تقريبي
ومي  لهزاز الكملاملقاسة    ةلطاق ل  تكونظهر العديد من امليزات املثرية لالهتمام يف هذا احلل. على عكس اهلزاز الكالسيكي، ميكن أن  ي

سويات  التكون  على ذلك، على عكس احلالة بالنسبة للجسيم الكمومي يف صندوق،    عالوةا   7.56.لمعادلة  باعطى  ة فقط تُ يطاق   قيمٌ 
   ة املسموح هبا متباعدة بشكل متساٍو،ي الطاق

 

اليت حيملها الفوتون   وميةالطاقة الكمو ، دىن أة ية أعلى إىل حالة طاق يلة طاق حا نتقل من ي  فإنه  ،كهذا   نظامب اجلسيم  يرتبط  عندما
  الكمومية األصغر  الطاقة فإن ، ى علأة ي اقإىل حالة ط دىنحالة طاقية أاجلسيم من  ينتقل وباملثل، عندما .بالضرورة hfي الصادر ه

صغر  ه الطاقة الكمومية األمضاعفات هذ  منطاقة    صدر أن ميتص أو ي  وميهزاز الكملميكن ل  .hfهي    اجلسيم  ا تصهمياليت ميكن أن  
 لة إشعاع اجلسم األسود. سأوهذا يتفق مع فرضية بالنك لتبادل الطاقة بني اإلشعاع وجدران التجويف يف م . فقط
   

  الهدروجين رطاقات االهتزازية لجزيء كلو ال

مرة من ذرة اهلدروجني،   35 نحو بـ ألن ذرة الكلور أكرب و من ذرة كلور وذرة هدروجني.  HClكلور املاء يتكون جزيء ثنائي محض  
تؤدي    روجني اهلدبشكل جيد من خالل افرتاض أن ذرة الكلور عدمية احلركة وأن ذرة    كلور املاء ات جزيء محض  اهتزاز ميكن تقريب  

  كون اء يكلور املمض  ات حتت احلمراء املقاسة حلهتزاز طيف اال. يف قانون هوك ب املمثلةرنة امل زيئية اجلقوة الة بسبب توافقيات اهتزاز 
ة  لرابط ل   k  قوةثابت ال  وما ه  ية هلذا اجلزيء؟هتزاز ما هو التباعد بني الطاقات اال.   Hz 13= 8.88×10fعند    اتمركز م   األدىن  رتددالخط  

   املاء؟ كلور الذرية يف جزيء محض  

 خطة الحل: 

  يني طاق هذه الفوتونات عندما ينتقل اجلزيء بني مستويني  صدر فوتونات. ت لل الرتدد األدىن  إصداريتوافق خط الرتدد األدىن مع 
.  هذا الفرق الطاقيير لتقد 7.58المعادلة ة متباعدة بشكل متساٍو، فإننا نستخدم ي سويات الطاقالرض أن بف. ين جاور تم  ني ياهتزاز 

اليت  هي  mالكتلة  ذات  اهلدروجني ذرةو ، الهنائيذرة الكلور على أهنا ثقيلة بشكل   التعامل معمن خالل   اا يتم تقريب اجلزيء جيد

 11.7 مثال

 10.7 مثال
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 k التالية:  ثابت القوة من العالقة الكالسيكية ميكن حسابهذا النظام اجلزيئي كهزاز كالسيكي،  التعامل معات. بهتزاز تؤدي اال

2ωm= .   

  الحل:

 : هو ي الطاق الفرق

Hz) = 0.368 eV.13  10 ×s)(8.88  ·eV  15 − 10 ×= (4.14 h f = E Δ 

 و:  ه القوةثابت 

= 520 N/m. 2Hz)1310 ×8.88  ×kg)(2π  27 −10 ×(1.67 =  2f)π2= m( 2k = mω 

 مالحظة: 

سويات  الة بني ي ت الطاقنقاالت اال عن النموذجية الصادرة قوية بشكل مدهش. الطاقة  كلور املاءالقوة بني الذرات يف جزيء محض  
ية جلزيء  هتزاز ة االي سويات الطاقالت بني نقاال ت ما تصاحب اال اا ، غالباا سنرى الحقكما   محر.حتت األ اجملال موجودة يف  يةهتزاز اال

   ة الدورانية. ي سويات الطاقالت بني انتقاال ثنائي الذرة 

ما هو ثابت قوة الرابطة اجلزيئية بني  Hz 136.69 × 10( .a )هو  HIجلزيء ثنائي الذرة  ازهتز تردد اال:تحقق من فهمك  8.7 
   ؟ين جاور تم ني ياهتزاز يني طاقني  مستوي  ما هي طاقة الفوتون الصادر عندما ينتقل هذا اجلزيء بني(  b)ذرات اهلدروجني واليود؟  

 :أشياء  ةعن اهلزاز الكالسيكي بثالث  ومي زاز الكم اهلخيتلف  
 

صفر. يعد عدم  ال. يف النظرة الكالسيكية، أدىن طاقة هي اا ، وليس صفر ω ℏ=  0E/2هي  وميهزاز الكم لأوالا، احلالة األساسية ل
واليت هي نتيجة    ، ية بسبب التقلبات املوجودة يف كل مكان وميف مجيع األنظمة امليكانيكية الكم   اا شائع  اا أمر ة صفرية  يوجود حالة طاق 
ني  دقيق البد أن يكونا   عزمه وكذلك موضعهإن ، فموين إذا جلس جسيم كمي بال حراك يف قاع البئر الك  ايزنربغ.هلملبدأ عدم اليقني 
  يزنربغ. لذلك، جيب أن تتميز احلالة األدىن للطاقة بعدم اليقني يف العزم هلامبدأ عدم اليقني تعارض مع ما ي وهويف وقت واحد، 

   .كموين أعلى قاع البئر ال يف  ي ومكم الم جسيل ل  يةساسالة األاحل ع، لذلك جيب أن تكون ضواملو 

صيغة  اليف . A ≤ x ≤ + A− ل اجملاصفري خارج غري احتمال ب الكمومي  زاز التوافقي اهل منحين يف  اجلسيم  كون أن يثانيا، ميكن 
يف املنطقة  ساسية  األالة  يف احلي  وملة، لن يكون للجسيم أي طاقة يف هذه املنطقة. يبلغ احتمال وجود جسيم كمسأكالسيكية للمال

   ٪. 16 حنو اا احملظورة كالسيكي

يف منتصف    ما ميكن أكرب    x(0ψ(  األساسية، يف حالة الطاقة املنخفضة    ومي لهزاز الكمل  |nψ)x|(2لية  كثافة االحتما الع  توز يكون  ثالثا،  
هذا  و ه. اهتزاز عظم الزمن هناك أثناء االحتمال األكرب يف مركز البئر، نتوقع أن يقضي اجلسيم م  ولكي يوجد اجلسيم ذ . (x=0)  البئر

   . سكونعكس سلوك اهلزاز الكالسيكي، حيث يقضي اجلسيم معظم وقته يف احلركة بسرعات صغرية نسبية بالقرب من نقاط ال

    باستخدام التناظر.  توافقيلقيمة املتوقعة للموضع جلسيم يف احلالة األساسية هلزاز : أوجد اتحقق من فهمك 9.7 
 

  تزداد قيمة الرقم ع الكالسيكي عندما  بالتوز تصبح أكثر شبهاا  حيث  ة،  ار للحاالت املث  ةي ومالكم  ية كثافة االحتمالالع  توز ل  شكتغري  ي
  ون كمنقاط ال  عند  قيمة له  يصل إىل أعلى   |x(1ψ|(2ع  التوز ألن    ومي هزاز الكم لل  ثارة. نالحظ هذا التغيري بالفعل ألول حالة م يالكم

العالية، يتقارب الوصف   ية الكم رقام األبور، يف حدود ل  قابل الت ملبدأ  اا وفق 12.7الشكل ما هو موضح يف ، كهوخيتفي يف وضع توازن 
الكثافة االحتمالية الكالسيكية املقابلة للطاقة   توزع 15.7.الشكل وضح يف املهزاز التوافقي مع الوصف الكالسيكي، لالكمومي ل

يف هذه احلالة املثارة. يصبح هذا   وميزاز كم هل االحتمالية الكمومية توزع ما لهو تقريب جيد إىل حد  n = 12الكمومية للحالة 
   . حاالت املثارة بشكل كبريفق أفضل بشكل متزايد لل واالت

 
 

 
 

 
 

 
 



 

380 

   

 

كثافة ال. ي ظهر المنحنى المتقطع توزع n = 12ومية الكم  تهد هزاز توافقي في حالو جو ل يةكثافة االحتمالالتوزع  15.7 لشكلا
  .هاالطاقة نفسبهزاز كالسيكي ل يةاالحتمال

  

  النفق الكمومي للجسيمات عبر الحواجز الكمونية | 6.7

The Quantum Tunneling of Particles through Potential Barriers 
 

 األهداف التعليمية 

 على:  ا  ، ستكون قادر جزء من الفصلفي نهاية هذا ال 

   . كمونيعبر حاجز   ذ ي أن ينفوم صف كيف يمكن لجسيم كمو  •

   .اذ عبر نفق النفاحتمالية  همة التي تؤثر على مة الفيزيائي ال وسائطتحديد ال •

   . ينفق الكمالتحديد الظواهر الفيزيائية حيث يتم رصد   •

   كيف يتم استخدام نفق الكم في التقنيات الحديثة.  تفسير •
 

الكلية  طاقة البارتفاع أكرب من  الكامنة طاقة ال هو ظاهرة خترتق فيها اجلزيئات حاجز )النفاذ عبر النفق الكمومي( نفق الكم 
من    سعةنفق الكم مهم وله جمموعة وا.  لجسيمات. هذه الظاهرة مثرية لالهتمام وهامة ألهنا تنتهك مبادئ امليكانيك الكالسيكي ل

   .ي ديود النفقالسح و اهر النفقي املمثل اجملالتطبيقات، 
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  نفق والطاقة الكامنةال

  ة. الكرة، فإهنا تواجه تل هذه تدحرج  خالل. و J 100طاقة حركية تبلغ بتدحرج على طول سطح ت يف كرة  لتوضيح نفق الكم، فكر 
  ة بسهولة فوق التل دحرج  تت(  J 100  احلركية   تها طاقواليت تبلغ  لذلك، فإن الكرة )  . J 10هي    ة الطاقة الكامنة للكرة املوضوعة أعلى التل

يف كل  قادرة على ختطيها    ا هن أي أ  –بالضبط    1هو    ةون احتمال مرور الكرة فوق التل ، يكالكالسيكي. يف امليكانيك  تابع حركتهاوت
  اا جزءستتخطى الكرة  فإن –  J 200ة قدرها كامن الكرة املوضوعة أعلى التل هلا طاقة   -  ة مرة. ومع ذلك، إذا مت زيادة ارتفاع التل 

طاقة كامنة    إىل  اا كليلكرة  لحتويل الطاقة الكلية    ويتم  ه.مني جاءت  تتوقف، وتعود يف االجتاه الذس، و ة التل  باجتاه قمةفقط من الطريق  
. لذلك، فإن  ة التل وراء  J 100ذات الطاقة البالغة  . ال نتوقع، حىت بعد احملاوالت املتكررة، وجود الكرة ة قبل أن تصل إىل أعلى التل 

  تخطى . الكرة ال ت  1اسها" بواسطة التل هي بالضبطنعكا"، واحتمالية إعادهتا أو 0هو بالضبط  ة احتمال أن متر الكرة فوق التل
   . "طاقياا ممنوع " ل أو يستحأمر مهو  ةالتل  وراء. وجود الكرة ةالتل 

  ةددحم التابع املوجي  موجي ويتم تعريف هذه التابع يف كل املساحة. قد تكون  تابعومع ذلك، وفقاا مليكانيك الكم، فإن الكرة هلا 
. يف الواقع، يكون  جد خلفها بشكل مفاجئفإهنا ستو ، ةواجه الكرة التل عندما ت أنه  احتمال  دائماا ، ولكن هناك املوقع بشكل كبري 
   إذا كانت "احلزمة املوجي" للكرة أوسع من احلاجز.  ممكناا هذا االحتمال 

     حملاكاة النفق. (https://openstaxcollege.org/l/21intquatanvid)المحاكاة التفاعلية  عرض هذه است ❖

   :الطاقة الكامنة التالية تابعيتم وصف احلاجز املربّع احملدود االرتفاع ب.  كمونيبحاجز    ة تميز التلت ة ميكانيك الكم، يف لغ

 

سيم  اجلغري حمدود، فإن احلزمة املوجي اليت متثل  0U حلاجزاعندما يكون ارتفاع  .16.7الشكل يف  كموين مبني احلاجز الخمطط 
جلسيمات الكالسيكية. عندما يكون  كا  اا اخرتاقه، وترتد اجلسيمات الكمومية من حدود احلاجز، متام  غري قادرة على  دار الو ي  ومكمال

حدود احلاجز    عرب  ميكنه أن ينفذ   وارداا   اا كمي  اا ة املوجي اليت متثل جسيماحلزم من    اا جزءفإن  ،  اا حمدودوارتفاعه    اا يائ هنال   Lاحلاجز  عرض  
   احلاجز.هذا اخل مسافة د أن يقطعمث يهلك يف النهاية بعد 
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 ةسلوكيات موجي بثالثية فيزيائثالث مناطق يشكل ، الذي  0Uرتفاع اال يكموني ذحاجز الطاقة ال مخطط 16.7الشكل 
مع   جدو وت عديمة الكمون( في منطقة د ار و جسيم الالة )دار و زمة الموجي ال الحتتحرك  ،x <0 حيث I في المنطقة .مختلفة

 xعند الذي لم ينعكس  ة،در او موجة الالجزء من الفي المنطقة الثانية، وهي (. عكسالمنجسيم المنعكسة )الموجي الزمة الح

 x من أجل قيم IIIفي المنطقة  . L= xعند   IIIإلى المنطقة  وتنفذ 0U(x) = +U ثابت عند كمونتحرك كموجة تنتقل ي 0 =

> L،  عديمة  في منطقة  كمونعديم الكجسيم  كمونيلالحاجز ا  عبر ذتنفالتي  (رسلم  الجسيم )الموجي الزمة الحتتحرك
 بالخط األفقي.تمثل  Eوارد لجسيم ال ا  . طاقةكمونال

 

  اجز احلأحد جانب  على    ومية الساقطةالكم  ةوجي زمة املمن احل  اا جزء  فإن،  اا حمدود  اا عدد  0Uرتفاع  ال وا  Lعرض  ال   من  ما يكون كل  عند
يف طريقها إىل اجلانب اآلخر. يف النهاية يظهر    تدرجيياا   تتخامد ، حيث  حلاجزا  هذا داخل    ا حركتهتتابع  و   اجز ن خترتق حد احلأميكن  

عرب احلاجز.   ذاملنقولة اليت تنف ةشكل احلزمة املوجي  علىالكمومية الساقطة على اجلانب اآلخر من احلاجز  ة جزء من احلزمة املوجي
  Eومي سيم الكماجلقة ، وعلى طا0Uوارتفاعه  Lحلاجز عرب حاجز على عرض ا ذ اليت ميكن أن تنف ساقطة يعتمد مقدار املوجة ال

   . )النفاذ عرب النفق الكمومي( على احلاجز. هذه هي فيزياء النفق  الساقط

فرتة قصرية قيام  ، بعد 1927فريدريتش هوند يف عام من قبل  وىلومية نظرياا للمرة األالكم التوابع املوجية اخرتاق احلاجز ب مت حتليل 
احنالل ألفا اإلشعاعي  ميكانيك الكم لتفسري صيغة بعد مرور عام، استخدم جورج جامو و ادلة اليت حتمل امسه. املعشرودنغر بنشر 
ت.  ناقالأن نفق الكم مهم لصناعة أشباه ال 1957يف عام  يالنفق  )الثنائي(  يودادالكظاهرة نفق كمي. أوضح اخرتاع للنوى الذرية  

   ل مع الذرات الفردية باستخدام نفق الكم. تعاميف التقنيات النانوية احلديثة، يتم ال
 

  التابع الموجيو نفق ال

على طول  يتحرك  Eاألخرى ذات الطاقة  وميةات الكمسيماجل عن الزمن من اإللكرتونات أو  ومستقالا  اا موحد اا لنفرتض أن شعاع
  نفاذ ما هو احتمال : السؤال هو 7.59. عادلة الميف  اا  موصوفكمونياا   اا يواجه حاجز و إىل اليمني(  ب جو يف االجتاه امل)احملور السيين 

ة القيمة احلدية ملعادلة شرودنغر املستقلة عن  سألحل م  من خاللاإلجابة    إجياد؟ ميكن  كموين احلاجز ال  عربشعاع  ال  من هذا  جسيم
   :ليصياغتها كما ي ، واليت نعيد  7.60المعادلة  م الشكل العام هلذه املعادلة يف  قدّ الزمن جلسيم يف احلزمة. يُ 
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جسيم الوارد أصغر من ارتفاع  لل  E املعطاة رض أن الطاقة نف .7.59بالمعادلة  U(x) كموين ، يتم تعريف التابع ال7.60المعادلة يف 
تتمثل يف حل  فإن مهمتنا ، E الوارد جلسيماعرفة طاقة مب ثرية لالهتمام.ه هي القضية امل، ألن هذ 0U ،0U< Eكموين الاجز احل

  "مبعىن آخر، حنن نبحث عن حل "سلس املظهر  .xقيم    وله مشتقات أولية مستمرة جلميع  اا كون مستمر ي  ψ(x)ابع  لت  7.60المعادلة  
   . يةاالحتمالكثافة  الهي    |x(ψ)x*(ψ=  2)|x(ψ(تكون العالقة  تفسري احتمايل حبيث    ستطيع تقدميألن هذا هو شكل التوابع املوجية( ي)

  (16.7الشكل كما هو موضح يف )  7.59المعادلة يف  كمويندود حمددة بواسطة التابع ال نقسم احملور احلقيقي إىل ثالث مناطق حب
لحل يف املنطقة  ل x(IIψ(، والرمز  0x >من أجل قيم  Iحلل يف املنطقة ا Iψ)x(باستخدام الرمز لكل منطقة.  7.60المعادلة  وننسخ

II    من أجل قيمL ≤x  ≤0   ، الرمز  و)x(IIIψ  لحل يف املنطقة  لIII    من أجل قيمL> x     فإن معادلة شرودنغر الثابتة يف املناطق الثالث ،
   :األشكال التالية تأخذ

 

 :تتطلب حالة االستمرارية عند حدود املنطقة ما يلي
 

64).(7                   (0)IIψ = (0)Iψ ،والثانية األولى المنطقتين بين الحدود على. 

 و
65).(7                      )L(IIIψ = )L(IIψ ،المنطقتين بين الحدود على II و III . 

 

   :عند حدود املنطقة اا تتطلب حالة "النعومة" أن يكون املشتق األول للحل مستمر 

  

   .x(IIIψ(و  IIψ)x(و  Iψ)x( توابعيلي، جند ال يف ما

ملنطقتني األوىل والثالثة، جيب أن تكون احللول  ( من أنه يف اشتقاقميكننا أن نتحقق بسهولة )عن طريق استبدال املعادلة األصلية واال
 :األشكال العامة التاليةمن 

 
   ات،هتزاز اال يشري إىل   تخيليواألس ال   يعبارة عن رقم موج k =√2𝑚𝐸/ℏ :حيث
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،  Iطقة  يف املن.  16.7الشكل . هذه احللول موضحة يف  ختيليةقد تكون   7.69عادلة المو 7.68عادلة الميف   Gو Fو Bو Aالثوابت 
حبيث ال   - اليسار(  اليت تتحرك باجتاه) األخرى هي املنعكسة اليمني( و  يت تتحرك باجتاهة )الالواردي مها هاحدإ – توجد موجتان 

 IIIيف املنطقة  .  7.68المعادلة  يف    Bو    Aأي من الثوابت  نعدم  ي
ُ
رسلة،  ، هناك موجة واحدة فقط )تتحرك إىل اليمني(، وهي املوجة امل

 واردة هي وجة ال املأن صراحةا  ميكن أن نكتب . G = 0، 7.69المعادلة  صفراا يف   Gكون الثابت ي لذلك جيب أن 
 ikx+Ae) = x(inψ  ، وأن املوجة املنعكسة هيikx−Be) = x(refψ،  هي  املرسلةوجة املوأن: ikx+Fe) = x(traψوجة الواردة  . مطال امل
   :يه

 

نعلم من نظرية األمواج أن مربع  .  |x(traψ|(F= | 2|2  وه  املرسلة وجة  املومطال   |efrψ)B= | 2)|x|2و  وباملثل، فإن مطال املوجة املنعكسة ه
حنتاج إىل حساب  فإننا  ة عرباحلاجز،  دار و املوجة ال   الذي ينفذ من   قدار املمع كثافة املوجة. إذا أردنا معرفة    املوجة يتناسب طرداا مطال  

  كتب وت، |)A|2(شدة الواردة إىل ال |)F(2|املنقولة  الشدة نسبة  ي هنفق ال ية احتمالأو  النفوذية  يةحتمالامربع مطال املوجة املرسلة. 
 على الشكل:  

 

احلاجز  عرب    اذنفال ة بدار و هي الطاقة الكلية للجسيم. هذا هو احتمال قيام جسيم فردي يف احلزمة ال  Eهو عرض احلاجز و    Lحيث  
   . 0Uب أن يعتمد على ارتفاع احلاجز . حنن نفهم بشكل حدسي أن هذا االحتمال جيكموين ال

 : 7.62المعادلة يف  دود، ميكن إعادة ترتيب احلIIيف املنطقة 

  

 : م حقيقيهو رق β وسيطوال   E> 0Uموجبة ألن  2βحيث 

 

  بعلتال  التدرجيي  خامد صف الت ي ي  ذشكل األسي المن ال)على عكس املناطق األخرى( وهو    اا ياهتزاز ليس    7.72للمعادلة  احلل العام  
)x(IIψ ،   

  
   . 17.7الشكل مت توضيح النوعني من احللول يف املناطق الثالثة يف  
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  ةوالثالث ىاألولمناطق ال في  ياهتزاز سلوك  :ومينفق الكمالة  سأللممعادلة شرودنغر ثالثة أنواع من الحلول ل 17.7 شكلال
منطقة الحاجز( حيث يتحرك الجسيم في ) IIفي المنطقة أسي   – ياللنحبحرية، وسلوك ا الجسيم الكمومييتحرك حيث 

0U كمونيال.  
  

 يف  7.74المعادلة و  7.68المعادلة  تعويضة. يتم مو لعامل لثوابت غري اإلجياد معادالت  يةشروط احلدالنستخدم اآلن 
 فنحصل على:   7.64 المعادلة  

A + B = C + D .                                                             (7.75) 

 فنحصل على:  7.65المعادلة يف  7.69المعادلة  و 7.74المعادلة  تعويض يتم  

  

 :  صل علىالتفاضل حنوبعد  ، 7.66عادلة  الميف    7.74عادلة الم و 7.68عادلة الم  نقوم بتعويضوباملثل، فإننا 

  

   ي:  رط احلدوهي الش  7.67المعادلة  نكتب صراحةا وباملثل، 

  

احملدد يف   النفوذية  معاملاليت نسعى وراءها هي كمية الة. ومع ذلك، ألن م و ل عادالت خلمسة ثوابت غري معلدينا اآلن أربع م 
  سنحصل   ، A  على ألنه عندما نقسم كل من املعادالت املذكورة أعاله    صحيح متاماا عدد املعادالت  فإن    ،F/Aبالكسر    7.71عادلة  الم

.  F/Aإلجياد  التخلص منهاثالثة منها ميكن  ، F/Aو  ،B/A، C/A ، D/A: ي، هفقط  كسور جمهولة   أربعة على يف هناية املطاف 
 :  . النتيجة النهائية هي حاسويبأو مبساعدة برنامج   اا يدوي  ا، لكن ميكن إجراؤهاا جد ةطويل   F/A عالقة إىل ال  إجراءات الوصول 

   

 : γ ≡ β/k - k/β، نستخدم البدائل 7.79المعادلة  لتجنب الفوضى يف اشتقاق 

 

 :  حلاجز ا النفوذية عرب ملعامل  ةالدقيق   عالقة صل على الحن و  7.71عادلة  الميف   7.79عادلة  الم  وم بتعويضنق
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 و  أ

 

 حيث

 

 إىل الشكل التايل:  7.80المعادلة  ، ميكن تقريب النفوذية  يئوالعايل س  عريضبالنسبة للحاجز ال 

 

احلاجز  أن تأثري النفق يعتمد بشدة على عرض  ، 7.81المعادلة  ةقريبي الت عالقة أو ال 7.80المعادلة  ة الدقيق من خالل العالقة  نرى
   املرغوبة.  فوذية عامالت الن مب لتصميم األجهزة النانوية    Lوالعرض    0U  كموين االرتفاع اليف املخترب، ميكننا ضبط كل من    .  Lالكموين  

 فوذيةمعامل الن

  ية . قم بتقدير احتمال eV 10.00  اا كموني  اا أكسيد النحاس واليت توفر حاجز ثنني من أسالك النحاس النانوية بطبقة نانوية من  إيتم عزل  
  ثخانةماذا لو مت ختفيض .  nm 5.00 اليت تبلغ ثخانتها  كسيداأل عرب طبقة  eV 7.00إللكرتونات طاقتها النفق بني األسالك النانوية 

   ؟eV 9.00فقط؟ ماذا لو زادت طاقة اإللكرتونات إىل  nm 1.00الطبقة إىل 

 طة الحل: خ

و   eV 1E 7.00 =و  eV 0U 10.0 =حندد  7.81المعادلة ارتفاع حمدد، نستخدم  له كموينطبقة األكسيد العازل كحاجز   اعتبارب
= 9.00 eV 2E    وnm = 5.00 1L    وnm = 1.00 2L  .  ساكنة ، حنن حباجة إىل الكتلة الحلساب األس. أيضاا   7.73المعادلة  نستخدم  
كميات  مع اليتعامل هذا النوع من التقديرات ةا ما عاد. cnm/ ·keV  = 0.1973 ℏوثابت بالنك   2c/= 511 keVm لإللكرتون 

ye  10 =لتحويل قوم با، نحدود الت احلاسبة احملمولة. إلجراء تقديرات صحيحة للآلمناسبة ل واليت هي غالباا غري  اا، صغرية جدال

ln10/y .    

 الحل: 

 :الثوابت

 

 :  E1 = 7.00 eVحيث   ة،ملنخفضا الطاقة  ذي لإللكرتون 

 12.7 مثال
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 : eV 00.9 = 2E مرتفعةال الطاقة يذ لإللكترون

 

 : nm = 5.00 1L حيث عريض ال حاجز لل

 

 :  L2 = 1.00 nmحيث ضيق ال لحاجز ل

 

 مالحظة: 

تقنيات  ال يف  أكثر من طاقة اجلسيم الساقط. كموينتأثر بدرجة أكرب بعرض احلاجز الت النفق  يةنرى من هذه التقديرات أن احتمال 
نانومرت، مما يؤدي إىل تيارات  المن    أجزاءاا ة تشكل  كموني ، ميكننا معاجلة الذرات الفردية على األسطح املعدنية إلنشاء حواجز  ديثة احل

يف هذا   اا ، والذي سنناقشه الحق(STM)سح اهر النفقي املاجملنفق قابلة للقياس. واحد من العديد من تطبيقات هذه التقنية هو 
   . زء من الفصلاجل

. إذا كان الربوتون  eV 10.00مربع بارتفاع    كموينحاجز    على  eV 1.00بروتون ذو طاقة حركية    رد ي  :تحقق من فهمك  10.7  
عرض احلاجز الذي يواجهه  لجيب أن يكون عرض احلاجز بالنسبة كم ، فهاإللكرتون من الطاقة نفس ها نفس فوذية ن ال ية له احتمال
   اإللكرتون؟

 

  اإلشعاعي حاللناال

اإلشعاعي للنواة الذرية. والحظ أن بعض نظائر الثوريوم   تحلل اآللية املسؤولة عن ال على أنه نفق الكم  جامو عّرف ، 1928يف عام 
بساطة نوى  ما ُتسمى بمضاعف أو بشكل وهي ذرات اهلليوم املؤينة )واليورانيوم والبزموت تتحلل عن طريق إصدار جسيمات ألفا  

أقل من النواة   ني أقل وبروتوننرتونني ، تتحول النواة األصلية إىل نواة جديدة حتتوي على αعملية إصدار جسيم  خالل .( اهلليوم 
هذه الطاقات بني   فروق. عندما ننظر إىل ها الطاقة احلركية نفسب تقريباا نفسه،  ري نظالالصادرة من  تتمتع جسيمات ألفا،األصلية. 

  رتبة، لذلك تكون هذه الطاقات من امل MeV 9  حنو واألعلى تبلغ    ،MeV 4  حنواقة حركية تبلغ  نظائر العناصر املختلفة، فإن أدىن ط
   تنتهي أوجه التشابه بني النظائر املختلفة.   وهنا. هانفس

، ختتلف النظائر  ل( عندما نفحص عمر النصف )عمر النصف هو الزمن الذي تفقد فيه عينة مشعة نصف نواهتا بسبب التحل 
  مليار  4.5ليورانيوم يبلغ لنصف عمر الو  μs 160 وه 214لبولونيوم ل على سبيل املثال، عمر النصف فاق واسع. املختلفة على نط

أن ترتد   αات سيمالكروي" للنواة، حيث ميكن جل صندوقمنوذج "ال اعتبارهذا االختالف من خالل النظر أن سنة. أوضح جامو 
. ومع ذلك،  للصندوقكروي الدار اجل عندنووية قوية كمونات ل  خال من  يدتقي ات حرة. يتم ال سيمبني اجلدران كج جيئة وذهاباا 
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، لذا من حيث املبدأ، فإن اجلسيم النووي لديه فرصة للهروب من هذا احلبس  ةحمدود  إمنا هي و   الهنائية   ت هذا اجلدار ليس  ثخانة فإن  
مكان صغري. ولكن عندما خيرج    ضمن يم ألفا  افظ على جسحي   عالٍ نووي    كمون وجد  ياجلدار الداخلي حلاجز احلصر،    عندالنووي.  
عن النواة. هذه الفكرة موضحة يف   اا عدت بموينتقل قوة كولون الساكنة، إىل اجلانب اآلخر من هذا اجلدار، فإنه خيضع ل αجسيم 

هذا  . وE  يم لجسلعلى الطاقة احلركية    ، عن العامل اخلارجي  جسيم ألفاالذي يفصل    ،Lاجز الكموين  يعتمد عرض احل  18.7.الشكل  
على اجلانب اآلخر  جسيم ألفا  حيث يظهر، 0Rنقطة الو  R اة النو  نصف قطر ب ة مثل املنقطة الهو املسافة بني   R – 0R= Lالعرض 

 ية للتنافر، ائ، جيب أن تتوافق طاقتها احلركية على األقل مع الطاقة الكهرب0Rسافة امل . عندمن اجلدار 
 0R/2Ze1-0)πε= (4E  ( حيثZe+  النواة  هي شحنة .) وهبذه الطريقة ميكننا تقدير عرض احلاجز النووي  : 

 

أن عرض احلاجز الكموين هو   اا نعلم أيضرتقه. عرض احلاجز الذي خي ضاق ، αنرى من هذا التقدير أنه كلما زادت طاقة جسيم 
، وبالنسبة هلذه  ىهروب من النو ة النشاط تتمتع بفرصة جيدة لل عاليالنفق. وبالتايل، فإن جسيمات ألفا  ية يف احتمال معيار أهم 

. الحظ أن هذه العملية غري خطية إىل حد كبري، مما يعين أن الزيادة الصغرية يف  اا لنووي قصري تفكك النصف ل عمر ال النوى، يكون 
ر  نصف. هذا يفسال  عمرالنفق، وبالتايل على تقصري  ية طاقة جسيمات ألفا هلا تأثري معزز كبري بشكل غري متناسب على احتمال

ليورانيوم  عمر النصف لو   ،لي ثانية لياملليس سوى مئات من  ،  eV 8يصدر جسيمات ألفا طاقتها  ي  لذ ا  ،لبولونيوم ل  نصفعمر ال  ملاذا
   السنني. مليارات هو  ، eV 4جسيمات ألفا طاقتها  يصدري ذال
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أن   Eالطاقة   يألفا ذ جسيمجب على تو النواة: للهروب من النواة، في  مرتبط ألفا لجسيمكموني حاجز الطاقة ال 18.7 شكلال
   عن المركز. بعيداً  0R مسافة إلى ال Rعبر الحاجز من مسافة  ينفذ

 

 حقلي الاإلصدار 

طبق يف االجتاه  مكهربائي خارجي قوي   حقلبسبب وجود ناقلة اإللكرتونات من سطوح  إصدارهو عملية  اإلصدار الحقلي
الكهربائية يف الفصول السابقة، يؤدي احلقل الكهربائي  من دراستنا للحقول كما نعلم (.  19.7الشكل )على السطح  ناظمي ال

اخلارجي احلايل ليس قوياا بشكل   قل احل مادام إىل سطحه والبقاء هناك  ناقلاخلارجي املطبق إىل انتقال اإللكرتونات املوجودة يف ال
بلغة الطاقة الكامنة، نقول أن لإللكرتون  مبا يف ذلك سطحه.    ،ناقل كهربائي ثابت يف مجيع أحناء ال  كمونمفرط. يف هذه احلالة، لدينا  

 يف   يف احلالة املوضحة ناقل(. اخل ال تعين د  xهنا، ) 0U-) = x(Uة ثابتة كامنطاقة   ناقل املوجود داخل ال 

عن   اا بعيد xعلى مسافة ناقل إلكرتون خارج ال ُوجد  إذا   ، gEومطاله   اا الكهربائي اخلارجي موحد قل ، حيث يكون احل 19.7الشكل  
على السطح،  (. باعتبار نقطة املبدأ  السطحبعد عن  إىل ال  xهنا، تشري  )  xgeE−) = x(U  يجب أن تكون طاقته الكامنة هيف سطحه،  

كحاجز طاقة كموين املوضح يف    ناقليف ال ناقلية هو موقع السطح، ميكننا متثيل الطاقة الكامنة إللكرتونات ال  x = 0حبيث يكون 
 : ة العالقحاجز خطوة حمدد ب نزلة اخلارجي، تصبح الطاقة الكامنة مب  قل حالة عدم وجود احل يف.  20.7الشكل 

 0U-≤ 0) = x (U  0 <و) = 0x (U.   
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قوي، قد يتم فصل اإللكترونات الموجودة على  ال الحقل: في ناقلعلى سطح  ناظميحقل كهربائي خارجي  19.7الشكل 
   عن السطح. كهربائي الخارجي بعيداً ال  حقلال عكس عنه وتسريعها الناقل سطح 

  

 

على السطح:    ناظمي   ، Egكهربائي موحد خارجي،    حقلوجود  بمعدين    ناقل حاجز الطاقة الكموين على سطح    خمطط    20.7الشكل
 .  ϕ الرمزعمل املعدن ب  تابعشار إىل  عند إزالة احلقل اخلارجي. يُ  ذا تابع سلمي  اا يصبح حاجز 
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املوجودة على السطح عنه وتسريعها على طول خطوط    ناقلية، ميكن فصل إلكرتونات ال اا ارجي قوياخلائي  كهربالقل  احلعندما يكون  
من السطح. ميكن   ناقلية عن السطح. باختصار، قد هترب إلكرتونات ال اا الكهربائي يف اجتاه معاكس للحقل اخلارجي بعيد قل احل

. املبدأ املادي يف العمل هنا  ناقل عرب احلاجز الكموين على سطح ال  اقليةنباعتباره النفق الكمي إللكرتونات ال حقل اإلصدارفهم 
   من نواة مشعة.  α إصدار يشبه إىل حد كبري آلية  

وميكن قياسها، كما   ، ϕ ملعدناعمل  تابعالطاقة احلركية لإللكرتون يف املعدن هي متوسط ) Eلنفرتض أن لإللكرتون طاقة حركية 
  قل حب  اا حملي  ه ارجي ميكن تقريباخلكهربائي احلقل ال، و ( ة ادالم أمواج الفوتونات و  فصل الكهرضوئي يف  لفعو مليف فقرة امتت مناقشته  

خارج  تقع  إىل نقطة    الناقل اإللكرتون هو املسافة من سطح  الذي جيب أن يعربه   L  اجز الكمويناحل عرض    .gE  تهكهربائي موحد قو 
قياس هذه املسافة على    يتم  ، 20.7الشكل  اخلارجي. يف    احلقلة الكامنة يف  قيمة الطاق ل  مطابقة  احلركية   ته طاق   كون حيث ت  ،السطح

 :  وبالتايل فإن عرض احلاجز هو ، x(U = (-xgeEإىل التقاطع مع    0x =من  U)E) = xطول اخلط األفقي املتقطع 

 

لكموين خارج الناقل أكثر حدة  . عندما نزيد من قوة احلقل اخلارجي، يصبح احلاجز اgE ارجياخل عكساا مع قوة احلقل  Lتناسب ت
زداد  عرب احلاجز )سطح الناقل( ي  ذنفي بدوره، فإن احتمال أن اإللكرتون سوف . طاقة حركية معينة ذي عرضه إللكرتون وينخفض 

ق  )تيار اإللكرتون النفقي( ميكن اكتشافه فو   اا تشكل اإللكرتونات اليت تظهر على اجلانب اآلخر من هذا احلاجز تيار   بشكل أسي.
وميكن    ،L  النفق بشكل غري خطي على عرض احلاجز  يةعتمد احتمالتالنفق.    يةالسطح. يتناسب تيار اإللكرتون النفقي مع احتمال

ميكن ضبطه عن طريق ضبط قوة احلقل الكهربائي اخلارجي على   نفقياإللكرتون ال  يارت ولذلك، فإن . gEعن طريق ضبط  Lتغيري 
فوق   Lكهربائي اخلارجي ثابتة، يكون لتيار اإللكرتون النفقي قيم خمتلفة على ارتفاعات خمتلفة السطح. عندما تكون قوة احلقل ال 

   السطح.

سح  امجهر النفقي الملاها للتو، هي املبدأ املادي وراء تشغيل إن ظاهرة النفق الكمومي على األسطح املعدنية، واليت وصفنا
(STM)،    ينريش روهرر. يتكون جهاز  كل من جريد بينيج وه  1981الذي ابتكره عامSTM    ،ما تكون مصنوعة    عادةا )من إبرة مسح
 منوذجي من  جمال يف  برةيتحكم يف ارتفاع اإل   طيا ضغان جهاز كهر و سنت أو البالتني إيريديوم أو الذهب(؛  غمن التن

 0.4 nm  0.7إىل nm  سطح؛ وجهاز كمبيوترعلى طول ال برة بعض األجهزة اليت تتحكم يف حركة اإلو فوق السطح املراد فحصه؛.  
، ويتم  ( 21.7الشكل )املسح على طول السطح  إبرةتحرك تاحنياز مناسب، كمون لعرض الصور. بينما يتم االحتفاظ بالعينة عند  

  نفق اإللكرتون من السطح إىل  ية والسطح يف كل موضع. تعتمد كمية التيار على احتمال  برةتسجيل تيار اإللكرتون النفقي بني اإل
إىل السطح   برة من اإل ، يتم قياس املسافةلإلبرة فوق السطح. وبالتايل، يف كل موضع  برة والذي بدوره يعتمد على ارتفاع اإل، برةاإل

  حنو . ميكن أن تعطي هذه الطريقة دقة غري مسبوقة تبلغ برةمن السطح إىل اإل ة خارجيت تنفذ إللكرتونات ال اقياس عدد  من خالل 
0.001 nm قطر الذرة. وهبذه الطريقة، ميكننا أن نرى الذرات الفردية على السطح، كما يف صورة أنابيب   ٪ من متوسط1 حنو، أي

 . 22.7الشكل  الكربون النانوية يف  
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تحرك على طول السطح.  ت ةضيق إبرةثابت بواسطة  عند كمون، يتم فحص السطح  STM  مخطط المجهر في 21.7الشكل 
. يتم رصد تيار اإللكترون  برةمن السطح إلى اإل ذلسطح، يمكن لإللكترونات أن تنفبالقرب من ذرات ااإلبرة تحرك تعندما 

فوق  اإلبرةمعلومات حول ارتفاع  (x,y) قيد الحركة. يعطي مقدار التيار في الموقع اإلبرةكون تالنفقي هذا باستمرار بينما 
 للسطح وعرضها على شاشة الكمبيوتر.الموقع. بهذه الطريقة، يتم إنشاء خريطة طبوغرافية مفصلة   السطح في هذا

  

 

   على السطح. صور  حادية الذرات األ برؤيةسمح لنا تالذرية دقة القياس نابيب الكربون: أل STMصورة  22.7 شكلال
   التفاصيل للعين البشرية.رمادي، ويتم إضافة تلوين إلظهار ال التدرجفي  STM المجهر

 

 )المجاوب( الرنان ومينفق الكمال

  عند مكونات الدوائر اإللكرتونية أو الدوائر املتكاملة املصممة ك  ةالناقل  نصف  العناصرالكمومي العديد من التطبيقات يف نفق لل
يستخدم يف الدارات الكهربائية    عنصرالثنائي )وهو على سبيل املثال، ". تكنولوجيا النانو" مصطلح من هنا جاء  س النانوية؛ و ااملق

ز(  اياالحن كمون يف االجتاه املعاكس، عندما يتم عكس قطبية   املار  عن التيار ني خمتلفاا جتاهأحد االيف ار ات املتيار اإللكرتونوجيعل 
اإللكرتونات  ذ ، تنفيلنفقاالثنائي الناقلة. يف مثل هذا  نصفاملواد  من  ني خمتلف وعني بني ن ميكن تنفيذه باستخدام الوصلة النفقية 

تيار النفق اإللكرتوين بشكل    وصلة. يتغري عند ال نوعني خمتلفني من أنصاف النواقل   بنيس  منطقة التماواحد عند    كموينعرب حاجز  
  ، عكس سلوك قانون أوم ب هذا و ز. اي االحن ون كمزيادة   عندوقد يتناقص بسرعة  ،الوصلة  على طريف املطبق  كمون لتبعاا ل غري خطي 
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أمر مرغوب فيه يف األجهزة اإللكرتونية  هو  (  ومينفق الكماللناجم عن  الذي نعرفه يف الدوائر املنزلية. هذا النوع من السلوك السريع )ا
   عالية السرعة. 

حتدث يف النقاط الكمومية.   اليت  ة الكمونيواجز احلإللكرتونات عرب ل  يني رنال  نفق النوع آخر من أجهزة النانو اإللكرتونية يستخدم 
  زرنيخ  السيليكون أو بلورة ، على سبيل املثال، يف تنمو اليت  ةناقل ال  نصف النانوية البلورة هي منطقة صغرية من النقطة الكمومية 

  النقطة  منطقة  تتصرف  .يف رقاقة زرنيخ األلومنيوم ة ضمنت املو الغاليوم  ية من زرنيخ وم نقطة كم( a) 23.7الشكل  يبني  . األلومنيوم
حدود   عند االرتفاع دان حمدو ا كموني  نا اجز (( وله حb)  23.7الشكل  ارتفاع حمدود )كما هو موضح يف  ذي كبئر كموين ومية  الكم
سيم  املنخفضة جلطاقات ال  يتم تكميم (، ائي كموين الهن ي يف صندوق )أي بئر  وماحلال بالنسبة جلسيم كمنقطة. وباملثل، كما هو ال

يف الصندوق  هو أن اجلسيم الكمومي املوجود    الكموين   لبئراارتفاع حمدود. الفرق بني الصندوق و كموين ذي  ر يف بئر  و ي حمصومكم
 الصندوق إىل أجل غري مسمى، يف حني أن اجلسيم الكمومي املوجود يف  يف راا و صحم  كون ة ويمكم من الطاقات املهنائي له عدد ال

لبئر.  احدود البئر إىل خارج  عندة كمونياحلواجز ال عرب ذنفي وميكن أن ، ةمكمة املي سويات الطاقالله عدد حمدود من  كموينبئر  
الطاقات املنخفضة    كميمحيث يتم ت   كموين،يف زرنيخ األلومنيوم هي بئر    ةية من زرنيخ الغاليوم املوجودومكمالنقطة  ل اوبالتايل، فإن  
 املنطقة اخلارجية من  يف electronE إللكرتونا طاقةال تتطابق الشكل. عندما  من( bزء ) اجليف  dotEواليت يرمز هلا بالرمز لإللكرتون، 

ا العنصر  هذ عرب يار مير ت وال  ،لنقطة ا منطقة عرب  ينفذن ال اإللكرتو فإن نقطة، هذه اليف كن أن تكون له مع الطاقة اليت مينقطة ال
ينخفض أحد   حبيث  ،هذا ز ايحناال كمون   تغريومع ذلك، عندما ي (. زاياحن كهربائي )  كمونفرق  تطبيق ، حىت لو مت االلكرتوين 

نقطة.  التيار اإللكرتونات يتدفق عرب  فإن  ،  شكل من هذا ال  (cيف اجلزء )   و مبني ه، كما  electronEو    dotEتتساوى قيم    حبيث ، و حلواجزا
كمون االحنياز  ويتوقف التيار عن التدفق. عندما يزداد  صبح القيم غري متساوية، ، ت كمون االحنياز يف هذه اللحظة عندما يزداد  
طاقة   اعنده ز إىل قيمة تتطابقايحن اال كمونحىت يصل   )مستحيل احلدوث( غري حمتمل نفق اإللكرتوينال، يصبح بشكل أكرب

حيدث    نفق اإللكرتوينالتيار    عين أنت " يف اسم اجلهاز  رننيإللكرتون التايل يف النقطة. كلمة "ل   يطاقالستوى  املاإللكرتون اخلارجي مع  
   كمونضبط    من خالل ار  تخملا  ي ستوى الطاقامل  يتم احلصول علىفقط عندما  

ُ
الصمام  احلال يف آلية تشغيل    ق، كما هو طبّ االحنياز امل

   نانوية فائقة السرعة. مفاتيح تبديل الرنانة كالنفقية . تستخدم الثنائيات للتو   وصفهوالذي مت   ،ي النفقي الرنان الثنائ
 

 

بئر  (b)ضمنة في زرنيخ األلومنيوم. تمن زرنيخ الغاليوم م ومية( نقطة كمa: ) الرنان النفقيالثنائي  مخطط 23.7الشكل 
في   electronE طاقات اإللكترون ال تساوي. كمون انحيازدون   وميةة لنقطة كمكمونيثنين من الحواجز الايتكون من  يكمون

 كمونيالبئر ال (c)النقطة. هذه اإللكترونات عبر  ذ، لذلك ال تنف dotE في النقطة الكموميةية طاقال هاسويات زرنيخ األلومنيوم
 ساوىالمضبوط بشكل مناسب إلى تشويه البئر بحيث تت كمونيؤدي فرق الجهاز. العلى طرفي انحياز كمون  وللنقطة ذ

   اإللكترونات عبر النقطة. اذة اإللكترونية في النقطة مع طاقاتها في زرنيخ األلومنيوم، مما يتسبب في نفيسويات الطاقال
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   لإللكرتونات. 

   للجسيمات. الكلية  الطاقة ارتفاع أكرب من كامنة ذي اجلزيئات عرب حاجز طاقة   نفذ فيهاظاهرة تنفق الكم: 
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يف البئر   ي ستوى الطاقاملدث فقط عندما تتوافق طاقات اإللكرتون مع ، حياالرتفاع حمدود  كموين بئر   عرب  كرتوين نفق إلنفق الرنين: 
 يف النقاط الكمومية. 

   .على طرفيها كمون احنياز  مطبق ومية نقطة كمالرنين النفقي:   ثنائي

   . ية النانو   لبنىتهااملعدنية للحصول على صور  جهاز يستخدم ظاهرة النفق الكمومي على األسطح  :  (STM)سح  امجهر النفقي المال

   لجسيم الكمومي. ل  التوابع املوجية تحديد ب سمح لنا تمعادلة يف املكان والزمان الزمن:  المعتمدة على   شرودنغرمعادلة 

  يتم جداء أن  جيب  و   ، لجسيم الكموميل  التوابع املوجيةتحديد  بتسمح لنا    كان معادلة يف املالزمن:  عن    ة مستقلالمعادلة شرودنغر  
   على الزمن. عتمدامل  للحصول على التابع املوجي  الزمين تعديل ال بعاملالتابع املوجي   اهذ

متثل    املوجة الدائمة )غالباا ما كسفل  ألعلى ول ألل   Ψ(x, t)لـ  ة  يحالة ثابتة تتأرجح فيها األجزاء احلقيقية والتخيل حالة الموجة الدائمة:  
 (.    وجيب التمام يب بتابع اجل

  بداللةحالة حمددة، يتم وصفها غالباا  إىل ، مت الكشف عنهالذي أو  ،رصود املسيم اجلفيها  قفز عملية افرتاضية ي فيض الحالة: تخ
   لجسيم.ل  اهنيار التابع املوجي 

   الزمن.  مع |t, x(Ψ|(2ية كثافة االحتمالالفيها ال تتغري احلالة اليت الحالة الثابتة: 

ة  مستقل  لجسيم ل الطاقة الكامنة  تكون  ستقل عن الزمن عندما املالتابع املوجي الذي يضرب به  tωi−eالعامل الزمن: عامل تعديل 
   .عن الزمن 

   .الكموين اجز احلاجلسيم عرب  فذ احتمال أن ينوهي احتمالية النفق،  اا أيض  ُتسمىو  النفوذ: احتمالية  

   خمتلفة.  ةناقل   مواد نصف  بني  نفق اإللكرتوينوصلة ال:  ي ثنائي النفقال

   . الكموين اجز احلاجلسيم عرب  اذوهي احتمالية نفاحتمالية النفق: 

 (.  تابع متثل احلالة الكمومية للجسيم )نظام الكمالموجي:   التابع 

   .تكافئ ختفيض احلالة الموجي:   التابعانهيار  

   .دد املوقعاحملاليت ميكن استخدامها لتمثيل اجلسيم  ، ة ستوياملادة امل أمواج لعديد من اتراكب حزمة الموجي:  ال

 المعادالت الرئيسة

  واحد بعد في التطبيع شرط

 
  ضيق مجال موضعي في جسيموجود  احتمال

   (x, x + dx)د واح بعد في

  واحد بعد فيلموضع ل المتوقعة قيمةال

 

 للعزم والموضع  يزنبرغاهل اليقين عدم مبدأ
 

    طاقةزمن والللهايزنبرغ ل اليقين عدم مبدأ
 

  الزمن على المعتمدةشرودنغر  معادلة
 

  مستقلال لكمونلموجي التابع لل العام الشكل

  واحد  بعد فيعن الزمن 

  الزمن على ةستقلالمشرودنغر  معادلة
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 ( الحر)الجسيم  شرودنغر معادلة
 

  بها المسموح الطاقات

 ( L هطولصندوق  ضمن جسيمال)
 

 ثابتةال حاالتال

  ( L هطولصندوق  ضمن جسيمال)

 التوافقي  هزاز لل كمونيال يالطاق التابع
 

 الثابتة  شرودنغر معادلة
 

 ي  الطاق طيفال
 

 ي الطاقموجي ال التابع
 

 الكموني  حاجزال

 

 فوذ الن معامل تعريف

 

 نفوذ ال معامل في المعيار
 

 القيمة الدقيقة ، فوذنلا معامل

 

 ة تقريبيالقيمة ال، فوذالن معامل
 

 

 الفصل السابع  ملخص

 التوابع الموجية  1.7

   تابع موجي.ب  فيزيائيةنظام الحالة اليف ميكانيك الكم، يتم متثيل  •

   .فراغسيم حول موقع معني يف ال اجلوجود ل  يةحتمالاالكثافة اللجسيم ل التابع املوجي مربع   ، ميثلبورن   أويليف ت  •

   قبل استخدامها لعمل تنبؤات.  التوابع املوجيةجيب أوالا تطبيع  •

   قيمة املتوقعة هي القيمة املتوسطة للكمية اليت تتطلب تابع موجي وتكامل. ال •

 مبدأ عدم اليقين لهايزنبرغ 2.7

بشكل  و دقة عالية بوعزم جسيم  ضعو املركبات السينية مل واحد قياس أنه من املستحيل يف وقت  غ هلايزنرب  عدم اليقنيينص مبدأ  •
   .ℏ/2عدم اليقني التجريب دائماا أكرب من أو يساوي   جداء  . ناتجاعتباطي 

   . شبيهة املوجة طبيعة املادة  منلقيود هذا املبدأ جبودة اجلهاز التجريب ولكنها تنشأ   العالقة  •

ال ميكن أن يكون   فقط قصريةوجد لفرتة اليت ت حلالة الكمومية بأن ان املالحظة التجريبية الطاقة يعرب عو لزمن لمبدأ عدم اليقني  •
   هلا طاقة حمددة. 

 معادلة شرودنغر  3.7

   . ةاملوجي حول التوابع ح لنا عمل تنبؤات وتتي وجي. امل شرودنغر هي املعادلة األساسية مليكانيك الكم معادلة   إن •
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  يوجامل جداء التابعج تنا هو  املعتمدة على الزمن  ن الزمن، يكون حل معادلة شرودنغرمستقل ع كمون عندما يتحرك جسيم يف   •
   . تعديل الزمينالستقل عن الزمن وعامل امل

   ية. فيزيائكثري من احلاالت العلى  شرودنغر تطبيق معادلة ن  ميك •

 صندوق ضمنالجسيمات الكمومية  4.7

   خالل حل معادلة شرودنغر املستقلة عن الزمن.  من  صندوق   ضمني  ومسيم كمجلة ياالت الطاق يتم إجياد احل •

التابع املوجي  عدم ، ناملسموح هبا ستقرة والطاقات املالة احل  إجيادصندوق و   ضمنحلل معادلة شرودنغر املستقلة عن الزمن جلسيم   •
   . الصندوقجدار  عند

   الرئيس.  يكمال الرقم سب حبصندوق وفهرستها   ضمن  ة سيمات موجودجلة ي االت الطاقاحل ميكميتم ت •

كمي    رقمختتلف الصورة الكمومية بشكل كبري عن الصورة الكالسيكية عندما يكون اجلسيم يف حالة منخفضة الطاقة ذات  •
 منخفض. 

الوصف الكمومي للجسيم   قاطعيف حالة شديدة اإلثارة، يت ومي سيم الكماجلالعالية، عندما يكون  ية الكماألرقام يف حدود  •
   بور.ل  التقابلالسيكي، بروح مبدأ صندوق مع الوصف الك  ضمن

 الهزاز التوافقي الكمومي  5.7 
التوافقي الكمومي هو منوذج مبين على القياس مع منوذج اهلزاز التوافقي الكالسيكي. إنه يصور سلوك العديد من األنظمة   زازاهل •

 .  زم املوجي يف البصريات الكمومية احلات اجلزيئية أو هتزاز الفيزيائية، مثل اال

 .  بالنكي ل كم الطاقال يتباعد الطاقال . يساوي بعد فيما بينها املسموح هبا منفصلة ومتساوية ال ومي زاز الكماهل اقات ط •

، حىت يف  اا ة األساسية أكرب من الصفر. وهذا يعين أنه على عكس اهلزاز الكالسيكي، فإن اهلزاز الكمومي لن يهدأ أبدال اقة احلط •
   .ية ات الكملتقلبل، وخيضع كموين قاع البئر ال

الكالسيكية. عندما   سكوننقاط ال الواقعة خلفالثابتة )حاالت الطاقة احملددة( هلا قيم غري صفرية أيضاا يف املناطق  احلاالت •
، وهو املوضع األقل  كموينمن املرجح أن يوجد حول موضع احلد األدىن للبئر الف يساساأل الةيف احل وميزاز الكماهل كون ي

 كالسيكي. للهزاز ال احتماالا 

 بور. ل  التقابلحلركة اهلزاز الكالسيكي، وفقاا ملبدأ  أقرب   وميزاز الكماهلالكمومية املرتفعة، تصبح حركة  رقام ألعند ا •

 النفق الكمومي للجسيمات عبر الحواجز الكمونية  6.7
سمى  انبه اآلخر. وتُ على ج ويظهرقد يعرب احلاجز  ين حمدد وارتفاععرض  يذ  كمويني الذي يقع على حاجز  وماجلسيم الكم •

    كالسيكي.ريظن ليس هلا و  . "أو النفق الكمومي هذه الظاهرة "نفق الكم

  اجز داخل احل ةوجي امل إلجياد التوابع ثابتة ال  معادلة شرودنغر  ل حن جلسيم الوارد و ا طاقة  ، نفرضومي نفق الكمال ية ملعرفة احتمال •
   ة.دار و د احلاجز إىل املوجة ال للموجة بعربع امل طالنسبة امل ي النفق ه ية. احتماله وخارج

تأثر بشدة بعرض احلاجز بطريقة  وترتفاع احلاجز وعلى عرض احلاجز. البالنسبة  واردالنفق على طاقة اجلسيم ال ية عتمد احتمالت •
   . وذ نفال ية إىل تغيري كبري بشكل غري متناسب يف احتماليؤدي تغيري بسيط يف عرض احلاجز  أن أي حبيث   ةأسي   غري خطية

واإللكرتونيات    STMيتم استخدامها يف العديد من التقنيات احلديثة مثل  و ل النووي املشع.  الحن ية حتكم االومر األنفاق الكم ظواه •
رؤية الذرات الفردية على األسطح املعدنية. أحدثت أجهزة األنفاق اإللكرتونية ثورة يف اإللكرتونيات   STMتيح لنا ي النانوية. 
   رتونية سريعة ذات أحجام مصغرة.أجهزة إلك لنا ببناء  ت ومسح
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  يةنظر أسئلة 

  الموجي تابعال 1.7

   التابع املوجي؟ اية ملربع هذفيزيائ ؟ ما هي الوحدة ال Ψ(x, t)ية للتابع املوجي، فيزيائ ما هي الوحدة ال. 1

    .اإلجابةفسِّر ؟  ة سالب (Ψ* (x, t) Ψ(x, t))املوجي  التابع قيمة كون تهل ميكن أن . 2
   املوجي لإللكرتون؟ التابع ثلها مينوع الكمية الفيزيائية اليت  هو  ما. 3

   لجسيم؟ ل ما هو املعىن الفيزيائي للتابع املوجي. 4

    . ذلك  حوضِّ  ة"؟توقع قيمة امل"اللتعبري هو املقصود با  ما.  5

 مبدأ عدم اليقين لهايزنبرغ 2.7

سيكي، فلماذا ال نستخدم ميكانيك الكم لوصف حركة الضفدع  يكانيك الكالامل من    "ميكانيك الكم "أكثر دقة  صيغة إذا كانت  .  6
   .فسِّر اإلجابة املتسابق؟ 

   اجلسيم بدقة؟ هذا ؟ هل ميكن معرفة موضع قةبد دي برويل جلسيم ة هل ميكن معرفة طول موج. 7

   بدقة كاملة؟ حمدد املوضع هل ميكننا قياس طاقة جسيم  . 8

   كاملة؟ بدقة    ههل ميكننا قياس موضع جسيم وعزم . 9

  معادلة شرودنغر 3.7

   ؟  هلجسيم نفس ل Ψ(x, y, z, t)والتابع املوجي  ψ(x, y, z)املوجي  التابعما هو الفرق بني . 10

   هذا يعين أنه ال يتحرك؟ ي يف حالة ثابتة، فهل ومإذا كان اجلسيم الكم. 11

   زمن.ال معادليت شرودنغر املعتمدة على الزمن واملستقلة عن  رح الفرق بني اش. 12

   ؟ ملاذا؟ما ية جلسيم فيزيائي ومكم الالة احلالتابع  اثل هذميما. هل ميكن أن عند نقطة املوجي متقطع  التابعلنفرتض أن . 13

 صندوق ضمنالجسيمات الكمومية  4.7

    كنة للجسيم حبجم الصندوق. مالصندوق، صف كيف ترتبط الطاقات امل ضمنباستخدام اجلسيم الكمومي  . 14

  ساسية؟ الة األاحلالقياس قيمة أصغر من طاقة    طينا صندوق ما، أن يع   ضمن   يوماملمكن، عندما نقيس طاقة جسيم كم  هل من .  15
   اجلسيم؟  اما هي أعلى قيمة للطاقة ميكن قياسها هلذ

  ذات قيمة صفرية يف موضع نقطة الوسط يف  Ψ)2(صندوق ما، تكون احلالة املثارة األوىل  ضمن ي ومنسبة جلسيم كمبال . 16
اخلطأ يف التفكري  هو  ما اا بينوجود جسيم عند هذه النقطة هي صفر متاماا. اشرح م ل يةحتمالاالكثافة ال، حبيث تكون صندوقال

هل هذا  ،  اا ة أبدنقط عند نقطة املنتصف يساوي الصفر، فلن يكون اجلسيم يف هذه الي  ومإذا كان احتمال وجود جسيم كم"   التايل: 
   أن يعرب هذه النقطة يف طريقه من اجلانب األيسر إىل اجلانب األمين من الصندوق؟   للجسيم اا ؟ كيف ميكن إذصحيح

  الهزاز التوافقي الكمومي 5.7

   . فسِّر اإلجابة  هلزاز توافقي؟ ملاذا؟ ℏ ω 0.75مقدارها هل من املمكن قياس طاقة  . 17

    قي الكمومي. وطاقات اهلزاز التواف ي كم الطاقالاشرح العالقة بني فرضية بالنك حول . 18

؟ هل  حالة سكونيف أن يكون لهزاز التوافقي الكمومي ميكن ل، فلماذا ال سكون إذا كان اهلزاز التوافقي الكالسيكي يف حالة . 19
   بور؟ ل  التقابل مبدأ تعارض مع هذا ي

   ر.بو ل  التقابل ي لشرح املعىن الفيزيائي ملبدأ ومصندوق أو هزاز كم  ضمني  ومجلسيم كم استخدم مثاالا . 20
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   ؟ ملاذا؟ هنفس   وقتيف ال  تهوطاق ومي زاز الكماهلهل ميكننا قياس موضع . 21

  النفق الكمومي للجسيمات عبر الحواجز الكمونية 6.7

منهما سيمر عرب   ، أيٌ يهماوالعرض نفس رتفاع له االكمونياا   ها حاجزاا الطاقة احلركية نفس هلماعندما يواجه إلكرتون وبروتون . 22
    ملاذا؟ و أكرب؟   احلاجز بسهولة 

   خفض الطاقة احلركية للجسيم الوارد إىل النصف؟ ممضاعفة عرض احلاجز أ  :نفق أكثرال  يةما الذي يقلل من احتمال. 23

   . ومية نقطة الكمال  كمون و  كمون الصندوقالفرق بني   اشرح. 24

 ملاذا؟ و ؟  الصندوق  الكموين الالهنائي كما هو احلال يفالبئر  من أن يهرب لجسيم الكمومي لهل ميكن . 25

فروق  لنفق الكمومي. فما هي اله لنفس ئي بدأ الفيزيااملالرنان  ي لنفقا والصمام الثنائي  يلنفقاكل من الصمام الثنائي   يستخدم. 26
   ؟ املهمة بينهما

 

 لسائم

  الموجي تابعال 1.7

 ثابت حقيقي.   ωحيث  ، sin x(ψ) = t, x(Ψ (tωللتابع  |Ψ)t, x|(2ساب اح. 27

  .| y, x(f|(2 ، احسب f)iy+ x )/(iy −x ) = (y, x(القيمة املعقدة  والتابع ذ ا أعطي إذ. 28

 تحرك على طول احملور احلقيقي بأكمله؟  يجلسيم ميكن أن   التالية، وملاذا، مؤهلة لتكون التابع املوجي توابعأي من ال. 29
(a )2x−Ae) = x(ψ (،b )x−Ae) = x(ψ(،c )xtan A ) = x(ψ(،d )x)/x(sin A ) =x(ψ(،e )|x|−Ae) = x(ψ . 

 : التايلحالته الكمومية بالتابع املوجي ومتثل  حرك على طول احملور السيينيت m تهجسيم كتل .30

 

 .   1m 10= 2.0×10α−حيث 
(a)   .أوجد ثابت التطبيع   (b  أوجد )0  قلاحل   ضمن   اجلسيم  وجود  ية احتمال ≤ x ≤ L( .c  أوجد ) للموضع  املتوقعةقيمة  ال  .(d)    أوجد

   القيمة املتوقعة للطاقة احلركية.

   :ة العالقب m ته التابع املوجي جلسيم كتل عطى يُ . 31

 

 .   m/10= 1.00×10αحيث 

(a ).أوجد ثابت التطبيع  (b )  يف احلقل   وجود اجلسيم ية أوجد احتمالm 10−10 ×0.5  ≤x  ≤0 ( .c )  موضع اجلسيم.  أوجد متوسط
(d ) عزمه.أوجد متوسط  (e)   الطاقة احلركيةجد متوسط أو m −10≤ + 0.5×10x m ≤  −10−0.5×10.     

 مبدأ عدم اليقين لهايزنبرغ 2.7

   ه؟ضعدم اليقني يف مو لع. ما هو احلد األدىن mm/s 0.02 تبلغ بدقة   αقياس لسرعة جسيم ال إجراء  مت . 32

عدم اليقني  ل ( ما هو احلد األدىن a. )cm 25.0عدها بيف حاوية مكعبة طول    K 273  الدرجة عنديوجد غاز من ذرات اهليليوم   .33
  ( إىل bأوجد نسبة عدم اليقني يف ) ( c)ات السرعة؟ ركبعدم اليقني يف م ل ما هو احلد األدىن  (b) ليوم؟ اهل ات العزم لذرات ركب يف م 

   سرعة الذرة يف كل اجتاه. متوسط 
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  yاملتزامن للمركب قياس ال عدم اليقني يف لوجد احلد األدىن أ ، pm 2.0هو  الربوتون ملوضع  y املركب إذا كان عدم اليقني يف . 34
   لربوتون؟لسرعة ا  x لمركبعدم اليقني يف القياس املتزامن لل . ما هو احلد األدىن الربوتون  لسرعة 

قدير  بت . قمGeV 2.06يبلغ  السكون، كما أن عدم اليقني يف طاقة GeV 80.41 سيم أويل غري مستقر تبلغ طاقة السكون جل. 35
   اجلسيم.  اهذعمر 

   .املثارةلة ا احل عدم اليقني يف قياس طاقةل احلد األدىن  أوجد. ms 5.2 شبه املستقرةالة  احليبلغ عمر الذرة يف . 36
ث  قبل االنتقال إىل احلالة األساسية مع االنبعا ns 50.0متوسطة تبلغ  فرتةثارة ل الة املاحلتشري القياسات إىل أن الذرة تظل يف . 37

الرتدد املتوسط    ي نسبة عدم اليقني احملسوب إىل( ما هbالفوتون. )   ترددعدم اليقني يف    تقدير قم ب2.1eV( .a  )طاقته  املتزامن لفوتون  
   للفوتون؟ 

حجم ذرة اهلدروجني( وأن طاقته احلركية تساوي طاقة   من رتبة ) nm 0.1لنفرتض أن اإللكرتون حمصور يف منطقة يبلغ طوهلا . 38
ي نسبة عدم اليقني  ه عزمه؟ ما يفعدم اليقني ل ( ما هو احلد األدىن eV( .)a 13.6لة األساسية لذرة اهلدروجني يف منوذج بور )احلا

  طلب مساوياا إلجابتك يف ال كان   عزمهلو أن ( ماذا سيكون عدم اليقني يف الطاقة احلركية هلذا اإللكرتون bمن عزمه؟ )احملسوب 
(a؟ ما) احلركية؟ ته من طاقني احملسوب  ي نسبة عدم اليقه   

  معادلة شرودنغر 3.7

   مبيناا أن: 7.18عادلة الم و  7.17عادلة الم مجع  ا. 39

 

   على الزمن. ةعتمدامل شرودنغر  عادلةهو حل صحيح مل tω −kx (iAe) = t, x(Ψ(أثبت أن . 40

   على الزمن.  ةعتمدامل  شرودنغر معادلة  ن حيققاال Ψ(x, t) = A cos(kx − ωt)و  Ψ(x, t) = A sin(kx − ωt)أثبت أن . 41

ي  ذال  t, x(Ψ(  التابع  فإن ،  اا أرقام  A،  Bعلى الزمن و    ةعتمداملشرودنغر  عادلة  مل   حلوالا   2Ψ)t, x(و  1Ψ)t, x(يكون    عندماأثبت أن  .  42
 . t, x(1ΨB) + t, x(1ΨA) = t, x(Ψ(اا حل: ض أي  هو التابع  اذهل اا عد تراكبي

فرض أن اجلسيم حر،  بثوابت.    kو  Bو  Aحيث    ،ψ(x) = A cos kx + B sin kx:  التايل  التابع املوجيب  صف يو و   m  ته يم كتلجس.  43
    لة.ا يف هذه احل  جلسيماجد طاقة أو هلذا اجلسيم و  ستقرةملا ملعادلة شرودنغر  التابع هي حل اأن هذ أثبت 

   ما اخلالصة اليت ميكنك استخالصها من حلك؟ .  tω −kx (iAe) = t, x(Ψ(الة،  أوجد القيمة املتوقعة للطاقة احلركية للجسيم يف احل.  44

ما اخلالصة اليت ميكنك استخالصها  . Ψ(x, t) = Aei(kx − ωt)أوجد القيمة املتوقعة ملربع العزم الرتبيعي للجسيم يف احلالة، . 45
   من حلك؟ 

Ψ(x, t) = A𝑒𝑖 (5.02 ×  10: من الشكلوجي لربوتون حر  امل التابع . 46
11𝑥−8.00×1015𝑡) . 

 . ته وطاق هعزم  . أوجدs)−1(ثانية ال  مقلوبو ه tومعامل  m)−1(رت مقلوب املهو   xمعامل 
 الجسيمات الكمومية في صندوق 4.7

األساسية   ما هي الطاقة . Å 2.0 حمصور يف صندوق بعرض  أنهاإللكرتون املوجود يف الذرة كما لو التعامل مع افرتض أنه ميكن . 47
 لذرة اهلدروجني.   بورلكرتون؟ قارن نتيجتك مع الطاقة احلركية للحالة األساسية لذرة اهلدروجني يف منوذج  لإل 

( ما  a. )fm 10.0حمصور يف صندوق أحادي البعد بعرض  أنه الربوتون املوجود يف النواة كما لو  التعامل مع افرتض أنه ميكن . 48
  ( ما هي طاقات الفوتونات الصادرة عندما b؟ )n = 3، و n = 1 ،n = 2يف احلاالت املقابلة لـ كون يهي طاقات الربوتون عندما 
 األوىل والثانية إىل احلالة األساسية؟ املثارتني  ينتقل الربوتون من احلالتني 
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   ؟الصندوق . ما هو عرض eV 2.5الة األساسية يف احل ته طاق  تبلغ  صندوق  ضمن  إلكرتون حمصور. 49
( للربوتون احملصور يف صندوق أحادي البعد حبجم نواة اليورانيوم اليت يبلغ  eVواحدة بمقدرة طاقة احلالة األساسية )ما هي . 50

 ؟ fm 15.0  حنوقطرها 

صندوق أحادي البعد حبجم نواة اليورانيوم اليت يبلغ    ضمنحمصور    α( جلسيم  eVواحدة  بمقدرة  ما هي طاقة احلالة األساسية ) .  51
 ؟  fm 15.0 حنو ها نصف قطر 

. ما هو عرض  eV 20.0إىل احلالة املثارة الثالثة يتطلب  وىلحالته املثارة األ صندوق أحادي البعد من  ضمنإلثارة اإللكرتون . 52
   ؟ الصندوق

الهنائية بإصدار فوتون عند قيامه باالنتقال من   كمونية حبواجز طاقة   eV 0.15صندوق بعرض  ضمن يقوم اإللكرتون احملصور . 53
   .الة املثارة األوىل إىل احلالة األساسية. أوجد الطول املوجي للفوتون الصادراحل

   ، فما هو عرض الصندوق؟eV 25.0لإللكرتون يف صندوق هي   األوىل ثارة امل الةاحلإذا كانت طاقة . 54

ما هو عرض  ف.  nm 500.0أطول طول موجي مسجل هو  وكان  فوتونات.    صدري صندوق    ضمنلنفرتض أن اإللكرتون احملصور  .  55
   ؟ الصندوق

التعامل  . افرتض أنه ميكنك cm 20.0يف حاوية مكعبة بطول جانب يبلغ  K 300.0الدرجة عند  2Hحُتفظ جزيئات اهلدروجني . 56
ض  ر اف  (b( أوجد طاقة احلالة األساسية جلزيء اهلدروجني يف احلاوية. )aتتحرك يف صندوق أحادي البعد. )  أهنااجلزيئات كما لو    مع

   احلرارية.  الطاقة توافق هذه قدلحالة الكمومية اليت  وافق ل امل nالرقم الكمي  وجد أو  TBk/2 تعطى بالعالقة جزيء للأن الطاقة احلرارية 

ميثل احلاالت اخلمس األوىل لإللكرتون.  الذي  ة  يالطاق   ياتسو ل ا  طط خم  ( ارسمa. )nm 0.25صندوق بعرض    حمصور يفإلكرتون    .57
(bاحسب األطوا ) ة واحلالة املثارة الثانية، وبني احلالة  رابع ل املوجي للفوتونات الصادرة عندما يقوم اإللكرتون باالنتقال بني احلالة ال

   ة واحلالة املثارة الثانية.لثحلالة األساسية، وبني احلالة الثااملثارة الثانية وا

( ما مقدار الطاقة الالزمة إلثارة  bأوجد عرض الصندوق. )eV( .a ) 2.0 تهطاق ساية تبلغالة األاحلإلكرتون يف صندوق يف . 58
  لفوتون   ثارة إىل احلالة األساسية مع االنبعاث املتزامنالة امل احلإذا قام اإللكرتون باالنتقال من    (c)؟  وىلاألثارة  الة املاحلاإللكرتون إىل  

   ؟ةالكمي للحالة املثار  رقمجد الأو ،  eV-30.0طاقته 

  الكمومي الهزاز التوافقي 5.7

   .7.55المعادلة   انقق حت، 7.57المعادلة من    ψ1(x)و   ψ0(x)البسيط، ي هزاز التوافقلل دنيتنيال يتنيالتني الطاقاحلأن  بنيِّ . 59
   حركته؟  دد، فما هو تر eV 1.25األساسية هلزاز توافقي بسيط هي  احلالة إذا كانت طاقة . 60

   ، ما هو تردده؟nm 450طاقته وينبعث فوتون   nإىل احلالة  (n + 1)احلالة  عندما ينتقل اهلزاز التوافقي الكمومي من. 61

 kg  = m تهوكتل    N/m 3= 1.13×10k له هو كهزاز توافقي بسيط ثابت النابض  2Hات جزيء اهلدروجني اهتزاز ميكن منذجة . 62

27-1.67×10. (a)  هتزاز ما هو الرتدد اال( ي هلذا اجلزيء؟b ما هي طاقة وطول موج )اجلزيء بني   ة الفوتون الصادر عندما ينتقل
   حالتيه الثالثة والثانية؟ 

إذا كان   .m/s 0.60 . عند وضع التوازن، تبلغ سرعته Hz 4.0رتدد ب  نابض على  وإياباا  تأرجح ذهاباا ي  kg 0.030كتلته   جسيم. 63
   . يكمي الطاقالرقم ال أوجداجلسيم يف حالة الطاقة احملددة، 

 :  مالحظةيف احلالة األساسية. كمومي  وافقي  تربع موضع هزاز  مل〉2x〈توقعة قيمة املالأوجد . 64
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حلساب القيمة املتوقعة للطاقة    ه القيمةاستخدم هذساسية.  الة األاحليف    ومية هلزاز توافقي كمكامند القيمة املتوقعة للطاقة الحدّ .  65
   احلركية.

   .للهزاز التوافقي الكمومي  حل ملعادلة شرودنغرهي  7.57المعادلة املعطاة يف   x(1ψ(حتقق من أن . 66

فرضية أن ناتج جداء عدم  بدأ من ا هلايزنربغ.  األساسية للهزاز التوافقي الكمومي وفقاا ملبدأ عدم اليقنياحلالة بتقدير طاقة  قم. 67
 و   x ≈ Δxه يف احلالة األساسية فرض أن وا Δx بداللة  Δpاكتب  عند أدىن مستوى له.  يقعΔp و  Δxاليقني 
p ≈ Δp ساسية بداللة الة األ احل اكتب طاقة ، مث x .  ،قيمة  أوجدأخريااx  لطاقةل احلد األدىن  أوجداليت تقلل من الطاقة و.   

جاورة.  تاملة  يويات الطاق سالبني    بعداألساسي وال  يالطاق  يةسو ال حسب  ا.  N/m 110قوة يبلغ    ثابتب  kg 0.250  كتلة قدرها  تزهت  .68
   ية مهمة؟ ومفولت. هل اآلثار الكملكرتون بواحدة اإل ول و اجلواحدة ب  درةمقالنتائج  اكتب

  النفق الكمومي للجسيمات عبر الحواجز الكمونية 6.7

   .7.63المعادلة  قق حت 7.69المعادلة ( bو )  ،7.61المعادلة   ققحت  7.68المعادلة  ( aاملوجي يف ) التابعأن  بنّي . 69
لكرتون عرب احلاجز إذا كان عرض احلاجز  اإل نفاذ ية. أوجد احتمالeV 11.0 هى حاجز ارتفاععل eV 6.0 طاقته يؤثر إلكرتون. 70

   .0.40 nm( bو ) 0.80 nm(  aهو )

  اجز اإللكرتون عرب احلاجز إذا كان ارتفاع احل ية نفاذ. أوجد احتمال nm 0.60 عرضه على حاجز  eV 5.0 طاقته  يؤثر إلكرتون . 71
(a )7.0 eV ( ؛b )9.0 eV   13.0ج( )؛ و eV.   

  أوجد ٪، 2.5 ينفق اإللكرتون عرب احلاجز ه ية احتمال  ت. إذا كانeV 15.0حاجزاا ارتفاعه  eV 12.0طاقته يواجه إلكرتون . 72
   . احلاجز عرض

فق  ن ية  د احتمالأوج.  nm 0.25ه  وعرض   eV 41.0ه  ارتفاع  اا مربع  اا حاجز يواجه    eV 32.0  احلركية األولية  ته طاق   تبلغ جسيم كمومي  .  73
    ( بروتون. b( إلكرتون، و)aهذا احلاجز إذا كان اجلسيم ) عرب اجلسيم

حواجز عرضها    هي ألن اجلدران    نووي   كموينالنووي املشع أن جسيمات ألفا حماصرة داخل بئر    حنالل يفرتض منوذج بسيط لال.  74
سيمات ألفا اليت تبلغ  من اجلدار جلاملكون ين اجز الكمو احلنفق عرب ال  ية د احتمالجو . أMeV 30.0ارتفاعها و  fm 2.0 يبلغ  احملدود
 .  20.0 eV( bو )  29.0 eV(  aاحلركية ) تها طاق
 .   kg 27−10 ×= 6.64 m هي  جسيم ألفا كتلة 

. تبلغ الطاقة  eV 10.0 هارتفاع كموين على حاجز  يرد ضعف كتلة اإللكرتون،  200 حنو  ته تلتبلغ كميون، وهو جسيم كمي . 75
   ؟ ز ج اعرب احلاجز. ما هو عرض احل  ردا و املوجي ال  تابعهملرشحات    ي٪ فقط من املطال الرتبيع0.10  حنو، و eV 5.5ر  احلركية للميون املؤث 

 ه وعرض   J 1.000001 ه تفاعار  كمونية حاجز طاقة    رد علىت  J 1.0احلركية  تها وطاق mg 1.0 تهاحبيبة من الرمال كتل . 76
 2500 nm إحداها هذا احلاجز؟   تعربعلى هذا احلاجز قبل أن  سقط يجيب أن   وسطياا . كم من حبيبات الرمل 
 

 مسائل إضافية
   قيمة عزمه. من رتبة طول موجة دي برويل، فإن عدم اليقني يف عزمه يكون  من رتبة وضع اجلسيم مل عدم اليقني  أنه إذا كان   بنّي . 77

   تقدير عمر هذا امليزون.قم ب  . 2cV/100 Meقيمته   بارتياب /2c770 MeVتساوي   تبنّي أهنا ρميزون تلة عند قياس ك. 78

إذا كان اجلسيم يف احلالة املثارة األوىل، فما هي احتماالت وجود اجلسيم يف   . L ه عرض صندوق   ضمن ر و صحم  m ته جسيم كتل . 79
 .  x = 0.40L( ،c )x = 0.75L ( ،d )x = 0.90L( b)  ؛ x( :a )x = 0.25 L حول النقطة احملددة  L 0.020منطقة بعرض 

   األكثر احتماال؟ ضعهما هي موا  ثارة.امليف احلالة الثالثة   [L;0]صندوق   ضمنسيم  ج. 80 
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( إذا كانت  a. )m 1.5يبلغ طوهلا طاولة حواف فقد طاقتها بني أن تدون  اا وإياب اا ترتد ذهاب kg 0.20كرة بلياردو يبلغ وزهنا . 81
عمر الكون.  بنك مقارنة هذا الفاصل الزمين ا مكبإ؟ ى إىل أخر  حافة حتتاج إىل االنتقال من  ة ي، فكم سنساسالكرة يف وضعها األ 

(bما مقدار الطاقة الالزمة جلعل الكرة ت ) ؟ قارهنا مع الطاقة احلركية للكرة اليت  وىلاأل  احلالة املثارة من حالتها األساسية إىل نتقل
 . m/s 2.0 تتحرك بسرعة 

هو   صندوق  احلالة املثارة الثالثة وطول ال يف   صندوق ال ضمن   املوجودم اجلسي يكون   عندما أوجد القيمة املتوقعة الرتبيعية للموضع . 82
L.   

  ملعادلة شرودنغر  احلل  وه ψ(x) = A sin kxالتابع ن أ أثبت . x = Lو  x = 0ية جلدار وجود بئر مربعة الهنائية حدودها ا بفرض. 83
= 𝑘 كان  إذاففط  لجسيم يف صندوقل ستقرةملا √2𝑚𝐸/ℏ.  كان   إذا فقط وجي مقبولةامل تكون هذه التابعاشرح ملاذاk   من

 .  π/Lاملضاعفات الصحيحة لـ  

  حالا  ت ليس ψ(x) = A cos kxالتابع شرح السبب يف أن ا .x = Lو  x = 0ية جلدار وجود بئر مربعة الهنائية حدودها ا بفرض. 84
   جلسيم يف صندوق.ملعادلة شرودنغرالثابتة 

ة  للشبك قوة ال، ما هو ثابت  kg 26−10 ×9.4 تها كتل  منهاذرة أن فرض ببلورية حبركة توافقية بسيطة. هتتز الذرات يف الشبكة ال. 85
   ؟μm 525طوله املوجي  تص فوتون متعندما  لحالة املثارة األوىل نتقل من احلالة األساسية ل تذرة كانت الإذا  

( ما هو طول موجة  a. ) kg 26−10 ×5.60 ته وكتل  .N/m12 0يبلغ   قوة ثابت ب  وميتوافقي كمهزاز يتصرف كجزيء ثنائي الذرة  . 86
ات هلذا  هتزاز ( أوجد طاقة احلالة األساسية لالbالفوتون الصادر عندما ينتقل اجلزيء من احلالة املثارة الثالثة إىل احلالة املثارة الثانية؟ )

   اجلزيء ثنائي الذرة.

احتمال ظهور اإللكرتون  هو  . ما nm 2.00ه  وعرض MeV 16.0ه ارتفاع اا كموني  اا حاجز  MeV 2.0 احلركية  ته إلكرتون طاق يواجه  . 87
   ؟اجزعلى اجلانب اآلخر من احل

.  fm 1.5وعرضه  MeV 20.0 يبلغ ارتفاعه  كموين على حاجز   MeV 2.0 تهاطاقتبلغ تقع حزمة من الربوتونات أحادية الطاقة . 88
   ؟حلزمة اليت تنتقل عرب احلاجزمن اما هي النسبة املئوية  

 

 لتحديل سائلم

ه  صندوق عرض  ضمن ي ومجسيم كمك  اا تقريب يتصرف  ي غاليزر الصبالإلكرتون موجود يف جزيء عضوي طويل يستخدم يف . 89
4.18 nm . الفوتون الصادر عندما ينتقل اإللكرتون من احلالة املثارة األوىل إىل احلالة األساسية ومن احلالة املثارة الثانية إىل   أوجد
   ثارة األوىل.احلالة امل

، ميكن حتديد ارتفاع الطرف فوق السطح الذي يتم مسحه بدقة عالية، ألن تيار اإللكرتون النفقي بني ذرات  STM اجملهر يف. 90
حساس للغاية لتغري فجوة الفصل بينهما من نقطة إىل نقطة على طول السطح. بافرتاض أن تيار النفق   برةالسطح وذرات اإل 

 حيث   Lβ−2e األسيتقريب جيد يعرب عنه التابع  ي النفق ه يةالنفق وأن احتمال يةمع احتمال   رداا ط يتناسب  اإللكرتوين 

 β = 10.0/nm0.500الطرف يكون  ما، حدد نسبة تيار النفق عند nm  0.515فوق السطح إىل التيار عندما يكون الطرف nm  
   فوق السطح. 

، فما هي النسبة   nm 0.00200 حنو تبلغ اليت ية وضع املتفاعات ر االأن تكتشف خصائص السطح ذات  STMإذا كان على . 91
اكتشافه؟ افرتض أن تيار اإللكرتون النفقي له خصائص    STMالذي جيب على إلكرتونيات    ،النفقياإللكرتون    املئوية للتغري يف تيار 

  لة السابقة. سأحمددة يف امل



 

404 

  kحيث  ،ω = k/mبرتدد زاوي،  نابضاألساسية جلسيم ما يتأرجح يف  لتقدير طاقة احلالة هلايزنبغ استخدم مبدأ عدم اليقني . 92
   هي الكتلة.  mو  نابضهي ثابت ال 

الطاقات املسموح هبا   جياداملستقلة عن الزمن إل شرودنغر. حل معادلة L/2+إىل  L/2-هنائي ميتد من البئر وجود فرض ب . 93
 ل تنسيق التحو من خالل   أن هذه احللول ميكن احلصول عليها   بنّي هذا البئر. مث  يفر  و صحم  m ته واحلاالت الثابتة جلسيم كتل 

 x′ = x − L/2   و   0ما بني ة متدلبئر املاحلصول عليها ل للحلول اليت متL.   

وهو القيمة املتوقعة  )موضعه  أوجد متوسط    ( a. )يف أول حالة مثارة له ويوجد   Lصندوق بعرض   ضمن حمصور   m تهجسيم كتل. 94
   أين يوجد اجلسيم على األرجح؟(  b(. )للمركز
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 ATOMIC STRUCTURE  البنية الذرية  |  الفصل الثامن 

 

يمكن تفسير  .مجرة درب التبانةضمن وهي مجرة  الكبيرة، ماجالن سحابة صادر عن سديمل NGC1763 صورة 1.8 الشكل 
 ب الذري.األلوان التي نراها بتطبيق أفكار ميكانيك الكم على التركي

(credit:modification of work by NASA, ESA, and Josh Lake) 
 

 مخطط الفصل
 هدروجينال ذرة    1.8 

  ثنائي القطب المغناطيسي الدوراني لإللكترون العزم    2.8 

 لكترونلإل( اللف المغزلي) السبين 3.8    

 االستبعاد والجدول الدوري مبدأ    4.8 

 (X-rayشعة السينية )الذرية واأل األطياف     5.8
 اتالليزر       6.8

 

 ةــــالمقدم
ورية لفهم  الدراسة األفكار واملفاهيم الضر . تقدم هذه هاصواوخ  الكم لدراسة تركيب الذرات  ميكانيك  يف هذا الفصل نستخدم 
نبين على أشياء نعرفها  و ، نقوم بتعميق فهمنا للذرات  وسوف، مثل اجلزيئات والبلورات واملعادن. اا األكثر تعقيد )اجلمل(  األنظمة 
 de) ، وفرضية موجة دي برويللذرة اهلدروجني (Bohr) ، ومنوذج بورالنووي للذرة (Rutherford) وذج رذرفورد، مثل منبالفعل 

Broglie. )   
جمرة   ضمن جمرة  ي، وه Large  Magellan Cloudسحابة ماجالن الكبريةصادر عن  سدمي لNGC1763  صورة 1.8الشكل  يبني 

  جتميع  إعادة عند يصدر دروجني يف السدمي. ذرات اهل ، ن النجوم الساخنةع صادرة لا  ، درب التبانة. تؤين األشعة فوق البنفسجية
تم  ست و  ، الكم  ميكانيك خمتلفة. ميكن التنبؤ بشكل صحيح بتفاصيل هذه العملية بواسطة  برتددات إشعاع   الربوتونات واإللكرتونات 

 .يف هذا الفصل دراستها 
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 The Hydrogen Atomذرة الهدروجين  | 1.8
 

التعليمية األهداف   

 على:  ا  ، ستكون قادر الجزء من الفصلفي نهاية هذا 

 عزم الزاوي. والطاقة الكلية و  يةكثافة االحتمال الو   يالموج  التابع خالل وصف ذرة الهدروجين من  •

 . ذرة الهدروجين  في( n  ،l    ،m)  الكموميةمن األرقام   لكل   فيزيائية د األهمية اليحد ت •

   .للذرةر  غوشرودن ذج بورو نم  التميز بين •

 . مهمة حول ذرة الهدروجينالمعلومات  ال لحساب  أعداد الكم م ااستخد  •
 

  دروجني الذري. تتكون ذرة اهل هاتركيبطة انطالق جيدة لدراسة الذرات و ، وبالتايل فهي نق دروجني أبسط ذرة يف الطبيعة ذرة اهلتُعد 
ول  اإللكرتون ح جذب، يتم (. يف منوذج بور2.8الشكل بروتون موجب الشحنة )  حول يتحرك  سالب الشحنةمن إلكرتون واحد 

، لذلك يتحرك الربوتون  مرة من اإللكرتون  1800  بنحو بة. يكون الربوتون أكرب  ذ ااجل  ن كولو  بواسطة قوة  اا الربوتون يف مدار دائري متام
استجابة   اا الشمس قليالا جد ، حيث تتحركالشمس  -األرض ظام . )وهذا مشابه لنؤثرة عليه استجابةا لقوة اإللكرتون امل جداا  قليالا 

 املادة .  واج مأ يف الفوتونات و  نيوتن التأثري باستخدام قوانني   اويفسر هذعليها األرض(.   ؤثرللقوة اليت ت

 
لذرة  تمثيل نموذج بور 2.8  الشكل

هدروجينال . 

  لإللكرتون  الكامنة الطاقة  عطى ن، تُ الكهربائي للربوتو  قل يف احل .حوله  اإللكرتون ربوتون ثابت، نركز على حركة ال أن  مع افرتاض 
 : بالعالقة

(8.1)                                        

2

(r) k
e

U
r

= −
                     

 

  ب سالاللتدرج  ل   مساويةا ما    جسمالقوة على  تكون  ،  اا رتون والربوتون. كما رأينا سابقهي املسافة بني اإللك  rو   0πεk = 1 / 4 : حيث
الحظ أن   .بةذااجل ن كولو  ، فإن القوة بني اإللكرتون والربوتون هي قوةة حلالة ذرة اهلدروجني. بالنسبالكامنة الطاقة  لتابع )أو امليل( 

إىل معادلتني   ميكن أن خُتتزل دروجنيهلر لذرة اغفإن معادلة شرودن  لذلك،ونتيجة  .يتغري مع الزمن ال   U (r) كامنةالطاقة ال تابع
إىل   ياملوج تابعال إن تفريق(. )t) لزمنفقط على اخرى وتعتمد األ ،(x  ،y  ،z)  اإلحداثياتفقط على األوىل : تعتمد تني طيبس



 

407 

ميكانيك  " الفصل السابع متت مناقشته يف قد  زمن مستقلة عن ال كامنةطاقة   تابعمن أجل  زمنوال اإلحداثياتعلى تعتمد أجزاء 
 :، واليت تتمتع بالشكل التايلاإلحداثياتدلة املعتمدة على أكثر باملعا هنا  حنن مهتمون و  . "( الكم 

(8.2)

                                     

2 2 2 2 2

2 2 2
( ) k

2 e

h e
E

m x y z r

  
 

−   
+ + − =

  
              

املوجة  ر أن تابع  ذكِّ نُ   . الطاقة الكلية لاللكرتون  E  ،كتلة االلكرتون  em  ،لكرتون( )تابع املوجة ثالثي األبعاد لإل   x,y,z)ψ(  =ψ  :حيث
 φ = φد على الزمنمتابع املوجة املعتيف   ψ = ψ(x,y,z)د على االحداثيات متابع املوجة املعتجداء هو نتاج   Ψ(x, y, z, tالكلي )

(t)   .  فإن، زمنمستقلة عن ال هذه املعادلة  باإلضافة إىل كونU (r)  يكون  ر غ معادلة شرودن أن حلهذا يشري إىل و . كروياا   متناظر
 الشكل ظهر يُ  . (x, y,z)ديكارتيةبدالا من اإلحداثيات ال (r, θ, ϕ) اإلحداثيات الكروية  خالل منا بالتعبري عنها من سهل إذا قأ

هي  (  (θو لشعاعي هو اإلحداثي ا يف اإلحداثيات الكروية (r) يكون املتغري. والديكارتية الكروية  اإلحداثيات  بني مجلة  العالقة3.8
كروية  ال بني اإلحداثيات  ات العالقو (. xهي زاوية السمت )بالنسبة إىل احملور  (ϕ) و العمودي(  (z) حملورالزاوية القطبية )نسبة إىل ا

 : الديكارتية هي و 
   x = r sin θ cos ϕ ،y = r sin θ sin ϕ   ،     z = r cos θ 

 
3.8الشكل  والديكارتيةاإلحداثيات الكروية  جملةالعالقة بين    . 

من خالل   y و  x نيحداثياإلاحلصول على    اا أيضيتم   xy . املستوي  يفالقطب  اع الناتج عن مسقط الشعاع  مطال الشعهو   r sin θ إن
    عطي التحول العكسيعلى التوايل. يُ y و x على احملورين شعاع إسقاط هذا ا

1

2 2
cos

x

x y
 −

 
=  +  

و

 

1cos ( )
z

r
 −=

 
و

 

2 2 2r x y z= + +  

  ن لذلك حنن ل  احلديثة،الفيزياء  دورات أكثر تقدماا يف    ضمنيف اإلحداثيات الكروية    دروجنياملوجية لذرة اهل  شرودنغر عادلة  تناقش م 
معادلة  هذه املعادلة إىل ثالث معادالت أبسط:  تبسط ،  U (r) لتابعللتناظر الكروي ل اا نظر و . ومع ذلك، هنا بالتفصيل ندرسها

 :توابع  ةثالث  هو ناتج جداء املوج  تابعال ويكونعن الزمن.   ، ويكون احلل مستقالا (r, θ, ϕ)  الثة واحدة لكل من اإلحداثيات الث 

ψ(r, θ,  ϕ) = R(r)Θ(θ)Φ(ϕ), 

 القطب   عتمد على اإلحداثي ي   ذي ال  التابع القطب هي   Θ ،فقط r على اإلحداثي الشعاعي  الذي يعتمد   التابع الشعاعي  وه R حيث

θ  و ،فقط Φ ول لمتحلتابع    وه ϕ  .شرودنغرلحلول الصحيحة ملعادلة ل  يُرمز فقطψ(r, θ, ϕ)     ة ومي الكم )األعداد( باألرقام 
 n   ،l،m :   
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:n  الرقم الكمومي الرئيس(.   الرئيس مرقم الك( 

l : املداري. الزاوي  لعزمالرقم الكمي ل 

m :الرقم الكمي املغنطيسيالزاوي ) عزم الكمي ملسقط ال الرقم( 

  القطب  التابعيعتمد و  ، l و n فقط على R يالشعاع التابععتمد ي .( من هذا الفصل التايل زءيف اجل رتميزال اسيتم شرح أسباب هذ)
  ي باملعادلة التالية:م الكمرقال  على  تابعاعتماد كل يُشار إىل .    mتعتمد فقط على   Φ فاي  تابع؛  m و  l على فقط

).ϕ(m)Φθ(lm)Θr(nlR) =  ϕ, θ, r(minΨ 
الزاوي  الرقم الكمي لعزم أن يكون  اا ممكنة. على سبيل املثال، ال ميكن أبد (n, l, m) األرقام الكمية من موعاتاجمل مجيعليست 
 : ، لدينا على وجه التحديد و ،  (l <n) (. أيn)  أكرب أو يساوي رقم الكم الرئيس(  l) املداري

n = 1, 2, 3, … 
l = 0, 1, 2, …, (n − 1) 

m = −l, (−l + 1), …, 0, …, ( + l − 1), + l 

 من أجل   يموج تابع، هناك حالة كمية واحدة فقط هلا مبعىن آخر m = 0. ، و  n = 1   ،l = 0 حظ أنه بالنسبة للحالة األساسية ال
n = 1100 ، وهيψ   .ألجل  ، ومع ذلكn= 2    لدينا يكون : 

l = 0, m = 0 
l = 1,         m = −1, 0, 1. 

توابع املوجة لذرة   علىأمثلة  1.8الجدول  يُبني .  211ψ و 200ψ ، 1-21ψ  ،210 ψ هي   n = 2، احلاالت املسموح هبا للحالةلذلك 
،  . عندما يتم حساب االحتماالت −1  الذي ميثل  i حتتوي على احلرف  1.8الجدول  عالقات يف  . الحظ أن بعض هذه ال دروجنياهل

 .ة النهائيةال تظهر هذه األرقام املعقدة يف اإلجاب

 الهدروجين   ذرةل  الموجة   تابع 1.8  الجدول

0/

100 3/2

0

1 1 r a
e

a




−
=      =0l=0, mln=1,   

0/2

200 3/2

0 0

1 1
2

4 2

r ar
e

a a




− 
= − 

 
     =0l=0, mln=2,   

0/2

21 1 3/2

0 0

1 1
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8

r a ir
e e

a a

 


− −

− =     1-=l=1, ml n=2,  

0/2

210 3/2

0 0

1 1
cos

4 2

r ar
e

a a
 



−
=     =0l=1, mln=2,   

0/2

211 3/2

0 0

1 1
sin

8

r a ir
e e

a a

 


−
=     =1l=1, mln=2,   

 
 لألرقام الكميةالفيزيائية األهمية 

بالطاقة الكلية   n الرئيس  الكم  عدد يرتبط  حيث    ،ية خمتلفة فيزيائ( بكمية  n, l, m)   دروجني يرتبط كل من األرقام الكمية الثالثة لذرة اهل
   :شرودنغرملعادلة  اا وفق nEلإللكرتون   

(8.3)    
2 4

02 2 2

1 1

2

e
n

m k e
E E

n n

    
= − = −    

    
 

اإللكرتون يف حالة معينة من   عندما يكون  ، بورنموذج بور. كما يف منوذج  ل  وافقة م  عالقة ال ههذ. الحظ أن  Ve 13.6 -=  0E حيث
 .فإنه ال يشع الطاقة 
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 كم عدد الحاالت الممكنة؟

 احلاالت؟  ؟ ما هي طاقات هذهn = 3  اليت تتوافق مع الرقم األساسي  ، ، كم عدد حاالت الكم احملتملة دروجنيذرة اهل  يف حالة

 خطة الحل
كننا حساب هذه احلاالت لكل  مي املداري. الزاوي  عزم ال  على طاقة معينة  ذات دروجنيذرة اهل يفيعتمد عدد احلاالت املسموح هبا 

المعادلة  نا استخدام  ، مما يعين أنه ميكن على رقم الكم الرئيس فقط   عتمد الطاقة الكلية ت  ومع ذلك،  . n=1,2,3  قيمة لرقم الكم الرئيس 
 .وعدد احلاالت اليت مت حساهبا   8.3

 الحل
 ,l=1 ,m= -1, 0 ت(. إذا كانحالة واحدة) m=0و  l=0وإذا كانت  ،  2 ,1 ,0هي  l لرقمفإن القيم املسموح هبا ل ، n=3اذا كانت 

   .)مخس حاالت(   l=2  ,m= -2, -1, 0, 1, 2ذا كان )ثالث حاالت(. وإ 1+
، فإن  (n = 3). وألن الطاقة الكلية تعتمد فقط على الرقم الكمي الرئيس ( حاالت مسموح هبا (9=5+3+1ينا يف اجململ يكون لد
 طاقة كل حالة منها: 

 

3 0 2

1 13.6
1.51 .

9

eV
E E eV

n

− 
= − = = − 

 
 

 مالحظة 
. كلما  ها نفس قهطابال  ، ولكناملختلفة املدريالزاوي  عزمال العديد من حاالت دروجنيميكن أن يشغل اإللكرتون املوجود يف ذرة اهل

 .هانفس الطاقة وبزداد عدد احلاالت املسموح هبا ا، املداريالزاوي  عزم ال إزداد 

نظرية الكم أنه    لناتوضح  .  دروجنيلإللكرتون يف ذرة اهل   Lالزاوي املداري  عزمالمطال  مع     l  املداريالزاوي    عزمالرقم الكمي لل  يرتبط
 : هوالزاوي املداري  عزم ال طالم، فإن mnlψ حالة معينة يف  دروجني اهل عندما تكون ذرة

(8.4)                    
( 1)L l l= +

  

 .l = 0, 1, 2, …, (n − 1) حيث

 . .…,n=1,2,3  ، حيث L = n للقاعدة اا وفقالزاوي   عزم ال كمم تلف هذه النتيجة قليالا عن تلك املوجودة يف نظرية بور، واليت تخت

 (. 2.8الجدول  باستخدام الرتميز الطيفي )الزاوي املداري  عزملل  ذات القيم املختلفة  مومية االت الكاحليتم متييز 
  : التوايل على  السابقة حماوالت تارخيية مبكرة لتصنيف اخلطوط الطيفية الذرية. )تعين احلروف عن   f و d و p و s التسميات تنتج
 .اا دي، تستمر احلروف أجب f دها بع و   .( أساسي،  منتشر ، رئيس،  حاد

  عزم اليشري إىل حالة  "s" و (n = 1) السوية الطاقية" إىل 1، حيث تشري "  1s الةاحلعلى أهنا  هدروجنيلل األساسمت حتديد احلالة 
  ،  "2s"مت تعني احلالة    l=0و   n = 2 وعندما  . 1أو  0ما ( إ l) ميكن أن تكون,  n=2 عندما تكون   (l = 0) .الزاوي املداري

وبالتايل يتم تعني احلاالت التالية  ، 0,1,2ميكن أن تأخذ ( l) فإن  n=3أما عندما ، "2p"مت تعني احلالة    l = 1 ,  n = 2 وعندما 
"3s"  3"وp"  3"وd"  حاالت الكم األخرى. 3.8  الجدول يبني . على التوايل 

  zL عزم الزاوي املداريال  من  zاملركبةتبط بر ي و   ، (3.8الشكل  انظر   )  ϕ  بالزاوية السمتية    mالرقم الكمي لمسقط العزم الزاوي يرتبط  
 :دروجنيلإللكرتون يف ذرة اهل

(8.5)  
zL m=  

 1.8 مثال
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 m = −l, −l + 1, …, 0, …, + l − 1, l :حيث
 العالقة التالية:  الزاوي من خالل عزم مبقدار ال   الزاوي عزم ال من z ركبةرتبط امل ت

                                                   
(8.6)                                            coszL L =        

  يفرض   أي على أي اجتاه  من خالل التجربة، ده  يحتديتم   z حملورا  الحظ أن اجتاه  z. واحملورالزاوي    عزم ال   هي الزاوية بني متجه  θ :حيث
   و  zL العالقة بني بالتايل  ، مغناطيسي خارجي  حقل مع اجتاه   zاحملور  ، قد يتوافق اجتاه بيل املثال على س عزم الزاوي. ال قياس  املخترب 

L 4.8الشكل  يف    مبينة 
 

 
 الخاص به   mمن العزم الزوي المداري برقم الكم    z ركبةيتم تكميم الم 4.8 الشكل

 
 الترميز الطيفي والعزم الزاوي المداري 2.8الجدول 

 ( lالمداري) رقم الكم  العزم الزاوي  لمدار )الحالة( ا االسم الطيفي

 s 0 0 حاد

 p 2h  1 رئيس

 d 6h 2 منتشر

 f 12h 3 أساسي 

 g 20h 4  

   h 30h 5   
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 الوصف الطيفي للمدارات )الحاالت( الكمومية  3.8الجدول 
 l = 0 l = 1 l = 2 l = 3 l = 4 l = 5 

n = 1 1s      

n = 2 2s 2p     

n = 3 3s 3p 3d    

n = 4 4s 4p 4d 4f   

n = 5 5s 5p 5d 5f 5g  

n = 6 6s 6p 6d 6f 6g 6h 

 

)واذا مت استبدال  . لزاوية املكممةا  zL ركبة املكممةكافئ امل ت 1)l l    zLعن  عوضاا   mاستبدال  ، ومت أيضاا  Lعن  عوضاا  +
 : حنصل على8.6 المعادلة يف 

(8.7)     ( 1) cosm l l = + 

 : مكممة كما يلي   الزاوية تكونوبالتايل 

(8.8)     
1cos

( 1)

m

l l
 −

 
=   + 

 

 . مكممة  هي قيمة  )zL( الكيفي Zعلى احملور  شعاع العزم الزاوي ومسقط   ) θ(  من الزاوية القطبية  الحظ أن كالا 

ما على سطح خمروط مفتوح بزاوية    املداري يف مكانٍ  شعاع العزم الزاوي يقع  .  l=3لحالة ل الزاوية القطبية  تكميم  5.8الجدول   يبني
θ لمحور ل  بالنسبةZ   ما مل يكن(m=0 ،   090ويف هذه احلالة تكون =θ، متعامدة مع احملور  شعة وتكون نقاط األZ) . 

 
 . Zعلى طول المحور  مخروط بمحاورالعزم الزاوي المداري. يقع كل شعاع على سطح  تكميم  5.8 الشكل

 

  ركبة امل  توي حت السابق،  القسم يف. واحد آن  يف  لثالثة ا املكونات  مجيع نعرف أن ميكننا  ال  أنه  الزاويعزم لل تفصيلية  دراسة  وتكشف
Z   الكمي العدد على تعتمد حمددة قيم على املداري الزاوي عزملل.m  من املكونني  ال نستطيع أن نعرف كالا  أننا يعين وهذاx , y    
   اري غري معروف.لشعاع العزم الزاوي املد ، فإن االجتاه الدقيق لذلك  ونتيجةا  بدقة.  y,L xL الزاويعزم المن 
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 ما االتجاهات المسموح بها؟
l=1 حيث  ، z يصنعها مع احملور واليت ،  L⃗  لشعاع العزم املدارياحسب الزوايا  الشكل كما هو موضح يف    .6.8 

 
)المحدد بوساطة اتجاه الحقل المغناطيسي( قيم معينة  zيمكن أن يكون لمكون العزم الزاوي على طول المحور   6.8الشكل 

L ويكون اتجاه  l m =-1 ,0 ,1 حيث يكون  l 1=ط. وتظهر هنا من أجلفق
بمعنى أنه يمكن أن يكون له زوايا معينة  مكمم، →
 zفقط بالنسبة إلى المحور 

 خطة الحل

L ن اشعاعشكل الي
→

zLو  
→

zL  يشكلو  املثلث  وتر  →L  حيث يشكل   ،ىل اليمني إ  اا قائم ( مثلثاا   z)يف اجتاه احملور  
→
 . اوراجمل ضلعال 

L  يُعطى املطال هو جيب متام زاوية.  L  اىل  zLإن نسبة    L= و zL العالقة التالية:   من خالل   

z lL m= 
)يضاا أ  ولدينا  1)L l l= +

 

 الحل

 العالقة التالية:  من خالل  Lوبالتايل حنصل على قيم  . -,1 ,0 1 التالية:  القيم lm  تأخذ بالتايل ميكن أن  ، 1l=اذا أخذنا 
( 1) 2L l l= + = 

  عطى من خاللواليت تُ  ، ثالث قيم   zLميكن أن تأخذ 
z lL m=: 

, 1

0, 0

, 1

l

z l l

l

m

L m m

m

 = +


= = =
− = −

 

 : حنصل على  lm +=1 من أجل يضاا ، وأ L/zL = θcosحيث ، 6.8 الشكل   كما نرى يف

1

1
cos 0.707

2 2

zL

L
 = = = = 

 2.8 مثال
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 وبالتايل: 
0.707 = 45.0° 1−= cos 1θ 

      : جيادإوبالتايل ميكننا  ، 2θ cos 0 =حنصل على    lm  0=أجل من  وبشكل مشابه  

0 = 90.0° 1−= cos 2θ 
 : حنصل على  lm  =- 1أجل ومن 

3

1
cos 0.707

2 2

zL

L


−
= = = − = − 

 : وبالتايل 
135.0°.(−0.707) = 1−= cos 3θ 

 مالحظة
يشكل   مادامأي اجتاه  إىل (L)ميكن أن يشري  مكممة.  Z . وتكون فقط الزوايا املرتبطة باحملور6.8 الشكل معتكون الزوايا متفقة 

مبدأ   تطبيق. ملعرفة كيفية 6.8 الشكل يفالزاوي على خماريط كما هو موضح  عزمال  أشعةوبالتايل تقع . z زاوية صحيحة مع احملور
 : زاوية   أصغر  ألجل  l=  lm  ، أيlm  لرقمهي ألجل أقصى قيمة ل  املثال(هذا  يف    1θ)األصغر  الزاوية    سبان أنضع يف احل  هنا،  لقابالت

cos
(1 )

zL l

L l l
 = =

+
 

هناك  ف ، كبرية    lأجل  على ذلك من عالوةا  . θ = 0 º . عندها فإن cos θ = 1جداا إذا كان  اا كبري    l( ويصبح 1الذي يقرتب من )
 تصبح كبرية جداا.   lتكون ممكنة ألنالزوايا   مجيعوبالتايل فإن  ،  lm لرقملعديد من القيم لا

 ؟   Lمساوية إىل قيمة  zL هل ميكن أن تكون قيمة  :من فهمك تحقق  1.8 
 

 استخدام التابع الموجي لعمل التنبؤات
. لذلك من  ية االحتمال   البياناتباستخدام    فيزيائيةث الميكننا استخدام ميكانيك الكم لعمل تنبؤات حول األحدا،  اا كما رأينا سابق

"يوجد إلكرتون يف املوضع   جيب القول:  ال ، و " يز هبذا االحتمال يف هذه اللحظة موجود يف هذا احل  إلكرتون  إن " القول:  املناسب
(x,y,zيف هذ )مكاملة ، من الضروري اناملك يف منطقة معينة من  دروجنيإلكرتون يف ذرة اهل ودوج". لتحديد احتمال اللحظة ه  

     أي :  ،يف تلك املنطقة     |mnlψ |2 كثافة االحتمال
(8.9 )

    
ألن احتمال وجود   ،( 1تكون النتيجة ) ف  مل املكان إذا مت حساب هذا التكامل لكا   . متناهي يف الصغرالهو عنصر حجم    dVحيث  
حيث  ،   nlmψ* nlmψ=   2| nlm|ψالفيزياء احلديثة ستجد أن   يف    يف دورة أكثر تقدماا   ،)شرط التطبيع(   %100يف مكان ما هو    اجلسيم

*nlmψ  1  تكرار وهذا يزيل   ،هو املرافق العقديi =  . احلسابات أعاله  يف −
حداثي الشعاعي  لكرتون فقط على اإلاإل هذا يف هذه احلالة يعتمد تابع موجة  (.   l=0أي )  معدوم،  الزاوي  ه لكرتون عزمإ بفرض 

الصغر  يف متناهي الال dVعنصر احلجم  عرب عن ي .( 1.8الجدول يف  200ψو  100ψ : الرجوع إىل احلاالتب)  .r( نصف القطر)
 : يلي ، كما drية  متناهال  وثخانته ، rنصف قطره   كروي  غالفمع 

(8.10)                                                                          dr2 πr = 4dV       

 : ( هوrعند  )تقريباا   r + dr إىل r إلكرتون يف املنطقة من  احتمال العثور على إن 
(8.11)     

2 2

00( ) 4np r dr r dr = 
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احتمال  فإن  للهدروجني    رضية لكرتون يف احلالة األ إ ألجل    ،(الطول واحدة  ب حتمال  اال)  تابع كثافة االحتمال الشعاعي  p(r)سمى  تُ 
 : هو  r + drإىل   rكرتون يف املنطقة لهذا اإلالعثور على 

(8.12 )
           

أي  ت املنحىن بني تعطي املنطقة الواقعة حت . P (r)كثافة االحتمال الشعاعي  تابع ططخم 7.8الشكل  بني. ي A = 0.5 0a يثح
، قمنا  ل موضع قطري حمتمل للعثور على أفض الشعاعي.    قل، احتمال العثور على إلكرتون يف هذا احل 2r و 1r ، مثلموقعني شعاعيني

متوسط أو   املوضع الشعاعي األكثر احتماالا ال يساوي  املعادلة.  وحل   (dP / dr = 0) صفر ال  مع التابع  هلذا املشتق األول  ساواةمب
   .تهحول قيمة ذرو  ناظر غري مت n00| ψ |2  للموضع الشعاعي ألن  ةتوقع امل قيمةال

 
 هدروجينلل األساسي للحالة كثافة االحتمال الشعاع تابع 7.8 الشكل

 

 أن:  أي  ، θو  ϕلتكرون يعتمد على الزاويتني هذا اإلالذي ميثل  ، فإن تابع املوجة  ، (l ≠ 0 )  مداري  زاوي لكرتون عزم إذا كان لإل 
  θ , ϕ )(r,  nlmψ=  nlmψ . أجل ثالث حاالتاملدارات الذرية من  8.8الشكل  يبني : n=2  ,=1l .من هو منطقة  المدار الذري  

   ." االحتمال( مامة باسم "غ  الذري عادةا   شار اىل املدار) يُ   فيها  لكرتونوجود اإل  ( من احتمال%90  الفضاء تضم نسبة معينة )عادةا 
بعضها  حتليل كيف ترتبط الذرات  االجتاهية مهمة للكيميائني عند هذهو  . اجتاهات معينة ضمنواضحة  عاتالحظ أن هذه التوز 

 . زيئات اجللتشكل ببعض  

 
( المحور  b)و  x( المحور a) : على طول التوزع . l=1 و n=2 :عات كثافة االحتمال لثالث حاالتتوز    8.8 الشكل

y  و(c المحور )z . 
 

ات احتمالية مرتفعة  إىل مواقع ذ لعامتة ، تشري املناطق املضيئة وا املوجة. يف هذه احلالة  تابع قليالا عن  اا خمتلف متثيالا  9.8الشكل  بني ي
نواة الربوتون يف مسار حمدد  ، ال يتحرك اإللكرتون حول دروجنيلذرة اهل بورعلى التوايل. على النقيض من منوذج  اا نسبيومنخفضة 

 . من املستحيل معرفة كيف ينتقل اإللكرتون من مكان إىل آخر   عدم اليقني جيعل. يف الواقع، مبدأ اا جيد
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للهدروجين. يشير ظل اللون إلى   المثارة الحاالتوالعديد من  األساس الحالة االحتمالية لإللكترون في  ماماتالغ 9.8  الشكل

 . وكلما كان اللون أخف زادت فرصة العثور على اإللكترون ،احتمال العثور على اإللكترون
 

  لإللكترون الدوراني المغناطيسي القطب ثنائي عزم | 2.8

Orbital Magnetic Dipole Moment of the Electron 
 

يمية التعلاألهداف   

 على:  ا  ، ستكون قادر الفصلالجزء من  في نهاية هذا 
   . لماذا تحتوي ذرة الهدروجين على خواص مغناطيسية  تفسير •

  تأثير حقل المداري ب بالعزم الزاوية لذرة الهدروجين المرتبطة يسويات الطاقاللماذا يتم تقسيم  تفسير  •
 . مغناطيسي خارجي

 . لذرة الهدروجين  الدورانيي اه عزم ثنائي القطب المغناطيسواتج مقدار م األرقام الكمية لحساب ااستخد  •
 

  حلظةمير اإللكرتون بنقطة معينة على احللقة يف و مدار دائري حول الربوتون.   وفق، دروجنيلذرة اهل  بوريف منوذج   ، يتحرك اإللكرتون 
الذي  الكهربائي  التيار    ،هدروجنيون يف ذرة  الذي يدور حول بروت  ، يشبه اإللكرتون  .I = Q / t   التيار  شدة   كن حساب مي  ة، لذا معين
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مغناطيسية. لذلك من   للتيار تنتج حقوالا  ناقلةأن األسالك ال   دراسة املغناطيسية(. رأينا يف10.8الشكل يتدفق عرب سلك دائري )
 . غناطيسية األخرىوتتفاعل مع احلقول امل اا،مغناطيسي دروجني تنتج حقالا املنطقي أن نستنتج أن ذرة اهل

 
 .( إلكترون يدور حول بروتون في ذرة الهدروجين bالتيار المتدفق عبر سلك دائري. )    (a) يشابه  10.8 الشكل

 

  من لإللكرتون. وذلك  الناتج عن العزم الزاوي املداري  املغناطيسي    قل : هو مقياس لقوة احل عزم ثنائي القطب المغناطيسي المداري
عزم   طالمفإن  ،( http://cnx.org/content/m58743/ latest/#fs-id1171360245659التيار في الحلقات )القوة والعزم في 

 : هو لتيار احللقة ثنائي القطب املغناطيسي املداري  
(8.13)                                 µ = IA          

إن التيار املرتبط بإلكرتون يف املدار    . (عزم مغناطيسي ، نشري إىل ذلك على أنه  بساطة )لل هي مساحة احللقة    A  ،التيار   هو  I  :حيث
 : هو  دروجنيحول بروتون يف ذرة اهل

            (8.14)                                                      
e

I
T

=   

 :، فإن الفرتة املدارية هي اا ر دائري متام يف مدا  ينتقلذا افرتضنا أن اإللكرتون  هي الفرتة املدارية إ   Tو    ،لكرتون ة اإلهي شحن   e  :حيث
                                          (8.15)                   

2 r
T

v


=  

  العزم ، فإن  2rπبالنظر إىل أن مساحة الدائرة هيهي سرعة اإللكرتون يف مداره.   vو ، هو نصف قطر املدار  r:حيث
   :املغناطيسي

  ) (8.16                     
2

2 2

e evr
IA r

r

v

 


= = =
 
 
 

 

  p→  × r  →   = L  (   املداري الزاويعزم ال شعاع باستخدام  µ عزم املغناطيسيمن املفيد التعبري عن ال
→

يتحرك على  لكرتون ألن اإل. و) 
املداري   الزاوي عزم ال  مطال بالتايل يكون و  ، زاوية صحيحة  →p  كمية احلركة   شعاعو  →r يشكل كٌل من شعاع املوضع و  ، دائرة  حميط 
 : هو

(8.17)                   sin .L L r p rp rp rmv= =  = = = 

 : ، حنصل على وباجلمع بني هاتني املعادلتني 

(8. 18) 

        
.

2 e

e
L

m


 
=  
   

 : كتابة هذه املعادلة كما يلي  ميكن ي، شعاعالشكل اليف 

(8.19)

                                          
2 e

e
µ

m
L
→→  

= − 
  

  الزاوي عزم الالحظ أن اجتاه العزم املغناطيسي لإللكرتون يتعارض مع اجتاه  . لكرتون شحنة سالبة لإل ألن  ة سالبالشارة اإلتظهر 
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µ     ة بنيتكون العالق( يف منوذج بور للذرة b) .10.8الشكل هو مبني يف  املداري كما
→
Lو  

→
مستقلة عن   8.19عادلة الم يف   

  8.5  المعادلة  مع  8.18  المعادلة  معجب  .l   املداري  الزاوي  لعزم ا   بداللة  µ  املغناطيسي  العزم  عن  التعبري  ميكن.  نصف القطر املداري
 : املنغاطيسي العزم مقدار يكون 

  (8.20)                             

   
( )(l 1) 1

2 2
B

e e

e e
L l l l

m m
 

   
= = + = +   
    

 :  ، هيللعزم املغناطيسي  Z ر املركبة على احملو إن 

           (8.21)                                     
2 2

z z B

e e

e e
L m m

m m
 

   
= − = − = −   

    

  eV/T 5−joule/tesla (J/T) or 5.8 × 10  24−10)  قيمة ال ، واليت هلا بور ون مغنطسمى تُ و  ، املغناطيسية يف هي وحدة أساسية  Bμلكمية  إن ا

عزم ثنائي القطب   يُعزى ، كما سنرى يف القسم التايل   .املداري الزاوي عزم ال  لتكميم  املغناطيسي هو نتيجةا  العزم  إن تكميم .  ×9.3)
نتجاهل يف   . spin) عزم اللف الذايت لإللكرتون )سبنيمن احلركة املدارية لإللكرتون و  إىل كلٍّ  دروجني املغناطيسي الكلي لذرة اهل

 . اإللكرتون  سبنيالوقت احلايل تأثري 

 عزم ثنائي القطب المغناطيسي المداريال

( يف  c)  ،p( يف املدار b)  ،sيف املدار  (  aويقع ) دروجنيإللكرتون موجود يف ذرة اهل µائي القطب نمقدار العزم املغناطيسي ث ما هو 
 . ( ؟ )بفرض أن سبني اإللكرتون يساوي اىل الصفرdاملدار 

 خطة الحل: 
لعزم  لالكمي  هذه الكمية مرتبطة بالرقم  فإن  دروجني، ذرة اهل يف حال  . L املداري  الزاوي زم ع اللإللكرتون ب يرتبط العزم املغناطيسي 

 ومي. رقم الكمالب .s, p, d, etc)احلروف  ب( هذه احلاالت يف الرتميز الطيفي  تبطوتر  . l الزاوي 
 :الحل

 : 8.20 بالمعادلة العزم املغناطيسي   طالعطى م يُ 

(1 l) (1 )
2 2

B

e e

e e
L l l l

m m
 

   
= = + = +   
    

a  ) ة أجل احلال من s،    0لدينا =l،  وبالتايل فإن :  µ = 0      0 =و zµ  

b  أجل احلالة(  من p  ،  لدينا l = 1  ،  وبالتايل حنصل على:   
( 1) 2

, , ( 1,0,1)

,0,

B B

z B

z B B

l l

m where m

  

 

  

= + =

= − = −

= −
 

(C   أجل احلالة منd ،   لدينا l = 2،  وبالتايل حنصل على : 
2(2 1) 6

, , ( 2, 1,0,1,2)

2 , ,0, , 2

B B

z B

z B B B B

m where m

  

 

    

= + =

= − = − −

= − −
 

 

 

 3.8 مثال
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 مالحظة 

ن  يعين أن اإللكرتون يف حالة سكون، فقط إوجد عزم مغناطيسي. وهذا ال ، وبالتايل ال يمداري زاوي عزم   sال يوجد يف احلالة 
  ا هلذ  zيكون لإللكرتون عزم مغناطيسي بثالث قيم ممكنة للمركبة  ،  p. يف احلالة اا مغناطيسي ال تنتج حقالا  لية لإللكرتونالك  احلركة 

  شعاع كل منها عكس اجتاه   -املغنطيسي ميكن أن يشري إىل ثالثة اجتاهات قطبية خمتلفة   أن العزم  هذا يعينو  ،العزم املغناطيسي
العزم املغناطيسي. يف هذه  هلذا  z ة للمركبة ، يكون لإللكرتون عزم  مغناطيسي خبمس قيم ممكن dيف احلالة و املداري.  الزاوي عزم ال

 . طبية خمتلفةقاجتاهات  مخس عزم املغناطيسي إىل ، ميكن أن يشري الاحلالة 
الشد   مثل  –مغناطيسي خارجي  حقل مع  دروجني، لذلك نتوقع أن تتفاعل ذرة اهلدروجني على حقل مغناطيسيحتتوي ذرة اهل

/:cnx.org/content/m58743/latest/#fs/http-حلقة التيار ) من القوة والعزم في ، واجلذب بني مغناطيسني

id1171360288680 )،   مغناطيسي خارجي   حقل وحنن نعلم عندما تتفاعل حلقة تيار مع B 
→
 : التاليةفإن العزم يعطى بالعالقة ،  

 (8.22)     ( )I A B B =  = 
               

 

A ،  التيار:  I  : حيث
→
µ ،  احللقة   مساحة:  

→
 B،يسياملغناط   العزم:  

→
العزم    شعاع يعمل هذا العزم على تدوير    .احلقل املغناطيسي اخلارجي :   

املغناطيسي   قل ألن العمل امليكانيكي يتم بواسطة احل  اا نظر و املغناطيسي اخلارجي.  قل ليتوافق مع احل  دروجني طيسي لذرة اهلااملغن
  دروجني لذرة اهل الذرة. يتم إعطاء الطاقة الكامنة  هذه  طاقةيف  غريات ميكننا التحدث عن ت دروجني،على ذرة اهلاملطبق اخلارجي 

 : 8.23 المعادلة املرتبطة هبذا التفاعل املغناطيسي بواسطة  
(8.23)    U B

→ →

= − 
             
 

  ياا م املغناطيسي مواز ولكن إذا كان العز  .، فإن الطاقة الكامنة كبرية طيسي اخلارجي اقل املغناحل املغناطيسي معالعزم  تعارضإذا 
لتدوير متجه العزم املغناطيسي للذرة يف اجتاه   دروجني ، فإن الطاقة الكامنة تكون صغرية. لذا فإن العمل املنجز على ذرة اهلللحقل 

كامنة  ألن اخنفاض الطاقة ال  ملة، يتم احلفاظ على طاقة اجلفاض يف الطاقة الكامنة. ومع ذلكاملغناطيسي اخلارجي يرتبط باخن  قلاحل
 . اجتاهات معينة فقط  إىلميكن أن يشري    يف الطاقة ألن العزم املغناطيسي   غريات فوتون(. يتم تقدير كمية هذه الت   إصدار ينتج إشعاع )

 : ثنائي القطب املغناطيسي املداري هوالطاقة الكامنة املرتبطة بالعزم  ، فإن  املوجب    z إذا أشار احلقل املغناطيسي اخلارجي إىل االجتاه
.24)(8            ( ) cos ( )z B BU B B m B m B     = − = − = − − = 

 والذي له القيم:  ، املغناطيسي الزاوي عزم ال الرقم الكمي ملسقط : m ، بور ون هو مغنط Bµ  :حيث
m = −l, −l + 1,... , 0,... , l − 1, l.                         (8.25) 

B Bتوافق ة مميزة  يسويات طاق إىل ثالث ة الكلي ته قسم طاق تُ  l =  1، يف حالة اإللكرتونعلى سبيل املثال 
µ,  0, B B

µ-= U  . 

  سبني بتجاهل تأثريات  و .  the Zeeman effect ""  بتأثير زيمانمغناطيسي خارجي    حقل   تأثرية بي ويات الطاقسالتقسيم  سمى  يُ 
، العمود  11.8لشكل ا طاقة منخفضة ثالثة خطوط طيفية متباعدة )إىل حالة  l=1االنتقال من احلالة  ينتج عن ، اإللكرتون 

مخسة خطوط طيفية متباعدة بشكل وثيق )العمود األمين(. يتناسب   l = 2 من احلالة  االنتقاالتعن نتج األيسر(. وباملثل، ي 
، يتم استخدام  د من التطبيقات. على سبيل املثال ذا التأثري العديوهلاملغناطيسي اخلارجي.  قل هذه اخلطوط مع قوة احلتباعد 

  قل ناطيسي للشمس. ميكن استخدام العديد من قياسات احلاملغ   قلللشمس لتحديد قوة احل  دروجنييف طيف اهلتقسيم اخلطوط  
الشكل  ) Magnetogram  مغناطيسي   املخطط سمى  واليت تُ   ، خريطة للنشاط املغناطيسي على سطح الشمس  لوضع طيسي  ااملغن

12.8 ) 

http://cnx.org/content/m58743/latest/#fs-id1171360288680
http://cnx.org/content/m58743/latest/#fs-id1171360288680
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يحدث في العمود األيسر   ،مغناطيسي خارجي حقلة بواسطة لى تقسيم الخطوط الطيفيإ يشير تأثير زيمان  11.8 الشكل 

تقسيم الطاقة   ويحدث في العمود األيمن .ة أقليطاق ة لى حال إ ( n = 2, l = 1) من الحالة  نتقاالتتقسيم الطاقة بسبب اال
المغناطيسي   حقللا شدةهذه الخطوط مع  تباعديتناسب و  .ة أقل يالى حالة طاق (n = 2, l = 2) من الحالة  نتقاالتبسبب اال

 . الخارجي
 
 

 
 .ظهر البقع المضيئة والمظلمة نشاطًا مغناطيسيًا كبيرًا على سطح الشمسمغناطيسي للشمس. ت  ال المخطط 12.8 الشكل

(credit: NASA, SDO) 
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 Electron Spin )رقم الكم لعزم اللف الذاتي لإللكترون( اإللكترون سبين |  3.8
التعليمية األهداف   

 على:  ا  ، ستكون قادر الجزء من الفصلية هذا في نها

 الخمسة.  الكمومية( التعبير عن حالة اإللكترون في ذرة الهدروجين من حيث األرقام الكمية )  •

 استخدام األرقام الكمومية لحساب مقدار واتجاه سبين اإللكترون والعزم المغناطيسي لإللكترون.  •

 . الهدروجين   ذرة داخل المغناطيسية التفاعالت حيث  من  جينالهدرو  لطيف دقيقةوال الدقة   فائقة البنية  شرح •
 

من   هما مت اكتشاف ، دروجنيذرة اهلفيني لنموذج ضاإ رقمني كميني  سبني ال م يقد  ، اإللكرتون سبنياحلسبان بنأخذ يف هذا القسم س
، ويشبه  فقط اإللكرتوناتهو مسة أساسية جلميع اجلسيمات، وليس  سبنيخالل النظر يف الرتكيب الدقيق لألطياف الذرية. ال

يُعطى   إن السبني مكمم كما يف حالة العزم الزاوي املداري.  .، مثل الدوران اليومي لألرضحول حماورهالألجسام  ذايت الدوران ال
 : العالقة التاليةبلإللكرتون  S مطال السبني 

 (8.27)                              ( )1S s s= +      

، باستثناء أن القيمة الوحيدة  8.4المعادلة املعطى يف  L مطالىل إ . هذا مشابهسبيين ليكون عدد الكم ال S تم تعريفحيث ي 
  سبني ". يرتبط العدد الكمي ملسقط السبيينقال إن اإللكرتون هو "جسيم نصف  يُ   . S = 1/2لإللكرتون هي s    سبنياملسموح هبا لـ

sm باملركبةz    نها بالعالقة التالية ، حيث يعرب عسبني لل : 

(8.27)                     z sS m=       

 : ، األرقام الكمية املسموح هبا هي عام  بشكلٍ 

(8.28)                             s                 1,  −s + 1, …, 0, …, + s , −s= −s m 

 : ( s = 1/2) أجل حالة خاصة لإللكرتون من  
9)(8.2                          

1 1
,

2 2
m = − 

وتكون  املركبة    ، "سبني سفلي "    حبالة   s m 1/2− =  احلالة سمى  تُ   . املداري  الزاوي لعزم  ا  حالة   يف كما    متاماا   سبنييتم حتديد اجتاهات ال
Z   1/2− =  للدوران zs  ،1/2 + =    احلالة  سمىتُ   كماs m    املركبة  نوتكو "،  سبني علوي   "   حبالة  z   سبني لل  ½ +  = zs.  احلاالت  وهذه 

 . 13.8الشكل  يف  موضحة 
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 .لكتروناإل لحالتان المحتملتان لسبينا 13.8 الشكل

 

  طال ، فإن م عزم الزاوي املداريعلى ال  . قياساا  S سبني من خالل ال eμ العزم ثنائي القطب املغناطيسي لإللكرتون  التعبري عن ميكن  
 : لكرتوين هوطيسي اإلاالعزم املغن

(8.30)     
2

s

e

e
S

m


 
=  
 

 

 : كما يلي   سبيينالعزم املغناطيسي ال يكون الشعاعي شكل ال وبالتايل يف   مرتني،هذه القيم منخفضة  ،وفقاا للنظرية النسبية اخلاصة 

(8.31)      
e

e
S

m


 
=  
  

 : هيللعزم املغناطيسي   zوتكون املركبة 

  (8.33)         
2

z z s

e e

e e
S m

m m


   
= − = −   

   
 

 : القيمتني للعزم املغناطيسي  Zاملركبة  أخذت وبالتايل  ،sm =  ± ½  قيمتني فقطب  سبنيالرقم الكمي ملسقط ال يتمتع

(8.33)     
2

z B

e

e

m
 

 
=  =  

  

 حيث:
B

µ  احلقول املغناطيسية األخرى والتايل نتوقع أن يتفاعل اإللكرتون مع   ،االلكرتون هو مغناطيس  . بور  مغنطون . 
لكرتون يف  تفاعل إ  ، والثانية، غري منتظم( حقل مغناطيسي خارجي )تفاعل اإللكرتون احلر مع  األوىل،    خاصتني: حنن ندرس حالتني  

 .املداري لإللكرتون الزاوي عزم ال ناتج عن مع حقل مغناطيسي  دروجنيذرة اهل

 
 



 

422 

 إشعاع وسبين اإللكترون
االنتقال   عن الناتج  تواتر اإلشعاع  (B = 1.5 T) ددحُ  . خارجي مغناطيسي منتظم حقل يف احلالة األساس يف  دروجنيوضع ذرة اهلتُ 

 ." لإللكرتون سفلي  " و"سبني علوي "سبني   بني حاليت
 خطة الحل

 : هيللعزم املغناطيسي  zوالتايل فإن املركبة  ،1/2s m ± =  هو سبني إن رقم الكم ملسقط ال

2
z B

e

e

m
 

 
=  =  

 
 

 : بالعالقة  ني العزم املغناطيسي لإللكرتون واحلقل املغناطيسي اخلارجيالطاقة الكامنة املرتبطة بالتفاعل بيعرب عن 
z BU B B = − =  

 .بني هاتني احلالتني  (ΔE)يالطاق الفرقمع  صادر يتناسب تردد الضوء ال 

 الحل

B B  هو تني احلال اتنيبني ه ي الفرق الطاق
µ= 2E Δ ،  هو  صادروبالتايل فإن تردد اإلشعاع ال : 

 
 مالحظة 

  الربوتون   ةاكان اإللكرتون يف حماذ  فيما إذا  ملةطاقة هذه اجل  وختتلف  . رتبط العزم املغناطيسي لإللكرتون باحلقل املغناطيسي اخلارجيي
،  إذا ضاعفنا قوة احلقل املغناطيسي  ي.الطاق  الفرقمع    تنياحلال  اتنيمن خالل االنتقال بني ه  صادرتناسب تردد اإلشعاع الي    م ال.أ

 النصف. أما طول املوجة فإنه ينقص اىل ، فإن تردد اإلشعاع يتضاعف، ثابتة احلفاظ على بقية األشياء األخرى مع
تدعى  و  ، املداري الزاوي عزمالميكن أن يتفاعل العزم املغناطيسي لإللكرتون مع احلقل املغناطيسي الناتج عن  ،دروجني اهليف ذرة 

L ( املداري الزاوي عزم شعاع  14.8الشكل  يبني  . دورانيال - المداري الترابط هذه الظاهرة
→

µ(  العزم املغناطيسي املداريو )
→

(  

S  ( والسبني
→

sµ( دورايناملغناطيسي ال العزم و )
→

   . جيمغناطيسي خار  حقل تطبيقب  دروجنية لذرة اهليويات الطاق سالميكن تقسيم  .)
ان العزم املغناطيسي لإللكرتون  احلقول املغناطيسية الداخلية للذرة. إذا ك  تأثريب  دروجنية لذرة اهلي سويات الطاق الكذلك يتم تقسيم  

، ولكن  طيسي مرتفعة نسبياا ا، فإن الطاقة الكامنة من التفاعل املغن(عكوسي التوازي )  ينلإللكرتون متضاد  والعزم املغناطيسي املداري
ال من كل من هاتني احلالتني إىل  يؤدي االنتقو   اا. تكون الطاقة الكامنة صغرية نسبي  ، هاالجتاه نفسبتكون هذه العزوم متوازية  عندما  
"يقسم" اخلط الطيفي املتوقع   دوراينال - املداري رتابط. وهذا يعين أن الخمتلف قليالا  فوتون برتدد  إصدارإىل و ة أقل يطاق  ية سو 
 . دوراينال - املداري رتابط من خالل ال دروجني لطيف اهل الدقيقة  البنية تفسري يتم  . إللكرتون ا سبنيل

 4.8 مثال
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دورانيهو ناتج تفاعل العزم المغناطيسي ال دورانيال - المداري ترابطال  14.8 الشكل
s مع العزم المغناطيسي المداريl  

 لإللكترون.
 

  (Ag)  الفضةالتجربة تيار من ذرات  يف هذه  رر  مي .  سبيناا إللكرتونات  ل على أن    اا جتريبي  دليالا  Stern-Gerlach ترين غرالخ  شتوفر جتربة  
غري مرتبط يف   اا واحد اا لكرتونإ وحتوي  زاوي مداري معدوم، عزم ب    (Ag)ذرة الفضة  تمتع قل مغناطيسي خارجي غري منتظم.  ت عرب ح
تعمل ذرات الفضة   (s = 1/2)اإللكرتون اخلارجي    سبني ىل  إالكلي لذرة الفضة    الزاوي املداريعزم  ال رجع  ي   ، وبالتايل   . اخلارجي  هامدار 
((Ag   اجتاهان حمتمالن، ومها   نطا املغذه هل  ات. اإللكرتون سبني املغناطيسي وذلك بسبب  قل عرب احل  خالل مرورها ة صغري  كمغناط

يف اجتاه واحد وذرات   يالعلو  سبني ذرات الطيسي الإللكرتون. حيول احلقل املغنالعلوي مثيله السفلي و  سبنيال يتيتوافقان مع حال
 ( 15.8الشكل ينتج عن ذلك نطاقان متميزان على الشاشة ) يف اجتاه آخر.   سبني السفليال

 

تحويل حزمة من  على حقل مغناطيسي خارجي غير منتظم  عملي Stern-Gerlach شتيرن غرالخ في تجربة  15.8 الشكل
 السبيني. الزاوي  بسبب تكميم العزمهذه النتيجة و اتجاهين مختلفين.  إلىكترونات اإلل

 

لذلك يتوقع املرء بدالا    ،إىل أي اجتاه  Ag، العزم املغناطيسي( لذرة عزم الزاوي )وبالتايل ، ميكن أن يشري ال الكالسيكية وفقاا للتنبؤات 
      .الكم فكار ميكانيكالدعم املذهل أل شترين غرالخمن جتربة   على الشاشة. يقدم اجلزءان الناجتان ةمستمر   ةمن ذلك لطخ 
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 : متصفح النت  على قم بزيارة 
 PhET Explorations: Stern-GerlachExperiment(https://openstaxcollege.org/l/21sterngerlach  ) 

 . شترين غرالخوذلك ملعرفة املزيد عن جتربة 

ثنني، فما الذي ميكن استنتاجه  اعن أربعة نطاقات متميزة بدالا من  ترين غرالخ شإذا أسفرت جتربة : من فهمك تحقق  2.8 
 حول عدد الكم السبيين للجسيم املشحون؟ 

 

، فإن هذ العزم يرجع إىل احلركة  غناطيسي. )وفقاا للنظرية النووية وله عزم م 1/2 ىل إ  الربوتون مساوٍ  سبني فإن ، مثل اإللكرتون متاماا 
تون والعزم  بالتفاعل بني العزم املغناطيسي للربو  دروجنيلطيف اهل الدقة فائق  التركيبفسر ون(. يُ اخل الربوت املدارية للكواركات د
على ما   إلكرتون اعتماداا  -. ختتلف طاقة نظام بروتون دوراينال-دوراينال رتابط، وهو التفاعل املعروف باسم الاملغناطيسي لإللكرتون
فوتون بطول موجة    إصدار ( إىل  دورانية ال  - بني هذه احلاالت )االنتقاالت االهتزازية  نتقاالتي االأم ال. تؤد   ية إذا كانت العزوم حماذ

.  دروجني يف التحليل الطيفي الذري هو "بصمة" لغاز اهل  cm 21اخلط  إن  (.  ي الراديو   اجملال( )يف  λ ≈ 21 cm)  ، أي أنcm 21يبلغ  
الشكل  ) دروجني، واليت تتكون يف معظمها من اهلع احللزونية للمجراتخريطة لألذر  اء الفلك هذا اخلط الطيفي لرسمعلم استغل
16.8). 

 

 

التفاعل المغناطيسي بين اإللكترون والبروتون في ذرة الهدروجين لرسم خريطة لألذرع الحلزونية في   يستخدم  16.8 الشكل
المجرة في إشعاع الهدروجين ذي  ( شوهدت b( تظهر المجرة في الضوء المرئي، )a)Pinwheel (NGC 5457) .  المجرة 

(. الحظ كيف يخترق اإلشعاع الهدروجيني الغبار في المجرة b( و )a( الصورة المركبة من )c، )cm 21طول موجة 
 إلظهار األذرع الحلزونية بشكل واضح للغاية، في حين تظهر النواة المجرية بشكل أفضل في الضوء المرئي. 

(credit a: modification of work by ESA & NASA; credit b: modification of work by Fabian Walter). 
 

األمساء    4.8  الجدول ضمن  يت .sm و     sو     mو     lو  n: مخسة أرقام كمية  دروجني حلالة اإللكرتون يف ذرة اهل  الكامل   وصف لتطلب ا ي
 والرموز والقيم املسموح هبا هلذه األرقام الكمية. 
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 رقام الكمية لإللكترون في ذرة الهدروجينملخص األ 4.8الجدول 
 القيم املسموحة  الرمز  االسم

 … ,n 1, 2, 3 الكم الرئيس رقم 

 l 0, 1, 2, … n – 1 املداري الزاوي  عزمال

 m 0, ± 1, ± 2,... ± l الزاوي  عزم مسقط ال

 s 1/2 (electrons) سبنيال

 ½ + ,½− ms سبني مسقط ال

 

الكواركات املوجودة يف    ، على سبيل املثال   . إللكرتونات ل   كثري من اجلسيمات وليس فقط لل  انصاحل  )sm and s(  إن الرقمني الكميني 
تساعد األرقام الكمومية يف تصنيف اجلزيئات دون الذرية   اا.سبني كما سنرى الحق نصف تتمتع ب جسيمات  يضاا أذرية هي النواة ال

 . عمل الكوني  ل يف مناذج علمية حتاول شرح كيفوالدخو 
 

 The Exclusion Principle and the Periodic Table مبدأ االستبعاد والجدول الدوري | 4.8
 التعليمية األهداف 

 على:  ا  ، ستكون قادر الجزء من الفصلفي نهاية هذا 
 الذري والروابط الجزيئية.  التركيب لفهم   Pauli’s exclusion)) تفسير أهمية مبدأ االستبعاد لباولي •

والعزم الزاوي المداري وسبين اإللكترونات الفردية في  جدول الدوري من حيث الطاقة الكلية تفسير بنية ال •
 الذرة. 

 وصف التشكيل اإللكتروني للذرات في الجدول الدوري.  •
 

ل  ميكن حتديده بالكام  دروجنيأبسط عنصر كيميائي. لقد وجدنا أن اإللكرتون املوجود يف ذرة اهل  ،فقط   دروجنياهل  حىت اآلندرسنا  
 : ، هيية وممن خالل مخسة أرقام كم

             n رقم الكم الرئيس : 

                                                 l :  رقم الكم للعزم الزاوي المداري 
    (8.34)                                   m: رقم الكم لمسقط العزم الزاوي المغناطيسي 

                                                s:  رقم الكم السبيني 

                                             sm  :  العزم الزاوي المغناطيسيرقم الكم لمسقط 
 

 ،(  zأي نواة ذات عدد ذري e) Z ، ختيل أن تبدأ من نواة شحنةلذرة متعددة اإللكرتونات متعادلة (  لبناء احلالة األساسية )األرضية 
ينتج عن النواة   حقل كهربائي متناظر كروي . افرتض أن كل إلكرتون يتحرك يف الواحد تلو اآلخر  Z مث تضيف إلكرتونات عددها 
كهربائياا    حقالا لذرة. االفرتاض صحيح ألن اإللكرتونات موزعة عشوائياا حول النواة وتنتج يف هذه اومجيع اإللكرتونات األخرى 

التفاعالت بني   بسبب   r/1−لكل إلكرتون النموذج البسيط   U (r) . ال تتبع الطاقة الكامنة الكهربائيةكروياا   موناا( متماثالا كمتوسطاا )و 
   s سبنيلا رقم  {    )sm, s, m, l, n(  بأرقام كمية ة، لكن اتضح أنه ال يزال بإمكاننا تصنيف كل حالة إلكرتون على حداإللكرتونات
لذرات وخصائصها الكيميائية  يتم تفسري بنية ا   .}زء من الفصلم استخدامه يف هذا اجل، لذلك لن يتإللكرتونات جلميع اهو نفسه 

 ,n, l, m)  األربعة األرقام الكمية  ميعجل هاال ميكن أن يكون إللكرتونني يف الذرة القيم نفس :باويلل ستبعاد االمبدأ  استخدامب اا جزئي

)sm . 
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، فقد رأيتها مجيعاا"(  اا واحد اا رأيت إلكرتون إذا: مجيع اإللكرتونات متطابقة )"أ خباصيتني من خصائص اإللكرتونات املبديرتبط هذا 
اويل، ال  بدأ استبعاد بمل  وفقاا الذرة.  مدارات  األرقام الكمية لإللكرتونات املوجودة يف  5.8الجدول  يبني   (s = 1/2).سبنيولديها 

  .هانفس اجلدول هلما جمموعة األرقام الكمية ن من ا يوجد صف
 

 األربعة  األرقام مجموعة لهما الذرة في إلكترونان يوجد ال باولي،ل ستبعاداال لمبدأ نظراً  االلكترون ذرات حاالت 5.8  جدولال
 .هانفس

n l m sm  عدد اإللكترونات في عدد اإللكترونات في  رمز المدار 

 المدار الرئيس  المدار الفرعي  الفرعي

1 
1 

0 
0 

0 
0 

½ 
1s 2 2 

–½ 

2 
2 

0 
0 

0 
0 

½ 8 
2s 2 

–½ 

2 1 –1 ½ 

2 1 –1 –½ 

2 
2 

1 
1 

0 
0 

½ 
2p 6 

–½ 
2 1 1 ½ 

2 1 1 –½ 

3 
3 

0 
0 

0 
0 

½ 
3s 2 

–½ 

3 1 –1 ½ 

3 1 –1 –½ 

3 
3 

1 
1 

0 
0 

½ 
3p 6 

–½ 18 
3 1 1 ½ 

3 1 1 –½ 

3 2 –2 ½ 

3 2 –2 –½ 3d 10 

3 2 –1 ½ 

3 2 –1    –½ 

3 2 0       ½ 

3 2 0 –½ 

3 2 1 ½ 

3 2 1 –½ 

3 2 2 ½ 

3 2 2 –½ 

3 2 2 ½    

3 2 2 –½    
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يُشار  و   . املدارات الفرعية   lوتشغل تلك اليت هلا نفس العدد    يف نفس املدار،   n  ات اليت هلا نفس عدد الكم الرئيستقع اإللكرتون
( واحلرف يشري إىل  n = 1ل إىل املدار ) ، حيث يشري الرقم األو   1sبالرمز  دروجنيلذرة اهل n = 1إىل اإللكرتون املوجود يف احلالة  

العلوي إىل   شري الرقمحيث يُ ،  21s  بالرمز n = 1شار إىل إلكرتونني يف احلالة وي(.  3l ,2 ,1 ,0= املوافقة اىل  s,p,d,f) املدار الفرعي 
وثالثة   l = 0 و n = 2 يف احلالة إلكرتونني  يعرب عن. 2p بالرمز l = 1 مع n =2   إلكرتون يف احلالة ويُشار إىل دد اإللكرتونات. ع

  للذرة   اإللكرتوينبالتشكيل  ات سمى هذا التمثيل حلالة اإللكرتونوهكذا. يُ ، 32p22s ما يلي كـ  l 1 = و n = 2 إلكرتونات يف احلالة 
(electron configuration) .  دة يف  سمى اإللكرتونات املوجو اإللكرتوين للعديد من الذرات. تُ  التشكيل  8.6الجدول ويبني

عن طريق انتقال وتبادل   الغالف اخلارجي للذرة بإلكرتونات التكافؤ. يتم تفسري الروابط الكيميائية بني الذرات يف اجلزئ
 . التكافؤ إلكرتونات 

 

  يشيرحين في المدار الخارجي، في  مفرد( إلى إلكترون ↑) يشير الرمز، في الذرة يةاإللكترون التشكيالت 6.8الجدول 
 .خارجيالمدار الالعلوي والسفلي في  سبينإلى زوج من اإللكترونات ذات ال(  ↓ ↑الرمز )

 

 سبني ال  االلكرتوين  التشكيل  العنصر 
H 1s1 ( ↑) 

He 2s1 ( ↑ ↓ ) 

Li 1s22 s1 ( ↑) 

Be 2s22 s1 ( ↑ ↓ ) 

B 1p22 s22 s1 ( ↑ ↓ )( ↑) 

C 2p22 s22 s1 ( ↑ ↓ )( ↑)( ↑) 

N 3p22 s22 s1 ( ↑ ↓ )( ↑)( ↑)( ↑) 

O 4p22 s22 s1 ( ↑ ↓ )( ↑ ↓ )( ↑)( ↑) 

F 5p22 s22 s1 ( ↑ ↓ )( ↑ ↓ )( ↑ ↓ )( ↑) 

Ne 6p22 s22 s1 ( ↑ ↓ )( ↑ ↓ )( ↑ ↓ )( ↑ ↓ ) 

Na 1s36 p22 s22 s1 ( ↑) 

Mg 2s3 6p2 2s2 2s1 ) ↑ ↓(  

Al 1p3 2s3 6p2 2s2 2s1 )↑ )(↑ ↓ (  

 

بالنسبة لقيمة معينة، هناك  . l  املداريالزاوي  عزمملوجودة يف املدار الفرعي على قيمة رقم اليعتمد احلد األقصى لعدد اإللكرتونات ا
(.  ↑↓ سفلي،  سبنيعلوي و   سبني )  من هذه احلاالت بواسطة إلكرتونني ، ميكن ملء كل  . ومع ذلك  2l+1  عزم زاوي مداري: حاالت  
 : ي هو ، فإن احلد األقصى لعدد اإللكرتونات يف املدار الفرعوبالتايل 

(8.35)    ( )2 2 1 4 2N l l= + = + 
فإن عدد األقصى    ( l = 1 )  أي  2p. ويف املدار الفرعي    2العدد األقصى لإللكرتونات هو  ، يكون  (l = 0)  أي  2sيف املدار الفرعي  
  و  l = 0 من  ل كالا )الذي يشم  n = 2. بناءا على ذلك يكون العدد األقصى الكلي لإللكرتونات يف املدار  6لإللكرتونات هو 
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= 1l    بشكل عام العدد األقصى لإللكرتونات يف مدار معني  و  .8أي   6 + 2من املدارات الفرعية ( هوn   2 هوn2  . 

 

 n = 3  ألجل والكلية الفرعية المدارات

ونات اليت متأل كل  قصى لإللكرت حدد كل مدار فرعي واحسب العدد األو ؟    n=3كم عدد املدارات الفرعية املوجودة يف املدار 
 2n2 هو العدد األقصى لإللكرتونات اليت متأل الذرةأن وأظهر    منها،

 خطة الحل
، مث نطبق املعادلة "احلد األقصى لعدد اإللكرتونات  املسموح هبا l ، حندد أوالا قيم، وبالتايل l بواسطة قيمةيتم حتديد املدارات الفرعية  

 . وذلك للعثور على عدد اإللكرتونات يف كل مدار  فرعي  "  2l + 1) )2= اليت ميكن أن تكون يف مدار  فرعي 
 الحل:
 ,3sلدينا ثالثة مدارات فرعية حمتملة، ترميزها كما يلي: والتايل  ،2 ,1 ,0 :ميكن أن يكون  lحنن نعلم أن الرقم  ،  n = 3أجل من 

3p, 3d لكرتونني ميكن أن يوجدا يف احلالة ينا بالفعل أن إ. ولقد رأs  إلكرتونات يف احلالة  وستةp ،  ولكن دعونا نستخدم معادلة
 فرعي  تكون يف مدار اإللكرتونات اليت ميكن أن قصى لعدد "احلد األ

2l + 1)  )2   منها " حلساب العدد األقصى يف كل : 
( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

3 0; 2 2 1 2 0 1 2

3 1; 2 2 1 2 2 1 6

3 2; 2 2 1 2 4 1 10

18

s l l

p l l

d l l

Total

→ = → + = + =

→ = → + = + =

→ = → + = + =

=

 

 n=3يف املدار  18أي العدد الكلي لإللكرتونات يساوي 
يعطي احلد األقصى لعدد    "  22n  ر تساوي د األقصى لعدد اإللكرتونات اليت ميكن أن تكون يف مداولدينا أيضاا املعادلة "احل

 وبالتايل    n=3اإللكرتونات يف 
= 18 2= 2(3) 2Maximum  number  of  electrons = 2n 

 18أي العدد األقصى لإللكرتونات هو 
 مالحظة:

 22n  دارات الفرعية الثالثة املمكنة هو نفس الصيغةوبالتايل فإن العدد اإلمجايل لإللكرتونات يف امل
  الطيفي، إىل املدار الرتميز    يُشار يف  

n = 3   103 املمتلئ بالرمزd 63p 23s.  بسيطة. قبل أن يتم ملء املدار   األساسية بطريقة ال متأل املداراتn = 3    بالكامل، على سبيل
 n = 4 .ر املثال ، نبدأ يف العثور على اإللكرتونات يف املدا

،  الكلية املطاف، الطاقة ويف هناية  الفرعية،ارات املدو ( من حيث املدارات األساسية 17.8الشكل ميكن فهم بنية اجلدول الدوري )
هنا فقط  فنحن نرسم  - فصلة للجدول الدوري لدورة الكيمياء املناقشة نرتك املاإللكرتونات يف الذرة.  وسبني املداريعزم الزاوي وال

اإللكرتونات والربوتونات. )تذكر   من  عدد النفس  أي لديها  كهربائياا؛ معتدلة    أن الذراتيف هذه املناقشة  . نفرتض األساسية معاملها
 . Z)سمى العدد الذري النواة الذرية يُ أن إمجايل عدد الربوتونات يف 

سفل برتتيب  األعلى إىل  األإىل اليمني ومن    اجلدول من اليسار  هذا  أعمدة وصفوف. تتم قراءة  وفق، يتم ترتيب اجلدول الدوري  أوالا 
. على  ئص الكيميائية  العديد من اخلصاتشرتك الذرات اليت تنتمي إىل نفس العمود أو اجملموعة الكيميائية يف   . Zزيادة العدد الذري

 .  س الطريقة بنفالذرات األخرى  يف العمود األول( مع  (الصوديوم( (  Na و )الليثيوم(  Li  ترتبط ذرات  املثال،سبيل 

 5.8 مثال
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 .للذرة (l = 0)  أي   1sاجلدول مع املدار هذا وافق الصف األول من ي

املدار   أل، ميُ على اليسار( H)()  هدروجني . بالنسبة لللذرة، واحد تلو األخرإلكرتونات باألخذ باحلسبان اإلجراء االفرتاضي إلضافة 
1s   لذلك    خرى،األذرات الركة هذا اإللكرتون الوحيد بسهولة مع (. تتم مشا↓أو   ↑ سفل )ألعلى أو ل ألل  مع سبنيإما بإلكرتون
 .  (↓ ↑)علوي وسفلي   سبني بإلكرتونني ذي    1s)أعلى اليمني( ، ميتلئ املدار  (He) يوماا. بالنسبة للهلنشط كيميائي دروجنياهل

أخرى. يقال إن ذرة اهلليوم غري نشطة  ، لذلك متيل ذرة اهلليوم إىل عدم مشاركة هذين اإللكرتونني مع ذرات 1sملدار يُشبع اهذا 
 ليوم هو غاز خامل أو غاز نبيل. كيميائيا، أو خاملة، أو نبيلة؛ وباملثل ، يُقال إن غاز اهل

 

   وشحنته وكتلته؟ العنصر ري يتغالربوتونات والنيوترونات واإللكرتونات. كيف  نزع قم ببناء ذرة بإضافة و 

الستكشاف   PhET Explorations: Build a Atom (https://openstaxcollege.org/l/21buildanatom) تفضل بزيارة 
 . إجابات هذه األسئلة 

 

 
 .المدارات األساسية المدارات الفرعية تركيبهالجدول الدوري للعناصر، والذي يبين 17.8 الشكل 

 

بإلكرتون   1sاملدار  أل ميُ  ،)اليسار العلوي(   (Li)على سبيل املثال الليثيوم . 2pو     2s الفرعية مع املدارات يتوافق الصف الثاين 
  تشكيل ن ال. لذلك فإ(( ↓or↑  لألسفل   إما بإلكرتون بسبني لألعلى أو بسبني  2sوميأل املدار  ،  ( ↓ ↑ )   سبني سفليعلوي و    سبنيب

ميكن بسهولة مشاركة   ، دروجنياهل اىل نواة اهلليوم. كما يف حالة  [He] يشري حيث s[He]2 القول ميكن أو 1s22 s1 هو اإللكرتوين
ألعلى  بسبني ل بإلكرتون  2s املدار  ألميُ ، (Be) لربيليومحالة الكرتون الوحيد املوجود يف مداره اخلارجي مع الذرات األخرى. يف اإل
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البورون    ىل. بالنسبة إاجلدولهذا  ىل اجلانب األمين من  ننظر إ  ذلك،بعد    . 2s[He] 2 اإللكرتوين وميلك التشكيل    ، ( ↓ ↑ )سفل  لألو 
(B)  ، ُ1  أل املداران ميs    2وs ،    2بينما حيتوي املدارp  ( l = 1 )    من الكربون  ( ↓ ↑ )سفل  لألألعلى أو  بسبني لعلى إلكرتون .(C)  ىل  إ

ىل النيون  إبالنسبة   ، 4l + 2 = 4(2) + 2 = 6 هو  2p احلد األقصى لعدد اإللكرتونات يف املدارات . 2pتعبئة املدار تتم   ،(Ne)النيون 
(Ne)،   ُ1املدار ألميs   2املدار  ألميُ و  ، ( ↓ ↑ )ألعلى  بسبني اىل لألسفل ول   نيبإلكرتونp  يف هذه  .   ( ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ) بستة إلكرتونات

  خرى. األذرات المع  اإلكرتوناهتمتيل ذرة النيون إىل عدم مشاركة  ، ، كما يف حالة اهلليوم2pو 2sو 1sاملدارات الفرعية احلالة مُتأل 
ويتم إعطاء  . من الرتتيب  النمطهذا يتم كسر  الرابع، من الصف  بدءاا  ذلك، لث. ومع عملية ملء اإللكرتون يف الصف الثا تتكرر 

 ات:  لء اإللكرتونمل الرتتيب التايل 
1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s,... 

اإللكرتونات  حيدث هذا بسبب التفاعالت بني و  )باخلط الغامق( بالرتتيب  5dو 4fو  4dو 3dالحظ أنه يتم ملء املدارات الفرعية 
لستة األخرية اليت حتتوي على  األعمدة ابني العمودين األولني و هي عناصر    المعادن اإلنتقالية   . إنن ، واليت أمهلناها حىت اآليف الذرة

  . أعمدة   4l + 2 = 4(2) + 2 = 10وفقم ترتيب هذه الذرات يت ،كما هو متوقع  .( l = 1 ) أيd متأل املدارات الفرعية  إلكرتونات
ولني  يتوافق العمودين األ   .(s)  سبني وال  (l)الزاوي املداري    عزمالو   ،(n)الطاقة الكلية    تكميم اجلدول الدوري من حيث    كن فهم بنية مي

  والفجوة بني هذه األعمدة ، ( l = 1 )أي  pرعية  مع املدرات الف األعمدة الستة التالية تتوافق  ،  ( l = 0)أي   sمع املدارات الفرعية
 . ( l = 2 )أي     dالفرعي مع املدار

يف أقصى اليسار    ارك الذرات املوجودة يف العمود، ضع يف اعتب. لرؤية ذلك الروابط اجلزيئية معلومات عن    يعطي اجلدول الدوري أيضاا 
  مينح إلكرتوناا ، والذي 2sات على إلكرتون واحد يف املدار الفرعي حتتوي هذه الذر .K )و  Nو  Li:مثل سمى باملعادن القلوية )ما يُ 

تكون خبيلة نسبياا   Br )و Fو  Cl مثل، فإن الذرات يف العمود الثاين إىل اليمني )اهلالوجينات: سهولة للذرات األخرى. يف املقابلب
خري )"لتصبح نبيلة"(.  األ واحد يف مدارهالكرتون جمرد إ إىل تاج حتتقبل هذه الذرات إلكرتون، ألهنا س و . ا إلكرتوناهتيف مشاركة 

 Clقبله ذرة األمر الذي ستست2s إلكرتون حبرية  سوف متنح Na، فإن ذرة Clعلى مقربة من ذرة  Na، إذا مت وضع ذرة لذلك 
ل(  يف األص عتدلة)شحنة م  Clيف األصل( ذات شحنة موجبة وتصبح  عتدلة)شحنة م  Naذرة  ،بشغف. تصبح يف هذه العملية

-و   Na+ ، تكون األيونات . يف هذه احلالة أو الشوارد  الذرات املشحونة باأليونات هذه سمى سالبة الشحنة. وبالتايل تُ 
Cl  ،  مع

  ن ثنني ماكيميائية بني الرابطة ال)امللح(.  NaClجزيء  يونات بني هذه األكولون الكهربائية   التجاذبشكل ي. تها إىل شحن اإلشارة
. هناك أنواع كثرية من الروابط الكيميائية. على سبيل املثال ، يف جزيء  (ionic bond) األيونية لرابطةباسمى األيونات تُ  هذه
  التساهمية  الرابطة جني هي مثال على سينيالرابطة بني  ذرات الو  تنيبالتساوي بني الذر  2O نيمشاركة إلكرتونجني تتم سيني ال
 ( التشاركية)
 

 Atomic spectra and x-rays (X-Rayشعة السينية )األطياف الذرية الذرية واأل | 5.8
التعليمية األهداف   

 على:  ا  ، ستكون قادر الجزء من الفصلفي نهاية هذا 

 وصف امتصاص اإلشعاع وإصداره من حيث السويات الطاقية الذرية والفروق الطاقية.  •

جة عن االنتقاالت الذرية في  وتواتر وطول موجة الفوتونات الناتاستخدام األرقام الكمومية لتقدير طاقة  •
 الذرات متعددة اإللكترونات. 

 شرح مفاهيم اإلشعاع في سياق الفلورة الذرية واألشعة السينية.  •
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ت يف  األطياف الذرية لتحديد أنواع الذرا تستخدم ، الذرات. يف العلوم احلديثة حول توفر دراسة األطياف الذرية معظم معرفتنا 
ت البعيدة إىل عينات الدم يف مسرح اجلرمية. األساس النظري للطيف الذري هو انتقال اإللكرتونات بني  ، من اجملرااألجسام املختلفة
   n = 2إىل املدار   n = 3من املدار  دروجني اإللكرتون املوجود يف ذرة اهل انتقل  ، إذا يف الذرات. على سبيل املثالالسويات الطاقية 

 : فوتوناا بطول موجة صدر ، فإن الذرة تُ 

(8.36)      

3 2

c h c hc hc

f h f E E E



= = = =

  −
  

1940   إنحيملها الفوتون و  اليت طاقةالهي  2E - 3E = EΔ حيث  .hc eV nm= ،  بعد مرور هذا اإلشعاع من خالل   يظهر
توناا حيمل  . إذا امتص هذا اإللكرتون فو بور هلذه العمليةمنوذج  18.8الشكل  يبني خط طيفي حاد على الشاشة. مقياس الطيف 

 (. ج المادة ا مو أ الفوتونات و فصل يف وقت سابق، يف   ر )درسنا منوذج بو .  n = 3 ، فسيعود هذا اإللكرتون إىل املدار   ΔEالطاقة

 
 . هدروجينذرة ال  في n=2 إلى المدار n=3 انتقال إلكترون من المدار 18.8 الشكل 

 

بني    كولون ، مبا يف ذلك تنافرلضروري النظر يف العديد من التأثرياتمن ا الذرات متعددة اإللكرتونات،  الذرية يف  االنتقاالتلفهم 
ن فهم العديد  ، ميكالسبني(. حلسن احلظ -  املداري الرتابطسبني،  - ت املغناطيسية الداخلية )الرتابط سبنياإللكرتونات والتفاعال 

 . nlmψ  ون بواسطة تابع املوجة أحادي اجلسيميل كل إلكرت إمهال التفاعالت بني اإللكرتونات ومتثمن خصائص هذه اجلمل عرب 

.  ناظر ن مبادئ ميكانيك الكم والتهذه القواعد مستمدة م و .  selection rulesصطفاء  قواعد اال   إىلالذرية    نتقاالت االختضع  جيب أن  
تقال احملظور  حتمال االنايكون  ولكن    احملظورة، حتدث التحوالت  ال  إما مسموح هبا أو حمظورة. )  االنتقاالت   ر قواعد االختياتصنف  

  إصدار )  طيسية تفاعالت كهر تضمن الذرية اليت ت ختضع االنتقاالت ،دروجني باهللذرة الشبيهة ا  من أجل (اا جد اا النموذجي صغري 
 :التالية صطفاءالقاعدة اإىل وامتصاص الفوتونات( 

(8.37)      Δl =  ± 1, 
 كما يلي: الزاوي املداري   عزم لطال ا مب l  يرتبط حيث

(8.38 )     ( )1L l l= +       
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يف   لحوظة الذرية امل  نتقاالتاال باحلسبان نأخذ، لتوضيح هذه القاعدة ات. لذرات متعددة اإللكرتونا يف حالة تطبق قواعد مماثلة
،  الطاقة الذرية سوياتخلطوط األفقية يف هذا املخطط مع (. تتوافق ا 19.8الشكل (Hg) (والزئبق   (Na)الصوديومو   (H)دروجنياهل

من  . تكون طاقات هذه احلاالت  سويات هذه خبطوط مرسومة بني هذه ال صطفاء املسموح هبا مبوجب قاعدة اال النتقاالت اوتظهر 
الذرية    نتقاالتالل ، ميكن  . من الناحية الفنية صادرة عن هذه االنتقاالت يف اجملال املرئي، وتكون الفوتونات الeVعدد قليل من    رتبة
 .غري شائعة نتقاالت هذه اال مثل  ، ولكنصطفاءقاعدة اال تعارض   أن

 
  السويات، تم عرض وللمقارنةلزئبق. ل ( c، )للصوديوم( b، )هدروجينلل( a) السويات الطاقيةمخططات   19.8الشكل 

 .مخطط الصوديوم هدروجين معلل ة يطاقال
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ها  نفس  n  ، فإن مجيع احلاالت اليت هلا القيمة سبني اإللكرتون لنا  ة. إذا أمهيالطاق  خمطط للسوياتعلى أبسط   دروجني حتتوي ذرة اهل
عزم الزاوي وهلما  ىل حالتني من الإ (n=2) سبني ال - املداري الرتابط، تشطر )تقسم( حاالت ومع ذلك ها. نفس الطاقة الكلية ومتلك 

ابينهما  الفرق الطاقي ، ألن اا ديعمو ) ال ميكن إزاحة هذه السويتني  .( pو  S) طاقتان ختتلفان فيما بينهما قليالا    ، الطاقة صغري جدا
  sزاوي )  عزم إىل ثالث حاالت  n=3 سبيينال-رياملدا رتابطحاالت ال  نشطروباملثل ت . حبيث ال يظهر يف هذا الرسم التخطيطي(

 (. dو pو
واحد يف الغالف اخلارجي. يتحرك   إلكرتون  كلتا الذرتني ل، ألن الصوديوم حالة  يشبه  هدروجنية لل ي الطاق لسويات البياين لاملخطط 

داخلية، لذلك ال تواجه قوة  ال مداراهتا الصوديوم يف احلقل الكهربائي للنواة احملمية باإللكرتونات املوجودة يف  يف إلكرتون التكافؤ 
  ، ةي الطاق  للسويات   ني لص منفني ومن املثري لالهتمام، أن للزئبق خمطط   l.و  n وتعتمد طاقته الكلية على كل من   r / 1   البسيطة   نكولو 

 . 6sإلكرتونات التكافؤ  سبنيمع حاليت    اناملخطط  ان توافق هذي

 مزاوج الصوديوم

. 589.59nmو 589.00nmن بطول موجة لكل منهما الطيف. ويالحظ خطان متباعدا بواسطة مقياس يتم حتليل طيف الصوديوم 
(a إذا توافق املزاوج مع إلكرتون ))3ل من حالة مثارة إىل احلالة الذي ينتق و  ، مثار )التكافؤsالزاوي لإللكرتون   عزم، فما هو ال

 ؟ ( ما هو الفرق الطاقي بني هاتني احلالتني املثارتنيbاألصلي؟ ) 
 خطة الحل

ميكن  ".  دروجني ، لذا فإن الصوديوم "يشبه اهلوعة الكيميائية يف اجلدول الدوريإىل نفس العمود أو اجملم  دروجني ينتمي الصوديوم واهل
هدروجني، جيب أن  أعلى. بالنسبة لل إىل سوية طاقية  3s (l = 0)املدار الفرعي يف الصوديوم يف )اخلارجي( اإللكرتون األبعد رة إثا

 :ية أخفض بقاعدة االصطفاءطاق سويات الالحقة إىل  تلتزم االنتقاالت 
Δl =  ± 1 

  مطال العزم . مث ، ميكننا استخدام هذا الرقم لتحديد االصطفاءة اليت تلب قاعدة جيب علينا أوالا حتديد العدد الكمي للحالة األولي 
 .الزاوي املداري للحالة األولية

 الحل
a )إذا كان العدد الكمي للحالة األولية هو لقاعدة االصطفاء  ضع املسموح هبا جيب أن خت االنتقاالت .l = 0 االنتقال   كون، في

لذلك ، جيب أن  .  Δl> 1ُيحظر االنتقال ألن  ف ...،  …, l = 2, 3, 4األولية هو  إذا كان العدد الكمي للحالة.  Δl = 0ألنحمظوراا 
 : الزاوي املداري للحالة األولية هو  عزم ال l = 1 لحالة األولية هو  لالكم  رقم يكون 

( )1 1.41L l l= + = 

b ) االنتقالنيألن احلالة النهائية لكال  ( 3هي نفسهاs) ،  احلالتني املثارتني.   بني طاقيتلفوتونات الفرق ا فيساوي الفرق يف طاقة
 : باستخدام املعادلة

c
E hf f



 
 = =  

 
 

 لدينا: وبالتايل 

 6.8 مثال
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 مالحظة:

جة  متوسط طول املو  ألن . خالل االنتقال  الصادرتني لفوتونني ا لفهم صعوبة قياس فرق الطاقة هذا، نقارن هذا الفارق مبتوسط طاقة 
 ، فإن متوسط طاقة الفوتونات هو: 589.30nmالبالغ 

( )( )15 8

9

4.14 10 3.00 10 /
2.11

589.30 10

eVs m shc
E eV

m

−

−

 
= = =


 

هذا الفرق الطاقي  ، ميكن قياس الطاقة املتوسطة. ومع ذلك من هذه ( 1000)جزء واحد يف  %0.1 حنو  ΔE يفرق الطاقاليبلغ 
 .باستخدام مقياس الطيف احلساس

 

 الفلورة الذرية

األشعة  فوتون  ل   ه ( من خالل امتصاص يف الذرة عدة خطوات أعلى من حالته األساس )األرضية رتون  إلك عند إثارة    الفلورة   حتدث
  األساس   حالته  اىل  جعير   أن  لكرتونإلكرتون، هناك طريقتان إلزالة إثارته. ميكن لإل . عند إثارة  (uv)  عالية الطاقة البنفسجية    فوق
  ات فوتون  عدة  مع إصدار  ،الصغرية   اخلطوات  من  سلسلةب(  اإللكرتون )  تقل ين   أن  أو  ها،نفس  احلادثة  اإلثارة  طاقةب  فوتون   إصدار  معو 

  أكثر   تبدو   األلوان   املالبس  يف   فلورةال  صبغة  جتعل  أن  ميكن .  املرئي   قلاحل   يف  الفوتونات   هذه  بعض  تكون  قد  . منخفضة  طاقة  ذات
  الطاقة  حتويل يف كفاءة أكثر ح الفلورةمصابي .مرئي  ضوء إىل البنفسجية فوق األشعة حتويل طريق عن الشمس ضوء يف إشراقاا 

.  UV  مبصباح  مضاءة  اا عقرب  20.8  الشكل  يُظهر(.  الكفاءة  أضعاف  أربعة  حوايل)  املتوهج  الفلمنت  من  مرئي  ضوء  إىل  الكهربائية
 . يزمم أزرق   ضوء اجللد  سطح من   القريبة الربوتيناتتصدر 
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 . uv فوق البنفسجية ألشعةبا إضاءته زرق عند يظهر العقرب باللون األ 20.8 الشكل 

(credit: Ken Bosma) 
 

   األشعة السينية

،  ة طيسيقانة هذه األشعة. مثل كل األشعة الكهر ت الطاقية يف الذرة من فهم األشعة السينية و االنتقاالت بني السويات  متكننا دراسة  
إللكرتونات املوجودة يف املدارات اخلارجية للذرة  ا  انتقالفوتونات األشعة السينية عند    تصدرفوتونات.  تتكون األشعة السينية من  
  ، بشكل وثيق للغاية األشعة السينية، ألن سويات طاقة اإللكرتون متقاربةدروجني ذرات اهلال ُتصدر إىل املدارات الداخلية. 

قل تكون مملوءة  ت األحمظورة ألن السويا   االنتقاالت من هذا النوع عادةا تكون  حبيث ال تسمح بإصدار إشعاعات عالية الرتدد. و 
مقتلع من الذرة نتيجةا الصطدامه    مبا يكون ، ر ي شاغر )إلكرتون داخلي مفقود هناك مدار داخل  باإللكرتونات ومع ذلك، إذا كان 

ة ملثل هذا  فجوة الطاق تكون مللء هذا الفراغ.  ينتقل لكرتون من إحدى املدارات اخلارجية أن (، ميكن إلفائق السرعة بإلكرتون 
شعة السينية عن طريق  إنتاج األ ميكن أيضاا  اا نسبياا.قصري  ل املوجي لفوتون األشعة السينيةالطو  ل كبرية نسبياا، لذا يكوناالنتقا 

يتم تسخني  أنه  . يالحظ من هذا الشكل،21.8الشكل كما هو مبني يف   إلكرتونات عالية الطاقةقذف هدف معدين ب
اا للنظرية الكالسيكية  ريعها بواسطة حقل كهربائي إىل هدف التنغسنت. وفق( وتسفلمنت اإللكرتونات بواسطة سلك كهربائي)

هبدف التنغسنت، يتباطأ  اإللكرتون   جسيم مشحون إىل إصدار األشعة. وبالتايل، عندما يصطدميؤدي تسريع أي  ، للكهرطيسية
اإلشعاع الناتج عن أي جسيم  ن أ)يشري إشعاع الكبح إىل  .braking radiation الكبح إشعاعاإللكرتون هذا يصدر فجأة و 
جمموعة مستمرة من الرتددات، ألن اإللكرتونات سوف  ح على  ، حيتوي إشعاع الكبالوسط(. يف هذه احلالة   يتباطأ خاللمشحون  
 .بطرق خمتلفة  دفذرات اهلتصطدم ب

اإللكرتون مع إلكرتون داخلي    ، يصطدمهذا التفاعل. يف بعض احلاالت   عن  إشعاع الكبح ليس هو النوع الوحيد من اإلشعاع الناتج 
موجود  إلكرتون   هببوط )انتقال( دو. يتم ملء احلالة الفارغة  منط كرة البليار  - الذرة هذه إلكرتون من ، ويطرد ذرات اهلدفآخر من 

 .فوتون األشعة السينية مع إصدار (  السوية الطاقية احلالة )اخنفاض يف  إىل هذه يف مدار أعلى 
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 هدف التنغستن. األشعة السينية من صدراألشعة السينية. ت وبمخطط أنب  21.8 الشكل 

 

 تتوافق هذه احلروف مع املدارات الذرية  ،(… ,K, L, M, N)احلروف ب الطيفية لألشعة السينية طوط اخل جرى ترميز  ، تارخيياا 
 n = 1, 2, 3, 4, … )  )ملدار ىل اأي مدار عاٍل إ شعة السينية اليت تنتج عن االنتقال من . يرمز لألK  أي (n = 1)  بالرمزk   
 أي  αK باألشعة السينية  (n = 2)أي  Lسمى األشعة السينية اليت يتم انتاجها أثناء االنتقال من املدار تُ . و( rays-X K) أي
 rays-X αK ،االنتقال من مدار  وألشعة السينية اليت يتم انتاجها خاللM  أي( n = 3 ) باألشعة السينية βK أي rays-X βK، 

وهكذا   ،rays-X γK أي  γK باألشعة السينية  ( n = 4 )أي  Nاالنتقال من املدار  سمى األشعة السينية اليت تصدر عن كما تُ 
السويات  تكون بشكل مشابه. يتم متثيل هذه التحوالت بواسطة خمطط    Mو    Lىل املدارات  االنتقاالت من املدارات العالية إ.  دواليك

 . 22.8الشكل يف  الطاقية املبني 
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 .ألشعة السينية في الذرةإنتقاالت امخطط  22.8 الشكل 
 

عدن حبزمة من اإللكرتونات. تظهر انتقاالت األشعة  األشعة السينية الناجتة عن صدم امل  أمواج ع أطوال توز  23.8الشكل يوضح 
ع األشعة  توز للقمم يف املقابلة  اتسمى ترددات الفوتونأعلى منحين إشعاع الكبح. وتُ عند دف على أهنا قمم السينية يف معدن اهل

الطول املوجي احلاد )أقل بقليل    املعدن املستهدف. يتوافق نوع  حتديد  يف  استخدامها  وذلك نظراا إلمكانية  ،  بالرتددات املميزةالسينية  
حمظورة  لقصرية لألطوال املوجية ا ات تكون اإلشعاع مع اإللكرتون الذي يفقد طاقته بالكامل على فوتون واحد.  Kγ) قمةالن م

 . الطاقة بسبب احنفاظ
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الصادرة  الفضة. تتوافق القمم مع الترددات المميزة لألشعة السينية  من ن هدف ع  الناتجطيف األشعة السينية   23.8 الشكل 

 .دم بحزمة إلكترونيةطالفضة عندما تص عن

 أشعة سينية من األلمنيوم

  (Z = 13). لألملنيوم αK الطاقة املميزة وتردد األشعة السينية حساب 

 خطة الحل

حيمل    Lإلكرتون يف املداريرى  .  (n = 1)أي Kإىل املدار   (n = 2)أي  L بواسطة انتقال اإللكرتون من املدار ray -X αKيتم إنتاج 
ألن   K ونان يف املدار)تذكر أنه ال يوجد إلكرت  يقي شحنة النواة.  K ألن إلكرتوناا واحداا يف املدار ،  Z = 13 − 1 = 12 الشحنة

 .K .و L حالة اإللكرتون اآلخر شاغرة(. ميكن حساب تردد الفوتون الصادر من فرق الطاقة بني املدارين 

 الحل
أو يف   L . على افرتاض أن إلكرتونات أخرى يف املدار eV 10.2  اهلدروجني هويف ذرة   Kو  L ين بني املدار  الطاقي الفرق يبلغ 

 اا: هو تقريب  Z = 13يف الذرة مع  Kو   L ينتقي من شحنة النواة، فإن فرق الطاقة بني املدار ال   أعلى طاقة مدارات 
(8.39)eV                                    310 × 1.47 = eV) (10.2 21) − (13 = eV) (10.2 21) − Z( ≈ K → LEΔ  

  
)  بناءا على العالقة ) /L Kf E h→=  شعة السينية: يكون تردد األ 

3
17

15

1.47 10
3.55 10

4.14 10 .

eV
f Hz

eV s−


= = 


 

 مالحظة

 وبالتايل يكون طول املوجة :  ،  nm 10-0.1يف اجملال:طول املوجة النموذجي لألشعة السينينة  يكون 
8

10

17

3.0 10 /
8.5 10 0.85 .

3.55 10

c m s
nm

f Hz
 −
= = =  =


 

 . يف األملنيوم أشعة سينية  L → Kاالنتقال  ينتج عن وبالتايل 

 7.8 مثال



 

439 

على شحنة النواة أو    αK  مهماا مليكانيك الكم. وفقاا لنموذج بور تعتمد طاقة األشعة السينية يوفر توليد األشعة السينية اختباراا 
كبرية، وبالتايل، فإن طاقة   (ΔE) يف الذرة كبرية، وتكون الفروق الطاقية  كولون كبرية، فإن قوى  Z . إذا كانتZ العدد الذري 

. بإمهال التفاعالت بني اإللكرتونات، فإن  ات ذرة متعددة اإللكرتونحد يف  كبرية. للتوضيح، فكر يف إلكرتون وا   الفوتونات الصادرة
 : ة املسموح هبا هي يالطاق السويات 

(8.40 )       ( )2

2

13.6
n

z eV
E

n
= − 

 شحنة ال يرى"" (n = 2) ي أ  L، فإن اإللكرتون املوجود يف املدار هو العدد الذري للنواة. ومع ذلك   Zو   … ,n = 1, 2:حيث
 Z – 1  ألن إلكرتون واحد يف املدار ،K    فقط يف املدار  اا واحد  اا ة النواة. )تذكر أن هناك إلكرتون يقي من شحنK  ،  ألن اإللكرتون

 : هي  K و  Lالتقريبية لإللكرتون يف املدارين  ةلذلك، فإن الطاق . ( إزالته"  تاآلخر "مت
( ) ( )

( ) ( )

2

2

2

2

1 13.6

2

1 13.6

1

L

K

Z eV
E

Z eV
E

−
 −

−
 −

 

 : Kاىل املدار  Lون عند االنتقال من املدار الطاقة اليت حيملها الفوتوتكون 

( ) ( )

( ) ( )

2

2 2

2

1 1
1 13.6

1 2

1 10.2

L KE Z eV

Z eV

→

 
 = − − 

 

= −

 

 : Kىل املدار ، تكون طاقة فوتون األشعة السينية من أجل االنتقال من مدار خارجي إعام  بشكلٍ   العدد الذري. Zحيث 
( )

2
. tan 1L KE h f cons t Z→ = =  − 

 أو بشكل اخر: 
(8.41 )        ( )1 antZ const f− = 
  ،Zقيم كبرية للعدد الذري  من أجل  . )Moseley’s law )موزلي قانون هذه املعادلة هي  .ray-X αK ألشعةالرتدد املوافق ل fث حي

 تقريباا: يكون لدينا  
antZ const f 

  zكانت تابعية ذج إذا  جملموعة متنوعة من األهداف املعدنية. يتم دعم هذا النمو   fميكن التحقق من هذا التنبؤ عن طريق قياس 
ذج والنتائج التجريبية لكل من  و مقارنة بني تنبؤات النم 24.8الشكل يظهر  .Moseley، ويُسمى منحين  خطيةfللمتحول  
لء  مل اخلارجي دارإلكرتون امل هبط ينية عندما ياألشعة الس ينص على إصدار ت النموذج الذي املعطياتدعم   . Lو  Kسلسلة 

 .شاغر يف الغالف الداخلي

. إذا مت استبدال  بإلكرتونات عالية الطاقة يتم إنتاج األشعة السينية عن طريق قذف هدف معدين : من فهمك  تحقق  3.8 
 ، فما الذي حيدث لرتدد األشعة السينية؟ مرتني   أكربخر له رقم آاهلدف ب
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 لمنحنيات البيانية من منحنيات البيانية األصلية لموزلي. تم أخذ هذه ا  .(Moseley plot)مخطط موزلي   24.8 الشكل

(H. G. J. Moseley, Philos. Mag. (6) 77:703, 1914 ) 

 المميزة طاقة األشعة السينية
 .يف أنبوب األشعة السينية  تنغسنتمن مصعد  αK  حساب الطاقة التقريبية لألشعة السينية

 خطة الحل
. ولذلك فإن  وبالتايل سوف يغادر إلكرتون واحد  ،يف هذا املدار (شاغر )فراغ  ند حدوثع. Kإلكرتونات املدار من زوج  ميأل

.  73 مساوية ( Z=74)التنغستني  . وتكون الشحنة الفعالة يف حالةZمن  بدالا   Z – 1هي  Lالشحنة الفعالة إللكرتون يف املدار 

 8.8 مثال
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 . L → Kاالنتقال  بعدالطاقة اليت حيملها فوتون  بالتايل و   ، Kو  Lبني املدارين الطاقي  ميكن استخدام هذا الرقم حلساب الفرق
 الحل

 : كمايلي ray-X αK وبالتايل تعطى طاقة  ،73هي  Z لشحنة القيمة الفعالة ل

1E− 2 E= f  E− i E= E = Δα KE 

 حيث: 
 

 
 : ولدينا ايضاا 

2 2

2 02

73
_ (13.6 ) 18.1

2 4

Z
E E eV keV= − = = −

 
 : وبالتايل 

= −18.1 keV − (−72.5 keV) = 54.4 keVα KE 

 الحظة:م
تدرجيي بالنسبة للعناصر الثقيلة  تصبح طاقة األشعة السينية أكرب بشكل  . و إن طاقة الفوتونات الكبرية هذه منوذجية لألشعة السينية 

 ذرة التنغستني.  منإلكرتون داخلي    القتالع   V 50 000  لىيزيد ع  يلزم تطبيق كمون تسريع  .2Z كتابع للمتحولتزيد تقريباا    ألن طاقتها
 

 األشعة السينية تقنية

 يضاا فحص األمتعة يف املطارات أ(، 25.8الشكل ، كما هو احلال يف التشخيص الطب )شعة السينية العديد من التطبيقاتلأل

ألن   اا الظالل. نظر  بسببتنتج صور األشعة السينية  .لطائرةاألساسية لكونات املحىت الكشف عن الشقوق يف  ،( 26.8الشكل )  
، زاد  طاقة فوتون األشعة السينية  ت ، فإهنا خترتق املواد غري الشفافة للضوء املرئي. كلما زادينية لديها طاقة عالية األشعة السفوتونات  

، قل عدد فوتونات  كلما كانت املادة أكثر كثافةا .طاقة الفوتون ب وكذلك    ،يرتبط عمق االخرتاق بكثافة املادة و عدد املواد اليت خيرتقها.  
التعرض املفرط لألشعة  ، فإن  العظام واألورام. ومع ذلك حتديد كسور  األشعة السينية فعالة يف  . إن  غمق ظل أظهر الاألشعة السينية و 

 .)احلية(   السينية ميكن أن يلحق الضرر باخلاليا يف الكائنات البيولوجية
 

 
سينية نموذجي في   ( ينتج جهاز أشعةbوفي الجانب ). ( صورة باألشعة السينية ألسنان شخصaفي الجانب ) 25.8الشكل 

 . لإلشعاع شعاعات منخفضة الطاقة نسبيًا للحد من تعرض المريضإمكتب طبيب أسنان 
(credit a: modification of work by “Dmitry G”/Wikimedia Commons) 

2 2

1 02

73
_ (13.6 ) 72.5

1 1

Z
E E eV keV= − = = −
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 بتركيبه الجسم ألوان تتعلق. غمقاً  أكثر ظالً  كثافة األكثر المواد تعطي. األمتعة لحقيبة السينية األشعة صورة  26.8  الشكل

 (credit: “IDuke”/Wikimedia Commons) . الصورة هذه في األزرق باللون  المعدنية األجسام تظهر المادي،
 

األحيان  كثري من  اليف    هذه الصور  وفرتال  الطبية،    ، يف التطبيقات للجسم. ومع ذلك األبعاد    صوراا ثنائية صورة األشعة السينية    تعطي 
، ميكن للعظام  عة السينية ثنائية األبعاد للجسم، يف صورة األشستنتاجات مؤكدة. على سبيل املثالتخالص امعلومات كافية الس

التصوير املقطعي   CAT (computed axid tomography) (إخفاء األنسجة أو األعضاء الرخوة بسهولة. تعاجل املاسحة الضوئية 
شعة السينية يف "شرائح" يف مجيع أحناء اجلسم. ميكن أن تؤدي املعاجلة  طريق مجع العديد من صور األاحملوري( هذه املشكلة عن 

املعقدة لصور الكمبيوتر باستخدام االمتصاص النسب لألشعة السينية يف اجتاهات خمتلفة إىل إنتاج صورة أشعة سينية ثالثية األبعاد  
 .مفصلة للجسم

سقوط األشعة السينية على سطح مادة صلبة  إىل واجلزيئات. بالنظر   الذرات بنيةينية الستكشاف استخدام األشعة الس  اا ميكن أيض 
  حتت هذا "مستوى" الذرات  ن ح، بينما تنعكس فوتونات أخرى عالسط عن هذابلورية. تنعكس بعض فوتونات األشعة السينية 

(.  27.8الشكل على الشاشة )  ، صورة مجيلة لفة من السقوطبالنسبة لزوايا خمت ، ينتج التداخل بني هذه الفوتونات  السطح مباشرة.
مسى تفاعل األشعة السينية مع املادة الصلبة حيود األشعة السينية. املثال األكثر شهرة باستخدام حيود األشعة السينية هو  ُُ وي

 . DNA اكتشاف الرتكيب احللزوين املزدوج للحمض النووي 
 



 

443 

 
 بنية حول معلومات يعطي النمط تحليل(. دجاجة بيضة اليزومي) البروتين بلورات عن السينية حيود األشعة 27.8 الشكل

 (credit: “Del45”/Wikimedia Commons) .البروتين 

 

 Lasersالليزرات   | 6.8
 التعليمية األهداف 

 على:  ا  ، ستكون قادر الجزء من الفصلفي نهاية هذا 

 الالزمة إلنتاج ضوء الليزر. وصف العمليات الفيزيائية  •

 المتماسك وغير المتماسك.   تفسير الفرق بين الضوء •

 . Blu-Ray مشغالتو   CD األقراص المدمجة وصف تطبيق الليزر على مشغل •
 

إذا كانت الفوتونات اليت تشكل الضوء يف الطور    اا أحادي اللون. يكون الضوء متماسكضوء متماسك و   يصدر عنههو جهاز    الليزر
تنتقل  ، ملوجود يف جهاز الليزر اإلشعاعات (. عندما ميتص غاز اواحد لون ، وأحادية اللون إذا كان للفوتونات تردد واحد )ه نفس

  منها  البعض اآلخرظل ي، لكن نات على الفور إىل احلالة األساساإللكرتو هذه ة خمتلفة. تعود معظم يسويات طاق اإللكرتونات إىل 
  اإلسكانسمى " ، وهي حالة تُ ستقرةامله شب ع غالبية هذه الذرات يف احلالة . من املمكن وضةسمى باحلالة شبه املستقر يف ما يُ 

 ."population inversion المعكوس 
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  سوية طاقية أخفض اإللكرتون إىل  تقل هذا، ين(28.8الشكل شبه املستقرة )يف احلالة موجود عندما يؤثر فوتون على إلكرتون 
عندما   اا باحتمال كبري نسبي. حيدث ذلك لمحثوث ا إلصداربا سمى هذه العملية . وتُ اا ، وينطلق الفوتونان معاا إضافي اا فوتون صدر وي

ميلك  ، وبالتايل  (ΔE = h f).ارة و "غري املستثناة" لإللكرتوناملستث السويتنيلفرق الطاقة بني  تكون طاقة الفوتون الوارد مساويةا 
من اإللكرتونات    اا تونات مزيده هذه الفو . تواجhf  ىل إواملساوية    هانفس  زالة االثارة" الطاقة إبواسطة "    صادرالفوتون الوارد والفوتون ال 

املتماثلة.  ردود الفعل أو سلسلة من اإلثارات  من أو )شالل(  العملية. والنتيجة هي سلسلة  هذه ، وتتكررشبه املستقرةيف احلالة 
على طول خط  ه )اللون( والطور نفسه )أي نقطتان نفس الرتدد هلاالضوء يف ضوء الليزر  أمواجضوء الليزر متماسك ألن مجيع 

لنمط موجة الضوء املتماسك   اا ختطيطي رمساا  29.8الشكل يبني "اجلزء نفسه" من املوجة "(.  يكون علىاحلركة  اجتاهعمودي على 
 .وغري املتماسك

 

 
 .هالتردد نفستتمتع بفي توليد سلسلة من الفوتونات  f  تردد ب الواردالفوتون يتسبب فيزياء الليزر.  28.8  الشكل 

 
يحتوي نمط موجة بينما  ،لطورل هالتردد نفستتمتع بضوئية  أمواجيحتوي نمط موجة الضوء المتماسك على  29.8  كل الش

 .ترددات وأطوار مختلفةب ضوئية أمواجالضوء غير المتماسك على  
 

لرتفيه )عروض ضوء  ت )خطوط اهلاتف األلياف الضوئية( وا، مثل االتصاال تيزر يف جمموعة واسعة من التطبيقا يتم استخدام الل 
  اا ئات الرموز الشريطية(. ميكن أيضيف مبيعات التجزئة )قار ألوعية الدموية يف شبكية العني( و معاجلة اورام و والطب )إزالة األ الليزر( 

از  )خليط غالغازات   وأ، بلورات الياقوت( املواد الصلبة )على سبيل املثال  ، مبا يف ذلك ر بواسطة جمموعة كبرية من املواد إنتاج الليز 
ليزر صاحل لألكل! نناقش   - ستخدام اجليالتني إنشاء ليزر با  يف اآلونة األخرية( والسوائل )األصباغ العضوية(. مت  نيون - ليوماهل

 . Blu-Rayومشغالت  CDأدناه تطبيقني عمليني بالتفصيل: مشغالت األقراص املدجمة 

 CD playerمشغل األقراص 

بوصات   6القرص املضغوط هو قرص قطره  (CD). لومات الرقمية املخزنة على قرص مضغوط يقرأ مشغل األقراص املدجمة املع 
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الشكل  مصنوع من البالستيك حيتوي على "نتوءات" صغرية و "حفر" بالقرب من سطحه لتشفري البيانات الرقمية أو الثنائية )
ىل اخلارج من مركز القرص. عرض املسار أصغر من  (. تظهر املطبات )النتوءات( واحلفر على طول مسار رقيق للغاية يدور إ30.8
 .ارتفاع املطبات )النتوءات( أصغر، و من عرض شعرة اإلنسان  1/20

 

 
المضغوط هو قرص بالستيكي يستخدم النتوءات بالقرب من سطحه لتشفير المعلومات الرقمية.   القرص  30.8الشكل 

 .ن األلومنيوم وواحدة من البولي كربوناتيحتوي سطح القرص على طبقات متعددة، بما في ذلك طبقة م
 

، ألنه ميكن تركيز الضوء  ذا الغرضية. ضوء الليزر مناسب هللقراءة هذه املعلومات الرقم  اا ستخدم مشغل األقراص املدجمة ليزر ي
عاجلة بواسطة  واحلفر يف القرص املضغوط. بعد امل صدق، وبالتايل التمييز بني النتوءات املتماسك على بقعة صغرية بشكل ال ي

، يتم تركيز ضوء الليزر بواسطة عدسة على سطح القرص  مثل شبكة احليود واملستقطب وجممع حزمة األشعة(مكونات املشغل ) 
الضوء   يصدم "احلفرة" بشكل هّدام، لذلك ال يعكس  الضوء الذي  يتداخل ، فقط ضغوط. ينعكس الضوء الذي يصيب النتوء امل

".  0ويتم تفسري الضوء غري املنعكس على أنه "   ،" 1(. يتم تفسري الضوء املنعكس على أنه " هنا  )تفاصيل هذه العملية ليست مهمة 
يل جهاز مثل زوج من  اإلشارة يف مكرب للصوت يعمل على تشغ  هذه  ، ويتم تغذيةالناجتة إىل إشارة متثيليةرقمية  يتم حتويل اإلشارة ال

 .  31.8 الشكلجمة يف  . يظهر نظام الليزر ملشغل األقراص املدمساعات الرأس
 



 

446 

 
 ومكونات الليزر.  CDمشغل األقراص  31.8الشكل 

 

 Blu-Rayالمشغل 
، ويتم  ديو أو الصوت( املخزنة على القرص بقراءة املعلومات الرقمية )الفي  Blu-Rayمثل مشغل األقراص املدجمة، يقوم مشغل 

بشكل أكرب من    فيما بينهاأصغر بكثري وتكتظ     Blu-Rayرص  استخدام الليزر لتسجيل هذه املعلومات. تعد احلفر املوجودة على ق
، جيب أن تكون قوة التحليل لليزر أكرب. يتم حتقيق ذلك  لذلك  ، وميكن ختزين املزيد من املعلومات. نتيجةا األقراص املضغوطة

تستخدم األقراص املضغوطة   "Blu- Ray". (، ومن هنا جاء اسمنانومرت(  (λ = 405الطول املوجي    ي باستخدام ضوء الليزر األزرق ذ
   DVDو CD احلفر وتكوينات أجهزة املشغل اخلاصة بأقراص  مقاس 32.8الشكل يظهر  . وء الليزر األمحر(ض   DVDوأقراص 
قرص  ال أو   DVDأصغر مبرتني من احلفر املوجودة على قرص  Blu-Ray حجام احلفر على قرص إن مقاس أ Blu-Ray. ومشغل

بتخزين البيانات على طبقة البويل كربونات، مما جيعل البيانات    Blu-Ray ، يقوم قرص رص املضغوط. خبالف القCDضغوط امل
 .من السطح اا ه قريب جدأقرب إىل العدسة وجتنب مشاكل قابلية القراءة. يتم استخدام الطالء الصلب حلماية البيانات ألن 
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 .Blu-Rayمشغل و  DVD و CD الليزر في مشغل بين مقدرة الفصلمقارنة  32.8الشكل 
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 الثامن: مراجعة الفصل
 الكلمات المفتاحية:

 . الرقم الكمي املرتافق مع قوة العزم الزاوي املداري إللكرتون يف ذرة هدروجني (: l)للعزم الزاوي الدوراني الكمي    العدد

 لقوة العزم الزاوي املداري إللكرتون ذرة هدروجني.  z-ركبة الرقم الكمي املرتافق مع امل (:mالعدد الكمي لمسقط العزم الزاوي ) 
 اإللكرتون. وجود   ية%( الحتمال90منطقة يف الفراغ حتصر نسبة معينة )عادةا   المدار الذري:

 :  عزم مغناطيسي إللكرتون يساوي  غنيطون بور: م
eV/T5−J/T or 5.8×1024−9.3×10 

ذي طاقة عالية من اإللكرتونات )أو اإلشعاع الناتج عن التسارع ألي   عشعاع صادر عن استهداف معدن بشعا إ إشعاع الكبح: 
 جسيم مشحون يف مادة( 

 جمموعة من العناصر يف العامود نفسه من اجلدول الدوري للعناصر، واليت تتمتع باخلواص الكيميائية نفسها.   المجموعة الكيميائية: 
 الطور نفسيهما. و ضوء يتكون من فوتونات تتمتع بالتواتر  الضوء المتماسك: 

 رابطة كيميائية تتشكل من خالل تشارك إلكرتونات بني ذرتني.  :ساهمية الرابطة الت
 ملعدن الليثيوم.  12s21sمتثيل حلالة اإللكرتون يف الذرة، مثل   : ياإللكترون  التشكيل

 السبيين.  ي دار امل الرتابطبنية مفصلة للطيف الذري الصادر عن  : ةالدقيق  بنية ال
 . اا اإلثارة تدرجيي نزعإلكرتون يف ذرة و   شعاع الناتج عن إثارةاإل :فلورة ال

 السبيين.  يدار امل الرتابط بنية مفصلة للطيف الذري عن  البنية عالية الدقة:
 تني. اكس رابطة كيميائية تتشكل من التجاذب الكهربائي بني أيونني يتمتعان بشحنتني متع الرابطة األيونية: 

 . اتلإللكرتون ة إثارة تسلسلي زعنضوء متماسك ناتج عن   الليزر: 
 مصطلح آخر للعدد الكمي ملسقط العزم الزاوي.  العدد الكمي المداري المغناطيسي

 متثيل تصويري، أو خريطة للنشاط املغناطيسي على سطح الشمس.  الماغنيتوغرام:
 احلالة اليت يبقى فيها اإللكرتون يف حالة إثارة.  الحالة شبه المستقرة:

 لضوء الذي يتكون من فوتونات تتمتع بالتواتر نفسه. ا  أحادي اللون:
 . السينية شعة األ اتر متثيل بياين للعدد الذري مقابل اجلذر الرتبيعي لتو  تمثيل موسلي البياني: 

 . السينية شعة األإلنتاج   السينية شعة األتواتر فوتون العدد الذري و عالقة بني  قانون موسلي: 
 قياس لقوة احلقل املغناطيسي الناتج عن العزم الزاوي املداري لإللكرتون.  قطب: العزم المداري المغناطيسي ثنائي ال 

   (sn, l, m, m)ها أن يتمتعا بالقيم نفسها لألعداد الكمية األربعة  ال ميكن إللكرتونني يف الذرة نفس ولي: امبدأ ب
 رة. حتتوي فيها معظم الذرات على إلكرتونات شبه مستق (حالة سوية ) : عكوسالم  سكاناإل 

 عدد كمي مرتافق مع الطاقة الكلية إللكرتون لذرة هدروجني.  (:n)  العدد الكمي الرئيس
 . rتابع يستخدم لتحديد احتمال وجود إلكرتون يف فاصل فراغي نصف قطره  تابع الكثافة االحتمالية اإلشعاعية:

 (. حمظورة)قواعد حتدد ما إذا كانت االتنقاالت الذرية ممكنة أو ممنوعة   : صطفاءقواعد اال
 إللكرتون. ا سبنيللعزم الزاوي ل z  ركبةعدد كمي مرتافق مع امل  (:sm)   سبين لمسقط الالعدد الكمي  

 . إللكرتونا  سبنيلعزم الزاوي  عدد كمي مرتافق مع ال (: s) سبين العدد الكمي لل
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عزوم املغناطيسية فيها مصطفة وغري  بروتون اليت تكون ال  - انتقاالت ذرية بني حاالت جمموعة إللكرتون  :مدار ال  - سبينانتقاالت ال
 مصطفة. 
 الزاوي املداري يف اإللكرتون.  عزماحلقل املغناطيسي الناتج عن ال اعل بني عزم مغناطيسي إللكرتون و تف  الدوران:  -سبين تزاوج ال

 مصدراا فوتوناا آخر.  ض إىل سوية طاقية أخفليهبط    شبه املستقرة إلكرتوناا يف احلالة    اقي طفوتون    ث: عندما حي ثوثةاإلصدارات المح
ستة أعمدة يف اجلدول الدوري للعناصر الذي حيتوي على إلكرتونات    وآخر: عنصر موجود يف الفراغ بني أول عمودين  معدن انتقالي 

 . d ةة الفرعي يالطاق السوية متأل 
 إلكرتون يف املدار اخلارجي لذرة يشارك يف الرتابط الكيميائي.   :التكافؤ إلكترون 
 ة حبقل مغناطيسي خارجي. يلسويات الطاق ام يستق:  أثر زيمان 

 

 المعادالت المفتاحية:
L = √l(l المداري العزم الزاوي  - + 1) ℏ 

 ℏ=m  zL المداري لعزم الزاوي ل  z ركبةالم -

 |= dr2rπ42|n00ψP(r)dr     لشعاع ل  يةالحتمال اتابع الكثافة  -

ℏ S = √s(s      لسبينالعزم الزاوي ل  - + 1) 

      ℏ s=m zS          سبينللعزم الزاوي لل z ركبةالم -

( ⃗⃗ S      اإللكترون سبينالعزم المغناطيسي ل -
𝑒

2𝑚𝑒
= ( s μ ⃗⃗⃗   

⃗⃗ L  العزم المداري المغناطيسي ثنائي القطب لإللكترون -  )
𝑒

2𝑚𝑒(-=  s μ ⃗⃗⃗   

⃗⃗ 𝐁 المغناطيسي الخارجي والحقلالمغناطيسي ثنائي القطب المترافقة مع التفاعل المغناطيسي بين العزم المداري  كامنةالطاقة ال -  ⃗   :

BBB=mµzU(θ)=−µ 

 .N=4l+2 :لذرة هدروجين  ةفرعي الة يطاقال  ية و السالعدد األعظم لإللكترونات في  -

   .Δl= ±1  :للهدروجينلالنتقاالت الذرية في ذرة مماثلة  صطفاء قاعدة اال -

 . constant√𝑓 = (Z-l)   السينيةشعة  األقانون موسلي إلنتاج  -

 

 ملخص الفصل:
 ذرة الهدروجين: 1.8

 أن توصف ذرة اهلدروجني بتابعها املوجي أو الكثافة االحتمالية أو الطاقة الكلية أو العزم الزاوي املداري.  ميكن •

 (. n, l, m)تتحدد حالة إلكرتون يف ذرة هدروجني بأعدادها الكمية   •

 بعمل تنبؤات مبنية على البيانات االحتمالية.  شرودنغر على عكس منوذج بور للذرة، يقوم منوذج  •

 ممكن أن تستعمل األعداد الكمية لذرة هدروجني حلساب معلومات مهمة عن الذرة.  •

 العزم المداري المغناطيسي ثنائي القطب لإللكترون. 2.8
 حلقة تيار. ل كتتمتع ذرة اهلدروجني خبواص مغناطيسية ألن حركة اإللكرتون فيها تعم  •
تفاعل  ل سويات الطاقة لذرة هدروجني، املرتافقة مع العزم الزاوي املداري، حتت تأثري حقل مغناطيسي خارجي نتيجةا م تنقس •

 العزم املداري الزاوي املغناطيسي مع هذا احلقل املغناطيسي. 
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ئي القطب للذرة  ناميكن أن تستخدم األعداد الكمية إللكرتون يف ذرة هدروجني حلساب مقدار العزم املداري املغناطيسي ث  •
 واجتاهه. 

 سبين اإللكترون  3.8
 حالة إلكرتون يف ذرة هدروجني من خالل األعداد الكمية اخلمسة. عن  عرب  ميكن أن يُ  •
1=  إللكرتون ا سبني لالعدد الكمي الزاوي  يساوي  •

2⁄ + . 
ms  + =1  هو سبنيالعدد الكمي ملسقط العزم الزاوي لل •

1  -أو  ⁄2
 لألسفل(.  بني سلألعلى أو   سبني )  ⁄2

 للطيف اهلدروجيين من خالل التفاعالت املغناطيسية ضمن الذرة.   دقةأو البنية عالية ال  تُفس ر البنية الدقيقة •
 مبدأ االستبعاد والجدول الدوري 4.8
 على أنه ال ميكن إللكرتونني يف ذرة أن حيمال مجيع األعداد الكمية نفسها.  ينص مبدأ باويل •
 يف الذرة.   سبني اإللكرتوناجلدول الدوري للعناصر من خالل الطاقة الكلية أو العزم املداري الزاوي أو ميكن أن تُفس ر بنية  •
الطاقة الفرعية اململوءة يف   وسويات سويات الطاقة  ميكن أن يُعرب  عن حالة الذرة بأشكال إلكرتوناهتا الفراغية، واليت تصف •

 الذرة.
 الطيف الذري واألشعة السينية 5.8
 ص اإلشعاع ويصدر بواسطة انتقاالت سويات الطاقة الذرية. مُيت   •
 ميكن استخدام األعداد الكمية لتوقع كٍل من الطاقة والتواتر وطول املوجة للفوتونات الناجتة عن االنتقاالت الذرية.  •
الية الطاقة )فوق  عندما يُثار إلكرتون يف ذرة عدة خطوات فوق احلالة األساسية بامتصاص فوتونات ع ة الذري  فلورة الدث حت •

 البنفسجية(. 
   للذرة.  ة ة خارجيي طاق  سويةلذرة بإلكرتون من   ةة داخلييطاق  سوية عندما ميتلئ فراغ يف  السينية شعة األتصدر فوتونات  •
 للذرة.   Zبالعدد الذري  السينية شعة األيتعلق تواتر إشعاع  •

 الليزرات 6.8
 ر"(. : ضوء )أحادي اللون و "مرتبط بالطو ضوء الليزر متماسك  •
 غازية(.  أو سائلة أو اإلثارة الالحق لإللكرتونات يف مادة )صلبة  نزعو  عكوس امل عن االسكانينتج ضوء الليزر  •
 األقراص. هذه املعلومات الرقمية احملفوظة على  قراءةل  Blu-Ray أقراص  و  CDمشغل القرص  يف ستخدم الليزر يُ  •
 

 نظرية: أسئلة
 ذرة الهدروجين 1.8
 يزيائية لكل من األعداد الكمية يف ذرة اهلدروجني. عّرف األمهية الف . 1
 االحتمالية واملدارات الذرية. وصِّف احلالة األساسية للهدروجني من حيث التابع املوجي والكثافة . 2

 مّيز بني منوذجي بور وشرودنغر لذرة اهلدروجني، بالتحديد قارن بني الطاقة والعزم الزاوي املداري للحالة األساسية. . 3
 العزم المداري المغناطيسي ثنائي القطب لإللكترون  2.8
 بني هذه اخلطوط.  روقالفالذي حيدد العدد و  وماي خارجي. حبقل مغناطيس قسمر ملاذا اخلطوط الطيفية لذرة اهلدروجني تن فسِّ . 4
  ركبة امل  -cالعزم الزاوي،  -bالطاقة الكلية،  - a توضع ذرة اهلدروجني يف حقل مغناطيسي. أي من هذه الكميات التالية تتأثر؟. 5
z   ،للعزم الزاويd-  .الزاوية القطبية 



 

451 

 العزم املداري املغناطيسي ثنائي القطب؟على أي من العوامل يعتمد . 6
 سبين اإللكترون 3.8

 ( ميكن أن تتفاعل مغناطيسياا مع حقل مغناطيسي خارجي. l = 0كيف أن ذرة اهلدروجني يف احلالة الرئيسية )  فسِّر. 7

 دروجني. اهلذرة يف  إللكرتون    سبيينلعزم الزاوي اال قارن بني العزم الزاوي املداري و  .8

 ؟ إللكرتون. هل يوجد جسيمات تكون هذه القيم هلا خمتلفة smو  s لعددين الكموميني مجيع القيم املمكنة لعدد  . 9
 ؟ العزم الزاوي متحاذية  أشعة هل من الضروري أن تكون . 10
 الدوران؟ -ني سبال رابط ما هو ت. 11

 مبدأ االستبعاد والجدول الدوري 4.8
 الرتابط اجلزيئي. بدأ من أجل فهم البنية الذرية و لالستبعاد؟ اشرح أمهية هذا امل ما هو مبدأ باويل . 12

 يف اجلدول الدوري.   هقارن بني األشكال الفراغية لإللكرتون للعناصر من العمود نفس . 13

 لكرتون للعناصر اليت تنتمي للسطر نفسه يف اجلدول الدوري للعناصر. قارن بني األشكال الفراغية لإل . 14
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 طول موجة الفوتون؟ 
. ما هو تواتر هذا الفوتون  k السوية الطاقية املميزة العظمى من التقاط إلكرتون حر يف فراغ  سيين تأيت طاقة فوتون شعاع . 97

 احلر ال يتمتع بطاقة حركية ابتدائية.  لكرتونللتنغيستني باعتبار أن اإل
 . 2Zو  1Zا األرقام الذرية ملعنصرين هل   سييناستخرج تعبرياا عن النسبة بني تواتر فوتون شعاع . 98
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 لكٍل من النحاس والفضة.   سيينقارن بني طول موجة فوتون شعاع . 99

لالستخدام    -  fm 0.0100   -بطول موجة  سينية شعة  حصل على أسيين لتما هو الكمون الالزم تطبيقه على أنبوب شعاع    - . أ100
   املتناقضة؟ نطقية أو املما هي الفرضيات غري   -ما هو غري املنطقي يف هذه النتيجة؟ ج - يف البحث يف تفاصيل النواة؟ ب

يف الطيف،   ادر. تلميذة يف خمترب فيزياء تعاين طيف اهلدروجني بشبكة احليود من أجل قياس أطوال األمواج لالشعاع الص. 101
والعدد الكمي األساس للحالة    inباعتبار أن هذا جزء من سلسة باملر، حدد    -. أ nm 589وجتد أن طول موجته    تالحظ خطاا أصفر

 املتناقضة؟  ما هي الفرضيات غري املنطقية أو   -هذه النتيجة؟ ج ما هو غري املنطقي يف - االبتدائية. ب
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 CONDENSED MATTER PHYSICSفيزياء المادة المكثفة   |تاسع الفصل ال

 
ًا الضوء. مما يجعله مناسب إلى مستويات ناعمة تعكس cleaveبفلقها تسمح البنية البلورية للكوارتز  1.9الشكل 

األساس  رات هيوهذه البلو  النقي، بلورات بشكله أيضاً  العنصر الرئيس في الكوارتز. ويشكل ليكون،للمجوهرات. الس
 حول العالم. يات نصف الناقلة لصناعة اإللكترون

 

 مخطط الفصل
 أنواع الروابط الجزيئية 1.9
 الجزيئيالطيف  2.9
 الروابط في المواد الصلبة البلورية 3.9
 نموذج اإللكترون الحر في المعادن 4.9
 نظرية عصابات الطاقة في المواد الصلبة 5.9

 ةأنصاف النواقل واإلشاب 6.9
 أجهزة أنصاف النواقل 7.9
 الناقلية الفائقة 8.9

 

  ة:ـــمقدم
.  الفائقة   نواقل والنواقل أنصاف ال ميكانيك الكم جلمل أكثر تعقيداا مثل اجلزيئات واملعادن و سنقوم يف هذا الفصل، مبعاينة تطبيقات  

  م أيضاا مفاهيم عديدة جديدة، ت الكمومية. وسنقدواحلاال   املداراتو املوجية    سنراجع ونطور مفاهيم من الفصل السابق، منها التوابع 
 أزواج كوبر. وطاقة الروابط واإلشابة و  طاقة فريمي و الطاقة الدورانية  وسويات  ، لتسامهيةمنها الروابط ا
والسيما    المواد الصلبة البلورية قيمة بسبب مجاهلكان ل،  مضت  . لقرونةيف هذا الفصل هو البنية البلورية للمواد الصلب   املوضوع الرئيس

مثل الكوارتز والفلزات املعدنية. ومكنت البنية البلورية ألنصاف النواقل مثل  البلورات اجليولوجية  وأيضاا الزمرد، اجملوهرات كاألملاس و 
تكسبها اخلصائص  املواد الصلبة  . يف هذا الفصل سندرس كيف أن بنية الصناعات اإللكرتونية من حتقيق جناحات يف ليكون الس

 . وغريهاة مثل املتانة والشفافية والناقلية الكهربائية املختلف 
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 Types of Molecular bondsأنواع الروابط الجزيئية  | 1.9
 األهداف التعليمية 

  على: ا  ، ستكون قادر الجزء من الفصلفي نهاية هذا 

 التمييز بين أنواع الروابط الجزيئية.  •

 كولون. ة التأين واأللفة اإللكترونية وقوة  مفاهيم طاق باستخدام  تحديد طاقة التفكك لجزيء   •

 وصف الرابطة التساهمية من حيث تناظر التبادل.  •

 تفسير البنية الفيزيائية لجزيء ما باستخدام مفهوم التهجين.  •
 

،  ية وم الكيمياء الكمتشرح األساس للكيمياء ككل. وكان  اجلزيئات،بشكل كبري يف شرح البنية والروابط بني ميكانيك الكم جنح 
دروجني يف هذا اجلزيء  اذا زاوية الرتابط بني ذرات اهلملو موجود  O2H اءملاذا جزيء امل :مثل أساسية تساؤالت  ،كما تدعى عادةا 

تطبيق ميكانيك  إن درجة حرارة الغرفة.  عندل املاء السائل مع بعضها لتشك هذه اجلزيئات تتحد  اذا ملو  ، 104.5° التحديدهي ب
 فقط.   اا ، هلذا نقاشنا سيكون كيفيالناحية الرياضية ن صعباا للغاية من الكم على اجلزيئات قد يكو 

مناذج علمية خمتلفة. سننظر يف بعض احلاالت، إىل اجلزيء أو البلورة   خالل دراستنا للجزيئات ومن مث املواد الصلبة،  سنستخدم 
يف حاالت أخرى، سوف  و وذج بور. كما يف من،  بدقة -مسارات حمددة تدور حوهلا وفق كمجموعة نوى نقطية مع إلكرتونات 

رتون. من الضروري تذكر أننا  اإللكميكانيك الكم لدراسة هذه اجلمل باستخدام الداالت املوجية ومفهوم سبني نوظف معرفتنا يف 
ألقوى،  النماذج املختلفة مفيدة يف أغراض خمتلفة. حنن ال نستخدم دائماا النموذج ا الفيزياء احلديثة بنماذج خمتلفة، وهذهندرس 

 لالستخدام وافياا للغرض.   واألسهلقل قوة األنموذج ال عندما يكون 
 

 أنواع الروابط:
يونية عندما ينتقل إلكرتوناا من ذرة إىل أخرى.  األ رابطة  ال   نواع من الروابط الكيميائية. تتشكلتتشكل الوحدات الكيميائية من عدة أ

- طبةبسبب اجنذاب جزيئات مستق  سدير فال رابطة فان  باإللكرتونات. حتدث    تسامهية عندما تتشارك ذرتان أو أكثرالرابطة  ال  حتدث
الرتابط    يتمأنواع متعددة أخرى من الروابط أيضاا. عادةا وتوجد التسامهية. األيونية و كبري أضعف من الروابط هي إىل حد  الشحنة و 

 . ةوالتسامهيهذا القسم على الرابطة األيونية  عرب أكثر من آلية واحدة. سريكز
 

 الروابط األيونية:
ذرة الصوديوم   .NaClالصوديوم  كلور مثل   . إهنا تفسر تشك ل مركبات امللح الروابط للفهمع ا نو أأسهل  من الرابطة األيونية تعد 

ون  من الطاقة إلزالة هذا اإللكرت   eV 5.14فقط  ويلزم  .  3sلكرتون  اإل    لذرة النيون مع إضافةرتتيب اإللكرتوينال( هلا نفس  Na)رمزها  
أكثر ثباتاا   اا مكتسباا ترتيب جماورة.هذا اإللكرتون لذرة  لة أن يتخلى عن لصوديوم ميكنه بسهو ميكن ل  وبذلك من ذرة الصوديوم. 

، هلذا يقبل بسرعة هذا اإللكرتون إذا كان  ة التكافؤي سويته الطاقية( فقط إىل إلكرتون ليكمل Clحيتاج الكلور )و لإللكرتونات. 
  حنو  ه العمليةالطاقة املعطاة من قبل ذرة الكلور يف هذتبلغ ، ة كبري   ةإلكرتوني نقول إن للكلور إلفة  وهبذاديوم. ن ذرة الصو بالقرب م 
3.62 eVاا الكلور تصبح أيون وذرة  اا موجب  اا . بعد أن ينتقل اإللكرتون من ذرة الصوديوم إىل ذرة الكلور، تصبح ذرة الصوديوم أيون  

 : كمايلي زمة هلذا االنتقال  . تعطى الطاقة الكلية الالاا سالب
3.62 eV = 1.52 eV. -= 5.14 eV  transferE 
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 :  كما يلي املرافقة هلذه القوة   الكامنة  . تعطى الطاقةكولون  جتاذبلقوة الكلور السالب  وأيونأيون الصوديوم املوجب خيضع 
9.1  𝐾𝑒2

𝑟0
 -=  coulU 

nm.1.440 eV=  2Ke :حيث
 األيونني. هو البعد بني  0rو   

ذلك إذا   ومعتصبح قوة التجاذب بني األيونات أكرب.  ،(الطاقة الكامنة معاا )ينزال حاجز  والصوديومبينما يتحرك أيونا الكلور 
 . (overlap)ا بالرتاكب وجية إللكرتوناهتامل تبدأ التوابع من بعضها  أصبحت األيونات قريبة جداا 
تتحقق مسافة الفصال التوازن  أعلى.  سوية طاقية  اجلزيء إىل كل لكرتونات و اإل  ل هذا الفع رفع ي ، بالنظر إىل مبدأ االستبعاد

equilibrium separation distance  يف حالة . )الدنيا( طول الرابطة( بني األيونني عندما يكون اجلزيء يف طاقته األخفض )أو  
NaCl    0.236  تبلغ هذه املسافة حنو  الذرة،ثنائي nm.    جزيءة الكلية لل الطاق  2.9يوضح الشكل  NaCl  املسافة بني األيونني  كتابع . 

 

 
عندما تكون  تتحقق مسافة الفصل التوازنيالصوديوم.   تابعية الطاقة للمسافة بين األيونين في حالة كلور 2.9الشكل 

 .(eV 4.26−) الطاقة الكلية أصغرية 
 

 هي:  جزيء ملح وحيد الطاقة الكلية الالزمة لتشكيل 
9.2                     Uex U+ coul+ U transfer= E form 

سالبة   𝑈𝑓𝑜𝑟𝑚قيمة جيب أن تكون لالستبعاد.  بسبب مبدأ باويللتنافر بني اإللكرتونات املركزية هي الطاقة املرافقة ل   𝑈𝑒𝑥 :حيث
 كما يلي:   تكتبو  ،ة األساسي زيء إىل أيوناته بالطاقة الالزمة لفصل اجل  طاقة التفكك  حتدد تلقائياا. لرابطة ا لكي تتشكل 

9.3                                  Uform= − U diss 
 . نموذجيةال هاقيم 1.9الجدول   )طول الرابطة(، يبني  توازين تفكك مميزة ومسافة الفصل الالذرة طاقة  جزيء ثنائي كل ل
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 قيم طول الرابطة لبعض المركبات. 1.9جدول ال
 nmفة الفصل التوازني )طول الرابطة( مسا eVطاقة التفكك   الجزيء 

NaCl 4.26 0.236 

NaF 4.99 0.193 

NaBr 3.80 0.250 

NaI 3.10 0.271 

NaH 2.08 0.189 

LiCl 4.86 0.202 

LiH 2.47 0.239 

LiI 3.67 0.238 

KCl 4.43 0.267 

KBr 3.97 0.282 

RbF 5.12 0.227 

RbCl 4.64 0.279 

CsI 3.57 0.337 

H-H 4.5 0.075 

N-N 9.8 0.11 

O-O 5.2 0.12 

F-F 1.6 0.14 

Cl-Cl 2.5 0.20 
 

 طاقة الملح
 (؟NaClامللح )  تفكك جزيئة ما هي طاقة  
 خطة الحل:

تأين الصوديوم    عمليات:  الطاقة املرافق هلذه الرابطة على ثالثة  تغري ( هو ملح يتشكل من رابطة أيونية. يعتمد  NaClالصوديوم )  كلور
  فإهنا  (. إذا اقرتبت األيونات كثرياا Na ,   -Cl+لأليونات الناجتة ) ، وجتاذب كولون ون ذرة صوديوم من قبل ذرة الكلورإلكرت وقبول 

 . 0.236nm 0r = تبلغ املسافة الفصل التوازنية حنو (. eV 0.32تتنافر حبسب مبدأ االسبتعاد ) 

 الحل:
عند مسافة   . تكون الذراته الفقرةكما ناقشناه سابقاا يف هذو  eV 1.52هو  Clإىل  Naنتقال إلكرتون من تغري الطاقة املرتافق ال

   الكامنة الكهرساكنة للذرات حنو: طاقة تبلغ ال .0.236nm=  0rمبتعدة مبسافة   الفصل التوازنية
6.10 eV.-=  

1.44𝑒𝑉 .𝑛𝑚

0.236 𝑛𝑚
  -=  

𝐾𝑒2

𝑟0
 -=  coulU 

 : هو NaCl جزيئة  شكلت الكلي املرتفق مع الطاقي الفرق 
=1.52eV +(−6.10eV)+0.32eV=−4.26eV ex+ U coul+ U transfer= E formE. 

 . eV 4.62 حنو NaCl التفكك اجلزئيةطاقة   وبالتايل،

 مالحظة:
ن  إىل أيو  NaCl لفصل جزيئةأو الطاقة الالزمة  لتفككة. طاقة اي ناحية الطاقالبرابطة أيونية مناسب من  NaCl جزيئةل إن تشكُّ 

+Na   و-Cl  4.62هي eV،    2.9الشكل  موافقة مع وهي . 

  ؟ 1.9موجبة يف املثال لباويل املرتافقة مع مبدأ االستبعاد  الكامنة ملاذا الطاقة  :تحقق من فهمك1.9  
 

 
 

 1.9مثال 
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املعامل    هذا  يأخذ  بثابت مادلونغ.عرف  مبعامل يُ   coulU  يلزم تعديل الطاقة الكامنة الكولونية   NaClصوديوم يف بلورة  ال أيون  من أجل  
 حنو NaClلونغ لبلورة تبلغ قيمة ثابت مادالصوديوم القريبة. من أيونات الكلور و  باحلساب التفاعل بني أيون الصوديوم مع كل

زيء  اجل  وهي أكرب بقليل من حالة  nm 0.280  وتبلغ حنو   Cl-و     Na+بني أيوين    التوازنيةل  املسافة الفص تدل هذه القيمة على    .1.75
 . سنعود إىل هذه النقطة الحقاا. NaClرة ثنائي الذ

 

 الروابط التساهمية
يف الرابطة التسامهية يتم تشارك إلكرتون بني ذرتني. آلية الرابطة األيونية    بينما  . خرىمن ذرة إىل أ  لكرتوناإل   ينتقل يف الرابطة األيونية

للتجاذب  السالبة  الطاقة الكامنة لة تكون فيها وجد مسافة فاصحيث ال ت, 2COو  2H ,2Oال ميكنها تفسري وجود جزيئات مثل 
ية ترابط هذه اجلزيئات برابطة تسامهية على فهم أعمق  لتشكيل األيونات. يعتمد الفهم الدقيق لكيف   الالزمةمن الطاقة    باملطالأكرب  

 ولكننا نوعاا ما سنصف اآلليات يف القسم التايل.  والذي يتخطى ما يغطيه هذا الكتابمليكانيك الكم 
𝐻2  باستخدام املثال البسيط جلزيء   الروابط التسامهية   ميكن فهم

ونني. هذا  لربوت لذي يتضمن إلكرتوناا واحداا يف احلقل الكهربائي  وا  +
يف كال البئرين بشكل متساٍو،  اإللكرتون  هذا  وجد  (. من املمكن أن ي 3.9الشكل  بإلكرتون يف بئر مربع مزدوج )   النظام ميكن منذجته

 منتصف املسافة بني البئرين.   أو غري متناظر يف نقطة عند  التابع املوجي متناظراا كون يلذلك قد 
 

 
𝐻2  نموذج ببعد واحد للرابطة التساهمية في جزيئة 3.9الشكل 

+. a - مشترك من لكترون التابع الموجي المتناظر إل
 .المتناظرغير التابع الموجي   -b. ن(بالبئرين المربعين المحدودين موجبي الشحنة. )الممثل قبل البروتوني

 

احلالتني املمكنتني التاليتني: إما  يف حالة من  يكون التابع املوجي األساسية،افة كبرية. يف احلالة مبس تباعدان ن م أن البئري  اآلن ختيل
سالبة يف اآلخر )حالة   قمةو أو قمة موجبة يف بئر  التناظر(، ن )حالة قمة موجبة وحيدة )تابع يشبه اجليب "حدبة"( يف كال البئري

احلالة غري  التابع املوجي متناظر هو احلالة األساسية و صبح كن عندما يقرتب البئران يهلاتني احلالتني نفس الطاقة. ولتناظر(. عدم 
حلالة املالئمة   هي اياا تناظرة مكاناملاحلالة  تصبحلكرتون. السوية الطاقية لإل تنقسم مبعىن آخر  -الة املثارة األوىل املتناظرة تصبح احل

 خفض(. األطاقة الة )يناحية الطاق المن 
  ()𝑒−𝑟/𝑎  الشكل املوجية للحالة األساسية    يف هذه احلالة يكون للتوابع  اهلدروجني.   شرتك بني ذريت التحليل نفسه مناسب إللكرتون م 

ة عالية  على وجود كثافة بشحن  مكانياا واليت تؤكدتناظرة املاحلالة  ة يناحية الطاق المة من واألكثر مالء يف بعد واحد.  𝑒(−|𝑥|/𝑎())أو 
 . البعض  الشحنة لبعضهما  الربوتونني موجب  اإللكرتونان على األغلبسيجذب  حيث تصف بني الربوتونني يف املن 
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اا عالقتهما املكانية  فيجب أن يصف كال اجلسيمني متضمن التابع املوجي , 2Hلتشكيل جزيء  جلملة ا إذا أضيف إلكرتون ثاٍن هلذه
ات. )"إذا رأيت إلكرتوناا واحداا،  لكرتونبني اإل املوجي عدم القدرة على التمييز  هذا التابع راعي النسب. وجيب أيضاا أن ي والسبني 
.  تناظر التبادلاصية هذه اخلعى تدو  تأثري ملحوظ،  أي  تبادل اإللكرتونات عن  جيب أن ال ينتج  باألخص، . رأيتها كلها"( فقد
ث ينتج تغيري كلي يف إشارة  حيتابع املوجي أو غري متناظر، حبيث ال ينتج أي تغيري يف ال  تناظر التبادل متناظراا، كن أن يكون مي

 . غري قابل للمالحظة  وكالمها - التابع املوجي 
مرتبطان    إلكرتونان   املثال، ل  عند التبادل. على سبي   غري متناظر لكرتونان  إلل   لتابع املوجي الكلي كون ا جيب أن ي  الحقاا، نناقش  س  كما

مع سبينني   أو غري متناظرة املكان (↓↑)حالة متناظرة املكان ومع سبينني متوازنني متعاكسني  دروجني ميكن أن يكونا يفاهلجبزيء 
التسامهي. إذا    ابط يف الرت ية وهي املستخدمة  ناحية الطاق الهي املالئمة من    املتوازيني واملتعاكسني   تكون حالة السبينني .  (↑↑)متوازيني  

هذا التأثري   اا. )يف جزيئات أخرى خيضع مهم التنافر بني الربوتوننييف هذه احلالة يصبح  كبري، من بعضهما بشكل   اقرتب البوتونان
 .  eV 4.52  بطاقة ربط مساوية   nm 0.074  التوازن اليت تبلغ حنو مسافة يصل إىل   2H . وكنتيجة( ملبدأ االستبعاد

 

 ذا الربنامج التعليمي واحملاكاة التفاعلية:    تفضل بزيارة ه 
PBS Learning Media tutorial and interactive simulation (https://openstaxcollege.org/l/21covalentbond) 

 . 2Hيف جزيء  الستكشاف قوى التجاذب والتنافر اليت تعمل على اجلزيئات والروابط التسامهية 
 

دروجني ثنائي  من ه  Hقرتب  اذا  إألنه    ، 3Hال يتشكل اجلزيء    ، يد من أنواع اجلزيئات. على سبيل املثاليستبعد ميكانيك الكم العد
ني. إذا كانت اإللكرتونات الثالثة يف  ييف الذرتني األخر  نيمع اإللكرتون سيرتاكبهذه الذرة لإللكرتون يف   املوجي فإن التابع ،الذرة

الذي هو مرفوض حبسب مبدأ  و  ،جبميع األرقام الكميةونات كرت اإللهذه زوج من رك يتشا ،احلالة األساسية للذرات اخلاصة هبا
  هذه  بني مسافة فصل وجدتال . ة أعلى يطاق  سوية رب واحد من اإللكرتونات على أن يصبح يف ذلك جيُ بدالا عن  . االستبعاد

  ، تلقائي. بشكل مشابهالرتابط الحيدث عنده  ثحي  -التغري الكلي يف الطاقة هلذه العملية سالب  عندهايكون  ةثالث الربوتونات ال
2He  إلكرتونات تكافئ لتشاركها. عندما تقرتب الذرات من   ال متلك هذه الذرةألن  ، حتت شروط عادية ليس مرتبط تسامهياا

ة  ي طاق سويةىل إ  االنتقالعلى  إللكرتوناتجترب ا ، حبسب مبدأ االستبعادو  ،املوجية لإللكرتونات الداخلية  التوابعتتشابك  ،بعضها 
 ة. يناحية الطاق المن   فضالا م اجلزيء  مثل هذا عندهايكون مسافة وجد  تال   أعلى. 

 

 الترابط في الجزيئات متعددة الذرات
عّقد. ميكن أن تفهم  املربوتني  البسيط إىل جزيء  الاء  املمن أكثر من ذرتني. األمثلة متتد من جزيء    الجزيء متعدد الذراتيتكون  

ذرة حبيث تساهم سويات متباينة  لة لي بنية الطاقال. التهجني هو تغيري يف التهجينو ةالتسامهي خالل الروابط ت من بنية هذه اجلزيئا 
.  O2Hاء  املالرتابط يف جزيء    باحلسبان نأخذ    ، لتوضيح التهجني  الذري.   يف الرتابط  أخرى( مع  ميكن كتابتها كرتابط خطي    )سويات

  ة مغلقة و ال تشارك يف الرتابط يويات طاق يف س  2sو  1sلكرتونات تكون اإل. 42p22s2s1كسجني هو لأل اإللكرتوين إن التشكيل 
  ، ولألسفللألعلى  )سبني  ويات  أن متأل ست س ذه اإللكرتونات  هلميكن  .  تكافؤإلكرتونات  اإللكرتونات األربعة املتبقية  وتعد  .  الذري

l = 1 m = 0, ±1 ).    يات  سو أي تركيب خطي هلذه ال  ساهم يفأن ت  سجنيكة األذر ميكن للذا    ،يات متماثلةسو طاقات هذه التكون
xp , هلا: يرمزو  ،بنية الذرية( مدارات ذرية لفصل ا يف  اليت درستهاهذه الرتاكيب اخلطية )تدعى دروجني. اهل يتالرتابط مع ذر  خالل

yp   وzp .شحنة اإللكرتون هلذه املداراتتوزع  4.9الشكل  يبني . 
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إلكترون  يمأل و ، zpتكافؤ المدار ال اإلكترونء يمأل جزيء الما في حالة .إلكترونات تكافؤ أربعة وكسجينلأل  4.9الشكل 

  تنافر. دون O2Hدروجين لتشكيل اله يذرت بينفي الترابط   yp و xpن  االمدار  يسهم .  ypو   xpمن المدارين   كالً  واحد
 ة. درج  90دروجين اله يزاوية الترابط بين ذرتتكون  ،دروجينهال تيذر 

 

جد  على التهجني. يو  دروجني مثاالا بوجود ذرات اهل zpو  y, pxpملدارات ا توزع التابع املوجي اإللكرتوين لألكسجني إىلل يحتو يعد 
يشارك   . مع سبني فردي ، ypو  xp ينيتواجد إلكرتون يف كل من املدار و (. ↑↓ )  زوج من السبيناتمع  zpإلكرتونان يف املدار 

  ، لكن. و o90حنو    H-O-H  زاوية الرتابطنتوقع أن تكون    ، 4.9الشكل  دروجني. باالعتماد على  الرتابط مع ذرة اهل  يف   األخريان  املداران
لفهم الشكل رباعي  نفس هذه املناقشة . ميكن أن تستخدم o104.5 حنو  زاوية الرتابط  تصبح ف التنافر بني الذرات  إذا أدخلنا تأثري 
 جزيئات أخرى. ( و 4CHالوجوه للميثان )

 

 Molecular spectra  الطيف الجزيئي | 2.9

 األهداف التعليمية 

  على: ا  ، ستكون قادر الجزء من الفصلفي نهاية هذا 

 . ة في جزيء ثنائي الذرة يالطاق االنتقاالتاستخدام مفاهيم الطاقة االهتزازية والدورانية لوصف  •

   . رةاالهتزازي لجزيء ثنائي الذشرح المالمح الرئيسة لطيف طاقة الدوران  •

   راني.تقدير الطاقات المسموح بها لجزيء دو  •

 . االهتزازي  -الدوراني  بين الذرات في جزيء ثنائي الذرة من طيف االمتصاص   ةتحديد مسافة الفصل التوازني  •
 

وتدور. وتكمن  أن هتتز  اا أيضهلا ألن اجلزيئات ميكن  اا نظر ، ة الذرية يويات الطاق سالمن  اا ة اجلزيئية أكثر تعقيدي ويات الطاقسالتعد 
 اإللكرتونية بالرتتيب   تبلغ مرتبة االنتقاالتوبالتايل ميكن دراستها بشكل منفصل.    ، خمتلفة  جماالتالطاقات املرتبطة هبذه احلركات يف  

eV  1والتحوالت االهتزازية بالرتتيب ،  eV  2-10  واالنتقاالت الدورانية بالرتتيب ،eV3-10  وصف بالنسبة للجزيئات املعقدة. يصعب ،  
طاقة دوران جزيء    ، الكالسيكي  للميكانيك   وفقاا نبدأ باحلالة البسيطة جلزيء ثنائي الذرة. تعطى  س ، لذلك  ت يف الطاقة هذه التغيريا
 العالقة: ثنائي الذرة ب 

(9.4)                                      
𝐿2

2𝐼
=  rE 
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 : مكمم  الدوراينالزاوي  م عز ال يكون الكم ،   يك م الزاوي. وفقاا مليكان عز هو ال  Lهو عزم العطالة و  Iحيث 
(9.5)                     L = √l(l + 1) h (l = 0, 1, 2, 3, .....)  

 ي: جلزيء ثنائي الذرة ه اة املسموح هبي الطاقالسوية . و الزاوي املداري للعزم هو العدد الكمي  𝑙حيث 
(9.6)          (l = 0, 1, 2, 3, ...) 0r= l(l+1) E 

ℎ2

2𝐼
(l+1)𝑙=  rE 

   العالقة: ب حيث يتم تعريف الطاقة الدورانية املميزة جلزيء ما 
(9.7)                                      ℎ2

2𝐼
=  0rE       

 بالعالقة:  هو µ  يعرب عن عزم العطالة مع الكتلة املختزلة جزيء ثنائي الذرة، من أجل 
(9.8)                                       I = µ𝑟0

2 
   بالعالقة: ويات الدورانية الفرق يف الطاقة بني السويعرب يف هذه احلالة عن . رتنيبني الذ هو املسافة الكلية  0rحيث 

(9.9)                              0r= 2(l+1) E lE - l + 1= E rEΔ 

  باالنتقال ثنائي سمى  اإلشعاع )ما يُ   انية الناجتة عن امتصاص أو إصدارلدور ويات الطاقة ا املفصلة لالنتقاالت بني سدراسة  التتطلب  
 : ( أن يكون الكهربائيالقطب 

(9.10)                                                                Δ l= ±1 
قاعدة    9.10املعادلة  تعد  خرى.  ومية إىل أاالنتقاالت املمكنة من حالة كمحتد من    واليت   ، تُعرف هذه القاعدة باسم قاعدة االصطفاء

، ال  قطب كهربائي. هلذا السببطبق فقط على اجلزيئات ثنائية الذرة اليت هلا عزم ثنائي النتقاالت الطاقة الدورانية. وتاالصطفاء 
 طيسي. هر الدورانية بسبب امتصاص أو إصدار اإلشعاع الك انتقاالت يف الطاقة 2Nو  2Hتناظرة مثل املزيئات اجلتواجه 

   HCl  جزيءطاقة الدوران ل
 (. HClدروجني )ية دورانية جلزيء كلور اهلويات طاق ثالث س حدد أدىن  

 خطة الحل:
. تعتمد سويات الطاقة الدورانية  0.127nm تبلغ حنو  سافة فصل توازنية مب يتميز  ( هو جزيء ثنائي الذرةHClدروجني )إن كلور اهل

سافة الفصل  ، على م(. يعتمد عزم العطالة، بدوره  𝑙 = 0, 1, 2)يف هذه احلالة    𝑙م الزاوي  ي للعز والعدد الكم  I  فقط على عزم العطالة 
 .Clو  H الذرتني ، واليت تعتمد على كتل تلة املختزلة ( والك التوازنية )املعطاة 

 الحل:
 : لدينا فكلور، ال هو 2 واجلسيماهلدروجني   هو  1 اجلسيم . إذاا حنسب الكتلة املختزلة  أوالا، 

µ = 
𝑚1 𝑚2

𝑚1+ 𝑚2
 = 
(1.0𝑢)(35.4𝑢)

1.0𝑢+35.4𝑢
 = 0.97u = 0.97u (

931.5
𝑀𝑐𝑉

2

𝑙 𝑢
) = 906

𝑀𝑐𝑉

𝑐2
 

 السكونية:  طاقة الكتلة املقابلة وتبلغ 
µc2 = 9.06 × 108 eV. 

 :  ا يسمح لنا حبساب الطاقة املميزةهذ
E0r =  

ℏ2

2𝐼
 = 

ℏ2

2(µ𝑟0
2)

 = 
(ℏc)2

2(µc2)𝑟0
2 = 

(197.3 𝑒𝑉.𝑛𝑚)2

2(9.06 × 108𝑒𝑉)(0.127 𝑛𝑚)2
 = 1.33 × 10-3 eV. 

)الحظ كيف ُكتبت هذه العالقة بداللة طاقة الكتلة السكونية. هذه التقنية شائعة يف حسابات الفيزياء احلديثة(. يُعرب عن سويات  
 ية بالعالقة: الطاقة الدوران 

Er = l(l+1) 
ℎ2

2𝐼
 = l(l+1)E0r 

 8.2مثال 
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   هي: HClطاقة جلزيء الت سويااملداري. لذا تكون أخفض ثالث  للعزم الزاوي هو العدد الكمي  𝑙حيث 
𝑙=0; Er =0 eV  (no rotation) 

 𝑙=1; Er = 2E0r = 2.66×10−3 eV,  

𝑙=2; Er =6 E0r =7.99×10−3 eV. 

 مالحظة: 
دروجني األساسية  علماا أن طاقة اإللكرتون يف حالة اهل(. eV 100/1إىل  1000/1الدوراين بالتحوالت الضعيفة )يرتبط الطيف 

 . eV 13.6-  هي 

 دوراين جلزيء ثنائي الذرة؟ الطيف ال بني خطوط االمتصاص يف على ماذا يدل الفرق الطاقي  من فهمك :  تحقق2.9  
 

ية الدورانية.  الطاق   بالسويةصعب مقارنةا  وتقديرها بالطاقة االهتزازية جلزيء ما ة مرتبطقية طا: هي سوية السوية الطاقية االهتزازية 
يعرب عن   kثابت القوة بنابض مثايل له  رتني يف اجلزيء ثنائي الذرة متصلتان ويات بافرتاض أن الذومع ذلك، ميكننا تقدير هذه الس

 كما يلي:  النابض  الطاقة الكامنة يف مجلة 
Uosc = 

1

2
kΔr2                                                                                                        )9.11( 

حل معادلة شرودنغر هلذه الطاقة  . يعطي  يء على طول اخلط الذي يربط بني الذرتني هو تغيري يف "الطول الطبيعي" للجز   Δrحيث  
 الكامنة: 

En = (n + 
1

2
) ℏ ω (n = 0, 1, 2, ....)                                      )9.12( 

ويات الطاقة االهتزازية متباعدة بشكل  س . إن التنبؤ بأن  زيالكمي االهتزا  الرقمهو    nهو الرتدد الزاوي الطبيعي لالهتزاز و    ωحيث  
 .  حالة الطاقات الصغريةأهنا جيدة يف   أظهر( E = ℏ ωمتساو )=
سمى بالتحديد  اإلشعاع )وما يُ  الناجتة عن امتصاص أو إصدارهتزازية االة ي طاقال ويات املفصلة لالنتقاالت بني الساسة ر دال تتطلب

 أن يكون: انتقال ثنائي القطب الكهربائي(  
Δ n= ±1                                               (9.13)  

، تنطبق هذه القاعدة فقط على اجلزيئات  وكما ذكرنا من قبلة االهتزازية. ياقنتقاالت الطالل قاعدة االصطفاء 9.13المعادلة متثل 
 .  زيئات املتناظرة مثل هذه االنتقاالتثنائية الذرة اليت هلا عزم ثنائي قطب كهربائي. ال تواجه اجل 

ية.  والدوران   يةت االهتزاز االاحلال يف انتق ، جزيء ثنائي الذرة من قبل اإلشعاع  صطفاء يتضمن امتصاص أو إصداربسبب قواعد اال
 5.9الشكل  يبني فسيتغري رقم الكم الدوراين بوحدة واحدة.  واحدة، ( بوحدة n، إذا تغري رقم الكم االهتزازي ) على وجه التحديد

 تملة.  احمل خمطط السويات الطاقية لالنتقاالت 
 (.  HCl) املاء  جزيء محض كلور يف  االنتقاالتطيف االمتصاص ملثل هذه  6.9الشكل    يبني

عصابة القمم عند  ة يف يالطاق  . يعرب عن الفروقn =1إىل  n=0ويات االهتزازية االنتقاالت من السقمم االمتصاص ناجتة عن  تنتج 
 على التوايل كما يلي:  واليمني،اليسار  

ΔEl→l+1 =   ℏω+2(l+1)E0r = ℏω+2E0r, ℏω+4E0r, ℏω+6E0r,..(العصابة اليمن ى)  
ΔEl→l−1 = ℏω−2lE0r = ℏω−2E0r, ℏω−4E0r, ℏω−6E0r, …(العصابة اليسر ى)   

  العصابتني اليمىن واليسرى( أو من الفجوة بني 0rE2بني القمم الفردية ) التباعد الطاقي وبعد ذلك ميكن حتديد عزم العطالة من 
(0rE4 .الرتدد يف وسط هذه الفجوة هو تردد االهتزاز .) 
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دورانية. إذا تغير رقم الكم  جزيء ثنائي الذرة: إلكترونية واهتزازية و ي الطاقة ف سوياتثالثة أنواع من    5.9الشكل

 تغير بوحدة واحدة. ( الدوراني 𝑙رقم الكمي )فإن   واحدة،( بوحدة nاالهتزازي )
 

 
. تشير القمم  n = 1 إلى  n = 0   من سويات الطاقة( من HClدروجين )جزيء كلور اله الطيف امتصاص   6.9الشكل 

، بينما دة على اليسار إلى انخفاض في العزم الزاويالموجو  العزم الزاوي للجزيء. تشير العصابات كميمالمنفصلة إلى ت
 م الزاوي. ودة على اليمين إلى زيادة في العز الموج العصاباتتشير 
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 Bonding in Crystalline Solidsالترابط في المواد الصلبة البلورية  | 3.9

 األهداف التعليمية 

  على: ا  ، ستكون قادر الجزء من الفصلهذا  في نهاية

 وصف البنية المتراصة في المواد الصلبة الشائعة.  •

 توضيح الفرق بين الترابط في مادة صلبة وفي جزيء.   •

 تحديد مسافة الفصل التوازنية والتي تعطي خواص البلورة.   •

 تحديد طاقة تفكك الملح التي تعطي خواص البلورة.  •
 

.  الشبكة البلورية سمى منط منتظم ممتد يُ  وفق ، اليت تتكون من ذرات مرتبة املواد الصلبة البلورية ا القسمسندرس يف بداية من هذ
صلبة غري متبلورة. على الرغم من أن املواد الصلبة غري   و ال تتمكن من تشكيل بلورات كمواد املواد الصلبة اليت ال تشكل أُتصنف 

ا الفصل سيكون على املواد  ، فإن تركيز هذات التكنولوجية املثرية لالهتمام نوعة من التطبيقاملتبلورة )مثل الزجاج( لديها جمموعة مت 
 الصلبة البلورية.  

الذرية. تنتمي البلورات   الصافية بني إلكرتوناهتا ونواهاذب اجل ضمن شبكة لتشكيل بلورة بسبب قوىتقوم الذرات برتتيب نفسها 
ابط  . ميكن أن ترت واملعدين والتسامهي  نوع روابطها: األيوين مصنفة حسب  فئات، ثالث  املتكونة من ترابط الذرات إىل واحدة من 

، كان النموذج  جزيئية. يف أوائل القرن العشرين تصنف على أهنا  ، اجلزيئات معاا لتشكيل بلورات؛ هذه الروابط، اليت مل تناقش هنا
 (. 7.9الشكل ذرات يف املواد الصلبة )الد لدينا اآلن دليل مباشر على وجو  . ادة الصلبة متضارباا الذري للم

 
على   المرتبة وفق، لسطح الغرافيت. تمثل القمم الذرات STMمجهر المسح النفقي  مأخوذة بواسطةصورة  7.9الشكل 

 شكل مسد س. المقياس هو بواحدة االنجستروم.
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 الترابط األيوني في المواد الصلبة
. تنتقل  اا الصوديوم، كما ناقشنا سابقيوين. مثال منوذجي هو بلورة كلور الرتابط األ شكل العديد من املواد الصلبة عن طريق ي

ألن إلكرتونات التكافؤ املوجودة يف الصوديوم مرتبطة بشكل   اا صوديوم إىل ذرات الكلور اجملاورة، نظر اإللكرتونات من ذرات ال 
نة سالباا يف جمموعة  يوم املشحونة إجيابياا وأيونات الكلور املشحو . تنتظم أيونات الصود ةكبري   ةإلكرتوني   إلفة فضفاض وأن الكلور لديه  

 (. 8.9الشكل منتظمة من الذرات ) 

 
 .(FCC) هو الوج  مركزية الصوديوم. يتم ترتيب أيونات الصوديوم والكلوريد في بنية مكعبة بنية بلورة كلور 8.9الشكل 

 

أخفض  يُسمى  أيون الصوديوم.    قطر   ضعف   أيون الكلور   ، يبلغ قطر اا رويأليونات الصوديوم والكلور متناظرة كالشحنة    تكون توزعات 
النوع  أيونات من    ست. يكون يف هذه البنية، كل أيون أقرب إىل  FCC  الوجوه  يالمكعب مركز ترتيب للطاقة هلذه األيونات ببنية  

الطاقة الكامنة   يعرب عناملكعب.  هذاوزوايا كل "وجه" من  تشغل الذرة مركزه -عبارة عن مكعب  هي خلية الوحدةإن . األخر
 التايل:  بالشكل Cl-حلقول هذه األيونات الستة من  اا نظر   Na+ اذبة أليون اجل

Ul = -6 
𝑒2

4𝜋𝜀0𝑟
                                                                                 )9.14(  

  Na+أيون    ثنا عشرأقرب جرياهنا: ا  2r√سافة  امل  عند  (. يوجد0πεk = 1 / 4دد  اجلذب )واحمل  كمونإىل    اإلشارة السالبةحيث تشري  
 الكلية املرتبطة هبذه األيونات بالعالقة: افر الكامنة يعرب عن طاقة التنبنفس الشحنة.  

U2 = 12 
𝑒2

4𝜋𝜀0√2r 
                                                                         )9.15(  
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 يف حقل هذه األيونات الثمانية بالعالقة:   Na+الطاقة الكامنة لأليون  تعطى  .  Na+من أيون    3r√  سافة امل  عند  Cl- مث مثانية أيونات  

U3 = -8 
e2

4πε0√3r 
                                                               )9.16(  

  AU اجلاذبة ، جند أنه ميكن كتابة الطاقة الكامنة الصافيةNa+و   Cl- ر بنفس الطريقة مع جمموعات بديلة من أيونات باالستمرا
 مايلي: منفرد ك Na+أليون 

Ucoul = −α 
e2

4πε0r 
                                                                   )9.17(       

 التايل:  تقارب الالهنائياجملموع امل، أن نرى أن هذا الثابت هو من هذا التحليلكر سابقاا. ميكننا لونغ ، ُذ هو ثابت ماد αحيث 
α = 6 - 

12

√2
 + 

8

√3
 + ....                                                           (9.18)   

بدقة.   αحلساب  ذلك يتقارب ببطء، وجيب استخدام العديد من احلدوديدة مسامهة كبرية يف هذا اجملموع، لتقدم األيونات البع
 .  1.75 حنو ، FCCنوع ال مجيع املواد الصلبة األيونية من من أجل   α  تبلغ

.  (BCCومكعب مركزي الجسم )  (SC)مكعب بسيطتشتمل ترتيبات الرتاّص األخرى احملتملة للذرات يف املواد الصلبة على 
؛ يشري الصف  األول موقع األيونات وليس مقاسها  . ميثل الصف. لمواد الصلبة املختلفة بني البىن املرتاصة لمقارنة    9.9الشكل    يبني

على مثانية من أقرب    BCC  حتتوي البنية وميثل الصف الثالث موقع وحجم األيونات.    تشابك؛ الثاين إىل خاليا الوحدة لكل بنية أو  
ملواد صلبة حمددة هو   غحتديد ثابت مادلونإن . FCC ختتلف فقط قليالا عن البنيةواليت  – 1.76 حنو ، مع ثابت مادلونغاناجلري 

 هو موضوع البحث احلايل. عمل صعب و 

 
الجسم   ( مكعب مركزيb) بسيط،( مكعب aللمواد الصلبة من اليسار إلى اليمين: )  البنى المتراصة 9.9الشكل 

(BCC( ،)cمكعب مركزي الوجوه ) (FCCت .)ة من طاقة الجملةوريبل كل بنية قلل . 
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األيونات إىل بعضها بشكل  هذه  . إذا مت تقريب  متعاكسة الشحنة إىل قوى اجلذب بني أيونات    اا كلي طاقة أيونات الصوديوم  تُعزى    ال
اقة  اإللكرتونات بسبب مبدأ االستبعاد. وبالتايل فإن الط وتتباعداملوجية لإللكرتونات الداخلية لأليونات ترتاكب التوابع  كبري، 

(. يتطلب  exUمببدأ االستبعاد ) املرتبطالتنافر  ( وكمونcoulUالكامنة اجلاذبة ) هي جمموع قوة كولون  Na+يون الكلية ألالكامنة 
باستخدام صيغة بسيطة حتتوي   بدقةهذه الطاقة  كمون التنافر أجهزة كمبيوتر قوية. حلسن احلظ، ومع ذلك ميكن تقدير  حساب

 : قابلة للتعديل  على وسائط

U ex = 
A

𝑟𝑛         
                                                    )9.19( 

يف هناية  املعروضة  ملسألة  ا  يف   nمتوافقة مع البيانات التجريبية. يشار إىل املتغري    للحصول على قيم  nو  A  يتم اختيار الوسطني   حيث
+يون الكلية أل الطاقة الكامنة  عن يعرب . وبالتايل  ثابت التنافر هذا الفصل على أنه 

Na   :بالعالقة 
U = -α 

𝑒2

4𝜋𝜀0𝑟 
 + 

𝐴

𝑟𝑛
                                             (9.20 )  

Na+املسافة بني  لذا تبلغ  ، ال يوجد قوة صافية على األيون  عند التوازن، 
  بفرض أصغرية.   Uليت عندها تكون وا   0rاملتجاورين  Cl-و  

   0  =  أن: 
𝑑𝑈

dr
 يكون لدينا:

0 = 
𝛼𝑒2

4𝜋𝜀0𝑟0
  2 - 

𝑛𝐴

𝑟0
   𝑛+1                                                     (9.21 )  

 ومنه 
A = 

𝛼𝑒2𝑟0
  𝑛−1

4𝜋𝜀0𝑛 
                                                                        (9.22)  

 : لدينا يكون ،  الكلية لطاقة الكامنة ا بإدخال هذا املقدار يف عالقة
U = 

𝛼𝑒2

4𝜋𝜀0𝑟0
  [ 
𝑟0

𝑟
 − 

1

𝑛
(
𝑟0

𝑟
)
𝑛
]                                                    (9.23 )  

، مسافة الفصل   0rتضمن بتابع ي  A قابل للتعديل. مت استبدال الوسيط  nسيط واحد و اآلن  أنه للطاقة الكامنة الكلية الحظ 
الطاقة الكامنة    منحين تابعية10.9 الشكل    يبنياحليود يف فصل سابق(.    درست )   ربة احليود ، واليت ميكن قياسها من خالل جتالتوازنية
 من أجل 

 n = 8 ، ـ لوسيطالقيمة التقريبية لوهيn  جزيء  يف NaCl . 
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طول  . يكونn = 8 الكلية أليون الصوديوم في بلورة كلور الصوديوم من أجل  الطاقة الكامنةمنحني  10.9الشكل 

 . )أصغرية( قل قيمة لهاطة التوازني عندما تصبح الطاقة عند أالراب
 

.  r →  ∞فر عندما الص من  U برت تقو  r → 0الالهناية عند  من  Uتقرتب نفس الشكل العام:   Uمنحىن ل، يكون ل >n  1 ملا كان
 الدنيا للطاقة الكامنة بالعالقة: لقيمة ا ويعرب عن 

U min(r =r0)=−α
ke2

r0  
  )1−

1

𝑛
(                                            )9.24( 

 بالعالقة:  زوج أيوين إىل الالزمة لفصل البلورة يعرب عن الطاقة 
                U diss =α 

ke2

r0  
 )1−

1

𝑛
 (                                            )9.25(          

 

من   جزيء )مول(الالزمة لكسر  الكلية املادة الصلبة. ميكن أيضاا استخدام طاقة التفكك لوصف الطاقة  طاقة تفككهذه هي 
ميكن حتديد طاقة التفكك جتريبياا باستخدام احلرارة  . KJ/mole يعرب عنها غالباا بواحدة، واليت مكوناهتا األيونية املادة الصلبة إىل
 . طاقة الشبكة هلاليدات املعادن القلوية    2.9اجلدول  يبني الكامنة للتبخري. 

 طاقة الشبكة لهاليدات المعادن القلوية. 2.9الجدول 
I- Br- Cl- F-  

757 807 853 1036 Li+ 

704 747 787 923 Na+ 

649 682 715 821 K+ 

630 660 689 785 Rb+ 

604 631 659 740 Cs+ 
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،  2.81Å  = 0r  ،n≈8، لديناطاقة الشبكة. بالنسبة إىل كلور الصوديوم   من   nة والبلوري   نا حتديد ثابت مادلونغ من البنية ، ميكن وبالتايل 
املثال،   ، على سبيلئيالطيف املر و الطاقة األكرب من اقة هذا التفكك كبرية نسبياا. الفوتون ذإن ط. eV = 7.84 dissU زوج أيوين 

 : اا لديه طاقة تساوي تقريب
hf =(4.14×10−15 eV·s)(7.5×1014 Hz)=3.1eV 

 ، فإن البلورات األيونية هلا اخلصائص العامة التالية: ت يف البلورات مرتبطة بشدةألن األيونا
 . إهنا صلبة وثابتة إىل حد ما. 1
 (. K 2000إىل   1000من  )  درجات حرارة عالية نسبياا   إهنا تتبخر عند.  2
مبا يكفي إلثارة                                                              طاقياا  ، ألن الفوتونات املوجودة يف اجلزء املرئي من الطيف ليست نشطة. تكون شفافة لإلشعاع املرئي 3

 حالته األرضية إىل احلالة املثارة. اإللكرتون
 ، ألهنا ال حتتوي على إلكرتونات حرة بشكل فعال. ة . إهنا نواقل كهربائية ضعيف4
كفاية لكسر  حقله الكهربائي قوي مبا فيه الو كبري جزيء املاء لديه عزم ثنائي قطب   ، ألن  ما تكون قابلة للذوبان يف املاء. عادةا 5

 الروابط الكهروساكنة بني األيونات. 

 طاقة تفكك الملح
   . ( 8 حنو الصوديوم هو  لكلور nثابت التنافر يبلغ . )تلميح: kJ / mol( بالواحدة NaClالصوديوم ) كلور  جزيءتفكك حدد طاقة 

 خطة الحل:
جبزيء ثنائي الذرة حر من كلور   0.236nm . )قارن هذه القيمة بالقيمة0.282nmحنو  الصوديوم توازنية تبلغ لكلورالسافة امل تبلغ

. تعتمد مسافة الفصل بدورها على  FCC لتنافر وثابتة مادلونغ للبنيةبت ا ( تعتمد طاقة التفكك على مسافة الفصل وثا الصوديوم
املادة  هذه مث استخدام هذه القيمة لتحديد طاقة التفكك ملول من قاسة. ميكننا حتديد مسافة الفصل ومن والكثافة املالكتلة املولية 

 الصلبة.  
 الحل

  . تبلغ كثافة كلور58.4g/molهي    NaCl  فإن الكتلة املولية للجزيء  وبالتايل  u 58.4و   Cl  23.0 uو    Naتبلغ الكتلة الذرية لكل من  
 : العالقة بني هذه الكميات هي و . g/cm 32.16  الصوديوم

ρ = M / V = 
𝑀

2𝑁𝐴𝑟0
3  

الا  ضروري ألن ك   2العامل   هي مسافة الفصل التوازنية.  0r  و  أفوغادرو،هو عدد   AN  هي كتلة املول الواحد من امللح، M : حيث
 : ، حنصل علىباحلل للمسافة . r03  مكعباا  من أيون الصوديوم والكلور ميثالن حجماا 

r0
3 = 

M 

2𝑁Aρ
 = 

58.4 𝑔/𝑚𝑜𝑙

2(6.03×1023)(2.160𝑔/𝑐𝑚3)
 = 2.23×10−23𝑐𝑚3 

 أو
𝑟0 = 2.80 × 10

−8𝑐𝑚 = 0.280 𝑛𝑚. 

 ( هي: Cl +Na-ونات )زوج من األيمن أجل الطاقة الكامنة  
U =−𝛼

𝑘𝑒2

𝑟0
 (1 −

1

𝑛
 ) 

 3.9مثال 
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ا ثابت  ، وهلFCCهي   NaCl . إن بنية اجلزيءهو ثابت التنافر nو  ، هو مسافة الفصل التوازنية  0rهو ثابت مادلونغ,  α : حيث
 : حنصل على  ة بتعويض هذه القيم α = 1.7476.مادلونغ  
 

U =−
𝑒𝑉

𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑖𝑟
7.88 -) =  

1.44 𝑒𝑉.𝑛𝑚

0.280nm
 (1 −

1

8
1.75  

 ول واحد من كلور الصوديوم حنو: م  طاقة تفكك تبلغ  
D = (

7.88𝑒𝑉

𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑖𝑟
) (

23.052𝑘𝑐𝑎𝑙

1 𝑚𝑜𝑙
1 𝑒𝑉

𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑖𝑟

) = 182kcal/mol = 760 kJ/mol. 

 مالحظة:
،  . الحظ أنه أجل قيم كثافة أكرب kJ/mol  787ن القيمة التجريبية املقبولةقريبة م  kJ/mol  766هذه القيمة النظرية لطاقة التفكك
هذه املسافة الفاصلة الصغرية من القوة بني األيونات  تزيد ، كما هو متوقع. األزواج األيونية أصغرتكون مسافة الفصل التوازنية بني 

 (. l kJ = 0.239 kcalتحويل )وبالتايل طاقة التفكك. يف هناية املعادلة استخدمنا عامل ال

 املادة صلبة أصعب أم أسهل؟  ، هل سيكون كسر هذهأكرب إذا كانت طاقة تفكك املادة تحقق من فهمك : 3.9  
 

 الترابط التساهمي في المواد الصلبة
ع ذرات  يالروابط التسامهية مسؤولة عن جتم، تكون رتابط التسامهي. على سبيل املثال تشكيل البلورات عن طريق ال ميكن أيضاا 

مع إضافة أربعة   Heنواة  وهو يشبه ، 22p22s21s لذرة الكربون هو اإللكرتوين يكون التشكيلاس. الكربون معاا يف بلورات األمل
هذه اإللكرتونات األربعة   تتشارك ، لذلك كامالا وهو ال ميأل املدار  إلكرتونات  أربعاإللكرتوين هو  إلكرتونات تكافؤ. هذا التشكيل

من معظم    ية لذرات الكربون. لألملاس بنية أكثر تعقيداا الطاق  املدارات متتلئ مجيع  عندئذ  ،  بروابط تسامهيةبون األخرى  مع ذرات الكر 
درجة.    110بط  ، وتكون الزاوية بني الروا tetrahedronمنتظم    وجوه  ذرة الكربون مركزاا لرباعي (. تعد  11.9الشكل  البلورات األيونية )

 لذرة الكربون.  pاشرة الجتاهية املدارات مب هذه الزاوية هي نتيجةا 
 

 
مرتبطة تساهمًيا بأربعة ذرات كربون  بكرة زرقاء غامقة( ذرة كربون واحدة ممثلة aلماس. )ورة األبل بنية 11.9الشكل 

وفق أسطح ملساء، مما يعطي لماس الذي له جودة األحجار الكريمة فلق األ( يمكن bالكرات الزرقاء الفاتحة. ) بممثلة 
 لماس تألقه الثمين.األيعطي  مما،  كاماًل للضوء الوارداً  داخلياً عددًا كبيرًا من الزوايا التي تسبب انعكاس
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ذوبان يف  وغري قابلة لل نصهارصلبة بدرجة معقولة وصعبة اال  منتظمة مثل البلورات األيونية ولكنها  اا ليست البلورات املرتبطة تسامهي
وباملقابل فإن  ( وهو شفاف للضوء املرئي. K 4000اس بدرجة حرارة انصهار عالية للغاية ) األملاملاء. على سبيل املثال، يتميز 

ويعكس الضوء    600Kويذوب عند  ألفا، وهو غري معدين( طري نسبياا  - عروف أيضاا باسم القصدير املو )  اا املرتبط تسامهيالقصدير 
ليكون واجلرمانيوم. يتم استخدام كل من هذه املواد الصلبة على  اا مها الستسامهي البلورات املرتبطة  على    مثاالن مهمان املرئي. وهناك  

واد  الدارات املتكاملة. سوف نعود إىل هذه املوالرتانزستورات و ،  العناصر اإللكرتونية مثل الثنائيات )الديودات(نطاق واسع يف تصنيع  
 الحقاا يف مناقشتنا ألنصاف النواقل. 

 صلبةالترابط المعدني في المواد ال
يف  إلكرتونات التكافؤ حرة بشكل أساسي تعد عدنية. املبلورات ال، الرابطة املعدنية هي املسؤولة عن تشكيل كما يوحي االسم

الرتابط إىل القوى اجلاذبة بني األيونات املوجبة  يعزى هذا على التحرك بسهولة نسبية يف مجيع أحناء البلورة املعدنية.  وقادرة الذرات 
 . eV 3  -  1  :تفكك يف اجملال  ن الروابط األيونية أو التسامهية، مع طاقةالروابط املعدنية أضعف متعد . ناقليةلوإلكرتونات ا 

 

 free electron model of metalنموذج اإللكترون الحر من المعادن  | 4.9
 األهداف التعليمية 

  على: ا  ، ستكون قادر الجزء من الفصلفي نهاية هذا 
 لمعادن من حيث مفهوم كثافة عدد اإللكترونات. في ارون الحر الكالسيكي وصف نموذج اإللكت •

 شرح نموذج اإللكترون الحر الكمي في المعادن وفقا  المبدأ االستبعاد لباولي   •

 حساب السويات الطاقية وتباعد السويات الطاقية لإللكترون الحر في معدن.  •
 

عن تلك املوجودة يف اجلزيئات. بدالا   اا بروابط خمتلفة متام اآلخر ا مع البعض بعضه جتتمع ذرات املعادن، مثل النحاس واأللومنيوم
اإللكرتونات احلرة اليت تتجول يف مجيع أحناء املادة  ب اا ذرات املعادن بشكل أساسي مع يتم جتميع ف، تشارك وتبادل اإللكرتونات من

  نعترب حالة  از.هذا النموذج اإللكرتونات على أهنا غرب يعت. نموذج اإللكترون الحر. أبسط منوذج للمعدن هو املعدنية الصلبة
  يف هذه احلالة هو  U(x)تابع الكمون . اا إللكرتونات حبرية على طول خط، مثل قضيب معدين رفيع جدأحادية البعد تتحرك فيها ا

تفاعالت بني  نموذج ال البئر مع حواف القضيب. يتجاهل هذا ال هذا بال هناية حيث تتوافق جدرانو  مربعي وأحادي البعد بئر 
ية، من  ويات الطاق الس N، متأل اإللكرتونات T = 0K خاصة  حالة من أجل مبدأ االستبعاد.  باحلسبان خذ يأ اإللكرتونات ولكنه

سمى أعلى طاقة  . تُ السويات الطاقية العليالألسفل(، حىت يتم ملء  األدىن حنو األعلى، اثنان يف كل مرة )سبني لألعلى وسبني
احلر أحادي األبعاد من خالل أخذ بعني االعتبار احلالة ثالثية األبعاد: اإللكرتونات  منوذج اإللكرتون    . ميكن تطوير قة فيرمي طامملوءة  

حتديد  على شكل بئر مربع ثالثي األبعاد ال هناية له. يتطلب  اجلملة معممة  كتلة معدنية ثالثية األبعاد. هذه  تتحرك حبرية يف
 املستقلة عن الزمن:  حل معادلة شرودنغر هبا   ة املسموحيالطاق السويات 

(9.26)                                    −
ℎ2

2me
(
∂2

∂x2
+

∂2

∂γ
2 +

∂2

∂z2
)𝛹(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝐸 𝛹(𝑥, 𝑦, 𝑧) 

املوجية املسموح هبا واليت تصف    عمنة داخل الصندوق هي صفر والهنائية يف خارجه. ميكن كتابة التوابحيث نفرتض أن الطاقة الكا
 السويات الكمومية اإللكرتونية كمايلي: 

(9.27)                        𝛹(𝑥, 𝑦, 𝑧) =((√
2
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) (√
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nyπy
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) √
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، على   zو  yو  xللحركة يف االجتاهات  جبة متثل األرقام الكمية املوافقةحة مو صحي أعداد عبارة عن znو  ynو  xn حيث
  موجية أحادية البعد.  توابع ة ثالث  جداءهي ببساطة  9.27هي أبعاد املربع يف تلك االجتاهات. املعادلة  zLو  yLو  xL و  التوايل

  : هي ( z= L y= L xL = L) الطاقات املسموح هبا إللكرتون يف مكعب 

E = 
π2ℎ2

2mL2
(n1
2 + n2

2 + n3
2 )                                             (9.28)   

عدد  ،  يف املادة احلقيقية  يكونألسفل.  ل  سبني لألعلى وسبني حبالتني كميتني ،    ( xn  ، yn  ،zn )  ترتبط كل جمموعة من األرقام الكمية
عد عدد اجلسيمات    . عملية 2210دود  حب،  يف سنتيمرت مكعب من معدن ، يكون هذا الرقم  املثال  ململوءة هائالا. على سبيل ويات االس

،  هذا اجلهدهاز كمبيوتر قوي. يستحق العناء جب االستغاثة ، األمر الذي يتطلب يف كثري من األحيان يف أي سوية هو عمل صعب 
 نموذج. ال هذا ألن هذه املعلومات غالباا ما تكون وسيلة فعالة للتحقق من 

 

 طاقة مكعب معدني 
( ما هو  bاملعدن؟ ) هذا ة لإللكرتون داخلي طاق  سوية( ما هو أدىن a. )2.0cmلدينا مكعب معدين صلب بطول حافة   أنه  بفرض

 ؟ ا هواليت تلية هذا يالطاق  التباعد بني هذه السوية

 الحل:خطة 
  (. z, ny, nxn 1,1,1=)  وميكرب طول موجي وأصغر رقم كمميكن منذجة اإللكرتون املوجود يف املعدن كموجة. تقابل أدىن طاقة أ 

  ة التالي  تتضمن السوية العليا ، اإللكرتون تزداد مع العدد الكمي  قيمة الطاقة "احلالة األساسية". نظراا ألن طاقة 9.28توفر املعادلة 
 (. z, ny, nxn( = (2,1,1)  ,(1,2,1)  ,2 ,1 ,1))  زيادة يف أعداد الكم:أصغر  

 الحل:
 : هي فإن طاقة هذه السوية  ،  9.28من املعادلة   .z= n y= n xn 1 = التالية  ة األدىن مع أرقام الكم ي الطاق توافق السوية ت

E(1,1,1)  = 
π2ℎ2

2meL
2 (1

2 + 12 + 12 ) = 
3𝜋2(1.05×10−34𝐽.𝑠)2

2 ( 9.11×10−31𝑘𝑔)( 2.00×10−2𝑚)2
= 4.48 × 10−34𝐽 =

2.80 × 10−15𝑒𝑉. 

وبالتايل هناك يف الواقع ثالث  . 1من خالل زيادة أي واحد من األرقام الكمية الثالثة مبقدار  ة ة التالييالطاق  يتم الوصول إىل السوية
 : . تصبح الطاقة حينها 1مبقدار   xnكمية بنفس الطاقة. لنفرتض أننا نزيد   سويات

E(2,1,1)  = 
π2ℎ2

2meL
2 (2

2 + 12 + 12 ) = 
6𝜋2(1.05×10−34𝐽.𝑠)2

2 ( 9.11×10−31𝑘𝑔)( 2.00×10−2𝑚)2
= 8.96 × 10−34𝐽 =

5.60 × 10−15𝑒𝑉. 

 : تالية هوال  والسوية الطاقية ة يطاق  أدىن سوية بني    )الفرق يف الطاقة(  ، فإن تباعد الطاقةوبالتايل 
E(2, 1, 1)−E(1, 1, 1)=2.80×10−15 eV. 

 مالحظة
هي   Tهو ثابت بولتزمان و  Bk، حيث  TBkالطاقة احلركية جلسيم ما . قارن هذه القيمة مبتوسط هذا الفرق يف الطاقة صغري جداا 

 الطاقة.  الفرق يفمرة أكرب من  1000  حنو هو  TBkدرجة احلرارة. الناتج 

 ون إذا زادت أبعاد املادة الصلبة؟ إللكرت ماذا حيصل حلالة الطاقة األرضية  من فهمك تحقق4.9  
 

مع   dNاجلسيمات هنتم بعدد ، بل باألحرى السويات، حنن لسنا مهتمني بالعدد الكلي للجزيئات يف مجيع يف كثري من األحيان
 العالقة التالية: ضيق. ميكن التعبري عن هذه القيمة بجمال طاقي  يف طاقة 

dN = n (E) dE = g (E) dE · F 

 
 

 
 

 4.9مثال 
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السويات  ، أو عدد هي كثافة السويات  E))g ؛احلجمحدة ا و  يف أو عدد اإللكرتونات  اتكثافة عدد اإللكرتونهي   n(E)حيث  
. عامل فريمي هو احتمال أن متأل  عامل فيرمي هو  F؛ و مقدار التغري يف الطاقةهو  dE؛ الطاقة حدة او  الكمومية املسموح هبا يف
  يكون عدد اجلسيمات يف هذا اجملال   ،٪ فقط5  هو  F، لكن  ةفر امتو   سوية   100  هي  g (E) dE، إذا كانت  السوية. على سبيل املثال 

يشمل  ة املسموح هبا. يالطاق شرودنغر )بثالثة أبعاد( للسويات حل معادلة g(E)يتطلب إجياد و الضيق من الطاقة مخسة فقط. 
 : وهي  بسيطةلكن النتيجة  و ، نموذج اخلاماحلساب حىت بالنسبة لل

                  G(E) = 
𝜋𝑉

2
(
8𝑚𝑒

ℎ2
)3/2𝐸1/2                                                              (9.29)         

زداد مع اجلذر الرتبيعي  ت  هي طاقة السوية. الحظ أن كثافة السويات Eكتلة اإللكرتون، و  em، وهو حجم املادة الصلبة  Vحيث 
معلومات عن كثافة   حالة الطاقات املنخفضة. ال توفر هذه العالقة  أكثر من  عند الطاقات العليا  من السويات  للطاقة. يتوفر املزيد

،  ة الذري لبنية يف دراستنا ل املثال، قة". على سبيل ة يف "فضاء الطاي الطاق الفيزيائي، بل عن كثافة السويات اإللكرتونات يف الفضاء 
باملقارنة  طاقة الصغرية )بالقرب من احلالة األرضية( وجني تكون متباعدة أكثر لقيم من أجل ية لذرة اهلدر الطاق السويات علمنا أن 

 األكرب.   القيممع 
ربنا كيف سيتم ملء  ا ال ختفإهن ذلك،الثية األبعاد. ومع املتوفرة يف مادة صلبة ث ية اإللكرتون  عن عدد السوياتختربنا هذه املعادلة 

، نتوقع  من الفيزياء الكالسيكية . T = 0Kاحلالة البسيطة  لنأخذ. F جة إىل حتديد عامل فريمي، حنن حباسويات. وبالتايل هذه ال
، فإن هذا يناقض مبدأ  ممكنة. ومع ذلك لتحقيق أدىن طاقة ( ببساطة احلالة األرضية cm 2210 /3~)  مجيع اإللكرتونات تشغل أن 
السوية الكمومية. وبالتايل، عندما نبدأ يف ملء السويات  نفس ، الذي ينص على أنه ال يوجد إلكرتونان يف الباويل ستبعاد اال

اإللكرتون األخري  وميلك األعلى تدرجيياا.  باإللكرتونات، تصبح السويات ذات الطاقة األقل مملوؤة أوالا، مث املستويات ذات الطاقة 
بواسطة    E  <FEذات طاقة    شغل سويات. تُ احلر  غاز اإللكرتوين طاقة فريمي لل    FEأعلى طاقة. هذه الطاقة هي    الذي وضعناه عند

،  Eة يطاق ال إنشغال السوية F(E)احتمال باستخدام لوصف هذا و غري مشغولة.  E >FEذات الطاقة  والسويةد، إلكرتون واح
 من أجل:   T = 0Kنكتب 

F (E)=1 (E <EF)  

F(E)=0 (E >EF). 

 . إللكرتون للطاقةكثافة عدد اكثافة السويات وعامل فريمي وتابعية  12.9الشكل    يبني

 
( كثافة  c) T =0Kمشغولة عند   ( احتمالية أن تكون السويةb) حر، اللكترون اإللغاز لت سويا( كثافة الa) 12.9الشكل 

 T =0Kمشغولة عند الت السويا
 

   لعالقة:حبد ة عند طاقة فريمي. وفقاا للنظري تعطى هذه الطاقة با)الصف األخري( التوزيع   اتكثافة عدد اإللكرتونخفض  تن
𝐸𝐹 = 

ℎ2

8𝑚𝑒
(
3𝑁

𝜋𝑉
)2/3                                     (9.31 )  
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 لبعض املواد. فريمي  طاقة  3.9الجدول التالي يبني  
 .طاقة فيرمي لبعض المعادنات الناقلية و كثافة إلكترون 3.9الجدول 

 eVفيرمي لنموذج اإللكترون الحر طاقة  (m2810-3إلكترونات عصابة الناقلية ) العنصر 

Al 18.1 11.7 

Ba 3.15 3.64 

Cu 8.47 7.00 

Au 5.9 5.53 

Fe 17.0 11.1 

Ag 5.86 5.49 
 

كم عدد اجلزيئات املوجودة يف اجملال  ، "، والذي جييب على السؤال 12.9الشكل ( من cاجلزء ) أن املنحين البياين يف اا الحظ أيض
 : طاقة فريمي هي عند أو "درجة احلرارة" الفعالة إللكرتون  درجة حرارة فيرمي بة. يتم فحصه بالتجر الطاقي؟ 

TF = 
𝐸𝐹

KB
 

 

 طاقة فيرمي للفضة
قيمة  ( قارن b( احسب طاقة فريمي. ) aلكل مرت مكعب. ) إلكرتون نقل 2810×  5.86ممتاز. لديها  إن الفضة املعدنية هي ناقل

 . K300  ت عند درجة حرارة الغرفة لإللكرتونا  TBkاحلرارية   هذه الطاقة بالطاقة 

 الحل
a-   طاقة فريمي كمايلي: تعطى  ،  9.31من املعادلة 

EF = 
ℎ2

2𝑚𝑒
(3π2ne)

2/3 = 
(1.05×10−34𝐽.𝑠)2

2 ( 9.11×10−31𝑘𝑔)
× [(3π2(5.86 × 1028𝑚−3)]

2

3 = 8.79 × 10−19𝐽 = 5.49𝑒𝑉. 

 .  3.9، كما يتضح من اجلدول معادن القيمة النموذجية لطاقة فريمي لل هذه هي
b-   ميكننا ربط درجة حرارة فريميFT   بالعالقة التالية: مع طاقة فريمي F= E FTBkمث جند درجة حرارة فريمي . : 

TF  =
 8.79 × 10−19J  

1.38 × 10 −23J/K
= 6.37 × 10 4K 

 ملعدن.  (∽K  310) حرارة االنصهار النموذجية ودرجةالغرفة  ارةاليت تكون أعلى بكثري من درجة حر 
 : حرارة الغرفة هيريمي للفضة إىل الطاقة احلرارية عند درجة نسبة طاقة ف 

EF 

kBT
 =  

T F
T
 ≈ 210. 

  املاء   أول قطرات. حتتل  13.9الشكل    كما يف،  زجاجي ، قد نتخيل صب املاء ببطء يف كوب  لتصور كيفية ملء السويات الكمومية 
على.  األية األعلى فالطاق إشغال السويات، يتم ومع ارتفاع املستوى يات ذات الطاقة األقل(. )اإللكرتونات( قاع الكوب )السو 

ي أكثر  الزجاجالكوب اجلزء العلوي من ي فتحة عريضة وذراع ضيقة، فإن املاء سيشغل الزجاجللكوب  ملا كان ، عالوة على ذلك
2E / 1 مع g(E)ويات تناسب كثافة السويعكس هذا حقيقة  السفلي. هجزءمن 

من اإللكرتونات   اا ، لذلك هناك عدد كبري نسبي 
 مع طاقة فريمي.  ي الزجاج الكوب يتوافق مستوى ملء ، أخرياا الغاز اإللكرتون احلر. ذات الطاقة األعلى يف 

 5.9مثال 
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من   ة،يالطاقويات ن. بينما تمأل اإللكترونات السية في معدويات الطاقلستشبيه لكيفية ملء اإللكترونات ل 13.9الشكل 

 ة )المقابلة لخط المياه( هي طاقة فيرمي. يطاق ويزداد عدد السويات المتاحة. أعلى سوية األعلىاألقل إلى 
  على إلكرتون  كل سويةحتوي   ه يف حني أن  . en واحدة احلجم يف منوذجنا هو ناقلية يف , عدد إلكرتونات ال T =0Kبفرض أنه عند 

 واحدة احلجم. يف عدد اإللكرتونات  يساويواحدة احلجم السويات املمتلئة يف فإن عدد  واحد،

 

 Band Theory of Solidsنظرية عصابات الطاقة في المواد الصلبة  | 5.9

 األهداف التعليمية 

  على: ا  ، ستكون قادر الجزء من الفصلفي نهاية هذا 

 قة لإللكترون في البلورة.  وصف طريقتين رئيسيتين لتحديد سويات الطا •

 في البنية الطاقية في البلورة.   gapsشرح وجود عصابات الطاقة والفجوات  •

 توضيح سبب كون بعض المواد عبارة عن نواقل جيدة والبعض اآلخر عبارة عن عوازل جيدة.   •

 التفريق بين العازل والنصف ناقل.  •
 

، يفرتض وجود طاقة  كنه ضعيف يف ناحيتني على األقل. األوىلول  نواقلمة لل يفسر منوذج اإللكرتون احلر العديد من اخلصائص امله
افرتاض وجود طاقة   14.9الشكل  كامنة ثابتة داخل املادة الصلبة. )تذكر أن الطاقة الكامنة الثابتة ترتبط بعدم وجود قوى(. يقارن  

  هي املسافة  r، حيث يف الشبكةكل نقطة   عند r/1- وفقاا تتناقص ، اليت املنقط( مع قوة كولون الكامنة الدورية ط اخلكامنة ثابتة )
لى السطح. هذا االفرتاض غري صاحل،  ال ميكن اخرتاقه ع  اا حاجز   ، يفرتض منوذج اإللكرتون احلر الثانية  تواصل(املط  اخلمن مركز أيون )

ئي. باإلضافة إىل هذه  ضو لكهر املفعول اكما هو احلال يف   - ، ميكن لإللكرتونات اهلروب من السطح ألنه يف ظل ظروف معينة
نصاف النواقل والعوازل. وبالتايل،  وأ  نواقلمنوذج اإللكرتون احلر االختالفات الكبرية يف اخلواص اإللكرتونية لل، ال يفسر  االفرتاضات

 . كتماالا هناك حاجة إىل منوذج أكثر ا 
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لقوة  مادة الصلبة هو مصدر كل أيون في ال. المستخدم في نموذج اإللكترونات في النواقل الكمون الدوري 14.9الشكل 

 .اً لحقل ثابت تقريبهذا ا ألن متوسط  فعالالكامنة. الحظ أن نموذج اإللكترون الحر   كولون
 

، فإن احلل  . ومع ذلك14.9الشكل الدورية املوضحة يف  كموناتمنوذج حمّسن عن طريق حل معادلة شرودنغر لل ميكننا إعداد
طريق  الالكم إلجياد  كيفية تستند إىل ميكانيك . نسعى مرة أخرى إىل حجة  الكتاب  جمال هذا د من يتطلب رياضيات تقنية أبع

متطابقتني    دروجنيلنأخذ ذرتني من اهلتسامهية.  ال رابطة الة يف ي بنية الطاقال. نقوم أوالا مبراجعة احلجة املستخدمة لشرح للمضي قدماا 
يف نفس احلالة األرضية:  منهما أن اإللكرتون املوجود يف كل ذرة  أيضاا ض لنفرت و على اإلطالق.  بينهما  هناك أي تفاعل وليس 

،  ، ترتاكب التوابع املوجية الذاتية لإللكرتونني اا تقريب ذريت اهلدروجني مع(. عندما يتم  سبني)جتاهل ال  eV  13.6بطاقة  إلكرتون واحد  
سويتني خمتلفني للطاقة.  ة املكافئة األصلية إىل يالطاق  اتالسويسم ، اليت تقمل تعد يف احلالة الكمومية نفسها، ملبدأ االستبعاد  وفقاا 

 (. 15.9الشكل )  α، بني الذرتنيعلى املسافة الفاصلة  تعتمد طاقة هذه السويتني 
"حدبة" يف   موجة جيبية أحادية -األربعة احملتملة  ، تتشكل أربعة مستويات من التناظرات معاا  دروجنيإذا مت جتميع أربع ذرات ه

ا من الذرات وهكذا، ألسفلعلى ول لألبالتناوب   بئر، كل   ، نتوقع انتشاراا لعصابات متواصلة تقريباا من  N. يف حدود عدد كبري جدا
. )ال  عصابة الطاقة ((. يُعرف كل من هذه النطاقات باسم C) 15.9الشكل صلبة )انظر الادة املة اإللكرتونية يف يويات الطاق الس
تكون هذه احلاالت قريبة من   بالنسبة ألعداد كبرية من الذرات، ، لكن مكممة وح هبا ورقم املوجة ة املسمييات الطاق السو تزال 

 بعضها البعض حبيث تعترب مستمرة أو "متصلة"(.  
سبني  أعلى و   فيها إلكرتونني )سبنية  يطاق   كل سوية  ،2sو   1sالطاقة    عصابيت  يفيشغل  .  ختتلف عصابات الطاقة يف عدد إلكرتوناهتا

ستة  ب  فيها ُتشغل ة  ي طاق  ، كل سوية 2P(. يف عصابة الطاقة2Nهو )  إللكرتونات باأقصى انشغال  لعصابة  ا  هلذه بالتايل فإن  ، و أسفل(
 (. 16.9الشكل )  إلكرتون  6N هذه العصابة هو ، لذلك يبلغ احلد األقصى لشغل رتونات إلك
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( عدد كبير من  cو ) ذرات،( أربع b) تين،ذر ( aالمسافة بين )متوسط ل يةالطاقالسوية تقسيم  تابعية 15.9الشكل 

 من الطاقات. ةمستمر   يكون لدينا عصابة، في حال عدد كبير من اإللكتروناتالذرات. 

 
 ة مفصولة بفجوات طاقة. يطاق عصابات تنتمي اإللكترونات إلىة لمادة صلبة. قيالطا تمثيل بسيط للبنية 16.9الشكل 

 

الطاقة   من خالل عصابات والعوازل  نواقل. ميكن فهم اخلواص الكهربائية لل طاقة  بفجوة ىاألخر ة عن يطاق عصابة فصل كل ت
  ة باسم يالطاق  البنية يف  ةاملتاح ة التالي . تُعرف العصابةعصابة التكافؤباسم  ة طاقة مملوءعصابة عرف أعلى الطاقية. تُ  والفجوات 

طاقة  ال عصابة، يتم ملء أعلى ، بينما يف العازل اا ونات جزئيباإللكرت  عليا الطاقة ال ملء عصابة، يتم . يف الناقل الناقلية  عصابة
 والعازل.    الناقلالفرق بني  17.9الشكل . يوضح اا باإللكرتونات متام

  ، فإن حترك عدد كبري من إلكرتونات مادة بتأثري عن العازل يف كيفية استجابة إلكرتوناته حلقل كهربائي مطبق. إذا  لناقلخيتلف ا
طاقة حركية من   اا ة جزئياململوءو  عصابة الناقلية، تكتسب اإللكرتونات املوجودة يف عصاباتنموذج ال ووفقاا لة. هذه املادة هي ناقل 
، تنتمي اإللكرتونات يف العازل إىل  عصابة الناقلية. على خالف ذلك ويات الطاقة األعلى يف ء ساملطبق عرب ملاحلقل الكهربائي 
حركية من احلقل  أي اكتساب طاقة ) كن لإللكرتونات إجراء مثل هذه االنتقاالت، ال ميلوعند تطبيق احلق .اا عصابات ممتلئة متام

 املواد ال توصل الكهرباء. هذه أن  والنتيجة ملبدأ االستبعاد.  وفقاا  (املطبق  الكهربائي
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 العازل. في   وكلياً  ناقلالطاقة األعلى جزئيًا في ال ت مأل العصابة ذات. مقارنة بين عازل وناقل 17.9الشكل 

 

  يف  عصابات الطاقة  أصل على  للتعرف (https://openstaxcollege.org/l/21bandstructure) المحاكاة هذه بزيارة تفضل
  العديد   تنشئ بنية العصابة شبكة شعرية من  كيف  اكتشف.  للكهرباء  املادة  بنية هذه العصابات وكيفية توصل  حتدد  وكيف  البلورات

 . اآلبار  من
  عصابة ممتلئة متاماا بني أدىن  اا طاقية صغرية نسبيإال أهنا حتتوي على فجوة  ،ة مشاهبة للعازل ي على بنية طاق اقلأنصاف النو حتتوي 

 . يشكل هذا النوع من املواد أساس اإللكرتونيات احلديثة.  غري املمتلئةة التالي لعصابة وا
  مقدار هو يف  بينهما  االختالف الوحيدو بالكامل.  ة مملوءكل من نصف الناقل والعازل تكون العصابات يف   T = 0 Kالدرجة عند 
عصابة  ) ةالتالي  عليا ال ة الفارغ التكافؤ( العصابة ة )عصابة ة مملوءي طاق عصابة بني أعلى  Eg( عصابة ة )أو فجوة اليفجوة الطاق ال

التكافؤ    عصابةمن اإللكرتونات من  ، هذه الفجوة صغرية مبا فيه الكفاية حبيث يتم إثارة عدد كبري  تكون يف أنصاف النواقل (.  الناقلية 
وميكنها االستجابة حلقل   اا ة تقريب غفار  وهذه اإللكرتونات موجودة يف عصابة درجة حرارة الغرفة.  إىل عصابة الناقلية عند حرارياا 
املادة اليت   تعترب  . ليكون( للس  4.9)انظر اجلدول ، eV 1 حنونصاف النواقل هي فإن قيمة الفجوة الطاقية أل كقاعدة عامة و مطبق. 

   .eVعدة  ملاس )عازل( هي العازل. للمقارنة، فجوة الطاقة يف األ نزلةمب اا تقريب  1eVتزيد عن   هلا فجوة طاقية

 

.  K 300الفجوة الطاقية لمواد مختلفة عند درجة الحرارة  4.9الجدول 
 .المواد المذكورة كلها أنصاف نواقلفإن  : عدا األلماس مالحظة

 gE (eV)فجوة الطاقة  المادة

Si 1.14 

Ge 0.67 

GaAs 1.43 

GaP 2.26 

GaSb 0.69 

InAs 0.35 

InP 1.35 

InSb 0.16 

 C 5.48)األلماس(
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 semi conductors and doping  أنصاف النواقل و اإلشابة | 6.9
 األهداف التعليمية 

  على: ا  ، ستكون قادر الجزء من الفصلفي نهاية هذا 
 في البنية الطاقية لنصف الناقل عند إشابته.   وصف التغيرات الحاصلة •

 . p-والنوع  n-التمييز بين أنصاف النواقل من النوع •

 وتوضيح أهميته. وصف مفعول هول  •

حساب الشحنة وسرعة االنسياق وكثافة عدد حوامل الشحنة في نصف الناقل باستخدام معلومات من   •
 مفعول هول.  تجربة

 

. ومع ذلك،  يف التيار الكهربائي  شغال اإللكرتونات للسويات يف عصابة الناقلية مسامهة إل درسنا يف اجلزء السابق من هذا الفص
،  عصابة التكافؤ   يف بنية الطاقة يف   (hole)  ثقبا  ة أو  غري مشغول   حالة يرتك    عصابة الناقلية التكافؤ إىل    عصابة إلكرتون من    فإن انتقال

جديدة. ميكن   تتشكل ثقوب، األخرىإلكرتونات ندما يتم ملء هذه الثقوب بتقال إليه. عاالنمنه والذي ميكن لإللكرتون القريب 
ية  اإللكرتون  الثقوب املرتبط هبذه التعبئة كحركة مجاعية للعديد من اإللكرتونات سالبة الشحنة أو حركة النظر إىل التيار الكهربائي 

 موجبة الشحنة. 
ة بإلكرتون واحد يف التيار.  من هذه الشبك هم كل ذرة  تس.  18.9الشكل  يف  كما  شبكة أحادية البعد  نأخذ بعني االعتبار  ،  للتوضيح

املوجبة إىل   تفسري التيار على أنه تدفق الشحناتينتقل هذا الثقب إىل اليسار. ميكن س، اليمنيند ملء الثقب املوجود على ع
عصابة الناقلية، وراءه  إلكرتون ينتقل إىل كل يرتك  . p الرمز باحلجم، واحدة  يف  ثقوب ، أو عدد ال ثقوبكثافة ال  يشار إىلاليسار. 

 . n = p، أي ثقوبمساوية لكثافة ال  (n)ناقلية  ال  اتكثافة إلكرتون  وناألصل، تك يف  عصابة الناقلية فارغة ت . إذا كانثقباا 
 

 
 يسار. إلى ال ينتقل ثقب إلكتروني، ثقوب في الشبكة البلورية. مع انتقال اإللكترون إلى اليمينحركة ال 18.9الشكل 

 

بني   اا ية صغرية نسبي، وفجوة طاقة فارغ ناقليةهو عبارة عن مادة هلا عصابة تكافؤ مملوءة، وعصابة فإن نصف الناقل  ذكرنا، كما 
، واليت  بذرة شائبة ق االستبدال يف الشبكة البلورية املادة عن طري هذه زائدة يف ثقوب   إلكرتونات أو هاتني العصابتني. ميكن إدخال  
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، لنفرتض أننا نضيف  سبيل املثال. على  اإلشابة سم  العملية بأ عرف هذه  . وتُ عن ذرات الشبكة  رقم تكافؤ خمتلف قليالا هي ذرة ذات  
 ((. a) 19.9الشكل ليكون )السذرة زرنيخ إىل بلورة 

 

 
ر كبير إلى تغيالشوائب في أنصاف النواقل يؤدي إدخال هذه . ( الشائبة اآلخذةbالمانحة و ) ائبة( الشa) 19.9الشكل 

 اإللكترونية. هاخصائصب
 

ليكون على أربعة فقط. لذلك جيب أن يذهب هذا اإللكرتون اإلضايف  إلكرتونات تكافؤ، بينما حيتوي الس  مخسحيتوي الزرنيخ على  
مع  بط تحيتوي أيون الزرنيخ على شحنة موجبة صافية تر بالتايل التكافؤ.  عصابة ، حيث ال يوجد أي فراغ يف عصابة الناقلية إىل 

  يونات. ونتيجةا لأل  ن الشبكة الذرية احمليطة به حتمي احلقل الكهربائي الرابط ضعيف ألوهذا اإللكرتون املفصول بشكل ضعيف. 
قع يف  تة لإللكرتون الشائب يالطاق السوية  ، فإنفقط. مبعىن آخر eV 0.02 حنو فإن طاقة الربط لإللكرتون اإلضايف تبلغ  لذلك، 

  الغرفة، . عند درجة حرارة  (eV 1.14)قة الفجوة   وهي قيمة أقل بكثري من طا  ،  eV 0.02مبقدار  ة الناقليةعصابأسفل    لطاقيةفجوة اال
  ة ذات عرف الشائب تُ ((. a)  20.9الشكل ) الناقليةهم يف وينتقل إىل عصابة الناقلية، وبالتايل يسهذا اإللكرتون بسهولة  تتم إثارة 

ة  ن ناقالت الشحنة الرئيس أل nبنصف ناقل من النوع سمى نصف الناقل املشاب ويُ ، الشائبة المانحةاإللكرتون اإلضايف باسم 
 سالبة. هي )اإللكرتونات( 

 

 
في   ةالشائب عصابة( تشكيل bالشائبة المانحة إلى عصابة الناقلية؛ ) من  األضافيإثارة اإللكترون  (a) 20.9الشكل 

 . nنوع النصف الناقل من 
 

، كما  إلشابة نصف الناقل نتيجةا  ةجديد وتتشكل عصابة طاقية، عصابة اإلشابةميكننا إنشاء  احنة،املبإضافة املزيد من الشوائب 
إثارة العديد   ميكن ، العصابة وعصابة الناقلية. عند درجة حرارة الغرفة فريمي بني هذا  وتكون سوية(. b)  20.9الشكل هو مبني يف 

تتشكل  اإلشابة حيث     يف عصابةاا ناقلية. ميكن أن حتدث الناقلية أيضهم يف التسالناقلية و إىل عصابة  من إلكرتونات اإلشابة حرارياا  
حوامل الشحنات يف  أو الطاقة احلركية(  اإللكرتون تتوافق مع التغري يف حركة )السرعةالحظ أن التغريات يف طاقة  الثقوب. عندها 

 .  لنصف الناقل نفسه، ولكن ليس مبجمل احلركة نصف الناقل
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نصف الناقل. على سبيل  قيق اإلشابة باستخدام ذرات اإلشابة اليت حتتوي عادةا على إلكرتون واحد أقل من ذرات حت كن أيضاا مي
(.  b)  19.9الشكل ، كما هو موضح يف Si عرضاا عن ذرات إلكرتونات تكافؤ  ثالث الذي حيتوي على  Al، ميكن استبدال املثال

ة للشحنات  امالت الرئيس، ألن احل pبنصف ناقل من النوع ف الناقل املشاب  سمى نص، ويُ آخذة شائبة  ا بأهن  ة الشائب ه عرف هذتُ 
  ة إلكرتوني  تتشكل سوية ، عندئٍذ   مبوقع الشوائباا  ضعيفاا  يرتبط ارتباطاا  إجيابياا التعامل مع الثقب باعتباره جسيم  ( إجيابية. إذا متثقوب )

التكافؤ   عصابةا يتم ملء هذا املستوى بإلكرتون مثار حرارياا من التكافؤ مباشرةا. عندم من عصابة أعلى  كامنةفجوة الاليف  ةفارغ
،  عصابة اإلشابة ، ميكننا إنشاء  كافؤ. بإضافة املزيد من الشوائب اآلخذةالت  ثقب متنقل يف عصابةيتم إنشاء    (،(a)  21.9الشكل  )

 (. b)  21.9الشكل  كما هو مبني يف  
 

 
( تشكيل  b؛ )اآلخذةشوائب الالفارغة الناتجة عن  ناقلية إلى السوية عصابة الإلكترون من ( يتم إثارة a) 21.9الشكل 

 . pنوع المن   نصف ناقلاإلشابة في  عصابة
 

ُتسهم الثقوب من  ، حيث امل الشحنة األغلبية و حعن حركة  اا يف أنصاف النواقل املشابة ناجتميكن أن يكون التيار الكهربائي 
.  يةفجوة الطاقال  إىل   عن طريق اإلثارة احلرارية لإللكرتونات   ُتسهم الثقوب، حيث  ليةة، أو بسبب حوامل الشحنة األق الشائب   الذرات

حوامل الشحنة  ، الناجتة عن ذرات الشوائب رة اإللكرتونات احل حوامل الشحنة من، تكون غالبية nيف أنصاف النواقل من النوع 
. يف أنصاف النواقل من النوع  عصابة الناقليةالتكافؤ إىل عصابة ن اإلثارة احلرارية م احلرة الناجتة عن ونات لكرت اإل عبارة عن  األقلية 

p وحوامل الشحنة األقلية عبارة عن ثقوب حرة  ، لشائبةذرات ا الهم هبا ثقوب حرة تسعبارة عن  حوامل الشحنة األغلبية ، تكون
حامالت الشحنة  ، يتجاوز عدد عام  إللكرتونات عرب الفجوة. بشكل ارة احلرارية ل ويات اإللكرتونية بسبب اإلثيرتكها ملء الس

يف القسم التايل لشرح   األقلية و األغلبية حامالت الشحنة بكثري. سيتم استخدام مفهوم  حامالت الشحنة األقلية عدد األغلبية 
 تشغيل الصمامات الثنائية والرتانزستورات. 

  تعمل فعالا مثل اجلسيمات؟ يتضح مفعول   "رتونية، من الطبيعي أن نتساءل: "هل الثقوب اإللكnو  pنوع  ال عند دراسة اإلشابة من  
ضمن حقل    الناقلبسبب حركة  مون كهول هو إنتاج فرق   مفعولاملشاب.  pيف أنصاف النواقل من النوع    الثقوبهول من وجود 

  /The Hall Effect (http://cnx.org/ content/m58744/latest))انظرمغناطيسي خارجي  

يف حقل مغناطيسي منتظم. عندما تتحرك  يوضع شريط من نصف ناقل . التخطيطي ملفعول هولالشكل  22.9 (a) الشكل يبني 
، تدفع قوة لورنتز هذه الشحنات حنو الطرف العلوي من الشريط. )تذكر  نصف الناقلمن اليسار إىل اليمني عرب    يةاإللكرتون   الثقوب

احلافة العلوية من الشريط   ر الشحنات املوجبة يف التجمع عنداليد اليمىن(. تستم قاعدةاملوجبة حتددها  حوامل الشحنةأن حركة 
القوة املغناطيسية الصاعدة   ، (q= E EF) العلوية والسفلية للشريط حلقل الكهربائي اهلابط بني احلافتنيحىت توازن القوة املرتبطة با

(= qvB BF) . لدينا  مبساواة هاتني القوتني مع بعضهما فتكونE = vBعرب الشريط هو بالتايل ظهر يالذي   كمون. ال:   
V H  = 𝑣BW                                                    (9.33)          

هي   B؛ اا وائية جزئيسرعة اجلسيم الذي يتحرك بطريقة عش، أو متوسط  انسياق الثقب هي سرعة  v هول؛  كمونهو   𝑉𝐻 : حيث
الذي ينتج التيار يف البداية من خالل    للكمون  هول هو معرتض  كمونيط. الحظ أن  هو عرض الشر   wو؛  شدة احلقل املغناطيسي
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هول  يعطي مطال كمون يف اجلانب العلوي من الشريط. جتمع الثقوبن( و مالكمون )أو فرق الكاملادة. يؤكد قياس إشارة هذا 
تيار  ال هول. الحظ أن كثافة  افية من كمونحلصول على معلومات إضا اا حلوامل الشحنة األغلبية. ميكن أيض( v) سياقسرعة االن
 : لشريط نصف ناقل( هي احدة مساحة مقطع او   )مقدار التيار يف اإللكرتوين 

j =nqv                                                            (9.34)  
. يتم حتديد كثافة التيار بسهولة  ياق النسهي سرعة ا  vو    جم،احل حدة  او   يف  الشحنة  حوامل هو عدد    n،  مقدار الشحنة هي    qحيث  

بواسطة   u، ويتم حتديد شحنة إلكرتون واحد()الثقب هي شحنة  q لشريط، االكلي على مساحة املقطع  عن طريق قسمة التيار 
حدة  وايف  دد حامالت الشحنةع تيار اإللكرتوينال أعاله لكثافة  ةاملذكور  العالقةعطي ت، . وبالتايل 9.34هول رقم  مفعولمعادلة 
 (. 22.9)انظر الشكل    nيف املادة من النوع   حلوامل الشحنة السالبة ميكن إجراء حتليل مماثل   .n احلجم

 

 
 مغناطيسي حقل  بواسطة اليسار إلى إيجابياً  المشحونة يةاإللكترون الثقوب سحب يتم( a. )هول مفعول 22.9 الشكل

  بواسطة اليسار إلى  السالبة اإللكترونات جر   يتم( b. )اليمين حون إلى كهربائي يتجه حقل يتولد. ألسفلل إليه م شار منتظم
 . اليسار نحو كهربائي يتجه حقل يتولد. ألعلىل م شار إليه مغناطيسي حقل

 

 semi conductor devicesأجهزة أنصاف النواقل  | 7.9

 األهداف التعليمية 

  على: ا  ، ستكون قادر الفصلالجزء من  في نهاية هذا 
معا  باستخدام مفهوم االنتشار وتيار االنسياق   pو  nعندما يتم ضم مادتين من النوع  وصف ما يحدث •

 )كمون صفري مطبق(. 

 لكمون انحياز أمامي أو خلفي.    p-nتفسير استجابة الوصلة  •

 وصف وظيفة الترانزستور في دارة كهربائية.  •

 كمبيوتر. لشرح تطبيقاتها في مكبرات الصوت وأجهزة ال p-nاستخدم مفهوم الوصلة  •
 

أنصاف النواقل العديد من التطبيقات يف جمال االلكرتونيات احلديثة. وصفنا بعض أجهزة أنصاف النواقل األساسية يف هذا القسم.  
  العناصر نصف الناقلة أنه ميكن دمج عدة آالف أو ماليني من   هو الدارات  يف عناصر من املزايا الكبرية الستخدام أنصاف النواقل  

أساس   هي ic ورقائق ، (icسمى البنية الناجتة بالدارة املتكاملة ) . وتُ مبسارات نقلليكون ومتصلة ة صغرية من السعلى نفس قطع
 وشبكات االتصاالت العاملية.  ، من أجهزة الكمبيوتر واهلواتف الذكية إىل اإلنرتنت العديد من األجهزة احلديثة
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 الثنائيات )الديودات(
ربائي بالتدفق يف  الثنائي هو عنصر دارة يسمح للتيار الكهباستخدام أنصاف النواقل هو الثنائي. اؤه ولعل أبسط جهاز ميكن إنش

  (. ( /http://cnx.org/content/m58730/latest) املعادن يف ناقليةال منوذج  انظر)، مثل الصمام أحادي االجتاه )اجتاه واحد فقط 
بني   ة (. يُطلق على الوصل23.9الشكل )  nمن النوع  مع نصف ناقل  pمن النوع  نصف ناقلالثنائي من خالل ربط  يتم إنشاء

  . تكون مواضعالثنائي القائم على السليكوينالطاقة يف    بني عصابات ( مقارنة  b)   23.9الشكل  . يوضح  p-nبالوصلة    هاتني املادتني 
عصابة  ، تنتشر اإللكرتونات من p-nوصلة ال. عندما يتم تشكيل سوية الشائبة خمتلفة متاماا لكن و  ماثلة عصابيت التكافؤ والناقلية مت

أيونات   تؤدي هذه اهلجرة للشحنة إىل ترك التكافؤ.  عصابة  يف  الثقوب ، حيث تتحد مع pإىل اجلانب  nللمواد من النوع  الناقلية 
، مما ينتج طبقة مزدوجة ضيقة من  pاجلانب  لبية عنداملتأينة س جلهة األخذةنات اوأيو  nاجلانب  نداجلهة املاحنة املتأينة موجبة ع

  الناضبة، متابعة هذاطبقة مع ال الكهربائي املرتبط . مينع احلقل depletion layerناضبة طبقة الالسمى تُ  p-nوصلة ال عند  ات الشحن
 . p-nلة وصالالطاقة الكامنة لإللكرتونات عرب  24.9الشكل    يبنياالنتشار. 

 

 
 يليكونوالس  pمن النوع  ثنائي السليكوني في الطاقة  عصابات( مقارنة بين b. ) p-nوصلة  ال( تمثيل a) 23.9الشكل 

 . قبل التوازن nمن النوع 

http://cnx.org/content/m58730/latest/)
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( يمنع فرق  bوالتيار الصافي صفر ) p-nمنطقة االتصال ( تقع الشحنة الزائدة بالقرب من a) عند التوازن  24.9الشكل 

 . pزيادة انتشار اإللكترونات في الجانب من لإللكترونات )باللون األزرق الفاتح(  ةامنالطاقة الك
 

لناضبة  طبقة اال، فإن  nمن النوع    ادةاملوجب للبطارية متصالا مب  القطب. إذا كان  )الديود(نصف الناقل  ميكن اآلن فهم سلوك الثنائي  
الكافية لتسلق احلاجز  طاقة ال)الفجوات( ليل من اإللكرتونات القلك ال مي. p-nوصلة العرب  تتسع، ويزداد فرق الطاقة الكامنة 

القطب  ، إذا كان . من ناحية أخرىباالنحياز العكسي للثنائي  سمىالتيار بشكل كبري. وهذا ما يُ  وبالتايل ينخفض، الكموين 
، وتتدفق  p-nوصلة العرب  مون الطاقي الكفرق  وينخفض ، ضيقة لناضبة طبقة اال ، تكون pمن النوع  املوجب للبطارية متصالا مبادة

يسمح الثنائي بتدفق التيار حبرية يف اجتاه   باختصار، . باالنحياز األمامي للثنائي سمى ( بسهولة. وهذا ما يُ ثقوب اإللكرتونات )ال
 هو صمام أحادي االجتاه.  نصف الناقلفإن الثنائي  وبالتايل واحد ولكنه مينع تدفق التيار يف االجتاه املعاكس. 

من حوامل الشحنة    N  ليكن لديناالكهربائي.  كمون  يف الثنائي باستخدام مفهوم ال  إجياد العالقة الرياضية بني التيار والكمون ميكننا  
. وفقاا  p-nوصلة  العرب    V  واحلاجز الكموين  n ( يف املادة من النوع  لشائبة ذرات اقدمتها الاألغلبية سالبة الشحنة )اإللكرتونات اليت  

   𝑁𝑒−𝑒𝑉/𝑘𝐵𝑇 هو هذا احلاجز الكموينكافية لالنتشار عرب ال طاقة ال  بولتزمان، فإن جزء اإللكرتونات اليت لديها -اكسويل لتوزيع م
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الناتج  يكون التيار الكهربائي  . و   𝑁𝑒−𝑒(𝑉−𝑉𝑏)/𝑘𝐵𝑇   : هذا اجلزء يزيد إىلف  باحنياز أمامي  bVبطارية    كمونعلى كلٍّ إذا مت تطبيق  .
   هو: pإىل اجلانب   nاألغلبية من اجلانب  حوامل الشحنةعن 

I =  𝑁𝑒−𝑒𝑉/𝑘𝐵𝑇 𝑁𝑒𝑒𝑉𝑏/𝑘𝐵𝑇  =  𝐼0𝑒
𝑒𝑉𝑏/𝑘𝐵𝑇                            (9.35)                  

األقلية )اإلثارة احلرارية   حوامل الشحنة . يكون التيار الناتج عن هي درجة احلرارة Tواملطبق  يف غياب الكمونهو التيار  0Iحيث 
وهو مستقل عن  ،  -0I( هو nجلانب إىل ا واجلذب الالحق pعلى اجلانب  عصابة الناقليةالتكافؤ إىل  عصابةلإللكرتونات من 

   هو: االحنياز. وبالتايل فإن التيار الصايف  كمون
I net  =  I0(𝑒

𝑒𝑉𝑏/𝑘𝐵𝑇 −  1).                           (9.36)                                 
االحنياز   األمامي، تؤدي التغيريات الصغرية يف كمون االحنياز  حالة االحنياز. يف  لكمون التيار  تابعيةل اا بياني  اا رمس 25.9الشكل  يبني

، يتم  بة للقيم القصوى لالحنياز العكسي . بالنسI netI − ≈0، يكون التيار هو  ويف حالة االحنياز العكسيإىل تغيريات كبرية يف التيار.  
 . كمون االنهيار  عندتأين الذرات املوجودة يف املادة مما يؤدي إىل حدوث اهنيار للتيار. وحتدث هذه احلالة 

 
لتيار  ، يتدفق اياألماماالنحياز   حالة )الثنائي(. في p-nعبر وصلة   لكمون االنحيازالتيار تابعية  25.9الشكل 

 ، يتدفق التيار الكهربائي بشكل صغير جدًا. حالة االنحياز العكسيفي و ، الكهربائي بسهولة. ومع ذلك

 تيار الثنائي
 شدته  ثنائي نصف ناقل، ينتج تيارمن  nجلانب إىل االسالب  والقطب pجلانب إىل ا املوجب لبطارية عند وصل القطب 

 A 1-4.5 × 10 حنوع العكسي . تيار اإلشبا A 8-2.2 × 10 العكسي كما   يف حال االحنيازالثنائي  )تيار اإلشباع العكسي هو تيار
 ؟ الثنائي  درجة حرارةما هي   V 0.12البطارية هو  يبلغ كمون  .احلال هنا( هو 

 الحل:خطة 
 . 9.36املعادلة  باستخدام التيار  يعرب عن ،  هاتني احلالتني عكسي. يف كلتا احنياز والثاين هو الرتتيب األول هو احنياز أمامي 

 الحل:
 : (9.36)العالقة عطى بيُ  والعكسياالحنياز األمامي   حاله التيار يف 

I net  =  I0(𝑒
𝑒𝑉𝑏/𝑘𝐵𝑇 −  1)   

 6.9مثال 
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 وهي تيار اإلشباع العكسي: احنياز  تطبيق التيار من دون تبلغ شدة 
I0  ≈  −Isat  = 2.2 × 10

−8A. 
 ومنه 

I net

I0
 =

 4.5×10−1 𝐴

 2.2×10−8 𝐴
 = 2.0 × 108.   

 التايل:  بالشكل 9.36المعادلة ميكن أن تكتب 
I net

I0
+ 1 = 𝑒𝑒𝑉𝑏/𝑘𝐵𝑇  

الطرفني  اللوغارمت الطبيعي لكال  بأخذ لذا احلد الثاين على اجلانب األيسر من املعادلة خيتفي.  الواحد،هذه النسبة أكرب بكثري من 
 يكون لدينا: 

=19 .
𝑒𝑉𝑏

𝑘𝐵𝑇
  

 وبالتايل تكون درجة احلرارة: 

𝑇 = 
𝑒𝑉𝑏

𝑘𝐵
(
1

19
) =  

𝑒(0.12𝑉)

8.617×
10−5𝑒𝑉

𝐾

(
1

19
) = 73 K. 

 مالحظة:
ثنائي. إذا كانت الطاقة الكامنة  ال لدرجة حرارةحساساا  ،والعكسياالحنياز األمامي  حالةيف الثنائي  جيري يفيكون التيار الذي 

جداا باملقارنة    اا تيار االحنياز األمامي كبري   يف هذه احلالةيكون  ،  TBk  الثنائي   ة احلرارية حمليطاملقارنة مع الطاق املعطاة من البطارية كبرية ب
 مع تيار اإلشباع العكسي. 

 ؟ ة مع تيار االحنياز العكسيتيار االحنياز األمامي باملقارن  شدة  كونكيف ت  من فهمك : تحقق5.9  
 

 الموقع هذا قم بزيارة والعكس.  ي لألمام لكمون االحنياز  بسيطة  دائرة سلوك  والحظ p-n الوصلة  بإنشاء  قم  

(https://openstaxcollege.org/l/21semiconductor)  نصف الناقلة  الثنائية حول املزيد ملعرفة . 
 

 ترانزستور الوصلة
من املمكن فتحها   ولكنفإن الرتانزستورات هي أيضاا صمامات جبهة واحدة  واحدة،عن صمام جبهة إذا كانت الثنائية عبارة 

  : ترانزستور الوصلة ثالثة أجزاء ميلك . ترانزستور الوصلةحبذر للتحكم بالتيار. هناك نوع مميز جداا من الرتانزستورات هو  وإغالقها 
نصف ناقل آخر من  قاعدة و دعى بالالذي يُ  pف ناقل رقيق من النوع نصو  عليه بالباعث  ويطلق  nيتضمن نصف ناقل من النوع 

يتدفق   ،)القاعدة(  pطبقة من النوع قطب موجب احملطة بال . عند توصيل 26.9 الشكليف  كما هو مبني  دعى باجملمع.يُ  nالنوع 
. ميكن  تيار المُجمع عرب    cIق تيار كبري  يتدفق إىل احملطة. يؤدي هذا إىل تدفو   بتيار القاعدة  BIسمى  ، يُ تيار صغري من اإللكرتونات

   يف التيار هو كما يلي:  الكسبيعرب عن للتحكم يف تيار اجملمع الكبري.  ضبط تيار القاعدة 

(9.37) I c = βIB                                                       
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المطبق على القاعدة كصمام   الكمونيعمل وقاعدة وم جمع  يتكون ترانزستور الوصلة من ثالثة أجزاء: باعث 26.9الشكل 

 جمع.للتحكم في التيار الكهربائي من الباعث إلى الم  
 

، تتسبب املوجات  ل مكرب صوت عاٍل. يف هذا التطبيق من ميكروفون لتشغي م ترانزستور الوصلة لتضخيم الكمونميكن استخدا
،  "in عندما يكون الغشاء يف وضع "الدخول  (. 27.9الشكل  اخلروج بسرعة )الصوتية يف حدوث غشاء داخل امليكروفون للدخول و 

إجيايب صغري على قاعدة الرتانزستور. هذا يفتح "صمام" الرتانزستور ويسمح بتدفق تيار كهربائي كبري إىل مكرب   كمونيتم تطبيق  
، الذي يغلق  الرتانزستورصغري على قاعدة سلب كهربائي   كمون، يتم تطبيق  " out الصوت. عندما يكون الغشاء يف وضع "اخلروج

صمام الرتانزستور حبيث ال يتدفق التيار إىل مكرب الصوت. يعمل هذا على إيقاف تشغيل "صمام" الرتانزستور حبيث ال يتدفق التيار  
مى  سضخيم الصوت. يُ ، ويتم تالسماعة بواسطة املوجات الصوتية  التحكم يف التيار إىل   هبذه الطريقة   إىل مكرب الصوت العايل. يتم 

 . بمكبر للصوتأي جهاز كهربائي يضّخم اإلشارة  

 
ميكروفون وتر المطبق على القاعدة بواسطة مضخم صوتي قائم على ترانزستور الوصلة. يعمل الت  27.9الشكل 

 كصمام للتحكم في التيار الكهربائي األكبر الذي يمر عبر مكبر الصوت.
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حتمل   انات.والرتانزستورات للقيام مبهام مثل معاجلة البي  استخدام اإلشارات الرقمية مع الثنائيات   ، ة يف األجهزة اإللكرتونية احلديثيتم  
، يف  ماثلية بشكل مستمراإلشارة الت  تتغري (. 28.9الشكل والرقمية ) التماثلية الدارات الكهربائية نوعني من اإلشارات الكهربائية: 

تلك املوجودة يف أجهزة  . يف الدوائر الرقمية مثل 0Vو 1Vمثل زائد  الثابت،  كمونللحني أن اإلشارة الرقمية تنتقل بني قيمتني 
، أو  اا ، مما يعين أن الصمام مفتوح متاميكون الرتانزستور إما يف وضع التشغيل و . إطفاء -تشغيلكمفتاح  ، يعمل الرتانزستور  الكمبيوتر 
انزستورات ضمن قطعة واحدة من  ملتكاملة على جمموعات واسعة من الرت الدارات ا. حتتوي  اا ، مما يعين أن الصمام مغلق متامأنه مطفأ

واليت تعرف أيضاا باسم الكود الثنائي.    واألصفار،ليكون. وهي مصممة للتعامل مع اإلشارات الرقمية اليت متثل تلك الواحدات  الس
 يف إطالق ثورة الكمبيوتر احلديثة.  icساعد اخرتاع 

 
  ، مما يعني أن البيانات يمكن أن تتغير باستمرار. عادةً ماثليةالبيانات في العالم الحقيقي تما تكون  اً غالب 28.9الشكل 

. يتم تحويل هذه البيانات إلى إشارات رقمية للمعالجة اإللكترونية في أجهزة ماثليةالصوت أو الصور المرئية ت شدةما تكون 
 الكهربائي. قطع الكمونعن طريق  لتماثليةن اإلشارة اإلشارة الرقمية مالتسجيل أو أجهزة الكمبيوتر. يتم إنشاء ا

 

 super conductivityالناقلية الفائقة  | 8.9
 األهداف التعليمية 

  على: ا  ، ستكون قادر الجزء من الفصلفي نهاية هذا 
 وصف السمات الرئيسية للناقل الفائق.   •

 في الناقلية الفائقة.  BCSوصف نظرية  •

 من بيانات الحقل المغناطيسي.  T = 0 Kحرج من أجل تحديد الحقل المغناطيسي ال  •

 أو التيار المار في سلك للحفاظ على الناقلية الفائقة.  emfحساب الحد األقصى  •
 

، فإن املقاومة الكهربائية هي املصدر  تدفق التيار الكهربائي. وبالتايلميكن اعتبار املقاومة الكهربائية كمقياس لقوة االحتكاك يف 
واحملركات الكهربائية وخطوط النقل. يشيع استخدام األسالك   لطاقة يف األنظمة الكهربائية مثل املغانط الكهربائيةديد االرئيسي لتب

الشائعة.    النواقلالنحاسية يف األسالك الكهربائية ألهنا حتتوي على واحدة من أصغر املقاومات الكهربائية يف درجة حرارة الغرفة بني  
 .( للطاقة على النحاس  احملدودة للفضة تفوق حفظهاية والوفرة  ، ولكن التكلفة العال ضة مبقاومة أقل من النحاسمتع الف تت  الواقع، )يف  

، فإننا نعرف أن هذا ليس هو احلال.  جيب أن يكون هلا مقاومة كهربائيةعلى الرغم من أن مناقشتنا للناقلية تشري إىل أن مجيع املواد  
  نواقل ، وتصبح املواد الصفر تنخفض مقاومتها الكهربائية إىل  املواد، مة احلرجة للعديد من عندما تنخفض درجة احلرارة عن القي

 . فائقة

  (.  )/http://cnx.org/content/m58735/latest( النواقل الفائقة )شاهد  
 

 
 

http://cnx.org/content/m58735/latest/
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 خواص النواقل الفائقة 
يكون يف وجود حقل  ،  ة أخرىبعبار مبغناطيسية معاكسة مثالية.    اا النواقل الفائقة أيضتتمتع    الصفرية، الكهربائية    باإلضافة إىل املقاومة 
، يتم طرد أي خطوط للحقل  (. لذلك 29.9الفائق صفراا )الشكل  قل املغناطيسي الصايف داخل الناقل احلمغناطيسي مطبق، 

 ، واليت تعلمت عنها يف فصل التيار واملقاومة. مايسنر  ر تأثري هذه هي مظاه . فائقةناقلة عينة   خارجاملغناطيسي 

 
( يمكن b. )اً مغناطيسي من مادة ما عندما تصبح ناقاًل فائق( في تأثير مايسنر ، يتم طرد الحقل الa) 29.9الشكل 

 ، مدعومًا بقوة طرد الحقل المغناطيسي.فائقة النقلللمغناطيس أن يطوف فوق مادة 
 

افرتض أن العينة املوضوعة يف حقل مغناطيسي  ،  وملعرفة السببكون املقاومة صفراا.  ل  ، أن تأثري مايسنر ليس نتيجةا مام ومن املثري لالهت
، يف العينة باحلقل الكهربائي الداخلي  j، ، ترتبط الكثافة احلالية متر مبرحلة انتقالية تنخفض فيها مقاومتها إىل الصفر. من قانون أوم 

  jحبيث تبقى  الصفر،ي أيضاا تساو  Eجيب أن تكون  الصفر، تساوي  ρ. إذا كانت j = E / ρبواسطة  ρ، واملقاومة E الصايف،
 بقانون فاراداي كما يلي: من خالل العينة  mΦ والتدفق املغناطيسي  E ترتبطمنتهية. و 

∮  𝐸𝑑𝑙 =  − 
dΦm 

dt 
                                                   (9.38)                           

، وهذا يعين أن التدفق املغناطيسي خالل العينة ال ميكن أن يتغري. لذلك  الصفر تساوي  dt/mΦd ، فإنتساوي صفر  Eإذا كانت 
فإنه ال يتبع أن املواد اليت تصبح مقاومتها صفر    وبالتايل، ال ينبغي طرد خطوط احلقل املغنطيسي داخل العينة عند حدوث االنتقال.  

 الفائقة.  نواقل صة للخا ميزة، فإن تأثري مايسنر هو   من ذلكب أن تظهر تأثري مايسنر. بدالا جي
  الناقلة عندها أو أقل منها درجة احلرارة اليت تكون املادة وهي ، cT درجة الحرارة الحرجة هي  لنقلأخرى مهمة للمادة فائقة ا  ميزة

الفائقة ذات درجات    . والنواقل100k  لىإىل ما يزيد قليالا ع  1kمن جزء يساوي    املعروف لدرجات احلرارة احلرجة  ال فائقة. يرتاوح اجمل
ارة العالية". من وجهة نظر عملية،  الفائقة "ذات درجة احلر  احلد األعلى تُعرف عادة باسم النواقل احلرارة احلرجة بالقرب من هذا

،  الفائقة   نواقل ، ال تزال التطبيقات اليت تشتمل على ال احلاضر   ات أمهية كبرية. يف الوقتذ  77K≫ cT  الفائقة اليت تكون  تعد النواقل
م السائلة  ليو ا احلرجة. جيب جتديد محامات اهل( إلبقائها حتت درجة حرارهت4.2kيف اهلليوم السائل ) ناقلية ال فائقةتتطلب غمر املواد 

هي درجة    77kفإن    ذلك، الفائق. ومع    خدام الناقل املتوقع من استوميكن أن تفوق تكاليف التربيد التوفري    باستمرار بسبب التبخر، 
كلفة من اهلليوم السائل. سيكون من األكثر فاعلية من حيث التكلفة إذا    وأقل، والذي هو أكثر وفرة ة النيرتوجني السائل حرار 

رتوجني السائل للحفاظ على  الني عندفائقة عالية احلرارة اليت حتتاج فقط إىل االحتفاظ هبا نواقل استطعنا بسهولة تصنيع واستخدام  
 الفائقة.  الناقلية 
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عالية احلرارة يف الوقت احلايل يف تطبيقات خمتلفة. مثال على ذلك هو إنتاج احلقول املغناطيسية يف بعض    نقل املواد فائقة ال   تستخدم 
ميكن أن   تربيد، متطلبات  درجة حرارة الغرفة. دون أي  الناقلية عند مسرعات اجلسيمات. اهلدف النهائي هو اكتشاف مواد فائقة 

، مما يؤدي إىل زيادات هائلة وغري مسبوقة يف الكفاءة  الناقلية  ونات اإللكرتونية وخطوط النقل فائقيكون اجلزء األكرب من املك
 واألداء. 
ملطبق  ، وهو احلد األقصى للحقل املغنطيسي اcB(T) الحقل المغنطيسي الحرج وهي  نقل مهمة أخرى للمادة فائقة ال ميزة هناك 

  الناقلية ة فائقة. إذا كان هناك حقل مطبق أكرب من احلقل احلرج سوف يدمر  الذي يسمح للمواد بأن تظل ناقل  Tعند درجة حرارة  
احلقل  تابعية  ططات  خم   30.9الشكل    يبنيمع اخنفاض درجة احلرارة.    هو صفر عند درجة احلرارة احلرجة ويزداد الفائقة. احلقل احلرج  

   العالقة التالية:  من خالل   تبعية احلقل احلرج للحرارة تقريباا   قة النقل. ميكن تبيانارة للعديد من املواد فائ درجة احلر لاحلرج 

𝐵𝐶  (𝑇)  =  𝐵𝐶  (0)[1 − (
𝑇

Tc
)
2
]                                                   (9.39)  

  النواقل درجات احلرارة واحلقول احلرجة لفئتني من    5.9الجدول    بنيملطلق. يهو احلقل احلرج عند درجة حرارة الصفر ا  cB(0)حيث  
، مثل األملنيوم  Iالفائقة من النوع  نواقلتعترب ال عام،. بشكل من النواقل الفائقة  IIمن النواقل الفائقة والنوع  Iالنوع الفائقة: 
الفائقة مبجرد   الناقلة، ويدخلون يف احلالة الطبيعية غري cB(T)رج احلحتت احلقل  اا وهي مواد ذات مغناطيسية معاكسة متاموالزئبق. 

، ال  كثري من واحد تيسال(. هلذا السبب الفائقة منخفضة بشكل عام )أقل ب من النواقل  Iجتاوز هذا احلقل. احلقول احلرجة للنوع ا
 الفائقة.  )حتطم( حالة الناقلية  سر، واليت سوف تكتطلب إنتاج حقول مغناطيسية عالية ميكن استخدامها يف التطبيقات اليت ت 

 

 
الفائقة للحقول المغناطيسية ودرجات   ل الحرج لدرجة الحرارة لعدة نواقل فائقة. تحدث الناقليةالحق تابعية 30.9الشكل 

 هذه المنحنيات. الحرارة تحت
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 نواقل فائقة.  لعدة T = 0 K درجات الحرارة الحرجة والحقول المغناطيسية الحرجة عند  5.9الجدول 
 ( Tالحقل المغناطيسي الحرج ) ( Kالحرارة الحرجة )درجة  المادة

 :I  النوع

Al 1.2 0.011 

Ga 1.1 0.0051 

Hg(α) 4.2 0.041 

In 3.4 0.029 

Nb 9.3 0.20 

Pb 7.2 0.080 

Sn 3.7 0.031 

Th 1.4 0.00016 

Zn 0.87 0.0053 

 :IIالنوع 

Nb3Al 18 32 

Ge3Nb 23 38 

Sn3Nb 18 25 

NbTi 9.3 15 

7Cu3O2YBa 92 >100 
 

باا  . تقريات كتينيداألالفائقة عبارة عن مركبات أو سبائك تشتمل على معادن انتقالية أو عناصر من سلسلة  من النواقل IIالنوع 
  c1B(T) الرمزين: ب ممثالن  . لديهم حقالن حرجانII هي من النوع عالية نسبياا مجيع النواقل الفائقة ذات درجات حرارة حرجة 

، وال ميكن حدوث  اا مغنطيسية معاكسة متامتكون  IIالفائقة من النوع  نواقل ، فإن ال c1B(T)عندما يكون احلقل أقل من . c2B(T)و
، يتم نقلها إىل حالتها الطبيعية. عندما يكون احلقل أكرب من  c2B(T)حقل يتجاوز من أجل املادة. هذه تغلغل مغنطيسي يف 

(T)c1B  أقل من  ولكن(T)c2Bالفائقة من النوع  النواقل ن ، يُقال إ II   يف حالة خمتلطة. على الرغم من وجود بعض التغلغل للتدفق
توجد مناطق تشبه الشعريات هلا خواص   ،صفر. داخل النواقل الفائقة املادة هي  هذه ، فإن مقاومة احلالة املختلطة املغناطيسي يف 

. يتم  31.9الشكل يف  كما هو مبني   كاملة.معاكسة  مغناطيسية ناقلية فائقة مع   ا مناطق ذات كهربائية ومغناطيسية طبيعية تتخلله
ا مقارنة باحلقول    c2B(T) عام،ولكنه موجود يف املناطق الطبيعية. بشكل  لناقليةطرد احلقل املغناطيسي من املناطق فائقة ا كبري جدا

مناسبة لصنع اللفات ذات   IIمن النوع لنقل املصنوعة من مادة فائقة ا ، لذلك فإن األسالك Iالفائقة من النوع  نواقلاحلرجة لل 
 احلقول املغناطيسية العالية. 
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الفائقة )المربعات الرمادية( تطرد   . النواقل IIناقل الفائق من النوع تخطيطي للحالة المختلطة للتمثيل  31.9الشكل 

 الحقول المغناطيسية في المناطق المجاورة لها.

 يومسلك نيوب
ال  . هل 300A شدته  تيار ومير ( T = 4.2 Kليوم السائل )يف اهل 0.25mm( له نصف قطر Nb)  سلك نيوبيوم ، يتم غمر يف جتربة
 ؟  اا لسلك ناقالا فائقيزال ا 

 خطة الحل: 
،  9.39لة ميكن حتديد احلقل املغناطيسي املطبق من نصف قطر السلك والتيار. ميكن حتديد احلقل املغناطيسي احلرج من املعاد

الفائقة يف    حتطيم الناقليةفسوف يتم    احلرج، ودرجة احلرارة. إذا كان احلقل املغناطيسي املطبق أكرب من احلقل    الفائق،   الناقلخواص  
 .  Nbالسلك 

 الحل:
 : 5.9واجلدول   9.39، من املعادلة هو Nbاحلقل احلرج   يبلغ T = 4.2K عند

Bc(4.2K) =  Bc(0) [ 1 − (
4.2𝐾

9.3K
)
2
] = (0.20T)(0.80) = 0.16T   

 العالقة: يُعطى ب  aاملغناطيسي داخل سلك جيري فيه تيار له نصف قطر  تعلمنا أن احلقل   سابق،يف فصل 
B = 

µ0I 

2πa
,   

 7.9مثال 
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µ0 Ir  فإن احلقل على سطح السلك هو وبالتايل،هي املسافة من احملور املركزي للسلك.  rحيث 

2πa
 جملال هو هذا ا النيوبيوم،لسلك  

B = 
(4π×10−7 T m/A)(300A) 

2π2.5×10−4 m
  

= 0.24T.  

 . ناقلية ، فإن السلك ال يظل فائق ال احلرج  0.16T هذا يتجاوز نظراا ألن 
 مالحظة

م  الفائقة درجات حرارة منخفضة وحقول مغناطيسية منخفضة. حتقيق هذه الشروط املتزامنة يكون أقل سهولةا للنيوبيو   تتطلب الناقلية
  7الفائقة املصنوعة من األملنيوم عند درجات حرارة أقل مبقدار  نواقل ال املثال،باملقارنة مع العديد من املعادن األخرى. على سبيل 

 مرة.  18مبقدار   مرات واحلقول املغناطيسية أقل

 ة الفائقة؟ الناقلي ما هي الشروط الضرورية لتحقيق  من فهمك : تحقق6.9  
 

 ئقةنظرية النواقل الفا
، وحصلوا على جائزة نوبل يف  ردين وليون كوبر وجي روبرت شريفر من قبل جون با 1950عام الفائقة يف  مت تطوير نظرية الناقلية 

 فيما يلي.  لذلك نلخصها نوعيا معقدة، BCS. نظرية BCSعرف هذه النظرية باسم نظرية . وتُ 1972عام 

، أظهر كوبر أنه  1956لكرتونات األكثر نشاطاا بالقرب من طاقة فريمي. يف عام إىل اإل يف الناقل الطبيعي تعود اخلواص الكهربائية 
كون فيها  هلذين اإللكرتونني أن تشكل حالة مقيدة تميكن  فريمي، عل جاذب بني إلكرتونني على مستوى إذا كان هناك أي تفا

 . زوج كوبر . يُعرف هكذا إلكرتونني باسم  F2Eأقل من الطاقة الكلية 
التفاعل املقرتح  ، فإن نفس الشحنة وجيب أن يتنافرا. ومع ذلك هلما  ل إلكرتونني جيذب الواحد اآلخر، ألننتخي  من الصعب أن 

النواة الذرية املشحونة إجيابياا   1وصف لعملية اجلذب. يزيح اإللكرتون  32.9الشكل  يبني حيدث فقط يف سياق الشبكة الذرية. و 
" منطقة ذات كثافة أعلى من الشحنة املوجبة بالنسبة إىل  2. يرى "اإللكرتون  ة جذب كولون ثناء انتقاله بسبب قو قليالا جتاه نفسه أ 

، جيب أن يكون  . نظراا ملبدأ االستبعاد 1، إىل اإللكرتون  نطقة، وبالتايل بشكل غري مباشر وبالتايل ينجذب إىل هذه امل  احمليطة،البيئة  
 معاكس.   سبني  لإللكرتونني يف زوج كوبر
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النواة الذرية   1إلزاحة النواة الذرية اإليجابية. يزيح اإللكترون  يمكن أن يتشكل زوج كوبر نتيجةً  32.9الشكل 

"يرى" منطقة ذات كثافة أعلى من   2. اإللكترون التجاذب الكولونيالمشحونة إيجابيًا قلياًل تجاه نفسه أثناء انتقاله بسبب 
 .الي ينجذب إلى هذه المنطقةتالشحنة اإليجابية بالنسبة إلى البيئة المحيطة وبال

 

حر بأكمله. عند حدوث   إلكرتوين غاز  ، إىل  من اإللكرتوناتاا  واحداا بتوسيع أفكار كوبر، واليت ختص زوج BCSتقوم نظرية 
  اإللكرتونني، تكون املسافة بني تشكيل أزواج كوبر. على مقياس ذري، تتزاوج مجيع اإللكرتونات لناقل الفائق االنتقال إىل حالة ال

، يتزاوج كل منها أيضاا مع إلكرتون بعيد.  إلكرتون أخر   610  حنو  هذه اإللكرتونات عادةا   ملكونني لزوج كوبر كبرية للغاية ويوجد بنيا
ن  بني حركات األزواج. ينتقلو ، مما يؤدي إىل وجود عالقة قوية التوابع املوجية ألزواج كوبر الفردية كبري بني   راكبهناك ت وبالتايل،
فريمي.    ري بالقرب من سوية، تتغري كثافة احلاالت بشكل كبنقل. يف االنتقال الفائق ال "يف اخلطوة"، مثل أعضاء فرقة املسرياا ع م اا مجيع 
ألن جمموعة أزواج كوبر لديها طاقة حالة أساسية أصغر من غاز فريمي لإللكرتونات   FEفجوة يف الطاقة حول  33.9الشكل  يبني

، وتعود كثافة احلاالت إىل  هذه الفجوة حالة الناقل الفائق. إذا مت كسر هذه احلالة، فإن الفجوة ختتفيمظهر مييز غري املتفاعلة. 
 كثافة غاز اإللكرتون احلر. 
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  الحالة،ر هذه . إذا تم كسحول طاقة فيرمي عندما تصبح مادة ناقل فائق اً تتشكل فجوة طاقة كبيرة نسبي 33.9الشكل 

 فة الحاالت إلى كثافة غاز اإللكترون الحر. ، وتعود كثافإن الفجوة تختفي
 

ودرجة احلرارة    ئقة. تتضمن األمثلة تأثري مايسنر الفا  لنواقل قادرة على التنبؤ بالعديد من اخلصائص اليت لوحظت يف ا  BCSنظرية  إن  
نا التفكري يف هذه الظاهرة  ، أن تصبح املقاومة صفراا عند درجة احلرارة احلرجة. ميكناحلرجة واحلقل احلرج، ورمبا األهم من ذلك 

كون  ، تناقلية مع الشبكة. يف هذا التفاعل ، تنتج املقاومة من تفاعل إلكرتونات ال ناقل الطبيعي على النحو التايل. يف ال  األخرية نوعياا 
أزواج كوبر. الطريقة الوحيدة  يتم محل التيار الكهربائي بواسطة  ف،  طاقة احلرارية. أما يف الناقل الفائق ، الTBkالطاقة املتبادلة بناءا على  

ألزواج. يتطلب هذا التدمري طاقة  لشبكة شعرية لتشتيت زوج كوبر هي كسره. تدمري زوج واحد مث يدمر احلركة اجلماعية جلميع ا
يل فإن  وبالتا العملية، ال تتوفر طاقة حرارية كافية هلذه  احلرجة، ة. حتت درجة احلرارة يفجوة الطاقال مقدار ، وهو eV3-10 ة من رتب

 الفائق.   لناقل أزواج كوبر تنتقل دون عوائق يف مجيع أحناء ا
مثل النحاس   الطبيعية، الفائقة يف أفضل النواقلناقلية ، من املثري لالهتمام مالحظة أنه مل يتم العثور على أي دليل على ال أخرياا

اإللكرتونات والشبكة.  الفائقة هو التفاعل بني  ليةناق . أساس تكوين حالة الBCSبالنظر إىل نظرية  متوقع، والفضة. هذا ليس غري 
نتوقع إذن أن يكون  كما يتضح من احلد األدىن من املقاومة. قد   أضعف،، يكون تفاعل الشبكة اإللكرتونية يف أفضل النواقل

 ُتستبعد.الفائقة   ناقلية وبالتايل فإن ال  كوبر،التفاعل يف هذه املواد ضعيفاا للغاية حبيث ال ميكن تشكيل أزواج  
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 مراجعة الفصل التاسع
 الكلمات المفتاحية

 ذرة مستبدلة بأخرى يف نصف ناقل ينتج عنها إلكرتون حر.  :ة اآلخذةالشائب
 . جهاز كهربائي يكرّب إشارة كهربائية  مكّبر:

 . يف الرتانزستور  nمن النوع  تيار قادم من القاعدة :القاعدة تيار
 . إلكرتون -شبكة-ائقة مبنية على التفاعل إلكرتونالف ناقلية نظرية لل :BCSنظرية 

 . زوايا خلية وحدة  قع يف ت  اجملاورات اليت ثمانية من أقرب ب  فيها يوناأل ط احي  شبكة بلورية (:BCCالجسم ) ركزيمكعب م
 هنيار يف التيار. االاحنياز التوتر العكسي املطلوب إلحداث  الثنائي،يف  االنهيار: كمون

 . pنوع المن املادة من ادم من اجملمع تيار ق :تيار الم جمع
 . يف بنية الطاقة للبلورة  ةالتالي  ، العصابة املتاحةالتكافؤ عصابةفوق  :عصابة الناقلية

 . فائق زوج إلكرتوين مرتبط يف ناقل  :زوج كوبر
 . بطة متشكلة بتشارك إلكرتون أو أكثر بني ذرتني را تساهمية:رابطة 

 . الفائقة عظمي املطلوب إلنتاج حالة الناقليةاأل احلقل الحرج:الحقل المغناطيسي 
 . الفائقة  لناقلية احلرارة العظمى املطلوبة إلنتاج حالة ا الحرجة:درجة الحرارة 

 . الطاقة ت الكمومية املسموحة لوحدة عدد السويا :لسوياتكثافة ا
 . تنتج تياراا كهربائياا  p - nوصلة ال منطقة قرب  النضوب:طبقة 
 . الطاقة الكلية لزوج أيوين لتفكيك البلورة إىل أيونات مفردة   وأيضاا   زيء إىل ذرات لتفكيك اجل  الطاقة املطلوبة مقدار    التفكك:طاقة  
 . فائق ينتج عنها فجوة إلكرتون حرة ذرة مستبدلة بأخرى يف ناقل  :المانحة ةالشائب

 . تغيري يف نصف ناقل بتبديل نوع ذرة بآخر  اإلشابة:
 . ة جلسيم يتحرك بشكل عشوائي السرعة الوسطي  :االنسياقسرعة 

 . لإلشعاع إصدار   ة حاصل بسبب امتصاص أوي طاق  انتقال بني سويات :االنتقال الكهربائي ثنائي القطب
 . طاقة مرتافقة مع إلكرتون مقّيد مت استقباله :انجذاب اإللكترون

 . عدد اإللكرتونات يف واحدة احلجم  :كثافة عدد اإللكترون
 . نوعاا ما ملستويات طاقة كهربائية يف مادة صلبة   ةنطاق مستمر  :عصابة الطاقة

 . طاقة يف مادة صلبة  عصابة فجوة بني : فجوة طاقة
 . املسافة بني الذرات يف جزيء  :مسافة الفصل التوازنية

 . عند حدوث تبادل إلكرتونني  كيف تتبدل كامل التابع املوجي   :تناظر التبادل
 . ستة جماورات األقرب الواقعة على الوجوه خللية وحدةيون حماط ببلورية يكون فيها األبنية  :مكعب مركزي الوجوه

 . T = 0 kأكرب طاقة مملوؤة من قبل اإللكرتونات يف معدن  :طاقة فيرمي
 اا. طاقة معطاة ممتلئعرب عن احتمالية أن يكون مستوى بعدد ي :عامل فيرمي

 . طاقة فريمي هلا حرارة فعالة إللكرتونات  :درجة حرارة فيرمي
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 ٍل. ثنائي ينتج عنه تيار عا  تطبيق كمون على :ياز األمامياالنح
 . منوذج ملعدن يظهر اإللكرتونات على أهنا غاز :اإللكترون الحرنموذج 

 . طاقةال سويات غري مملوءة يف عصابة :فجوة
 . بالرتابط  مواتية خمتلطة  حاالت  فيها  تشارك  اليت  للذرة الطاقة  بنية يف  التغري  :تهجين

 آخذة.أو شابة ماحنة ذرة إ :ذرة إشابة
 . تشكل بإشابة نصف الناقلة تطاقة جديد عصابة  :عصابة اإلشابة

 . املوجبة رابطة متشكلة بسبب قوة جذب كولون لأليونات السالبة و  :رابطة أيونية
 . p-n-pصمام كهربائي مبين على الوصلة من الشكل   :ترانزستور الوصلة

 . بنية بلورية مصفوفة منتظمة أو تنظيم للذرات يف شكل   :شبكة
 . ثابت يعتمد على هندسة البلورة يستخدم لتحديد الطاقة الكلية الكامنة أليون يف بلورة  :مادلونغثابت 

 . إلكرتون حر )أو فجوة( مقّدمة من ذرات إشابة  :حوامل الشحنة األغلبية
 . إلكرتون حر )أو فجوة( مقّدمة من إثارة حرارية عرب فجوة الطاقة  :حوامل الشحنة األقلية
 . نصف ناقل مشاب ينقل اإللكرتونات  :nنصف ناقل من النوع 

 . pو   nنواقل من النوع  نصفي وصلة متشّكلة من جتميع  :p-nوصلة 
 . نصف ناقل مشاب يقوم بنقل الفجوات :pنصف ناقل من النوع 
 . جزيء مكّون من أكثر من ذرة جزيء متعدد الذرات:

 مهم.  االستبعاد  مبدأ أن   لدرجة  متقاربة  أيونات بني  ة تنافري  بقوة ثابت جتريب مرتبط  ثابت التنافر:
 . ثنائي ينتج عنه تيار منخفض  تطبيق كمون على: انحياز عكسي

 . بالطاقة الدورانية جلزيء ة متعلق سوية طاقية : مستوى الطاقة الدورانية
 . االنتقاالت املمكنة من حالة كمومية ألخرى  مبدأ يقوم بتحديد: مبدأ االصطفاء

 املعبئة.  غري  يةالتال والعصابة  اا متام  ممتلئة  أخفض عصابة  بني الطاقة  يف  اا نسبي  صغرية قية طا فجوة  ادة صلبة هلام: نصف ناقل
 . يقع فيها كل أيون على العقد يف شبكة ثالثية األبعاد بنية بلورية رئيسة : مكعبي بسيط

 . و الزئبق أمثل األملنيوم   الناقلية، : عنصر فائق Iناقل فائق من النوع 
 . ات كتينيداأل سلسلة من  عنصر  أو  إنتقايل معدن  مثل   ،النقل  فائقة   سبيكة  أو مركب  :IIقل فائق من النوع نا

   . ة لبلورةي بنية الطاقالأعلى نطاق طاقة ممتلئ يف  :عصابة التكافؤ
 . رابطة متشكلة بسبب اجنذاب جزيئني مستقطبني كهربائياا  :سرابطة فان دير فال

 . ة مرتبط بالطاقة االهتزازية جلزيءي طاق  ية سو  :سوية الطاقة االهتزازية
 

 معادالت مفتاحية  
 ملسافة فصل التوازن بني الذرات  الطاقة الكهروساكنة

U coul = 
− ke2 

r0
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 تغرّي الطاقة املرافق للرتابط األيوين 
Uform  = Etransfer + Ucoul + Uex   

 الفائق: احلقل املغناطيسي احلرج للناقل 
𝐵𝑐(𝑇) =  𝐵𝑐(0)[1 −

𝑇 

𝑇𝑐
]2   

   الذرة: الطاقة الدورانية جلزيء ثنائي 
E r = 𝑙(𝑙 + 1) 

h2

2I
  

 الطاقة الدورانية املميزة جلزيء 
𝐸0𝑟  =  

ℎ2

2𝐼
  

 الطاقة الكامنة املرتافقة مع مبدأ االستبعاد 
Uex  =  

A 

rn
   

 التفكك ملادة صلبة طاقة 
𝑈𝑑𝑖𝑠𝑠  = 𝛼

𝑘𝑒2  

𝑟0
(1 −

1

𝑛
)  

 µ جلزيء ثنائي الذرة مع كتلة خمتزلة عزم العطالة
I =  µr 2

0   
 طاقة إلكرتون يف معدن 

E =  
π2 ℏ2

2mL2
= (n 2

1 + n 2
2 + n 3

2)   
 يف معدن  كثافة إلكرتونية للسويات 

g(E) =
 πV 

2
 (
8m𝑒 

h2
)3/2E1/2   

 طاقة فريمي 
𝐸𝐹  =

 ℎ2 

8𝑚𝑒
(
3𝑁

𝜋𝑉
)2/3  

 درجة حرارة فريمي 
𝑇𝐹  =  

𝐸𝐹 

𝑘𝐵
   

 هول   مفعول 
𝑉𝐻  = 𝑢𝐵𝑤 

 p-nوصلة لل االحنياز عرب   كمون التيار مقابل  
𝐼𝑛𝑒𝑡  =  𝐼0(𝑒

𝑒𝑉𝑏/𝑘𝐵𝑇  − 1)   
 كسب التيار 

𝐼𝑐  =  𝛽𝐼𝐵   
 النتقاالت الطاقة الدورانية  االصطفاء بدأ م

𝛥𝑙 =  ±1   
 النتقاالت الطاقة االهتزازية  االصطفاء مبدأ 

𝛥𝑛 = ±1   
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 خالصة
 أنواع الروابط الجزيئية  1.9

 من ذرة  تتشكل اجلزيئات بنوعني رئيسيني من الروابط: الرابطة األيونية والرابطة التسامهية. تقوم الرابطة األيونية بنقل اإللكرتون  •

 اإللكرتونات. إىل أخرى، الروابط التسامهية تشارك 
وقبول اإللكرتون   واحدة،يعتمد تغيري الطاقة املرتبط بالرتابط األيوين على ثالث عمليات رئيسية هي: تأين إلكرتون من ذرة  •

 .  وجذب كولون لأليون الناتج الثانية،قبل الذرة  من
 الفضاء.  يف ناظرة  موجية مت الروابط التسامهية توابع  تتضمن  •
 . املوجية يف الرتابط مع جزيئات أخرى )التهجني(  لتوابعجمموعة خطية من اتستخدم الذرات  •

 الطيف الجزيئي  2.9
 متتلك اجلزيئات طاقة اهتزازية ودورانية.   •
 لدورانية.  الطاقة ا  سوياتالطاقة االهتزازية اجملاورة أكرب من تلك املوجودة بني   سوياتاالختالفات يف الطاقة بني  •
 بعزم العطالة.   الفصل بني القمم يف طيف االمتصاص مرتبط عكسياا  •
 . الصطفاءقواعد الالطاقة االهتزازية والدورانية تتبع   سويات بني   نتقاالتاال •

 الترابط في المواد الصلبة البلورية 3.9
 . BCCو  FCCلألمالح األيونية الشائعة  نية املرتاصة البتشمل  •
 بثابت التوازن.   رة عكسياا ترتبط كثافة البلو  •
 تكون طاقة تفكك امللح كبرية عندما تكون مسافة الفصل التوازنية صغرية.   •
 ( متماثلة تقريباا. FCCالقطر التوازنية لألمالح الشائعة ) وأنصاف تكون الكثافات   •

 نموذج اإللكترون الحر في المعادن  4.9
 عشوائياا.  واملتصادمةلكرتونات احلرة تقريباا  داد كبرية من اإل وتتكون الكهرباء من أع  الكهرباء، نقل تقوم املعادن ب  •
  T = 0K، حىت عند شكل طاقات إلكرتونية كبرية جداا يتم تقدير كميات الطاقة املسموح هبا لإللكرتون. يظهر هذا التقدير يف •

 كثافة اإللكرتونات يف املعدن.    تعتمد الطاقات املسموح هبا لإللكرتونات احلرة يف املعدن على كتلة اإللكرتون وعلى
الطاقة   هناك طرقاا أكثر لإللكرتون مللء سوية الطاقة العليا من سوية، ألن سويات اإللكرتون يف املعدن مع الطاقة تزداد كثافة  •

 املنخفضة.  
لوا نفس الطاقية.  لألسفل( ميكن أن يشغ  سبني على و لأل  سبني بدأ االستبعاد الذي قام به باويل على أن إلكرتونني فقط )ينص م •

انشغاهلا  يتم  (، يُطلق على أخر وأعلى سوية طاقية T = 0Kالطاقة هذه )من األدىن إىل األعلى عند سويات ، عند ملء لذلك 
 سم طاقة فريمي. أ

 نظرية عصابات الطاقة في المواد الصلبة  5.9
يف   دورية ودراسة التغيريات من أجل كمونات البلورة عن طريق حل معادلة شرودنغر  الطاقة لإللكرتون يف  سويات ميكن حتديد  •

 عن بُعد.  إللكرتون حيث يتم دفع الذرات معاا بنية طاقة ا

 طاقة مستمرة وفجوات يف الطاقة.   عصاباتة يف البلورة ب يالطاق البنية تميز ت •

 مادة الصلبة. ية  طاقالبنية الالكهرباء على   نقلتعتمد قدرة املادة الصلبة على   •
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 واإلشابة أنصاف النواقل  6.9
 عن طريق استبدال نوع من الذرات بنوع آخر )إشابة(.   ألنصاف النواقلة ي الطاق البنية  ميكن تغيري •
 مباشرة.  عصابة الناقلية طاقة جديدة أسفل سويات  أنصاف النواقل ختلق ومتأل  يف  nالشوائب من النوع   •
 التكافؤ.   عصابة  جديدة أعلى سويات طاقية  نشأأنصاف النواقل تُ يف    p   من نوع   الشوائب •
 النواقل.  ألنصاف ة ، وكثافة رقم حامل الشحناالنسياقوسرعة  الشحنة، هول لتحديد  مفعول ميكن استخدام  •

 أجهزة أنصاف النواقل  7.9
  األمامي يف الثنائي،اه واحد فقط. يف حالة االحنياز  . يسمح الثنائي للتيار بالتحرك يف اجتn-pوصلة  ال  يتم إنتاج الثنائي بواسطة  •

 .  الكمون يزيد التيار بشكل كبري مع 
 . الرتانزستور هو صمام كهربائي يتحكم يف التيار يف الدارة.  n-p-nوصلة اليتم إنتاج الرتانزستور بواسطة  •
 يف مكربات الصوت وأجهزة الكمبيوتر والعديد من األجهزة األخرى  رئيسي الرتانزستور هو مكون  •

 الناقلية الفائقة 8.9
 خطوط احلقل املغناطيسي.   وطرد اإللكرتونات مبقاومة كهربائية صفرية   نقلئق مبيزتني:  الفا ناقل يتميز ال  •
 الفائقة.  لناقلية احلد األدىن من درجة احلرارة املطلوبة حلدوث ا •
 الفائقة.   الناقلية قوي ال غناطيسي امل حيطم احلقل  •
 أزواج كوبر.   خاللالفائقة ميكن تفسريها من   الناقلية  •
 

 أسئلة نظرية
 أنواع الروابط الجزيئية  1.9

 ؟ س رابطة فان دير فالو  والرابطة التسامهية  الرابطة األيونيةرق الرئيس بني . ما هو الف1
 . 2N( جزيء b؛ ) lKC( جزيء aما هو نوع الرتابط املتوقع؟ ) التالية، . للحاالت 2
 . صف ثالث خطوات للرتابط األيوين. 3
 سالب فاصل صفري؟  وأيون. ما الذي مينع أن يكون أليون موجب 4
 اإللكرتون عكسي التوازي؟  سبني ، ملاذا جيب أن يكون 2H. بالنسبة جلزيء 5

 الطيف الجزيئي 2.9
 تفسريك.  على نظري الكلور املوجود يف اجلزيء؟ اشرح HCl. هل يعتمد طيف االمتصاص اخلاص باجلزيء ثنائي الذرة 6
الطاقة   ن األقل إىل األعظم: انتقال طاقة اإللكرتون يف ذرة )طاقة ذرية(، أوالتالية م االنتقاالت( بني ΔE. صنِّف تباعد الطاقة )7

 أو الطاقة االهتزازية جلزيء؟  الدورانية جلزيء 
 ة لطيف طاقة الدوران االهتزازي جلزيء ثنائي الذرة.. اشرح املالمح الرئيس8

 الترابط في المواد الصلبة البلورية 3.9
+ن بني  فصل التواز . ملاذا ختتلف مسافة 9

K   و-
Cl   بالنسبة جلزيء ثنائي الذرة عن اجلزيئاتKCl الصلبة؟ 

 .(BCCاجلسم ) مركزية  ( والبنية املكعبةFCC)البنية املكعبية مركزية الوجوه . صف الفرق بني 10
+"أقرب اجلريان" من   Cl-ذرات . يف كلور الصوديوم، كم هي  11

Na    ؟ كم عدد ذرات+
Na    أقرب جريان" للكلور"-

Cl؟ 
-، كم عدد ذرات . يف يوديد السيزيوم 12

Cl    "أقرب جريان"+
Cs  ؟ كم عدد ذرات+

Cs هي "أقرب جريان" للكلور  -Cl؟ 
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مكعباا بقيمة   اا . إذا كان كل أيون يشغل حجم0.282nm 0r =. تباعد التوازن هو FCCالصوديوم هو . الرتكيب البلوري لكلور 13
𝒓𝟎
 )من املركز إىل املركز(؟  Na+رب جار" أيونات ، فقم بتقدير املسافة بني " أق 𝟑

 المعادنفي نموذج اإللكترون الحر  4.9
 ( مع زيادة عدد اإللكرتونات يف املعدن؟ FE. ملاذا تزداد طاقة فريمي )14
 ؟ FEفما الذي حيدث لطاقة فريمي  ،  8( للمعادن بعامل N / V. إذا زادت كثافة رقم اإللكرتون )15
 فجأة عند طاقة فريمي؟  12.9األفقي يف الرسم البياين يف الشكل  . ملاذا يتوقف اخلط16
 تدرجيياا عن األصل؟  12.9. ملاذا يزيد الرسم البياين يف الشكل 17
 احلادة يف طاقة فريمي من خالل زيادة درجة احلرارة؟ خفض االنتقاالت . ملاذا يتم 18

 ظرية النطاقات للمواد الصلبة ن 5.9
 الطاقة لإللكرتونات يف البلورة؟  سويات لتحديد   سيتان املستخدمتانالطريقتان الرئي. ما 19
 الطاقة لإللكرتون يف البلورة. صف مستني السويات   .20
 ؟ Nمع عدد ذرات  العصابة الطاقة يف  سويات . كيف يتوافق عدد 21
 سيئة للغاية؟ لنواقلوغريها من ا  جيدة جداا  الناقلة. ملاذا بعض املواد 22
 واد أنصاف نواقل؟ . ملاذا بعض امل23
 . ملاذا تقل مقاومة أنصاف النواقل مع ارتفاع درجة احلرارة؟ 24

 أنصاف  النواقل واإلشابة  6.9
 ( الغاليوم؟ b)( الزرنيخ، و aاليت يتم إنتاجها إذا مت إشابة اجلرمانيوم مع ) أنصاف النواقل . ما هو نوع  25
 ( اإلنديوم؟b) ( الفسفور، وaابة السيليكون بـ ). ما هو نوع نصف الناقل الذي يتم إنتاجه إذا مت إش26
 يستخدم؟   مفعول هول ومل  . ما هو 27
 ة للمادة الصلبة؟ يالطاق  البنيةاإلشابة ، كيف تغري ذرات nمن النوع   ألنصاف النواقل. بالنسبة 28
 بة؟ ة للمادة الصل يالطاق البنية ، كيف تغري ذرات اإلشابة pمن النوع   . بالنسبة ألنصاف النواقل29

 أجهزة أنصاف النواقل  7.9
 ، ملاذا يتم إنشاء جمال كهربائي موحد بالقرب من الوصلة؟ nو  p. عندما يتم ربط املواد من النوع 30
 إىل أجل غري مسمى؟   نضوب، ملاذا ال تنمو طبقة الp والنوع  nمن النوع  مادتني يتم مجع . عندما 31
 ؟ ياز أمامي بإحن. كيف ميكنك معرفة ما إذا كان الثنائي يف 32
 ؟ اا ز العكسي إىل توليد تيار صغري جد. ملاذا يؤدي االحنيا33
 مشابة بشدة؟   pو  n. ماذا حيدث يف احلالة القصوى اليت تكون فيها املواد 34
 ، باستخدام مفهوم الرتانزستور. . اشرح كيف يعمل مضخم الصوت 35

 الفائقة  ناقليةال 8.9
 الفائق.  الناقلتني س. صف مستني رئي36
 الفائقة؟  ناقليةلل  BCS. كيف تفسر نظرية 37
 . ما هو تأثري مايسنر؟ 38
 ؟ ألنصاف النواقل. ما هو تأثري احلقل املغناطيسي املتزايد على درجة احلرارة احلرجة  39
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 مسائل
 أنواع الروابط الجزيئية  1.9
ما العنصر اآلخر الذي ميكن أن حيمل   ين، اإللكرتو  شكيل بالنظر إىل هذا الت. 22p22s21s هو اإللكرتوين للكربون شكيل . الت40

 نفس نوع التهجني املوجود يف الكربون؟ 
0r  =، تكون الذرات متباعدة مبسافة توازين ن رابطة أيونية. عند مسافة فصل ( هو جزيء يتكون مKClكلور البوتاسيوم )  - 41

0.279 nm الكامنة للذرات.  ساكنة . حدد الطاقة الكهر 
التفكك   . استخدم املسألة السابقة إلجياد طاقة eV4.34 هي  Kو طاقة التأين لـ  eV3.89 هو  Cl . اجنذاب اإللكرتون يف42

 )أمهل طاقة التنافر(. 
 حيثحديد طاقة تنافر األيونات من  . استخدم نتائج املسألة السابقة لتKCl    4.43eV  تبلغ طاقة االنفصال املقاسة للجزيء   -43

 االستبعاد.  مبدأ 
 ئيالطيف الجزي 2.9
10 × 5.5≈11 . الفاصل املقدر بني قمم االمتصاص هوHCl  ياس الطيف االهتزازي الدوراين للجزيء ميكنك ق   الفيزياء، . يف خمترب  44

zH fΔ  الرتدد املركزي للنطاق هوHz 13= 9.0 × 10 0f( .a ما هو عز ) م ( العطالةI( ؟)bما هي طاقة االهتزاز )  للجزيء؟ 
 . قارن هذا بالقيمة الفعلية. Clو  H، احبث عن مسافة الفصل التوازين بني ذرات . بالنسبة للمسألة السابقة 45
 . eV واحدة  . حدد الطاقة املميزة للدوران يف0.121nm  حنو 2Oيبلغ الفصل بني ذرات األكسجني يف جزيء .  46
 جني . حدد املسافة الفاصلة بني ذرات النيرتو eV 4-2.48 × 10هي   2N. الطاقة املميزة جلزيء 47
 .Clو  K( أوجد مسافة الفصل بني ذرات b. )KClجزيء  لل  µ( حدد a.) eV 5-1.4 × 10هي  KCl. الطاقة املميزة لـ 48
احلالة   ( ما مقدار الطاقة املشعة يف االنتقال من bاجلزيء؟ )( ما هي طاقة a. )L=  1ثنائي الذرة يف احلالة  2F. يوجد جزيء 49

L = 2   إىل احلالةL = 1 ؟ 
هو   (. الفاصل املقدر بني قمم االمتصاص KBr، ميكنك قياس الطيف االهتزازي الدوراين لربوميد البوتاسيوم )خمترب الفيزياء  . يف 50
HZ10f ≈5.35 × 10Δ الرتدد املركزي للنطاق هو .HZ12f0 = 8.75 × 10 ( ما هو عزم العطالة )أ(Iما هي )طاقة االهتزاز   (؟ )ب

 للجزيء؟ 
 الصلبة البلورية الترابط في المواد  3.9
بقيمة   مكعباا  حجماا   Cs+ . إذا احتل أيون nm= 0.46 0r حنو. التباعد التوازين هو BCCهو  CsI لجزيء. الرتكيب البلوري ل 51
𝑟 0
 األقرب؟  اجملاور  I+ ، فما هي املسافة بني هذا األيون و أيون  3

 جد طاقة التفكك ألربعة موالت من البلورة. على زوج أيوين. أو  8.10eV-. الطاقة الكامنة لبلورة هي  52
 ؟ Fl-و   Na+الفصل التوازين بني أيونات  . ما هي مسافةNaF 32.558 g/cm. تبلغ الكثافة املقاسة لبلورة 53
 ؟NaF  جزيءلل   kcal/mole 221، الذي يعطي طاقة التفكك املقاسة البالغة  n. ما هي قيمة ثابت التنافر، 54
 ( 8 حنو هو  n(. )تلميح: ثابت التنافر NaClالصوديوم ) مول من كلور 12. حدد طاقة تفكك  55
+. ما هي املسافة الفاصلة للتوازن بني 3cm /g1.984 هي KCl. الكثافة املقاسة لبلورة 56

K   و-
Cl ؟ 

 ؟KClجزيء لل   mole    /171 kcal، الذي يعطي طاقة التفكك املقاسة البالغة  n، . ما هي قيمة ثابت التنافر 57

+. ما هي مسافة الفصل التوازين بني أيونات  CsCl 3cm/g 3.988تبلغ الكثافة املقاسة لبلورة  -58
Cs  و-Cl  ؟ 
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 نموذج اإللكترون الحر في المعادن  4.9
اقة  الط ؟ ما هي النسبة املئوية للتغري يف ةالطاقة األعلى التالي   ذات  والسوية   z= n y= n xn 4 =  سوية. ما هو الفرق يف الطاقة بني ال 59

للتغري يف الطاقة بني   ( قارن هذه بالفرق يف الطاقة والنسبة املئويةb؟ ) ة الطاقة األعلى التاليوالسوية ذات    z= n y= n xn 4 =  بني احلالة 
 . ة الطاقة األعلى التالي  ذات والسوية  z= n y= n xn 400 = سوية ال

 E(  b)  ؛  E = 0.80eV(  aعند )  حدد كثافة السويات   كل جانب. على    l = 0.8 cm. حيجز إلكرتون يف مكعب معدين له طول  60

= 2.2eV  ( ؛ وc )E = 5.0eV . 
 ؟ eV 241.10 × 10-1 . ما هي قيمة الطاقة اليت تتوافق مع كثافة املستويات اليت تبلغ  61

 ؟ eV0.25و  eV2.5عند  السويات. قارن كثافة 62
 يف هذا املكعب اليت ترتاوح  ة اإللكرتوني  ومية الكم لسويات ا. قّدر عدد 1.50mm. افرتض مكعباا من النحاس مع حواف بطول 63

 . 3.77eV  و  3.75eVطاقاهتا بني 
 هذا املعدن؟  ات يف فما هي كثافة عدد اإللكرتون  النحاس،. إذا كان هناك إلكرتون حر لكل ذرة من 64
 . T = 0K. حدد طاقة فريمي ودرجة حرارة النحاس عند 65

 لمواد الصلبة نظرية العصابات الطاقية في ا 5.9
 ( لبلورة ذات بعد واحد من حيث الطول املوجي لإللكرتون. a)  ثابت الشبكة. اكتب  66
 الناقل؟  ونصفبني العازل   . ما هو الفرق الرئيس67
 ؟ 0.80eV ية تبلغعرب فجوة طاق عصابة الناقلية. ما هو أطول طول موجة لفوتون ميكن أن يثري إلكرتون التكافؤ يف 68
من  باالنتقال  . هذه طاقة كافية للسماح لإللكرتون λ = 0.300nmون التكافؤ يف بلورة فوتون له الطول املوجي، . ميتص إلكرت 69

 فجوة الطاقة؟  مقدار و ما ه  عصابة الناقليةالتكافؤ إىل  عصابة 
 أنصاف النواقل واإلشابة  6.9
بالبطارية   30cmوطول 10cmبعرض  نصف ناقل هول. يتم توصيل شريط رفيع مستطيل من  مفعول . يتم إجراء جتربة إلظهار 70

 الشحنة؟  حلوامل االنسياق . ما هي سرعة 12Vهول يبلغ   كمونوهذا ما ينتج   على سطحه.  اا عمودي  - T 1.50ويغطس يف حقل 
  21mmي . لنفرتض أن مساحة املقطع العرضي للشريط )مساحة الوجه املتعامد مع التيار الكهربائي( املقدمة يف املسألة السابقة ه71

 الشحنة؟   حلوامل . ما هي كثافة عدد 2mAوالتيار يقاس بشكل مستقل ليكون 
  الذي مير عرب  الكليالتيار   . أوجد0.02cm/sتبلغ  نسياقسرعة ا له    2mm σ = 2. سلك حناسي حامل للتيار له مقطع عرضي 72
 السلك.  هذا
mm 22 مساحة مقطع عرضي cm 5بعرض  صف ناقل نهول يف املخترب. يتم توصيل شريط رفيع مستطيل من  مفعول . يظهر 73

هو احلقل   ما m/s  50املقاسة  نسياقوسرعة اال12.5Vبالبطارية ويغطس يف حقل عمودي على سطحه. يُقرأ توتر هول بقيمة 
 املغناطيسي؟ 

 األجهزة نصف الناقلة  7.9
 . .I netI−≈0أقل من الصفر تكون   V من أجل   . أظهر أنه74
فيه.   يتحرك   A1-10 ×6.78 . وهو منحاز لألمام حبيث يكون لديه تيار يبلغ A8-10 ×1.44عكسي اشباع له تيار n-p. ثنائي 75

 ؟ 300Kما هو توتر االحنياز الذي يتم تطبيقه إذا كانت درجة احلرارة  
 التيار؟ . ما هو كسب mA 4.2البالغ  لتيار القاعدة 3.4Aالرتانزستور   جممعيبلغ تيار  -76
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  التيار املقاس هو ، فإن pnوصلة المن  nالسالب على اجلانب  قطبالو  pبطارية على اجلانب ب املوجب ل قط. عند تطبيق ال77
A1-10 ×.8.76   قدره اا عكسي تيار إشباع يعطي عكس هذا القطبيةA 8-10 ×4.41    االحنياز   كمون. ما هي درجة احلرارة إذا كان

V 1.2 ؟ 
 ؟ معتيار اجمل. ما هو 1126تياره    ، وكسبA 4.4للرتانزستور هو    . تيار القاعدة78

 الناقلية الفائقة  8.9
 ؟T = 0Kعند  القيمةالفائق له نصف   ، يكون احلقل احلرج للناقلCT، من حيث حرارةأي درجة   . عند79
 ؟ T = 2.8K. ما هو اجملال املغناطيسي احلرج للرصاص عند 80
السلك   هذا . يتم توصيل 5.0K إىل درجة حرارة mm  4.0 يبلغ قطره ملفوف على شكل وشيعة حمكمة  Pb. يتم تربيد سلك 81

هذه القوة احملركة الكهربائية، ما القيمة الالزم  ومصدر متغري للقوة احملركة الكهربائية. مع زيادة  Ω 50مقاومة على التسلسل مع 
 لسلك؟ يف هذا ا  الفائقة ناقليةال حتطيم يتم ل  تطبيقها 

مله  ما أقصى تيار ميكن أن وحت 1.5mmنصف قطره    Nbوهو مصنوع من سلك  K 4.0  عند الدرجة 50cmوشيعة   . يبلغ طول82
 ؟ نقلإذا كان السلك سيظل فائق ال هذه الوشيعة 

 

 مسائل إضافية
0r  =تكون الذرات على مسافة  التوازين، ( هو جزيء يتكون من رابطة أيونية. عند مسافة الفصل KFالبوتاسيوم ) ر فلو  -  83

0.255nm لفلورل يةاإللكرتون األلفة الكامنة للذرات.  ساكنةالكهرو . حدد الطاقة F  3.40 هيeV  وطاقة التأين البوتاسيوم K هي 

4.34eV)حدد طاقة التفكك. )أمهل طاقة التنافر . . 
ملطلوبة  ( قم بتسمية الطاقة اa. )F-و     K+أيونات    كتابع للمسافة الفصل بني ، قم برسم الطاقة الكامنة  بالنسبة للمسألة السابقة   .84

 ( قم بتسمية طاقة التفكك على الرسم البياين. bعلى الرسم البياين. ) Fإىل   Kلنقل إلكرتون من 
 . eVالدورانية بواحدة . حدد الطاقة املميزة nm 0.075  حنو 2Hتبلغ مسافة الفصل بني ذرات اهليدروجني يف جزيء  .85
 فة الفاصلة بني ذرات النيرتوجني. حدد املسا  eV5-10 ×2.95هي l2C. الطاقة املميزة جلزيء 86
 . 2Hدورانية يف  سويات طاقية . حدد أدىن ثالث 87
 . )أ( ما هي الزاوية بني املدارات اهلجينة؟ 2SP. ميكن هتجني ذرة الكربون يف التكوين 88
 ة للبلورات األيونية الناجتة عن طاقة تفككها العالية.  . اذكر مخس خصائص رئيس89
 لإللكرتون.   لتابع املوجيمواٍت؟ عرّب عن إجابتك من ناحية تناظر ا  2H+ . ملاذا الرتابط يف90
 من األطياف الضوئية للنجم البعيد. هل تصدقهم؟  2He. يدعي علماء الفلك أهنم عثروا على دليل على 91
 سافة بني الكتل. هي امل 0r، و ختزلةهي الكتلة امل µ، حيث   0I = µr 2. تبني أن عزم العطالة يف جزيء ثنائي الذرة هي 92
fE  �̅�  طاقة اإللكرتون يف املعدن أحادي البعد يرتبط بطاقة فريمي من خالل . أظهر أن متوسط 93

1

2
=   . 

(. استخدم السطر  K عند درجات حرارة خمتلفة )بواحدة( T لناقل فائق )بواحدةحلقل املغناطيسي احلرج ترد أدناه قياسات ا .94
 . 9.3K cT =ض أن . افرت cB(0) األنسب لتحديد 
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(T) cB T (K) 

0.18 3.0 

0.16 4.0 

0.14 5.0 

0.12 6.0 

0.09 7.0 

0.05 8.0 

0.01 9.0 

 اإلشابة.  عصابة من أجل تشكيل  Asذرات الذي جيب استبداله ب Siذرات . قم بتقدير جزء 95
 تتوافق ذروة بك،وفقاا لشريك املخترب اخلاص (. T = 300Kدرجة حرارة الغرفة العادية )عند . لوحظ حتول يف طيف الدوران 96

 . حدد اندفاع العطالة للجزيء  كذلك،؟ إذا كان األمر  ممكنهذا . هل l = 1إىل احلالة  l = 4الطيف مع االنتقال من احلالة 
 . Zn، و )ج(   Na، )ب( Mg)أ(  : . حدد طاقات فريمي 97
 . Znالطاقة لإللكرتون يف سلك . أوجد متوسط 98
 ؟CsCl جزيءلل  kcal/mol 158، الذي يعطي طاقة انفصال مقاسة   n، قيمة ثابت التنافر  . ما هي 99
 هذا الشيء غري ممكن؟  اذا. ملBCC. منوذج ماّدي لألملاس يقرتح بنية تعبئة 100

 

 مسائل للتحدي
 التالية: . إللكرتون يف معدن ثالثي األبعاد بنّي أن الطاقة الوسطى تعطى بالعالقة 101

�̅� = 
1

𝑁
 ∫ 𝐸𝑔(𝐸)𝑑𝐸
𝐸𝐹
0

 = 
3

5
 EF 

 هو العدد الكلي لإللكرتونات يف املعدن.  Nحيث 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

509 

 NUCLEAR PHYSICS نوويةالفيزياء ال  |عاشرالفصل ال

 

رب اما يق. حيث تقوم النواة بتحويل هانواتفي  الذي يحدث  عن طريق االندماج النوويطاقتها الشمس  دستمت 1.10الشكل 
 ونترونات شكل فوتونات على تطلق هذه العملية طاقة . مليون كلفن 14درجة حرارة عند   هليوم بروتون/ثانية إلى 3810 من

 .وجزيئات أخرى
 

 مخطط الفصل
  خصائص النوى 1.10

  طاقة الترابط النووي 2.10

  اإلشعاعي تحللال 3.10

  التفاعالت النووية 4.10

  النووي االنشطار 5.10

  النووي دماجاالن 6.10

  النووي لإلشعاع البيولوجية واآلثار الطبية التطبيقات 7.10

 

 

 ةــالمقدم

. وقد  وتتكون من الربوتونات والنرتونات  تقع النواة يف وسط الذرةها. ندرس يف هذا الفصل تكوين النواة الذرية وخصائصسوف 
الصخور   اليت ساعدت يف اكتشاف تاريخ  األجهزة مة، مبا يف ذلكت القيِّ العديد من التقنيا إنتاج الفهم العميق للنواة إىل  ىدأ

 .  القدمية، ورسم خريطة ألذرع جمرة درب التبانة، وتوليد الطاقة الكهربائية



 

510 

  كتلة الشمس  رض، ومتثلاأل قطر ضعاف أ  109الشمس قطر بلغ ة. يالشمسي موعةالشمس هي املصدر الرئيس للطاقة يف اجملإن 
 يف نواهتا.    (الربوتونات)  دروجنيالشمس عن طريق دمج نوى اهل شعتة. الشمسي ملةمن إمجايل كتلة اجل ٪99  أكثر من

احلاصل  ناقش االندماج النووي . سن النوى األخرى ستحرق اهلليوم، ويف وقت الحق حبرق الشمس قوم هذا الوقود، ست نفاذ مبجرد 
دماج  االن اليت حتكم مجيع العمليات النووية، مبا يف ذلك ،ائص النووية اخلص . وسنقوم اآلن بدراسةيف هناية هذا الفصل يف الشمس
 النووي. 

 

 Properties of Nuclei خصائص النوى |  1.10
 التعليمية األهداف 

 على:  ا  ، ستكون قادر الجزء من الفصلفي نهاية هذا 

 .هاالذرية وحجم ى صف تركيب النو و  •

 .الذرية ى نو ال  ركيبعن ت للتعبير  ة نوويالز و رمال م ااستخد  •

   .البروتونات في النوى الثقيلة عدد يكون عدد النترونات أكبر من   تفسير لماذا •

   .نظائره  من خالل معرفة ب الكتلة الذرية لعنصر ما احس •
  

  لكن الربوتونات ، اا نفس تقريب الكتلةبالربوتونات والنرتونات (. تتمتع 2.10الشكل ) النرتونات و  البروتونات من  نواة الذرة تتكون 
يف مساحة صغرية    اا مع هذه اجلسيمات  راص يتم ت.  شحنة  ة النرتونات أيبينما ال حتمل    ، (e+)  حتمل وحدة واحدة من الشحنة املوجبة 

،  يف وسط الذرة  اا جد حجم ذرة  من    1/100000  حنويبلغ حجمها  أو بيضوية الشكل، و  النواة كروية   أن،  تبعثرلتجارب ال  اا فقو و . تبني 
الربوتونات والنرتونات    ُتسمىاا. و تقريب  قدم، فإن النواة ستكون حبجم كرة الكرة القدم ملعب   ذرة حبجمالا كانت  . أي أنه إذاهلدروجني
 .  nucleons ات نكلونبال داخل النواة

 

 

باللون  األزرق، وتظهر النتروناتتظهر البروتونات باللون . حيث والنترونات تتكون النواة الذرية من البروتونات 2.10الشكل 
 ر. األحم
 

 عدد النكلونات

رقم   A  إمجايل عدد النكلونات هو ويكون . ةيف النوا عدد النترونات N. بينما ميثل عدد الربوتونات يف النواةZ  العدد الذري ميثل 
 بعض وفق العالقة التالية:  ببعضها    رقام مرتبطوبالتايل، فإن هذه األ  . الكتلة

A = Z + N.                                                  (10.1) 
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 بالشكل التايل:  اا يتم متثيل النواة رمزيو 

 

C6  فإن الرمز على سبيل املثال،. و الذري عددهو ال  Z هو رقم الكتلة و A و ثل العنصر الكيميائيمت   X :نّ إ حيث
نواة كربون   ميثل 12

 كلون(.  ن  12نرتونات )أو   6بروتونات و 6 فيها

ومن أجل   (. يداتكلالن) موعة من النوى املستقرةجملZ عدد الربوتونات مقابل  Nلنرتونات ا عددل  اا بياني اا رمس  3.10 الشكل  يظهر
، فإن  ة قيم صغري ذات  Z. عندما تكون قيم ( ميكن أن تأخذ عدة النقاط الزرقاء )املمثلة ب N، فإن Z معينة للعدد الذري  مةقي

يكون  ف،   Zلعدد الذريبالنسبة للقيم الكبرية ل. أما  وتقع البيانات على اخلط األمحر  ،  (N = P)النرتونات يساوي عدد الربوتونات عدد
النرتونات أكرب   عددفإن عام  بشكلٍ . و ر وتقع نقاط البيانات فوق اخلط األمح ، (N > P)النرتونات أكرب من عدد الربوتونات عدد

 .  Z > 15  من أجل قيم من عدد الربوتونات 

  

 

 كبراأل نواة. تحتوي الةمستقر للنوى الذرية ال Z عدد البروتوناتل N عدد النتروناتتابعية هذا الرسم البياني  مثلي  3.10الشكل 
 . رونات أكثر من البروتوناتعلى نت

 

  مخطط النكليدات باملخطط   هذا. يُسمى  معلومات أكثر تفصيالا عن كل نواة   عطي يو   للنكليدات،   اا نييا ب  اا خمطط  4.10الشكل   يبني
chart of the nuclides .  ة للعدد  تصاعديال سب القيمةحب ى يتم ترتيب النو . و ثل نواة منفصلةمت  مربعكل خلية أو ذلك ألن

 (.  االجتاه العمودي)يف N القيمة التصاعدية لعدد النرتونات االجتاه األفقي( و  )يف Z الذري 
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داكن(، تمثل قيم الخاليا  ال  زرقالممثلة باللون األلمستقرة )بالنسبة للنوى ا . لنكليداتلالبياني الجزئي  مخططال  4.10الشكل 
يمثل  الرقم فإن مستقرة، الغير ى بالنسبة للنو (. )الوفرة المئوية هنفس الموجودة على األرض بالعدد الذري  ىللنو  النسبة المئوية

 .  نصفعمر ال
 

.   (isotopes لنظائر )ا ُتسمى، N) )  رتوناتخمتلفة من النوأعداد  (Z) من الربوتونات  هالعدد نفس هلااليت حتتوي على نوى  ،الذرات
ريوم )بروتون  ال نرتونات(، الدتو اهلدروجني ثالثة نظائر: اهلدروجني العادي )بروتون واحد، لدى على سبيل املثال، 

يتم   ، حيث هانفس كيميائية اخلواص ال بتشرتك نظائر ذرة معينة ات(. نرتونال من ثنان ا، والرتيتيوم )بروتون واحد و ( واحد ونرتون واحد
تريوم  املاء الذي حيتوي على الد على سبيل املثال،ى. و بالتفاعالت بني اإللكرتونات اخلارجية للذرة وليس النو حتديد هذه اخلواص 

 .  ائعة النظائر الشب  قائمة  1.10الجدول  وله الطعم نفسه. نستعرض يف  املاء الطبيعييبدو كبدالا من اهلدروجني )"املاء الثقيل"( 
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 كمية األثر(.  ) 0.001ال يوجد إدخال إذا كان أقل من   *: النظائر الشائعة 1.10الجدول 

 . ثوان   10أكبر من  مستقرة إذا كان عمر النصف **                          

 ةالكتلة )واحد رقم الكتلة  الرمز   العنصر
 فعمر النص الوفرة المئوية  الكتلة الذرية(

 الهدروجين 
H 1 1.0078 99.99  مستقر 

H2  أوD 2 2.0141 0.01 مستقر 

H3 3 3.0160 - 12.32 y 

 الكربون
C12 12 12.0000 98.91 مستقر 

C13 13 13.0034 1.1 مستقر 

C14 14 14.0032 - 5730 y 

 النتروجين
N14 14 14.0031 99.6 مستقر 

N15 15 15.0001 0.4 مستقر 

N16 16 16.0061 - 7.13 s 

 كسجيناأل
O16 16 15.9949 99.76 مستقر 

O17 17 16.9991 0.04 مستقر 

O18 18 17.9992 0.20 مستقر 

O19 19 19.0035 - 26.46 s 

 

فهم القوى   هذا السؤال نتتطلب اإلجابة ع (؟ 5.10الشكل )  ثقل األ نوى العدد الربوتونات يف على النرتونات عدد ملاذا يفوق 
اليت جتعل الربوتونات املشحونة  )قوة كولون(، و  طويلة املدى كهرساكنة ( القوة ال1القوى: ) يوجد نوعان من . حيث واةداخل الن 
فيما بينها.    ذب ا جتالنواة ت يف  املوجودة   النكلونات مجيع  اليت جتعل  ، و قصرية املدى القوة النووية القوية(  2و)  ؛ تنافر فيما بينهاإجيابياا ت

النووي، ولكن كما يوحي االسم، فإهنا ال  تحلل عن بعض ال هذه القوة مسؤولة . ""ضعيفةبوجود قوة نووية رمبا تكون قد مسعت 
نناقش القوة النووية القوية مبزيد من التفصيل يف  ا. وس تعاين منهيت ال ةالقوي  تنافر ضد قوة كولون أو قوة الالنواة   استقراريف   اا دور   ؤدي ت

ونات القوى  قوى اجلذب بني النكلحيدث االستقرار النووي عندما تعوض . جلسيماتا فيزياء  الفصل التايل عندما نغطي
تعد النرتونات الزائدة ضرورية   ، (Z > 15 )بالنسبة للنواة الثقيلة. بني مجيع الربوتونات يف النواة املدى طويلة  تنافرية ال  الكهرساكنة

 .  3.10الشكل  النواة، كما هو مبني يف حتطيمة من كهرساكن التفاعالت ال ملنع

 

لى  عالواقعة  على البروتوناتالمؤثرة خارجية القوى  التمثل األسهم ة المدى. بعيدتنافرية ال( القوة الكهرساكنة a) 5.10الشكل 
( القوة  bالنواة. )مركز  في ًا( موجودباللون األزرق أيضممثل بروتون ) والناشئة عنباللون األزرق( اة )الممثلة سطح النو 
باللون  الممثل النترون )التي يؤثر بها  ،جذبال تمثل األسهم قوى . جاورةتالم كليداتبين الن ظهرت ، التيقويةالنووية ال

 . األحمر( على أقرب جيرانه
 

 :  ن مستقران انظري  (Cu) النحاس لدىعلى سبيل املثال،  . عند اقتباس كتلة العنصر االنتباه جيب فإنه وجود نظائر مستقرة، ل  نظراا 
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𝑐𝑢29
63 (62.929595 g/mol  ومتوفر بنسبة )69.09 % 
𝑐𝑢29

65 (64.927786 g/mol  ومتوفر بنسبة )30.91 % 
املرجح لكتل  املتوسط  اأهنب لعنصر ما  الكتلة الذرية  تُعر ف ، ما هي كتلة هذا العنصر؟  Cuللنحاسين" نظري بالنظر إىل هذين "ال 

 : هي  Cu لنحاسوهكذا، تكون الكتلة الذرية ل. نظائره
= (62.929595)(0.6909) + (64.927786)(0.3091) = 63.55 g/mol Cum  .حدات  ابو  النواة الفردية كتلة التعبري عن  ما يتم اا غالب

  (. يف C12  نواةال  كتلة من 12/1 وحدة الكتلة الذرية على أهنايتم تعريف  . ) kg−10 ×u = 1.66054 1 27:  ، حيث (u)الكتلة الذرية 
 .  (α) سيم ألفا جب نواة اهلليوم ُتسمى. كما  4u حنو (A = 4) ذرية، تبلغ كتلة نواة اهلليومحدات الكتلة الاو 
 

 اةحجم النو 

 بالعالقة:   عرب عنه ويُ ،   Aمع عدد النكلونات  V لنواةا يتناسب حجم ، وبالتايل. من النكلونات   رتاصة أبسط منوذج للنواة هو كرة م

 

 يكون لدينا:   r. وحبل هذه العالقة من أجل احلجم ةحداو ل ثابت  k و نصف قطر النواة هو rحيث: 

 
العالقة العامة  هذه  صحة    جتارب التبعثر ؤيدتواحد.    نصف قطر بروتون توافق    0rفإن   ،)A  (1 =للهدروجني  . بالنسبةثابت  0r  :حيث

نصف  القيمة املقاسة جتريبياا لتبلغ اا. الربوتونات تقريب جملموعة واسعة من النوى، وهي تعين أن النرتونات هلا نفس نصف قطر
 (.  m 15−1 fm = 10:  أن حيث  )  fm 1.2 حنو 0r القطر

 نواة الحديد

 تقريباا.    u 56تبلغ  Fe-56 ض أن كتلة نواةبفر . Fe-56احلديد  لنواة  (ρ) والكثافة التقريبية (r) أوجد نصف القطر

 خطة الحل: 

(a )56 نصف قطر يتم حساب-Fe   1/3 لعالقةل  باشراملتطبيق ال من خاللA 0r = r  ، 56 =وبتعويض قيمة A( .b)  الكثافة   إلجياد
  ا كثافته  أوجد(، مث aيف اجلزء )احملسوب  قطر الباستخدام نصف  اساب حجمه، وقم حبالتقريبية هلذه النواة، افرتض أن النواة كروية

 .  ρ = m/Vالعالقة:  من

 : حلال

(a)  ُالعالقة:  نصف قطر النواة ب ى عطي 
1/3A 0r = r    

 جند:  Aو 0r لكٍل من ة عطااستبدال القيم املب

= (1.2 fm)(3.83) 1/3r = (1.2 fm)(56) 

= 4.6 fm. 

(b)  بالعالقة: الكثافة  تُعطىV/m= ρ ،  0 كرة نصف قطرها  بالتايل من أجلوr : 

 

 حنصل على: ة لوم استبدال القيم املعوب

 1.10المثال 
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 :  جند ،3kg/mات إىل حداو ال حويل وبت 

 

 مالحظة 

يف املناقشات السابقة لتجارب  .  m 14−10 أو، fm 10 حنوقطرها  وبالتايل فإن، fm 5 حنو يبلغ  Fe- 56نصف قطر نواةأن بني ت . 1
 .  معقولة  ،اليت تظهر للنواة متوسطة احلجم  ، النتيجةهذه ذلك، فإن . لm 15−10بقيمة   نواة اخلفيفةقطر الر يقدمت ت تبعثر رذرفورد، 

ل كتلة  ام اليت حتتوي على ك ، النواة حول  اا سابقما قيل شى مع اتمت  ا ومع ذلك، فإهنغري معقولة. هنا  سوبة قد تبدو الكثافة احمل. 2
طول ضلعه يساوي  اء من املله نفس كتلة مكعب  النووية املواد مرت مكعب واحد منراغ. منطقة صغرية من الف ضمن  اا الذرة تقريب

61 km  . 

 كتلها الذرية؟  ما هي نسبة.  Y ن النواةأكرب مرتني م X نواة:  فهمك  تحقق من  1.10 

 

  Nuclear Binding Energy الترابط النوويطاقة  | 2.10
 التعليمية األهداف 

 على:  ا  ، ستكون قادر الجزء من الفصلفي نهاية هذا 

 .النوىلمجموعة واسعة من   الترابطوطاقة   ي الكتل النقصحساب  •

االستقرار النسبي    لتقييم (A) مقابل رقم الكتلة (BEN) ونبط لكل نكلار تلطاقة ال المنحني البياني  م  ااستخد  •
 .للنواة

   .الذرة إللكترون فيااقة تأين بطبط النكلون في النواة  ار تطاقة   ةقارن م •

  

ذب  قوة اجلبالذرة من خالل  أكرب بكثري من تلك اليت تربط اإللكرتون  هي  يف نواة ذرية  اا إن القوى اليت تربط النكلونات مع
فإن الطاقة   ،وبالتايل بالرتتيب(.  10−10 و 10−15)  النسبية للنواة الذرية والذرةهذا من خالل األحجام يتضح و . ساكنة كهر ال

مجيع   تستهلكعام،  بشكلٍ . و الذرة منالالزمة إلزالة )أو تأين( إلكرتون  من النواة أكرب بكثري من الطاقة كلونالن لنزع الالزمة
 .هذا له العديد من التطبيقات العملية. و للتفاعل لكل جسيم خيضع   الطاقةكميات كبرية من   التغيريات النووية

 

 النقص الكتلي

)الربوتونات   ملكونة هلاا كلوناتنال من جمموع كتل أقل هي ( nucm) الكتلة الكلية للنواةفإن لتجارب اجلسيمات النووية،  وفقاا 
 : ة العالق، بالنقص الكتلي ، أو كتلةعطى فرق اليُ (. والنرتونات 

 

لنظرية النسبية   اا وفق . النواة  هي كتلة nucm ونات، ورت هي الكتلة الكلية للن )nm) Z - A الكتلة الكلية للربوتونات،هي  pZm حيث
 .  )2mc = E(مجموعة  للطاقة الكلية لل اا الكتلة مقياس دينشتاين، تعاخلاصة أل
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ونات  نرت من الربوتونات وال  مجلةمن  تكوين نواة. و املكونة هلا  تكلوناوبالتايل، فإن الطاقة الكلية للنواة أقل من جمموع طاقات الن
 .  )2c)mΔهي ، أو املشعة، يف هذه العملية الصادرة والطاقة. طلق طاقةمبعىن أنه يُ   -للحرارة   ناشرتفاعل إذاا  املعزولة هو 

 النواة  لتفكيك ملةالطاقة يف اجلبدالا من تكوين النواة، يتم وضع . العملية حتدث يف االجتاه املعاكس اآلن ختيل أن هذه 
    ، (BE)الكلية بطار تال طاقةبُتسمى كمية الطاقة املطلوبة (. و 6.10الشكل ) 
 

 بطار تطاقة ال

 : ة تُعطى بالعالق تكوين النواة، وبالتايل  عند  تحررةبط كمية الطاقة امل ا رت تساوي طاقة ال

 (10.5)                                             .2c)mΔ= ( bE  

 

  ى النو هذه  ات يف  كلونلنل  الكلي  عددال مع  تتناسب تقريباا   A>8ذات الرقم الكتلي    ىبط للنو ارت أن طاقة الإىل  وتشري النتائج التجريبية  
A  .لنواة املغنيسيوم  لرتابططاقة اMg) 24( ،نواة الكربون طاقة لى مرتني ع نحوتزيد ب  ، على سبيل املثال  C)12(.  
 

 

النكلونات  جملة  . كتلةلها البروتونات والنترونات المكونة إلىالنواة  تحطيمقة الربط هي الطاقة الالزمة لطا 6.10الشكل 
 . ةترابطالنكلونات الم جملة كتلة من المنفصلة أكبر

 تريون لدا ترابطوطاقة  يالكتل النقص

 هي:   تريونكتلة الد. إذا علمت أن  تريون للد الرتابطوطاقة  نقص الكتلي حسب الا
kg  27−10 ×= 3.34359  Dm  21875.61أو MeV/c. 

 الحل: 

 : هو تريون للد  ، النقص الكتلي 10.4المعادلة  من

Dm − nm+  pm=  mΔ 
2c1875.61 MeV/ − 2c+ 939.57 MeV/ 2c938.28 MeV/=  

.2c= 2.24 MeV/ 

 : اا هي إذ تريونللد  الرتابط طاقة  

 

  ى الكبرية للقو  تانة إىل امل اا الكبرية جد  القيمة تشري هذه. و إىل بروتون ونرتون نو يتر الد فكيك لت  MeV 2اجة إىل أكثر من حنن حب
قوة  وهي ) كولون اجلاذبة   لتحرير إلكرتون مرتبط بذرة اهلدروجني بواسطة قوة الطاقة الالزمةلمقارنة، فإن أكرب كمية من . ولالنووية

 . eV 10  حنوكهرطيسية( هي 
 

 2.10المثال 
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  نكلون بط لكلار تبياني لطاقة الالمنحني ال

 سب من العالقة:  حتُ  اليتو ،   (BEN)طاقة الترابط لكل نكلون ييف الفيزياء النووية، واحدة من الكميات التجريبية األكثر أمهية ه

 

  ة كبري  BEN تإذا كان. لكرتون يف الذرةاإل  تأين طاقة تشبه -نواة ال من نكلون واحد  الطاقة الالزمة إلزالة هذه الكمية هي متوسط 
 .  من جتارب التبعثر النووي BEN يتم تقدير قيماا. و ، تكون النواة مستقرة نسبي اا نسبي

علماء   لعديد منلالبياين  نحين هذا امل دعيُ . A بياين لطاقة الرتابط لكل نكلون مقابل العدد الذرياملنحين ال  7.10الشكل  يبني 
-6النموذجية بني BEN ، ترتاوح قيم. األوىلالرتتيبب الحظتان م . ياء من الرسوم البيانية األكثر أمهية يف الفيز  واحدٌ  على أنهالفيزياء 

10 MeV  8  حنوقيمة ، مبتوسط MeV . من نواة منوذجية،   كلون الن لنزعفولت  مبعىن آخر، يتطلب األمر عدة ماليني من اإللكرتون
  ى القو ب ُتسمىالنووية ى القو  السبب يف أن هذا هو. و هدروجنيلل ألساسيةالة ااحللتأين اإللكرتون يف  فقط  eV 13.6 نحومقارنةا ب

 .  "النووية "القوية

تناقص  ، مث ي (Fe, A = 56)حيث  احلديدويبلغ القمة بالقرب من ،  Aعند القيم املنخفضة لرقم الكتلةالبياين  نحينتفع امل ير ، ةثاني وال
هو   اا يف الطبيعة )وهذا أيضاستقراراا  ديد هي النواة األكثر أن نواة احل تشري قيمة الذروة إىل .  Aعند القيم املرتفعة لرقم الكتلة  اا تدرجيي

  االحنسار بيبدأ يرتفع مث  البياين نحين امليف أن سبب (. والFeنتاج احلديد إالسبب يف أن االندماج النووي يف نوى النجوم ينتهي ب
بني النكلونات على   ذبة االنووية اجل هتيمن القوى ، Aلرقم الكتلة عند القيم املنخفضة  . ذلك أنه النواة  داخل القوى املتنافسة  مرتبط ب
اهليمنة، ومتيل  كهرساكنة التنافرية بتبدأ القوى ال ،  Aلرقم الكتلة  ة  رتفع القيم امل  عندلكن  . و بني الربوتوناتتنافرية  ة الكهرساكن لالقوى ا

 اا.  مع هذه القوى إىل تفكيك النواة بدالا من تثبيتها 

 

 كتلتها للنواة التي كبرهي األ  BENقيمة كونتللنوى المستقرة،  كلونبط لكل نار تالبياني لطاقة الفي هذا الرسم   7.10الشكل 
ذات  وانشطار النوى  ، Feقل بكثير من تلك الموجودة فياأل يةكتلذات األرقام اللذلك، فإن اندماج النوى . Fe56 قريبة من

  .للحرارة ناشرة، هي عمليات  Feكبر مناأل يةكتلاألرقام ال
 

  تمعة، فإهنا قسمة أو جمنم سواء كانت  إىل أن النواة  الرقم الكتلي    مقابل لطاقة الرتابط لكل نكلون    البياين يشري الرسم    ، نالحظ كما س
لطاقة  طات ا يف حم ئية الكهرباالطاقة من إنتاج بدءاا هذا هو األساس جملموعة واسعة من الظواهر، . و ُتطلق كمية هائلة من الطاقة

 .  إىل ضوء الشمس  وصوالا النووية  
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  بإحكامألفا المترابط نكليد 

 (.  ألفا  جسيمات ) He4كلون يف جسيم بط لكل نارت حسب طاقة الا

 خطة الحل: 

 وطاقة الرتابط لكل نكلوني. لكتلي النقص اه mΔ : حيث ، ) = 2c)mΔBEعالقة: باستخدام ال   (BE)ط الكليةاب رت طاقة ال احسب

(BEN)  هيBE  مقسومة علىA  . 

  :حلال

𝐵𝐸  :بط الكلية هي ارت طاقة ال. و  N = Z 2 = ، لدينا He4 من أجل = {[𝑍𝑚𝑝 + 𝑍𝑚𝑛] − 𝑚(𝐻𝑒)}𝐶
2 

   . وبالتايل تكون:u nm 1.008665 =، و u)He4(m ،= 1.007825 u pm 4.002602 =هذه الكتل هي: 

.2cBE = (0.030378 u) 
 :  جند ،/2c1 u = 931.5 MeV: الحظة أن مب

2c) 2c0378) (931.5 MeV/BE = (0.03 
= 28.3 MeV 

 هي:  لكل نكلون الكلية  بط ارت طاقة ال ، فإن A = 4: وملا كان

BEN = 7.07 MeV/nucleon. 

 مالحظة: 

( فقط.  ≈3MeV/nucleon)  نظائر اهلدروجني ل  ا هي عليه أكرب بكثري مم يه He4يف اجلسيم بط لكل نكلون ا رت الحظ أن طاقة ال
 للجملة.   الطاقة إعطاء  اهلدروجني دونليوم حتطيم نظائر ذلك، ال ميكن لنواة اهلول

 كلونن  اقتالعسهل  م من ال ، هل يجعل ذلك من الصعب أبط لكل نكلون كبيرةارتإذا كانت طاقة ال:  تحقق من فهمك   2.10

 من النواة؟

 

 Radioactive Decay اإلشعاعيالتحلل  | 3.10
 التعليمية األهداف 

 على:  ا  ستكون قادر ،  صلالجزء من الففي نهاية هذا 

   .نصفبداللة ثابت تحللها وعمر المشعة  المادة  ال تحللصف و  •

 . اإلشعاعي لتقدير عمر المادة تحلل م قانون ال ااستخد  •

   . C14 تاريخ األنسجة الحية باستخدامتحديد  شرح العمليات الطبيعية التي تسمح ب •

 

موجودة  لوحة فوتوغرافية  تغميقأشعة غري مرئية ميكنها صدر ورانيوم ت باليغنية الصخرة الأن  1896اكتشف أنطوان بيكريل يف عام 
لحالة  ل الختتلف تبعا آثار اإلشعاع أن  ،. األول ألصل النووي هلذه األشعةعن ا براهني ةقدم العلماء ثالث. وقد حاوية مغلقة داخل 

  يف تغرياتلل تبعاا  الخيتلف إلشعاعأن االثاين، و  .ركب شكل عنصر أو م  على ما إذا كانت املادة اليت ينبعث منها فيأي  الكيميائية؛
  اا الطاقة الكبرية جدأن ، . والثالثيف الذرة بدرجة كافية على اإللكرتونات كالمها عامالن ميكن أن يؤثرافدرجة احلرارة أو الضغط 

  فولت إلكرتون بضع ) الذرة يف  إللكرتون ا انتقاالت مع نسجم( ال ت االلكرتون فولت حىت مئات واليت تصل لألشعة غري املرئية )

 
 

 
 

 3.10ل المثا
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يُطلق على االنبعاثات التلقائية لإلشعاعات الصادرة  . و الذرة فسر هذا اإلشعاع اليوم بتحويل الكتلة إىل طاقة يف عمق نواة فقط(. ويُ 
 (.  8.10الشكل  )  النووي لنشاط اإلشعاعيبا  نوىالمن 

 

 . النووي شعاعمن اإل ًا كرمز تحذيرمعترف به عالمي وإلشعاعات المؤينة الدولي لمز الر  8.10الشكل 
 

 قانون التحلل اإلشعاعي

جلميع النوى اليت حتتوي   اإلشعاعي تحللحيدث ال   .تتحلل مع انبعاث اإلشعاع، يقال إن النواة  إىل أخر  واحدال  كلونتحول الني عندما  
Z > 82،  املستقرة اليت حتتوي على وكذلك بالنسبة لبعض النظائر غري Z <83 .مع عدد النوى تحلل دل اليتناسب مع N   األصلية

 يعطى بالعالقة:  ،   dtيف الفاصل الزمين dN - ،تحللعدد النوى املفقودة بسبب ال . يف املادة( ةتحلل غري مال)

 

 

. )تشري اإلشارة السالبة إىل أن عدد النوى األصلية يتناقص مبرور الزمن(. وبعبارة أخرى، فإنه كلما كان  ثابت التحلل  λ حيث:
 (. وميكن إعادة كتابة هذه املعادلة وفق الشكل التايل:  dtالنوى املتاحة للتحلل أكرب، حتللت أكثر )خالل الزمن   عدد

  

  :، حنصل علىt 0 = اللحظة عدد النوى عندل  املساوي 0N طريف املعادلة، وحتديد  كاملةمب

  

 : هذا يعطينا 

 

 . قانون التحلل اإلشعاعي لديناينتج ،   eلعدد األيسر واألمين للمعادلة كقوة لني أخذ الطرفب
 

 قانون التحلل اإلشعاعي

 : هو  t مرو الزمناملتبقية بعد   N املشعة  ى للنو  كليالعدد ال

 

 .  هو ثابت التحلل لنواة معينة  λ :حيث

 (.  9.10الشكل ) بسرعة كبرية يف البداية، مث ببطء أكرب ىللنو  كلي العدد الينخفض 
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بشكل كبير ينخفض  ةتحللمعينة الالعدد النوى المتبقية في  أن التحلل اإلشعاعيقانون  نينحم يوضح  9.10الشكل 

 .التحلل اللحظات األولى من  خالل

  يظهر  (.الذي يبقى فيه نصف النواة األصليةزمن  األصلية )أو ال  ىنو الحتلل نصف    زمنللمادة املشعة بأنه   )1/2T( عمر النصف يُعّرف
 عدد النوى املشعة املتبقية بعد عدد صحيح. ويبلغ 4.10 الشكل يف  نكليدات ستقرة يف الرسم البياين لل امل لنظائر غري ل  النصف عمر

( n )  حنونصف ال عمرمن : 

  

الكميات، الحظ أنه   تحديد العالقة بني هذه. ول ، والعكس صحيحاا ، يكون عمر النصف صغري اا كبري  ( λ ) إذا كان ثابت التحلل
  :على النحو التايل 10.10 المعادلة   ميكن إعادة كتابة وبالتايل، . 2/0N = Nتكون ،   1/2T = t عندما تكون 

  

 جند:   وأخذ اللوغاريتم الطبيعي  0N علىني طرفم كال ال يقسبت

 

 إىل الشكل:  اختزاهلا واليت ميكن 

 

متوسط  على أنه    –  �̅�  المادة المشعة   عمر ّرف. يُع هاثابت حتلل  إجياد ميكننا  إنه  ملادة مشعة، ف 1/2T نصف  ال  عمر   وبالتايل، إذا عرفنا 
 :يلي كماويكتب ذلك  ثابت التحلل،   هو إال مقلوب مااملادة   عمر أن تتحلل. نواة قبل  عيشها ال ت الفرتة الزمنية اليت 

 

 : أو  التحلل، معدل   قيمة بأنه  A النشاط ويعرف

  

 آخذ يف التناقص، وبالتايل فإن النشاطاملتحللة(    ات الرئيسية )غري سالب ألن عدد اجلسيم dt يف الفاصل الزمين dN التغري الالهنائي

) A(0 من املعادلة  األويلتحديد النشاط . وب موجبNλ = 0A  ،  لدينايصبح  : 
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 (.   10.10الشكل زمن )بشكل كبري مع مرور ال   Aشعة املادة امل نشاط تناقص ي  وهكذا،

 

  ln A  يمكننا رسمفإنه ( إذا قمنا بقياس النشاط في أوقات مختلفة،  bللزمن ) تابعلنشاط كا منحني a))  10.10الشكل 
 . خط مستقيم، والحصول على  tبداللة

 

 90ونشاط السترونسيوم التحلل ثابت  

Sr38  سرتونسيومعمر النصف لل
   .املادةهذه  من  g 1.00يف ( النشاط األويل  bو )  تحلل ( ثابت الaأوجد ).  سنة  28.8هو ، 90

  خطة الحل:

 .عدد النوى احلالية النشاط، حنتاج أوالا إىل إجيادلتحديد . و  10.15المعادلة أن جند ثابت التحلل مباشرة من نا ميكن

 :حلال

(a) كمايلي:    ثابت التحلل  حيسب 

 

(b) الكتلة الذرية Sr38
يف   ى للنو جند العدد األويل  ،atoms/mol ×= 6.022  AN 1023أفوغادو  باستخدام رقم و . g 89.91 يه 90

1.00 g  من املادة: 

 

Sr38من  g 1.00 يف  t  =0 عند 0A ا، جند أن النشاطنمن ه 
90

 :  هو  

 

 :  على حنصل عمر النصف للمادة،  بداللة λ عنبالتعبري 

 

 4.10المثال 
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زمن.  ل لتابع ك عن طريق قياس النشاط  λ ميكننا حتديد ثابت التحلل. نصفمرور فرتة عمر ال بعدقيمته النشاط نصف  بلغلذلك، ي 
 ى: ، حنصل عل10.17المعادلة  من ( األيسر واألمين)ني  طرفأخذ اللوغاريتم الطبيعي للوب

 

يتقاطع مع  و    λ- هخطا مستقيم ميل  صل على ، فإننا حن  tبداللة  ln A  إذا قمنا برسمو . y = mx + bالشكل   منخطية هذه املعادلة 
y  0يف النقطةA ln  ( 10.10الشكل(b .))  ُالنشاط عن عرب ي A  بيكريلة ُتسمى حدابو(Bq) حتلالا  يساويبيكريل   1أنّ  ، حيث  

  اا شيوع األكثر حدات النشاطاو  واحدة منالسنوي.  تحلل يف الدقيقة أو بال تحلل عن هذه الكمية بال . كما يعربيف الثانيةواحداا 
 :  هي Ci و Bq العالقة بني.  226Ra منغرام واحد   ، املعّرف بأنه نشاط (Ci)الكوري هي

1 Ci = 3.70 × 1010 Bq. 

 ؟C14الناتج عن  ألنسجة الحيةانشاط  احسب

.  الكربون املوجود يف كائن حي من kg 1.00يف  C14الناتج عن حسب النشاط . اكربون   يه اجلسم البشري كتلة من   ٪ 20 حنو
 . Ciو Bq ـواحدةب  مقدراا النشاط  اكتب 

 خطة الحل: 

نوى   يتم حتديد عدد . عدد النوى املشعة هو 0N التحلل وهو ثابت  λ ، حيث 0Nλ = 0A باستخدام املعادلة C14 يتم حتديد نشاط
C14  1.00 وزهنا  يف عينة kg نوى  ، حندد عدد . األوىل يف خطوتنيC41 املقدار  ب ، نضرب هذه القيمة . الثانية ملولباستخدام مفهوم ا
قيمة عمر  يتحدد ثابت التحلل من . ياحلكائن اليف   C14 نوى عدد  يف عينة كربون من كائن حي( لتحديد C14 وفرة  )  10 × 12-1.3
 (.  4.10الشكل  وجود يفامل)و  C14للكربون   ة لومنصف املعال

 : حلال

 : كيلوغرام هو  وبالتايل، فإن عدد نوى الكربون يف اا.  نقي تقريب C14 ، حيث أنهg 12.0واحد من الكربون   مولتبلغ كتلة  

 

 هو:  من الكربون  kg1.00 يف  C14نوى   وبالتايل فإن عدد

 

 حنصل على:  ة  لوم إدخال القيم املع . وب 1/2T/)N 0.693(=  A باستخدام املعادلة  A ميكننا اآلن إجياد النشاط و 

 

 : . فيكوننوات إىل ثوان الستحويل ب ببساطة   قوم، ن Bqه القيمة لواحدةلتحويل هذ. و حتلل يف السنة 10×97.89 أو

 

 الكوري:  نستخدم تعريف مقدرة بالكوري،   Aسابحل . حتلل يف الثانية الواحدة  250أو 

 

 بالتايل:  و 

A = 6.76 nCi. 

 5.10المثال 
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 مالحظة: 

  C14. الكربون كل ثانية يف  جسم اإلنسان  يف   C14 حتلل دث املئات من . حيمن اجلسم البشري من حيث الوزن هو كربون  ٪20 حنو
يف    اا كما سنرى الحقالنووي.  تعرض الشخص لإلشعاع   فيةتشكل خل  ، اليت حتدث بشكل طبيعي يف اجلسم  ، وغريه من املواد املشعة 

 .  به من اجلرعات سموحأقل بكثري من احلد األقصى امل  هذا الفصل، فإن مستوى النشاط هذا
 

 (  إشعاعياً  العمر قياس) اإلشعاعي ريخالتا

  طريقة ال . ر أو القطع األثرية القدميةالصخو كطبيعي لتحديد عمر املادة،  ال شعاعي اإلنشاط ال م استخداهي تقنية  التأريخ اإلشعاعي
  ابت لثة  لومعامل قيمة  ال ومن مث استخدام    )بعد التحلل(،  ةدالنوى امل  احلايل  عدد الادة و املتقدير العدد األصلي للنوى يف    يه  ةاألساسي
   . tلتحلل الكلي ل زمن حلساب ال   10.10  عادلةالمو  λ التحلل

عندما   C14ى يتم إنتاج نو هم الطرق الشائعة للتأريخ اإلشعاعي. لقياس العمر إشعاعياا من أ C14يعد استخدام 
  5730يبلغ  النصف الذي    مر عوتتحلل بعد ذلك ب  ، يف الغالف اجلوي العلوي  N14ى  و ن الشمسية عالية الطاقة ب اإلشعاعات تصطدم 
كائن   صبح يف النهاية جزءاا من كلعلى نفس كيمياء الكربون املستقر، لذلك يتحد مع احمليط احليوي وي املشع حيتوي الكربون سنة.  
بإمكانك  نوى الكربون يف كائن ما، ف  لذلك، إذا كنت تعرف عدد.  لكل تريليون من الكربون العادي   اا جزء  14C  1.3. تبلغ وفرة  حي
 .  1.3×10−12هذا العدد بالقيمة  فقط بضرب  يف ذلك الكائن C14 نوى   عدد حتديد

 .  ألنه يتحلل  C14 يتم جتديد لكربون مع البيئة، وال ي، يتوقف تبادل ااحلكائن العندما ميوت 

زمن  احلية، فمن املمكن حتديد عمر املومياء )أو ال األنسجة طبيعية يف الوفرة بال لفائف املومياء، كيف قطعة أثرية،   C14 مبقارنة وفرة
بشكل   ها، ولكنعامٍ  50000رها عن عم ال يزيد لألنسجة البيولوجية اليت 14Cتأريخ ميكن استخدام (. منذ وفاة الشخص  املنقضي
  C14 ال حتتوي على املواد البيولوجية القدمية جداا . يها أكرب ف C14 نوى ن وفرةإ، حيث أكثر دقة للعينات األصغر سناا تكون عام 

 .األشجارحلقات  د املعرفة التارخيية أو عدكوسائل أخرى،    باستخدامالكربون   تأريخميكن التحقق من صالحية إطالقاا. و 

 كهف دفن قديم

كم عمر  .  ال يزال يف اخلشب األصلي C14 منفقط  ٪ 80. قدمي اا خشبي اا كتشف فريق من علماء اآلثار أثاثا يف كهف دفن قدمي، 
 األثاث؟ 

 خطة الحل: 

  ر عم أن لم حنن نع. tλإلجياد قيمة اجلداء   tλ−e0N= Nاملعادلة  ميكن استخدام  ولذلك،.  0N/N 0.80 =:أنمن نص املسألة جند 
 .  t فرتة التحلل ثابت التحلل، وبالتايل فإن إمجايل اا أيض  لم، لذلك حنن نعسنة  5730هو   C14 لكربونالنصف لـ

 : حلال

 حنصل على:    0N/Nأجل   من   tλ−e0N= N ل املعادلةحب

 

 بالتايل:  و 

 

 جند:  أخذ اللوغاريتم الطبيعي لكال طريف املعادلة ب

 6.10المثال 
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 وبالتايل:  

 

 حنصل على:   t دلة لعزلإعادة ترتيب املعاب

 

 حيث:  

 

 عطيات جند:  مع هذه املوجب 

 

 مالحظة: 

التأريخ اإلشعاعي باستخدام  تبلغ نسبة عدم اليقني النموذجية يف  .  ، وهو اكتشاف مثري لإلعجاب سنة   2000  حنو يبلغ عمر األثاث  
أدلة أخرى،  ب  التاريخ  هذا ب تأكيد نطاق جي. اا عام 1950و  1750األثاث يرتاوح بني عمر ٪، لذا فإن  5 حنو  C14الكربون 

 .السجالت التارخيية ك

 والنشاط؟  النصف  لعمر  ماذا يعين هذا بالنسبة.  مرتفع  حتلل للنكليدات املشعة معدل    :فهمك  تحقق من 3.10  

 

  أريخت أنواع ال للتعرف على (https://openstaxcollege.org/l/21raddatgame) تأريخ اإلشعاعيلعبة ال تفضل بزيارة
 .  بعض األشياء القدمية  تأريخاإلشعاعي وجرب  

  

 Nuclear Reactions التفاعالت النووية  | 4.10
 التعليمية األهداف 

 على:  ا  ، ستكون قادر الجزء من الفصلفي نهاية هذا 

 .النوويوصف ومقارنة ثالثة أنواع من اإلشعاع   •
  لتفاعالت النووية استخدام الرموز النووية لوصف التغييرات التي تحدث أثناء ا  •
    وصف العمليات الحاصلة في سلسلة تحلل العناصر الثقيلة. •

  

يتم   .( γ ) اما غ أشعة و  β) ) بيتا  أشعة و (α) لفاأ شعة أ: شعة النووية أو األ اإلشعاع  ثالثة أنواع من عن كشفت التجارب املبكرة 
.  عرب ورقة رقيقة املرور ستطيعت صعوبةب . فأشعة ألفا رتاق املادةمن خالل قدرهتا على اخ شعةالتمييز بني هذه األنواع الثالثة من األ

  أو أكثر cm 2اخرتاق الرصاص إىل عمق  اما غ شعة أل وميكن ، تقريباا  mm 3عمق  إىل اخرتاق األلومنيوم  بيتا تستطيعبينما أشعة 
 (.  11.10الشكل )
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 .  مواد مختلفة عبر (γ) ماوغا (β) وبيتا (α) ألفا ةشعأ مقارنة بين عمق اختراق  11.10الشكل 
 

 كما هو مبني يف  األنواع الثالثة من اإلشعاع بتمريرها عرب جمال مغناطيسي موحد،اخلواص الكهربائية هلذه دراسة تم ت
= 𝐅وفقاا ملعادلة القوة املغناطيسية .  12.10الشكل    𝑞�⃗� × �⃗⃗�  ،  ّجلسيمات  بينما ا ألعلى،  تنحرف ل   اجلسيمات املوجبة الشحنة  فإن

مت حتديد   يف هناية املطاف،.  تأثرت   أن   اجملال املغناطيسي دون شحنة متر عربأي  سفل، واجلسيمات اليت ال حتمل  األسالبة الشحنة إىل  
  وأشعة  لكرتون(،اإل مضاد إلكرتونات موجبة الشحنة أو ) البوزيترونات اإللكرتونات و ب بيتا أشعة(، و He4) نوى اهلليومألفا بأشعة 
 زء من الفصل.  وغاما بالتفصيل يف اجلزء املتبقي من هذا اجل نناقش أشعة ألفا وبيتا.  الطاقة عالية  الفوتونات ب  غاما

  

 

تعتمد . طيطي فقطرسم تخهو شكل هذا ال. (γ)  وغاما (β) وبيتا (α) ألفا إشعاع المغناطيسي على حقلتأثير ال 12.10الشكل 
 .األوليةركية كتلها وطاقاتها الح المسارات النسبية للجزيئات على

 

 

 



 

526 

 التحلل ألفا 

ايل  ، وبالتني ونرتون ، تفقد النواة بروتونني ( ألفا حتلل  أو)  ألفا  حتلل جسيمات يف. ستقرةاملغري الثقيلة نوى من ال  αة ألفا شع تنبعث أ
م. بينما  اة بالنواة األ النو  ُتسمى ،لتحلل قبل ا . مبقدار أربعة ينخفض  ي كتلالرقم الثنني، يف حني أن ا العدد الذري مبقدار ينخفض 

 بالشكل التايل:  رمزياا  α حتلل ثل. وميُ بنة اإل النوى أو بنةاإل نواةال يشار إىل النواة أو النوى املنتجة يف التحلل باسم

 

XZ  :حيث
A ،و   هي النواة األمXZ−2

A−4   وبنة، نواة اإلالهي He2
إىل   Z الذري هاعدد ، تتحلل نواةا ألفحتلل  يف. ألفا جسيم هو 4

ذهب    إىل   األخرى   املعادن   تحويل بالقدماء    الكيميائيني  الهتمام، أن حلما  ثري ا يوم.  A-4  والكتلة الذرية   Z-2   نواة ذات العدد الذري 
  ألهنم اعتمدوا على التفاعالت   بالفشل  الكيميائيني  حماوالت . وقد باءتألفا   حتللهو أمر ممكن من الناحية العلمية من خالل عملية  

 .الكيميائية بدالا من التفاعالت النووية

النصف.    عمرب   العشوائي  أزمنة التحلل ترتبط   انظر كيف.  ألفا املشع  حتللمن نواة البولونيوم، مسببة    نبعث جسيمات ألفا وهي ت  شاهد
 الرابط التايل:  ألفا، تفضل بزيارة حتلل حماكاة وملشاهدة 

 (https://openstaxcollege.org/l/21alphaparvid)  جسيمات ألفا 

 : 238ألفا هو اليورانيوم  تحللمثال على 

 

إىل الثوريوم     238اليورانيوم   حتلل وبالتايل، فقد.  ومهو الثوري  Z = 90الذي له  . العنصر الكيميائي  90إىل    92اخنفض العدد الذري من  
 وتكتب العالقة كما يلي:  ألفا،  جسيم بسبب انبعاث  234 -

 

Th90  سيتحلل  ،بعد ذلك و 
شكل  تحلل  تأخذ الطاقة املنبعثة من هذا ال.  يوماا   24بيتا، ويكون عمر النصف له  انبعاثات    عن طريق  234

 .  األصغر  تهكتلته األثقل وسرع  واهلليوم، على الرغم من أن الطاقة احلركية للثوريوم أصغر من اهلليوم بسبب  الثوريوم  ىاحلركية لنو   ة الطاق

  لبلوتونيومتحلل ألفا ل

 . Pu239من حتلل ألفا للبلوتونيوم الطاقة املنبعثة   أوجد

 خطة الحل: 

  إجياد  جيب علينا أوالا . ولكن  2c)mΔ= (E: عادلة تخدام املباس Pu239من حتلل ألفا للبلوتونيوم الطاقة املنبعثة  ميكن حساب 
Δm ، نواتج التحلل.  يف الكتلة بني النواة األم و   نقصال 

 الحل:
 : معادلة التحلل

He.4U + 235Pu → 239 

 كانت  الكتلة األولية .ة لومها معمجيع، و He4 أو α وجسيم U235و Pu239 كتل  وبالتايل، فإن الكتل ذات الصلة هي
 m(239 Pu) = 239.052157 u موع التايل:  الكتلة النهائية هي اجمل. و 

 

 7.10المثال 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://openstaxcollege.org/l/21alphaparvid
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 بالتايل: و 

 

 :يف املعادلة Δm عن طريق إدخال E ميكننا اآلن أن جندو 

 

 ، وبالتايل:  /2c1 u = 931.5 MeVلم أن:  نعحنن 

 

 مالحظة:  

تصبح معظم هذه  . فاعل الكيميائيأكرب بعدة مرات من طاقات الت، أي MeVجمال يف  التحلل  هذا عن  املنبعثة α أشعةطاقة تقع 
هي أصغر   U235 واةالطاقة اليت حتملها ن . بسرعة عالية نطلق مبتعدة (، واليت ت He4نواة اهلليوم  أو ) ألفاجلسيمات  الطاقة طاقة حركية

)أشعة    الحق الفوتوناتلتنبعث منها يف وقت  إثارة    حالةتبقى يف  ميكن أن    U235. وبالتايل فإن نواة  الكبرية نسبياا  كتلتها بكثري بسبب
 (.  اماغ
 

 التحلل بيتا

نفس كتلة  له  لبوزيرتون. ا)β+ (أو بوزيرتون )β- (إما إلكرتون(، ينبعث من النواة ا بيت تحلل )أو β حاالت حتلل جسيمات  يف معظم 
لتفسري  ؟ اβدث حتلل  حي  كيف.  اسم مضاد اإللكرتون   اا هلذا السبب، يُطلق على البوزيرتون أحيان. و e+  لكن شحنته هيو اإللكرتون،  

،  نبعاثللحصول على تقدير تقريب لطاقة االما.    بطريقة  نبعثوي تحللالنواة قبل ال   يف صر  نحاحملتمل هو أن اإللكرتون )البوزيرتون( ي 
نواة  ال صندوق )أو يف مصطلحات ميكانيك الكم، بئر مربع أحادي البعد( له عرض  فكر يف منوذج مبسط إللكرتون حمصور يف

 :اإللكرتون هوعزم عدم اليقني لفإّن  ، ميكانيك الكم ايزنربغ يف هلوفقا ملبدأ عدم اليقني  (. m 14−10)  ية نموذج ال

 

اا  تقريب نبعاث( هي "القيمة احلقيقية"، فإن الطاقة احلركية لإللكرتون عند االاألقل من الواقعيةهذه )  عزم أن قيمة ال   احلسبانمع األخذ يف  
 هي:  

 

مت   هبالتايل نستنتج أن و  فقط.  بضعة إلكرتون فولتمن رتبة  طاقات حركيةهلا   β - حتلل إللكرتونات املنبعثة يفاُوجد أن ، جتريبياا 
( من خالل النظريات اليت جتمع  )الفناء  إنتاج اجلسيمات يوصف.  من النواة  نبعاثمن اال  يف التحلل بدالا   ماطريقة  باإللكرتون  انتاج  

 .  أكثر تقدماا  موضوع لدورة يف الفيزياءبني ميكانيك الكم والنسبية، وهو  

 )β- (بانبعاث إلكرتون ون أن يتحلل إىل بروتوننرت على سبيل املثال، ميكن لل . خرآإىل  كلون بيتا النووي على حتويل ن حتللينطوي 

 :  (ν) مضاد النرتون   يُسمى اا وجسيم بدون كتلة تقريب
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𝑒−1  يستخدم الرتميز
شحنة  للداللة على أن لديه  ، 1- هو  ه الذريعددألنه ليس نكلون، و  0الكتلي هو  مرق .لتعيني اإللكرتون  0

−e  .الرمزميثل الربوتون ب  P1
1 لدينا املعادلة التالية  يكون  عندما حيدث هذا داخل نواة ذرية،  و .  1هو   وعدده الذري  ي كتلال  رقمه ألن   

 :بيتا تحلل ل

 

 .هذه العملية بسبب ضعف القوة النووية، حتدث من هذا الفصل   آخر جزء كما نوقش يف 

 .لنواة فردية  حيدث جملموعة من النوى أو  بيتا تحلل شاهدالرابط التايل و قم بزيارة  ❖
)https://openstaxcollege.org/l/21betadecayvid( 

Th90 فإن النظري ذلك، وكمثال على 
التعبري عن  ميكن اا. يوم  24 الذي يبلغ نصف العمر  خالل β -مصدراا غري مستقر ويتحلل  234

 يلي:   هذا التحلل كما

 

 بالشكل التايل:   لثوريوم ل   β –حتلل  كتابةميكن  (، Paهو الربوتكتينيوم ) 91الذري   هعددالذي  كيميائي العنصر ال وملا كان

 

.  )v(  ترينون يُسمى اا تقريب وجسيم دون كتلة ) β+ ( بوزيرتون  إصدارللربوتون أن يتحلل إىل نرتون ب  : ميكن اا العملية العكسية ممكنة أيض
 التفاعل على الشكل:   ويكتب هذا

 

𝑒+1 البوزيرتونينبعث 
ولكن   التحلل،بق تسي  ال البوزيرتون فإن  – βهو احلال يف حتلل  )كما .ون يف النواةرت ويبقى الن، رتينو الن مع 0

ومع ذلك، فإن هذه  . أثقل من الربوتون عزول، هذه العملية مستحيلة ألن النرتوناملربوتون (. بالنسبة للالتحلل  خالل  هم إنتاج يت
نظري   حللعلى سبيل املثال، يت. أخرى لالنتقال كلوناتن من العملية ممكنة داخل النواة ألن الربوتون ميكن أن يستقبل الطاقة

𝐴𝑙13  األلومنيوم
 سنة. ويعرب عن هذا التفاعل بالعالقة:   10 × 57.40 يبلغالذي  العمر  نصفخالل  β + بعاثانب 26

 

 : بالتايل . و مع املغنيسيوم  12يتوافق العدد الذري  

 

 :  نووي   كتفاعلميكن كتابة انبعاثات البوزيرتون  و 

 

.  تتطلب مثل هذه اجلسيمات  عزمالطاقة والقوانني ومع ذلك، يبدو أن . β لتحلل رتينو يف التجارب املبكرة مل يتم الكشف عن الن 
 .  من خالل تفاعلها مع النواة  ينو يف وقت الحق، مت الكشف عن النرت 

 لبزموتلألفا وبيتا  تحلل 

Bi83  يتعرض البزموت
 ؟ احلالتني لكلتا  بنةنواة اإلال ما هي .  β- و αلتحلل  211

 

 8.10المثال 

https://openstaxcollege.org/l/21betadecayvid
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 خطة الحل: 

، وكذلك اجلدول الدوري لتحديد العناصر الناجتة عن  10.22عادلة  الم و   10.21عادلة  بالم وصفهامت  ميكننا استخدام العمليات اليت  
 .ذلك

 : حلال

بنة  نواة اإل ال فإن ، ألفا جسيم  211-البزموت عث نواةتب ، عندمابالتايلو . على التوايل  4و  2مها  ألفا  جلسيم الرقم الذري ورقم الكتلة
 :  كما يليالتحلل  معادلة  ى عطتُ ، لذلك هو الثاليوم  81ذري  الرقم ذو الوالعنصر  .  207ورقم كتلة يبلغ  81هلا رقم ذري يبلغ 

 

هو البولونيوم، لذلك   84العدد الذري  العنصر ذو . الكتلة كما هو رقم، يف حني يبقى 1، يزداد الرقم الذري مبقدار β-عند التحلل 
 وفق الشكل التايل:  التحلل  تكتب معادلة

 

 ؟يزداد أم يتناقص، A الذرية الكتلة رقم هلاإلشعاعي بيتا،  تحللعند ال :همكف  من تحقق 4.10  
 

 التحلل غاما 

ما يعرف  "أشعة غاما" الفوتون، وهذا هو    خالل إصدارأن تتحلل إىل حالة املستوى األدىن من  إثارة  يف حالة  اليت تكون  نواة  ميكن لل 
 كما يلي:    اما رمزياا حتلل غل ث  وميُ . إلثارة اإللكرتون الذري  شابه هذا مو .  غاما  بتحلل

 

  يتغري  اللذلك و ، رقم الكتلة أو العدد الذري  يتغري  ، ال γحتلل  يف . حالة إثارة  أهنا يف ( على النواة *حيث تشري العالمة النجمية ) 
 .أيضاا  نوع النواة 

 سلسلة التحلل اإلشعاعي

يف   عديد من هذه النوى هلا عمر قصري للغاية، لذلك ال توجدال . غري مستقرة وتتحلل بشكل طبيعي Z > 82 اليت حتتوي على  ى النو 
Th90 تشمل االستثناءات البارزة. الطبيعة

U92و سنة، 10×101.39 يبلغله نصف العمر و   Th-232أو 232
نصف  العمر و  U-238 أو  238

نواة  ال  تصبحوزناا أن خف األ بنة اإلميكن للنواة  فإنه ، أخف وزناا أخرى  نواةثقيلة إىل النواة ال  لحلتت عندما  سنة. 10×87.04 يبلغله 
تنتهي السلسلة  . و سلسلة التحلل  النووي ُتسمى تحلل ال ميكن أن تنتج هذه العملية سلسلة طويلة من هكذا، و   . املقبلتحلل األم لل 

 .بنواة مستقرة

،   y  احملور العمودي  ، على Nالنرتون  رقم  وضعي (.13.10الشكل  )  Th-232  تحلل ال   سلسلة   انظر إىل لتوضيح مفهوم سلسلة التحلل،  
-Th . يتحلل (142, 90) = (N, Z) اإلحداثيات  عند Th-232 الـ  ، لذلك يوجد xاألفقي احملور على  وضع، ي Zالرقم الذريبينما 

لي  تكال رقموال 2من العدد الذري مبقدار  حتلل ألفا  قلل. حيث ينةس 10×101.39 يبلغالذي نصف العمر خالل  α بانبعاثات232
 :  لدينايكون ، لذلك 4مبقدار

 

 .  (140, 88) = (N, Z) اإلحداثيات ، لذلك يوجد يف املخطط عند 140هو    Radium-228 اتالنرتون عدد

Actinum- إىل اا عام 5.76بلغ له، واليت ت نصف ال عمر خالل فرتة   β- انبعاثاتب  اا غري مستقر ويتحلل أيض Radium-228يكون 

يظهر   البياين،. الحظ أنه يف الرسم 1مبقدار  ات رتون الن عدد ، ويبقى رقم الكتلة كما هو، ويتناقص 1مبقدار  الرقم الذري زيد. ي228
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بيتا   انبعاث فإنأخرى،  ناحية  من. و 2مبقدار  Z و N كل من اخنفاض اليسار، مع جهة ألسفل إىلل كخط مييل  ألفا انبعاث
، تنتهي  ة إضافي ألفا وبيتاحتلالت   بعد عدة. و 1مبقدار  Z زيادة ، و 1قدار مب N تناقص اليمني مع إىل جهة   سفل لألكخط مييل   يظهر

 .   Pb-208هي  بنواة مستقرةالسلسلة  

  شرتكة القوى امل  شدة  ذلك يف اما( على العديد من العوامل، مباغيعتمد الرتدد النسب ألنواع خمتلفة من التحلل اإلشعاعي )ألفا وبيتا و 
  تحلل وث ال يعتمد عدد مرات حدعزم. المصونية الطاقة و قانوين مصونية دون انتهاك  التفاعل ث هباوعدد الطرق اليت ميكن أن حيد

   . فيزياء الجسيمات وعلم الكونيات وتناقش هذه القوى يف. القويةو  الكهرطيسية على توازن حساس للقوى اا اإلشعاعي غالب

 

 

Th90 الثوريوم    تحلل   في سلسلة    13.10الشكل  
باألسهم الحمراء.  من العدد الذري، كما هو موضح ( α ) ألفا تحلل، يقلل  232

 Pb-عند النواة المستقرة  السلسلة بزيادة العدد الذري، كما هو موضح باألسهم الزرقاء. تنتهي ) β -  (ويتسبب تحلل بيتا
208 .   

 

تنتهي   ألفا وبيتا،  التحلالتديد من بعد الع. 14.10الشكل  املوضحة يف U-238 حتلل سلسلة  انظر إىل ، على ذلك كمثال آخر 
. حيث   15.10الشكل  مبني يفدة بشكل طبيعي و موج األم ته عد نواتمل لذي التحلل اثال على . م Pb-206 السلسلة بنواة مستقرة

ه يقع وراء  ألن  اليورانيوم  عبر عنصر النبتونيوم على  يُطلق . Bismuth-209 النواة املستقرةبوينتهي  Neptunium-237 عنصرـالبدأ بي
العناصر   ال ميكن إنتاج.  ألي عنصر موجود يف الطبيعة (Z = 92 ) ذري حيتوي اليورانيوم على أعلى عدد  .  اليورانيوم يف اجلدول الدوري

،  اا لعمرها القصري نسبي  اا ة يف وقت تكوين األرض، ولكن نظر يف الطبيع  اا األرجح كانت موجودة أيض على.  إال يف املخترب Z > 92 ذات
 .والعناصر االصطناعيةف جوهري بني العناصر الطبيعية  ختال اال يوجد . اا ت متامللحت فقد
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األسهم ب من العدد الذري، كما هو موضح (α) ألفا تحلليقلل ، Uranium-238 يورانيومالـ   في سلسلة تحلل  14.10الشكل 
 المستقرةعند النواة  السلسلة تنتهي. و األسهم الزرقاءبزيادة العدد الذري، كما هو موضح ب  ) β - (. ويتسبب تحلل بيتاالحمراء

Pb-206  . 
 

 .، قد يستمر التحلل من خالل حتلل ألفا أو بيتا Bi للبزموت  الحظ أنه بالنسبة
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. األسهم الحمراءب من العدد الذري، كما هو موضح ( α ) ألفا  تحلليقلل ، Neptunium-237تحلل  في سلسلة   15.10الشكل 
 .  Bi-209 عند النواة المستقرة السلسلة  تنتهي. و األسهم الزرقاءبزيادة العدد الذري، كما هو موضح ب  ( - β ) ل بيتاويتسبب تحل

 

 النشاط اإلشعاعي في األرض

  مل يكن هناك مصدر للحرارة، كان ينبغي أن تربد األرض حىت تصل إىل درجة احلرارة احلالية خالل ما ال   لولعلماء اجليولوجيا،    اا وفق
النشاط   اجلواب هو ملاذا تربد األرض ببطء شديد؟. مليارات سنة  4األرض أكثر من  يبلغ عمر حىت اآلن،. مليار عام لىع يزيد

 (.  16.10الشكل ) اإلشعاعي تسخن األرض من الداخل تحلل أن جزيئات الطاقة العالية املنتجة يف ال ذلك النووي،   اإلشعاعي
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 بواسطة التفاعالت النووية )تحلل ألفا وبيتا وغاما(. دون  تسخين األرض يتم  16.10الشكل 
 هذه التفاعالت، سيكون سطح األرض أبرد بكثير مما هو عليه اآلن.  

  

الطاقة الناجتة عن  .  أو أطول منه األرض رم نصف مشابه لع  ، اليت تتمتع بعمرK40و   U 238هي  املبنيلنموذج التسخني    ةنواة املرشح ال
ة جداا.  األرض حار  نواة كون تلذلك  بسهولة،  صدرلكن الطاقة ال ميكن أن ت و انية لكل مرت مكعب( صغرية، )يف الث تحلل الهذه 

 .  واإلشعاع  نقل عمليات احلمل احلراري وال عنها من خالل اا األرض إىل سطح األرض وبعيد من نواةيتم نقل الطاقة احلرارية  
   

 Fission االنشطار النووي | 5.10
 التعليمية األهداف 

 على:  ا  ، ستكون قادر الجزء من الفصلفي نهاية هذا 

 .المتفاعلةوصف عملية االنشطار النووي من حيث نواتجها والمواد  •
  حساب طاقات الجسيمات الناتجة عن تفاعل االنشطار  •
 .النووية شرح مفهوم االنشطار في سياق القنابل االنشطارية والتفاعالت   •

 

افرتض أن قصف اليورانيوم   لقد. لق نظائر للعناصر األخرى خل كيميائية بالنرتونات  عناصر صفبق ، 1934يف عام انريكو فريمي  قام
بعد عدة سنوات،  . التفاعل  تج واحتديد ن فريمي من  يتمكنمل  سوء احلظ،اا. ولجديد اا بالنرتونات سيجعله غري مستقر وينتج عنصر 

نواة   وخلصوا من هذا إىل أن.  هذه التفاعالت كانت نوى أصغر   تج وانالتجارب واكتشفوا أن   استنسخ أوتو هان وفريتز سرتامسان هذه
عنه  ال ينتج   U-235 لالهتمام أن انشطار ومن املثري . االنشطاربتقسيم النواة  يُسمى. و تني أصغرااليورانيوم قد انقسمت إىل نو 

 ها.  األجزاء نفس اا دائم
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 :تشمل أمثلة تفاعالت االنشطار

 

 للحرارة ناشرةعملية  أقل من كتل املواد املتفاعلة، وبالتايل فإن انشطار اليورانيوم تجاتل نواة النجمموع ك يف كل حالة، يكون
 (Q > 0) . (17.10الشكل ) مفاعالت االنشطار كمصادر للطاقةهذه هي الفكرة وراء استخدام. 

 نوى اليورانيوم  عن انشطار  يا الناجتةالعائد املئوي للشظا  .التفاعل تأخذ شكل جزيئات ذات طاقة حركية عطيهاالطاقة اليت ي
  U-235   18.10الشكل  يف مبينة . 
 

 

 .لتوليد الكهرباء ياً انشطار  محطة فيليبس للطاقة النووية في ألمانيا مفاعالً  تستخدم  17.10الشكل 
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نسبة ب ى التي يتم إنتاجهاالقمم في الرسم البياني إلى النو  تشير، U-235 في هذا الرسم البياني لشظايا انشطار 10.18الشكل 
 . عملية االنشطارمن خالل  أكبر

  

 BEN تكون قيمة(. 7.10 الشكل) نكلون بط لكل ارت طاقة البداللة منحين ميكن فهم تغريات الطاقة يف تفاعل االنشطار النووي 

املوجودة    وهذا يعين أن النكلونات .  (Fe)  ديداحل ذروة ، واليت تقع بالقرب منبنة اال  هتا أقل قليالا من نوا (A = 236 ) لليورانيوم  بالنسبة 
إىل اخنفاض يف متوسط    يؤدي  التفاعل االنشطاري فإن   لذلك، .U-235  يف األجزاء النووية مرتبطة بقوة أكثر من تلك املوجودة يف نواة 

 .  بواسطة نرتونات عالية الطاقة بعيداا  هذه الطاقة  . وحُتمل نكلون الطاقة 

إطالق نرتون يف نواة يشبه   هلذا النموذج، فإن  اا وفق. لفهم عملية االنشطار ةالسائل  القطرة نموذج طوير بت نيلز بور وجون ويلرقام 
يف النواة تشبه قوى اجلذب بني   كلونات القوى قصرية املدى بني الن هذا القياس ألن يصلح  (. 19.10الشكل ) اءاملقطرة  بعثرة 

قطرة   ونات على سطح النواة إىل توتر سطحي مماثل لتوتردي القوى بني النكل، تؤ اخلصوص  . وعلى وجهاملاء قطرة جزيئات املاء يف
فإن   مبا فيه الكفاية، اا إذا كان هذا االهتزاز عنيف. اهتزاز حالة النواة يف هذه نواة اليورانيوم أن يضع إىل  طلق نميكن للنرتون امل. املاء

 .  نرتونني فرديني  اا النواة تنقسم إىل نوى أصغر وتصدر أيض

 

 

عالي   نبواسطة نترو تين أخف الالنشطار النووي، تنقسم نواة اليورانيوم إلى نو  ةالسائل قطرةفي نموذج ال  19.10الشكل 
 .  الطاقة
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واحدة   نواة حتلل ، ميكن للنرتونات املوجودة يف  U-235  نوى  عدةيف مركب يتكون من  تفاعالا تسلسلياا.    U-235  انشطار  نتجي ميكن أن  
، كما هو  أن يستمر بشكل حمكوم  ي سلسلتتفاعل الهلذا الميكن  (.20.10الشكل )  إضافية U-235 طار نواةبدء انش  U-235  من

 .  بشكل ال ميكن السيطرة عليه، كما يف االنفجار يستمر  كهرباء، أو النووي يف حمطة توليد ال فاعل املاحلال يف 

  

 

مضي  عالي الطاقة ي نترون انشطار نواة اليورانيومعن ، ينتج U-235ي االنشطار  يسلسلالتتفاعل ال في   20.10الشكل 
 .إلنتاج الكهرباء يمكن استخدام الطاقة المنبعثة في هذه العملية. و لتقسيم المزيد من النوى قدماً 

 

نظائر غري مشعة ملنع حدوث  ، أو تقدمي  تفاعل تسلسليلبدء   نشطار النوويالل   ض حماكاةاعر من خالل الرابط التايل ميكنك است ❖
 . )https://openstaxcollege.org/l/21nuclrfissvid( التحكم يف إنتاج الطاقة يف مفاعل نووي. ذلك 

 

 القنبلة الذرية

بتصنيع قنبلة ذرية.   ء النوويني بشكل كبري للغاية، أدت إىل قيام العلماإمكانية حدوث تفاعل تسلسلي يف اليورانيوم، بإطالقه للطاقة  
)كانت هذه االكتشافات حتدث يف السنوات اليت سبقت احلرب العاملية الثانية مباشرةا، والعديد من علماء الفيزياء األوروبيني  

 0.7 و 238- اليورانيوم  من ٪99.3 على  الطبيعي اليورانيوم املشاركني يف هذه االكتشافات جاءوا من بلدان مت جتاوزها(. حيتوي 

https://openstaxcollege.org/l/21nuclrfissvid
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-U نظري ال  ومستدام، جيب زيادة نسبة متحكم به  يسلسلتتفاعل  إلنتاج تفاعالا تسلسلياا. ، وال ينتج 235-من اليورانيوم  فقط ٪

الكفاية حبيث يكون من املرجح أن يؤدي  ضخمة مبا فيه  عينة اليورانيوم تكون  باإلضافة إىل ذلك، جيب أن.  ٪50  حنوإىل  235
عندما  .  الكتلة الحرجة سمىتُ   ي سلسلتتفاعل   احلد األدىن للكتلة الالزمة حلدوث.  االنشطار أكثر من هروبه  النرتون النموذجي إىل 

يتطلب التصميم  .  الحرجية  مكتفياا ذاتياا، فهذه هي احلالة املعروفة باسم يالتفاعل التسلسل يصبح فيها تصل الكتلة احلرجة إىل نقطة
على شكل رصاصة يف القطعة   إحدى القطعتنيعندما يتم إطالق . الكتلة احلرجةمن  قلأمنهما  كل     U-235من األصلي قطعتني 

   .ي ويتم إنتاج تفاعل تسلسل الثانية، يتم جتاوز الكتلة احلرجة

-Pu ألن  239قنبلة بلوتونيوم  العلماء طور لذلك،. إنتاج كتلة حرجة من املواد االنشطارية هي   U-235أمام قنبلة ات عقب من أهم ال 

ا قطع بلوتونيوم، كل  فيهشكل كرة  علىصنعت القنبلة .  وبالتايل يتطلب كتلة حرجة أصغر 235أكثر انشطارية من اليورانيوم    239
أطلقت سلسلة من االنفجارات الكيميائية قطع البلوتونيوم باجتاه مركز الكرة يف وقت  .  الكرة الكتلة احلرجة، عند حافة  أقل من منها  
من    كلٍّ   استخداممت  .  سلسلياا ت  تفاعالا   الكتلة احلرجة وأنتجت   هاهذه القطع من البلوتونيوم، جتاوز جمموع كل اجتمعت عندما.  واحد
أهم األسئلة اليت   ثنني منا  نزاال يير واستخدام األسلحة النووية ال تطو . يف احلرب العاملية الثانية  239والبلوتونيوم   U-235قنابل

 .  تواجهها احلضارة اإلنسانية 

 طاقة الصادرة عن االنشطارحساب ال

 :احسب الطاقة املنبعثة يف تفاعل االنشطار التلقائي التايل

Xe + 3n,140Sr + 95 →U 238 

   Xe140(m (u 139.921610 =و  m)Sr95 (u 94.919388 =و  m)u) U238 238.050784 =: الكتل الذرية هي
 .  m(n) = 1.008665 uو 

 خطة الحل: 

  بني  ، لذلك جيب أن جند فرق الكتلة 2cبـمربع سرعة الضوء  الكتلة املدمرةجداء الطاقة املنبعثة تساوي ، فإن اا كما هو احلال دائم
U238 ر.  االنشطا  تج واون 

 : حلال

 :  تج لها كتلة إجماليةوانال
= 94.919388 u + 139.921610 u + 3(1.008665 u) productsm 

= 237.866993 u. 
  

 طروحاا منه كتلة النواتج:  م  U238كتلة هو  الكتلة النقص يف 

Δm = 238.050784 u - 237.8669933 u = 0.183791 u. 

 هي:   املنبعثة الطاقة فإن ، وبالتايل 

 

 مالحظة 

إىل جزأين متساويني،   النواة انقسمت انبعاث الطاقة كبري ولكنه أقل مما سيكون عليه إذا.  املهمة   النقاطيف هذا املثال العديد من    ظهر ت
النواة إىل جزأين  النرتونات وال يقسم  ينتج  يتفاعل االنشطار هذا ال مع ذلك، فإن . و الطاقة بواسطة النرتونات  حيث يتم نقل

جمموعة   إنتاج االنشطار هو عملية إحصائية يتم فيهاها. تج نفسواالن اا دائم، ال يعِط  U238 مثلانشطار نكليدات معينة، . متساويني 

 9.10المثال 
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وهذا  . نتج النرتونات، على الرغم من أن العدد خيتلف تاالنشطار  عمليات  معظم. ختلفة ذات االحتماالت امل تجواكاملة من الن 
 .  اا ذاتي تسمح بتفاعل تلسلسي مكتفٍ و ، على مزيد من االنشطار ميكن أن حتفز النرتونات النشطار، ألن ل  جداا مهم  جانب

 

 مفاعالت االنشطار النووي

. وكان املفاعل نفسه  1942ديسمرب   2  ملعب اسكواش يف حرم جامعة شيكاغو يف يف  انريكو فريمي مت بناء أول مفاعل نووي بواسطة
بسرعة كبرية لبدء تفاعالت   ي سلسلتتفاعل الال النرتونات الناجتة عن  تتحرك (. U-235 ٪3.6بـ ) خمصب U-238 حيتوي على 
تصطدم النرتونات جبزيئات املاء  . رتفعضغط م املفاعل بأكمله يف محام مائي حتتغمر هي  ئهمدة إلبطايوحال طريقة . الاالنشطار

التفاعل  دث حيو  235-املزيد من نوى اليورانيوم  بفصل النرتونات البطيئة . تقوممبا يكفي الستخدامها يف عملية االنشطار  أط ابت وت
دميوم اليت  خالل سلسلة من قضبان "التحكم" املصنوعة من الكا  من ي سلسلتتفاعل الاليف معدل عائدات  التحكم يتمي. سلسلالت

 .  صبح غري مستقريالنرتونات دون أن  من  لكادميوم قادر على امتصاص كمية كبرية. حيث أن ا يتم إدخاهلا يف املفاعل 

مت تصميم مفاعل املاء  (.   21.10الشكل  )  ضغوط، لتوليد الكهرباءامل اء  املاستخدام تصميم مفاعل نووي، يُسمى مفاعل    اا ميكن أيض
يتم امتصاص الطاقة املنطلقة يف هذه العملية عن   و . U235 انشطار كميات كبرية منتحكم بالشكل( لل املضغوط )على اليسار يف 

املصنوعة من  قوم قضبان التحكم . ت لقة األساسية"( والبخاراحل) "فينتج عن ذلك النظام  يف نابيب األ  عرب تدفق  تيت الطريق املياه 
يف حال ارتفاع درجة  . يف التفاعل وبالتايل تتحكم(، ونات اليت متر عرب النظامرت )معدل تدفق الن تدفق النرتوين الالكادميوم بضبط 
ميزة األمان هذه يف    سحقكن أن تُ . )ميستخدم لتسخني النرتوناتاملاء يُ  ، ألن ي سلسلتتفاعل الال املاء، ينتهي    انحرارة املفاعل وغلي

.  مولد البخار  ب إىل خزان مياه ثاٍن بضغط طبيعي يفعرب أنبو املرتفع الضغط ذو الساخن  مث مير املاء(. القصوى  ظروفال
 .  جداا  ضغط عالٍ  ذا  هذا البخار)العنفات(. ويكون  حتتوي على التوربيناتحجرة  الناتج يف أحد طريف مولد البخار البخار ألمي

فرق  رب . وجينخفضالتوربينات على البخار عند ضغط م حلجرة ويف الوقت نفسه، حيافظ مكثف البخار املتصل باجلانب اآلخر 
 .كهربائيالولد امل على تشغيل يعمل التوربني بدورهتدور. ف  التوربينات جيعل ، األمر الذي نتقال عرب احلجرةعلى اال الضغط البخار

 

  

 

تفاعل   الطاقة الناتجة عن  تنتج. إلنتاج الكهرباء U-235 يستخدم المفاعل النووي الطاقة المنتجة في انشطار 21.10الشكل 
 . التوربينات، يتم إنتاج الكهرباء رانو دمع . التوربينقوم بتدوير عالي الضغط ي اً ساخن اً بخار  النووي شطاراالن
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ال  . جيب ختزينها  U236  نوى هلا عمر افرتاضي طويل U- 235ينتج انشطار. العيب الرئيسي ملفاعل االنشطار هو النفايات النووية 
يعتقد  . الرتبة أو اهلواء أو املاء مبا يف ذلك البيئة،  ستلوثهنا إ و تركها يف أي مكان حيث ميكن إلقاء هذه املنتجات يف احمليطات أ

 .  أسفل مناجم امللح القدمية أو داخل اجلبال املستقرة العديد من العلماء أن أفضل مكان لتخزين النفايات النووية هو 

حيتوي على ما يكفي من   ومع ذلك، فإن املفاعل النووي ال . ة ذريالقنبلة كالن املفاعل النووي قد ينفجر  كثري من الناس خيشون أ 
إىل سقوط قضبان التحكم   نووي حبيث يؤدي فشل أي آلية للمفاعلالفاعل امل، مت تصميم . كما أنه للقيام بذلك  235اليورانيوم 

مثل هذه  فإن  وتشرنوبيل،   وشيمافوك كوارث كما يتضح من .  املفاعل، مما يوقف عملية االنشطارالكادميوم بالكامل يف  املصنوعة من  
 . ملناصري الطاقة النووية  عد األنظمة واإلجراءات الالزمة لتجنب مثل هذه الكوارث أولوية مهمة. تل تعطميكن أن ت األنظمة 

أقل   فإن خمزون األرض من اليورانيوم سوف ينضب خالل، U-235 إذا مت إنتاج مجيع الطاقة الكهربائية عن طريق االنشطار النووي
 . دالولو مفاعل  ال ومع ذلك، ميكن توسيع إمدادات األرض من املواد االنشطارية بشكل كبري باستخدام.  من قرن 

ن باإلضافة إىل  . ولكهو موضح يف مفاعل املاء املضغوط  كما   U-235ألول مرة باستخدام انشطارعند إقالعه  د  ولو فاعل الامليعمل  
عرب جمموعة من    Pu-239 إنتاج   ؤدي إىلمما ي  ، U-235  ات السريعة الناشئة عن انشطاربعض النرتون اصتصفإنه يتم امإنتاج الطاقة،  
 :  التفاعالت 

 

Pu-239    لالنشطار، وبالتايل ميكن استخدامه كوقود نووي بدالا من   ية عاليةقابل ذو  هو نفسه  U-235اليورانيوم   من ٪99.3   ألن  اا ظر . ون
بنسبة   دة من شأنه أن يزيد من إمدادنا بالوقود النوويو تخدام املفاعالت الول، فإن اسU-238 الذي حيدث بشكل طبيعي هو نظري

أوالا،   ا.  عيوهب هلا أيضاا  ولودةفاعالت ال. ولكن امليا العظمى وفرنسا وروسيااآلن يف بريطان ولودة فاعالت ال امل. تعمل %100تقارب 
ثانياا، ميكن  . للصحة العامة خطريةذلبيئة، أن يسبب مشاكل البلوتونيوم، والذي ميكن إذا تسرب إىل ا  ولودةفاعالت الامل تنتج 

 .  النووي االنتشار قنابل، مما يزيد بشكل كبري من خطرالاستخدام البلوتونيوم لصنع 
 

 حساب طاقة الوقود االنشطاري 

 .  MeV 200 ينتج U235 تفاعل انشطار أن متوسط باعتبار  U235 من   kg 1.00احسب كمية الطاقة الناجتة عن انشطار 
 خطة الحل: 

  U235. وبالتايل، جيب إجياد عدد ذرات U235انشطار لذرة  طاقة املعطاة لكلمضروبة بال  U235عدد ذرات  يه الكلية  الطاقة املنتجة 
 .  kg 1.00يف 
 :حلال

وعليه يكون:  ،  g 235.04هي  U235بعدد املوالت. كتلة واحد مول من  هي رقم أفوكادو مضروباا  kg 1.00يف  U235 ذرات  عدد
= 4.25 mol) 235.04 g/mol(/)1000 g( . ذرات  وبالتايل، فإن عدد  U235 هي  : 

 

 :هيالكلية  فإن الطاقة املنبعثة  وبالتايل،
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 مالحظة: 

غالون من    600000من النفط اخلام أو    برميلٍ  14000 حنوعادل ت  حيث، مذهل إىل حدٍ كبرية األخرى من الطاقة هي  كمية ه الهذ
على الرغم من أن  . والرتيتيوم  الدتريون  من kg 1.00كتلته ج مزيج  ا دمانومع ذلك، فهي ليست سوى ربع الطاقة الناجتة عن . ن البنزي

قود االنشطار أقل، ألن هناك  الطاقة لكل كيلوغرام من و  ، فإندماج أضعاف طاقة تفاعل االن 10 حنو كل تفاعل انشطار ينتج عنه 
 .  ل كيلوغرام من النكليدات الثقيلةت لكوالأقل بكثري من امل اا عدد

 .  لالستخدام بسهولة  قابل ( U235)  من اليورانيوم ٪1  ، وأقل مندماج وقود االنشطار هو أيضا أكثر ندرة من وقود االن

 مكبيرة أ عينة أكبر في تفاعل االنشطار، يطاق أيهما يؤدي إلى مردود :فهمكمن حقق ت 5.10  

 ؟  النقي U235 من صغيرة

 

 Nuclear Fusion  االندماج النووي | 6.10
 التعليمية األهداف 

 على:  ا  ، ستكون قادر الجزء من الفصلفي نهاية هذا 
 .  المتفاعلة والمواد  تجها وا ن حيث من النووي   االندماج عملية  صفو  •

 .االندماج تفاعل  نتجهاي  التي  الجسيمات   طاقات حساب •

 .النووي صطناع واال الشمس،   بواسطة الطاقة  ج وإنتا   ،دماج االن قنابل  سياق في  االنشطار مفهوم   حيوضت •

 

فإن تفاعالت   ، كما هو احلال مع تفاعالت االنشطار.  النووي دماج االن  عملية اجلمع بني نوى أخف لصنع نوى أثقل ُتسمى
 :اهلليوم إلنتاج األكسجنيمع الكربون  ى نو   دمجلنفرتض أننا ن. هنا تطلق طاقةأي أ  – للحرارة   ناشرة دماجاالن

 

ند مقارنة طاقة الربط  (. ع 7.10الشكل ) ن فهم تغريات الطاقة يف هذا التفاعل باستخدام رسم بياين لطاقة الربط لكل نكلونميك
شري  من نواة الكربون واهلليوم، مما ي بطة بإحكام أكثرارت متكون كسجني والكربون واهلليوم، فإن نواة األكسجني  كلون من األ لكل ن

تكون   دماج ن تفاعالت االنإ يقال . و غاما ة شعأشكل  ة علىهذه الطاق  إطالق يتم. يف طاقة النظام  اا ضإىل أن التفاعل ينتج اخنفا 
 .  (Q > 0)يف كل تفاعل أكرب من الصفر (  Q قيمةكاملعروفة  )  للحرارة عندما تكون كمية الطاقة املنبعثة ناشرة

تنتج طاقة   أن الشمس 1938عام  يف  بيثاقرتح هانز . لشمسإنتاج الطاقة يف اهو النووي يف الطبيعة  دماج من األمثلة املهمة لالن
هذه العملية، اليت   تلخص(. وت22.10 الشكل) الشمس نواة يف  (4He) نوى اهلليوم املستقرة مع (1H) نوى اهلدروجني تندمج عندما
 :تفاعالت، بثالثة بروتون -سلسلة بروتون  ُتسمى

 

 يلي:   كما التفاعالت الثالثة  . وميكن تلخيص هذه ذرة اهلدروجني  ى ماج نو وبالتايل، تتشكل نواة اهلليوم املستقرة من اند
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  اهنيار اجلاذبية حيول دون حدوث    ارج اخل  باجتاه  حراري يضغط غاز  تج عن إطالق هذه الطاقة. ينMeV 26  حنو ة  صافي ال   Q  قيمة   تبلغ
على مدار   الطاقة  توازن طاقة اليت تتطلبها للحفاظ علىنجوم الل جد علماء الفيزياء الفلكية أن اندماج اهلدروجني يوفر ليف الشمس. و 
 .عمر النجم

 

 

الشمس. تظهر األسهم الحمراء  تنتج الشمس الطاقة عن طريق اندماج الهدروجين مع الهليوم في نواة 22.10الشكل 
ء ضغطًا داخليًا  تتوسع. تظهر األسهم الزرقا إلى جعل الشمس ضغطًا باتجاه الخارج بسبب الغاز الحراري، والذي يميل

 اآلخر.والتي تميل إلى جعل الشمس تتقلص. هذان التأثيران يوازن الواحد   بسبب الجاذبية،
 

 النووي االصطناع

االندماج   يعتقد العلماء اآلن أن العديد من العناصر الثقيلة املوجودة على األرض ويف مجيع أحناء الكون مت جتميعها يف األصل عن طريق
على سبيل املثال، يف النجوم  . النووي  صطناع اال العملية باسمتُعرف هذه . نة للنجوم داخل النوى الساخ

من   التالية  املرحلة مبجرد نفاد الوقود اهلدروجيين، يدخل النجم يف. لتكوين اهلليوم عرب سلسلة الربوتون اهلدروجني يتحد األخف،
 :دثحيميكن أن  ي ذال التسلسلي  مثال على التفاعل النووي. اهلليوم دمجحياته وي

 

بالقرب من  . جتة يف مثل هذه العمليات تصل يف النهاية إىل سطح النجم عن طريق احلمل احلرارياالكربون واألكسجني الن ىنو 
 (.  23.10الشكل )  العناصر األثقل ى عمره، يفقد النجم طبقاته اخلارجية يف الفضاء، مما يثري الوسط البينجمي بنو  هناية
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السديم الكوكبي من أيونات   لهذا األخضريأتي اللون . إنتاج سديم كوكبي في نهاية حياة النجم ميت  23.10الشكل 
 . األكسجين

 

ومع  )أو أثقل منها(.    األكسجنيى اليت هلا ثقل نوى  ساخنة بدرجة تكفي إلدماج النو   لكتلةللشمس يف االنجوم املشاهبة    ال تصبح
 :هيالتفاعالت التمثيلية  بعض اا. يتم إنتاج نوى أكثر تعقيد ،)K)8>6×10 T هاانو حرارة يف النجوم الضخمة اليت تصبح  ذلك،

 

أن أي   تتمثل يف اصية غريبةخباحلديد  يتمتع . أساس  بشكلٍ  حديد  - نيكلمعدن  ي ه لنواةصبح اتالنووي حىت  صطناعيستمر اال 
ال   وبالتايل،.  ن الطاقة يتم امتصاصها بدالا من إنتاجهاللحرارة، مما يعين أ   اا ديد يكون ماصاحلأو انشطار يتضمن نواة   تفاعل اندماج

يف االنقباض   بسبب عدم وجود ضغط خارجي من تفاعالت االندماج، يبدأ النجم.  باحلديد  ةغني  نواةميكن توليد الطاقة النووية يف  
املتولدة داخل النجم بسبب   دمة الصأمواج  وتؤدي  .   K 95×10 صل إىلية النواة إىل درجة حرارة تتسخن هذه العمل.  بسبب اجلاذبية 

خالل هذا احلدث، يتفاعل  .  بأكملها جمرة  ملعان  إىل ما يقرب من    اا ملعان النجم مؤقت  ميكن أن يزيد.  االهنيار إىل انفجار النجم بسرعة 
جانب جزء كبري  هذه العناصر، إىل    طالق يتم إ. و األخرى إلنتاج عناصر أثقل من احلديد  ى والنو  فيض النرتونات النشطة مع احلديد
يف   اا رئيسي  اا دور  معاا  ةاملستعرات األعظمية وتشكيل السدم الكوكبي  ؤديت. االنفجار من النجم، إىل الفضاء بسبب 

 .  يف الفضاء الكيميائية العناصر بعثرت

جيل جديد من النجوم   عرب قوة اجلاذبية، وتتكثف يف بعضها البعض  املواد اليت فقدهتا النجوم معيف النهاية، يتم جتميع الكثري من 
 هذه العملية الرائعة اليت حتدث يف كوكبة سربنز تقدم الصور احلديثة من تليسكوب هابل الفضائي حملة عن.  والكواكب املصاحبة هلا
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د  هكذا، تع. و نسبة أعلى من العناصر األثقلبالنووي من جديد،    صطناع عملية اال  من النجوم  يبدأ اجليل اجلديد(.  24.10الشكل  )
  . من النجوم  اا أجسامنا ذات يوم جزء كانت العديد من ذرات فقد  الكيميائية،  للعناصر "جوم "مصانعالن
 

 

سيربنس كالود  ، ت ظهر(2MASS)و التقطت هذه الصورة بواسطة تلسكوب سبيتزر الفضائي التابع لوكالة ناسا 24.10الشكل 
سنة ضوئية، تتكون هذه  750 نحوتقع على بعد  (. انكوكبة سربنس )كوكبة الثعب في النجوم كور، وهي منطقة تشكل

باللون   األشعة تحت الحمراء للكشف عن أصغر النجوم  تم استخدام ضوء. والغازات المجموعة من النجوم من غبار التبريد
 .البرتقالي واألصفر

 طاقة الشمس 

  - بواسطة سلسلة بروتون الشمس  نواةذه الطاقة يف يتم إنتاج معظم ه.  J/s 263.8 × 10 رب ايق مامن الشمس  املنتجة الطاقة  تبلغ
عدد تفاعالت االندماج يف الثانية اليت جيب   هو  ما ( a. )احلراري واإلشعاعاحلمل  تنتقل هذه الطاقة إىل اخلارج عن طريقبروتون. و 

مليارات سنة،   مخس  حنو ( خالل c) معدل اخنفاض كتلة الشمس؟  ما هو ( b) الطاقة اليت تشعها الشمس؟  نتاجأن حتدث ال
ستنخفض هبا كتلة الشمس من قيمتها احلالية  ما هي النسبة املئوية اليت . من اهلدروجني  النواة املركزية للشمس استنزاف سيتم
   النواة؟ يف   ينضب اهلدروجني عندما

 خطة الحل: 

تفاعل اندماج، ميكننا حتديد معدل تفاعالت   كلإذا علمنا الطاقة املنبعثة يف  . فلة نص املسأ يف  معطاة  يف الثانية  الكلية املنتجة    الطاقة 
ضرب هذا املعدل خبمسة مليارات  لوم. وب الكتلة مع نقصفإن معدل  ،لوماا مع دماحالكتلة يف تفاعل االن نقصإذا كان . و االندماج
ديد النسبة املئوية  القيمة على الكتلة األصلية للشمس لتح هذه يتم تقسيم. مث الكتلة الكلية اليت فقدهتا الشمسعلى  حنصلسنة 

 .  عند نفاد وقود اهلدروجني  لكتلة الشمس املفقودة

 : حلال

(a)  هو دماج عل االناف تالكتلة لنقص : 

 

 3.10المثال 
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 : هي  دماجالطاقة الصادرة يف تفاعل االن

Q = (0.0276 u)(931.49 MeV/u) = 25.7 MeV. 

 : جيب أن يكون هناك  ،MeV/s  39J/s = 2.38×10 263.8×10نتاج وبالتايل، إل 

 

(b )  كتلة الشمس مبقدار   نخفضت  kg 29−10×0.0276 u = 4.5   تناقص كتلتها هو  اندماج، وبالتايل فإن معدللكل تفاعل : 

 

 (c يف )s 1710×y = 1.6 910×5،  ستنخفض كتلة الشمس مبقدار  : 

 

يتم استنفاد وقود   ندماوبالتايل فإن النسبة املئوية لالخنفاض يف كتلتها ع، kg 3010×2.0 حنو تبلغ الكتلة احلالية للشمس  
 داخلها هي:   اهلدروجني

 

 مالحظة: 

تغري كتلة  ؤثر كثرياا على حرق اهلدروجني ال ي . أي أن اآلن كتلتها نفس   الشمس هي تقريباا  فإن كتلة  مليارات سنة،  مخس بعد 
 .  ج طاقة الشمسنتا إ بروتون فقط هو املسؤول عن  -بروتون حتلل  يفرتض هذا احلساب أن تغيري . الشمس

 من الشمس؟  الصادرة  الطاقة تتولدأين   :فهمك من حقق ت  6.10 
 

 القنبلة الهدروجينية

تريوم  لتحفيز تفاعل اندماج بني الد للقنبلة الذرية ميكن استخدامها  جدا ، اقرتح روبرت أوبنهامير أن درجة احلرارة العالية  1942يف عام  
اهلدروجني،   ائرظن يعدان من ني اللذتريوم والرتيتيوم، الد التفاعل بني ية(.هدروجينقنبلة والرتيتيوم، وبالتايل إنتاج قنبلة اندماج )أو 

 يكون من الشكل:  

 

خالل تفاعل يشتمل   ومع ذلك، ميكن توليد الرتيتيوم يف مفاعل نووي من . يف مياه احمليط ولكن الرتيتيوم نادر  رتيوم وفري نسبياا يالد
 التايل:  ل التفاعل تسبب النرتونات من املفاع. على الليثيوم 

 

مل يتم استخدام  . جزر مارشال يف جزيرة إنيويتوك النائية يف 1952مت تفجري أول قنبلة هدروجينية يف عام . إلنتاج الرتيتيوم املطلوب 
ت على هريوشيما  من القنابل االنشطارية اليت أُلقي مرة  1000بنحو   أقوى تعد القنابل اهلدروجينية احلديثة.  دروجينية يف احلرباهلقنبلة  ال
 .  ازاكي يف احلرب العاملية الثانيةغونا

  

 االندماج مفاعل

 :هي عملية من خطوتني، مفاعل االندماج النووي اليت يُعتقد أهنا األكثر عملية لالستخدام يف ندماج،سلسلة اال 
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جيب   للغاية مشكلة صعبة ك، هناك ومع ذل. تج ثانوي مشع ا الطاقة دون أي نبروتون، تنتج  - هذه السلسلة، مثل سلسلة بروتون  
لدفع   K) 7(~10عالية جدا درجات حرارة  اج إىل تحيث حن  التغلب عليها قبل استخدام االندماج إلنتاج كميات كبرية من الطاقة 

مرة من   20 نحوبـ درجات حرارة أكرب  حملت لت دماجمفاعالت اختبار االن تطوير ملواجهة هذا التحدي، جيري. عملية االندماج 
ال يزال يتعني  . 25.10الشكل  املوضح يف Joint European Torus  (JET) مثال على ذلك هو. جة حرارة الشمس األساسية در 

سوف تغذي مدن   دماج العلماء يتوقعون أن طاقة االن القيام بالكثري من العمل بشأن تكنولوجيا مفاعل االندماج، لكن العديد من
 .  هناية القرن العشرين يف العامل 

 

 

المغناطيسية   حقولال (JET) توكاماك توروس األوروبي المشترك دماجيستخدم كاشف ان  25.10الشكل 
 . والتريتيوم الدتريون ىنو  لدمج

 

   التطبيقات الطبية واآلثار البيولوجية لالشعاع النووي | 7.10
Medical Applications and Biological Effects of Nuclear Radiation 

 

 عليمية التاألهداف 

 على:  ا  ، ستكون قادر الجزء من الفصلفي نهاية هذا 

   .النووية  قانة صف استخدامين طبيين للت و  •

 .النوويشرح أصل التأثيرات البيولوجية الناتجة عن اإلشعاع  •

  .ذكر المصادر الشائعة لإلشعاع وتأثيراتها •

 .الشائعة تقدير التعرض لإلشعاع النووي باستخدام وحدات الجرعة   •
 



 

546 

السرطان، ودراسة اآلثار  كشف  تستخدم املركبات املشعة يف  (.  26.10الشكل  ) ال يتجزأ من حياتنا اليومية  اا لفيزياء النووية جزءتعد ا
حمور هذا  . األرض على تشغيل الشمس، املصدر الرئيس للطاقة على اا النووي أيض دماجيعمل االنبالطاقة.  مدننا تزويدالقدمية، و 

ما هي   لصاحل اجملتمع؟ النووي  ، نطرح أسئلة مثل: كيف يتم استخدام اإلشعاع زء من الفصليف هذا اجل.  الفصل هو اإلشعاع النووي 
 ما مقدار اإلشعاع النووي الذي يتعرض له الشخص العادي يف حياته؟  املخاطر الصحية؟

  

 

مومياء طفل من  لدراسة مان، اإلشعاع النووي متحف سان دييغو ةتوري راندال، أمين ةالدكتور  ستخدمت  26.10الشكل 
 .تحول نواة إلى أخرى  اإلشعاع هوأصل هذا  . عام   500عمره  بيروال

  

 التطبيقات الطبية

أحد أهم  يف وقتنا الراهن. عيادات ال ستشفيات و املاالستخدام الطب لإلشعاع النووي أمر شائع للغاية يف 
خاص   دواء )ِعقار(يتطلب هذا التطبيق . هاصفحموقع األنسجة املريضة و  حتديد هو  النووي اإلشعاع استخدامات 

 .  اإلشعاعي  مستحضر الطبيال يُسمى

املناطق   الدواء اجلسم، فإنه مييل إىل الرتكيز يفهذا  عندما يدخل  .  ة اإلشعاعية على نظري مشع غري مستقرطبي حتتوي املستحضرات ال 
نظائرها، ألن هذا   بأحد معينة يتم استبدال نواة ا إذا كان مع اجلسم ال يعتمد على م دواء تذكر أن تفاعل ال. )امللتهبة يف اجلسم

من النظائر   اا نووي اا املستخدمة خارج اجلسم إشعاع أجهزة الكشف عن اإلشعاع  تستخدم(. التفاعل يتحدد بالتفاعالت الكيميائية 
ألهنا تسمح لألطباء بتتبع حركة   العالمات المشعةباإلشعاعية  طبيةاملستحضرات ال ُتسمى. تحديد موقع األنسجة املريضة لاملشعة 

  أغراض، مبا يف ذلك حتديد اخلاليا السرطانية يف العظام وأورام املخ ومرض الزهاميرعدة  ل  العالمات املشعة. تستخدم  يف اجلسم  دويةاأل
امتصاص اليود  و   نشاط عضلة القلبو   تدفق الدمكملراقبة وظيفة أعضاء اجلسم،    اا ُتستخدم العالمات املشعة أيض(.  27.10  الشكل)

 .  يف الغدة الدرقية 
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كيميائي حيوي  استقالبي أو نشاط يتم إنتاج هذه الصور باستخدام األدوية الطبية المشعة. تشير األلوان إلى  27.10الشكل 
إلى نشاط منخفض(. يوضح الشكل الموجود على اليسار المخ  )يشير اللون األحمر إلى نشاط مرتفع واألزرق يشير 

نسان ويظهر الشكل الموجود على اليمين مخ شخص مصاب بمرض الزهايمر، حيث تشير صورة لإل الطبيعي
 والبرتقالية(. الطبيعي إلى نشاط استقالبي أكبر بكثير )جزء أكبر من المناطق الحمراء الدماغ

 

ة  النشاط النموذجي مستوياتو  اإلشعاعية، مبا يف ذلك النظائر دوية االستخدامات التشخيصية الطبية لأل بعض   2.10الجدول  بنيي
(A .)التشخيص  . يستخدم أحد االختبارات التشخيصية الشائعة اليود لتصوير الغدة الدرقية، حيث يرتكز اليود يف ذلك العضو

ويفحص   لنظام القلب واألوعية الدموية، والذي يكشف عن انسداد يف الشرايني التاجية هو فحص الثاليوم  املشرتك اآلخر النووي 
العديد من   بني ي  2.10الجدول  الحظ أن. ويتبع الدم NaCl ألنه يتصرف مثل TlCl ميكن استخدام ملح. لقلبنشاط ا

يف العديد من   هذا النظري يستخدم . واة التكنيتيوم لنستقرة املالة احلإىل   "m"، حيث يشري Tc99m للنظرياالستخدامات التشخيصية 
شعاع غاما  نتج ي ألنه  Tc99m  من كل املواد املشعة تستخدم  ٪  80 حنو . ني والكلى املركبات لتصوير اهليكل العظمي والقلب والرئت

 .  التعرض لإلشعاع  ، مما يقلل من اتساع  6.0قصري عمرالنصف له و   MeV 0.142وطاقته  تعرف عليه بسهولة، ويواحد، 
 

 ةاعيشعة اإلطبياالستخدامات التشخيصية للمستحضرات ال 2.10الجدول 
 اإلجراء، 

 مستخدم  ال النظير

 : ، حيث (mCi)النشاط

Bq. 71 mCi = 3.7 × 10  

 اإلجراء، 

 المستخدم   النظير

 : ، حيث (mCi)النشاط

Bq. 71 mCi = 3.7 × 10  

 تجمع الدم في القلب واألوعية الدموية   صورة الصورة الدماغية  

Tc99m 7.5 I131 0.2 

O (PET)15 50 Tc99m 2 

 العظام صورة  الصورة الصدرية )صورة الرئتين(

Xe13 7.5 Sr85 0.1 

Tc99m 2 Tc99m 10 

 تدفق الشرايين القلبي الوعائي الغدة الدرقية  صورة

I131 0.05 Tl201 3 

I123 0.07 Na24 7.5  

 صورة الكلى   صورة الكبد 

Au198 

(colloid) 
0.1 Hg197 0.1 

Tc99m 

(colloid) 
2 Tc99m 1.5  
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  ميكن استخدام جمموعة فإنه ومع ذلك، . الكامريابصور مأخوذة كال ثنائية األبعاد،   اا ر األوىل صو  ي كشف اإلشعاعالأنتجت أجهزة 
فحوصات التصوير   تشبه هذه التقنية تلك املستخدمة يف. ثالثية األبعادمن أجهزة الكشف اليت ميكن تدويرها إلنتاج صور  دائرية

  (SPECT) التصوير المقطعي أحادي الفوتون ب يةالتقن هذه ات تطبيقأحد  يُطلق على. (CT) املقطعي باألشعة السينية
 . cm 1 حنوهلذه التقنية  ة املكانيدقة ال(. 28.10الشكل )
 

 

فيزياء . يستخدم الجهاز لجسم اإلنسان ة إشعاعية إلنتاج صورةطبي ستحضراتم SPECT جهازستخدم ي  28.10الشكل 
 .اإللكترونية واالصطداماتالتحلل النووي  

هذه   تستخدم. (PET) التصوير المقطعي باإلصدار البوزيتروني تقنية تُعرف باسم استخدامالصورة ب  دقة وضوح سني يتم حت
فين بعضها البعض  ، فإن هذه اجلسيمات تاا عندما يصادف البوزيرتون إلكرتون.  β+بيتا  إشعاع طريقنظائر مشعة تتحلل عن  التقنية
 القة:  التفاعل بالع وميثل هذا . فوتونني من أشعة غاما  نتجوت

.γ→ 2 -e + +e 

 ن  يتنافران مبتعديو ، MeV 0.511ة نفسها واليت تبلغ ا الطاقمهل اما ذان الفوتونان من أشعة غه

الباعثة   النظائر  على أمثلة . وك ميكن استخدامه لتحديد موقع النظائر املشعةسهل التحديد  األثر التحللي هذا(. 29.10الشكل )  
كعالمات   على العمل  هتاالنواة بقدر   يز تتم.  F18و  ،  C11   ،N13   ،O15صوير املقطعي البوزيرتوين هي:  يف تقنية الت  املستخدمةو   β+ألشعة  

 .SPECTدقة  أفضل من  cm 0.5 تها اليت تبلغدق . الطبيعيةملركبات اجلسم 



 

549 

 

- بوزيترون فناء نتاجهما من خالل عمليةإطابقين واللذين يتم تمالاما غ أشعة فوتونين من  PET نظاميستخدم  29.10 شكلال
من   كل زوجينبعث على طوله خط الذي يتم تحديد الفي اتجاهين متعاكسين، بحيث  انمنبعث. هذان الشعاعان لكترونإ

 األشعة. 
 

على سبيل املثال، ميكن استخدام  . و ووظيفته  دماغ مفيدة بشكل خاص لفحص تشريح ال PET ة التصوير باستخدام تقنية تعد عملي
وحتديد  (، )املرتبطة مبرض الزهاميرستقالب الدماغ لألكسجني واملاء، وحتديد مناطق اخنفاض اال  هالك ستملراقبة ا PET فحوصات

 .  سؤولة عن النشاط البصري والكالم والنشاط احلركي الدقيقاملختلفة من الدماغ املجزاء األ
   )https://openstaxcollege.org/l/21simmagresimg( التايل: قم بزيارة الرابط  •

رأسك مليء بأجهزة اإلرسال  يف الصورة ورما أم ال!  املبنيما إذا كان فيملعرفة  (MRI) املبسط املغناطيسي بالرنني التصويراستعرض 
جهزة  هذه األ  تصوير بالرنني املغناطيسي، ميكن جعل يف وحدة ال (.  لنواة اهلدروجني يف جزيئات املاء  النووي سبني ال) الالسلكية الصغرية

 .  داخل رأسك  املوجود عطاء صورة مفصلة عنإلمواقعها،   الصغرية تبث يةالراديو 
 

 )الحيوية( اآلثار البيولوجية

ان  السرط لكشف اا ومع ذلك، ميكن استخدامه أيض. يةحليو وسلبية على األنظمة ا ميكن أن يكون لإلشعاع النووي آثار إجيابية 
جزيئات احلمض   اجلزيئات املوجودة داخل اخلاليا، وخاصة أنظر إىل لإلجابة على هذا السؤال،  كيف نفهم هذه اآلثار؟ .  وعالجه 
 .  النووي 

ميكن لإلشعاع النووي  .  وعملياهتا اخللية كيميائية حتكم وظيفة  شفراتطويلة حلزونية حتتوي على   DNA حتتوي اخلاليا على جزيئات
البشرية، ميكن أن يكون لدينا   اخلاليا يف.  لسلسلة احلمض النووي، مما يؤدي إىل تغيريات يف الشفرة الوراثية   بنيويةال   أن يغري السمات 

ما  فيتتحقق  حيتوي احلمض النووي على رموز د. نووي لكل خلية يف اليوم الواحما يصل إىل مليون حالة فردية من تلف احلمض ال 
أمر حيوي للحفاظ على   هي  هذه القدرة على إصالح احلمض النووي. نه إصالح نفسهوميك اا إذا كان احلمض النووي تالف

يعتمد معدل  االستجابة.  عةيوسر  جيب أن تكون نشطة باستمرار. الشفرة الوراثية وللعمل الطبيعي للكائن احلي بأكمله  سالمة
قدرة اخللية على إصالح احلمض  ب  النوويإذا أضر اإلشعاع ها. إصالح احلمض النووي على عدة عوامل مثل نوع اخللية وعمر 

 أن:    ميكن للخليةفإنه النووي،  

https://openstaxcollege.org/l/21simmagresimg
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 . رتاجع إىل حالة السكون اليت ال رجعة فيها )املعروفة باسم الشيخوخة( ت .1
  .باسم موت اخللية املربمج(  فأو مايعر )  تنتحر  .2

 .إىل انقسام خاليا غري املنظم، ورمبا يؤدي إىل األورام والسرطانات تتطور  .3

على سبيل املثال، جرعات عالية من اإلشعاع النووي ميكن  . ضر اإلشعاع النووي جسم اإلنسان بعدة طرق أخرىميكن أن ي
 .  حىت تساقط الشعرتسبب احلروق  أن

حدات  ايتم التعبري عن اآلثار البيولوجية لإلشعاع النووي من خالل العديد من الكميات الفيزيائية املختلفة ويف العديد من الو و 
  راد  واحدحيث ية. رعة االشعاعالجواحدة  أو  راد يية لإلشعاع النووي هيو ة للتعبري عن التأثريات احلشائعحدة او . هناك املختلفة 
   يلي: وتكتب كماالطاقة النووية املودعة لكل كيلوغرام من األنسجة، من  J 1/100يساوي  

1 rad = 0.01 J/kg. 

رعة  اجل ، فإنJ 1.00 اصمتصقام با و  أحناء جسدهيف مجيع شعاع النووي لإل kg 50.0وزنه على سبيل املثال، إذا تعرض شخص 
 ية لكامل اجلسم هي:  اإلشعاع

(1.00 J)/(50.0 kg) = 0.0200 J/kg = 2.00 rad. 

عات  اإلشعا تعتمد تأثريات(.  30.10الشكل  )  لذرات يف اخلاليا أثناء مروره عرب اخلاليا ل  هين ي تأمن خالل  يدمر اإلشعاع النووي اخلاليا   
.  األنسجة ( ونوعالسينيةشعة األاما ، أو غعلى نوع اإلشعاع )ألفا ، بيتا ،  اا تعتمد أيض ها، ولكنمقدرة بالراد املؤينة على اجلرعة 

  هو أكثر تركيزاا  ، فإن التأين والضرر الناتج α ألشعة ، كما هو احلال بالنسبةاا على سبيل املثال، إذا كان نطاق اإلشعاع صغري و 
الجدول   يف  . نبني(RBE)  ية النسبيةلحيو ا الفعالية حلساب مثل هذه التأثريات، حندد املعرض له أكثر صعوبة.    ائن احليلكا   وإصالح

 . للعينة لعدة أنواع من اإلشعاع النووي املؤين RBE قيم  3.10
 

 
 

 

واألضرار   التأين فإنر، يصلمدى القل نظراً . γ  و αأشعة  تظهر الصورة التأين الناتج في الخاليا بواسطة 30.10الشكل 
صالح الكائن الحي اً أكثر تركيز  α أشعة الناتجة عن   من أكبر ألفا شعةأل  RBE وهكذا، فإنالمعرض لها أكثر صعوبة.  وا 

RBE  هاالطاقة نفسعند  من التأين  هاالكمية نفس يعطيانا ماما، على الرغم من أنهألشعة غ. 
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 ها. صعب تحديدة يتقريبي قيم [1] النسبية ةحيويالفعالية ال 3.10الجدول  

 

 

 يم الر ب ة يويبالتأثريات يف األنسجة احل اا األكثر ارتباط اإلشعاعية  اجلرعةقياس  حدة اُتسمى و 
(roentgen equivalent man rem)  ة النسبيةيوي( مضروبة يف الفعالية احلدبالرا مقدرة  على أهنا اجلرعة ) وتعرف  (RBE)  .  ،وبالتايل

 مقدرة بالرمي ستكون: ، فإن اجلرعة  راد من أشعة غاما   2.00 تبلغ ما  لشخص   كاملة اجلسدية الرعة ت اجل إذا كان
 (2.00 rad)(1) = 2.00 rem  فإن اجلرعة  راد من أشعة ألفا   2.00تبلغ   لشخص ما  كاملة اجلسدية الرعة  ت اجلإذا كانم.  لكامل اجلس ،

أشعة   الشخص منمرة على    20أكرب بنحو    اا ألفا تأثري   شعة ألن  م. إ لكامل اجلس  40.0 rem = (20)(rad 2.00) مقدرة بالرمي ستكون: 
 ن:  إزيفرت، حيث  ، هوثر اعتماداا املصطلح األك، و املعادل للرمي SIأن أي . هاالطاقة املودعة نفسا هل غاما

1 Sv = 100 rem. 

على سبيل  . األنسجة احلية  وتفاعلها مع شعة النوويةاألقريبية ولكنها تعكس فهم هي قيم ت 3.10الجدول  الواردة يف  RBEقيم الـ
نطاق، بسبب اإلشعاع  الواسع و  غري مؤين يهماأن كل  مع، غاما  أشعة من أكرب  اا سبب ضرر تاملثال، من املعروف أن النرتونات 

Sv (10 to 100 rem  ) 1 إىل  Sv 0.1ومن ، منخفضة الجرعة ال بmSv (10 rem ) 100ُتسمى أي جرعة أقل من . الثانوي 
ما إذا كان الشخص  في من الصعب حتديدو . جرعة عالية يُسمى Sv (100 rem) 1، وأي شيء أكرب من لجرعة المعتدلةبا ُتسمى

 .  mSv 10قد تعرض ألقل من  
على تعرض شخص   إن أول دليل . ة ملستويات خمتلفة من اإلشعاع النووي على جسم اإلنسان يوي اآلثار احل 4.10 الجدول  يف نبني 

يف اجلرعات  . تكاثر يف اجلسمتأسرع خاليا  ألن خاليا الدم هي اا يف تعداد الدم، وهذا ليس مفاجئ ما لإلشعاع هو حدوث تغيري 
اخلاليا املوجودة يف بطانة اجلهاز  . مع تكاثر اخلاليا  يكون بسبب التداخلالشعر، والذي قد ، يتم مالحظة غثيان وفقدان ية ل االع

تسبب  . عندما يتباطأ منو خاليا الشعر، تصبح بصيالت الشعر رفيعة وتنقطع .اهلضمي تتكاثر بسرعة، وتدمريها يسبب الغثيان
تؤدي إىل ذلك عن طريق إضعاف    ، تسبب الوفيات  اليت  ،قل اجلرعاتيف مجيع األجهزة، ولكن أ للخاليا  اا كبري   اا اجلرعات الكبرية موت

 .  خاليا الدم البيضاء اجلهاز املناعي من خالل فقدان
 
 
 
 

 RBE [1] ته نوع اإلشعاع وطاق 
 1 األشعة السينية 

 1 أشعة غاما

 32keV 1أشعة بيتا التي طاقتها أكبر من 

 32keV  1.7أشعة بيتا التي طاقتها أصغر من 

النترونات، من الحرارية حتى البطيئة 
(<20keV) 2-5  

 )للعيون( 32 –)للجسم( 10 (MeV 10-1النترونات، السريعة  )
 )للعيون( 32 –)للجسم( 10 (MeV 10-1البروتونات،  )

 20-10 أشعة ألفا من التحلل اإلشعاعي 
 20-10 األيونات الثقيلة الصادرة من المسرعات 
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 لمرة واحدة(التعرض و كامل الجسم، عند تعرض البالغين، على اآلثار الفورية لإلشعاع ) 4.10الجدول 
 مقدرة بالريم. جرعة الللحصول على     100  الرقماضرب ب [1]

 تأثير الجرعة   Sv[1]الجرعة مقدرة بالسيفرت 

 .  ال يوجد تأثير ملحوظ 0-0.10

 . في تعداد خاليا الدم البيضاء عتدلانخفاض طفيف إلى م 0.1-1

 )للرجال(.    0.50للنساء،  0.35العقم المؤقت،  0.5

  .ما تكون قاتلة نادرا  . انخفاض كبير في تعداد خاليا الدم والغثيان والقيء 1-2

 اة. الغثيان والقيء وفقدان الشعر وتلف الدم الشديد والنزيف والوف 2-5

 . بعد التعرض إذا لم يتم عالجها يوما   32السكان في غضون  من  ٪ 50لنحو قاتلة  4.5

 محدود. احتمال النجاة أسوأ اآلثار الناجمة عن خلل في األمعاء الدقيقة وأنظمة الدم.  5-20

 .  عات بسبب انهيار الجهاز العصبي المركزيقاتلة في غضون سا 20<
 

 مصادر اإلشعاع

جلرعات اإلشعاع املتوسطة ملختلف   اا ملخص  5.10الجدول   يف   . نوردإىل العديد من مصادر اإلشعاع النووي  اا يتعرض اإلنسان أيض
من هذه   اإلشعاع تمد مستوياتتع. األرض اإلشعاع بسبب نظائر اليورانيوم والثوريوم والبوتاسيوم صدر ت. حسب البلد املصادر

ام الذي  يف الطعضمها واليورانيوم، واليت هن حتتوي األمسدة على نظائر البوتاسيوم. 10املصادر على املوقع وميكن أن ختتلف بعامل 
 . 14  –فقط للكربون   Bq/kg 66 بنحو   ، مقارنةBq/kg 3000 يفوق مسدة لأل   النشاط اإلشعاعي. نتناوله

 

 إلشعاع الخلفية والجرعات المتوسطةمصادر ا 5.10الجدول 
 .(mrem/y) ةدالجرعة مقدرة بواح  للحصول على 100 بالرقم اضرب   [1] 

 [1](mSv/yالجرعة ) المصدر 

 العالم الواليات المتحدة  لمانياأ استراليا 

   –اإلشعاع الطبيعي 

 ة  الخارجي األشعة الكونية 

0.30 0.28 0.30 0.39 

 1.48 0.30 0.40 0.40 التربة ومواد البناء

 1.2 2.0 1.1 0.90 غاز الرادون 

العناصر   –اإلشعاع الطبيعي 

 ة  الداخلي 

K40 ،C14 ،Ra226  

0.24 0.28 0.40 0.29 

في   ةاالصطناعي اإلشعاع 

 وطب االسنان البشري  طب ال

0.80 0.90 0.53 0.40 

 2.8 3.5 3.0 2.6 المجموع 
 

هذه اجلرعات  .  عينة من جرعات اإلشعاع النووي الشائعة   6.10الجدول   يف   . نوردمصدر لإلشعاع النووي   الزيارات الطبية هي أيضاا 
استثناء حمتمل لألشعة  . بة وأجهزة الكشف األكثر حساسية تطور وميكن ختفيضها أكثر من خالل التقنيات امل اا منخفضة عموم

تستحق  املخاطرة املرجوة من هذه  فائدة الما تكون إال عند اليتم الطب لإلشعاع النووي  ستخدام الفإن االسينية الروتينية لألسنان، 
يف   ٪5 أقل من تناثر لألنسجة املصابة، مع mSv 0.1 حنو -لصدر تعطي أقل جرعات ااملنبعثة عند تصوير األشعة السينية ذلك. 

  عند  mSv 10 حنو  حيث تصل إىلاألشعة السينية باألخرى التصوير رتاوح إجراءات بشكل مباشر. وتتصويرها اليتم األنسجة اليت 
.  كالمها يؤثر فقط على األنسجة املصورةو األشعة السينية،  األسنان بتصوير  لرمي(    0.5ميللي زيفرت )  حنو الفحص باألشعة املقطعية، و 

 .  ة وضعي، وعادة ما تكون م  mSv 5إىل   mSv 1من   املشعة تعطي جرعات ترتاوح واملواد الطبية الصور الطبية 
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 اختبارات األشعة السينية التشخيصية  النموذجية المستلمة خاللالجرعات  6.10الجدول 

 (mSv) ة الفعال  لجرعةا اإلجراء 

 0.02 الصدر تصوير 

 0.01 األسنانتصوير 

 0.07 الجمجمة تصوير 

 0.02 الساق تصوير 

 0.40 تصوير الثدي 

 7.0 )تصوير القولون(  شرجيةال حقنة الباريوم

 3.0 لهضمي من الجهاز ا العلويتصوير الجزء 

 2.0 التصوير المقطعي للرأس 

 10.0 لبطن التصوير المقطعي ل

  تشرنوبيل؟الناتجة من   sC137  السيزيوم كتلةاحسب 

  لكمية كبرية من اإلشعاع من خالل حتلل  نو السكان احمليط تعرض  ( حادثة تشرينوبيل يف أوكرانيا )يف االحتاد السوفييت سابقاا يف 
sC137  .6.0 = ط اإلشعاعي األويل كان مستوى النشا MCi A  .كتلة حسب إمجايل  أ C137  يف هذا احلادث املتحللة. 

 خطة الحل: 

كتلة  الحساب  ميكنو سنة(.   30.2واليت تبلغ ) C137للسيزيوم من فرتة نصف العمر ، N ىللنو  كليالالعدد  ميكن حتديد
 .املول  باستخدام مفهوم  N من

 : حلال

𝐴:  حبل املعادلة =
0.693𝑁

𝑡1
2⁄

   جند: Nمن أجل قيمة  

  

 حنصل على:   إدخال القيم املعطاةب

 

 :  سنوات إىل ثوان، نكتب من ري إىل بيكريل و و لتحويل من كل 

 

  ول حيتوي امل. g 137 تهكتل   sC137 واحد من ولذلك فإّن مولغرام،  Aهي  XAيد كلالن  واحد من مول  كتلة تويحت 
 ت:  كان  ةدر اصال sC137 إن كتلة وبالتايل ف. نواة 10×236.02 على

 

 : ةمالحظ

ومع  . املستخدمة يف مفاعل نووي  النموذجية الوقود تشرينوبيل هي مادة صغرية باملقارنة مع كمية ة يف حادث ةدر اصال sC137 كتلة 
من متالزمة   وقوع احلادث، ومت تشخيصهم على أهنم يعانون  إىل املستشفيات احمللية فور  اا شخص 250ذلك، مت نقل ما يقرب من 

 يف  املبينة ة يوياحل نظر إىل األثار بال. Sv 16 إىل  Sv 1بني  ترتاوح ارجيةخ يةرعات إشعاعجل . فقد تعرضوااحلادة اإلشعاع 

 12.10المثال 
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  ، ويرجع ذلك أساساا شخصٍ  4000نحو بعدد القتلى يف هناية املطاف  يقدر و . ، فإن هذه اجلرعات خطرية للغاية 4.10الجدول  
 .اإلشعاع  إىل السرطان الناجم عن

اإلشعاع الكهرطيسي الناتج عن املصباح  كاإلشعاع يف مجيع االجتاهات من مصدره،   ينتشر  : فهمك تحقق من 7.10 
 السطوع؟  مالشدة أ  م لقوة أمشاهباا بشكل أكرب ل اإلشعاعي النشاط مفهوم هل. الكهربائي
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  العاشرالفصل مراجعة 

 الكلمات المفتاحية: 

 . حجم معدل التحلل للنكليدات املشعة : لنشاطا

 .الذرة كجزيئات ألفا حد أنواع األشعة املنبعثة من نواةأ  (α): أشعة ألفا

 .  بانبعاث جسيم ألفا  نووي إشعاعي مرتبط   حتللهو : ألفا تحلل 

 .  للبوزيرتونات مصطلح آخر  : اإللكترون مضاد

 .   β-حتلل  يف سيم مضاد لنرتينو اإللكرتون هو ج: النترينومضاد 

 واحدة.    يف ذرةالكلية للربوتونات والنرتونات واإللكرتونات  هي الكتلة : الكتلة الذرية
   . kg −271u = 1.66054 × 10:  ، حيث واحدةحدة تستخدم للتعبري عن كتلة نواة  هي وا: حدة الكتلة الذريةاو 
 .يف مركز الذرةشكل مرتاص ب توضعةمنوى  جمموعة ة: ذري النواة ال

 .عدد الربوتونات يف النواةهو  )الرقم الذري(:  د الذريالعد

 .حتلل/ثانية  1تساوي و املادة املشعة،  حتللملعدل  SI حدةاو : (Bq)بيكريل  

 .  بيتا أحد أنواع األشعة املنبعثة من نواة الذرة كجزيئات  هي  : (β) بيتا أشعة
 .  شع مرتبط بانبعاث جسيم بيتا منووي  هو حتلل: بيتا تحلل 

 ا.  رتونات املكونة هلنوال الربوتونات إىلالطاقة الالزمة لكسر النواة هي : (BE) بط ار ت طاقة ال

   .من النواة  كلونالن إلزالةالالزمة  الطاقة هي : (BEN)نكلون  طاقة الربط لكل 
 .  لصنع البلوتونيومهو مفاعل مصمم  ود: مفاعل الولال

 .C12C/14النسبة حية سابقاا باستخدام انت اليت كطريقة لتحديد عمر األنسجة هي  :  14-الكربون  تأريخ 

 .مستقرةرسم بياين يشتمل على نوى مستقرة وغري  : مخطط النكليدات

 .ذاتياا احلد األدىن من الكتلة املطلوبة من نويد معني حىت حيدث االنشطار املستدام  :الحرجةالكتلة  

 .بسهولة تفياا ذاتياا مك يسلسلتتفاعل ال ال يصبح فيها حالةهي الحرجة )الحرجية(:  ةلحال ا

 .   Bq 103.70×10 ، أي ما يعادلRa226 من  g 1  معدل التحلل، أو نشاطقياس   حدةاو هي  : (Ci)كوري 

 .  النواة األصل الناجتة عن حتلل النواةهي االبنة:  النواة

 . مؤينة  جزيئات  إصدار طاقة عن طريق لعملية اليت تفقد من خالهلا النواة الذرية الفردية للذرة غري املستقرة الكتلة والهي ا: التحلل
 .تابع للزمنك عدد النوىحساب ة عالقكمية متناسبة عكسا مع نصف العمر وتستخدم يف  : ثابت التحلل

 .مستقرةنواة  بلنووي تنتهي  ا سلسلة من التحلل: سلسلة التحلل

 .النواةانقسام هو  :االنشطار 

 .غاما اة الذرة كجزيئات أحد أنواع األشعة املنبعثة من نو هي  : (γ)غاما أشعة 

 .غامامرتبط بانبعاث أشعة  اعيشعإووي هو حتلل ن: غاما تحلل 

 (.  األصلية  ىنصف النو  حىت يبقى  ألصلية )أووى انصف الن هو الزمن الالزم لتحلل  : عمر النصف

   .Sv  (100 rem) 1أكرب من قيمتها  اإلشعاع من  رعة ج هي : عالية ال جرعة  ال
 . عدد الربوتونات ولكن  هلا أعداد خمتلفة من النرتوناتهي نوى هلا نفس النظائر: 



 

556 

 .توجد فيه النواة قبل أن تتحلل الوقت الذي متوسط هو : العمر 

 .قطرةرات يف ها النكلونات سلوك ذفياليت يسلك منوذج النواة )فقط لفهم بعض معامله( :  نموذج قطرة السائل

 mSv  (10 rem .) 100ل من أق من اإلشعاع قيمتهاجرعة  هي : منخفضة الجرعة  ال
 .هلااملكونة   كلوناتالفرق بني كتلة النواة والكتلة الكلية للن: الكتلة   نقص

 .النواةونات يف دد النكلهو ع )الرقم الكتلي(:   الكتلة رقم  

 (.  rem 100إىل   10) Sv 1إىل    Sv 0.1ترتاوح قيمتها بني جرعة من اإلشعاع هي : معتدلةالجرعة  ال

 .صافيةأويل دون ذري ال حيتوي على شحنة كهربائية  جسيم : النترينو 

 .النواةونات يف رت عدد الن: عدد النترونات 

 .أثقل لصنع نوى   خفيفةعملية اجلمع بني نوى : النووي دماج االن

 .الطاقةإلنتاج  دماجيستخدم سلسلة االنمفاعل نووي  هو : مفاعل االندماج النووي 

 . داخل نواة الذرةرتونات وجدت لربوتونات والن ا  : نكلونات

   إنشاؤهم هبا.اليت يعتقد أن مجيع العناصر على األرض قد مت   دماجعملية االن هي : النووي   صطناعاال

 .النواةيد: كلن

 .تحلل األصلية قبل الهي النواة م: النواة األ 

 .موجبةشحنة  ذو إلكرتون هو : بوزيترون 

،  املتنافيني   شعاعي غاما  وتكشف  β+  بواعث  تصوير املقطعي اليت تستخدمتقنية ال :  (PET)  التصوير المقطعي باإلصدار البوزيتروني
 .  املصدر  ديد موقعمما يساعد يف حت

 اهلليوم.   إلنتاج نوى تفاعالت جمتمعة تدمج نوى اهلدروجني هي  : بروتون  – سلسلة بروتون 

 .األنسجة الطاقة املؤينة املودعة لكل كيلوغرام من هي :  (rad)ية  جرعة اإلشعاعالوحدة 

 .  حيدث من نوع معني الذي النشاط اإلشعاعي  اإلشعاعي الذي حيدد فيه عمر املادة بكمية تحللطبيق الهو تاعي: شعاإل  تأريخال

 .مشعةيف عينة    ماأل ى األسي للنو يصف النقص :  قانون التحلل اإلشعاعي

 .اجلسماألخرى يف  )األدوية(  العقاقري إشعاعية( تسمح لألطباء بتتبع حركة   مستحضات طبيةخاصة ) عقاقري: العالمات المشعة

 .النوىاالنبعاث التلقائي لإلشعاع من : النشاط اإلشعاعي

 .الطبمركب يستخدم للتصوير :  شعاعية اإلصيدلية ال

 .  1/3A0r = r نصف قطر النواة يعرف بأنه:  النواة نصف قطر 

اإلشعاعات   نسبية للضرر الذي ميكن أن تسببه كمية ثابتة منالرقم الذي يعرب عن الكمية ال هو  :  (RBE)  الفعالية البيولوجية النسبية 
 .احليةاملؤينة من نوع معني على األنسجة 

 .احليةباآلثار يف األنسجة   اا كثر ارتباطاألرعة اجلوحدة : (rem)الريم  

 وحدة دولية تكافئ الرمي.   : (Sv) يفرتالس

اليت تبعث أشعة    املواد املشعة الذي يتم باستخدام    وير املقطعي التص هو  :  (SPECT)  حاديالفوتون األبانبعاث   التصوير المقطعي
 .غاما

 .  يف النواة  اا معالقوة اليت تربط النكلونات  : قوية النووية  القوة ال
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 .الدوريعنصر يقع وراء اليورانيوم يف اجلدول : اليورانيوم  عبرعنصر 
 

 المعادالت الرئيسة

 A = Z + N  رقم الكتلة الذرية

 نظيرالللتعبير عن  ةيقياسالصيغة ال
 

 نصف القطر النووي،

 هو نصف قطر بروتون واحد 0r حيث
1/3A0r = r 

 nucm − nm)Z−A+ ( pZm= m Δ نقص الكتلة 

  2c)mΔ= (E بط ارتطاقة ال

 طاقة ملزمة لكل نكلون 

 
 التحلل اإلشعاعي معدل 

 
 حلل اإلشعاعي التقانون 

 
   التحلل  ثابت

 
 مادةالعمر 

 
 مشعةالمادة النشاط 

 
 ة(خطيال الصيغةمشعة )المادة النشاط 

 
   ألفا تحلل

 
 بيتا تحلل

 
   بعاث البوزيترونان

 
  غاما تحلل

 
 

 الفصل  ملخص

 خصائص النوى 1.10

 .  تتكون النواة الذرية من الربوتونات والنرتونات  •

هو   )النكلونات( عدد النويات. و N ونات يف النواة هورت عدد الن. Z العدد الذري خالل عدد الربوتونات يف النواة من  ىعطيُ  •
 .   Aكتلة ال رقم

 ه.   لعنصر نفسل، هي نظائر   Nخمتلفة أعداد نرتوناهتا، و  Z هالذرية اليت هلا العدد الذري نفس ى النو  •

   .نظائره  لكتل  املرجحالكتلة الذرية لعنصر ما هي املتوسط  •

 طاقة الترابط النووي 2.10

 .املكونة هلا كلوناتلنللنواة هو الفرق بني الكتلة الكلية للنواة وجمموع كتل مجيع ا  النقص الكتلي  •

 .  سرعة الضوء مبربع  اا مضروب الكتلة نقص تكوين النواة، أو  عندللنواة تساوي كمية الطاقة املنبعثة  (BE) بط ارت طاقة ال •

  مقسمة أو جمتمعة سواءا كانت  ى إىل أن النو  A ريالذ رقم ال بداللة  (BEN) كلونبط لكل نارت يشري الرسم البياين لطاقة ال •
 .مية هائلة من الطاقةتُطلق ك فإهنا
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   .يف النواة تشبه طاقة التأين لإللكرتون يف الذرة كلون للن  رتابط طاقة ال •

 التحلل اإلشعاعي 3.10

 .، والعكس صحيحاا ، يكون عمر النصف صغري اا كبري  (λ) تحلل مادة مشعة، إذا كان ثابت ال عند حتلل  •

 .  لتقدير عمر املوادخصائص املواد املشعة    tλ−e 0N= N، تحلل اإلشعاعياليستخدم قانون  •

من كل    اا جزء الغالف اجلوي ويصبح يف النهايةمع  خيتلط  فإنه  حيتوي الكربون املشع على نفس كيمياء الكربون املستقر، لذلك   •
 .  ثريةاأل قطعة الاألنسجة احلية، فمن املمكن حتديد عمر  الطبيعية يفيف قطعة أثرية مع الوفرة  C14 مبقارنة وفرة. و كائن حي 

 ت النوويةالتفاعال 4.10

 .  ( γ ) وأشعة غاما  ( β ) وأشعة بيتا ( α ) األنواع الثالثة لإلشعاع النووي هي أشعة ألفا  •

XZ:  التفاعل التايل رمزياا ب    αيتمثل حتلل   •
A → XZ−2

A−4 + He2
 )β -إما إلكرتون  ينبعث من النواة : حيث   βحتلل    هناك نوعان من و .  4

XZ:  بالتفاعل التايل رمزياا  γ  . وميثل حتلل)β +( أو بوزيرتون  (
A ∗→ XZ

A + γ. 

  منتجة بذلك  ،وهكذاالتايل،  تحلللل منواة األ ال أن تصبح  األخف بنةنواة اإل ل لعندما تتحلل نواة ثقيلة إىل نواة أخف، ميكن  •
 .  تحلل السلسلة 

 االنشطار 5.10

 .املواد املتفاعلة  أقل من كتل ة جتاالن ى نو ال جمموع كتل  االنشطار النووي هو عملية يكون فيها •

 .  بط لكل نكلون ا رت طاقة المنحين  بداللة ميكن فهم تغريات الطاقة يف تفاعل االنشطار النووي  •

هلذا الغرض ُتسمى   على إنتاج نظائر جديدة أو خمتلفة عن طريق التحول النووي، واملفاعالت املصممة   توليدالاسم عملية  يُطلق   •
 .دة و املفاعالت الول

 النووي دماجالن  6.10

  فيفة نوى اخلاليتم دمج  يتم إطالق الطاقة عندماو  اجلمع بني نواتني لتشكيل نواة أكرب؛ فيه يتم تفاعلندماج النووي هو اال •
 .لتشكيل نوى متوسطة الكتلة

 .  Q   قيمةال عرف باسمتُ  دماجكمية الطاقة املنبعثة من تفاعل االن  •

االندماج    عنه القنبلة االنشطارية )أو اهلدروجينية(، كما يفسرنتج  يي  ذاالندماج النووي التفاعل بني الدتريون والرتيتيوم ال  فسريُ  •
 .العناصر الثقيلة  وإنشاء النووي  صطناعإنتاج الطاقة يف الشمس وعملية اال  اا أيض

 التطبيقات الطبية واآلثار البيولوجية لإلشعاع النووي 7.10

.  املشعة   طبية املستحضرات ال ستخدام أدوية خاصة ُتسمىالنووية يف الطب لتحديد ودراسة األنسجة املريضة با  قانةتستخدم الت  •
تدفق  كأعضاء اجلسم،    عمل ُتستخدم العالمات املشعة لتحديد اخلاليا السرطانية يف العظام وأورام املخ ومرض الزهامير، ومراقبة  

 .  الغدة الدرقية  اليود يف  متصاصالدم ونشاط عضالت القلب وا 

 .وتدمري وظيفة اخللية ناجتة عن تأثريين له على اخلاليا: التداخل مع تكاثر اخلاليااآلثار البيولوجية لإلشعاع املؤين  •

اإلشعاع  . كما تشمل أيضاا  نظائر اليورانيوم والثوريوم والبوتاسيوم بسبب  من األرض    ة نبعثتلك املتشمل املصادر الشائعة لإلشعاع   •
البشري    الطبيف    شخيصفحص والل أجهزة ا صادر االصطناعية منلناجم عن األشعة الكونية والرتبة ومواد البناء واملالطبيعي ا
 .  األسنان وطب 

حدات، مبا يف ذلك  ا الو  ختلفمب  ومقدرةالعديد من الكميات الفيزيائية املختلفة  بعرب عن التأثريات البيولوجية لإلشعاع النووي  يُ  •
 .  يةرعة االشعاعاجل واحدة راد أو الحدة او 
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 ةنظريأسئلة 

 خصائص النوى 1.10

 .  ون، النكلون، النواة، النكليد رت الن: التالية  املصطلحاتبني الفرق بوضوح  حدد. 1

 ؟  هانفس  خلواص الكيميائية ما ا نظائر ذرةيكون ل ملاذا  وما هي النظائر؟. 2

 طاقة الترابط النووي 2.10

كما هو  ،  الشيء يف النظم التقليدية ا ملاذا ال يالحظ هذ. مكوناته كتل  يكون للنظام املرتبط كتلة أقل مناشرح ملاذا جيب أن . 3
 ؟ ، مثالا مبىن مصنوع من الطوب احلال يف 

واضحاا    التأثري  يكون هذاملاذا   ؟ 40  حنوأكرب من   A الربوتونات يف النوى املستقرة اليت هلا ملاذا يكون عدد النرتونات أكرب من عدد.  4
 ؟ األثقل نوىلل

.  بني النكلونات على سطح النواة  القوى  احلسبانل نكلون، من املهم أن تؤخذ يف  لك بطارت للحصول على قيمة أكثر دقة لطاقة ال.  5
 ؟BENالقيمة املقدرة للمقدار  تقلل من   مأ ستزيد السطحية التأثريات هذه هل

 التحلل اإلشعاعي 3.10

 بنصف عمرها؟  معدل النشاط األويل للمادة املشعة يرتبط  كيف. 6

شدة األشعة   حول التباين الزمين يف وضعه هو االفرتاض املهم الذي يتم  يف هذا الفصل، ما ريخ الكربون املوصوف أ بالنسبة لت. 7
 الكونية؟ 

 التفاعالت النووية 4.10

  وحتلل ألفا؟ )β - (بيتا  حتللبني  ما هو الفرق الرئيس وشبه الرئيس. 8

 والضوء املرئي؟ Xميزة امل السينية واألشعة غاماأشعة  ما هو الفرق بني. 9

 ؟ اا نووي يف األصل وليس ذري ا هي خصائص النشاط اإلشعاعي اليت تظهر أنه م. 10
ينعطف  اه س أي اجت  الصفحة، يف اجتاه  ب  كان متجها قل كهربائي و حب ل املغناطيسيقاحل  مت استبدال إذا  .  12.10الشكل  إىل  لنظر  با.  11
 ؟    γو  β+و  αمن   كلٌ 

 األرض منصهرة؟ نواة  هو السبب يف أن  ما. 12

 شطاراالن 5.10

 النووية؟  القنبلةبهل جيب أن ُتسمى القنبلة الذرية  . 13

 االنشطار؟  تفاعل أثناء ي سلسلالتتفاعل الملاذا حيدث . 14

 سائل؟ القطرة و النواة الذرية   بني  شبههو وجه ال ما. 15

 النووي دماجاالن 6.10

 .النووي  دماجالنووي واالن اشرح الفرق بني االنشطار. 16

 نوى أثقل؟   إىل فيفة اندماج النوى اخل قة عندتتولد طا ملاذا. 17
 لإلشعاع النووي البيولوجية واآلثار التطبيقات الطبية 7.10

 ؟SPECT فحص أكثر دقة من  PET عد فحصملاذا يُ . 18

 .اشرح السبب . داخله ب  لكنها خطرية جداا   خارج اجلسم و آمنة نسبياا عد تُ   α ة شع أ  صدرالنظائر اليت ت . 19
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ما هي الطرق الثالث اليت ميكن للخلية أن تستجيب  .  إصالح احلمض النووي  ع املؤين أن يضعف قدرة اخللية علىميكن لإلشعا .  20
 هبا؟ 

 

 مسائل: 

 النوىخصائص  1.10

 من:   كلٍ ل اتالنرتون عدادوأ ية الكتل  رقام واأل  الذرية عداداأل أوجد. 21

(a)   Cu29
Na11  (b)و  58

Po84(  cو) 24
Ca20  (d) و 210

Pb82  (e)و 45
206 . 

Ag47: الفضة لها نظيران مستقران. 22
Ag47 و (٪ 51.83هتا وفر و  g/mol 106.905095 الذرية  تها كتل)107

  ذرية ال تهاكتل) 109
108.904754 g/mol   ة.  لعنصر الفض أوجد الكتلة الذرية   (،٪48.17ووفرهتا 

A( .b  ) نواة مستقلة عنال كثافة  نأ ( بني a. )Aبداللة الرقم الكتلي  (r)  طرهاونصف ق ( M ) النواة كتلة  التعبري عن ميكن. 23
   .(Fe)  احلديدبكثافة  قارن إجابتك(.  Auكثافة نواة الذهب ) احسب

بواحدة    عرب عن إجابتك إطالقها؟ يتماليت    الطاقة  هي كمية  مابالكامل إىل طاقة، ف  هذه الكتلة مت حتويل ذا. إ u 10  تهجسيم كتل.  24
(MeV) (  . أن ب تذكر J 19−10 ×1 eV = 1.6 ).  

   .املادة النووية  ته هي كثافةوكثاف  kg 1.0كتلته    مكعب ل ظطول   أوجد. 25
   املوجي  طوله الذي يبلغ احسب طاقة اجلسيمته. حمدودة بطول موج مالحظتها باستخدام مسبارالتفاصيل اليت ميكن . 26
 m16−10×1 شر حجم النكلون عُ  حنو حجمها  تفاصيل كشفل  وهو صغري مبا يكفي.   

 طاقة الترابط النووي 2.10

C6  نرتونات لتشكيلوست   هدروجني ذرات  ست  مت اجلمع بني ستصدر إذا مقدار الطاقة اليت ما. 27
  ؟12

   نكلونات. 4ذات  لنواة اهلليوم رتابط  وطاقة ال  النقص الكتلي أوجد . 28

29  .Fe56   الحظ أن.  احلديد الطبيعيمن   ٪90  تشكل أكثر من . و إحكامب  ات املرتابطة من أكثر النكليد  هو Fe56   له أعداد متساوية
بالقيمة التقريبية اليت مت احلصول عليها من الرسم البياين   وقارهنا Fe56 يف   بط لكل نكلون ارت طاقة ال حسب. امن الربوتونات والنرتونات

 7.10الشكل  يف

30 .Bi209  مستقر، و ليد هو أثقل نك(BEN) حسب. امقارنة بالنكليدات متوسطة الكتلة  ة منخفض  له BEN  قارهنا مع  و هلذه النواة
   .7.10الشكل  الرسم البياين يفمت احلصول عليها من اليت   القيمة التقريبية 

31 .(a ) حسباBEN  للـ U235 ؛اا شيوع األكثر ليورانيوم ي اري نظ من بني ندراأل، وهو (b ) احسب BEN  يورانيوم للU238( .  معظم
   (.U238املوجود هو  اليورانيوم 

 .قطر هذه النواة  حنو تبلغ القوة النووية القوية   نطاق أن تعين اا تقريب A = 60 عند  BEN حقيقة أن ذروة. 32

(a ) النواة اليت هلا  احسب قطر A = 60.   
(b )قيم  ني قارن بBEN  كل من: لNi58  وSr90 .أكرب   بإحكام، يف حني أن الثاين  اا طترابيدات األكثر ل كمن الن األول هو واحد

   اا.طترابوأقل 
 التحلل اإلشعاعي 3.10
 ميالا قيمته  tبداللة  lnA. يُعطي منحين صخرة قدمية للغاية  احلصول على عينة من املواد املشعة منيتم . 33
 1−s9−10− ا(10.10الشكل  نظر (b) ) املادة؟هلذه  عمرالما هو نصف 

 أن:  أثبت . 34
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Sr38 سرتونسيوم ف للعمر النص. 35
  15بعد  g 1كتلتها   عينة أولية احسب نشاط ( b)  تحلل ثابت ال  أوجد( أ. ) ساعة  9.70هو  91

 .  ساعة

  ما هي كتلة العينة؟.  Ciμ 1.0ها نشاط )y) 1/2T 5730 =14  عينة من الكربون اخلالص . 36

  موالت املواد  عددهو  . ماساعات 6.00نصف عمرها  ول من مادة مشعة يبلغم   10×22.40− على  اا حتتوي عينة مشعة مبدئي. 37
  ساعة؟  36.0بعد  ساعة؟   12.0بعد  ؟ات ساع 6.00  تبقى بعداليت   املشعة

الكمية   1/1000 مت العثور على فحم حيتوي على أقل من. حيث  احلفريات األثرية  نريان قدمية يف معسكر خاللمت الكشف عن  .  38
   .102 1024 = أن   مع مالحظةالفحم،   عمرل  ر احلد األدىنقدّ . C14 العادية من

  باعتبار ،  كوري متاماا   1.00هي  اشرح ملاذا ال تكون إجابتك    Ra226 ( .b)  من   g 1.00  مقدرا بالكوري لكتلة،  R النشاطحسب  ا.  39
   .من الراديوم   g 1.00   بالضبط نشاط هو الكوري يف األصل  أن  من املفرتض ه أن

)نسبة وفرته املئوية هي   U823( و s/ 17−10 ×= 3.12 λ%، 0.7200)نسبة وفرته املئوية هي  U235 يتكون اليورانيوم الطبيعي من . 40
99.27 ،%s/ 18−10 ×= 4.92 λ  .)235لكل من   ةوي املئة وفر ال ما هي قيمU وU823 4.5  حنوأي من منذ  عندما تشكلت األرض 

 سنة؟  10 ×9

أي من هذه   نشاط. تبلغ قيمة مطلية بالراديوم أرقام أدوات ذات متتلك كانت   احلرب العاملية الثانية إحدى طائرات. 41
  عرضت الطبقة ت  ( بعد بضع سنوات،b) كانت موجودة؟  يتال Ra226 كتلة هي   ما  ( aة. )جديدتكون  عندما  Bq 51.0×10 األدوات

 ؟ ا من صنعه سنة 57.0 بعد قامر األ  هما هو نشاط هذ. الراديومدون انبعاث كيميائي،  للتلف ال رقام األ  على املوجودةية سفور و الف

ب  طال أحد ال يقيس  صنعه فيه.  مت   الذييوم  يف ال µCi 1.0ه يبلغ  أن نشاط   مكتوب عليه  ئييف خمترب فيزيا   Po210مصدر    ستخدم ي.  42 
اا  يوم 120 قبل  ه صنعأن املصدر مت   . فتالحظ الدقيقة  عدد يف 1500 شاهداملصدر من خالل عداد جيجر وي النشاط اإلشعاعي هلذا

 ز؟ اهيشاهده الطالب باستخدام اجلحلل الذي املت زء اجلما هو إجراء القياس.    من

جيعلها فعالة(.   هو ماعالية  اليورانيوم الكثافة  . )قذائف خارقة للدروع مزودة بقلب يورانيوم منضب  ُتطلق الطائرات على الدبابات.  43
  املنضب  يورانيوم. ال نقي تقريباا   U238وألنه املفاعل  ه يفالستخدام منه  U235 مت إزالة ألنه هبذا االسم  ويُسمى اليورانيوم املنضب

 :ئطاخ االعتقاد  إلثبات أن هذا. و عشِّ املغري  اليورانيومب خطأا  يُسمى

(a ) 60.0احسب نشاط g  من U238  النقي( .b) 60.0حسب نشاط ا g ،إمهالب من اليورانيوم الطبيعي U234  نكليدات  الومجيع
 بنات.  ال

 فاعالت النوويةالت 4.10

 .تحللال أوجد الطاقة املنبعثة يف  ( b. )التفاعل معادلة اكتب (a. )ألفا  تحلل ل  Cf249  خيضع. 44

45 .(aاحسب الطاقة املنبعثة من ) ألفا حتلل U238( .bما ه ) نواة واحدة من كتلة زء من  و اجل U238  ُكتلة    تحلل؟ال مرت يف اليت د
Th234    هيu234.043593( .cعلى الرغ )كبرية  عينة واحدة، إال أنه يصعب مراقبة لنواة م من أن فقدان الكتلة الكسرية كبري بالنسبة  

 ؟ . علل ذلكمن اليورانيوم  كاملة 
(. إن إشارة  الظالم )اليت تضيء    روجاخليف إشارة    اا ضوء  ملادة لتشكلالرتيتيوم( مع ا)  H3  حتلل عند  املنبعثة    β -  تتفاعل جسيمات.  46

  سنوات على  5مرور  بعد ( ما هو نشاطها b) الرتيتيوم؟  ( ما هي كتلةa. )H3 من  Ci 15.0توي على حتيف وقت الصنع كهذه 
   ؟ هاصنع

47 .((a حتللمعادلة   اكتب – β   بالكاملSr90،  النفايات الرئيس للمفاعالت النووية منتج( .bأوجد ) الطاقة املنبعثة يف التحلل. 
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النووية  يف املفاعالت   رئيس للنفايات منتج النويد األم هو  :تلميح)    . Y90نواة    نتج لذي يالنووي ا  β –  حتلل  تفاعل   معادلة   اكتب.  48
 (.  إذا مت بلعه يرتكز يف العظام  للكالسيوم، حيث  ة مشاهب  ئية كيمياال وخصائصه 

XNZ  :من الشكل  الكامل الرتميزب تحلل الكاملة  ال اكتب معادلة  .  49
A  بيتا  لتحلل  )- (β   يتيوم للرت  H3،   وهو نظري مصنوع من اهلدروجني

 . القنابل اهلدروجينية املقام األول لالستخدام يف يف  ُصنع قد  و   الرقمية، الساعات شاشات  املستخدم يف بعض

تبلغ مساكة القطعة  األشعة من مصدر مشع، فكم  من ٪90.0 من امتصاص  cm 1.50 ثخانةقطعة من الرصاص بإذا متكنت . 50
 ٪؟ 0.100 باستثناء  األشعة كل   متصاصا والقادرة على  ية مقدرة بالسنتيمرت الرصاص

  : بيتا  حتلل عملية  نواة من خاللالميكن أن يتفاعل اإللكرتون مع . 51

 

(a )  بواسطة  اإللكرتون اللتقاط التفاعل الكاملة اكتب معادلة Be7  . 

(b )احسب الطاقة املنبعثة.  

52 .((a  واسطة ب  كرتوناإلل اللتقاط  اكتب معادلة التفاعل الكاملةO15( .bاحسب الطاقة املنبعثة ). 

XA ( .b  ). حدد النواة C14X + A →Ra 222 :هي التحلل  معادلة  Ra222( .a )من  C14ت فيه نواة نبعث ا لوحظ وضع حتلل نادر . 53
 . u 222.015353ي  ه Ra 222 كتلة.  تحللال الطاقة املنبعثة يف  أوجد

 االنشطار 5.10

.  من الطاقة   MW 150ال يزال ينتج   نواةعدة أشهر، لكن النشاط املتبقي يف ال ل كبري للطاقة يعمل منذمفاع يتم إيقاف تشغيل .  54
  األساس؟ النشاط  ما هو ف، MeV 1.00  من منتجات االنشطار هوحتلل  الطاقة لكلإذا كان متوسط 

55 .(a)  ات: رتوننالالناجم عن  االنشطاراحسب الطاقة املنطلقة يفnXe + 3140r + S96 →U 238+ n  :إذا علمت أن ، 

 95.921750 u )=Sr96(m 139.92164و )=Xe140(m  . 
(b هذه النتيجة تزيد ب ) 6 نحو MeV ملاذا؟ . االنشطار العفوي عن نتيجة 

(c ) مصانان  يف هذا التفاعل الكلية والشحنة  العدد اإلمجايل للنكلونات من أن تأكد. 

56  .(a  احسب الطاقة املنطلقة يف ) ات:  رتوننالعن  الناجم    راالنشطا Ba + 2n142Kr + 92U → 235+  n ،    :إذا علمت أنKr)= 92(m

91.926269 u    141.916361و uBa)= 142(m( .b )    مصانان  يف هذا التفاعل  الكلية  والشحنة للنكلونات  كلي العدد المن أن  تأكد . 

الطاقة النووية إىل طاقة   يف حتويلأو مردود املفاعل  كفاءة  تبلغ . MW 900ملفاعل نووي كبري يبلغ ناتج الطاقة الكهربائية. 57
 . ٪35.0  كهربائية 

(a ما هو ناتج الطاقة  )واحدة النووية احلرارية بMW ؟ 

(b )نوىانشطارات   عددهو  ما U235 200ينتج املتوسط  االنشطار  أنبفرض كل ثانية،   يف MeV ؟ 

(c ) كتلةهي  ما U235  ؟ الكاملة  لطاقةاملفاعل با  من تشغيل واحدة  يف سنة اليت تتعرض لالنشطار 

  .لالنشطار U92235  من  kg 1.00 تعرضاملنبعثة إذا  كلية أوجد الطاقة ال. 58

 النووي دماجاالن 6.10

 بروتون. -يف سلسلة بروتون  االندماج التالية تفاعالت لكل من الكلية  والشحنة العدد اإلمجايل للنكلونات مصونية حتقق من. 59
1 )ev+  +eH + 2 →H 1H + 1   2و )γHe + 3 →H 2H + 1  3و )H1H + 1He + 4 →He 3He + 3  . 

 ها(.  وبعد التفاعالت  قبل صانة الكميات امل كل من )اكتب قائمة ب

 .ة السابقةسوبة يف املسأل احمل ، وحتقق من القيمبروتون - يف سلسلة بروتون االندماج تفاعالت احسب ناتج الطاقة يف كل من. 60
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 : يف اعتبار التأثري الكليب، MeV 26.7هي  بروتون - بروتون سلسلة  إمجايل الطاقة املنبعثة يف أن تبتأ. 61

 ev+  +eH + 2 →H 1H + 1    وγHe + 3 →H 2H + 1    وH1H + 1He + 4 →He 3He + 3لفناء يف احلساب.  طاقة ا إدخالأكد من  . ت 

لكن  و طلقان طاقة، التفاعلني يُ  كال.  γ H +2H → 1+  n و γ +He 4He → 3+  n : يف النص مها  انتفاعال االندماج املذكور . 62
على   MeV 2.22و  MeV 20.58 :هي تأكد من أن الطاقات املنتجة يف التفاعالت . الوقود  كمية أكرب منالثاين ينتج عنه  التفاعل 
 .  H2أم  He 4ات الناجتة مرتابط بإحكام أكثر من اآلخرنكليد. حدد أي من الالتوايل

فكم   من هذه الطاقة، ٪90هي مايقدم  بروتون   - سلسلة بروتون  إذا كانت W 2610 ×4 ( .a )ي من الشمس ه الناجتة  اقة الط . 63
على سطح األرض من   عدد النرتونات يف الثانية اليت جيب أن يكون لكل مرت مربع ( كمb)  عدد الربوتونات املستهلكة يف الثانية؟ 

 هذه العملية؟ 

 :  CNO  دورة صة يف النجوم األكثر حرارة ُتسمىاهلليوم يف الشمس وخا  معاعالت اليت تدمج اهلدروجني  جمموعة أخرى من التف.  64
γ N +13H → 1C + 12 

e v + +e C +13N → 13 

γ N +14H → 1C + 13 

γ + O15 → H1+  N14 

ev + + e + N15→  O15 

 He4+  C12→  H1+  N15 

لسلسلة   مت الكلي هلذه الدورة )كماالتأثري  اكتب تها. التفاعالت وهنايهذه بداية  ظهر يفي C12ن هذه العملية هي "دورة" ألتُعد 
  أشعة شكيل كمية أكرب من اإللكرتونات لت تُفينالبوزيرتونات  رض أن (. بفγ+ 6 evHe + 24 →H 1+ 4 −e2: يف  بروتون - بروتون
 غاما.  

65 .(a احسب الطاقة املنبعثة من اندماج )  1.00خليط من kg الديترييوم  . عدد نوى اهلليوم  والرتيتيوم، الذي ينتج تريون دمن ال
 ناتج الطاقة؟ إذا حدثت هذه العملية بشكل مستمر على مدار عام، فما هو متوسط  ( bمتساوية. )  يف اخلليط  والرتيتيوم

 لإلشعاع النووي البيولوجية واآلثار التطبيقات الطبية 7.10

رتوين  من التعرض الن  2.5 mGy  (b)   األشعة السينية؟  من   0.1 Gy(  a)ٍل من القيم التالية:  لك mSv مقدرة بواحدة  ما هي اجلرعة.  66
   من أشعة ألفا؟ 1.5m Gy( c)  للعني؟

املنبعثة من جهاز تصوير   سينيةالشعة األ من  لسلة ( سaالقيم التالية: )من لكٍل  Gy ية مقدرة بواحدةرعة اإلشعاعاجل احسب. 67
املوجود   K40 منبعثة من γ و  β -من أشعة  160 mSv( cمنبعثة من أشعة ألفا مسلطة على اجللد. ) mSv 10 (b )50 mSvشدهتا 

  . يف جسمك

  .Ciμ 1.00ها نشاطيبلغ اليت   Pu239 أوجد كتلة . 68

فة  معر اللعب على   لتغلب على املقاومة العامة من خالللاألغذية    تشعيع لوصف  picowave يف الثمانينيات، استخدم مصطلح.  69
   رتبة البيكومرت. من تهلفوتون طول موج  MeV مقدرة بواحدةالطاقة   آمنة. احسب امليكرويفة شعالناس بأن أ

 يفرت؟ مقدرة بالسما هي اجلرعة    .Gy 200  يتم تعريض شخص مصاب بالسرطان جلرعة من أشعة غاما تبلغ. 70

شعة  النصف الثاين من األ يتم امتصاص ، و  Tc99m نماملنبعثة  غاما أشعة نصف ميتص mm 0.170درع من الرصاص ثخانته . 71
ية القادرة على امتصاص  الرصاصالطبقة    هي ثخانة  ماهلا يف الثخانة.  ة  ي املساو   ن الرصاص يف الطبقة الثانيةبعد عبورها الطبقة األوىل م

 ؟ منها  1/1000باستثناء   شعة كل هذه األ
 ؟ احسب اجلرعة اإلشعاعية مقدرة بالغراي ، αمن أشعة   Sv 40رعة جلض ورم سرطاين يتعر إذا مت . 72
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صمام  ه ل دقيقة أثناء إصالح  15 ملدة mSv 30 جسده تبلغ شدهتا  كامل إشعاعية ب جرعة  سباك يف حمطة للطاقة النووية يتلقى . 73
قصى  هذا احلد األ حدوث عيب وراثي من احتمالو  اإلشعاع هذا الناجم عن السنوي بالسرطان  الوفاة خطر. احسب بالغ األمهية
   له من اإلشعاع. تعرض ال املسموح ب

وحيتفظ   ، Pu239الذي يستنشق  األسلحة موظفي مصنع أحد ا رئتاليت تتعرض هلا  rem/y واحدةمقدرة ب  حسب اجلرعة ا. 74
ة  بشد  α   جزيء  ويتحلل البلوتونيوم عن طريق انبعاث  kg 2.00هي   الرئة املتضررة أنسجة كتلة.  حادثعند وقوع    μ Ci 1.00   بنشاط 
     .20هي  RBE  قيمة  أن افرض. MeV 5.23تبلغ  

 

 ل إضافيةسائم

  اا شيوع األكثر النظائر: تلميح. )هذه النتيجة من  حتقق  . g/mol 40للكلور تبلغ  أن الكتلة الذرية wiki-phony يذكر موقع. 75
Cl17   :لكلور هيل

Cl17 و 35
   (.٪24.20  هي  Cl-37 النظري  وفرة، و  ٪ 75.80  هي  Cl-35النظري  وفرة) .37

 .اا مع  ني مرتبط  نينرتون عبارة عن يفرتض أنهو  u 2.02733ته تبلغ كتل  اا حمايد اا اجلسيمات جسيمخمتص بدراسة يكتشف فيزيائي . 76

(aأوجد طاقة ال  ) بطارت. 

(b ما هو ) هذه النتيجة؟   يف عقول املغري الشيء 

.  )y)72.348×10 =1/2Tاخلام، عمر النصف هلا    من اليورانيوم يف قطعة   U236  النظري  من  µg 1.0  لفيزياء النوويةوجد أحد علماء ا.  77
(a )   كميةلتحديد  م قانون التحلل  استخد U236   سنة حىت يتبقى     4.543× 910منذ    شكلت ت  لى األرض عندما اليت كانت موجودة ع

 عقولة؟ املالنتيجة غري  ( كيف يتم حل هذه c)  هذه النتيجة؟  يفعقول  املما هو غري  µg( .b ) 1.0منها اليوم 

يبدو    ملاذا.  الكربون  مليارات عام حمددين ذلك باستخدام تقنية تأريخ  3أن عمر قطعة خشب يبلغ    جمموعة من العلماء   تدعي .  78
 منطقي؟  غريهذا االدعاء 

  مشع  مصدرمن الصادرة    األشعة  كل متتص، cm 2.00  ، واليت تبلغ ثخانتهابلورة يود الصوديوم  فإن  لشريكك يف املخترب،  اا وفق. 79
 هل هذه النتيجة معقولة؟  ٪؟5 باستثناء   كل األشعة  من نفس املادة cm 4.00 ثخانتها  قطعة  متتص ، بينما% فقط10باستثنا  

يقوم   جديد مفاعل نووي اليت بذلتها جمموعة من العلماء إلنشاء  باجلهود املقاالت  د أحدالصحف، يشيأحد  يف قسم العلوم يف  .  80
 فكرة جيدة؟  هذه تعد  هل. (Fe)  احلديد على انشطار 

،   U238 من  g 50.0حيتوي على   3O2U يه ذي اللون األمحر الربتقايل  "Fiestaware"طبق  علىاملوجودة  السرياميك  طبقة . 81
فة  تكلإذا كانت  U238( .c )حتلل  الطاقة الكلية اليت ستصدر عن  احسب ( b. ) نشاط الطبق  احسب U235 ( .a) من  والقليل جداا 

ية ذات األلوان  السرياميكه األطباق هذ) القيمة النقدية للطاقة املنبعثة؟  ، فما هيي كيلوواط ساع لكل cent 12.0الطاقة تساوي 
 هلواة مجع األشياء(.   كمقتنيات  حىت يومنا هذا ال تزال متاحة  ها ولكن ،سنة    30 حنو كانت تصنع منذ   الزاهية

  واألسلحة  املفاعالت  عاجلة اليورانيوم لوقودمل  ثانوي منتجكيف السوق احمللية   )U)238 ملنضب كميات كبرية من اليورانيوم ا توجد. 82
أوجد   U238( .a) من kg 4000 كتلة وزهنا   افرتض أن لديك. لطائرات جيد لوزن ستخدم كمضاد اليورانيوم كثيف للغاية ويالنووية. 
تعتقد أنك تستطيع اكتشاف  ( هل  c)لتحلل؟  ا  طاقة عن طريق تسخني  اا مييتم توليدها يو  ( كم عدد السعرات احلرارية اليتb. ) نشاطها

   فسِّر اإلجابة. هذا كحرارة؟

 A هو    شاط لكل غرام من الكربون. فإذا وجد أن الن14-لنشاطها الكربوين قطعة من اخلشب من مقربة مصرية قدمية اختبار يتم.  83

= 10 decay/min· gهو عمر اخلشب؟  . فما 
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 : يلتحدلل سائم

  الساكنة أصغر بكثري من طاقات الكتلة  ية لذرة اهلدروجنيساس يف احلالة األ لإللكرتون  الرتابطلة أن طاقة سأ توضح هذه امل. 84
 .واإللكرتون للربوتون 

(a )  مقدراا بواحدةاحسب مكافئ الكتلة u 13.6البالغة  بطارت طاقة الل eV  ة لذرة  وقارن ذلك مع الكتلة املعروف   ذرة اهلدروجني،يف
 .اهلدروجني

(bقم بطرح الكتلة املعروفة للربوتون من ) لذرة اهلدروجني املعروفة الكتلة. 

(c) ارت خذ نسبة طاقة ال( 13.6بط لإللكرتون eVإىل ) ل  املكافئة  الطاقة( 0.511كتلة اإللكرتون MeV  .) 

(d)  ةسأل هلذه امل املعلن دفناقش كيف تؤكد إجاباتك اهل. 

.  كوكب املشرتي هو    النهائيوكان هدفها  ،  1989الزهرة واألرض يف عام    لته الطويلة عربرحيف  الفضائي    غاليليو  مسبار  إطالق  مت.  85
يتم توليد الطاقة  .  ألسلحة النووية املستخدم يف ا  بلوتونيومالوهو منتج ثانوي إلنتاج   ،Pu238  من  kg 11.0هو  للمسبار  مصدر الطاقة  
حباجز داخل   MeV 5.59حتلل بطاقة تبلغ كل  املنبعثة يفألفا  جسيمات اصطدام ة عناحلرارة الناجت  من االكهربائية حراري

 .سنة 87.7هو  Pu238 للبلوتونيومعمر النصف . ودرعه  لبلوتونيوما

(a ما هو النشاط األصلي  )للبلوتونيوم Pu238   بيكريل؟ مقدراا بال 

(b ما هي الطاقة املنبعثة ) بالكيلووات؟  مقدرة 

(c  )أشعة  انبعاث من    ضياعات  وأي  البناتضافية من النكليدات  إإمهال أي طاقة   ميكن اإلطالق؟  منسنة    12.0بعد  املنبعثة    طاقةما ال  
  غاما. 

  .Co60 نواة الكوبالت لـ   β – عند حتللالطاقة املنبعثة  احسب. 86

انقطاع الطاقة الكهربائية  رض  . بفلزم األمر   إذا حمطات الطاقة النووية وإصالحها،  لفحص جتهيزاتن  و املهندس  ستدعىما يُ   كثرياا  .  87
  ( كيف a. )التوربينات وحجرة  مولد البخار صل بني يالذي  ،نبوب خلل تسريب يف األ  ُوجد املفاعل النووي،  بعد فحص.  املدينة عن 

 ؟ الكهرباءعن انتاج  فاعل النوويتوقف امل اذامل (b)  البخار؟ مكثفمع  التوربيناتجرة قراءات الضغط حل تقارن 

بينهما ال   التنافرية نكولو   أن قوة حبيث ،بسرعة كافية  اجيب أن تتحرك فإهنمايف تفاعل نووي،  االندماج  نواتني حتتم على إذا . 88
وبالتايل   ، ن قوة كولو  التغلب على ذبة ا، ميكن للقوة النووية اجلل أق هذه املسافة أو. عند m 14-≈ 10 Rاالقرتاب على بعد من  ا نعهممت

 دماج.  قادرة على االن ى النو تكون 

(a)  االندماج  إذا أرادت ىاليت جيب أن متتلكها النو  ،احلد األدىن من الطاقة احلركية بسيطة ميكن استخدامها لتقدير عالقة أوجد  .
ة  استخدم هذه الطاقة احلركي  (b)  .ها نفس v السرعة وتتجهان حنو بعضهما ،متطابقتان اتني، افرتض أن النو اا احلساب بسيط  بقاء إلو 

احسب درجة احلرارة الدنيا  دماج.  لالن عدد كبري منها أن خيضع قبل  ى اليت جيب أن ميتلكها غاز النو   ،درجة احلرارة الدنيا  الدنيا لتقدير 
متباعدة   ىعندما تكون النو  ،الدنيا جيب أن تكون الطاقة احلركية ،دماج لكي حيدث االن: تلميح. )مث للهليوم  هذه أوالا للهدروجني

 (.  R املسافة فصل بينهما احملتملة عندما ت كولون   لطاقة مساويةا   ،عن بعضها 

ة(.  من املعادل  األمين  اجلانب على) γ و  He4 إىل املنتقلة  مقدار الطاقة  ، أوجدγ He +4He → 3+  nالتايل:  أجل التفاعل  من. 89
   عزم(.المصونية مبدأ   استخدم  :تلميح حالة سكون يف بداية التفاعل. )  يف  كانت افرتض أن املواد املتفاعلة  

أن   فرض. بلزم األمر إذا إصالحهاالطبية و  تجهيزات ال فحصل  إىل املراكز الطبية واملستشفيات  ن و املهندسستدعى كثرياا ما يُ . 90
تخترب صحة  لحنرف عن مكانه.  ا قد PET ات يفاشف الفوتونو أن أحد كارتابك شك بالوحدة،   بعد فحص قد تعطل. و   PET   نظام 
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إذا   (a). لعينة اختبار مشعة يف مركز سرير املريض لنسبة با  (1.5, 45, 30) =(r, θ, φ) يف املوقع كنك وضع كاشف واحدك، مياعتقاد
   ( ما هي قراءة الطاقة املتوقعة؟ b)  ؟ جيب أن يكون موجوداا  بشكل صحيح، أين  توضعاا الثاين م  اتكان كاشف الفوتون
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  وعلم الكونيات  الجسيمات فيزياء |الحادي عشر الفصل   

PARTICLE PHYSICS AND COSMOLOGY    
 

 

حدود   عنداألرض  سطح تحت m 150أكثر من  عند عمق (LHC) الكبير اتهادروناليقع مصادم   1.11 لشكلا
لتفاعالت  ق الختبار فهمناهو أقوى آلة تم تطويرها على اإلطالLHC . وفرنسا بالقرب من جنيف بسويسرا  سويسرا

 .  تصادمال خاللتتشكل التي جديدة الات سيمجالتحديد تخدم لس، الذي ي   ATLASكاشفاليظهر هنا . الجسيمات األولية
 
 

 مخطط الفصل
 فيزياء الجسيمات في مقدمة 1.11

  الجسيم مصونيةقوانين  2.11

 الكواركات 3.11

  الجسيمات كواشفمسرعات و  4.11

 ج القياسيالنموذ 5.11

 االنفجار الكبير 6.11

 تطور الكون المبكر 7.11
 

 ةـــالمقدم

اجلزيئات إىل أكرب مقياس ممكن   الفيزياء، من أصغرمواضيع  هاجمموعة واسعة من املقاييس اليت تشمل كتاب ناقشنا يف بداية هذا ال
تتعامل فيزياء اجلسيمات مع  . يس القصوىيف هذه املقاي ندرس يف هذا الفصل األخري بعض حدود البحث. الكون نفسه وهو  -

اجملرية اليت متأل عاملنا، وكذلك   بىن الكونيات هو دراسة النجوم واجملرات واللم . عجتمعها اللبنات األساسية للمادة والقوى اليت
 .املاضي وتطورهم املستقبلي تارخيهم
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إلنتاج جزيئات معزولة، تشمل   هائلة طاقات سيمات األوليةتتطلب دراسة اجل. هذان اجملاالن يف الفيزياء ليسا منفصلني كما تعتقد 
والكون الذي   ، كانت موجودة يف املراحل املبكرة من الكون العالية الطاقات لكن هذه. البشر من أكرب اآلالت اليت صنعها  اا بعض

ضع يف اعتبارك أن فيزياء اجلسيمات  ا. طبيعة اجلسيمات األولية اليت نشأت آنذاك وتفاعالهت اا شكله جزئي قد نراه من حولنا اليوم 
اخليال   و جانب علماء الفيزياء )وكذلك مؤلفات من تناقضلكثري من الل كالمها جمال حبث حايل مكثف، خيضع  وعلم الكونيات

 (.  العلمي 

ال تزال غري    عتقدات اليت امل ظة، وحتديدو دلة امللحاألنحاول يف هذا الفصل التأكيد على ما هو معروف على أساس االستنباط من  س
  .مثبتة

 

   Introduction to Particle Physics  مقدمة في فيزياء الجسيمات | 1.11
 األهداف التعليمية 

 على:  ا  ، ستكون قادر الجزء من الفصلفي نهاية هذا 

 .  الجزيئات التي تشارك فيهاة و صف القوى األساسية األربعو  •

 .  والبوزوناتالفرمونات  تحديد ووصف  •

 .  كوارك ولبتونال عائالت تحديد ووصف  •

 . يز بين الجسيمات والجسيمات المضادة، ووصف تفاعالتها يمالت •
  

  -فيزياء اجلسيمات األولية  أولئك الذين يدرسون. دراسة اجلزيئات األساسية وتفاعالهتا يف الطبيعةبفيزياء اجلسيمات األولية هتتم 
 .اليت يدرسوهنا من حيث املواضيعآلخرين  خيتلفون عن علماء الفيزياء ا - علماء فيزياء اجلسيمات 

مهتمون بالعمليات   إهنم. اجلسيمات بدراسة العامل اجملهري للخاليا أو اجلزيئات أو الذرات أو حىت النواة الذرية ويفيزيائ ال يهتم 
يف الطبيعة: كيف    اا عمق  أكثر األلغاز يف الوقت نفسه، ينخرطون يف. و دث على نطاق أصغر حىت من النوى الذريةاليت حت  ، الفيزيائية 

  ؟عزمالطاقة وال  مصونية تم ت ملاذا ؟ يوجد أكثر من مادة مضادة يف الكون  ملاذا يف الكون؟ كتلما الذي يفسر منط ال  بدأ الكون؟
   الكون؟ سيتطور كيف

 

  ساسيةاأل ةربعاألقوى ال

  األربعة   قوى ال  بداللةتفاعالت اجلسيمات    عنعرب  . حيث يُ هذه األسئلة  نخطوة مهمة لإلجابة عهي  فهم اجلزيئات وتفاعالهتا  إّن  
مرتبة من األقوى إىل   قوة الجاذبيةو  القوة النووية الضعيفةوالقوة الكهرطيسية  و  القوة النووية القوية هذه القوى هي. ساسيةاأل

 األقل شدة.  

القوة  (. m 15−10 حنو ) قصرية جداا  مسافات دنالقوة النووية القوية هي قوة جذب قوية للغاية تعمل فقط ع. قويةالنووية القوة . ال1
  القوة النووية القوية؛ جلسيمات يف تشارك مجيع ا ال. النوى الذرية  يف اا النووية القوية مسؤولة عن ربط الربوتونات والنرتونات مع

 .  ى األخرىهذه القوة أقوى بكثري من القو فإن وحي االسم، كما يُ ا. و هب  تتأثر ال  مثالا   وناترت اإللكرتونات والنف

ال متثل سوى   لكنها  غري حمدود(،  أي أن جماهلا)  اا مسافات كبرية جد  ند ميكن للقوة الكهرطيسية أن تعمل ع.  القوة الكهرطيسية.  2
يف النظرية  . شحنة"" هلا ، اليت تتفاعل من خالل هذه القوة ، قال إن اجلسيماتيُ . و القوة النووية القوية من شدة 0.01قوة مقدارها 
عكساا مع  اجلسيمات املتفاعلة، و  اتشحن طرداا مع جداءية ائ القوة الكهرب تناسب(، ت نية للكهرباء الساكنة )قانون كولو الكالسيك 
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ذب  ا تجاملتعاكسة ت )الشحنات    تنافرية ة أو  ي ذباجت  ميكن أن تكون   ن القوة الكهرطيسية فإ  القوية،  النووية  القوة ها. وخبالف  بين  بعد ل امربع  
  توحيد  د يع. ت وحركاهتاشحناعلى هذه ال طيسية بطريقة أكثر تعقيداا كهر تعتمد القوة الو تتنافر(.  شاهبةتاملو 

أعظم اإلجنازات الفكرية يف القرن التاسع   واملغناطيسية يف قوة كهرطيسية واحدة )إجناز جيمس كلريك ماكسويل( أحد الكهربائية القوة
 .  اجلزيئي لرتابط وا  الذرية  للبنية  هذه القوة هي حمور النماذج العلمية . عشر

اا.  فهي ضعيفة جد وحي امسها،، وكما يُ (m 15−10اا ) مسافات قصرية جد  ندتعمل القوة النووية الضعيفة ع الضعيفة.    القوة النووية .  3
  و. اجلزيئات األولية وتفاعالت النرتين حتلل ملحوظ يف تتجلى هذه القوة بشكلٍ . النووية القوية ة القو  من شدة 10-6 تقريبا تساويو 
تعد القوة الضعيفة ذات  . و وإلكرتون نرتينو من خالل القوة الضعيفة   على سبيل املثال، ميكن للنرتون أن يتحلل إىل بروتون وإلكرتون ف

 .  يف قلب النجوم نوى ذرية جديدة   شكلالعملية اليت ت - النووي النجمي  صطناع لفهم اال  أمهية حيوية ألهنا ضرورية

ومع   مسافات كبرية بال حدود؛ ندأن تعمل ع ميكن  قوة اجلاذبية فإن لقوة الكهرطيسية، بالنسبة ل هو احلال كما. وة الجاذبيةق. 4
مع   طرداا  اجلاذبية وةالق  تناسبت  يف النظرية الكالسيكية جلاذبية نيوتن،. القوة النووية القوية من شدة فقط  10-38تبلغ ذلك، فهي 

يف  . مجيع اجلزيئات ذات الكتلةذبة تعمل بني اهذه القوة هي قوة ج. ا بينهلبعد امربع مع  عكساا اجلسيمات املتفاعلة و كتل   جداء
قوى الطبيعة   باملقارنة مع. و منخفضة الطاقة هريةحالة خاصة للتفاعالت اجل هسلوك القوة هذ دللجاذبية، يع النظريات احلديثة
 .  اجلاذبية هي األضعف إىل حد بعيد قوة األخرى، فإن 

مت توحيد القوى   كما  متاماا  ها. نفس قوةلل قد تكون يف الواقع جوانب خمتلفة  ها ولكن اا،ساسية "أساسية" حققد ال تكون القوى األ 
مع   الكهرطيسية القوة توحيد سبعينيات القرن املاضي قاموا بالفيزياء يف فإن علماء الكهربائية واملغناطيسية إىل القوة الكهرطيسية، 

  والقوة  ةضعيف الكهر  القوة إن أي نظرية علمية حتاول توحيد. electroweak force كهرضعيفة وة ال الق القوة النووية الضعيفة إىل
نظرية كل   ُتسمى ، وأي نظرية حتاول توحيد القوى األربعgrand unified theory  النظرية الموحدة الكبرى ُتسمىالنووية القوية  

 .  يف هذا الفصل  اا سنعود إىل مفهوم التوحيد الحق. و theory of everything شيء
 

 تصنيف الجسيمات األولية

يف   واملشاركة سبني ميكن تصنيف هذه اجلسيمات بطريقتني: خاصية ال. و يوجد عدد كبري من اجلسيمات دون الذرية يف الطبيعة
موصوفة  التصنيف هذه األنواع من . حول حموره ماكروسكويب جسيم سبنياجلسيم مشابه ل سبنيتذكر أن . القوى األساسية األربعة
 .بشكل منفصل أدناه

 

  السبينحسب التصنيف 

، بينما تتمتع   (… ,ℏ, 3/2 ℏ, 5/2 ℏ 1/2) ينصف بسبنيلفرمونات تتمتع ا .بوزونات و  فرمونات ميكن تقسيم جزيئات املادة إىل
  الفوتون . أما  رتوناتننات وال ات والربوتو لكرتوناإل نذكر  من األمثلة املألوفة للفرمونات  (.  … ,ℏ, 1 ℏ, 2 ℏ 0بسبني كامل )  البوزونات

تقتصر  على سبيل املثال، عندما . ف موعاتاجمليف   اا تتصرف الفرمونات والبوزونات بشكل خمتلف متام .  ون ز بو الن ع  مألوف مثال فهو 
لكمومية  ا  احلالة  شغاليأن  ني لكرتونميكن إلاله ن ينص على أ باويل لستبعاد االمبدأ فإن ، راغعلى منطقة صغرية من الف اتلكرتوناإل
ال يوجد مثل هذا  فإنه  ،  فراغمع ذلك، عندما تقتصر الفوتونات على منطقة صغرية من ال. و داخل نظام الكم يف وقت واحد  هانفس
 .القيد

إذا كانت  ال ميكن متييزها"  " اجلزيئات قال إنيُ .  ميكن فهم سلوك الفرمونات والبوزونات يف اجملموعات من حيث خاصية عدم التمييز 
اإللكرتونات    مجيعمثل    اا دور متاميو   ها كل إلكرتون يف الكون له الكتلة نفس ات ألنلكرتونعلى سبيل املثال، ال ميكن متييز اإل .  متطابقة
  ها صغرية نفسال املنطقة ". إذا قمت بتبديل جسيمني ال ميكن متييزمها يف اا مجيع م رأيته فقد ،اا واحد اا إلكرتون عندما ترى " - األخرى 
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حتديد    ميكننافإنه  مل تكن هذه هي احلالة،  . لو  تغري ي   ، مل|)ψ|2(  وميكن قياسه  ،ذا النظام هلصف  لوااملوجي ا  تابعال  بعمر فإن  ،  فراغمن ال 
ختالف  با الفرمونات والبوزونات ختتلفغري قابل للتمييز حقاا.  اجلسيم ن  يك ما إذا كانت اجلسيمات قد مت تبديلها أم ال، ومل في
 :مباشر  ة بشكلٍ ظ و ملح تكون  اليت ال  ، - ( ψ ) املوجي تابعال شارةإ

ψ → - ψ: )فرمونات ال ميكن متييزها(  

ψ → + ψ :)بوزونات ال ميكن متييزها(  

  تناظرل هو نتيجةا  باويلل ستبعاد االالتبادل". مبدأ ب متناظرةالتبادل" وأن البوزونات "ب متناظرةيقال إن الفرمونات "غري 
  ستبعادااليعتمد الرتكيب اإللكرتوين للذرات على مبدأ  .  احلديثة  الفيزياء يف  اا دورة أكثر تقدميف    يُناقش  موضوع   -للفرمونات   التبادل

 .بالتمييز بني اإللكرتونات اا مباشر  اا باويل، وبالتايل يرتبط ارتباطل

 

  التصنيف حسب تفاعالت القوة

  فقط أن الكواركات  ن النوعني من اجلزيئات هوالفرق األساس بني هذي. اللبتونات و  الكواركاتاىل  أيضاا ميكن تقسيم الفرمونات 
الشكل   يفاا(  مت تنظيم الكواركات واللبتونات )وكذلك البوزونات اليت سيتم مناقشتها الحق.  القوة القويةب  فيما بينها   تتفاعلهي اليت  

يف جمموعتني   هذه الكواركاتيتم ترتيب . ن )أول ثالثة أعمدة باللون األرجواين( على ستة كواركاتا ن العلوياحيتوي الصف. 2.11
  (bottom)القاعدة  و   (strange)  ريب والغ  (down)ي  سفلال، و (u, c, t)  (top)القمة  و   (charm)  حرا سوال  (up)وي  علالمن اجلسيمات:  

(b, s, d .) مقدرة بواحدة ولكنهم خيتلفون يف الكتلة  ها، اخلصائص نفسب اجلسيمات ذاهتا  يشرتك أفراد عائلة(2cMeV/  .)  على
تتفاعل  .  كوارك العلوي كتلة   كوارك الساحر أكرب بكثري منكوارك الساحر، وكتلة  كتلة  من   بكثري أكرب قمة  بيل املثال، كتلة كوارك الس

   .القوة النووية القويةب  فيما بينهامجيع الكواركات 

  

 

 .هابالتي تتفاعل  الجسيمات دون الذرية، مصنفة حسب أنواع القوىمجموعات  2.11الشكل 
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لكواركات  . اq=−1/3)ي )لسفل ا والكوارك  (  q = + 2/3   األولية  ته)شحن  ويلعل اة العادية من نوعني من الكواركات: الكوارك  ادتتكون امل
جمموعات من التوائم واألشجار عرب   يف  اا ترتبط الكواركات مع.  األثقل غري مستقرة وتتحلل بسرعة إىل أخف منها عرب القوة الضعيفة 

تلك اليت تتكون من ثالثة   وُتسمى ،اتيزونبالم اليت تتكون من كواركني ،وُتسمى اهلدرونات  .اتالهدرون سمىالقوة القوية تُ 
.  الربوتون املألوف والنرتونات يوجد البيون والكاون، وكمثال على الباريونات امليزون ومن ضمن األمثلة علىات. يونلبار با كواركات

  نوردالسفلية.   ن من الكواركات اثناو واحد كوارك علوي هو  النرتون ي واحد، و وكوارك سفل يةالعلو  ن من الكواركات اثناوالربوتون هو 
  ضعيفة وال قوية ال  : تشارك الكواركات يف القوى األساسية األربعةخصائص امليزونات والباريونات النموذجية.  1.11 الجدول  يف
 .  اذبية اجلكهرطيسية و وال

  وتاو  ميونو  ون األخضر( على ستة لبتونات مرتبة يف جمموعتني من اجلسيمات: إلكرتون ن السفليان يف الشكل )باللا حيتوي الصف
(τ, μ, e و ،) و نرتينو   إلكرتون( ميون نرتينو وتاو نرتينوτυ, μυ, eυ .)ولكنه يشبه اإللكرتون ، مرة 200 ـنحو ب اإللكرتون  امليون أثقل من  .
ن  يتحلالا فإهنم ما، ئهو امليون والتاو مبجرد نش. كما أن امليون واإللكرتونيشبه  لكنهو مرة من اإللكرتون،  3500 نحو التاو أثقل بو 

 .  بسرعة إىل اجلزيئات األخف وزناا عرب القوة الضعيفة 

يف القوى الضعيفة   تتشارك اللبتونا.  يف هذا الفصل  اا ستتم مناقشة الكواركات واللبتونات الحق. و ال تشارك اللبتونات يف القوة القوية
 .ال تشارك يف القوة القوية هاواجلاذبية، ولكن  والكهرطيسية

عن   يف هذا النموذج، تتفاعل اللبتونات والكواركات مع بعضها. البوزونات )املوضحة باللون األمحر( هي حامالت القوة للفرمونات 
استقبال  رسال و بإ  الشحنة   ا بجسيمان موج   يقوم ما  عند  الكولوين  تفاعل العلى سبيل املثال، حيدث  ا.  طريق إرسال البوزونات واستقباهل

بني كواركني يف نواة ذرية   ذبا جتال   وباملثل، حيدث .  بني اجلسيمات املشحونة  ن الفوتونات "حتمل" القوة إ يقال  ( الفوتونات. و )تبادل 
ووية  نالقوة ال اليت حتمل )Z  و W بوزونات ومن األمثلة اإلضافية على ذلك. اهلاستقبوا الغلوناتبإرسال  كواركانيقوم   عندما

جسيم خاص: عندما يتفاعل مع جزيئات أخرى، فإنه ال مينحهم   ز هوغنهي  ون بوز  (.  )اليت حتمل قوة اجلاذبية  ات ضعيفة( واجلرافيتونال
علمي   منوذج هذه التأكيدات جزء من. وجود كتلة للجزيئات  سبب تفسريز يف نن هيغوزو يساعد ب وبعبارة أخرى،. القوة بل الكتلة 

 اا.  الحق  والذي ستتم مناقشته  ، النموذج القياسي()  لغايةمبدئي ولكنه منتج ل
 

 الجسيمات والجسيمات المضادة
كانت  .  لإللكرتون  يف نظرية الكم النسبية ميكانيك الكم و يف أواخر العشرينات من القرن العشرين، مت دمج النظرية اخلاصة النسبية 

جبسيم آخر له   ةمرتبط ىخر باإللكرتون، واأل ةمها مرتبط احدإكل إلكرتون: النتيجة املفاجئة هلذه النظرية هي التنبؤ حبالتني للطاقة ل
  اا مت اكتشاف البوزيرتون جتريبي. وقد البوزيترون هذا اجلسيم مضاد لإللكرتون أو يُسمى. و e+ته حن شولكن  هانفس إللكرتون اكتلة 

 .  يف الثالثينيات 

املرتبطة    اجلسيمات   كتلة وعمر   نفس  هلا   جلسيمات املضادة. اله  جسيم مضاد سرعان ما اكتشف أنه لكل جسيم يف الطبيعة يوجدو 
  سيمات اجلتتضمن أمثلة تفاعالت عالية الطاقة. ويتم إنتاج هذه اجلزيئات يف يف اإلشارة.  عاكسةة متالكهربائي  تهاشحن لكن هبا، و 
  للكواركات  يمات املضادةاجلسحظ أن  )ال(.  �̅�)   السفلي  كواركمضاد الو   (�̅�)  العلوي  كواركومضاد ال  )μ+(مضاد امليون    الطاقةعالية  

  الربوتون مضاد  على سبيل املثال،    . (. حيتوي العديد من امليزونات والباريونات على جسيمات مضادةها خط فوق  باستخدامتم متييزها  ي

)p̅( هو �̅��̅��̅�  موجب الشحنة البيون و )+π( هو 𝑢�̅� . 0 يزونوامل  الفوتونكعض اجلسيمات احملايدة،  بπ  هي جسيماهتا املضادة ،
 .وخصائصها منوذجية   ضادةم سيمات جسيمات وج 1.11الجدول  يفهبا نفسها. نورد   اخلاصة 
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 الجسيمات وخصائصها 1.11الجدول 

 الجسيم المضاد الرمز اسم الجسيم 
الكتلة 

(2cMeV/) 

 متوسط العمر

(s) 

 اتلبتونال

 

 مستقر  e +e 0.511−  إلكترون 

 مستقر eυ 𝜐�̅� ≈ 0 ترينو إلكترون ن

  μ +μ 105.7 6−10 ×2.20− ميون 

 مستقر μυ 𝜐�̅� ≈ 0 ترينو ميون ن

  τ +τ 1784 13−10 ×< 4− تاو 

 مستقر  τυ 𝜐�̅� ≈ 0 ترينو تاو ن

 الهاردونات 

 مستقر p p̅ 938.3 بروتون الباريونات

 n n̅ 939.6 920 نترون

0Λ Λ المدا 
0̅̅ ̅̅̅
 1115.6 10−10 ×2.6  

  Σ −Σ 1189.4 10−10 ×0.80+ سيجما

Xi +Ξ −Ξ 1315 10−10 ×2.9  

  Ω −Ω 1672 10−10 ×0.82+ أوميجا 

  π +π 139.6 8−10 ×2.60− بيون الميزونات

π -Zero 0π 0π 135.0 16−10 ×0.83  

  K -K 493.7 8−10 ×1.24+ كاون 

k-Short K𝑆
0 K𝑆

0̅̅̅̅  497.7 10−10 ×0.89  

k-Long K𝐿
0 K𝐿

0̅̅̅̅  497.0 8−10 ×5.2  

J/ ψ J/ ψ J/ ψ 3100 21−10 ×7.1  

  Υ Υ 9460 20−10 ×1.2 لون ابس

 

  من فإنه الظروف املناسبة،  فرامتماسكة أيضاا. عند تو املادة املضادة متماسكة هي نفسها ما جيعل  املادة العادية علالقوى اليت جت 
حول   البوزيرتونات دور ت، ذراتال مضادات يف . املاءمضاد  حىت كسجنيو ألا مضاد و اهلدروجني مضاد  مضادات مثل  إنشاء ملمكنا

 .  ت املضادة ذراالذرات وال  ة بنيقارنم  3.11الشكل بني  ي  نرتونات املضادة. من الربوتونات املضادة والالشحنة   سالبة نواة
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من   الهدروجينمضاد ( في نموذج بور، تتكون ذرة a. )المضادة رات المادة والمادةأبسط ذبين مقارنة   3.11الشكل 
ثنين من امن بوزيترونات تدور حول نواة مكونة من  مضاد الهليوم ذرة تتكون( b. )بروتونمضاد ال يدور حول بوزيترون

 .  روتوننتثنين من مضادات الاو  البروتونمضادات 
 

مع  لفرتة طويلة يف الطبيعة ألن اجلسيمات واجلسيمات املضادة تقضي على بعضها  ال ميكن أن توجد املادة املضادة
 :  علالتفا وفق هذه العملية . تتم البوزيرتون – اإللكرتون   فناء  على ذلك  ومن األمثلة الشائعة. عالية الطاقة  إشعاعات إنتاج 

.γ2 → ++ e −e   

قانوين مصونية  فوتون واحد من شأنه أن ينتهك   اتضح أن إنتاج . )نني يف مكاهنماويتم إنتاج فوتو   اا، اإللكرتون والبوزيرتون خيتفيان متام
بعضهما البعض إلنتاج   أن يفنياميكن لفوتونني : حيث املعاكس االجتاه يف  اا أن حيدث أيض ذا التفاعلهلميكن كما الطاقة والعزم(.  

.  جا زو النواة، وهي عملية ُتسمى إنتاج األ  حقلبوزيرتون يف    -ن  من اإللكرتو   اا زوج أو ميكن لفوتون واحد أن ينتج.  إلكرتون وبوزيرتون 
وجود اجلسيمات املضادة يف الطبيعة ليس  .  اجلسيمات احلديثة  كواشفبشكل روتيين يف   قاسمن هذا النوع تُ اليت تكون    التفاعالت 

 اا.  علمي  خياالا 

 .  املضادة  املادة واملواد  جزيئات عن  ملزيد ملعرفة ا (https://openstaxcollege.org/l/21matter) الفيديو شاهد هذا ❖
 

 Particle Conservation Laws الجسيمات مصونيةقوانين  | 2.11
 األهداف التعليمية 

  على: ا  ، ستكون قادر الجزء من الفصلفي نهاية هذا 

 .  لبتون والغرابةال رقم  و ريون  ابال: رقم مصونية الثالثقوانين البين  يز  يتمال •

 ه. عل وبعد افت لاقبل   لبتون وغرابة الجسيماتالاريون ورقم الب  رقمتحديد إجمالي م القواعد لااستخد  •

ن الحدث هو  الغرابة لتحديد ما إذا كا مصونية لبتون و الباريون ورقم الم رقم ااستخد  •
 م تحللها. أ الجسيمات تفاعالت
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يف   مجيعها مصانة الزاوي  لطاقة والعزم والعزم دليل قوي على أن ا . هناك لفهم فيزياء اجلسيمات  جداا  ضرورية  ملصونيةقوانني اتعد 
إىل إنتاج فوتون واحد فقط ألن  يف حالة السكون مثالا البوزيرتون  - اإللكرتون فناء يال ميكن أن يؤد . مجيع تفاعالت اجلسيمات

ف العزم والطاقة  ، فإن نظرية النسبية اخلاصة تعدل تعاريالنسبية فصل يف  كما نوقش .  العزم اخلطيقانون مصونية  هذا ينتهك 
γ  عامل ، خيتلف العزم النسب للجسيم عن عزمه الكالسيكي مب. وحتديداا والكميات املألوفة األخرى = 1/√1 − (𝑣/𝑐)2  تلفخت  

 .  سرعة اجلسيمل تبعاا  ،  ∞إىل 1من  قيمته 
  الكهرباء  ظواهر  يف مجيع ية مصانة الكهربائ على سبيل املثال، الشحنة . األخرى املصونية يف الفصول السابقة قوانني  أيضاا  واجهنا
فيزيائية   عمليات يس هناك أي ل. ألن الشحنة حتملها جسيمات  ،يف مكان آخريُكتسب يف مكان ما  ة الشحن  . نقصالساكنة 
مصونية هي:  ثالثة قوانني غري مألوفة لل سيتم وصف ، من هذا الفصل التايل  زء يف اجل. حنة قانون مصونية الش تنتهك  معروفة 
 .  الوحيدة يف فيزياء اجلسيمات صونية ليست بأي حال قوانني امل  القوانني هذه. و رقم اللبتون والغرابةو يون البار  رقم

 

 مصونية رقم الباريون 

  e +n → e +− التايل:تفاعل الحىت اآلن مينع النرتون من التحلل عرب مصونية مُعتمد ال يوجد قانون  

الباريون.   رقممصونية  ال حيدث ألنه ينتهك قانون هذا التفاعل  ومع ذلك، فإن . م والطاقة والعز  ة حتافظ هذه العملية على الشحن 
باريون،  ال   رقم لتحديد إمجايل  . و التفاعل  حدوث هو نفسه قبل وبعد  للتفاعل لباريون  ا   رقم  إمجايل   يشرتط هذا القانون أن يكون حيث  
جلميع   0، و ضاد الباريون مل  - 1و للباريونات،  B = +1 القيمة الباريون رقم. يأخذ أويل  كل جسيمل Bرقم باريون تعيني يتم 

حني   ، يفB = +1 (، يكون للنرتون قيمة(بوزيرتون   –إلكرتون  )  النرتون إىل زوج )حتلل  بالعودة إىل احلالة أعاله. اجلسيمات األخرى
فإن    ذلك،ومع  .  0إىل    1اريون من  لبإمجايل رقم ا وبالتايل، ال حيدث التحلل بسبب تغري  .  0والبوزيرتون قيمة    أن لكل من اإللكرتون 
 : ربوتون مضاد ال –  عملية االصطدام بروتون 

p +p̅ → p + p + p̅ + p̅, 

رقم الباريون للعديد من    2.11الجدول  د يف. نور صفر قبل وبعد التفاعلهو باريون ال رقمباريون ألن مصونية رقم القانون  حتقق 
 .  اجلزيئات الشائعة 

 تئاة للجزيصانالمالخصائص  2.11الجدول 
   )τL(لبتون رقم ال   )μL(لبتون رقم ال )eL( لبتونرقم ال الرمز اسم الجسيم 

 رقم الباريون

(B)   
 الغرابة رقم 

 e 0 1 0 0 0− إلكترون 

 eυ 1 0 0 0 0 ترينو إلكترون ن 

 μ 0 1 0 0 0− ميون 

 μυ 0 1 0 0 0 ترينو ميون ن 

 τ 0 0 1 0 0− تاو 

 τυ 0 0 1 0 0 ترينو تاو ن 

 π 0 0 0 0 1+ بيون 

 K 0 0 0 0 1+ كاون موجب 

 -K 0 0 0 0 1− كاون سالب 

 p 0 0 0 1 0 بروتون

 n 0 0 0 1 0 نترون

 -0Λ 0 0 0 1 1 المدا صفرية 

 -Σ 0 0 0 1 1+ سيجما موجبة 

 -Σ 0 0 0 1 1− سيجما سالبة 

Xi  0 صفريΞ 0 0 0 1 2- 

Xi   سالب −Ξ 0 0 0 1 2- 

 -Ω 0 0 0 1 3− أوميجا 
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 مصونية رقم الباريون 

 دث؟ حيأن    هالتالية ميكن  من التفاعالت رقم الباريون، أي  مصونيةقانون  وفقاا ل

 

 خطة الحل: 

 .  التفاعل  بعد التتغري هذه القيمة  نقوم باحلل انطالقاا من أن، و نواتجلباريون للمواد املتفاعلة والنقوم بتحديد إمجايل رقم ا

 : لحال

 : األربعة هو  نواتجلل  الباريون ورقم ، 1 = 1 + 0هو:  املتفاعلني  جسيمنيرقم الباريون لل فإن  (، aاعل )بالنسبة للتف

  مصونية قانون  وفقاا لمسموح به   التفاعل  هذا فإن  ،ية متساو ناجتة  وال  جسيمات املتفاعلةالباريون لل  رقام ألن أ. نظرا  1 = 0 + 0 + 1 + 0
 .  رقم الباريون

 :املقرتحة هو  نواتج لل  الباريونورقم  0 = (1−) + 1هو:  املتفاعلني  جسيمنيرقم الباريون لل  فإن(، bلتفاعل )ل بالنسبة 

ال ميكن   التفاعل فإن هذا ليست متساوية،  املقرتحة نواتج الباريون الصافية للمواد املتفاعلة وال رقامأ ملا كانت . 1 = (1−) + 1 + 1 
  .حدوثه

 : ةمالحظ

عل األول، ولكنه غري مصان يف التفاعل الثاين. حتدد مصونية رقم الباريون فيما إذا كان من املمكن  مصان يف التفا رقم الباريون
 لتفاعل ما أن حيدث يف الطبيعة أم ال.   

 ؟ هدروجيننواة اللما هو رقم الباريون  :فهمكمن تحقق  1.11 
 

  لبتونالرقم مصونية 

 .  جيب أن يكون هو نفسه هقبل التفاعل وبعداللبتون  على أن جمموع أرقاماللبتون  رقمقانون مصونية ينص 

هذه  أن تكون مجيع جيب . τL، ورقم لبتون للتاو μLوقم لبتون للميون  ، eL إللكرتونلبتون ل  رقم خمتلفة:  لبتون  أرقام هناك ثالثة
  املضادة،  اجلسيماهتوبالنسبة    ،eL 1 =يكون    ونالنرتي  اتلإللكرتونات وإلكرتون. بالنسبة  يف أي تفاعل   منفصل  بشكلمصانة  الكميات  

= −1 eL0 =فيكون هلا    ات األخرىسيممجيع اجلأما   ؛ eL  .،1 = وباملثل μL 1− =و ،وميونات النرتينو   ميوناتلل μL  ابالنسبة جلسيماهت  
ي  أل  0ادة، وسيماهتم املضجل  - 1و تاو نرتينو، التاو أو لل  τL 1 =فإن قيم  أخرياا، . و ات األخرى سيملكل اجل  μL 0 =املضادة، و

  اللبتون: رقم  مالحظة )اا.  نسبي  اا أن يبقى عدد اإللكرتونات والبوزيرتونات يف الكون ثابتمصونية رقم اللبتون    ضمن . تجسيمات أخرى 
على سبيل  لعائلي )اللبتون ا رقم ومع ذلك، فقد أظهرت املالحظات اختالفات يف . يف الطبيعة  مصان، حسب علمنا، اإلمجايل 
   (.ية و التذبذبات النرتين ظاهرة ُتسمىيف    (eL املثال، 

 :املعروفة التالية ةثنائية اخلطو  إىل عملية التحلل   قانون مصونية رقم اللبتون، انظرلتوضيح قانون 

 

  و  μ+من أجل اجلسيم  μL 1− = تج هذا التحلل، نوابالنسبة ل. 0 ساوي ي  π+اللبتون للجسيم  رقم فإن التحلل األول، تفاعل يف  
=1 μL جل اجلسيم من أμν  .  ،لذلك تحلل تاو يف هذا ال ال تشارك اإللكرتونات وال رقم اللبتون للميون. ال  فاظ على يتم احللذلك ،  

 
 

 
 

 1.11مثال 
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  يف . تاو ال إللكرتون و ل لبتون الأرقام   على اظ أيضاا فوبالتايل، يتم احل . التحلل  نواتج ميع جللجسيمات األولية و ل τL 0 = و   0eL=فإن 
وبالتايل،  .   = (1−)+0+0-1 التحلل هو تجوان ل  اللبتون للميون  حني أن رقم ، يف μL 1− =اللبتون  رقم   μ+فإن للميون  الثاين، التحلل

رقم  ، يف حني أن  μ+ للجسيم    eL 0 =  مثل  ،اا أيض  إللكرتون ل  اللبتون   رقمعلى  ظ  افاحل يتم  للميون. كما    لبتون رقم ال يتم احلفاظ على  
للتاو نظراا لعدم اشرتاك   لبتونعلى رقم اليتم احلفاظ فإنه  ،اا . وأخري 0 = 0 + 1 + (1−): و التحلل ه لإللكرتون الصايف لنواتج  لبتونال

 أي من التاو أو التاو نرتينو يف التحلل.  

 لبتونالرقم مصونية  

 ميكن أن حيدث؟   نيالتالي ني رقم اللبتون، أي من التحلل مصونيةبناءا على قانون  

 

 خطة الحل: 

 جيب أال تتغري بعد التفاعل.   القيمةحل انطالقاا من أن هذه ، و نواتج والواد املتفاعلة  للم  يل اإلمجا اللبتون رقم حدد 

  :لحال

 نواتج التحلل هو: لإلكرتون  - اللبتون ، ورقم 0 يساوي  للنرتونإلكرتون  - فإن رقم اللبتون(، a) تحلل بالنسبة لل
  مصونية ممكن على أساس قانون  فإن هذا التحلل   هي نفسها،  هوبعد  للتحقبل ال   لكرتون اللبتون لإلمبا أن أرقام  .  0 = (1−) + 1 + 0 

 وبالتايل فإن أرقام اللبتون للميون والتاو مصانة.   يف هذا التحلل،  كرت شال ت . كما أن التاو وامليونات لكرتوناللبتون لإل رقم 

 نواتج التحلل املقرتحة  اللبتون للميون ل  ، ورقم 0يساوي  π-فإن رقم اللبتون للجسيم (، b) تحلل بالنسبة لل
   .ال ميكن أن حيدث  التحلل للميون فإن هذا  مصونية رقم اللبتونقانون استناداا إىل ، بالتايلو  .  1 = (1−) + 1 + 1هو:

 مالحظة: 
ن لتفاعل  فيما إذا كان من املمك  رقم اللبتون مصان يف التفاعل األول ولكنه غري مصان يف التفاعل الثاين. حُتدد مصونية رقم اللبتون 

 ما أن حيدث يف الطبيعة أم ال.   

 ؟(بوزيترون –إلكترون )زوج لاللبتون ل رقمما هو  :فهمكمن  تحقق 2.11 
 

 الغرابة مصونية

يتم مالحظتها  ات مل سيميف أواخر األربعينيات وأوائل اخلمسينيات من القرن املاضي، كشفت جتارب األشعة الكونية عن وجود ج
ي. ومل يكن  اجلو  الغالف مع الربوتونات أو النرتونات يف البيونات  إنتاج هذه اجلسيمات يف تصادمات مت . رضعلى األ اا أبد

ومع  ات، هادرونيُعتقد بأهنا  كان  لذلكوالنكلونات، و  اتللبيون تفاعالت نووية قوية يف امت إنتاجهاا. فقد ديتياعحتللها او  ا إنتاجه
  10−8  إىل  10−10 ترتاوح بني أعمارها  كانت.  ببطء شديد   دثالذي كان حي  ، ضعيفها بسبب التفاعل النووي الحتلل  عدلذلك، فقد ت 

وكانت هذه اجلسيمات  .  ثانية 2310− يبلغ  النووية القوية   من خالل التفاعالت حني أن العمر االفرتاضي للجسيم الذي يتحلل    ، يف ثانية
هلذه األسباب، توصف هذه اجلزيئات  البيون والنواة.  اصطدامات أزواج يف على شكل  اا نتج دائمغري عادية ألهنا كانت تُ  اا أيض

 وفقاا للتفاعل التايل:   ات الغريبةسيماجلهذه زوج من عملية إنتاج وحتلل  4.11الشكل   يوضح .  غريبة  أهنا ب اا املكتشفة حديث

.0+ K 0Λ + p → - π 

   لمعادلة:ل  من خالل التفاعل النووي الضعيف وفقاا  0Λ اجلسيمبعدها يتحلل 

+ p, −π → 0Λ 

 
 

 
 

 2.11مثال 
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 :  التفاعل الضعيف من خالل   الكاونيتحلل و 

.−π+  +π → 0K 

 

 .الصورةهذه رسم يمثل  ( b) ة؛يالفقاع الحجرة( صورة a. )تفاعالت الهدرونات 4.11الشكل 
 

غري  ها ولكنالقوية،  التفاعالت يفة صان خاصية جسيمية م باخرتاع اجلسيمات  و فيزيائيقام  الغريبة،لرتشيد سلوك هذه اجلسيمات 
تساوي غرابة  . وجود كوارك غريب ب ، وكما يوحي االسم، فهي مرتبطةالغرابة ب ُتسمى هذه اخلاصية. التفاعالت الضعيفة  مصانة يف

غرابة مجيع  جمموع للتفاعل أو التحلل ) لية لكأن تكون الغرابة ا غرابة ال تقتضي مصونية  .اجلسيم عدد الكواركات الغريبة للجسيم
والتفاعالت   قويةالتفاعالت اليف  حيث تكون مصانة: ةمطلق  ت الغرابة ليسه. مصونية ل التفاعل وبعدقب ا نفسه ( هي اجلسيمات
  2.11الجدول  يف  ات الشائعة سيمعدد الغرابة للعديد من اجل عطى يُ . يف التفاعالت الضعيفةكذلك   تليس  هاولكن  ،الكهرطيسية 

 الغرابة مصونية

(a ) عل التايل؟ التفادث ، هل ميكن أن حيملصونية الغرابة وفقاا 

+ n. −+ K +K →+ p  −π 

(b )القوة النووية الضعيفة من خالل  يتم اعتدال التحلل التايل: 

 3.11مثال 
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.0π+  +π → +K 

 إذا مل يكن األمر كذلك، فهل ميكن أن حيدث التحلل؟  على الغرابة؟ تحللهل حيافظ ال 

 خطة الحل: 

 .  عل التفاأن هذه القيمة ال تتغري يف من   احلل انطالقاا و   نواتجحتديد غرابة املواد املتفاعلة وال

 : لحال

(a  )البيون   وبالتايل، فإن التفاعل النووي القوي بني.  0 = 0 + (1−) + 1 :هي لنواتج  والغرابة ل ،0 = 0 + 0:  الغرابة للمواد املتفاعلة هي
 .  التفاعل هذا  يف  اا أيض مصانالحظ أن عدد الباريون  . الغرابةمصونية قانون  والربوتون ال حيظره

(b )ألن  اا ممكن التحلل ومع ذلك، قد ال يزال . ال حيفظ الغرابة تحلل ، وبالتايل فإن ال0و  1هي  ه الغرابة قبل هذا التحلل وبعد ،
 .  الضعيف على التحلل  الغرابة ال ينطبق مصونية قانون 

 مالحظة: 

ن مصونية الغرابة حتدد فيما إذا كان من املمكن لتفاعل ما  الغرابة مصانة يف التفاعل األول ولكنها غري مصانة يف التفاعل الثاين. إ
 أن حيدث يف الطبيعة أم ال.   

 ؟ للميونة رقم الغرابما هو   :فهمك من  تحقق   3.11 
 

 Quarks  الكواركات | 3.11
 األهداف التعليمية 

  على: ا  ، ستكون قادر الجزء من الفصلفي نهاية هذا 

 .  عروفة الكواركات الستة الم  مييزوت  ةقارن م •

 .  لتحديد الشحنة الكلية لهذه الجسيمات دروناتام تركيبة كوارك الهااستخد  •

 . شرح األدلة األساسية لوجود الكواركات •
 

ات  سيمدرونات ليست جسيمات أولية ولكنها مصنوعة من جا إدراك أن اهلب، بدأ علماء فيزياء اجلسيمات  القرن املاضي  يف ستينيات 
يمس  جل  Finnegans Wake  رواية  يفذكرت    ن قبل الفيزيائي موري جيلمان، من عبارةم"كوارك"  ة اسم  . )مت صياغ الكواركات ُتسمى
(.  s( والغريب )d( والسفلي )uُتسمى العلوي )  عتقد أنه مل يكن هناك سوى ثالثة أنواع من الكواركات، يف البداية، كان يُ (.  جويس

(  b( والقاعدة )c) حراالس ليشمل - ه عدد اللبتونات نفس أنه ري لالهتمام، ومن املث - ومع ذلك، سرعان ما منا هذا الرقم إىل ستة 
   (.tوالقمة )

كل  .  B = 1/3 رقم الباريون هلا ، و (2/3eأو  1/3eية )وهلا شحنة كسر ، (s = 1/2)سبني  مجيع الكواركات عبارة عن فرمونات نصف
أمساء    3.11الجدول  يفله تتمتعان باشارة معاكسة. نورد  شحنته ورقم الباريون لكن ها، و الكتلة نفسب كوارك مضاد كوارك له  

 .   ها الكواركات الستة وخصائص
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 الكواركات 3.11الجدول  

 الكوارك 
 الشحنة 

 ( e  واحدة)مقدرة ب 
 (s)رقم الغرابة  رقم الباريون  سبين ال

 1/3 1/2 1/3 0- ( dالسفلي )

 2/3 1/2 1/3 0+ ( uالعلوي ) 

 1/3 1/2 1/3 -1- ( sالغريب )

 2/3 1/2 1/3 0+ ( cالساحر )

 1/3 1/2 1/3 0- ( bالقاعدة )

 2/3 1/2 1/3 0+ ( tالقمة ) 
 

  كواركالات تركيب

.  من ثالثة كواركات  اتتتشكل الباريون.  دروناتا اهليف جمموعات من اثنني أو ثالثة لتكوين    اا ، ترتبط الكواركات معاا كما ذكرنا سابق 
 املوجب دلتا  ال  باريون  ومن املثري لالهتمام، أن .  وخصائصها   اةتو احملذلك الكواركات  وك،  وذجية مالن  ت الباريونا   4.11الجدول   رد يفنو و 

(Δ+)  وباملثل، فإن كتلة . 1/2بدالا من  3/2 الكلي للجسيم هو سبنيلربوتون، ولكن الاملكونة ليتكون من نفس الكواركات الثالثة  
Δ+ ةيصفر الدلتا وباريون ال تون، كتلة الربو مرة من   1.3 تساوي  3/2 ذات السبني (0Δذات السبني ) مرة من كتلة   1.3 تساوي 3/2
أنه ال   اا ومن املثري لالهتمام أيض. الكتلة  طاقة )أو العزم الزاوي( للجسيم تسهم يف سبنيبال من الواضح أن الطاقة املرتبطة. ونالنرت 

بالكواركات  حبيث الميكن ربطها  جداا كبرية تتحلل بسرعة   ة قمكواركات ال، ألن  قمةكواركات ال  ذات باريوناتأي  بوجوديُعتقد 
 .  إنتاجها  أثناءاألخرى 

 

 باريونكواركات ال 4.11الجدول 

 الكواركات  الرمز  االسم 
 الشحنة 

 ( e  واحدة)مقدرة ب 
 سبين ال

 الكتلة 

)2c(GeV/ 

 p u u d 1 1/2 0.938 بروتون 

 n u d d 0 1/2 0.940 نترون 

 Δ u u u 2 3/2 1.232++ دلتا موجب موجب 

 Δ u u d 1 3/2 1.232+ دلتا موجب 

 0Δ u d d 0 3/2 1.232 دلتا صفر

 Δ d d d -1 3/2 1.232− دلتا سالب 

 Λ0 u d s  0 1/2 1.116 المدا صفر 

 Σ u u s 1 1/2 1.189+ سيجما موجبة  

 0Σ u d s  0 1/2 1.192 سيجما حيادية  

xi   سالبة −Ξ s d s -1 1/2 1.321 

xi 0 ية  حيادΞ s u s 0 1/2 1.315 

 Ω s s s -1 3/2 1.672− أوميجا سالبة 

 C Λ u d c 1 1/2 2.281+ المدا مسحورة  

 0bΛ u d b 0 1/2 5.619 قاعدة مسحورة  
 

ذلك  امليزونات النموذجية وك  5.11 الجدول يف ردالكوارك املضاد. نو -كواركال زوج  – اثنني من الكواركات من امليزون  يتكون
+𝜋. باعتبار صيغة البيون هي ) وخصائصها  احملتواة ركاتالكوا = u�̅� البيون   ة اخلاص به، فإن شحن يمحتوى الكواركلل  (. وفقاا
 ي:  ه

 

ك  الكوار  تركيبة فس. ن0يساوي  +π  امليزون . سبني 1أو  0لذا فإن السبني الناتج هو ، (½ = s)سبني ون كال الكواركني نصف كِّ يُ  
 . π+كتلة امليزون   مرة من 5.5 حنو ته . هذا امليزون كتل 1مع السبني   )ρ(عطي امليزون رو الكوارك املضاد ت  –
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 يةكواركال البنية

 . باريون هلذا ال  غرابة الو توافق مع القيم املعلومة للشحنة والسبني ي   0Ξ للباريون   5.11الجدول  الوارد يف يالكوارك الرتكيبن أ  أثبت 
 خطة الحل: 

  باريون ل ل للتنبؤ باخلصائص الناجتة معاا   الكواركات هذه  خصائص  جنمع  ميكننا أن   .)s u s(علوي  غريبني وكوارك    من كواركني  0Ξيتكون  
0Ξ . 

 الحل: 

مع   مبا يتفق صافية،  شحنة  ليس هلا أي (s u s) بالتايل، فإن الرتكيبو  2e/3 يه uالكوارك وشحنة  e/3−ي ه s الكوارك شحنة 
فإن  ،  2/3  أو  1/2   إما   ذي سبنيجسيم   ميكن أن تتحد إلنتاج   -1/2ذات السبني   كواركات ة ثالثا أن  . مب0Ξللباريون    الشحنة املعروفة 

 + (1−) : هي  )s u s( رتكيبة لل الغرابة الصافية فإن ، اا أخري . و )s (1/2 =وهو  0Ξللباريون  مع السبني املعروف  ي يتفق تكوين الكواركال

 .ةالتجرب  مع اا وهو ما يتفق أيض  ،2− = (1−) + 0

 مالحظة: 

ميكن  التنوع الكبري يف الباريونات وامليزونات  .املكونة له  الكواركات من خصائص 0Ξباريون ال وغرابة سبني و  ميكن حتديد شحنة
 العلوي والسفلي والغريب والساحر والقاعدة والقمة.  فقط:  الستة كواركاتالخصائص إرجاعه إىل 

           ؟للبيونالباريون   ما هو رقم :تحقق من فهمك   4.11  
 

 ات الميزون كوارك 5.11الجدول 

 السبين   (  eالشحنة )  الكواركات   الرمز   االسم  
 الكتلة 

)2c(GeV/ 

 π 𝑢�̅� 1 0 0.140+ بيون موجب  

 ρ 𝑢�̅� 1 1 0.768+ رو موجب  

 π �̅�𝑑 -1 0 0.140− بيون سالب

 ρ �̅�𝑑 -1 1 0.768− رو سالب  

 �̅�𝑑 0 0 0.135أو    0π �̅�𝑢 بيون حيادي

 �̅�𝑠   0 0 0.547أو  �̅�𝑑أو    0η �̅�𝑢 إيتا حيادي 

 K 𝑢�̅�   1 0 0.494+ كاون موجب  

 0K 𝑑�̅� 0 0 0.498 كاون حيادي 

 K �̅�𝑠   -1 0 0.494− سالب   كاون

J/Psi J/ψ 𝑐̅𝑐 0 1 3.10 

 0η 𝑐𝑐̅ 0 0 2.98 إيتا مسحورة  

D   0 حياديD �̅�𝑐 0 0 1.86 

D 0* حياديD �̅�𝑐 0 1 2.01 

D   موجب +D �̅�𝑐 1 0 1.87 

B   0 حياديB �̅�𝑏 0 0 5.26 

 ϒ 𝑏�̅� 0 1 9.46 أبسلون 
 

 

 

 
 

 
 

 4.11مثال  
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 اللون

الستبعاد، لذلك قد يكون من املدهش معرفة أن الكواركات الثالثة ميكن أن  باويل ل بدأ متفقة مع م فرمونات الكواركات عبارة عن 
  راغمن الف   هايف املنطقة الصغرية نفس اجداو ت أن ي  علويني نيكواركلعلى سبيل املثال، كيف ميكن .  بعضها البعض داخل نواةب  تلتصق

التفاعل   يفالذي تلعبه    الدوركما أن    باللون   ُتسمى هذه اخلاصيةم.  رتع خاصية ثالثة جديدة لتمييزهخناحلل هو أن  و   داخل بروتون؟ 
 ".  قويةال شحنة "بال هلذا السبب، يُسمى أحياناا لون الكوارك. الشحنة يف التفاعالت الكهرطيسية بهيشبه ما تقوم  النووي القوي 

  كل نوع من  .الكواركات ليست ملونة بالفعل(ف - هذه جمرد عالمات . )ثة ألوان: األمحر واألخضر واألزرق تأيت الكواركات بثال
  كوارك و   كواركات غريبة: كوارك غريب أمحر  ةعلى سبيل املثال، توجد ثالث.  خرآميكن أن ميتلك أي لون    (u, d, c, s, b, t)ات  كواركال

درونات  ا لتكوين ه اا الكواركات اليت ترتبط معة. ضادالكواركات املضادة هلا ألوان م . كوارك غريب أزرقو  أخضر غريب 
ايل، جيب أن حيتوي الباريون على كوارك أمحر  حمايدة اللون أو عدمية اللون أو "بيضاء". وبالتجيب أن تكون  وامليزونات(   )الباريونات

مضاد   - زرقأو األ ، مضاد األمحر  - األمحرت بأحد األلوان التالية: على زوج من الكواركاحيتوي امليزون  وباملثل،. وأزرق وخضراء
باويل  ن انتهاك مبدأ ادرون، دو اهليف  هاحالة السبني نفس يفني كواركإجياد  وبالتايل، ميكن مضاد األخضر.  - ، أو األخضراألزرق

 .  ألن ألواهنما خمتلفة  ، الستبعادل
 

 التقييد اللوني )التقييد الكواركي( 

ويف   (SLAC) طي اخل  تسريعلل مركز ستانفورد  أول دليل قوي على وجود الكواركات جاء من سلسلة من التجارب اليت أجريت يف
حني قام بدراسة البنية داخل   رفورد ذر  متاما كما فعل  وتون، وقد ُصممت هذه التجربة الستكشاف بنية الرب . 1970عام  حنوسرين 

  هذه الطاقة   . عند GeV 20تفوق    طاقة ب بالربوتونات   اإللكرتونات  تبعثر جسيمات ألفا اليت قام هبا. مت صدم   جتارب من خالل    ذرةال
 :  لإللكرتون هو  دي برويل، لذلك فإن الطول املوجي لE ≈ pcيكون 

  

ميكن استخدام اإللكرتونات الستكشاف  بالتايل فإنه و (. m 15−10 حنو الربوتون )ون أصغر بكثري من قطر الطول املوجي لإللكرت  
 .  صخرية البال اجل تسري عرب سلسلة  السيارات اليتمتاما كما هو احلال عند استخدام بنية النواة 

داخل   تشتت صغريةري إىل وجود مراكز ، مما يشاا زوايا كبرية جد عند احنرفت قد أن بعض اإللكرتونات  SLAC وجدت جتارب
استخدمت  . الكواركات سبني 1/2ذات سبني يساوي ة من مواقع تبعثر مع اإللكرتونات امل اا كان توزيع التشتت متسق.  الربوتون

 كلتا  يف. الصغرية بعثرمراكز الت على دليالا  اا جدت هذه التجربة أيضقد و و . النرتيونات بدالا من اإللكرتونات  CERN التجارب يف
 .  مع منوذج الكوارك ا يتفق ، مب-  e 1/3  أو 2/3e+ كانت إما   تبعثرةسيمات املاجلالتجربتني، أشارت النتائج إىل أن شحنات 

 . ملعرفة املزيد حول الكواركات  (https://openstaxcollege.org/l/21quarks) الفيديو شاهد هذا   ❖
  اا مل تنتج أي جتربة كواركأنه   ومن املثري لالهتمام،.  دون الذرية   للجسيمات لعامل املعقد  يف تنظيم ا  اا كبري   اا لقد حقق منوذج الكوارك جناح

متييزها بسهولة عن اجلسيمات األولية املعروفة، واليت   كل الكواركات هلا شحنة كسرية، وبالتايل جيب إطالقاا. معزوالا 
للتفاعالت   يف النماذج احلالية  املعزولة؟  الكواركات ةحظ اليتم مال  ذاملا. eمن املضاعفات الصحيحة للقيمة كلها  شحنتها تكون

 تقيد الكواركي.  ال بداللةاجلسيمية، يتم التعبري عن اجلواب 
باحلرية   الكواركاتهذه  تتمتع  راغ.  يف منطقة صغرية من الف  ني أو ثالثتثن االكواركات يف جمموعات من    تقييدإىل    يالكواركتقيد  يشري ال
الكواركات عن   هذه ابتعدت ومع ذلك، إذا ا.واستقباهلالقوية( قوة ال ، وإرسال الغلونات )حامالتراغهذا الفلتنقل يف يف االتامة 
يتم ربط  (، حيث 5.11الشكل ) للصيد  سالح يستخدم  وهو بوال، ال ل فعهذا ال . يشبه سحبها قوم ب، فإن القوة القوية ت بعضها 
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يتوافق البوال مع الباريون،  . األخرى عن اا ألي من الصخور أن تتحرك بعيد ال ميكن حبيث أنه احلجارة بنقطة مركزية بواسطة خيط، 
 اا.  النظام مع واحلجارة تتوافق مع الكواركات، واخليط يتوافق مع الغلونات اليت تربط 

 

تتوافق الصخور الموجودة في هذه الصورة  . حيث للصيد الباريون يشبه البوال، وهو سالح يستخدم  5.11الشكل 
 . من الكواركات األخرى يجب أن تظل قريبةها كنلحركة، ولاة الكواركات حر . باريونال كاتكوار  مع

 

 Particle Accelerators and Detectors مسرعات الجسيمات والكواشف | 4.11 

 األهداف التعليمية 

  على: ا  ، ستكون قادر الفصلالجزء من  في نهاية هذا 

 .الجسيماتعات مختلفة من مسر النواع  األ  مييزمقارنة وت •

 .النموذجيةتصادم الآللة  آلية العملصف الغرض والمكونات و و  •

 .النموذجيالجسيمات متعدد األغراض   كاشفالفرعية ل  كواشفشرح دور كل نوع من ال •

 .الجسيماتم انحناء مسار الشحن لتحديد عزم  ااستخد  •
 

هذه الغاية هي إنتاج   الطريقة األساسية املستخدمة لتحقيق.  هلدف من فيزياء اجلسيمات التجريبية هو قياس اجلسيمات األولية بدقة ا
تستخدم هذه  . ة ياحلساس عالية أجهزة كشف جسيمات  استخدام نواتج ومن مث قياس  ، هذه اجلسيمات يف تصادمات عالية الطاقة

  اشف و وك صف مسرعات هو و  زء من الفصلهذا اجل الغرض من. التجارب الختبار ومراجعة النماذج العلمية للتفاعالت اجلسيمية 
 .ات وأجهزة الكشفسرعتقدمي تاريخ موجز عن امل تعتمد اآلالت احلديثة على األجهزة السابقة، لذلك من املفيد.  اجلسيمات

 

 الجسيمات المبكرةمسرعات 

هربائية  احلقول الك باستخدامما يتم حتقيق هذا التسارع  وعادةا . آلة مصممة لتسريع اجلسيمات املشحونة هو  مسرع الجسيمات 
  كمون اليف الرابط التايل )  غراف فان ديشاهد مسرع  اجلسيمات  لى مسرع  مثال بسيط عكو .  و كليهماالقوية أ  احلقول املغناطيسيةأو  

كرة معدنية   على شحنات ال بتجميع  اتهذا النوع من املسرع قومي  (. )(/http://cnx.org/content/m58427/latest الكهربائي
يتم استخدام احلقل لتسريع   مبا فيه الكفاية، اا للكرة كبري  ساكنالكمون الكهر عندما يكون فرق . جموفة باستخدام حزام متحرك

http://cnx.org/content/m58427/latest/)
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ات جديدة،  سيمكبرية مبا يكفي إلنشاء ج  ليستفان دي غراف  مسرع الطاقات اليت ينتجها. ات من خالل أنبوب مفرغ سيماجل
 .  لالستكشاف املبكر للنواة الذرية اا كن اجلهاز كان مهمول

  اللينك   اجلسيمات املشحونة املنتجة يف بدايةيتم تسريع   (.  "linac"  )يُطلق عليه اسم  ميكن إنتاج طاقات أكرب بواسطة مسرّع خطي
اجلسيم املشحون إىل الداخل،   يتم ضبط اجلهد بني زوج معني من األنابيب لسحب. خبط متواصل من األنابيب اجملوفة املشحونة 

مبعىن آخر، يتم تطبيق  . إىل اخلارج املشحون  اجلسيم بني الزوج التايل من األنابيب لدفع كمونومبجرد وصول اجلسيم، يتم ضبط ال
  احلديثة  كاللينأجهزة  تستخدم(. 6.11الشكل )  بعناية املتزامنة الركالت الكهربائية األنابيب سلسلة منفيها  عطيالفولتية بطريقة ت 

  ج احمليط ا مو أ  متاماا كما تدفعالكهرطيسية املتذبذبة، واليت تدفع اجلسيم إىل األمام  احلقول اليت تنشئ (RF) الرتددات الراديوية جماوب
تحرك اإللكرتونات ذات الطاقات احلركية اليت  . )ت MeV 100تسريع اإللكرتونات إىل أكثر من  جهزة اللينك  ميكن ألمن يتزجل عليها.  

ما تستخدم املعجالت اخلطية يف املرحلة األوىل    اا غالب أحباث اجلسيمات احلديثة،رب سرعة الضوء.( يف  اقسرعة ت ب  MeV 2  لىزيد عت
   .من التسارع 

 

  

 

كل . سلسلة من الركالت الكهرطيسية عبرالجسيمات  بتسريع األنابيب المشحونة قومخطي، تالمسرع الفي    6.11الشكل 
 .أسرع أثناء تسارعهن األنبوب السابق ألن الجسيم يتحرك بشكل م أطوليكون أنبوب 

 

 تسريعالأنابيب 

.  فجوات  أنبوب تسريع تفصل بينها 2000لى ع MeV 800طاقتها احلركية  ربوتونات الخطي مصمم إلنتاج حزمة من  مسرعحيتوي 
 (.  U = qV: تلميح)  ؟الذي جيب تطبيقه بني األنابيب لتحقيق الطاقة املطلوبة  كمون، المتوسط  هو  ما

 خطة الحل: 

  بني طريف  كمونهي فرق ال V و هي شحنة الربوتون  q حيث ، U = qVالطاقة املمنوحة للربوتون يف كل فجوة بني األنابيب هي
الطاقة لكل فولت   من  eV 1 يكتسب الربوتون فإن  ،C −19× 10 1.6 ( 1 eV = (1V) ( و C −19= 1.6 × 10 qe = q أن. مبا الفجوة

 5.11 مثال



 

584 

  كمون ال. ف إىل الطاقة يف كل فجوة اضحبيث يُ ، املطبق على األنابيب ناوباملت  كمونالمت توقيت  .هبا الفجوة اليت مير لى طريفع
 MeV 800منح كل بروتون طاقة تبلغ  يل  MeV 800ويساوي  الفجوات كمونات هو جمموع   الفعال

 الحل: 

 أو  MV 0.4هو  املطبق كمون اللذلك، فإن متوسط . MeV 800 كمونات على أطرافها يبلغفجوة وجمموع ال 2000هناك 

 400 kV . 
 مالحظة: 

،  أعلى  طاقة ات للوصول إىل لفجو لبكثري  علىأ كمون ىل  إ اج تحن ساليعد أمراا صعباا. ولكننا  فراغال يف  كمون هبذا املطال   حتقيق
ات  جسيملل  بواسطة املسار الدائري تروناتالسنكرو  مساعدة يتم. GeV 50اليت تبلغ طاقتها  SLAC تلك املوجودة يف منشأةك

جيعل   . والذي من شأنه أنبعدد املدارات  اتبشكل فعال عدد التسارعو املتسارعة، واليت ميكن أن تدور عدة مرات، مما يضاعف 
 ممكنا.    TeV 1 الوصول إىل طاقات أكرب من 

 ؟V 1يبلغ   كمون  فرق عرب ارعه ها اإللكرتون يف تسكتسبمقدار الطاقة اليت ي ما  :فهمك من تحقق   5.11  
 

السيكلوترون احلقول الكهربائية  يستخدم (. 7.11الشكل أو املسرع الدوراين ) و السيكلوترون اللينك ه إن مسرع اجليل التايل بعد 
سطة حقل  بوا يف وسط السيكلوترون أوالا  يتم تسريع اجلسيم. لتسريع اجلسيمات يف مسار حلزوين دائري  ة الثابت غانطوامل  ةتناوب امل

فإن   ، Dحرف  على شكل الذي يكون عرب اجلسيم املغناطيس . عندما يDحرف  طيسني على شكلا كهربائي يف فجوة بني مغن
  القوى والمجاالت المغناطيسية فصل  نوقشت قوة لورنتز يف . ) قوة لورنتزينحرف إىل داخل املسار الدائري حتت تأثري  اجلسيم

http://cnx.org/content/m58737/latest/)( .) بنصف قطر   يرتبط  اجلسيمعزم فإن يف الطاقة،  ضياعات بافرتاض عدم وجود
 العالقة التالية:  االحنناء ب

 

ة  صاحل ه العالقة هذ. املرت مقدراا بهو نصف قطر املسار )"املدار"(  r ، وTeslaواحداته  B ، (GeV/cواحداته ) ،هو العزم  p حيث
الكهربائي، وتستمر   قل يتم عكس احلف  الكهربائي،ل قيعيد املسار الدائري اجلسيم إىل فجوة احل . للسرعات الكالسيكية والنسبية

 .  اإللكرتونات اجلهاز غادر إىل أن ت - اا باجتاه اخلارجحلزوني -  مع تسارع اجلسيم، يصبح نصف قطر االحنناء أكرب. العملية
 

 

  ات بينسيمالجمع مرور . في مدارات دائرية تسيماالج كيلتحر  اً مغناطيسي حقالً تستخدم السيكلوترونات   7.11الشكل 
تتسارع الجسيمات   بذلكو  ،الفجوة  لى طرفيع كمونيتم عكس ال ، Dاأللواح المغناطيسية التي تكون على شكل الحرف 

 .مرتين في كل مدار
 

 .  السيكلوترونات  عن املزيد  ملعرفة )https://openstaxcollege.org/l/21cyclotron( الفيديو  هذا شاهد ❖

 
 

 
 

http://cnx.org/content/m58737/latest/)
https://openstaxcollege.org/l/21cyclotron
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يتم  .  طاقات أعلى اجلسيمات إىل   لتسريعاملتزايدة    ل املغناطيسيقوقوة احل  كمون املتناوب يستخدم ال  دوراين مسرع  هو    لسنكروترونا
الرتددات   اتجتويف مزامنة  تتم انط.  ، ويتم توجيهها وتركيزها بواسطة مغترددات راديوية   ة بواسطة جتويفات تسريع اجلسيمات املشحون

الطاقة  ذات    ات سيماجل يتطلب توجيهة املسرع بالتزامين.  ات أثناء مرورها، ومن هنا جاءت تسميسيم"ركالت" للج  عطاء إلراديوية  ال
اجلسيمات   تتحرك عندما. ة ياحلرار الضياعات لتقليل ناقلية ال انط فائقة ما تستخدم مغ اا مغناطيسية قوية، لذلك غالب  حقوالا  العالية 

حركة   هي  الدائرية  احلركة)حيث أن   للنظرية الكالسيكية، فإن أي جسيم مشحون يتسارع  اا وفق  :يف دائرة، فإهنا تشع الطاقة  املشحونة
اإلشعاع مفيد للعديد من األغراض   هذا. السنكروترون  عاعإش بيف السنكروترون، يُسمى هذا اإلشعاع اا. يشع أيض متسارعة( 
 .  واددراسة املالطبية و  غراضاألكاألخرى،  

 طاقة اإللكترون في السيكلوترون

املغانط اليت تكون على  وكان نصف قطر  ،  Tesla 1.5املغنطيسي    شدة احلقل إذا كان  .  يتم تسريع اإللكرتون باستخدام السيكلوترون 
 ما هي الطاقة احلركية للجسيم اخلارج؟ ف ،D 1.2 mشكل حرف 

 خطة الحل: 

.  ، فسيخرج اإللكرتون من اجلهازDاملغانط اليت تكون على شكل حرف  إذا جتاوز نصف قطر مدار اإللكرتون نصف قطر
خروج    عزم   حساب يتم  .  املتسارعة وطاقتها اجلسيمات لعزمنصف القطر، وبالتايل،  ل أعلى    اا حد  املغانط يضع  نصف قطر فإن   لذلك،

 (.  النسبية )  عزم اجلسيممن لجسيم لطاقة اخلروج   حسابميكن . املغناطيسي ل قاحل اجلسيم باستخدام نصف قطر املدار وقوة

 :لالح

 :  يف الطاقة، فإن عزم اجلسيم يف السيكلوترون هو   ضياعاتعدم وجود  بفرض

p = 0.3 Br = 0.3 (1.5 T)(1.2 m) = 0.543 GeV/c. 

لذلك جيب  ، MeV  2mc 0.511 =لإللكرتون، ساكنة كرب بكثري من طاقة الكتلة الأ GeV = 543 MeV= 0.54 2pc 3العزم  طاقة 
 ي:  الطاقة الكلية لإللكرتون ه(. النسبية فصل طاقة اإللكرتون )انظرة لالنسبي  عالقة استخدام ال

 

 مالحظة: 

شكل  على  تقريبااتكون كلها لإللكرتون  الطاقة الكلية مبعىن آخر، . ةساكن الطاقة الكلية لإللكرتون أكرب بكثري من طاقة الكتلة ال
 .  اجلسيمات لعالج السرطانب ة جلاعاملأو يف  إلجراء جتارب فيزياء نووية ميكن استخدام السيكلوترونات .  طاقة حركية 

يحدث إذا  س   يذال  ما.  حقل مغناطيسي موحد  عزم معني يف قوس عرب ذو  ينتقل جسيم مشحون    : من فهمك تحقق  6.11   
 ل املغناطيسي؟ قمت مضاعفة احل 

 

 ة تصادمالم الحزم آالت

يتم   ة،كتليلعالقة أينشتاين اخلاصة بالطاقة ال  اا وفقمرتفعة. طاقات    عندات سيمطريق تصادم اجلات جديدة عن سيمميكن إنشاء ج
حزم  آالت    هي باستخدامبذلك   الطريقة األكثر فعالية للقيامتشكل.  للجسيم امل  كتليةإىل طاقة    ة تصادمسيمات امل اجلحتويل طاقات  
طاقة   عند، وختزن احلزم يكلوتروين س مسرع يف بشكل متعاكس تدورانتني حزمة تصادم احلزم املآلة  تشكلاملتصادمة.  اجلسيمات
 يف اللحظة املناسبة.    ساساحلكاشف المركز  ز احلزم على بعضها يفيرتك تقوم ب ثابتة، مث 

 
 

 
 

 6.11مثال 
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يتم إنشاء  (. 8.11الشكل ) ، وتقع يف إيثاكا، نيويوركلكرتوناإل  لتخزين كورنيل   هي حلقةة م د صات املاحلزم لة النموذج األويل آل 
مث يتم حقن اجلسيمات يف حلقة  . MeV 150اخلطي ويتم تسريعها حىت  سرعيف بداية امل )  e+  (والبوزيرتونات ) e  (اإللكرتونات

إىل   عندما تصل احلزم . GeV 6  حىت  GeV 4.5إىل  راديوية ت الالسنكروترون الداخلية، حيث يتم تسريعها بواسطة جتاويف الرتددا
بشكل متعاكس   تدوران تان اللتان احلزم . تنتقلهانفس الطاقةعند ، يتم نقلها و "ختزينها" يف حلقة ختزين خارجية السرعة املطلوبة 

  طويق والبوزيرتونات بت  وم اإللكرتوناتتق.  االصطدامات ني وقت  حىت حي  ما منفصلتنينفسه، ولكن يتم االحتفاظ هب  الطرد أنبوب    عرب
 .  كل ثانيةيف  مرة  390000ة يف جمموعات لاآل

 

  

 

لتسريع اإللكترونات والبوزيترونات إلى   اً وسنكروترون اخطي اً مسرعلكترون اإل تخزينكورنيل لتستخدم حلقة   8.11الشكل 
4.5–6 GeVلجسيماتاشف افي ك هالك الطاقة حتى يتم اصطدامفي حلقة التخزين الخارجية في ت بالجزيئات تم االحتفاظ. ي . 

  

الفوتون زوج    ينتج .  كتشافهالتكفي ال   جداا لفرتة قصرية    وجدي إلنتاج فوتون،    اا بعضبعضها    يفين بوزيرتون،  باللكرتون  اإلم  اصطدا  عند
ذا مت إنتاج الكواركات، فإن  ات. إاركالكو من  أو زوج  مضاد(    وتاو  أو تاو   وميون مضاد أو ميون    بوزيرتون إلكرتون و   اللبتون )مثالا من  
بوزيرتون    - العزم الكلي األويل لنظام إلكرتون ألناا  تقريب  سكون يتم إنشاء هذه امليزونات يف حالة  .  𝑏�̅�و    𝑐𝑐̅  ، مثال ات تتشكليزونامل

الكتل الفريدة    يت تتوافق معولكن فقط عند الطاقات "الرنانة" ال   الحظ أنه ال ميكن إنشاء ميزونات عند أي طاقة تصادم.  هو صفر 
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غري مستقرة للغاية وتتحلل بسرعة إىل جزيئات أخف   تكون  هبذه الطريقة  مت إنشاؤها  اليت  يزونات (. امل 5.11الجدول ات )للميزون
 .تفاعالت اجلسيمات  عن معلومات قيمة  التصادم " شظايا " توفر.  اإللكرتونات والربوتونات والفوتوناتك

أكرب مسرع يف   حالياا  (LHC) مصادم هادرون الكبري . أكثر قوةة تصادماحلزم امل سيمات، أصبحت آالت مع تقدم جمال فيزياء اجل
إىل إمجايل الطاقة املتاحة إلنشاء   ( W ) الكتلة طاقة يشري مركز. TeV 6تتجاوز حزمية  طاقاتعند العامل، يصطدم الربوتونات 

متت مناقشة مفهوم اإلطار املرجعي  . كتلةإطار مركز اليمات الواردة يف اجلس تصادم، أو إمجايل طاقة الات جديدة يف جهاز سيمج
قادر على    LHCوبالتايل، فإن (. )(/http://cnx.org/content/m58317/latest والتصادمات الخطي  العزم فصل  ملركز الكتلة يف 

 العالقة:  طاقة مركز الكتلة ب . تعطى12TeVكتلة إمجالية تتجاوز ب أو أكثر  واحد جسيم إنتاج 

 

 .  ن سكو ال امها كتلت 2m و 1m عزمهما، و قيم هي  2pو  1p(،  2و   1)  ينالوارد  نيلجسيمل  ة الكليةطاقال مها  2E و 1E :حيث

 جسيم جديد إنشاء

 املطلوبة؟  احلزمة  طاقةهي  ماناظر.  بوزيرتون مت   -  يف مصادم إلكرتون (𝑏�̅�) وهو ميزون   (ϒ) األبسلون يتم إنشاء كتلة

 خطة الحل:

  امليزون  هلذا ساكنة الكتلة ال طاقة أن تذكر  )https://openstaxcollege.org/l/21particledata( مجموعة بيانات الجسيمات 
P1⃗⃗: متناظر أي أنألن املصادم  طاقة مركز الكتلة ساب أعاله حل عالقة الواردةال بسيطت كن . ميGeV 10.58 حنو تبلغ   ⃗ = P2⃗⃗ كما  ⃗ 
  سيم اجل وأصغر بكثري من كتلة( 0.511MeV 2cem =) متطابقة  املتصادمةوالبوزيرتونات  إللكرتونات لة ساكنالكتل الأن 

 .  2E = 1E = beamE طاقة احلزمة،  كلياا بداللة ) W  (لكتلةطاقة مركز ا ميكن التعبري عن وبالتايل،ة.  الطاقب املتشكل

 الحل: 
 : إىل االفرتاضات املذكورة أعاله، لدينا استناداا 

 

 احلزمة هي:  طاقة وعليه فإن  

 

 وبالتايل:  للجسيم الناجتة يف االصطدام تساوي طاقة مركز الكتلة،   ساكنةطاقة الكتلة ال

 

 مالحظة:  

إىل الطاقات احلركية األولية   اا بالكامل تقريب رجعت (ϒ) أبسلون ة مليزونساكن ، فإن طاقة الكتلة السألة هذه امل يفملقياس الطاقة  اا نظر 
  اجلسيم  يظهر وجود.  وأكثر استقراراا   جزيئات أخف وزناا  ويتحلل بسرعة إىل  هنائياا ذا امليزون غري مستقر  ت. هوالبوزيرتونا  ات لإللكرتون
 .   GeV 5.29 األحداث عند  مثل هذهكزيادة هائلة يف  (ϒ) أبسلون

  

 ناظراا"؟  "مت  ناظر ملاذا يكون املصادم املت: فهمك من  تحقق   6.11 
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588 

  طه حمييبلغ    ، على سبيل املثال، LHCاا.  احلديثة كبرية جدة  تصادماحلزم املأكرب، لذا فإن آالت    اا مسرع  احلزم األعلىتتطلب طاقات  
األرض!( من التحديات   يطوق كلع مسر  بتصوير  إنريكو فريمي  قامات من القرن املاضي، يف األربعيني(. ) 27.5الشكل)  ميالا  17

 .  ت اجلسيماتسرعاالعلمية املهمة يف القرن احلادي والعشرين تقليل حجم م
 

 كواشف الجسيمات
.  األغراضاشف متعددة و الك. هو قياس نتائج االصطدامات الناجتة عن مسرع اجلسيمات بدقة اشف الجسيماتو ك الغرض من

على سبيل املثال،  .  جانب خمتلف حلدث التصادم  مبعىن آخر، يتم تقسيم الكاشف إىل عدة وحدات فرعية، كل منها مصمم لقياس 
لتوضيح كيفية مسامهة وحدات  . لقياس امليونات  كاشف آخر تصميم وميكن ،اشف لقياس الفوتوناتو قد يتم تصميم أحد الك 

، والذي مت  (CMS) بركامليون امل لولبلفإننا نصف وحدات الكشف الفرعية  بأكمله، الفرعية يف فهم حدث التصادم الكشف 
 (.  9.11الشكل )  LHC  يفبوزون هيغنز   استخدامه الكتشاف

 

 

من  مختلفة أنواع تكون الكاشف من عدة طبقات، كل منها مسؤولة عن قياسكاشف لولب الميون المركب. ي 9.11الشكل 
 . اتسيمالج

  

  pp تصادمات اجلسيمات الناجتة عن خترج . اليسار على ( الصفحة داخل  خارج )وإىلإىل احلزمة اخلاص بالكاشف أنبوب  يتجه
. وحدة  الكشف الفرعية  وحداتاجلسيمات طبقات متعددة من  هذه تواجه. شف يف مجيع االجتاهات امن الك( التصادم شظايا)

.  املصممة لقياس أنواع معينة من اجلسيمات كواشف لامن  موجود ضمن نظام أكرب  كاشف جسيمات  يه الفرعية الكشف 
طاقة   املسعرات تقيسو  ؛ ادد أجهزة التتبع مسار اجلسيمات وبالتايل عزمهحتُ . فرعية  الكشف وحداتل عدة أنواع رئيسة  هناك

 (.  اجلسيم )الكتلةاشف حتديد اجلسيمات حتدد هوية و كبينما    اجلسيمات؛
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عزم   مت تصميم هذا النظام لقياس. ليكوين تتبع السالات هي نظام سيماليت تواجهها اجل ،الفرعية وحدات الكشف أول جمموعة من 
اجلسيمات   تنحرف مغناطيسي موحد، لذلك حقلالكاشف يف غمر  يتم(. اإللكرتونات والربوتونات كات املشحونة )سيماجل

نصف قطر   فيكون ،اا كبري   كان عزم اجلسيم  إذا(. يف السيكلوترون  حيدث قوة لورنتز )كماحتت تأثري مسار دائري  ضمناملشحونة 
شدة.  ب  اا ، ويكون املسار منحنياا املسار صغري  ن نصف قطريكو ،  اا لكن إذا كان العزم صغري اا.  تقريب  اا ، ويكون املسار مستقيماا املسار كبري 

إشارات   كواشفالتنتج هذه . نقاطعدة يف  ليكونية س ميكروية  اشفو ك  تتفاعل معفإهنا ات عرب الكاشف، سيمور اجلمر  عند
يتم  . اإلشارات وتسجيلها هذه مث يتم تضخيم . من عناصر الكاشف اجلسيمات املشحونة بالقرب عند مروركهربائية صغرية 

عن  "األنسب"  .  يتم حتديد نصف قطر املسار  مسار اجلسيمات يف نظام التتبع ات" الكهربائية لتحديدضرباستخدام سلسلة من "ال
. حتديد املسارات  يتم تسجيل عدد كبري من املسارات حلدث التصادم نفسه  LHC يف. يل عزم اجلسيماتوبالتا ،الكمبيوتر  طريق 

 .  10.11الشكل   طوط زرقاء وخضراء يفخب املناسبة مبينة 
 

 

 . ATLAS كما يراها كاشف LHC ثالثي األبعاد لشظايا الجسيمات فيمنظر  10.11الشكل 
 

تتفاعل   عندما.  الرصاص حتتوي على  ة قائمة  صافي   ةتكون هذا الكاشف من بلور التتبع. ي   خلف طبقات نظام   املسعر الكهرطيسي يقع  
مث  . بوزيرتون  – أزواج إلكرتون  الفوتونات مع البلورة إلنتاج تتفاعل . ، فإهنا تشع فوتونات عالية الطاقة ةالبلور هذه اإللكرتونات مع 

موذج اخلام هلذه  (. الن"البلورة "تضيء)  جلسيماتمن ا  سيل ا ينتج عنه  تتكرر العملية، مم.  تشع هذه اجلسيمات املزيد من الفوتونات 
 .على النحو التايليكون   العملية

بوزيرتون، وميضي  -   من اإللكرتون  اا زوج ينتج الفوتون.  ويفقد نصف طاقته على شكل فوتون  ةبالبلور  0E اإللكرتون ذو الطاقة يصطدم 
بقى لدينا أربع جسيمات:  يلذلك، . مرة أخرى  اإللكرتون األصلي  يشع ويف الوقت نفسه،. نصف طاقة الفوتون بكل جسيم 

   .4/0Eمبقدار  إلكرتونان، بوزيرتون واحد، وفوتون واحد، ولكل منها طاقة 
فإن   بالتايل،. و  n= 2Nيبلغ عدد اجلسيمات  ،  ية ألحداث اإلشعاعمن ا  nعدد    بعد بشكل هندسي.    سيل ات يف السيميزيد عدد اجل
 ية هو: حداث اإلشعاعمن األ nعدد  ة لكل اجلسيمات بعدالطاقة اإلمجالي 
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سلسلة مماثلة  وارد بالفوتون ال   تسبب ي من األحداث.  nعدد    هي كمية الطاقة لكل جسيم بعد t(E (هي الطاقة العارضة و  0E حيث 
العمليات اإلشعاعية   مناألنواع األخرى   تصبح  معينة،  حدية إذا اخنفضت طاقة كل جسيم عن قيمة  (.  11.11الشكل  )  من األحداث
 .  إىل إشارة كهربائية  ل وحتوّ  الطاقة الكلية للجسيم الوارد يتم امتصاص يف النهاية،ات. اجلسيمسيل مهمة ويتوقف 

  

 

للتفاعالت نموذجي التسلسل الرسم تخطيطي يوضح ( bالبللوري. ) الجسيمات المنتجة في المسعر  سيل( a) 11.11الشكل 
 .  الجسيمات في سيل

 

درونات  ا اهلتقوم بقياس  وحدة الكشف الفرعية هذه  فإن االسم،كما يوحي .  ادرويناهلاملسعر يوجد اء املسعر البلوري ور 
والغرض  . بالستيكية  وّماضات مفصولة ب سبيكة الرباس والفوالذدروين من طبقات من ايتكون املسعر اهلات. والبيون الربوتوناتك
إلنتاج   يستخدم ملف مغناطيسي كبري يوجدوراء هذا الكاشف . إىل إشارة إلكرتونية وحتويلها  اجلسيمات طاقة هو امتصاص منه 
 .موحد للتتبع  حقل

امليونات   قبل  كاشف امليون، والذي يتكون من ألواح من احلديد ال ميكن اخرتاقها إال من   يه  ةاألخري  ة الكشف الفرعي وحدة 
اشف امليون  و ك  دتع. ددة من عناصر تتبع امليون اليت تقيس عزم امليون بدقة األلواح احلديدية أنواع متعهذه توجد بني (. ونات نرت )وال 

 .  شف اميوونات، ومن هنا جاء اسم الك ( ميكن اكتشافه من خالل حتلله إىل أربعةاا ز )سيتم مناقشته قريب ن هيغ وزونمهمة ألن ب
  i سيم اجلطاقة . تُعطى ث التصادم بأكملهرعية، ميكن تقييم حدوحدات كشف اجلسيمات الفمجع البيانات من كل أن يتم جرد مب

   تعطى بالعالقة: 

 

 .هي الكتلة يف حالة السكون  imو ،i لجسيمل   للعزم ة املطلق القيمة  هو  ip  :حيث
 :  ات هيسيمالطاقة الكلية جلميع اجلوبالتايل فإن 

 

. من الناحية  (W)ة  تصادماحلزم املكتلة آللة  إذا مت الكشف عن مجيع اجلسيمات، جيب أن تكون الطاقة الكلية مساوية لطاقة مركز ال
هذه اجلسيمات   ونات( أو ألننرت ت )ال سيمااكتشاف هذه اجل جداا من الصعب  ه اجلسيمات، إما ألن  مجيع يتم حتديد  ، مل العملية

مت حتطيمها إىل  الساعة اليت  إعادة جتميع كما تتم ،  تحللاحلاالت، ميكن "إعادة بناء" سالسل كاملة من ال "تتسلل". يف كثري من 
 .  تفاعالت اجلسيمات  مهمة لتقييم مناذج  سالسل التحللعن  املعلومات . هذه قطع
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 The Standard Model النموذج القياسي | 5.11
 األهداف التعليمية 

  على: ا  ، ستكون قادر الجزء من الفصلفي نهاية هذا 

 .  التبادل ات سيمالقوى األساسية األربعة وج بداللةوصف النموذج القياسي  •

 .  رسم مخطط فاينمان لتفاعل الجسيم البسيط  •

 .القياسينموذج بالمدى القوى الموصوفة   لهايزينبيرغ لحسابم مبدأ عدم اليقين ااستخد  •

 . رح السبب وراء نظريات التوحيد الكبرى ش •
 

إىل تطوير مناذج تفاعالت   ات اجلسيم وفيزيائي يسعىها. تطوير و النشاط الفكري الرئيس ألي عامل هو مراجعة النماذج العلمية 
والثامن عشر والتاسع  يف القرون السابع عشر  على العمل املنجز على اجلاذبية والكهرطيسية  يعتمد هذا العمل مباشرةا . اجلسيمات

.  معادلة أنيقة واحدة وصورةبداللة  تصف مجيع تفاعالت اجلسيمات  "  اهلدف النهائي للفيزياء هو "نظرية موحدة لكل شيء.  عشر
  ؟ فاتنا ذلك وراء املعادلة ستجعلنا نصيح: "كيف  الفكرة لكن العديد من العلماء يشكون يف أن قد تكون املعادلة نفسها معقدة، 

 !"  اا دج اا واضح ألمر كان القد  

النموذج القياسي   وصف . قمنا ب ، نقدم النموذج القياسي، وهو أفضل منوذج حايل لتفاعالت اجلسيماتزء من الفصل يف هذا اجل
نظريات التوحيد يف فيزياء   مبراجعة زءيف هناية هذا اجل . سنقوم والقوية  الضعيفة  لتفصيل من حيث القوى الكهرطيسية والنووية با

 .اجلسيمات
 

 مقدمة في النموذج القياسي

رة بني  لقوة املؤث)ا (QCD) اللونية الكمومية و نظرية الكهرضعيفة : اجلسيمات على فكرتني لتفاعالت النموذج القياسي  توي حي
املكافئ  و ، (QED) الديناميك الكهربائي الكمومي نظريةمن الكهرضعيفة بتوحيد كل نظرية الشحنات اللونية(. تقوم 

 .  بني نظرية النسبية وميكانيك الكم  القياسي جيمع النموذج.  للكهرطيسية الكالسيكية ونظرية التفاعالت النووية الضعيفة  احلديث

ل القوة  باد يتم ت الت اجلسيمات من خالل تبادل البوزونات، "حامالت القوة". على سبيل املثال، حتدث يف النموذج القياسي تفاع 
 ا.  كتلة واستقباهلال عدميةبني جسيمني موجب الشحنة عن طريق إرسال فوتونات كهرساكنة  ال

ترتبط   وباملثل، (.ذب اجت ال )أو  ية تنافر قوة كولون ال نتيجة هذه التفاعالت هي . و الهنائي  نظري ميكن أن حيدث هذا يف نطاق 
من  ( أخف  جزيئات لبتونات أخرى )أو تتحلل إىلمن  اللبتونات  تبعثر ت. من خالل تبادل الغلونات عدمية الكتلة اا الكواركات مع
قوة  . ال يف النموذج القياسي ةموضح  ي كما ه  ىللقو  لخصام 6.11الجدول  د يفنور و  .Z و W الضخمة بوزوناتال خالل تبادل 

اكتماله ولكنها ليست   للتأكد منيف هذا اجلدول تضاف عدمية الكتلة،  رافتوناتتبادل اجل تعديلها من خاللتم ياليت  اجلاذبية،
   .من النموذج القياسي  اا جزء
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 والنموذج القياسي ربعالقوى األ 6.11الجدول 

 القوة النسبية  القوة 
 الجسيم المتبادل 

 )البوزونات( 
 المدى  الجسيمات الفعالة 

 m 15−10 الكواركات   الغلون  1 لقوية ا

 ∞ الجسيمات المشحونة   الفوتون 1/137 الكهرطيسية 

   Z−, W +W ,البوزونات  10-10 الضعيفة 
الكواكات و اللبتونات  

 والنترونات
m 18−10 

 ∞ كل الجسيمات  الجرافتون   10-38 الجاذبية
 

يف    أكثر تقدماا تغطيتها يف دورة   معقدة وعادة ما تتم  املعادالت .  وم البيانيةاملعادالت والرس   بداللة ميكن التعبري عن النموذج القياسي  
ي اخرتعه  ذخمطط فاينمان، ال. مخططات فاينمان  ومع ذلك، ميكن التقاط جوهر النموذج القياسي باستخدام. الفيزياء احلديثة 

رموز  . يتم استخدام اتسيماجلوتفاعل حترك   يصف كيفية زمكاين  خمطط  (، هو 1988-1918الفيزيائي األمريكي ريتشارد فاينمان )
لزمن  )وليس رسم بياين لللزمن واملوقع يف بعد واحد على هيئة رسم بياين  اجلسيمات تفاعالت تُظهر . املختلفة ات سيمخمتلفة للج

جبة  و ون حنو القيم امليتحرك اإللكرت (. 12.11الشكل )  نرتينو - ثر اإللكرتون واإللكرتونبع ت بالنظر إىل على سبيل املثال، (. ملوضع او 
(.  صفر  ته شحن) Zون ز يتبادل اإللكرتون بو . ويتصادم مع إلكرتون نرتينو يتحرك إىل اليسار ( إىل اليمني)  xلمحور ل
جسيم إىل آخر خالل   من  Zالبوزون    ينتقلة. حيث  فوري  تالتبادل ليس. عملية  ثر النرتينو إىل اليمني تبع إىل اليسار وي اإللكرتون ر تبعثي

  من خاللال ميكن تفسري هذه القوة . الضعيفة القوة النووية يقال إن تفاعل اإللكرتون والنرتينو حيدث عرب. نية قصريةفرتة زم 
زء من  يف هذا اجل القوة النووية الضعيفة مرة أخرى الحقاا  ةناقشستتم مو . الكهرطيسية الكالسيكية ألن شحنة النرتينو هي صفر

 الفصل.  
 
 

 
 .ترينووالن القوة النووية الضعيفة بين اإللكترون ي يحملفتراضاال 0Z بوزونالـ تبادل فاينمان، مخطط في  12.11الشكل 

  

 القوة الكهرطيسية
.  بني اجلسيمات املشحونة من خالل تبادل الفوتونات ، تنتقل القوة الكهرطيسية QEDيمنظرية الديناميك الكهربائي الكمو وفقا ل
ينتقل من مكان  مث  أو ميتصه،  اا بعث فوتونفيينتقل اإللكرتون من مكان إىل آخر، : ت أساسية النظرية إىل ثالث عملياهذه تستند 

  الفوتونات قوم ت(. 13.11الشكل ) اآلخر بإصدار الفوتون ويستقبلهأحدمها عندما يتفاعل إلكرتونان، يقوم . آخر مرة أخرى إىل
افرتاضية.    هي عملية  الفوتوناتتنافرية. عملية تبادل  قوة    هذه احلالة هي  النتيجة الصافية يف. و الطاقة والعزم من إلكرتون إىل آخر  بنقل

الفوتونات االفرتاضية قد تنتهك قانون   .مالحظته  كنميال من الوقت  هو جسيم موجود لفرتة قصرية جداا  ي اضر فت الجسيم اال
عدم  أن  ينص على   غمبدأ االرتياب هلايزنرب فإن  ، جداا  اا صغري  Δtالفوتون زمن انتقال أنه إذا كان   اعترب ، ذلك لرؤية . و الطاقة مصونية 
 .جداا  اا كون كبري يقد  ،ΔE يف طاقة الفوتون،  )اإلرتياب(  اليقني 
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 .خالل تبادل الفوتون ثنين من اإللكترونات تتفاعل منالفاينمان  مخطط  13.11الشكل 

  

 أي أن: طاقة الفوتون نفسه،  ل مقاربلتقدير مدى التفاعل الكهرطيسي، افرتض أن عدم اليقني يف الطاقة  

  

 على:  ( عدم اليقني )ينص مبدأ هايزنربغ  

  

 :  لدينايكون ،  تني املعادل اتنياجلمع بني هب

 

 يل:  ابالت، و  E = hf ةالعالق طاقة الفوتون ب عطى تُ 

 

 :  هي خالل هذا الزمنالفوتون  قطعها اليت ميكن أن ي  d املسافةوعليه فإن 

  

من   - عشوائيبشكل  اا لك ميكن أن يكون طول موجته كبري ، لذعشوائيون االفرتاضي صغرية بشكل ميكن أن تكون طاقة الفوت 
 .  املدى بعيدةقوة   هي القوة الكهرطيسية. وبالتايل فإن بشكل ال هنائي  كبرياا و حيث املبدأ، 

 

 الضعيفة  القوة النووية

ا )نطاق القوة ال. القوة النووية الضعيفة مسؤولة عن التحلل اإلشعاعي وكما هو حال   فقط(   m 18-10 حنو نووية الضعيفة قصري جدا
 .تبادل اجلسيمات  بداللةميكن وصف القوة الضعيفة  فإنه القوى األخرى يف النموذج القياسي، 

.  0Z  و   W−و  W+:  ثالثة بوزونات  لوصف هذه التفاعالت.( اجلسيم املتبادل هو واحد منكولون    ال توجد وظيفة بسيطة مثل قوة)
مت  التجارب السابقة، نوعية. وبتطبيقه على ال بكتلها اا يتنبأ أيض كما   -1 سبنيذات النموذج القياسي بوجود هذه اجلسيمات  يتنبأ

يف مثانينيات القرن    CERNسرين جتربة . كشفت /2c90 GeVحنو   0Zتبلغ كتلة و  /2c81 GeVا تبلغ أهنب W بوزونات الكتلة التنبؤ ب
 .للنموذجمذهل انتصار وهو  –  اا حتديد  الكتلذه هبات سيمجعن  املاضي

سبيل املثال، تتحلل النرتونات   على.  خفيفة   ات سيمجإىل  ستقرة  املات غري  سيماجل  حتللر و تبعثغالباا ما ترتبط القوة النووية الضعيفة ب
 . ويكتب هذا التفاعل بالشكل التايل: إىل بروتونات عرب القوة النووية الضعيفة
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,eν+  −p + e →n  

حتلل    هذه العملية، اليت تدعى.  ينو اإللكرتون عدمي الكتلة تقريباا نرتيهو     eνهو اإللكرتون، و   e−  ربوتون،هو ال  p  هو النرتون،  nحيث
ويصبح   W- النرتونتحلل بيتا. يصدر خمطط فاينمان ل  (a)14.11 الشكل يف . نورد ة فيزيائيمهمة يف العديد من العمليات ال بيتا، 
 بعثر:  الت ة دثاح تشبه هذه العملية.  إلكرتون ومضاد النرتينو بانتاج  -W يقوم   ، مثاا بروتون

,evn +  →+ p  −e  

. ستجد املزيد من  تشكيل نرتينول مع اإللكرتون  W+(. مث جيتمع b)ويتم حتويله إىل نرتون  W+ يف هذه العملية، ُيصدر الربوتون
 .  التمارين يف ضعيفة  تفاعالت الكهر ال

  

 

البروتون إلى   تحويل( b) بيتا؛ تحللW( :a ) بوزون  تبادل لجسيمات التي تتفاعل من خاللاينمان لمخطط ف  14.11الشكل 
 .نترون

 

لطاقة   قاربةيف الطاقة م على افرتاض أن حالة عدم اليقني. ميكن تقدير مدى القوة النووية الضعيفة حبجة مماثلة للحجة السابقة
 :  لدينايكون ، )2mc ≈ E(اليت تعطى بالعالقة  جسيم التبادل 

  

 ( هو: c )على افرتاض أنه يتحرك بسرعة قريبة من   قطعهاالذي ميكن جلسيم التبادل أن ي  d وبالتايل فإن احلد األقصى للمسافة

  

  حنصل على ،J  −8≈ 80 GeV = 1.28 × 10 2mcاليت يكون هلا:  ة ملشحونألحد البوزونات الشعاعية ابالنسبة  
J·s/m−17=4.27×10mc . ون هو ز بو ال ذا هلالقوة  جمال متوسط فإن  ايل، وبالت  : 

 
 

  قويةالنووية القوة ال

هلذه    اا وفق .QCDمن خالل النظرية  يتم وصف تفاصيل هذه التفاعالت  .  تصف التفاعالت النووية القوية التفاعالت بني الكواركات
  أو  e (2/3+) كما حتمل الكواركات شحنة كهربائية ]إما  اا متاما.  النظرية، ترتبط الكواركات ببعضها عن طريق إرسال الغلونات واستقباهل

[(−1/3) e  شحنة ملونة" )إما محراء أو زرقاء  اا "أيض حتمل  الكواركاتفإن اليت حتدد قوة التفاعالت الكهرطيسية بني الكواركات، و
ألوان    برتكيبات  يف جمموعات   اا واركات معترتبط الك كما متت مناقشته من قبل، .  اليت حتدد قوة التفاعالت النووية القوية و   ، خضراء(أو  

   ومضاده.  واألمحر  األمحر واألزرق واألخضر كحمايدة )أو "بيضاء"(،  
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  واثنان ، اللون ومضادهحتمل منها معروفة: ستة غلونات  وجد مثانية. ي نفسها حتمل شحنة اللون ن الغلونات أ ومن املثري لالهتمام، 
خمطط  انظر إىل املشحونة،  الغلونات  تبادل توضيح التفاعل بني الكواركات من خاللل((. a)15.11 الشكل) ألوان حمايدة هلما

إىل اليسار.   خضر األغريب ال كوارك الويتحرك  إىل اليمني السفليمحر األكوارك ال، يتحرك زمنمع مرور ال (. b)فاينمان يف اجلزء 
. )األلوان  الكوارك الغريب   مع األخضر    مضاد   - بلون أمحر ي غلوناالعلو  يف احلافة السفلية للرسم البياين.( يتبادل الكوارك   هذاظهر  )ي

تشكيل  لمع اللون األمحر  ألن السماوي خيلط  ،لسماوي ن ا مُيثل مضاد األمحر باللو  ألوان ثانوية. على سبيل املثال، ك  ةبيناملضادة م
لون  ذات  كون تجيب أن  -  دها مع القمماليت مت حتدي -، مجيع التفاعالت يف هذه العملية QCDنظرية ل  الضوء األبيض(. وفقاا 

  .الكوارك الغريب من األخضر إىل األمحرلون من األمحر إىل األخضر، ويتحول  ي سفلالالكوارك لون لذلك، يتحول  . حمايد
 

 

الغلونات البيضاء هي مزيج  . ( ثمانية أنواع من الغلونات تحمل القوة النووية القويةa) 15.11الشكل 
  .كواركين من خالل تبادل الغلوونالالتفاعل بين  ( يتم b. )المضادة األلوان أزواج من

 

التفاعل بني   16.11الشكل  يوضحجداا.  اا ميكن أن يكون معقد التفاعل بني الكواركات يف نواة ذرية فإن قرتح هذا املثال، يكما 
الكوارك  -يشري وجود أزواج الكوارك.  التفاعل  تون أثناءإىل برو  يتحول  والنرتون  ، حظ أن الربوتون يتحول إىل نرتون . الالربوتون والنرتون

 .   للبيونات  تبادل  متثيله على أنهالنكلونات ميكن  التبادل إىل أن الرتابط بنييف   املضاد
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 .بين البروتون والنترون النووي القوي التفاعل  مخطط فاينمان الذي يصف  16.11الشكل 

  

من   حدود وعدم القدرة على إمهال  ة الكامنة للقوةشدتنشأ هذه الصعوبة من ال. QCDنظرية  إنتاج تنبؤات عملياا من الصعب 
دعم وجود الغلونات من خالل  . يتم أجهزة كمبيوتر عمالقة استخدامب QCD بالتايل، غالباا ما يتم إجراء حسابات. و املعادالت 
بدون   أصغر بكثري مما نتوقع  ،هذه األحداث املبعثرة  يهالذي تنطوي عل ،إن عزم الكواركات املقّدر نكلون.  - إلكرتون  تبعثر جتارب 
 .  العزم لكل تصادم ألن الغلونات حتمل بعض ،الغلونات 

 

 نظريات التوحيد

سيمان موجبا  اجل يتعرضعلى سبيل املثال، . و لطاملا عرف الفيزيائيون أن قوة التفاعل بني اجلسيمات تعتمد على مسافة التفاعل 
، تعتمد قوة  بعثريف جتارب الت. سافة طويلة عليه عندما تكون امل مماهي قصرية  مسافة  ندما تفصل بينهماعقوة تنافر أكرب لالشحنة 

 .تفاعالت أوثق وأقوى قتضي ت التفاعل على طاقة اجلسيم املتفاعل، ألن الطاقة األكرب

الطاقات العالية، وميكن   عند تفاعالت اجلسيمات )القوى األربع( تندمج  مجيع يشك علماء فيزياء اجلسيمات اآلن يف أن قوة 
كيف تبدو   النظرية املوحدة تصف(. 17.11الشكل ) قوة واحدةبداللة  هذه الطاقات  عند صيل تفاعالت اجلسيمات تفا  وصف

هي نظرية حتاول وصف   الكربى النظرية املوحدة. مقاييس الطاقة املنخفضة عند ملاذا ينهار هذا الوصف  بنيهذه التفاعالت وت
 جتمع.  مفهوم التوحيد خطوة أخرى إىل األمام  (TOE) كل شيء تأخذ نظرية.  قوة واحدة فقط بداللة  ضعيف  كهر ي والالتفاعل القو 

TOE اجلاذبية( يف نظرية واحدة بني القوى األساسية األربعة )مبا يف ذلك.  
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  .الطاقات العالية عندتوحيد القوى الكبرى   17.11الشكل 

 

 The Big Bang االنفجار الكبير | 6.11
 األهداف التعليمية 

  على: ا  ، ستكون قادر الجزء من الفصلفي نهاية هذا 

 .  األحمر الكوني نزياح هابل واال  مخطط   بداللةتوسع الكون  شرح •

  البالون المتمدد. صف التشابه بين التمدد الكوني و و  •

 . م قانون هابل لعمل تنبؤات حول السرعة المقاسة للمجرات البعيدةااستخد  •
 

بدراسة ما نعرفه عن الكون، وهو أكرب   نقوم اآلن. وس من أصغر األشياء اليت ميكننا دراستها نناقش اجلسيمات األولية، وهين حن
،  جداا تتطلب دراسة تفاعالت اجلسيمات طاقات عالية حيث  الطاقة العالية:  وبني هذين املوضوعني ه  رابط ال . شيء ميكننا دراسته

يعتقد بعض علماء الفيزياء أن نظريات القوة  . خالل التطور املبكر للكون  هنا كانت موجودةأ أعلى طاقات نعرف كذلك فإن و 
 .  سلوك الكون يف حلظاته األوىل ت كمحقد  تكون ممكن أن  يف الواقع من هذا الفصل،   السابق زء اجل اليت وصفناها يف ،املوحدة

 

 قانون هابل

جملرات تبدو وكأهنا تبتعد  ( ا1اكتشف هابل أن ) .  علم الفلك احلديث، نشر إدوين هابل أحد أهم االكتشافات يف 1929يف عام 
باستخدام أطياف الضوء   d و v كل من ميكن حتديد.  عن األرض(  d)اجملرة   بعدتتناسب مع   (v) حنسار ( سرعة اال2) أن  عن األرض و 

بشكل كبري ولكن   اا مبعثر  كان  ل األصليهاب النموذجية. )خمطط  لبيانات التوضيحية لأفضل مالءمة   18.11 الشكل . يبني النجمية 
 اا(.  االجتاه العام ما زال واضح
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 حمراءال حيث أن االنزياحاتعالقة خطية، هو لمجرات بعد ا بداللةاألحمر  نزياحالرسم البياني لالهذا  18.11الشكل  
 .معدل التوسعقيمة تقريبية ل الميل يعطي. و الكونتوسع كبر، مما يعني األمسافات تكون أكبر عند ال

 

 :يشري االجتاه يف البيانات إىل العالقة النسبية البسيطة

 

حيث بارسك واحد   بارسك،  أو مليون  ميجا بارسكهي    Mpc 1:  الحظة. )م ثابت هابل  عرف باسمتُ   km/s/Mpc 0H 70 =  حيث
عنا   مبتعدة تنحسر  البعيدة  رات ، على أن النجوم واجملقانون هابل اليت يطلق عليها و هذه العالقة،  تنص (. سنة ضوئية  3.26هو 

ثابت هابل هو  . 18.11الشكل  ميل اخلط يف يتوافق ثابت هابل مع. ناع  بعدال ميجا بارسك من  لكل واحد km/s 70بسرعة 
   اليوم هنا هي فقط قيمته  لقيمة الواردةزمن. اتسمية خاطئة بعض الشيء، ألنه خيتلف مع مرور ال

      .هابل ثابت ملعرفة املزيد حول تاريخ  (https://openstaxcollege.org/l/21hubble) الفيديو شاهد هذا  ❖

 اليت تبعد عنا مبقدار  اجملرة على سبيل املثال،. باستثناء أقرهباالسلوك جلميع اجملرات يصف قانون هابل متوسط 
100 Mpc  (جمها وسطوعهاحب حمدد  كما هو ) بسرعة عناتبتعد عادةا ما  : 

 

عنا   بتعدإذا تبني أن إحدى اجملرات ت فإنه وعلى العكس من ذلك، . السرعة بسبب التفاعالت مع اجملرات اجملاورةقد ختتلف هذه 
 بعد: ها األمحر، فهي على  انزياحبناءا على  km/s 100000بسرعة  

 

 .نفسه اليوم هو  مليارات سنة 5هذا احلساب األخري تقريب ألنه يفرتض أن معدل التوسع منذ 
 

 نفجار الكبيرنموذج اال

االنفجار   انفجار أطلق عليهبأن الكون بدأ ( علم الكونيات ) ومصريه النهائي  وتطوره الكون العلماء الذين يدرسون أصل  يعتقد
األلعاب النارية، ولكنه  كما حيدث يف عرب الفضاء،   للجسيمات اا مل يكن هذا االنفجار انفجار . مليار سنة  13.7 حنو  قبل الكبير

بتقدير الوقت الذي كانت فيه كل  ا تسمح لنا واجملرات اخلارجية وسرعاهت النجومبني سافات . املللفضاء نفسه اا سريع اا كان امتداد
 زمن.   يف بداية ال اا مواد الكون مع

متثل النقاط اليت تظهر  (. حيث 19.11الشكل )  ضخم املنطاد املما يفسر العلماء توسع االنفجار الكبري باستخدام منوذج  اا غالب
النقاط  أن تضخم البالون، ترى كل نقطة  عند(. النسبية )  األبعاد رباعي رات، وميثل جلد البالون الزمكان اجمل سطح البالون  لىع
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ني يف الكون، بغض النظر عن  قبل مجيع املراقب التوسع من مالحظة ، يتمتني. األوىلهذا النموذج يعطي فكر اا. األخرى تتحرك بعيد
 (.  24 سؤال النظري ال )انظر از" املمت" التوسع  األرض يف مركز موجود، لذلك ال توجدع" غري مركز التوس". دهم و جمكان و 

  

 
( بعد b) مع( aمقارنة ). قم بوسع البالونتما لبعضها عن بعض كمبتعدة النقاط  كتشبيه الكون المتوسع: تتحر  19.11الشكل 

 . التوسع
 

اجملرات يف الفضاء   ة بنيصل اف املسافات ال زيادة إىل الكبري إىل توسع الفضاء، وليس  ، يرجع توسع االنفجار اا ، كما ذُكر سابقوالثانية
وبالتايل، فإن  . حىت الضوء  األشياء: الغبار والنجوم والكواكب مجيعيؤثر هذا التمدد الكوين على . )الثابت( العادي ثالثي األبعاد
طاقة أقل( للمراقب  ذو أكثر امحراراا" )" جيعل الضوء يبدو  ما  هذا . "تدة"ممتكون املنبعثة من اجملرات البعيدة  ( λ ) طول موجة الضوء

يت تبعد مسسافة أكرب  لمجرات اللفقط  يكون االنزياح األمحر الكوين قابالا للقياس. الكوين  االنزياح األحمر وهي ظاهرة ُتسمى -
 .مليون سنة ضوئية  50  من

 ةيحساب السرعة والمسافات المجر 

 :  محرهلا انزياح ألوحظ وجود جمرة 

 

، حدد  ( النسبية ة االنزياح األمحر )الوارد يفمعادل باستخدام . من سرعة الضوء  بسرعة قريبة تشري هذه القيمة إىل أن اجملرة تتحرك 
(a ما مدى سرعة ) باألرض؟  بالنسبة اجملرة  احنسار  (b  ) اجملرة؟هذه كم تبعد 

 8.11مثال 
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 خطة الحل: 

املسافة من  جياد إل النسبية لتحديد السرعة من االنزياح األمحر ومن مث استخدام قانون هابلة دوبلر معادل حنن حباجة إىل استخدام 
 .السرعة

  الحل: 

a. ملعادلة االنزياح األمحر اا وفق: 

 

 : سرعة اجملرة هي تعين هذه القيمة أن. β = 0.93  ، حنصل علىβمن أجل قيمة واحلل  z قيمة بتعويض  . β = v/c حيث
 m/s 810 ×2.8   . 

b. حنسار سرعة اال اجملرة إذا عرفنابُعد استخدام قانون هابل، ميكننا إجياد ب: 

 

 مالحظة: 

لتحديد   االنزياح األمحر لضوء النجوم من هذه اجملراتكن استخدام  . ميعن األرض مبتعدة    يبدو أن اجملرات البعيدة تتحرك بسرعة كبرية
ال ترجع إىل حركة اجملرة عرب الفضاء   هذه احلركة.  رعة الضوء يف هذه احلالةمن س ٪90   أكثر من واليت تبلغ  ،  الحنسار السرعة الدقيقة ل

 .توسع الفضاء نفسه ناجتة عن بل  

 حيدث لضوء اجملرة اليت تتحرك حنونا؟  ماذا. ف"اللون ضوء اجملرة اليت تبتعد عنا هو "أمحر ذا كان إ: من فهمك تحقق  7.11  

 .الكوين التوسع ملعرفة املزيد عن (https://openstaxcollege.org/l/21expansion) الفيديو شاهد هذا ❖

 

 الكون كيةودينامي بنية

يف مجيع   متماثالا  يبدو اخلواص ألنه وحديُعتقد أن الكون م . ومتجانس موحد اخلواص يُعتقد يف املقاييس الكبرية، أن الكون 
مسح  . إن متجانساخلواص و  ألنه موحدسلس ذلك  ن الكونإ يقال . يف مجيع األماكن  االجتاهات، ومتجانس ألنه يبدو متماثالا 

الشكل  ) الكون ية سالسة دعم فرض ي باملقياس اللوحي املؤمتت، يالذي أجري يف الثمانينيات والتسعينيات من القرن املاض ،اجملرة
  .ذج متدد الكون الكون من قبل املنظرين لتبسيط مناسالسة  ية هذه البيانات، مت استخدام فرض مجع  ومع ذلك، حىت قبل(. 20.11

 .  مبدأ الكونية  أحياناا   ُتسمى الكون فرضية سالسة 
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التي   منطقةالفي تم تصوير أكثر من مليوني مجرة . (APM)المؤتمت   يلوحالياس المجرة بالمقمسح    20.11 الشكل
 .باتجاه القطب الجنوبي لدرب التبانةمركزها درجة  100تصنعها زاوية قدرها 

 

طريقة مهمة لوصف حالة الكون هي من   للنظرية العامة للنسبية، هناك اا وفق. تسع والسلس هو سؤال مفتوحمصري هذا الكون امل
 :قياس الزمكاينالخالل 

 

  عنصرهذا ال كن كتابة . حيث ميطول الفضاءعنصر  هو dΣ و  لزمن(،تابع لقياس ) ال عامل مهو  a هي سرعة الضوء، c حيث
 لى النحو التايل:  ع  (r, θ, ϕ) الكروية  اإلحداثيات يف

   

 :األكوان املفتوحة واملغلقة واملسطحة ذا الثابت بنيه مييز.  احنناء الفضاء  ويُعرب عن   املساحة،ة مقلوب حداو له  ثابت  k :حيث

• k = 0  ( لكون مسطح)ا 

• k > 0  ( كرةكالمغلق،    )الكون 

• k <0  (القطع الزائد، كالكون مفتوح  ) 

 :واملتقلصة مددة بني األكوان الثابتة واملت  مييز املقياس أيضاا هذا   فإن، a عامل القياس فيما يتعلق مب

• a = 1 ( لكون ثابت)ا 

• da / dt > 0  ( الكون متمدد  ) 

• da / dt <0   متقلص(   لكون)ا 

،  لمجرات ل غاز  على أنهإذا تعاملنا مع الكون . من نظرية النسبية العامة ألينشتاين k واالحنناء a عامل القياسم يتم حتديد 
   يعطى بالعالقة:  a عامل القياسفإن مالكون مسطح(، )  k = 0بفرض أن ، و pه ضغطو  ρ تهكثاف
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عامل  م الصفر(. إذا كان  أكرب من ρ + 3p بالنسبة للمادة العادية، نتوقع أن تكون الكميةكونية. )هي ثابت اجلاذبية ال G حيث
  صغر إذا كان البسط أزمن.  الكون مع مرور ال متدد  أط ابتي و ،  )2dt/a2d 0> (باطأ"  عامل القياس "تتم فإن قيمة    ،)a (0 <اا  القياس موجب

اا  وفقلزمن. متدد الكون مبرور ا يتسارع عامل القياس "تتسارع"، و م فإن قيمة  اا(، من الصفر )بطريقة ما، يكون ضغط الكون سالب
يف الكون    جداا السريع    التوسعبداللة    للكون   العلماء احلالة الراهنة يشرح العديد من  .  احلديثة، يبدو أن الكون يتوسع   للبيانات الكونية 

 .التضخمبيُسمى هذا التوسع . املبكر
 

 Evolution of the Early Universe تطور الكون المبكر | 7.11
 األهداف التعليمية 

  على: ا  ، ستكون قادر الجزء من الفصلفي نهاية هذا 

 .  القوى األساسية األربعة  بداللةصف تطور الكون المبكر و  •

 .  م مفهوم العدسات الجاذبية لشرح الظواهر الفلكيةاستخد ا •

 .  الخلفية الكونية  ةشع األ بداللة تقديم دليل على االنفجار الكبير  •

   . ز بين المادة المظلمة والطاقة المظلمةيميالت •
 

ولكن كيف  .  ل يتسارع بيتوسع   يبدو وكأنه   الكونكيف أن  ،  . وحتديداا الكون  كية بنية ودينامي  من هذا الفصل  السابق   زءناقشنا يف اجل
 .األدلة اليت متكن العلماء من مجعها حول الكون املبكر وتطوره حىت الوقت احلاضر ، نناقشزءيف هذا اجل  كان الكون يف بداية الزمن؟

 

 الكون المبكر

.  اء أصغر بكثري من الذرةفض  القصرية للتضخم الكوين، يعتقد علماء الكونيات أن كل املواد يف الكون كانت مضغوطة يفقبل الفرتة  
ومبعىن  .  التفاعالت بني اجلسيمات كانت حتكمها قوة واحدة للغاية، وأن  اا وساخن  اا أن الكون كان كثيف  اا يعتقد علماء الكونيات أيض

 لطاقات هذه ا  عندضعيفة واجلاذبية( تندمج يف واحدة الوالكهرطيسية والنووية  عة )النووية القويةآخر، فإن القوى األساسية األرب

 .  يف الفيزياء هاحل يتم ة مهمة مل  سأل ة هي منخفض الطاقات امل عندالوحدة" " هذه تنهار كيف وملاذا(.  21.11الشكل )

 

 .بين القوى األساسية األربعة في الكون المبكر الفصل  21.11الشكل 
 

 .لألحداث حمتمالا  اا زمني اا خمطط  22.11الشكل  يوضح. النماذج العلمية للكون املبكر هي ختمينية للغاية 
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 .ول زمني تقريبي لتطور الكون من االنفجار الكبير إلى الوقت الحاضرجد 22.11الشكل 
 

درجة حرارة الكون   ألويل، تكوناالنفجار الكبري ا ث و يف هناية حد. تنهار القوانني احلالية للفيزياء:  s)−43<10 (t  االنفجار الكبري. 1
 .   K 32= 10 T حنو

ربد الكون إىل  . ويالقوى األخرى نفصل اجلاذبية عنت ، و بشكل أسييتوسع الكون ثانية(  10−35إىل   10t =−43) متضخ. طور ال 2
 .  T = 1027 K حنو

الكهرطيسية و   فصل القوة النووية القوية عن القوى نمع استمرار توسع الكون، ت ثانية(:  10−6إىل   10t =−35) اللبتونات ر صع. 3
إىل  الكون . ويتحول عن القوة الكهرطيسية  القوة النووية الضعيفة فصلنت  بعد فرتة وجيزة،ة(. و ضعيفكهر قوة الل االنووية الضعيفة )أو 
 .  ات األخرىسيمالفوتونات واجلو  اللبتونات و  الكواركات حساء ساخن من 

( اليت  وامليزونات   رتوناتنت والالربوتوناكيتكون الكون من اللبتونات واهلادرونات ) (: ثانية   225إىل   10t =−6)  كلوناتنر ال ص ع. 4
حالة توازن   لذلك تبقى الفوتونات يف، هانفس سهولة الب الزوج  فناء زوج و إنتاج األ عمليتا دث حت . يف حالة التوازن احلراري تكون 
 :  حراري

  

 ينوهات:  رت النرتونات خالل التفاعالت مع الن عدد  اا تقريبعدد الربوتونات يساوي 

 

.  املضادة ات والنكلوناتألزواج النكلون نتاج املستمرجداا على أن يسمح باإلبارد    يكونو   K 1110  حنو  عندن  تستقر درجة حرارة الكو 
  مضاد  –  الربوتون تتناقص عمليات اإلفناء اهتا املضادة، وبالتايل سيماهليمنة على جبتبدأ أعداد الربوتونات والنرتونات و 
    ( بالتشكل.النرتون –دأ الديوترونات )أزواج الربوتون  تبو (. nn̅) لنرتونا مضاد  –  والنرتون  (pp̅) لربوتونا

والنرتونات   سنة(: مع استمرار توسع الكون، تتفاعل الديوترونات مع الربوتونات  1000إىل  ثانية    t = 225) النووي  صطناعر االعص.  5
  حنويكون يف هناية هذه الفرتة، . أكرب  ساكنة تتفاعل هذه النوى الكبرية مع الربوتونات والنرتونات لتشكل نوى لتكوين نوى أكرب؛

اهلليوم يف الكون.( تفتقر الفوتونات إىل الطاقة الالزمة ملواصلة إنتاج   احلالية منوهذا ما يفسر الكمية . )اهلليوم  و كتلة الكون ه  1/4
 .  فوتونات فقط يل إىل تشك بعضها البعض فين ت البوزيرتون، وبالتايل فإن اإللكرتونات والبوزيرتونات -اإللكرتون 
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من اإللكرتونات   يتكون الكون.  تتشكل قد  ني أي ذرات  أيسنة(: الكون حار بدرجة كافية لت   3000إىل    t    =1000ت )ر األيونا . عص 6
 .  اخلفيفة والفوتونات  ىوالبوزترونات والربوتونات والنو 

.  الذرات شكلوتت k 105 من أقل إىل درجة حرارة يربد الكون سنة(:  300000إىل  t  =3000) الذرات . عصر 7
ة  الخلفية الميكروية  شعاأل هذه الفوتونات تشكل .  فصل" عن الذرات ن "تفإهنا    لذلك و بقوة مع الذرات احملايدة،   الفوتونات تتفاعل ال

 .  ستناقش يف وقت الحق اليت الكونية 

.  وتشكيل كتل كبرية عن طريق اجلاذبية  عاا ات م سيمحىت اآلن(: يتم جتميع الذرات واجل  سنة  t    =300000)  ر النجوم واجملرات. عص 8
 .ت يف النجوم لتفاعل االندماج النوويسيما ختضع الذرات واجل

   .النفجار الكبريل ملعرفة املزيد حول علم الكون   (https://openstaxcollege.org/l/21bigbang) الفيديو شاهد هذا ❖
يف نظام اجلسيمات املتفاعلة   (E) للجسيم  الطاقة احلراريةبني متوسط    العالقةلوصف ظروف الكون املبكر من الناحية الكمية، تذكر  

 :هلذا النظام  (T) ودرجة حرارة التوازن

  

 .  يف الظروف احلارة للكون املبكر، كانت طاقات اجلسيمات كبرية بشكل ال ميكن تصوره. هو ثابت بولتزمان  Bk حيث

 فجار الكبير؟الطاقة الحرارية للجسيم بعد االنما هو متوسط 

 خطة الحل: 

المعادلة   كما هو مبني يف  لذلك النظام التوازن درجة حرارة الطاقة احلرارية جلسيم ما يف نظام اجلزيئات املتفاعلة علىيعتمد متوسط 
 .أعاله املبني يتم إعطاء درجة احلرارة التقريبية هذه يف اجلدول الزمين.  11.1

 الحل: 

الطاقة  لذلك، كان متوسط . K 32= 10 Tاا كانت تقريب  مباشرة الكبري جة حرارة الكون بعد االنفجاريعتقد علماء الكونيات أن در 
 احلرارية للجسيم 

GeV. 19eV = 10 28K) = 10 32eV/K) (10−4 ≈ (10 T Bk 

 مالحظة:  

ات  سرع، تعمل هذه املحالياا . اإلنسان  هاصنع اليت  اجلسيمات  ت سرعام اليت تنتجها هذه الطاقة أكرب بكثري من طاقات اجلسيمات 
 .  GeV 410 طاقات أقل من  عند

  10000بنحو  الكبري االنفجار  بعدمن حيث كتلته اليت كانت موجودة قارن بني وفرة اهلليوم : فهمكمن  تحقق  7.11  
 .اآلنماهي عليه و  سنة

 

  هلذه الطاقة  ةوافقدرجة احلرارة امل. وبالتايل فإن  MeV 1000، أو  الساكنة   لكتلة الربوتون  اا تقريبمساوية  طاقات  عند  النكلونات  تتشكل  
 هي: 

 

 
 

 
 

 9.11مثال 
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. حيث  للذرات  وميكن إجراء حتليل مماثل.  الثانية األوىل من الكون املبكر   منذموجودة  كانت  درجات احلرارة من هذه القيمة أو أعلى  
لتشكيل   درجة احلرارة الفعالةيه فإن (. وعلeV 13ية ) ساسللهدروجني يف احلالة األ طاقة تساوي طاقة التأين عندتتشكل الذرات 

 هي:   الذرة

 

 النواة )القوة النووية  والنرتونات يف حيدث هذا بعد انفصال القوى األساسية األربعة، مبا يف ذلك القوى الالزمة لربط الربوتونات
 (.  وربط اإللكرتونات بالنواة )القوة الكهرطيسية  القوية(

 

 خفيفة عناصر اللنووي لاالصطناع ال

تشري  . و االنفجار الكبري  على  اا يأساس  دليالا  اهلدروجني واهلليوم والليثيوم والربيليوم يف الكونكالوفرة النسبية للعناصر اخلفيفة   تُعدُّ 
٪ من املادة يف الكون هي اهلليوم، وهي نسبة  25أن  على سبيل املثال، اتضح. فبدائيهو اهلليوم يف الكون  أغلب البيانات إىل أن 

 .  إنتاج اهلليوم يف النجوم إىل اا وال ميكن تفسريها استناد اا دعالية ج

اا  مضغوط الكون يصبح ، عقارب الساعة إىل الوراء حريك بت نا إذا قم كم من العناصر يف الكون مت إنشاؤها يف االنفجار الكبري؟ 
نواة،  ال ، وفرتة تشكيل النوويطناع باالص سمحي  احلد الذي درجات احلرارة ستبلغ  يف هناية املطاف، . و ، وأكثر سخونة ربأكبشكل  

مئات من الثواين من  قد حدث خالل بضع  النووي لالنفجار الكبري صطناع اال  يُعتقد أن. على غرار ما حيدث يف قلب الشمس
 .االنفجار الكبري

  الدترون  تقطال. فH2  النرتونات لتشكيل الدترونات بالربوتونات  اجتمعت  يف البداية،    كيف حدث االصطناع النووي لالنفجار الكبري؟ 
.  He3 الربوتونات لصنع اهلليوم على  الدتروناتت استول. نواة اهلدروجني املشع الذي يُسمى الرتيتيوم - H3اا ليشكل تريتون اا رتونن

الربوتونات  من االنفجار الكبري، كانت نسبة   هذه املرحلة . يفHe4  اهلليوم ينتجفإنه   ،اا نرتون He3  يلتقطو أ  اا بروتون H3 لتقطي  عندما
  3 حنو استمرت العملية تقريباا.  مجيع النرتونات  تاستهلك He4 وبالتايل، فإن عملية التحويل إىل. 7: 1 حنوإىل النرتونات 

كما مت  .  He3 و H3و  H2 من صغرية نسب، باإلضافة إىل He4   ة إىلادمن كل هذه امل ٪ 25 ما يقرب من وحتول  دقائق
حبيث توقفت التفاعالت    ، تربيد الكون بدرجة كافية لقد أدى التوسع خالل هذا الوقت إىل.  eB7و  Li7   كميات صغرية من  تشكيل
 .  بعد االنفجار الكبري على كثافة املادة  Li7 و He4 و H2 تعتمد وفرة النوى اخلفيفة. النووية

التقديرات التجريبية    تتوافقي لالنفجار الكبري.  النوو   صطناعاالو  نفجار الكبريلال اا صارم  اا الوفرة املتوقعة للعناصر يف الكون اختبار   تعطي
فقية  واهذه الت   عطي ت .  مع تنبؤات النماذج Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) املادة من مسباراحلديثة لكثافة  

 .  منوذج االنفجار الكبري صحة  على  اا مقنع  دليالا 
 

 ي الخلفية الكونية الميكرو  اعشعإ
امليكروي   لفية الكونية اخلإشعاع ب اإلشعاع احلراري الذي يُسمى  هاءاالنفجار الكبري قد خلف ور  حدث فإن نية، وفقاا للنماذج الكو 

(CMBR) .على   ينص قانون فني(. ية مواج الماداألالفوتونات و ) جيب أن تتبع شدة هذا اإلشعاع منحىن إشعاع اجلسم األسود
 :  أن الطول املوجي لإلشعاع يف ذروة الشدة هو

  

درجة احلرارة منخفضة للغاية، لذلك   متدد الضوء"، وأن تكونالعلماء أن متدد الكون "توقع . هي درجة احلرارة بالكلفن  T حيث
 .طول موجة طويل وطاقة منخفضة   اذجيب أن يكون إشعاع اخللفية الكونية  
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من التخلص   يتمكنوامل  فإهنم  فعلوه،    كل ما   على الرغم منيف الستينيات، الحظ أرنو بينزياس وروبرت ويلسون من خمتربات بيل أنه  
يف نطاق   أطوال موجية ذي كان الضجيج بسبب إشعاع .  ضجيج اخللفي اخلافت يف نظام االتصاالت عرب األقمار الصناعيةالمن 

خريطة   23.11الشكل  . يبنيإشعاع اخللفية الكونية بيف وقت الحق، ارتبط هذا الضجيج األمواج امليكروية(. السنتيمرت )منطقة 
 = T  رارةاحلمنحىن جسم أسود يتوافق مع درجة  استخدامالطيف احلراري بشكل جيد ب متثيليتم . إشعاع اخللفية الكونيةكثافة 

2.7K  ( 24.11الشكل  .) 
 
 

 

روية الميك يةكونخلفية الال  اللون إلظهار التقلبات، أو التجاعيد، في  المبينة في الشكلخريطة السماء  تستخدم 23.11الشكل 
يمثل اللون األحمر درجة حرارة   أجل الوضوح من درب التبانة. تم إزالة WMAPالتابعة  مركبة الفضاء  كما تم رصدها من

رض هذه الخريطة مع االدعاء  ال تتعا. درجة الحرارة والكثافة أعلى وكثافة أعلى، بينما يشير اللون األزرق إلى انخفاض
 .مثل سوى جزء واحد في المليونت  ات ال أكبر التقلب ألن الكون سالسةبالسابق 

 

 

مع النتائج التجريبية  اً جيد( الخطالممثلة بتتوافق تنبؤات النموذج )الميكروي.  توزع شدة إشعاع الخلفية الكونية 24.11الشكل 
 .والسطوع على محور السجل ددعرض قيم التر (. ت  النقاطالممثلة ب)
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تنتمي إىل   الفوتونات اليت جيب فصل لذلك،.  هذه الذرات أقل عرضة للتفاعل مع الضوء إن تكوين الذرات يف الكون املبكر جيعل  
حرارة الكون يف  كانت درجة (.  طاقة التأين التقريبية للذرة)  eV 1 نحو مرتبطة بـ T إشعاع اخللفية الكونية عن املادة عند درجة حرارة

 :  هذه املرحلة 

 

سنة بعد االنفجار    380000  حنو كان    جسيمات مشحونةة  ري خ للمرة األلفوتونات  ت فيه ار ث فإن الوقت الذي نلنماذج الكونية،  لوفقا  
 ".  اا حراريمتوازنة "  شكل بالزما وكانت الفوتونات علىقبل ذلك الوقت، كانت املادة يف الكون . الكبري

 

 المضادة  والمادة المادة

الكون هتيمن   معظم ويبدو أن ،اا نظام الشمسي من املواد النقية تقريب األرض وال. نعلم من املالحظة املباشرة أن املادة املضادة نادرة
 لطاقة الفضاء، ال سيما الغياب النسب ل قادم إلينا من فناءوقد ثبت ذلك من خالل عدم وجود إشعاع اا. عليه املادة أيض

 0.511 MeV   إللكرتونات والبوزيرتوناتا فناء الناجتة عن غاما  أشعة من.   

وراءها   خملفةا  بسرعة، وتفىنولكن بكميات صغرية فقط ، +وحتلالت  تصادمات اجلسيمات  يفاملضادة يف الطبيعة املادة  )تتشكل 
 اا(.  نقية تقريب  باقيةمادة  

والقياس التجريب   ن النموذج القياسي لتفاعالت اجلسيماتإال أعلى الرغم من اهليمنة امللحوظة للمادة على املادة املضادة يف الكون،  
  قرب أما هو  حملايد  الكاون ا  ينتج عن حتلل على سبيل املثال،.  فقط إىل اختالفات بسيطة يف طرق تفاعل املادة واملادة املضادة   شرييُ 

  للمادة  قليالا  قربأما هو  مت إنتاج كان قد   ،تحللمن خالل هذا ال لو أنومع ذلك، . من املادة املضادة  فقط للمادةبشيء بسيط 
النجوم   يف الغالب مادة عادية لتشكيل خملفةا  زوج،  اا بزوجبعضهم البعض    فناء من  لباقي  ا مكن  لتكون املبكر،  من املادة املضادة يف ال

يف االنفجار    نشأت  اليت نالحظها جمرد بقايا صغرية من املادة األصلية اليت  ،الطريقة، قد يكون العدد اهلائل من النجوم هبذه  . و واجملرات
  . الكبري

 

 اقة المظلمةالمادة المظلمة والط

املادة مثري لالهتمام ومهم  النوع من   هذا.  بالمادة المظلمة يف العقدين األخريين، كشفت تقنيات جديدة وأكثر قوة أن الكون مليء
على  . النجوم البعيدة ضوء  احنراف  من خالل وجودها  ومع ذلك، ميكننا استنتاج ! ما هو ون يف الوقت احلايل ال يعرف العلماء  ألن 

من  إنه رة، فة من املادة املظلمة بيننا وبني اجملكتل ل بواسطة حقل اجلاذبية نحرفاا بعيدة م من جمرة  الصادر ل، إذا كان الضوءسبيل املثا
)املفعول   الضوء بواسطة حقل اجلاذبية للمادة بعدسة اجلاذبية ناء يُسمى احن(. 25.11الشكل ها )نفس  لمجرةلني  خيالاملمكن إنتاج 

الشكل  ) حلقة مما ينتج عنه ، ةحول اجملر  مسارات عدة  راقب عرباملالنجوم إىل  ضوء  احلاالتنتقل يف بعض ي العدسي التثاقلي(. 
26.11  .) 

. يشتمل  العادية   املادة   ضعيف مع بشكل  وتتفاعل    بطيئة احلركة و   بناءا على األحباث احلالية، يعرف العامل فقط أن املادة املظلمة باردة 
ات اليت  سيمواجل"(  التناظر الفائق نظرية  " ز يفنوالفوتونات وبوزونات هيغ  Z لبوزوناتا  شركاء وترالينوهات )على الن   املادة املظلمة   ممثلو 

 .بأبعاد مكانية إضافية   مضبوطةتدور يف حلقات صغرية 
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 ينر مكر  خيالين رؤية في ظل الظروف المناسبة، يمكن. مجرةالالنجم البعيد حول  نع الضوء الصادر  حنيين  25.11الشكل 
 ه.  نفس لنجمل

  

 

حلقة من  رؤية في ظل الظروف المناسبة، يمكننا . ن النجم البعيد حول المجرةع الصادر ضوء ينحني ال  26.11الشكل 
 .  نجمة واحدة الضوء بداًل من
 

عتقد  ويُ . لمةالطاقة المظ  الطاقة يُسمى عن وجود شكل جديد من  اا وسع أيضتتكشف القياسات الفلكية املتزايدة الدقة للكون امل 
شري هذه االنزياحات احلمراء إىل  تُ . و البعيدة  ة املالحظة للمجرات ي اجملر ر األمح النزياح الفائقة للتوقعات ل قيم الفسر أن هذه الطاقة تُ 

 .  يتوسع مبعدل متزايد  بل إنهأن الكون ال يتوسع فحسب، 

اثنني من األلغاز األكثر   اا مع  متثالنظلمة واملادة املظلمة الطاقة املها. كما أن ال شيء معروف عن طبيعة الطاقة املظلمة وخصائص
  إىل املادة املظلمة  ٪26.8و الكون إىل الطاقة املظلمة من طاقة ٪68.3 يعزو العلماء. ل يف الفيزياء احلديثةواليت مل حتُ  ، لالهتمامإثارة 
 (.  27.11الشكل  )  ات العادية سيمإىل طاقة الكتلة للج  فقط ٪4.9و

  صحيحة أصبحت املظلمة، فإن كلمات إسحاق نيوتن املتواضعةاللغز الكبري احلايل حول طبيعة املادة املظلمة والطاقة بالنظر إىل 
 :  قرون  منذ كانت  كما  اآلن

أنا ال أعرف كيف أبدو للعامل، غري أيّن أرى نفسي كصب يلعب على شاطئ البحر، أتسلى من حني آلخر بإجياد حصاة ناعمة  "
   ي".املكتشفة ما زال خلف يف الواقع هناك حميط كبري من احلقائق غري  للغاية، لكن  أو قوقعة مجيلة  
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 .التوزيع المقدر للمادة والطاقة في الكون  27.11الشكل 
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 الحادي عشر: الفصل مراجعة 
 يةمفتاحالالكلمات 

 .معاكسة   كهربائيةال تهملرتبط به، ولكن شحننفس كتلة وعمر اجلسيم اله جسيم دون ذري  : هو مضادالجسيم  ال
  كون مصاناا جلميع اجلسيمات األخرى وي  0، و  الباريونات ملضادات    1  -للباريونات،    B=+1 رقم الباريون القيمة  أخذ: يالباريون رقم  
 . تفاعالت اجلسيمات يف
 .: جمموعة من ثالثة كواركاتاتباريونال

 .الذي ميثل بداية الكون: التوسع السريع للفضاء االنفجار الكبير 
 .يف التبادل اا متناظر   ذو سبني متكامل ويكون جسيم هو : ونز بو ال

الشحنة الكهربائية يف التفاعالت   ؤدييف التفاعالت النووية القوية كما ت هالدور نفس  ؤدي: خاصية اجلسيمات واليت ت اللون 
 .الكهرطيسية

 .الكبريراري الذي ينتج عن حدث االنفجار اإلشعاع احل: (CMBR) ة الميكروي خلفية الكونيال إشعاع 
 .: دراسة أصل الكون وتطوره ومصريه النهائيعلم الكونيات 

 .عتقد أنه مسؤول عن تسارع الكون امللحوظ: شكل من الطاقة يُ الطاقة المظلمة

 بعيد.  نجم الال ء ولكن ميكن استنتاجها عن طريق احنراف ضو  ، : مادة يف الكون ال تتفاعل مع جزيئات أخرىالمادة المظلمة 
 .تفاعالت القوة الكهرطيسية والقوة النووية الضعيفة  : توحيدضعيفةكهر قوة الال

 .: خاصية نظام من اجلسيمات اليت ال ميكن متييزها واليت تتطلب تبادل أي جزيئني لتكون غري قابلة للرصدتبادلالتناظر  
 .د التبادلعن  متناظرغري ويكون  متكاملجسيم ذو نصف سبني : هو الفرميون 

   .هاوتفاعل اجلزيئات ة حرك  ية: خمطط الزمكان الذي يصف كيفمخطط فاينمان 
 .ةذبيواجلاالضعيفة  : واحدة من القوى األربع اليت تعمل بني أجسام املادة: القوى النووية القوية والكهرطيسية والنووية  القوة األساسية 

 .ذريةالنواة الركات داخل قوية بني الكواال نووية القوة الجسيم حيمل : هو الغلون
 .الضعيفةالنووية اليت توحد القوى النووية القوية والكهرطيسية و  ،: نظرية تفاعالت اجلسيمات النظرية الموحدة الكبرى 

 .: ميزون أو باريونهادرون ال
 .: ثابت يرتبط بالسرعة واملسافة يف قانون هابلثابت هابل
 .ني النجوم واجملرات: العالقة بني السرعة واملسافة بقانون هابل 

 .: فرميون يشارك يف القوة الكهربائيةلبتون
بشكل منفصل  مجيعها أرقام مصانة   ،τL  ، ورقم التاو لبتون μL لبتون   -امليون    ، ورقم eL لبتون  -: يتم حفظ رقم اإللكرتوناللبتون   رقم

 .يسيميف كل تفاعل ج
 .جمموعة من اثنني من الكواركات: الميزونات 

 .حدث خالل االنفجار الكبريو : إنشاء عناصر ثقيلة  وي االصطناع النو 
  احلقول الكهربائية  باستخدام : آلة مصممة لتسريع اجلسيمات املشحونة. وعادة ما يتم حتقيق هذا التسارع الجسيمات مسرع 

 .، أو كليهماالقوية احلقول املغناطيسية و 
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ة  كمحم اجلسيمات  شفاو مسرع اجلسيمات بدقة؛ ك : كاشف مصمم لقياس نتائج االصطدامات الناجتة عن كاشف الجسيمات
 .ومتعددة األغراض اإلغالق 

 .: مضاد اإللكرتونالبوزيترون
 .نظرية تصف التفاعالت القوية بني الكواركات: (QCD) الديناميك الكمي 

 .نظرية تصف تفاعل اإللكرتونات مع الفوتونات: (QED) ي ومالديناميك الكهربائي الكم
 .ك يف القوة الكهربية والقوة النووية القويةيشار  : فرميون كوارك ال

 .إطالة الطول املوجي للضوء )أو االمحرار( بسبب التمدد الكوين: األحمر نزياح اال
 .(QCD) وديناميك الكم  ضعيف: منوذج للتفاعالت اجلسيمية اليت حتتوي على نظرية الكهر النموذج القياسي 

 .ك غريباملرتبطة بوجود كوار : خاصية اجلسيمات الغرابة
الربوتونات والنرتونات يف    ترابط   ( مسؤولة عنm 15−10  حنو تعمل على مسافات قصرية )  ذبة قوية نسبياا ا: قوة جقوية النووية  القوة  ال
 .ذرية النوى ال

 .  لتسريع اجلسيمات إىل طاقات أعلى  املتزايدة ل املغناطيسيقتناوب وشدة احلامل الكمون: مسرع دائري يستخدم السنكروترون 
 .: إشعاع عايل الطاقة ينتج يف مسرع السنكروترون عن طريق احلركة الدائرية حلزمة مشحونة شعاع السنكروترونإ

 .: نظرية للتفاعالت اجلسيمية اليت توحد مجيع القوى األساسية األربعنظرية كل شيء 
 .حبيث ال ميكن مالحظته  اا : جسيم موجود لفرتة قصرية جدفتراضياالجسيم  ال

 .حيمل القوة النووية الضعيفة بني اللبتونات والكواركات اا جسيم ذو كتلة كبرية نسبي : Z و Wبوزونات 
 القوة النووية القوية( مسؤولة عن حتلل اجلزيئات األولية وتفاعالت النرتينو.  من  10-6 حنو )  اا : قوة ضعيفة نسبيالقوة النووية الضعيفة 

 

 المعادالت الرئيسة

 p = 0.3 Br  كلوترونعزم الجسيمات المشحونة في السي 

 ة  تصادمالحزم الم آللة طاقة مركز الكتلة
 

بين  االفتراضية التقريبي لتبادل الجسيمات زمنال

 ات األخرى سيماثنين من الج
 

 قانون هابل
 

  الكونيالمقياس الزمكاني 
 

 

 ملخصال

 قدمة فيزياء الجسيماتم 1.11

.       حسب شدهتا، مرتبة واجلاذبية  النووية الضعيفة و  الكهرطيسيةو  النووية القوية إن القوى األساسية األربع يف الطبيعة هي:  •
الكهرطيسية   عرب القوى  تتفاعل   واللبتونات  ات من الكوارك  كالا ة. ولكن  الكواركات تتفاعل عرب القوة القوي خبالف اللبتونات فإن  

 .الضعيفة واجلاذبيةو 
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ونات سبني  ز للبو .  االستبعاد  مبدأ قق  وحت متكامل  نصف  سبني  فرمونات هلا  ات. الون ز فرمونات وبو إىل  ات األولية  سيمتصنف اجل •
 .  اجلسيمية  للتفاعالت ت القوةالبوزونات هي حامال. هذا املبدأ  قق وال حت   متكامل

ونات سبني  ز للبو .  االستبعاد  مبدأ قق  وحت متكامل  نصف  سبني  ات هلا  فرمونات. الون ز فرمونات وبو إىل  ات األولية  سيمتصنف اجل •
 .  اجلسيمية  للتفاعالت ت القوةالبوزونات هي حامال. هذا املبدأ  قق وال حت   متكامل

العديد  يف أفراد األسرة  شرتكي. ية مكونة من ثالثة أعضاء لكل منهماسيم تنتمي الكواركات واللبتونات إىل عائالت ج •
 .فال الكتلةأما  ، (ى املشاركة يف القو و السبني و ة  حن شاخلصائص )ال من

صائص، ولكنها  اخلنفس ب  ات املادة املضادة سيمجمع تشرتك اجلسيمات . جسيمات مضادة  يع اجلسيمات هلا مج •
 . معاكسة  شحنة حتمل

 قوانين مصونية الجسيمات  2.11
التفاعالت والتحلالت   امها لتحديد ماهي اجلسيمات، واليت ميكن استخد مصونيةضع تفاعالت اجلسيمات األولية لقوانني  خت •

 ة(.  ظور احمل)أو   ةمكن امل اجلسيمية

  قاونون مصونية ومع ذلك، فإن  .  املادية  العمليات حان جلميعل صي   لثالثةمصونية أرقام اللبتون ا  ونالباريون وقان   رقممصونية  قانون   •
 . الغرابة ال يصلح إال للتفاعالت النووية القوية والتفاعالت الكهرطيسية

 الكواركات 3.11
هذه اجلسيمات  (.  b( والقاعدة )t( والقمة )s( والغريب )c)  حر ( والساdوالسفلي )(  u: العلوي )كواركات معروفة يوجد ست   •

 ية.  وشحنة كسر نصف متكامل   سبني فرمونات هلا  هي

ال ميكن   ة القوية، بسبب القو . لكواركامضاد  -  يزونات من زوج كواركاملتتكون الباريونات من ثالث كواركات، وتتكون  •
   .هامبعزل عن غري  الكواركات توجد أن

 .بعثرالعثور على أدلة على الكواركات يف جتارب الت  مت •

 مسرعات الجسيمات والكواشف 4.11
  سرعات اخلطية، والسيكلوترونات املوتشمل . ات وتفاعالهتا سيممت تطوير العديد من أنواع مسرعات اجلسيمات لدراسة اجل •

 ات احلزم.  ادم صم السنكروترونات و 

 .  ت ضخمة تتحلل بسرعة إىل جزيئات أخف وزناا سيماإلنشاء جة تصادم احلزم املتستخدم آالت  •

  العزم وطاقات  كواشف لقياسضم  وت. تستخدم الكواشف متعددة األغراض لتصميم مجيع جوانب التصادمات عالية الطاقة  •
 .  والفوتونات   ةن و شحات املسيماجل

 .  ل مغناطيسيستخدام حق اب ي دائر  وفق مسارات  سيمين هذه اجلحطريق ات املشحونة عن سيميتم قياس اجل •

  .اتسيمات باستخدام املسعرات اليت متتص اجلسيميتم قياس اجل •

 النموذج القياسي 5.11

 .الضعيفة النووية والقوة   الكهرطيسيةالقوة و   النووية القويةالقوة ات من خالل سيميصف النموذج القياسي التفاعالت بني اجل •

اجلسيمات على رسم بياين   ميثل خمطط فاينمان التفاعالت بني . فاينمان ل تفاعالت اجلسيمات بواسطة خمططات يتم متثي  •
 .  زمكاين 

بني   هذه القوى تنتقل. على مدى قصري  نلكن القوى القوية والضعيفة تعمالو تعمل القوى الكهرطيسية على مدى طويل،  •
 .  اجلسيمات عن طريق إرسال واستقبال البوزونات
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 .  قوة واحدة فقط بداللة لكون عى النظريات الكربى املوحدة لفهم اتس •

 االنفجار الكبير 6.11

 .  خرىاألط ا نقال  مجيعن عتنحسر فيه  كل نقطة   -بالون كاللكون يتوسع  ا •

اجملرات   كلما كانتوبالتايل،  . km/s/Mpc 70 بنحو يقاس هذا املعدل.  تبتعد اجملرات البعيدة عنا بسرعة تتناسب مع مسافتها •
 .  دوبلر للضوء نزياح هذه باستخدام إحنسار" اال ميكن قياس "سرعات. سرعاهتا، كلما زادت أكثر  ناععيدة ب

 . مليار سنة  13.7منذ حنو   لكوناالنفجار الكبري ل بدأ  فقد ية احلالية، نوفقاا للنماذج الكو  •

 تطور الكون المبكر 7.11

 .  وكثيفاا  كان الكون املبكر حاراا  •

 .  الكون موحد اخلواص ومتوسع •

 .  الكونية هو دليل على االنفجار الكبريإشعاع اخللفية  •

   مازال مبهماا.جزء هائل من كتلة وطاقة الكون  •
 

 يةنظر أسئلة 

 مقدمة فيزياء الجسيمات1.11 

 . بإجياز ا صفه ما هي القوى األساسية األربع؟ .  1

   ناظر التبادل.وت  الغموض الفرمونات والبوزونات باستخدام مفاهيم قارن بني . 2

   ات.لبتون الو  اتكواركبعائالت القائمة  اكتب. 3

 .وصف تفاعالهتا. املضادة  ات األولية واجلسيماتسيمبني اجلقارن . 4

  قوانين مصونية الجسيمات  2.11

 . صفهم بإجياز ؟الستة اجلسيماتمصونية ما هي قوانني  . 5

 ؟ احلدوثكن تفاعل أو حتلل اجلسيمات ممما إذا كان  فيحتديد عموما  كيف ميكننا. 6
 ؟ ألحد العلماء جيداا  شيئاا اجلسيمات  مصونية كشف عن تفاعل اجلسيمات املخالف لقانون يعترب الملاذا   .7

 الكواركات 3.11 

 .اشرح خصائصها بإجياز  ما هي الكواركات الستة املعروفة؟. 8

 مليزون؟ وا لباريون كل من ا العام ل  يكواركال كيب رت الما هو . 9

 لى وجود الكواركات؟ عالدليل هو ما . 10

 ؟ ساكنةالكتلة ال ةطاق قيم يف   اا أحياني  رتكيب الكواركالالباريونات اليت هلا نفس  ختتلف ملاذا. 11
 مسرعات الجسيمات والكواشف 4.11

 .ومسرع السنكروترون السيكلوترون و  اخلطي  املسرعراف و فان دي غ مسرع بني كل من:  قارن باختصار. 12

 .النموذجية ة تصادمامل لية عمل آلة احلزمآة و املكونات األساسيصف . 13

 .صفهم بإجياز؟  املضغوط امليون  لتجربة ملف الفرعية وحدات الكشفما هي . 14

 هدف ثابت؟  باجتاه طلق اجلسيمات الذي يُ ة عن ذلك تصادماملاحلزم مسرع   الذي مييزما . 15

 ؟ كن أن حيدث ذلككيف مي.  CMSامليون  كواشفيظهر إلكرتون يف  . 16
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 النموذج القياسي 5.11

 .اجلسيمات القوى األساسية األربع وتبادلبداللة  عرب عن إجابتك  ما هو النموذج القياسي؟. 17

 . فوتونني واليت تعطي   بوزيرتونوال   لكرتوناإل فناءفاينمان لعملية  ارسم خمطط. 18
 التوحيد الكربى؟  نظريات ما هو الدافع وراء. 19

 .اشرح السبب  حتدده قوة اجلاذبية؟  سيكون من الصحيح القول أن مدار القمر  هلفالقوى األربع، كل إذا مت تطوير نظرية توحد  . 20

   اإلجابة.اشرح  الضعيفة؟ للقوة احلامل النهائي كن اعتباره كتلة، فهل مي إذا مت اكتشاف بوزون هيغز ووجد أن له. 21

يف هذا التحلل، إال أنه حيدث من   درونات فقطااهل دخول  منى الرغم  . علp+  −π → 0Λهي:  0Λ أحد أمناط التحلل الشائعة. 22
 خالل القوة النووية القوية؟  كيف نعرف أن هذا التحلل ال حيدث من.  النووية الضعيفة  القوة خالل

 االنفجار الكبير 6.11

 .ةوم البعيدلضوء النج األمحراالنزياح و بداللة منحين هابل  عن إجابتك  عرب ما هو املقصود بالتوسع الكوين؟. 23

 .مركز متدد الكون يففقط وكأننا   يبدو  ملاذااشرح . البالون ب التوسع الكوين  صف تشبيه . 24

مالحظتها بشكل  واليت ميكن  ،السيفيدية  تغرياتباملقياس سطوع النجوم، واليت ُتسمى  اجملرات احمللية عن طريقبعد يتم حتديد . 25
اعلى مسافة قياسية معرو  مطلق سطوع فردي وهلا املسافة، باملقارنة مع السطوع  باختالف    اشرح كيف خيتلف السطوع املقاس.  فة جيدا
 .املطلق

 تطور الكون المبكر  7.11

 .األربع القوى األساسيةبداللة ؟ صف بإجياز هذا النموذج " املبكر للكون  "النموذج الكوين عبارةما املقصود بـ. 26

 نفجار الكبري.  اال منوذج  صف اثنني من األدلة اليت تدعم. 27

مفاهيم املادة املظلمة  بداللة عن إجابتك عرب  يلعب على شاطئ البحر"؟ ذات مرة، "فىت  حني قال نيوتنما الذي قصده . 28
  .والطاقة املظلمة

  ايل الفضاء اخل من السفر ملسافات طويلة عرب"يتعب"  لضوء ا تقول بأن  أن ك  –األمحر  هول لالنزياح اجملسبب ال اكتشافمت  إذا. 29
 على علم الكونيات؟  فما تأثري ذلك -  مثالا 

أن   جيب ظر ن أي خط  إنإذا كان الكون ال حصر له، فف ومع ذلك، . ال هنائي  يف املاضي، اعتقد العديد من العلماء أن الكون. 30
لم الكونيات  كيف يتم حل هذه املفارقة يف ع .  جداا  ساطعة  الليل يف  سماءال تكون جيب أن و  يف النهاية على سطح جنم يسقط 
 احلديث؟ 

 

 لسائم

 مقدمة فيزياء الجسيمات 1.11

كتل  )ملعرفة   ؟اا بعضبعضها  يف حالة السكون ويفين بوزيرتونال لكرتون و ما يكون اإل مقدار الطاقة اليت يتم إطالقها عند  ما  .31
 (.  1.11الجدول  إىل  انظر اجلسيمات،

كتل الكرتني    املضادة، وكانت ة املادوكرة من املادة  املتبادل لكرة من عند اإلفناء من الطاقة  MeV 301.0×10 مت إطالق  إذا. 32
 ؟الواحدة الكرة ة متساوية، فما هي كتل

 لتفاعل التايل: ل  اا وفق  اا بعضها بعض  فإنه من املمكن أن يفين ،سكون عندما يكون كل من اإللكرتون والبوزيرتون يف حالة  . 33

.γ + γ → + e + - e 

 ؟ ات فوتونمن الكل  ردد  وعزم وت اقة ط  احسبيف هذه احلالة، 
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 التحلل التالية؟  ملها اجلسيمات يف عمليات اليت حت الطاقة احلركية الكلية  ما هي. 34

 

 الجسيمات مصونيةقوانين  2.11

 رقم اللبتون؟  مصونية انتهاك قانون  التالية ال ميكن أن حيدث بسبب تأي من التحلال . 35

  

 الغرابة؟  مصونية انتهاك قانون   بسببحدوثه  ميكن التالية ال   التفاعالت أي من . 36

 

 : التالية اجلسيمات املضادة لكل من  اا ممكن اا واحد حتلالا حدِّد . 37

 (a )�̅�( ،b )Λ0̅̅ ̅( ،c )+Ω( ،d )−K( ،e )𝛴 . 

 .هامنكل   هنتهكيالذي   صونيةحدد قانون املاحلدوث.  ممنوعة النووية القوية التالية التفاعالت  مجيع. 38

 
 

 الكواركات 3.11

   . 1+هي  شحنته أن أثبت لربوتون، ل  ي كواركال كيب رت الإىل   اا استناد. 39
 .   0هي  تهحنشأن أثبت  لنرتون، ل  ي كواركال كيب رت إىل ال  اا استناد. 40
من حيث الشحنة   ن باريو ة هلذا الملعروفالقيم ا فق مع واتت وجبون املاللك  5.11الجدول  الواردة يف ي رتكيب الكواركالأن  بني . 41

   والسبني والغرابة.

 أي مضاد األمحر(:  AR = antiredإىل اللون  احلروف تشري) التالية الكواركات من جمموعاتامليزونات  يتم تشكيل. 42
 )AR�̅�, Rd(  و)AG�̅�, Gs(  و)AR�̅� ,Rs(. 

(a  )جمموعة  ة وغرابة كلشحن  دحد ( .b )   ا أو أكثر من  املضاد.   لكواركا   -  كواركال كل تركيبة من   ة منتشكلامل   اتيزوناملحدد واحدا

 هادرون؟  الكواركات املوضحة أدناه تشكيلملاذا ال ميكن ألي جمموعة من . 43
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  ؟ اجلسيم هذا  يكون كوارك ميكن أنال . أي منكوارك معزول   - 2/3+ تهشحن  تشري النتائج التجريبية إىل وجود جسيم معزول. 44
 ؟ ا شاف مهمهذا االكت يعترب  ملاذاو 

فيما إذا  ملعرفة  حتقق للكواركات.   βبداللة حتلالت   ν+  +e+ n  →pو   �̅�+  −e+ p  →n: التالية  βعرب عن حتلالت . 45
 ات. لكواركل  βمصونية الشحنة ورقم اللبتون ورقم الباريون حمققة يف حتلالت قوانني  كانت 

 مسرعات الجسيمات والكواشف 4.11

  اجلسيم؟ ما هو عزم. cm 75يف دائرة نصف قطرها ينحين  Tesla 2.0 شدته  مغناطيسي  جسيم مشحون يف حقل. 46

هي الطاقة الكلية   ما . Tesla 1.5ل املغناطيسي هي قاحل . شدةcm 50نصف قطره  ل مغناطيسيحق مير عرب  مسار بروتون . 47
  للربوتون؟

 بعاداأل  ثالثةالحركة في البعدين و ) يالتسارع املركز  باستخدام مفاهيم p = 0.3 Br استنبط املعادلة. 48

http://cnx.org/content/m58288/latest/)( ) (.النسبية) النسب والعزم   

من اجلسيمات املنتجة   (W) ما هي الكتلة الكلية. اا ريبتق  GeV 4.73تبلغ  بوزيرتون -اإللكرتون  ملصادم رض أن طاقة احلزمة بف. 49
 نتج؟ ي  قد الذي  يزونهو املما  والبوزيرتون يف هذا املصادم؟ اإللكرتون  فناءيف 

  ذلك  الضوء،بسرعة تقارب سرعة  تتحرك الربوتونات  km 2.00خمترب فريمي والذي يبلغ قطره  سنكروترونل الطاقة الكاملة  عند. 50
كم مرة  (  b)  رحلة واحدة؟ ( كم من الوقت يستغرق الربوتون إلكمال aالساكنة. )الكتلية تها طاقمن  مرة   1000 حنو  تها تبلغطاقأن  

 عرب املنطقة املستهدفة؟  سيمر  يف الثانية

  هذا قطعها خالل ما هي املسافة اليت ي. ثانية 10×5.00-25 يف كاشف اجلسيمات يعيش ملدة تشكيلهمت  الذي W - فرض أنب . 51
كون بسبب  يي ميكن أن ذ ، والW - لجسيمالعمر املعطى لـ أطول من  الزمنالحظ أن ؟ )c0.900يتحرك بسرعة كان  إذا زمن ال
   أو التحلل( تمدد الزمن اإلحصائية ل طبيعةال

 10×82.60− ملدةكان قد تشكل وعاش هناك ة إذا  ي قاعاحلجرة الف  يف  c0.100يتحرك بسرعة   π+ ه لف خي لذياملسار ا  طول هو ما .  52

s تحلل(.قد يهربون من الكاشف قبل ال أو يعيشون حياة أطول  أكرب  عة أولئك الذين يتحركون بسر )  ؟   

  فما  أنبوب تسريع،   15000كان هناك    . فإذاGeV 50.0  طاقتها  اإللكرتونات  حزمة من km 3.20الذي يبلغ طوله   SLAC ينتج. 53
 ه الطاقة؟ لتحقيق هذاألنابيب   بنياملتشكلة  الفجوات لى طريف جيب أن يكون ع الذي  كمونالمتوسط  هو

 النموذج القياسي  5.11

   .Zبوزون   تبادل مدى القوة الضعيفة إذا مت إنتاج هذه القوة عن طريق حدد عدم اليقني هلايزينربغ،  باستخدام مبدأ   .54

http://cnx.org/content/m58288/latest/)
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 .اجلاذبية ستخدم النووي الضعيف الذي ي تحللمدى ال  لتقديرعدم اليقني هلايزينربغ  استخدم مبدأ . 55

56 .(aيتم ت )ةضعيفالقوة الكهر  التايل بواسطة لل عديل التح: 

.eυ + +p → n + e 

 تحلل.  ارسم خمطط فاينمان لل 

(b) وضعيفة: الكهر  قوة ال  بواسطة  التايل تثار يتم تعديل االن 

.−+ ee υ → −+ e eυ 

 .  لتبعثر ارسم خمطط فاينمان ل

 : التايل لالتفاع، يف لة السكونحمايد يف حا يون ناتج عن حتلل ب   γشعاع  طاقة كل  ، ما هي مصان  العزم أن بفرض . 57
  γ + γ → 0π؟ 

للتفاصيل   فكرة عن احلد األقصى يعطينا  هذا ؟SLAC يتم إنتاجها يف يذوال، GeV 50طاقته  ما هو الطول املوجي إللكرتون . 58
   كشفها باجملس.  اليت ميكن

  يف هذا التحلل؟   MeVاحملررة مقدرة بواحدة    طاقة الي  ما هμ�̅� + - μ → - π   .(a  )  لب هواالتحلل األساسي للبيون الس  منوذج .  59
(bب ) إذا علمت أن التحلل، نواتج مقدار الطاقة اليت يتلقاها كل من احسب العزم،  قانون مصونية  استخدام– π  يف حالة  يكون

 .  وتون الفمساو لعزم ، p= E/cه  عزم  أن مي الكتلة و ينو عد نرتيميكنك اعتبار أن امليون مضاد ال  عندما يتحلل؟سكون 

كم  (  a. )اء املخزان  يف اتالربوتونحتلالت من  %  50اكتشاف  تستطيع  وأنك  الربوتون  حتلللنفرتض أنك تقوم بتصميم جتربة . 60
ألمتار  ( ماهي كمية املاء مقدرة باb) ؟سنة  1031 املاء عمرأن فرض ب حد كل شهر، حتلل واستحتاج لرؤية اء ن امل مكيلوجراماا 
  بروتون واحد؟  حتلللرؤية  يا وسط أن تنتظر جيب فكم من الزمن،  سنة  1033 العمر الفعلي هوذا كان ( إ c؟ )املكعبة 

  النفجار الكبيرا 6.11

 ؟ يأرض  ن مراقبعاجملرة و بعد هذه فما ه، 0.99cبعيدة هي ال ات ر إحدى اجمل إذا كانت سرعة  . 61

( ماهي القيمة الكسرية  b) جملرة؟ ا حنسارما هى سرعة اMpc( .a ) 10مسافة قدرها  عن نظامنا الشمسي اتر تبعد إحدى اجمل . 62
   له(؟ z القيمة أي، ما هي)  اللون األمحر  حنوهذه اجملرة  عن ضوء النجوم النزياح  

 تتحرك ويف أي اجتاه؟   اتوقع أهني سرعة فبأي ،Mpc 153  مسافة تبعد عنا ات اجملر  إحدى  إذا كانت. 63

 من سرعة الضوء؟  ٪2.0 بسرعة تبلغ  عنا رك مبتعدة تحت اجملرات اليت عنا وسطياا كم تبعد . 64

سنة ضوئية   30000نصف قطره  يبلغ و دار دائري هذا املإذا افرتضنا أن . ف درب التبانة مركز جمرة  حول يدور نظامنا الشمسي . 65
سرعة ثابتة ومدار دائري،   ضتقريب، بافرتا الرقم الحظ أن هذا  واحدة؟ال رة الدو  تستغرق ة ، فكم سن km/s 250دارية تبلغ امل ته وسرع

  . حول اجملرة واحدة ورةد متامإل ة وجنومنا احملليالشمسي  نظامناالذي يستغرقه  الوقت املناسب  ولكنه ميثل 

66  .(a  )جيجا    10  حنوأي تبعد  بالقرب من حافة الكون املعروف،  تقع  جمرة  اليت تتحرك هبا    -ا  بالنسبة لن  -   ما هي السرعة التقريبية
بسرعة تزيد    عنا مبتعدة ا جمرات تتحرك متكنا من مشاهدة أننا  الحظ الضوء؟  مقارنة بسرعة  سرعةهي هذه الما  (b) ؟سنة ضوئية

   .0.9c على
67. (a احسب )20 = قيمة ثابت هابل،من متوسط  العمر التقريب للكون km/s·Mly 0H . زمن  للقيام بذلك، احسب ال

  يف حالة حدوث تسارع بطريقة ما، هل سيكون km/s ( .b ) 20عدل توسع ثابت قدرهمب  Mpc 0.307لقطع مسافة يستغرقه  الذي
  اإلجابة.  شرحا ؟ سوب يف هذه املسألة أقل من العمر احمل  مالعمر الفعلي للكون أكرب أ 

رض أن  بفلشمس، ل  قدر سطوعها بالنسبة. ومرئية للعني اجملردة كبريةجمرة أندروميدا هي أقرب جمرة . 68
  . Mpc 0.613الشمس وتقع على بعد  ملعان ضعف 1201 ملعاهنا
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لنصف قطره املداري، بفرض أن   مدار دائري يتناسب عكسياا مع اجلذر الرتبيعي بني أن سرعة النجم الذي يدور حول جمرته يف.  69
استنتاجك، ولكن   عمسابق لدالفصل ال استخدام معادلة من  ميكنك . مداره تعمل ككتلة واحدة يف مركز اجملرة كتلة النجوم داخل

  .املصطلحات املستخدمة وحتديد مجيع ا استخدامه سويغجيب عليك ت
 

  إضافيةل سائم

 ؟ هلذا أن حيدث كنكيف مي.  إلكرتون وفوتون   تشري النتائج التجريبية إىل أن امليون يتحلل إىل. 70
 .عل تفاد اجلسيمات املفقودة لكل  . حدواحد جسيم التالية تفتقد التفاعالتكل . 71

 

كل   فقط إىل طاقة MeV 5.00 إضافة ، تتم CERN يف LHC اإلشعاع السنكروتروين يفالناجتة عن الطاقة  ضياعات بسبب . 72
إذا مت حقنها    ، TeV  (7000 GeV) 7.00بطاقة   بروتونات ورات الالزمة إلنتاجدكم عدد ال.  رة حول احللقة الرئيسة دو بروتون أثناء كل  
 ؟ GeV 8.00قدرها   بطاقة مبدئية

  يف LHC كما هو احلال يف )   TeV 7.00 منهما تبلغ لكل  ركية احل طاقة ال ،يصطدمان رأسيا )وجها لوجه(   بروتون مضاد  بروتون و . 73
CERN .) الطاقة   أن هذا ليس أكرب بكثري من الحظ)  ؟ الكتليتني فناء  باحلسبانمع األخذ مقدار طاقة االصطدام املتاحة، هو ما
   (.القصوى  النسبيةاحلركية 

هي طاقة االصطدام   ما . GeV 50.0ركية لكل منهما احل طاق ال كون ت، SLAC منشأة عندما يصطدم إلكرتون وبوزيرتون يف. 74
 .بشكل مرتفع ضئيلة، ألن اإللكرتونات نسبية  فناءالحظ أن طاقة ال ؟فناءطاقة ال  الكلية املتاحة، مع مراعاة

يدور    نجم النرتوينال ، وبالتايل فإن  نواة مصانلل  العزم الزاوي .  جنماا نرتونياا  ة شكلم  م خالل املستعر األعظم،و النج  نواة أحدنهار  ت.  75
مقدرة بعدد   وين رت لنجم النل السرعة الزاوية  أوجد  ،km 10.0واهنار إىل  km 55.0×10 هو األويل نصف قطر النواة  إذا كان. فبسرعة
 .  يوم   30.0لكل  واحدة ورةد انت يف األصلن السرعة الزاوية األساسية كإذا علمت أالثانية،  ورات يف الد

ة  كتلضعف   1.3. نواة تبلغ أن كتلة الإذا علمت الزيادة يف الطاقة احلركية السبينية،  لة السابقة، أوجدسأباستخدام احلل من امل. 76
  الطاقة احلركية؟ هذه الزيادة يف تأيت من أين.  شمسال

77  .(a  ما )  تقريبية، افرتض أن معدل التمدد ثابت قيمة   للحصول على ؟سنة   1010  قريب للكون ر التالعميوافق  الذي  ثابت هابل  هو  
)وهو   Mly 1لكي يبلغ البعد الفاصل بينهما مليون سنة ضوئية  منفصلبشكل  حسب السرعة اليت جيب أن تتحرك هبا جمرتان او 

  سنة؟ 10×102 ا يبلغ عمرهكون   وافقالذي ي  ل هاب ثابتهو  وباملثل، ما (  bسنة. ) 1010( عند الزمن اجملري احلايل  الفصل  متوسط
 

 لتحديلل سائم

 .للجسيم مركز الكتلة طاقة عالقة  تجاستن. سبيين مسرع دم اإللكرتونات والبوزيرتونات يفاصت ت. 78

  سيالا  شكلت  جداا أشعة كونية نشطة   توجد  مع زيادة الطاقة، ولكن يف بعض األحيان شكل سريع  ب   تتناقص  شدة اإلشعاع الكوين  .79
األشعة الكونية   سيمرض أن ج. بف نواة يف الغالف اجلوي ب الاجلسيمات اليت تنشئها عن طريق ضر شعاعات من مجيع من اإل
 .  /2c200MeV كتلها ت يبلغ متوسط سيماج حيول طاقته إىلو  GeV 1010 تهطاق
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(aكم عدد اجل )ات اليت يتم إنشاؤها؟ سيم  (b )  200 قدرها على مساحة  اجلسيمات تمطر أ إذا km1. ، لكل  فكم عدد اجلسيمات  
  مرت مربع؟

80 . (a احسب الكمية النسبية ) 𝛾 =
1

√1−𝑣2/𝑐2
إذا  ( bمسرع خمترب فريمي. ) يف ومت إنتاجها TeV 1.00تبلغ طاقتها  لربوتونات 

يقطعها  سافة اليت ميكن أن ( ماهي املc) ستبقى يف املخترب؟ له نفس السرعة، فكم من الوقت  π+قد شكل الربوتون  كان مثل هذا
 ؟ خالل هذا الزمن

إىل  تدعو دراسة القوة القوية، دف لالنتثار من النوى، هب Kامليزونات من  حزمة ثانوية  اخلطط املتعلقة مبسرع ينتج. 81
𝛾  ( ما هي الكمية النسبية a. )MeV 500تبلغ   حركية طاقة امتالك =

1

√1−𝑣2/𝑐2
  هاعمر يكون متوسط سكم   (b)  هلذه اجلزيئات؟  

 ؟ ( ماهي املسافة اليت ميكن أن تقطعها خالل هذا الزمنc) يف املخترب؟ 

،  جمرة ماجيالن يف    1987Aمت اكتشافها من املستعر األعظم  . وقد  هائلة  بكميات اتهو نيف املستعرات األعظمية، يتم إنتاج النرتي .  82
كتلة، فإهنا ال تستطيع    ذاتات  هنرتينو إذا كانت ال(.  درب التبانةمن جمرة    اا األرض )قريبة نسبي  عن سنة ضوئية  120000  حنواليت تبعد  
  /2c7eVكتلته   رتينوفرض أن نب ( a. )الضوء سرعةقريبة من  سرعتها  فستكون  بسرعة الضوء، ولكن إذا كانت كتلتها صغرية،  السفر
𝛾 النسبية الكمية  أوجد. keV 700تبلغ طاقة حركية  لديه  =

1

√1−𝑣2/𝑐2
  يف  1987Aرتينو املستعر األعظم غادر الن إذا ( bله. ) 

عد هذا الفارق  يُ  ال  ؟ ما وصوهلهو الفارق الزمين بني إىل األرض، فما من هناك وسافرا معا فيه الفوتون  انطلق  الذي  ه الوقت نفس
ءة الضعيفة ألجهزة  الكفابسبب و  ات لفوتوناقد انطلق مع أي من  هات ينو نرت من ال ألنه من املستحيل معرفة أي  راا ، نظ اا كبري   الزمين

  اا إشراق املستعر األعظم تضع حد ات قد لوحظت يف غضون ساعات منهو ن نرتيوبالتايل، فإن حقيقة أن ال. رتينوالكشف عن الن
   (. اا جد ةبري له ك γ حيث أنرتينو، للن v حلساب سلسلة توسع القد حتتاج إىل استخدام  : تلميح . ) رتينوعلى كتلة الن أقصى

املعلومات التالية: كتلة   املدارية باستخدام  اجمرة درب التبانة، احسب سرعته  مركز  بالقرب منبفرض وجود مدار دائري للشمس  .  83
 سنة ضوئية.   30000 على بعد  ، وتقع( kg 4110×3)أو الشمس   كتلة ضعف 1011×1.5 كتلة تبلغ  تعادل اجملرة

84  .(a)    10شخص وزنه  على   قوة اجلاذبية التقريبيةما هي kg  ضعف   1310 يه  ا الكلية كتلته   أندروميدا، بفرض أنجمرة    والناجتة عن
الحظ أن أندروميدا هي   إىل وزن الشخص؟  ما هى نسبة هذه القوة( b)  ؟ Mpc 0.613عد واحدة تب  كتلةك  شمس وتعملال كتلة 
 .جمرة كبرية أقرب

85 .(a )  كل منهما كتلة اآلخر    يدمر) يفين الواحد اآلخر راقب و النسبة مل حالة سكون ب ه يف لضاد املسيم اجلجسيم و بفرض أن
  الربوتون   فناءخاصية أشعة غاما الواجب إجيادها كدليل على حدوث عملية    ما هي.  الطاقة   متساويي   شعاعي غامانيمشكلمتاما(،  

(.  يف الكون ضادةاملادة من امل جداا ل القلي على وجود يتم مالحظته هي دليل أن هذا اإلشعاع نادراا ما حقيقة) الربوتون؟ مضاد -
(bكيف ميكن )  0.511  اليت تبلغ طاقة ال مقارنة ذلك مع MeV   البوزيرتون؟  - اإللكرتون  فناء ب  املرتبطةو 

  mm 1.1  لفوتون طول موجته  eVمقدرة بواحدة    ( ما هي الطاقةa. )mm 1.1طول موجة يبلغ  عند   CMBR   ذروة شدة حتدث.  86
إذا كان  ( c. )هذه الفوتوناتمن  910 طاقة احسب. لكل جسيم كبري يف الفضاء السحيق فوتون 910 منيوجد ما يقرب ( b)  ؟

عن حتويل كتلتها إىل   يت ميكن أن تنتج الطاقة ال نصف كتلة الربوتون، فما هييساوي يف الفضاء  الضخمة كتلة اجلسيمات  متوسط
   إجياز.اشرح ب "؟ادة من قبل امل  هل هذا يعين أن الفضاء "مهيمن عليه( d)  طاقة؟ 

87. (a )  قدرهازمنية  فرتةتوافق   ساب عدم اليقني يف طاقةهلايزينربغ حل  استخدم مبدأ عدم اليقني s 43-10  ( .b )   قارن هذه الطاقة مع
 .امتشاهبه وناقش سبب GeV 1910 ى واليت تبلغ توحيد القو  طاقة
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 الواحدات APPENDIX|( Aالملحق )ِ
 

 (العريض بالخط األساسية الواحدات) الفيزياء في لمستخدمة ا الواحدات A الجدول
 المقدار الرمز الشائع  الواحدة  (SI)الواحدة في الجملة الدولية  

2       m/s 2  m/s a→ التسارع 

Mol       mole n  المادة كمية 
 

radian (rad) θ, ϕ  الزاوية 

2        −s  
2rad/s α→  التسارع الزاوي 

1     −s rad/s ω  التواتر الزاوي 

/s    2m · kg    /s 2m · kg L
 العزم الزاوي  →

1   −s rad/s ω→  السرعة الزاوية 

2   m 2m A  المساحة 

     Z  العدد الذري 

2  m · /kg 4s · 2A farad (F) C  السعة 

A · s    coulomb (C) q, Q, e  الشحنة 

 كثافة الشحنة:    

A · s/m   C/m λ     الخطية 

2 A · s/m 2C/m σ    السطحية 

3 A · s/m 3C/m ρ     الحجمية 

3 m · /kg 3s · 2A 1/Ω · m σ الناقلية 

A    ampere I   شدة التيار 

2  A/m 2A/m 
J
 كثافة التيار  →

3  kg/m 3kg/m ρ   الكثافة 

  κ  ثابت العزل 

A · s · m    C · m p→ العزم ثنائي القطب الكهربائي 

3  skg · m/A ·  N/C 
E
 الحقل الكهربائي →

3 /A · s3 kg · m C/ 2m · N Φ الجريان الكهربائي 

3  /A · s2 kg · m volt (V) ε   القوة المحركة الكهربائية 

2  /s2 kg · m joule (J) E,U,K  الطاقة 

· K  2 /s2 kg · m J/K S االنتروبي 

−1s hertz (Hz) f التواتر 

2/s 2m · kg joule (J) Q  كمية الحرارة 

2s · 2/A 2m · kg henry (H) L     الممانعة 

m meter ℓ, L  الطول 

  r→ Δ  ,xΔ  اإلزاحة 

  d, h البعد 

  x,  y,  z,   →r 

 

 اإلحداثيات )الموقع( 
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2m A · N · J/T µ→  عزم ثنائي القطب المغناطيسي 

2kg/A · s ⎞2Wb/m⎛ tesla(T) = B
 الحقل المغناطيسي  →

2A · s/2 kg · m weber (Wb) mΦ  التدفق المغناطيسي 

kg kilogram m, M الكتلة 

K · mol · 2/s 2m · kg J/mol · K C الحرارة النوعية الجزيئية 

2kg · m 2kg · m I  القصور الذاتي عزم 

kg · m/s kg · m/s p→ العزم 

s s T  الدور 

2· s2 kg · m/A =(H/m)2 N/A 0µ   نفوذية الخالء 

3/kg · m 4· s2 A =(F/m)2 /N · m2 C 0ε  سماحية الخالء 

3/A · s2 kg · m volt(V) = (J/C) V الكمون 

3/s2 kg · m watt(W) = (J/s) P  االستطاعة 

2kg/m · s ⎞2N/m⎛pascal(Pa) =  p  الضغط 

3· s2 /A2 kg · m ohm(Ω) = (V/A) R  المقاومة 

· K2 /s2 m J/kg · K c   الحرارة النوعية 

m/s m/s ν   السرعة 

K kelvin T   درجة الحرارة 

s second t الزمن 
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 معامالت التحويل  | APPENDIX( Bالملحق )
 

 معامالت التحويل بين واحدات األطوال  B1 الجدول
 mمتر  cmسنتمتر  Km   كيلو متر

 

−310 210 1 
 meterمرت    1

 centimeterسنمرت   1 2−10 1 5−10

 kilometerكيلومرت   1 310 510 1

 inchانش   1 2.540 × 2−10 2.540  × 5−102.540

4−3.048 × 10 30.48 0.3048 
 footقدم    1

1.609 41.609 × 10 1609 
 mileميل   1

  10−10   
                        angstromانغسرتوم   1

  15−10 
 fermiفمتو مرت    1

 light-yearسنة ضوئية   1   10 × 129.460
  in   انش ft      قدم miميل    

4−6.214 × 10 3.281 39.37 
 meterمرت    1

6−6.214 × 10 2−3.281 × 10 0.3937 
 centimeterسنتمرت   1

 kilometerكيلومرت   1 10 × 43.937 10 × 33.281 0.6214
5−1.578 × 10 2−8.333 × 10 1 

 inchانش  1
4−1.894 × 10 1 12 

 footقدم   1
 mileميل   1 10 × 46.336 5280 1
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 المساحة 
 ( 2inانش مربع )   0.155=    (   2cmسنتمرت مربع    ) 1
 (  2ftقدم مربع   )  10.76=     (  2cmسنتمرت مربع ) 410 =   (  2mمرت مربع ) 1
 (   2cmسنتمرت مربع    ) 6.452=  (   2niانش مربع   ) 1
 (   2mمرت مربع  )   0.0929=   (   2inانش مربع  ) 41.4=  (   2ftقدم مربع   ) 1
 الحجم 
  انش مكعب  61.02( = 3ftقدم مكعب )  0.03531( = 3mمرت مكعب )  3-10( = 3cmسنتمرت مكعب ) 1000= ( literلرت ) 1
(3in ) 

 (gallonsغالون ) 7.477=  (litersلرت )  28.32=  (3mمرت مكعب )  0.02832=  (  3ftقدم مكعب  )  1

  (litersلرت )  3.788=  (  gallonون ) غال  1

 

 معامالت التحويل بين واحدات الزمن  B2الجدول 
 

 ثانية   دقيقة  ساعة  يوم    سنة  
 

   (second) ثانية 1     1   × 1.667 2−10 10 × 42.778− 10 × 51.157− 10 × 83.169−

  دقيقة  1     60       1 10 × 2−1.667 10 × 4−6.944 10 × 6−1.901
(minute)    

  (hour)    ساعة  1  3600 60               1 10 × 2−4.167 10 × 4−1.141

 (day) يوم  1 10 × 48.640 1440 24      1 10 × 3−2.738
 

 (year) سنة  1 × 3.156 710 10 × 55.259 8.766 × 310 365.25       1
 

 معامالت التحويل بين واحدات السرعة B3الجدول 

 
 ( m/sثانية ) \متر (cm/sثانية) \سنتمتر ( ft/s)ثانية \قدم   (mi/hساعة ) \ ميل 

 

 meter/second ثانية  \متر 1 1 210 3.281 2.237

 ثانية  \سنتمتر 1 2−10 1 3.281 × 2−10 × 2.237 2−10

centimeter/second 
 foot/second الثانية  \ قدم  1 0.3048 30.48 1 0.6818

 mile/hour  الثانية \ ميل 1 0.4470 44.70 1.467 1
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 التسارع 
 ( 2ft/sثانية مربع ) \ قدم  3.281=   (2cm/sثانية  مربع )  \سنتمرت    100=   ( 2m/sثانية مربع  ) \مرت   1
 (2ft/sثانية مربع )  \قدم     0.03281=   ( 2m/sثانية مربع )  \مرت    0.01=   (  2cm/sثانية مربع )  \سنتمرت   1
 (2cm/sثانية مربع )  \سنتمرت   30.84=   ( 2m/sثانية مربع ) \ مرت  0.3048=  ( /2sftثانية مربع )  \ قدم  1
 (2ft/sثانية مربع  )  \قدم    1.467=  ( s ·mi/hساعة . ثانية   ) \ ميل  1

 

 معامالت التحويل بين واحدات الكتل B4الجدول 
 Kgكيلو غرام  gغرام  slugسلج  uواحدة الكتل الذرية 

 

−26.852 × 10 −22 × 106.85 
 كيلو غرام   1 1 310

kilogram 
 gram غرام 1 3−10 1 10 × 5−6.852 10 × 5−6.852

 slug سلج  1 14.59 10 × 41.459 1 10 × 278.789
 واحدة الكتل الذرية  1 10 × 27−1.661 10 × 24−1.661 10 × 28−1.138 1

atomic mass unit 
   1000 

 metric ton طن  1
 

  ت التحويل بين واحدات القوةمعامال B5الجدول  
 Nنيوتن  dyneدين  lbرطل 

 

  newton نيوتن  1 1 510 0.2248

  dyne دين  1 5−10 1 10 × 6−2.248

1 510 × 4.448 4.448 
    pound رطل   1

 معامالت التحويل بين واحدات الضغط  B6الجدول

 C0°ودرجة احلرارة    m/s 29.80665حيث تسارع اجلاذبية االرضية   

 

انش مربع   \رطل  
2lb/in  

سنتمتر مربع   \دين  atmضغط جوي  cmHg 1سنتمتر زئبقي 
2dyne/cm 

 paباسكال 
 

 باسكال  1 1 10 10 × 69.869− 10 × 47.501− 10 × 41.450−
pascal 

 سنتمتر مربع \ دين  1 1−10 1 × 9.869 7−10 10 × 5−7.501 10 × 5−1.450
dyne/centimerter2  

 ضغط جوي   1 1.013 × 510 1.013 × 610 1 76 14.70
atmosphere 
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 سنتمتر زئبقي 1 10 × 31.333 10 × 41.333 10 × 2−1.316 1  0.1934
centimeter 
mercury 

 رطل / انش مربع  1 10 × 36.895 10 × 46.895 10 × 2−6.805 5.171 1
2pound/inch 

 بار  1 510    
bar 

 1 (mmHg)    1   تورر 
torr 

 
   معامالت التحويل بين واحدات العمل والطاقة والحرارة  B7الجدول 

 
 J  جول    ergارغ    ft.lbرطل . قدم   

 

 جول  1 1 710 0.7376
joule 

 ارغ  1 7−10 1 10 × 8−7.376
erg 

 قدم   -رطل   1 1.356 10 × 71.356 1
foot-pound 

 إلكترون فولت  1 10 × 19−1.602 10 × 12-1.602 10 × 19−1.182
electron-volt 

 حريرة   1 4.186 10 × 74.186 3.088
calorie   

 
 وحدة الحرارة البريطانية   1 10 × 31.055 10 × 101.055 10 × 27.779

British thermal unit 

 ساعي   –كيلو واط  1 10 × 63.600  
kilowatt-hour 

Btu cal eV  

 جول  1 10 × 186.242 0.2389 10 × 4−9.481
joule 

 ارغ  1 10 × 116.242 10 × 8−2.389  × 11−109.481
erg 
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 قدم   -رطل   1 10 × 188.464 0.3239 10 × 3−1.285
foot-pound 

 الكترون فولت  1 1 10 × 20−3.827 10−22 × 1.519
electron-volt 

 حريرة  1 10 × 192.613 1 10 × 3−3.968
calorie 

 ة وحدة الحرارة البريطاني  1 10 × 216.585 10 × 22.520 1
British thermal unit 

 
 االستطاعة 

   (J/sثانية  )  \ جول 1=    (Wواط ) 1

 (  ft · lb/sثانية  )   \ رطل . قدم    550=  ( Wواط )  746( =   hpحصان خباري  ) 1

 (  Wواط )  0.293=     (Btu/hساعة  ) \ وحدة الطاقة الربيطانية  1

 الزاوية
 π  (180°/π  ) \ درجة  180درجة =  57.30=  (  radراديان  ) 1

 (  π/180 radراديان    ) π  \ 180=  (  radراديان  )  0.01745درجة =  1

 (  2π radراديان )  π 2درجة =   360=   (revolutionدورة ) 1

 (  rad/sثانية )  \راديان   rev/min.     =0.1047    (rpm)  دورة يف الدقيقة  1
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 اسيةالثوابت األس APPENDIX |( Cالملحق )
 

 بناء   ، CODATA قبل من 2006 عام في بها الموصى القيم هي الثوابت هذه: مالحظة  األساسية الثوابت C1 الجدول

 .اليقين عدم قيم قوسين بين الموجودة األرقام تمثل. المربعات أصغر بطريقةمختلفة ال قياساتمعالجة ال على
 

 المقدار الرمز القيمة

1.660 538 782 (83) × 10−27 kg 

931.494 028 (23) MeV/c2
 

u  واحدة الكتل الذرية 
Atomic mass unit 

6.022 141 79 (30) × 1023 particles/mol AN  عدد افوغادرو 
Avogadro’s number 

9.274 009 15 (23) × 10−24 J/T 
𝜇B =

𝑒ℏ

2𝑚𝑒
 

 مغنطون بور 
Bohr magneton 

5.291 772 085 9 (36) × 10−11 m 
𝑎0 =

ℏ2

𝑚𝑒𝑒2𝑘𝑒
 

 نصف قطر بور 
Bohr radius 

1.380 650 4 (24) × 10−23 J/K 
𝑘𝐵 =

𝑅

𝑁𝐴
 

 ثابت بولتزمان
Boltzmann’s constant 

2.426 310 217 5 (33) × 10−12 m 
𝜆𝐶 =

ℎ

𝑚𝑒𝑐
 

 طول موجة كومبتون 
Compton wavelength 

8.987 551 788... × 109 N · m2 /C2 (exact) 
𝑘𝑒 =

1

4𝜋𝜀0
 

 ثابت كولون 
Coulomb constant 

3.343 583 20 (17) × 10−27 kg 
2.013 553 212 724(78) u 

1875.612 859 MeV/c2 

dm  ونيالدتركتلة 
Deuteron mass 

9.109 382 15 (45) × 10−31 kg 

5.485 799 094 3(23) × 10−4 u 

0.510 998 910 (13) MeV/c2 

em  كتلة اإللكترون 
Electron mass  

1.602 176 487 (40) × 10−19 J eV  إلكترون فولت 
Electron volt 
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1.602 176 487 (40) × 10−19 C e  شحنة اإللكترون 
Elementary charge 

8.314 472 (15) J/mol · K R ثابت الغاز 
Gas constant 

6.674 28 (67) × 10−11 N · m2 /kg2 G اذبية ثابت الج 
Gravitational constant 

 
 

 بناء   ، CODATA قبل من 2006 عام في بها الموصى القيم هي الثوابت هذه: مالحظة  األساسية الثوابت C1 الجدول

 .اليقين عدم قيم قوسين بين الموجودة األرقام تمثل. المربعات أصغر بطريقةمختلفة ال قياساتمعالجة ال على
 

 المقدار الرمز القيمة

1.674 927 211 (84) × 10−27 kg 
1.008 664 915 97 (43) u 

939.565 346 (23) MeV/c2
  

nm كتلة النترون 
Neutron mass 

5.050 783 24 (13) × 10−27 J/T 
𝜇𝑛 =

𝑒ℏ
2𝑚𝑝

 

 المغنطون النووي 
Nuclear magneton 

4π × 10−7 T · m/A(exact) 𝜇0  نفوذية الخالء 
Permeability of free space 

8.854 187 817... × 10−12 C2 /N · m2 (exact) 
𝜀0 =

1

𝜇0 𝑐2
  

 سماحية الخالء 
Permittivity of free space 

6.626 068 96 (33) × 10−34 J · s 

J · s34 −1.054 571 628 (53) × 10 

h 

ℏ =
ℎ

2𝜋
 

 ثابت بالنك
Planck’s constant 

1.672 621 637 (83) × 10−27 kg 
1.007 276 466 77 (10) u 

938.272 013 (23) MeV/c2 

pm 

 
 كتلة البروتون 
Proton mass 



 

629 

1.097 373 156 852 7 (73) × 107 m−1 HR  ثابت ريدبيرغ 
Rydberg constant 

2.997 924 58 × 108 m/s (exact) c  سرعة الضوء في الخالء 
Speed of light in vacuum 

 لحسابات: مجموعة ثوابت مفيدة ل 
hc = 12,400 eV · Å = 1240 eV · nm = 1240 MeV · fm 

ℏc = 1973 eV · Å = 197.3 eV · nm = 197.3 MeV · fm 

ke e2 = 14.40 eV · Å = 1.440 eV · nm = 1.440 MeV · fm 

= 300 KT    = 0.02585 eV    at T  Bk 
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 كيةالبيانات الفل   | APPENDIX( Dالملحق )
 

 أهم البيانات الفلكية D1الجدول 
ال مركزية  

 المدار
فترة الدوران  

حول خط  
 االستواء 

 فترة الدوران  
 (d ( )يوم :y   )سنة : 

المسافة الوسطية  
من الشمس  

 )مليون كيلومتر( 

 الجسم السماوي 

− 27 d − −  الشمسSun 

0.206 59 d 88 d 57.9 دعطار Mercury 

 

0.007 243 d 224.7 d 108.2  الزهرةVenus 

 

0.017 23 h 56 min 4 s 365.26 d 149.6  األرض Earth 

 

0.093 24 h 37 min 23 s 687 d 227.9  المريخ Mars 

 

0.048 9 h 50 min 30 s 11.9 y 778.4  المشتري Jupiter 

 
0.054 10 h 14 min 29.5 6 1426.7  زحل Saturn 

 
0.047 17 h 14 min 84.0 y 2871.0  وس أوران Uranus 

 

0.009 16 h 164.8 y 4498.3  نبتون Neptune 

 

0.055 27.3 d 27.3 d   149.6  (0.386   من
  األرض( 

 قمر األرض 
Earth’s Moon 

 الكثافة 
سنتمتر  \)غرام

 مكعب(

)3(g/cm 

  الجسم السماوي  القطر اإلستوائي )كيلومتر(  ( 1الكتلة )األرض=
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 الشمس  1,392,000 333,000.00 1.4
Sun 

 

 عطار  4879 0.06 5.4
Mercury 

 

 الزهرة 12,104 0.82 5.2
Venus 

 

 األرض  12,756 1.00 5.5
Earth 

 

 المريخ 6794 0.11 3.9
Mars  

 

 المشتري  142,984 317.83 1.3
Jupiter 

 

 زحل  120,536 95.16 0.7
Saturn 

 

 أورانوس  51,118 14.54 1.3
Uranus 

 

 نبتون 49,528 17.15 1.6
Neptune 

 

 قمر األرض  3476 0.01 3.3
Earth’s Moon 

 

 

 أخرى: معلومات 
 )كيلو غرام(   [kg] 10 × 5.97 24كتلة األرض : 
 )كيلو غرام(  [kg]  10 × 227.36كتلة القمر  :
 )كيلو غرام(    [kg] 10 × 301.99كتلة الشمس: 
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 العالقات الرياضية  |  APPENDIX( Eالملحق )
 

 انية  العالقات من الدرجة الث
  0c + bx + 2 ax =إذا كانت وفق الشكل :

𝒙 هي :  xعندها تكون قيمة  =
−𝒃±√𝒃𝟐−𝟒𝒂𝒄

𝟐𝒂
 

𝑨𝒓𝒆𝒂 ، تكون مساحته      hواالرتفاع   bمثلث له القاعدة   =
𝟏

𝟐
𝒃𝒉 

 

 أهم العالقات الهندسية Eالجدول 
   

 rدائرة لها نصف القطر   2πrمحيطها =   2r πمساحتها = 

  حجمه =
4

3
𝜋𝑟3  = 2مساحة سطحه  rπ4   جسم كروي لها نصف القطرr 

 hوارتفاعها    rأسطوانة نصف قطرها   2πrh مساحة سطحها =   h 2r πحجمها = 

 علم المثلثات 
sin θ = 1/csc θ 

cos θ = 1/sec θ 
tan θ = 1/cot θ 

θ) = cos θ _ 0sin(90 
θ) =sin θ _cos (90  
 θ= cot  ) θ _tan (90  

θ = 1  2θ + cos  2sin 
θ = 1  2θ − tan  2sec 

tan θ = sin θ/cos θ 
sin (α ± β) = sin α cos β ± cos α sin β  
cos (α ± β) = cos α cos β ∓ sin α sin β 

tan (α ± β) = 
tan𝛼 ±tan𝛽

1±tan𝛼 tan𝛽
 

sin 2θ = 2sin θ cos θ 
θ 2θ − 1 = 1 − 2 sin 2= 2 cos θ 2θ − sin 2cos 2θ = cos 

sin 𝛼 + sin 𝛽 = 2 sin 12(𝛼+𝛽)cos
1
2 (𝛼−𝛽)   

cos 𝛼 + cos𝛽 = 2 cos
1

2
(𝛼 + 𝛽) cos

1

2
 (𝛼 − 𝛽)   
 : المثلثات 

 قانون اجليب      
𝑎

sin 𝛼
=

𝑏

sin 𝛽
=

𝑐

sin 𝛾
 

𝑐2قانون التجيب       = 𝑎2 + 𝑏2 − 2𝑎𝑏 cos 𝛾 

 
𝑎ث  فيثاغور  نظرية 

2
+ 𝑏

2
= 𝑐

2 
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 : نشر السالسل

𝑎)            نظرية ثنائي احلد: + 𝑏)𝑛 = 𝑎𝑛 + 𝑛𝑎𝑛−1𝑏 +
𝑛(𝑛−1)𝑎𝑛−2𝑏2

2!
+
𝑛(𝑛−1)(𝑛−2)𝑎𝑛−3𝑏3

3!
 
(1± 𝑥)𝑛 = 1 ±

𝑛𝑥

1!
+

𝑛(𝑛−1)𝑥2

2!
±⋯ (𝑥

2
< 1)   

(1± 𝑥)−𝑛 = 1 ∓
𝑛𝑥

1!
+

𝑛(𝑛−1)𝑥2

2!
∓⋯ (𝑥

2
< 1)   

sin 𝑥 = 𝑥 − 
𝑥3

3!
+
𝑥5

5!
−⋯   

cos 𝑥 = 1 − 
𝑥2

2!
+
𝑥4

4!
−⋯   

tan 𝑥 = 𝑥 + 
𝑥3

3
+ 

2𝑥5

15
+⋯   

𝑒𝑥 = 1 + 𝑥 +
𝑥2

2!
+⋯  

ln(1 + 𝑥) = 𝑥 −
1

2
𝑥2 +

1

3
𝑥3 −⋯(|𝑥| < 1)   

 : الشتقاقاتا
𝑑

𝑑𝑥
[𝑎𝑓(𝑥)] = 𝑎

𝑑

𝑑𝑥
𝑓(𝑥) 

𝑑

𝑑𝑥
[𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥)] =  

𝑑

𝑑𝑥
𝑓(𝑥) + 

𝑑

𝑑𝑥
𝑔(𝑥)   

𝑑

𝑑𝑥
[𝑓(𝑥)𝑔(𝑥)] = 𝑓(𝑥)

𝑑

𝑑𝑥
𝑔(𝑥) + 𝑔(𝑥)

𝑑

𝑑𝑥
𝑓(𝑥)   

𝑑

𝑑𝑥
𝑓(𝑢) = [

𝑑

𝑑𝑢
𝑓(𝑢)]

𝑑𝑢

𝑑𝑥
   

𝑑

𝑑𝑥
𝑥𝑚 = 𝑚𝑥𝑚−1 

𝑑

𝑑𝑥
sin 𝑥 = cos 𝑥   

𝑑

𝑑𝑥
cos 𝑥 =  − sin 𝑥 

𝑑

𝑑𝑥 
tan 𝑥 =  𝑠𝑒𝑐2 𝑥   

𝑑

𝑑𝑥
cot 𝑥 =  − 𝑐𝑠𝑐2 𝑥   

𝑑

𝑑𝑥
sec 𝑥 = tan 𝑥 sec 𝑥   

𝑑

𝑑𝑥
csc 𝑥 =  − cot 𝑥 csc 𝑥   

𝑑

𝑑𝑥
 𝑒𝑥 = 𝑒𝑥    
𝑑

𝑑𝑥
ln 𝑥 =

1

𝑥
   

𝑑

𝑑𝑥
 𝑠𝑖𝑛−1𝑥 =  

1

√1−𝑥2
   
𝑑

𝑑𝑥
𝑐𝑜𝑠−1𝑥 =  −

1

√1−𝑥2
   
𝑑

𝑑𝑥
𝑡𝑎𝑛−1𝑥 =  −

1

1+𝑥2
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 : التكامالت 
∫ 𝑎𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 𝑎 ∫𝑓(𝑥)𝑑𝑥  

∫[𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥)]𝑑𝑥 =  ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 + ∫𝑔(𝑥)𝑑𝑥   
∫ 𝑥𝑚𝑑𝑥  

=
𝑥𝑚+1

𝑚+1
(𝑚 ≠ −1)

= ln 𝑥   (𝑚 = −1)
  

∫ sin 𝑥 𝑑𝑥 =  − cos 𝑥   
∫ cos 𝑥 𝑑𝑥 = sin 𝑥   

∫ tan 𝑥 𝑑𝑥 = ln|𝑠𝑒𝑥  𝑥|   
∫ 𝑠𝑖𝑛2𝑎𝑥 𝑑𝑥 =  

𝑥

2
−
sin 2𝑎𝑥

4𝑎
   
∫ 𝑐𝑜𝑠2 𝑎𝑥 𝑑𝑥 =

𝑥

2
+ 

sin 2𝑎𝑥

4𝑎
   
∫ sin 𝑎𝑥 cos 𝑎𝑥 𝑑𝑥 =  − 

cos 2𝑎𝑥

4𝑎
   

∫ 𝑒𝑎𝑥 𝑑𝑥 =  
1

𝑎
 𝑒𝑎𝑥   

∫ 𝑥𝑒𝑎𝑥 𝑑𝑥 =  
𝑒𝑎𝑥

𝑎2
(𝑎𝑥 − 1)   

∫ ln 𝑎𝑥 𝑑𝑥 = 𝑥 ln 𝑎𝑥  − 𝑥   
∫

𝑑𝑥

𝑎2+𝑥2
= 

1

𝑎
 𝑡𝑎𝑛−1

𝑥

𝑥𝑎
   
∫

𝑑𝑥

𝑎2−𝑥2
= 

1

2𝑎
ln |

𝑥+𝑎

𝑥−𝑎
|   

∫
𝑑𝑥

√𝑎2+𝑥2
= 𝑠𝑖𝑛ℎ−1

𝑥

𝑎
   
∫

𝑑𝑥

𝑎2−𝑥2
= 𝑠𝑖𝑛−1

𝑥

𝑎
   

∫√𝑎2 + 𝑥2𝑑𝑥 =  
𝑥

2
√𝑎2 + 𝑥2 +

𝑎2

2
𝑠𝑖𝑛ℎ−1

𝑥

𝑎
   
∫√𝑎2 − 𝑥2𝑑𝑥 =  

𝑥

2
√𝑎2 − 𝑥2 +

𝑎2

2
𝑠𝑖𝑛−1

𝑥

𝑎
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 علم الكيمياء | APPENDIX( Fالملحق )
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 األبجدية اليونانية   | APPENDIX( Gالملحق )
 

 األبجدية اليونانية Gالجدول 
 االسم  حرف كبير حرف صغير  االسم  حرف كبير حرف صغير 

ν N  وي ن α A الفا 

ξ Ξ  )ْكِسي )زاي β B بيتا 

ο O أوميكرون γ Γ غاما 

π Π پاي δ Δ دلتا 

ρ P  رو ε E إبسلون 

σ Σ سيغما ζ Z زيتا 

τ T تاو η H إيتا 

υ ϒ إبسلون θ Θ ثيتا 

ϕ Φ  فاي ι I إيوتا 

χ X  خاي κ K كبا 

ψ ψ بسي λ Λ المدا 

ω Ω أوميغا μ M مو 
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 أجوبة األسئلة النظرية والمسائل 
 الفصل األول 

 من فهمك  حققتأجوبة أسئلة 
 االكتفاء فقط بدقة رقمني ( )عند     2.1%  1.1
2.1    015.1 

 قرينة انكسار الوسط الثاين ليست نفسها  ألن املاء، إىل . اهلواء 3.1
4.1   .9.3 cm   
 الناظم.  عن بعيداا  املنكسر  الشعاع بعيداا عن السطح  ومييل ′A′Bومتيل  أطول  AA′ . يصبح 5.1
 %90.  أيضاا  6.1
 نعكاس ا يوجد  وال فقط   انكسار هناك  . سيكون 7.1

 ية نظر األسئلة الأجوبة 
  قابلة  األجسام  تكون  عندما وكموجة  املوجة،  بطول  مقارنةا  كبرية   األجسام تكون  عندما  شعاع  أنه  على  الضوء  منذجة  . ميكن 1

 .املوجة بطول  مقارنةا   صغرية أو  للمقارنة 
  الصوت،   وسرعة  الربق   موقع  إىل  املسافة   يعرف   املرء   كان   إذا.  الصوت  سرعة  من   أكرب   الضوء   سرعة   أن   ببساطة  احلقيقة   تثبت هذه 3.   

  أن جيب  جداا،  كبرية  الضوء سرعة  ألن نظراا  العملية، املمارسة يف. هذه البيانات  من  الضوء سرعة حتديد  املبدأ،  حيث من فيمكن، 
 .جداا  الدقة عالية البيانات تكون 
مما   منتشر  انعكاس  إىل يؤدي هذا. عشوائي بشكل ةاملوجه األسطح  ذات الصغرية اجلزيئات  من العديد من املسحوق يتكون5.   
 (. التألق )الربيق  من  حيد
 )الزجاج إىل اهلواء(   nحيث تقل القرينة " باجتاه آخر"  ؛(  الزجاج  إىل  املاء  ،  املاء إىل   اهلواء) nحيث تزداد القرينة  " "يف االجتاه7.  

راقب املوجود يف اهلواء موقعاا ظاهراا للمصدر كما لو أن شعاعاا  يظهر شعاع عن الساق من داخل املاء بعد االنكسار، ويرى امل9.   
 انتقل وفق خط مستقيم. أنظر الشعاع املتقطع أدناه. 
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  األملاس  ألن  نظراا . هبا  قريبة من املياه احمليطة  أو  نفسها،  هي  االنكسار  قرينة  تكون  عندما  مرئية  غري  الكرمية  األحجار  تصبح 11.  
 .املرئي غري  الكلي  الداخلي  لالنعكاس نتيجةا   التألق بإمكانه  يزال ال  فإنه  نكسار،لال   عالية بقرينة  يتمتع
  ميكن  السقوط زاوية  تتغري  حيث  الكلي الداخلي االنعكاس بداية  عن البحث  خالل  من  احلرجة الزاوية يقيس  أن للمرء  ميكن13.  
 .االنكسار قرينة  حلساب  1.14 املعادلة  تطبيق عندئذٍ 
  nقيم اختالف  وخارجها، بسبب  األملاس بلورات داخل  تنكسر اليت  األشعة تتشتت الكلي،  الداخلي االنعكاس إىل باإلضافة 15.  
 .متألقة  ألوان ظهور  إىل   يؤدي  مما الطيف،  عرب

 نعم 17. 
 .عرضية أمواج ليست   الصوت أمواج. ال  19.
 املرشحات.  يف  الطاقة امتصاص يتم  21.

  تقل مباشرة من الشمس باجتاهنا عندما يتبعثر الضوء األزرق خارج هذا املسار، يسيطر يُنظر إىل غروب الشمس كأنه ضوء ين23.  
 الشمس. الضوء األمحر املتبقي على املظهر العام لغروب 

 درجة  90 مبقدار   الشمسية للنظارات  االستقطاب حمور تدوير  مت . 25
 

  :لمسائالأجوبة 
27 .m/s 8m/s    ; 1.97 × 10 82.99705 × 10 
 00يد عند الدرجة . اجلل29

31 .1.03 ns 
33 .337 m 
 . ال يتأثر 35
 . ال يتأثر 37
070. االنعكاس 39

 045, االنكسار   

41 .042 
43 . 1.53  

45   .a    .2.9  m      b   .1.4  m 

47 . a    .24.42°     b  .31.33° 
49   .79.11° 
51  .a  .1.43      الفلوريت ,b .44.2° 
53  .a  .48.2°     b  .27.3° 
 ألجل البنفسجي   °46.0   ,األمحرألجل    46.5°  .55
57  .a    .0.04°      b   .1.3 m 
59 .72.8° 
 ألجل البنفسجي    055.2 ألجل األمحر ,   053.5 . 61
63   .0.500 



 

639 

65 .0.125  or  1/8 
67 .84.3° 
69   .00.250 I 
71 .a. 0.500  ;   b. 0.250  ;   c. 0.187 
73 .67.54° 
75   .53.1° 

 

 ضافية اإلل أجوبة المسائ
77 .114 radian/s 
79 .3.72 mm 
81 .41.2° 
83 ..a  1.92      )اجلوهرة ليست األملاس )بل هو الزركون. b    055.2 

85.  a  .0.898   b  نظراا الن ذلك ينطوي على سرعة أكرب من    1.00. ال ميكننا احلصول على قيمة أصغر منc،   .c    الزاوية املنكسرة
  بالنسبة لزاوية الورود. كبرية جداا 

87 .10.707 B 
89.°C/ s   .a   2−1.69 × 10      bنعم  .. 

 

 :سائل للتحديمأجوبة 

 يعتمد الباقي على تعقيد احلل الذي يقوم القارئ ببنائه.  . 088.6 .  اجلزء األول  91
 1.33   ال يتأثر ،  . 93
95  .a  .0.750     b    .0.563      c   .1 

 

 ي الفصل الثان
  ية نظر األسئلة الأجوبة 

  احلكم طريق  عن ببساطة الومهية والصورة احلقيقي بني اخليال التمييز  ميكنك ال. الشاشة  على االفرتاضي اخليال عرض ميكن ال 1.
 .بعينيك  تتصوره الذي  اخليال  على

  خليال   صورة  على  فستحصل   توية، مس   مرآة  من  انعكاسك  بتصوير  قمت  إذا  املثال،  سبيل  على.  خيال ومهي  تشكيل   ميكنك   نعم،  3.
  املرآة  عن انعكاس  أو  حقيقياا  جسماا  الضوء  مصدر كان   فيما إذا خيال؛  لتشكيل العدسة يدخل الذي  الضوء  الكامريا تركز. ومهي
 .يهم ال ( خيال ومهي  أي )

 .كشاشة  فعال  بشكل العني كية شب تعمل . الومهي  اخليال  رؤية  هبا  ميكنك نفسها اليت  بالطريقة احلقيقي  اخليال  رؤية  ميكنك   ال، 5. 
  بينك املسافة  على  احلجم  يعتمد  ال . عينيك مستوى  عند  العلوية  حافتها  تكون  وأن  طولك،  نصف طول املرآة  يكون  أن  جيب  7. 
 .املرآة وبني

 املرآة.  معادلة  راجع الالهناية؛ يف  اجلسم يكون  عندما 9. 
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  املثال،  سبيل على. اجلسم من  أكرب يكون أن من اخليال مينع ال هذا ب؛ مقلو  اخليال أن ببساطة يعين السلب التكبري نعم، 11.  
  عكس  فسيتم  بعدين حمرقيني،  من  أصغر  ولكن  واحد،  حمرقي بعد من  أكرب  اجلسم إىل  املسافة  كانت  إذا املقعرة،  املرآة إىل  بالنسبة 
 .وتكبريها الصورة

 اإلجابات  ختتلف قد 13. 
 عن اجلسم.  كتابع للمسافة   تتغري  الصورة مسافة   فإن التايلوب  ثابت،  للعدسة  احملرقي  البعد 15.  
  ألن .  بالعدسة  احمليط   الوسط  انكسار   قرينة   على  يعتمد  احملرقي   البعد   أن   العدسة  صانع  معادلة  توضح.  احملرقي   بعدها   سيتغري  نعم، 17. 
 .املياه تغمره ا عندم يتغري  سوف للعدسة احملرقي  البعد فإن اهلواء،  قرينة  عن  املاء ختتلف  انكسار قرينة
 .شبكيتها على املتوازية  الضوء أشعة  سرتكز  الطبيعية، الرؤية ذات يف حالة االسرتخاء،  العني  19.

  العدسة  مع تفعل كما  العدسة تشوه أن ميكن ال عضالته ألن  للقراءة نظارة إىل الداخلية العدسة ذو الشخص سيحتاج21.  
  من  أقل  العني  داخل  العدسة قوة  تكون  أن  جيب  النظر،  قصر  لتصحيح . القريبة  شياء األ على  الرتكيز  ميكنها  ال  لذلك  البيولوجية، 
 .إزالتها  متت  اليت العدسة 
 .اهلندسية البصريات تطبق  لذلك جمهري،   حجم ذات أخيلة  بإنشاء   اجملاهر تقوم23 .  

 . للعني  رقي احمل البعد اخليال املتشكل  يتعدى  حبيث اهلدف عن قليالا   بعيداا  العدسة  حتريك سيتم   . 25
 

  :لمسائالأجوبة 
27 . 

 
 . الصغرية املرآة احنناء مركز  ويف   الكبرية املرآة حمرق  يف  إهنا . 29
31  .𝐟 =

𝐑

𝐙
→ 𝐑 = +𝟏.𝟔𝟎 𝐦 

33   .= 27.3 cm od 
 . مرآة  بواسطة  اخليال تكوين:  1 . اخلطوة 35
 ممكناا  ذلك يكون  عندما إعدادها  مت  اليت  املشكلة  رسم : 2 اخلطوة      
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5.  = −55 cm; m = + 1.8 id 
47 .= 1.4m 41 cm   , −=  id     

 . ال يتأثر 49
51 .   a   .𝟏

𝒅𝒊
+

𝟏

𝒅𝟎
=
𝟏

𝒇
→ 𝐝𝐢 = 𝟑. 𝟒𝟑𝐦 

       b   .  𝐦 =

−𝟑𝟑. 𝟑𝟑 , 𝐬𝐨 𝐭𝐡𝐚𝐭  
(𝟐. 𝟒𝟎 × 𝟏𝟎−𝟐𝐦) (𝟑𝟑. 𝟑𝟑) = 𝟖𝟎. 𝟎 𝐜𝐦 , 𝐚𝐧𝐝                                                                    

(𝟑. 𝟔𝟎 × 𝟏𝟎−𝟐𝐦)(𝟑𝟑. 𝟑𝟑) = 𝟏. 𝟐𝟎 𝐦 → 𝟎. 𝟖𝟎𝟎𝐦× 𝟏. 𝟐𝟎𝐦 𝐨𝐫 𝟖𝟎. 𝟎 𝐜𝐦 × 𝟏𝟐𝟎 𝐜𝐦
 

53  .a      .𝟏

𝒅𝒊
+

𝟏

𝒅𝟎
=
𝟏

𝒇
→ 𝐝𝐢 = 𝟓. 𝟎𝟖𝐜𝐦 

       b      .𝐦 = −𝟏. 𝟔𝟗𝟓 × 𝒎 𝟎.𝟎𝟑𝟔ايل يكون أقصى ارتفاع  وبالت   𝟏𝟎−𝟐

𝟏.𝟔𝟗𝟓×𝟏𝟎−𝟐
= 𝟐. 𝟏𝟐 𝐦 → 𝟏𝟎𝟎% 

      c,3.00ألنه عند   .     هذا يبدو معقوالا متاماا m   .من املمكن احلصول على صورة كاملة للشخص 
55  .a       .𝟏

𝒅𝒊
+

𝟏

𝒅𝟎
=
𝟏

𝒇
→ 𝒅𝟎 = 𝟐. 𝟓𝟓 𝒎 

      b        .𝒉𝒊

𝒉𝟎
= −

𝒅𝒊

𝒅𝟎
→ 𝐡𝟎 = 𝟏. 𝟎𝟎 𝐦 

. املشكلة هذه العدسة الرقيقة حلل معادالت استخدام: 3      اخلطوة
  .f : إجياد 4     اخلطوة 
  m = 1.50   ,   do = 0.120 m :  خذ   5     اخلطوة 

  : ال حاجة إىل تتبع الشعاع6اخلطوة      
 f = 0.360 m    , مث  di = −0.180 m   0m = di /d , : استخدام 7     اخلطوة 
 مقعرة. املرآة فإن و لتايل إجيايب، احملرقي البعد. اخليال سالبة مسافة ألن  : اخليال ومهي8     اخلطوة 

37 .a للحصول على مرآة حمدبة .m > 0. m = + 0.111; ⇒< 0  id   b .= −0.334 cm id  )وراء القرنية( .cf = −0.376 cm    
R = −0.752 cm  و لتايل

39    .𝐦 =
𝐡𝐢

𝐡𝟎
= −

𝐝𝐢

𝐝𝟎
= −

−𝐝𝟎

𝐝𝟎
= 𝟏 → 𝐡𝐢 = 𝐡𝟎 

 
41 . 

m = −11.0 
2A′ = 0.110 m 
2I = 6.82 kW/m 

43   ., (m = 1, 2, 3, ...),1   –2m =  − x 2mx 
= a. 0, (m = 0, 1, 2, ...)   , with x   2m+ 1 = b − x 2mx 
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57  .a  𝟏.     باستخدام

𝒅𝟎
+

𝟏

𝒅𝒊
=
𝟏

𝒇
𝒅𝒊فيكون     = −𝟓𝟔. 𝟔𝟕 𝒄𝒎  ,    ,  مث ميكننا حتديد مقدار التكبري𝒎 = 𝟔. 𝟔𝟕 

      b     .𝒅𝒊 = −𝟏𝟗𝟎 𝒄𝒎   𝒂𝒏𝒅    𝒎 = +𝟐𝟎. 𝟎 
      c داد مقدار التكبري  .     يزm   𝟏بسرعة مع زيادة مسافة اجلسم باجتاه البعد احملرقي

𝒅𝟎
+

𝟏

𝒅𝒊
=
𝟏

𝒇
 

             𝒅𝒊 =
𝟏

(
𝟏

𝒇
)−(

𝟏

𝒅𝟎
)

 
59    .𝒅𝒊

𝒅𝟎
= 𝟔. 𝟔𝟔𝟕 × 𝟏𝟎−𝟏𝟑 =

𝒉𝒊

𝒉𝟎
𝒉𝒊وبتايل تكون      = −𝟎. 𝟗𝟑𝟑 𝒎𝒎 

61    .𝒅𝒊 = 𝟔. 𝟕 𝒄𝒎    ;    𝒉𝒊 = 𝟒. 𝟎 𝒄𝒎 
63   .83 cm    , إىل ميني العدسة املقربة𝒎 = −𝟐. 𝟑    ,𝒉𝒊 = 𝟔. 𝟗 𝒄𝒎  
65   .𝒑 = 𝟓𝟐. 𝟎 𝑫 
67   .𝒉𝒊

𝒉𝟎
= −

𝒅𝒊

𝒅𝟎
→ 𝒉𝒊 = −𝒉𝟎 (

𝒅𝒊

𝒅𝟎
) = −(𝟑. 𝟓𝟎 𝒎𝒎) (

𝟐.𝟎𝟎 𝒄𝒎

𝟑𝟎.𝟎 𝒄𝒎
) = −𝟎. 𝟐𝟑𝟑 𝒎𝒎 

69  .a     .  𝒑 =
𝟏

𝒅𝟎
+

𝟏

𝒅𝒊
→ 𝒅𝟎 = 𝟐𝟖. 𝟔 𝐜𝐦    

      b      .𝒉𝒊

𝒉𝟎
= −

𝒅𝒊

𝒅𝟎
→ 𝒉𝒊 = −𝟎. 𝟐𝟓𝟎 𝒎𝒎 

      c      .𝒉𝒊 = −𝟎. 𝟎𝟖𝟎𝟎 𝒎𝒎 

71   .𝒑 =
𝟏

𝒅𝟎
+

𝟏

𝒅𝒊
→ 𝒅𝟎 = 𝟐𝟖. 𝟔 𝒄𝒎 

𝒑والتايل ,    D 51.0.  يف األصل كانت الرؤية قريبة  73 =
𝟏

𝒅𝟎
+

𝟏

𝒅𝒊
→ 𝒅𝟎 = 𝟏. 𝟎𝟎 𝐦 

𝒑  األصل,.  يف 75 = 𝟕𝟎. 𝟎 𝐃  50.0   , نظراا ألن قوة الرؤية البعيدة العادية هي D  20.0، فيجب تقليل الطاقة مبقدار D 
77   .𝒑 =

𝟏

𝒅𝟎
+

𝟏

𝒅𝒊
→ 𝒅𝟎 = 𝟎. 𝟑𝟑𝟑 𝐦      

79  .a   .𝒑 = 𝟓𝟐. 𝟎 𝑫  ;    �̇� = 𝟓𝟔. 𝟏𝟔 𝑫 
      b  .𝒑 =

𝟏

𝒅𝟎
+

𝟏

𝒅𝒊
→ 𝒅𝟎 = 𝟏𝟔. 𝟐 𝒄𝒎 

𝒅𝒊.  حنتاج    81 = −𝟏𝟖. 𝟓 𝐜𝐦     عندما𝒅𝟎 = 𝒑وبالتايل       ,  ∞ = −𝟓. 𝟒𝟏 𝐃 
𝒙.  لنأخذ    83 = 𝐟𝐚𝐫  𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭  (  نقطة   بعيدة )    

→ 𝑷 =  
𝟏

−(𝒙−𝟎.𝟎𝟏𝟕𝟓 𝒎)
+

𝟏

∞
→ −𝒙𝑷 + (𝟎. 𝟎𝟏𝟕𝟓 𝒎)𝑷 = 𝟏  

→ 𝒙 = 𝟐𝟔. 𝟖  𝒄𝒎  

85   .𝑴 = 𝟔 × 
87  .𝑴 = (

𝟐𝟓 𝒄𝒎 

𝑳
) (𝟏 +

𝑳−𝒍

𝒇
) 

                𝑳 − 𝒍 =  𝒅𝟎 
    𝒅𝟎 = 𝟏𝟑  𝒄𝒎 

89  .𝑴 = 𝟐.𝟓 × 
91   .𝑴 = −𝟐. 𝟏 × 

93    .𝑴 = 
𝟐𝟓 𝒄𝒎

𝒇
 

    𝑴𝒎𝒂𝒙 = 𝟓 
95   .𝑴𝒎𝒂𝒙

𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈
= 𝟏 +

𝟏𝟖 𝒄𝒎

𝒇
→ 𝒇 =

𝟏𝟖 𝒄𝒎

𝑴𝒎𝒂𝒙
𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈

−𝟏
 

   𝑴𝒎𝒂𝒙
𝒐𝒍𝒅 = 𝟗. 𝟖 × 

97  .a  .𝟏

𝒅𝟎
+

𝟏

𝒅𝒊
=
𝟏

𝒇
→ 𝒅𝒊 = 𝟒𝟔. 𝟓 𝒄𝒎 

      → 𝒎 =  −𝟑𝟎. 𝟎 
      b  .𝑴𝒏𝒆𝒕 = −𝟐𝟒𝟎 
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99  .a  .𝟏

𝒅𝟎
𝒐𝒃𝒋 +

𝟏

𝒅𝒊
𝒐𝒃𝒋 =

𝟏

𝒇𝒐𝒃𝒋
→ 𝒅𝒊

𝒐𝒃𝒋
= 𝟏𝟖. 𝟑𝒄𝒎     خلف العدسة اجلسيمية 

      b   .𝒎𝒐𝒃𝒋 = − 𝟔𝟎. 𝟎  
      c   .𝒅𝟎

𝒆𝒚𝒆
= 𝟏. 𝟕𝟎 𝒄𝒎  

   𝒅𝒊
𝒆𝒚𝒆

= −𝟏𝟏. 𝟑 𝒄𝒎       
 أمام العدسة       
      d        .𝑴𝒆𝒚𝒆 = 𝟏𝟑. 𝟓 
      e        .𝑴𝒏𝒆𝒕 = −𝟖𝟏𝟎 

101   .𝐌 = −𝟒𝟎. 𝟎 
103   .𝒇𝒐𝒃𝒋 =

𝑹

𝟐
  ;     𝑴 = −𝟏𝟔. 𝟕 

105   .𝑴 = −
𝒇𝒐𝒃𝒋

𝒇𝒆𝒚𝒆
   ;     𝒇𝒆𝒚𝒆 = +𝟏𝟎. 𝟎 𝒄𝒎 

 .  قد ختتلف اإلجابات. 107
109  .12 cm  املرآة ،على يسار     𝐦 =

𝟑

𝟓
 

111.   27 cm      ،أمام املرآة𝐦 = 𝟎. 𝟔   ;   𝒉𝒊 = 𝟏. 𝟕𝟔  𝐜𝐦        التوجيه عمودياا ، 
  يف املرآة خياله الذي يكون  ،1M يف  اخليال هو 1M. 1Q يف املرآة 1Q باخليال تبدأ  أخيلة متتالية ثالثة التايل الشكل  . يعرض113

2M  12 هوQ  1 يف املرآة  خياله  , الذي يكونM  211هو اخليال احلقيقيQ   . 

 
115 .5.4 cm    عن احملور 
، اخليال الثاين  cm (−3.3 cm) 10/3−سيكون عند مسافة  1اخليال  مجلة اإلحداثيات..افرتض أن رأس املرآة املقعرة هو أصل 117

− , cm (−3.7 cm) 310/83−. وهم أجسام لألخيلة الالحقة، اليت هي عند املسافة cm (−3.6 cm) 40/11−سيكون عند املسافة 
9340/2501 cm (−3.7 cm)    ,−140,720/37,681 cm (−3.7 cm)  3.7−. مجيع األخيلة املتبقية تكون تقريباا على مسافة cm.  119       . 
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121        . 

 
123 .-5D 

125 .11 
 

  :أجوبة المسائل اإلضافية
127  .a . 

 
 

 
  b . 

 
       
 C  . 
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d مشاهبة للصوة السابقة لكن بالنقطة  .P رج البعد احملرقي  خا 
e  أعد الطلبات من  .(a)–(d )   املقعرة  املرآة أمام  احملور  خارج يوضع  نقطي  جسم  ألجل  جسم نقطي خارج احملور، من أجل  

 كتمارين.    احملدبة املرآة حالة   ُترتك  ، (  ب )  و( أ)  لألجزاء   املقابلة
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129  .𝒅𝒊 = −

𝟏𝟎

𝟑
 𝒄𝒎  ;    𝒉𝒊 = 𝟐 𝒄𝒎     ياا , عمود 

 . ال يتأثر 131

 
𝑨𝟏𝑩𝟏مها مثلثان متشاهبان، وبالتايل   B1 A1O1و  BAO. املثلثان 133

𝑨𝑩
= 

𝒅𝒊

𝒅𝟎
مها مثلثان متشاهبان،     B1A1Fو   NOF. املثلثان  

𝑵𝑶وبالتايل  

𝒇
=  

𝑨𝟏𝑩𝟏

𝒅𝒊−𝒇
𝑨𝑩، هذا يعطي  NO = AB.  مع مالحظة أن  

𝒇
= 

𝑨𝟏𝑩𝟏

𝒅𝒊−𝒇
𝑨𝑩،  أو بشكل آخر   

𝑨𝟏𝑩𝟏
= 

𝒇

𝒅𝒊−𝒇
. عكس هذا  

 يعطي   
 𝑨𝟏𝑩𝟏

𝑨𝑩
= 

𝒅𝒊−𝒇

𝒇
𝑨𝟏𝑩𝟏. باملساوة بني املعادلتني املعربتني عن النسبة  

𝑨𝑩
𝒅𝒊هذا يعطي      

𝒅𝟎
=  

𝒅𝒊−𝒇

𝒇
حنصل على    di.  بالتقسيم على    

𝟏

𝒅𝟎
= 

𝟏

𝒇
− 

𝟏

𝒅𝒊
𝟏أو بشكل آخر      

𝒅𝟎
+

𝟏

𝒅𝒊
= 

𝟏

𝒇
 . 

135  .70 cm . 
، ستكون املسافة الظاهرية اإلمجالية للرجل يف هذه املرآة هي املسافة    di = -d0. مرآة مستوية لديها نقطة حمرقية ال هنائية، حبيث  137

  فعليه  ،cm 20 من  أقل  املسافة هذه  تكون  أن  جيب كان  . فإذاd0 + (-di) = 2d0الفعلية، باإلضافة إىل مسافة اخليال الظاهر، أو 
 . 10cm  عند يقف   أن

 .  di = −(x − 0.0220 m)،   =  نقطة قريبة(   x، إذا كانت ). do = 25 cm − 2.20 cm = 0.228 m. هنا نريد أن 139
𝑷وبالتايل    =  

𝟏

𝒅𝟎
+ 

𝟏

𝒅𝒊 
= 

𝟏

𝟎.𝟐𝟐𝟖 𝒎 
+ 

𝟏

 𝒙−𝟎.𝟎𝟐𝟐𝟎 𝒎 
وبالتايل النقطة    ، x = 0.253 m ، هذا يؤدي إىل أن: P = 0.75 D، وباستخدام  

 .      cm 25.3القريبة 
- = di = - (500cm  - 2.00cm)من عني الطفل، جيب أن تكون مسافة الصورة   2.00cm. بافرتاض وجود عدسة على بعد 141

498 cm    
𝑷من أجل جسيم عند مسافة الهنائية، تكون القوة املطلوبة   =  

𝟏

𝒅𝒊
= − 𝟎. 𝟐𝟎𝟎 𝑫 ،4.00 - ، لذلك D   فإن العدسة ستقوم ،

 بتصحيح قصر النظر. 
143  .87 μm . 

 = 𝑴𝒏𝒆𝒕. باستخدام , 145
𝒅𝒊
𝒐𝒃𝒋
(𝒇𝒆𝒚𝒆+𝟐𝟓𝒄𝒎)

𝒇𝒐𝒃𝒋𝒇𝒆𝒚𝒆
𝒅𝒊, تكون مسافة اخليال للجسم   

𝒐𝒃𝒋
= − 

𝑴𝒏𝒆𝒕𝒇
𝒐𝒃𝒋𝒇𝒆𝒚𝒆

𝒇𝒆𝒚𝒆+𝟐𝟓𝒄𝒎
 = fobj. باستخدام   

3.0cm Feye = 10 cm    ،M = -10    حنصل على أن ،𝒅𝒊
𝒐𝒃𝒋
= 𝟖. 𝟔 𝒄𝒎  نريد أن يكون هذا اخليال يف النقطة احملرقية للعني ،

 بني العدسات:   dيث تشكل العدسة خياالا عند الالهنائية للعرض املريح ، وبالتايل ينبغي أن تكون املسافة حب
𝒅 =  𝒇𝒆𝒚𝒆 + 𝒅𝒊

𝒐𝒃𝒋 
= 𝟏𝟎 𝒄𝒎 + 𝟖. 𝟔 𝒄𝒎 = 𝟏𝟗 𝒄𝒎   

147 .a      البعد احملرقي للعدسة التصحيحية𝒇𝒄 = −𝟖𝟎 𝒄𝒎 
     b  -1.25 D 

149 .2 × 1016 km 
151 .105 m 
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 الفصل الثالث 
 من فهمك  حققتأجوبة أسئلة 

 ، على التوايل   °7.27و      3.63°. 1.3

2.3 ..a 853 nm        ،1097 nm    ،b   . 731 nm    ,975 nm   
3.3 .a   ، صغري جداا .b   8× 10−5. يصل إىل    

 

 ية نظر األسئلة الأجوبة 
 بالطور نفسه.   . خطأ، مصدران للضوء مستقالن ال يتمتعان1
  متماسكني   غري   أيضاا   مها  مستقل   بشكل   يعمالن   كما أن الليزرين اللذين .  منبعني ضوئيني متماسكني  ليسا  الصوديوم  مصباحي  . ألن3
 . التداخل من   منط  أي ينتج  ال لذا
طول موجي منه سوف   فإن األبيض. مع الضوء d sin θ = mλ. تنتج املصادر أحادية اللون أهداباا عند الزوايا وفقاا للمعادلة:  5

 ينتج هدباا عند زواية خاصة. متتزج بني أطراف األهداب اجملاورة مما يعطي طيف قوس قزح. 
ميكن أن يؤدي    .لذلك  وفقاا  هد ام أو  بن اء  تداخل إىل  يؤدي  مما  الوجهة  يف  خمتلفة  مراحل  إىل املسار أطوال  اختالف . يؤدي 7

مما يؤثر أيضاا على كيفية تداخل األمواج. يغري االنكسار يف وسط آخر الطول املوجي داخل  درجة،    180االنعكاس إىل تغيري الطور  
مقارنةا مع موجة أخرى قطعت املسافة نفسها يف وسط   ذلك الوسط، حبيث ميكن أن تنشأ موجة يف هذا الوسط مع طور خمتلف

 خمتلف. 
 الشرحية الزجاجية فقط.  . حتدث تغريات بالطور عند االنعكاس أعلى الغطاء الزجاجي وإىل9

. يعين سطح حلم اخلنزير املبلل وجود طبقة رقيقة )فيلم( من السوائل، مما يؤدي إىل تداخل عند هذا الفيلم الرقيق. نظراا ألن  11
اقع خمتلفة،  ثخانة الفيلم ختتلف باختالف قطعة حلم اخلنزير املضاء بالضوء األبيض، تنتج األطوال املوجية املختلفة هدباا مضيئاا يف مو 

 مما ينتج عنه ألوان قوس قزح. 
𝒕. ال تلب األطوال املوجية األخرى 13 =  

𝝀/𝒏

𝟒
، حىت االنعكاسات سوف تؤدي إىل تداخل هد ام  tمن أجل القيمة نفسها من   

اجلديدة لتداخل هد ام   ، حبيث تصبح احلالةcos θ/1، سيتم زيادة طول املسار داخل الطالء بعامل θمتاماا. بالنسبة لزاوية الورود 
𝒕

𝐜𝐨𝐬 𝜽
= 

𝝀/𝒏

𝟒
 

 .  6.3. ضع يف أحد األذرع حجرة شفافة ليتم ملؤها بالغاز، راجع املثال 15
 

  :وبة المسائلأج
17 .0.997° 
19   .0.290 μm 

21   .m = 577 nm 7−10 ×5.77  
 m = 62جيب أن تكون عدداا صحيحاا، الرتبة األعلى هي     m، حيث     62.5.   23

25 .1.44 μm 
27 .a   .20.3°  ،b  .4.98°      ،c  .5.76  تكون الرتبة االعلى ،m = 5 

29 .a   .2.37 cm   ،b  .1.78 cm 
31 .560 nm 
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33 .1.2 mm  

35  .a  .0.40°  ،0.53°      ،b   .m 3−4.6 × 10 

37   .1:9 

39 .532 nm    (green)   )أخضر( 
41 .m = 83.9 nm 8−8.39 × 10 
43 .620 nm (orange)    )برتقايل( 
45 .380 nm 

47 .a بافرتاض أن .n   0.833، فهناك تغريان يف الطور  1.20للطائرة أكرب منcm  b    إهنا ثخينة جداا، والطائرة ستكون ثقيلة جداا .
c  .من غري املعقول التفكري يف أن طبقة املادة قد تكون بأي ثخانة عند استخدامها على طائرة حقيقية . 

49   .m 4−4.55 × 10 
51  .m 6−D = 2.53 × 10 

 

  :ضافيةاإل لمسائالأجوبة 
53   .0.29° and 0.86° 
55  .a  .4.26 cm    b  .2.84 cm 
57   .6 
59   .0.20 m 
61   .0.0839 mm 
63  .a  .9.8,  10.4,  11.7,  and 15.7 cm   ،b .3.9 cm 
65   .0.0575° 
67   .700 nm 
69   .189 nm 
71  .a  .green (504 nm)    )أخضر(b  .magenta (white minus green)    )قرمزي( 
73 .1.29 
75   .52.7 µm and 53.0 µm 
77 .160 nm 
79 .413 nm and 689 nm 
81 .73.9 µm 
83 .47 
85 .8.5 µm 
87 .0.013°C 

 

 :سائل للتحديمأجوبة 
 . تتبادل األهداب املضيئة واملظلمة األماكن 89
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ر أقل من ربع أقصر طول موجة الضوء املرئي يف الزيت، تبلغ ثخانة النفط نصف طول املسار، لذا  . جيب أن يكون طول املسا91
لتكون أقصر طول موجة ضوء مرئي    nm 380جيب أن يكون أقل من مثن أقصر طول موجة الضوء املرئي يف النفط. إذا كنا نأخذ 

 . nm 33.9يف اهلواء، فستبلغ الثخانة  
93   .m 5−4.42 × 10 
)األشعة فوق البنفسجية(،    317nm) األشعة حتت احلمراء (، وألجل تغري ثالثة أطوار:    nm 950ألجل تغري طور واحد:. 95

 لذلك سوف يظهر غشاء النفط  أسود , ألن الضوء املنعكس ليس يف اجلزء املرئي من الطيف 
 

 الفصل الرابع 
 من فهمك  حققتأجوبة أسئلة 

 ال ، 66.4° ،  37.7° ، 17.8°. 1.4
2.4 .74.3°   ،0I0.0083  
هذه أيضاا زاوية القمة   4.1.  من املعادلة m=20ألجل   02.87، حتدث القمة العظمى للتداخل عند  λmθ = d sin. من  3.4

 ولكنها تشري إىل ظواهر خمتلفة(.    m: كلتا املعادلتني تستخدم املؤشر  )مالحظةالصغرى للحيود الثانية  
4.4   .m 6−3.332 × 10    خط لكل ميليمرت   300  أو 
5.4 .rad 4−8.4 × 10  ،3000      .مرة أوسع من تلسكوب هابل 
 هي كل ما هو موجود.    3,     2,  1، الرتبة   θ = 0° → 90°، خالل    °68.8و      38.4°. 6.4

 

 ية نظر األسئلة الأجوبة 
 . يصبح منط احليود أوسع  1
وية، اليت أطواهلا املوجية مماثلة ألبعاد التلة، وبالتايل فهي قادرة على احليود حول  . تستخدم أجهزة االتصاالت الالسلكية أمواج رادي3

 التلة. تنتقل األطوال املوجية املرئية من املصباح كأشعة عند هذه األبعاد.  
  الوسط. ن بُقع، تسري يف اجتاهات متعامدة، وبقع باهتة يف. يصبح منط احليود ثنائي األبعاد، مع هدب رئيس، اليت هي اآل5
. فرق الطور بني أمواج هيغنز األوىل واألخرية عرب  7.4هو زاوية القوس املوضحة يف خمطط الطور يف الشكل     β = ϕ / 2. الوسيط   7

 ، ويرتبط باحنناء القوس الذي يشكل املرحلة الناجتة اليت حتدد شدة الضوء. 2βشق واحد هو 
 زرق، زاوية أصغر للحد من احليود. .  ينتج األزرق عن طول املوجة األقصر للضوء األ9

 . ال، هذه املسافات هي أصغر بثالث رتب مقارنةا مع طول موجة الضوء املرئي، لذلك الضوء املرئي مسرب سيئ لفحص الذرات. 11
دل معادلة  لشبكية يف البلورات، حبيث ال يكون هناك حيود. ت. إن األطوال املوجية لألشعة فوق البنفسجية أكرب بكثري من أبعاد ا 13

 أكرب من الواحد، وبالتايل ليس هلذه املعادلة حل.        sin θبراغ يف هذه احلالة على أن قيمة 
، ولكن عند نصف الطول املوجي  %10. سيظهر اخليال يف موقع خمتلف قليالا عند عرضه باستخدام طول موجي أقصر بنسبة 15

 صلي بلون خمتلف. ط سيعيد تداخل املرتبة األعلى إنشاء اخليال األ بالضب
 

 :لمسائالأجوبة 
17  .a  .33.4°      ،b ال  . 
19  .a  .m 6−1.35 × 10    b .69.9° 
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21   .750 nm 
23   .2.4 mm    ،4.7 mm 
25  .a  .1.00λ      ،b .50.0λ    ،c .1000λ 
27   .1.92 m 
29 .45.1° 
31 .5−= 2.2 × 10 0I/I 
33 .00.63I  ،00.11I  ،00.0067I  ،00.0062I    ،00088I0.0 
35 .0.200 
37   .3 
39 .   9 
41 .5.97° 
43 .38.99 × 10 
45 .707 nm 
47  .a  .11.8°    ،12.5°    ،14.1°    ،19.2°   b  .24.2°    ،25.7°    ،29.1°    ،41.0°   c  إن تقليل عدد اخلطوط لكل سنتيمرت مبعامل .

x  يعين أن زاوية القمة العظمى لرتبةx  للرتبة األوىل. هي ذاهتا الزاوية األصلية للقمة الدنيا 
49 . a باستخدام .λ = 700 nm    ،  θ = 5.0°   b  باستخدام .λ = 460 nm   ،θ = 3.3° . 
51 .a   .26,300 lines/cm    ،b ، نعم  .c ال . 
53 .m 2−1.13 × 10 
55 . 107 m 
57  .a  .rad 4−7.72 × 10    ،b  .23.2 m  ،c   .590 km . 
59  .a  .rad 4−2.24 × 10    ،b  .5.81 km ،c  .0.179 mm   ،d  0.2. ميكن حل التفاصيلmm   .على امتداد الذراع 
61 .   2.9 µm 
63   .6.0 cm 
65   .7.71 km 
67 .  1.0 m 
69 .1.2 cm or closer 
 . ال 71
73 .0.120 nm 
75 .4.51° 
77 .13.2° 

 

  :ضافيةاإل لمسائالأجوبة 
79 .a .2.2 mm    ،b .0.172°  الث البنفسجي املتزامن. ، احلد الثاين األصفر واحلد الث 
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81 .2.2 km 
83 .1.3 cm 
85 . a .0.28 mm   ،b .0.28 m  ،c .280 m  ،d. .113 km 
87 .33 m 
89 .a ،عمودي .b .±20°  ،±44°   ،c .0  ،±31°    ،±60°    ،d   .89 cm   ،e  .71 cm . 
91 .0.98 cm 
93.= 0.041  0I/I  
95 .340 nm 
97 .a .0.082 rad     0.087و rad  ،b  .480 nm   660و nm 
 . رتبتان 99

 N/Aنعم  و  .101
103 .600 nm 
105 .a  .° 5−3.4 × 10      b .51° 
107  .0.63 m 
109 .1 
111 .20.17 mW/cm        ألجلm = 1   .فقط،  ال حد أقصى 
113 .28.7° 
115 .a .42.3 nm  ،b .هذا الطول املوجي ليس يف الطيف املرئي .c جداا ميكن اجراء احلفر   يود كبرياحل . عدد الشقوق يف شبكة

تباعد   اليوم.وهي يف حدود ما ميكننا القيام به  400nmلذلك تكون الفواصل بني الشقوق حنو  ، 50nmيف دوائر مدجمة بدقة 
 الشقوق صغري جداا، حبيث ال ينتج حيود للضوء. 

117  .a  .549 km    ،b  .هو تلسكوب كبري بشكل غري معقول .cن نفرتض حد احليود للتلسكوبات البصرية ما  . من غري املعقول أ
 مل يكن يف الفضاء بسبب تأثريات الغالف اجلوي. 

 

 :للتحديسائل مأجوبة 
119 .a .0I = 0.00500 I  ،00.00335 I  ،b  .0I = 0.00500 I   ،00.00335 I 
121 .12,800 
123 .m 6−1.58 × 10 

 

 الفصل الخامس
 من فهمك  حققتأجوبة أسئلة 

األجسام اليت ختضع  النسبية اخلاصة فقط على األجسام اليت تتحرك بسرعة ثابتة، بينما تنطبق النسبية العامة على . تنطبق 1.5
 للتسارع. 

2.5   .𝛄 =  
𝟏

√𝟏−
𝒗𝟐

𝒄𝟐

=
𝟏

√𝟏−
(𝟎.𝟔𝟓𝟎𝒄)𝟐

𝒄𝟐

= 𝟏. 𝟑𝟐 
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3.5 .a   .∆𝒕 =
∆𝝉

√𝟏−
𝒗𝟐

𝒄𝟐

=
𝟐.𝟏𝟎×𝟏𝟎−𝟖𝒔

√𝟏−
(𝟏.𝟗𝟎×𝟏𝟎𝟖𝒎/𝒔)

𝟐

(𝟑.𝟎𝟎×𝟏𝟎𝟖𝒎/𝒔)
𝟐

= 𝟐. 𝟕𝟏 × 𝟏𝟎−𝟖𝒔 

    b  فقط السرعة النسبية الثنني من املركبات الفضائية، ألنه ال توجد حركة مطلقة عرب الفضاء. تنبعث اإلشارة من موقع ثابت .
. تكون مدة اإلشارة املقاسة يف إطار  τ = 1.00 sل الزمين املناسب لبثه هو  ، وبالتايل فإن الفاصAيف اإلطار املرجعي 

 هي:   Bاملرجع 
  ∆𝒕 =

∆𝝉

√𝟏−
𝒗𝟐

𝒄𝟐

=
𝟏.𝟎𝟎𝒔

√𝟏−
(𝟒.𝟎𝟎×𝟏𝟎𝟕𝒎/𝒔)

𝟐

(𝟑.𝟎𝟎×𝟏𝟎𝟖𝒎/𝒔)
𝟐

= 𝟏. 𝟎𝟏𝒔 

4.5  .𝑳 = 𝑳𝟎√𝟏 −
𝒗𝟐

𝒄𝟐
= (𝟐. 𝟓𝟎 𝑲𝒎)√𝟏−

(𝟎.𝟕𝟓𝟎𝒄)𝟐

𝒄𝟐
= 𝟏. 𝟔𝟓 𝑲𝒎 

 .  ابدأ بتعريف الزيادة الزمنية املناسبة :    5.5
   𝒅𝝉 =  √−(𝒅𝒔)𝟐/𝒄𝟐 = √𝒅𝒕𝟐 − (𝒅𝒙𝟐 + 𝒅𝒙𝟐 + 𝒅𝒙𝟐)/𝒄𝟐 

رى بالضرورة أن اجلسيمات يف وضع سكون. وهذا  يف إطار القصور الذايت ملراقب ال ي (dx, dy, dx, cdt) حيث يتم قياس  
 بالتايل يصبح: 

   𝒅𝝉 =  √−(𝒅𝒔)𝟐/𝒄𝟐 = √𝒅𝒕𝟐 − [(𝒅𝒙)𝟐 + (𝒅𝒚)𝟐 + (𝒅𝒛)𝟐]/𝒄𝟐 

   = 𝐝𝐭 √𝟏 − [(
𝒅𝒙

𝒅𝒕
)
𝟐
+ (

𝒅𝒚

𝒅𝒕
)
𝟐
+ (

𝒅𝒛

𝒅𝒕
)
𝟐
] /𝒄𝟐 

   = 𝒅𝒕 √𝟏 − 𝒗𝟐/𝒄𝟐 

   𝒅𝒕 =  𝜸 𝒅𝝉 
. على الرغم من أن عمليات اإلزاحة العمودية على احلركة النسبية هي نفسها يف كال اإلطارين املرجعيني، فإن الفاصل الزمين بني  6.5

 .إىل سرعات خمتلفة تراها من اإلطارين  ´dtو   dtاألحداث خيتلف. وتؤدي االختالفات يف   
     : دوبلر النسب لرتدد   املعادلة يف باشرةم البيانات  استبدال  . ميكننا 7.5

 𝒇𝒐𝒃𝒔 = 𝒇𝒔 √
𝟏−

𝒗

𝒄

𝟏+
𝒗

𝒄

=  (𝟏. 𝟓𝟎 𝑮𝑯𝒛)√
𝟏−

𝟎.𝟑𝟓𝟎𝒄

𝒄

𝟏+
𝟎.𝟑𝟓𝟎𝒄

𝒄

 = 𝟏. 𝟎𝟒 𝑮𝑯𝒛   

    :احملددة املعادلة  يف  البيانات  . باستبدل 8.5

 𝑷 =  𝜸𝒎𝒖 = 
𝒎𝒖

√𝟏 −
𝒖𝟐

𝒄𝟐

 =  
(𝟗. 𝟏𝟏 × 𝟏𝟎−𝟑𝟏 𝒌𝒈) (𝟎. 𝟗𝟖𝟓) ( 𝟑. 𝟎𝟎 × 𝟏𝟎𝟖  𝒎/𝒔)

√𝟏 −
(𝟎. 𝟗𝟖𝟓𝒄)𝟐

𝒄𝟐

= 𝟏. 𝟓𝟔 × 𝟏𝟎−𝟐𝟏 𝒌𝒈 −𝒎/𝒔   

9.5  .𝑲𝒓𝒆𝒍 = (𝜸 − 𝟏)𝒎𝒄
𝟐 = (

𝟏

√𝟏−
𝒖𝟐

𝒄𝟐

− 𝟏 )𝒎𝒄𝟐  

 

(

 
𝟏

√𝟏 −
(𝟎. 𝟗𝟗𝟐𝒄)𝟐

𝒄𝟐

− 𝟏 

)

  (𝟗. 𝟏𝟏 × 𝟏𝟎−𝟑𝟏  𝒌𝒈)  ( 𝟑. 𝟎𝟎 × 𝟏𝟎𝟖  𝒎/𝒔)  =  𝟓. 𝟔𝟕 × 𝟏𝟎−𝟏𝟑 𝑱   

 

 ية نظر األسئلة الأجوبة 
  األقل،  على  امليكانيك،  قوانني أن  فكرة  بالفعل الكالسيكية الفيزياء تضمنت الضوء،  سرعة على ينطوي الذي  الثاين،  . االفرتاض 1

  يتعلق   فيما   تتحرك   خمتلفة  إطارات  يف  خمتلفة   اخلفيفة   النبضة  سرعة  كانت   ولكن  الذايت،  بالقصور   اإلطارات  مجيع   يف  نفسها  هي   كانت
 .البعض ببعضها
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نعم، شريطة أن تطري الطائرة بسرعة ثابتة بالنسبة إىل األرض. يف هذه احلالة ال يوجد أي تغيري يف السرعة بالنسبة إىل اجلسم   .3
ال تؤثر عليه قوة داخل هذه الطائرة، وال تغيري يف سرعة اجلسم بالنسبة للطائرة، وال تغيري يف السرعة النسبية للجسم بالنسبة   الذي

 الطائرة واألرض هي إطارات بالقصور الذايت لوصف حركة اجلسم. لألرض، وكٌل من 
 مراقب.   أي يراه ما  أقصر  وهو  املناسب، للوقت   الزمين الفاصل  العملية  يف  يتحرك الذي  املراقب  . يرى5
 الصحيح.  طوله يقيس  وبالتايل اجلسم، مع يتحرك  الذي  للمراقب  األكرب هو  اجلسم طول .7
9  .a  .ال، ليس يف اإلطار املرجعي اخلاص برائد الفضاء .b بواسطته،    . إنه يرى أن ساعات األرض تكون يف إطارها الساكن تتحرك

. نعم، يقيس املسافة بني النجمني تكون أقصر.   dليس يف اإلطار املرجعي اخلاص برائد الفضاء.  . ال،  cوبالتايل يرى أهنا تباطأت.   
e عتهما النسبية. . يتفق املراقبان على سر 

. ال يوجد تغيري ملموس يف الطول املوجي أو الرتدد يف هذه احلالة. يعتمد تأثري دوبلر النسب فقط على السرعة النسبية للمصدر  11
 وليس على أي سرعة بالنسبة إىل الوسط ألمواج الضوء. واملراقب، 

 يتوسع. ويفعل ذلك بوترية متسارعة، وبسرعات أكرب للنجوم البعيدة. . يظهر أن النجوم تزداد بعداا عن االرض، وأن الكون  13
يث تكون حمصلة القوة  . نعم، ميكن أن حيدث هذا إذا كانت القوة اخلارجية متوازنة مع القوى اخلارجية األخرى املطبقة، حب15

 اخلارجية صفراا. 
عشوائية للجزئيات املكونة هلا، وتتناقص كتلتها بكمية صغرية للغاية  . ألنه يفقد الطاقة احلرارية، واليت هي الطاقة احلركية للحركة ال 17

 طاقة.   -كما هو موضح يف معادلة كتلة 
ألي اخنفاض يف الطاقة. ولكن سيكون التغيري صغرياا للغاية بالنسبة  . نعم، من حيث املبدأ سيكون هناك تأثري مماثل على الكتلة  19

 يكون غري قابل للكشف عملياا. لتغريات الطاقة يف تفاعل كيميائي حبيث  
 الكتلة ميكن أن يصل إىل سرعة الضوء.   ال شيء مع . ليس وفق النسبية اخلاصة. 21

 

 :لمسائالأجوبة 
23 .a .1.0328    ،b .1.15 
25   .s 8−5.96 × 10 
27 .0.800c 
29 .0.140c   

31 .48.6 m 
 .  a  . 1.39 km ،b .0.433 km    ،c .0.433 km:     3.5. باستخدام القيم املوجودة يف املثال  33
35 .a .10.0c    ،b السرعة الناجتة للطائرة أكرب من .c   ،وهذا مستحيل ,c  من غري املعقول أن نفرتض أن الطائرة سوف يتحرك .

 .  1.20cرعة حنو األرض  بس

 حنو حافة خمروط الضوء    - ′xو      - ′tوتدور احملاور  درجة,  45من     α. تقرتب الزاوية   37
39 .15 m/s  east 
41 .32 m/s 
43.a .تقرتب الكرة الثانية من السرعة .− v  وتصبح ساكنة  بينما تستمر الكرة األخرى بالسرعة– v   ،b .هذا حيافظ على العزم . 

45 .a   .𝒕�́� = 𝟎  ;   𝒙�́� = 𝟎   ;  

𝒕�́� = 𝝉  ;   𝒙�́� = 𝟎   ;
       b   .𝒕�́� = 𝟎  ;   𝒙�́� = 𝟎   ;  

𝒕�́� =
𝝉

√𝟏− 𝒗𝟐 /  𝒄𝟐
  ;   𝒙�́� =

−𝒗𝝉

√𝟏− 𝒗𝟐 /  𝒄𝟐
   ; 
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47 .0.615c 
49 .0.696c 
 . )ال يتأثر(  51
53 .kg · m/s 19−× 10 4.09 
55 .a   .kg · m/s 133.000000015 × 10   ،b .1.000000005 . 
57 .m/s 82.988 × 10 
59 .0.512   MeV    0.511لعدد األرقام املهمة)الدقة( املذكورة. القيمة الدقيقة هي أقرب إىل  وفقاا  MeV 
61 .kg 30−10 ×2.3   وجود بدقة رقمني فقط. ، إىل رقمني ألن الفرق يف طاقة الكتلة الساكنة م 
63 .a   .kg 271.11 × 10    ،b   .5−5.56 × 10

  
65 .a .kg 3−7.1 × 10    ،b   .3−= 7.1 × 10 3−7.1 × 10   ،c   .∆𝒎

𝒎
 هو األكرب للهدروجني.    

67 .a .208    ،b  .0.999988c   يستخدم ستة أرقام )للدقة( لتوضيح االختالف من ،c   . 
69 .a .J 56.92 × 10  b  . 1.54 
71 . a .0.914c   ،b  0.511.  طاقة الكتلة السكونية لإللكرتون هي MeV  من الطاقة   %150، لذا فإن الطاقة احلركية هي حنو

 السكونية، وجيب أن يتحرك اإللكرتون بالقرب من سرعة الضوء. 
 

  :أجوبة المسائل اإلضافية
73  .a  .0.866c   ،b  .0.995c 
75  .a  .4.303y رقام إلظهار أي تأثري، إىل أربعة أb  .0.1434y   ،c  .𝟏 /  √(𝟏 − 𝒗𝟐 /  𝒄𝟐)   =   𝟐𝟗. 𝟖𝟖 
77  .a  .4.00    ،b .v = 0.867c 
79 .a يرسل .A   نبضة راديوية عند كل نبضة قلب إىلB  والذي يعرف سرعتها النسبية ويستخدم صيغة التمدد الزمين حلساب ،

 ت القلب من اإلشارة املرصودة       الفاصل الزمين املناسب بني نبضا 
 b   .(𝟔𝟔 𝐛𝐞𝐚𝐭𝐬/𝐦𝐢𝐧)  √𝟏 − 𝒗𝟐 /  𝒄𝟐   =   𝟓𝟕. 𝟏   𝒃𝒆𝒂𝒕𝒔/ 𝒎𝒊𝒏 

81  .a(   :عندما    0,  0,  0.  الفوتون األول )t = t′      
 الفوتون الثاين :                
               �́� =   

−𝒗𝒙 /  𝒄𝟐

√𝟏− 𝒗𝟐 /  𝒄𝟐
= 

− (𝒄 /  𝟐)(𝟏.𝟎𝟎 𝒎)/𝒄𝟐

√𝟎.𝟕𝟓
= − 

𝟎.𝟓𝟕𝟕 𝒎

𝒄
= 𝟏. 𝟗𝟑 × 𝟏𝟎−𝟗 𝒔  

               �́� =   
𝒙 

√𝟏− 𝒗𝟐 /  𝒄𝟐
  =   

 𝟏.𝟎𝟎  𝒎

√𝟎.𝟕𝟓
= 𝟏. 𝟏𝟓 𝒎  

      b  يف وقت واحد يف        .Aت واحد يف ,  وليس يف وقB       

             �́� =   
𝒕−𝒗𝒙 /  𝒄𝟐

√𝟏− 𝒗𝟐 /  𝒄𝟐
= 

(𝟒.𝟓 × 𝟏𝟎−𝟒𝒔)− (𝟎.𝟔𝒄)(
𝟏𝟓𝟎 × 𝟏𝟎𝟑 𝒎

𝒄𝟐
)

√𝟏− (𝟎.𝟔)𝟐
= 𝟏. 𝟖𝟖 ×  𝟏𝟎−𝟒 𝒔   

83   .�́� =   
𝒙−𝒗𝒕 

√𝟏− 𝒗𝟐 /  𝒄𝟐
  =   

 𝟏𝟓𝟎 ×𝟏𝟎𝟑𝒎− (𝟎.𝟔𝟎) (𝟑.𝟎𝟎 × 𝟏𝟎𝟖 𝒎 /   𝒔)  (𝟒.𝟓 × 𝟏𝟎−𝟒 𝒔) 

√𝟏− (𝟎.𝟔)𝟐
= −𝟏. 𝟎𝟏 ×  𝟏𝟎𝟓 𝒎 =  −𝟏𝟎𝟏 𝑲𝒎 

               𝒚 =  �́� = 𝟏𝟓 𝑲𝒎

𝒛 =   �́� = 𝟏 𝑲𝒎
 

85   .     ∆𝐭 =   
∆�́�+𝒗∆�́� /  𝒄𝟐

√𝟏− 𝒗𝟐 /  𝒄𝟐
      

           𝟎 =   
∆�́�+𝒗 (𝟓𝟎𝟎𝒎)/  𝒄𝟐

√𝟏− 𝒗𝟐 /  𝒄𝟐
 

 وبالتايل جند :         2c/ 2v,  ميكننا إمهال هذا احلد     c ≪vمبا أن  
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             ∆�́� =  −
(𝟓𝟎 𝒎/  𝒔)(𝟓𝟎𝟎 𝒎)

(𝟑.𝟎𝟎 × 𝟏𝟎𝟖 𝒎 /   𝒔)𝟐
 =  −𝟐. 𝟕𝟖 × 𝟏𝟎−𝟏𝟑 𝒔 

 .     m/s  50إن اهنيار التزامن النيوتوين ضئيل للغاية، ولكنه ليس صفراا ، بسرعات قافلة واقعية تبلغ  
87 .∆�́� =   

∆𝒕−𝒗∆𝒙 /  𝒄𝟐

√𝟏− 𝒗𝟐 /  𝒄𝟐
       

𝟎 =  

(𝟎. 𝟑𝟎 𝒔) −
(𝒗)(𝟐. 𝟎 × 𝟏𝟎𝟗 𝒎 )
(𝟑. 𝟎𝟎 ×  𝟏𝟎𝟖 𝒎 /   𝒔)𝟐

√𝟏 − 𝒗𝟐 /  𝒄𝟐
 

𝒗 =   
(𝟎.𝟑𝟎 𝒔)

(𝟐.𝟎 × 𝟏𝟎𝟗 𝒎)
 (𝟑. 𝟎𝟎 × 𝟏𝟎𝟖 𝒎 /  𝒔)

𝟐
= 𝟏. 𝟑𝟓 × 𝟏𝟎𝟕 𝒎/  𝒔   

 .  الحظ أنه يتم اإلبالغ عن مجيع اإلجابات عن هذه املسألة إىل مخسة أرقام مهمة )دقة( للتمييز بني النتائج.    89
       a    .c0.99947   ،b .y 1110 ×1.2064      ،c  .y 1110 ×1.2058  

91  .a    .–0.400c     ،b  .–0.909c 
93 .a .1.65 Km/s ،b  نعم، إذا كانت سرعة الضوء صغرية، فإن السرعات اليت ميكن أن حنققها يف احلياة اليومة تكون أكرب من .

 لنسبية يف كثري من االحيان . سرعة الضوء، وميكننا مالحظة التأثريات ا من  1%
95   .775 MHz 
97  .a  .m/s 8−10 ×1.12      ،b .    ختربنا السرعة الصغرية أن كتلة الربوتني أصغر بكثري من كتلة صغرية من املادة العيانية املكروسكوبية

 )اجلهرية(. 
99   .a     . 

    𝑭 = 
𝒅𝑷

𝒅𝒕
= 

𝒅

𝒅𝒕
(

𝒎𝒖

√𝟏−𝒖𝟐/𝒄𝟐
) 

     =
𝒅𝒖

𝒅𝒕
 (

𝒎

√𝟏− 𝒖𝟐/𝒄𝟐
) − 

𝟏

𝟐
 

𝒎𝒖𝟐

(𝟏−𝒖𝟐/𝒄𝟐)𝟑/𝟐
𝟐
𝒅𝒖

𝒅𝒕
 

     =
𝒎

(𝟏− 𝒖𝟐/ 𝒄𝟐)𝟑/𝟐
 
𝒅𝒖

𝒅𝒕
 

       b  . 
     𝑭 = 

𝒎

(𝟏−𝒖𝟐/𝒄𝟐)𝟑/𝟐
 
𝒅𝒖

𝒅𝒕
 

    = 
𝟏 𝒌𝒈

(𝟏−(
𝟏

𝟐
)
𝟐
)
𝟑/𝟐  (𝟏  𝒎/𝒔

𝟐) = 𝟏. 𝟓𝟑 𝑵 

101 .90.0 MeV 
103 .a   .𝜸𝟐 − 𝟏     ،b نعم  . 
105 .310 ×1.07  
108 .a.kg 8−10 ×6.56  b .𝒎 = (𝟐𝟎𝟎 𝑳 )( 𝟏 𝒎𝟑/ 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝑳) (𝟕𝟓𝟎 𝒌𝒈/ 𝒎𝟑) = 𝟏𝟓𝟎 𝒌𝒈   لذا ,∆𝒎

𝒎
= 𝟒. 𝟑𝟕 × 𝟏𝟎−𝟏𝟎  

109 .a  .0.314c    ،b .0.99995c   يستعمل مخسة أرقام(   لتبيان االختالف عنc ) 
111 .a .1.00 kg ،b . 0.01 ألهنا إليها  النظر  مبجرد  مالحظتها  ميكن ال  رمبا ولكن للقياس، وقابلة  كبرية  الكتلة هذه تكون قد %   
 الكلية.  الكتلة من

113   .a    .kg/s 1110 ×6.06      ،b  .y 1010 ×4.67       ،c .kg 910 ×4.27   ،d  .0.32%  . 
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 الفصل السادس 
 من فهمك  حققتأجوبة أسئلة 

 (Bunsen’s burner). موقد بنسن    1.6
 .احلرارة درجة زيادة  مع  األقصى لإلشعاع  املوجي الطول  . ينخفض 2.6
3.6  .𝑻𝒂/𝑻𝜷  =   𝟏√𝟑   = 𝟎.  أكثر سخونة   β، وبالتايل النجم   𝟓𝟖
4.6 .J 19−10 ×3.3  
≈  𝑬 / 𝑬∆. ال، ألن    5.6   𝟏𝟎−𝟐𝟏 

6.6 .-0.91 V    ،1040 nm 

7.6 .s ·eV  15−10 ×s = 4.0  ·J  34−10 ×= 6.40 h      ،3.5 %− 
8.6  .(∆𝝀)𝒎𝒊𝒏 = 𝟎𝒎  𝒂𝒕  𝟎

𝟎 𝒂𝒏𝒈𝒍𝒆      ،𝟕𝟏. 𝟎𝐩𝐦+ 𝟎. 𝟓𝝀𝒄 = 𝟕𝟐. 𝟐𝟏𝟓 𝒑𝒎 

9.6   .121.5  nm    91.1و  nmالبنفسجية.  فوق األشعة  يف  العصابات الطيفية  ه،  ال، هذ 
10.6  .c0.0036 ≅m/s  610 ×= 1.1  2v      ،= 3.4 eV 2K ℏ= 2  2L 
11.6  .29 pm 
12.6 .Å) = 6.648 Å= 2(3.324 0 naπ= 2λ  
13.6 .λ = 2.14 pm    ,K = 261.56 keV 
14.6  .0.052° 
 . يضاعفها 15.6

 

 :نظريةاألسئلة الأجوبة 
 . أصفر 1
 تقل من األمحر إىل البنفسجي من خالل قوس قزح من األلوان. . ين 3
 . لن ختتلف.  5
 . ال ترى العني البشرية األشعة حتت احلمراء. 7
 . ال 9

 . من امليل. 11
 . قد ختتلف اإلجابات. 13
 اجلسيمات. . ميزات 15
 . قد ختتلف اإلجابات. 17
 . ال ، نعم 19
 . ال 21
 . الزاوية اليمىن.  23
 . ال 25
 احلالة األساس )األرضية(.  . هم يف 27
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 . قد ختتلف اإلجابات.  29
 . الزيادة  31
 n. ألجل أكرب 33
 احلر.  نستصبح  طاقة حركية لإللكرتو   eV 13.6. نعم ، والزيادة  35
 . ال 37
 السنينة، مقدرة فصل أفضل. . األشعة 39
 . بروتون 41
 . من خالل إمهال أطوال أمواج دي برويل الصغرية. 43
 صطدام مع جزيئات اهلواء. . لتجنب اال 45
 . قد تتفاوت األجوبة.  47
 . قد تتفاوت األجوبة.  49
 . نعم51
 . نعم53

 

 :لمسائالأجوبة 
55 .a .0.81 eV  ،b .2310 ×2.1     ،c .2 min 20 sec 
57 .a .7245 K  ،b  .3.62 μm           . 
 3K. حوايل     59
61 .Hz 1810 ×4.835     ،0.620 A 
63 .263 nm   ال ، 
65 .3.68 eV 
67 .4.09 eV 
69 .5.54 eV 
71 .a   .1.89 eV     ،b .459 THz ،  c  .1.21 V 

73 .264 nm   فوق البنفسجي ،UV. 
75 .m/s 610 ×1.95  
77 .m/s ·kg  32−10 ×1.66  
79 .56.21 eV 
81 .m/s ·kg  23−10 ×6.63     ،124 keV 
83 .82.9 fm    ،15 MeV 
 . )ال يتأثر(  85
87 .= 45.74% 45λΔ/ 30λΔ 
89 .121.5 nm 
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91 .a   .0.661 eV    ،b .–10.2 eV،  c .1.511 eV 
93 .3038 THz 
95 .97.33 nm 
97 .a   .h/ π     ،b  .3.4 eV   ،  c .– 6.8 eV    ،d  .– 3.4 eV 
99 .n = 4 

101 .365 nm   فوق البنفسجي ،UV 
 ال . 103
105 .7 

107 .145.5 pm 
109 .20 fm     ،9 fm 
111 .a    .2.103 eV    ،b  .0.846 nm 
113 .80.9 pm 
115 .m/s 19−10 ×2.21  
117 .3210 ×9.929  
119 .γ = 1060       ،0.00124 fm 
121 .24.11 V 
123 .a .2N/m 6−10 ×= 8.67 c /I = 2P      ،b  .2m/s 4-10 ×= 8.67 m /PA= a   ،  c   .74.91 m/s 
125 .x = 4.965 

 

 :أجوبة مسائل للتحدي
127 .3W/m 1610 ×4 7.12 
129 .1.034 eV 
131 .1810 ×5.93  
133 .387.8 nm 
135 .a  .1510 ×4.02     ،b   .0.533 mW          
137 .a  .1510 ×4.02     ،b   .0.533 mW  ، c .0.644 mA    ،d   .2.57 ns   
139 .a  .0.132 pm  ،b  .9.39 MeV   ، c .0.047 MeV                      
141 .a  .2 kJ  ،b  .m/s ·kg  5−10 ×3 1.3  ،  c  ،  .N 5−10 ×1.33    d نعم . 
143 .a  .0.003 nm    ،b .105.56° 
145 .n = 3 
147 .a ./2 0a   ،b .254.4 eV/n−،  c  .0 /3a    ،2122.4 eV/n−        
149 .a  .36     ،b   .18.2 nm   ،c فوق البنفسجي  .UV 
151 .396 nm    ،5.23 neV   
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153 .7.3 keV 
155  .728 m/ ،   1.5μV 
157   .𝛌 = 𝒉𝒄/ √𝑲(𝟐𝑬𝟎 + 𝑲)   = 𝟑. 𝟕𝟎𝟓 ×  𝟏𝟎

−𝟏𝟐 𝒎   ,     𝑲 = 𝟏𝟎𝟎  𝑲𝒆𝑽 
159   .∆𝝀𝒄

(𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒐𝒏)
  /    ∆𝝀𝒄

(𝒑𝒓𝒐𝒕𝒐𝒏)
 =  𝒎𝒑  / 𝒎𝒆   =   𝟏𝟖𝟑𝟔 

 .  ال يتأثر  161
163  .Hz 1710 ×5.1  

 

 الفصل السابع 
 من فهمك  حققتئلة أجوبة أس

1.7  .(𝟑 + 𝟒𝒊 )(𝟑 − 𝟒𝒊) = 𝟗 − 𝟏𝟔𝒊𝟐 = 𝟐𝟓  
2.7   .𝑨 = √𝟐/𝑳 
3.7   .(1/2 − 1/π)/2 = 9% 
4.7 .eV 8−10 ×4.1   ,     nm 5−10 ×1.1  
5.7 .x)ψ(x)* ψ( 2x 2ω0.5m 
 الث متباعد، حبيث هو غري قابل للتطبيع. وللتابع الثاين قيمة مزدوجة، والتابع الث استمرارية، . ال يوجد. التابع األول به عدم 6.7
7.7  .a .9.1%     ،b .25% 
8.7 . a .295 N/m      ،b .0.277 eV 
9.7 .〈 x 〉 = 0 

10.7  .𝑳𝒑𝒓𝒐𝒕𝒐𝒏

𝑳𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒐𝒏
 =   √

𝒎𝒆

𝒎𝒑
   =   𝟐. 𝟑% 

 

 :أجوبة األسئلة النظرية
1  .𝟏/ √𝑳    حيث   الطول،L =  ،   1 / L  . 
 . ال يتوافق تابع املوجة مباشرة مع أي كمية مقاسة.  إهنا أداة للتنبؤ بقيم الكميات املادية. 3
 كبري من اجلزيئات ذات التابع املوجي نفسه.   الفيزيائية لعدد. متوسط قيمة الكمية 5
 نعم، إذا كان عزمه غري معروف متاماا  متاماا. . نعم ، إذا كان موقعه غري معروف 7
 كان عدم اليقني بشأن موضع اجلسيم صغرياا، فإن عدم اليقني بشأن عزمه صغري.   اليقني، إذاوفقاا ملبدأ عدم   . ال.  9

 عنها من حيث االحتماالت( مستقلة عن الزمن.  )املعربل اجلسيمات . ال، هذا يعين أن التنبؤات حو 11
 الصغر( عند التوقف غري معروف احتمال وجود جسيم موجود يف فرتة ضيقة )ال متناهية يف ، ألن. ال13
. تقابل أصغر  nيزداد التباعد بني سويات الطاقة مع الرقم الكمي    ،صندوق(  ضمن    )جسيم.ال، بالنسبة إىل بئر كموين ال هنائي  15

املقاسة   ، أي ثالثة أضعاف طاقة احلالة األساس )األرضية(. تقابل الطاقة األكربn = 1إىل  n = 2طاقة مت قياسها االنتقال من 
وهو الالهنائية. )مالحظة حىت اجلزئيات ذات الطاقات الكبرية للغاية تظل مرتبطة ببئر كموين ال   ، n = 1إىل ∞ = n  االنتقال من 

 ائي، وال ميكنها "اهلروب"( هن
 عدداا صحيحاا.  n، لكن جيب أن تكون    n = 0.25. ال. هذه الطاقة تقابل  17
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. ال، وألن ميكانيك الكم يتفق مع امليكانيك  0للهزاز التوافقي البسيط هي    nهبا للرقم الكم   .ألن القيمة األصغر املسموح19
 . nيف احلد    الكالسيكي فقط

 هتزاز. اال طاقة  وبالتايلالعزم،   توزيع   يتم  ،موضعي   اجلسيمات اهتزاز  إذانعم، ضمن القيود اليت يفرضها مبدأ عدم اليقني.   . 21
 . مضاعفة عرض احلاجز. 23
 اجلسيم عند جدران بئر كموين ال هنائي هي ال هنائية.  القوة على. ال ، إن 25

 

       :أجوبة المسائل
27  .tω 2sin2x)|ψ(| 
29(  .a( و  )eميكن تطبيعها  ،  ) 
31 .a   .√𝟐𝐚/𝛑     b   .probability = 29.3%     c    .= 0 〉x  〈    d   .= 0 〉p  〈      e  .m2/2 ℏ2α=  〉K  〈 
33 .a   .s ·N  34−10 ×2.11  ≥p Δ    b   .m 8−10 ×6.31  ≥v Δ      c     .∆𝒗 / √𝑲𝒃 𝑻 /  𝒎𝒂   𝟓. 𝟗𝟒 × 𝟏𝟎

−𝟏𝟏    
35 .s25 −10 ×1.6  ≥τ Δ 
37 .a   .1.59 MHz ≥f  Δ       b  .9−10 ×= 3.135  0ω/ωΔ 
𝑲𝟐.  بتنفيذ حماصيل اإلشتقاقات     39 = 

𝝎𝟐

𝒄𝟐
 

لتابع اجليب يعطي متام اجليب على اجلانب األمين من املعادلة، وبالتايل فإن   أعاله( . إن تنفيذ االشتقاقات )على النحو الوارد 41
 حيدث الشيء نفسه حلل متام جيب.    تفشل.املساوة 

43 .m2/2k 2 ℏ= E  
45.2k  2 ℏ  زم الزاوي معروف )حمدد( ، اجلسيم له عزم معروف )حمدد(، وبالتايل فإن مربع الع 
47 .9.4 eV       ,64% 
49 .0.38 nm 
51 .1.82 MeV 
53 .24.7 nm 
55 .6.03 Å 
57   .a        . 

 
b  .nm= 12.9 3  →5 λ       ,nm1 = 25.8  →3 λ        , nm= 29.4 3  →4 λ 
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 يتأثر . ال  59
61 .Hz 1410 ×6.662  
63 .3010 ×2.037  ≈n  
65 .ω/4ℏ=  〉 2x  〈 2ω0.5m = 〉x  〈   ،ω/4ℏ=  〉U  〈 − 〉E  〈=  〉K  〈 
 . ال يتأثر 67
املستقلة عن الزمن . املؤثرات اخلاصة بالطاقة احلركية والكلية هي خطية،    معادلة  شرودنغر   ϕiAe. يلب التابع العقدي من الشكل   69

تتوافق املعادلة    أن:حل ملعادلة شرودنغر. وبالتايل، نستنتج  لذلك فإن أي جمموعة خطية من مثل هذه التوابع املوجية هي أيضاا حل صا 
 .  7.108مع املعادلة   7.114، وتتوافق املعادلة   7.106مع املعادلة     7.113

71 .a   .4.21%    b   .0.84%      c    .0.06% 
73 .a   .0.13%    b   0.   قريب من% 

75   .0.38 nm 
 

  :اإلضافية لمسائالأجوبة 
 ثر . ال يتأ77
79 .a    .4.0 %    b   .1.4 %       c     .4.0%          d     .1.4% 
81 .a   .years 2610 ×= 2.15 h /2mL= t        b   .= 0.4 JK J, 66 −10 ×= 1.46  1E   

 . ال يتأثر 83
85 .1.2 N/m 
87   .0 

 

 :سائل للتحديمأجوبة 
89 .19.2 μm       ,11.5 μm 
91   .3.92% 
 . ال يتأثر 93

 

 صل الثامن الف
 من فهمك  حققتأجوبة أسئلة 

>ألن     Lدائماا أصغر من املقدار    zL وبالتايل املقدار   ، l1,  − l, …, 0,…+ 1, l−, l−= m. ال. رقم الكم  1.8 √𝒍(𝒍 +  𝟏)    
2.8 .s = 3/2 < 
 . أربعة أضعاف الرتدد  3.8

 

 :نظريةاألسئلة الأجوبة 
 الكم الرئيس(  )رقم       →   nالطاقة الكلية   .1

 الزاوي املداري( )رقم الكم     →      l املقدار الكلي املطلق للعزم الزاوي املداري         
 )رقم الكم ملسقط الزاوي املداري(      →     m        للعزم الزاوي املداري    z – املركبة        
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مبدار معروف، بينما يف منوذج شرودنغر فهو موجة.   . يوصف اإللكرتون يف منوذج بور على أنه جسيم يدور حول الربوتون3
واملعلومات حول موضع اإللكرتون تقتصر على عبارة االحتمال. الطاقة الكلية لإللكرتون يف احلالة األساس )األرضية( )ومجيع  

ألرضية( بالنسبة هلذين  ومع ذلك خيتلف العزم الزاوي املداري للحالة األساس )ا نموذجني،ال احلاالت املثارة( هي نفسها يف كال 
 ) احلالة األساس(.               L = 0 )احلالة األساس(، ويف منوذج شرودنغر     L =1يف منوذج بور     النموذجني.

5  .a  ،c  ،d   نجز على ذرة اهلدروجني إىل تدوير الذرة، وبالتايل تتأثر  ، يتم تغري الطاقة الكلية )تأثري زميان( . يؤدي العمل امل
 من العزم الزاوي والزاوية القطبية. ومع ذلك ال يتأثر العزم الزاوي.   zبة املرك

  العزم  يتناسب . اإللكرتون  سبني  بسبب  مغناطيسية خبواص  اهلدروجني  ذرة تتمتع  ،( l = 0) األساس )األرضية(  احلالة يف  . حىت 7
 . سبينه  مع  لإللكرتون  املغناطيسي

.كما سنرى  ليس مجيع اجلسيمات هلا عدد السبني نفسه. على سبيل   sm      and      ½= s  =± ½.  من أجل اإللكرتونات  9
 .   (   s = 0) أي   0له سبني  ز نهيغ  بوزون, و   (s = 1)أي      1املثال للفوتون سبني  

اطيسي الناتج  الدوراين عندما يتفاعل هذا مع احلقل املغن –. لإللكرتون عزم مغناطيسي مرتبط بالسبني. حيدث الرتابط املداري 11
 عن العزم الزاوي املداري لإللكرتون. 

لتايل عدد إلكرتونات  . العناصر اليت تنتمي إىل العمود نفسه يف اجلدول الدوري للعناصر هلا التعبئة نفسها ملداراهتا اخلارحية، وبا 13
 التكافؤ نفسه، فمثالا: 

     :   1s2 2s1Li   (  n=2)إلكرتون تكافؤ واحد يف املدار الرئيس        
      :   13s 62s2p 21sNa  (  n=2)الكرتون تكافؤ واحد يف املدار الرئيس        
 ينتميان إىل العمود األول.      Li     ,Naكٌل من           

  مصدر  أطياف  فإن املقابل،  يف.  معينة  طيفية خطوط سوى مالحظة   يتم  ال ألنه ،" منفصلة"   واجلزيئية  الذرية األطياف إن . يقال15
 . املستمر " قزح  قوس " ملالحظة  نظراا  مستمرة ( الفوتون تواترات  من  العديد من  يتألف   الذي) األبيض  ضوء ال

املمتص  املوجي قصري(. حىت طاقة الفوتون  )الطول . يكون ضوء األشعة فوق البنفسجية من فوتونات ذات تواتر مرتفع نسبياا 17
 ة يتكون الضوء املرئي من فوتونات منخفضة التواتر نسبياا. باملقارن  نسبياا.( يف الذرة كبري  ΔEالطاقة ) وانتقال

( بني سويات الطاقة  ΔEة(، تكون أعداد الكم كبرية للغاية، وبالتايل فإن فرق الطاقة ). بالنسبة لألنظمة املكروسكوبية )اجلهري 19
تقاربة هي طاقة صغرية للغاية حبيث ال ميكن  اجملاورة )املدارات( صغري جداا. الطاقة املنبعثة خالل االنتقال بني سويات الطاقة امل

 اكتشافها. 
شبه   علوية(وث. يف هذه العملية جيب أن يتم حتضري اإللكرتونات يف حالة مثارة ). يعتمد ضوء الليزر على عملية اإلصدار احملث21

 . مستقرة، حبيث يؤدي مرور فوتون عرب هذا النظام إىل إزالة اإلثارة، وبالتايل إصدار ضوء إضايف
  املضغوطة  األقراص  مشغل  يستخدم  بينما  القرص،  وحفر  املطبات الستكشاف  األزرق  الليزر ضوء Blu-Ray مشغل . يستخدم 23
وتتوافق    ؛Blu-ray  قرص  على  واملطبات  الصغرية   احلفر  لفحص  ضرورياا   نسبياا   املوجي  الطول  ذا  األزرق  الضوء  األمحر. يعد  الليزر  ضوء 
 أعلى.  ختزين   افةكث  مع واملطبات  الصغرية احلفر

 

 :أجوبة المسائل
25  .(𝒓, 𝜽, ∅) =  (√𝟔 , 𝟔𝟔𝟎, 𝟐𝟕𝟎) 
 ,   ممكنة        0,         1 ±,         2 ±,    ±3. 27
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 ,   ممكنة        0,         1 ±,         2 ±,    ±3. 29
31   .𝑭 = −𝒌

𝑸𝒒

𝒓𝟐
 

33 .(1,  1,  1) 
, العدد   m=0, باستثناء   m = −l, −l + 1,... 0,... l − 1, l,  القيم املسموح هبا :  l املداري,وي . بالنسبة إىل عدد العزم الزا 35

عدد حاالت العزم الزاوي   , إمجال  m=0فقط   . مبا فيها   lهو   m=0، فقط ألن عدد احلاالت على اجلانبني  2lاإلمجال هو 
يف وقت الحق، عندما نفكر يف دوران اإللكرتون، ستيم العثور على العدد   .  2l + 1، هو: lاملداري لرقم العزم الزاوي املداري، 

اإلمجايل حلاالت العزم الزاوي ملضاعفة هذه القيمة ألن كل حاالت العزم الزاوي املداري يرتبط حبالتني من دوران اإللكرتون: دوران  
 علوي، دوران سفلي. 

∫جني خارج نصف قطر بور هو  و لذرة اهليدر   1s. احتمال وجود إلكرتون يف املدار 37 𝑷(𝒓)𝒅𝒓 ≈   𝟎. 𝟔𝟖
∞

𝒂𝟎
 

 4حاالت(  اإلمجايل يكون  3)  l = 1حالة (     و   1)   l =  0و      n = 2. ألجل   39

𝛍،   وبالتايل      n = 3    ،l =  2تتوافق مع     3P. احلالة  41 =  𝝁
𝑩
 √𝟔  

 من امليون.  200, والعزم املغناطيسي لإللكرتون أكرب  207سبة عزومهم املغناطسية هي فإن ن , وبالتايل1/207. نسبة كتلهم هي 43
45  .a   3. احلالةd     تتوافق معn=3،= 2  l  وبالتايل .A 7−10 ×= 4.43 I  

      b  بزوايا قائمة . حيدث عزم الفتل األقصى عندما يكون العزم املغناطيسي ومتجهات الفتل املغناطيسي اخلارجية 
( sin θ = 1 )       : يف هذه احلالة ,|�⃗� | =  𝝁𝑩.         وبالتايل𝛕 = 𝟓. 𝟕𝟎 ×  𝟏𝟎

−𝟐𝟔
 𝑵. 𝒎 

  العزم املغناطيسي ، حيدث احلد االدىن لقيمة عزم الفتل عندما يكون n = 3 ،l = 1أي يف احلالة  3p. إلكرتون موجود يف املدار 47
. يتم إعطاء قيمة عزم الفتل  m = ± 1مضادة للتوازي(. حيدث ذلك عندما يكون ومتجهات الفتل املغناطيسي اخلارجي متوازية )

 بواسطة  
           |�⃗� | =  𝝁𝑩. 𝐬𝐢𝐧 𝜽     حيثJ/T) 24−10 ×= (1.31 μ        ألجل ،m = ± 1   :وبالتايل حنصل على ، 
           |�⃗� | =  𝟐. 𝟑𝟐 × 𝟏𝟎𝟐𝟏 𝑵.𝒎  

                 :dθ–بتدوير العزم املغناطيسي بزاوية مقدارها  τمن خالل عزم الفتل املغناطيسي dW غر يقوم عمل متناٍه يف الص   .49

dW = τ(−dθ) 
= 𝝉   حيث:       |−𝝁   .   �⃗� | 
   وبالتايل:  Uالكامنة يتم تفسري العمل املنجر على أنه اخنفاض يف الطاقة      
     dW = −dU 
 الكامنة: لي يف الطاقة من خالل مجع التغريات غري احملدودة يف الطاقة يتم حتديد التغري الك     
     U = −μB cos θ 
      𝑼 =  −�⃗⃗�   .   �⃗⃗�  

 املوجب(   z–احملور. سبني علوي )بالنسبة إىل 51 
      θ = 55° 
 اإلجيايب(   z –دوران سفلي )بالنسبة إىل احملور      

       𝛉 =  𝒄𝒐𝒔
−𝟏 (

𝑺𝒛

𝑺
) =  𝒄𝒐𝒔−𝟏  (

−
𝟏

𝟐

√𝟑

𝟐

) = 𝒄𝒐𝒔
−𝟏
 (

−𝟏

√𝟑
) = 𝟏𝟐𝟓

𝟎 

 للعزم املغناطيسي هي:   z-، لذلك تكون املركبةsm  =± ½.  الرقم الكمي ملسقط الدوران هو 53
       𝝁𝒛 = ± 𝝁𝑩 
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 طيسي اخلارجي هي: الطاقة الكامنة املرتبطة بالتفاعل بني اإللكرتون واحلقل املغنا      
       𝑼 =  ± 𝝁𝑩𝑩 
 وبالتايل فإن طول املوجة للضوء الناتج هو:    ,   B BμE = 2Δالفرق الطاقي بني هذه احلاالت هو         
       𝛌 =  𝟖. 𝟑𝟖 ×  𝟏𝟎−𝟓 𝐦 ≈  𝟖𝟒 𝛍𝐦 

 2.  يزداد بعامل  55

57  .a    .32       
      b.  

 
59 .a   و .e  اا ، أما األخرى فال يكون مسموحاا. . يكون مسموح 
      b   .l = 3   غري مسموح ألجلn = 1      ،l ≤ (n − 1) 
      c ال ميكن أن متلك ثالثة إلكرتونات يف املدار .s     2 < 3ألن(2l + 1) = 2 
      d ال ميكن أن متلك سبعة إلكرتونات يف املدار .p   2(  6ألن  )حبد أقصى(2l + 1) = 2(2 + 1) = 6 
61 .   [Ar] 4s2 3d6 
63  .a القيمة العظمى للعدد .ℓ     هيl = 2    .لدينا تسعة إلكرتونات فيها 
       b .3d9 

65   .[He] 2s2 2p2 
( . تشري طاقة التأين إىل الطاقة الالزمة  Z = 2، لدينا إلكرتون واحد "يدور" حول نواة فيها بروتونان ونرتونان )+He. من أجل  67

إىل الالهناية هي قيمة سالبة    +Heاإللكرتون من هذه الذرة. الطاقة الالزمة إلزالة اإللكرتون من احلالة األرضية أليون إلزالة هذا 
   E = −54.4 eVلطاقة احلالة األرضية )األساسية( وهي:  

 eV 54.4+وبالتايل طاقة تأين إللكرتون هي:  
إىل الالهناية هي قيمة سالبة لطاقة احلالة األوىل املثارة، واليت    +Li2ة االوىل من أيون  وباملثل فإن الطاقة الالزمة إلزالة الكرتون يف احلال

 . E = −30.6 eVهي: 
 . .eV 30.6وبالتايل طاقة تأين إللكرتون هي   

 . طول موجة الليزر يعطى من خالل   69
      𝛌 =  

𝒉 𝒄

−∆𝑬 
 اقي. وحبل املعادلة األخرية حنصل: هو مقدار الفرق الط   ΔEهي الطاقة للفوتون و   Eγ، حيث   

     ΔE = −2.795 eV .تشري إشارة السالب إىل أن اإللكرتون فقد الطاقة خالل مرحلة االنتقال ، 
71   .∆𝐄 𝑳  →  𝑲 ≈   (𝒁 − 𝟏)

𝟐
 (𝟏𝟎. 𝟐 𝒆𝑽) = 𝟑. 𝟔𝟖 ×  𝟏𝟎

𝟑
 𝒆𝑽. 

ℓ  2(ℓ + 1)   

0 s 2(0 + 1) = 2 

1 p 2(2 + 1) = 6 

2 d 2(4 + 1) = 10 

3 f 2(6 + 1) = 14 

    32 

 



 

665 

كرتون بالكامل إىل طاقة حركية. الطاقة احلركية االولية لإللكرتون هي  . وفقاا ملبدأ حفظ الطاقة، يتم حتويل الطاقة الكامنة لإلل73
    K = eΔV   هي:لذا، فإن الطاقة احلركية لإللكرتون قبل أن يصطدم باهلدف   السكون(.اإللكرتون من  )يبدأصفر  

 ذلك : ل األقصى، إىل إشعاع كبح، يكون تواتر اإلشعاع املنبعث هو احلد  هذه الطاقة إذا تتم حتويل كامل 
      𝒇𝒎𝒂𝒙 = 

𝒆 ∆𝑽

𝒉
 

  λmin = 0.1293 nm لذلك:  األدىن،احلد  عندما يكون التواتر هو احلد األقصى ويكون طول املوجة الصادرة هو حيث:
 تتغري.   مرة من اإللكرتون، ولكن ال يعتمد احلد األدىن لطول املوجة على الكتلة وبالتايل فإن النتيجة مل 200. امليون أثقل بنحو 75
77   .4.13 × 10−11 m 
79 .72.5 keV 
   : النحاس   من   أكرب  للذهب  السينية   األشعة   فوتون   ، على التوايل، تواتر  Z = 29   and  79هي     Auو     cu. األرقام الذرية لكل من  81

(
𝒇𝑨𝒖

𝒇𝑪𝒖
)
𝟐

=   (
𝟕𝟗−𝟏

𝟐𝟗−𝟏
)
𝟐

 ≈  أضعاف.    مثانية   مبقدار النحاس من  أقصر  Au للذهب  ية السين طول املوجة لألشعة   فإن لذلك،   𝟖
83  .a فوتون .    1023 × 1.34فأننا استخدمنا  املاء، . إذا كانت كثافة اللحم هي ذاهتا كثافةb .2.52 MW 

 

 :نظريةاألسئلة الأجوبة 

𝛉وبالتايل   ،  m = l = n – 1و    l = n − 1. أصغر زاوية تتوافق مع 85 =  𝒄𝒐𝒔
−𝟏
 (√

𝒏−𝟏

𝒏
) 

87  .a  حيث  8.1.  وفقاا للمعادلة.r = 0     يكونU(r) = −∞  ،  وحيثr = + ∞      يكونU(r) = 0  b  تشري النتيجة السابقة إىل أن .
اإللكرتون ميكن أن يكون له طاقة كامنة سالبة غري حمدودة . يتجنب منوذج الكم لذرة اهليدروجني هذا االحتمال، ألن كثافة  

 تكون صفراا .   r = 0االحتمال عند 
صول عليها بسهولة عن طريق دراسة النمط  ومع ذلك فإن اإلجابة اليت مت احل  ما. . احلل الرمسي باستخدام اجملاميع معقد إىل حد  89

 العدد الكمي الرئيس وإمجايل عدد حاالت العزم الزاوي املداري. الرياضي بني
،  n = 3. وعند 4، يكون العدد اإلمجايل  n = 2. ومن أجل 1ملداري هو ، فإن العدد اإلمجايل حلاالت العزم الزاوي اn = 1ألجل 

 . 2nهو:   nيشري النمط إىل أن إمجايل عدد حاالت العزم الزاوي املداري ألجل مدار معني    وهكذا.،  9يكون العدد اإلمجايل 
، ألن كل حالة عزم  22n وي سوف يكون عندما ننظر يف سبني اإللكرتون، فإن العدد اإلمجايل حلاالت العزم الزا الحق،)يف وقت 

 وي وسبني سفلي ( زاوي مداري ترتبط مع حالتني من سبني اإللكرتون )سبني عل
91 .50 
 . احلد األقصى لعدد حاالت إلكرتون 93
95  .a.   و cو  .e    .تكون مسموحة والباقي ال تكون مسموحة  .b   .l > n      غري مسموحd   .7 > 2(2l + 1) 
97 .Hz 910 ×.8 = 1 f 
  من  أكرب  للذهب  السينية  األشعة  فوتون  ، على التوايل وتواتر     Z = 29   and  47هي   Agو   cu. األرقام الذرية لكل من 99

)  :بعامل النحاس
𝒇𝑨𝒈

𝒇𝑪𝒖
)
𝟐

=  (
𝟒𝟕−𝟏

𝟐𝟗−𝟏
)
𝟐

 ≈ 𝟐. بنحو   النحاس من أقصر Ag للفضة  السينية طول املوجة لألشعة فإن  ، لذلك  𝟕
 ثالثة أضعاف. 

101  .a   .3.24      b  .in      ليس عدداا صحيحااc  2 <. جيب أن ال يكون طول املوجة عدداا صحيحاا, ألن in    من املمكن افرتاض ،
  فإن  صحيحاا،  إذا كان الطول املوجي.  inأن اخلط كان من سلسلة باملر، ولكن الطول املوجي للضوء مل ينتج قيمة صحيحة لعدد 
 االفرتاض بأن الغاز هو اهلدروجني ليس صحيحاا، فقد يكون الصوديوم بدالا من ذلك. 
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 الفصل التاسع 
 من فهمك  حققتأجوبة أسئلة 

 األيونات  يف  األساسية اإللكرتونات  بني  تنافر  قوة  يقابل  وهو  1.9
 العطالة. عزم  2.9
 أكثر صعوبة.   3.9
 اهنا ختفض.  4.9
كرب بكثري. للحصول على تقدير تقريب جيد، تسمح الصمامات الثنائية بتدفق التيار يف اجتاه واحد  إن تيار االحنياز االمامي أ 5.9
 فقط. 

 درجة حرارة منخفضة وحقل مغناطيسي منخفض.   6.9
 

 :نظريةاألسئلة الأجوبة 
ة إلكرتون واحد أو أكثر  الرابطة التسامهية من خالل مشاركتتشكل الرابطة األيونية عن طريق جذب أيون إجيايب وسلب. تتشكل    .1

 بني الذرات. تتشكل رابطة فان دير فالس عن طريق جذب جزيئني مستقطبني كهربائياا. 
. يتم جذب  3. يتم امتصاص اإللكرتون من ذرة أخرى.  2  . تتم إزالة اإللكرتون من ذرة واحدة. الذرة الناجتة هي أيون إجيايب.1.  3

 الوصول إىل فصل التوازن. األيونات املوجبة والسالبة معاا حىت يتم 
ترتافق الرابطة بتابع مكاين متناظر خالل تبادل اإللكرتونات. تكون يف هذه احلالة كثافة اإللكرتونات أكرب بني الذرات. جيب  . 5

. يف  ي غري متناظر )ألن اإللكرتونات هي فرميونات(، وبالتايل فإن السبني جيب أن يكون غري متناظرأن يكون التابع املوجي الكل
 هذه احلالة يكون سبني اإللكرتونات متعاكساا. 

 الطاقة الدورانية والطاقة االهتزازية والطاقة الذرية. . 7
 كل أيون موجود يف حقل أيونات متعددة للشحنة املقابلة األخرى. .  9

11 . 6        ،6 
13 .0.399 nm 

𝟖𝟐√. يزيد من خالل العامل  15
𝟑

= 𝟒 
 إليها. ألكرب، يزداد عد احلاالت اليت ميكن الوصول . بالنسبة للطاقات ا17
  مث  ومن جداا  كبري  شبكة ثابت  حلالة الطاقية السويات حتديد( 2. ) هبا املسموح والطاقات شرودنغر للحاالت معادلة حل( 1) . 19

 . عند تقليل هذا الثابت الطاقة سويات حتديد
من تابع موجي خمتلف وتكون مجيعها بنفس   nات بعيدة، يوجد عدد من الذرات اليت تفصل بينها مساف N. بالنسبة إىل عدد 21

  Nيتم تقسيم طاقات توابع املوجة  معاا، (. عندما يتم ضغط الذرات  H2الطاقة )مثل حالة اإللكرتون يف بئر مزدوج للهدروجني 
عداد الكمومية، لذا جيب أن حتتوي  وفقاا ملبدأ عدم االستبعاد، جيب أن يكون لكل إلكرتون جمموعة فريدة من األ هذه.املختلفة 
 أقل.   Nمعاا على حاالت  Nاليت جتمع  Nذرات 

ابة مملوءة بالكامل والعصابة التالية املتاحة غري اململوءة.  . بالنسبة ألنصاف النواقل، توجد فجوة طاقة كبرية نسيباا بني أدىن عص23
 ل الكهربائي صغرياا.  وعادة ما يعرب عدد من اإللكرتونات الفجوة وبالتايل يكون النق
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الشحنة.  اإلثارة احلرارية على تعزيز حامالت  احلرارة، تعزز مع زيادة درجة  احلرارة:خصائص أنصاف النواقل هي احلساسية لدرجة 
 نطاق التكافؤ عرب الفجوة ويف نطاق الناقلية.   من
25  .aيتم استخدام أربعة    (، اا بالزرنيخ )مخسة إلكرتونات تكافؤ.  حيتوي اجلرمانيوم أربعة إلكرتونات تكافؤ: إذا كان اجلرمانيوم مشوب

 . nيف الربط ويرتك إلكرتون واحد للنقل. وتنتج مادة من النوع 
     b  إذا كان اجلرمانيوم مشوباا بالغاليوم )ثالثة إلكرتونات تكافؤ(، يتم استخدام اإللكرتونات الثالثة يف الربط، تاركاا ثقباا واحداا .

 .  Pن ذلك مادة من النوع للنقل، وينتج ع
 . تأثري هول هو إنتاج فرق كمون بسبب حركة الناقل عرب حقل مغناطيسي خارجي.  27

تأثري لتحديد سرعة االنسياق حلامالت الشحنة )اإللكرتونات أو الثقوب(. إذا مت قياس الكثافة احلالية ميكن  ميكن استخدام هذا ال 
 حنة لكل واحدة حجم. هلذا التأثري أيضاا حتديد عدد حامالت الش

كرتونات من عصابة  . وهو ينتج سويات طاقية جديدة غري مملوءة فوق عصابة التكافؤ املمتلئة مباشرة. تقبل هذه السويات اإلل29
 التكافؤ. 

نتشار  . يقلل احلقل الكهربائي الناتج عن األيونات غري املكشوفة يف االنتشار اإلضايف ويف حالة التوازن، يتم إلغاء تياري اال31
 واالنسياق، حبيث يكون صايف التيار صفراا، ولذلك فإن مقاومة منطقة النضوب كبرية. 

، الذي يكشف عن املزيد من اإليونات بالقرب من الوصلة )يوسع طبقة النضوب(،  nانب  . يتم تطبيق القطب املوجب على اجل33
 وصلة. ويزيد من فرق كمون النقل، وبالتايل يقلل من انتشار الثقوب عرب ال

هذه   . حيرك الصوت الغشاء للداخل واخلارج، والذي يغري املدخالت أو تيار القاعدة لدائرة الرتانزستور، ويضخم الرتانزستور35
 (. يقوم اخلرج أو تيار اجملمع بتشغيل مكرب الصوت. p-n-pاإلشارة )نصف الناقل 

إلكرتون واحد يف الزوج   اإللكرتونات )أزواج كوبر(. ينفاعل الناقلية الفائقة من حيث التفاعالت بني أزواج  BSC. يشرح نظري 37
اإللكرتون والزوج اإللكرتوين معاا بطريقة   -الشبكة  –مع الشبكة واليت تتفاعل مع اإللكرتون الثاين. يربط التفاعل بني اإللكرتون 

 تتغلب على تنافرمها املتبادل. 
 رارة احلرجة. . مع زيادة قيمة احلقل املغناطيسي، تنخفض درجة احل39

 

  :لمسائالأجوبة 
41 .U = −5.16 eV   
43 .ex4.69 eV + U−4.43 eV = −           ,= 0.26 eV exU 
، النتائج املخربية هي بنفس الرتبة من حيث القيمة، ولكن  nm 0.127، والقيمة الفعلية قريبة من  nm 0.484. القيمة املقاسة هي  45

 مرتفع.   4العامل  
47 .0.110 nm 
49  .a  .eV 4−10 ×= 2.2 E      b    .eV 4−10 ×E = 4.4 Δ 
51 .0.65 nm 
53 .= 0.240 nm 0r 
55 .2196 kcal 
57 .11.5 
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59  .a  .4%   b  .4.2 × 10−4 %،يكون التباعد بني سويات الطاقة اجملاورة صغرياا جداا )"يف   ، ألجل قيم كبرية جداا لألرقام الكمية
الكالسيكي نفس التنبؤات    وامليكانيكالنسبة لألعداد الكمومية الكبرية، يعطي ميكانيك الكم  السلسلة"(. وهذا يتفق مع توقع أنه ب

 تقريباا. 
61   .10.0 eV 
63 .4.55 × 109 
65 .Fermi energy  ،)طاقة فريمي(EF = 7.03 eV    درجة احلرارة ،TF = 8.2 × 104 K 
 ة الناقلية أكرب من أنصاف النواقل. . ألجل العازل، تكون فجوة الطاقة بني عصابة التكافؤ وعصاب67
69 .4.13 keV 
71 .n = 1.56 × 1019 holes/m3 
73 .5 T 
75 .Vb = 0.458 V 
77 .T = 829 K 
79 .T = 0.707 Tc 
81 .61 kV 

 

 :اإلضافية لمسائالأجوبة 
83  .𝑼𝒄𝒐𝒖𝒍 = −𝟓. 𝟔𝟓 𝒆𝑽

𝑬𝒇𝒐𝒓𝒎 = −𝟒. 𝟕𝟏 𝒆𝑽   ,    𝑬𝒅𝒊𝒔𝒔 = 𝟒. 𝟕𝟏 𝒆𝑽
 

85 .E0r = 7.43 × 10−3 eV 
87  .E0r = 7.43 × 10−3 eV  ،l = 0    ،Er = 0 eV (no rotation    ،l = 1    ،  Er = 1.49 × 10−2 eV  ،l = 2    ،Er = 4.46 × 

10−2 eV   
89  .i  صعبة إىل حد ما ومستقرة. . فهي 

     ii أهنا تتبخر عند درجات حرارة عالية نسبياا .(1000 to 2000 K) . 
     iii.  إلثارة إلكرتونتكون شفافة لإلشعاع املرئي، ألن الفوتونات املوجودة يف اجلزء املرئي من الطيف ليست نشطة مبا يكفي  

 من حالته األرضية إىل حالة مثارة. 
       iv .إهنا ناقلة كهربائية ضعيفة ألهنا ال حتتوي فعلياا على إلكرتونات حرة . 

     v للذوبان يف املاء، ألن حزيء املاء لديه عزم ثنائي قطب كبري الذي حقله املغناطيسي قوي مبا فيه  . عادةا من تكون قابلة
 الكفاية لكسر الروابط الكهروساكنة بني األيونات. 

 ال حتتوي الذرات على إلكرتونات التكافؤ اليت ميكن مشاركتها يف تكوين رابطة كيميائية  ال, . 91
93  .∑ 𝒏𝟐 = 

𝟏

𝟑
 (
𝑵

𝟐
)
𝟑

   ,     →     �̅�  =    
𝟏

𝟑
  𝑬𝑭

𝑵/𝟐
𝟏 

سوف تتشكل عصابة من الشوائب عندما تكون كثافة الذرات املاحنة عالية مبا يكفي لترتاكب املدارات اإللكرتونات اإلضافية.    . 95
مسافة بني الشوائب اليت تتكون من  أنغسرتوم، لذا فإن احلد األقصى لل 50رأينا يف وقت سابق أن نصف القطر املداري يبلغ حنو 

ذرة على طول   100من  1أنغسرتوم كاملسافة بني الذرات السليكون، جند أن  1ذا إذا استخدمنا انغسرتوم. وهك 100عصابة يبلغ 
تكون  ذرة تقريباا بذرة ماحنة لكي ت  106من 1 سلسلة خطية جيب أن تكون ذرة ماحنة، ويف البلورة ثالثية األبعاد، جيب استبدال 

 عصابة الشوائب. 
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97 .a     .EF = 7.11 eV         b    .EF = 3.24 eV       c     .EF = 9.46 eV 
99 .9.15 ≈ 9 

 :سائل للتحديمأجوبة 
 . يف حالة ثالثي البعد، يتم إعطاء طاقة اإللكرتون بواسطة:  101
    E = R2 E1 :حيث ،R2 = n1 2 + n2 2 + n3 2وافق مع العقدة يف الفضاء ،كل حالة طاقة مسموح هبا تتN    
    (n1,  n2,  n3)  يتوافق عدد اجلسيمات مع عدد العقد يف املادة املتفاعلة األوىل، داخل كرة نصف قطرها .R  إعطاء هذا .  يتم  

𝑵العدد بواسطة:   = 𝟐 (
𝟏

𝟖
) (

𝟒

𝟑
)  𝝅 𝑹𝟑 احلاالت عن طريق   إىل حاليت السبني، مت العثور على كثافة  2،  حيث ميثل العامل

𝒈(𝑬)التمييز بني هذا التعبري والطاقة:   =  
𝝅𝑽

𝟐
 (
𝟖𝒎𝒆

𝒉𝟐
)
𝟑/𝟐

   𝑬𝟏/𝟐    يعطي التكامل .�̅� =  
𝟑

𝟓
 𝑬𝑭. 

 

 الفصل العاشر
 من فهمك  حققتأجوبة أسئلة 

 . مثانية 1.10
 . أصعب 2.10
وبالتايل فإن عمر النصف قصري.  يعتمد النشاط على كل من عدد اجلزيئات  مبعدل التحلل، . يرتبط عمر النصف عكسياا 3.10

 املتحللة ومعدل التحلل، لذلك ميكن أن يكون النشاط كبرياا أو صغرياا. 
 . ال هذا وال ذاك، يبقى كما هو. 4.10
 . نفس الشيء. 5.10
 . حتويل الكتلة إىل الطاقة.  6.10
 . الطاقة 7.10

 

 :نظريةاألسئلة الأجوبة 
 تتكون نواة الذرة من واحد أو أكثر من النكلونات، يشري النكلون إىل بروتون أو نرتون. النكلد نواة مستقرة. .  1
(، إذا مت تقليل طاقة النظام، يتم  E = mc2. جيب أن تكون كتلة النظام املرتبط أقل من مكوناته بسبب تكافؤ الطاقة والكتلة )3

اثنني من القرميد جبانب بعضها، فإن اجلاذبية بينهما تكون جاذبية حبتة، بافرتاض أن القرميد    ة للنظام. إذا مت وضعتقليل الكتلة الكلي 
، وبالتايل فإن نقص الكتلة صغري جداا حبيث ال  القوية( معتدل كهربائياا. قوة اجلاذبية بني القرميد صغرية نسبياا )مقارنة بالقوة النووية 

نت، يكون نقص الكتلة صغرياا ايضاا ألن التفاعالت الكهربائية بني اإللكرتونات  لصق القرميد مع األمس  مكن مالحظته. إذا مت
 املشاركة يف الرتابط ال تزال صغرية نسبياا. 

. تتفاعل النكلونات املوجودة على سطح النواة مع عدد أقل من النكلونات. هذا يقلل من طاقة الربط لكل نكلون، والذي يعتمد  5
 يف النواة.  املتوسط على كل نكلون على 

 . هذا ثابت. 7
ما   (γ). تنتج أشعة غاما 9 عن طريق التفاعالت النووية، ويتم إنتاج األشعة السينية والضوء عن طريق التفاعالت الذرية. عادة ا

 من الضوء. واألشعة السينية بطول موجة أقصر   السينينة، تكون أشعة غاما أقصر من الطول املوجي مقارنة باألشعة 
خالل الورقة )مسار قطع مكافئ يف    αمع مستوي الورقة، تنحين    تتوفق   xyمجلة اإلحداثيات الديكارتية يف املستوى  . بفرض أن  11

 تكون مستقيمة.  γ(، و xzخالل الورقة )مسار قطع مكافئ يف املستوي   +β(، ويتم احنناء xzاملستوي 
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 الذرة. دث عن طريق شطر نواة . نعم, القنبلة الذرية هي قنبلة انشطارية والقنبلة االنشطارية حت13
دى بني النكلونات يف النواة تشبه القوى بني جزئيات املاء يف قطرة املاء. وبشكل خاص، تؤدي القوى بني  . القوى قصرية امل15

 النكلونات على سطح النواة إىل توتر سطحي مماثل لشد قطر املاء. 
االندماج النووي يقلل   أكرب لكل نواة من النواة املنصهرة. وهذا يعين أن . حتتوي النوى املنتجة بعملية االندماج على طاقة ربط 17

 من متوسط طاقة النكلونات يف النظام. ويتم انتقال فرق الطاقة على شكل إشعاع. 
ورقة   . ال خترتق جسيمات ألفا املواد مثل اجللد واملالبس بسهولة. )ولنتذكر أن اإلشعاع ألفا يكاد يكون قادراا على املرور عرب19

 خلاليا اجملاورة معرضة للخطر. رقيقة( ولكن عندما ينتج داخل اجلسم تصبح ا
 

   :لمسائالأجوبة 
 A = Z + N. باستخدام القاعدة 21

 
23 .a   .𝒓 = 𝒓𝟎𝑨

𝟏/𝟑         ,𝛒 =  
𝟑 𝒖

𝟒𝝅𝒓𝟎
𝟑

  

      b     .𝛒 = 𝟐. 𝟑 ×   𝟏𝟎
𝟏𝟕
 𝑲𝒈 /𝒎

𝟑 
 μm 1.6=   . الطول اجلانب 25
27 .92.4  MeV 

 ≈  MeV 8.790. قيمة الرسم البياين  29

31 .a   .7.570  MeV  b 7.591. قيمة الرسم البياين MeV  ≈ 
 T1/2 = 693 million. نصف العمر للنواة، وبالتايل للمادة، يكون−s 9−10يساوي ثابت التحلل القيمة السالبة للميل أو  .33

years.   
35 .a لتحلل إىل . يساوي ثابت اλ = 1.99 × 10−5 s−1   b 91-. ألجل السرتونتيوم (strontium-91  لديه كتلة ذرية مساوية )
 N0 = 6.63 × 1021 nucleiيف البداية    1.00g, فإن عدد النوى يف عينة     g 90.90إىل  

   decays/s A0 = λN0 1017 × 1.32 =(   يكون    strontium - 91هو  )  91-النشاط األويل للسرتونتيوم 
 A = 4.51 × 1016 decays/sيكون       t = 15.0 h = 5.40 × 104 sالنشاط يف   

37   .1.20 ×  10-2  mol ،6.00 × 10−3 mol ،3.75 × 10−4 mol 
39 .a   .0.988 Ci   b 226. نصف العمر للنظري Ra  معروف بشكل أدق مما كان عليه عندما مت إنشاء الواحدةci . 
41 .a   .2.73 μg   b .9.76 × 104 Bq 
43 .a   .7.46 × 105 Bq   b   .7.75 × 105 Bq 

 (Aرقم الكتلة )
Mass Number (A) 

 (N عدد النيوترون )
Neutron Number (N) 

 (Zالعدد الذري )
Atomic Number (Z) 

 

58 29 29 (a) 

24 13 11 (b) 

210 126 84 (c) 

45 25 20 (d) 

206 124 82 (e) 
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45 .a .4.273 MeV  b .1.927 × 10−5  c 238. ألجل U    هي مادة تتحل ببطء , فقط عدد صغري جداا من نوى التحلل
تها، فإن التغري يف كتلة العينة  على اجلداول الزمنية لإلنسان، لذلك على الرغم من أن النواة اليت تتحلل تفقد جزءاا ملحوظاا من كتل 

 ال ميكن اكتشافه لعينة ماكرسكوبية. 
47  .a    .𝑺𝒓𝟓𝟐𝟑𝟖

𝟗𝟎 → 𝒀𝟓𝟏 + 𝜷
−𝟏 + 𝒗𝒆̅̅ ̅𝟑𝟗

𝟗𝟎     b .0.546   MeV  

49    .𝑯𝟐𝟏
𝟑 → 𝑯𝟏 + 𝜷

−𝟏 + 𝒗𝒆̅̅ ̅𝟐
𝟑 

51  .a  .𝑩𝒆𝟑 + 𝒆
−  →  𝑳𝒊𝟒 + 𝒗𝒆𝟑

𝟕  𝟒
𝟕     b  .0.862 MeV 

53  .a   .𝑿 =  𝑷𝒃𝟏𝟐𝟔𝟖𝟐
𝟐𝟎𝟖        b  .33.05 MeV 

55  .a  .177.1 MeV   b هذه القيمة تكون تقريباا مساوية إىل متوسط  .BEN     .ألجل نوى ثقيلة 
     c   .𝒏 + 𝑼𝟏𝟒𝟔  →   𝑺𝒓𝟓𝟖 +  𝑿𝒆𝟖𝟔 + 𝟑𝒏𝟓𝟒

𝟏𝟒𝟎
𝟑𝟗
𝟗𝟔

𝟗𝟐
𝟐𝟑𝟖 

   Ai = 239 = Af 
   Zi = 92 = 38 +54 = Zf 

57  .a  .2.57 × 103 MW        b    .8.04 × 1019 fissions/        c .991 kg 
   𝑯𝟏

𝟏 + 𝑯𝟏
𝟏  →   𝑯𝟏

𝟐 + 𝒆+  +    𝒗𝒆  
59  .i  .Ai = 1 + 1 = 2   ;    Af = 2 Zi = 1 + 1 = 2    ; Zf = 1 + 1 = 2       

                   𝑯 + 𝑯𝟏
𝟏  →  𝑯𝟏

𝟐 + 𝒆+ + 𝒗𝒆𝟏
𝟏 

       ii   .Ai = 1 + 2 = 3   ;    Af = 3 + 0 = 3 Zi = 1 + 1 = 2    ;     ZE = 1 + 1 = 2 
𝑯+ 𝑯𝟐

𝟑  →  𝑯 + 𝑯𝟏
𝟏 + 𝑯𝟏

𝟏
𝟐
𝟒

𝟐
𝟑  

      iii  .Ai = 3 + 3 = 6     ;    Af = 4 + 1 + 1 = 6 Zi = 2 + 2 = 4   ;    Zf = 2 + 1 + 1 = 4 

61 .26.73 MeV 
63  .a   .3 × 1038 protons/s     b   .6 × 1014 neutrinos/m2 · s   وهذا العدد الضخم يدل على أن تفاعل النرتون ,

 لكبرية ال تالحظ إال القليل جداا يف اليوم. نادراا ما حيدث, نظراا ألن أجهزة الكشف ا
65 .a  الكتلة الذرية للدترييوم .( 2 H )    2.014102هي u  يف حني أن الكتلة من الرتيتيوم ,( 3 H )  3.016049هي u,   ليصبح

يكون لدينا      kg 1.00, ويف  g 5.03لكل تفاعل . لذا فإن كتلة مول واحد من التفاعل لديه كتلة   u 5.032151اجملموعة 
(𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒈)/ (𝟓. 𝟎𝟑 𝒈/𝒎𝒐𝒍)  =  𝟏𝟗𝟖. 𝟖 𝒎𝒐𝒍    .من التفاعالت 

.𝟏𝟗𝟖)عدد التفاعالت اليت حتدث هنا   𝟖 𝒎𝒐𝒍)(𝟔. 𝟎𝟐 ×  𝟏𝟎𝟐𝟑 𝒎𝒐𝒍−𝟏) = 𝟏. 𝟐𝟎 ×  𝟏𝟎𝟐𝟔 𝒓𝒆𝒂𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 (تفاعل) 
   E = 3.37 × 1014 J يت تساوي الطاقة لكل تفاعلإمجايل الطاقة الناجتة هو عدد التفاعالت ال

  b 107 × 3.16سنة واحدة هي  وقت.. الطاقة هي الطاقة لكل وحدة s  لذلك ,P = 10.7 MW   نتوقع أن تسفر العمليات
   1.00Kgمن اندماج   J 1014 × 3.37النووية عن كميات كبرية من الطاقة, وهذا بالتاكيد هو احلال هنا, يبلغ إنتاج الطاقة 

ما  ميلون غالون من البنزين وحنو مثانية أضعاف الطاقة الناجتة عن القنبلة اليت دمرت هريوشي  2.6من الدترييوم والرتيتيوم  ما يعادل  
من الدترييوم، حبيث يكون الوقود وفرياا إذا    Kg 6  . ومع ذلك، حيتوي حوض السباحة يف الفناء اخللفي املتوسط على حنو 

 ه بطريقة مسيطر عليها . كان ميكن استخدام 

67  .𝑮𝒚 = 
𝑺𝒗

𝑹𝑩𝑬
  :a  .0.01 Gy   b .0.0025 Gy       c .0.16 Gy 

69 .1.24 MeV 
71 .1.69 mm 
) (𝒓𝒆𝒎 𝟑). بسبب السرطان :   73

𝟏𝟎

 𝟏𝟎𝟔  𝒓𝒆𝒎.𝒚
) =  

𝟑𝟎

𝟏𝟎𝟔𝒚
 يون. يف املل    30، إن خطر الوفاة يف كل عام بسبب السرطان يبلغ  
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) (𝒓𝒆𝒎 𝟑)   اجليين:بسبب العيب    
𝟑.𝟑

 𝟏𝟎𝟔  𝒓𝒆𝒎.𝒚
) =  

𝟗.𝟗

𝟏𝟎𝟔𝒚
 يف املليون.  10، االمكانية يف كل عام لوجود عيب جيين هي 

 

  :نظريةاألسئلة الأجوبة 
75 .atomic mass (Cl) = 35.5 g/mol  الذرية( )الكتلة 
77  .a  .1.71 × 1058 kg   bبأكملها. إهنا أكرب من كتلة جمرب درب التبانة    مستحيل.لة كبرية بشكل  . هذه الكت  c  ال يتم انتاج .

236 U   من خالل عمليات طبيعية تعمل على مدار فرتات طويلة على األرض، ولكن من خالل عمليات اصطناعية يف مفاعل
 نووي 

. وهذا أقل    cm 4.00   , تكون سوف ترتك بعد  %1 = 0.01 = 2(0.100)، عندها فقط   2cmمن األشعة تركت بعد    %10. إذا  79
 . ( %5 )كثرياا من نتيجة زميلك يف املخرب 

81   .a  .1.68 × 10−5 Ci    b  من امللحق .B  ،    4.27الطاقة اليت يتم اطالقها لكل حتلل هي MeV, so 8.65 × 1010 J          c  .
 103 × 2.9$القيمة النقدية للطاقة   

 , وهكذا فإن عمر القرب هو: .A0 = 0.25 decays/s · g = 15 decays/min · gو   λ = 3.84 × 10−12 s−1. حنن نعلم أن 83
           𝒕 =  − 

𝟏

𝟑.𝟖𝟒 × 𝟏𝟎−𝟏𝟐 𝒔−𝟏   
 𝐥𝐧

𝟏𝟎 𝒅𝒆𝒄𝒂𝒚𝒔/𝐦𝐢𝐧.𝒈

𝟏𝟓 𝒅𝒆𝒄𝒂𝒚𝒔 /𝒎𝒊𝒏.𝒈
= 𝟏. 𝟎𝟔 ×  𝟏𝟎𝟏𝟏 𝒔   ≈   𝟑𝟑𝟓𝟎  𝒚.  

 

 :سائل للتحديمة أجوب
85 .a .6.97 × 1015 Bq     b  .6.24 kW    c  .5.67 kW 
87 .a فرق الضغط بني غرفة التوربينات ومكثف البخار   كبري. ينخفض الضغط يف غرفة التوربينات بشكل   التسرب، . بسبب

 التوربني. . مطلوب فرق ضغط كبري لكي مير البخار عرب غرفة التوربينات ويدير bمنخفض للغاية اآلن  
     ي: ه. الطاقات 89

      Eγ = 20.6 MeV     ,E4He = 5.68 × 10−2 MeV 
 γالحظ أن معظم الطاقة تذهب إىل األشعة       

 

 الفصل الحادي عشر 
 من فهمك  حققتأجوبة أسئلة 

1.11  .1 

2.11  .0   
3.11  .0 

4.11  .0 

5.11  .1 eV 
 . يتم قطع نصف قطر املسار إىل النصف6.11
 . جسيمات التصادم هلا كتلة متطابقة لكن  هلا متجه عزم متضادة 7.11
 . انزياح األزرق 8.11
 . تقريباا ذاته 9.11
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 ية نظر األسئلة الأجوبة 
 بواسطة الغلونات .  . قوة نووية قوية: التفاعل بني الكواركات1
 الفوتونات. القوة الكهرطسية: التفاعل بني اجلسيمات املشحونة بواسطة    
 ثقيلة.  وزونات بواسطة ب ة نووية ضعيفة: التفاعالت بني الفرميوناتقو    
 املادية بواسطة اجلاذبية االفرتاضية.  الضخمة(قوة اجلاذبية: التفاعالت بني اجلسيمات )   

وي وكوارك  وكوارك سفلي وكوارك غريب وكوارك قاعدة وكوارك عل . إلكرتون وميون وتاو وإلكرتون نرتينو وميون نرتينو وتاو نرتينو3
 ساحر وكوارك قمة. 

   . اخنفاظ الطاقة، العزم، الشحنة )مألوف للميكانيك الكالسيكي وامليكانيك النسب (، أيضاا احنفاظ رقم الباريون، ورقم اللبتون 5
 والغرابة، وهي أرقام ال تتغري قبل وبعد التصادم أو التحلل.  

 ليست مفهومة وغالباا ما يؤدي فشل النظرية القدمية إىل فهم أعمق للطبيعة  . وهذا يعين أن النظرية اليت تتطلب قانون االحنفاظ 7
 كوراك مضاد(  -كواركات )زوج كوارك   2كواركات و   3.  9

 ركيبة الكوارك ذاهتا يف الطاقة السكونية ألن هذه الطاقة تعتمد على الطاقة الداخلية للكواركات . ختتلف الباريونات ذات ت 11
 (m = E /c2 لذلك م .)  ن املتوقع أن يكون الباريون الذي حيتوي على كوارك ذي عزم زاوي كبري أن يكون أضخم من نفس الباريون

 الذي له عزم زاوي أقل. 
13 .“linac )لتسريع اجلزئيات وفق خط مستقيم: يستخدم لتسريع وختزين اجلزئيات املتحركة يف حلقة  يستخدم  ” )مسرع خطي

 مات. االصطدادائرية وكاشف لقياس نواتج 
. يف جتربة حزمة األشعة املتصادمة، تنتقل طاقة اجلسيمات املتصادمة إىل طاقة الكتلة السكونية للجسيمات اجلديدة. يف جتربة  15

 ثابت. تفقد بعض هذه الطاقة بسبب عزم اجلسيمات اجلديدة ألن مركز كتلة جسيمات االصطدام غري  ُ اهلدف،حمددة 
اعالت اجلسيمات االولية. حيتوي هذا النموذج على نظرية الضعيف الكهربائي، الديناميك  . النموذج القياسي هو منوذج لتف17

 .   (QCD)اللوين الكمومي  
من خالل تبادل الفوتونات )الكهرطيسية( والبوزونات )نظرية ضعيفة( وتفاعل الكوارك من  يصف تفاعل اللبتونات والكواركات 

 موذج تفاعالت اجلاذبية. . ال يصف هذا الن(QCD)خالل تبادل الغلونات 
 . شرح تفاعالت اجلسيمات اليت تتضمن القوى النووية القوية والكهرطيسية والنووية الضعيفة بطريقة موحدة. 19
ضخمة )نظراا ألن بوزون هيغز "مينح" الكتلة هلذه اجلسيمات(   Z و  Wلك, سوف يشرح السبب يف كون البوزوناتمع ذ  ال, . 21

 وة الضعيفة  قصرية املدى.  وبالتايل ملاذا تكون الق

اسب  يتن  الفضاء، وهذا التوسع خيتلف عن انفجار قنبلة حيث متر اجلسيمات بسرعة عرب    الفضاء.التوسع الكوين هو توسع يف    .23
 يتم قياس هذه السرعة باستخدام االنزياح األمحر لضوء النجوم البعيدة.   مسافتها.رسم السرعة النسبية للمجرة مع  

لكن يتناسب السطوع الظاهري عكساا مع مربع املسافة )السرعة النسبية لقانون   نفسه, ة، يكون السطوع املطلق هو  مع املساف . 25
 هابل( 

 . التوسع امللحوظ يف الكون والطيف اإلشعاعي للخلفية الكونية.  27
  اجلسم أقرب كثرياا مما هو عليه  وخنلص إىل أن متوقع, مما هو  وقتاا أطولإذا تباطأ الضوء, فإن الوصول إىل األرض يستغرق  . 29

، فإن املسافة  التباطؤ( وبالتايل فبالنسبة لكل سرعة جتريبية )استناداا إىل تواتر الضوء، الذي نفرتض أنه ال يضطرب من خالل    بالفعل.
 . أصغر من القيمة "احلقيقية "، وثابت هابل أكرب من القيمة " احلقيقة " وعمر الكون أصغر من القيمة "احلقيقة" 
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 :لمسائالأجوبة 
31 .1.022 MeV 
33 .0.511 MeV    ,m/s ·kg  22−10 ×2.73      ,Hz 2010 ×1.23  
35 .a   ,b   وc 

37 .a   .𝑷𝒆̅̅̅̅
+
𝒗𝒆      b   .   �̅�𝝅+   𝒐𝒓    �̅�𝝅𝟎  c   .𝚵𝟎𝝅𝟎      𝒐𝒓      �̅�𝟎𝑲+     d    .𝝁− 𝒗𝝁̅̅ ̅      𝒐𝒓   𝝅

−𝝅𝟎 
     e    .�̅�𝝅𝟎      𝒐𝒓        �̅�𝝅𝟎 

+ولذلك فإن امجايل شحنة الربوتون هي    سفلي. . يتكون الربوتون من كواركني علويني وكوارك 39
𝟐

𝟑
+
𝟐

𝟑
+
𝟏

𝟑
= +𝟏 

   2e/3 ا كانت التغريات يف الكوارك والكوارك املضاد هي . مل (𝒖�̅�)من كوارك علوي وكوارك مضاد غريب   +K. يتكون امليزون 41
ميكن    1/2-، وهي متوافقة مع قيمتها املعروفة . اثنني من اجلسيمات ذات السبني  eهي     +Kعلى التوايل، فإن شحنة امليزون     e/3و  

رابة الصافية للكوارك العلوي والكوارك  . الغ0املوفق للقيمة    +Kيتوافق مع سبني امليزون    1أو    0أن تتحد إلنتاج جسيم ذي سبني إما  
 . +K، وهي تتوافق مع الغرابة املقاسة للميزون 1=1+0املضاد الغريب هي 

43  .a     اللون  .b املضادة  والكواركات   .  الكواركات 
45  . 𝒅 → 𝒖 + 𝒆− + 𝒗𝒆 ̅̅ ̅̅  ;   𝒖 → 𝒅 + 𝒆

+ + 𝒗𝒆 
47 .965 GeV 
 : 7.11. حبسب املثال  49

9.46 GeV,= beam E= 2W  
2c= 9.46 GeV/M  

.  يتكون ميزون إبسلون من كوارك سفلي  1977( اليت متت مالحظها ألول مرة يف خمترب فريمي يف عام 1sهذه كتلة ميزون إبسلون )
 وجسيم مضاد له. 

51 .0.135 fm   وجود   استنتاج جيب  مسار، إنشاء ميكن  ال  حبيث جداا  قصرية  املسافة هذه ، وملا كانت −W   التحلل  نتائج من . 

53 .3.33 MV 
 . مرتافق مع قوة الهنائية املدى الفوتون  مثل   لذا  الكتلة، عدمي  اجلرافتون  إن . 55
57 .67.5 MeV 
59 .a  .  33.9 MeV     b العزم,   . عن طريق احلفاظ على|𝑷𝝁| =  |𝑷𝒗| = 𝑷.    من خالل احنفاظ الطاقةMeV, = 29.8  νE

= 4.1 MeV μE 
61  .(𝟎. 𝟗𝟗) (𝟐𝟗𝟗𝟕𝟗𝟐

𝐤𝐦

𝐬
) =   ((𝟕𝟎

𝑲𝒎

𝒔
) /  𝑴𝒑𝒄) (𝒅)  ,     𝒅 = 𝟒𝟐𝟒𝟎 𝑴𝒑𝒄 

63 .km/s away from us 410 ×1.0  
65 .y 810 ×2.26  
67 .a .1.5 × 1010 y = 15 billion years    b .،ذلك  من زمناا أقل سيستغرق  فانه املاضي  ببطء يف  يتحرك كان  إذا ألنه أكرب  

 املسافة. از هذه الجتي
69       .𝒗 =  √

𝑮𝑴

𝒓
 

 

 أجوبة المسائل اإلضافية:
 71 .a     .�̅�       b       .𝑲+        c       .𝑲+         d       .𝝅−           e        .𝒗𝝉̅̅ ̅          f       . 𝒆+ 

73   .14.002 TeV ≈ 14.0 TeV 
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75   .964 rev/s 
77   .a    .𝑯𝟎 = 

 𝟑𝟎  𝑲𝒎/𝒔

𝟏   𝑴𝒍𝒚
= 𝟑𝟎

𝑲𝒎

𝒔
. 𝑴𝒍𝒚         b       .𝑯𝟎 =  

 𝟏𝟓  𝑲𝒎/𝒔

𝟏   𝑴𝒍𝒚
= 𝟏𝟓

𝑲𝒎

𝒔
. 𝑴𝒍𝒚 

 

 :سائل للتحديمأجوبة 
79  .a    .1010 ×5        b   :2. بتقسيم عدد اجلسيمات على املنطقة اليت صدموهاparticles/m 410 ×5     
81  .a      .2.01         b     .s     8−10 ×2.50             c         .6.50 m   
83   .𝒎 𝒗𝟐

𝒓
=  

𝑮𝑴𝒎

𝒓𝟐
 → 

     𝒗 =  (
𝑮𝑴

𝒓
)
𝟏/𝟐

 = [
(𝟔.𝟔𝟕 × 𝟏𝟎−𝟏𝟏 𝐍 · 𝐦𝟐 /  𝐤𝐠𝟐)   (𝟑 × 𝟏𝟎𝟒𝟏 𝐤𝐠)

(𝟑𝟎.𝟎𝟎𝟎  𝟏𝒚)(𝟗.𝟒𝟔 ×𝟏𝟎𝟏𝟓    𝒎/𝟏𝒚)
 ]    =   𝟐. 𝟕 ×  𝟏𝟎𝟓 𝒎/𝒔   

85 .a   .938.27 MeV       b    .310 ×1.84     
87  .a   .3.29 × 1018 GeV ≈ 3 × 1018 GeV   b  .0.3  ،  وتنقسم هذه القوى الثالث بعد فصل اجلاذبية عن قوة التوحيد بقليل

تصبح الطاقة املتاحة أقل من طاقة التوحيد  و لة عدم اليقني يف الوقت املناسب أعظم  مث تصبح حا ()بالقرب من الفاصل الزمين لبالنك 
 .املطلوبة
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 أهم المصطلحات العلمية
 الترجمة  المصطلح  الترجمة  المصطلح 

α -particle  جسيم ألفا β-ray بيتا  شعاع  

alpha decay  تحلل ألفا atomic number  الرقم الذري 

atom  ذرة atomic orbital  المدار الذري 

antineutrino  نترينو مضاد atomic mass unit   وحدة الكتل الذرية 

antiparticle  جسيم مضاد atomic bomb  القنبلة الذرية 

atomic mass  كتلة الذرة angular momentum 

orbital 

الزاوي المداري العزم   

beta decay تحلل  بيتا quantum number كمومي العدد ال  

binding energy  طاقة الربط angular momentum 

projection 

 مسقط العزم الزاوي  

Bohr  بور bond length  طول الرابطة 

boson  بوزون Bragg planes  مستويات براغ 

aberration  زيوغ body-centered cubic 

(BCC) 

 مكعب مركزي الجسم 

absorber  ماص amorphous   البلوري 

acceptor impurity  شائبة آخذة BCS theory  BCS  نظرية  

base current  تيار القاعدة blackbody  جسم أسود 

birefringent  كاسر ثنائي breakdown voltage  كمون االنهيار 

Bohr magneton  مغنطون بور breeder reactor  مفاعل ولود 

Bragg  براغ chain reaction  تفاعل متسلسل 

Brewster’s angle  زاوية بروستر charge-coupled device   جهاز اقتران الشحنة 

carbon-14 dating   14التأريخ بالكربون  coherent light  ضوء متماسك 

Chadwick  تشادويك Compton effect  مفعول كومبتون 

Compton shift  إزاحة كومبتون complex function  تابع عقدي 

concave  مقعر conduction band بة الناقلية عصا  

constructive interference  تداخل بنّاء Cooper pair  أزواج كوبر 

Copenhagen interpretation  تأويل كوبنهاغن correspondence principle  مبدأ التقابل 

radiation  اإلشعاع cosmology  الكون 

covalent bond  عصابة التكافؤ critical angle  الزاوية الحرجة 

cyclotron  سيكلترون de Broglie wave  موجة دي برولي 

daughter nucleus  النواة األبنة depletion layer  طبقة النضوب 

decay  التحلل single slit  شق أحادي 

destructive interference  تداخل هّدام diamond  األلماس 

deuterium  دتيريوم diffraction grating  شبكة الحيود 

diffraction انعراج(   يودح(  donor impurity  شائبة مانحة 

dispersion  تشتت double-slit interference  تداخل مزدوج الشق 

doping  إشابة electron affinity  األلفة اإللكترونية 

drift velocity سرعة االنسياق emission spectrum  طيف اإلصدار 

electron configuration  التشكيل اإللكتروني emitter  إصدار 

energy gap  فجوة الطاقة energy levels  سويات طاقية 

energy-time uncertainty  طاقة مبدأ عدم اليقين -

منز  

exchange symmetry  تناظر التبادل 

hydrogen atom  ذرة الهدروجين face-centered cubic (FCC)  مكعب مركزي الوجوه 

Fermi  فيرمي Feynman diagram  مخطط فايمان 

fine structure  البنية الدقيقة relativity  النسبية 

fission  االنشطار fluorescence  الفلورة 

focal length   المحرقي البعد  forward bias  انحياز أمامي 
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fringes  أهداب Galileo  غاليليو 

ground state  الحالة األرضية half-life  عمر النصف 

Heisenberg uncertainty اليقين   مبدأ عدم
 لهايزنبرغ

hole  ثقب 

holography  التصوير المجسم Huygens’s principle  مبدأ هيغتز 

hybridization  تهجين impurity atom ذرة شائبة 

incoherent  غير متماسك index of refraction  نكسار االقرينة  

inelastic scattering  تبعثر غير مرن interference fringes   خل تداالأهداب  

ionic bond  رابطة أيونية ionization energy  طاقة التأين 

isotopes  نظائر laser  ليزر 

lattice شبكة law of reflection  قانون االنعكاس 

law of refraction  قانون االنكسار Length contraction  تقلص الطول 

liquid drop model   نموذج القطرة

 السائلة 

linear accelerator سرع خطي م  

Lorentz transformation  تحويل لورانتز Madelung constant  مادلونغ ثابت  

Maxwell's equations  معادالت ماكسويل mass defect  نقص الكتلة 

metallic bonding  رابطة معدنية mass number  العدد الكتلي 

Michelson  ميكلسون mesons  ميزونات 

missing order  مرتبة الفقد metastable state  حالة شبه مستقرة 

nanotechnology  تقنية نانوية minority carrier  حوامل الشحنة األقلية 

neutrons  نترونات monochromatic  موحد لوني 

normalization تطبيع muons  ميونات 

neutrino  نترينو Newton’s rings  حلقات نيوتن 

orbital magnetic dipole 

moment 

ائي القطب عزم ثن

 المغناطيسي
nuclear fusion  انشطار نووي 

particle accelerator جسيمات  مسرع  nuclide  نكليد 

particle detector  كاشف جسيمات p-n junction p-n   الوصلة  

photocurrent  تيار ضوئي p-type semiconductor P    نصف ناقل من

 النوع 

photoelectric effect ي المفعول الكهرضوئ  Pauli’s exclusion principle  مبدأ االستبعاد لباولي 

Planck’s constant  ثابت بالنك photon  فوتون 

polarization  االستقطاب quanta كم 

population inversion  اإلسكان المعكوس polarized  مستقطب 

potential barrier  حاجز كموني positron  بوزيترون 

protons  بروتونات principal quantum 

number 

الكمي الرئيس العدد   

quantum number  العدد الكمي quantum mechanic  الميكانيك الكمومي 

qubit  كيوبت quantized energies طاقات مكممة 

redshift  االنزياح األحمر quark  كوارك 

Relativistic momentum  العزم النسبي resolution  مقدرة الفصل 

rest mass تلة السكونية الك  rotational energy level   السويات الطاقة

 الدورانية  

scanning electron 

microscope 

المجهر اإللكتروني 

 الماسح 
Rydberg formula  عالقة ردبيرغ 

scattering angle  زاوية التبعثر scanning tunneling 

microscope 

المجهر النفقي  

 الماسح 

Schrodinger’s cat  دنغر قطة شرو  selection rules  قواعد االصطفاء 

single-slit diffraction 

pattern 

نمط الحيود أحادي  

 الشق 

sievert   سيفرت 

speed of light  سرعة الضوء Snell’s law  قانون سنيل 

spin quantum number  العدد الكمي السبيني spherical aberration  الزيوغ الكروي 
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strong nuclear force قوة النووية القوية ال  spin-orbit coupling  سبين -الترابط مدار  

synchrotron radiation  إشعاع السنكروترون subshell  مدار فرعي 

thin-film interference  تداخل األفالم الرقيقة theory of everything  نظرية كل شيء 

transmission electron 

microscope  

المجهر اإللكتروني  

 النافذ 

Time dilation  تمدد الزمن 

tunnel diode  ثنائي نفقي tritium  ترتيوم 

unpolarized  غير مستقطب two-slit diffraction pattern   نمط الحيود مزدوج

 الشق 

valence electron  إلكترون تكافؤ ultraviolet catastrophe  كارثة فوق البنفسجي 

vibrational energy level ازية سوية طاقة اهتز  valence band  عصابة التكافؤ 

weak nuclear force   القوة النووية

 الضعيفة 

Van de Graaff accelerator  مسرع فاندرغراف 

work function  تابع العمل wave function  التابع الموجي 

 
 

 



كتاب الفيزياء الجامعي
المجلد 3

المؤلفون الكبار المساهمون :

 سموئيل ج. لينغ، جامعة والية ترومان
جيف ساني، جامعة لويوال ماريمونت

الدكتور وليام موبس

ترجمة
أ. د. محمد علي سالمة

المراجعة العلمية
أ. د. محمد نافع سوقية

املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم

يوليو 2020

أصدرته إدارة العلوم والبحث العلمي

متّت الرتجمة يف املركز العريب للتعريب والرتجمة والتأليف والنرش


