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 الفصل األول  
 الترموديناميك

 . مقدمة 1. 1
نشعر فى حياتنا اليومية بتقلبات الجو من البرودة والحرارة ونتعامل مع الحرارة ألغراض 

لتى تحكم إلى إكتشاف وفهم القوانين ا فتهدمختلفة مثل الطهى والتدفئة والتبريد. وألن الفيزياء 
 الكون فكان يجب التعرف على ماهية الحرارة وطبيعتها.

لقد كان المفهوم األول للحرارة مفهومًا فيزيولوجيا إذ كان ُيعطى بإحساس الحرارة أو البرودة 
سم ج الذي يشعر به اإلنسان عندما يقترب أو يلمس بعض األجسام، فيمكنه بذلك أن يقرر إذا كان

ما أسخن من جسم آخر أو أبرد منه. وال يعني هذا، بالضرورة، أن كمية الحرارة التي يحويها الجسم 
األول أكبر من كمية الحرارة التي يحويها الجسم الثاني، ذلك ألن كمية الحرارة تتعلق بعدة عوامل 

زيائية ألي حالة الفيأساسية منها: طبيعة الجسم وكتلته. إنما بشكل عام يمكن أن نقول أن تغير ال
 جسم تترافق مع تغير درجة حرارته.

كعلم بدرس تحول الطاقة الحرارية إلى عمل ميكانيكي، في أواخر  ظهر علم الترموديناميك
القرن الثامن عشر، ووضعت األسس النظرية لعمل اآلالت الحرارية. غير أن التطور المستمر في 

أهمية كبيرة تخطت حدود الهندسة الحرارية لتلقى  أعطى علم الترموديناميك المحركات الحرارية
استخداما واسعا في فروع مختلفة من العلوم األساسية كالفيزياء والكيمياء، وتقنية الطاقة وتقنية 

محركات على اختالف أنواعها وتقنية البطاريات. والترموديناميك هو العلم الذي يتطرق إلى دراسة ال
قوانين التحوالت المتبادلة لمختلف أشكال الطاقة، وهو يختص بتحديد العالقة بين مختلف خصائص 

 المادة دون التعمق في دراسة بنيتها الداخلية.
 ة  عن سائل  خفى ال وزن  له يطلق عليها اسم كالوريكلقد سادت لفترة طويلة أن الحرارة عبار 

( Caloric )  .وحسب هذه النظرية فإن اإلجسام الساخنة تحتوى على كمية كبيرة من الكالوريك 
على سبيل المثال الخشب يحتوى على نسبة كبيرة من الكالوريك عند إحتراقة تنتقل إلى اللهب 

أخيرا ينتقل الكالوريك إلى الماء الموجود فى الوعاء ميما ومن ثم إلى الوعاء الموجود فوق اللهب و 
 يؤدى إلى تسخينه.

 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A9_%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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فى أواخر القرن الثامن عشر الميالدى ظهرت مالحظتان هامتان هددت مفهوم نظرية 
 -الكالوريك:

 Countكانت على يد الخبير األمريكى فى األسلحة الكونت رمورد  المالحظة األولى 
Remford   عند عمل ثقب فى مواسير المدافع ينتج عن ذلك حرارة تكفى لغليان أنه حيث الحظ

 كمية من الماء.
   Hamphry Daveyحول مفهوم الحرارة كانت على يد همفرى دافى  المالحظة الثانية 

إرتباط الحرارة بالحركة عندما قام بحك قطعتين من الثلج بطريقة ؤكد عندما أجرى تجربة بسيطة ت
 ذلك زوبان بعض الثلج.ميكانيكية فنتج عن 

 وهذه التجربة أكدت ما قاله الكونت  "أن الحرارة عبارة عن حركة وليست مادة"
 :يرتكز علم الترموديناميك على ثالثة قوانين ومعادلة الحالة

 .في الترموديناميك، أو قانون انحفاظ الطاقة القانون األول
وهو يبين اتجاه سير ظواهر طبيعية تحدث في الطبيعة،  رموديناميكفي الت القانون الثاني

 .مثل انتقال الحرارة من الجسم الساخن إلى البارد
 .وهو يؤكد عدم إمكانية بلوغ الصفر المطلق لدرجة الحرارة في الترموديناميكالقانون الثالث 

 . تعريف درجة الحرارة 2. 1
ُتعتبر باردًة وبين أجسام أخرى  Aوم شخصي للحرارة نميز بين أجسام من أجل إلغاء كل مفه

B .ُتعتبر ساخنة 
 ولنضع أجسامًا مختلفة مثل:

 ـ حوجلة زجاجية مملوءة بالكحول الملون يعلوها أنبوب مدرج بتدريجات متساوية في الحجم.
 .Fـ سلك معدني 
 ضغط.يحتوي على غاز من الغازات ومجهز بمقياس لل Rـ إناء مغلق 

 )الساخنة(. B)الباردة( وثانيًا مع األجسام  Aأواًل مع األجسام 
فنالحظ ارتفاعًا في سوية سائل الكحول في األنبوب المدرج، كما نالحظ ازديادًا في المقاومة 

 .Rوازديادًا في ضغط الغاز المحصور في اإلناء  Fالكهربائية للسلك 
 قابلة للقياس تتغير بتغير درجة الحرارة. فالحجم والمقاومة الكهربائية والضغط مقادير

درجة  تستخدم لتعريف« مقادير ترمومترية»وتستخدم مقادير كهذه التي يطلق عليها اسم 
 الحرارة.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB_%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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إذًا، درجة الحرارة عبارة عن مقدار فيزيائي يعين اتجاه انتقال الطاقة الحرارية المتبادلة بين 
ة تحدد الخواص الحرارية للجسم وتدل على مقدار الجسم وما يحيط به. فهي تمثل صفة فيزيائي

 سخونة هذا الجسم أو برودته.
ولتحديد درجة الحرارة لجسم ما، يجب قياسها بشكل غير مباشر وذلك اعتمادًا على تحديد 

 المتحوالت الحرارية لهذا الجسم.
 . كمية الحرارة 3. 1

 الحرارة هي ما يأخذه الجسم منيختلف مفهوم كمية الحرارة عن مفهوم درجة الحرارة، فكمية 
منبع حراري، تتراكم فيه فيؤدي إما إلى رفع درجة حرارته أو إلى تغير حالته. فمثاًل، الماء الموضوع 

فإنه يتبخر )أي تغيرت  co100على الموقد تزداد درجة حرارته، لكن عندما تصل درجة حرارته إلى 
 حالته(.

ة الكيميائية والطاقة الحركية والطاقة الكهربائية فالحرارة نوع من أنواع الطاقة مثل الطاق
وغيرها. وكما هو معروف يمكن أن تتحول الطاقة من شكل إلى آخر، فعند مرور تيار كهربائي 
في سلك يسخن وتتولد حرارة، فالطاقة الكهربائية قد تحولت إلى طاقة حرارية. ونشير إلى أن الطاقة 

 .لكنها تظهر بشكل آخر وهذا ما ُيسمى بقانون حفظ الطاقةفي جميع أشكالها ال تضيع )ال تفنى( و 
، Qإن كمية الحرارة هي مقدار فيزيائي قابل للمساواة وللجمع، ونرمز لكمية الحرارة بالرمز 

 ويمكن للجسم أن يكتسب أو يفقد من الطاقة الحرارية بحيث ال تتغير حالته.
، كما وتقاس كمية الحرارة في Jل ، بالجو SI، في الجملة الدولية Qوتقاس كمية الحرارة 

 حيث: calبالحريرة   C. G.Sالجملة السغثية 
1 cal = 4.18 J 

 كما وتستخدم وحدة من مضاعفات الحريرة وهي الكيلو حريرة حيث:
1 k cal = 103 cal 

وُتعرَّف الحريرة بأنها كمية الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة غرام واحد من الماء المقطر 
 . co15.5إلى   c o14.5درجة مئوية واحدة من  )النقي(

بأنها كمية الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة هذا الجسم  mُتعّرف السعة الحرارية لجسم كتلته 
. وتقدر وحدة السعة الحرارية في الجملة الـ cالحرارية بالرمزوُيرمز للسعة  درجة مئوية واحدة.

C.G.S  بـcal/°c وفي الجملة الـSI بـc o/J. 
 Tوكذلك بالتغير في درجة حرارته  sبحرارته النوعية mوترتبط كمية الحرارة لجسم ما كتلته 

 بالعالقة التالية:
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Q = m × s × T 
 cal/g.°cهي  C. G. Sفي الجملة السغثية  sومن العالقة السابقة نالحظ أن وحدة قياس 

 .J/kg. °cوالتي تكافئ  J/kg. Kوفي الجملة الدولية هي 
 T < 0وبالتالي يكتسب الجسم حرارة. أما من أجل  Q > 0تكون  T > 0إذا كانت ف
 وبالتالي فإن الجسم يخسر حرارة. Q <0فإن 

 (:1مثال )
. ُصبَّ في هذا c° 90قهوة )ماء أساسًا( عند درجة حرارة  g 300يحتوي ترموستات على 

. احسب درجة الحرارة النهائية c° 15من الحليب )ماء أساسًا( عند درجة حرارة  50gالترموستات 
 للقهوة.

 الحل:
بما أن الترموستات معزول جيدًا فال يوجد تسرب حرارة من القهوة، ولذا فإن الحرارة التي 

 تفقدها القهوة تستغل كلية في تدفئة الحليب، واعتمادًا على قانون حفظ الطاقة فإن:
Qcoffee = Qmilk 

 أي:
(s. m.T)Caffee = (s. m. T)milk 

وكتلة الحليب  300gللقهوة والحليب. وكتلة القهوة  s = 1 cal/g. °c  وفي هذه الحالة فإن 
50 g. 

للقهوة  T = 90°c -tفإن  tفإذا رمزنا لدرجة الحرارة النهائية لمحلول القهوة والحليب بالرمز 
 للحليب وبالتعويض نجد: T= t-15°cو

300 (90°c - t) = 50 (t – 15°c) 
 

 t = 79.3°c                                ومنه:
 .c°10.7أي أن الحليب قد بّرد القهوة بمقدار 

 . قياس درجة الحرارة 4. 1
عند تعريف درجة الحرارة، ألغينا كلَّ مفهوم شخصي لها. ومن األولى عند قياسها أن نلغي 

ل: مومترية )وكما رأينا( مثالعوامل الشخصية. ولذا من أجل قياس درجة الحرارة نستخدم مقادير تر 
الحجم والضغط والمقاومة الكهربائية.... الخ، تخص مواد ترمومترية مثل المواد الغازية )هيدروجين، 
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أوكسجين،....( أو مواد سائلة مثل الكحول أو الزئبق أو مواد صلبة كالمعادن وعند اختيار المادة 
 الترمومترية يجب مراعاة ما يلي:

aريعًا لدى مالمستها للجسم المراد قياس درجة حرارته.. تتأثر المادة س 
b.ال تتغير حالتها الطورية مع ارتفاع درجة حرارتها . 
c.أن تكون العالقة خطية بين إحدى الخواص الفيزيائية للمادة الترمومترية ودرجة الحرارة . 

 .الحرارةوتستخدم، لقياس درجة الحرارة، أجهزة تسمى ساللم )موازين أو مقاييس( درجة 
 . ساللم درجة الحرارة 5. 1

يراعى دومًا، عند صناعة ساللم درجة الحرارة، اختيار نقطتين ثابتتين تقسم المسافة بينهما 
إلى أقسام متساوية، ُتسمى كلٌّ منها درجة الحرارة. تمثل عادة النقطُة الثابتة األولى درجة انصهار 

 الجليد تحت الضغط الجوي النظامي.

 
عن  triple Pointي أغلب األحيان النقطة الثالثية للماء، )ُتعبُِّر النقطة الثالثية وُتؤخذ ف

حالة توازن األطوار الثالثة للماء( وذلك ألن هذه الدرجة هي أثبت من درجة انصهار الجليد. وتثمل 
 مي. االنقطة الثابتة الثانية درجَة حرارة بخار الماء المقطر عند الغليان تحت الضغط الجوي النظ

 النقطة الثابتة العليا ) درجة غليان الماء( (1)
 النقطة الثابتة السفلى ) درجة إنصهار  الثلج تحت الضغط القياسى( (2)
 التدريج األساسي ) المدى بين النقطتين الثابتتين العليا والسفلى( (3)

 تويختلف عدد التقسيمات بين هاتين النقطتين الثابتتين باختالف السلم. ومن أهم ساللم درجا
 الحرارة ما يلي:

a )ـ سلم سلزيوس )السلم المئويCelsius Scale (Centigrade Scale) 

 النقطة الثابتة العليا

 النقطة الثابتة السفلى

 التدريج األساسي
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يتم تقسيم المسافة بين النقطتين الثابتتين، حسب سلم سلزيوس، إلى أجزاء متساوية عددها 
توافق النقطة الثابتة  .co. نسمي كلَّ جزء من هذه األجزاء درجة حرارة واحدة نرمز لها  بالرمز111
، بينما توافق النقطة الثابتة الثانية درجة غليان الماء     co0ولى درجة تجمد الماء المقطر أي األ

 .co100المقطر أي 
b. سلم فهرنهايت 

تُنسب تسمية السلم المئوي إلى مخترعه السويدي سلزيوس. بينما تعود تسمية هذا السلم إلى 
وُتدعى درجة فهرنهايت.  F°ب هذا ا لسلم بـ العالم األلماني فهرنهايت. ُيرمز لدرجة الحرارة حس

تدريجة متساوية، حيث  181وتقسم المسافة بين النقطتين الثابتتين، حسب سلم فهرنهايت إلى 
، ويرتبط F°212، بينما توافق النقطة الثابتة الثانية القيمة F°32توافق النقطة الثابتة األولى القيمة 
 تالية:هذا السلم بالسلم المئوي بالعالقة ال

32)(
5

9
)(  ctFt  

c.  )سلم كلفن )السلم المطلق 
قسم متساٍو، ُيسمى كلُّ  111ُيقسم المجال بين النقطتين الثابتتين، حسب هذا السلم، إلى 

وُيسمى كل قسم من األقسام السابقة أيضًا درجة  K°أو  Kقسم من هذه األقسام درجة حرارة واحدة 
ودرجة  273.15K. وتكون درجة انصهار الجليد وفق هذا السلم Tز حرارة مطلقة ُيرمز لها بالرم

على السلم المئوي أي  273.15-وبهذا نرى أن صفر هذا السلم الدرجة  373.15Kغليان الماء 
 .o K =- 273.15°cأن: 

 ويرتبط هذا السلم بالسلم المئوي بالعالقة التالية:
T(K) = t(°c) + 273.15 

 ات الساللم المختلفة هي:والعالقة التي تربط تدريج

100

15.273)(

180

32)(

100

)( 





 KtFtct  
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 (:2مثال )

فأوجد قيمة هذه  c°37إذا كانت درجة حرارة جسم اإلنسان الداخلية على التدريج المئوي هي 
 الدرجة على جميع الساللم األخرى.

 الحل:
 على سلم فهرنهايت.

FctFt  6.9832)(
5

9
)(  

 على سلم كلفن
T(K) = t(°c) + 273 
= 37 + 273 = 310K 

 
 . أمثلة عن مقاييس الحرارة1.1

 الزئبقى مقياس الحرارة
وهو يتكون من بوصيلة من الزجاج موصله بأنبوبة شعرية مفرغة من الهواء حتى ال يعوق 
الهواء تمدد السائل. ويحيط بالبوصيلة أيضا أنبوبة زجاجية مفرغة من الهواء وذلك من أجل 

 بوبة الشعرية الداخلية من الكسر.العزل الحرارى ولحماية األن

 المقياس المئوى

0 273 

273 100 

-273 
0 

 المقياس المطلق
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بسائل الزئبق فإذا أرتفعت درجة الحرارة تمدد الزئبق داخل األنبوبة الشعرية  المستودعملىء ي
 ويكون مقدار هذا التمدد هو مقياس لدرجة الحرارة.

ويتم تحديد النقطة الثابتة السفلى بوضع الترمومتر فى ثلج نقى منصهر عند الضغط 
والنقطة الثابتة العليا يوضع الترمومتر فى ماء نقى يغلى عند الضغط الجوى . النظاميالجوى 
وبمعرفة مكان النقطة الثابتة السفلى والعليا نقوم بتقسيم المدى بينهم إلى مائة جزء فى  النظامي

 جزء فى المقياس الفهرنهيتى. 181المقياس المئوى أو إلى 
 
 

 
 

 الطبى مقياس الحرارة
ولكن نكتفى بمدى صغير من الفترة األساسية فبدال من  الزئبقى ارةمقياس الحر هو نفس 

والنقطة الثابتة العليا بدال من أن تكون  33أن يكون فيه النقطة الثابتة السفلى صفر تكون مثال 
 . 33تكون  111

 اإلزدواج الحرارىمقياس 
درجة ن ويكو  (كما بالرسم)عندما يتم توصيل سلكين من معدنين مختلفين ببعضهما  

كهربى  كلما زداد شدة التيار التالحرارة مختلفة عند األطراف فإن تيارا كهربيا يسرى داخل الدائرة و 
 زاد الفرق بين درجة الحرارة بين الطرفيين .

المستودع 

ئبقي من 

 

 أنبوبة شعرية

أنبوبة 

زجاجية 

مفرغة من 

التدريج 

 األساسى
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ين الناتجة عن فرق درجة الحرارة ب الكهربائية المحركةولذلك يمكن إستخدام خاصية القوة 
 ة.الطرفيين كخاصية لقياس درجة الحرار 

فى التطبيقات العملية لإلزدواج الحرارى يتم وضع أحد األطراف فى ثلج والطرف األخر 
 متصال بالجسم المراد قياس درجة حرارته. يكون

 
 

 ملحوظة
  نستخدم سلك من النحاس والسلك اآلخر  311إلى  221لقياس درجة حرارة فى المدى

 من سبيكة من النحاس والنيكل.
 نستخدم سلك من البالتين والسلك اآلخر   1011مدى أكبر من لقياس درجة حرارة فى ال

 من سبيكة من البالتين والروديوم.
  نستخدم سلك من الكروميل والسلك  270-إلى   220-لقياس درجة حرارة فى المدى

 اآلخر من سبيكة من الحديد والذهب.
 قانون نيوتن للتبريد

ارة ينص قانون نيوتن للتبريد على أن " معدل فقد الحر 
t

Q



  من أى جسم ساخن إلى

 rTودرجة حرارة الوسط   Tالوسط المحيط به تتناسب مع الفرق بين درجة حرارة الجسم الساخن
. 

  )1(rTTK
T

Q




 

1T 
2T 

 Bسلك  Aسلك 

 أميتر
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 ثابت يعتمد على طبيعة سطح الجسم الساخن ومساحته  Kحيث 
 
 

 ى بالعالقة تعط Qوبما أن كمية الحرارة 

TSmQ

Tm

Q
S






 

هى مقدار اإلرتفاع من درجة  Tحرارته النوعية و   Sكتلة الجسم الساخن و   mحيث 
 حرارة الجسم الساخن.

TCQ

T

Q
C






 

 tهى السعة الحرارية للجسم. بقسمة طرفى المعادلة السابقة على   Cحيث 
)2(

t

T
C

t

Q








 
 ( يمكن إستنتاج المعادلة اآلتية2( والمعادلة )1من المعادلة )
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 حيث اإلشارة السالبة لها معنى فيزيائى أن درجة الحرارة تنخفض مع الزمن.
 
 . التوازن الحراري 7. 1

مس ضمن حجرة مغلقة معزولة إذا وضعنا جسمًا ما باردًا مع جسم آخر ساخن في حالة تال
حراريًا عن الوسط الخارجي، فإنه يتم تبادل الطاقة الحرارية بين الجسمين. فالجسم الساخن يتقلص 
والجسم البارد يتمدد إلى أن يصبحا بعد انقضاء فترة من الزمن في حالة توازن حراري، وعندها 

ين أنه للوصول إلى التوازن الحراري ب يصبح حجم كلٍّ من الجسمين ثابتًا مع مرور الزمن. وُيالحظ
الجسمين، ينبغي أن يتخلى الجسم الساخن عن جزٍء من طاقته الحرارية إلى الجسم األقل سخونة، 
وبذلك تصبح درجة حرارة الجسمين واحدة وهي التي ندعوها بدرجة حرارة التوازن لكال الجسمين. 

ة لتوازن الحراري، يجب أن تكون كمية الحرار وبالنتيجة يمكن القول أنه لكي يبلغ الجسمان حالة ا
 التي فقدها الجسم الساخن مساوية إلى كمية الحرارة التي كسبها الجسم األقل سخونة.
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 لهما القيمة نفسها  A , Bإذا كان قياس درجة حرارة الجسمين  الحظ أنه

 ووضعا بتالمس مع بعضهما البعض فإنهما لن يتبادال أي طاقة.
 

 ق انتقال الحرارة . طرائ8. 1
تحدث لدى التماس المباشر بين جسمين مختلفي درجة  الحرارة انتقال للحرارة من الجسم 
الساخن إلى الجسم البارد، وكما أوضحنا في الفقرة السابقة. كما تحدث مثل هذه الظاهرة بين أجزاء 

 رة.الجسم الواحد المتباينة حراريًا. ويمكننا تمييز ثالث طرق النتقال الحرا
طريقة اإلشعاع الحراري -3طريقة الحمل الحراري   -2 طريقة التوصيل الحراري -1

  
 . التوصيل الحراري 1. 8. 1 

تنتقل، حسب هذه الطريقة، الحرارة في جسم ما عن طريق اهتزاز جزيئاته حول مواضعها 
ية، أن معدن األصلية دون حدوث أية حركة انسحابية لتلك الجزيئات. ونالحظ، عندما نسخن قطعة

الحرارة تنتقل إلى الطرف اآلخر منها خالل فترة زمنية قصيرة. ويعود السبب في ذلك إلى أن 
جزيئات الطرف الساخن تكتسب طاقة حركية تؤدي إلى زيادة سعة وسرعة الحركة االهتزازية لتلك 

ا تنقل إليها هالجزيئات. وعند اصطدام هذه الجزيئات بمجاوراتها التي تهتز بسرعة أقل منها، فإن
 بعضًا من طاقتها الحركية. وهكذا تنتقل الطاقة بالتوالي من جزيء إلى جزيء مجاور.

إن انتقال الحرارة بالتوصيل في السوائل أقل بكثير مما هو عليه في المعادن، كما أن انتقال 
تقال الحرارة نالحرارة بالتوصيل في الغازات أقل مما هو عليه في السوائل واألجسام الصلبة. يختلف ا

بالتوصيل بالنسبة للكائن الحي )اإلنسان مثاًل( باختالف أنسجة جسمه، فهو قريب من االنتقال في 
الماء بالنسبة لألجزاء السائلة من الجسم. ويقل عن ذلك كثيرًا في األنسجة الدهنية والطبقات 

هذا ر عازل للحرارة. ولالخارجية للجلد، لذلك تلعب هذه األنسجة أو الطبقات الخارجية للجلد دو 
تكون درجة حرارة جوف اإلنسان أعلى من درجة حرارة سطح جلده. وهكذا نجد أن التبادل الحراري 
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بين جسم الكائن الحي والمواد الصلبة المختلفة حراريًا يعتمد على وضع الجسم وفعالية أنسجته. 
اري ل مقدار التبادل الحر ففي وضع الوقوف ال يكون الجسم على تماس كبير مع األرض، مما يجع

بالتماس )انتقال الحرارة بالتوصيل( ضعيفًا. ويزداد التبادل الحراري مع تزايد تماس جسم الكائن 
الحي. لذلك يجب، في األجواء أو المناطق الباردة، تقليل سطوح التماس مع األرض الباردة أو 

 الوسط المحيط البارد إلى أقل حدٍّ ممكن.
الحرارة بالتوصيل عملية معقدة وهى تختلف من مادة إلى أخرى حيث  إنتقال عملية تعتبر

 تصنف المواد إلى 
 .النحاس  ،الفلزاتجيدة التوصيل للحرارة مثل  (أ)
  .الخشب ،المواد العازلة رديئة التوصيل للحرارة مثل   (ب)
رديئة  ، وهىالكربون  ،أشباه الموصالت  مثل حالة وسط بين الحالتين السابقتين  (ت)

 لحرارة فى الظروف العادية ومع إرتفاع الحرارة تصبح المادة موصلة للحرارة.التوصيل ل
 -وتنتقل الحرارة فى عملية التوصيل الحرارى عن طريق إحدى الطريقتين اآلتيتين :

 بواسطة اإللكترونات الحرة  :  (أ)
وهذه اإللكترونات تكتسب طاقة تزداد معها طاقتها الحركية وتتحرك هذه اإللكترونات نحو 
المنطقة الباردة وتتصادم باإللكترونات الموجودة فى هذه المناطق الباردة فتنتقل جزء من طاقتها 

 الحركية مما يؤدى إلى إرتفاع درجة حرارتها.
 بواسطة جزيئات المادة  (ب)

وفيها تكتسب جزيئات المادة الموجودة فى الطرف الساخن طاقة حركية مما يزيد من سعة 
ا إلى دم مع الجزيئات المجاورة لها والتى تكتسب بدورها طاقة تنقلهالها تتصالذبذبة لها وبالتالى يجع

 الجزيئات المجاورة لها وهكذا حتى تنتقل الحرارة إلى الطرف اآلخر للمادة. 
 ملحوظة

 فى الفلزات جزء كبير من الحرارة عبر اإللكتروناتنتقل ي (1)
يل عن م إنتقال الحرارة بالتوصالمواد العازلة ال تحتوى على اإللكترونات الحرة ولذلك يت (2)

 طريق ذبذبات الجزيئات.
( يكون أكبر منها فى السوائل أما الغازات فهى الصلبةالتوصيل الحرارى فى المواد )  (3)

 .واألجسام الصلبةأكثر رداءة من السوائل 
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ها لوإلستنتاج معادلة إنتقال الحرارة عبر ساق معدنية من مادة واحدة نفرض ساق معدنية طو 
L   ومساحة مقطعهاA    2مثبتة بين طرفين درجة حرارتهما هى, T 1T   المتبادلةفإن كمية الحرارة 

تتناسب طرديا مع مساحة المقطع وفرق درجة الحرارة بين الطرفين والزمن  وعكسيا مع طول الساق 
 المعدنية

L

TT
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ويعتمد على طبيعة المادة ويعرف على  ثابت يطلق عليه معامل التوصيل الحرارى  Kحيث 
فى الثانية الواحدة عبر وحدة المساحة عند وجود فرق فى درجة الحرارة  المتبادلةانه كمية الحرارة 

 k 1-m 1-J  S-1مقدارها الوحدة ، ووحداته 
 الحمل الحراري  .2.8.1
رتفع نحو كثافته، فتن سائل أو غاز تزداد المسافة بين جزيئاته وتقل بالتالي عندما ُيسخّ 

األعلى مبتعدة عن المصدر الحراري، ليحل محلها جزيئات السائل الباردة )األكثر كثافة( مكّونة 
بذلك تيارات صاعدة وأخرى هابطة. ونحصل بالتالي على انتقال للحرارة بوساطة تيارات الحمل. 

سوائل. في نطاق ميكانيك ال وتدخل الدراسة النظرية لقوانين انتقال الحرارة بوساطة تيارات الحمل
 ولتيارات الحمل تطبيقات هامة خاصة في التدفئة المركزية وفي أفران المصانع.

عند وجود مشع حراري في غرفة فإن هذا المشع يوزع الحرارة على الغرفة. ويمكن توضيح 
لى األعلى إالهواء المالمس مباشرة للمشع الحراري يسخن ويتمدد ثم يرتفع  أنهذه العملية بمالحظة 

نظرًا النخفاض كثافته ويحلُّ محلَّه الهواء البارد الذي ما يلبث أن يسخن، وهكذا تتكرر العملية 
 ويحدث تدفٌق للهواء الساخن داخل الغرفة.

2T 1T 

L 

A 
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 مما سبق يمكن أن نميز طريقتين النتقال الحرارة حسب الحمل الحراري هما:
aة الحارة نتيجة اختالف الكثافة.. الحمل الطبيعي: ويتم عندما تنتقل جزيئات الماد 
b الحمل القسري: ويتم عندما تتحرك جزيئات المادة المسّخنة تحت تأثير عامل خارجي .
 كالرياح.

السوائل والغازات الحرارة إذا سمح لها بالحركة فمثال إذا قمنا بتسخين وعاء به ماء فإن تنقل 
ر افته فيطفوا ويحل محله ماء بارد أكبالماء الموجود فوق اللهب مباشرة يسخن ويتمدد وتقل كث

كثافة وهكذا يستمر السائل فى الحركة فتزداد حرارة جميع جزيئات الماء.  ونحصل على تيار ماء 
 ناقل للحرارة يسمى هذا التيار بتيار الحمل.

 بالمعادلة األتية  tالمنتقلة بهذه الطريقة فى زمن قدره   Qتعطى كمية الحرارة 
TtAhQ c  

 chالفرق فى درجة حرارة السطح ودرجة حرارة الماء و  Tمساحة السطح و   Aحيث 
 معامل الحمل الحرارى الذى يعتمد على :

 ...............( -كروى  –مقوس  –شكل السطح ) مستوى  (1)
 مائل ( –رأسى  –وضع السائل ) أفقى  (2)
 اللزوجة. غاز ( وخصائصه مثل الكثافة ومعامل –نوع المائع ) سائل  (3)
 مضطرب ( –سرعة المائع ونوع الحركة ) طبقى  (3)

 اإلشعاع الحراري  .3.8.1
ينتشر إشعاع الشمس عبر الخالء والغالف الجوي لألرض إلى أن يصل سطح األرض، 
وهذه اإلشعاعات عبارة عن أمواج كهرطيسية يكون قسم منها مرئيًا. وعند تعرض جسم ما لألشعة 

 يث يمتص قسمًا من الطاقة الحرارية الموجودة في اإلشعاعات الضوئية.السابقة نجد أنه يسخن، ح
عندما يصطدم اإلشعاع الشمسي بجسم ما فإنه إما أن ُيمتصُّ من قبل الجسم أو ينعكس عن 

من  %53سطحه أو ينفذ من خالله وذلك حسب طبيعة الجسم ونوعه. فمثاًل يمتص هباب الفحم 
من الطاقة اإلشعاعية الواردة  %59معدن الفضة المصقول جيدًا اإلشعاع الوارد عليه، بينما يعكس 

 إليه.
وتجدر اإلشارة إلى أن طريقة انتقال الحرارة باإلشعاع ال تحتاج إلى وسط مادي كما هو 

 الحال في الطريقتين السابقتين.
عند تسخين جسم ما يتذبذب جزيئاته ذبذبة سريعة وينتج عن ذلك إنطالق موجات 

 حاملة للحرارة. كهرومغناطيسية
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 خصائص اإلشعاع الحرارى
 تنتقل موجات اإلشعاع الحرارى فى الفراغ بسرعة الضوء (1)
إذا سقطت موجات اإلشعاع الحرارى على جسم  فإنه يمتص جزء منها مكتسب بذلك  (2)

 طاقة حرارية .
 ينطبق عليها قانون اإلنعكاس واإلنكسار (3)
يا مع اءة أو اإلشعاع يتناسب عكسينطبق عليه أيضا قانون التربيع العكسى " شدة اإلض (3)

 مربع المسافة من مصدر اإلشعاع"
 ينطبق عليها قانون اإلستقطاب والحيود والتداخل. (3)
 . التطبيقات الطبية للحرارة 9. 1

قدماء باستخدام الماء الحار والزيت الاستخدمت الحرارة والبرودة ألهداف طبية ، فقد أوصى 
 الحار في بعض المعالجات.

ح الجسم إلى أن درجة حرارة السطح تتغير من نقطة إلى أخرى طس درجة حرارة سويشير قيا
تبعًا لعوامل فيزيائية خارجية وللعمليات الحيوية الداخلية. ولقد بيَّن مخطط درجة الحرارة لسطح 

( أن معظم سرطانات الثدي يمكن تمييزها بارتفاع درجة حرارة Thermogramالجسم )تيرموغرام 
من درجة  c°1هي أعلى بحوالي  tumorقة السرطان: فدرجة حرارة الجلد فوق الورم الجلد في منط

 حرارة النسيج السليم المجاور.
والطريقة األكثر فائدة للحصول على تيرموغرام سطح الجسم تتمثل بقياس اإلشعاع المنبعث 

 )الصادر( من الجسم. فكل األجسام، تصدر إشعاعًا وبغض النظر عن درجة حرارتها.
تكمن فائدة التصوير الحراري بأنه يزودنا بمخطط حراري لكامل أعضاء الجسم، إذ أنه من 

( الصادرة عن 12cmالممكن أن نقيس بدقة اإلشعاعات تحت الحمراء والميكروية )الطول الموجي 
 الجسم.

وقد بينت التجارب الحديثة أن هذه القياسات قد تساعد األطباء في الكشف المبكر عن أورام 
تحت الجلد، مثل سرطان الثدي، أورام الجلد الميالنية، والغدة  10cmيقة قد تصل إلى عمق عم

الدرقية. باإلضافة لذلك فقد أحرز التصوير الحراري نجاحات كبيرة في الكشف المبكر عن التخثرات 
ة يالوريدية وتحديد مواقعها، وكذلك الكشف المبكر عن مشاكل التروية الدموية في األطراف السفل

للمصابين بداء السكري، مما أتاح المجال أمام األطباء التخاذ إجراءات سريعة لعالج هذه المشاكل 
 في مراحلها المبكرة. كما ساعد التصوير الحراري في تحديد موقع الحبل السري.
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لجسم ال تتغير  heat gained or lost lHوالحرارة الضائعة  gH. الحرارة المكتسبة10. 1
 :حالته تساوي

t= m×s×gH 
t= m×s×l H 

 التغير في درجة حرارة الجسم. tالحرارة النوعية و sكتلة الجسم،  mحيث: 
 (:3مثال )

في مسعر)مقياس حرارة( نحاسي. فإذا  2COلتتحول إلى  3gُأحرقت كتلة من الكربون قدرها 
 c o 20ائية ودرجة الحرارة البد 2000gوكتلة الماء في المسعر  1500gعلمت أن كتلة المسعر 

. الحرارة cal/g، فاحسب كمية  الحرارة التي أعطاها الكربون مقدرة بـ  co31والدرجة النهائية 
 ..cos=0.093cal/gالنوعية للنحاس 

 الحل:
 الحرارة اكتسبها المسعر

t = 1500×0.093×11 =1530 cal (Cu) = m×s×gH  
 الحرارة اكتسبها الماء في المسعر
000×1×11 = 22000 calt = 2O)= m×s×2(HgH 

 أعطاها الكربون المطلوبة ومنه كمية الحرارة التي
gcal

OHHCuH
CH

gg
/ 7843

3

)()(
)(

2



 

)أو ما يسمى بالحرارة الكامنة لالنصهار( لجسم صلب هي  Lf حرارة االنصهار 11.1
 كمية الحرارة الالزمة لصهر وحدة الكتلة من هذا الجسم، عند درجة حرارة ثابتة.  

 .cal/g fL 80 =)الثلج( تساوي:  iceنصهار للجليد فمثاًل حرارة اال
 (:4مثال)

من  300gمع   co0من الجليد عند الدرجة  150gالناتجة عن مزج  tاحسب درجة الحرارة 
 . c o50الماء عند الدرجة 

 الحل:
 الحرارة الكامنة النصهار الجليد
= 150×80 = 12000 cal f(ice) = m×LfH 

 الجليد. وهي الحرارة الالزمة لصهر
 أما الحرارة التي يخسرها الماء، فتساوي
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t)-t)= 300(50-t = 300×1×(50O) = m×s×2(HlH 
 tوالحرارة التي يكسبها الجليد بعد االنصهار عند الدرجة 

= 150×1×t = 150t gH 
 وبالتالي:

O)2(Hg(ice) + HfO) = H2(H lH 
300(50-t) = 12000 +150t 

 ومنه:
co t = 6.7 

)أو ما يسمى الحرارة الكامنة للتبخر( heat of vaporization Lvلتبخر حرارة ا 12.1
 مثالً ف لسائل هي كمية الحرارة الالزمة لتبخر وحدة الكتلة من هذا السائل، عند درجة حرارة ثابتة.

 c and 1 atm     o = 540 cal/g       at 100v Lالحرارة الكامنة لتبخر الماء:
 (:5مثال)

ثم لتبريدها إلى  oc 100من بخار الماء عند الدرجة  50gالالزمة لتكثيف ما كمية الحرارة 
 ؟ co20الدرجة 

 الحل:
 من بخار الماء: 50gالـ condensation الحرارة الالزمة لتكثيف 

= 50×540 = 27000 cal  v= m×Lcon H 
 : co20إلى   co100الماء من  coolingوالحرارة الالزمة لتبريد
20) = 4000 cal-1×(100t =50×= m×s× cooH 
 الالزمة: t Hفكمية الحرارة الكلية

= 27000 + 4000 = 31000 cal coo+ H con= H tH 
تحت ضغط  2Vإلى الحجم  1Vإذا تمدد الحجم  :volume expansionتمدد الحجم  13.1

 ثابت، فإن التغير في الحجم يساوي:
t1Vβ=  1V – 2V = V 

 معامل التمدد الحجمي، وبالتالي الحجم النهائي: βوالتغير في درجة الحرارة tحيث: 
t) β(1 + 1t = V1Vβ+  1= V 2V 

 (:1مثال)
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تحت   co300إلى   co20من  15cmُسخن مكعب من النحاس األصفر طول ضلعه 
 ، احسب العمل المقدم من هذا المكعب أثناء التمدد. 2N/m 510 1atmضغط جوي نظامي 

1-c 5o – = 5.7×10 β للنحاس. 
 الحل:

3m 5- 20) = 5.4×10-×(3003×(0.15)5- t = 5.7×101Vβ=  1V – 2V = V 
= 5.4 J 5- ×5.4×105) = 101V – 2W =p(V 

 
 المبدأ األساسي في التوازن:  14.1

في حالة توازن  𝐵، وكان الجسم 𝐵في حالة توازن حراري مع جسم آخر  𝐴إذا كان لدينا جسم
. أي بعبارة 𝐴يكون في حالة توازن حراري مع الجسم  𝐶الجسم ، فإنَّ 𝐶حراري مع جسم ثالث 

، فإنَّه ال يحصل بينهما أي انتقال في 𝐴بتماس مباشر مع الجسم  𝐶ُأخرى، أنَّه إذا ُوضع الجسم 
 الطَّاقة، أي أنَّ االنتقال المتوسط للطاقة بين هذه الجسمين يكون معدومًا.

 
 :العالقة بين العمل والحرارة 15.1

 ف نحسب في هذه الفقرة العمل الذي يقوم به جسم ما عندما يتغيُّر حجمه.سو 
الغاز الكامل وحيد الذرة هو أبسط حاالت المادة، وُيمكن دراسته بسهولة نسبية 
باالستعانة ببعض العالقات الرياضية البسيطة. يكون الغاز كاماًل )أو مثاليًا( عندما ال تكون هنالك 

راته. ُتؤثِّر ذرات الغاز بعضها في بعض بقوى تجاذب صغيرة إذا كانت قوى ُتؤثِّر فيما بين ذ
لذلك يمكن اعتبار أنَّ الغاز الكامل هو عبارة عن حالة نهائية للغاز الذرات كبيرة.  نالمسافات بي

العادي وذلك عندما ُيصبح ضغط الغاز قلياًل جدًا بحيث تصبح المسافات بين ذراته كبيرة كبرًا 
از الكامل بار الغُيمكن اعتفي هذه الحالة،  معه أن نهمل القوى بين هذه الذرات. كافيًا نستطيع

ا. بعض بمسافات كبيرة بالنسبة إلى أنصاف أقطاره عن ُمؤلفًا من كريات صلبة مفصولة بعضها
 في بعض بأي نوع من أنواع القوى. وأنَّ هذه الكريات ال ُتؤثِّر بعضها

 
 وس هو عبارة عن غاز كامل.: أنَّ الجسم المدر سنفترض أوالً 

إذن لنفترض أنَّ غازًا كاماًل موجودًا في أسطوانة ذات مكبس يتحرك دون احتكاك  وأنَّه يوجد 
 . وليكن هذا الثقل عبارة عن وزن كومة من الرمل.𝑊 على هذا المكبس ثقٌل قدره
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 غاز كامل موجود في اسطوانة ذات مكبس يتحرك دون احتكاك.

 
الغاز متوازنًا مع الوسط الخارجي عندما يكون ضغطه مساويًا للضغط  في الواقع، يكون

 . 𝑊 الخارجي، مضافًا إليه الضغط الناتج عن الثقل
. أي لنفترض أنَّنا رفعنا 𝑊لنفترض اآلن أنَّنا قمنا برفع جزء غير ُمتناٍه في الصغر من الثقل 

اًل ما بين الغاز والوسط الخارجي، حبة من الرمل. في هذه الحالة،نشاهد أنَّ التوازن يختل قلي
ونالحظ أنَّ المكبس سوف يتحرك قلياًل ثمَّ يعود فيتوازن من جديد وذلك بعد أن تمدَّد بمقدار غير 

مثاًل. وبالتالي ينقص ضغطه بمقدار صغير جدًا  𝑑𝑉ُمتناٍه في الصغر ويزداد حجمه بالمقدار 
 ويعود التوازن من جديد.

، وأنَّ هذا الضغط لم يتغيُّر بمقدار 𝑃في بداية التجربة كان مساويًا لـ لنفترض أنَّ ضغط الغاز 
 .𝑑𝑉ُيذكر في أثناء زيادة حجم الغاز بالمقدار 

 لنحسب اآلن عمل القوة التي ُيؤثِّر بها الغاز في سطح المكبس.
بقة ، في هذه الحالة، ُيعطى عمل القوة السا𝑑𝑙لنفترض أنَّ المكبس قد انتقل مسافة قدرها 

 بالعالقة التالية: 
𝑑𝑊 = 𝑃. 𝐴. 𝑑𝑙                        

 أو 
𝑑𝑊 = 𝑃. 𝑑𝑉                           

 : سطح المكبس. 𝐴حيث ُيمثِّل 
 : ضغط الغاز.𝑃و    
 : زيادة حجم الغاز)أي مقدار زيادة حجم االسطوانة تحت المكبس(.𝑑𝑉و 
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، فإنَّ العمل الذي يقوم 𝑑𝑉، بالمقدار𝑃ى ضغط قدره الذي يخضع إل 𝑉إذا تغيُّر حجم الجسم 
.𝑃به يكون مساويًا جداء الضغط في تغيُّر الحجم أي ُيساوي المقدار   𝑑𝑉 وذلك بفرض أنَّ ضغط ،

الجسم يساوي تقريبًا الضغط الخارجي الُمطبَّق عليه. بعبارة ُأخرى، نستطيع القول: إنَّ الجسم يكون 
طرأ على ُتدعى التغيُّرات التي تمع الوسط الخارجي في أثناءتغيُّر حجمه.  تقريبًا في حالة توازن

في الواقع، عندما يزداد حجم الغاز ويكون  جسم وهو قريب من حالة التوازن بالتغيُّرات العكوسة.
د تمدُّدًا نقول إنَّ الغاز يتمدَّ ضغطه ُمساويًا تقريبًا الضغط الخارجي في جميع مراحل زيادة حجمه، 

 وسًا.عك
، وأصبح هذا الحجم في لحظة زمنية 𝑉1كان  𝑡1لنفترض اآلن أنَّ حجم الغاز في لحظة زمنية

  .𝑉2مساويًا  𝑡2ُأخرى 
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما هو العمل الكلي الذي يقوم به الغاز عندما يتغيُّر حجمه 

 ؟ 𝑉2إلى القيمة  𝑉1تغيُّرًا عكوسًا من القيمة 
 لإلجابة عن ذلك نميِّز بين حالتين:

الة، نعبِّر في هذه الحنفرض أنَّ ضغط الغاز يبقى ثابتاً في أثناء التمدُّد.  الحالة األولى: -1
 عن العمل الكلي للغاز بالعالقة التالية:

𝑊 = ∫ 𝑑𝑊 = ∫ 𝑃. 𝑑𝑉

V2

V1

 

:  وبإجراء عملية التكامل نجد أنَّ
𝑊 = 𝑃 (𝑉2 − 𝑉1) 

 أي أنَّ العمل الذي يقوم به الغاز يساوي جداء ضغطه في مقدار تغيُّر حجمه.
 فإذا كان الغاز كاماًل فإنَّه لدينا:

𝑃𝑉 = 𝑛 𝑅 𝑇                                   
N  ، عددالموالتR ثابت الغازات 

 ، في هذه الحالة، على الشكل التالي:بالتالي ُتصبح العالقة 
𝑊 = 𝑛 𝑅 (𝑇2 − 𝑇1) 

أنَّ الغاز الكامل عندما يقوم بعمل موجب تحت ضغط ثابت، فإنَّ حجمه نالحظ من العالقتين 
 يزداد وبالتالي تزداد درجة حرارته.
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تجدر اإلشارة هنا، إلى أنَّ هذا األمر ال يكون ممكنًا إالَّ إذا امتص الغاز الحرارة من الوسط 
مل. في هذه الحالة، فإنَّ الحرارة التي يمتصها تكون مساوية الخارجي في أثناء تمدَّده وقيامه بالع

 مجموع العمل الذي قام به ومقدار زيادة طاقته الداخلية ونكتب:
كمية الحرارة التي يمتصها الغاز في أثناء تمدُّده = العمل الذي قام به + الزيادة في طاقته 

 .الداخلية
 تة.رفي أثناء تمدَّده وتبقى درجة حرارته ثابنفرض أنَّ ضغط الغاز يتغيُّ الحالة الثانية:  -2

 انطالقًا من قانون الغازات العام  𝑉بداللة الحجم  𝑃في هذه الحالة، نقوم بحساب الضغط 
 حيث نكتب:

𝑃 =  
𝑛 𝑅 𝑇

𝑉
 

 :  نجد بالتعويض في عبارة العمل أنَّ

𝑑𝑊 = 𝑃𝑑𝑉 = 𝑛 𝑅 𝑇 
𝑑𝑉

𝑉
 

:بمكاملة العالقة   نجد أنَّ

𝑊 = 𝑛 𝑅 𝑇 ∫
𝑑𝑉

𝑉
= 𝑛 𝑅 𝑇 ln

𝑉2

𝑉1
       (3)

𝑉2

𝑉1

 

 على اللوغاريتم الطبيعي. ونجد باستخدام اللوغاريتم العشري العبارة التالية: 𝑙𝑛يدل الرمز 

𝑊 = 2,303 𝑛 𝑅 𝑇 log
𝑉2

𝑉1
 

 :  نجد وباعتبار أنَّ درجة حرارة الغاز ثابتة أنَّ
𝑉2

𝑉1
=

𝑃1

𝑃2
 

، ُيمكننا أن نحسب العمل الذي يقوم به الغاز، في هذه الحالة، (3)باالستفادة من العالقة 
 أيضًا بداللة الضغط. ونكتب: 

𝑊 = 2,303 𝑛 𝑅 𝑇 log
𝑃1

𝑃2
 

نستنتج مما سبق، أنَّ ثبات درجة حرارة الغاز في أثناء قيامه بالعمل، في هذه الحالة، 
 يعني أنَّ طاقته الداخلية تبقى ثابتة. 
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 والسؤال المطروح هنا، هو كيف يستطيع الغاز أن يقوم بعمل وأن تبقى طاقته الداخلية ثابتة
إنَّ الغاز في أثناء تمدُّده وقيامه بالعمل بشكل عكوس، يمتص  لإلجابة عن هذا السؤال نقول:؟ 

من طاقة من أجل القيام بالعمل. وبعبارة ُأخرى، الحرارة من الوسط الخارجي ويعوِّض بذلك ما فقده 
ل الغاز، في الواقع، الطَّاقة الحرارية التي يمتصها من الوسط الخارجي إلى عمل. فالعمل الناتج  ُيحوِّ
يكون إذن مساويًا الطَّاقة الحرارية التي يأخذها الغاز من الوسط الخارجي. وذلك استنادًا إلى قانون 

 انحفاظ الطَّاقة.
 𝑄اقش اآلن الحالة العامة، وهي الحالة التي يأخذ فيها الجسم كمية ما من الحرارة قدرها لنن

 .𝑊من الوسط الخارجي، كي يقوم بعمل قدره 
في الحقيقة، إنَّ طاقته الداخلية، في هذه الحالة، تتغيُّر بمقدار يساوي الفرق بين ما يأخذه 

:من حرارة و ما يقوم به من عمل. وُيمكننا أن نك  تب إذن في الحالة العامة أنَّ
∆𝑄 = ∆𝑊 + ∆𝑈                                     

العالقة  ، القانون األول في الترموديناميك. وتنطبق هذه العالقة على جميع  هذه ُتدعى
 الطَّاقة الداخلية للجسم ونكتب: في العالقة  تساوي تغيُّر 𝑈∆األجسام. وتجدر اإلشارة إلى أنَّ 

∆U = U2 − U1 
ا  فإذا كان الجسم غازًا كاماًل ُيمكننا أن نحسب تغيُّر طاقته الداخلية بداللة درجة حرارته. أمَّ
إذا لم يكن الجسم المدروس غازًا كاماًل، فإنَّ حساب تغيُّر طاقته الداخلية بتابعية درجة حرارته لن 

 يكون أمرًا سهاًل في الحالة العامة.
 لغاز الكامل:الحرارة النوعية ل 11.1

 ُتعطى الحرارة النوعية لجسم ما بالعالقة التالية:

𝐶 =
𝑄

𝑀(𝑇2 − 𝑇1)
 

 : كتلة الجسم.𝑀حيث ُتمثِّل 
إلى  𝑇1: هي الحرارة التي يمتصها الجسم عندما ترتفع درجة حرارته من الدرجة  𝑄و  
 . 𝑇2الدرجة 

بأنَّها كمية الحرارة الالزمة لتسخين واحدة  :للجسم 𝑪تعريف الحرارة النوعية إذن ُيمكننا، 
 الكتل من الجسم درجة حرارة واحدة.

 ُيمكننا اآلن التمييز بين نوعين من أنواع الحرارة النوعية للغاز وهما:
 الحرارة النوعية تحت حجٍم ثابت. -
 والحرارة النوعية تحت ضغٍط ثابت. -
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 الحرارة النوعية للغاز تحت حجٍم ثابت:
نَّا الغاز وأبقينا حجمه ثابتًا، فإنَّه لن يقوم بأي عمل. وُيمكننا أن نكتب، في الواقع،  إذا سخَّ

 في هذه الحالة، القانون األول في الترموديناميك على الشكل التالي:
𝑄 =  ∆𝑈 = 𝑈2 − 𝑈1 

 وبما أنَّ الطَّاقة الداخلية للغاز الكامل تساوي:

𝑈 =
3

2
𝑁𝐾𝑇                                               

 ُيمكننا أن نكتب العالقة بالشكل:
∆𝑈 = 𝑄 =

3
2

𝑁𝐾(𝑇2 − 𝑇1) 
، 𝐶𝑉اعتمادًا على ما سبق، ُتكتب الحرارة النوعية للغاز تحت حجم ثابت، والتي ُيرمز لها بـ 

 وفقًا للعالقة التالية:

𝐶𝑉 =
𝑄

𝑀(𝑇2 − 𝑇1)
=

3𝑁𝐾

2𝑀
 

𝑁إنَّ النسبة 

𝑀
هي، في الواقع، ُتمثِّل عدد الذرات الغازية في وحدة الكتلة من الغاز. وهذه  

𝑁𝑎النسبة ُتساوي 

𝑀𝑎
 : كتلة المول من المادة.𝑀𝑎و : عدد اڤوكادرو. 𝑁𝑎. حيث 

𝑁فإذا بدَّلنا النسبة 

𝑀
𝑁𝑎بـ  

𝑀𝑎
 نحصل على: 

𝐶𝑉 =
3

2

𝑁𝑎

𝑀𝑎
𝐾 =

3

2

𝑅

𝑀𝑎
 

𝑅: هي ثابتة الغازات الكاملة وُتساوي )𝑅حيث  = 𝑁𝑎. 𝐾.) 
إذن، فالحرارة النوعية للغاز الكامل تحت حجم ثابت تتناسب عكسًا مع كتلته المولية. أي 

𝟑ثابت وُيساوي  𝑀𝑎بكتلة المول    𝐶𝑉بعبارة ُأخرى، فإنَّ جداء الحرارة النوعية  

𝟐
𝑹. 

Čبـ  𝑪𝑽𝑴𝒂لنرمز للمقدار 
𝑽

 وندعوه بالسعة الحرارية لمول من الغاز تحت حجٍم ثابت. 
 :  نستنتج من العالقة  أنَّ

Č𝑉 =
3

2
𝑅                                                    

 ومنه النتيجة الهامة التالية:
Čإنَّ السعة الحرارية 

𝐕
ت لمول من الغاز الكامل الوحيد الذرة هي عبارة عن تحت حجٍم ثاب 

𝟑مقدار ثابت ال عالقة له بطبيعة الغاز ويساوي 

𝟐
𝑹 . 

 الحرارة النوعية للغاز تحت ضغٍط ثابت: 
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نَّا الغاز تحت ضغٍط ثابت فإنَّه يقوم، في هذه الحالة، بعمل ونستطيع أن نكتب القانون  إذا سخَّ
 ى الشكل التالي:األول في الترموديناميك عل

𝑄 = 𝑊 + (𝑈2 − 𝑈1) 
4)أي أنَّ العمل الذي يقوم به الغاز ُيعطى ) اعتماداً على العالقتين  − 6)و (8 − بالعالقة  ((8

 التالية:
𝑊 = 𝑃(𝑉2 − 𝑉1) = 𝑛 𝑅(𝑇2 − 𝑇1) 

إذن، نستنتج مما سبق أنَّه في حالة تسخين الغاز الكامل ُأحادي الذرة تحت ضغٍط ثابت 
 يكون لدينا:

𝑄 =
3

2
𝑁𝐾(𝑇2 − 𝑇1) + 𝑛𝑅(𝑇2 − 𝑇1) 

 ، بالعالقة: 𝐶𝑃وُيمكننا كتابة الحرارة النوعية تحت ضغط ثابت، والتي ُيرمز لها بـ 

𝐶𝑃 =
𝑄

𝑀(𝑇2 − 𝑇1)
=

3𝑁𝐾

2𝑀
+

𝑛𝑅

𝑀
 

𝑁بمالحظة أنَّ 

𝑀
=

𝑁𝑎

𝑀𝑎
𝑛و    =

𝑀

𝑀𝑎
 ستطيع أن نكتب: ن 

𝐶𝑃 =
3

2

𝑅

𝑀𝑎
+

𝑅

𝑀𝑎
=

5

2

𝑅

𝑀𝑎
 

تحت ضغط ثابت للغاز الكامل ُأحادي الذرة،  𝐶𝑃تُبيِّن العالقة أيضًا أنَّ الحرارة النوعية 
 تتناسب عكسًا مع كتلته المولية.

ت لمول من الغاز ونرمز لها بـ ، السعة الحرارية تحت ضغط ثاب𝐶𝑃𝑀𝑎نسمِّي اآلن الجداء 
Č

P
 . ومنه نحصل على النتيجة الهامة التالية:

Čإنَّ السعة الحرارية 
𝑷

تحت ضغٍط ثابت لمول من الغاز الكامل ُأحادي الذرة هي عبارة عن  
 مقدار ثابت ال عالقة له بطبيعة الغاز وُتعطى بالعالقة التالية:

Č𝑃 =
5

2
𝑅                                                 

: أخيرًا نرى   أنَّ
Č𝑃 − Č𝑉 = 𝑅                                       
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 اإلنتروبية: 17.1
من المعلوم، أنَّ جزيئات الغاز تتحرك بشكل عشوائي وتغيُّر مواضعها في الفضاء من لحظة 

توزع ة وسطيًا. وأنَّ متجهات السرعة للجزيئات تإلى ُأخرى، على الرغم من أنَّ كثافة الغاز تبقى ثابت
وفق مناحي الفضاء توزعًا وسطيًا ُمتجانساً، بحيث يكون مركز كتلة الغاز ثابتًا دائمًا في مكانه. 
 مع العلم أنَّ متجهات السرعة هذه تختلف في اتجاهها وشدَّتها من ذرة إلى ُأخرى في كل لحظة.

هو اآلتي: هل ُيمكن أن يصدف أن تكون ُمتجهات السرعة  والسؤال الذي ُيمكن أن ُيطرح اآلن
  زمن فيأثناء حركة جزيئات الغاز ؟كلها متوازية فيما بينها في لحظة ما من ال

في الواقع، إنَّ حدوث هذا األمر ممكن لكنَّ احتمال حدوثه صغير جدًا. ويالحظ أنَّ التوزع 
ة ذي ال تكون فيه هذه المتجهات جميعها متوازياألكثر احتمااًل لمتجهات السرعة هو ذلك التوزع ال

 فيما بينها.
 مما سبق، ُيمكننا القول :إنَّ الطبيعة تميل إلى عدم الترتيب. أو بعبارة ُأخرى، تميل إلى
الفوضى أكثر من ميلها إلى الترتيب. وأنَّ التوزعات العشوائية أو الفوضوية هي األكثر احتمااًل في 

 الطبيعة.
ر اآلن  أنَّه لدينا مجموعة من الجزيئات في حالة سكون، ثمَّ تركناها في لحظة معيَّنة لنتصوَّ

𝑡1  .ليل ؟هنا يبرز السؤال التالي: ما الذي يحصل بعد قتتحرك بسرعاٍت بدائية متوازية فيما بينها   
نالحظ أنَّه تحت تأثير التصادم بين هذه الجزيئات، فإنَّ الحركات المنتظمة لها سرعان ما 

أخذت متجهات السرعة أوضاعًا  𝑡∆تتحول إلى حركات فوضوية. ولنفرض أنَّه بعد فترة زمنية 
ُمعيَّنة. فإذا أردنا اآلن أن ُنعيد الجملة إلى وضعها األول كما كانت عليه عند بدء الحركة، أي نريد 

 ؟. أن نعيدها إلى الوضع الذي كانت فيه ُمتجهات السرعة ُمتوازية. فهل ذلك ممكن أم ال
بدأ مبدأ عام في الميكانيك النيوتني ُيدعى مبالطبع، إنَّ هذا األمر ممكن نظريًا، إذ أنَّه ُيوجد، 

 ينص على ما يلي:    𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙انعكاس الزمن 
" ُيوجد لكل حركة حركة ُمعاكسة لها تمامًا ُيمكن الحصول عليها بإرجاع الزمن إلى الخلف،إذ 

 ى الوراء ويعود الجسم إلى الحالة التي بدأ منها. تعود الحركة إل
إذن، نستنتج من هذا المبدأ أنَّه ُتوجد طريقة ما تستطيع بموجبها مجموعة الجزيئات هذه 
العودة إلى وضعها السابق،وضع االنتظام في الحركة. هذه الطريقة هي الطريقة التي نحصل عليها 

عادته إلى نقطة البداية.  بإرجاع الزمن وا 
ولتكون الصورة أكثر وضوحًا، لنتخيَّل أننا قمنا بتصوير هذه الجزيئات بواسطة شريط 
سينمائي، بدءًا من لحظة الصفر وصواًل إلى الوضع النهائي الُمعتبر. ثمَّ عرضنا الفيلم بشكل 
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معكوس، فنرى كيف تعود الجزيئات من حالتها النهائية إلى حالتها األولية التي ابتدأت منها. في 
حقيقة، إنَّ حصول الحركة التي ُتعيد الجزيئات، في الطبيعة، إلى حالة االنتظام هو شيء قليل ال

 االحتمال. 
في كل حالة من حاالت الغاز، ُيوجد طريق تستطيع جزيئات الغاز سلوكه خالصة القول:

 لكي تعود إلى حالة االنتظام.
مال قليل الحدوث. من ناحية ُأخرى، إالَّ أنَّ اتباع هذا الطريق من قبل جزيئات الغاز هو احت

نعلم أنَّ الطَّاقة الحركية للغاز تتعلق بشكل وثيق بدرجة حرارة الغاز. فعندما ترتفع حرارة الغاز تزداد 
طاقته الداخلية. بمعنى أنَّه يزداد جذر متوسط مربعات سرعاته وبالتالي يزداد التصادم بين الجزيئات 

 وتزداد الفوضى في حركاتها.
بر اآلن أنَّ لدينا جسمًا صلبًا، ولننظر في تأثير الحرارة في االنتظام والفوضى في توزيع لنعت

 الذرات وحركاتها.
في الواقع، إنَّ ذرات الجسم الصلب ُموزعة في الفضاء وفقًا لنظام هندسي معيِّن، بحيث تشغل 

 مادة.البنية البلورية لل الذرات نقاطًا ُمعيَّنة ُتشكِّل بمجموعها ما ُيسمَّى البنية الشبكية أو
يختلف شكل البنية الشبكية من معدن إلى آخر. علمًا بأنَّ عدد أشكال  في الحالة العامة،

 البنى الشبكية في الطبيعة محدود.
ن  تهتز الذرات في الجسم الصلب باستمرار حول مواضع سكونها. ونالحظ أنَّه عندما نسخِّ

ها راته بالتدريج ُثمَّ تبدأ الذرات باالبتعاد عن مواضع سكونالجسم، تزداد سعة الحركة االهتزازية لذ
نهائيًا ويبدأ الجسم الصلب باالنصهار. وتجدر اإلشارة، إلى أنَّ حركات الذرات في الحالة السائلة 
ذا تابعنا تسخين الجسم السائل فإنَّه يتحول  تكون أكثر فوضوية من حركاتها في الحالة الصلبة، وا 

 فوضى ذراته. إلى بخار وتزداد 
في الحقيقة، ُيمكننا صياغة االعتبارات السابقة بشكل رياضي وأن نعبِّر عن مقدار الفوضى 
في جزيئات جسم ما عن طريق إدخال مقدار فيزيائي تتناسب قيمته مع حالة الفوضى وُتعتبر 

 . 𝐸𝑛𝑡ℎ𝑟𝑜𝑝𝑦مقياسًا له. ُيدعى هذا المقدار الفيزيائي اإلنتروبية 
.حينئٍذ تزداد 𝑑𝑞، كمية صغيرة من الحرارة 𝑇1ا أعطينا جسمًا درجة حرارته لنفترض أنن

 والذي ُيساوي بالتعريف: 𝑑𝑆اإلنتروبية لهذا الجسم بمقدار 

𝑑𝑆 =
𝑑𝑞

𝑇
 

فإذا طرأت على هذا الجسم سلسلة من التغيُّرات والتحوالت وانتقل من حالة أولى إلى حالة 
 بيَّته خالل هذا االنتقال ُيحسب من خالل العالقة التالية: إنترو  نهائية، فإنَّ تغيُّر
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𝑆2 − 𝑆1 = ∫
𝑑𝑞

𝑇

(2)

(1)

 

رارة ، فإنَّه من الواجب علينا معرفة كمية الحالسابقةولكي نستطيع إجراء التكامل في العالقة 
 التي يتبادلها الجسم مع الوسط الخارجي بتابعية درجة حرارته.

تطرأ على األجسام أو الجمل في الطبيعة بشكل تلقائي هي عبارة عن نَّ التحوالت التي إ
تحوالت يرافقها ازدياد بإنتروبية هذه األجسام أو الجمل. فمثاًل: ُتؤدِّي التفاعالت الكيميائية التي 
تحصل تلقائيًا )كاالحتراق مثاًل(إلى تشكيل أجسام جديدة إنتروبيتها أكبر من إنتروبية األجسام 

ا التحوالت التي ُيرافقها نقص في اإلنتروبية فهي عبارة عن تحوالت األولى الت ي أدَّت إلى تشكُّلها. أمَّ
غير تلقائية. بمعنى أنَّها ال تحصل في الطبيعة من تلقاء نفسها وال بدَّ لها لكي تحدث، من تدخل 

ماء هي يل العوامل خارجية عن الجملة. فمثاًل: إنَّ حادثة احتراق الهيدروجين باألوكسجين لتشك
حادثة طبيعية تلقائية، بينما تحليل الماء إلى األوكسجين والهيدروجين هو عبارة عن حادثة غير 
تلقائية وهذا التحليل ال ُيمكن أن يتم إالَّ إذا أعطينا الماء طاقة خارجية)عن طريق التحليل الكهربائي 

 مثاًل(.   
أخفض من  𝑇2ودرجة حرارة الثاني  𝑇1ل ليكن لدينا جسمان كبيران، درجة حرارة األو  :مثالً 

𝑇2درجة األول، أي أنَّ  < 𝑇1  ،وقمنا بوصل هذين الجسمين بقضيب ناقل للحرارة ومهمل الكتلة ،
فإنَّ الحرارة سوف تنتقل من الجسم األول )الساخن( نحو الجسم الثاني )األبرد(. إنَّ حادثة االنتقال 

 ائية.هذه هي عبارة عن حادثة تلق
 سنبيِّن فيما يلي أنَّ هذه الحادثة يرافقها ازدياد في إنتروبية الجملة الُمؤلَّفة من الجسمين.

 لنفرض أنَّ كمية صغيرة من الحرارة انتقلت من الجسم األول إلى الجسم الثاني. يكون تغيُّر
 إنتروبية الجسم األول ُمساويًا لـ: 

∆𝑆1 = −
𝑞

𝑇1
 

 لجسم الثاني:وتغيُّر انتروبية ا
∆𝑆2 = +

𝑞
𝑇2

 

 
 إنتروبية الجملة بكاملها ُمساويًا لـ : وبالتالي يكون تغيُّر

∆𝑆 = ∆𝑆1 + ∆𝑆2 = 𝑞 (
1

𝑇2
−

1
𝑇1

) 
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 موجب، وهذا ما هو متوقع. 𝑆∆إنتروبية الجملة بكاملها  فإنَّ تغيُّر 𝑇2أكبر من  𝑇1وبما أنَّ 
 

 
 إنتروبية جسمين مختلفين في درجة الحرارة موصولين بقضيب ناقل للحرارة ومهمل الكتلة. تغيُّر

 
 . المبدأ )القانون( األول للترموديناميك18. 1

ويمكن أن تتكون هذه الطاقة . Uلكل نظام في حالة معينة كمية محددة من الطاقة الداخلية 
حركية والكامنة وطاقات أخرى مثل الطاقة من بعض أو كل أنواع الطاقة التي تتألف من الطاقة ال

 الكيميائية والنووية. إن الطاقة الداخلية السابقة، يمكن أن تتغير بإحدى الطريقتين العامتين: 
( بأن يقدم النظام، بنفس الوقت، عماًل 2( بانتقال الطاقة الحرارية إلى النظام أو منه، )1)

 تالية:للخارج. ويعبر عن المبدأ األول بالمعادلة ال
U = Q - W      (4) 

 الحرارة المقدمة)المنتقلة( إلى النظام،Qالتغير في الطاقة الداخلية للنظام،  Uحيث: 
W .العمل المنتقل)المقدم( من النظام 

 ( القانون األول للترموديناميك، وهي تمثل صيغة لقانون حفظ الطاقة.4تمثل المعادلة )
موجبًا  Wرارة إلى النظام، وسالبة عند العكس. ويعتبر موجبة عندما تقدم الحQوتعتبر 

 عندما ينتقل)يقدم( من النظام، وسالبًا في الحالة العكسية.
 ( كما يلي:4وتكتب المعادلة )

Q = U +W 
 وبالتالي يمكن أن يعبر عن القانون األول بالشكل التالي:

العكس بالعكس، فإن الطاقة  عندما يتحول أي نوع من أنواع الطاقة إلى طاقة حرارية، أو
 الحرارية تساوي بالضبط كمية الطاقة المتحولة.
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 ( يبين القانون األول في الترموديناميك4الشكل)

 
اللها خ هي العملية التي ال يفقد فيها النظام أو يكسب. العملية األدياباتية)الكظومة( 19. 1

لعملية بسرعة كبيرة، فإن الحرارة التي تنتقل من أو إلى النظام النظام طاقة حرارية. فإذا أجريت ا
 خالل فترة زمنية قصيرة تكون صغيرة جدًا ويمكن إهمالها، وهذه العملية أدياباتية.

 (، يكتب كما يلي:1فإذا كانت العملية أدياباتية فإن المبدأ األول، المعطى بالمعادلة )
 U = - W 

 
 

 (:7مثال)
األدياباتية، أوجد التغير في الطاقة الداخلية في الحالتين: أ( غاز يتمدد من أجل العملية 

 من العمل.  J 80ب( يقدم للغاز، خالل انضغاط أدياباتي،   ،J 5أدياباتيًا ويقدم عماًل قدره 
 الحل:

 ال يوجد تحول حراري، خالل العملية األدياباتية، لذلك:
                        U = Q - W = 0 – 5J = - 5 Jأ( 

            U =Q - W = 0 – (- 80J) = 80 Jب(     
 الحظ، عندما يقدم العمل للجملة، فإن إشارته تعتبر سالبة.

 المبدأ )القانون( الثاني للترموديناميك 1..2
 إن المبدأ األول ال يتيح اإلجابة على أسئلة كثيرة، منها مثاًل:
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. فهل يبقى هذا النظام U = 0، بالمعادلة tلحظة ما  ــ ُيعبر عن تطور نظام معزول، في
 معزواًل؟ وهل يمكن أن تحدث العودة إلى الحالة االبتدائية؟

ــ يتحول العمل إلى حرارة بتمامه بيسر وسهولة، فهل تتحول الحرارة إلى عمل ميكانيكي 
 ما اآللة التي تقدم عمالً بسهولة؟ وهل هذا التحول كامل؟ إن اآللة اآلخذة، تحول العمل إلى حرارة. أ

 هي التي تأخذ حرارة من منبع حراري.
 ينص المبدأ الثاني للترموديناميك على ما يلي:

ال يمكن مطلقًا أن نحقق سلسلة من التحوالت المغلقة، تتبادل الحرارة مع منبع وحيد وتعطي 
حيد محرك حراري و بالنتيجة للوسط الخارجي عماًل ميكانيكيًا. أو بعبارة أخرى، ال يمكن صنع 

 المنبع.
 أو:

تنتقل الحرارة تلقائيًا من الجسم األكثر سخونة إلى الجسم األقل سخونة، وليس العكس. ولهذا 
يستحيل على النظام الدوري أن ينقل الحرارة من جسم درجة حرارته منخفضة إلى جسم درجة حرارته 

 مرتفعة بشكل غير محدود ما لم ُيقدم عمل خارجي للنظام.
فق هذا النص مع ما نعلمه عن المحركات والمبردات. فلكي يعمل المبرد، يجب استخدام ويت

مصدر خارجي للطاقة. ذلك أنه إذا أردنا نقل الحرارة من منطقة باردة إلى أخرى أكثر دفئًا، يلزم 
 تقديم عمل خارجي لتحقيق ذلك. 

 
 

 :مثال
 . co0عند الدرجة  20gتلته احسب التغير في االنتروبية عند انصهار مكعب من الثلج ك

 الحل:
c) + 273 = 273 KoT = t(  

6700J = (20g)(80cal/g) =1600cal×4.18J/cal  fQ = m×L 
             24.5J/K    

273K

6700J
 




T

Q
S 

ونستنج أن االنتروبية قد ازدادت عندما تحول الثلج إلى ماء، وتعتبر هذه الزيادة مقياس 
 .O2Hللزيادة في فوضى جزيئات الماء 

 سألتين التاليتين:حل الم
 المسألة األولى:
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 20من الماء من الدرجة  250mlاحسب كمية الحرارة الالزمة )المكتسبة( لرفع درجة حرارة 
°c  32إلى الدرجة °c 250؟ تجدر اإلشارة إلى أن ml  250من الماء تمتلك كتلةg ، 

  c 1-s = 1 cal × g° ×-1و
 المسألة الثانية:

 والمطلوب حساب درجة حرارته مقدرة بالكلڤن. F° 104بلغت درجة حرارة مريض 
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 الفصل الثاني
 األطياف الذرية

 . مقدمة 1. 2
سنتعرف على نموذج مبسط للذرة هو نموذج بور لذرة الهيدروجين. وسنطلع على السالسل  

الطيفية وكيف استجابت نظرية بور للنتائج التجريبية لهذه السالسل الطيفية. وتساعد السالسل 
فية على دراسة الذرات والتعرف على أنواعها عن طريق اإلشعاعات التي تصدرها. ُتسمى هذه الطي

اإلشعاعات خطوطًا طيفيًة، حيث يمثل مجموع هذه الخطوط ما ُيسمى بطيف الذرة. وتتميز كل 
 ذرة بطيف يخصها، حيث يمكن التعرف عليها بواسطته.

 نظرية بور للذرة   2.2
عالقة بالمر وريدبيرغ وأيضًا على عالقة ريتز، وبالتالي على  1913اطلع بور في العام 

صل لها استقرار الذرات حتى بعد أن يح -أوالً كان عليه التدقيق بين ثالثة أبحاث تبدو منفصلًة: 
الطيفية وكون  مبدأ ريتز في تفسير الخطوط -ثانياً تغير فيزيائي أو ترتبط كيميائيًا مع ذرات أخرى، 

ه الخطوط الناتجة عن الذرات يمكن أن تنتج من بعضها البعض بعالقات الترددات الموافقة لهذ
نموذج رذرفورد الذي بّين أن الشحنة الكهربائية الموجبة للذرة تقع ضمن  -وثالثاً جمع أو طرح، 

سطة ، بينما الشحنة السالبة محمولة بواcm1210حتى cm1310حيز صغير أبعاده من مرتبة
 .cm810اإللكترونات تتحرك ضمن حيز صغير من الفراغ ُيحيط بالنواة أبعاده من مرتبة

 :Bohr's Postulatesفرضيات بور  1.2.2. 
 تعتمد نظرية بور على المسلمات التالية:

a.ال تستطيع الكترونات ذرة ما الدوران حول النواة إال على بعض المدارات المسموحة . 
b.  عندما يكون اإللكترون على مداره المسموح ال يشع أية طاقة ويقال أن حالته الطاقية

مستقرة. وقد وضع بور هذه المسلمة ألن لإللكترون الذي يدور حول النواة تسارعًا مركزيًا، وحسب 
النظرية التقليدية لإلشعاع فإن اإللكترون سيصدر إشعاعًا كهرطيسيًا. وبالتالي ستتناقص طاقته 
باستمرار مما يجعله يأخذ مسارًا حلزونيًا )لولبيًا( ويسقط في حقل النواة. وهذا ما يخالف النتائج 

 التجريبية التي تبين أن الذرة مستقرة.
c عندما يكون اإللكترون في مداره المسموح فإن كمية حركته الزاوية .mvrL   تحقق

 العالقة التالية:
(1)         ..1,2,3,....n   :      nrmvL nnn 
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نصف قطر مدار اإللكترون المسموح وسرعة اإللكترون في هذا المدار على   nvو nrحيث 
 .2/hالترتيب و
d لينتقل اإللكترون من مدار .i  قريب من النواة طاقتهiE  إلى مدارf   أبعد عن النواة طاقته

fE :يجب أن يمتص طاقة من الوسط الخارجي تساوي 
if EEh  

أقرب إلى النواة   fإلى مدار  iEأبعد عن النواة طاقته  iوعندما ينتقل اإللكترون من مدار 
 فإنه يصدر طاقة تساوي: fEطاقته 

fi EEh  
 ويمكن تلخيص هذه المسلمة كما يلي:

ا إلى مسموح بهتصدر الذرة  إشعاعًا في لحظة ما إذا انتقل اإللكترون من سوية طاقية عليا 
سوية طاقية دنيا مسموح بها أيضًا أي هناك إصدار للطاقة، وفي الحالة المعاكسة يكون هناك 

 امتصاص للطاقة. 
 (:1مثال)

 ترونمدار اإللك استخدم نظرية بور لذرة الهيدروجين للحصول على ما يلي: أ( نصف قطر 
nr. 

جـ( الطاقة التي تشعها ذرة  .nrفي مدار نصف قطره  nEب( الطاقة الكلية لإللكترون 
 الهيدروجين عندما ينتقل اإللكترون من مدار خارجي إلى مدار داخلي.

 الحل:
 nrونصف قطر  nv، يدور بسرعة –eوالشحنة  mأ( إذا فرضنا أن اإللكترون، ذي الكتلة 

فإن قوة التجاذب بين اإللكترون والنواة تعطى كما يلي: ze+حول النواة التي شحنتها 
2

2

nr

ze
kF 

nn. وتوجد قوة مركزية  rmvF /2  تضمن بقاء اإللكترون في مساره الدائري المسموحn وبما أن .
 هاتين القوتين متساويتان فإن:

   /2

2

2

 nn

n

rmv
r

ze
k 

(2)         2
2

n

n

mv
r

ze
k  

 ( كما يلي:2لإللكترون وباستخدام العالقة ) nEوتعطى الطاقة الكلية 
(3)      

2

1

2

1

2

1
.

22
2

nnn

nkn
r

ze
k

r

ze
k

r

ze
ekmveVEEPE  
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إلى  nrتسعى إلى الصفر عندما يسعى  nEوتشير اإلشارة السالبة في العالقة السابقة إلى أن 
تزداد سلبية )تصبح أصغر(  nEالالنهاية. وتشير اإلشارة السالبة في العالقة السابقة أيضًا إلى أن 
إلى  ر( طاقة كلما انتقل اإللكترونكلما اقترب اإللكترون من النواة. ويعني هذا أن الذرة تشع )تخس

 أصغر. nrمدار 
 ( نجد:1واعتمادًا على العالقة )

n

n
mv

n
r


 

 ( نجد:2وبالتعويض في العالقة )

n

ze
kvn

2

 
 ( من جديد نجد:2وبالتعويض في )

2

221

mze

n

k
rn


 

 ويمثل ثابت كولون. C2N.m 9k = 9×10/2حيث: 
 نجد: 2/h( وعن 3من العالقة السابقة في ) nrل قيمة ب( بتبدي

(4)          1,2,3,...n :        
n

12
22

422
2 

h

emz
kEn

 
 .nEقد أدى إلى تكميم الطاقة الكلية لإللكترون  nLونالحظ من العالقة السابقة أن تكميم 

( وعلى الفرض الرابع لبور نستطيع حساب طاقة اإلشعاع 3جـ( اعتمادًا على المعادلة )
عدده الكمي  fإلى مدار داخلي  inعدده الكمي  iدر عن انتقال اإللكترون من مدار خارجي الصا

fn :كما يلي 
)

11
(

2
222

422
2

if

fi
nnh

emz
kEEh 


 

وحيث أن 



c

 :نجد 

(5)              )
11

(
21

223

4222

if nnch

emzk





 

 ويمكن أن ُتكتب العالقة السابقة كما يلي:
(6)          )

11
(

1
22

if nn
R  


 

17حيث:

3

422

10097373.1
2 

  m
ch

mek
R

  ُيعرف بثابت ريدبرغRydberg  النظري
 التي كتلتها ال نهائية. (z = 1)لنواة ذرة الهيدروجين



 فرع الالذقية -جامعة الشام الخاصة

 كلية صيدلة

 
 

36 
 

إن العالقة السابقة هي المعادلة النظرية لمعادلة تجريبية كان قد استنتجها تجريبيًا بالمر 
 لذرة الهيدروجين والتي ُتعطى كما يلي: 1518وآخرون عام 

(7)     3,4,5,...n :   )
1

4

1
(

1
2


n

RH


 
1710096776.1حيث:  mRH .هي القيمة التجريبية لثابت ريدبرغ لذرة الهيدروجين 

 ونالحظ مما سبق أن قيمتي ثابت ريدبرغ النظرية والتجريبية ال تختلفان كثيرًا.
 . ثوابت ريدبرغ لنظائر الهيدروجين 3. 2

طبيق فروض هو ت Rوالقيمة النظرية  HRإن أحد أسباب الخالف بين القيمة التجريبية 
بور على نواة كتلتها النهائية بالنسبة لكتلة اإللكترون. ومن أجل تدارك هذا الخالف ُتطبق نظرية 

. وُتطبق فرضيات بور mباإلضافة لكتلة اإللكترون  Mبور بعد األخذ بعين االعتبار كتلة النواة 
 ُتعطى كما يلي: على إلكترون كتلته المختزلة 

)1(

1

M

m
m

Mm

mM






 

 ال نهائية الكبر. Mعندما ُتعتبر كتلة النواة    mوالتي تدل على أن 
/1836ولما كانت  mM  هنا لذرة الهيدروجين فإن الكتلة المختزلة لإللكترون تقترب كثيرًا

 .m9994556.0وتساوي: mمن 
 أخذ الشكل التالي:)الثالث( ي cوبأخذ الكتلة المختزلة لإللكترون، فإن فرض بور 

1,2,3,...n  :         nrvL nnn  
(، سنجد معادلة مشابهة للمعادلة 1وبإجراء نفس االشتقاقات التي قمنا بها سابقًا، في المثال)

 ( ُتعطى كما يلي:0)
(8)        )

11
(

1

if

M
nn

R 


 

حيث أن: R
mch

ek
RM


3

422 ُيعرف بثابت ريدبرغ لنواة ذرة الهيدروجين. وبعد تبديل  2 
M/m = 1836 :في العالقة السابقة نجد 

 RRM 999455.0 
 في العالقة السابقة نجد: Rوبعد التعويض عن قيمة 

1710096775.1  mRM 
 .HRتتفق جيدًا مع القيمة التجريبية  MRوهذه القيمة النظرية 
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بيعي ، حيث أن الهيدروجين الطdeuteriumلقد أدى هذا التصحيح إلى اكتشاف الديتريوم 
H1يتكون من نظيرين أحدهما الهيدروجين 

واآلخر الديتريوم الذي يرمز له بـ   1.0078uكتلته  1
H2

2   أو بـ  1

1 D  2.0141والتي تتكون نواته من بروتون ونيوترون وتساوي كتلتهu   واعتمادًا .
 برغ النظري لهذين النظيرين، هما:على ما سبق فإن ثابت ريد

171009678.1 

 


 mR
mM

M
R

m
R

H

H
H

 
171009707.1 

 


 mR
mM

M
R

m
R

D

D
D

 

فإن الخطوط الطيفية الناتجة عن هذين النظيرين  DRو HRونتيجة لهذا الخالف البسيط بين 
 يحدث لها إزاحة يمكن مالحظتها.

 
 . توزيع اإللكترونات على الطبقات اإللكترونية الفرعية4. 2

اإللكترونات على الطبقات اإللكترونية الفرعية )الثانوية( حسب مبدأ االستبعاد يتم توزيع 
لباولي الذي ينص على ما يلي: ال يمكن أن يتواجد في الذرة الكترونان لهما نفس األعداد الكمية 

 .s, ml n, l , mاألربعة 
إلى ذلك بعدد  وُيشار smو lmيتحدد عدد اإللكترونات في كل طبقة فرعية بالعددين الكميين 

 (2l+1)×2يوضع على شكل أس )قوة( فوق الحرف الذي ُيحدد الطبقة الفرعية ويساوي إلى 
قبل الطبقة الفرعية والذي يدل على رقم الطبقة الرئيسة. ويتحدد عدد  nوُيوضع العدد الرئيس 
 .2N = 2×nفي كل طبقة رئيسة بالعالقة:  Nاإللكترونات األعظمي 

( ونعوض فيها عن الثوابت 3على الطبقات الرئيسة نعود للعالقة ) ولترتيب اإللكترونات
 بقيمها فنجد:

(9)          1,2,3,...n :       (eV)    
n

13.6z
2

2

nE 
( توزيع اإللكترونات على الطبقات الرئيسة 1واعتمادًا على ما أشرنا إليه أعاله يبين الشكل)

الطبقة الرئيسة  ذوالفرعية كما يبين طاقات ارتباط اإللكترونات لكل طبقة. ولتوضيح هذا الشكل نأخ
n = 2   2فنجد فيها طبقتين فرعيتين هماs , 2p  وكما هو مبين في الشكل فإن الرمز الطيفي .

s  يوافقهl =0 وبالتالي عدد اإللكترونات التي يمكن أن توجد في هذه الطبقة يساوي . 
2(2l+1) = 2 وبنفس األسلوب فإن عدد اإللكترونات التي يمكن أن توجد قي الطبقة .

. وبالتالي العدد الكلي لإللكترونات في الطبقة 2(2×1+1) =6 = (2l+1)2يساوي  pالفرعية 
 الرئيسة 
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n = 2   22 8=يساويn.وهكذا بالنسبة لبقية الطبقات الفرعية والرئيسة . 

 
 (: توزيع اإللكترونات على الطبقات الرئيسة والفرعية في الذرة.1الشكل)

 
 (:2مثال )

ترون يكون مسموحًا فقط إذا احتوى محيطه على عدد صحيح من أطوال برهن أن مدار اإللك
 موجات دي بروي.

 الحل:
 من الفرض الثالث من فروض بور نكتب:

         ..1,2,3,....n   :     2/  nhnrpL nnn  
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nnواعتمادًا على معادلة دي بروي نكتب  ph / :ومنها نجد .nn hp / وبالتعويض .
 ابقة نجد:في المعادلة الس
1,2,3,... n  :      2  nn nr  

يساوي عددًا صحيحًا من الطول  n rπ2يكون مسموحًا إذا كان محيطه  nأي أن المدار 
 .nالموجي 

 (:3مثال )
 ما األعداد الكمية التي تميِّز ذرة الهيدروجين والتي فيها اإللكترون يملك أقّل طاقة؟

 الحل:
وبما  n = 1، فهو في الطبقة الرئيسة eV 13.6-بما أن اإللكترون يملك أقل طاقة، أي 

. وباختصار lm  0 =فإن  –  l ≤ lm ≤l. وحيث أن l = 0فإن  n)-(1و 0يأخذ قيمًا بين الـ  lأن 
 نكتب األعداد الكمية المطلوبة:

2

1
m  ,  0m  ,  0  ,  1 s  n 

 (:4مثال )
 المستقرة. Na11والصوديوم  N7اآلزوت   H1رتب اإللكترونات في ذرات الهيدروجين 

 الحل:
1

1 1s  :   H 
322

7 221s :   psN 
1622

11 3221s :  spsNa 
 . أطياف اإلصدار )الخطوط الطيفية( 5. 2

إلى  iE، فعندما يقفز إلكترون من مداره ذات الطاقة ( z = 1)لنأخذ حالة ذرة الهيدروجين
فإن اإللكترون وبالتالي ذرة الهيدروجين تتخلى عن جزء  fEمدار آخر أدنى مسموح به ذات الطاقة 

 ، بالعالقة الرياضية التالية:(9)من طاقتها ُتعطى، اعتمادًا على المعادلة 
)

11
(6.13

22

if

fin
nn

EEE   

hEnمن المعروف بأن هذا الفرق في الطاقة يظهر على شكل طاقة مشعة   أو على(
شكل خط طيفي( ذات طول موجي 




c
 :يتحدد بالعالقة الرياضية التالية 

 
)10(           

6.13 22

22

fi

if

nn

nnhc
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تمثل سرعة  m×s 8c = 3 × 10-1يمثل ثابت بالنك،  J. s 34-h = 6.62 × 10حيث 
 أما  s-1الدولية بالـ تمثل تواتر اإلشعاع الصادر ويقدر حسب الجملة الضوء في الخالء و

 .mفتقدر بالـ 
 
 . السالسل الطيفية 1. 2

لنأخذ على سبيل المثال حالة ذرة الهيدروجين حيث يتشكل لدينا عدة سالسل من الخطوط 
(. وُيعبر في هذا الشكل، لكل 2الطيفية الممثلة لعودة اإللكترون المحرض إلى مداره )انظر الشكل 

بخطوط  fnإلى المستوي النهائي  i nرونية من المستويات االبتدائية سلسلة، عن االنتقاالت اإللكت
وفي أسفل الشكل i)(nfnشاقولية ذيولها عند المستويات االبتدائية ورؤوسها عند المستوى النهائي 

نبين قيم بعض األطوال الموجية المحسوبة لهذه السالسل على تدريٍج لوغاريتمي. كما نبين الخط 
 .nال من المستوي االبتدائي الذي يمثل االنتق

 

 

 
 . eVلمستويات الطاقة بوحدة الـ  (:الرسم التخطيطي، حسب نموذج بور لذرة الهيدروجين،2الشكل )

 ة ليمان وبالَمر وباِشن.للسلس كما يبين خطوط طيف اإلصدار
 

وننوه إلى أن دراسة خطوط طيف اإلصدار تساعد على التعرف على الذرات، إذ تتمتع كل 
 ذرة بطيف إصدار يخصها.

 . طاقة التأين )التشرد( وطاقة اإلثارة )التهيج(7. 2
 . طاقة التأين 1. 7. 2



 فرع الالذقية -جامعة الشام الخاصة

 كلية صيدلة

 
 

41 
 

هي عبارة عن الطاقة الواجب تقديمها من أجل اقتالع إلكترون من مداره في الذرة إلى خارجها 
 (3دون إكسابه طاقة حركية )انظر الشكل 

 
 (3الشكل )
 

 . طاقة إلثارة 2. 7. 2
ارة عن الطاقة الواجب تقديمها كي نتمكن من نقل إلكترون من مداره إلى مدار أعلى هي عب

دون إخراجه من الذرة، وبالتالي تنتقل الذرة من الحالة المستقرة إلى الحالة غير المستقرة )الشكل 
3.) 

 . الرابطة الجزيئية 8. 2
ج طريقة ذب بينهما. وتنتعندما تتحد ذرتان تكونان جزيئًا، حيث يكون ذلك لوجود قوى التجا

ترابط الذرات داخل الجزيء بصفة عامة عن قوى كهربائية بين الذرات أو األيونات. فعندما تكون 
المسافة بين الذرتين كبيرة تساوي القوى الكهربائية بينهما صفرًا وكذلك الطاقة الكامنة. وعندما 

شابهة كلما التنافر بين الشحنات المتتقترب الذرتان تظهر بينهما قوى تنافر وتجاذب. وتزداد قوى 
اقتربت الذرتان من بعضهما. وتكون الطاقة الكامنة للنظام موجبة أو سالبة تبعًا لمقدار المسافة 

 بين الذرات. ويمكن كتابة الطاقة الكامنة الكلية للجزيء بالشكل التالي:

mn r

B

r

A
U  

 mثابتان يرتبطان بقوى التجاذب والتنافر،  B , Aهي المسافة بين نواتي الذرتين،  rحيث 
, n ( تغير الطاقة الكامنة مع المسافة 4أعداد صحيحة ليست كبيرة. ويبين الشكل )r .بين النوى 
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 (: تغير الطاقة الكامنة مع المسافة بين النواتين في جزيء ثنائي الذرة.4الشكل)

 
 orفاصلة كبيرة. وعند مسافة التوازن فالطاقة الكامنة تكون سالبة عندما تكون المسافة ال

هي  orأقل ما يمكن. أي مسافة التوازن  oUتتساوى قوى التجاذب والتنافر وتكون الطاقة الكامنة 
 المسافة بين النواتين في الجزيء التي عندها تتساوى قوى التجاذب والتنافر.

 . الرابطة اآليونية1 .8. 2
ات ن الشحنات المتضادة. ومن األمثلة المعروفة للجزيئتنتج الربطة اآليونية عن قوى تجاذب بي

. وللصوديوم تركيب إلكتروني NaClذات الرابطة اآليونية كلور الصوديوم أو ما ُيسمى ملح الطعام 
 3s. ولذلك يسهل تأيينه بانتزاع اإللكترون الوحيد في مستوي الطاقة 13s62p22s21sكما يلي: 

. 5.1eVن الطاقة الالزمة لتأيين ذرة الصوديوم السابقة تساوي . إNa+لينتج لدينا أيون الصوديوم 
 3pوينقصه إلكترون ليكون مداره الفرعي  53p23s62p22s21sأما الكلور فتركيبه اإللكتروني هو

مغلقًا، ولذلك أيون الكلور أكثر استقرارًا من ذرة الكلور. وتساوي الطاقة الصادرة عندما تقتنص ذرة 
وتسمى طاقة جذب اإللكترون. إذن فمقدار الطاقة الالزمة لتحويل ذرتي   3.6eVالكلور إلكترونًا 

. ويبين الشكل 1.5eV-5.1=3.6تساوي  Cl –وكلور  Na+الصوديوم والكلور إلى أيوني صوديوم 
 ( تغير الطاقة الكلية مع المسافة بين نواتي جزيء3)



 فرع الالذقية -جامعة الشام الخاصة

 كلية صيدلة

 
 

43 
 

 
 اتي الجزئ.(: تغير طاقة جزئ كلور الصوديوم مع المسافة بين نو 5شكل )

 
كلور الصوديوم. نالحظ، من الشكل، أن الحد األدنى لطاقة جزيء كلور الصوديوم يساوي 

4.2eV-  0,24 =عند مسافة التوازن nm or ومن ثم فإن الطاقة الالزمة لتفكك جزيء كلور .
 .4.2eVالصوديوم إلى ذرتي كلور وصوديوم تساوي 

يحدث تداخل بين  nm 0.24ان أكثر من إذا ما جعلنا أيوني الصوديوم والكلور يقترب
اإللكترونات في المدارات الداخلية، وينتج عن ذلك زيادة التنافر بين تلك المدارات. وبسبب مبدأ 
االستبعاد لباولي، فإن بعض اإللكترونات تنتقل إلى المدارات الخارجية التي طاقتها أعلى. ومن ثم 

 (.3نحني في الشكل )تزداد الطاقة الكامنة للجزيء، كما يبين الم
 . الرابطة التساهمية2. 8. 2

الرابطة التساهمية بين ذرتين هي اشتراك الذرتين في إلكترونين، حيث تتكون منهما الرابطة 
وهي رابطة قوية ومتزنة. ففي  H2 CO , F , 2التساهمية في الجزيء ثنائي الذرة. ومثال ذلك 
ن اإللكتروناجزيء الهيدروجين تساهم كل ذرة بإلكترون لتكو  ن ما ين الرابطة التساهمية، حيث يكوِّ

. وبسبب مبدأ االستبعاد لباولي، البد أن يكون Molecular orbitalُيسمى بالمدار الجزيئي 
إللكتروني جزيء الهيدروجين، في الحالة المستقرة، عددان 

2

1
sm  متعاكسان.وهناك جزيئات

( كيف تساهم ذرة 6. ويوضح الشكل )4CHكما في حالة الميتان تتكون بوساطة روابط تساهمية 
 الكربون بأربع إلكترونات وكل ذرة هيدروجين بإلكترون لتكوين أربع روابط تساهمية بين ذرة 
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 (: الرابطة التساهمية في جزيء الميتان.1الشكل )

 
على رؤوس (. وتتوضع ذرات الهيدروجين  a,6الكربون وذرات الهيدروجين األربعة )شكل

 (. b,6شكل رباعي وجوه، بينما تتوضع ذرة الكربون في مركزه )شكل 
 رابطة فاندر فالس 3.8.2

تتكون روابط فاندر فالس عن طريق قوى التجاذب الكهربائي بين الجزيئات التي تتواجد في  
ن روابط فيما بينها. وهناك ثالث أنواع م قوى فاندر  نأماكن متفرقة وكذلك بين الذرات التي ال تكوِّ

، وهي قوى بين جزيئين لكل dipole-dipole force فالس. ُيسمى النوع األول قوى ثنائي القطب 
فلهما عزم ثنائي قطب دائم، ويمكنهما  O2HCl ,Hمنهما عزم ثنائي قطب دائم. ومن أمثلة ذلك 

 .r/21جذب الجزيئات األخرى ذات األقطاب. وتتناسب قوى التجاذب مع 
لد بالتأثير الناتج عن  والنوع الثاني من قوى فاندر فالس هي قوى ناتجة عن ثنائي قطب ُموَّ

لد في جزيء آخر ثنائي  ثنائي قطب دائم. ويكون لدينا في هذه الحالة جزيء له ثنائي قطب دائم ُيوَّ
 .r/21قطب بالتأثير، ثم يحدث بينهما تجاذب. وتتناسب أيضًا قوى التجاذب بين الجزيئين مع 

ثالث، قوى تجاذب بين جزيئين غير مستقطبين أي عديمي األقطاب. وهذه القوى والنوع ال
تنتج عن  حركة الشحنات في الجزيئين بحيث يمكن أن يحدث بينهما تجاذب، وبذلك تنتج قوى 

 فاندر فالس. وهذا النوع من قوى فاندر فالس أضعف من سابقيه.
 . طاقة الجزيئات11. 2

اسة تركيبها عن طريق اإلشعاعات التي تمتصها أو التي الجزيئات مثل الذرات، يمكن در 
ُتصدرها. وقبل ذلك يجب أن نعرف المكونات المختلفة لطاقة الجزيء. وسنتناول فيما يلي حالة 

 جزيء غازي الذي يمكن تقسيم طاقته إلى األنواع التالية:
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نها التي يتكون منتيجة للتجاذب المتبادل بين النوى واإللكترونات  el E( طاقة إلكترونية1
 الجزيء.
 لمركز كتلة الجزيء في الوسط المحيط به.  trE( طاقة نتيجة الحركة االنتقالية 2
 حول مركز الكتل. roE( طاقة نتيجة الحركة الدورانية 3
 نتيجة الهتزاز الذرات المكونة للجزيء. viE( طاقة اهتزازية 3

 للجزيء كما يلي: Eيمكن إذن كتابة الطاقة الكلية 
vi+E ro+ E tr+ E el= E E 

للجزيء معقدة، ألنها تنشأ عن العديد من الجسيمات المشحونة،  elEإن الطاقة اإللكترونية 
kTفتساوي  trEوهناك طرق عديدة إليجاد حٍل تقريبيٍّ لها. أما الطاقة الحركة االنتقالية 

2

لكل  1
ثابت بولتزمان. إال أن الطاقة اإللكترونية وطاقة  kحيث  (x,y,z)درجة من درجات الحرية الثالثة 

الحركة االنتقالية ال عالقة لهما بالتركيب الداخلي للجزيء، فهاتان الطاقتان ال أهمية لهما في 
 تفسير األطياف الجزيئية.

 طاقة الحركة الدورانية للجزيء 1.9.2
ل مركز ول حالة الدوران حو سنقصر دراستنا، فيما يلي، على الجزيئات ثنائية الذرة. وسنتنا

أو  yالكتل. إن الجزيئات ثنائية الذرة لها درجتا حرية دورانية ناتجة عن دورانها حول المحور 
هي  ( وهما المحوران المتعامدان على محور الجريء. فإذا كانت a,7كما في الشكل) zالمحور 

 لي:الدورانية للجزيء ُتكتب كما يسرعة الدوران حول أحد المحورين السابقين، فإن الطاقة الحركية 
(11)         

2

1 2IEro  
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 الحركة الدورانية لجزيء ثنائي الذرة وله درجتا حرية.a)(: 7الشكل)

(b .مستويات الطاقة الدورانية لجزيء ثنائي الذرة 
 

 عزم العطالة )القصور( الذاتي للجزيء، وُيعطى بالمعادلة التالية: Iحيث 
22

21

21  )( rr
mm

mm
I 


 

البعد بين ذرتي  rكتلتا ذرتي الجزيء و m2 m ,1ُيسمى الكتلة المختزلة للجزيء و حيث 
 الجزيء. 

. أما في النظرية الكمية، Iوال توجد في الميكانيك الكالسيكي قيود على مقدار كمية الحركة الزاوية
، أي أن القيم الممكنة لكمية الحركة hنك فمقدار كمية الحركة الزاوية يساوي مضاعفات لثابت بال

 الزاوية الدورانية ُتعطى بالمعادلة:
(12)         0,1,2,3,..J    ,    )1(  JJI 
(، ُيسمى العدد الكمي الدوراني 2عدد صحيح موجب، كما هو مبين في المعادلة ) Jحيث 

rotational quantum( نجد:1( في )2. وبتعويض ) 
(13)   .0,1,2,3,..J  ,  )1(

2
)1((

2

1
)(

2

1 2
22  JJ

I
JJ

I
I

I
Ero


 

ادلة القيم المسموح بها لطاقة الحركة الدورانية للجزيء، أي أن الطاقة وُتعطي هذه المع
( مستويات b,7الحركية الدورانية للجزيء مكممة وتعتمد على عزم العطالة الذاتي له. ويبين الشكل)
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بين أي مستويين  roEالطاقة الحركية الدورانية لجزيء ثنائي الذرة. والفرق الناتج في الطاقة 
. واالنتقاالت الدورانية Hz  11= 10 مستويات الطاقة السابقة يقابل تواترًا قيمته متتالين من 

، أي أن خط طيف اإلصدار يوافق فرقًا في J =    1المسموح بها تخضع لقاعدة االنتقاء
 ( نجد أن االنتقاالت المسموح بها ُتعطى كما يلي:3. ومن المعادلة )JE - JE-1الطاقة 

  (14)         
4

)1()1(
2 2

222

1 J
I

h
J

I
JJJJ

I
EEE JJ


 

 
hEالعدد الكمي للحالة األعلى للطاقة و Jحيث   ،  تواتر الفوتون الصادر. إن

 ُتعطى بالمعادلة: J=0إلى  J = 1التواترات المسموح بها لالنتقال من 

I

h
21

4
  

 لخ...ا 12يساوي  J=1إلى  J=2والتواتر الموافق لالنتقال من 
 (:5مثال)

يحدث عند  COللجزيء  J = 0و J = 1إذا علمت أن االنتقال الدوراني بين المستويين 
 التواتر 

Hz  11= 1.15×10  :فاحسب 
 ،CO( عزم العطالة الذاتي للجزيء 1
 .COبين ذرتي الكربون واألوكسجين في الجزيء  bond length( احسب طول الرابطة 2

 الحل:
 (، أي:3بالمعادلة ) J = 0و J=1ة بين المستويين ( ُيعطى فرق الطاق1

   
4 2

2

I

h
hE


 

246

112

34

2
.1046.1

)1015.1(4

1062.6

4
mkg

h
I 










 

 لحساب طول الرابطة نستخدم المعادلة: (2
2

21

21 )( r
mm

mm
I


 

ُتعطى كما  لألوكسجين وبالتالي الكتلة المختزلة  16u 2 mللكربون و 12u 1mحيث  
 يلي:

kgu
mm

mm 2627

21

21 1014.11066.186.686.6
1216

1612  






 

 وبالتالي فإن طول الرابطة تساوي:
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oAm
I

r 13.11013.1
1014.1

1046.1 10

26

46





 






 

ويوضح هذا المثال كيف يمكن حساب األبعاد الجزيئية والخواص األخرى اعتمادًا على نتائج 
 القياسات الطيفية.

 طاقة الحركة االهتزازية للجزيء 2.9.2
اته تشبه لرابطة بين ذر عندما ُيحرض الجزيء تتغير حركته االهتزازية؛ فالجزيء نظام مرن وا

النابض المرن. فإذا ما حدث له تحريض اهتز واكتسب طاقة اهتزازية. وعندما يتعرض الجزيء 
 إلشعاع له تواتر مناسب فإن حركته وطاقته االهتزازية تتغيران.

(  حيث يمكن اعتبار الرابطة بين a,8نفرض أن لدينا جزيئًا ثنائي الذرة، كما في الشكل)
(، تغير الطاقة الكامنة بتغير المسافة b,8. ويبين المنحني، في الشكل)kله ثابت قوة ذرتيه كنابض 
 مسافة التوازن بين ذرتي الجزيء. orبين الذرتين، و

 
ول يهتز ح نموذج لجزيء ثنائي الذرة، تشبه الرابطة بين ذرتيه نابضًا، a)(: 8الشكل)

 المسافة بين الذرتين. مع  تغير الطاقة الكامنة b)المحور الواصل بين الذرتين. 
 

 ُيعطى تواتر اهتزاز هذا النظام، اعتمادًا على قوانين الميكانيك الكالسيكي، بالعالقة التالية:
(15)                    

2

1




k
 

 (.1الكتلة المختزلة للجزيء ثنائي الذرة والتي أشرنا إليها في المثال ) حيث 
ضع للنظرية الكمية. وحاالت الطاقة وفي حالة الجزيئات تكون الطاقة مكممة، أي تخ

 االهتزازية المسموح بها هي:
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(16)    .0,1,2,3,..   ,   )
2

1
(  hvEvi

 
الذي ُيلفظ ِإبسلون( ُيسمى العدد  عدد صحيح كمي )ُيلفظ ُأبسلون ويختلف عن  vحيث 

)الموافق ألقل طاقة للحركة  v = 0. فعندما  vibrational quantum numberالكمي االهتزازي 
hEviوالتي ُتسمى الطاقة الصفرية( فإن  االهتزازية،

2

1
وعندما .v = 1    فإنhEvi

2

3
 

 وهكذا.
 ( نحصل على العالقة التالية للحركة االهتزازية:0( و)3ومن المعادلتين )

(17)              
2

)
2

1
(



kh
vEvi  

 v E– 1و vEوبالتبديل عن  . = v 1واالنتقال بين الحاالت المسموحة تتبع لقاعدة االنتقاء 
 ( نجد:19في المعادلة )
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 فرق الطاقة بين حالتين متتاليتين. = h viEيمثل 
(، فإن طاقة الحركة االهتزازية لجزيء ثنائي الذرة ُتعطى 10وباالعتماد على المعادلة )

 (.5بالشكل)

 
 ئي الذرة.(: مستويات الطاقة المسموح بها لجزيء ثنا9الشكل)

 
وتوافق الطاقة الحركية االهتزازية،عند درجة حرارة الغرفة لجميع الجزيئات، الحالة التي عددها 

. حيث أن الفرق بين كل حالتين من حاالت طاقة الحركة االهتزازية كبير  v = 0الكمي االهتزازي 
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افق فرق الطاقة، عند درجة الحرارة المطلقة للغرفة. ويو  Tثابت بولتزمان و kT ،kبالمقارنة مع 
االنتقال بين حالتين من حاالت الطاقة االهتزازية، طاقَة اإلشعاعات في المنطقة تحت الحمراء من 

  v =1 , v = 0( قيم التواترات المناظرة لالنتقال بين حالتي الطاقة 1الطيف. وُيعطي الجدول)
 الرابطة الجزيئية.الذي يبين مدى قوة  kلبعض الجزيئات ثنائية الذرة وثابت القوة 

 (1الجدول)
 v = 1 إلى v = 0التواتر الموافق لالنتقال من  الجزيء

(Hz) 
 ثابت القوة
(N/m) 

HF 138.72×10 970 
HCl 138.66×10 480 
HBr 137.68×10 410 
HI 136.69×10 321 
CO 136.42×10 1860 
NO 135.63×10 1530 

 
 (:1مثال )

 فاحسب: Hz  136.42×10يساوي  COإذا كان التواتر األساسي للجزيء 
 ( ثابت القوة لهذا الجزيء.1
 أي عند الحالة الصفرية.  v = 0( احسب سعة االهتزاز لهذا الجزيء عند مستوي الطاقة 2

 الحل
. واعتمادًا على v = 1إلى  v = 0( االنتقال المعطى يوافق انتقال من مستوي الطاقة 1

 ( نكتب:10المعادلة )
 hhhEEE vv  

2

1

2

3
01 
 ( نكتب:18واعتمادًا على المعادلة )
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 تحسب كما يلي: COحيث الكتلة المختزلة للجزيء 
kgu

mm

mm 2627

21

21 1020.11066.120.720.7
1812

1812  






 

 ( نكتب:15واعتمادًا على المعادلة )
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mNk /1095.1)1042.6)(1020.1(44 321326222   
2( أقصى حد للطاقة الكامنة للجزيء تساوي 2

2

1
kA  حيثA ة االهتزازة. بتعويض سع

 ، نجد:v = 0( وكذلك عن 19المقدار السابق في المعادلة )
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oAmAومنه:               0466.01066.4 12   
              (0التي حصلنا عليها في المثال ) COفإذا قارنا هذه القيمة بطول الرابطة للجزيء 

or = 1.13A من طول الرابطة. ويتضح من هذا المثال أن  4 %سعة الذبذبة حوالي ، سنجد أن
الطيف في المنطقة تحت الحمراء يعطي معلومات هامة عن خواص المرونة وقوى الروابط 

 للجزيئات.
 . أطياف الجزيئات 4..1

تبين لنا أن الجزيء المحرض يمكنه أن يقوم بحركة دورانية وأخرى اهتزازية في آن واحد. 
الحركتان منفصلتان، والطاقة الكلية للجزيء تساوي مجموع طاقتي الحركة الدورانية وهاتان 

 (، أي أن:0( و)3واالهتزازية المعطاتين بالعالقتين )
(20)              )

2

1
()1(

2

2

 hJJ
I

E 
 

مبينان في   v , Jبهذه المعادلة يمكن حساب حاالت الطاقة وكل حالة لها عددان كميان 
الحسابات يمكننا أن نرسم مخططًا لحاالت الطاقة كما في  (. ومن هذه10( و)13المعادلتين )

توجد مجموعة  v(. ويبين هذا الشكل أن لكل قيمة مسموح بها للعدد الكمي االهتزازي 11الشكل)
 . J = 0 , 1 , 2 , 3 ,4التالية:  Jكاملة من حاالت الطاقة الدورانية الموافقة لقيم 
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 (..2يء ثنائي الذرة وفقًا للمعادلة)(: االنتقاالت المسموح بها لجز .1الشكل)

 
 = E = hومن المالحظ أن فرق الطاقة بين أي مستويين اهتزازيين متتاليين) مثاًل 

0.27 eV    بالنسبة للجزيءCO ( أكبر من فرق الطاقة بين أي مستويين دورانيين متتالين) مثاًل
(. والحاالت COنسبة لنفس الجزيء بال eV 4- = 4.76×10 E = hنجد:  1من المثال

 المسموح بها لالنتقال بين حالتين من حاالت الطاقة تخضع لقاعدة االنتقاء التالية:
 J =  1   ,    =  1 

فال بد أن يحدث   = ± 1مقداره   وهما شرطان متالزمان، أي أنه إذا حدث تغير لـ 
 أو قد يكون   J = - 1و  = + 1ون . ومن الممكن أن يك J = ± 1مقداره  Jتغير لـ 

J = +1 . 
وتحدد قاعدة االنتقاء هذه عدد الخطوط الطيفية التي تشاهد في طيف الجزيئات. وتكون 

. فعندما يمتص الجزيء فوتونًا، فإن  = 0معظم الجزيئات، عند درجة حرارة الغرفة، في الحالة 
  يزداد بواحد، أما بالنسبة للعدد الكميJ زداد بواحد أو قد ينقص بواحد طبقًا لقاعدة االنتقاء. فقد ي

، يتكون من مجموعتين من الخطوط كما في HClولهذا السبب، نجد أن طيف اإلصدار، للجزيء 
 J = 1 ,  = 1(. فالمجموعة اليمنى تحقق قاعدة االنتقاء 8الشكل)
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 .HCl(:خطوط طيف اإلصدار للجزيء 11الشكل)

 
 . وُتحسب طاقة الفوتوناتJ = -1 ,  = 1ق قاعدة االنتقاء والمجموعة اليسرى تحق

 ( كما يلي:21الصادرة، اعتمادًا على العالقة )
 ( نكتب:21وباستخدام المعادلة ) J = 1 ,  = 1من أجل 
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 ( نكتب:11وباستخدام المعادلة ) J = - 1 ,  = 1ومن أجل 
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(22)         1,2,3,...J ,   
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( الخطوط الطيفية المتساوية البعد والتي تواترها أعلى من التواتر المميز 12وُتعطي المعادلة )

o الذي نحصل عليه بتعويض(J = 0  وبتعويض  11في المعادلةJ =1 22في المعادلة) . بينما
. oة الموافقة للتواترات األقل من التواتر المميز ( مجموعة الخطوط الطيفي22ُتعطي المعادلة )

 ( كما يلي:22ونحصل على تواترات هذه الخطوط، اعتمادًا على المعادلة )
J

Ih

h
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hIh
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I 2
 J 

4 2

22











 

فتواترات هذه الخطوط تقل عن بعضها )باتجاه اليسار( بمقدار 
I 2

. 
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 لثالثاالفصل 
 Laser raysالليزر 

 
 األولى للجملة اإلنكليزية التالية:كلمة ليزر هي األحرف 

Light amplification by stimulated emission of radiation 
والتي تعني: تضخيم الضوء باإلصدار المحرَّض لإلشعاع. ويأتي التضخيم عن تضاعف 
عدد الفوتونات نتيجة لعملية اإلصدار المحرَّض للفوتونات. ولفهم عملية اإلصدار المحرَّض 

، E 2E ,1ت، نفرض أن لدينا ذرة واحدة يمكنها أن تتواجد في إحدى حالتين نرمز لهما للفوتونا
(. وسنتناول الطرق المختلفة التي تنتقل عن طريقها هذه الذرة بين هاتين a,6كما في الشكل)

 الحالتين.
، ويرد عليها 1Eالذرة وهي في حالة االستقرار، طاقتها  (a,6). االمتصاص: يبين الشكل 1
 ضوء

طيف مستمر، أي يحوي فوتونات بجميع التواترات. في هذه الحالة، ستمتص الذرُة الفوتوَن 
 أي: E 2E ,1الذي طاقته تساوي فرق الطاقة بين المستويين المتاحين وهما 

12 EEh  
 وهذه 2Eإلى مستوي طاقة أعلى  1Eونتيجة لذلك يتالشى الفوتون وتنتقل الذرة من المستوي 

 
 (1الشكل)
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 عملية امتصاص الفوتونات.

. وتسمى (b,6)، الشكل2E. اإلصدار التلقائي: تكون الذرة في المستوي األعلى للطاقة 2
الذرة في هذه الحالة ذرة محرَّضة، وال توجد فوتونات واردة بطاقة مناسبة. تبقى الذرة في الحالة 

ويصدر عنها فوتون  1Eتقرار األقل طاقة تعود بعدها إلى حالة االس المحرَّضة لفترة من الزمن 
. وتسمى هذه العملية بعملية اإلصدار التلقائي ألنها لم ُتحرَّض بأي عامل خارجي. hطاقته 

والضوء الصادر من المصابيح المتوهجة العادية ينتج عن فوتونات صادرة )منبعثة( تلقائيًا من 
. إال أنه في s 8- 10المحرضة في حدود ذرات الجسم المتوهج. وعادة يكون متوسط زمن الحالة 

. وتسمى هذه الحالة s3 - 10أكبر من ذلك وقد يصل إلى  بعض الحاالت يكون متوسط الزمن 
 بالحالة شبه المستقرة، وهي تلعب دورًا في الحصول على أشعة الليزر.

كما في ، 2E. اإلصدار المحرَّض: في هذه الحالة تكون الذرة في المستوي األعلى للطاقة 3
. فيتفاعل (c,6)الحالة السابقة، إال أنه يوجد ضوء ذو طيف مستمر وارد على الذرة كما في الشكل

، فينتج عن ذلك انتقال الذرة من الحالة المحرَّضة 1E– 2E = Eفوتون طاقته تساوي فرق الطاقة 
2E  1إلى الحالة المستقرةE ويصدر فوتون طاقته .E=  hبعد أن كان  ، فينتج لدينا فوتونان

فوتونًا واحدًا. ويشبه الفوتون الصادر، في كلِّ شيء، الفوتوَن الذي أحدث اإلصدار. فهو يساويه 
في التواتر وله نفس الطور واالستقطاب واالتجاه. ويمكن للفوتونين المتكونان أن ُيحرِّضا ذرات 

هة تونات المتشابأخرى على اإلصدار، وبذلك تحدث سلسلة من عمليات اإلصدار المحّرض للفو 
في الطاقة واالتجاه والطور أي هي فوتونات مترابطة. وهكذا تحدث عملية اإلصدار الليزري 

 للفوتونات.
عندما بين الفيزيائي انشتاين بأن عملية اإلصدار  1519لقد ظهرت الفكرة ألول مرة منذ عام 

يًا كما هو الحال قيق تجريبالمحثوث للذرات ممكنة وبالتالي تصبح عملية تضخيم الضوء قابلة للتح
 اآلن في أجهزة الليزر.

بقي األمر هكذا الى بداية الخمسينات من القرن الماضي حيث قام بعض العلماء باقتراح 
طريقة جديدة لتوليد وتضخيم الإلهتزازات الكهرطيسية ذات الترددات المكروية ما سمي فيما بعد 

 "الميزر"
طبيق النظرية الكوانتية )نظرية الكم( ونظرية أينشتاين من محاولة ت (Maser)نتج "المّيزر" 

حيث تم تطويره  (Microwaves)في مجال توليد أو تضخيم الموجات الكهرومغناطيسية الدقيقة 
ومساعديه. ونظرًا للطبيعة الجزيئية للوسط المستعمل في  (Tawnis)من قبل تاونس  1954عام 
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ول دقيقة للتعبير عن هذه الظاهرة، حيث يرمز الحرف األتوليد المّيزر فقد تم تبني تسمية شاملة و 
هي اختصار  (Maser)وعلى هذا األساس فإن كلمة  (Microwaves)إلى كلمة موجات دقيقة 

 Amplification by Stimulated Emission of لألحرف األولى في العبارة اإلنكليزية:
Radiation)Microwave            ) 
 المكروية عن طريق  اإلصدار المحثوث لإلشعاع ".أو "تضخيم األمواج 

 التركيب المبدئي للمّيزر يتألف من:
 وسط فعال: وهو غاز األمونيا في هذه الحالة. .1
 مصدر )منبع(: إلثارة ذرات جزيئات غاز األمونيا. والمصدر في هذه الحالة هو الحرارة. .2
 داروتجمهرها النطالق اإلصوسائل تضخيم أو زيادة سكانية )استيطان( الجزيئات المثارة  .3

 المحثوث.
امتدت المحاوالت إلى توليد موجات كهرومغناطيسية مضخمة ذات ترددات مرتفعة وأكبر من 
ترددات المّيزر بطريقة تمتلك المتطلبات الضرورية نفسها )وسط فعال، ومصدر ضخ أو اثارة، 

 وصول بالتردد إلى مستوىوملحقات تضخيم( لتوليد المّيزر. كان الهدف من هذه المحاوالت ال
 الترددات البصرية أو الضوئية.

من الحصول على مّيزر نبضي عند تردد مقداره 1960لقد تمكن العالم تيلدفورد ميمان عام 
Hz131040 موافق لطول موجة يساويo

A6943 وذلك باالستعانة بقضيب من الياقوت كوسط ،
كمصدر لالستثارة، وملحقات أخرى كوسائل تركيز أو تضخيم داخل القضيب فعال، ومصباح قدحي 

، إذ (Optical Maser)كما سنرى الحقًا. ولقد سّمي جهاز ميمان بالمّيزر البصري أو الضوئي 
تنتج منه موجات كهرومغناطيسية تقع تردداتها ضمن مجال الترددات الضوئية، وكانت الموجات 

في خواصه االنبعاثية والطورية حيث  (Coherent)خاص ومتوافق  المتولدة موجات ضوء من نوع
 Lightسّمي بعد ذلك بالليزر الذي يختصر األحرف األولى من العبارة اإلنكليزيـة: 

Amplification by Stimulated Emission of Radiation  التي تعني "تضخيم الضوء عن
 طريق اإلصدار المحثوث لإلشعاع".

جاهزة  1Eلة العادية توجد ذرات كثيرة في المستوي األرضي )األساسي(نعلم أنه في الحا
,,,..........المتصاص الفوتونات أكثر من الذرات الموجودة في مستويات الطاقة المثارة 432 EEE 

ات يالجاهزة إلطالق الفوتونات. على أية حال، عند عكس هذه الحالة، أي عند وجود ذرات في مستو 
فإنها تسمى بالسكانية  1Eالطاقة المثارة أكثر بكثير مما هو موجود في المستوي األرضي )األساسي(
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. وهذا هو المبدأ األساسي في الحصول على الليزر حيث ال (Population Inverse)العكسية 
 بد من أن تتحقق الشروط الثالثة التالية:

تأهيل عكسي أو انقالب سكاني )أي أن معظم الذرات متوضعة  أن تكون الجملة في حالة .1
 في مستويات الطاقة المثارة أكثر مما تتوضع في المستوي الطاقي األرضي(.

الذي يكون فيه زمن بقاء  (Metastable State)يوجد مستوي طاقي مثار وشبه مستقر .2
ة خرى المثارة. وفي هذه الحالالذرات أطول مقارنة مع زمن بقاء الذرات في المستويات الطاقية األ

 فإن اإلصدار المحثوث سيحدث قبل اإلصدار التلقائي.
الفوتونات المنطلقة )المنبعثة( يجب أن تكون موحدة االتجاه في الجملة كي تسمح للذرات  .3

المثارة باالنبعاث المستحث بشكل أكبر. ويتم ذلك باستخدام مرآة عاكسة كليًا )تساوي االنعكاسية 
نهاية الجملة، ومرآة عاكسة جزئيًا أي أقل انعكاسية موضوعة في االتجاه المقابل  ( في%100

 للمرآة السابقة لتسمح بخروج حزمة الليزر الناتجة. وأي موّلد لليزر يجب أن يمتلك الشروط التالية:
 وجوب توفر وسط الحث )المادة الفعالة(.  .1
 الضخ الستثارة الذرات وانقالب اإلسكان. .2
تفاقم والترنين )هي عملية فيزيائية تجري داخل الوسط الفعال وما يتبعه من التضخيم الم .3

 ملحقات وخاصًة المجاوبة الضوئية(.
 

 . طريقة عمل أنابيب الليزر3.1
صدارًا محرَّضًا مما يؤدي إلى انتقال الذرات من  عرفنا كيف تحدث الفوتونات امتصاصًا وا 

دما تسقط أشعة ضوئية على مجموعة من الذرات مستوي طاقة إلى مستوي آخر أقل أو أعلى. وعن
يحدث امتصاص أكثر مما يحدث إصدار للفوتونات، نظرًا لوجود عدد من الذرات في الحالة 
المستقرة أكبر بكثير من الذرات المحرَّضة. أي أنه في درجات الحرارة العادية يكون عدد ذرات 

استعداد المتصاص الفوتونات على عكس  كبيرًا وعلى 1Eالغاز، مثاًل، التي في مستوي الطاقة 
والتي يمكنها إصدار فوتونات. فلو أمكننا أن نعكس  2Eعدد الذرات المحرَّضة عند مستوي الطاقة 

الوضع بحيث تصبح عدد الذرات المحرَّضة أكبر من عدد الذرات في الحالة المستقرة، سنحصل 
(. وُيسمى هذا الوضع االنعكاس 9)على إصدار للفوتونات أكثر من االمتصاص، كما في الشكل 

وهو الشرط الالزم تحقيقه للحصول على أشعة الليزر. ولذلك  population inversionالسكاني 
 فال بد من إيجاد طريقة إلحداث هذا االنعكاس السكاني.
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 فيها تعداد سكاني كبير. 2E(: الحالة شبه المستقرة 2الشكل)

 
 ريقة الضخ الضوئي. إحداث االنعكاس السكاني بط3.1.2

(. ثم نعرض النظام الليزري 9، كما في الشكل)1Eنبدأ بجمع ذرات المادة في الحالة المستقرة 
لضوء مستمر يحوي جميع األطوال الموجية، وبذلك يتم إثارة عدد كبير من الذرات إلى مستوي 

صل يًا وبسرعة لتبعض الذرات بعضًا من طاقتها تلقائ 3E. وتفقد من مستوي الطاقة 3Eطاقة أعلى 
، أي أن المستوي metastable. وهذا المستوي يجب أن يكون مستوي شبه مستقر 2Eإلى المستوي 

2E  يجب أن يكون له متوسط عمر  3كبير بالمقارنة مع متوسط عمر المستويE فإذا كانت .
بر من ويصبح به تعداد سكاني أك 2Eالظروف مناسبة سيتجمع عدد كبير من الذرات في المستوي 

 . 1Eالمستوي المستقر 
فإنه ُيحدث سياًل من الفوتونات بطريقة  1E – 2E = E=  hفإذا مرَّ فوتوٌن طاقته 

 اإلصدار المحرَّض ونحصل على شعاع ليزر.
 نستنتج مما سبق أنه للحصول على أشعة الليزر ال بد من توفر الشروط التالية:

ي، أي أن الذرات المحرَّضة أكثر من الذرات . جعل النظام الليزري في حالة انعكاس سكان1
 التي في مستوي االستقرار، وتسمى العملية المؤدية إلى ذلك عملية الضخ الضوئي.

. يجب أن تكون الحالة المحرَّضة شبه مستقرة لفترة طويلة نسبيًا، أي أن فترة بقاء 2
حتى  s3 – = 10 يكون  ، ويفضل أنs8 – 10في مستوي الطاقة األعلى أكبر من  اإللكترونات 

 يكون احتمال حدوث اإلصدار المحرَّض أكبر من احتمال حدوث اإلصدار التلقائي.
. يجب أن تظل الفوتونات الصادرة داخل النظام الليزري لفترة لتتاح لها الفرصة كي تحدث 3

نصف و في ذرات أخرى محرَّضة إصدارًا محرَّضًا للفوتونات. ويتم ذلك باستخدام مرايا عاكسة 
عاكسة عند نهاية األنبوب الليزري. والمرآة  نصف العاكسة هي التي تسمح لبعض فوتونات أشعة 

 الليزر بالخروج من األنبوب الليزري. 
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 . الليزرات الغازية 2.3
 . الليزر الغازي هليوم. نيون3.2.1

في  ، شائَع االستعمال%81إلى  %21( خليطًا من الهليوم والنيون بنسبة 3يبين الشكل)
 أنابيب 
. ويحدث الضخ E1 , E2 ,E3 E ,0( أربع مستويات للطاقة 3الليزر. ويوجد في الشكل) 
 الضوئي

 
 (3الشكل)

 
لكترونات  باستخدام تفريغ كهربائي في خليط الهليوم والنيون. وينتج عن ذلك تكّون أيونات وا 

في  ويزداد عدد اإللكتروناتتتصادم مع ذرات الهليوم لتجعل عددًا كبيرًا منها في حالة محرَّضة. 
 وهو مستوي مستقر بحيث أن اإلصدار التلقائي قليٌل جدًا. 3Eالمستوي

لذرة النيون، فطاقة كٍل منهما  2Eلذرة الهليوم مستوي الطاقة 3Eويساوي مستوي الطاقة 
20.6eV ومن ثم، فعندما تصطدم ذرة الهليوم المحرَّضة بذرة النيون وهي في الحالة المستقرة .

لذرة النيون في حالة انعكاس  2Eنتقل الطاقة من ذرة الهليوم إلى ذرة النيون وبذلك يصبح المستوي ت
ينطلق شعاع ليزري E 1E ,2. وعندما تنتقل ذرة النيون بين المستويين 1Eسكاني بالنسبة للمستوي 

 . وتستمر هذه الحالة للسببين اآلتيين:nm 632.8وطول موجته  1E – 2= E hطاقته 



 فرع الالذقية -جامعة الشام الخاصة

 كلية صيدلة

 
 

61 
 

لذرة الهليوم استمراَر حالة االنعكاس السكاني  3Eتضمن الحالة شبه المستقرة للمستوي  .1
 لذرة النيون. 2Eللمستوي 
تلقائيًا وبسرعة، لتعود  0Eإلى الحالة المستقرة  1E. تنتقل ذرة النيون من الحالة المحرَّضة 2

 .2Eاس السكاني للمستوي ذرة الهليوم فتصدمها حيث تعود ذرة النيون مجددًا إلى حالة االنعك
وللحصول على شعاع ليزري قوي نجعل الفوتونات المنبعثة تحريضيِّاً من ذرات النيون تنعكس 

2M (. والمرآتان 5كما هو موضح في الشكل) M 2M ,1عدة مراٍت )عملية تضخيم( بين مرآتين 
1, M 1لمرآة مقعرتان وينطبق محرقاهما تقريبًا عند منتصف أنبوب الليزر. وُتطلى ا M  بغشاء من

 خر آفتطلى بحيث تسمح لجزٍء من األشعة  باالنعكاس وجزٍء  M 2مادة تامة االنعكاس، أما المرآة 

 
 (: أنبوب غاز ليزري هليوم. نيون.4الشكل)

 
بالنفاذ لكي يمكن استخدامه في األغراض المطلوبة. ويمثل الليزر النافُذ سياًل من الفوتونات 

( الفرق بين حزمة 11في الطور والمتساوية في التواتر والمتوازية. ويبين الشكل)المترابطة والمتحدة 
وحزمة ليزرية ناتجة عن فراغ مترابط  light sourceللضوء العادي ناتجة عن منبع ضوئي 

space coherent. 
 

 
 (5الشكل)

 
 

 . ليزرات الحالة الصلبة 3.3
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 . الليزر الياقوتي3.3.1
. المضخم 1501زر الياقوت كان أول ليزر طوَّره ميمان عام كما نوهنا أعاله، فإن لي

ضمن بلورة سفير نقية  Crكروم  %1.13الضوئي، في هذا الليزر هو بلورة الياقوت المؤلفة من 
3O2Al. 

على شكل قضيب ُيوضع ضمن مصباح التأين اللولبي الذي يقوم  rubyُتشكَّل بلورةُ الياقوت 
 (. ُتوضع البلورة الياقوتية والمصباح داخل تجويف0شكل)بعملية الضخ الضوئي، كما في ال

 

 
 (1الشكل)

 
ذي سطح داخلي عاكس للحفاظ على عدد الفوتونات الصادرة عن optical cavity ضوئي

المصباح والتي سُتمتص من قبل بلورة الياقوت. ويتشكَُّل مجاوٌب ضوئي بين جبهة البلورة  وسطحها 
ى بدقة. لقد اسُتخدمت أسس هذه المفاهيم ولزمن طويل لصناعة ليزرات النهائي، والتي تُنَّعم وُتطل

المكونة من الغرانيت ألومنيوم إتريوم host crystal الحالة الصلبة. وقد استخدمت البلورة المستقبلة 
YAG كوسط ليزري، حيث باستخدام هذا الوسط نحصل على بلورة نيوديوم(Neodymium)  ياك

Nd:YAG  1064ًا بطول موجي والتي تعطي ليزرnm بينما طول موجة الليزر الصادر عن بلورة ،
 .nm 694.3الياقوت 


