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 االزدواجية في طبيعة األشعة الكهرطيسية   -1.  1
(Duality in the nature of electromagnetic radiation)        

, من الظواهر التي ترتبط بشكل مباشر باألشعة الكهرطيسية ال نستطيع تفسير العديد      
إال من خالل معرفتنا بالطبيعة  الجزء المرئي منهاوالتي يشكل الضوء أحد مكوناتها و 

األشعة لشكلين مختلفين ظاهريًا إال  تلكالمزدوجة لألشعة الكهرطيسية والمتمثلة بامتالك 
 .يتمم بعضهما اآلخرأنهما 

 ( The first form)الشكل األول  –1. 1.  1
باتجااام مسااتويم وةساار ة تعااادل  موجععة يسععير فععي ال عع  عبااا ع  اان الشععع ا الكهرطيسععي 

)ساااار ة الضااااوء  )
s

mC 81098.2 =  ونسااااتطيع ماااان خااااالل هاااالا الشااااكل تفسااااير العديااااد ماااان

دون حاادوأ أت تبااادل  الكهرطيسااية ةانتشااا  األشااعالظواهر الناتجااة  اان األشااعة الكهرطيسااية  
االنعكععع ا واالنكسععع    و  ذلاااك مااان خاااالل حاااوادأ  ويظهااار )بين اإلشاااعاا والماااادع مااااللطاقاااة 

 االنعراج و التداخل.
 

 الفصل األول 
 األشعة الكهرطيسية

"Electromagnetic radiation" 

 الضو  وطبيعته 
 "The Light and The Light Nature" 
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 The second form))الشكل الث ني -1. 1.  2

نااااد وها  مجموعععععة مععععا الجسععععيم   الضععععو يةعبااااا ع  اااان   عتبععععر الشععععع ا الكهرطيسععععيي  
 الفوتااون ة تعطااط طاقاا  بااالكوانتم,  انااد وه ةطاقاا ال يااة ماانكم الواحااد يمثاال الفوتااون  بالفوتوناااو و
                                   بالعالقة  

                                       = hE 

h  .)ثابت بالنك  نسبة للعالم بالنك اللت افترض أن الضوء يتألف من جسيماو ضوئية 

  . تردد اإلشعاا الكهرطيسي 

المفعول الكهرضو ي  تفسير العديد من الظواهر  من تمكن هلا الشكل لإلشعاا الكهرطيسي
 .إشع ا الجسم األسود – كومتامفعول  –السينيةيوليد  شعة  –ألنيشت يا 

يمتلااك مظهاارين اثنااين متكاااملين, المظهاار الجساايمي والاالت تأ ااد ماان  الضععو وهكاالا فاا ن  
بااين المتولاادع  اان انت اااالو  السااينيةشااعة األخااالل تجااا ي  دياادع لرذ فااو د وشااادويك وطبيعااة 

 نيشتاين   الكهرضوئي (.أومفعول  يةالل   مستوياو الطاقة

 (Simple Harmonic Motion) : التوافقية البسيطةالحركة  –1. 1.  3
هلم الحركة في وسط ما من خالل  تنتشر  اهتزازية موجية, كتلة تهتز وف ًا لحركة حركة هي
ن طة إلط أخرى مجاو ع لها في وسط  لط هيئة موجة تحمل طاقة تنتشر من  اضطرابإنتاج 
 , وهو مايسمط بالموجة التوافوية البسيطة ومهما كان نوا تلك الموجة. االنتشا 

 :وما األمثلة عليه 

 .بنابض حركة كتلة مرةوطة •

 .البسيط البندول حركة •

 خواص الحركة التوافقية البسيطة  
 يتناسب تسا ا الكتلة طردًا مع م دا  اإلزاحة  ن وضع االتزان . •

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84
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 يعا س تسا ا الكتلة اتجام اإلزاحة أو الحركة. •

 .T ) بشكل دو ت   الزمن الدو ت  وهي حركة تكر  نفسها •

 تكون ثابتة وموجبة. A  سعة الحركة الموجية •

 . تسعط دومًا الكتلة المهتزع للعودع لوضع االتزان •

 . يكون التردد والزمن الدو ت ثابتان •

 .Sinيحدد مكان انطالق الموجة  لط محو  الا   ϕالطو   •

 بالمعادلة العامة يمكن التعبير  ن الحركة التوافوية البسيطة 
 

)2()(  += ftACostx 

 

 . ϕ والطو  الزمن  tهو التردد و fسعة االهتزاز و  Aو اإلزاحةمثل ت x حيث   

الطاااااو   معدوماااااة ويكاااااون اإلزاحاااااة  ( تكاااااون  t=0 أت  قبااااال بااااادء الحركاااااة االهتزازياااااة    

2          : يساوت 


 =

 

 يع  يف ه مة 
هو الزمن اللت يستغرقه الجسم أو الكتلة النجاز موجة أو اهتزازع   Tالزما الدو ي 

  املة.

  دد االهتزازاو أو الموجاو الكاملة في الثانية الواحدع .   f التردد

    wاالهتزازية  السرعة الزاوية للجسم المهتز  و نبض الحركة
T

f



2

2 == 

 إلط لحركة التوافوية البسيطة هو الكتلة المثبتة ا مثلة الواضحة  ن  ما ذكرنا أنفًا من األ
 .نابض

، أت يكون النظام متزن به ال تؤثر أت قوع  لط الكتلة المثبتةالنابض في حالة  دم تمدد 
ببلل قوع  النابضسي وم  االتزانومست ر. و ند ابتعاد الكتلة  ند موضع االست را  أو 

      :  وتعطط هلم ال وع حسب قانون هوك بالعالقةمرع أخرى إلط موضعها األصلي،  إل ادتها

 

 kxFx −=
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 . النابض ثابت  Kو اإلزاحة  xو النابضهي ال وع التي يولدها  F حيث

  أت نظام يتحرك بحركة توافوية بسيطة يحتوت  لط سمتان  ئيسيتان  بشكل ع م  

يتم بلل قوع إل ادع النظام مرع أخرى إلط وضع  االتزان ن مركز   ند التحرك بعيداً    والا 
 االتزان.

، و تعا سها بالجهة التي ي وم بها النظام  اإلزاحةمع  ال وع المبلولة تتناسب طردياً  ث ني ا 
 ان هاتان يح   (النواس البسيط - إلط نابض الكتلة المثبتة  هماتناولنا انللال نوالمثاال
   .السمتان
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 األمواج واالهتزازا    نواا 
تكون جهة االهتزازع متواف ة مع جهة انتشا ها وينتمي لللك النوا  األمواج الطولية   والا 

 الموجة الصوتية.

تكون جهة االهتزازع متعامدع مع جهة انتشا ها وينتمي لللك النوا  الموجة العرض نية  ث ني ا 
 الموجة الكهرطيسية   الموجة الضوئية(.

 

 الضااوئييعباار ن كاال جساايم ماان هاالم الجساايماو بموجااة تفساار ساابب انعااراج الشااعاا         
 الجسيمي وانكسا م أو انعكاسه ..... الخ .  

 تكون كمية حركته تعطط بالعالقة   ندئل 0mبفرض أن الجسيم يمتلك كتلة سكونية 

VmP = 

 ن إحيث  

2

2

0

1
C

V

m
m

−

= 

C الضوء في الخالء .  سر ة V. سر ة الجسيم   
   أنيشتاين وتحسب الطاقة الكلية لللك الجسيم بعالقة

2mCE = 

2242               ن          إحيث 

0

2 CPCmE += 

)أما في حالة جسيم مثل الفوتون اللت كتلته الكونية  )00 =m   ف ن طاقته الكلية 
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 1-1)         )




 C

C
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CPE

=


=

=

; 
 

 أو  (   كمية الحركة للفوتون ذو التوتر  (1-1 

 2-1) 


h
P = 

ويتحرك بسر ة  mدوةروت التي تعطي لكل جسيم يمتلك كتلة ( بعالقة 1-2  العالقة تسمط
V  ًطول موجته اً موجي شكال 

                                                      
Vm

h


= 

 الضو يةخص  ص األشعة  -1.  2

)Light rays properties( 
أت لهاااا  األشاااعة الكهرطيسااايةمتلكهاااا تذاتهاااا التاااي  الضاااوئية الخصاااائ  تمتلاااك األشاااعة 

 ن  إبحيث  وطول موجي  طبيعة موجية ذاو تواتر 

 

تتمثااال بمجمو اااة مااان الجسااايماو التاااي تاااد ط الفوتونااااو والتاااي تمثااال  , ةيوطبيعاااة جسااايم
=              بالعالقة   طاقة الفوتون  عططتمن الطاقة  اً بدو ها كم hE  

 . وعديمة الشحنة الكهرب  ية وهذه الجسيم   عديمة الكتلة السكونية

وقد جرو العادع  لط تصنيف الموجاو الكهرطيسية إلط  دع أنواا حسب ترددها 





2
=

أو حسب طولها الموجي 



C

( األنواا المتعددع لألشعة الكهرطيسية 1-3ويبين الشكل   =

( ) )(
1

1

m

SmC
S

−
− 

=
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يسمى بطيف األشعة الكهرطيسية والذي يمتد ما األمواج الهريزية الراديوية والمؤلفة لما 
فوق ثم  ف لمر ية إلى األشعة الكونية مرو اا ب ألمواج الرادا ية واألمواج يحت الحمرا 

وهلم الحدود الموجودع بين مختلف أنواا الموجاو  أشعة فاألشعة السينية يليه  بنفسجية ال
 الكهرطيسية إنما هي حدود اصطالحية .

 
 

 

 ( طيف األشعة الكهرطيسية1-1شكل  قم )
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 المس   الضو ي )الضو  الشع عي(  -1.  3

)Optical path( 
  

   

ألنه   )Ray Optics  :(الضو  الشع عي  -الضو  الهندسي  يدعى -1.3.1
وسط متجانس  ، فن ول  ِإّن انتشا  الضوء فييستخدم طري ة األشعة في تمثيل انتشا  الضوء

)ويشترط  ن يكون يكون وفق خطوط مستويمة في اتجام يتحدد باألشعة الممثلة لالنتشا . 
وذلك إذا كانت أبعاد األجسام والفتحاو كبيرع بالنسبة لطول موجة  التداخل واالنعراج مهم ن

ال يتطرق للشدع الضوئية للجسم  أو الخيال و إنما يحدد موقع تشكل الجسم الضوء(. وهو 
 . م لوي أم صحيح –ا وهل الخيال حوي ي أم وهمي موالخيال وأبعاد كل منه

 لط قانونين في  ند انتشا م في أوساط مختلفة  يعتمد الضو  الهندسي - 1.3.2
في كل مرع يصادف الضوء سطحًا يفصل بين وسطين  االنعكاس وقانونين في االنكسا 

 .بخواصهما الضوئية مختلفين

   نوع ن  reflectionاالنعك ا -1.3.3

زاوية و ود األشعة تساوت زاوية  السطح أملس(   specular مرآوي  -(1)
 .  aشكل -االنعكاس

األنسجة  مختلف سطح  –  السطح خشن diffuse يبعثري  و انتث  ي  -(2)     
 .bشكل  -  زاوية و ود األشعة  ال تساوت زاوية االنعكاس (الحية
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 نوعا االنعكاس (1-2رقم ) شكل

  (المرآوي ) ق نون  االنعك ا •

 .زاوية الو ود تساوت زاوية االنعكاس -1

ي ع كل من الشعاا الوا د والشعاا المنعكس والناظم في المستوت نفسه،  -2        

  .ووقوا الشعا ين الوا د والمنعكس في جهتين مت ابلتين من الناظم 

 

 قوانين االنعكاس (1-3رقم ) شكل

             يصوير الصدىيعتمد يقنية    التطبيق   الطبية لظ هرة االنعك اما 

كم   .عا النسج الم تلفة في الجسم اإليكوغرافي( على انعك ا األمواج فوق الصويية )
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د اسة الليز  حيث يتم  ينظير البنى األنبوبية  عندظ هرة االنعك ا  يض ا   نستفيد ما نن  
الذي  في الجسم ك لجه ز الهضمي  و البولي  ب العتم د على انعك ا الضو  المر ي

 يصد ه الليز  عا جد ان البنى األنبوبية. 

   refraction  -انكس   الضو   - 1.3.4   

 نها تغير اتجاهها ين ف ندما تعبر األشعة الضوئية السطح الفاصل بين وسطين مختلف    
 . refraction. يطلق  لط هلم الظاهرع اسم االنكسا  ة انتشا هابسبب تغير سر 

 ق نون  االنكس    •

 . ( 1-4 قم   كما في الشكل شعاعيهنظر  ويمكن النظر لالنكسا  من وجهة 

 

 (1-4شكل  قم )

     قانون سنيل(الق نون األول -1
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  1:n .قرينة االنكسا  للوسط األول 
  2:n  .قرينة االنكسا  للوسط الثاني 

iزاوية الورود : . 

t . زاوية االنكسار : 

 قرينة انكسا  الوسط الثاني بالنسبة لألول. بين النسبة قرينة االنكسا  النسبية وهي  n تسمط
 .وتد ط قرينة االنكسا  المطل ة  ندما الوسط األول هو الخالء

 

 الق نون الث ني  -2

في  الفاصل بين الوسطين المنكسر والناظم  لط السطحالشعاا  ي ع كل من الشعاا الوا د و
  .مستٍو واحد.  في جهتين مختلفين بالنسبة للسطح الفاصل(

الو ود = الصفر(    زواية يرتد الشعاا المنعكس  لط نفسه في حال و ودم ناظمياً      
 ندما  و ندما يرد الشعاا الوا د بشكل ناظمي يتابع مسيرم في الوسط الثاني دون انكسا .  

 .ينكسر(سالجزء اآلخر ف ن جزء من الشعاا الوا د ينعكس 

يقترب الشع ا الوا د عند انكس  ه ما الن ظم إذا ك نت قرينة انكس   الوسط  م حظة  
الث ني  كبر ما قرينة انكس   الوسط األول )  ي في ح لة الوسط الث ني  شد كثراا للضو ( 

  .والعكس صحيح 

 ما التطبيق   الطبية لظ هرة االنكس   

للضوء التي تفصل بين مختلف لالنكسا  أهمية كبيرع  ند السطوح الكروية الكاسرع  -1
 .أوساط العين

استخدامها في الكشف  ن النخو  السنية  يمكن ) T أشعة  انكسا  أشعة التيراهرتزإن   -2
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من نسج   انت ال أشعة التيراهرتز  ندفي مراحلها المبكرع باال تماد  لط تغير قرينة االنكسا  
السن السليمة نحو النسيج المنخو ، خالفًا لألشعة السينية التي ال تنبئ  ن النخر إال بعد أن 

 .يكون قد استفحل في المادع السنية

   الك سر الكروي  – 1.3.5

 تطبي او قوانين االنعكاس واالنكسا   ند السطوح الكروية ما  همالكاسر الكروت  •

( الطرف األمامي للكاسر الطرف اللت ي ع منبع األشعة أمامه( 1.4الشكل   •
 والطرف الخلفي هو الطرف اآلخر.

 
 (1-4شكل  قم )

 :كروي الك سر السطح الخص  ص  •

،  2nو  1nب رينتي انكسا هما  مختلفينيفصل بين وسطين شفافين هو و  R, نصف قطرم  -
وهو المستويم الواصل بين المنبع الضوئي ومركز سطح الكاسر  محو م الضوئي  OCيمثل 

تجد  . الكروت(، األشعة الضوئية التي تنتشر وفق محو م الضوئي تعبرم من دون انكسا 
 .  همية  الك سر الكروي في كونه يفصل بيا م تلف  وس ط  العيااإلشا ع إلط 

  هو ن طة ت اطع المحو  الضوئي للكاسر مع سطح الكاسر.  ا الك سر  -   

   مع دلة السطح الكروي ب العتم د على ق نون سنل والزواي  الصغيرة نحصل على  •
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 qوةعد الخيال  ن  أس الكاسر  Pالعالقة الساب ة بين بعد الجسم  ن  أس الكاسر ترةط   
  ب رينتي انكسا  وجهي الكاسر المختلفتين. Rونصف قطر الكاسر 

 و أس الكاسر(  I المسافة  والبعد بين خيال الجسم q  معرفُة البعد  هم يطبيق   الك سر -
، أت إيجاد العالقة التي p ن  أس الكاسر وهو   Oإذا  رف بعد   Oخيال ن طة مضيئة

وقرينتي انكسا  الوسطين الواقعين  لط طرفي  R ونصف قطر الكاسر  pبداللة  qتعطي 
  .  2nو  1nالسطح الكاسر وهما 

(  ي في ح لة العدس   المقربةالك سر )خلف السطح  الحقيقي للجسمال ي ل تشكل ي  -
أت بنفس جهة  الكاسر م م السطح تشكل ي , والخيال الوهميالجهة األخرى ب لنسبة للجسم

 (.ح لة العدس   المبعدة  الجسم

  العدس    - الك سر الكروي  هم يطبيق    –

أملسين  هي وسط شفاف كاسر للضوء محدود بسطحين محدبين أو م عرين يعريف العدسة 
، أو بسطح منحن وآخر م عر أو محدي، ويكون للسطحين محوٌ  مشترٌك يمر من مركزت 

 .السطحين يسمط المحو  األصلي للعدسة

  Camerasتستخدم العدساو في العديد من األجهزع البصرية كالمصوِّ او  •
  .Microscopesوالمجاهر  Telescopes والم ا يب 

 يشيع استخدام العدساو في تشكيل األخيلة باالنكسا . •

R

nn

q

n

p

n 1221 −
=+
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 أشكال العدساو ( 5-1 )يوضح الشكل   •

 

 (1-5) شكل  قم

 

 العدسات على نوعين:و

وهي  دسة محّدبة الوجهين أو ذاو وجه محّدي وآخر مستٍو أو م عر.  عدسة مقربة  1-
وتكون أطرافها أ ق من وسطها، وتملك خاصية كسر األشعة الضوئية باتجام محو ها 

 .(6-1الشكل     (F),األصلي، وت وم بتجميع األشعة المتوازية  بعد كسرها( في ن طة واحدع 

2 5 3 1 

 محدبة مقعرة.   3-محدبة مستوية.            2-)مقربة(.             محدبة الوجه 1-

 مقعرة محدبة.  6-مقعرة مستوية.             5-مقعرة الوجهين) مبعدة(.           4-

4 6 

2C 

1R 

1C 

2R 

 (6-1)رقم  شكل
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وهاااي  دساااة إماااا أن تكاااون م عااارع الاااوجهين أو أحاااد وجهيهاااا م عااار الشاااكل  عدسعععة مبععععدة  2-
واآلخاااار إمااااا مسااااتويًا أو محاااادبًا. وتكااااون أطرافهااااا أساااامك ماااان وسااااطها، وت ااااوم بكساااار األشااااعة 

 .(7-1)الضوئية الساقطة  ليها بعيدًا  ن محو ها األصلي، شكل 

و ها األصلي، ف ن إذا أس طنا حزمة ضوئية متوازية  لط  دسة م رةة بشكٍل مواٍز لمح
 لط المحو  األصلي، تسمط  1Fتنكسر م ترةًة من المحو  في ن طة ما  األشعة الوا دع 

  .(a-1-8شكل  قم     محرق  أو بؤ ع( العدسة

أما إذا س طت الحزمة الضوئية المتوازية  لط  دسة مبعدع، ف نها تبرز من الوجه اآلخر 
الواقعة  لط المحو   1Fللعدسة مبتعدًع  ن محو ها األصلي، وتبدو كأنها صاد ع  ن الن طة 

.إن البعدين المحرقيين متساويان في العدساو (b-1-8شكل  قم     المبعدع األصلي للعدسة
ff الرقي ة

21
والعدسة الرقي ة هي تلك العدسة التي تكون سما تها صغيرًع جدًا    )=

 ومهملًة بالنسبة لبعدها المحرقي.

1R 

1C 

 (7 - 1) رقم شكل

 

 

 

2C 

2R 
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 المصو ا  والعيا  •

تعتمد كل من العين والمصو ع  لط ظاهرع انكسا  األشعة الضوئية في العدساو و لط 
 ب عة محددع.تجميع األشعة المنكسرع في 

 من الحساساو الضوئية بدالً  array) تستخدم نسق   (المصو ع الرقميةوةعض المصو او   
 وةعضها اآلخر يستخدم فيلم تصوير.  ن الفيلم.

وِّ ع  قمية. فالمصوِّ ع الرقمية تشكل خيااًل حويويًا  لط  نسق(صفيف العين البشرية تشبه مص 
CCD array  من الحساساو الضوئية ؛ وكللك تشكل العين خيااًل حويويًا  لط الشبكية وهي

بشكل  مرتبة(  conesوالمخا يط rodsمست بلة للضوء  الُعَصّياو خالياغشاء يتكون من 

f 

1F 

 (a-1-8) الشكل

 

 

 

2F 

f 

2F 1F 

f f 

 (b-1-8) الشكل
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 مناسب؛ إال أن آلية الت ريب مختلفة. 

  ت تري العدسة من الفلم أو تبتعد  نه لكي ي ع الخيال  ليه  ند تغير بعد  في المصو ِّ ة
 الجسم. 

فتكون العدسة  لط بعد ثابت من الشبكية ولكن بعدها البؤ ت قابل للتغيير؛ ِإْذ   م  في العيا 
 ثابتًا لدى تغير بعد الجسم. يعدل البعد البؤ ت لإلب اء  لط بعد الخيال 

 يؤدت دو  الحظا  في المصو ع و يتحكم بشدع الضوء الداخل للعين. بؤبؤالعيا 

تحيط بالبؤةؤ وتضبط أبعادم وهي نسيج  ضلي تتوسع بالضوء الشديد فتضغط  القزحية 
  ين   قطر الفتحة(. – لط البؤةؤ فتن   أبعادم 

 

 ( 1-9) قم شكل

هي  ملية تغيير البعد البؤ ت لعدسة العين  ندما ي ع الجسم بين ن طة المدت   المط بقة

ِّ تتمك وذلك لكي .ون طة الكثب ن العين من تشكيل خيال حاد  لط الشبكية لألجسام ّّ
 الواقعة 
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            -  b     جسم قريب  a                                -  جسم بعيد 

  طول في ح لة األجس م البعيدة  (a)البعد البؤ ي لعدسة العيا يكون 

  قصر في ح لة األجس م القريبة. (b)و

 ( 1-10) قم شكل

. (far point  إلط ن طة المدى(near point  لط مجال من األبعاد من ن طة الكثب 
العضالو وهي تنتج  ن تغيير بشكل  دسة العين بفعل العضالو الهدبية, حيث تكون 
نسبيًا مما  الهدبية مسترخية  ندما الجسم المنظو  يكون بعيدًا وتكون العدسة منبسطة و قي ة

 Cm 25يقد  نقطة الكثب لدى الشب ب بنحووالعكس صحيح.  يجعل البعد البؤ ت لها أطول

 .  ∞  ونقطة المدى عند ال نه ية

االنكس   في  -مرو  نبضة ضو ية خ ل الموشو  -1.  4
  The Refraction in Prism)الموشو )
مثل الزجاج، محدود بوجهين مستويين يت اطعان  شفاف هو وسط  المنشو   و الموشو 

لم ابل للحرف. زاوية حسب مستويم يسمط حرف الموشو ، قا دع الموشو  هي الوجه ا
ويرجع السبب في يحلل الضو  األبيض إلى  لوانه هي الزاوية الم ابلة لل ا دع.   (A)الموشو 

الم تلفة  ثن   مرو ه داخل الموشو  إلى اخت ف سرعة الضو  في م دة المنشو  عا 
. وهلا يؤدت إلط انكسا  شعاا الضوء  ند دخوله الوسط  الزجاج( بزوايا سرعته في الهوا 

فينفصال  ن انكسا  مختلفة، فيكون انكسا  الضوء األحمر أصغر من انكسا  اللون األز ق 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81
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، ويخرج الشعا ان األحمر واألز ق من الموشو  منفصلين. وحيث أن الضوء بعضهما
من األلوان تشمل تحت الحمراء والحمراء األبيض مثل ضوء الشمس يحتوت  لط مجمو ة 

واألصفر واألخضر بد جاته واألز ق السماوت واألز ق بد جاته إلط األشعة البنفسجية وفوق 
ن جميع تلك األلوان الضوئية تنفصل  ن بعضها البعض بفعل الموشو ،  البنفسجية، ف

 الطيف الضوئي الختالف معامل انكسا  كل لون في الموشو ، ونحصل  لط ما يسمط
 وتسمط تلك الحادثة بحادثة تحليل أو تبديد الموشو  للضوء. 

ونظرًا ألن كل ، (قوس قزح في  ملية تحليل الضوء إلط ألوان الطيف  ألوان يستخدم الموشو 
 نصر من العناصر الكيميائية له طيف ضوئي خاص به، مثل بصمة اإلصبع بالنسبة 

، الطيف الضوئي من العنصر  ند إثا ع ذ اته بالحرا ع العالية مثالً لإلنسان، ينبعث هلا 
يظهر بعدد تحليله خلف الموشو   لط هيئة خطوط ضوئية متوازية، فيمكن  ن طريق ذلك 

كل  نصر يمتلك طيف ضوئي وأطوال موجية خاصة به وهي تدل  -التعرف  لط العنصر
 . ليه

وأن  (مثلث متساوت األضالا أو مثلث متساوت الساقين متماثل   لط األقل فرض الموشو 
،   σ و أسه الزاوية تهيمر داخل الموشو  موازيًا ل ا د δزاوية أقل انحراف الشعاا اللت يح ق

 والوسط خا ج الموشو  nprism  ل من الموشو  معامل انكسا  بداللةيمكن اشت اق العالقة 

n0 (  ادع الهواء
 . 

تحاادأ  ناادما تتساااوى زاويااة الااو ود مااع  هااي, و  mزاوية االنحراف األصغري و يرمعز لهع    
زاوية البروز  =   و في هلم الحالة الخاصة نجد أن           

         
2


 == 

2

)(
2

1

0




Sin

Sin m
prism

n
n +

= 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B3_%D9%82%D8%B2%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB_%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB_%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%B1
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 ( 1-11) قم شكل

, محاطا بالهواء nيكون الموشو   ادع من الزجاج اللت نعتبر قرينة انكسا م المطل ة   
اللت تعتبر قرينة انكسا م المطل ة  مليا مساوية الواحد , أت أن قرينة االنكسا  المطل ة لمادع 

 .الموشو  أ بر من قرينة االنكسا  المطل ة للمادع المحيطة بالموشو 

 و حسب قانون االنكسا  األساسي ف ن    

           و  

 ن أحيث 

 الشعاا من الوجه الثاني للموشو .   زاوية بروز 

  :.  زاوية و ود الشعاا  لط الوجه الثاني للموشو 

  لط الترتيب نجد    Bو     Aديكا و في الن طتين   –و بتطبيق قانون سنل 

                 (1                   ))(..1  SinnSin = 

                 (2 )                      )(..1  = SinnSin         
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  ( نجد و بسهولة أن   111-و باستخدام بعض الخواص الهندسية من الشكل   

                 (3                )               += 

و تااد ط الزاويااة مااا بااين الشااعاا الااوا د و الشااعاا البااا ز بزاويااة االنحااراف   انحااراف الشااعاا 
 و يبرهن هندسيا و بسهولة أن  , δالوا د  ن مسا م ( و يرمز لها بالرمز 

                  4               )           −+= 21   

 .تد ط ب وانين الموشو (  1,2,3,4  إن العالقاو األ ةعة الساب ة     
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 (X-raysاألشعة السينية) –2.1

 انط األطباء قديمًا من مشكلة كبيرع في مجال التشخي  المرضي وةدو هم  انط 
تلك المشكلة  أليسوا هم من يتل ط العالج  لط أيدت هؤالء األطباء (. المرضط أيضًا من 

وقد تمثلت تلك المشكلة بكيفية إجراء مداخلة جراحية،  لط  ضو حيوت ما في الجسم 
 البشرت   سواء كان هلا العضو دماغًا أو كلية أو كبدًا أو مرا ع......الخ (

الرأس...(  أوال دم  أو   ظام اليدين  حد  ظام الجسمأأو في إصالح  يب ما أصاي 
لفتحه  اللجوءوقد كان ضرةًا من الخيال مجرد التفكير في إمكانية  ؤية ما بداخل الجسم دون 

 و مل جرح   شق ( في جدا م.

لما يسمط األشعة  نمع ا تشاف  و نتجملموسًا إال أن هلا الحلم أصبح حوي ة وواقًعا 
 (. نالسينية   أو أشعة  و نتج

 (The discovery of X-raysاكتش ف األشعة السينية) –2.2

 األشااااااعة تلااااااك يهاااااا   (أشااااااعة  ونااااااتجن  ,,أشااااااعة س أشااااااعة أ ااااااس  ةاألشعععععععة السععععععيني
بااااين  شااااراو   اشااااغل حياااازًا ماااان الطيااااف الكهرطيسااااي، ويتااااراوح م اااادا   طااااول موجتهاااا ت التااااي

األجاااااازاء ومئاااااااو األجاااااازاء ماااااان النااااااانومتر الواحااااااد. أمااااااا األشااااااعة الشااااااديدع النفوذيااااااة   شااااااديدع 
االختاااااااراق ( إلاااااااط د جاااااااة أ بااااااار مااااااان ذلاااااااك، أت ذاو األطاااااااوال الموجياااااااة األقصااااااار، فيطلاااااااق 

 . (gamma rays) ليها اسم أشعة غاما 

 الث نيالفصل 
 السينية ويطبيق يه  الطبية األشعة 

 

rays and medical -“X

applications” 
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إلط  ةالصدفة, و (1845-1923)كونراد  ونتجن  ولهام ل د توصل العالم الفيزيائي 
. وفي تلك السنواو 1895ا تشاف هلا النوا من األشعة في الثامن من تشرين الثاني  ام 

 ان الكثير من  لماء الفيزياء في العالم يبحثون في موضوا التدف او االلكترونية، الناشئة 
بتغطية  1895في ليلة  ام  نفي األنابيب الزجاجية المفرغة من الهواء حيث قام  و نتج

األنبوةة الزجاجية المفرغة من الهواء والتي كان يجرت  ليها تجا ي يتح ق فيها من موضوا 
(, ب طعة من ال ماش المهبطصاد ع  ن الحزمة اإللكترونية الالتدفق اإللكتروني المهبطي  

هرةاء ي طع الك، ثم أطفأ النو  في الغرفة وتهيأ لمغاد ع المختبر إلط بيته، وقد نسي أن األسود
نظرع خاطفة  لط الجهاز اللت كان يعمل  ليه  قبل  ئهالمفتاح الكهرةائي. و ند إل ا بواسطة

خاصية  التي تمتلكو ، الزجاجية ةألنبوةلالمجاو ع مغاد ع المخبر(, الحظ  ونتجن تألق الشاشة 
 .(barium platinocyanide )مطلية بسيانيد البا يوم البالتيني هي اإلضاءع والتألق، و 

 ودع و ند الحظ اختفاء التألق في الحال. ,  ن األنبوةة الكهرةاء ونتجن  قطع ندما و 
 .مرع ثانية ادو الشاشة إلط التألق من جديد,  ئيالكهرةا التيا 

في داخل األنبوةة التي يجرت  ليها  وقد كان  ونتجن يعلم أن األشعة المهبطية
، وال يمكنها األنبوةة التجا ي، ال يمكن أن تعبر من خالل قطعة ال ماش السوداء التي تغطي

أيضًا أن تمر  بر طب ة كبيرع من الهواء. وهلا يعني أن هلا اإلشعاا هو نوا جديد 
المتعل ة بهلا  ألوليةالمعطياو اغير معروف لدى العلماء حتط اآلن. أ سل  ونتجن ,و تماماً 

اال تشاف إلط إحدى المجالو العلمية في نهاية ذلك العام. وخالل هلم الفترع الزمنية، 
، بحيث يمكن ال ول فعاًل، إنه بكل دقة خواص تلك األشعة الجديدعيحدد استطاا  ونتجن أن 

, لم يكتشف أت شيء جديد 1912حتط اإل الن  ن ا تشاف حيود أشعة أ س في  ام 
ا تشفه  ونتجن. إن اسم "أشعة  ونتجن"  يشكل إضافة حويوية  ماو ، باألشعة السينيةيتعلق 

ال يستخدم في كل أنحاء العالم  لط السواء، ففي كل من فرنسا وانكلترا وأمريكا، الزالت هلم 
 العالم  ونتجن ذاته ، وهو االسم اللت أطل ه  ليها ألول مرع مكتشفها Xاألشعة تسمط بأشعة 

 .X)وتعني األشعة المجهولة  حيث يرمز للمجهول  ندهم بالرمز 
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، قابليتها الختراق المادع، التي ال يخترقها الضوء م يميز األشعة السينيةإن أهم 
في مجال  لم  هلم الخاصية التي تتميز بها األشعة السينية ان البًا هائالً  أحدثت العادت.

بت نية  ( Radiology )مجال التصوير الشعا ي و لم األشعة  وو فد التشخي  المرضي
وما زالت  جديدع تسمح للطبيب بوضع تصو  واضح ودقيق  ن الحالة الصحية للمريض, 

 ند في جميع المشافي وةشكل خاص يطبق بشكل واسع شعاعية منتشرع وتلك الت انة اإل
شعاعية للصد  أو للهيكل العظمي و ند إجراء صو ع ظليلية لألنبوي إالحاجة إلجراء صو ع 

 إال أن ت نية التصوير باألشعة السينية الت ليدية، الهضمي ولألوعية الدموية والمجا ت البولية
..... الخ. إال أن هلا العجز  جزو  ن تمييز كل من الدماغ والكبد والطحال والبنكرياس

جديدع في التصوير اإلشعا ي وذلك مع بداية  ام  اناو وت ولج من خالل ابتكا  طرق 
والتي أ طت  (echoscopy)التصوير بطريقة الصدى يقنية وأولط هلم الطرق هي  1976

نتيجة إيجابية في تصوير كل من الكبد والطحال والبنكرياس أو الكليتين وأ طت إمكانية 
 .د اسة ال لب وةعض أمراض البطن والحوض

تصوير الدماغ بشكل واضح وأيضًا  جزو أمام تصوير   ن أيضاً  ب يت  اجزع  لكنهاو 
طريقة التصوير المقطعي ب لمسح  ( ظهرو  1974الرئة. بعد ذلك  وفي  ام 

(Scanography), صو ة ذا  مق طع عرض نية تمكننا من الحصول  لط  لم الت نيةوه
 التج وبالتصوير بطريقة  ة و ت ني. بعد ذلك ظهر دقيقة يتضح فيه  البنية التشريحية

للعضو  وتظهر بعض التفاصيل الجزئية فائ ة دقة هلم الطري ة و تمتلك المغنطيسي النووي 
 . أت صو ها تظهر البنية التشريحية للعضو الحيوت المستهدف بعملية التصويرالحيوت 

والميادين إال أن أهمية األشعة السينية لم ت تصر  لط الطب ف ط بل  مت الح ول 
العلمية جميعها. حيث أصبح من الممكن الكشف  ن العيوي التي في المنتجاو الصناعية. 

 وتحديد البنية التركيبية للمادع.
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  نواا و طبيعة األشعة السينية –2.3

 (Kinds and nature of the X-ray) 
، أت الطبيعيعععععة ذايهععععع  التعععععي يمتلكهععععع  األشععععععة الكهرطيسعععععيةتمتلاااااك األشاااااعة الساااااينية 

هاااااي عبااااااا ع  اااااان أمااااااواج كهرطيسااااااية تتااااااألف مااااان فوتوناااااااو ضااااااوئية تمتلااااااك طاقااااااة م اااااادا ها 
( )= hE  وتسااااااير بساااااار ة تعااااااادل ساااااار ة  ةمسااااااتويم وفااااااق خطااااااوطفااااااي الفااااااراغ  تنتشاااااارو

 الضااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوء 
  

Sec
mC 8103 =فاااااااي الماااااااادع التاااااااي  فوتوناتهاااااااا ثير( وهاااااااي  ديماااااااة الاااااااوزن ويكاااااااون تاااااااأ

فااااااي التااااااأثير   ال  بعااااااض   اااااانمساااااات الً  بعضااااااها كااااااون يأت  , غياااااار متاااااارابطتساااااا ط  ليهااااااا 
دفعااااااة واحااااادع فاااااي المااااااادع كماااااا هااااااو الحاااااال فاااااي شااااااعاا اللياااااز  (وةمااااااا أن  وتاااااؤثر الفوتوناااااا

 بالعالقة   تعططفوتوناو الطاقة 




c
hhE == 

c- .سر ة الضوء 

h-  بالنك.ثابت 

- .الطول الموجي 

 د استها المطلويالمواد أو األنسجة  ويرتبط اختيا  نوا األشعة السينية المطلوةة بطبيعة
نوا  يرتبط أيضاً و  أو أقل نفوذية,أشعة أ ثر نفوذية  نستخدم أن ف مابواسطة تلك األشعة، 

شعاا، حيث تكون األطوال الموجية لتلك بالطول الموجي لللك اإل المستخدم  شعاا السينياإل
أقل من الطول تمتلك طواًل  موجيًا  فهي وةالتالي , [m12-10- 9-10]األشعة محصو ع بين

)الموجي لفوتون الضوء العادت  )m610− ووف ًا للعالقة .( )= hE  ف ن طاقة
شعاا  لط امتالك وةالتالي ف ن قد ع اإل ,  كسية بعالقة ة اإلشعاابطول موجاإلشعاا ترتبط 
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قيمة الطول الموجي لللك مع  بعالقة تناسب  كسي ترتبط أيضاً نفوذية كبيرع أو صغيرع 
 .اإلشعاا

 
  نو ينإلط ( موجتهاطول ل اً   وف ف ن فوتوناو األشعة السينية ت سموهكلا 

 موجية قصيرع.   وهي الفوتوناو التي تمتلك أطواالً  فويون   ق سية -أ
 موجية طويلة.   وهي الفوتوناو التي تمتلك أطواالً  فويون   لينة -ي

  نو ينإلط  أيضاً ت سم  ف ن األشعة السينية وةدو ها

  وهي أشعة سينية تمتلك طاقة كبيرع وةالتالي تكون ذاو  األشعة السينية الق سية -1
 نفوذية كبيرع وهلا ما يجعلها أ ثر استخدامًا في مجال الطب.

سينية طاقة صغيرع وةالتالي تكون الشعة األ تمتلك هلم   و  األشعة السينية اللينة -2
بشكل  صغيرع أيضًا ولهلا ف ن استخدام مثل تلك األشعة يتم ضمن المادع نفوذيتها 

 واسع في مجال د اسة البنية البلو ية للمواد.

وقد تبين تجريبًا أن شدع األشعة السينية ذاو المسا  المستويم تنتشر وفق اتجاهاو 
انت الها من ن طة إلط أخرى بشكل يتناسب   ند تتناق أنها  أيضاً  الفراغ جميعها ولوحظ

  كسًا مع مرةع المسافة الم طو ة.

 السينيةخص  ص األشعة  -2.4

(The characteristics of the X-ray) 

  ل ص  ص الت لية بيتميز األشعة السينية 

 .اختراقها الضوء العادت يستطيع د تها  لط اختراق المواد، التي ال ب تتميز1- 
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 تنتشر وفق خطوط مستويمة وةشكل إحصائي    ند صدو ها من المنبع (. -2

تتناق  شدتها أثناء  بو ها للمادع، مما يدل  لط وجود امتصاص لها من قبل المادع  -3
بحيث يسمط المفعول اللت تتم وف ه  ملية االمتصاص  ندما تكون طاقة تلك األشعة 
صغيرع بالمفعول الكهرضوئي أما في حالة طاقة األشعة متوسطة فتتم  ملية االمتصاص 

 وفق مفعول كومبتن.

 ظاهرع الفلو ع   التألق (  ند اجتيازها بعض المواد   بعض األمالح المعدنية ( تسبب -4
من خالل استخدام شاشاو خاصة متصلة مع فيلم التصوير اإلشعا ي. مما يسمح بد اسة 

 األجسام.

يسمح بوياس كمية  وهلاإللكتروناو من جزيئاو الغازاو، اانتزا ها  بسببتؤين الغازاو  -5
 األشعة السينية باستخدام حجيراو التأين.

 تتناق  شدع األشعة السينية ذاتيًا، وةشكل يتناسب طردًا مع مرةع بعدها  ن المنبع. -6

فعندما تس ط حزمة أشعة سينية  لط نسيج  خو ويمتلك ثخانة  االنتثا تمتلك خاصية  -7
، خالفًا لإلشعاا الرئيسي يع اتجاهاو الفراغ بيرع، يتولد إشعاا ثانوت منتثر يصد  في جم

اللت ينشأ حصرًا  ن الصمام. إن قسمًا من اإلشعاا المنتثر يصل الفيلم مما يزيد من 
شعاعية مما يف دها الكثير تشويش الخلفية وهلا يؤدت إلط إضعاف التباين في الصو ع اإل

 من أهميتها كمصد  للمعلوماو.

األشعة السينية ال ترى بالعين المجردع وإنما تالحظ من خالل شاشة وأخيرًا جميع أنواا  -8
 تألق وفيلم تصوير.

 

 (The generation of X-ray)يوليد األشعة السينية  -5.2



 

29 

 

 ف نه  ندما من طبيعة األشعة السينية كأشعة كهرطيسية ذاو أطوال موجية قصيرع  انطالقا 
الوسط المادت ف نها تعمل  لط خلق حالة  دم نوجه حزمة إلكترونية ذاو طاقة  الية باتجام 

 است را  في ذ او ذلك الوسط من خالل تحريض تلك الل او اللت يتم بطرق مختلفة.

ا تسب طاقة خا جية  ذ ت, إلكترون  ند انت ال  الطريقة األولى لتوليد األشعة السينية  -  
تم اقتالا إلكترون من ذ ته ( تا كًا فراغًا أو ثوبًا في أحد   إلط خا ج ذ ته  ن ول  ندئل
إحدى سوياو الطاقة األ لط ليحل مكان  من إلكترون   ندئل األغلفة الداخلية للل ع، ينت ل

لتي كانت فيها قبل اإللكترون الم تلع ويحتل الث ب وتعود الل ع المهيجة إلط حالة االست را  ا
 . 3-5) , شكل  قم  ملية ا تسابها للطاقة الخا جية. وتنطلق  ندئل فوتوناو  لط شكل أشعة

الهابط من  اإللكترون وأن طاقة  1Eةف ذا فرضنا أن اإللكترون الم تلع كان في سوية الطاق
12ف ن فرق الطاقة   2Eسوية طاقة أ لط هي  EEE −= هو اللت يحدد إمكانية حصولنا)

وفي  .1-2) , شكل  قم أو  لط أشعة تحت حمراء أو فوق بنفسجية أو.... الخ X لط أشعة 
   الموافق لفرق الطاقة التالي حالة ذ ع التنغستين ف ن األشعة السينية تنتج من خالل االنت ال

 

KevEEE KM 2,69=−= 
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 الضو  بشكل ع م وفقه  يوليدتم يالتي اآللية  (2 -1)شكل  قم 

 ونحصااااال بهااااالم الطري اااااة  لاااااط أشاااااعة ساااااينية ذاو طياااااف مااااان ناااااوا الطياااااف الخيطاااااي 
 الاااالت ساااانتعرض لااااه فااااي ف ااااراو الح ااااة( وتساااامط مثاااال تلااااك األشااااعة باألشااااعة السااااينية 

 .2) - 2شكل  , المميزع 

 
ما ذ ة  )المميزة(تم وفقه  يوليد األشعة السينيةياألولى التي  اآللية( 2 -2شكل  قم )

 التنغستيا 
 

من اإللكتروناو   لف ذ او المادع بحزمة نالطريقة الث نية لتوليد األشعة السينية -ب
الداخلية المختلفة إلط أن  ةفت وم باختراق الطب او اإللكتروني كبيرع جداً  طاقةمحملة ب

كتروناو ويتولد تصل إلط جوا  النواع في وم الح ل النووت لتلك النواع بفرملة هلم االل
 ندئل موجة كهرطيسية تنتج  ن خسا ع اإللكتروناو النافلع إلط جوا  النواع لطاقة 

)محدودع بالعالقة  )= hEنتيجة التوقف السريع والمفاجئ ، 
, شكل أو الفرملة األشعة بأشعة اإل اقة أو الكبح وتد ط هلم لإللكتروناو فرملتها(,

 . 2)-3 قم 
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( اآللية الث نية التي يتم وفقه  يوليد األشعة السينية) شعة الكبح( ما ذ ة  2 -3 قم )شكل 

 .التنغستيا

 (X-ray tube) نبوبة كوليدج - نبوبة األشعة السينية –2.6

وهي عبا ع  ن أنبوةة زجاجية مفرغة من الهواء   أت الضغط فيها صغيرجدًا من 
 .(8 -3  قم  وكاثود ( شكل أنودلكترودين   أتتألف من  10)-mmHg6مرتبة 

 

 
 (  نبوبة األشعة السينية 2 -4شكل  قم )   

 فاااااارق فااااااي الكمااااااون كبياااااار المهاااااابط(–المصااااااعد والكاااااااثود  - األنااااااوديطبااااااق بااااااين طرفي
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مهمتااااااه تسااااااخين المهاااااابط بساااااالك تسااااااخين لااااااولبي ( يتصاااااال  V410  ماااااان مرتبااااااة  نساااااابياً 
وت تااااا الااااالت يح ,حزماااااة مااااان اإللكترونااااااو باتجاااااام المصاااااعد لاااااط إصااااادا   وتحريضاااااهالمهااااابط 

( بحياااااث ياااااتم اختياااااا  المعااااادن الااااالت سيصااااانع مناااااه هااااادف الهععععدفناااااد وها  قطعاااااة معدنياااااة  
ذو  ااااااادد ذ ت كبيااااااار تصااااااادمه اإللكترونااااااااو المنطل اااااااة مااااااان الكااااااااثود، والمسااااااار ة بواسااااااااطة 
الح ااااال الكهرةاااااائي الااااالت  باااااين الكااااااثود واألناااااود، فتنطلاااااق األشاااااعة الساااااينية، وةسااااابب مااااايالن 

فاااااي ذلاااااك  اآلناااااود تتجاااااه هااااالم األشاااااعة باتجاااااام جسااااام األنبوةاااااة الزجااااااجي حياااااث يصااااانع ث اااااب
المكااااااااان لخااااااااروج تلااااااااك األشااااااااعة منااااااااه وتكااااااااون األنبوةااااااااة الزجاجيااااااااة بشااااااااكل  ااااااااام، محكمااااااااة 
اإلغاااااالق بحياااااث ال تخااااارج األشاااااعة الساااااينية الناتجاااااة  ااااان اآلناااااود إال مااااان تلاااااك الفتحاااااة التاااااي 
فااااي جاااادا  األنبوةااااة ممااااا يسااااا د فااااي حمايااااة الشااااخ  المسااااتخدم لتلااااك األنبوةااااة ماااان التااااأثير 

 ناوله في الف رع الالح ة.الضا  لتلك األشعة واللت سنت

بشاااااكل دقياااااق التاااااي ساااااتمر منهاااااا األشاااااعة الساااااينية  النافااااالع صااااانع أن تومااااان المهااااام جااااادًا 
جاااااًدا مااااان  شاااااعاعية. جااااازء صاااااغيرجاااااودع الصاااااو ع اإل فااااايكبيااااار  إلاااااط حااااادألنهاااااا تاااااؤثر  جاااااداً 
أمااااااا  (%2)وال تتجاااااااوز نساااااابتهتوليااااااد األشااااااعة السااااااينية  يشااااااا ك فااااااي المهبطيااااااةلكتروناااااااو اإل

ممااااااا يااااااؤدت مااااااع ماااااارو   المصااااااعداأل ظاااااام ماااااان تلااااااك اإللكتروناااااااو في ااااااوم بتسااااااخين  ال ساااااام 
عماااال.  اااان الاألنبوةااااة  توقاااافوةالتااااالي    الهاااادف المعاااادني(مااااادع المصااااعد اااال آالاااازمن إلااااط ت

وتختلاااااااف طري اااااااة التبرياااااااد بااااااااختالف  للمصاااااااعد مساااااااتمرع  عملياااااااة تبريااااااادل لهااااااالا السااااااابب نلجاااااااأ
 األنبوةة ونو ها.

بطول موجة الفوتوناو  ,وةالتالي قد تها  لط االختراق ,تتعلق طاقة األشعة السينية  
شعة السينية  ن طريق فرق الكمون المطبق بين لأللتلك األشعة ويتم التحكم بالطول الموجي 

 قصيرع موجية  أطواالً تمتلك وةالتالي   الية,طرفي األنبوةة ف ذا أ دنا أشعة سينية ذاو نفوذية 
 .والعكس صحيح ,بين طرفي أنبوةة األشعة السينية اً في الكمون كبير  اً طبق فرقن يجب أن

د استها بواسطة األشعة، يكون من األفضل أحيانًا  المطلويوتبعًا لنوعية المواد أو األنسجة 
        استخدام أشعة أ ثر اختراقًا  قاسية( وفي أحيان أخرى استخدام أشعة ضعيفة االختراق
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الداخلية أنبوةة تعمل بتطبيق فرق كمون بين ويستخدم  ادع في طب األمراض لينة (.   
إال أن هناك بعض األنابيب التي تعمل بتطبيق فرق في .  KV)2(2.10طرفيها من مرتبة 
 .(120KV)الكمون من مرتبة 

 

الظواهر الن جمة عا التأثيرا  المتب دلة م  بيا األشعة السينية  -2 .7
 والم دة

"Phenomena arising from the mutual effects between X-rays and material" 

 لط سطح ينعكس  منها ضئياًل جداً  اً  ند س وط األشعة السينية  لط مادع ما ف ن جزء
المادع أما ال سم اآلخر فيعبر إلط داخلها وي وم بعدع تأثيراو متبادلة مع مكوناو تلك  تلك
 المادع.

 من هلم التأثيراو المتبادلة التي تنجم  ن دخول األشعة السينية إلط داخل المادع
مفعول  –المفعول الكهرضو ي  –التشتت المترابط  –االمتص ص الحرا ي -االنكس  أ حواد

 ت ج األزواج.إن –كومبتون 

 

 (-Ray refraction X)السينية  األشعةانكس    - 7.2. 1 

، وةالتالي فهي تنتشر بشكل مستويم  تماماً  تمتلك األشعة السينية طبيعة موجية كالضوء
و ندما تنت ل من وسط مادت ما إلط وسط مادت آخر مختلف  ن الوسط األول ب رينة 

ف نها ستنكسر  ند السطح الفاصل بين ذلك الوسطين. إال أننا نستطيع إهمال  (n)انكسا م 
 المادع بالنسبة لألشعة السينية تساوت ت ريبًا الواحد. انكسا هلم الظاهرع ألن قرينة 

 (Thermal absorptionاالمتص ص الحرا ي) -2.7.2

 ندما يتبادل التأثير كل من الموجة الكهرطيسية لألشعة السينية   فوتون األشعة 
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نقول إن هن ك عملية السينية ( مع الفونون   الناتج  ن اهتزاز الل او في مادتها ( 
ويكون هلا االمتصاص مجديًا وذا قيمة ملموسة في حالة تواتر كلتا ، امتص ص حرا ي 

هلا مح ق في حالة األشعة تحت الحمراء التي تمتلك أثراً حرا يًا و االهتزازتين من ذاو المرتبة 
واضحًا  لط األجسام التي تس ط  ليها. بينما نستطيع أن ال نعير هلم الظاهرع أهمية في 

11810حالة األشعة السينية  حيث تواترها من مرتبة   − Sec    أوZH 18=10 U  .) 

 ( Dispersion interconnected)التشتت المترابط  -2.  7.  3

المد او الل ية وإلكتروناو  األشعة بين فوتوناوالتصادم( ( نتيجة التأثير المتبادل
تحافظ ، إال أنها تنحرف هلم الفوتوناو  ن مسا ها األصليالمرتبطة ب وع بالنواع  الداخلية و

ب لتشتت  لط طول موجتها وةالتالي  لط كمية الطاقة التي تمتلكها. تسمط هلم الظاهرع 
 .المترابط

مادع ما، ف ن هلم االلكتروناو تبدأ  ذ ع  ندما تس ط األشعة السينية  لط إلكتروناو 
ناو  لط لكترو إل. هلم الحركة االهتزازية لالوا دع  ليهباالهتزاز بتواتر يكافئ تواتر الفوتوناو 

إصدا  هلم  ينتج  نهمما  النووت,كهرةائي الح ل ال رضمن تأثيمدا اتها األصلية تتم 
لها ذاو التواتر وتنتشر في جميع االتجاهاو تسمط هلم  اإللكتروناو إلشعا او كهرطيسية

 العملية باالنتثا  المرن لألشعة السينية.

 ( Photoelectric effect)المفعول الكهرضو ي -2.  7.  4

بينت بعض التجا ي التي أجريت في أواخر ال رن التاسع  شر أن السطح المعدني 
بد جة كافية يصد  إلكتروناو سمي هلا الفعل  اللت يس ط  ليه شعاا ضوئي ذو تواتر  الٍ 

    بالفعل الكهرضوئي ((.

)فعندما تكون طاقة الفوتون الوا د  )= hEالقتالا  تساوت قيمة محددع تكفي
 أت     K,L,M,N,…..= Xن  إ, حيث (X)من السوية اإللكترون 

,......,,, NMLK EEEEhE =  
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 يؤدت إلطوالفوتون الوا د  X لط السوية  التأثير المتبادل ما بين اإللكترون الل ت ف ن 
 ( وتصبح الل ع مؤينة.2-5فوتون و ندئل يتم اقتالا اإللكترون الشكل  لل اإللكترون  امتصاص

 
 ( مبد  الفعل الكهرضو ي)فويون خ  جي يقتلع إلكترون ذ ي(2–5شكل  قم )

  (2-2 , شكلويتم الفعل الكهرضوئي وفق المراحل واآللية التالية

 النتزاا اإللكترون من السوية الموجود  ليها, كافيةمحددع و طاقة  يمتلكيس ط فوتون  -1
السوية,حيث ي وم م هل  لطالداخلية ال ريبة من النواع فيصطدم ب لكترون  السوياوإلط 

 امتصاصه.ب اإللكترون 

الخا جي الداخلية، بعد امتصاصه لطاقة الفوتون  السويةيغاد  اإللكترون مكانه في  -2
 ، ويكتسب طاقة حركية  الوا د

2

2

1
mVEh X =− 

وتصبح  التي غاد ها اإللكترون المثا  ,Xفي السوية فراغ أو ث ب إلكتروني  ندئل ويحصل
 الل ع مؤينة.

األ لط  سوياو الطاقةتسعط الل ع المؤينة الستعادع است را ها فتحث إلكترونًا آخر من  -3
 . وتكون طاقة اإللكترون الهابط من الطب ة األ لط (X)واحتالل الث ب اإللكتروني  للهبوط
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2   ندئل

2

1
Vm . 

األ لط وتحت تأثير الح ل  السويةمن  الهابطبسبب التوقف السريع لإللكترون  -4
   هلا اإللكترون  ن جزء من طاقته, لتتناسب طاقته مع طاقةالكهرةائي النووت, يتخل

  , نحصل  ندئل  لط فوتون وأشعة تمتلك الطاقةالسوية الجديدع 

 = hE 

 ويمكن كتابة معادلة الطاقة المعبرع  ن هلا المفعول بالشكل التالي  

 1-2                          ) += ;
2

1 2mVhh 

2

2

1
mV  األدنط السوية األساسية  لط المثا إللكترون يكتسبها ا  طاقة حركية. 

وينحصر في   ,إن المفعول الكهرضوئي مميز للفوتوناو ذاو الطاقة غير الكبيرع نسبياً 
تد ط اإلشعا او التي تحمل الطاقة الطب او الداخلية في الل ع.  h  ب شعا او التألق أو

الفلو ع. وهي عبا ع  ن خيوط طيفية مميزع للمادع وتتغير ف ط  ندما تتغير المادع نفسها 
 ويكون طيفها من النوا الخيطي.

 ( Compton Effect)مفعول كومبتون  -2.  7.  5

وا د من جهة وما بين خا جي متبادل ما بين فوتون  تأثيريعبر مفعول كومبتون  ن 
سا ن من جهة أخرى. يحصل مفعول كومبتون أو التشتت غير المترابط  ندما  إلكترون 

 (X)اللت  لط السوية تكون طاقة الفوتون أ بر بكثير من الطاقة الالزمة القتالا اإللكترون 
 يح ق الشرط التالي   ليه أن نه أأت 

XEhE =  

 للل ع,  الخا جية السوياولكتروناو إوا د مع أحد  خا جي ويحصل غالبًا  ند تصادم فوتون 
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ذاو اال تباط الضعيف بنواع الل ع. ونالحظ أنه في نهاية  ملية التصادم وفق مفعول 
   ( 2-6  الفوتون الوا د إلط قسمين، الشكل التي يحملها طاقةال ومبتون تن سم 

ال سم األول يمثل طاقة فوتون مشتت ينحرف  ن جهة و ود الفوتون الوا د بزاوية نرمز  -1
ويمتلك طاقة ت ل  ن طاقة الفوتون الوا د  حيث  با اله .) 

(  يستخدمها اإللكترون اللت يصطدم 2mv1/2ال سم الثاني عبا ع  ن طاقة حركية  -2
وةالتالي تصرف هلم  ,انفكا ه من السوية التي هو  ليهابه الفوتون الوا د من أجل 

الوا د  األصلي ينحرف  ن مسا  الفوتون  اللت ,لكترون اإل القتالاالطاقة الحركية 
. ونكتب  ندئل عبا ع الطاقة المعبرع  ن مفعول ويصنع معه زاوية نرمز لها با 

  ومبتون بالشكل التالي  

 

 2-2                             ) += ;
2

1 2mVhh 

 

 

 

 ( مفعول كومبتون 2–6شكل  قم ) 
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 h    إشاااااعا او غيااااار مميااااازع للماااااادع وتكاااااون متغيااااارع بالنسااااابة لااااانفس الماااااادع بتغيااااار فااااارق
الكماااااون وال تتعلاااااق بالااااال او الموجاااااودع داخااااال الماااااادع كماااااا هاااااو الحاااااال بالنسااااابة للحاااااد   h

يعباااااار  اااااان التغياااااار الاااااالت يطاااااارأ  لااااااط الطااااااول المااااااوجي للفوتااااااون  (2-1(  فااااااي العالقااااااة  
 الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوا د 

 λ بعااااد اصااااطدامه باااااإللكترون والاااالت نحصاااال بنتيجتااااه  لااااط فوتااااون جديااااد مشااااتت طااااول )
λموجته   
 ( بالعالقة   َّ 

 3-2 )    )1(
0

 Cos
Cm

h
−=−= 

0m-  إللكترون.لالكتلة السكونية 

ويسمط الم دا   
Cm

h

0

(  طول موجة كومبتون للجسيم المشتت وهو يساوت في حالة 

 ( بالشكل التالي  2-3(فتكتب  ندئل العالقة   (°0.024A اإللكترون 

 

 4-2)    )1(024.0  Cos−=−= 

 دون أن  يحصل مفعول كومبتون في المادع في نفس وقت حدوأ المفعول الكهرضوئي
 يكون هناك ا تباط بين المفعولين (.

إلط  60مجال من ال وت ع ضمن متوسطةأشعة ذاو طاقة  الطبي, مجالال ستخدم فيي
200KeV. 

-Z=1)تتبادل هلم األشعة التأثير مع المادع التي تتألف من  ناصر ذاو العدد الل ت 

 (. Ca,P(  المواد المعدنية في العظام  Z  = 15-20إلط  O,N,C,H)أت  النسيج اللين  (8

ف ن المفعول الرئيسي يكون  (80KeV)و ندما تكون طاقة الفوتوناو ت ريبًا أصغر من 
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في حالة الطاقة أ بر من  يسيطر مفعول كومبتون بينما  ،المفعول الكهرضو يهو 
(80KeV)سينية بحدود , فعلط سبيل المثال   ندما تكون الطاقة المطب ة  لط منبع األشعة ال

(100KeV)  يصبح مفعول كومبتون هو المسيطر في العظام بينما  ندما نطبق طاقة بحدود
(150KeV) .يكون مفعول كومبتون هو المسيطر في الخاليا الدهنية والعضالو 

 م  طر التعرض لألشعة السينية  –2.8

(The risk of exposure to x-rays)                                                    

وهلا يعني أن فوتوناو تلك , قصيرع للغاية موجية تمتلك أطواالً  ألشعة السينيةان إ
تعمل تلك األشعة  لط تألق الخاليا الحية في الجسم مما ةالتالي و األشعة تحمل طاقة كبيرع. 

 ترتبط شدع يؤدت إلط اضطراباو في  مل الخاليا وينتج  ن ذلك حروق وإصاباو مختلفة. 
امتصاص  شدع  لتلك األشعة  لط مدى الشخ  اللت تعرضيعانيها سالضر  واألذية التي 

لألشعة السينية من قبل  صاالمتصالتلك األشعة، فكلما زاد  امل لللك الشخ   الجسم
البيولوجية و امل األذية أقوى وأشد. إن األشعة السينية المستخدمة  واالضطراباكانت المادع 

في التشخي  المرضي تكون من النوا ال اسي أت طاقتها كبيرع وةالتالي تمتلك نفوذية قوية 
التأثير  كبير جدًا من إلط حد ي للبدو م وهلا ضعيف  لكن  امل امتصاصها من قبل المادعو 

 لتلك األشعة. تعرضتالتي  المنط ةالمخري لألشعة السينية  لط 

ت لل من احتمال اإلصابة  احترازيةوتتخل  ادًع    ند استخدام تلك األشعة ( إجراءاو 
بأضرا  األشعة السينية من هلم اإلجراءاو  لط سبيل المثال   وضع حواجز معدنية سميكة 

المستخدم ألنبوةة األشعة السينية وغالبًا ما تكون هلم الحواجز مصنو ة من  أمام الشخ 
ذ يًا كبيرًا نسبيًا   كالرصاص (, حيث يمتلك  ندئل هلا المعدن قد ع كبيرع  اً معدن يمتلك  دد
يسا د في تخفيف الجر ة  . وتستخدم هلم الحواجز المعدنية كواقٍ األشعة  لط امتصاص

،في الغرف والعزل الوقاية بغرض تلك الحواجز ينية. كما تستخدمالممتصة من األشعة الس
أمالح  معمن الج  وتصنع جد ان تلك الغرفة المحتوية  لط أجهزع توليد األشعة السينية، 

 البا يوم.
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 ه  التأثيرا  الحيوية لألشعة والوق ية من -9.2

( Biologic effects and X- ray protection )                               
لم توالت الت ا ير  ن إصاباو مجهولة كثيرع  1895بعد ا تشاف األشعة السينية  ام 

كاالحمرا ، والتهاي الجلد، الت رحاو تسجل ساب ًا,  ند العاملين في مجال األشعة السينية 
والتغيراو الخلوية السرطانية التي تواف ت مع استخدام هلم األشعة، وكثير من أطباء األسنان 

اآلن يف دون إصبعًا تلو اآلخر بسبب مسكهم  بدؤواال دامط اللين تمادوا في التعرض لألشعة 
لألشعة وتطو  معه  لم الوقاية منها لألفالم داخل الفم. ومن هنا تطو   لم التأثير الحيوت 

 وتحسين طرق التصوير ونوعية األجهزع.

ي األشعة يشعة من أخصائلتلك األ الحيوت  تأثيرال التي تشير إلط الت ا يرتجمعت 
مجال التشخي  المرضي باألشعة, ومن العاملين في  لهلم األشعةالساب ين اللين تعرضوا 

الصنا يين  ط ظهو  تأثيراو حيوية سلبية  لطأفادو ت ا ير أخرى  ل لللك ةباإلضاف
 ,ع االختصاصيينأصبح بحوز  1950، وةدءًا من  ام اللين تعرضوا لتلك األشعةوالمرضط 

ب التي يترك جزيئاوال، هلا التأثير يمكن أن يشمل السينية معلوماو أ يدع حول تأثير األشعة
تأثيرها  أن يكمن فياألشعة هلم ، وخطو ع الحيوية األ ضاءو ، بأنوا هاالخاليا و ، منها الجسم 

 لن يظهر قبل مضي وقت طويل بعد التعرض لها، وهلا الوقت ند وم بالفترع الخفية.

 التأثير الحيوي على ال  ي  والنسج -10.2

(Bio effect on the cells and tissues) 
تتأثر باألشعة  الخاليانالحظ أن  ف ننا,لألشعة السينية الحية الخاليا  ند تعريض
 لط بعضها وةالتحديد  لط الصبغياو  بشكل واضح التأثيرهلا يظهر  و بد جاو متفاوتة

 وطو  االن سام الناشط غير العادت في التي و لط الفجواو ضمن النواع، حيث تبدأ الخاليا 
، إن ينبع الفكرة الت ليةسر ة باألشعة ومن هنا ةبشدع و بالتأثر طبيعية  سرطانية( الغير 

تأثير شديد الضر  واألذية، ولهلا السبب يلجأ إلط  وتعريض الجسم وهو في طو  النمو ذ
 ، ألنها ذاو خاليا ناشطة من سمة األشعة في ح لة مع لجة األو ام ال بيثة والسرط ن  
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وهذا هو مبد  الخاليا الطبيعية  أشد من تأثرباألشعة  هاوةالتالي تأثر  بشكل غير ا تيادت,
حد ولكن إلط   ال لية الطبيعية يأثر ماالسرط نية  شد الخلية يكون تأثر   المع لجة ب ألشعة

 قد تؤدت إلط تغيير في الشفرع الو اثية مما يؤدت  ,(, إذ إن كمية كبيرع من اإلشعا اومعيا
 .إلط تغيير في سلوك الخاليا اللت يسبب تكاثرًا و ميًا مرضياً  بدو م 

وهنا نستطيع ال ول إن األشعة تمتلك قد ع معالجة السرطان وتوليدم في آن معًا والحد 
  . الفاصل هو كمية اإلشعاا من جهة وحساسية النسيج  من جهة أخرى 

 

 ( X- ray protection)الوق ية ما األشعة   -2.11

 الحماية يجب أن تشمل الطبيب أواًل والمريض ثانيًا.إن هلم 

 ( Protection of the Operator )حم ية الطبيب    - والا 

هناك مصد ان هامان لإلشعا او، يتعرض لهما الطبيب، أولهما هو الحزمة األولية 
 والثاني اإلشعا او المتناثرع والمنعكسة  ن النسيج واألجسام األخرى، وهناك مصاد  أخرى 

  أقل أهمية منها

 التسريب  بر أنبوةة األشعة. •
 العيادع وجد انها. أثاأاالنعكاس لدى االصطدام بأجسام و  •

  هم مب دئ حم ية الطبيب  

  ال يجوز أن ي ف الطبيب إطالقًا ضمن مجال حزمة األشعة(. يجنب الحزم األولية-1

أت  لط الطبيب االبتعاد  ن المنابع األخرى لألشعة وةاللاو االبتعاد  ن  أس  المس فة -2
 (.Cm 180)المريض مسافة ال ت ل  ن 
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  اااااااان جساااااااام الماااااااااريض   إذا كااااااااان المكااااااااان ال يساااااااامح باالبتعاااااااااداسععععععععت دام الواقيعععععععع  -3
ماااااااان مااااااااادع شااااااااديدع  نعصااااااااَ يُ  هااااااااو( فيجااااااااب الوقااااااااوف خلااااااااف حاااااااااجز واق و 180Cm مسااااااااافة

 كبير (. للمادع  العدد الل ت  -Zاالمتصاص لألشعة 

 وخلف المريض زاوية ق  مة مع منبع األشعة لط الطبيب اختيا  مكان يشكل   المك ن-4
 لطبيب.إلط ا حيث تمت   ظام ال حف األشعة المنتشرع قبل أن تصل

تثبيته ومنعه من مبدأ بسيط آخر ي ي الطبيب وهو  دم مسك أنبوةة األشعة بهدف 
 الحركة إذ إن كل األجهزع تسري جزءًا من األشعة السينية أيضًا.

 ((Patient Protectionحم ية المريض   -ث ني ا 

من أهم إجراءاو حماية المريض من األشعة الت ليل قد  المستطاا من كمية الجر ة 
 المعرض لها ويتم ذلك بعدع وسائل منها  

حيث استلزمت األفالم ال ديمة زمن تعرض يصل    )( Fast Film است دام  ف م سريعة -3
 أما اليوم فيمكن استخدام األفالم السريعة التي تحتاج لجزء من الثانية ف ط. –إلط أ ةع ثوان 

  تتكون حزمة األشعة السينية من فوتوناو مختلفة ( Proper filtration )يرشيح جيد -2
بأطوال موجتها وةالتالي بطاقتها وهو ما يحدد قد ع الفوتوناو السينية  لط النفوذ  بر 
العضوية، تلك الفوتوناو الضعيفة العبو  ال تصل إلط الفلم وةالتالي يجب التخل  منها 

في التخل  من تلك الفوتوناو ألنها تشعع المريض دون جدوى منها وهنا دو  الترشيح 
واإلب اء  لط الفوتوناو األقسط ويتم ذلك من خالل استخدام مرشح من األلمنيوم يوضع أمام 

(  ندما تكون طاقة األشعة أقل 2mmحيث تكون سما ة صفيحة األلمنيوم   {أنبوةة األشعة 
 ة ال ت ل  ن فنحتاج  ندئل لسما (70KV ( أما في حالة طاقة األشعة أ بر منKV 70من  
 3mm  ){. 

يتم توجيه حزمة األشعة السينية من األنبوي  لط     ( Proper Collimation ) يوجيه جيد -3
 شكل مخروطي وتختلف أبعاد الحزمة باختالف بعد الجسم  ن األشعة فعلط سبيل المثال  
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( وهي مناسبة من أجل 2.5inchإذا كنا نصو  الجلد للمريض فيجب أال يزيد قطرها   
للحزمة صفيحة مث وةة أمام أفالم التصوير الفموية العادية. ويوضع من أجل توجيه جيد 

 مخرج األشعة   مكان خروجها ( ونتحكم بأبعاد الحزمة من خالل التحكم بأبعاد ذلك الث ب.

وتتوفر بأنواا وأشكال   ( Gonadal Shielols ) است دام ح مي   للغدد التن سلية -4
من   (0.25mm)مختلفة، إال أن ما يهمنا في االستخدام السني واقياو  صاصية بسما ة 

 مادع الرصاص.

حيث ت ل إمكانية التشعيع، كلما ازدادو المسافة  والمريض (  –المس فة بيا ) المنبع -5
 ما بين مصد  األشعة وجسم المريض.

البد من أن تكون البطانة الداخلية ألنبوةة األشعة  بط نة األنبوب المولد لألشعة   -6
وناو اللينة وال تسمح لها بالوصول للفوت مصنعة بشكل جيد ومن مادع شديدع االمتصاص

 إلط المريض وةالتالي فهي تحد من ظاهرع انتثا  األشعة.

 تسا د أيضًا في حماية الطبيب. و إن كل ما ذكر من  وامل تسا د في حماية المريض

 است دام األشعة السينية في المج ل الطبي    -2.  12

من  (Diagnostic Radiology)الطبيتستخدم األشعة السينية في مجال التشخي  
أو  ونضع خلفخالل توجيه حزمة من تلك األشعة باتجام العضو الحيوت المراد تصويرم 

، وكون العضو المراد  11)-3 شكل  قم  ,أو فيلم تصوير تألقذلك العضو شاشة  أسفل
طبيعة غير متجانسة، ف ن  ملية امتصاصه لألشعة ستكون متباينة، مما يؤدت  اد استه ذ

إلط إ طاء صو ع جيدع  ن البنية الداخلية لللك العضو، من خالل الشكل اللت يظهر  لط 
 شاشة التألق.

جسم اإلنسان بشكل  ام من أنسجة حية مختلفة من حيث بنيتها، مما يؤدت إلط  فيتأل
صاصها لألشعة السينية المسلطة  ليها، واللت يظهر  لط فيلم تباينها في  ملية امت

خي ل النسج ، بحيث يكون شكل خي ل غير متج نسالتصوير   أو شاشة التألق (  لط 
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من خيال النسج واأل ضاء األقل امتصاصًا  الحية األكثر امتص ص ا لألشعة  قل اسوداداا 
ء الحية داخل الجسم وُتعطي فكرع لألشعة. تسا د هلم العملية في توضيح وضعية األ ضا
 للمعالج  ن الحالة المرضية   إن وجدو ( للعضو المد وس.

 
 يست دم األشعة السينية  التي طبيةال تصويرال جهزة  قس م بعض (2.6) شكل  قم

 

تمتلك األشعة السينية خاصة االنتثا  ففي األجسام ذاو السما ة الكبيرع  جسم  ه م جداا  
اإلنسان(, يتعرض الشعاا السيني اللت ينفل إلط داخل ذلك الجسم لحادثة االنتثا  فيتوزا 
الشعاا الرئيسي في مختلف االتجاهاو وهلا ما يسبب  دم وضوح في الصو ع اإلشعاعية 

 بو ها الجسم ووصولها لفيلم التصوير الموجود خلف الجسم. المأخوذع. بتلك األشعة بعد 
المأخوذع نلجأ الستخدام وسائل تحد  ةاإلشعاعيولهلا السبب من أجل زيادع كفاءع الصو ع 

 من تلك الظاهرع كالمخا يط والشبكاو المضادع لالنتثا .
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 يست دم األشعة السينية  طبية  نظمة يصوير7-2)   شكل  قم )

 

 

 

 

  

 
 

 

 :من العبا ع  LASERأتت كلمة ليز   •

“Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation” 

 يعني يض يم الضو  ب إلصدا  المحثوث لإلشع االتي  •

 الث لثالفصل 
  نواا الليز ا  وخص  صه 

Lasers & Characteristics 
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 من أجل األطوال الموجية الكبيرع( ويصد  بتواتراو مكروموجية   maserالميز   •
  و اديوية.

او تهدف للحصول  لط الميز او ال ديمة و الليز او الحديثة عبا ع  ن أجهزع وت ني •
  .إصدا  مترابط

في ت انة الليز   لط الضوء  "coherent light" الضو  المترابطيدل مصطلح  •
 مواج ا منتظمة متط بقة في التواير والطو   يتألف ماوالصاد  من منبع ضوئي 

 . وتوافق جسيماو تؤثر بنفس اللحظة وةنفس المكان  واالستقط ب

ضعيفة التبا د  أت تكون أشعة الحزمة قريبة جدًا من  تكون الحزمة الليز ية  •
  قليلة االنفراج(. حزمة ضي ة بعضها 

 أيضاً  وجعلها متوازية و يمكن تفري هايمكن ت ريبها و أت   بعدس   است دامه يمكا  •
 .(األشعة السينية استخدام العدساو معجمعها.  ال يمكن 

 مبد  إصدا  الضو  الليز ي  - 3.1

 يع  يف 

حالة االست را  األقل طاقة.  مفهوم االمتصاص و   الح لة األس سية للذ ة
 (.اإلصدا 

         ط قة الح لة األس سية.  على ماط قته   يكون الح ال  التي    لح لة المث  ةا

من  اإللكترون والل ع  نت الإلط اؤدت يامتصاص الل ع لطاقة خا جية االمتص ص  
 طاقية أ لط. سويةإلط  سوية طاقة
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يحدأ بل ع مثا ع باألصل نتيجة اصطداماو حركية أو طاقة   اإلصدا  التلق  ي
 (. وهلا اإلصدا  غير مترابطحرا ية مكتسبة وينتج دون تدخل خا جي.  

طردًا مع ثابت  tيتناسب  دد الل او التي تب ط بحالة إثا ع بعد مرو  زمن قد م 
وهلا الثابت يتعلق بالل ع المثا ع وةمستوى اإلثا ع و بالموجة  Ʈ مر الحالة المثا ع 

الصاد ع ويساوت من الثانية حتط أجزاء النانو ثانية.تصد  األشعة هنا بتواتر ثابت 
لطاقة اللت يحدأ بينها االنت ال ويمكن أن يتغير هلا  يتحدد بالفرق بين مستويي ا

التواتر بفعل مفعول دوةلر نتيجة التهيج الحرا ت لمرا ز اإلصدا   مما يؤدت 
 لتعرض خط الطيف  تعرض دوةلر(وهو يرتبط بد جة الحرا ع والضغط. 

يحدأ في ذ ع مثا ع أصاًل ون وم ب لفها بفوتون خا جي يمتلك   اإلصدا  المحثوث
 لهما ذاو الطاقة وذاو اقة السوية المثا ع وينتج  نه إصدا  فوتونين مترابطين ط

الطو  واالتجام أو االست طاي(.أت أننا قمنا بتضخيم الطاقة وحصلنا بداًل من طاقة 
فوتون واحد  لط طاقة فوتونين وتتكر  هلم العملية مراو  ديدع وفي كل مرع تزداد 

 قيمة الطاقة  الناتجة.

 ((الفوتون المحرض تساوت طاقة الفوتون المتحرضطاقة    
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ال بااااااد ماااااان حاااااادوأ االن ااااااالي اإلسااااااكاني  شععععععروط حععععععدوث الليععععععز ة    - 2.3
( ضاااااااوء فاااااااالش قاااااااوت  يساااااااتخدم للضاااااااخ اإللكتروناااااااي الخاااااااا جي   طاقاااااااة خا جياااااااة

فاااااي وساااااط  أ بااااار قاااااد  ممكااااان مااااان اإللكترونااااااويساااااا د هااااالا الضاااااخ  لاااااط تزوياااااد 
بطاقاااااااة خا جياااااااة لتنت ااااااال إلاااااااط مساااااااتوياو الطاقاااااااة األ لاااااااط فتصااااااابح ماااااااادع  اللياااااااز ع 

اللياااااااز  مكوناااااااة ماااااااان ذ او ذاو إلكترونااااااااو مثاااااااا ع ونسااااااااميها بالااااااال او المثااااااااا ع .و 
يجاااااب أن  نحصااااال  لاااااط  ااااادد كبيااااار مااااان الااااال او المثاااااا ع للحصاااااول  لاااااط لياااااز  , 

التعععععوزا أو  population inversion) التعااااادادتسااااامط هااااالم العملياااااة باااااان الي 
السعععك ني المعكعععوا  ي جععععل ععععدد العععذ ا  المثععع  ة فعععي مععع دة الليعععز   كبعععر معععا 

إن قلااااب التعااااداد هااااو الااالت يجعاااال الضااااوء الاااالت تنتجااااه .ععععدد العععذ ا  غيعععر المثععع  ة
المااااااادع ليااااااز ًا وإذا لاااااام نصاااااال إلااااااط مرحلااااااة ان ااااااالي التعااااااداد ف ننااااااا سنحصاااااال  لااااااط 

 ضوء  ادت.

قد أو االن الي السكاني يتم  ن طريق مضخة للطاقة خا جية  مضخة ضوئية 
 .تكون ليز ًا آخر(

 

hfEEE ==− 12
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 خص  ص الضو  الليز ي  –3.3

 . monochromatic light ضو   ح دي اللون هو  عموم ا ضوء الليز   - 1

 حول أطواله الموجية. الطيف الكهرطيسي بمحدودية وضيقيتميز أيضًا  - 2     

أ بر با    الطاقة الصاد ع من واحدع السطح(سطوا الليز    ذا  سطوا ع لي - 3     
 مرع ت ريبًا من سطوا ضوء ت ليدت. 10,000000

 الضوء الليز ت مترابط. – 4     

 .وحدانية الخط الطيفي – 5     

 .زاوية انفراج الحزمة الليز ية صغيرع جداً  -6    

  قس م جه ز الليز   –3.4

  .وسط الربح ) الوسط الفع ل(  يمكا  ن يكون غ زي ا  و س   ا  و صلب ا  -1    

 ...إلخ. المض ة يمكا  ن يكون ضو ية  و كهرب  ية  و كيمي  ية  و ليز ية-2

 مرآع  ا سة بشدع.3 -

   قا ن الخرج   يخرج منها الضوء الليز ت(. نصف شفافة – مرآع نصف  ا سة4-

 الحزمة الليز ية.-5

وسط الربح   م دة يسمح بتض يم الضو  ) ويشترط  ن يكون عدد الذ ا  المث  ة فيه 
 ويمكن التحكم بن اوع وأبعاد وشكل وتركيز وسط الرةح .  كبر ما عدد الذ ا  المستقرة(. 
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 ( 3-1شكل  قم)
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 ( 3-2شكل  قم)

 

 

 مج ل إصدا  الضو  الليز ي  –3.5

مج ال  األشعة فوق ثم  visible light المج ل المر ي يبدأ مجال إصدا  الضوء الليز ت من
ويجرت حاليًا استخدام  Infra Red  مج ال  األشعة يحت الحمرا ، ثم  UVالبنفسجية الع 

 .مج ل األشعة السينية

  نواا الليز ا   –3.6

منها ما هو غازت ومنها ما هو سائل ومنها ما هو صلب، كما  ثالثة أنواا  او ليز  ال
 . لن نلكرها هناتوجد أنواا ليز ية أخرى 

  الليز ا  الغ زية -3.6.1

يعمل  ند   helium-neon laser (HeNe) نيون  -ليز  الهليوم •
الليز او تعمل  ند الطول هلم  دد كبير من األطوال الموجية. و 
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من فضة التكلفة.  ويست دم في المع لجة  وهي  nm 633الموجي 
 كبديل عا اإلبر الصينية 

. Carbon dioxide lasersليز ا  غ ز ث ني  كسيد الكربون  •
تستطيع ليز او غاز ثاني أ سيد الكرةون أن تصد  مئاو الكيلوواط 

حيث يكون .  µm 10.6و µm 9.6الطوليا الموجييا  ند 
كبير جداا وب لت لي يمكا  امتص ص الجسم لهذيا الطوليا الموجييا

است دامهم في الجراحة في ح ل ك ن المنبع الضو ي الليز ي هو  
 . CO2غ ز ث ني  كسيد الكربون 

،  nm 528.7-351التي تصد  في المجال ليز ا  األ غون اإليوني  •
 514.5و  nm 488و  nm 458ولو أن أ ثر الخطوط شيو ًا  

nm . ب لمشيمية لدى المص بيا بدا   يست دم في لحم الشبكية
 .السكري 

يولد الضوء فوق البنفسجي  ند الطول الموجي ليز  النتروجيا  •
337.1 nm . 

ليز او غازية تولد األطوال الموجية فوق   ليز ا  األيون   المعدنية •
 .البنفسجية البعيدع 

فوق   الليز ا هو أحد أشكال   excimer laserليز  اإلكس يمر  •
 . البنفسجية

وليز  اإل سايمر يجمع في الحالة النموذجية بين غاز خامل 
  األ غون أو الكريبتون أو الكزينون( وغاز فعال   الفلو  أو  

 الكلو (. 
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بأنه     يض ا  . يمت ز ليز ا  اإلكس يمر(((يست دم إلزالة الوشم  و صن عته))) •
يمكا  ن يزيل طبق    قيقة ما سطح الم دة ما دون يس يا  و يغيير  

ا يف ا استط عة هذه إن  لب قي الم دة الذي يظل سليم ا )يس يا موضعي(.
وفي   (()وخ صة جراحة العيا ب لليزك)الليز ا  يجعله  مفيدة في الجراحة 

 . ((المع لجة الجلدية))

• LASIK or Lasik    تعني جراحة العين بالليز  أو تصحيح الرؤية بالليز 
 .  قصر أو مد البصر أو الالن طية(

 

 الصلبة   الح لة ليز ا  –3.6.2

قضيبًا بلو يًا صلبًا  أو من الزجاج و يشاي بأيوناو تح ق شرط  تستخدم هلم الليز او
 إصدا  شعاا ليز ت   الشائبة هي التي تح ق االنعكاس السكاني  وةالتالي شرط الليز ع(.

 أ سيد األلمنيوم  صلب تم تصنيعه كان ليز  الياقوو المحضر من الياقوو أول ليز 
corundom   .)المشوي بالكروم 

الليز  الصلب المستخدم في  االن الي اإلسكاني في الل او  الشائبة. حالة لطيتم الحفاظ  
 . Nd:YAGليز    يق اإلتريوم واأللمنيوم المشوي بالنيوديوم  مجال العينية هو

 الية في المجال تحت األحمر من  يمكن لجميع ليز او الحالة الصلبة أن تولد استطا او
وتستخدم هلم الليز او في . nm 1064طيف اإلشعا او الكهرطيسية  ند الطول الموجي 

 صنا ة مؤشراو ليز ية باللون األخضر.

في ال طع واللحام والرسم  لط المعادن والمواد األخرى، وفي  هلم الليز او أيضاً  تستخدم 
 لصباغية.المطيافية أيضًا وفي ضخ الليز او ا
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 ( 3-3شكل  قم)


