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

والتي , ال نستطيع تفسير العديد مف الظواىر التي ترتبط بشكؿ مباشر باألشعة الكيرطيسية    
يشكؿ الضوء أحد مكوناتيا و الجزء المرئي منيا إال مف خالؿ معرفتنا بالطبيعة المزدوجة 
لألشعة الكيرطيسية والمتمثمة بامتالؾ تمؾ األشعة لشكميف مختمفيف ظاىريًا إال أنيما يتمـ 

. بعضيما اآلخر
 (The first form) الشكؿ األوؿ –1 .1 . 1

 باتجاه مستقيـ وبسرعة تعادؿ سرعة موجة تسير في الخالءعبارة عف :الشعاع الكيرطيسي
الضوء  

s
mC 81098.2  ونستطيع مف خالؿ ىذا الشكؿ تفسير العديد مف الظواىر 

 الكيرطيسية دوف حدوث أي تبادؿ لمطاقة ةانتشار األشع)الناتجة عف األشعة الكيرطيسية 
االنعكاس واالنكسار أو االنعراج و :  ويظير ذلؾ مف خالؿ حوادث)مابيف اإلشعاع والمادة

. التداخؿ

 الفصؿ األوؿ 
األشعة الكيرطيسية 

"Electromagnetic radiation" 

 الضوء وطبيعتو
 "The Light and The Light Nature" 
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 The second form))الشكؿ الثاني- 1 .1 . 2

 ندعوىا بالفوتونات مجموعة مف الجسيمات الضوئيةعبارة عف : َيعتبر الشعاع الكيرطيسي
 تعطى طاقة الفوتوف ,  ندعوىا بالكوانتـ الطاقة الواحد كمية مف و يمثؿ الفوتوف

 

 :                                  بالعالقة 

                                       hE 

h: (نسبة لمعالـ بالنؾ الذي افترض أف الضوء يتألؼ مف جسيمات ضوئية) ثابت بالنؾ. 

: تردد اإلشعاع الكيرطيسي . 

المفعوؿ الكيرضوئي : تمكف ىذا الشكؿ لإلشعاع الكيرطيسي مف تفسير العديد مف الظواىر
 .إشعاع الجسـ األسود –  مفعوؿ كومتف–شعة السينيةاأل توليد –ألنيشتايف 

المظير الجسيمي والذي تأكد مف ,  يمتمؾ مظيريف اثنيف متكامميفالضوء وىكذا فإف 
بيف خالؿ تجارب عديدة لرذرفورد وشادويؾ وطبيعة األشعة السينية المتولدة عف انتقاالت 

 .(الكيرضوئي  ) الذرية ومفعوؿ أنيشتايف مستويات الطاقة

 (Simple Harmonic Motion) : الحركة التوافقية البسيطة –1 .1 . 3
 تنتشر ىذه الحركة في وسط ما مف خالؿ  ,اىتزازية موجية  كتمة تيتز وفقًا لحركةحركة ىي

عمى ىيئة موجة تحمؿ طاقة تنتشر مف نقطة إلى أخرى مجاورة ليا في وسط  اضطرابإنتاج 
 . وىو ما يسمى بالموجة التوافقية البسيطة وميما كاف نوع تمؾ الموجة, االنتشار

 :ومف األمثمة عمييا

 بنابض حركة كتمة مربوطة. 

 البسيط البندوؿ حركة. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9
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/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B6
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
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84
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: خواص الحركة التوافقية البسيطة
  يتناسب تسارع الكتمة طردًا مع مقدار اإلزاحة عف وضع االتزاف. 

 يعاكس تسارع الكتمة اتجاه اإلزاحة أو الحركة. 

  الزمف الدوري  )وىي حركة تكرر نفسيا بشكؿ دوري ( T. 

 سعة الحركة الموجية  A تكوف ثابتة وموجبة. 

 تسعى دومًا الكتمة الميتزة لمعودة لوضع االتزاف.  

 يكوف التردد والزمف الدوري ثابتاف.  

  الطورϕ  يحدد مكاف انطالؽ الموجة عمى محور الػ Sin. 

 :يمكف التعبير عف الحركة التوافقية البسيطة بالمعادلة العامة
 

)2()(   ftACostx 

 

  . ϕ والطورالزمف  tىو التردد و fسعة االىتزاز و  A واإلزاحةمثؿ ت x حيث  

 الطور معدومة ويكوف  اإلزاحة تكوف  ( t=0:  أي)قبؿ بدء الحركة االىتزازية   
:           يساوي

2


  

 :تعاريؼ ىامة
 . ىو الزمف الذي يستغرقو الجسـ أو الكتمة النجاز موجة أو اىتزازة كاممة:Tالزمف الدوري 

 . عدد االىتزازات أو الموجات الكاممة في الثانية الواحدة : f التردد

 :  wالسرعة الزاوية لمجسـ الميتز أو نبض الحركة االىتزازية 
T

f



2

2  

 إلىلحركة التوافقية البسيطة ىو الكتمة المثبتة ا كما ذكرنا أنفًا مف األمثمة الواضحة عف 
 .نابض

, أي يكوف النظاـ متزف  بوال تؤثر أي قوة عمى الكتمة المثبتةالنابض في حالة عدـ تمدد 
  ببذؿ قوة إلعادتياالنابض سيقـو االتزافوعند ابتعاد الكتمة عند موضع االستقرار أو . ومستقر

       : وتعطى ىذه القوة حسب قانوف ىوؾ بالعالقةمرة أخرى إلى موضعيا األصمي, 

 

kxFx 
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 .  النابضثابت  K و اإلزاحة x والنابضىي القوة التي يولدىا  F حيث

 :أي نظاـ يتحرؾ بحركة توافقية بسيطة يحتوي عمى سمتاف رئيسيتاف  :بشكؿ عاـ 

 يتـ بذؿ قوة إلعادة النظاـ مرة أخرى إلى وضع االتزاف عند التحرؾ بعيدًا عف مركز :أوالً 
 .االتزاف

,  و تعاكسيا بالجية التي يقـو بيا النظاـاإلزاحةالقوة المبذولة تتناسب طرديًا مع  :ثانياً 
  . السمتافاف ىاتافيحقؽ (النواس البسيط- إلى نابض الكتمة المثبتة ) ىما تناولناافذؿ اؿفوالمثاال

 

 

 

 

 

 

 



  جامعة الشام الخاصة–الفيزياء العامة 

6 

 

 

 :أنواع األمواج واالىتزازات
تكوف جية االىتزازة متوافقة مع جية انتشارىا وينتمي لذلؾ النوع الموجة  :األمواج الطولية :أوالً 

 .الصوتية

تكوف جية االىتزازة متعامدة مع جية انتشارىا وينتمي لذلؾ النوع  :الموجة العرضانية :ثانياً 
 .(الموجة الضوئية )الموجة الكيرطيسية 

        يعبرعف كؿ جسيـ مف ىذه الجسيمات بموجة تفسر سبب انعراج الشعاع الضوئي 
 . الخ ..... الجسيمي وانكساره أو انعكاسو 

 : عندئذ تكوف كمية حركتو تعطى بالعالقةm0بفرض أف الجسيـ يمتمؾ كتمة سكونية 

VmP  

 : حيث إف

2

2

0

1
C

V

m
m



 

C : سرعة الضوء في الخالء .V : سرعة الجسيـ .
 :وتحسب الطاقة الكمية لذلؾ الجسيـ بعالقة أنيشتايف 

2mCE  

2242               :        حيث إف 

0

2 CPCmE  

أما في حالة جسيـ مثؿ الفوتوف الذي كتمتو الكونية  00 m فإف طاقتو الكمية  :
 

(1-1       ))  









C

C

h
P

CPE

;
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 :أو ( كمية الحركة لمفوتوف ذو التوتر  ) (1-1)

(2-1                       )


h
P  

 V ويتحرؾ بسرعة mبعالقة دوبروي التي تعطي لكؿ جسيـ يمتمؾ كتمة ( 1-2)تسمى العالقة 
 :شكاًل موجيًا طوؿ موجتو

                                                      
Vm

h


 

 خصائص األشعة الضوئية- 1 . 2

)Light rays properties( 

تمتمؾ األشعة الضوئية الخصائص  ذاتيا التي تمتمكيا األشعة الكيرطيسية أي ليا طبيعة 
 : بحيث إف  وطوؿ موجي موجية ذات تواتر 

 

تتمثؿ بمجموعة مف الجسيمات التي تدعى الفوتونات والتي تمثؿ ,  وطبيعة جسيمية
 :بدورىا كمًا مف الطاقة تعطى طاقة الفوتوف بالعالقة  hE                

 . وىذه الجسيمات عديمة الكتمة السكونية وعديمة الشحنة الكيربائية

وقد جرت العادة عمى تصنيؼ الموجات الكيرطيسية إلى عدة أنواع حسب ترددىا 





2
 أو

حسب طوليا الموجي 



C

 األنواع المتعددة لألشعة الكيرطيسية  (1-3) ويبيف الشكؿ

يسمى بطيؼ األشعة الكيرطيسية والذي يمتد مف األمواج اليرتزية الراديوية إلى والمؤلفة لما 
األشعة الكونية مرورًا باألمواج المكروية فاألمواج أو األشعة تحت الحمراء فاألشعة المرئية 

 وىذه الحدود الموجودة بيف مختمؼ أنواع  ثـ فوؽ البنفسجية تمييا األشعة السينية فأشعة 

  )(
1

1

m

SmC
S
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 .الموجات الكيرطيسية إنما ىي حدود اصطالحية 
 

 
 

 

 طيؼ األشعة الكيرطيسية (1-1)شكؿ رقـ 
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 :(الضوء الشعاعي)المسار الضوئي - 1 . 3

)Optical path( 
  

 ألنو  :( Ray Optics )الضوء الشعاعي - الضوء اليندسي  يدعى -1.3.1
ِإّف انتشار الضوء في وسط متجانس : , فنقوؿيستخدـ طريقة األشعة في تمثيؿ انتشار الضوء

ويشترط أف يكوف ). يكوف وفؽ خطوط مستقيمة في اتجاه يتحدد باألشعة الممثمة لالنتشار
  وذلؾ إذا كانت أبعاد األجساـ والفتحات كبيرة بالنسبة لطوؿ موجةالتداخؿ واالنعراج ميمالف

 موقع تشكؿ يحددو إنما  خياؿلؿال يتطرؽ لمشدة الضوئية لمجسـ  أو  وىو. (الضوء
 . مقموب أـ صحيح– ا وىؿ الخياؿ حقيقي أـ وىمي ـالجسـ والخياؿ وأبعاد كؿ منو

عمى قانونيف في عند انتشاره في أوساط مختمفة  يعتمد الضوء اليندسي - 1.3.2
 في كؿ مرة يصادؼ الضوء سطحًا يفصؿ بيف وسطيف االنعكاس وقانونيف في االنكسار

.  بخواصيما الضوئيةمختمفيف

:    نوعافreflectionاالنعكاس -1.3.3

 -زاوية ورود األشعة تساوي زاوية االنعكاس:(السطح أممس)  specular مرآوي -(1)
  . aشكؿ

 سطح مختمؼ األنسجة – السطح خشف) diffuse تبعثري أو انتثاري- (2)     
 .bشكؿ - زاوية ورود األشعة  ال تساوي زاوية االنعكاس : (الحية

 

 



  جامعة الشام الخاصة–الفيزياء العامة 

10 

 

 

 

  

 نوعا االنعكاس (1-2)رقم  شكل

 (المرآوي) قانونا االنعكاس: 

 .زاوية الورود تساوي زاوية االنعكاس -1

يقع كؿ مف الشعاع الوارد والشعاع المنعكس والناظـ في المستوي نفسو, ووقوع  -2        

  .الشعاعيف الوارد والمنعكس في جيتيف متقابمتيف مف الناظـ

 
 قوانٌن االنعكاس (1-3)رقم  شكل
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تصوير الصدى تعتمد تقنية  : التطبيقات الطبية لظاىرة االنعكاسمف 

 . عف النسج المختمفة في الجسـعمى انعكاس األمواج فوؽ الصوتية (اإليكوغرافي)
 دراسة الميزر حيث يتـ  تنظير عند  ظاىرة االنعكاس أيضًا نستفيد مفأننا كما 

البنى األنبوبية في الجسـ كالجياز اليضمي أو البولي  باالعتماد عمى انعكاس 
 .  الذي يصدره الميزر عف جدراف البنى األنبوبيةالضوء المرئي

 :refraction -  انكسار الضوء  -1.3.4   

عندما تعبر األشعة الضوئية السطح الفاصؿ بيف وسطيف مختمفيف فإنيا تغير اتجاىيا     
. refractionيطمؽ عمى ىذه الظاىرة اسـ االنكسار . ة انتشارىابسبب تغير سرع

 قانونا االنكسار: 

 .  (1-4) رقـ  كما في الشكؿشعاعيونظر  ويمكف النظر لالنكسار مف وجية 

 

 (1-4)شكؿ رقـ 

   :(قانوف سنيؿ )القانوف األوؿ -1
ti nn  sinsin 21 
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:n1   قرينة االنكسار لموسط األوؿ . 

 :n2  قرينة االنكسار لموسط الثاني . 
i :زاوية الورود. 

t : زاوية االنكسار. 

.  قرينة انكسار الوسط الثاني بالنسبة لألوؿ بيف النسبة قرينة االنكسار النسبية وىي n تسمى
 .وتدعى قرينة االنكسار المطمقة عندما الوسط األوؿ ىو الخالء

 

 القانوف الثاني  -2

 في  الفاصؿ بيف الوسطيفالمنكسر والناظـ عمى السطح الشعاع يقع كؿ مف الشعاع الوارد و
  .(في جيتيف مختمفيف بالنسبة لمسطح الفاصؿ). مستٍو واحد

 (الصفر= زواية الورود  ) يرتد الشعاع المنعكس عمى نفسو في حاؿ وروده ناظمياً      
        .وعندما يرد الشعاع الوارد بشكؿ ناظمي يتابع مسيره في الوسط الثاني دوف انكسار

 .(ينكسرسالجزء اآلخر فإف جزء مف الشعاع الوارد ينعكس  عندما )

يقترب الشعاع الوارد عند انكساره مف الناظـ إذا كانت قرينة انكسار  :مالحظة ىامة 

أي في حالة الوسط الثاني أشد كثرًا  ) مف قرينة انكسار الوسط األوؿ أكبرالوسط الثاني 

  ( .n2 > n1  ( .والعكس صحيح  (لمضوء

 :مف التطبيقات الطبية لظاىرة االنكسار

لالنكسار أىمية كبيرة عند السطوح الكروية الكاسرة لمضوء التي تفصؿ بيف مختمؼ أوساط - 1

12

2

1

1

2

sin
sin n

v
v

n
n

t

i 
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 .العيف

 استخداميا في الكشؼ عف النخور السنية يمكف ) Tأشعة  )انكسار أشعة التيراىرتزإف  2- 

 انتقاؿ أشعة التيراىرتز  مف نسج عند في مراحميا المبكرة باالعتماد عمى تغير قرينة االنكسار 
السف السميمة نحو النسيج المنخور, خالفًا لألشعة السينية التي ال تنبئ عف النخر إال بعد أف 

 .يكوف قد استفحؿ في المادة السنية

  :الكاسر الكروي – 1.3.5

  تطبيقات قوانيف االنعكاس واالنكسار عند السطوح الكرويةمف أىـالكاسر الكروي  •

 (الطرؼ الذي يقع منبع األشعة أمامو)الطرؼ األمامي لمكاسر( 1.4)الشكؿ  •
 .والطرؼ الخمفي ىو الطرؼ اآلخر

 
 (1-4)شكؿ رقـ 

  كروياؿكاسر اؿسطح اؿخصائص: 

,  n2 و n1 بقرينتي انكسارىما مختمفيفيفصؿ بيف وسطيف شفافيف ىو  وR, نصؼ قطره- 
وىو المستقيـ الواصؿ بيف المنبع الضوئي ومركز سطح الكاسر  ) محوره الضوئيOCيمثؿ 

تجدر . ، األشعة الضوئية التي تنتشر وفؽ محوره الضوئي تعبره مف دوف انكسار(الكروي
 . أىمية  الكاسر الكروي في كونو يفصؿ بيف مختمؼ أوساط  العيفاإلشارة إلى 
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  .ىو نقطة تقاطع المحور الضوئي لمكاسر مع سطح الكاسر :رأس الكاسر- 

 الكاسر  معادلة السطحباالعتماد عمى قانوف سنؿ والزوايا الصغيرة نحصؿ عمى  •

  : الكروي

 

 q وبعد الخياؿ عف رأس الكاسر Pبعد الجسـ عف رأس الكاسر العالقة السابقة بيف   تربط 
  . بقرينتي انكسار وجيي الكاسر المختمفتيفRونصؼ قطر الكاسر 

 ورأس Iالمسافة  والبعد بيف خياؿ الجسـ )qمعرفُة البعد :  الكروي في الكاسريساعد  -
, أي إيجاد العالقة p عف رأس الكاسر وىو  O إذا عرؼ بعد  Oخياؿ نقطة مضيئة  (الكاسر

 وقرينتي انكسار الوسطيف الواقعيف عمى R  ونصؼ قطر الكاسر p بداللة qالتي تعطي 
   .n2 و n1 طرفي السطح الكاسر وىما 

أي في  (حالة العدسات المقربة)الكاسر  خمؼ السطح الخياؿ الحقيقي لمجسـتشكؿ ي-  
 أي بنفس جية الكاسرأماـ السطح تشكؿ ي والخياؿ الوىمي, الجية األخرى بالنسبة لمجسـ

 (.حالة العدسات المبعدة )الجسـ

  :العدسات - الكاسر الكروي أىـ تطبيقات –

 ىي وسط شفاؼ كاسر لمضوء محدود بسطحيف محدبيف أو مقعريف أممسيف , :تعريؼ العدسة
أو بسطح منحف وآخر مقعر أو محدب, ويكوف لمسطحيف محوٌر مشترٌؾ يمر مف مركزي 

 .السطحيف يسمى المحور األصمي لمعدسة

  Camerasتستخدـ العدسات في العديد مف األجيزة البصرية كالمصوِّرات  •
  .Microscopesوالمجاىر  Telescopes والمقاريب 

R

nn

q

n

p

n 1221 
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 .يشيع استخداـ العدسات في تشكيؿ األخيمة باالنكسار •

  أشكاؿ العدسات( 5-1 )يوضح الشكؿ   •

 

 (1-5 )شكؿ رقـ

 :والعدسات على نوعٌن

.  وىي عدسة محّدبة الوجييف أو ذات وجو محّدب وآخر مستٍو أو مقعر:عدسة مقربة 1-
وتكوف أطرافيا أرؽ مف وسطيا, وتممؾ خاصية كسر األشعة الضوئية باتجاه محورىا األصمي, 

 (.6-1 ) الشكؿ  (F),في نقطة واحدة  (بعد كسرىا)وتقـو بتجميع األشعة المتوازية 

2 5 3 1 

 .  محدبة مقعرة3-.            محدبة مستوية2-.            (مقربة)  محدبة الوجه1-

 . مقعرة محدبة6-.             مقعرة مستوية5-.         (مبعدة ) مقعرة الوجهين4-

4 6 

C2 

R1 

C1 

R2 

 (6-1)شكل رقم 
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 وىي عدسة إما أف تكوف مقعرة الوجييف أو أحد وجيييا مقعر الشكؿ واآلخر :عدسة مبعدة 2-
وتكوف أطرافيا أسمؾ مف وسطيا, وتقـو بكسر األشعة الضوئية الساقطة . إما مستويًا أو محدباً 

 .(7-1)عمييا بعيدًا عف محورىا األصمي, شكؿ 

األشعة , فإف إذا أسقطنا حزمة ضوئية متوازية عمى عدسة مقربة بشكٍؿ مواٍز لمحورىا األصمي
أو )محرؽ , تسمى  عمى المحور األصميF1تنكسر مقتربًة مف المحور في نقطة ما  الواردة
  .(a-1-8  ) شكؿ رقـ العدسة (بؤرة

إذا سقطت الحزمة الضوئية المتوازية عمى عدسة مبعدة, فإنيا تبرز مف الوجو اآلخر أما 
 الواقعة عمى المحور F1لمعدسة مبتعدًة عف محورىا األصمي, وتبدو كأنيا صادرة عف النقطة 

البعديف المحرقييف متساوياف في العدسات إف .(b-1-8  )شكؿ رقـ  المبعدة األصمي لمعدسة
ff ) )الرقيقة 

21
 العدسة التي تكوف سماكتيا صغيرًة جدًا  ىي تمؾ والعدسة الرقيقة

 .وميممًة بالنسبة لبعدىا المحرقي

R1 

C1 

 (7 - 1)رقم  شكل

 

 

 

C2 

R2 
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 المصورات والعيف: 

تعتمد كؿ مف العيف والمصورة عمى ظاىرة انكسار األشعة الضوئية في العدسات وعمى تجميع 
 .األشعة المنكسرة في بقعة محددة

 مف الحساسات الضوئية بداًل array)  ) تستخدـ نسؽ(المصورة الرقميةؾ)وبعض المصورات 
 . وبعضيا اآلخر يستخدـ فيمـ تصوير.عف الفيمـ

رة رقمية البشرية تشبو لعيفا        (نسؽ) عمى فالمصوِّرة الرقمية تشكؿ خيااًل حقيقياً . مصوِّ
 عمى تشكؿ العيف خيااًل حقيقياً  مف الحساسات الضوئية ؛ وكذلؾ CCD arrayصفيؼ 
(  cones والمخاريطrodsالُعَصّيات) مستقبمة لمضوء خالياوىي غشاء يتكوف مف  :الشبكية
.   بشكؿ مناسب؛ إال أف آلية التقريب مختمفةمرتبة

رة  عند تغير بعد تقترب العدسة مف الفمـ أو تبتعد عنو لكي يقع الخياؿ عميو : في المصوِّ

f 

F1 

 (a-1-8) الشكل

 

 

 

F2 

f 

F2 F1 

f f 

 (b-1-8) الشكل
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. الجسـ

؛ ِإْذ فتكوف العدسة عمى بعد ثابت مف الشبكية ولكف بعدىا البؤري قابؿ لمتغيير :أما في العيف
 . يعدؿ البعد البؤري لإلبقاء عمى بعد الخياؿ ثابتًا لدى تغير بعد الجسـ

.  يؤدي دور الحظار في المصورة و يتحكـ بشدة الضوء الداخؿ لمعيف:العيف بؤبؤ

تتوسع بالضوء الشديد فتضغط عمى )تحيط بالبؤبؤ وتضبط أبعاده وىي نسيج عضمي :القزحية
  .(ينقص قطر الفتحة– البؤبؤ فتنقص أبعاده 

 

 (1-9)شكؿ رقـ

ىي عممية تغيير البعد البؤري لعدسة العيف عندما يقع الجسـ بيف نقطة المدي  :المطابقة

 لألجساـ  عمى الشبكيةو واضح تتمكِّف العيف مف تشكيؿ خياؿ حاد وذلؾ لكي. ونقطة الكثب
 far ) إلى نقطة المدى(near point)الواقعة عمى مجاؿ مف األبعاد مف نقطة الكثب 

point) .
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             -  b     جسـ قريب  a                               -   جسـ بعيد 

 :البعد البؤري لعدسة العيف يكوف

            (a)   حالة األجساـ البعيدةأطوؿ في. 

 (b)                   حالة األجساـ القريبةأقصر في. 

 (1-10)شكؿ رقـ

العضالت حيث تكوف , وىي تنتج عف تغيير بشكؿ عدسة العيف بفعؿ العضالت اليدبية
 وتكوف العدسة منبسطة ورقيقة عندما الجسـ المنظور يكوف بعيداً  اليدبية مسترخية

تقدر نقطة الكثب لدى الشباب . مما يجعؿ البعد البؤري ليا أطوؿ والعكس صحيحنسبيًا 
 .  ∞ نقطة المدى عند الالنياية و  Cm 25 بنحو

االنكسار في - مرور نبضة ضوئية خالؿ الموشور- 1 . 4
 :The Refraction in Prism))الموشور
مثؿ الزجاج, محدود بوجييف مستوييف يتقاطعاف حسب  شفاؼ ىو وسط :المنشور أو الموشور

 (A) زاوية الموشور. مستقيـ يسمى حرؼ الموشور, قاعدة الموشور ىي الوجو المقابؿ لمحرؼ

 ويرجع السبب في تحمؿ الضوء األبيض إلى ألوانو المختمفة أثناء . ىي الزاوية المقابمة لمقاعدة

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81
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. مروره داخؿ الموشور إلى اختالؼ سرعة الضوء في مادة المنشور عف سرعتو في اليواء
بزوايا انكسار مختمفة,  (الزجاج)وىذا يؤدي إلى انكسار شعاع الضوء عند دخولو الوسط 

 فينفصال عف بعضيما,  مف انكسار الموف األزرؽأصغرفيكوف انكسار الضوء األحمر 
وحيث أف الضوء األبيض مثؿ . ويخرج الشعاعاف األحمر واألزرؽ مف الموشور منفصميف

ضوء الشمس يحتوي عمى مجموعة مف األلواف تشمؿ تحت الحمراء والحمراء واألصفر 
واألخضر بدرجاتو واألزرؽ السماوي واألزرؽ بدرجاتو إلى األشعة البنفسجية وفوؽ البنفسجية, 

األلواف الضوئية تنفصؿ عف بعضيا البعض بفعؿ الموشور، الختالؼ معامؿ جميع تمؾ ف إؼ
 وتسمى تمؾ الحادثة الطيؼ الضوئي , ونحصؿ عمى ما يسمىانكسار كؿ لوف في الموشور

 . بحادثة تحميؿ أو تبديد الموشور لمضوء

ونظرًا ألف , (قوس قزح ألواف) يستخدـ الموشور في عممية تحميؿ الضوء إلى ألواف الطيؼ
كؿ عنصر مف العناصر الكيميائية لو طيؼ ضوئي خاص بو, مثؿ بصمة اإلصبع بالنسبة 

لإلنساف, ينبعث ىذا الطيؼ الضوئي مف العنصر عند إثارة ذراتو بالحرارة العالية مثاًل, يظير 
بعدد تحميمو خمؼ الموشور عمى ىيئة خطوط ضوئية متوازية, فيمكف عف طريؽ ذلؾ التعرؼ 

 .كؿ عنصر يمتمؾ طيؼ ضوئي وأطواؿ موجية خاصة بو وىي تدؿ عميو- عمى العنصر

وأف ) مثمث متساوي األضالع أو مثمث متساوي الساقيف عمى األقؿ)فرض الموشور متماثؿ ف
ورأسو  تويمر داخؿ الموشور موازيًا لقاعد δأقؿ زاوية انحراؼ الذي يحقؽالشعاع 
nprism كؿ مف الموشور معامؿ انكسار يمكف اشتقاؽ العالقة بداللة، σ  الزاوية

والوسط خارج  
n0 (عادة اليواء) الموشور

. 

 تحدث عندما تتساوى زاوية الورود مع : mزاوية االنحراؼ األصغري و يرمز ليا بػ   
            : و في ىذه الحالة الخاصة نجد أفزاوية البروز 

        
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/%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/%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%82%D9%88%D8%B3_%D9%82%D8%B2%D8%AD
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%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%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/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/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/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/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
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
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)شكؿ رقـ

محاطا باليواء ، nيكوف الموشور عادة مف الزجاج الذي نعتبر قرينة انكساره المطمقة   
أي أف قرينة االنكسار المطمقة ، الذي تعتبر قرينة انكساره المطمقة عمميا مساوية الواحد 

 .لمادة الموشور أكبر مف قرينة االنكسار المطمقة لممادة المحيطة بالموشور

 : و حسب قانوف االنكسار األساسي فإف 

    و         

 :حيث أف

  :الشعاع مف الوجو الثاني لمموشور زاوية بروز. 
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  : زاوية ورود الشعاع عمى الوجو الثاني لمموشور. 

 :  عمى الترتيب نجد B   و  A ديكارت في النقطتيف  –و بتطبيؽ قانوف سنؿ 

 (                1)                   )(..1  SinnSin  

                 (2)                       )(..1   SinnSin         

  :نجد و بسيولة أف  ( 111- )و باستخداـ بعض الخواص اليندسية مف الشكؿ 

 

 (                3)                               
 

 

و تدعى الزاوية المحصورة ما بيف ممدد الشعاع الوارد وممدد الشعاع البارز بزاوية 
و يبرىف ىندسيًا , δو يرمز ليا بالرمز  (انحراؼ الشعاع الوارد عف مساره  )االنحراؼ   
 :و بسيولة أف 

 (                4)                             

 .تدعى بقوانيف الموشور ( 1,2,3,4 )    إف العالقات األربعة السابقة
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 (X-rays) األشعة السينية–2.1

عانى األطباء قديمًا مف مشكمة كبيرة في مجاؿ التشخيص المرضي وبدورىـ عانى 
وقد . (أليسوا ىـ مف يتمقى العالج عمى أيدي ىؤالء األطباء )المرضى أيضًا مف تمؾ المشكمة 

 )تمثمت تمؾ المشكمة بكيفية إجراء مداخمة جراحية, عمى عضو حيوي ما في الجسـ البشري 
 (الخ ......سواء كاف ىذا العضو دماغًا أو كمية أو كبدًا أو مرارة

 (...عظاـ اليديف أو القدـ أو الرأس )أو في إصالح عيب ما أصاب أحد عظاـ الجسـ 
وقد كاف ضربًا مف الخياؿ مجرد التفكير في إمكانية رؤية ما بداخؿ الجسـ دوف المجوء لفتحو 

 .في جداره (شؽ  )وعمؿ جرح 

 لما يسمى األشعة فإال أف ىذا الحمـ أصبح حقيقة وواقًعا ممموسًا مع اكتشاؼ رو نتج
  (.فأو أشعة رو نتج )السينية 

 (The discovery of X-rays) اكتشاؼ األشعة السينية–2.2

ىي تمؾ األشعة التي : (أشعة رونتجف , أشعة س,أشعة أكس  )ةاألشعة السيني
تشغؿ حيزًا مف الطيؼ الكيرطيسي, ويتراوح مقدار  طوؿ موجتيا  بيف عشرات 

أما األشعة الشديدة النفوذية              . األجزاء ومئات األجزاء مف النانومتر الواحد
إلى درجة أكبر مف ذلؾ, أي ذات األطواؿ الموجية األقصر,  (شديدةاالختراؽ  )

 الفصؿ الثاني
 األشعة السينية وتطبيقاتيا الطبية

 

“X-rays and medical applications” 
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  .(gamma rays)فيطمؽ عمييا اسـ أشعة غاما 

وبالصدفة إلى اكتشاؼ , (1845-1923)لقد توصؿ العالـ الفيزيائي ولياـ كونراد رونتجف 
وفي تمؾ السنوات كاف الكثير . 1895ىذا النوع مف األشعة في الثامف مف تشريف الثاني عاـ 

مف عمماء الفيزياء في العالـ يبحثوف في موضوع التدفقات االلكترونية, الناشئة في األنابيب 
 بتغطية األنبوبة الزجاجية 1895 في ليمة عاـفالزجاجية المفرغة مف اليواء حيث قاـ رو نتج

المفرغة مف اليواء والتي كاف يجري عمييا تجارب يتحقؽ فييا مف موضوع التدفؽ اإللكتروني 
بقطعة مف القماش األسود, ثـ أطفأ النور , (الحزمة اإللكترونية الصادرة عف الميبط)الميبطي 

في الغرفة وتييأ لمغادرة المختبر إلى بيتو, وقد نسي أف يقطع الكيرباء بواسطة المفتاح 
, (قبؿ مغادرة المخبر)وعند إلقائو نظرة خاطفة عمى الجياز الذي كاف يعمؿ عميو . الكيربائي

الحظ رونتجف تألؽ الشاشة المجاورة لألنبوبة الزجاجية, والتي تمتمؾ خاصية اإلضاءة والتألؽ, 
 .(barium platinocyanide )وىي مطمية بسيانيد الباريـو البالتيني 

وعند عودة . الحظ اختفاء التألؽ في الحاؿ, وعندما قطع رونتجف الكيرباء عف األنبوبة
 .عادت الشاشة إلى التألؽ مرة ثانية, التيار الكيربائي مف جديد

 في داخؿ األنبوبة التي يجري عمييا التجارب, األشعة الميبطيةوقد كاف رونتجف يعمـ أف 
 التي تغطي األنبوبة, وال يمكنيا أيضًا أف ال يمكف أف تعبر مف خالؿ قطعة القماش السوداء

وغير معروؼ ,وىذا يعني أف ىذا اإلشعاع ىو نوع جديد تماماً . تمر عبر طبقة كبيرة مف اليواء
أرسؿ رونتجف المعطيات األولية المتعمقة بيذا االكتشاؼ إلى إحدى . لدى العمماء حتى اآلف

وخالؿ ىذه الفترة الزمنية, استطاع رونتجف أف يحدد . المجالت العممية في نياية ذلؾ العاـ
خواص تمؾ األشعة الجديدة بكؿ دقة, بحيث يمكف القوؿ فعاًل, إنو حتى اإلعالف عف اكتشاؼ 

لـ يكتشؼ أي شيء جديد يتعمؽ باألشعة السينية, ويشكؿ , 1912حيود أشعة أكس في عاـ 
ال يستخدـ في كؿ أنحاء العالـ " أشعة رونتجف"إف اسـ . إضافة حقيقية عما اكتشفو رونتجف

, وىو Xعمى السواء, ففي كؿ مف فرنسا وانكمترا وأمريكا, الزالت ىذه األشعة تسمى بأشعة 
حيث  )االسـ الذي أطمقو عمييا ألوؿ مرة مكتشفيا العالـ رونتجف ذاتو وتعني األشعة المجيولة

. X)يرمز لممجيوؿ عندىـ بالرمز 
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, قابميتيا الختراؽ المادة, التي ال يخترقيا الضوء مايميز األشعة السينيةإف أىـ 
 أحدثت ىذه الخاصية التي تتميز بيا األشعة السينية انقالبًا ىائاًل في مجاؿ عمـ .العادي

 بتقنية ( Radiology )التشخيص المرضي ورفدت مجاؿ التصوير الشعاعي وعمـ األشعة 
وما زالت تمؾ ,  جديدة تسمح لمطبيب بوضع تصور واضح ودقيؽ عف الحالة الصحية لممريض

عند الحاجة في جميع المشافي وبشكؿ خاص تطبؽ بشكؿ واسع التقانة اإلشعاعية منتشرة و
صورة إشعاعية لمصدر أو لمييكؿ العظمي وعند إجراء صورة ظميمية لألنبوب إلجراء 

إال أف تقنية التصوير باألشعة السينية ، اليضمي ولألوعية الدموية والمجاري البولية
إال أف ىذا . الخ.... . عجزت عف تمييز كؿ مف الدماغ والكبد والطحاؿ والبنكرياسالتقميدية

العجز عولج مف خالؿ ابتكار طرؽ وتقانات جديدة في التصوير اإلشعاعي وذلؾ مع بداية 
 والتي (echoscopy)تقنية التصوير بطريقة الصدى  وأولى ىذه الطرؽ ىي 1976عاـ 

الكبد والطحاؿ والبنكرياس أو الكميتيف وأعطت أعطت نتيجة إيجابية في تصوير كؿ مف 
 .إمكانية دراسة القمب وبعض أمراض البطف والحوض

وأيضًا عجزت أماـ تصوير  ولكنيا بقيت عاجزة أيضًا عف تصوير الدماغ بشكؿ واضح
طريقة التصوير المقطعي بالمسح  ظيرت  (1974وفي عاـ ) بعد ذلؾ .الرئة

(Scanography) , صورة ذات مقاطع عرضانية دقيقة وىذه التقنية تمكننا مف الحصوؿ عمى
 المغنطيسي التصوير بطريقة التجاوب بعد ذلؾ ظيرت تقنية . تتضح فييا البنية التشريحية

أي  و تمتمؾ ىذه الطريقة دقة فائقة وتظير بعض التفاصيؿ الجزئية لمعضو الحيوي النووي
 . صورىا تظير البنية التشريحية لمعضو الحيوي المستيدؼ بعممية التصوير

إال أف أىمية األشعة السينية لـ تقتصر عمى الطب فقط بؿ عمت الحقوؿ والمياديف 
. حيث أصبح مف الممكف الكشؼ عف العيوب التي في المنتجات الصناعية. العممية جميعيا

. وتحديد البنية التركيبية لممادة
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  أنواع و طبيعة األشعة السينية–32.

 (Kinds and nature of the X-ray) 
, أي الطبيعية ذاتيا التي تمتمكيا األشعة الكيرطيسيةتمتمؾ األشعة السينية 

ىي عبارة عف أمواج كيرطيسية تتألؼ مف فوتونات ضوئية تمتمؾ طاقة مقدارىا 
  hE وتنتشر في الفراغ وفؽ خطوط مستقيمة وتسير بسرعة تعادؿ سرعة 

 )الضوء 
Sec

mC 8103 )  وىي عديمة الوزف ويكوف تأثير فوتوناتيا في المادة

ال  )أي يكوف بعضيا مستقاًل عف بعض في التأثير ,  غير مترابطالتي تسقط عمييا 
وبما أف طاقة  ( دفعة واحدة في المادة كما ىو الحاؿ في شعاع الميزر تتؤثر الفوتونا

 :الفوتونات تعطى بالعالقة 




c
hhE  

c -سرعة الضوء. 

h -ثابت بالنؾ. 

 -الطوؿ الموجي. 

ويرتبط اختيار نوع األشعة السينية المطموبة بطبيعة المواد أو األنسجة المطموب دراستيا 
ويرتبط أيضًا نوع , بواسطة تمؾ األشعة, فإما أف نستخدـ أشعة أكثر نفوذية أو أقؿ نفوذية

 لذلؾ اإلشعاع, حيث تكوف األطواؿ الموجية لتمؾ اإلشعاع السيني المستخدـ بالطوؿ الموجي
الطوؿ أقؿ مف  وبالتالي فيي تمتمؾ طواًل  موجيًا , [12m -10-9-10]األشعة محصورة بيف

 الموجي لفوتوف الضوء العادي m610 . ووفقًا لمعالقة  hE فإف طاقة اإلشعاع 

وبالتالي فإف قدرة اإلشعاع عمى امتالؾ نفوذية ,  ترتبط بطوؿ موجة اإلشعاع بعالقة عكسية
 .كبيرة أو صغيرة ترتبط أيضًا بعالقة تناسب عكسي مع قيمة الطوؿ الموجي لذلؾ اإلشعاع
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 :إلى نوعيف(وفقًا لطوؿ موجتيا  )وىكذا فإف فوتونات األشعة السينية تقسـ

 .وىي الفوتونات التي تمتمؾ أطوااًل موجية قصيرة : فوتونات قاسية - أ
 .وىي الفوتونات التي تمتمؾ أطوااًل موجية طويمة : فوتونات لينة - ب

 :وبدورىا فإف األشعة السينية تقسـ أيضًا إلى نوعيف

 وبالتالي تكوف ذات أشعة سينية تمتمؾ طاقة كبيرةوىي  : األشعة السينية القاسية- 1
 .وىذا ما يجعميا أكثر استخدامًا في مجاؿ الطبنفوذية كبيرة 

وتمتمؾ ىذه األشعة السينية طاقة صغيرة وبالتالي تكوف  : األشعة السينية المينة- 2
نفوذيتيا ضمف المادة صغيرة أيضًا وليذا فإف استخداـ مثؿ تمؾ األشعة يتـ بشكؿ واسع 

 .في مجاؿ دراسة البنية البمورية لممواد

وقد تبيف تجريبًا أف شدة األشعة السينية ذات المسار المستقيـ تنتشر وفؽ اتجاىات الفراغ 
جميعيا ولوحظ أيضًا أنيا تتناقص عند انتقاليا مف نقطة إلى أخرى بشكؿ يتناسب عكسًا مع 

 .مربع المسافة المقطوعة

 خصائص األشعة السينية- 2.4

(The characteristics of the X-ray) 

 :تتميز األشعة السينية بالخصائص التالية

 .تتميز بقدرتيا عمى اختراؽ المواد, التي ال يستطيع الضوء العادي اختراقيا1- 

 .(عند صدورىا مف المنبع  )تنتشر وفؽ خطوط مستقيمة وبشكؿ إحصائي - 2

تتناقص شدتيا أثناء عبورىا لممادة, مما يدؿ عمى وجود امتصاص ليا مف قبؿ المادة -3
يسمى المفعوؿ الذي تتـ وفقو عممية االمتصاص عندما تكوف طاقة تمؾ األشعة بحيث 
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 صغيرة بالمفعوؿ الكيرضوئي أما في حاؿ طاقة األشعة متوسطة الشدة فتتـ عممية 
 .االمتصاص وفؽ مفعوؿ كومبتف

مف  (بعض األمالح المعدنية  )عند اجتيازىا بعض المواد  (التألؽ  )تسبب ظاىرة الفمورة - 4
مما يسمح بدراسة . خالؿ استخداـ شاشات خاصة متصمة مع فيمـ التصوير اإلشعاعي

 .األجساـ

تؤيف الغازات بسبب انتزاعيا اإللكترونات مف جزيئات الغازات, وىذا يسمح بقياس كمية - 5
 .األشعة السينية باستخداـ حجيرات التأيف

 . مع مربع بعدىا عف المنبعوبشكؿ يتناسب طرداً تتناقص شدة األشعة السينية ذاتيًا, - 6

 فعندما تسقط حزمة أشعة سينية عمى نسيج رخو ويمتمؾ ثخانة تمتمؾ خاصية االنتثار- 7
, خالفًا لإلشعاع الرئيسي كبيرة, يتولد إشعاع ثانوي منتثر يصدر في جميع اتجاىات الفراغ

إف قسمًا مف اإلشعاع المنتثر يصؿ الفيمـ مما يزيد مف . الذي ينشأ حصرًا عف الصماـ
تشويش الخمفية وىذا يؤدي إلى إضعاؼ التبايف في الصورة اإلشعاعية مما يفقدىا الكثير مف 

 .أىميتيا كمصدر لممعمومات

نما تالحظ مف خالؿ شاشة - 8 وأخيرًا جميع أنواع األشعة السينية ال ترى بالعيف المجردة وا 
 .تألؽ وفيمـ تصوير

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

 انطالقا مف طبيعة األشعة السينية كأشعة كيرطيسية ذات أطواؿ موجية قصيرة فإنو عندما 
نوجو حزمة إلكترونية ذات طاقة عالية باتجاه الوسط المادي فإنيا تعمؿ عمى خمؽ حالة عدـ 

 .استقرار في ذرات ذلؾ الوسط مف خالؿ تحريض تمؾ الذرات الذي يتـ بطرؽ مختمفة

اكتسب طاقة خارجية  ,  عند انتقاؿ إلكتروف ذري:الطريقة األولى لتوليد األشعة السينية- أ 
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تاركًا فراغًا أو ثقبًا في أحد األغمفة  (تـ اقتالع إلكتروف مف ذرتو : نقوؿ عندئذ)إلى خارج ذرتو 
الداخمية لمذرة, ينتقؿ عندئذ إلكتروف مف إحدى سويات الطاقة األعمى ليحؿ مكاف اإللكتروف 

المقتمع ويحتؿ الثقب وتعود الذرة المييجة إلى حالة االستقرار التي كانت فييا قبؿ عممية 
 . 3-5))شكؿ رقـ, وتنطمؽ عندئذ فوتونات عمى شكؿ أشعة. اكتسابيا لمطاقة الخارجية

 وأف طاقة اإللكتروف اليابط مف سوية E1ةفإذا فرضنا أف اإللكتروف المقتمع كاف في سوية الطاؽ
12) فإف فرؽ الطاقة E2طاقة أعمى ىي  EEE ) ىو الذي يحدد إمكانية حصولنا عمى

حالة  وفي .1-2))شكؿ رقـ, الخ....  أو عمى أشعة تحت حمراء أو فوؽ بنفسجية أوXأشعة 
 :ذرة التنغستيف فإف األشعة السينية تنتج مف خالؿ االنتقاؿ الموافؽ لفرؽ الطاقة التالي 

KevEEE KM 2,69 

 
 الضوء بشكؿ عاـ  اآللية التي يتـ وفقيا توليد(2- 1)شكؿ رقـ 

 ونحصؿ بيذه الطريقة عمى أشعة سينية ذات طيؼ مف نوع الطيؼ الخيطي 
وتسمى مثؿ تمؾ األشعة باألشعة السينية  (الذي سنتعرض لو في فقرات الحقة)

 .2) - 2)شكؿ , المميزة
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مف ذرة ( المميزة)اآللية األولى التي يتـ وفقيا توليد األشعة السينية (2- 2)شكؿ رقـ 

 التنغستيف 

نقذؼ ذرات المادة بحزمة مف اإللكترونات : الطريقة الثانية لتوليد األشعة السينية- ب
 الداخمية المختمفة إلى أف ةمحممة بطاقة كبيرة جدًا فتقـو باختراؽ الطبقات اإللكتروني

تصؿ إلى جوار النواة فيقـو الحقؿ النووي لتمؾ النواة بفرممة ىذه االلكترونات ويتولد عندئذ 
موجة كيرطيسية تنتج عف خسارة اإللكترونات النافذة إلى جوار النواة لطاقة محدودة 

بالعالقة   hE , وتدعى ,(فرممتيا)نتيجة التوقؼ السريع والمفاجئ لإللكترونات
 . 2)-3)شكؿ رقـ, ىذه األشعة بأشعة اإلعاقة أو الكبح أو الفرممة

 
مف ذرة ( أشعة الكبح)اآللية الثانية التي يتـ وفقيا توليد األشعة السينية (2- 3)شكؿ رقـ 

 .التنغستيف
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 (X-ray tube)أنبوبة كوليدج-  أنبوبة األشعة السينية–2.6

أي الضغط فييا صغير جدًا مف  )وىي عبارة عف أنبوبة زجاجية مفرغة مف اليواء 
 .(2- 4)شكؿ رقـ (أنود وكاثود  ) تتألؼ مف ألكتروديف 6mmHg-10):مرتبة

 

 
 أنبوبة األشعة السينية (2- 4)   شكؿ رقـ 

فرؽ في الكموف كبير  (الميبط–المصعد والكاثود - األنود)يطبؽ بيف طرفي
يتصؿ الميبط بسمؾ تسخيف لولبي ميمتو تسخيف  ( V410مف مرتبة  )نسبيًا 

الذي يحتوي ، المصعدالميبط وتحريضو عمى إصدار حزمة مف اإللكترونات باتجاه 
بحيث يتـ اختيار المعدف الذي سيصنع منو اليدؼ  (اليدؼ: ندعوىا)قطعة معدنية 

 تصدمو اإللكترونات المنطمقة مف الكاثود, والمسرعة بواسطة ذو عدد ذري كبير
ميالف الحقؿ الكيربائي الذي  بيف الكاثود واألنود, فتنطمؽ األشعة السينية, وبسبب 

تتجو ىذه األشعة باتجاه جسـ األنبوبة الزجاجي حيث يصنع ثقب  (المصعد )اآلنود 
 وتكوف األنبوبة الزجاجية بشكؿ عاـ, محكمة منو في ذلؾ المكاف لخروج تمؾ األشعة

اإلغالؽ بحيث ال تخرج األشعة السينية الناتجة عف اآلنود إال مف تمؾ الفتحة التي 
في جدار األنبوبة مما يساعد في حماية الشخص المستخدـ لتمؾ األنبوبة مف التأثير 

 .الضار لتمؾ األشعة والذي سنتناولو في الفقرة الالحقة
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ومف الميـ جدًا أف تصنع النافذة التي ستمر منيا األشعة السينية بشكؿ دقيؽ 
جزء صغير جًدا مف . جدًا ألنيا تؤثر إلى حد كبير في جودة الصورة اإلشعاعية

 أما (%2)اإللكترونات الميبطية يشارؾ في توليد األشعة السينية وال تتجاوز نسبتو
القسـ األعظـ مف تمؾ اإللكترونات فيقـو بتسخيف المصعد مما يؤدي مع مرور 

.  العمؿوبالتالي توقؼ األنبوبة عف (اليدؼ المعدني )الزمف إلى تآكؿ مادة المصعد
وتختمؼ طريقة التبريد باختالؼ  ليذا السبب نمجأ لعممية تبريد مستمرة لممصعد

 .األنبوبة ونوعيا

بطوؿ موجة الفوتونات , وبالتالي قدرتيا عمى االختراؽ، تتعمؽ طاقة األشعة السينية  
لتمؾ األشعة ويتـ التحكـ بالطوؿ الموجي لألشعة السينية عف طريؽ فرؽ الكموف المطبؽ 

وبالتالي تمتمؾ أطوااًل موجية , فإذا أردنا أشعة سينية ذات نفوذية عاليةبيف طرفي األنبوبة 
والعكس , قصيرة يجب أف نطبؽ فرقًا في الكموف كبيرًا بيف طرفي أنبوبة األشعة السينية

وتبعًا لنوعية المواد أو األنسجة المطموب دراستيا بواسطة األشعة, يكوف مف األفضؿ . صحيح
وفي أحياف أخرى استخداـ أشعة ضعيفة االختراؽ    (قاسية)أحيانًا استخداـ أشعة أكثر اختراقًا 

ويستخدـ عادة في طب األمراض الداخمية أنبوبة تعمؿ بتطبيؽ فرؽ كموف بيف . (لينة  )
إال أف ىناؾ بعض األنابيب التي تعمؿ بتطبيؽ فرؽ في   .(2.102KV)طرفييا مف مرتبة 
 .(120KV)الكموف مف مرتبة 

 

الظواىر الناجمة عف التأثيرات المتبادلة ما بيف األشعة السينية - 2 .7
 والمادة

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

عند سقوط األشعة السينية عمى مادة ما فإف جزءًا ضئياًل جدًا منيا ينعكس عف سطح تمؾ 
 .المادة أما القسـ اآلخر فيعبر إلى داخميا ويقـو بعدة تأثيرات متبادلة مع مكونات تمؾ المادة

: مف ىذه التأثيرات المتبادلة التي تنجـ عف دخوؿ األشعة السينية إلى داخؿ المادة حوادث
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 مفعوؿ كومبتوف – المفعوؿ الكيرضوئي – التشتت المترابط –االمتصاص الحراري -االنكسار
 . إنتاج األزواج–

 (-Ray refraction X)انكسار األشعة السينية -  7.2. 1 

, تمتمؾ األشعة السينية طبيعة موجية كالضوء تمامًا وبالتالي فيي تنتشر بشكؿ مستقيـ
وعندما تنتقؿ مف وسط مادي ما إلى وسط مادي آخر مختمؼ عف الوسط األوؿ بقرينة 

إال أننا نستطيع إىماؿ . فإنيا ستنكسر عند السطح الفاصؿ بيف ذلؾ الوسطيف (n)انكساره
 .ىذه الظاىرة ألف قرينة انكسار المادة بالنسبة لألشعة السينية تساوي تقريبًا الواحد

 (Thermal absorption)االمتصاص الحراري- 2.7.2

 فوتوف األشعة )عندما يتبادؿ التأثير كؿ مف الموجة الكيرطيسية لألشعة السينية 
نقوؿ إف ىناؾ (  الناتج عف اىتزاز الذرات في مادتيا )مع الفونوف  (السينية 

, ويكوف ىذا االمتصاص مجديًا وذا قيمة ممموسة في حالة تواتر كمتا عممية امتصاص حراري
االىتزازتيف مف ذات المرتبة وىذا محقؽ في حالة األشعة تحت الحمراء التي تمتمؾ أثراً حراريًا 

ال نعير ىذه الظاىرة أىمية في بينما نستطيع أف . واضحًا عمى األجساـ التي تسقط عمييا
11810: حيث تواترىا مف مرتبة) حالة األشعة السينية  Sec  أو  HZ =1018 U  .) 

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

لكترونات المدرات الذرية الداخمية (التصادـ(نتيجة التأثير المتبادؿ   بيف فوتونات األشعة وا 
, إال أنيا تحافظ عمى تنحرؼ ىذه الفوتونات عف مسارىا األصميو المرتبطة بقوة بالنواة 

 .بالتشتت المترابطتسمى ىذه الظاىرة . طوؿ موجتيا وبالتالي عمى كمية الطاقة التي تمتمكيا

عندما تسقط األشعة السينية عمى إلكترونات ذرة مادة ما, فإف ىذه االلكترونات تبدأ          
ىذه الحركة االىتزازية لإللكترونات عمى . باالىتزاز بتواتر يكافئ تواتر الفوتونات الواردة عميو

مما ينتج عنو إصدار ىذه  ,  الحقؿ الكيربائي النوويرمداراتيا األصمية تتـ ضمف تأثي
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اإللكترونات إلشعاعات كيرطيسية ليا ذات التواتر وتنتشر في جميع االتجاىات تسمى 
 .ىذه العممية باالنتثار المرف لألشعة السينية

 (Photoelectric effect)المفعوؿ الكيرضوئي- 2 . 7 . 4

بينت بعض التجارب التي أجريت في أواخر القرف التاسع عشر أف السطح المعدني الذي 
يسقط عميو شعاع ضوئي ذو تواتر عاٍؿ بدرجة كافية يصدر إلكترونات سمي ىذا الفعؿ       

 .((بالفعؿ الكيرضوئي  ))

فعندما تكوف طاقة الفوتوف الوارد   hE تساوي قيمة محددة تكفي القتالع اإللكتروف
 :   أي K,L,M,N,…..= X: حيث إف, (X)مف السوية

,......,,, NMLK EEEEhE   

 والفوتوف الوارد يؤدي إلى Xفإف التأثير المتبادؿ ما بيف اإللكتروف الذري عمى السوية 
 .وتصبح الذرة مؤينة (2-5)امتصاص اإللكتروف لمفوتوف وعندئذ يتـ اقتالع اإللكتروف الشكؿ 

 
 (فوتوف خارجي يقتمع إلكتروف ذري)مبدأ الفعؿ الكيرضوئي  (2–5)شكؿ رقـ 

 :(2-2)شكؿ, ويتـ الفعؿ الكيرضوئي وفؽ المراحؿ واآللية التالية

, يسقط فوتوف يمتمؾ طاقة محددة وكافية النتزاع اإللكتروف مف السوية الموجود عمييا- 1
حيث يقـو ,إلى السويات الداخمية القريبة مف النواة فيصطدـ بإلكتروف عمى ىذه السوية
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 .بامتصاصو اإللكتروف

يغادر اإللكتروف مكانو في السوية الداخمية, بعد امتصاصو لطاقة الفوتوف الخارجي - 2
 :الوارد, ويكتسب طاقة حركية 

2

2

1
mVEh X  

التي غادرىا اإللكتروف المثار وتصبح , Xويحصؿ عندئذ فراغ أو ثقب إلكتروني في السوية
 .الذرة مؤينة

تسعى الذرة المؤينة الستعادة استقرارىا فتحث إلكترونًا آخر مف سويات الطاقة األعمى - 3
وتكوف طاقة اإللكتروف اليابط مف الطبقة األعمى . (X)لميبوط واحتالؿ الثقب اإللكتروني 

2:عندئذ 

2

1
Vm . 

بسبب التوقؼ السريع لإللكتروف اليابط مف السوية األعمى وتحت تأثير الحقؿ - 4
لتتناسب طاقتو مع طاقة , يتخمص ىذا اإللكتروف عف جزء مف طاقتو, الكيربائي النووي
 :نحصؿ عندئذ عمى فوتوف وأشعة تمتمؾ الطاقة, السوية الجديدة

  hE 

 :ويمكف كتابة معادلة الطاقة المعبرة عف ىذا المفعوؿ بالشكؿ التالي 

(1-2                          )  ;
2

1 2mVhh 

2

2

1
mV : عمى السوية األساسية األدنى طاقة حركية يكتسبيا اإللكتروف المثار. 

وينحصر في ,  إف المفعوؿ الكيرضوئي مميز لمفوتونات ذات الطاقة غير الكبيرة نسبياً 
تدعى اإلشعاعات التي تحمؿ الطاقة . الطبقات الداخمية في الذرة h بإشعاعات التألؽ 

وىي عبارة عف خيوط طيفية مميزة لممادة وتتغير فقط عندما تتغير المادة  . أو الفمورة
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 .ويكوف طيفيا مف النوع الخيطينفسيا 

 (Compton Effect)مفعوؿ كومبتوف- 2 . 7 . 5

يعبر مفعوؿ كومبتوف عف تأثير متبادؿ ما بيف فوتوف خارجي وارد مف جية وما بيف 
يحصؿ مفعوؿ كومبتوف أو التشتت غير المترابط عندما تكوف . إلكتروف ساكف مف جية أخرى

 أي أنو (X)طاقة الفوتوف أكبر بكثير مف الطاقة الالزمة القتالع اإللكتروف الذي عمى السوية
 :عميو أف يحقؽ الشرط التالي 

XEhE   

,  ويحصؿ غالبًا عند تصادـ فوتوف خارجي وارد مع أحد إلكترونات السويات الخارجية لمذرة
ونالحظ أنو في نياية عممية التصادـ وفؽ مفعوؿ كومبتوف . ذات االرتباط الضعيؼ بنواة الذرة

 :( 2-6 )تنقسـ الطاقة التي يحمميا الفوتوف الوارد إلى قسميف, الشكؿ

القسـ األوؿ يمثؿ طاقة فوتوف مشتت ينحرؼ عف جية ورود الفوتوف الوارد بزاوية نرمز - 1
حيث ) ويمتمؾ طاقة تقؿ عف طاقة الفوتوف الوارد  بػالو .) 

يستخدميا اإللكتروف الذي يصطدـ بو   (1/2mv2)القسـ الثاني عبارة عف طاقة حركية - 2
وبالتالي تصرؼ ىذه الطاقة , الفوتوف الوارد مف أجؿ انفكاكو مف السوية التي ىو عمييا

الذي ينحرؼ عف مسار الفوتوف األصمي الوارد ويصنع معو زاوية  ,اإللكتروف الحركية القتالع
 :ونكتب عندئذ عبارة الطاقة المعبرة عف مفعوؿ كومبتوف بالشكؿ التالي . نرمز ليا بػ 

(2-2                             )  ;
2

1 2mVhh 

 

 



  جامعة الشام الخاصة–الفيزياء العامة 

37 

 

 

 

 

 

 مفعوؿ كومبتوف (2–6 )شكؿ رقـ 

 h :  بتغير إشعاعات غير مميزة لممادة وتكوف متغيرة بالنسبة لنفس المادة
كما ىو الحاؿ بالنسبة لمحد      فرؽ الكموف وال تتعمؽ بالذرات الموجودة داخؿ المادة

( h)   يعبر عف التغير الذي يطرأ عمى الطوؿ الموجي  (2-1)في العالقة
بعد اصطدامو باإللكتروف والذي نحصؿ بنتيجتو عمى فوتوف جديد  (λ)لمفوتوف الوارد 

 :بالعالقة  (  َ λ )مشتت طوؿ موجتو 

(3-2     ))1(
0

 Cos
Cm

h
 

m0 -الكتمة السكونية لإللكتروف. 

)ويسمى المقدار 
Cm

h

0

طوؿ موجة كومبتوف لمجسيـ المشتت وىو يساوي في حالة   (

 :بالشكؿ التالي  (2-3)فتكتب عندئذ العالقة ( (°0.024Aاإللكتروف 
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(4-2  ))1(024.0  Cos 

دوف أف )يحصؿ مفعوؿ كومبتوف في المادة في نفس وقت حدوث المفعوؿ الكيرضوئي 
 .(يكوف ىناؾ ارتباط بيف المفعوليف 

 إلى 60المجاؿ مف  وتقع ضمف أشعة ذات طاقة متوسطة, الطبي المجاؿ يستخدـ في
200KeV .

 (Z=1-8)تتبادؿ ىذه األشعة التأثير مع المادة التي تتألؼ مف عناصر ذات العدد الذري 
  (.Ca,P: المواد المعدنية في العظاـ )(Z  = 15-20) إلىO,N,C,H)النسيج الميف  )أي

 فإف المفعوؿ (80KeV)وعندما تكوف طاقة الفوتونات تقريبًا أصغر مف 
بينما يسيطر مفعوؿ كومبتوف في حالة  الرئيسي يكوف ىو المفعوؿ الكيرضوئي،

عندما تكوف الطاقة المطبقة عمى : فعمى سبيؿ المثاؿ، (80KeV)الطاقة أكبر مف 
 يصبح مفعوؿ كومبتوف ىو المسيطر في العظاـ (100KeV)بحدود  منبع األشعة السينية

 يكوف مفعوؿ كومبتوف ىو المسيطر في الخاليا (150KeV)بينما عندما نطبؽ طاقة بحدود 
 .الدىنية والعضالت

  مخاطر التعرض لألشعة السينية–2.8

(The risk of exposure to x-rays)                                                    

وىذا يعني أف فوتونات تمؾ األشعة , إف األشعة السينية تمتمؾ أطوااًل موجية قصيرة لمغاية
بالتالي تعمؿ تمؾ األشعة عمى تألؽ الخاليا الحية في الجسـ مما يؤدي إلى و. تحمؿ طاقة كبيرة

صابات مختمفة ترتبط شدة الضرر . اضطرابات في عمؿ الخاليا وينتج عف ذلؾ حروؽ وا 
واألذية التي سيعانييا الشخص الذي تعرض لتمؾ األشعة عمى مدى شدة امتصاص الجسـ 

 تلتمؾ األشعة، فكمما زاد عامؿ االمتصاص لألشعة السينية مف قبؿ المادة كانت االضطرابا
إف األشعة السينية المستخدمة في التشخيص المرضي  . البيولوجية وعامؿ األذية أقوى وأشد



  جامعة الشام الخاصة–الفيزياء العامة 

39 

 

 

تكوف مف النوع القاسي أي طاقتيا كبيرة وبالتالي تمتمؾ نفوذية قوية ولكف عامؿ 
امتصاصيا مف قبؿ المادة ضعيؼ وىذا بدوره يقمؿ إلى حد كبير جدًا مف التأثير المخرب 

 .التي تعرضت لتمؾ األشعة لألشعة السينية عمى المنطقة

إجراءات احترازية تقمؿ مف احتماؿ اإلصابة  (عند استخداـ تمؾ األشعة  )وتتخذ عادًة 
وضع حواجز معدنية سميكة : بأضرار األشعة السينية مف ىذه اإلجراءات عمى سبيؿ المثاؿ 

أماـ الشخص المستخدـ ألنبوبة األشعة السينية وغالبًا ما تكوف ىذه الحواجز مصنوعة مف 
حيث يمتمؾ عندئذ ىذا المعدف قدرة كبيرة , (كالرصاص  )معدف يمتمؾ عددًا ذريًا كبيرًا نسبيًا 

وتستخدـ ىذه الحواجز المعدنية كواٍؽ يساعد في تخفيؼ الجرعة . عمى امتصاص األشعة
كما تستخدـ تمؾ الحواجز بغرض الوقاية والعزؿ,في الغرؼ . الممتصة مف األشعة السينية

المحتوية عمى أجيزة توليد األشعة السينية, وتصنع جدراف تمؾ الغرفة مف الجص مع أمالح 
 .الباريـو

 التأثيرات الحيوية لألشعة والوقاية منيا- 9.2

( Biologic effects and X- ray protection )                               
 توالت التقارير عف إصابات مجيولة كثيرة لـ 1895بعد اكتشاؼ األشعة السينية عاـ 

عند العامميف في مجاؿ األشعة السينية كاالحمرار, والتياب الجمد, التقرحات , تسجؿ سابقاً 
والتغيرات الخموية السرطانية التي توافقت مع استخداـ ىذه األشعة, وكثير مف أطباء األسناف 
القدامى الذيف تمادوا في التعرض لألشعة فقدوا أصابع أيدييـ إصبعًا تمو اآلخر بسبب مسكيـ 

ومف ىنا تطور عمـ التأثير الحيوي لألشعة وتطور معو عمـ الوقاية منيا . لألفالـ داخؿ الفـ
 .وتحسيف طرؽ التصوير ونوعية األجيزة

لتمؾ األشعة مف أخصائيي األشعة  تجمعت التقارير التي تشير إلى التأثير الحيوي
, السابقيف الذيف تعرضوا ليذه األشعة ومف العامميف في مجاؿ التشخيص المرضي باألشعة

أفادت تقارير أخرى عمى ظيور تأثيرات حيوية سمبية عمى الصناعييف والمرضى    لذلؾةباإلضاؼ
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معمومات ,  أصبح بحوزة االختصاصييف1950الذيف تعرضوا لتمؾ األشعة, وبدءًا مف عاـ 
أكيدة حوؿ تأثير األشعة السينية, ىذا التأثير يمكف أف يشمؿ الجزيئات التي يتركب منيا 

وخطورة ىذه األشعة يكمف في أف تأثيرىا لف الحيوية,  الجسـ, والخاليا بأنواعيا, واألعضاء
 .يظير قبؿ مضي وقت طويؿ بعد التعرض ليا، وىذا الوقت ندعوه بالفترة الخفية

 التأثير الحيوي عمى الخاليا والنسج- 10.2

(Bio effect on the cells and tissues) 
الخاليا تتأثر باألشعة فإننا نالحظ أف ,عند تعريض الخاليا الحية لألشعة السينية

بشكؿ واضح عمى بعضيا وبالتحديد عمى الصبغيات  و يظير ىذا التأثير بدرجات متفاوتة
وعمى الفجوات ضمف النواة, حيث تبدأ الخاليا التي في طور االنقساـ الناشط غير العادي و 

, إف تنبع الفكرة التاليةبالتأثر بشدة وبسرعة باألشعة ومف ىنا  (سرطانية)غير الطبيعية 
 يمجأ إلىتعريض الجسـ وىو في طور النمو ذو تأثير شديد الضرر واألذية, وليذا السبب 

ذات خاليا ناشطة منقسمة بشكؿ , ألنيا األشعة في حالة معالجة األوراـ الخبيثة والسرطانات

مبدأ المعالجة وىذا ىو وبالتالي تأثرىا باألشعة أشد مف تأثر الخاليا الطبيعية , غير اعتيادي
يكوف تأثر الخمية السرطانية أشد مف تأثر الخمية الطبيعية ولكف ) باألشعة

قد تؤدي إلى تغيير في الشفرة الوراثية , إذ إف كمية كبيرة مف اإلشعاعات, (إلى حد معيف

 .مما يؤدي بدوره إلى تغيير في سموؾ الخاليا الذي يسبب تكاثرًا ورميًا مرضياً 

الفاصؿ  والحدوىنا نستطيع القوؿ إف األشعة تمتمؾ قدرة معالجة السرطاف وتوليده في آف معًا 
 .  مف جية أخرىوحساسية النسيج  مف جية وزمف التعرض  ىو كمية اإلشعاع

 ( X- ray protection)الوقاية مف األشعة - 2.11

. إف ىذه الحماية يجب أف تشمؿ الطبيب أواًل والمريض ثانياً 
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 ( Protection of the Operator )حماية الطبيب  -  أوالً 

ىناؾ مصدراف ىاماف لإلشعاعات, يتعرض ليما الطبيب, أوليما ىو الحزمة األولية 
والثاني اإلشعاعات المتناثرة والمنعكسة عف النسيج واألجساـ األخرى, وىناؾ مصادر أخرى 

 :أقؿ أىمية منيا

 التسريب عبر أنبوبة األشعة. 
 االنعكاس لدى االصطداـ بأجساـ وأثاث العيادة وجدرانيا. 

 :أىـ مبادئ حماية الطبيب

 .(ال يجوز أف يقؼ الطبيب إطالقًا ضمف مجاؿ حزمة األشعة) تجنب الحـز األولية-1

 أي عمى الطبيب االبتعاد عف المنابع األخرى لألشعة وبالذات االبتعاد عف رأس :المسافة-2

 (.Cm 180)مسافة ال تقؿ عف المريض 

إذا كاف المكاف ال يسمح باالبتعاد عف جسـ المريض : استخداـ الواقيات-3
فيجب الوقوؼ خمؼ حاجز واؽ وىو ُيَصنع مف مادة شديدة  (180Cm)مسافة

 .(العدد الذري لممادة كبير - Z)االمتصاص لألشعة

عمى الطبيب اختيار مكاف يشكؿ زاوية قائمة مع منبع األشعة وخمؼ  :المكاف-4
 .حيث تمتص عظاـ القحؼ األشعة المنتشرة قبؿ أف تصؿ إلى الطبيب المريض

مبدأ بسيط آخر يقي الطبيب وىو عدـ مسؾ أنبوبة األشعة بيدؼ تثبيتو ومنعو مف 
. الحركة إذ إف كؿ األجيزة تسرب جزءًا مف األشعة السينية أيضاً 
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 ((Patient Protectionحماية المريض -  ثانياً 

مف أىـ إجراءات حماية المريض مف األشعة التقميؿ قدر المستطاع مف كمية الجرعة 
 :المعرض ليا ويتـ ذلؾ بعدة وسائؿ منيا 

 حيث استمزمت األفالـ القديمة زمف تعرض :( Fast Film ) استخداـ أفالـ سريعة1-

 أما اليـو فيمكف استخداـ األفالـ السريعة التي تحتاج لجزء مف الثانية –يصؿ إلى أربع ثواف 
 .فقط

تتكوف حزمة األشعة السينية مف فوتونات مختمفة  :( Proper filtration )ترشيح جيد -2
بأطواؿ موجتيا وبالتالي بطاقتيا وىو ما يحدد قدرة الفوتونات السينية عمى النفوذ عبر 

يجب التخمص منيا ألنيا العضوية, تمؾ الفوتونات الضعيفة العبور ال تصؿ إلى الفمـ وبالتالي 
 واإلبقاء تشعع المريض دوف جدوى منيا وىنا دور الترشيح في التخمص مف تمؾ الفوتونات

عمى الفوتونات األقسى ويتـ ذلؾ مف خالؿ استخداـ مرشح مف األلمنيـو يوضع أماـ أنبوبة 
عندما تكوف طاقة األشعة أقؿ  (2mm)صفيحة األلمنيـو  حيث تكوف سماكة {األشعة 

فنحتاج عندئذ لسماكة ال  (70KV) أما في حالة طاقة األشعة أكبر مف(KV 70)مف 
. } ( 3mm)تقؿ عف 

يتـ توجيو حزمة األشعة السينية مف األنبوب  :( Proper Collimation ) توجيو جيد- 3
عمى شكؿ مخروطي وتختمؼ أبعاد الحزمة باختالؼ بعد الجسـ عف األشعة فعمى سبيؿ 

وىي مناسبة مف أجؿ  (2.5inch)إذا كنا نصور الجمد لممريض فيجب أال يزيد قطرىا : المثاؿ
ويوضع مف أجؿ توجيو جيد لمحزمة صفيحة مثقوبة أماـ . أفالـ التصوير الفموية العادية

. ونتحكـ بأبعاد الحزمة مف خالؿ التحكـ بأبعاد ذلؾ الثقب (مكاف خروجيا  )مخرج األشعة 
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 وتتوفر بأنواع وأشكاؿ :( Gonadal Shielols ) استخداـ حاميات لمغدد التناسمية- 4
  مف (0.25mm)مختمفة, إال أف ما ييمنا في االستخداـ السني واقيات رصاصية بسماكة 

 .مادة الرصاص

 حيث تقؿ إمكانية التشعيع, كمما ازدادت المسافة ما :( والمريض –المنبع )المسافة بيف - 5
 .بيف مصدر األشعة وجسـ المريض

البد مف أف تكوف البطانة الداخمية ألنبوبة األشعة  :بطانة األنبوب المولد لألشعة - 6
مصنعة بشكؿ جيد ومف مادة شديدة االمتصاص لمفوتونات المينة وال تسمح ليا بالوصوؿ إلى 

 .المريض وبالتالي فيي تحد مف ظاىرة انتثار األشعة

 .إف كؿ ما ذكر مف عوامؿ تساعد في حماية المريض و تساعد أيضًا في حماية الطبيب

: استخداـ األشعة السينية في المجاؿ الطبي - 2 . 12

 مف (Diagnostic Radiology)تستخدـ األشعة السينية في مجاؿ التشخيص الطبي
ونضع خمؼ أو خالؿ توجيو حزمة مف تمؾ األشعة باتجاه العضو الحيوي المراد تصويره 

, وكوف العضو المراد 3-11) )شكؿ رقـ , أسفؿ ذلؾ العضو شاشة تألؽ أو فيمـ تصوير
دراستو ذا طبيعة غير متجانسة, فإف عممية امتصاصو لألشعة ستكوف متباينة, مما يؤدي إلى 
إعطاء صورة جيدة عف البنية الداخمية لذلؾ العضو, مف خالؿ الشكؿ الذي يظير عمى شاشة 

 .التألؽ

يتألؼ جسـ اإلنساف بشكؿ عاـ مف أنسجة حية مختمفة مف حيث بنيتيا، مما يؤدي 
إلى تباينيا في عممية امتصاصيا لألشعة السينية المسمطة عمييا، والذي يظير عمى فيمـ 

خياؿ بحيث يكوف ، خياؿ غير متجانسعمى شكؿ  (أو شاشة التألؽ  )التصوير 
مف خياؿ النسج واألعضاء  النسج الحية األكثر امتصاصًا لألشعة أقؿ اسوداداً 

تساعد ىذه العممية في توضيح وضعية األعضاء الحية داخؿ الجسـ  . األقؿ امتصاصًا لألشعة
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 .لمعضو المدروس (إف وجدت  )وُتعطي فكرة لممعالج عف الحالة المرضية 

 
 أقساـ بعض أجيزة التصوير الطبية التي تستخدـ األشعة السينية(2.6 )شكؿ رقـ

 

جسـ )تمتمؾ األشعة السينية خاصة االنتثار ففي األجساـ ذات السماكة الكبيرة  :ىاـ جداً  

يتعرض الشعاع السيني الذي ينفذ إلى داخؿ ذلؾ الجسـ لحادثة , (اإلنساف
االنتثار فيتوزع الشعاع الرئيسي في مختمؼ االتجاىات وىذا ما يسبب 

بتمؾ األشعة بعد عبورىا الجسـ . المأخوذة عدـ وضوح في الصورة اإلشعاعية

وليذا السبب مف أجؿ زيادة كفاءة الصورة . ووصوليا لفيمـ التصوير الموجود خمؼ الجسـ
 المأخوذة نمجأ الستخداـ وسائؿ تحد مف تمؾ الظاىرة كالمخاريط والشبكات ةاإلشعاعي

. المضادة لالنتثار
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 أنظمة تصوير طبية تستخدـ األشعة السينية7-2)   )شكؿ رقـ 
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 : مف العبارةLASERأتت كممة ليزر  •

“Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation” 

 تعني تضخيـ الضوء باإلصدار المحثوث لإلشعاعالتي  •

ويصدر بتواترات مكروموجية  (مف أجؿ األطواؿ الموجية الكبيرة): maserالميزر  •
  .وراديوية

الميزرات القديمة و الميزرات الحديثة عبارة عف أجيزة وتقنيات تيدؼ لمحصوؿ عمى  •
  .إصدار مترابط

في تقانة الميزر عمى الضوء الصادر  "coherent light" الضوء المترابطيدؿ مصطمح  •
  أمواجًا منتظمة متطابقة في التواتر والطور واالستقطابيتألؼ مفومف منبع ضوئي 

 .  وتوافؽ جسيمات تؤثر بنفس المحظة وبنفس المكاف

أي تكوف أشعة الحزمة قريبة جدًا مف بعضيا : ضعيفة التباعد :تكوف الحزمة الميزرية •
 . (قميمة االنفراج)حزمة ضيقة 

  أيضاً  وجعميا متوازية و يمكفتفريقيايمكف تقريبيا وأي :  بعدساتاستخداميايمكف  •
 .( األشعة السينيةاستخداـ العدسات معال يمكف ). جمعيا

 الفصؿ الثالث
أنواع الميزرات وخصائصيا 
Lasers & Characteristics 
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 :مبدأ إصدار الضوء الميزري - 3.1

 :تعاريؼ

مفيـو االمتصاص و ). حالة االستقرار األقؿ طاقة: الحالة األساسية لمذرة
(. اإلصدار

         . طاقة الحالة األساسيةأعمى مف طاقتيا تكوفالحاالت التي  : لحالة المثارةا

 مف  اإللكتروف والذرةنتقاؿإلى اؤدي يامتصاص الذرة لطاقة خارجية : االمتصاص
.  طاقية أعمىسوية إلى سوية طاقة

يحدث بذرة مثارة باألصؿ نتيجة اصطدامات حركية أو طاقة : اإلصدار التمقائي
  (.وىذا اإلصدار غير مترابط ).حرارية مكتسبة وينتج دوف تدخؿ خارجي

 طردًا مع ثابت عمر tيتناسب عدد الذرات التي تبقى بحالة إثارة بعد مرور زمف قدره 
 وىذا الثابت يتعمؽ بالذرة المثارة وبمستوى اإلثارة و بالموجة الصادرة Ʈالحالة المثارة 

تصدر األشعة ىنا بتواتر ثابت يتحدد .ويساوي مف الثانية حتى أجزاء النانو ثانية
بالفرؽ بيف مستويي الطاقة الذي يحدث بينيا االنتقاؿ ويمكف أف يتغير ىذا  التواتر 
بفعؿ مفعوؿ دوبمر نتيجة التييج الحراري لمراكز اإلصدار  مما يؤدي لتعرض خط 

 . وىو يرتبط بدرجة الحرارة والضغط(تعرض دوبمر)الطيؼ 

يحدث في ذرة مثارة أصاًل ونقـو بقذفيا بفوتوف خارجي يمتمؾ : اإلصدار المحثوث
ليما ذات الطاقة وذات )طاقة السوية المثارة وينتج عنو إصدار فوتونيف مترابطيف 

أي أننا قمنا بتضخيـ الطاقة وحصمنا بداًل مف طاقة .(الطور واالتجاه أو االستقطاب
فوتوف واحد عمى طاقة فوتونيف وتتكرر ىذه العممية مرات عديدة وفي كؿ مرة تزداد 

 .قيمة الطاقة  الناتجة
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(( طاقة الفوتوف المحرض تساوي طاقة الفوتوف المتحرض)) 

 

 

 

: ال بد مف حدوث االنقالب اإلسكاني: شروط حدوث الميزرة  - 3.2
ضوء فالش قوي  ( طاقة خارجية )يستخدـ لمضخ اإللكتروني الخارجي 

 في وسط يساعد ىذا الضخ عمى تزويد أكبر قدر ممكف مف اإللكترونات
 بطاقة خارجية لتنتقؿ إلى مستويات الطاقة األعمى فتصبح مادة الميزر الميزرة

و يجب أف  .مكونة مف ذرات ذات إلكترونات مثارة ونسمييا بالذرات المثارة 
تسمى ىذه , نحصؿ عمى عدد كبير مف الذرات المثارة لمحصوؿ عمى ليزر 

التوزع السكاني أو population inversion) )العممية بانقالب التعداد
المعكوس أي جعؿ عدد الذرات المثارة في مادة الميزر أكبر مف عدد الذرات 

إف قمب التعداد ىو الذي يجعؿ الضوء الذي تنتجو المادة ليزرًا .غير المثارة
ذا لـ نصؿ إلى مرحمة انقالب التعداد فإننا سنحصؿ عمى ضوء عادي  .وا 

 

hfEEE  12
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قد تكوف ليزرًا أو مضخة ضوئية )االنقالب السكاني يتـ عف طريؽ مضخة لمطاقة خارجية 
 .(آخر

 

 

 : خصائص الضوء الميزري– 3.3

 .monochromatic light ضوء أحادي الموف  ىو عموماً ضوء الميزر  - 1

 . الطيؼ الكيرطيسي حوؿ أطوالو الموجيةبمحدودية وضيؽيتميز أيضًا  - 2     

 أكبر بػ (الطاقة الصادرة مف واحدة السطح )سطوع الميزر:  ذات سطوع عالي-  3     
 . مرة تقريبًا مف سطوع ضوء تقميدي10,000000

 . الضوء الميزري مترابط– 4     

 . وحدانية الخط الطيفي– 5     

. زاوية انفراج الحزمة الميزرية صغيرة جداً - 6    
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 : أقساـ جياز الميزر– 3.4

  .يمكف أف يكوف غازيًا أو سائاًل أو صمباً : (الوسط الفعاؿ )وسط الربح - 1    

.  إلخ...المضخة يمكف أف تكوف ضوئية أو كيربائية أو كيميائية أو ليزرية -2
 .مرآة عاكسة بشدة -3

 .(يخرج منيا الضوء الميزري: قارف الخرج  ) نصؼ شفافة –مرآة نصؼ عاكسة  -4

 .الحزمة الميزرية -5

ويشترط أف يكوف عدد الذرات المثارة فيو  )مادة تسمح بتضخيـ الضوء : وسط الربح 
 . ويمكف التحكـ بنقاوة وأبعاد وشكؿ وتركيز وسط الربح . (أكبر مف عدد الذرات المستقرة

 

 

 (3-1)شكؿ رقـ
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( 3-2)شكؿ رقـ

 : مجاؿ إصدار الضوء الميزري– 3.5

مجاالت األشعة فوؽ  ثـ visible light المجاؿ المرئي يبدأ مجاؿ إصدار الضوء الميزري مف
مجاؿ  ويجري حاليًا استخداـ Infra Red  مجاالت األشعة تحت الحمراء , ثـ UVالبنفسجية الػ 

 .األشعة السينية

 : أنواع الميزرات– 3.6

منيا ما ىو غازي ومنيا ما ىو سائؿ ومنيا ما ىو صمب, كما ثالثة أنواع  اتليزراؿ
 .لف نذكرىا ىناتوجد أنواع ليزرية أخرى 
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 :الميزرات الغازية-  3.6.1
 نيوف- ليزر اليميـو helium-neon laser (HeNe) يعمؿ عند عدد كبير مف 

 وىي nm 633الميزرات تعمؿ عند الطوؿ الموجي ىذه و. األطواؿ الموجية
 وتستخدـ في المعالجة كبديؿ عف اإلبر الصينية.  منخفضة التكمفة

  ليزرات غاز ثاني أكسيد الكربوفCarbon dioxide lasers . تستطيع ليزرات
 9.6الطوليف الموجييف غاز ثاني أكسيد الكربوف أف تصدر مئات الكيموواط عند 

µm10.6 و µm  . حيث يكوف امتصاص الجسـ ليذيف الطوليف الموجييف كبير
جدًا وبالتالي يمكف استخداميـ في الجراحة في حاؿ كاف المنبع الضوئي الميزري 

 . CO2ىو غاز ثاني أكسيد الكربوف 

  528.7-351التي تصدر في المجاؿ ليزرات األرغوف اإليوني nm ولو أف ,
يستخدـ في لحـ . nm 514.5 و nm 488 و nm 458أكثر الخطوط شيوعًا  

 .الشبكية بالمشيمية لدى المصابيف بداء السكري

  337.1يولد الضوء فوؽ البنفسجي عند الطوؿ الموجي ليزر النتروجيف nm. 

 ليزرات غازية تولد األطواؿ الموجية فوؽ البنفسجية ليزرات األيونات المعدنية 
 .البعيدة 

  ليزر اإلكسايمرexcimer laser  الميزرات فوؽ البنفسجية ىو أحد أشكاؿ. 

كاألرغوف أو الكريبتوف )وليزر اإلكسايمر يجمع في الحالة النموذجية بيف غاز خامؿ 
 (. كالفمور أو الكمور)وغاز فعاؿ  (أو الكزينوف

 بأنيا يمكف  أيضاً تمتاز ليزرات اإلكسايمر. (((يستخدـ إلزالة الوشـ أو صناعتو))) •
 أف تزيؿ طبقات رقيقة مف سطح المادة مف دوف تسخيف أو تغيير لباقي المادة الذي 
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ارتفاع استطاعة ىذه الميزرات يجعميا مفيدة في إف  .(تسخيف موضعي)يظؿ سميمًا 
 . ((المعالجة الجمدية)) وفي ((وخاصة جراحة العيف بالميزؾ))الجراحة 

• LASIK or Lasik:  تعني جراحة العيف بالميزر أو تصحيح الرؤية بالميزر
 .(قصر أو مد البصر أو الالنقطية)

 :الصمبة  الحالةليزرات – 3.6.2

تستخدـ ىذه الميزرات قضيبًا بموريًا صمبًا  أو مف الزجاج و يشاب بأيونات تحقؽ شرط إصدار شعاع 
 .(الشائبة ىي التي تحقؽ االنعكاس السكاني  وبالتالي شرط الميزرة )ليزري 

  corundomأكسيد األلمنيـو ) صمب تـ تصنيعو كاف ليزر الياقوت المحضر مف الياقوت أوؿ ليزر
 . (المشوب بالكرـو

الميزر الصمب المستخدـ في  . االنقالب اإلسكاني في الذرات  الشائبةحالة يتـ الحفاظ عمى
 . Nd:YAGليزر عقيؽ اإلتريـو واأللمنيـو المشوب بالنيوديـو  مجاؿ العينية ىو

يمكف لجميع ليزرات الحالة الصمبة أف تولد استطاعات عالية في المجاؿ تحت األحمر مف 
وتستخدـ ىذه الميزرات في . nm 1064طيؼ اإلشعاعات الكيرطيسية عند الطوؿ الموجي 

. صناعة مؤشرات ليزرية بالموف األخضر

 في القطع والمحاـ والرسـ عمى المعادف والمواد األخرى, وفي  ىذه الميزرات أيضاً تستخدـ
 .المطيافية أيضًا وفي ضخ الميزرات الصباغية

 

 

 

 



  جامعة الشام الخاصة–الفيزياء العامة 

54 

 

 

 

 

 (3-3)شكؿ رقـ


