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استناداً لما تقدم من دراسة الخواص الكتلٌة للمادة فً الكٌمٌاء  •

الخ ...الحركٌة وتغٌرات الطور

فأالن ٌمكن أن ندرس خواص الذرات والجزٌئات ُكٍل على حده •
فأنه بإمكاننا دراسة حركة األجسام . من خالل نظرة مٌكانٌك الكم

المتحركة فً مسارات معٌنة ضمن قوى مؤثرة فٌها وكذلك 
الى حالة السكون جعل الحركة تصل ٌمكن التأثٌر علٌها وٌمكن   

.وكذلك ٌمكن وصف حالة الطاقة لها فً اي لحظة

إن القوانٌن المستخدمة فً هذه الحالة هً قوانٌن نٌوتن أو ما •
وكانت تلك القوانٌن تستخدم خالل . تدعى بالمٌكانٌك التقلٌدي

إال إن تراكم النتائج المختبرٌة أظهرت . بداٌة القرن الماضً
فشل تلك القوانٌن عند تطبٌقها على الجسٌمات الصغٌرة جداً 

إلى  1926إال إن هذه المفاهٌم بقٌت مستخدمة حتى . كالذرات
.أن تم اكتشاف ما ٌدعى بمٌكانٌك الكم
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 I . بعض األفكار األساسٌة: المٌكانٌك التقلٌدي:

some central ideasClassical mechanics:
:طرٌقة وصف المٌكانٌك التقلٌدي ألي نظام ٌمكن إٌجادها بمعادلتٌنإن •

ة* • ٌّ إحدى المعادالت تعّبر عن الطاقة الكلٌة للجسٌمة بشروط طاقتها الحرك

• Kinetic Energy α 1/2 mѵ2   

كتلتها m و تمثل سرعتها فً تلك اللحظة الزمنٌة  υ

•  potential Energy (V)    * الجهدواألخرى طاقة

:عند ذلك الموقع للجسٌمة

E= ½m 𝓿2 + V  ;   x and  𝓿 are functions of  t.

.هما دالتان للزمن 𝓋و     xحٌث ان   
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وبشروط الزخم الخطً؛ إذ )فأنه ٌمكن تمثٌل التعبٌر أعاله •

:كما ٌلً(  𝓿 m=pأن  

•E =  p2/2m + V   …………………………    (1)
:إن هذه المعادلة ٌمكن أن تستخدم بعدة طرق؛ فمثالً بما إن •

p = m ( dx /dt )
إن المسارات التً ستسلكها الجسٌمة باإلمكان استنتاجها : والتضمٌن هنا•

.و زخمها بالضبط إذا عرفنا موقعها 

( والزخم)وحلها ٌعطً الموقع (  t) كدالة للزمن ( x) وهً معادلة تفاضلٌة لـ •
.للجسٌمة ؛ كـدالتان للزمن

.بمسار الجسٌمة p(t) و   x(t) وكتعبٌر رٌاضً فأننا ندعوهما •

  ٌصبح باإلمكان , هنا فأن المسارات التً ستسلكها الجسٌمة •
.بالضبط إذا عرفنا موقعها و زخمهااستنتاجها 
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(   V)وعلٌه فأن الجهد , وان ابسط مثال لهذه الطرٌقة هً حالة الهٌئة الموحدة والجهد الثابت * •

(. t) والزمن (  x) ٌكون مستقل عن اإلزاحة  

,مساوٌا إلى الصفر لغرض التبسٌط  Vثم من جعل الجهد •

:فالمعادلة تصبح •

E=  p2/2m or  ( 2E/m)2 =  dx/dt
:فسٌكون الحل هو 

                        x(t) = x(0) + (2E/m)½ t
وعلٌه فأن المسار  p(0)الزخم االبتدائً ٌمكن التعبٌر عنها بشروط  Eفالطاقة المستمرة 

:سٌكون

x(t)=x(0) + p(0)t/m ;  p(t) = p(0)   ………..(2)

وهنا ، وبمعرفة الموقع االبتدائً والزخم فأنه ٌمكن تحدٌد المواقع والزخوم 
.األخرى المتوقعة للجسٌمة
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والمعادلة األساسٌة الثانٌة فً المٌكانٌك التقلٌدي هً * •

:قانون نٌوتن الثانً فً الحركة

ٌّر فً الزخم                    حٌث إن • وتمثل معدل التغ

p=m(d2x/dt2والذي ٌتناسب طردٌاً مع التعجٌل   )

.تمثل القوة المؤثرة على الجسٌمة Fو •

ونفس الشئ إذا عرفنا القوة المؤثرة فً موقع وبأي زمن فانه 

.ٌمكن حل تلك المعادلة ومن ثم اٌجاد المسار 
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وقد سمح لها بالحركة بحرٌة تامة    τولزمن    Fفلنتصور لدٌنا جسٌمة متعرضة لقوة ثابتة  •

:ستصبح معادلة نٌوتنفأن  

 t=τ).و  t=0) ثابتة لألزمنة بٌن  Fوتكون القوة •

:فالمعادلة االولى سٌكون حلها هو:                  اذن التغٌر فً الزخم ٌساوي صفراً،  إي إن•

p (t ) = p (0) + Ft  

τ)  محددة بٌن الفترتٌن tهذا عندما تكون • ( 0≤ t ≤ الزخم للجسٌمة فً نهاٌة  البرهة  فسيكون

(:τ)الزمنٌة 

p (τ) = p (0) + F τ
ومن ثم فان خالل جمٌع  الُبَرْه  الزمنٌة   (P = constant)ٌكون الحل لها هو  فالمعادلة الثانٌة •

كما فً أعاله p(τ)  هو ٌكون الزخم لها    ) t=τ)ما بعد       
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لنفترض أن تكون الجسٌمة مبدئٌاً ساكنة، وعلٌه فنجعل الزخم ولتبسٌط اآلمر أعاله، *•

p= 0)    االبتدائً ٌساوي صفر، أي إن   (p2/2m )فأن الطاقة الحركٌة ستكون  (    (0)

فً جمٌع األزمنة الالحقة  بعد حاالت    (F2τ2/2m)وعلٌه فستكون قٌمتها هً 

.تأثٌر القوة

 (F2τ2/2m)وعلٌه فأن الطاقة الكلٌة للجسٌمة المعجلة قد ازدادت الى القٌمة 
. بواسطة تلك القوة المؤثرة

=Kinetic= ( p2/2m): أي انّ 

ممكن أن تأخذ أي ، فان طاقة الجسٌمة ممكن أن ٌأخذا أي قٌمة   τ و    Fوطالما  

.قٌمة أٌضا

وبنفس األسلوب ٌمكن اخذ أنظمة أكثر تعقٌداً، فمثالً ٌمكن •
.حسب كمٌة الطاقة المعطاة لجسم ٌدور
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فمثالً ٌمكن حسب كمٌة الطاقة المعطاة لجسم ٌدور •
 ω وهو ٌرتبط بـ السرعة الزاوٌة   Jٌرمز له بـ  angular momentum))فالزخم الزاوي •

:بالقانون التالً 

J = Iω
     moment of inertia (I)ٌمثل عزم القصور الذاتً  Iحٌث  إن.

مع   Jلـكل من  مبدأ التشابهوعلٌنا أن نتذكر دائماً استخدام •

p    ؛ و𝓿   معω ؛ وm   معI

ٌّة و االنتقالٌة فً الحاالت • لغرض افتراض المعادالت الدوران

.لها بطرٌقة سهلة وسرٌعة
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)    torque))ولغرض تعجٌل الدوران،   فسٌكون من الضروري تسلٌط عزم  تدوٌري  •

،  فمعادلة نٌوتن ستكون (  Tوٌرمز لها بـ  Twisting force))قوة برم أو دوران 

:اذن

    الزخم الزاوي           T  =Jقوة البرم              •
فان طاقة الدوران للجسم تزداد (     τ)   خالل زمن قدره  Tفإذا كان العزم المسلط  هو    

خالل برهة زمنٌة  ( مسلط او محدد)وهذا ٌعنً إن أي عزم عشوائً T2τ2/2I)بمقدار 

     (τ   )بأمكانه ان ٌثٌر الدوران إلى قٌمة جدٌدة عشوائٌة أو محددة من الطاقة.

والحركة التوافقٌة ممكن أن تحدث عندما . فالمثال األخٌر متمثل فً المهتز التوافقً •

تعانً الجسٌمة قوة إرجاع وبقوة تتناسب خطٌاً مع اإلزاحة وعلٌه فأن 

F = -k x
هو ثابت القوة،  فالنابض الحلزونً القوي ٌملك ثابت قوة كبٌر مثال،  kحٌث ان •

:هً إشارة إلى إن القوة تتجه عكس اإلزاحة  Fوالعالمة السالبة لـ 

، والقوة عندما تكون سالبة فهذا ٌعنً إنها (اإلزاحة نحو الٌمٌن)موجبة (   x) عندما  •

:تدفع نحو الٌسار وبالعكس فمعادلة نٌوتن ٌمكن أن تكتب بالصورة التالٌة
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m ( d2x/dt 2 ) = -k x

:وحلها
x(t)=A sinω t        ………….(4)         

:هنا تعطى بالعالقة التالٌة  ωحٌث إن  •

ω=(k/m)½

:وعلٌه فأن   ( m ẋ)  فالزخم ٌكون   •

p(t) = m ω A cos ωt ……………… (5)

ر : وخصائص هذه  الحركة مألوفة  ٌّ فأن موقع الجسٌمة ٌتغ
وٌكون    =ω/2π مع التردد (   sin ωt)توافقٌاً   كـ 

الزخم نهائً عندما تكون اإلزاحة هً أقصى قٌمة أي عند 
A=x    وهناA  تمثل السعة(amplitude )وٌكون . للحركة
بأعظم قٌمة عندما تكون اإلزاحة بقٌمتها الصغرى ( الزخم)

(½   kA2)   فالطاقة الكلٌة ستكون (  (x=0أي عندما   
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هنا ترتبط طاقة الجهد ؛  ووطاقة الجهدالطاقة الحركٌة الطاقة الكلٌة هً مجموع *  •

:بالعالقة التالٌةبالقوة 

F= - dV/dx

k x  F-وبما ان فً هذه الحالة ان      :سٌعطى بالعالقة V))فأن الجهد  =

V=½kx2

:فان الطاقة الكلٌة ستصبح x = 0عند  V= 0فاذا كانت   

ETotal = p2/2m + V= p2/2m +½kx2 = ½ kA2

:واستخدام العالقة المثلثٌة التالٌة  5و  4وبالتعوٌض فً المعادلة 

Sin θ + cos θ = 1

: (ETotal)سنحصل على ان الطاقة الكلٌة•

ETotal =  ½ kA2

و ذلك باستخدام نبضات ٌمكن رفعها إلى أي قٌمة نرٌد وهنا نستنتج ان الطاقة للجسٌمة المتذبذبة  
.Aمسٌطر علٌها تضربها او تزٌحها إلى أي سعة ممكنة ، ولتكن 

ٌَُمثَّل بـ  )، وهٌئة المتذبذبتركٌب ومن الضروري أن ننتبه إن التردد للحركة ٌعتمد فقط على  والذي 
k وm )فالسعة تسٌطر أو تحدد الطاقة عبر المعادلة .  وٌكون مستقل  عن الطاقة

  ETotal =  ½ kA2 وهذه تكون مستقلة عن التردد.
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فالدروس التً استنتجناها من هذه األمثلة بأن الفٌزٌاء التقلٌدٌة•

.تستطٌع تحدٌد المسارات والمواقع. 1

تسمح بأنماط الحركة االنتقالٌة والدورانٌة واالهتزازٌة بأن ُترفع ألي قٌمة من الطاقة وذلك . 2

.بتسلٌط و السٌطرة على القوى أو العزوم او النبضات المؤثرة على األجسام

.والخالصات أعاله هً مستقاة من الممارسات الٌومٌة 

إال إن تلك القوانٌن ال ٌمكن تطبٌقها على الذّرات المفردة وان التجارب العالٌة الدقة، أظهرت إن 

.قوانٌن المٌكانٌك التقلٌدي قد فشلت عندما نتعامل بمقادٌر أو كمٌات صغٌرة جداً فً نقل الطاقة

. وكال الخالصتان تم االستعاضة عنهما بالمٌكانٌك الكمً  

(      p)  و (    x)   تصبح غٌر ممكنة، إذ انه ال ٌمكن تحدٌد  ( المعادلة التً تخص الزخم)( 2)فالمعادلة  

.بنفس الوقت وهذه هً فرضٌة استحالة تحدٌد الموقع أو المسار

فشلت، بأنها تصبح غٌر قابلة للتطبٌق أٌضا، إذ ال ٌمكن نقل الطاقة بقٌم أو مقادٌر (  3)والمعادلة  

وعلٌه فأن قٌم المٌكانٌك التقلٌدي فً الحقٌقة تكون تقرٌبٌة لسلوك الجسٌمات . عشوائٌة

. الكبٌرة

فً حالة الكتل الصغٌرة و كذلك لقٌم صغٌرة من عزوم الزخم الزاوٌة، أو انتقاالت والتخمٌنات تفشل 

.الطاقة ذات القٌم الصغٌرة



2aكم 
فشل الفيزياء الكالسيكية

اشعاع الجسم االسود
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: فشل الفٌزٌاء الكالسٌكٌة  •

اظهرت التجارب العملٌة فً نهاٌة القرن التاسع عشر على •

اختالف كبٌر فً النتائج المستنتجة بطرٌقة المٌكانٌك 

التقلٌدي و ال ٌمكن توضٌحها حسب ذلك المٌكانٌك إذ انه 

من الخطأ انتقال الطاقة بشكل مستمر فً األنظمة وبمقادٌر 

.عشوائٌة وذلك أدى إلى اكتشاف مٌكانٌك الكم
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:  Black Body Radiationإشعاع الجسم األسود •

ا ن أي جسم ساخن ٌبعث أشعة كهرومغناطٌسٌة وعند درجات حرارة عالٌة ٌكون  •
هناك جزء ال بأس  به من األشعة تقع فً المنطقة المرئٌة من الطٌف 

الكهرومغناطٌسً، وتكون األشعة ذات األمواج القصٌرة بنسب أعلى فً منطقة الطٌف 
الحرارةفٌتولد الضوء عند رفع درجة . األزرق

,ٌوضح الجسم األسود واالنعكاسات المتعددة لألشعة المنبعثة(: 1)شكل 

داخله  مع توضٌح الحزمة المنطلقة من فتحة ثقب الدبوس و المتجهة 

الكاشفنحو   

السابق ( 1) وهذه الظاهرة تتجلى عندما ٌبدأ الجسم بالتوهج بلون احمر ساخن كما فً الشكل  •
ن كٌف إن خروج الطاقة ٌعتمد على الباعث  ٌّ إذ ٌكون بإمكانه ابعاث ( الجسم األسود)والذي ٌب

وان أفضل تقرٌب للجسم األسود هو . أو امتصاص جمٌع الترددات لإلشعاع بشكل متجانس( إشعاع)
أن ٌكون ثقب دقٌق فً حاوٌة ساخنة، وبسبب كون اإلشعاع الذي ٌخرج من الثقب هو ممتص 

وكذلك الشكل . ومنبعث فً الداخل عدة مرات فأنه قد وصل إلى حالة التوازن الحراري مع الجدران
.   السابق اظهر خاصٌتٌن رئٌسٌتٌن
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: 2شكل   •
الطاقة بوحدة الحجم لوحدة مدى الطول ألموجً لحجٌرة الجسم السود ولدرجات  

.مختلفةحرارة 

ُكلما  , كٌفٌة ازدٌاد كثافة الطاقة فً المنطقة المرئٌة: الحظ

انزٌاح القمم باتجاه وكٌفٌة , درجت الحرارةارتفعت 

كذلك كٌفٌة ازدٌاد كثافة الطاقة الُكلٌِة  والحظ , ألموجً األقصرالطول 

   (المساحة المحصورة تحت المنحنى)بـ ممثلة  وهً

  

هً إن قمم المنحنٌات تنزاح نحو األطوال الموحٌة األقصر بزٌادة : الخاصٌة األولى 

درجة الحرارة، وان ذٌل الطول ألموجً القصٌر ٌنتشر أو ٌقع ضمن معظم 

إن ذلك ٌدل على انزٌاح اللون نحو اللون األزرق كما استنتج . المنطقة المرئٌة
خالصة، بأن الطول    Wilhelm Wienإن تحلٌل المعلومات أعطت . سابقا  

قانون )التالٌةألموجً للقمة القصوى لالنبعاث ٌرتبط بدرجة الحرارة بالعالقة 

(:واٌن لالزاحة
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• 
•Wien's Displacement law : T λ max = Constant    . . . . .   . (1)

:  1000Kاي انها ستساوي عند درجة   x 10 mK 2.9والقٌمة التجرٌبٌة للثابت هً   •

λ max = 2900nm

وقد : Josef Stefanالتً لوحظت من قبل جوزٌف ستٌفان :  والخاصٌة الثانٌة •

حاصل )الطاقة هنا بوحدة الحجم (    u)   وٌرمز له بـ  كثافة الطاقة الكلٌةاتخذ 

جمع جمٌع االطوال الموجٌة للمجال الكهرومغناطٌسً فً ذلك الحجم لتلك 
:و ٌعطى بالعالقة التالٌة( الدرجة الحرارٌة

• Stefan's Law: u = a T4 . ………………… . . . . . . . . (2)
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وهناك قانون بدٌل عن تلك العالقة بشروط القدرة المنبعثة بوحدة المساحة •

(M .) إذ تتناسب القدرة المنبعثة مع كثافة الطاقة للباعث وعلٌه فأنM  تتناسب

:بالشكل التالً(  2) وعلٌه فأنه ٌمكن كتابة العالقة  T 4طردٌا  أٌضا مع 

M = σ T4

x 10-8 5.67)وقٌمته التجرٌبٌة هً  (. بولتزمان–ستٌفان )ٌدعى بثابت (   σ)   فالثابت • W m-2K-4)

سٌشع طاقة  1000Kمن جسم اسود بدرجة     cm2 1وعلٌه فأن مساحة •

ة  Watts 5.7بمقدار   ٌّ وهذا ما . )عند األخذ فً حساباتنا جمٌع األطوال الموج

جعل أغنام المارٌنو ذات الصوف األسود الممٌز لها بأن تتكٌف على طبٌعة الجو 

وعلٌه فأن الجسم المعتم األسود هو أفضل األجسام التً (. الحار لقارة استرالٌا
.تبعث األشعة
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اتخذ ا النظرة التقلٌدٌة للمجال (  James Jeans)وبمساعدة  (  Rayleigh) اللورد رالً أما  •

وعلٌه فأن . الكهرومغناطٌس كحاصل جمع المذبذبات التوافقٌة لجمٌع الترددات للضوء المنبعث

:الطول ألموجً للضوء سٌعطى بالعالقة

وقد اعتبرت بأنها مقدار إثارة المذبذب بذلك التردد، وعلٌه فأن معدل الطاقة ألي متذبذب عند •

. kTسٌكون   Tدرجة حرارة 

(  λ d   +λ)الى (  λ)إذن كثافة الطاقة، ضمن منطقة أو مدى من األطوال الموجٌة من •

مضروبة بـ معدل (   dN(λ))  ستمثل عدد المذبذبات بوحدة الحجم فً ذلك المدى و ٌرمز لها بـ 

:ومن ثم فأنها ستساوي kTالطاقة لها 

d u (λ) = kT dN (λ)
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نة لـ • ٌّ :   جٌنس–قانون رالً تعطً  Nوالحسابات الب

Rayleigh – Jeans Law :  d u (λ) = ρ (λ) dλ ;  ρ(λ) = 8kT/ λ4 ………..(3)

الحاالت كثافة تمثل الطاقة بوحدة الحجم لوحدة الطول ألموجً وٌدعى بـ (  ρ) إن حٌث 

 ((density of states . وهذا ٌعنً عندما  تضرب  ρ   كثافة الطاقة الطول ألموجً سنحصل على بمدى

(Energy density).

إلى    λ  المدى لألطوال الموجٌة من فً مضروبة ( λ)d u(كثافة الطاقة  أي •

  (λ  (λ+ d .
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فً الحجم لذلك المدى سنحصل على (    λ)d u(   (وعند ضرب كثافة الطاقة  •

. الطاقة الكلٌة فً المنطقة التً تعود لإلشعاع لذلك المدى من األطوال الموحٌة
فأن (  λ)انه كلما صغرت قٌمة ( جٌنس –رالً ) ولألسف وجد بالنسبة لقانون 

ρ (λ)   ( . 3)دون المرور بقٌمة قصوى كما فً الشكلتزداد 

:3شكل •

الجسمإشعاع وضح محاولة نظرٌة لحساب ٌ

(3)السود حسب  معادلة  

, جٌنز-قانون رالً 

كلٌةعلى كثافة طاقة حصلنا 

النهائٌة عند األطوال الموجٌة القصٌرة   

بنفسجٌة الفوقوهذه هى ما ٌدعى  بالفاجعة )

  

 

أعطتفً حٌن معادلة بالنك 

النتائج العملٌة أفضل تطابق مع  

.الحقا(4)بتطبٌق المعادلة   
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أي ذات الترددات ( المتطرفة)وهذا ٌدل ضمنا  إن المذبذبات ذات األطوال الموجٌة القصٌرة جدا  •

مثارة وهذه تكون ( ray-𝛾) وحتى (   X-ray)العالٌة ستعود للضوء الفوق البنفسجً  والـ 

.بشكل متطرف حتى و إن كانت بدرجة حرارة الغرفة

إن هذه . وفً الحقٌقة ال ٌوجد ظالموطبقا  للفٌزٌاء التقلٌدٌة فأن األجسام ٌجب أن تتوهج فً الظالم، 

النتٌجة المهمة تدعى الفاجعة الفوق البنفسجٌة، ولكن حسابها ال ٌمكن تجنبه إذا ما استخدمنا 

.المٌكانٌك التقلٌدي
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درس ماكس بالنك هذه المشكلة من وجهة نظر ثرمودٌنامٌكٌة وهو كان ضلٌع فً * •

هذا المجال وقد وجد انه باإلمكان حساب مشاهداته التجرٌبٌة عند فرض تلك الطاقة 

وهذا ما احتاجه لٌفرض إن طاقة اإلشعاع .  (quantized)على إنها طاقة مكممة 

.  للمذبذب للتردد المعطى تكون محددة بقٌم معٌنة وال ٌمكن أن تتغٌر بشكل عشوائً

تكون قٌم طاقاته المسموحة  ( )وعلى وجه الحدود افترض فً حالة المهتز بتردد  

هو ثابت وٌدعى أالن بثابت (    𝘩)  حٌث ان (   h)جمٌعها مضاعفات متكاملة لـ 

x10 -34 6.626)بالنك والقٌمة الحدٌثة لثابت بالنك هً  Js  )

..…,h,   2 h ,0)بأمكانها اخذ القٌم (  )وبما ان تردد المتذبذب • )  

فأنه ٌمكن ان تتصور شعاع من الضوء وبذلك التردد بأنه مؤلف من سٌل من •

وان هذه hالجسٌمات كل واحدة منها تملك مقدار  من الطاقة بقٌمة 

وهذا ٌعنً إذا كان الشعاع ٌحمل طاقة معٌنة  . الجسٌمات تدعى بالفوتونات
فً منطقة معٌنة من الطٌف فأن عدد الفوتونات الواصلة سٌساوي  Eولتكن 

( .E) /hالمقدار  
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والطول ألموجً  100W = 100 JS -1ٌساوي  100Wثانٌة لمصباح اصفر بقدرة (1)فمثال  فً  •

= 5.4 x 1014او تردد   λ =560 nmللضوء األصفر هو   Hz ًفهذا ٌعط:

 
 1(S) x (100JS -1 )  (6.626 x 10 -34 JS) x (5.4 x 10 14 Hz) = 2.8 x 10 20 photons

:  على إشعاع الجسم األسود كما ٌلًبالنك تضمٌن فرضٌات وعند •

الجسٌمات على جدران الجسم األسود تكون فً حالة حركة حرارٌة وهذه فان 
للمجال الكهرومغناطٌسً وعند االتزان ( هً المصدر)الحركة تثٌر المذبذبات 

وطبقا  . سوف ال ٌكون هناك جرٌان صافً للطاقة بٌن الجدران والمجال
للنظرٌة الكالسٌكٌة تكون جمٌع المذبذبات للمجال متشاركة بالتساوي بالطاقة 

المجهزة من قبل الجدران، وعلٌه حتى الترددات العالٌة ٌفترض ستكون 
.تكون مثارة

بٌنما فً النظرٌة الكمٌة إن المذبذبات تثار فقط فً حالة اكتسابها مقدار من •
. hلـ  الطاقة ٌساوي على األقل  

الطاقة من ان تجهز تكون كبٌرة جدا  بالنسبة لجدران الجسم األسود وهذه •
.غٌر مثارةستبقى ذات الترددات العالٌة وعلٌه فإن المذبذبات بترددات عالٌة 
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اذن، تاثٌر التكمم بالنسبة للمذبذبات ذات الترددات العالٌة ٌمكن حذفه، إذ انه الٌمكن اثارتها بواسطة  •

...الطاقة المتوفرة لدٌنا او عن طرٌق التسخٌن

 P.W. Atkinsمن كتاب    Chapter( 21) وٌمكن الحصول على حسابات دقٌقة فً الفصل •

:كما ٌلً(    λ + d λ   λ   ..…)    ومن ثم سنحصل على كثافة الطاقة ضمن المدى من •

 

Planck distribution: d 𝑢 = ρ (λ) dλ . .…………. . . . . (4a)

الطاقةتمثل كثافة    𝓤حٌث إن  

4b) .......................)

 𝝀او للمدى من     𝝀تمثل كثافة الطاقة بوحدة الحجم للطول الموحى  ρحيث ان )
( 𝝀d  ₊  𝝀(الى
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جٌنز بغض النظر عن  -ٌكون مشابه لتعبٌر رالً وقانون  بالنك   لكثافة الحاالت•

فعندما ٌكون  ،( .exp)جمٌع العوامل والحدود الجبرٌة التً تحتوي على األسس 

ٌكون كبٌر ( hc/λkT) الطول الموجً قصٌر فأن الحد 

وهذا كثافة الطاقة ستصبح صفر وعلٌه فأن .  ٌساوي صفر تقرٌبا    exp)( -hc/λkT)≈ 0المقدار  وان •

وبالمقابل عندما ٌكون الطول الموجً المراد دراسته طوٌل  األمر متفق تماما  مع المشاهدات التجرٌبٌة،

ٌكون الحد

• (hc/λkT  ) ًصغٌر وان المقدار االُّس(Exp.)   ًٌمكن تقرٌبه كما ٌل:

• (hc/λkT  )-1  جٌنز–إلى تعبٌر رالً وفً هذه الحالة فان التعبٌر الرٌاضً لبالنك ٌمكن أن ٌختصر.

8π kT / λ 4  =Rayleigh – Jeans Law :  d u (λ) = ρ(λ) dλ;     ρ(λ) 

قد (    h)  الحظ إن التعبٌر الكالسٌكً ٌمكن الحصول علٌه أٌضا إذا كان  •

            h       0كـ    فسٌأخذ غاٌة توزٌع بالنك )افترض خطأ  ٌساوي صفر 

فأن التعبٌر الكامل ٌنطبق .  denominator , numerator)) والمقام للبسط 

ة كما فً الشكل السابق ٌّ .على المنحنً التجرٌبً تماما  و لجمٌع األطوال الموج
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:مثــــــــــــــــــــــــــال •

مثل الحجم الداخلً لبصلة مصباح )   m-3 100تجوٌف كروي حجمه  •

، احسب الطاقة فً داخل التجوٌف k 100قد سخن الى درجة ( صغٌر

:العائدة لألشعة التً تقع بٌن المدى من األطوال الموجٌة التالٌة

• nm575–550.

:طرٌقة الحل •

densitg)لحساب  كثافة الحاالت  4باستخدام العالقة • of  states ) ًف

(   nm25–82) ثم نضرب بــ . منتصف مدى االطوال الموجٌة 

، وأخٌرا نضرب بحجم (energy density)للحصول على كثافة الطاقة 

.التجوٌف الكروي
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:  Heat capacitiesالسعات الحرارٌة •



((2bكم 

Heat capacitiesالسعات الحرارٌة 



2
:  Heat capacitiesالسعات الحرارٌة •

عند مراجعة إشعاع الجسم األسود ٌتطلب اختبار كٌف للطاقة أن •
تمتص بواسطة المجال الكهرومغناطٌسً، وكذلك إن السعات 
الحرارٌة للمواد الصلبة هً مقٌاس عن كٌفٌة اكتساب الطاقة 

.واختزانها فً االهتزازات للجسٌمات وتكون مكممة أٌضا

لذا سنجد إن دراسة السعة الحرارٌة ستكون أٌضا مكممة، فإذا •
افترضنا إن الفٌزٌاء التقلٌدٌة ٌمكن تطبٌقها على األنظمة 

فان طاقة االهتزاز الرئٌسة ( لمستوى جزٌئه أو ذرة ) الدقٌقة 
لذرة تتذبذب فً اتجاه واحد لجسم صلب فأنها ٌجب أن تساوي 

من الذرات لمقطع معٌن ولها  Nفإذا كان لدٌنا (. kT)المقدار 
حرٌة االهتزاز فً ثالث اتجاهات، فان الطاقة االهتزازٌة الكلٌة 

( .3NkT )لذلك المقطع تكون مساوٌة لـ 



3
ة تساوي • ٌّ 3NAومن ثم الطاقة االهتزازٌة المول kT = 3 RT

وهو ثابت الغازات  N k=Rتمثل  ثابت افوَكادرو و   NAحٌث ان 

ٌّة عند حجم ثابت تعطى بالعالقة التالٌة :وعلٌه فأن السعة الحرارٌة المول

Cv,m = (3Um/ 𝜕 T)v

هً الطاقة االهتزازٌة المولٌة Umحٌث اّن 

ٌّة عند حجم ثابت وان الفٌزٌاء التقلٌدٌة استنتجت بأن  :السعة الحرارٌة المول

Cv,m = 3R

.  وبشكل مستقل عن الحرارة 

Dulong: وهذه النتائج معروفة بقانون • & petit اللذان استنتجا ذلك القانون.
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لدرجات حرارة واطئة، لقد شاهد انحراف كبٌر عن القانون ( بتٌت& دولونك ) لقد أعاد اٌنشتاٌن تجارب   •

عند الدرجات الحرارٌة الواطئة (  3R)أعاله إذ إن معظم الفلزات تكون السعة الحرارٌة المولٌة لها اقل من 

.T         0كلمـــا  تقترب من الصفر وان قٌمها 

ومن ثم استخدم ( ν)ولقد عزا اٌنشتاٌن ذلك بأنه ممكن كل ذرة تهتز حول موقع اتزانها بتردد مفرد قدره  •

(.  nhν)   فرضٌات بالنك فارضاً إن الطاقة ألي تذبذب تكون 

 

.  تمثل اي عدد صحٌح  nحٌث ان 

:وقد حصل على العالقة التالٌة الطاقة االهتزازٌة المولٌة للفلزفقد حسب أوال •

الحظ هنا التشابه فً النتائج مع عالقة  توزٌع بالنك، ثم اوجد اٌنشتاٌن السعة الحرارٌة •

:  لٌحصل على Tبمفاضلتها مع 

            



5

 -------(5)معادلة اٌنشتاٌن  (   5) معادلة    •

ٌة  ٌمكن فكها   كما ٌلً(  kT>> hν) اذ نجد   بدرجات حرارة عالٌة ان • :،  فأن الحدود الجبرٌة اآلُسِّ

1 - (hν/kT) + ……   

:ومن ثم نهمل الحدود  العالٌة  األُسس فتكون النتٌجة كما ٌلً

.وهذه النتٌجة  متفقة مع النتائج التقلٌدٌة
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ذلك ٌعنً عند استخدام معادلة اٌنشتاٌن ( e-hν/kT→  𝟢( وعند درجات حرارة واطئة أي إن المقدار   •

وان التحلٌل الفٌزٌائً لهذا (. 4الشكل )ستعطً قٌم اقل للسعة الحرارٌة وهذه متفقة مع النتائج العملٌة 

النجاح 

ٌُعزى عند انخفاض درجات الحرارة ستبقى فقط عدد قلٌل من •

.تمتلك الطاقة الكافٌة للتذبذب( الذرات ، الجزٌئات ) المذبذبات •

وعند الدرجات العالٌة تصبح الطاقة متوفرة لجمٌع المذبذبات •

: لكً تصبح فعالة( الذرات و الجز ٌأت )

من المذبذبات ستساهم و إن اعتمادٌة  السعة 3Nأي إن جمٌع الـ 

( 3)درجات الحرارة قد رسمت فً الشكل  الحرارٌة المولٌة مع 

.واعطى منحنى متفق بالشكل العام مع المنحنى النظري 

ٌّن• اذ انه بدرجات الحرارة العالٌة إن . فً حٌن النتائج االحصائٌة لم تعطً تطابق ب

(.فً الحقٌقة تتذبذب بمدى واسع من الترددات)جمٌع الذرات تتذبذب بنفس التردد تقرٌباً •

والنتٌجة النهائٌة هً معادلة . إن التعقٌدات أعاله ٌمكن تالفٌها بأخذ معدل تلك الترددات •

وعلٌه فأننا . وعند تطبٌقها على نتائج اٌنشتاٌن أعطت اتفاق مع النتائج العملٌة. دٌباي•

.نحتاج هنا إلدخال الكم فً حساباتنا من اجل توضٌح الخصائص الحرارٌة للمواد الصلبة•
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• (c) الظاهرة الكهروضوئٌةThe photoelectric effect 
ان هذه الظاهرة هً دلٌل على تكمم الطاقة، وذلك من حساب طاقات االلكترونات الناتجة من الظاهرة •

الكهروضوئٌة ، فااللكترونات المنطلقة من اسطح الفلزات، عند تعرضها لألشعة الفوق البنفسجٌة وجد انها 

:تتصف بالخصائص التالٌة 

ال تنطلق االلكترونات من سطح الفلز مهما زدنا من شدة االشعة ما لم ٌزٌد تردد االشعاع   عن مقدار .  أ•

.معٌن فً القٌمة وهذا المقدار ٌمثل قٌمة ممٌزة لذلك الفلز

.الطاقة الحركٌة لاللكترونات المنطلقة تتناسب خطٌاً مع تردد االشعة الساقطة. ب•

ستنطلق الكترونات من سطح الفلز حتى وان كانت شدة الضوء صغٌرة جداً اذا كان تردد . ج•

.الضوء اعلى من دالة العتبة او قٌمة العتبة لذلك الفلز



8 ان المشاهدات أعاله تفترض ان االلكترونات المنطلقة جراء تصادمها مع أي جسٌمة تملك مقدار •
فإذا افترضنا إن ذلك الجسم المتحرك هو فوتون وبطاقة . كافً من الطاقة لنزع اإللكترون من الفلز

هو التردد للضوء فأنه حسب قانون حفظ الطاقة، إن الطاقة الحركٌة (  ν)، وان (hν) قدرها 
:لإللكترون ٌجب أن تتطابق مع القانون التالً

 

– Workهً دالة الشغل    ( φ( حٌث ان • function  للفلز وهً الطاقة الالزمة إلزالة   إلكترون
.فأن االلكترون الٌنطلق(  φ( اقل من  (   hν) واحد من سطح الفلز، فإذا كانت 

:ان نتائج المشاهدات اعاله تعطً دلٌالً  

على إن الطاقة الحركٌة ألي إلكترون منطلق ٌجب أن تتناسب مع التردد، وهذا متفق مع . 1
.أعاله( أ)

عند اصطدام الفوتون مع أي إلكترون فأنه ٌعطً كل طاقته وعلٌه فأننا نتوقع مشاهدة . 2
الكترونات منطلقة حالما تصطدم تلك الفوتونات مع السطح وهذا ٌتفق أٌضا مع الحالة 

.أعاله( جـ)

..وهنا ٌمكن اعتبار ان الضوء عبارة عن سٌل من الفوتونات او الجسٌمات
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• (d ) ظاهرة كومبُتنThe Compton effect 

ر قلٌالً  X-rayلقد لوحظ عندما تستطٌر أشعة   ٌّ ة تتغ ٌّ .  جراء تصادمها بااللكترونات، إن أطوالها الموج

.وهذه تدعى بظاهرة كومبتون

وطبقاً للفٌزٌاء التقلٌدٌة، إذ تتوقع تعجٌل اإللكترون بواسطة المجال الكهربائً للضوء الساقط وعلٌه فأنه 

.سٌكون من المتوقع أن نجد أطوال موجٌة مختلفة فً األشعة الُمستطارة

إال انه وجد فً الحقٌقة إن الطول ألموجً ازداد بمقدار مفرد ومحدد وٌعتمد فقط على زاوٌة االستطارة 

.من الضوء الساقط، باإلضافة إلى إن االنزٌاح ٌكون غٌر معتمد على الطول الموجً للضوء الساقط

ًّ إذا • إن النظرٌة الفوتونٌة للضوء، توضح تلك المشاهدات بشكل جل

(   ν)اعتمدناها على إنها كطاقة، ف فوتون من الضوء وبتردد •

:ٌكون له زخم طردي مع التردد كما فً العالقة•

شكل ٌوضح حٌود االشعة الساقطة على حزمة من االلكترونات متجهة نحو االعلى وقد حصلنا على اشعة حائدة بتردد •
.عن خط امتداد االشعة الساقطة( 𝛷)والكتروناً مستطٌر بزاوٌة قدرها (  ύ)  مختلف 

و أخرى ذات كتلة (  h/λ) وعلٌه فأن االستطارة ٌمكن اعتبارها على إنها تصادم بٌن جسٌمة ذات زخم  •

me 
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بأن ٌكونا محفوظان فً ذلك التصادم،  فأنه ٌمكن أن نحصل الزخم الخطً و صفة الطاقةومن خالل دمج  •

:على التعبٌر الرٌاضً التالً

بطول موجً كومبُتن لإللكترونٌدعى (  C h/ me)والمقدار . والمعادلة أعاله تم التأكد منها عملٌاً •

•  ( ( wave length for electron     وتكون قٌمه(2.43pm)

(1pm=10-12m)

Ѳ)  وٌكون أقصى انزٌاح للطول ألموجً ممكن أن ٌحدث عندما تكون • وهنا ترتد (  ° 180 =

وبغض النظر عن الطول ألموجً (  pm 4.86) الى الوراء نحو مصدر الضوء و تكون قٌمته  

.الساقط
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• (e )حٌود االلكترونات The Diffraction  of electrons

ٌّه • ٌّة)إن كل من الظاهرة الكهروضوئٌة وتأثٌر كومبتون اظهرا بأن للضوء خصائص ُجسٌم (  أو كتل
ٌّة اال انه فً سنة    Clinton Davissonقام العالمان  1925باإلضافة لما تم إثباته بأن للضوء صفة موج

شاهدا حٌود االلكترونات بواسطة بلورة كما فً الشكل المجاور وكذلك شوهد إن  Lester Germerو 

.للموجة صفة الجسٌمة وخصائص كل من الجسٌمة والموجة ٌمتزجان ببعضهما

إلى إن أي جسٌمة Louis de broghlieخلُص  1924وفً سنة •

و ٌجب أن ٌكون لها شًء من 𝘱لٌست فقط الفوتونات تنتقل بزخم   •

:التالٌة بعالقة دي برولً الطول ألموجً ومعطى  •

– Davissonوقد تحقق من التعبٌر أعاله كٍل من • Germer اً وبالنسبة للفوتونات بظاهرة كومبُتن ٌّ .تجرٌب
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• 
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•(F )13.2    االطٌاف الذرٌة والجزٌئٌةmolecular spectraAtomic &

ٌأتً من مشاهدة الترددات للضوء، الممتصة والمنبعثة من قبل الذّراة . إن الدلٌل المباشر على تكمم الطاقة •

والجزٌئات إذ أظهرت إن االمتصاصات محددة وتردداتها واضحة ولٌست مستمرة وكذلك بالنسبة للجزٌئات 

.  فً حالة امتصاص الطاقة أو انبعاثها

وعلٌه فأنه ٌجب أن ٌقترح مٌكانٌك جدٌد لتفسٌر األطٌاف الذرٌة والجزٌئٌة والذي ُدعً فٌما بعد بـ مٌكانٌك •

.الكم

شكل ٌوضح خطوط اطٌاف االنبعاث للذرات المثارة لكل من الهٌدروجٌن والزئبق و النٌون•
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:شكل  

إذ تمثل االمتصاصات الطٍفٍة لحاالت انتقاالت الطاقة من الحالة األرضٍة إلى HClألدورانً لجسيء  -طٍف االهتساز

ارة األولى للحركة االهتسازٌة للجسيءثالحالة الم



للعلوم الصرفة التربيةُكلّية 

جامعة ديالى 

قسم الكيمياء
2محاضرة الكم 



(F )13.2    االطٌاف الذرٌة والجزٌئٌة

molecular spectraAtomic &

َأرٍ ٍِ ٍشبهذح اىزشدداد ىيضىء، . إُ اىذىُو اىَجبشش ػيً رنٌَ اىطبقخ  •

اىََزظخ واىَْجؼثخ ٍِ قجو اىزّساح واىجضَئبد إر أظهشد إُ االٍزظبطبد 

ٍحذدح ورشددارهب واضحخ وىُسذ ٍسزَشح ومزىل ثبىْسجخ ىيجضَئبد فٍ 

. حبىخ اٍزظبص اىطبقخ أو اّجؼبثهب

وػيُه فأّه َجت أُ َقزشح ٍُنبُّل جذَذ ىزفسُش األطُبف اىزسَخ واىجضَئُخ 

.واىزٌ ُدػٍ فَُب ثؼذ ثـ ٍُنبُّل اىنٌ

•  

 

.



HClطيف االهتزاز الدوران لـ 

 



HClطيف االهتزاز الدوران لـ 

•

:شنو  
إر رَثو االٍزظبطبد اىطُفُخ ىحبالد  HClأىذوساٍّ ىجضٌء  -طُف االهزضاص

بسح األوىً ىيحشمخ االهزضاصَخ ثاّزقبالد اىطبقخ ٍِ اىحبىخ األسضُخ إىً اىحبىخ اىَ

ىيجضٌء



(  ذرة او جزٌئة)مٌكانٌك االنظمة الدقٌقة  

The dynamic of microscopic systems

 

مْقطخ ثذاَخ عند اخذ عالقة دي برولً                        

.ورُزشك اىخظبئض اىنالسُنُخ ىنزيخ ٍزَىقؼخ

.  فبىجسَُخ ٍِ أالُ والحقبً رَيل ٍىقغ ٍْزشش ٍثو سؼخ اىَىجخ 

ََنِ إدخبىه السزجذاه    ψَشٍض ىه ثـ  ) فَفهىً داىخ اىَىجخ 

اىَفهىً اىنالسُنٍ ىيَسبس، واىَُنبُّل اىجذَذ َزطيت وضغ 

 ψٍخطظ رىضُحٍ ىغشع حسبة وفهٌ وادساك  

 

   



13.3a- معادلة شرودنَكرThe Schrödinger equation 

 Erwin Schrödingerاقترح   1926فً سنة •

. معادلة، اذ عند حلها تعطً دالة الموجة الي نظام

وٌكون موقعها مركزٌاً بالنسبة لمٌكانٌك الكم كمعادالت 

اذ نجد عند حل معادالت . نٌوتن للمٌكانٌك التقلٌدي

ونفس الشًء . نٌوتن فانها تعطً مسارات الجسٌمات

بالنسبة لمعادلة شرودنَكر المفترضة الجدٌدة اذ انه عند 

( m)فبالنسبة لجسٌمة كتلتها . حلها تعطً دالة الموجة

تكون لها المعادلة كما  Eتتحرك فً اتجاه واحد وبطاقة  

:ٌلً



The Schrödinger equation

…1

ٌمثل طاقة الجهد للجسٌمة وٌعتمد على (  V)  حٌث ان •

الموقع، 

هو تحوٌر مالئم لثابت بالنك(  (h-Crossوٌقراء ℏو  •

:     و ٌساوي•



The Schrödinger equation

هناك عدة إشكال وتعابٌر لتلك المعادلة إذ قد تتضمن اعتمادٌة دالة الموجة •

:على الزمن أو ٌمكن إعادة كتابتها الكثر من اتجاه او ُبعد، كما ٌلً

ٌمكن كتابة المعادلة كما  :For one dimensional systemsو لبعد واحد •

:ٌلً

تكون اٌظا دالة  ψو دالة الموجة  V(x)وتكتب  xهو دالة لـ  Vحٌث ان الجهد •

.ψ(x)وتكتب  xلالزاحة 

•

 



The Schrödinger equation

:اوتكتب بالصٌغة التالٌة •

•V  ُهٍ طبقخ اىجهذ ىيجسَُخ فَثالً ىيجسَُخ اىحشح إV = 0  او ٍقذاس ثبثذ.

:ة اىزىافقٍ اىجسُظ فإُ اىجهذ َؼطً ثبىؼالقخ اىزبىُخروثبىْسجخ ىيَززة•

 

  )



The Schrödinger equation

•  ** for three dimensional systems :

و رسبوٌ



The Schrödinger equation

     

مذاىخ ىيَحبوس (  ψ)وفٍ االّظَخ راد اىزَبثو اىنشوٌ فأّه َفضو اخز 

.اىنشوَخ اىقطجُّخ



The Schrödinger equation

13.11شنو 

رأخز اىقٌُ ٍِ طفش ( θ)َأخز اىقٌُ ٍِ طفش اىً ٍبالّهبَخ، واالسرفبع (  r)  االحذاثُبد اىقطجُخ اىنشوَخ، فُهب 

(    2π)رأخز اىقٌُ ٍِ طفش اىً ϕ  (azimuth )واىـسَزٍ  ( اىقطت اىجْىثٍ( ) π)اىً ( اىقطت اىشَبىٍ)

.(∞)اىً      (0)َأخزا ٍذي ٍِ اىقٌُ ٍِ  rاالحذاثُبد اىقطجُخ اىنشوَخ و ّظف اىقطش : ٍالحظخ

    



The Schrödinger equation

كماٌلً•

:حيث ان•

:وفٍ اىحبىخ اىؼبٍخ فأُ ٍؼبدىخ ششودَّنش رنزت مَبَيٍ•

:ىيْظبً وَسبوٌ( (Operatorهى هبٍيزىُ اوثشَزىس   Hحُث اُ •



معادلة شرودنَكر والتً تكون دالة للزمن

:وعندما ٌكون النظام دالة للزمن فأننا نستخدم معادلة شرودنَكر والتً تكون دالة للزمن  
 

الحقبً ( 3)فبىحيىه هٍ ّفسهب فٍ اىَؼبدىخ 

فً  أوالفلنفترض . ان هٌئة معادلة شرودنَكر ٌمكن ترتٌبها حسب النظام المطلوب

:حالة الحركة فً منطقة تكون فٌها طاقة الجهد تساوي صفراً فسنحصل على 

………..2     

 



معادلة شرودنَكر والتً تكون دالة للزمن

:وٌكون حل المعادلة هو•

:تكون موجة لطول موجً مقداره(   sinkx)او (   coskx) حٌث ان •

                                           λ=2π/𝑘 

للموجة التوافقٌةمع الهٌئة العامة (   coskx)  وٌمكن مشاهدة ذلك بمقارنة   

 cos(2 πx/ λ)   بسبب ) وهنا، فأن طاقة الجسٌمة ستكون جمٌعها حركٌة

ولكن بما ان )                        ( ، وكذلك  (فً اي مكان    V= 0ان   

:بالعالقة  kالطاقة ترتبط بـ 

 

 



معادلة شرودنَكر والتً تكون دالة للزمن

اذن الزخم الخطً ٌرتبط مع )             (.   وان  •

:الطول الموجً لدالة الموجة بالعالقة التالٌة

. وهذه هً معادلة دي برولً مرة اخرى•

فً حالة جسٌمات تتحرك بحرٌة، فان معادلة شرودنَكر •

:ستؤدي الى الخالصة التجرٌبٌة التالٌة 

اذا كانت الجسٌمة فً منطقة وتكون طاقة الجهد لها •

متجانسة ولكنها التساوي صفر فأن معادلة شرودنَكر 

:تكتب بالشكل التالً 

     



معادلة شرودنَكر والتً تكون دالة للزمن

ولكن أصبح لدٌنا( 3)فالحلول تكون كما فً المعادلة  •

تؤدي الى     λ=2π/𝑘واالن العالقة       •

 4) ..............)

ٌّن • طاقة واذا كان الفرق كبٌر بٌن الطاقة الكلٌة وهذه المعادلة تب

فأن الطول الموجً ٌكون األقصر لدالة الموجة وبعبارة  الجهد، 

.أخرى أقصى طاقة حركٌة ألقصر طول موجً

              



معادلة شرودنَكر والتً تكون دالة للزمن

وبالنسبة لجسٌمة متوقفة فأن طاقة الحركة لها تساوي صفر، فسٌكون   •

ٌكون لها طول موجً النهائً، وهذا ٌعنً إن دالة الموجة لها نفس القٌمة 

.فً اي مكان بالنسبة للجسٌمة الساكنة اي ان                           

عند شكل انحنائها هو فالخاصٌة العامة لدالة الموجة  •

)            (.اخذ المشتقة الثانٌة لها 

 (أي عندها ستملك طول موجً قصٌر)فعندما ٌكون االنحناء حاد  •

وعندما تكون دالة . والطاقة الحركٌة تكون كبٌرة اٌضاً 

ٌّر بشكل حاد    (فأن طولها الموجً ٌكون طوٌل)الموجة ال تتغ

.وطاقتها الحركٌة تكون واطئة



معادلة شرودنكر

ان اقتران االنحناء الحاد مع الطاقة الحركٌة العالٌة  •

وٌعطً تصور . ٌمثل توضٌح حً لفهم الدوال الموجٌة

مثالً لنفترض بأننا نحتاج لمعرفة .  عن شكلها التخمٌنً

دالة الموجة لجسٌمة بطاقة جهد تتناقص بزٌادة قٌمة    

:كما فً الشكل ادناه)   ( 



معادلة شرودنكر

، ( E) ولتكن قٌمتها ( ثابتة)فإذا كانت طاقته الكلٌة  •

ٌزداد من جهة الٌسار نحو ( E-V)وبما ان الفرق  

الٌمٌن فأن دالة الموجة ٌجب ان تأخذ شكل منحنى أكثر 

ٌّة كلما زادت قٌمة  فنجد طوله الموجً ( :    x)   حد

ومن ثم نستطٌع تصور . ٌقصر كلما زادت طاقته الحركٌة

ان دالة الموجة تأخذ الشكل الممتط كما فً الشكل  

.السابق الجزء العلوي منه

معادلة شرودنَكر هً معادلة مشتقة من الرتبة الثانٌة، •

فمثالً فً حالة . ومن ثم فلها عدد غٌر محدود من الحلول

(  A)ٌكون الحل         وفٌه  )           ( الجسم الحر 

وله قٌمة ( E) هنا ٌمثل قٌمة   kٌأخذ اي قٌمة و 

.عشوائٌة او افتراضٌة



معادلة شرودنكر

فالخطوة الالحقة فً مناقشتنا تتطلب وضع توضٌح لـ    •

    (ψ   ) ٌّن لها وسنجد إن ذلك . او تعرٌف مع

التوضٌح ٌحقق أو ٌعطً حلوالً رٌاضٌة غٌر مقبولة 

  Eٌعنً رفض بعض قٌم  وبإهمال تلك الحلول . فٌزٌائٌاً 

.والتً ستعود بنا ثانٌتاً  إلى حقٌقة  تكمم الطاقة



3كم 

شرح دالة الموجة

Interpretation of Wavefunction

 

 

 



2
ٌكون مستنداً على فرضٌة اقترحت من قبل العالم ماكس بورن (    ψ)  ان توضٌح 

ة للضوء والتً فٌها مربع السعة للموجة وتستند  ٌّ على المشابهة للنظرٌة الموج

الكهرومغناطٌسٌة ٌكون ممثالً كالشدة ومن ثم بشروط الكم كوجود عدد من 
هو المربع لدالة الموجة  Bornفسٌكون توضٌح مقترح (. تواجدت)الفوتونات 

سٌتناسب أٌضا مع احتمالٌة إٌجاد ( تكون مقداراً معقداً    ψا ذا   *ψ  ψلـ او 

الجسٌمة لكل نقطة فً الفضاء خصوصاً بالنسبة لنظام 

:واحد –باتجاه 

(.   𝑥)    عند نقطة معٌنة (   ψ)دالة الموجة لجسٌمة هً ( السعة)اذا كانت 



3
تكون    )𝑥𝑑 +𝑥)و(     𝑥)  فان االحتمالٌة لتواجد تلك الجسٌمة بٌن    •

(.  *𝑥𝑑ψ  ψ  )متناسبة مع الحد 

طالما إنها )سٌمثل كثافة االحتمالٌة   *ψ  ψوذلك ٌعنً ان •

ٌجب أن تكون مضروبة بالطول المتناهً فً الصغر 

نفسها (  ψ)ألجل الوصول إلى احتمالٌة ( 𝑥𝑑)للمنطقة 

.سعة االحتمالٌةوالتً تدعى 

فبالنسبة لجسٌمة لها القدرة الن تتحرك فً ثالث اتجاهات   •

فان دالة الموجة تعتمد (  مثالً الكترون قرب نواة فً الذّرة)

 𝑥,𝑦,𝑧نسبًة لالحداثٌات  𝑟على النقطة  
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•  
وسٌكون التوضٌح ( x, y, z) لالحداثٌات  •

المجاور  والذي كما فً الشكل(       (لـ •

لدالّة الموجة فً   Bornٌوضح استٌضاح   

  اتجاهات ثالثة الٌجاد الجسم فً العنصر الحجمً 
dxdydz = τ 𝑑  

حاصل  ٌتناسب طردٌا لمقدار  rعند موقع      

عند ذلك     *ψ  ψو القٌمة لـ  τ 𝑑الضرب لـ 

.الموقع
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:من ثم ٌمكن القول •

عند   ψلدالة الموجة لجسٌمة هً   ( الضخامة)اذا كانت السعة •

فأن احتمالٌة اٌجاد تلك الجسٌمة فً الحجم (   r)   نقطة 

       rعند النقطة  =      ( dxdydz)  المتناهً فً الصغر 

)                    .تتناسب مع   
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13.2مثال  •

اذا كانت دالة الموجة اللكترون فً اوطأ حاالت الطاقة لذرة •

وفٌها:                            الهٌدروجٌن هً 

.هً المسافة عن النواة rو                         •

الحظ ان دالة الموجة تعتمد فقط على المسافة ولٌست على * 

.  الموقع الزاوي

تان  إلٌجاد االلكترون فً داخل • ٌّ احسب االحتمالٌتان  النسب

:موجود(   pm3 1.0)  حجم صغٌر وبقدر 

.عن النواة)       ( عند مسافة   ( ب) عند النواة، (  أ)
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:الحل  •

ٌُحسب عند (    )      تتناسب االحتمالٌة مع المقدار • الذي 

حتى ولو )الموقع المفترض وان الحجم ٌكون صغٌر جداً 

اذ ٌتٌح ذلك لنا من إهمال االختالفات ( بمقٌاس حجم الذرة

المتوقعة، وعلٌه فأنه ٌمكن كتابة ( ψ)  فً 

•)                               (

:ومن ثم فأن(  r = 0)  عند النواة ستكون قٌمة  -(أ)•
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ولكن باتجاه ( لقٌمة عشوائٌة)    = rعند مسافة        -ب •

محدد،

:   فان•

 

:نسبة االحتمالٌات ستكون           
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   :تعلٌق  •

بأن نجد االلكترون ( 7وبنسبة )الحظ انه ٌكون اكثر احتماالً •

عند النواة من ان ٌكون فً ذلك العنصر الحجمً عند مسافة 

فان احتمالٌة وجود االلكترون فً . من النواة)              ( 

ستكون ببساطة (    ملم   1)   نفس الحجم عند المسافة 

.لٌست صفراً ولكن تكون من الصغر ٌمكن اهمالها

:   تمرٌن •

 -Heاذا كانت دالة الموجة ألوطأ طاقة اوربٌتال فً اٌون •

.، فاعد الحسابات لذلك االٌون()                         هً 

(  اي تعلٌق)   •
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هً الحل لمعادلة شرودنَكر وكذلك (  ψ) فاذا كانت   •

ذلك ٌعنً، دائماً ٌمكن . هو اي ثابت(  N) حٌث ان ( N) لـ 

فتصبح  Bornإٌجاد عامل كاالحتمالٌة مثالً فً مفهوم بورن 

ٌمكن أول تبسٌط مهم وهذا هو العالقة هً عالقة تساوي 

والذي ُدعً فٌما بعد بثابت ( N)افتراضه، ومن ثم العامل 

 Nفاذا ضمّنا .    (Normalization Constant)التطبٌع 
مع دالة الموجة فان اٌضاح بورن ٌنص على ان احتمالٌة 

تكون مساوٌة الى  )         ( وجود الجسٌمة فً المدى 

                                     .
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وكذلك حاصل الجمع للفضاءات الحجمٌة لكل االحتمالٌات كٍل •

احتمالٌة الجسٌمة )ٌجب ان ٌكون وحدة واحدة . على حده
وٌعبر ( Unityفً اي مكان فً النظام تكون وحدة واحدة 

:عنها بالتكامل التالً 

ومن ثم بأخذ التكامل لجمٌع االحتماالت ٌصبح باالمكان •

وهذه الطرٌقة تدعى بتطبٌع دالة . اٌجاد ثابت التطبٌع

.الموجة
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سنستخدم دالة الموجة المطبعة أي انه  ومن االن والحقاً *  •

ستكون متضمنة (   ψ)   من أالن والحقاً سنفترض إن 

  :عامل التطبٌع فنكتبها 

 (6)--------- -- -- 

:وفً حالة االتجاهات الثالثة فان دالة الموجة سُتتطبع كما ٌلً

 

(7 )---- 
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13.3مثال  •

 13.2دالة الموجة المستخدمة لذرة الهٌدروجٌن فً المثال •

 .هً غٌر مطبعة، طبعها

:طرٌقة الحل •

العنصر الحجمً فً ثالثة . اعاله(  7) من المعادلة  Nقٌم •

𝑑τ) اتجاهات فً الفضاء ٌكون  = 𝑑x 𝑑y 𝑑x   .) ولكن

فً مسائل ذات تماثل كروي كما فً هذه الحالة فانه سٌكون 

من السهل أن نحل بتعبٌر اإلحداثٌات الكروٌة كما فً الشكل 

:السابق أي إن
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:ومن ثم فان العنصر الحجمً ٌكون•

 𝜃فان  لـ   ∞ٌقع ضمن مدى من صفر إلى   rولنصف قطر •
    πالى  0وتاخذ القٌم من (    colatitudesتمثل االرتفاع )

 2πالى  0 ٌاخذ القٌم من ( Azimuth)و العلو اوالسمتً 
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: الجواب •

وبها                           نجد ان ( 7)من المعادلة •

ومن ثم، ألجل جعلها تساوي وحدة واحدة اي ان•

•N=                                              
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:فان دالة الموجة المطبعة ستصبح•

• 

:       تعلٌق •

فاننا ٌمكن الحصول على االحتمالٌات  13.2اذا اعٌد المثال •
الحقٌقٌة الٌجاد االلكترون فً العنصر الحجمً لكل موقع 

و 2.2x10-6( أ)ولٌست فقط قٌمها النسبٌة فٌكون لـ 

. 3.1x10-7( ب)لـ  •
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:مثال  •

( 13.2)المعطاة فً المثال  +Heطبع دالة الموجة لـ •

                       =Nالجواب  •
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:التكمم•
ان قبول اٌضاح بورن ٌتطلب منا بأن نضع تحفظ  على الدوال الموجٌة واهمها •

بأن تكون حادة * ). ٌجب ان التكون دالة الموجة النهائٌة بمكان ما: بأن 

وثابت التطبٌع ٌكون صفر( ومستدقة ولها عرض صفري تقرٌباً 



4كم

 

التكمم
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•(c )13.3  التكمم  :

ان قبول اٌضاح بورن ٌتطلب منا بأن نضع تحفظ منه على  

:الدوال الموجٌة واهمها بأن 

.ٌجب ان التكون دالة الموجة النهائٌة بمكان ما. 1

(  بأن تكون حادة ومستدقة ولها عرض صفري تقرٌباً * ) 

ان ذلك ٌعنً ان الدالة المطبعة . وثابت التطبٌع ٌكون صفر

ماعدا عندما تكون قٌمها تكون صفر فً جمٌع االمكنة 

.والذي ٌكون غٌر حقٌقً بقٌمة النهائٌة

ان هذه االفتراضات مطلوبة لبعض الحلول لمعادلة شرودنَكر  

.وانها تعطً حلوالً مقبولة  والتً سنراها الحقاً 
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النهائٌة فً (    ψ)  فالمطلب بأن نجعل •
كل االمكنة هو لٌست ما اراده استٌضاح 

بورن فقط، فبامكاننا ان نتصور دالة 
غرٌبة تعطً قٌم علٌا الكثر من قٌمة لـ  

ψ*ψ  و لنقطة مفردة.

وان استٌضاح بورن ٌتضمن بأن مثل تلك •
الدوال غٌر مقبولة النها ستكون غٌر 

منطقٌة بأن تملك اكثر من احتمالٌة واحدة، 
اي ان الجسٌمة  ٌجب ان تكون عند نقطة 

ُعبر عنه بتعبٌر ان هذا التحفظ . معٌنة
ان دالة الموجة ٌجب ان تكون ذات بالقول 

valued Eginedقٌمة محددة 
وبما ان معادلة شرودنَكر هً معادلة •

تفاضلٌة من الرتبة الثانٌة فان المشتقة 
ٌجب ان تكون محددة جداً ( ψ)   الثانٌة لـ 

اذا كانت المعادلة ممكن تطبٌقها فً كل 
وهنا ٌمكن اخذ المشتقة الثانٌة . االمكنة

وعلٌه )للدالة فقط اذا كانت مستمرة 
فسوف التكون هناك خطوات حادة فٌها

غٌر مستمرة
مٌلها غٌر مستمر

غٌر محددة القٌمة
النهائٌة ضمن مدى محدد
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فمثالً عند اخذ المشتقة االولى للدالة فان مٌلها ٌجب ان ٌكون  
اي اننا سنتعامل مع دوال (. اي الٌوجد تغٌر فجائً فٌه)مستمر 

موجة حقٌقٌة

:تكون دالة الموجة حقٌقٌة ومقبولة فقط اذا كانت* 

ان  -ذات قٌمة مفردة ، د -لها مٌل مستمر ، ج -مستمرة ، ب   -أ
تكون محددة

ان التحفظات القاسٌة اعاله لحل معادلة شرودنَكر تجعل حلها غٌر 
اي غٌر ممكنة الي ) Eحقٌقً اال فً حاالت محددة من الطاقة 

(.قٌم عشوائٌة

  وإالممكن ان تمتلك فقط طاقات محددة  الجسٌمةوبعبارة اخرى، •
.دالة الموجة لها ستكون غٌر مقبولة
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:مبادئ مٌكانٌك الكم  13.4 •

.ان دالة الموجة تحتوي كل ماترٌد تعلمه من النتائج المختبرٌة والتً ٌمكن اجرائها على النظام  

ٌّة او بأستخدام نموذج الجسٌمة • ٌمكن توضٌح نظرٌة الكم باالعتماد على التطبٌقات المختبر

ونحن اصالً قد كتبنا حالً لمعادلة شرودنَكر للحركة االنتقالٌة الحرة كما . الحرة فً اتجاه واحد

( :2)انفاً وكانت حالة خاصة للحل العام للمعادلة ( 3)فً المعادلة 

……………… (1)                      

 

         p=kℏتشٌر الى ان الجسٌمة لها زخم خطً          kوقد رأٌنا ان دالة الموجة قد اعطٌت قٌمة لـ 

 Bو  Aوأحد المعادالت التً سنشرحها االن هً تلك التً تحتوي على المعامالت  
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•Observables & Operators المراقبات و المشغالت للنظام

:قد ُكتبت بالشكل التالً ( 1)لنفترض ان المعادلة •

ٌّر ٌعمل على الدالة  Hوهنا • .  وفً هذه الحالة ٌأخذ مشتقته الثانٌة(   ψ)  هو حارس او عامل او متغ

  Hamiltonianهامٌلتون  -ٌلعب الدور الخاص فً مٌكانٌك الكم وٌدعى بـ حارس(    H)فالحارس 

. الذي طّور المٌكانٌك التقلٌدي بتحوٌله مباشرًة الى مٌكانٌك الكم William Hamiltonنسبة للعالم 

H)فعند كتابة • ψ =  E ψ    )ٌّة فان معادلة شرودنَكر ستكون لها معادلة قٌم حد

•  Eigen value equation  ًكما ٌل:

•(Operator) (function) = (numerical factor) (same function)  ……..(3)

Hψ)ففً حالة • = Eψ )  ٌّة للحارس فان العامل العددي الى الٌمٌن والذي ٌدعى بالقٌمة الحد

( والتً ٌجب ان تكون نفسها فً كال الجانبٌن فً معادلة القٌمة الحدٌة)والدالة  E هو الطاقة

ٌّة التً تشٌر الى القٌمة الحدٌة وفً حالتنا هذه ، الدالة الحدٌة ستكون دالة . ستكون الدالة الحد

 E .الموجة التً تشٌرالى الطاقة  
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ان اهم معادالت القٌم الحدٌة هً تلك التً تأخذ الشكل التالً•

(Operator) (Wave function) = (observable) (wave function) =( energy) (wave function)  

(  بمراقبات النظام (الخصائص)والتً تدعى )والتً ٌمكن اعادتها بالنسبة للخصائص االخرى . والتً تمثل معادلة شرودنَكر
وبشكل عام تكتب المعادلة اعاله بالترتٌب التالً

• (Operator) (wave function) = (observable) (wave function). . . . . . (4a)     

:وتمثل كما ٌلً

  Ȏψ = Оψ ………. ……………..……………(4b)

 

و الذي ٌمئل observable (O )والذي ٌشٌر الى الـ (  Hamiltonian Hمثل الحارس الهاملتونً )حارس (    Ȏ) وهنا 

.Eالطاقة 

(  مراقب النظام)  Observableالذي ٌشٌر الى الـ  operatorوكذلك الحارس (    ψ)  ومن ثم فاذا علمنا دالة الموجة 

ٌّة ٌّة او اي تأثٌر لتلك الخاص .للنظام المطلوب دراسته، فاننا ٌمكن استنتاج ناتج اي مشاهدة للخاص

ٌّة المقابلة، فأول خطوة هً اٌجاد الحارس   Oوذلك بأنتخاب العامل ( مثل طاقة الذرة) الذي  Operatorلمعادلة القٌم الحد

.المعطى Observable( مراقب النظام)ٌقابل 

:مٌكانٌك الكم  postulatesللزخم الخطً تكون احدى مسلمات فرضٌات  Operatorوان هٌئة الحارس 
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ومن ثم (   x)   والجل اٌجاد قٌمة الزخم الخطً الذي تملكه الجسٌمة  او تؤثر به ، علٌنا مفاضلة دالة الموجة بالنسبة لـ 
ٌّة Pنأخذ الزخم  :من معادلة القٌم الحد

ٌّة لمٌكانٌك الكمهو اٌضاً بالنسبة للموقع  Operatorهٌئة الحارس كما ان *  وهو ببساطة . احدى المسلمات االساس
( x)   الضرب باالحداثً 

انفاً، فأن( 1)الحد دوال الموجة للجسٌمة الحرة المعطاة فً المعادلة  B = 0فمثالً لنفترض انتخبنا 

فبنفس .  A = 0ولكن لنفترض اننا اخترنا دالة الموجة وفٌها . كما نعلم = Pحٌث ان الزخم            
:الخطوات نجد ان
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:فبنفس الخطوات نجد ان.  A = 0ولكن لنفترض اننا اخترنا دالة الموجة وفٌها  •

لها نفس قٌمة الزخم )         ( وقد اظهرت ان الجسٌمة الموصوفة بدالة الموجة 
-ولكن االن لها زخم بأتجاه   ( ونفس الطاقة الحركٌة) x     ( الزخم  كمٌة

(متجهة وان االشارة تعطً االتجاه



5كم 

  التطابق وتوقع القٌم
Superposition and expectation of values
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، فما هً قٌمة الزخم الخطً لتلك الجسٌمة ؟ A = Bلنفترض انه لدٌنا دالة موجة لجسٌمة حرة فٌها   •

:فأوالً تكون دالة الموجة هً. فأننا بسرعة ندخل فً حل تلك المشكلة Operatorاذا استخدمنا تقنٌة الـ •

 
فنجد)      ( وهذه دالة موجة تامة او نموذجٌة وممتازة، بٌنما عند حلها بالنسبة لـ •

   
ة بسبب ان الدالة فً جهة الٌمٌن تختلف عن تلك االصلٌة، فعند حدوث • ٌّ وهنا لٌست معادلة قٌم حد

فً حٌن ان . ذلك فأن مٌكانٌك الكم ٌطلب منا توضٌح ذلك اي لماذا زخم تلك الجسٌمة غٌر محدد

الشرط التقنً او )الزخم لم ٌكن غٌر محدد كلٌاً، بسبب ان جٌب تمام دالة الموجة ٌكون حاصل جمع 

لـ            و              وكما رئٌنا كٍل منهما ٌشٌر الى حالة زخم محددة كٍل ( الفنً هو تطابق خطً

.على حدة
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:رمزٌاً كما ٌلً Superpositionفٌمكن كتابة التطابق  •

:وتوضح  كما ٌلً

، ولكن نصف القٌاسات ستظهر بأنها تتحرك نحو )         (اذا قٌس زخم الجسٌمة فأن قٌمته ستكون •

.الٌسار

ونفس التوضٌح ٌكون بالنسبة لدالة موجة كتبت بهٌئة التطابق مثالً اذا كانت دالة موجة تكون حاصل جمع •
ٌّة مختلفة وقد كتبت بالهٌئة التالٌة  ٌّة لزخوم خط :لعدة دوال موج

:هما معامالت فان مٌكانٌك الكم سٌخبرنا ما ٌلً(   000و         و  )        حٌث ان •

عندما ٌقاس الزخم، ان احدى القٌم لـ                              و                            ٌمكن اٌجادهما اذا  -1
ٌّة فً التطابق 0وقعت فقط الدوال الحد

0سنجد انه الٌمكن تحدٌد القٌم المحتملة التً استنتجناها انها غٌر مطابقة -2

و      
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على وجه )            (     للمعامل    المربعفً سلسلة متتالٌة ٌتناسب مع   mumintum1ان احتمالٌة قٌاس    -3 

.ونفس الشئ للقٌم االخرى( الخصوص ٌتناسب لـ           اذا كان        معقد

فالقٌمة المتوقعة  observableمعدل القٌمة لعدد كبٌر من المشاهدات ٌعطى بالقٌمة المتوقعة للـ  -4

Expectation value    (   الرمز )                     : ًتحسب من دالة الموجة كما ٌل:

:ٌلً كما تُعرف   observable   (O )  للـ القٌمةالمتوقعة فان (  ψ  ) مطبعة موجة بدالة النظام وصف اذا•

(.أي للقٌم المشاهدة أي التً تم الحصول علٌها تجرٌبٌا)  Oٌشٌر الى ( حارس)عامل رٌاضً هو (   Ȏ)    حٌث ان •

5.13مثال  

احسب متوسط المسافة اللكترون عن نواة ذرة الهٌدروجٌن•

 

:الحل 

السابق وان االوبرٌتر المقابل للمسافة عن النواة ٌكون عملٌة ( 13.3)لقد حصلنا على الدالة المطبعة فً المثال •
.rالضرب بالمقدار 
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•   (C)4.13 مبدء الالتحدٌد  the uncertainty principle:  

لقد شاهدنا ان دالة الموجة للجسٌمة تكون              ، وهً تشٌر الى حالة محددة للزخم الخطً، ولنجعلها تنتقل نحو الٌمٌن •
.ولكن ٌمكن ان نسأل عن موقع تلك الجسٌمة عندما تكون فً تلك الحالة)       ( وبزخم 

، وفً هذه الحالة نجد(   ψ*ψ)      ان توضٌح بورن ٌجٌب على هذا التساؤل بهٌئة كثافة االحتمالٌة •

ومن ثم فان الجسٌمة لها . ان كثافة االحتمالٌة هذه ثابتة وقٌمتها         وتكون غٌر مرتبطة بـ       •
.احتمالٌة متساوٌة وهً نفسها فً اي موقع وجدت

النصف االول ان ذلك . وبتعبٌر اخر اذا ُحدد الزخم بدقة، ٌكون من غٌر المحتمل استنتاج موقع الجسٌمة•
كما ان من احد مبادئ الكم ٌنص انه من غٌر الممكن تحدٌد زخم وموقع من مبدءهاٌزنبرغ  فً الالتحدٌد 

.الجسٌمة فً ان واحد

بأنه اذا ُعلم الموقع للجسٌمة النصف الثانً منه وقبل شرح هذا المبدء بتفصٌل اكثر علٌنا ان نناقش •
كمتطابقة بالضبط فأننا الٌمكن ان نجد اي قٌمة للزخم، فالجدل اعاله ٌقودنا الى فكرة تمثٌل دالة موجة 

ٌّة، :وتجرى كما ٌلً  الدوال الحد

• 
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اذا علمنا جسٌمة فً موقع محدد، فان دالتها  • •

الموجٌة ٌجب ان تكون كبٌرة وتكون صفر فً 

المواقع االخرى كما فً الشكل المجاور 

ان مثل دالة الموجة هذه ٌمكن اٌجادها من •

جٌب او )حاصل جمع عدد قلٌل من دوال الموجة 

ستعطً احتمال عرٌض كما فً ( جٌب تمام

من الصفحة التالٌة( a)الشكل 
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ان مثل دالة الموجة هذه ٌمكن اٌجادها من حاصل جمع عدد قلٌل من  •

ستعطً احتمال عرٌض كما فً ( جٌب او جٌب تمام)دوال الموجة 
الشكل  المجاور وفٌه  و الذي ٌمثل دالة موجة لجسٌمة وقد ُحدد 

موقعها بشكل مرٌض ولكن ٌمكن  اٌجاده باخذ عدة متطابقات لدالة 
الموجة ولطول موجً محدد والذي ٌتداخل  تداخال بناًء فً مكان 

وكما نشاهد اذ كلما  0واحد ولكن تداخال هداما فً المواقع االخرى
زادة المتطابقات  اصبح الموقع اكثر دقة وكما فً المنحنى المؤشر بـ 

و علٌه  سنحتاج الى عدد غٌر محدد الٌجاد دالة   21و   5و   2
 0موجة لجسٌمة محددة بموقع  محدد بدقة

الى صورة كم   تدعى عالقة  Werner Heisenbergعندها توصل •
:كما ٌلًزخم –عدم تأكٌد موقع 

وهو انحراف معدل )ٌمثل الشك فً الزخم الخطً )    ( حٌث ان •
للزخم  (root-meansquare, RMS deviation)) الجذر التربٌعً

اي االنحراف  فً )هو الشك فً الموقع )     ( و ( من متوسط قٌمته 
RMS  من معدل الموقع اساساً نصف العرض للتطابق فً الشكل
ٌشٌران الى نفس االتجاه فً الفضاء وكذلك    qو     pو   ( السابق

والزخم بموازاته اذ ٌكونان (   x)  بالنسبة للموقع على المحور 
    yوالحركة على امتداد  ( x)  الموقع على ، بعالقة الالدقةمحددان 

.التكون مقٌدة او محددة او ممنوعة    zاو   
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الموقع تلك التً تخص  غٌر( كالطاقة مضروبة فً الزمن)تطبق على عدد من المشاهدات الفٌزٌائٌة ( هاٌزنبرغ) ان عالقة 

(.والتً سنواجهها فً المحاضرات القادمة)اذ ٌتضمنان الطاقة والعمر الزمنً وخصائص تتعلق بالزخم الزاوي والزخم 

309ص   13.6مثال •

.احسب مقدار الشكل فً الموقع(  6ms-1-10)   هً ضمن  1.0gاذا كانت سرعة جسٌم مقذوف كتلته •

:طرٌقة الحل 

.هو مقدار الشك فً السرعة)         ( حٌث ان ( )        من  𝛿Pخّمن •

)        (ثم استخدم المعادلة                                  لتقدٌر اقل شك فً الموقع •

:الجواب 

:اقل شك فً الموقع ٌكون •

• 

• 

:تعلٌق 

ان ذلك المقدار ٌعتبر مهمل للجسٌمات بهذا الحجم، بٌنما، عندما تكون الكتلة هً بقدر كتلة االلكترون، فان مقدار الشك •
فً الموقع فً السرعة للسرعة المعطاة، سٌكون اكبر بكثٌر من ابعاد الذرة، وكذلك بالنسبة الي مسار لمقذوف الٌمكن 

.اٌجاد موقعه وزخمه فً ان واحد

:مثال 

(   2a0بعدها    )  خمن اقل شك فً السرعة اللكترون فً ذرة الهٌدروجٌن •

• 
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Quantum theory :

Techniques & Application 



2
:مقدمة •

واالهتزازٌة  Translationalاالنتقالٌة : توجد هناك ثالثة انواع من الحركة •
Vibrational  والدورانٌةRotational.

وتلعب الحركات الثالثة دوراً مهماً فً الكٌمٌاء النها تمثل السبل المهمة التً •
ٌّز مغلق حركة انتقالٌة . تخزن الجزٌئة الطاقة بها فمثالً تعانً الجزٌئات فً ح

ستكون عبارة عن اسهام فً الطاقة  Kinetic energyوان الطاقة الحركٌة 
مستوٌات طاقة الدوران فالجزٌئات ٌمكن ان تدور وتنتقل بٌن . الداخلٌة للعٌنة

.وهذه االنتقاالت هً التً تعطً طٌف الدوران لتلك الجزٌئات المسموحة

وهً تشكل مخزن اضافً للطاقة اٌضاً، : واالواصر بأمكانها اٌضاً ان تهتز •
وان االنتقاالت بٌن مستوٌات طاقة االهتزاز تعطً اطٌاف االهتزاز 

vibrational spectra.

وكذلك االلكترونات فً الذرات والجزٌئات تخزن الطاقة فً طاقتها الحركٌة •
بتأثرها مع ( potential energy)االنتقالٌة حول الذرة وفً طاقة الجهد 

.النواة وانجذابها نحوها

كما اننا سنركز فً دراستنا للكم على دراسة خصائص مٌكانٌك الكم بمساعدة •
.مجموعة من التقنٌات الرٌاضٌة للتعامل مع هذه االنواع من الحركة
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 mationTranslationalالحركة االنتقالٌة  -1 •
:ٌمكن وصف مٌكانٌك الكم للحركة الحرة بمعادلة شرودنَكر التالٌة •

تمثل دالة الموجة   ψو    h-barاو  h-crossوتقراء    ℏحٌث ان  •

 

والحل العام للمعادلة السابقة هو 

(  ) سنحصل على دالة موجة تشٌر الى جسٌمة لها زخم خطً قدره  B = 0فعند وضع 

سنحصل على دالة موجة تشٌر الى  A = 0وعندما نجعل ( نحو الٌمٌن)   xباالتجاه الموجب من    

وفً كال الحالتٌن موقع الجسٌمة الٌمكن تحدٌده او . جسٌمة لها نفس الزخم ولكن متجهة نحو الٌسار

تكون مسموحة، الطاقة  Eومن ثم جمٌع قٌم الطاقة  kبٌنما جمٌع قٌم  .،الحظ . استنتاجه تماماً 

للجسٌمة الحرة تكون غٌر مكممة
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•  

The partical in a box   :14.1(a) 

ٌمكن اٌجاد الطاقة المكممة حالما ٌتم تحدٌد مدى الحرٌة 

والجل توضٌح هذه الصفة لنتصور المشكلة . للجسٌمة

     mلـ جسٌمة فً صندوق لها كتلة قدرها   

= xومحصورة بٌن جدران عند      = xو     0 L   

صفر = وان طاقة الجهد فً اي مربع داخل الصندوق 

ولكنها سترتفع الى الالنهاٌة عند الجدران كما فً 

.الشكل المجاور

(  V=0)فأن معادلة شرودنَكر للمنطقة بٌن الجدران والتً فٌها الجهد 

تكون

وتكون نفسها للجسٌمة الحرة، وعلٌه فأن الحل العام ٌكون نفسه، 
:  فمن المالئم كتابة الحل بالشكل التالً
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:وتكون نفسها للجسٌمة الحرة، وعلٌه فأن الحل العام ٌكون نفسه، فمن المالئم كتابة الحل بالشكل التالً•

•---------------------------------------(4)  

:هما متشابهتان ، اذا استخدمنا العالقة التالٌة( 2و  4) المعادلة : مالحظة 

 Bو  Aوقد اختصرنا او دمجنا  جمٌع العوامل العددٌة فً المعامالن •

اي عند )وفٌها تكون الطاقة للجهد ماالنهاٌة (    x > L)   و لـ (   x < 0)   واالن لنتصور معادلة شرودنَكر لـ 

، فان ابسط طرٌقة للتعامل مع هذه المنطقة بأن نفترض ان طاقة الجهد التكون النهائٌة ولكن (الجدران
فان معادلة شرودنَكر . تصبح النهائٌة الحقاً (      V)    نعتبرها كبٌرة جداً ومن ثم سنسمح بأن نفترض 

:تكون

وبأعادة الترتٌب•
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:ان الصٌغة المقنعة لهذه المعادلة ٌمكن توضٌحها كما ٌلً 

لدالة الموجة هو تقعر ( التقوس)موجبة فهذا ٌعنً ان االنحناء (    ψ)  اذا كانت المشتقة الثانٌة لـ 

حدث (   ψ   )ولنفترض ان قٌمة   ( .        ⌒)واذا كان سالباً فأن التقوس ٌكون محدبا (    ⌣)        

وان كانت موجبة فً داخل مادة الجدران وعند الحافة الداخلٌة للجدار، فانه بما ان الجهة الٌمنى من 

(      ψ)     وستكون  Eكبٌر جداً فانها بالتأكٌد ستزٌد على قٌمة  Vبسبب كون )موجبة ( 5)المعادلة 

ستنحنً اسفالً بسرعة نحو قٌم (    ψ)    ٌكون موجب وكذلك  فإن الـ (     ψ)    ، فالتقوس لـ (موجبة

(  x)   النهائٌة كلما زادت 

ثم اذا (. فً موضوع دٌنامٌكٌة االنظمة الدقٌقة)ان ذلك ٌجعلها دالة غٌر  مقبولة طبقاً للفرضٌة التً افترضت 

سالبة اٌضاً على حافة احد الجدران فالمشتقة الثانٌة ستكون سالبة، ومن ثم فان دالة (    ψ)   كانت قٌمة 

ستنخفض بسرعة الى قٌم سالبة النهائٌة والتً ( ... طاقة الموجة)او بتعبٌر اخر ( أي السعة) الموجة 

وبما ان دالة الموجة الٌمكن ان تكون موجبة او سالبة عند الحافة الداخلٌة . تجعلها اٌضاً غٌر مقبولة

.  من الالنهاٌة Vان هذه المتطلبات ستضٌق بشدة كلما اقترب . فأنها ٌجب ان تكون صفراً هناكللجدران 
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ٌّة للمناقشة اعاله ستكون كاالتً • : والصورة الكم

ٌكون  5ان الحل العام للمعادلة  •

هً حقٌقٌة وطالما ان الحد االول ٌزداد بدون حدود كلما ازداد  exponentialsالحظ هنا الـ •

•     (x  )     وان الطرٌقة الوحٌدة التً نضمن بها دالة الموجة بان التصبح نهائٌة  هً جعل ،

A = :     ستكون x > L، ومن ثم فإن دالة الموجة للحالة التً فٌها      0

اً بأتجاه الصفر كلما زادت  قٌمة • ٌّ (.     x)   والتً تتالشى اُس

الفرق بٌن (  2)و كتلة الجسٌمة  (1) معدل وصولها الى الصفر ٌعتمد على شٌئٌن،   الحظ ان•

.وسنعود الى تأثٌر الكتلة الحقاً . (V-E)الـ 
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فكلما اقتربت طاقة الجهد نحو الماالنهاٌة فان التالشً فً دالة الموجة نحو الصفر ٌصبح سرٌع  •

.   ٌكون ال نهائً فان التالشً ٌكون سرٌع وال نهائً اٌظا Vوعندما   . وال نهائً

 x = Lعندما     (    ψ=   0) اذن  •

وبنفس الجدل ٌمكن تطبٌقها على الجدار فً جهة الٌسار بالنسبة لطاقة الجهد الالنهائٌة فان دالة •

فذلك ٌعنً .       x  =  0عندما      (      ψ=   0)  الموجة تتالشى بسرعة فً داخل الجدار اي 

لجسٌمة فً (  شروط لدالة ٌجب ان تتحقق عند المواقع المحددة تلك)قد حددنا حدود مشروطة 

:تكون متوفرة فٌهاصندوق الجهد الشروط التالٌة ٌجب ان 

ولكن بشروط    4فعند هذه المرحلة نحن نعرف ان دالة الموجة بشكل عام قد اعطٌة فً العالقة •

.ٌجب ان تتحقق والتً ُذكرت اعاله
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B = ψ0، ان      4، فطبقاً للمعادلة     x  =  0فتصور الجدار عند     •

Sinبسبب   ) التً تعنً     B = 0اذن       ψ0 = 0ولكن شرط الحد ٌكون   (    Cos 0 = 1و         0 = 0

:     ضمناً بأن دالة الموجة ٌجب ان تكون بالهٌئة التالٌة

 A = 0فالسعة عند الجدار االخر تكون                              وهذه اٌضاً ٌجب ان تساوي صفر اخذٌن   

والتً سوف ستتناقض مع توضٌح بورن   xعلى امتداد المحور   xلكل  قٌم      ψ=   0والتً ستعطً   

ٌجب ان ُتنتخب لٌكون فٌها     KLاذن    (  بان الجسٌمة ٌجب ان تكون موجودة ولو فً مكاٍن ما)

SinkL=0   . وذلك ٌتطلب بأن ٌكونKL    احد مضاعفاتπ      .

و التً   Kوعلٌه فان فقط القٌم المسموحة لـ (  π ,  2πƟ , 0 =... لـ   (   Sin Ɵ  = 0 بسبب ) •

وكذلك تجعل     K = 0الٌمكن النها ستجعل  n =1,2….   (n = 0حٌث ان     KL=nπتكون فٌها      

0=ψ   فً كل االمكنة او المواقع وهذا غٌر مقبول والقٌم السالبة لـn   ٌّر االشارة لـ .                      Sin nπx/Lتغ

، فانه سٌتبع ذلك بان الطاقة للجسٌمة ستكون محددة 4ٌرتبطان ببعضهما كما فً المعادلة  Eو  Kوان 

:  بالقٌم

بأن دالة الموجة ٌجب ان ( المشروطة)فالطاقة لهذه الجسٌمة تكون مكممة ناشئة من الحدود و القٌود •

.تتحقق لكً تكون مقبولة طبقاً الستٌضاح بورن
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اذ ٌجب اٌجاد ثابت . وقبل ان نناقش هذه النتائج بالتفصٌل علٌنا ان نستمر فً اتمام اشتقاق دالة الموجة 

(Aوهنا ُكتب )التطبٌع 

:تكون وحدة واحدة (   x)  ضمن جمٌع قٌم )        ( وتم ذلك بضمان مكاملة 

:ومن ثم فان الحل الكامل للمشكلة ٌكون  

وفً بعض )وعدد الكم هو عدد صحٌح (.  n)  فالطاقات ودوال الموجة قد تم تسمٌتها بعدد الكم •

وتدعى : وان تلك المسمٌات تمثل حالة النظام ( الحاالت الخاصة جداً ٌكون نصف عدد صحٌح

والتً تحدد  Enعبر التعبٌر التالً )بعد الكم والذي ٌمكن حساب الطاقة التً تشٌر له او تقابله 

(دالة الموجة



11
14.1مثال محلول •

طاقة ( ب)كم ستكون طاقة زخمه و ( أ( )حوالً على طول خمسة ذرات)   nm 1.0وجد الكتروناً مرتبطا بجزيء وٌتحرك على مسار طوله      •
.    x = 0.2nmو       x = 0اثارة الزخم من تلك الحالة؟ وكم ستكون احتمالٌة اٌجاد االلكترون بٌن   

:  طرٌقة الحل •

E2ان طاقة اثارة الزخم ستكون . n = 1عندما ( أ)و   m = meوفٌها  (   9a)    بأستخدام المعادلة • – E1 . ان توزٌع االلكترون معطى بالمعادلة
9b) ) عندماn = 1              ٌّة الٌجاد االلكترون فً الموقع المحدد ستشمل تكامل .على ذلك المدى او المسار فستكون االحتمالٌة الكل

:الحل •

L = 1.0nmبالنسبة الى  •

E1=6.0 x 10-20اذن • J   و التً تقابل(36 KJ mol-1)   ًاذن فستكون طاقة اثارة الزخم ه  :

kJ mol-1 108: وهذه القٌمة تقابل • (1,1 eV) 
:وبالنسبة لالحتمالٌة فاننا ٌمكن اٌجادها من المعادلة •

.من ان نجد االلكترون فً تلك المنطقة المحددة 20من  1او بتعبٌر اخر احتمالٌة    P= 0.05وهذه القٌم تعطً     l=0.2nmو    n=1حٌث ان   •

:تعلٌق •

.صندوق ٌعتبر نموذج عام عن التركٌب الجزٌئً، وٌمكن استخدامه الٌجاد قٌم تقرٌبٌة لطاقات االنتقال االلكترونٌة -فً–ان نموذج الكترون •

:  تمرٌن  •

احسب طاقة االثارة االولى لبروتون محصور فً منطقة مساوٌة تقرٌباً لقطر النواة•

• (m  10-15 .) احسب االحتمالٌة التً ٌكون فٌها البروتون بحالته االرضٌة الغٌر مثارة ٌكون موجوداً بٌنx=0.25L       وx=0.75L  ( . الجواب
0.18  600MeV)

• 



7



 7كم 

 14-b الحلولخصائص

  The properties of the solutions



2
•14-b  خصائص الحلولThe properties of the solutions

:لجسٌمة فً صندوق ٌمكن تمثٌلها كما فً الشكل التالً (9b)و  (9a)ان  اشكال دوال الموجة المعطات بالمعادلة  •

ٌّة • :وانه من السهل تمثٌل اصل التكمم بشروط تصور

ان كل دالة موجة على انها موجة واقفة  •

ٌّز فان الدوال الالحقة ٌجب • والجل ابقائها فً الح

.  بنصف طول موجًان تمتلك او تزٌد •
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ٌّة • ان كل دالة موجة على انها موجة واقفة : وانه من السهل تمثٌل اصل التكمم بشروط تصور

ٌّز ان الدوال الالحقة ٌجب ان تمتلك او تزٌد بنصف طول موجً ان . والجل ابقائها فً الح

تقلٌص او تقصٌر الطول الموجً ٌؤدي الى حدة فً تحدب المنحنى للدالة الموجٌة ومن ثم ٌزٌد 

فالزخم الخطً للجسٌمة فً الصندوق هنا الٌكون . فً الطاقة الحركٌة للجسٌمة الموصوفة

ٌّة هً موجة واقفة ولٌست دالة (  sinkx)    معرفاً او محدداً جٌداً، وذلك بسبب دالة الموجة  حد

فً حٌن كل دالة  Liner momentum operatorكما وضح سابقاً لحارس الزخم الخطً 

ة   Superpositionموجة تكون صورة متطابقة  ٌّ لزخم الدوال الحد

وكذلك قٌاسات الزخم الخطً سوف تعطً القٌمة ( بسبب                                               ) 

النصف االخر، هذا هو كم او تكمم ( -)                       نصف مرة والـ )                         ( 

الهٌئة الحدٌثة للمٌكانٌك التقلٌدي بأن الجسٌمة فً الصندوق تجلجل بٌن الجدران وتنتقل مرة 

.الى الٌمٌن ومرة الى الٌسار

•

-
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الٌمكن ان تساوي صفراً فان اوطأ قٌمة للطاقة للجسٌمة قد تكون صغٌرة اال انها التساوي  nوبسبب ان  

ولكنها ستكون(. كما هو مسموح الن تكون صفر فً المٌكانٌك التقلٌدي)صفر 

-zeropointطاقة نقطة الصفر     تدعىان هذه اوطأ طاقة وغٌر ممكن ازالتها و• energy) ) ان

:مصدرها الفٌزٌائً ٌمكن توضٌحه بطرٌقتٌن او بأسلوبٌن

محددة فً موقع ضٌق ( confined)مبدء الالتحدٌد ٌتطلب امتالك الجسٌمة طاقة حركٌة اذا كانت : اوالً 

سٌكون بسبب موقع الجسٌمة لم ٌكن محدد تماماً،   فأن زخمها سوف الٌكون صفراً .  جداً شبه محدد

.  تماماً 

وال مستمرة وال  (smooth)ونفس الشًء اذا كانت دالة الموجة صفر عند الجدران، ولكن لم تكن سلسة 

صفر فً اي مكان فانها اذن ٌجب ان تنحنً وان االنحناء فً الدالة ٌتضمن ماتمتلكه الجسٌمة من 

.طاقة حركٌة

وان الفواصل بٌن مستوٌات الطاقة المتجاورة تعطى بـ•



5
بٌن مستوٌات الطاقة المتجاورة تعطى بـالفواصل وان  •

 

 

كلما ازداد طول الصندوق وتكون الفواصل صغٌرة جداً جداً عندما تكون الحاوٌة كبٌرة وتصبح  تقلوالتً 

صفر عندما تكون الجدران متباعدة جداً فبالنسبة للذرات والجزٌئات بالنسبة لالدوات المختبرٌة لها 

.حرٌة الحركة االنتقالٌة فً اي اتجاه لذا ٌمكن اعتبار طاقتها االنتقالٌة غٌر مكممة

ستكون (  x)   وكثافة االحتمالٌة عند : الٌكون متجانس ان توزٌع الجسٌمة فً الصندوق 

صغٌرة كما فً الشكل السابق اذ اظهر انعكاس من على   nفالتأثٌر ٌكون واضح وقاطع عندما تكون  

ٌّة، فان التوزٌع ٌكون اكثر تجانساً  عالٌةوجه الجدار، وعند اعدادكم  بأن وذلك ٌعكس النتٌجة الكالسٌك

ان نتٌجة الكم هذه تساوي . الجسٌمة تتأرجح او تتردد بٌن الجدران، وبمعدل متساوي عند جمٌع النقاط

 n)= رقم كبٌر ) تقرٌباً تلك المستنتجة فً المٌكانٌك التقلٌدي عندما ٌكون عدد الكم عالً القٌمة أي 

وتعنً ٌتالقى المٌكانٌك التقلٌدي مع مٌكانٌك  Correspondence principleوهً خاصٌة تدعى 

.الكم عند اعداد كم عالٌة
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(c)1.14   الحركة بأتجاهٌنMotion in two dimensions 

عندما تكون الجسٌمة محصورة فً او متواجدة على سطح رباعً وطول الضلع له هو  •
(L1)    وباالتجاه ــ- x       وL2 فً االتجاه ــــy      ًفان طاقة الجهد ستكون صفر ف ،

:جمٌع االمكنة عدا الجدران حٌث تكون النهائٌة، فستكون معادلة شرودَكر لهذا النظام هً

• 

.اي انها ستكتب كماٌلً             (    yو    x)     هً دالة كال )      ( وان •

وهً معادالت التفاضل التً تحتوي على اكثر )فً بعض الحاالت معادالت التفاضل الجزئً •

ٌّر ٌّراتٌمكن حلها ببساطة باسلوب ٌدعى ( من متغ ، والتً تسمح بتجزيء فصل المتغ

ٌّر ان هذه الطرٌقة ٌمكن ان . المعادلة الى معادلتٌن تفاضلٌتٌن وكل واحدة تحوي متغ

، (ضرب متجهً) كحاصل دالةتستخدم فً هذه الحالة، كما سنرى عند كتابة دالة الموجة 
:فقط  و كما ٌلً      yواالخر على       xاحدهما ٌعتمد فقط على   
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:وبما ان •

:ونفس الشًء   لـ            فالمعادلة تصبح( .    𝑥ٌعتمد فقط على    Xالن  )•

:سنحصل على  X Yوبالقسمة بـ •

و ان                واالن بالنسبة للخطوة االساسٌة          تكون مستقلة :                 حٌث ان•

ٌّر  yعن   ٌّر الحد  y، حتى وان تغ )          (.فانه فقط من المحتمل ان ٌتغ
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ٌّر الحد • وبعبارة )      (. ولكن حاصل الجمع لكال الحدٌن ٌكون ثابت، واذا لم ٌتغ

ٌكون ثابت اٌضاً ومن ثم )        ( ٌكون ثابت ونفس الشًء ( ) اخرى   

:فانه ٌمكن كتابة 

• 

وفٌها                                   ان كل معادلة من تلك المعادالت هً نفسها كتلك بالنسبة لمعادلة •

وبدون توسع فً الحسابات كما ( 9)شرودنَكر فً صندوق الجهد، واالن ٌمكن ترتٌب الناتج فً المعادلة 

:ٌلً
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:سنحصل على    وبما ان              •

و    :                     وفٌها قٌم اعداد الكم المسموحة هً  •

:والشكل ادناه هو تمثٌل لقسم من تلك الدوال . وبشكل مستقل على االخر•
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•  

:وفٌها قٌم أعداد الكم المسموحة هً 

وبشكل و                          

.  مستقل على األخر

والشكل المجاور هو تمثٌل لقسم من تلك الدوال  •

(:3-14) شكل •

دوال الموجة و التمثٌل الكنتوري لجسٌمة •

مقطع  aمحصورة على سطح مربع و فٌه  

للدالة          و  (c)لـلدالة            و  

• ((e         للدالة

• 
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الحالة الثالثٌة االتجاهات للجسٌمة فً الصندوق الحقٌقً ٌمكن معالجتها بنفس الطرٌقة ودالة الموجة  •

.وان الطاقة ستملك حد إضافً آخر(    (zٌكون لها عامل أخر بالنسبة لـالحداثً 

:فأن واحد الصور للحلول المهمة عندما ٌكون السطح مربع أي فٌه                و •

:فبعد التعوٌض سنحصل على و   و و             :            فتصور الحاالت•

فأنهما ٌمتلكان نفس الطاقة( وهنا اثنتان)دالة موجة فالنقطة التً ٌجب ان تالحظ هنا فً حالة أكثر من •

    = L2   
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فأنهما ٌمتلكان نفس الطاقة كما فً الشرٌحة ( وهنا اثنتان)فالنقطة التً ٌجب ان تالحظ هنا فً حالة أكثر من دالة موجة  •

وفً هذه الحالة ٌمكن ان نقول ان   التوالد أو التضاعف أو االنحالل( degeneracy) ان هذه هً شروط الـتوالد . السابقة

.ٌتكرر مرتانالمستوى ذي الطاقة                              

.فً مستوٌات الطاقة ٌعود إلى التماثل فً النظام  degeneracyان حدوث االنحالل أو الـ   

:  ٌمكن تمثٌلهما كما فً الشكل التالً ( و            )                فالدالتان المنحلتان •

الحظ انه ٌمكن . فً بئر مربع                ٌمثل الدالة( c)الشكل   و          تمثٌال للدالة b))شكل ٌمثل تمثٌال كنتورٌا وفٌه الشكل 

ان . ، وانه بإمكاننا  القول إنهما ٌرتبطان ببعضهما بواسطة تحول تماثلً        تحوٌل األول إلى األخر بمجرد تدوٌره بزاوٌة 

الدالتان هاتان هما أٌضا منحلتان المتالكهما نفس الطاقة
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وبسبب كون المستوى مربع  •  •

فانه باإلمكان تحوٌل الواحد إلى 

األخر بكل بساطة وذلك بتدوٌر 
كما فً  90̊المستوى بـزاوٌة 

.الشكل المجاور

هذه الحالة غٌر ممكنة عندما  •

ٌكون المستوى غٌر مربع 
وعندما ٌكونا         و          

وسنرى عدة .  غٌر منحلتٌن•

أمثلة على االنحالل عندما 

نطبق ذلك على ذرة 
.  الهٌدروجٌن
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• (Quantum Leaks) 14.1)ب( تسرب الكم  

فاذا لم ترتقً طاقة الجهد للجسٌمة إلى ألما النهاٌة فإنها إذن ستكون فً جدران الصندوق أو •

فً موضوع الجسٌمة فً صندوق، (            6) الحاوٌة، وذلك سٌقود النقاش إلى المعادلة رقم

فإذا كانت الجدران رقٌقة جداً،   non–zeroوالتً تسمح بأن تبقى دالة الموجة بأن ال تساوي صفر 

بسماكة الجدار المتناهً )فهذا ٌعنً طاقة الجهد ستهبط إلى الصفر ثانٌة بعد قطع مسافة صغٌرة جداً 

سً ( فً الرقة ُُ هبوطها إلى الصفر )لدالة الموجة ٌوقف ( exponential decay)ولكن التالشً األُ

مما ٌتٌح لها بان تصل الى الجهة الثانٌة من الجدار نافذتا الى الخارج ثم تبدأ بالتذبذب ثانًٌة ( بسرعة

.بصورة متشابهة لدوال الموجة داخل الصندوق و لكن بسعة تذبذب اقل
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(Quantum Leaks) 14.1)ب( تسرب الكم  
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• (Quantum Leaks)   14.1)ب( تسرب الكم  

فاذا لم ترتقً طاقة الجهد للجسٌمة إلى ألما النهاٌة فإنها إذن ستكون فً جدران •

(   6) الصندوق أو الحاوٌة، وذلك سٌقود النقاش إلى المعادلة رقم

فً موضوع الجسٌمة فً صندوق، والتً تسمح بأن تبقى دالة الموجة بأن ال تساوي  

فإذا كانت الجدران رقٌقة جداً، فهذا ٌعنً طاقة الجهد ستهبط إلى   non–zeroصفر 

ولكن ( بسماكة الجدار المتناهً فً الرقة)الصفر ثانٌة بعد قطع مسافة صغٌرة جداً 

هبوطها إلى الصفر )لدالة الموجة ٌوقف ( exponential decay)التالشً األُ سً 

مما ٌتٌح لها بان تصل الى الجهة الثانٌة من الجدار نافذتا الى الخارج ثم تبدأ ( بسرعة

.و لكن بسعة تذبذب اقلبالتذبذب ثانًٌة بصورة متشابهة لدوال الموجة داخل الصندوق 
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•  

: كما فً الشكل المجاور  •

(:  5-14)شكل •

ترتطم على حاجز من جهة الٌسار  ٌمثل جسٌمة•

ولها دالة تذبذب، ولكن داخل الحاجز او الجدار 
اً بالنسبة لـ  ٌّ ، فاذا  E>Vتتالشى دالة الموجة أُس

كان الحلجز رقٌقا فان دالة الموجة سوف 

التساوي صفر عند الوجه المقابل للحاجز او 

. الجدار، وعلٌه ستتذبذب من هنك تبعا للجسٌمة

و هذا ٌعنً الجسٌمة او جزء من طاقتها قد 

وهنا تم تمثٌل الجزء الحقٌقى ) اخترق  الحاجز 

(من الدالة

وهذا ٌعنً ان الجسٌمة ٌمكن ان نجدها خارج •

الصندوق  حتى ولو لم تمتلك الطاقة الكافٌة 

(.طبقاً للمٌكانٌك التقلٌدي)للهروب 

هذا التسرب عبر المناطق الغٌر مسموحة •

Forbidden zones)( )حسب ( الغٌر ممكنة

(  (tunnelingبـالتنفٌق المٌكانٌك التقلٌدي ٌدعى 

.
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.  وتبٌن كٌف ان ذلك ٌعتمد على كتلة الجسٌمة tunnelingان معادلة شرودنَكر تتٌح لنا حساب مقدار الـ •

اعاله ٌمكن مشاهدة ذلك، طالما ان دالة الموجة تتالشى اكسبونشلً ( 6)وفً الحقٌقة من نتائج المعادلة 

، فان الجسٌمات الخفٌفة لها القدرة فً )         (أُسٌاً داخل الجدار وٌكون معدل هذا التالشً معتمداً على 
.التوغل عبر الحاجز اكثر من تلك الثقٌلة

جداً مهم بالنسبة لاللكترونات واقل اهمٌة بالنسبة للبروتونات وللجسٌمات  tunnelingان التنفٌق ا والـ •

تعتمد على قدرة ( بعض معدالت سرع التفاعل)هناك عدد من التأثٌرات فً الكٌمٌاء مثل . االثقل  اٌضاً 

(.deuteron)او التنفٌق بسهولة اكبر من الدٌترون  tunnelingالبروتون على الـ 

• 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/TunnelEffektKling1.png


5• ان نوع المشكلة التً ٌمكن حلها باستخدام  •
االفكار اعاله، وذلك من خالل مثال لجسم 

(  كأن ٌكون الكترون او بروتون)مقذوف 
وٌسقط من الٌسار على منطقة تزداد فٌها 

.  طاقة الجهد بشدة من الصفر الى الماالنهاٌة
 Lتبقى ثابتة على طول المسافة  Vوقٌمة 

.ومن ثم تهبط الى الصفر ثانٌةً 

ان هذا النموذج ٌمثل ماٌجري عندما تطلق •
ٌّة من المعدن  الجسٌمات على رقاقة نموذج

وٌمكن ان نسأل عن نسبة . او الورق
الجسٌمات الساقطة التً تستطٌع اختراق 

ٌّة اقل من  الحاجز عندما تكون طاقتها الحرك
V  فستكون االجابة حسب المٌكانٌك ،

التقلٌدي صفر اي التستطٌع اي من 
.الجسٌمات ان تخترق الحاجز
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ٌوضح المنطق التً تكون : 14.6شكل  •

عملٌة حساب طاقة الجهد فٌها ثابتة فً 

اذ تضهر موجة ساقطة  .احتمالٌة التنفٌق

على الجدار من جهة الٌمٌن وقوٌة 

و ( مقدارها             زخمها نحو الٌمٌن

)           (            موجة منعكسة  اضعف      

فً )          ( و موجة نافذة جدا ضعٌفة 

. المنطقة الثانٌة من جهة الٌمٌن

وطرٌقة حساب االحتمالٌة هذه ستكون •
:كما ٌلً 

نكتب معادلة شرودنَكر لكل منطقة  -1 •
.  ذات جهد ثابت

كتابة الحلول العامة لكل منطقة  -2•

انفاً للمناطق التً ( 2)بأستخدام العالقة 
للمناطق ( 6)والمعادلة (    V<E)  فٌها 

(.  V>E)  التً فٌها 



7
:اٌجاد المعامالت وذلك بجعل  -3 •

•(a ) ان تكون دالة الموجة مستمرة عند حدود كل
(.zone)منطقة 

•(b ) ان تكون المشتقات االولى لكل دالة موجة
 zoneمستمرة عند حدود المناطق 

boundaries.

ان االجراءات التً ذكرناها موضحة فً الشكل •
:التالً والمثال (  14-6)

استنتج تعبٌر تجد منه االحتمالٌة 14.2مثال •
والتً ستخترق  Eوالطاقة  mلجسٌمة لها الكتلة 

فٌه    )  Vحاجز طاقة الجهد والذي له االرتفاع 
V> E    ) وعرضL  عندما تسقط علٌه من جهة
.الٌسار

:طرٌقة الحل •

اتبع الخطوات اعاله، فالمناطق الثالثة موضحة •
والٌوجد هناك حواجز اخرى الى ( 6)فً الشكل 

جهة الٌمٌن لتعكس الجسٌمات الى الوراء 
والتوجد هناك جسٌمات تملك عزم الى الٌسار 

.فً تلك المنطقة

• 

ٌبٌن دالة موجة وفٌها ان ٌكون مٌلها ٌجب ان ٌكون : 7شكل •
ان شروط االستمرارٌة تسمح . مستمر عند حافتً الحاجز او الجدار

لنا من ربط دوال الموجة فً المنطق الثالثة و من ثم ٌمكن 
الحصول عالقات رٌاضٌة بٌن المعامالت  التً تضهر فً الحلول 

.لمعادلة شرودنكر

•          
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•  

• 

:االجابة •

:  الحلول العامة للمناطق الثالثة هً •

• 

، اذن سنجعل    Cوبما انه التوجد جسٌمة بزخم سالب فً المنطقة •

•C' = 0 .تتناسب مع المقدار         فان احتمالٌة االختراق 

واالحتمالٌة لالختراق نسبة الى احتمالٌة التصادم والتً تتناسب

:مع            ستكون  •
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:ان شروط الحدود للمناطق هً كما ٌلً  •

:وذلك ٌعطً ( )  حٌث ان •

.ادناه( 13)وحل المعادالت االنٌة االربعة اعاله،   كما فً المعادلة •
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:تعلٌق  •

ٌكون سالباً ولها خصائص تصبح منفذة لبعض القٌم  Vهً المنطقة ذات الجهد  Aالمنطقة •

وذلك ٌحاكً كون الطالء على العدسة اذ ٌتم اختٌاره بأن له معامل انكسار وسماكة :   Eلـ  •

.الساقط علٌه( لجزء من الضوء)تكسبه صفات بأن ٌكون شفاف للضوء 

:ان المثال اعاله اظهر ان احتمالٌة االختراق عبر الحاجز ستكون •

:وعندما ٌكون الحاجز عالً وطوٌل ستكون النسبة •
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•  ً :اعاله وسٌكون 13االول سٌطغى على الثانً فً المعادلة ( االكسبو نانشال)فان الحد األُسِّ

:وفً هذه الحالة فان االحتمالٌة ستكون •

على الجذر التربٌعً لكتلة الجسٌمة (  Exponentiallyاكسبوننشالً)تعتمد أُسٌاً  Pوعلٌه فأن •

.Lوكذلك على طول الحاجز ( كما ذكرنا انفاً )
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•  

:14.7شكل  •
. ٌمثل احتمالٌات النفاذٌة لممر عبر الحاجز•

المحور االفقً ٌمثل الطاقة للجسٌمة المصطدمة 

والمنحنٌات قد ُسمٌت . كمضاعف الرتفاع الحاجز

على جهة البٌانً   بقٌم للمقدار                     

و ذلك على   E<Vالٌسار ٌكون للحالة التً فٌها 

بٌنما  E<Vللحالة   T>0الحظ إن  E>Vالٌمٌن لـ 

فً حٌن . تساوي صفرا Tتقلٌدٌا ٌجب ان تكون 

T< 1  للحالةE>V بٌنما تقلٌدٌا ٌجب ان تكون ،

.مساوٌة للواحد

اذا فرضنا ان النسبة بٌن احتمالٌة التصادم •

بالجدار من جهة ٌساره الى النسبة الحتمالٌة 

 Tالنعكاس من علٌه والتً ستساوي النفاذٌة 
:فالنفاذٌة اذن ستعطى بالعالقة التالٌة

و فٌها معامل  14.7وهذه العالقة قد ُمثلت فً الشكل •
.  قد ُمثلت اٌظا  E>Vالنفاذٌة للحالة 
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أي بمعنى ان  فً المعادلة اعاله ٌمكن تقرٌبها للشكل )فبالنسبة لحواجز عالٌة وعرٌضة  •

:التالً

• 
. m1/2فان احتمالٌة النفاذٌة ستنخفظ بشكل أُسً مع زٌادة سماكة الحاجز ومع  •

فهذا ٌعنً ان الجسٌمة ذات الكتلة االخف لها احتماٌة التوغل واالختراق اكبر 

.  من تلك االثقل

و بشكل  muonsوهذا ٌعنً ان التنفٌق بالنسبة لاللكترونات و المٌونات •

.متوسط للبروتونات و اهمٌة مهملة للجسٌمات االثقل



motionVibrationalالحركة االهتزازية  14.2•



motionVibrationalالحركة االهتسازية  14.2
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Vibrationalالحركة االهتزازٌة • motion

ٌّة بسٌطة اذا تعرضت لقوة ضاغطة وأدت هذه القوة إلى انضغاطها عن حالة • قد تعانً الجسٌمة حركة توافق
:  فسنكتب العالقة بالصورة التالٌة(  فً حالة االتزان    x = 0ٌكون    ) اتزانها 

هو ثابت القوة، وهذا ٌعنً ان طاقة الجهد للجسٌمة عند مقداٍر ما ،  و قد أزٌحت الجسٌمة عن    kحٌث ان   •
:سٌكون (    𝑥)   موضع اتزاهنا بمقدار 

:إذن معادلة شرودنَكر للجسٌمة ستكون •

وسٌكون من السهل علٌنا اذا شابهنا بٌن هذه الحالة وحالة الجسٌمة فً صندوق، ففً تلك الحالة، •

وال ٌمكن )تكون الجسٌمة قد احتجزت فً بئر جهد متماثل وفٌه طاقة الجهد ترتقً إلى قٌم كبٌرة جداً •
بمجرد  ان ٌزاح النظام عن موضع اتزانه إزاحة كافٌة، ( ان تطغى علٌها أي قوة
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، ففً تلك الحالة، وحالة الجسٌمة فً صندوقشابهنا بٌن هذه الحالة وسٌكون من السهل علٌنا اذا •

وال ٌمكن )تكون الجسٌمة قد احتجزت فً بئر جهد متماثل وفٌه طاقة الجهد ترتقً إلى قٌم كبٌرة جداً 

بمجرد  ان ٌزاح النظام عن موضع اتزانه إزاحة كافٌة، كما فً الشكل ( ان تطغى علٌها أي قوة

ولغرض تحقٌق شروط المعادلة، ( 14.8)

. فعلٌه ٌجب ان نتوقع ان طاقة الجسٌمة ٌجب ان تكون مكممة

بئر مربعة –فدوال الموجة ستشابه دوال 

•Square-well wave function  مع اختالفان بسٌطان:

سعة الموجة تهبط باتجاه الصفر، ستهبط ببطًء عند : األول *•

إزاحات كبٌرة، بسبب ان طاقة الجهد ترتفع باتجاه الصفر    

ٌّر بشكل مفاجًء(     X2)عدا عندما ٌكون      .ٌتغ

ان الطاقة الحركٌة للجسٌمة تعتمد على اإلزاحة : الثانً *•

ٌّر فً طاقة الجهد       .وبأسلوب معقد وعلى حساب الدقة فً التغ

ٌّر أٌضا بشكل معقد• .وتبعاً لذلك االنحناء فً دالة الموجة ٌتغ

(  1)وأالن، قد اختططنا طرٌقة ٌمكن من خاللها حل المعادلة •

أعاله وهً مفٌدة تقنٌاً تستخدم دون الحاجة إلى تفاصٌل معقدة •

.كما فً المعادالت أدناه•

طاقة الجهد لمذبذب : 8. 14شكل  

توافقً بسٌط، وشكل المنحنى ٌعتمد 

ٌمثل مقدار االزاحة xو  kعلى الثابت

عن موضع االاتزان و الشكل ٌمثل 

Parabolic Potential Energy



4
•  14.2a)   ) الحل الرسمً للمذبذب The formal solution

ٌّة التالٌة  :ان الخطوة األولى هً تبسٌط معادلة شرودنَكر، وٌتحقق ذلك بإدخال الكمٌات الـالُبعد

                                                    ;       

:ان ذلك سٌحول المعادلة الى الهٌئة التالٌة  .و             :              حٌث ان 

كبٌرة جداً اى المعادلة  yو كذلك  xوالخطوة الالحقة هً عرض وكشف الحلول بازاحات كبٌرة فعندما تكون 

:  ٌمكن تبسٌطها الى

:ان احد الحلول التقرٌبٌة لها هو 

;          
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:مالحظــــــة * •

:  ان تعوٌض هذا فً المعادلة المبسطة سٌعطً

واللذي   ٌهمنا فقط ، المنطقة التً ٌكون فٌها  )ولكن الحد االول من الحدٌن ٌكون اصغر بكثٌر من الحد الثانً 

y ًان هذا النوع من الحل التقرٌبً، الذي ٌسمح لنا من ابقاء الحدود الكبرى فٌمكن حذفهوعلٌه ( كبٌر جدا ،

(.asymptotic solutionالحل الجبري المقارب   ) فقط ٌدعى بـ  

:عودة لما قبل المالحظة •

.ولكنه غٌر مقبول بسبب انه ٌزداد بشدة مع االزاحة وٌصبح ال نهائً•

باالتجاه واالزاحة باالتجاه الموجب االزاحة )هو              وسلوكه مقبول فً كال  والحل االخر •

لدالة  Asymptotic formالحظ ان الهٌئة المقربة . ، بٌنما عندما ٌكون كبٌر ٌكون مقبول(السالب

الموجة تتالشى بصورة اكبر بزٌادة االزاحة مقارنة بأي دالة اُسٌة اعتٌادٌة كـ          وذلك بسبب 

.  الـ           

:ان ذلك  معقول ومفضل لالسباب التالٌة  •

فً موضوع الحركة االنتقالٌة الحظنا ان المناطق ذات طاقة الجهد الثابتة والتً فٌها

. نحو الصفر   Exponentiallyان دوال الموجة تهبط بشكالً أُسٌاً 

.بٌنما فً المذبذب التوافقً البسٌط ان طاقة الجهد تزداد كلما زادت االزاحة

  



6
اذن، سنتوقع دالة الموجة، بأن تنخفض بسرعة اكبر، بسبب انها تستجٌب •

للزٌادة فً طاقة الجهد بدالً من ان تكون ثابتة والخطوة الالحقة هً بأن نفترض 

:الهٌئةلها و  محددةدالة موجة ان 

حٌث ان     هً دالة التزداد بسرعة مقارنة بتالشً        فأن          تبقى •

ولنعوض الحل التجرٌبً هذا (. اي بقٌم كبٌرة لـ      )مقبولة عند ازاحات كبٌرة 

:ومنها سنجد ( 3)كما فً المعادلة  دالة الموجة المحددةفً 

و:                حٌث ان •

تعتبر من  Hermit’s equationالمعادلة التفاضلٌة تلك تدعى بمعادلة هٌرمت •

المعادالت التً ُدرست بالتفصٌل من قبل الرٌاضٌٌن وحلولها منشورة فً كتب 
.الرٌاضٌات
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هً تلك التً ال ترتقً الى الماالنهاٌة بسرعة مقارنة بالعامل           )الحلول المقبولة لمعادلة هٌرمٌت  •

(    𝞮 )  وٌتواجد فقط لقٌم ( سوف الٌكون النهائProductًالحاصل ) الذي ٌهبط الى الصفر، لذا ، فأن  

عندما تكون مساوٌة الى قٌم صحٌحة موجبة وفردٌة

:اذن سنكتب •

ان ذلك ٌقود مباشرة الى تعبٌر   𝜐.… ,2 ,1 ,0 =حٌث ان   •

:مستوٌات الطاقة للمتذبذب طالما •

: و                     فسنجد                           • ε = 2υ +1
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• (b) 2  . 14-    مستوٌات الطاقةThe Energy levels

:التالٌة مستوٌات الطاقة بالهٌئة ٌعبر عن •

ونستنتج من ذلك ان الطاقة للمتذبذب هً مكممة اٌضاً كما الحظنا وان الفواصل بٌن المستوٌٌن 

:المتجاورٌن هً 

اذن هٌئة مستوٌات الطاقة عبارة عن ُسلم متجانس . 𝜐وهً ستكون نفسها لجمٌع قٌم   •

.المسافات

:واضف الى ذلك هناك طاقة نقطة الصفر والتً لها القٌمة •
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واذا . لكً ال تأخذ قٌم سالبةبانه الٌمكن ان تكون صفر هو لطاقة نقطة الصفر والسبب الرٌاضً •

– ill)سلوكاً مرٌظاً قد حدث وان اخذت قٌمة سالبة سٌقال ان دالة الموجة قد سلكت  behaved .)

...كما اشرنا سابقاً سٌكون مشابه لمفهوم الجسٌمة فً بئر الطاقة او فً صندوق الجهد والسبب الفٌزٌائً •

انه غٌر محدد بدقة عالٌة، ومن ثم فأن الزخم ( الموقع)والذي ٌشٌر عن وجود الجسٌمة داخل الصندوق •

.وتبعاً لتلك الطاقة الحركٌة الٌمكن ان تساوي صفر

فٌمكننا ان نصور بأن طاقة نقطة الصفر تمثل الحالة التً تتردد فٌها •

الجسٌمة حول موضع اتزانها، فً حٌن المٌكانٌك التقلٌدي ٌسمح بأن 

.تكون ساكنة تماماً 

ان فواصل الطاقة         تكون جداً صغٌرة ومهملة بالنسبة لالجسام •

الكبٌرة  الكتلة ولكنها ستكون ذات اهمٌة كبٌرة بالنسبة للجسٌمات ذات 

.كتل تقترب من كتل الذرات
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، وطالما ان كتلة  Nm-1 500وان ثابت القوة لمثل االواصر االعتٌادٌة وفً الكٌمٌاء سٌكون بحدود  •

و                                 والمقدار                                    x 10-27kg 1.7البروتون هً   

.وهذه قٌمة كٌمٌائٌة مهمة                         والتً تقابل   

:فاالنتقال بٌن مستوٌٌن اهتزازٌٌن متجاورٌن لمثل هذه االصرة سٌطلق فوتون بطاقة•

:وهذا ٌقابل تردد•

:وطول موجً•

فً منطقة ( انبعاث او امتصاص)اذن، االنتقاالت بٌن مستوٌات الطاقة االهتزازٌة للجزٌئات ستعطً ارتقاء •

.IR-spectroscopyوهذا هو اساس مطٌافٌة  االشعة التحت الحمراء االشعة التحت الحمراء 
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The wave functions  دوال الموجة ( C)

هً اعداد )       ( والحلول لـ ٌمكن معرفة شكل دالة الموجة بمجرد معرفة اشكال الحلول لمعادلة هٌرمت 

)      (صحٌحة موجبة ومتعددة حدود هٌرمت 

2.14  



 

(C)دوال الموجة

The wave functions 
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• The wave functions  دوال الموجة ( C).2. 14   

هً اعداد (     𝜐)   ٌمكن معرفة شكل دالة الموجة بمجرد معرفة اشكال الحلول لمعادلة هٌرمت والحلول لـ •

: Hermit Polynomials)         (متعددة حدود هٌرمت صحٌحة موجبة و 

:هً دوال متعددات الحدود لها الهٌئة التالٌة •

التً تستمر الى عدد غٌر محدد من    Cos yوتستمر الى رقم محدد من الحدود، ولٌست كـ    •

الحدود عندما ٌعبر عنها بنفس االسلوب، والتً ٌمكن استنتاجها من مفاضلة             لعدد 

.مالئم من المرات

متواليات هيرمث         
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: Hermit polynomialsمتوالٌات هٌرمت

:ان االشكال الصرٌحة لعدد قلٌل من المتوالٌات للمذبذب مع صفاتها المفضلة كما  ٌلً

• Write    x  = 𝛼 y  where   𝘹 is the displacement from equilibrium and 

.و                   :                                   حٌث ان •

:ثم ان دوال الموجة المطبعة هً •

:و                     متوالٌات هٌرمت التالٌةوفٌها                                    •

         :.
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جدول لبعض قٌم متوالٌات هٌرمت 

: ستحقق المعادلة  𝜐التً تستمر الى الالنهاٌة لـ  )متوالٌات هٌرمت 

 :recursion relation      والعالقة العشرٌة   التالٌة

:لها التكامل المهم التالً 

ا

 

𝜐

10

2y1 

4y2-22

8y3-123

16y4 – 48y2 +12 4

32y5 – 160y3 + 120y5

64y6-480y4+270y2 - 1206



5
.ٌكون حاصل متوالٌة هٌرمت               و              𝜐فدالة الموجة لمستوى مَعلّم بـ   •

سنحتاج لتطبٌعها للوحدة الواحدة، وهذه ببساطة اجرائها باللجوء الى خصائص متوالٌات هٌرمت، •

:ولها التكامالت االعتٌادٌة البسٌطة كما فً المثال التالً

• Example 14.3

جد ثابت التطبٌع لدوال المذبذب التوافقً البسٌط ؟•

لنكتب الدوال بالصورة التالٌة:  طرٌقة الحل •

:وبأختٌار         كثابت تطبٌع ومن العالقة 

ٌّر البعدي   dimensionless variableولنبدء بالتعبٌر عن التكامل كعملٌة تكامل لمتغ

انفا   Box 14.1 وبأستخدام خصائص التكامل المعطاة فً الـ. مثل                       
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:الحل  •
:فالحل ٌجب ان ٌكون  بما ان  •

:  تعلٌق •

( Orthogonal polynomials)ان متوالٌات هٌرمت هً من الدوال التً تصنف من نوع •

المتوالٌات المتعامدة، والتً لها تطبٌقات واسعة لخصائصها التً تسمح لعدد من حسابات مٌكانٌك 

.الكم ان ٌجرى ببساطة مقارنة بالطرق الرٌاضٌة االخرى

:تمرٌن •

قد ُطبعت للوحدة الواحدة  اثبت ببرهان تجد منه لتكامل فٌه           •
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:ان تطبٌع دوال الموجة للمذبذب التوافقً تعطً الدوال التالٌة •

حٌث ان                  و                  وكما مر سابقاً وبالتعوٌض عنها فً •
( .3)العالقة 

وفٌه دالة :  9.23ان بعض تلك الدوال وكثافات االحتمال لها موضحة فً الشكل  •

الوطاء حالة ( موضح اٌظا بالتمثٌل المضلل)الموجة المطبعة و التوزٌع المحتمل 
.طاقة للمهتز التوافقً البسٌط
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وفٌه دالة الموجة :   9.24و الشكل •

موضح )المطبعة و التوزٌع المحتمل 

للحالة المثارة ( اٌظا بالتمثٌل المضلل
االولى للمهتز التوافقً البسٌط

ٌمثل دوال الموجة : 9.25الشكل •

المطبعة الول خمس حاالت 

لمهتزتوافقً، الحظ ان عدد العقد 

و دوال الموجة  𝜐ٌكون مساوي الى 

التً تتناوب تكون متماثلة او تكون 
 y=0متماثلة حول الموقع الذي فٌه  

(   أي االزاحة تساوي صفرا)
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ٌمثل دوال الموجة : 9.25الشكل •

المطبعة الول خمس حاالت 

لمهتزتوافقً، الحظ ان عدد العقد 

دوال الموجة و  𝜐ٌكون مساوي الى 

التً تتناوب تكون متماثلة او تكون 
 y=0متماثلة حول الموقع الذي فٌه  

(   أي االزاحة تساوي صفرا)
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𝜐وطالما متتالٌة هٌرمت عندما • دالة الموجة للحالة االرضٌة  )    1=هً ستساوي   0 =

ground state ) ًوهً اوطأ حالة طاقة للمذبذب التوافق   :

 Zero-point motionهذه الدالة لها اقصى سعة عندما االزاحة  تساوي صفر  •

ومن ثم .   الحركة حول نقطة االستقرار الناتجة من تذبذب الجسٌمة حول موقع اتزانها

وعند اعداد كم اعلى ستملك .  تاخذ قٌم علٌا  𝜐أي عندما  ) ستأخذ الصورة التقلٌدٌة 

(                   النهاٌتان والوسط)دوال الموجة اعظم سعة بالقرب من حدود مدى االزاحة 

وهذه اٌظا  ستأخذ صورة الحركة التقلٌدٌة للجسٌمة، بسبب انها ستتواجد عند نقاط 

عندما تنتقل ببطىء شدٌد واقل احتماال  ان ( V = E)االنقالب عند االماكن التً فٌها 

.توجد فً المناطق التً تنتقل فٌها الجسٌمة بأعلى سرعة
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• 

، الحظ كٌف ان  𝜐=20ٌمثل التوزٌع المحتمل للحاالت الخمسة للمذبذب التوافقً و الحالة التً فٌها : 9.26الشكل •
𝜐المناطق ذات االحنمالٌة االعلى تنزاح باتجاه نقاط االنقالب فً الحركة التقلٌدٌة كلما زادت قٌمة  

ان الخصائص التقلٌدٌة تتطابق او تتالقى ضمن حدود مرة اخرى شاهدنا •
.العداد الكم عند قٌم عالٌةالتقرٌب 
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•d)(2.14: خصائص الحلول  properties of solutions    

عند فرض دوال الموجة بشكلها العام فأننا ٌمكن ان نبدء حساب خصائصها بحالتها التوافقٌة  •

( expectation values) القٌم المتوقعةوعلى سبٌل المثال، ٌمكن حساب . البسٌطة

:وذلك من حل التكامالت ذات الشكل التالً (Observable)لـ اي متغٌر مشاهد  •

وقد تبدو هذه التكامالت مخٌفة ( ٌمكن حذفها* دوال الموجة هنا هً حقٌقٌة وعلٌه فأن النجمة )•

ٌّن فً المثال التالً ان متوسط  اال ان متوالٌات هٌرمت لها تعطً اشكاال  مبسطة جدا ، مثال ، سنب

ومتوسط او معدل مربع االزاحة للمذبذب من موضع اتزانه    <x>(  او االزاحة)المسافة 

:ٌكون 𝜐عندما ٌكون فً الحالة التً ٌكون عدد الكم له هو   
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   14.4مثال •

للمذبذب من موضع اتزانه عندما ٌكون المذبذب هذا ( او متوسط االزاحة)احسب معدل االزاحة •

.𝜐بمستوى الكم 

:طرٌقة الحل •

(  operator)ان الحارس . مستخدما  دوال الموجة المطبعة(     𝑥)   احسب القٌمة المتوقعة لـ •

راجع ( )     𝑥)    عبارة عن حاصل ضرب فً القٌمة (      𝑥)      بالنسبة للموقع على امتداد 

انفا   14.1ثم استخدم العالقات المعطات فً الصندوق (    P. Atkinsمن كتاب  13.4العنوان 

.الٌجاد التكامالت

:االجابة •
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𝛼 =وهنا استخدمنا      )• y 𝑥          وعلٌه فأن= 𝛼 dy 𝑥d   واالن واالن استخدم العالقة

:لنكتب  14.1المعطاة فً الصندوق ( recursion relation)العشرٌة 

:والتً ستعٌد التكامل الى •

:  ومن ثم فأن                        14.1ولكن كال التكامالن ٌساوٌان صفرا  كما فً الصندوق •

:تعلٌق •

ٌّة ٌمكن استنتاجها من كثافات االحتمال فً الشكل السابق• اذ كانت . فً الحقٌقة النتٌجة بدٌه

ومن ثم فأن االزاحات نحو الٌمٌن لها نفس قٌمة االحتمال نحو     x = 0جمٌعها متماثلة عند    

ٌّة هو انه . الٌسار ان سبب لجوئنا للحل عبر الحسابات المفصلة بالرغم من ان النتٌجة بدٌه

  Observablesاو انظمة ) اذ ٌمكن تطبٌقها على حارس نظام ( الطرٌقة)بنفس التقنٌة 

ٌّة(اخرى .، تكون النتٌجة فٌه غٌر بدٌه
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:تمرٌن •

(الحل استخدم العالقة الُعشرٌة مرتٌن)احسب معدل مربع االزاحة لجسٌمة عن موضع اتزانها ؟ •

ان ذلك واضح من . 𝜐اعاله توضح ان متوسط مربع االزاحة ٌزداد بزٌادة  ( 14.2.8)فالنتٌجة الملخصة فً المعادلة •

والتً تقابل السلوك التقلٌدي للسعة بازدٌاد التأرجح كلما كان المذبذب اكثر ( السابق)معادلة كثافات االحتمال فً الشكل 
.  اثارة 

:ان متوسط طاقة الجهد للمتذبذب ٌمكن االن حسابها ببساطة طالما ان •

ٌّة فً الحالة   • :اذن ٌمكن التعبٌر عنها كما ٌلً  :    تكون   𝜐فً حٌن، بما ان الطاقة الكل

 متوسط الطاقة الحركٌةومن ضمن النتائج اعاله سٌكون من السهل استنتاج •

•(mean kinetic energy ) للمتذبذب(  وٌرمز له بـ <T  >.)
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ٌمثل الطاقة الكلٌة           فأننا ٌمكن ان نكتب ان الطاقة  الطاقات الحركٌةو معدل الجهدوبما ان مجموع •

الكلٌة 

ومن ثم سٌساوٌان الى نصف )ومن ذلك نستنتج ان متوسط الجهد والطاقة الحركٌة ٌكونان متسوٌان •

Virialوتكون هذه الحالة خاصة بنظرٌة ( الطاقة الكلٌة theorem :

فأن متوسط الجهد لها والطاقات الحركٌة  اذا كانت طاقة الجهد لجسٌمة، قد امتلكة الهٌئة            •

:سترتبط بالعالقة التالٌة 

وهذا كما وجدناه فً نظرٌة <    V > =<T>وعلٌه فأن     b = 2فً حالة المهتز التوافقً البسٌط فأن  •

Virial theorem   والتً تعطً طرٌق اقصر الى النتائج وسوف نستخدمها الحقا.
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وطبقا  . واخٌرا ، ٌمكن حساب االحتمالٌة من ان الجسٌمة تكون متواجدة فً موقع غٌر مسموح تقلٌدٌا  •

للجسٌمة المتذبذبة ستكون عندما تكون طاقتها (    tp𝑥)   للمٌكانٌك التقلٌدي فأن نقطة االنقالب 

تكون طاقة الجهد لها                      مساوٌة لطاقتها ( عند تلك النقطة)الحركٌة تساوي صفر، وعندها 

ٌّة    وذلك ٌحدث عندما . Eالكل

فً مٌكانٌك الكم، دالة الموجة هذه سوف ال تتوقف فجأة  عند تلك القٌم بل انها سُتحلق نحو •

صفرٌة  -الفٌتبع ذلك وجود احتمالٌة . الصفر كلما ازدادت االزاحة نحو الماالنهاٌة

•Non-zero probability) )فأن االحتمالٌة . من اٌجاد الجسٌمة فً موقع تقلٌدٌا  غٌر مسموح

ٌّة من اٌجادها ما بعد االزاحة              ستكون عبارة عن التكامل التالً  :الكل
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• 

نحو االزاحات )نشأ بسبب ان المنطقة الغٌر مسموحة تقلٌدٌا  على جهة الٌسار ( 2)ان العامل •

ٌّر التكامل ٌكون قد ُعبر . تساهم بنفس القٌمة كما فً حالة االزاحة نحو الٌمٌن( السالبة ان متغ

:عنه بأفضل ما ٌمكن بالتعرٌف                   ومن ثم فأن نقطة االنقالب تقع عند 

:فً حالة النظام فً الحالة االرضٌة،                  فأن االحتمالٌة الكلٌة ستكون •
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ان التكامل اعاله ٌعتبر حالة خاصة لحالة سنواجهها عدة مرات والتً تدعى بدالة الخطأ •

•(error function )  وٌرمز لها بـ(erf  ) ًوتعرف كما ٌل:

فالتكامل هذا ال ٌمكن اٌجاده بهٌئة تكامل مغلق ولكن ٌمكن اٌجاده عددٌا ، وهناك جداول مفصلة •

:ان الحالة اعاله تكون 2- 9وكخالصة ٌمكن ان نجد من الجدول . موجودة لحلها

• P = 1- erf (1) = 1 – 0.843 = 0.157
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دالة الخطــــــــــــــــــــــــــــــأ:  9.2جدول  •

تكون ( مثل رقاص الساعة)وطالما ان المذبذبات الكبٌرة . ان ذلك ما توقعناه من مبدء التالقً والتشابه •

غٌر مسموحة تقلٌدٌا ، تكون مهملة ( او مواقع)بحالة اعداد كم كبٌرة فان احتمالٌة وجودها فً ازاحات 

ٌّة، ستكون االحتمالٌة لها مهمة . تماما   فً حٌن الجزٌئات، وغالبا  فً حالتها االهتزازٌة االرضٌة الطبٌع

.وذات قٌمة

erf ( z  )                   (z  )

 من كبٌر ولعدد15.7 %  وسبت ٌعىً رلك ان

𝜐 الحالة فً توافقً لمهتز المشاهدات، =  وبغض) 0

 ان ٌمكه سىف (القىة ثابج وقٍمت كخلت عه الىظر

 عىذ اي ) حقلٍذٌا   مسمىحت غٍر مىاقع فً وجذها

 حىخفض االحخمالٍت فأن ( حقلٍذٌا   مسمىحت غٍر ازاحاث

 كلما حماما   وحخالشى ( 𝜐 ) قٍمت زٌادة عىذ بسرعت

: الماالوهاٌــــــــــــت مه 𝜐 قٍمت اقخربج

       0                              0   

0.0113                         0.01

0.0564                         0.05

0.1125                         0.10

0.5205                         0.50

0.8427                         1.00

0.9661                         1.50

0.9953                         2.00
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Rotational Motionالحركة الدورانٌة 3.14 •
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  Rotational mationاٌحشوخ اٌذٚسا١ٔخ  14.3

فأْ اٌطبلخ اٌى١ٍخ (. r)رزحشن فٟ ِّش دائشٞ رٞ ٔظف  mٌٕزظٛس ٌذ٠ٕب عغ١ّخ راد وزٍخ 

فجأِىبٕٔب . ثغجت اْ ؽبلخ اٌغٙذ رىْٛ طفش فٟ ع١ّغ االِىٕخ  ٌٍطبلخ اٌحشو١خعزىْٛ ِغب٠ٚخ 

 :ارْ اْ ٔىزت 

𝐸 =
𝑝2

2𝑚
  

 :اٞ اْ  ( Jz) ٚعٕشِض ٌٗ ٕ٘ب ثبٌشِض  ل١ّخ اٌضخُ اٌضاٚٞ اٌزم١ٍذٞ، اْٚؽجمبً ١ٌٍّىب١ٔه 

𝐽𝑧 = 𝑝𝑟 

𝐸 :ِٚٓ صُ فأْ اٌطبلخ ٠ّىٓ اْ رؼجش ػٕٙب ثبٌّمذاس  =
𝐽  2

2𝑚𝑟2
 

mr)   اْ اٌّمذاس 
2

ٌٍٕظبَ ارْ  moment of inertia(    I)٠ذػٝ ثؼضَ اٌمظٛس اٌزارٟ (  

 :٠ّىٓ اْ ٔىزت 

𝐸 =
𝐽2

2𝐼
    ……………………… (𝟏𝟒.𝟑.𝟏) 

 

ٕٚ٘ب ث١ٕب أٗ ١ٌغذ ع١ّغ ل١ُ اٌضخُ اٌضاٚٞ رىْٛ ِغّٛحخ فٟ ١ِىب١ٔه اٌىُ، ٚرجؼبً ٌزٌه، فأْ 

 .اٌطبلخ رىْٛ ِىّّخ

 :فبٌٕمبػ ٠ّىٓ اْ ٠ُذاس وّب ٠ٍٟ 

𝐽ثّب اْ        = 𝑝𝑟           ٚ𝑝 = ℎ/𝜆    ُٚاٌضخ ،

ع١ّخ، اٌضاٚٞ ٠شرجؾ ثبٌطٛي اٌّٛعٟ ٌذاٌخ اٌّٛعخ ٌٍظ

. ٚاْ اٌطٛي اٌّٛعٟ االلظش ٠ىْٛ االػظُ صخّبً صا٠ٚبً 

ِّىٓ اْ رأخز ل١ّخ (     𝜆)    ٌٕٚفزشع ٌٚجش٘خ اْ 

ػشٛائ١خ، فأْ داٌخ اٌّٛعخ عٛف رزغ١ّش حٛي اٌحٍمخ 

وّب ِٛػحخ فٟ (      ϕ)  وٍّب صادد ل١ّخ اٌضا٠ٚخ 

      9.27: اٌشىً 

رزحشن ػٍٝ ِغبس دائشٞ  ٠mّضً اٌضخُ اٌضاٚٞ ٌغغ١ّخ وزٍزٙب 

ضٍذ ثبٌّزغٗ  xy-ٚ فٟ اٌّغزٛٞ rلطشٖ  ُِ ِغ اٌّىْٛ  Jٚلذ 

 .xy-ٌم١ّخ اٌضخُ اٌؼّٛدٞ ػٍٝ اٌّغزٛٞ Jzاٌالطفشٞ 
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فأْ داٌخ اٌّٛعخ عٛف رغزّش ثبٌزغ١ّش، ٌٚىٓ      𝟐𝝅   ِب ثؼذاٌٝ      ϕ    فؼٕذِب رضداد اٌضا٠ٚخ 

ٚل١ُ . عؼخ ِخزٍفخ ٌىً ٔمطخ  ٌم١ّخ ػشٛائ١خ ٌٍطٛي اٌّٛعٟ عٛف رؼطٟ اسرمبء اٌٝ ل١ُ

ِخزٍفخ ٌحٍمبد ِززبثؼخ ٚ٘زا ٠ؼٕٟ اْ داٌخ اٌّٛعخ ال رىْٛ 

  .ٌم١ّخا –احبد٠خ

صخَٛ صا٠ٚخ ِؼ١ٕخ ٠ىْٛ   اْ رٌه غ١ش ِمجٛي، فمؾ ٌم١ُ

 exist))ِمجٛالً، ِٚٓ صُ فمؾ ثؼغ اٌطبلبد رىْٛ ِٛعٛدح 

 .ِٚٓ صُ فأْ ؽبلخ اٌغغ١ّخ رىْٛ ِىّّخ ،

 اْ رخ١ّٕبً عش٠ؼبً ٌٍطبلبد ٠ّىٓ اٌحظٛي ػ١ٍٗ وّب ٠ٍٟ،

اٌطٛي اٌّٛعٟ ٠غت اْ ٠ىْٛ وغشاً ٌؼذد طح١ح ٌّح١ؾ * 

 :أٗ اٞ . ارا وبٔذ ٔٙب٠زبٖ ٠زطبثمبْ ثؼذ وً دٚسح

𝜆 =
2𝜋𝑟

𝑛
      

عٛف رؼطٟ    n=0اْ   (  ..… ,n=0, 1, 2 )ح١ش اْ

 . ل١ّخ ال ٔٙبئ١خ ٌٍطٛي اٌّٛعٟ، ِش١شح اٌٝ عؼخ ِزغبٔغخ

ٚلذ فُزح اٌّح١ؾ ١ٌّضً . ٠ّضً ح١ٍٓ ٌّؼبدٌخ ششٚدٔىش ٌغغ١ّخ ػٍٝ حٍمخ: 9.28شىً

( a)فبٌحً فٟ اٌشىً. ِزّبصٍزبْ ّ٘ب ϕ  ٚ𝝿2 0=    خطب ِغزم١ّبً؛ إٌمبؽزبْ ػٕذ 

-single)اٌم١ّخ -٠ىْٛ غ١ش ِمجٛي ثغجت أٗ ٌٗ اوضش ِٓ ل١ّخ أٞ ١ٌظ احبدٞ

Valued .) ٚ ٗثبالػبفخ اٌٝ، أٗ فٟ اٌذٚائش االحمخ ٠زذاخً رذاخال ٘ذاِب ِغ ٔفغ

-single)اٌم١ّخ -الٔٗ احبدٞ: فٙٛ ِمجٛال( b)اِب اٌحً فٟ اٌشىً . ٠زالشٝ

valued )ثٕفظ اٌم١ّخ فٟ اٌذٚساد اٚ اٌحٍمبد االحمخٚ ٠زىشس. 

 : اٌضخُ اٌضاٚٞ، ارْ ٠ىْٛ ِم١ذ ثم١ُ 

𝐽𝑧 =
ℎ𝑟

𝜆
= 𝑛ℎ𝑟/2𝜋𝑟 

𝐽𝑧  اٚ = 𝑛ℏ    (   ثغجت    ℏ =  
ℎ

2𝜋
فبٌطبلخ ارْ  (       

 ِحذدح ثم١ُ 

𝐸 =
𝐽2

2𝐼
=  𝒏𝟐  

ℏ2

2𝐼
  𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑛 = 0,1, 2,…  

اٌضخُ اٌضاٚٞ ٠ّىٓ اْ ٠ٕشأ ِٓ اٌحشوخ فٟ . ٌٍٚحظخ رفى١ش اظٙشد اْ ٘زا اٌحً ال ٠ّىٓ ارّبِٗ

𝐽𝑧، اٞ ٠غت اْ ٠حًّ اشبسح اٞ   ٠𝑝شبثٗ (     𝐽𝑧)   وال االرغب١٘ٓ ٚػ١ٍٗ فأْ  = +𝑛ℏ                   

𝐽𝑧 ١ٌجذي ػٍٝ ارغبٖ احذ اٌحشوبد اٌذٚسا١ٔخ ٚ  = −𝑛ℏ       رغبٖ اٌضبٟٔ ِٓ ١ٌذي ػٍٝ اال

اٌحشوخ اٌذٚسا١ٔخ ارْ ٠غت ػ١ٍٕب لجٛي اْ ػذد وُ اٌذٚساْ ٌٍحشوخ اٌذٚسا١ٔخ ثأْ ٠أخز ل١ُ 
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و١ف ٠حذس ٘زا ٚو١ف رؤصش فٟ رؼج١ش اٌطبلخ، ٠ّٚىٓ ِشب٘ذح رٌه ٠حً ِؼبدٌخ . ِٛعجخ ٚعبٌجخ

 .ششٚدَٔىش ثشىً ٚاػح

 

14.3.b  ّٟاٌحً اٌشعThe formal solution 

 :عزىْٛ ( v = 0)َٔىش ثأرغب١٘ٓ ٌغغ١ّخ فٟ ِغزٜٛ رٞ عٙذ ٠غبٚٞ طفش اْ ِؼبدٌخ ششٚد

− ℏ2/2𝑚   
𝜕2𝜓

𝜕𝑥2 +  (
𝜕2𝜓

𝜕𝑦2 )  = 𝐸 𝜓      

𝜓  انه  أي    𝑦  و  𝑥    ل منهي دالة ك(  𝜓) وان  = 𝜓 𝑥,𝑦    

ٚثذالً ِٓ اْ ٔحبٚي حٍٙب فٟ ِٛلؼٙب، فغ١ىْٛ ِٓ االفؼً ثأْ ٔحٌٛٙب اٌٝ اٌّحبٚس اٌمطج١خ 

 :ٚرٌه ثىزبثخ 

𝑥 = 𝑟 cos∅ 

𝑦 = 𝑟 sin∅  

ٚثشىً ػبَ ٠ىْٛ ِٓ . )١ٌغًٙ ػ١ٍّخ اٌزح٠ًٛ    constant  =r  ٚرٌه ػٕذِب ٠ىْٛ االحذاصٟ

رىْٛ  rٚثّب اْ (. اعزخذاَ فىشح االحذاص١بد اٌزٟ رؼىظ اٌزّبصً اٌىبًِ ٌٍٕظبَ ا  االفؼً دائُ

        صبثزخ ٚاٌّمذاس 
𝜕2𝜓

𝜕𝑥2
 +  (

𝜕2𝜓

𝜕𝑦2
  رحٛي اٌٝ اٌحذ اٌغجشٞلذ     (

 
1

𝑟2 𝑑
2

𝑑∅2 
ثؼ١ٍّخ      

 :ٚػ١ٍٗ فإٔٔب ٠ّىٓ وزبثخ اٌّؼبدٌخ ثبٌشىً اٌزبٌٟ . اٌزفبػً اٌم١بع١ّخ

− ℏ2/2𝑚 
 𝑑2𝜓

𝑑 ∅2 =  𝐸 𝜓  

 

𝐼الحع اْ ػضَ اٌمظٛس اٌزارٟ           = 𝑚𝑟2    ٟلذ ظٙش ثشىً رٍمبئ. 

 :ارْ فبٌّؼبدٌخ عزىزت ثبٌشىً اٌزبٌٟ 

 𝑑2𝜓

𝑑  ∅2
=  − 

2𝐼𝐸

ℏ2
 𝜓  …………………………… .……… (14.3.3) 

 :ٚحٍٙب اٌّطجّغ ع١ىْٛ ثبٌشىً اٌزبٌٟ 

𝜓𝑚 𝑙
=  1/2𝜋 1/2 𝑒𝑖𝑚 𝑙∅      ;   𝑚𝑙 = ± 𝟐𝑰𝑬/ℏ2 𝟏/𝟐     …… . (𝟏𝟒.𝟑.𝟒) 

ع١ّضً ػذد ػذ٠ُ االثؼبد ٌحذ ٘زٖ اٌّشحٍخ، ٚع١شرمٟ فٛساً اٌٝ اٌحبٌخ اٌزٟ      𝑚𝑙   ح١ش اْ )

اْ رٌه ٠ؼزجش ا١ٌٙئخ  ( ع١زؼح الحمبً (    𝑚𝑙)    ٚاْ عجت اخز١بسٔب اٌشِض  اٌىُعٕذػٖٛ ثؼذد 

اٌحٍٛي اٌّغّٛحخ ٚعذد ثزطج١ك اٌششٚؽ اٌزٟ رىْٛ ف١ٙب داٌخ اٌّٛعخ راد ل١ّخ : اٌؼبِخ ٌٍحً
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فزٌه ٠ؼٕٟ اْ داٌخ اٌّٛعخ ٠غت اْ رزطبثك ػٕذ ٔمبؽ ِفظٌٛخ ػٓ ثؼؼٙب ثذٚسح وبٍِخ . ٚح١ذح

 : اٌحذٚد اٌذٚس٠خ اٚ اٌزىشاس٠خثششٚؽ  ٚ٘زٖ رذػٝ

 Cyclic boundary condition :  𝜓  ∅ + 2𝜋 = 𝜓  ∅    

:ٚػٕذ رؼ٠ٛغ رٌه ثب١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍّؼبدٌخ عٕغذ    

𝜓𝑚 𝑙
 ∅ + 2𝜋  =    1/2𝜋 1/2 𝑒𝑖𝑚 𝑙 ∅+2𝜋  

=   1/2𝜋 1/2𝑒𝑖𝑚 𝑙∅𝑒2𝜋𝑖𝑚 𝑙       

=  𝜓𝑚 𝑙
 ∅   𝑒2𝜋𝑖𝑚 𝑙     

𝑒𝑖𝜋  ح١ش اْ     = ٠غت اْ     2𝑚𝑙   فغ١زجغ رٌه اْ     𝟏−

 :رىْٛ ِٛعجخ اٚ عبٌجخ حزٝ ٚاْ وبٔذ ػذد طح١ح  ارْ 

 𝑚𝑙 = 𝟎, ±𝟏, ±𝟐,… .. 

اٌضخُ اٌضاٚٞ ٌغغ١ّخ ِزٛاعذح ػٍٝ ِغزٛٞ ع١ىْٛ ثبالِىبْ رّض١ٍٙب :  9.29شىً 

𝑚𝑙|ثّزغٗ ؽٌٛٗ   ٚ ثبرغب١٘ش١ش اٌٝ ارغبٖ  z-ِٓ اٌٛحذاد ػٍٝ اِزذاد اٌّحٛس     | 

 .ا١ٌّٕٝ-ٚلذ اػطٟ ارغبٖ اٌحشوخ حغت لبػذح حشوخ ا١ٌذ. حشوخ اٌغغ١ّخ

|ml| 

 

 

 

 

14.3(c)  ْرىُّ اٌذٚساQuantization of Rotation  

 ففٟ اٌّحً االٚي، ٚؽبٌّب اْ اٌطبلخ رشرجؾ ثم١ّخ : ٠ّىٓ اْ ٔشرت اٌخالطبد اػالٖ وّب ٠ٍٟ 

𝑚𝑙   اػالٖ ٚاْ ششٚؽ اٌحذ اٌذٚسٞ اٚ اٌزىشاسٞ ٠شزشؽ ثأْ رىْٛ    ( 4)ػجش اٌؼاللخ𝑚𝑙    ْا

ٔغزخٍض ِٓ رٌه اْ اٌطبلخ رىْٛ ٕ٘ب ِىّّخ طف( اػذاد طح١حخ ال وغش٠ّخ)رأخز ل١ُ طح١حخ 

 :ا٠ظبً ٚاْ اٌم١ُ اٌّغّٛحخ ٌٙب ِؼطبح ثبٌؼاللخ اٌزب١ٌخ 

 𝐸𝑚 𝑙
= 𝑚𝑙  

2  
ℏ2

2𝐼
    ;   𝑚𝑙 = 0, ±1, ±2,… .     −− − (14.3.5)  

وّشثغ ٌٙب فزٌه ٠ؼٕٟ اْ ؽبلخ اٌذٚساْ عزىْٛ ِغزمٍخ ػٓ ارغبٖ اٚ ِؼٕٝ (   𝑚𝑙  )اْ حذٚس 

ٚاػف اٌٝ رٌه، ٚثبٌشغُ ِٓ اْ إٌزبئظ . ٚوّب رٛلؼٕب ف١ض٠بئ١بً (   𝑚𝑙اشبسح اٌّمذاس   )اٌذٚساْ 

سدح، فأٔٙب ٠ّىٓ رطج١مٙب ػٍٝ اٞ عغُ رٞ اػالٖ لذ اعزُخٍظذ ٚاشزُمذ ٌذٚساْ وزٍخ ٔمط١ّخ ِف

اٌضخُ  ٚثأِىبٕٔب ا٠ظبً اْ ٍٔخض ثأْ. ٠ذٚس حٛي ِحٛس ٚاحذ( I)ػضَ لظٛس رارٟ دٚسأٟ 

غ١ش اٌطبلخ ( Observable)اْ رٌه ِضبٌٕب االٚي الٞ اٚثض٠شفبثً . ٠ىْٛ ِىّّبً  اٌضاٚٞ
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د رأعغذ ثّمبسٔخ اٌّؼبدٌخ ٘زٖ اٌؼاللخ رىْٛ ق ،ففٟ اٌحبٌخ اٌحب١ٌّخ. اٌّحذدح ثم١ُ ِؼٍِٛخ

 :ٚاٌزٟ رُظٙش اْ اٌضخُ اٌضاٚٞ ثأٔٗ ِحذد ثم١ُ ِؼٍِٛخ( 14.3.1)االخ١شح ِغ اٌّؼبدٌخ 

                𝐽𝑧 = 𝑚𝑙ℏ   

𝑙𝑧 ٚ اح١بٔب فٟ ثؼغ اٌّظبدس رىزت ثبٌشىً اٌزبٌٟ  = 𝑚𝑙ℏ               

٠زوشٔب ثأْ اٌضخُ اٌضاٚٞ ٠ش١ش اٌٝ (    𝐽𝑧)    اٌالحك فٟ اٌضخُ اٌضاٚٞ (     z)   اْ اٌشِض

اْ اصد٠بد اٌضخُ اٌضاٚٞ اٌزٞ ٠زشافك ثض٠بدح فٟ ػذد اٌؼمذ فٟ داٌخ      z-اٌحشوخ حٛي اٌّحٛس

وٍّب صادد اٌم١ّخ ( فٟ اٌؼمذ)فأْ اٌطٛي اٌّٛعٟ عٛف ٠مظش رجؼبً ٌزٍه اٌض٠بدح : اٌّٛعخ

𝑚𝑙| ـ اٌّطٍمخ ي عغ١ّخ ٚاٌزٞ ٠ٕزمً اٚ ٠زحشن حٛي اٌحٍمخ ِٚٓ صُ اٌضخُ اٌزٞ ٠زشافك ِغ اي | 

 .ع١ضداد

ففٟ ٔمبشٕب فٟ ِٛػٛع اٌحشوخ اٌحشح فٟ ارغبٖ ٚاحذ لذ شب٘ذٔب اْ االشبسح اٌّؼبوغخ فٟ داٌزب 

𝑒𝑖𝑘𝑥اٌّٛعخ                ٚ𝑒−𝑖𝑘𝑥 رش١ش اٌٝ اٌحشوخ اٌّزؼبوغخ، ٚرٍه فٟ حبٌخ اٌضخُ       

ٚاح١بٔبً رذػٝ ( eigenvalue)ٌم١ّخ اٌحذ٠ّخ لذ أُػط١ذ ثب Liner momentumاٌخطٟ 

ٚٔفظ اٌخالطخ ٠ّىٓ  Liner momentum operatorاٌم١ّخ اٌزار١خ ٌؼبًِ اٌضخُ اٌخطٟ 

 angularػبًِ اٌضخُ اٌضاٚٞ ياٌحظٛي ػ١ٍٙب ٕ٘ب، ٌٚىٓ االْ ٔحزبط اٌٝ ل١ُ حذ٠ّخ 

momentum operator .ٛس ففٟ ا١ٌّىب١ٔه اٌىالع١ىٟ اٌضخُ اٌضاٚٞ حٛي اٌّح-z   ْٛ٠ى

 :ِؼشفبً ثبٌّؼبدٌخ اٌزب١ٌخ 

𝐽𝑧 = 𝑥𝑝𝑦 − 𝑦𝑝𝑥       ……………… . . (𝟏𝟒.𝟑.𝟕)  

ْ  x      ٚ𝑝𝑦 -٠ّضً ِىْٛ اٌحشوخ اٌخط١ّخ اٌّٛاصٞ ٌٍّحٛس       𝑝𝑥ح١ش اْ     ّٛ ٠ّضً اٌّى

       xـٌّىٛٔب اٌضخُ اٌخطٟ رىْٛ اٌزفبػً ثبٌٕغجخ ي( operators)فبٌؼبِالْ  y–اٌّٛاصٞ ٌٍّحٛس

ٌٍضخُ اٌضاٚٞ حٛي ( Operator)اٌؼبًِ  ،ػٍٝ اٌزٛاٌٟ، ٚػ١ٍٗ فٟ ١ِىب١ٔه اٌىُ y ٌـٚ

 :٠ىْٛ    z-اٌّحٛس

𝐽𝑧 =  ℏ/𝒊   𝒙  
𝝏

𝝏𝒚
 − 𝒚(

𝝏

𝝏𝒙
)  …………… (𝟏𝟒.𝟑.𝟖)   

 

٠ظجح يِب ٠ؼجش ػٕٗ ثششٚؽ االحذاص١بد اٌمطج١ّخ   وض١شاً  اٌّبٌٛف ٚ اْ رٌه ع١جغؾ اٌحً

 :ثبٌظٛسح اٌزب١ٌخ

𝐽𝑧 =  
ℏ

𝒊
 
𝛛

𝛛∅
     ……………… . . (𝟏𝟒.𝟑.𝟗)    

اػالٖ ثأعزخذاَ ػبًِ اٌضخُ اٌضاٚٞ (   14.3.4)ف١ّىٕٕب االْ اخزجبس داٌخ اٌّٛعخ فٟ اٌّؼبدٌخ 

 .اػالٖ
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𝐽𝑧  𝜓𝑚 𝑙
=  

ℏ

𝒊
    𝟏/𝟐𝝅 

𝟏
𝟐   𝒅𝑒𝑖𝑚 𝑙∅/𝑑∅ =  

ℏ

𝒊
  𝑖𝑚𝑙  

𝟏

𝟐𝝅
 

𝟏
𝟐

 𝑒𝑖𝑚 𝑙∅

= 𝑚𝑙ℏ𝜓𝑚 𝑙
   ……  … . .…… . (𝟏𝟒.𝟑.𝟏𝟎)  

𝜓𝑚فٕٙب رىْٛ       𝑙
( رار١خ)رّضً داٌخ حذ٠ّخ      

eigenfunction  ٌٍُضخُ اٌضاٚٞ ٚرش١ش اٚ رمبثً صخ

 .   𝑚𝑙ℏصاٚٞ لذسٖ    

رىْٛ ِٛعجخ ٠ىْٛ اٌضخُ اٌضاٚٞ     𝑚𝑙ٚاػف، ػٕذِب    

( ثأرغبٖ ػمبسة اٌغبػخ ػٕذِب ٕٔظش ا١ٌٗ ِٓ االعفً)ِٛعت 

عبٌجخ فأْ اٌضخُ اٌضاٚٞ ٠ىْٛ عبٌجبً     𝑚𝑙ٚػٕذِب      

اْ (. ػمبسة اٌغبػخ ػٕذ إٌظش ا١ٌٗ ِٓ االعفً –ػىظ )

رٌه ِٓ لٛاػذ اٌزّض١ً اٌّزغٟٙ ٌٍضخُ اٌضاٚٞ ٌٍحشوخ 

  (14.12)ثأحذاص١برٗ وّب ِٛػحخ فٟ اٌشىً 

ٌٛطف إٌظبَ رٞ اٌزّبصً اٌّحٛسٞ     z, r, ϕاالحذاص١بد االعطٛا١ٔخ : 9.30شىً 

٠ّىٓ اْ  r   ٚø، ٕ٘ب فمؾ xy-ٌغغ١ّخ ِٛعٛدح ػٍٝ اٌّغزٜٛ(. شىً االعطٛأخ)

 .٠زغ١شا

 

 

 

 

 

 

اٌغضءاٌحم١مٟ ٌذٚاي اٌّٛعخٌٍغغ١ّخ : 9.31شىً 

ٚ الظش ؽٛي ِٛعٟ ٠ّىٓ اٌحظٛي . ػٍٝ حٍمخ

  z-ػ١ٍٗ، فبْ ل١ّخ اٌضخُ اٌضاٚٞ حٛي اٌّحٛس

 .ℏعٛف ٠ّٕٛ ثخطٛاد لذس٘ب 
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  14.5ِضبي 

 ٚاٚؽأ صخُ صاٚٞ ٌمشص ثحغُ عضٞء اٌجٕض٠ٓ ( فٛق اٌظفش)احغت اٚؽأ ؽبلخ دٚساْ 

 (   𝐼 = 𝟐.𝟗𝟑 × 𝟏𝟎−𝟒𝟓kgm2    )ٜٛػٕذِب ٠ذٚس فٟ ِغز. 

 :ؽش٠مخ اٌحً 

𝐸𝑚      ـثبٌٕغجخ ي( 14.3.5)اعزخذَ اٌّؼبدٌخ  𝑙
      𝑙𝑧   ـثبٌٕغجخ ي( 14.3.6)ٚاٌّؼبدٌخ         

𝑚𝑙   ٚف١ٙب = 1  

  :اٌحً 

𝐸1 =
ℏ2

2𝐼
=  

 𝟏,𝟎𝟓𝟒𝟔 × 𝟏𝟎−𝟑𝟒𝐉𝒔 𝟐 

𝟐 ×  𝟐.𝟗𝟑 × 𝟏𝟎−𝟒𝟓𝐤𝐠𝐦𝟐 
= 𝟏.𝟗 × 𝟏𝟎−𝟐𝟒 𝐉      

ℏ± : صخُ صاٚٞ ع١ىْٛاء ٚؽٚ ا =  ±𝟏.𝟎𝟓 𝐉𝐬   

 :رؼ١ٍك

 الحع اْ اٌطبلخ اٌزٟ . اٌم١ّخ اٌحم١م١خ االٚؽبء ٟ٘ اٌظفش فٟ وً حبٌخ ِٓ اٌحبالد

J mol 1.2رمبثً 
-1 

فبٌجٕض٠ٓ.، ٚػ١ٍٗ فبٔٙب ِٓ اٌىجش رىْٛ ِحغٛعخ و١ّ١بئ١ب
 

ِّىٓ ٠ذٚس ثٙزا اٌشىً ػٕذَ 

 ٠ّذص ػٍٝ اٌغطح

 رّش٠ٓ

I=1/2MRٚ ٌذ٠ٗ ػضَ لظٛس رارٟ  Rٚ لطشٖ  Mاػط١ذ لشطب طٍجب وزٍزٗ 
2

 =M= 150gm, Rٌزٌه اٌمشطبرا وبٔذ  احغت ػذد اٌىُ اٌزمش٠جٟ. حٛي ِحٛسٖ 

10cm  𝟑𝟑1ػٕذِب ٠ىْٛ دٚسأٗ ثغشػخ

3
 rpm دٚسح ثبٌذل١مخ. 

ٚ اخ١شا، ٠ّىٓ اْ ٔٛػح اٌغؤاي اٌزٞ ٠زؼٍك ثّٛلغ اٌغغ١ّخ ػٕذِب رىْٛ ثحبٌخ صخُ صاٚٞ 

 : ٚ وبٌّؼزبد ثّىٓ اْ ٔشرت وضبفبد االحزّبي وّب ٠ٍٟ. ِحذد

𝜓𝑚 𝑙
∗ 𝜓𝑚 𝑙

=   
𝟏

𝟐𝝅
 

𝟏
𝟐

 𝑒𝑖𝑚 𝑙∅   

∗

    
𝟏

𝟐𝝅
 

𝟏
𝟐

 𝑒𝑖𝑚 𝑙∅ 

 

=
𝟏
𝟐𝝅

………… . (𝟏𝟒.𝟑.𝟏𝟏) 

وْٛ ِزغبٔغخ ٚاْ احزّب١ٌخ ا٠غبد اٌغغ١ّخ ثٛلغ ِحذد اْ وضبفخ االحزّب١ٌخ عذ‘ فزٌه ٠ىْٛ

ٚ ثّؼشفخ , اْ رٌه ٠ؼٕٟ اْ ِٛلغ اٌغغ١ّخ ٠ىْٛ غ١ش ِحذد.  ∅  رىْٛ ِغزمٍخ ػٓ اٌضا٠ٚخ

 .اٌخُ اٌضاٚٞ ثذلخ، ٠زطٍت اّ٘بي االحزّب١ٌخ اٌزٟ رحذدِٛلغ اٌغغ١ّخ

ٚفٟ  (observables)اْ اٌضخُ اٌضاٚٞ ٚاٌضا٠ٚخ ٠ّضالْ صٚعب ِىبِال ِٓ ِشالجبد إٌظبَ 

ٚ اْ ػذَ اِىب١ٔخ رحذ٠ذ٘ب ا١ٔبً اٚ ( أفب  13.4خظٛص اٌّؼٕٝ اٌزٞ اُش١ش ا١ٌٗ فٟ اٌؼٕٛاْ سلُ 

 .ِضبي اخش ٌّجذأ اٌالرحذ٠ذ ٠ؼزجش رٌهفِٓ اٌذلخ ثٕفظ اٌٛلذ ٚ اٚ ٌم١ّخ ػشٛائ١خ 
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رحمك االؽٛاي  فؼٕذ. ٠ّضً اٌشىً اٌحم١مٟ ِٓ دٚاي اٌّٛعخ ٌغغ١ّخ ػٍٝ حٍمخ:  14.12شىً 

اْ اٌضخُ ٘زا ٠ّىٓ رّض١ٍٗ ثّزغٗ . اٌّٛع١ّخ االلظش فأْ اٌضخُ اٌضاٚٞ ٠ّٕٛ ؽشد٠بً رجؼبً ي      

لبػذح ا١ٌذ )الحع اٌزم١ٍذ اٌّزجغ فٟ االشبسح . ؽٌٛٗ       ِٓ اٌٛحذاد ػٍٝ اِزذاد اٌّحٛس     

 .ثبٌٕغجخ الرغبٖ اٌحشوخ ٕٚ٘ب ٠ىْٛ ثأرغبٖ االثٙبَ( ا١ٌّٕٝ

 



الحركة الدورانية 14.3 

 Rotational Motion
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Rotational Motionالحركة الدورانٌة   3.14 •
فأن الطاقة الكلٌة ستكون مساوٌة (. r)تتحرك فً ممر دائري ذي نصف  mلنتصور لدٌنا جسٌمة ذات كتلة •

:فبأمكاننا اذن ان نكتب . بسبب ان طاقة الجهد تكون صفر فً جمٌع االمكنة  للطاقة الحركٌة

:اي ان (  Jz) وسنرمز له هنا بالرمز  قٌمة الزخم الزاوي وطبقاً للمٌكانٌك التقلٌدي، ان•

:ومن ثم فأن الطاقة ٌمكن ان تعبر عنها بالمقدار •

:للنظام اذن ٌمكن ان نكتب  moment of inertia(    I)ٌدعى بعزم القصور الذاتً (  mr2)   ان المقدار •
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وهنا بٌنا انه لٌست جمٌع قٌم الزخم الزاوي تكون مسموحة  •

.فً مٌكانٌك الكم، وتبعاً لذلك، فأن الطاقة تكون مكممة

ٌُدار كما ٌلً • : فالنقاش ٌمكن ان 

بما ان                      و                ، والزخم الزاوي •

ٌرتبط بالطول الموجً لدالة الموجة للجسٌمة، وان الطول 

ولنفترض . الموجً االقصر ٌكون االعظم زخماً زاوٌاً 

ممكن ان تأخذ قٌمة عشوائٌة، فأن (      λ)     ولبرهة ان 

ر حول الحلقة كلما زادت قٌمة  ٌّ دالة الموجة سوف تتغ

كما موضحة فً (      ϕ)  الزاوٌة 

     9.27:الشكل •

تتحرك على مسار دائري  mٌمثل الزخم الزاوي لجسٌمة كتلتها •

مع المكون  Jوقد ُمثلت بالمتجه  xy-و فً المستوي rقطره 

.xy-لقٌمة الزخم العمودي على المستوي Jzالالصفري 



فأن دالة   2𝝅الى ما بعد          ϕفعندما تزداد الزاوٌة     •

ٌّر، ولكن لقٌمة عشوائٌة للطول  الموجة سوف تستمر بالتغ

.  الموجً سوف تعطً ارتقاء الى قٌم  سعة مختلفة لكل نقطة

وقٌم مختلفة لحلقات متتابعة وهذا ٌعنً ان دالة الموجة ال 

. القٌمة–احادٌةتكون 

ان ذلك غٌر مقبول، فقط لقٌم  زخوم زاوٌة معٌنة ٌكون مقبوالً، •

، ومن ثم  exist))ومن ثم فقط بعض الطاقات تكون موجودة 

.فأن طاقة الجسٌمة تكون مكممة

ان تخمٌناً سرٌعاً للطاقات ٌمكن الحصول علٌه كما ٌلً،•

الطول الموجً ٌجب ان ٌكون كسراً لعدد صحٌح لمحٌط اذا * •

:اي انه . كانت نهاٌتاه ٌتطابقان بعد كل دورة

= n) حٌث ان• سوف تعطً    n = 0ان   (  ..… ,2 ,1 ,0

.قٌمة ال نهائٌة للطول الموجً، مشٌرة الى سعة متجانسة 

. ٌمثل حلٌن لمعادلة شرودنكر لجسٌمة على حلقة: 9.28شكل

و   ϕ= 0وقد فُتح المحٌط لٌمثل خطا مستقٌماً؛ النقاطتان عند 

𝝿2 فالحل فً الشكل. هما متماثلتان(a ) ٌكون غٌر مقبول

-single)القٌمة -احاديبسبب انه له اكثر من قٌمة أي لٌس 
Valued .) باالضافة الى، انه فً الدوائر االحقة ٌتداخل تداخال

: فهو مقبوال( b)اما الحل فً الشكل . هداما مع نفسه و ٌتالشى

و ٌتكرربنفس القٌمة فً ( single-valued)القٌمة -النه احادي

.الدورات او الحلقات االحقة
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:  الزخم الزاوي، اذن ٌكون مقٌد بقٌم •

فالطاقة اذن محددة بقٌم (  بسبب                      )او                   •

الزخم الزاوي ٌمكن ان ٌنشأ من الحركة فً كال . ان هذا الحل ال ٌمكن اتمامه, اظهرت , وللحظة تفكٌر•

، اي ٌجب ان ٌحمل اشارة اي                    لٌدل 𝑝ٌشابه )          ( االتجاهٌن وعلٌه فأن 

على اتجاه احد الحركات الدورانٌة و                   لٌدل على االتجاه الثانً من الحركة الدورانٌة اذن 

كٌف ٌحدث هذا . ٌجب علٌنا قبول ان عدد كم الدوران للحركة الدورانٌة بأن ٌأخذ قٌم موجبة وسالبة

.وكٌف تؤثر فً تعبٌر الطاقة، وٌمكن مشاهدة ذلك ٌحل معادلة شرودنَكر بشكل واضح
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b.3.14  ًالحل الرسمThe formal solution

:ستكون ( v = 0)ان معادلة شرودنَكر بأتجاهٌن لجسٌمة فً مستوى ذي جهد ٌساوي صفر 

•--------------------14.3.2            

أي انه     yو      xهً دالة كل من   ( ) وان 

:وبدالً من ان نحاول حلها فً موقعها، فسٌكون من االفضل بأن نحولها الى المحاور القطبٌة وذلك بكتابة •

وبشكل عام ٌكون من االفضل ). سٌسهل عملٌة التحوٌل    constant  =rوذلك عندما ٌكون االحداثً  •

تكون ثابتة والمقدار     rوبما ان  . (دائما   استخدام فكرة االحداثٌات التً تعكس التماثل الكامل للنظام

ٌّة                   • وعلٌه فأننا . قد تحول الى الحد الجبري                 بعملٌة التفاضل القٌاس

:ٌمكن كتابة المعادلة بالشكل التالً 
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.الحظ ان عزم القصور الذاتً                          قد ظهر بشكل تلقائً•

:اذن فالمعادلة ستكتب بالشكل التالً •

:وحلها المطّبع سٌكون بالشكل التالً  •

حٌث ان         سٌمثل عدد عدٌم االبعاد لحد هذه المرحلة، وسٌرتقً فوراً الى الحالة التً سندعوه بعدد )•

الحلول : ان ذلك ٌعتبر الهٌئة العامة للحل(  سٌتضح الحقاً )        ( وان سبب اختٌارنا الرمز الكم 

فذلك ٌعنً ان دالة . المسموحة وجدت بتطبٌق الشروط التً تكون فٌها دالة الموجة ذات قٌمة وحٌدة

بشروط الحدود الدورٌة او وهذه تدعى ٌجب ان تتطابق عند نقاط مفصولة عن بعضها بدورة كاملة الموجة 

:التكرارٌة 

•Cyclic boundary condition:                                                                       

•

:وعند تعوٌض ذلك بالهٌئة العامة للمعادلة سنجد •
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•
:و عند تعوٌض ذلك بالهٌئة العامة للمعادلة سنجد 

ٌجب ان    حٌث ان                    فسٌتبع ذلك ان       •
:تكون موجبة او سالبة حتى وان كانت عدد صحٌح  اذن 

•  

الزخم الزاوي لجسٌمة متواجدة على مستوي :  9.29شكل •
من الوحدات   |ml|سٌكون باالمكان تمثٌلها بمتجه طوله   

و باتجاه ٌشٌر الى اتجاه حركة  z-المحورعلى امتداد 
-الٌدوقد اعطً اتجاه الحركة حسب قاعدة حركة . الجسٌمة

.الٌمنى
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•(c)3.14  تكمم الدورانQuantization of Rotation 
عبر العالقة ففً المحل االول، وطالما ان الطاقة ترتبط بقٌمة  : ٌمكن ان نرتب الخالصات اعاله كما ٌلً •

اعداد )ان تأخذ قٌم صحٌحة    mlاعاله وان شروط الحد الدوري او التكراري ٌشترط بأن تكون    ( 4)

ٌّة فسنستخلص من ذلك ان الطاقة تكون هنا مكممة اٌظاً وان القٌم المسموحة لها معطاة ( صحٌحة ال كسر

:بالعالقة التالٌة 

• 

كمربع لها فذلك ٌعنً ان طاقة الدوران ستكون مستقلة عن اتجاه او معنى الدوران ( ml)ان حدوث •

واضف الى ذلك، وبالرغم من ان النتائج اعاله قد اسُتخلصت . وكما توقعنا فٌزٌائٌاً (  ml اشارة المقدار )

ٌّة مفردة، فأنها ٌمكن تطبٌقها على اي جسم ذي عزم قصور ذاتً دورانً   ( I)واشُتقت لدوران كتلة نقط

ان ذلك مثالنا االول الي . ٌكون مكمماً  الزخم الزاوي وبأمكاننا اٌظاً ان نلخص بأن. ٌدور حول محور واحد
ٌّة، هذه العالقة تكون قد . غٌر الطاقة المحددة بقٌم معلومة( Observable)اوبزٌرفابل  ففً الحالة الحال

والتً ُتظهر ان الزخم الزاوي بأنه محدد بقٌم ( 14.3.1)تأسست بمقارنة المعادلة االخٌرة مع المعادلة 

:معلومة من

الالحق فً الزخم (   z)   و احٌانا فً بعض المصادر تكتب بالشكل التالً                             ان الرمز

z-ٌذكرنا بأن الزخم الزاوي ٌشٌر الى الحركة حول  المحور)       ( الزاوي 
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فأن الطول الموجً سوف : ان ازدٌاد الزخم الزاوي الذي ٌترافق بزٌادة فً عدد العقد فً دالة الموجة •

ml |كلما زادت القٌمة المطلقة لـ ( فً العقد)ٌقصر تبعاً لتلك الزٌادة  ومن ثم الزخم الذي ٌترافق مع  |

.الجسٌمة والذي ٌنتقل او ٌتحرك حول الحلقة سٌزداد

ففً نقاشنا فً موضوع الحركة الحرة فً اتجاه واحد قد شاهدنا ان االشارة المعاكسة •
فً دالتا الموجة            و              تشٌر الى الحركة المتعاكسة، وتلك فً حالة 

ة  Liner momentumالزخم الخطً  ٌّ (  eigenvalue)قد أُعطٌت بالقٌمة الحد
 Liner momentum operatorواحٌاناً تدعى القٌمة الذاتٌة لعامل الزخم الخطً 

ة لعامل الزخم  ٌّ ونفس الخالصة ٌمكن الحصول علٌها هنا، ولكن االن نحتاج الى قٌم حد
ففً المٌكانٌك الكالسٌكً الزخم الزاوي . angular momentum operatorالزاوي 

:ٌكون معرفاً بالمعادلة التالٌة     z-حول المحور 

ة الموازي للمحور   pxحٌث ان• ٌّ ٌمثل  pyو     x -ٌمثل مكون الحركة الخط
لمكونا الزخم الخطً ( operators)فالعامالن  y–المكّون الموازي للمحور

على التوالً، yو  لـ     xتكون التفاضل بالنسبة لـ 
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:ٌكون    z-للزخم الزاوي حول المحور( Operator)وعلٌه فً مٌكانٌك الكم، العامل 

ٌّة لٌصبح بالصورة التالٌة :ان ذلك سٌبسط الحل المالوف و كثٌراً   ما ٌعبر عنه بشروط االحداثٌات القطب

.اعاله بأستخدام عامل الزخم الزاوي اعاله(   14.3.4)ٌمكننا االن اختبار دالة الموجة فً المعادلة 
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ٌّة   للزخم الزاوي وتشٌر او تقابل زخم زاوي  eigenfunction( ذاتٌة)فهنا تكون           تمثل دالة حد

. قدره        
بأتجاه عقارب الساعة عندما ننظر )واضف، عندما          تكون موجبة ٌكون الزخم الزاوي موجب •

عقارب الساعة عند –عكس )وعندما          سالبة فأن الزخم الزاوي ٌكون سالباً ( الٌه من االسفل

ان ذلك من قواعد التمثٌل المتجهً للزخم الزاوي للحركة بأحداثٌاته كما (. النظر الٌه من االسفل

(  14.12)موضحة فً الشكل 

:9.30شكل •

,z, rاالحداثٌات االسطوانٌة  • ϕ     لوصف النظام ذي التماثل المحوري

، xy-لجسٌمة موجودة على المستوى(. شكل االسطوانة)•

.ٌمكن ان ٌتغٌرا øو   rهنا فقط •
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  •  

:9.31شكل •
الجزءالحقٌقً لدوال الموجةللجسٌمة على •

و اقصر طول موجً ٌمكن الحصول . حلقة

علٌه، فان قٌمة الزخم الزاوي حول 

.ℏسوف ٌنمو بخطوات قدرها   z-المحور
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  14.5مثال  •

واوطأ زخم زاوي لقرص بحجم جزيء البنزٌن  عندما ٌدور فً ( فوق الصفر)احسب اوطأ طاقة دوران •

.مستوى و ان                                                

:طرٌقة الحل •

    بالنسبة لـ        وفٌها( 14.3.6)بالنسبة لـ              والمعادلة ( 14.3.5)استخدم المعادلة •

:  الحل •

:  و اوطاء زخم زاوي سٌكون•

:تعلٌق•

الحظ ان الطاقة التً . القٌمة الحقٌقٌة االوطاء هً الصفر فً كل حالة من الحاالت•

ممكن  فالبنزٌن. ، وعلٌه فانها من الكبر تكون محسوسة كٌمٌائٌا J mol-1 1.2تقابل •

ٌُمدص على السطح ٌدور بهذا الشكل عندما 
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تمرٌن •

احسب عدد . حول محوره I = ½ m r2و لدٌه عزم قصور ذاتً     rو قطره  mاعطٌت قرصا صلبا كتلته •

= mالكم التقرٌبً لذلك القرص اذا كانت  150 gm, r = 10 cm   دورة ⅓33عندما ٌكون دورانه بسرعة

.بالدقٌقة

و اخٌرا، ٌمكن ان نوضح السؤال الذي ٌتعلق بموقع الجسٌمة عندما تكون بحالة زخم زاوي •

:  و كالمعتاد بمكن ان نرتب كثافات االحتمال كما ٌلً. محدد

محدد الجسٌمة بموقع ان كثافة االحتمالٌة ستكون متجانسة وان احتمالٌة اٌجاد ‘ فذلك ٌكون•

و بمعرفة , ان ذلك ٌعنً ان موقع الجسٌمة ٌكون غٌر محدد.  øتكون مستقلة عن الزاوٌة   

.الزخم الزاوي بدقة، ٌتطلب اهمال االحتمالٌة التً تحددموقع الجسٌمة

وفً  (observables)ان الزخم الزاوي والزاوٌة ٌمثالن زوجا مكامال من مراقبات النظام •

و ان عدم امكانٌة تحدٌدها انٌاً او ( انفا  13.4خصوص المعنى الذي اُشٌر الٌه فً العنوان رقم 

بنفس الوقت و او لقٌمة عشوائٌة من الدقة فذلك ٌعتبر مثال اخر لمبدأ الالتحدٌد



االطياف الذرية 

Atomic Spectroscopy
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االطياف الذرية •
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مستويات الطاقة •

االلكترونية و واالنتقاالت

المحتملة لذرة  

الهيدروجين
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تمثيل اخر لمستويات  •

الطاقة لذرة الهيدروجين

و االنتقاالت المحتملة

سواء كانت امتصاص

او انبعاث
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•v(m) = -0.3413m2 + 20.614m + 2884.1 
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Spectrophotometryالمطيافية الضوئية •
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Quantum Theory 

Introduction & Principles 

 

اٌخ  ...اعزٕبداً ٌّب رمذَ ِٓ دساعخ اٌخٛاص اٌىز١ٍخ ٌٍّبدح فٟ اٌى١ّ١بء اٌؾشو١خ ٚرغ١شاد اٌطٛس

ًٍ ػٍٝ ؽذٖ ِٓ خالي ٔظشح ١ِىب١ٔه اٌىُ فأٔٗ ثئِىبٕٔب دساعخ . فأالْ ٠ّىٓ أْ ٔذسط خٛاص اٌزساد ٚاٌغض٠ئبد ُو

فٟ ِغبساد ِؼ١ٕخ ػّٓ لٜٛ ِؤصشح ف١ٙب ٚوزٌه ٠ّىٓ اٌزأص١ش ػ١ٍٙب ٠ّٚىٓ         ػٓ ؽشوخ األعغبَ اٌّزؾشوخ 

. اٌؾشوخ ٚعؼٍٙب رظً اٌٝ ؽبٌخ اٌغىْٛ ٚوزٌه ٠ّىٓ ٚطف ؽبٌخ اٌطبلخ ٌٙب فٟ اٞ ٌؾظخ

 ٚوبٔذ رٍه اٌمٛا١ٔٓ. إْ اٌمٛا١ٔٓ اٌّغزخذِخ فٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ ٟ٘ لٛا١ٔٓ ١ٔٛرٓ أٚ ِب رذػٝ ثب١ٌّىب١ٔه اٌزم١ٍذٞ

إال إْ رشاوُ إٌزبئظ اٌّخزجش٠خ أظٙشد فشً رٍه اٌمٛا١ٔٓ ػٕذ رطج١مٙب ػٍٝ . رغزخذَ خالي ثذا٠خ اٌمشْ اٌّبػٟ

إٌٝ أْ رُ اوزشبف ِب ٠ذػٝ  1926إال إْ ٘زٖ اٌّفب١ُ٘ ثم١ذ ِغزخذِخ ؽزٝ . اٌغغ١ّبد اٌظغ١شح عذاً وبٌزساد

. ث١ّىب١ٔه اٌىُ

 

I . ٞعبع١خثؼغ األفىبس األ: ا١ٌّىب١ٔه اٌزم١ٍذ :

Classical mechanics: some central ideas 

 :إْ ؽش٠مخ ٚطف ا١ٌّىب١ٔه اٌزم١ٍذٞ ألٞ ٔظبَ ٠ّىٓ إ٠غبد٘ب ثّؼبدٌز١ٓ 

إؽذٜ اٌّؼبدالد رؼجّش ػٓ اٌطبلخ اٌى١ٍخ ٌٍغغ١ّخ ثششٚؽ ؽبلزٙب اٌؾشو١ّخ * 

                       Kinetic Energy α 1/2 mѵ2
 

 .وزٍزٙب( m)رّضً عشػزٙب فٟ رٍه اٌٍؾظخ اٌض١ِٕخ ٚ (  ѵ)ؽ١ش إْ 

 

: ػٕذ رٌه اٌّٛلغ ٌٍغغ١ّخpotential Energy  (V )ٚاألخشٜ ؽبلخ اٌغٙذ * 

                       E= ½m 𝓿2
 + V        ;        x   and    are functions of  t. 

. ّ٘ب داٌزبْ ٌٍضِٓ x     ٚ𝓋ؽ١ش اْ   

 :وّب ٠ٍٟ(   𝓿  m=pٚثششٚؽ اٌضخُ اٌخطٟ؛ إر أْ  )فأٔٗ ٠ّىٓ رّض١ً اٌزؼج١ش أػالٖ 

𝐸 =
𝑝2

2𝑚
+  𝑽                          …………………………………… . . (𝟑) 

  :إْ ٘زٖ اٌّؼبدٌخ ٠ّىٓ أْ رغزخذَ ثؼذح ؽشق؛ فّضالً ثّب إْ 
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𝑝 = 𝑚 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
  

       

 . إْ اٌّغبساد اٌزٟ عزغٍىٙب اٌغغ١ّخ ثبإلِىبْ اعزٕزبعٙب ثبٌؼجؾ إرا ػشفٕب ِٛلؼٙب ٚصخّٙب : ٚاٌزؼ١ّٓ ٕ٘ب

 

. ٌٍغغ١ّخ ؛ وـذاٌزبْ ٌٍضِٓ( ٚاٌضخُ)ٚؽٍٙب ٠ؼطٟ اٌّٛلغ (  t) وذاٌخ ٌٍضِٓ ( x) ٟٚ٘ ِؼبدٌخ رفبػ١ٍخ ٌـ 

. ثّغبس اٌغغ١ّخ x    ٚ(t)p(t)ٚوزؼج١ش س٠بػٟ فإٔٔب ٔذػّٛ٘ب  

. ٠ظجؼ ثبإلِىبْ اعزٕزبعٙب ثبٌؼجؾ إرا ػشفٕب ِٛلؼٙب ٚ صخّٙب, ٚ  ٕ٘ب فأْ اٌّغبساد اٌزٟ عزغٍىٙب اٌغغ١ّخ 

 

٠ىْٛ ِغزمً (  V)ٚػ١ٍٗ فأْ اٌغٙذ , ٚاْ اثغؾ ِضبي ٌٙزٖ اٌطش٠مخ ٟ٘ ؽبٌخ ا١ٌٙئخ اٌّٛؽذح ٚاٌغٙذ اٌضبثذ *

(.  t) ٚاٌضِٓ (  x) ػٓ اإلصاؽخ  

 

: فبٌّؼبدٌخ رظجؼ,  ِغب٠ٚب إٌٝ اٌظفش ٌغشع اٌزجغ١ؾ  Vصُ ِٓ عؼً اٌغٙذ 

E=  p
2
/2m       or  ( 2E/m)

2
  =  dx/dt 

 :فغ١ىْٛ اٌؾً ٘ٛ  

x(t) = x(0) + (2E/m)
½ t 

 

وعلٌه فأن المسار  p(0)ٌمكن التعبٌر عنها بشروط الزخم االبتدائً  Eفالطاقة المستمرة 

 :سٌكون

x(t)=x(0) + p(0)t/m  ; p(t) = p(0)   ……………………..(2) 

 

. ٚثّؼشفخ اٌّٛلغ االثزذائٟ ٚاٌضخُ فأٔٗ ٠ّىٓ رؾذ٠ذ اٌّٛالغ ٚاٌضخَٛ األخشٜ اٌّزٛلؼخ ٌٍغغ١ّخ ،ٕٚ٘ب 

: ٚاٌّؼبدٌخ األعبع١خ اٌضب١ٔخ فٟ ا١ٌّىب١ٔه اٌزم١ٍذٞ ٟ٘ لبْٔٛ ١ٔٛرٓ اٌضبٟٔ فٟ اٌؾشوخ* 

 𝒑  = 𝑭                …………… 𝟑    

 

=  𝒑 ؽ١ش إْ  (
𝒅𝒑

𝒅𝒕
p=m(d) ٚاٌزٞ ٠زٕبعت ؽشد٠بً ِغ اٌزؼغ١ً  ) ٚرّضً ِؼذي اٌزغ١ّش فٟ اٌضخُ   (

2
x/dt

2
   

 ٚF رّضً اٌمٛح اٌّؤصشح ػٍٝ اٌغغ١ّخ  .

. ٚٔفظ اٌشئ إرا ػشفٕب اٌمٛح اٌّؤصشح فٟ ِٛلغ ٚثأٞ صِٓ فبٔٗ ٠ّىٓ ؽً رٍه اٌّؼبدٌخ ِٚٓ صُ ا٠غبد اٌّغبس 
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ٚلذ عّؼ ٌٙب ثبٌؾشوخ ثؾش٠خ ربِخ فأْ    τٌٚضِٓ    Fفٍٕزظٛس ٌذ٠ٕب عغ١ّخ ِزؼشػخ ٌمٛح صبثزخ  

: عزظجؼ ِؼبدٌخ ١ٔٛرٓ 

𝒅𝒑 

𝒅𝒕
= 𝑭 

  =t=0  ٚτ  .(t)  صبثزخ ٌألصِٕخ ث١ٓ Fٚرىْٛ اٌمٛح  

      :ارْ اٌزغ١ش فٟ اٌضخُ ٠غبٚٞ طفشاً،  إٞ إْ
𝒅𝒑 

𝒅𝒕
= 𝟎 

: فبٌّؼبدٌخ االٌٚٝ ع١ىْٛ ؽٍٙب ٘ٛ

p (t ) = p (0) + Ft   . 

اٌضخُ ٌٍغغ١ّخ فٟ ٔٙب٠خ  اٌجش٘خ اٌض١ِٕخ  فسْكٌن  ≥ τ ( 0≤ t)  ِؾذدح ث١ٓ اٌفزشر١ٓ t ٘زا ػٕذِب رىْٛ 

(τ:) 

p (τ) = p (0) + F τ  . 

ْٖ  اٌض١ِٕخ ِب ثؼذ       (P = constant)فبٌّؼبدٌخ اٌضب١ٔخ ٠ىْٛ اٌؾً ٌٙب ٘ٛ    ِٚٓ صُ فبْ خالي ع١ّغ  اٌجَُش

  (τ   ( t = ٠ٛ٘ىْٛ اٌضخُ ٌٙب ط  (τ  p(    ٖوّب فٟ أػال

ٌٕفزشع أْ رىْٛ اٌغغ١ّخ ِجذئ١بً عبوٕخ، ٚػ١ٍٗ فٕغؼً اٌضخُ االثزذائٟ ٠غبٚٞ  ،ٌٚزجغ١ؾ ا٢ِش أػالٖ*

p )  فأْ اٌطبلخ اٌؾشو١خ عزىْٛ  (    p (0)= 0  )  طفش، أٞ إْ 
2
/m) ٟ٘ ٚػ١ٍٗ فغزىْٛ ل١ّزٙب  

(F2τ2/2m)   اٌالؽمخ  ثؼذ ؽبالد رأص١ش اٌمٛحفٟ ع١ّغ األصِٕخ .

EKinetic= ( p: أٞ اْ
2
/2m)= (Fτ)2/2m=(F2τ2/2m)       

ٚػ١ٍٗ فأْ اٌطبلخ اٌى١ٍخ ٌٍغغ١ّخ اٌّؼغٍخ لذ اصدادد اٌٝ اٌم١ّخ     
2
/2m)τ(F

2
ثٛاعطخ رٍه اٌمٛح        

ٚ   Fٚؽبٌّب .  اٌّؤصشح
 

τ   ْرأخز أٞ ل١ّخ أ٠ؼب ِّىٓ أْ ٠أخزا أٞ ل١ّخ، فبْ ؽبلخ اٌغغ١ّخ ِّىٓ أ .

  

. ٚثٕفظ األعٍٛة ٠ّىٓ اخز أٔظّخ أوضش رؼم١ذاً، فّضالً ٠ّىٓ ؽغت و١ّخ اٌطبلخ اٌّؼطبح ٌغغُ ٠ذٚس

 

: ثبٌمبْٔٛ اٌزبٌٟ ω  ٚ٘ٛ ٠شرجؾ ثـ اٌغشػخ اٌضا٠ٚخ   ٠Jشِض ٌٗ ثـ  angular momentum))فبٌضخُ اٌضاٚٞ  

J = Iω 
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.(moment of inertia (I) اٌزارٟ ٠ّضً ػضَ اٌمظٛس  I   ْؽ١ش  إ  

 Iِغ   m؛ ٚ ω ِغ   𝓿؛ ٚ     pِغ   Jٌـىً ِٓ  ِجذأ اٌزشبثٗٚػ١ٍٕب أْ ٔززوش دائّبً اعزخذاَ 

. فٟ اٌؾبالد االٔزمب١ٌخ ٚ اٌذٚسا١ّٔخ ٌغشع افزشاع اٌّؼبدالد ثطش٠مخ عٍٙخ ٚعش٠ؼخ

 

  torque))ٌٚغشع رؼغ١ً اٌذٚساْ،   فغ١ىْٛ ِٓ اٌؼشٚسٞ رغ١ٍؾ ػضَ  رذ٠ٚشٞ 

 :،  فّؼبدٌخ ١ٔٛرٓ عزىْٛ ارْ(  ٠ٚTشِض ٌٙب ثـ  Twisting force))لٛح ثشَ أٚ دٚساْ  )

اٌضخُ اٌضاٚٞ           T  =      Jلٛح اٌجشَ              
  

        

) فبْ ؽبلخ اٌذٚساْ ٌٍغغُ رضداد ثّمذاس (     τ)   خالي صِٓ لذسٖ  Tفئرا وبْ اٌؼضَ اٌّغٍؾ  ٘ٛ 
2
/2I  τ( T 

2
                    

ثأِىبٔٗ اْ ٠ض١ش اٌذٚساْ إٌٝ (   τ)     خالي ثش٘خ ص١ِٕخ  ( ِغٍؾ اٚ ِؾذد)ٚ٘زا ٠ؼٕٟ إْ أٞ ػضَ ػشٛائٟ 

. ل١ّخ عذ٠ذح ػشٛائ١خ أٚ ِؾذدح ِٓ اٌطبلخ

اع ٚاٌؾشوخ اٌزٛافم١خ ِّىٓ أْ رؾذس ػٕذِب رؼبٟٔ اٌغغ١ّخ لٛح إسط. فبٌّضبي األخ١ش ِزّضً فٟ اٌّٙزض اٌزٛافمٟ

ٚثمٛح رزٕبعت خط١بً ِغ اإلصاؽخ ٚػ١ٍٗ فأْ  

F = -k x 

ٟ٘   F٘ٛ صبثذ اٌمٛح،  فبٌٕبثغ اٌؾٍضٟٚٔ اٌمٛٞ ٠ٍّه صبثذ لٛح وج١ش ِضال، ٚاٌؼالِخ اٌغبٌجخ ٌـ  kؽ١ش اْ 

 :إشبسح إٌٝ إْ اٌمٛح رزغٗ ػىظ اإلصاؽخ 

فٙزا ٠ؼٕٟ إٔٙب رذفغ ٔؾٛ ا١ٌغبس ، ٚاٌمٛح ػٕذِب رىْٛ عبٌجخ (اإلصاؽخ ٔؾٛ ا١ّ١ٌٓ)ِٛعجخ (   x) ػٕذِب  

: ٚثبٌؼىظ فّؼبدٌخ ١ٔٛرٓ ٠ّىٓ أْ رىزت ثبٌظٛسح اٌزب١ٌخ

   m ( d
2
x/dt 

2
 ) = -k x 

 :ٚؽٍٙب

x(t)=A sinω t        ………….(4)         

:ىنا تؼطَ بالؼالقة التالْة  ωحْث إن  
         ω  = (k/m)

½ 
  

: ًػلْو فأن   (  m 𝒙  )فالسخم ّكٌن   

           p(t) = m ω A cos ωt …………………… ……….. (5) 

 مغ التردد(   sin ωt)فأن مٌقغ الجسْمة ّتغّْر تٌافقْاً   كـ : ًخصائص ىذه  الحركة مألٌفة 
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 /2ω  =    ًّكٌن السخم نيائِ ػندما تكٌن اإلزاحة ىِ أقصَ قْمة أُ ػندA= x    ًىناA  تمثل

  بأػظم قْمة ػندما تكٌن اإلزاحة بقْمتيا الصغرٍ أُ ػندما ( السخم)ًّكٌن . للحركة( amplitude)السؼة 

x=0)  ) فالطاقة الكلْة ستكٌن   (kA2½   ) 

: ٚؽبلخ اٌغٙذ ٕ٘ب رشرجؾ ثبٌمٛح ثبٌؼاللخ اٌزب١ٌخ  الطاقة الكلْة ىِ مجمٌع الطاقة الحركْة ًطاقة الجيد؛ *

F= - dV/dx 

: ع١ؼطٝ ثبٌؼاللخ V))فأْ اٌغٙذ  = k x   F-ٚثّب اْ فٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ اْ     

V=½kx 

 :فبْ اٌطبلخ اٌى١ٍخ عزظجؼ x = 0ػٕذ  V= 0فبرا وبٔذ   

                           ETotal = p
2
/2m + V= p

2
/2m +½kx

2
 = ½ kA

2
 

: ٚاعزخذاَ اٌؼاللخ اٌّضٍض١خ اٌزب١ٌخ  5ٚ  4ٚثبٌزؼ٠ٛغ فٟ اٌّؼبدٌخ 

              Sin θ + cos θ  = 1 

 : (ETotal)عٕؾظً ػٍٝ اْ اٌطبلخ اٌى١ٍخ

          ETotal =  ½ kA
2

 

ٕٚ٘ب ٔغزٕزظ اْ اٌطبلخ ٌٍغغ١ّخ اٌّززثزثخ ٠ّىٓ سفؼٙب إٌٝ أٞ ل١ّخ ٔش٠ذ ٚ رٌه ثبعزخذاَ ٔجؼبد ِغ١طش ػ١ٍٙب 

 .Aرؼشثٙب اٚ رض٠ؾٙب إٌٝ أٞ عؼخ ِّىٕخ ، ٌٚزىٓ 

ضًَّ ثـ  )ِٚٓ اٌؼشٚسٞ أْ ٕٔزجٗ إْ اٌزشدد ٌٍؾشوخ ٠ؼزّذ فمؾ ػٍٝ رشو١ت ١٘ٚئخ اٌّززثزة،  َّ ( k  ٚmٚاٌزٞ ٠ُ

فبٌغؼخ رغ١طش أٚ رؾذد اٌطبلخ ػجش اٌّؼبدٌخ  .  ٠ٚىْٛ ِغزمً  ػٓ اٌطبلخ

  ETotal =  ½ kA
2 

  .ٚرىْٛ ِغزمٍخ ػٓ اٌزشدد

اٌف١ض٠بء اٌزم١ٍذ٠خ فبٌذسٚط اٌزٟ اعزٕزغٕب٘ب ِٓ ٘زٖ األِضٍخ ثأْ 

. رغزط١غ رؾذ٠ذ اٌّغبساد ٚاٌّٛالغ. 1

 سفغ ألٞ ل١ّخ ِٓ اٌطبلخ ٚرٌه ثزغ١ٍؾ ٚرغّؼ ثأّٔبؽ اٌؾشوخ االٔزمب١ٌخ ٚاٌذٚسا١ٔخ ٚاال٘زضاص٠خ ثأْ دُ . 2

. اٌغ١طشح ػٍٝ اٌمٜٛ أٚ اٌؼضَٚ اٚ إٌجؼبد اٌّؤصشح ػٍٝ األعغبَ

. ٚاٌخالطبد أػالٖ ٟ٘ ِغزمبح ِٓ اٌّّبسعبد ا١ِٛ١ٌخ 

إال إْ رٍه اٌمٛا١ٔٓ ال ٠ّىٓ رطج١مٙب ػٍٝ اٌزّساد اٌّفشدح ٚاْ اٌزغبسة اٌؼب١ٌخ اٌذلخ، أظٙشد إْ لٛا١ٔٓ 

. ا١ٌّىب١ٔه اٌزم١ٍذٞ لذ فشٍذ ػٕذِب ٔزؼبًِ ثّمبد٠ش أٚ و١ّبد طغ١شح عذاً فٟ ٔمً اٌطبلخ
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 . ػخ ػّٕٙب ثب١ٌّىب١ٔه اٌىّٟٚوال اٌخالطزبْ رُ االعزؼب

ثٕفظ اٌٛلذ (     p)  ٚ (    x)   رظجؼ غ١ش ِّىٕخ، إر أٗ ال ٠ّىٓ رؾذ٠ذ   (اٌّؼبدٌخ اٌزٟ رخض اٌضخُ)( 2)فبٌّؼبدٌخ  

  .ٚ٘زٖ ٟ٘ فشػ١خ اعزؾبٌخ رؾذ٠ذ اٌّٛلغ أٚ اٌّغبس

. لً اٌطبلخ ثم١ُ أٚ ِمبد٠ش ػشٛائ١خفشٍذ، ثأٔٙب رظجؼ غ١ش لبثٍخ ٌٍزطج١ك أ٠ؼب، إر ال ٠ّىٓ ْ(  3)ٚاٌّؼبدٌخ  

.  ٚػ١ٍٗ فأْ ل١ُ ا١ٌّىب١ٔه اٌزم١ٍذٞ فٟ اٌؾم١مخ رىْٛ رمش٠ج١خ ٌغٍٛن اٌغغ١ّبد اٌىج١شح

ٚاٌزخ١ّٕبد رفشً فٟ ؽبٌخ اٌىزً اٌظغ١شح ٚ وزٌه ٌم١ُ طغ١شح ِٓ ػضَٚ اٌضخُ اٌضا٠ٚخ، أٚ أزمبالد اٌطبلخ راد 

  .اٌم١ُ اٌظغ١شح
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   : فشً اٌف١ض٠بء اٌىالع١ى١خ 

اظٙشد اٌزغبسة اٌؼ١ٍّخ فٟ ٔٙب٠خ اٌمشْ اٌزبعغ ػشش ػٍٝ اخزالف وج١ش فٟ إٌزبئظ اٌّغزٕزغخ ثطش٠مخ 

ا١ٌّىب١ٔه اٌزم١ٍذٞ ٚ ال ٠ّىٓ رٛػ١ؾٙب ؽغت رٌه ا١ٌّىب١ٔه إر أٗ ِٓ اٌخطأ أزمبي اٌطبلخ ثشىً ِغزّش فٟ 

 .ٜ اوزشبف ١ِىب١ٔه اٌىُاألٔظّخ ٚثّمبد٠ش ػشٛائ١خ ٚرٌه أدٜ إي

:   Black Body Radiationإشؼبع اٌغغُ األعٛد

ا ْ أٞ عغُ عبخٓ ٠جؼش أشؼخ وٙشِٚغٕبؽ١غ١خ ٚػٕذ دسعبد ؽشاسح ػب١ٌخ ٠ىْٛ ٕ٘بن عضء ال ثأط   

ثٗ ِٓ األشؼخ رمغ فٟ إٌّطمخ اٌّشئ١خ ِٓ اٌط١ف اٌىٙشِٚغٕبؽ١غٟ، ٚرىْٛ األشؼخ راد األِٛاط 

ف١زٌٛذ اٌؼٛء ػٕذ سفغ دسعخ اٌؾشاسح . فٟ ِٕطمخ اٌط١ف األصسقاٌمظ١شح ثٕغت أػٍٝ 

 

 

  

, الجسم األسود واالنعكاسات المتعددة لألشعة المنبعثة ٌوضح: (1)شكل  

داخله  مع توضٌح الحزمة المنطلقة من فتحة ثقب الدبوس و المتجهة  

 نحو الكاشف  

 

 

 

اٌغبثك ( 1) ٚ٘زٖ اٌظب٘شح رزغٍٝ ػٕذِب ٠جذأ اٌغغُ ثبٌزٛ٘ظ ثٍْٛ اؽّش عبخٓ وّب فٟ اٌشىً     

( إشؼبع)إر ٠ىْٛ ثئِىبٔٗ اثؼبس ( اٌغغُ األعٛد)ٚاٌزٞ ٠ج١ّٓ و١ف إْ خشٚط اٌطبلخ ٠ؼزّذ ػٍٝ اٌجبػش 

أْ ٠ىْٛ ٚاْ أفؼً رمش٠ت ٌٍغغُ األعٛد ٘ٛ . أٚ اِزظبص ع١ّغ اٌزشدداد ٌإلشؼبع ثشىً ِزغبٔظ

صمت دل١ك فٟ ؽب٠ٚخ عبخٕخ، ٚثغجت وْٛ اإلشؼبع اٌزٞ ٠خشط ِٓ اٌضمت ٘ٛ ِّزض ِٕٚجؼش فٟ 

ٚوزٌه اٌشىً اٌغبثك اظٙش . اٌذاخً ػذح ِشاد فأٔٗ لذ ٚطً إٌٝ ؽبٌخ اٌزٛاصْ اٌؾشاسٞ ِغ اٌغذساْ

   .خبط١ز١ٓ سئ١غ١ز١ٓ
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 : 2شكل    

. الطاقة بوحدة الحجم لوحدة مدى الطول ألموجً لحجٌرة الجسم السود ولدرجات حرارة مختلفة 

وكٌفٌة انزٌاح , ُكلما  ارتفعت درجت الحرارة, كٌفٌة ازدٌاد كثافة الطاقة فً المنطقة المرئٌة: الحظ

ة  وهً ممثلة بـ والحظ ككلل كٌفٌة ازدٌاد كثافة الطاقة الُكلًِي , القمم باتجاه الطول ألموجً األقصر

( المساحة المحصورة تحت المنحنى)

ٟ٘ إْ لُّ إٌّؾ١ٕبد رٕضاػ ٔؾٛ األؽٛاي اٌّٛؽ١خ األلظش ثض٠بدح دسعخ : اٌخبط١خ األٌٚٝ   

إْ رٌه . اٌؾشاسح، ٚاْ ر٠ً اٌطٛي أٌّٛعٟ اٌمظ١ش ٠ٕزشش أٚ ٠مغ ػّٓ ِؼظُ إٌّطمخ اٌّشئ١خ

إْ رؾ١ًٍ اٌّؼٍِٛبد أػطذ . اعزٕزظ عبثمبً ٠ذي ػٍٝ أض٠بػ اٌٍْٛ ٔؾٛ اٌٍْٛ األصسق وّب 

Wilhelm Wien    خالطخ، ثأْ اٌطٛي أٌّٛعٟ ٌٍمّخ اٌمظٜٛ ٌالٔجؼبس ٠شرجؾ ثذسعخ

(: لبْٔٛ ٚا٠ٓ ٌالصاؽخ)اٌؾشاسح ثبٌؼاللخ اٌزب١ٌخ

 

      Wien's Displacement law : T λ max = Constant    . . . . . ………………. (1) 

 

 : 1000Kاٞ أٙب عزغبٚٞ ػٕذ دسعخ   x 10 mK 2.9ٚاٌم١ّخ اٌزغش٠ج١خ ٌٍضبثذ ٟ٘   

          λ max = 2900nm 
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 وضبفخ اٌطبلخ اٌى١ٍخٚلذ ارخز : Josef Stefanاٌزٟ ٌٛؽظذ ِٓ لجً عٛص٠ف عز١فبْ :  ٚاٌخبط١خ اٌضب١ٔخ

االؽٛاي اٌّٛع١خ ٌٍّغبي اٌىٙشِٚغٕبؽ١غٟ ؽبطً عّغ ع١ّغ )اٌطبلخ ٕ٘ب ثٛؽذح اٌؾغُ (     U)   ٠ٚشِض ٌٗ ثـ 

: ٚ ٠ؼطٝ ثبٌؼاللخ اٌزب١ٌخ( فٟ رٌه اٌؾغُ ٌزٍه اٌذسعخ اٌؾشاس٠خ

    Stefan's Law: u = a T
4
 . ……………………………………… . . . . . . . . (2) 

 

إر رزٕبعت اٌمذسح إٌّجؼضخ ِغ (. M)ٕٚ٘بن لبْٔٛ ثذ٠ً ػٓ رٍه اٌؼاللخ ثششٚؽ اٌمذسح إٌّجؼضخ ثٛؽذح اٌّغبؽخ 

   رزٕبعت ؽشد٠بً أ٠ؼب ِغ  Mوضبفخ اٌطبلخ ٌٍجبػش ٚػ١ٍٗ فأْ 
4

T  ثبٌشىً (  2) ٚػ١ٍٗ فأٔٗ ٠ّىٓ وزبثخ اٌؼاللخ

 :اٌزبٌٟ

                    M = σ T
4
 

x 10 5.67)ٚل١ّزٗ اٌزغش٠ج١خ ٟ٘  (. ثٌٛزضِبْ –عز١فبْ )٠ذػٝ ثضبثذ (   σ)   فبٌضبثذ 
-8

 W m
-2

K
-4

) 

cm 1ٚػ١ٍٗ فأْ ِغبؽخ 
2
ػٕذ األخز فٟ   Watts 5.7ع١شغ ؽبلخ ثّمذاس   1000Kِٓ عغُ اعٛد ثذسعخ      

ٚ٘زا ِب عؼً أغٕبَ اٌّبس٠ٕٛ راد اٌظٛف األعٛد ا١ٌّّض ٌٙب ثأْ رزى١ف ػٍٝ . )ؽغبثبرٕب ع١ّغ األؽٛاي اٌّٛع١ّخ

 .ٚػ١ٍٗ فأْ اٌغغُ اٌّؼزُ األعٛد ٘ٛ أفؼً األعغبَ اٌزٟ رجؼش األشؼخ(. ؽج١ؼخ اٌغٛ اٌؾبس ٌمبسح اعزشا١ٌب

ارخز ا إٌظشح اٌزم١ٍذ٠خ ٌٍّغبي (  James Jeans)ٚثّغبػذح  (  Rayleigh) أِب اٌٍٛسد ساٌٟ    

ٚػ١ٍٗ فأْ اٌطٛي أٌّٛعٟ . اٌىٙشِٚغٕبؽ١ظ وؾبطً عّغ اٌّزثزثبد اٌزٛافم١خ ٌغ١ّغ اٌزشدداد ٌٍؼٛء إٌّجؼش

𝛌:ٌٍؼٛء ع١ؼطٝ ثبٌؼاللخ =
 c

  
 

 Tػٕذ دسعخ ؽشاسح ٚلذ اػزجشد ثأٔٙب ِمذاس إصبسح اٌّزثزة ثزٌه اٌزشدد، ٚػ١ٍٗ فأْ ِؼذي اٌطبلخ ألٞ ِززثزة 

.  kTع١ىْٛ  

عزّضً ػذد (   𝛌  d   +𝛌)  اٌٝ (    𝛌)  إرْ وضبفخ اٌطبلخ، ػّٓ ِٕطمخ أٚ ِذٜ ِٓ األؽٛاي اٌّٛع١خ ِٓ 

ِٚٓ صُ  kTِؼشٚثخ ثـ ِؼذي اٌطبلخ ٌٙب (   dN(λ))  اٌّزثزثبد ثٛؽذح اٌؾغُ فٟ رٌه اٌّذٜ ٚ ٠شِض ٌٙب ثـ 

: فأٔٙب عزغبٚٞ

             d U  (λ) = kT dN (λ) 

 :  ع١ٕظ –لبْٔٛ ساٌٟ رؼطٟ  Nٚاٌؾغبثبد اٌج١ّٕخ ٌـ 

      Rayleigh – Jeans Law :  d U  (λ) = ρ (λ) dλ ; ρ    (λ) = 8kT/ λ4   ………..(3) 
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 رّضً اٌطبلخ ثٛؽذح اٌؾغُ ٌٛؽذح اٌطٛي أٌّٛعٟ ٠ٚذػٝ ثـ وضبفخ اٌؾبالد(  ρ) ؽ١ش إْ 

 ((density of states . ٚ٘زا ٠ؼٕٟ ػٕذِب  رؼشةρ  ثّذٜ اٌطٛي أٌّٛعٟ عٕؾظً ػٍٝ وضبفخ اٌطبلخ

(Energy density) .

 λ .(λ+ d) إٌٝ   (   λ)  فٟ اٌّذٜ ٌألؽٛاي اٌّٛع١خ ِٓ (   d U(λ)أٞ وضبفخ اٌطبلخ  

فٟ اٌؾغُ ٌزٌه اٌّذٜ عٕؾظً ػٍٝ اٌطبلخ اٌى١ٍخ فٟ إٌّطمخ اٌزٟ (     d U(λ)   )ٚػٕذ ػشة وضبفخ اٌطبلخ  

أٗ وٍّب ( ع١ٕظ  –ساٌٟ ) ٌٚألعف ٚعذ ثبٌٕغجخ ٌمبْٔٛ . رؼٛد ٌإلشؼبع ٌزٌه اٌّذٜ ِٓ األؽٛاي اٌّٛؽ١خ

  ( . 3)رضداد دْٚ اٌّشٚس ثم١ّخ لظٜٛ وّب فٟ اٌشىً  ρ  (λ)فأْ   (    λ)طغشد ل١ّخ 

 

: 3شكل 

حصلنا على كثافة طاقة كلٌة  , جٌنز-قانون رالً( 3)الجسم السود حسب  معادلة إشعاع وضح محاولة نظرٌة لحساب ي

(. وهكه هى ما ٌدعى  بالفاجعة الفوق البنفسجٌة أو المنطقة الفوق البنفسجٌة)النهائٌة عند األطوال الموجٌة القصٌرة 

 (.4)ج العملٌة  بتطبٌق المعادلة فً حٌن معادلة بالنل أعطت أفضل تطابق مع النتائ 
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أٞ راد اٌزشدداد اٌؼب١ٌخ عزؼٛد ( اٌّزطشفخ)ٚ٘زا ٠ذي ػّٕبً إْ اٌّزثزثبد راد األؽٛاي اٌّٛع١خ اٌمظ١شح عذاً 

ٚ٘زٖ رىْٛ ِش اسح ثشىً ِزطشف ؽزٝ ٚ إْ ( ray-𝛾) ٚؽزٝ (   X-ray)ٌٍؼٛء اٌفٛق اٌجٕفغغٟ  ٚاٌـ 

. وبٔذ ثذسعخ ؽشاسح اٌغشفخ

إْ ٘زٖ إٌز١غخ . ٌٍف١ض٠بء اٌزم١ٍذ٠خ فأْ األعغبَ ٠غت أْ رزٛ٘ظ فٟ اٌظالَ، ٚفٟ اٌؾم١مخ ال ٠ٛعذ ظالَٚؽجمبً 

. اٌّّٙخ رذػٝ اٌفبعؼخ اٌفٛق اٌجٕفغغ١خ، ٌٚىٓ ؽغبثٙب ال ٠ّىٓ رغٕجٗ إرا ِب اعزخذِٕب ا١ٌّىب١ٔه اٌزم١ٍذٞ

 

اْ ػ١ٍغ فٟ ٘زا اٌّغبي ٚلذ ٚعذ أٗ دسط ِبوظ ثالٔه ٘زٖ اٌّشىٍخ ِٓ ٚعٙخ ٔظش صشِٛد٠ٕب١ِى١خ ٚ٘ٛ ن* 

ٚ٘زا ِب .  (quantized)ثبإلِىبْ ؽغبة ِشب٘ذارٗ اٌزغش٠ج١خ ػٕذ فشع رٍه اٌطبلخ ػٍٝ إٔٙب ؽبلخ ِىّّخ 

اؽزبعٗ ١ٌفشع إْ ؽبلخ اإلشؼبع ٌٍّزثزة ٌٍزشدد اٌّؼطٝ رىْٛ ِؾذدح ثم١ُ ِؼ١ٕخ ٚال ٠ّىٓ أْ رزغ١ش ثشىً 

رىْٛ ل١ُ ؽبلبرٗ اٌّغّٛؽخ  ع١ّؼٙب (  )ؽبٌخ اٌّٙزض ثزشدد   ٚػٍٝ ٚعٗ اٌؾذٚد افزشع فٟ. ػشٛائٟ

٘ٛ صبثذ ٠ٚذػٝ أالْ ثضبثذ ثالٔه ٚاٌم١ّخ اٌؾذ٠ضخ ٌضبثذ (    𝘩)  ؽ١ش اْ (     h)   ِؼبػفبد ِزىبٍِخ ٌـ 

 x10 6.626)ثالٔه ٟ٘ 
-34

 Js   )

   ( ..…,h,   2 h ,0) ثأِىبٔٙب اخز اٌم١ُ (  )ٚثّب اْ رشدد اٌّززثزة 

فأٔٗ ٠ّىٓ اْ رزظٛس شؼبع ِٓ اٌؼٛء ٚثزٌه اٌزشدد ثأٔٗ ِؤٌف ِٓ ع١ً ِٓ اٌغغ١ّبد وً ٚاؽذح ِٕٙب رٍّه 

ٚ٘زا ٠ؼٕٟ إرا وبْ اٌشؼبع ٠ؾًّ ؽبلخ . ٚاْ ٘زٖ اٌغغ١ّبد رذػٝ ثبٌفٛرٛٔبد  hِمذاس  ِٓ اٌطبلخ ثم١ّخ 

( . E) / hفٟ ِٕطمخ ِؼ١ٕخ ِٓ اٌط١ف فأْ ػذد اٌفٛرٛٔبد اٌٛاطٍخ ع١غبٚٞ اٌّمذاس   Eِؼ١ٕخ  ٌٚزىٓ 

 ٠100W = 100 JSغبٚٞ  100Wصب١ٔخ ٌّظجبػ اطفش ثمذسح (1)فٟ  فّضالً 
-1

ٚاٌطٛي أٌّٛعٟ ٌٍؼٛء  

= 5.4 x 10اٚ رشدد   λ =560 nmاألطفش ٘ٛ  
14

 Hz ٟفٙزا ٠ؼط :

 

             1(S) x (100JS    )  (6.626 x 10    JS) x (5.4 x 10    Hz) = 2.8 x 10    photons 

فبْ اٌغغ١ّبد ػٍٝ عذساْ اٌغغُ األعٛد : ٚػٕذ رؼ١ّٓ فشػ١بد ثالره ػٍٝ إشؼبع اٌغغُ األعٛد وّب ٠ٍٟ

ٞ ٚػٕذ ٌٍّغبي اٌىٙشِٚغٕبؽ١ظ( ٟ٘ اٌّظذس)رىْٛ فٟ ؽبٌخ ؽشوخ ؽشاس٠خ ٚ٘زٖ اٌؾشوخ رض١ش اٌّزثزثبد 

ٚؽجمبً ٌٍٕظش٠خ اٌىالع١ى١خ رىْٛ ع١ّغ . االرضاْ عٛف ال ٠ىْٛ ٕ٘بن عش٠بْ طبفٟ ٌٍطبلخ ث١ٓ اٌغذساْ ٚاٌّغبي

اٌّزثزثبد ٌٍّغبي ِزشبسوخ ثبٌزغبٚٞ ثبٌطبلخ اٌّغٙضح ِٓ لجً اٌغذساْ، ٚػ١ٍٗ ؽزٝ اٌزشدداد اٌؼب١ٌخ ٠فزشع 

 .عزىْٛ رىْٛ ِضبسح

رثبد رضبس فمؾ فٟ ؽبٌخ اوزغبثٙب ِمذاس ِٓ اٌطبلخ ٠غبٚٞ ػٍٝ األلً     فٟ إٌظش٠خ اٌى١ّخ إْ اٌّزة ث١ّٕب
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ٚ٘زٖ رىْٛ وج١شح عذاً ثبٌٕغجخ ٌغذساْ اٌغغُ األعٛد ثأٔٙب رغٙض اٌطبلخ فٟ ؽبٌخ اٌّزثزثبد راد . h ٌـ 

. اٌزشدداد اٌؼب١ٌخ ٚػ١ٍٗ عزجمٝ غ١ش ِضبسح

اٌؼب١ٌخ ٠ّىٓ ؽزفٗ، إر أٗ ال٠ّىٓ اصبسرٙب ثٛاعطخ اٌطبلخ ، ربص١ش اٌزىُّ ثبٌٕغجخ ٌٍّزثزثبد راد اٌزشدداد ارْ

... اٌّزٛفشح ٌذ٠ٕب اٚ ػٓ ؽش٠ك اٌزغخ١ٓ

  P.W. Atkins  ِٓ وزبة  Chapter( 21) ٠ّٚىٓ اٌؾظٛي ػٍٝ ؽغبثبد دل١مخ فٟ اٌفظً 

: وّب ٠ٍٟ(    λ +d λ   λ   ..…)    ِٚٓ صُ عٕؾظً ػٍٝ وضبفخ اٌطبلخ ػّٓ اٌّذٜ ِٓ 

 

          Planck distribution:   d 𝑢 = ρ (λ) dλ      . .…………. . . . . (4a) 

 رّضً وضبفخ اٌطبلخ   𝓤 ؽ١ش إْ 

       

 

   4b)   ........................)

 

   𝝀d  ₊  𝝀)اٌٝ 𝝀اٚ ٌٍّذٜ ِٓ     𝝀رّضً وضبفخ اٌطبلخ ثٛؽذح اٌؾغُ ٌٍطٛي اٌّٛؽٝ  ρحْث ان ) 

  

ع١ٕض ثغغ إٌظش ػٓ ع١ّغ اٌؼٛاًِ ٚاٌؾذٚد  -٠ىْٛ ِشبثٗ ٌزؼج١ش ساٌٟ ٌىضبفخ اٌؾبالد   ٚلبْٔٛ  ثالٔه       

٠ىْٛ وج١ش ( hc/λkT) ، فؼٕذِب ٠ىْٛ اٌطٛي اٌّٛعٟ لظ١ش فأْ اٌؾذ ( .exp)اٌغجش٠خ اٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ األعظ 

عزظجؼ طفش ٚ٘زا األِش ٚػ١ٍٗ فأْ وضبفخ اٌطبلخ .  ٠غبٚٞ طفش رمش٠جبً  exp)(  hc/λkT−) ≈ 0)  ٚاْ اٌّمذاس

ِزفك رّبِبً ِغ اٌّشب٘ذاد اٌزغش٠ج١خ، ٚثبٌّمبثً ػٕذِب ٠ىْٛ اٌطٛي اٌّٛعٟ اٌّشاد دساعزٗ ؽ٠ًٛ ٠ىْٛ اٌؾذ 

 (hc/λkT ) ٟطغ١ش ٚاْ اٌّمذاس االُّع(Exp.)   ٍٟ٠ّىٓ رمش٠جٗ وّب ٠: 

  (hc/λkT- )1  ع١ٕض –إٌٝ رؼج١ش ساٌٟ ٚفٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ فبْ اٌزؼج١ش اٌش٠بػٟ ٌجالٔه ٠ّىٓ أْ ٠خزظش .

فغ١أخز )لذ افزشع خطأً ٠غبٚٞ طفش (    h)  الؽع إْ اٌزؼج١ش اٌىالع١ىٟ ٠ّىٓ اٌؾظٛي ػ١ٍٗ أ٠ؼب إرا وبْ  

فأْ اٌزؼج١ش .  denominator , numerator)) ٌٍجغؾ ٚاٌّمبَ  h            0غب٠خ رٛص٠غ ثالٔه            

. اِبً ٚ ٌغ١ّغ األؽٛاي اٌّٛع١ّخ وّب فٟ اٌشىً اٌغبثكاٌىبًِ ٠ٕطجك ػٍٝ إٌّؾٕٟ اٌزغش٠جٟ رُ
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: ِضــــــــــــــــــــــــــبي 

m 100  رغ٠ٛف وشٚٞ ؽغّٗ  
-3

، 1000kلذ عخٓ اٌٝ دسعخ ( ِضً اٌؾغُ اٌذاخٍٟ ٌجظٍخ ِظجبػ طغ١ش)  

: اٌزب١ٌخ اؽغت اٌطبلخ فٟ داخً اٌزغ٠ٛف اٌؼبئذح ٌألشؼخ اٌزٟ رمغ ث١ٓ اٌّذٜ ِٓ األؽٛاي اٌّٛع١خ

 nm 575–  550 .

: ؽش٠مخ اٌؾً 

صُ . فٟ ِٕزظف ِذٜ االؽٛاي اٌّٛع١خ ( densitg of  states)ٌؾغبة  وضبفخ اٌؾبالد  4ثبعزخذاَ اٌؼاللخ 

، ٚأخ١شا ٔؼشة ثؾغُ اٌزغ٠ٛف (energy density)ٌٍؾظٛي ػٍٝ وضبفخ اٌطبلخ (  nm 25–  82) ٔؼشة ثــ 

. اٌىشٚٞ

: اٌؾً

صُ      nm562.5   =𝝀ٌٕأخز  

 8πhc/ ⁵λ     =   8𝝅 (6.6262 x 10 JS) × (2.9979 x 10  ms   ) / (5.625 x 10    m) 

                        =  8.866 x 10    Jm  

 

e  
−hc/λkT

= exp   
−(6.6262 x10 

−23 
 x  (2.9979 x10

9
 ms

−1

 5.625 x 10−7m x  1.3807 x 10−23JK−1 x (1500K)
  

 

 

                   

                  = 𝐞−𝟏𝟕.𝟎𝟓      

   = 𝟑.𝟗𝟒 × 𝟏𝟎−𝟖               

∴ 𝛒 𝟓𝟔𝟐. 𝟓𝐧𝐦 = 𝟖. 𝟖𝟔𝟔 𝐱𝟏𝟎𝟕 𝐉𝐦−𝟒  𝐱 
 

 
𝟑.𝟗𝟒 𝐱 𝟏𝟎−𝟖

𝟏−𝟑.𝟗𝟒 𝐱𝟏𝟎−𝟖
   

                                               = 3.49 Jm
-4
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:  ارْ(   energy density)فىضبفخ اٌطبلخ 

 𝓤 (562.5nm) = (3.49Jm
-4

  ) x (25x10
-9

 m) = 8.7x10
-8

 Jm
-3

  

ٔب١ِٛٔزش فٟ ؽغُ  ( 550  –575)فبٌطبلخ اٌى١ٍخ اٌؼبئذح ٌٍّذٜ ث١ٓ 
  
1.00 m

3
 : ٌزٌه اٌزغ٠ٛف عزغبٚٞ  

 
 

  = 8.8 x 10
-14

J   .

،فٙزا ٠ؼٕٟ ٕ٘بٌه      hc/𝝀 ؽبٌّب وً فٛرْٛ ٠ؾًّ ِمذاس ِٓ اٌطبلخ لذسٖ   : رؼ١ٍك 
5

10x 2.5  فٛرٛٔبد ِٓ

ٚألعً اٌؾظٛي ػٍٝ ٔزبئظ اوضش دلخ،  ٌزا ٠غت ؽغبة وضبفخ اٌطبلخ ٌىً ِذٜ ِٓ . اٌؼٛء االطفش فٟ اٌزغ٠ٛف

 .اٌّزوٛس فٟ اٌغؤاي ػجش اٌّذٜ ( 4)األؽٛاي اٌّٛع١خ  ٚرٌه ٠زُ ثّىبٍِخ اٌّؼبدٌخ 

 

إر ٠زُ رٌه ِٓ ِىبٍِخ وضبفخ اٌطبلخ ( ٚا٠ٓ –عزف١بْ )ٚلبْٔٛ رٛص٠غ ثٌٛزضِبْ ٠ّىٓ اعزخذاِٗ ٌؾغبة لٛا١ٔٓ 

ٌزٍه اٌذسعخ اٌؾشاس٠خ اٌّؼطبح فبْ (          𝝀=  ∞)       اٌٝ  (        𝝀=  0)     ٌغ١ّغ األؽٛاي اٌّٛع١خ ِٓ 

: رٌه ٠ؼطٟ

𝑎T4                                                                                             =𝓤     

 

60cٚ (   4𝜎⁄ c 𝑎 = ) ٚف١ٙب  
2
h

3
)  ⁄ 2

k
4𝝅  =𝜎  )

: ٚثزؼ٠ٛغ اٌم١ُ فٟ اٌضٛاثذ االعبع١خ عٕؾظً ػٍٝ

                   𝜎 = 5.67 x 10-3 Wm-2k-4    

. ٌم١ّخ اٌزغشثخٚ٘زا ِطبثك 

٠ّىٓ اٌؾظٛي ػ١ٍٗ ِٓ ؽظش اٌزغ١ش فٟ اٌطٛي أٌّٛعٟ ػّٓ ِذٜ ػ١ك عذا ػٕذِب  Wienٚلبْٔٛ          

:       ٚثبٌٕغجخ ٌذسعبد ؽشاسح ػب١ٌخ عٕؾظً ػٍٝ اٌششؽ   (    d𝜌/d𝝀= طفش )   ٠ىْٛ اٌّمذاس 

  𝛌𝐦𝐚𝐱 =
𝒉𝒄

𝟓𝐤
        

. ٚ٘زٖ اٌم١ّخ ا٠ؼبً ِطبثمخ ٌٍم١ّخ اٌزغش٠ج١خ  

فّٓ االعزٕزبعبد اٌّّٙخ ٌٍٕزبئظ اٌّؾظً ػ١ٍٙب أػالٖ اْ ٔظش٠خ ثالٔه ٚاٌزغبسة اٌؼ١ٍّخ ٌٍّزثزثبد ال ٠ّىٓ ٌٙب 

ٚاٌزىُّ ٘زا فٟ اٌطبلخ ٠ىْٛ إعجبسٞ ٚخشلب ٌالرفبق اٌّمذط ِغ . اْ رغزمجً ِمبد٠ش ػشٛائ١خ ِٓ اٌطبلخ

. ٚاالوزشبف ٘زا ٠ؼٕٟ اٌزشو١ت اٌؼبَ ٌٍف١ض٠بء ٠غت أْ ٠ؼبد. ٠ذ٠خإٌظش٠خ اٌزمً

 

 



 غالب ادريس عطية  .د                                                                         المرحلة الرابعة/ كيمياء الكم

 

:   Heat capacitiesاٌغؼبد اٌؾشاس٠خ 

ػٕذ ِشاعؼخ إشؼبع اٌغغُ األعٛد ٠زطٍت اخزجبس و١ف ٌٍطبلخ أْ رّزض ثٛاعطخ اٌّغبي اٌىٙشِٚغٕبؽ١غٟ، 

اٌطبلخ ٚاخزضأٙب فٟ اال٘زضاصاد ٚوزٌه إْ اٌغؼبد اٌؾشاس٠خ ٌٍّٛاد اٌظٍجخ ٟ٘ ِم١بط ػٓ و١ف١خ اوزغبة 

. ٌٍغغ١ّبد ٚرىْٛ ِىّّخ أ٠ؼب

ٌزا عٕغذ إْ دساعخ اٌغؼخ اٌؾشاس٠خ عزىْٛ أ٠ؼب ِىّّخ، فئرا افزشػٕب إْ اٌف١ض٠بء اٌزم١ٍذ٠خ ٠ّىٓ رطج١مٙب ػٍٝ 

َ طٍت فبْ ؽبلخ اال٘زضاص اٌشئ١غخ ٌزسح رززثزة فٟ ارغبٖ ٚاؽذ ٌغظ( ٌّغزٜٛ عض٠ئٗ أٚ رسح ) األٔظّخ اٌذل١مخ 

ِٓ اٌزساد ٌّمطغ ِؼ١ٓ ٌٚٙب ؽش٠خ اال٘زضاص فٟ صالس  Nفئرا وبْ ٌذ٠ٕب (. kT)فأٔٙب ٠غت أْ رغبٚٞ اٌّمذاس 

( . 3NkT )ارغب٘بد، فبْ اٌطبلخ اال٘زضاص٠خ اٌى١ٍخ ٌزٌه اٌّمطغ رىْٛ ِغب٠ٚخ ٌـ 

  3NA kT = 3 RTِٚٓ صُ اٌطبلخ اال٘زضاص٠خ ا١ٌٌّّٛخ رغبٚٞ 

ٚ٘ٛ صبثذ اٌغبصاد  N k=Rرّضً  صبثذ افَٛوبدسٚ ٚ    NAؽ١ش اْ 

: ٚػ١ٍٗ فأْ اٌغؼخ اٌؾشاس٠خ ا١ٌٌّّٛخ ػٕذ ؽغُ صبثذ رؼطٝ ثبٌؼاللخ اٌزب١ٌخ

                       Cv,m = (3Um/ 𝜕 T)v  

 :ٚاْ اٌف١ض٠بء اٌزم١ٍذ٠خ اعزٕزغذ ثأْ اٌغؼخ اٌؾشاس٠خ ا١ٌٌّّٛخ ػٕذ ؽغُ صبثذ 

                       Cv,m = 3R 

 . ٚثشىً ِغزمً ػٓ اٌؾشاسح 

 .اٌٍزاْ اعزٕزغب رٌه اٌمبْٔٛ Dulong & petit          : ٚ٘زٖ إٌزبئظ ِؼشٚفخ ثمبْٔٛ 

ٌذسعبد ؽشاسح ٚاؽئخ، ٌمذ شب٘ذ أؾشاف وج١ش ػٓ اٌمبْٔٛ أػالٖ ( ثز١ذ& دٌٚٛٔه ) ٌمذ أػبد ا٠ٕشزب٠ٓ رغبسة  

ػٕذ اٌذسعبد اٌؾشاس٠خ اٌٛاؽئخ ٚاْ ل١ّٙب ( 3R)اٌفٍضاد رىْٛ اٌغؼخ اٌؾشاس٠خ ا١ٌٌّٛخ ٌٙب الً ِٓ إر إْ ِؼظُ 

. T          0رمزشة ِٓ اٌظفش وٍّـــب  

ِٚٓ صُ اعزخذَ ( ν)ٌٚمذ ػضا ا٠ٕشزب٠ٓ رٌه ثأٔٗ ِّىٓ وً رسح رٙزض ؽٛي ِٛلغ ارضأٙب ثزشدد ِفشد لذسٖ  

(.   nhν )  ٞ رزثزة رىْٛ فشػ١بد ثالٔه فبسػبً إْ اٌطبلخ أل

 

 :ٚلذ ؽظً ػٍٝ اٌؼاللخ اٌزب١ٌخ اٌطبلخ اال٘زضاص٠خ ا١ٌٌّٛخ ٌٍفٍضفمذ ؽغت أٚال . رّضً اٞ ػذد طؾ١ؼ  nؽ١ش اْ 

  

                                                               Um =  3 NA hν   
e  
−

hν
kT   

1−e
−

hν
kT
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 Tالؽع ٕ٘ب اٌزشبثٗ فٟ إٌزبئظ ِغ ػاللخ  رٛص٠غ ثالٔه، صُ اٚعذ ا٠ٕشزب٠ٓ اٌغؼخ اٌؾشاس٠خ ثّفبػٍزٙب ِغ 

:  ١ٌؾظً ػٍٝ

= Um  دٌخ ا٠ٕشزب٠ٓ                              اِغ(   5) ِؼبدٌخ            3R  
h𝜈

kT
 

2

   
e  
−

h𝜈
kT   

 1−e
−

h𝜈
kT  

2  

    

١خ  ٠ّىٓ فىٙب   (  kT>> hν) ار ٔغذ   ثذسعبد ؽشاسح ػب١ٌخ اْ  ،  فأْ اٌؾذٚد اٌغجش٠خ ا٢ُعِّ

: وّب ٠ٍٟ

(1-(hν/kT) + …… ) 

: ِٚٓ صُ ًّٔٙ اٌؾذٚد  اٌؼب١ٌخ  األُعظ فزىْٛ إٌز١غخ وّب ٠ٍٟ 

         

 

Um  = 3R  
h𝜈

kT
 

2

   
1−

h𝜈  

kT
+ …..  

 1−1+
h𝜈

kT
− …. 

2  =  3R   

   

. ٚ٘زٖ إٌز١غخ  ِزفمخ ِغ إٌزبئظ اٌزم١ٍذ٠خ 

 

رٌه ٠ؼٕٟ ػٕذ اعزخذاَ ِؼبدٌخ ا٠ٕشزب٠ٓ (  e-hν/kT   →𝟢) ٚػٕذ دسعبد ؽشاسح ٚاؽئخ أٞ إْ اٌّمذاس  

ٚاْ اٌزؾ١ًٍ اٌف١ض٠بئٟ ٌٙزا إٌغبػ (. 4اٌشىً )عزؼطٟ ل١ُ الً ٌٍغؼخ اٌؾشاس٠خ ٚ٘زٖ ِزفمخ ِغ إٌزبئظ اٌؼ١ٍّخ 



 غالب ادريس عطية  .د                                                                         المرحلة الرابعة/ كيمياء الكم

 

رّزٍه اٌطبلخ ( اٌزساد ، اٌغض٠ئبد ) أخفبع دسعبد اٌؾشاسح عزجمٝ فمؾ ػذد ل١ًٍ ِٓ اٌّزثزثبد ٠ُؼضٜ ػٕذ 

  .اٌىبف١خ ٌٍززثزة

 

 

أٞ إْ : ٌىٟ رظجؼ فؼبٌخ( اٌزساد ٚ اٌغض ٠أد )ٚػٕذ اٌذسعبد اٌؼب١ٌخ رظجؼ اٌطبلخ ِزٛفشح ٌغ١ّغ اٌّزثزثبد 

دسعبد اٌؾشاسح لذ سعّذ  اٌغؼخ اٌؾشاس٠خ ا١ٌٌّٛخ ِغ ِٓ اٌّزثزثبد عزغبُ٘ ٚ إْ اػزّبد٠خ   3N ع١ّغ اٌـ 

. ٚاػطٝ ِٕؾٕٟ ِزفك ثبٌشىً اٌؼبَ ِغ إٌّؾٕٝ إٌظشٞ(  3)فٟ اٌشىً

ار أٗ ثذسعبد اٌؾشاسح اٌؼب١ٌخ إْ ع١ّغ اٌزساد رززثزة ثٕفظ . فٟ ؽ١ٓ إٌزبئظ االؽظبئ١خ ٌُ رؼطٟ رطبثك ث١ّٓ

إْ اٌزؼم١ذاد أػالٖ ٠ّىٓ رالف١ٙب ثأخز ِؼذي رٍه (. ِٓ اٌزشدداد فٟ اٌؾم١مخ رززثزة ثّذٜ ٚاعغ)اٌزشدد رمش٠جبً 

ٚػٕذ رطج١مٙب ػٍٝ ٔزبئظ ا٠ٕشزب٠ٓ أػطذ ارفبق ِغ إٌزبئظ . ٚإٌز١غخ إٌٙبئ١خ ٟ٘ ِؼبدٌخ د٠جبٞ. اٌزشدداد

. ثخٚػ١ٍٗ فإٔٔب ٔؾزبط ٕ٘ب إلدخبي اٌىُ فٟ ؽغبثبرٕب ِٓ اعً رٛػ١ؼ اٌخظبئض اٌؾشاس٠خ ٌٍّٛاد اٌظً. اٌؼ١ٍّخ

 

(c) اٌظب٘شح اٌىٙشٚػٛئ١خThe photoelectric effect  

اْ ٘زٖ اٌظب٘شح ٟ٘ د١ًٌ ػٍٝ رىُّ اٌطبلخ، ٚرٌه ِٓ ؽغبة ؽبلبد االٌىزشٚٔبد إٌبرغخ ِٓ اٌظب٘شح 

اٌىٙشٚػٛئ١خ ، فبالٌىزشٚٔبد إٌّطٍمخ ِٓ اعطؼ اٌفٍضاد، ػٕذ رؼشػٙب ٌألشؼخ اٌفٛق اٌجٕفغغ١خ ٚعذ أٙب 

: اٌزب١ٌخ رزظف ثبٌخظبئض 

ال رٕطٍك االٌىزشٚٔبد ِٓ عطؼ اٌفٍض ِّٙب صدٔب ِٓ شذح االشؼخ ِب ٌُ ٠ض٠ذ رشدد االشؼبع   ػٓ ِمذاس ِؼ١ٓ .  أ

. فٟ اٌم١ّخ ٚ٘زا اٌّمذاس ٠ّضً ل١ّخ ١ِّضح ٌزٌه اٌفٍض
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. اٌطبلخ اٌؾشو١خ ٌالٌىزشٚٔبد إٌّطٍمخ رزٕبعت خط١بً ِغ رشدد االشؼخ اٌغبلطخ. ة

اد ِٓ عطؼ اٌفٍض ؽزٝ ٚاْ وبٔذ شذح اٌؼٛء طغ١شح عذاً ارا وبْ رشدد اٌؼٛء اػٍٝ ِٓ عزٕطٍك اٌىزشْٚ. ط

. داٌخ اٌؼزجخ اٚ ل١ّخ اٌؼزجخ ٌزٌه اٌفٍض

 

اْ اٌّشب٘ذاد أػالٖ رفزشع اْ االٌىزشٚٔبد إٌّطٍمخ عشاء رظبدِٙب ِغ أٞ عغ١ّخ رٍّه ِمذاس وبفٟ ِٓ 

، ٚاْ ( h𝜈) ْ رٌه اٌغغُ اٌّزؾشن ٘ٛ فٛرْٛ ٚثطبلخ لذس٘ب فئرا افزشػٕب إ. اٌطبلخ ٌٕضع اإلٌىزشْٚ ِٓ اٌفٍض

(𝜈   ) اٌزشدد ٌٍؼٛء فأٔٗ ؽغت لبْٔٛ ؽفع اٌطبلخ، إْ اٌطبلخ اٌؾشو١خ ٌإلٌىزشْٚ ٠غت أْ رزطبثك ِغ ٛ٘

𝐡𝛎:اٌمبْٔٛ اٌزبٌٟ
𝟐

  

½𝐦𝛎
𝟐

=  𝐡𝛎
 
–  𝚽 …………………………… (6)  

ٌٍفٍض ٟٚ٘ اٌطبلخ اٌالصِخ إلصاٌخ   إٌىزشْٚ ٚاؽذ ِٓ  Work – functionٟ٘ داٌخ اٌشغً  (   𝚽)   ؽ١ش اْ 

. فأْ االٌىزشْٚ ال٠ٕطٍك(     𝚽)  الً ِٓ (    𝐡𝛎)   عطؼ اٌفٍض، فئرا وبٔذ 

: اْ ٔزبئظ اٌّشب٘ذاد اػالٖ رؼطٟ د١ٌالً  

. أػالٖ( أ)ػٍٝ إْ اٌطبلخ اٌؾشو١خ ألٞ إٌىزشْٚ ِٕطٍك ٠غت أْ رزٕبعت ِغ اٌزشدد، ٚ٘زا ِزفك ِغ . 1

ػٕذ اططذاَ اٌفٛرْٛ ِغ أٞ إٌىزشْٚ فأٔٗ ٠ؼطٟ وً ؽبلزٗ ٚػ١ٍٗ فإٔٔب ٔزٛلغ ِشب٘ذح اٌىزشٚٔبد ِٕطٍمخ . 2

. أػالٖ( عـ)ؽبٌّب رظطذَ رٍه اٌفٛرٛٔبد ِغ اٌغطؼ ٚ٘زا ٠زفك أ٠ؼب ِغ اٌؾبٌخ 

.. ٕٚ٘ب ٠ّىٓ اػزجبس اْ اٌؼٛء ػجبسح ػٓ ع١ً ِٓ اٌفٛرٛٔبد اٚ اٌغغ١ّبد

 

 

(d ) ُٓظب٘شح وِٛجزThe Compton effect  

ٚ٘زٖ . عشاء رظبدِٙب ثبالٌىزشٚٔبد، إْ أؽٛاٌٙب اٌّٛع١ّخ رزغ١ّش ل١ٍالً  X-ray  ٌمذ ٌٛؽع ػٕذِب رغزط١ش أشؼخ

. رذػٝ ثظب٘شح وِٛجزْٛ

ٚؽجمبً ٌٍف١ض٠بء اٌزم١ٍذ٠خ، إر رزٛلغ رؼغ١ً اإلٌىزشْٚ ثٛاعطخ اٌّغبي اٌىٙشثبئٟ ٌٍؼٛء اٌغبلؾ ٚػ١ٍٗ فأٔٗ 

ُّغزطبسحع١ىْٛ ِٓ اٌّزٛ . لغ أْ ٔغذ أؽٛاي ِٛع١خ ِخزٍفخ فٟ األشؼخ اٌ

إال أٗ ٚعذ فٟ اٌؾم١مخ إْ اٌطٛي أٌّٛعٟ اصداد ثّمذاس ِفشد ِٚؾذد ٠ٚؼزّذ فمؾ ػٍٝ صا٠ٚخ االعزطبسح ِٓ 

. اٌؼٛء اٌغبلؾ، ثبإلػبفخ إٌٝ إْ االٔض٠بػ ٠ىْٛ غ١ش ِؼزّذ ػٍٝ اٌطٛي اٌّٛعٟ ٌٍؼٛء اٌغبلؾ
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ّٟ إرا اػزّذٔب٘ب ػٍٝ إٔٙب وطبلخ، ف فٛرْٛ ِٓ إْ إٌظش٠خ اٌفٛر١ٔٛخ ًٌ ػٛء، رٛػؼ رٍه اٌّشب٘ذاد ثشىً عٍ

 :٠ىْٛ ٌٗ صخُ ؽشدٞ ِغ اٌزشدد وّب فٟ اٌؼاللخ(    𝛎)   اٌؼٛء ٚثزشدد 

    ( 𝒑 =
𝐡𝛎   
𝐜

  𝒐𝒓  𝒑 =
𝐡    
𝛌 

 .وّب ٚسد عبثمبً (   

) ٚػ١ٍٗ فأْ االعزطبسح ٠ّىٓ اػزجبس٘ب ػٍٝ إٔٙب رظبدَ ث١ٓ عغ١ّخ راد صخُ  
𝐡
𝛌
 meٚ أخشٜ راد وزٍخ  (    

ثأْ ٠ىٛٔب ِؾفٛظبْ فٟ رٌه اٌزظبدَ،  فأٔٗ اٌضخُ اٌخطٟ ٚ طفخ اٌطبلخِٚٓ خالي دِظ . وّب فٟ اٌشىً اػالٖ  

: ٠ّىٓ أْ ٔؾظً ػٍٝ اٌزؼج١ش اٌش٠بػٟ اٌزبٌٟ

   𝐂𝐨𝐦𝐩𝐭𝐨𝐧 𝐬𝐜𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 ∶  𝛅𝛌 =  
𝐡
𝒎𝐞
 𝒄  𝟏 − 𝐜𝐨𝐬 𝜽 …………… . .…… (𝟕) 

)  ٚاٌّمذاس . ٚاٌّؼبدٌخ أػالٖ رُ اٌزأوذ ِٕٙب ػ١ٍّبً 
𝐡
𝒎𝐞
 𝒄   )ْٚ٠ذػٝ ثطٛي ِٛعٟ وِٛجزُٓ ٌإلٌىزش 

  ( ( wave length for electron     ّٗٚرىْٛ ل١(2.43pm )

(1pm=10
-12

m) 

ٕٚ٘ب رشرذ اٌٝ اٌٛساء ٔؾٛ ( 𝛉 =  180 °)    ٠ٚىْٛ ألظٝ أض٠بػ ٌٍطٛي أٌّٛعٟ ِّىٓ أْ ٠ؾذس ػٕذِب رىْٛ 

 .ٚثغغ إٌظش ػٓ اٌطٛي أٌّٛعٟ اٌغبلؾ(  pm 4.86) ِظذس اٌؼٛء ٚ رىْٛ ل١ّزٗ  
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شىً ٠ٛػؼ ؽ١ٛد االشؼخ اٌغبلطخ ػٍٝ ؽضِخ ِٓ االٌىزشٚٔبد ِزغٙخ ٔؾٛ االػٍٝ ٚلذ ؽظٍٕب ػٍٝ اشؼخ ؽبئذح 

. ػٓ خؾ اِزذاد االشؼخ اٌغبلطخ( ∅ )ٚاٌىزشٚٔبً ِغزط١ش ثضا٠ٚخ لذس٘ب (   ′𝛖)ثزشدد ِخزٍف 

(e )ؽ١ٛد االٌىزشٚٔبد The Diffraction  of electrons 

ثبإلػبفخ ٌّب ( أٚ وز١ٍّخ)إْ وً ِٓ اٌظب٘شح اٌىٙشٚػٛئ١خ ٚرأص١ش وِٛجزْٛ اظٙشا ثأْ ٌٍؼٛء خظبئض ُعغ١ّ١ّٗ 

 Clinton Davisson   ٚLesterلبَ اٌؼبٌّبْ  1925رُ إصجبرٗ ثأْ ٌٍؼٛء طفخ ِٛع١ّخ اال أٗ فٟ عٕخ 

Germer ي اٌّغبٚس ٚوزٌه شٛ٘ذ إْ ٌٍّٛعخ طفخ شب٘ذا ؽ١ٛد االٌىزشٚٔبد ثٛاعطخ ثٍٛسح وّب فٟ اٌشه

. اٌغغ١ّخ ٚخظبئض وً ِٓ اٌغغ١ّخ ٚاٌّٛعخ ٠ّزضعبْ ثجؼؼّٙب

 

ٚ    𝒑إٌٝ إْ أٞ عغ١ّخ  ١ٌغذ فمؾ اٌفٛرٛٔبد رٕزمً ثضخُ  Louis de broghlieخٍُض  1924ٚفٟ عٕخ 

: ٠غت أْ ٠ىْٛ ٌٙب شٟء ِٓ اٌطٛي أٌّٛعٟ ِٚؼطٝ ثبٌؼاللخ اٌزب١ٌخ 

 𝝀 =
𝐡    

 𝒑 
…………  ……… . (𝟖)  

 ِٓ ًٍ . رغش٠ج١ّبً ٚثبٌٕغجخ ٌٍفٛرٛٔبد ثظب٘شح وِٛجزُٓ Davisson – Germerٚلذ رؾمك ِٓ اٌزؼج١ش أػالٖ و
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(F )13.2    االؽ١بف اٌزس٠خ ٚاٌغض٠ئ١خAtomic & molecular spectra 

٠أرٟ ِٓ ِشب٘ذح اٌزشدداد ٌٍؼٛء، اٌّّزظخ ٚإٌّجؼضخ ِٓ لجً اٌزّساح . إْ اٌذ١ًٌ اٌّجبشش ػٍٝ رىُّ اٌطبلخ 

ٚاٌغض٠ئبد إر أظٙشد إْ االِزظبطبد ِؾذدح ٚرشددارٙب ٚاػؾخ ١ٌٚغذ ِغزّشح ٚوزٌه ثبٌٕغجخ ٌٍغض٠ئبد فٟ 

  .ؽبٌخ اِزظبص اٌطبلخ أٚ أجؼبصٙب

. ١ِىب١ٔه عذ٠ذ ٌزفغ١ش األؽ١بف اٌزس٠خ ٚاٌغض٠ئ١خ ٚاٌزٞ ُدػٟ ف١ّب ثؼذ ثـ ١ِىب١ٔه اٌىُٚػ١ٍٗ فأٔٗ ٠غت أْ ٠مزشػ 

 

شىً ٠ٛػؼ خطٛؽ اؽ١بف االٔجؼبس ٌٍزساد اٌّضبسح ٌىً ِٓ ا١ٌٙذسٚع١ٓ ٚاٌضئجك ٚ ا١ٌْٕٛ 
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: شىً  

ِٓ اٌؾبٌخ  إر رّضً االِزظبطبد اٌط١ف١خ ٌؾبالد أزمبالد اٌطبلخ HCl أٌذٚسأٟ ٌغضٞء -ؽ١ف اال٘زضاص

اسح األٌٚٝ ٌٍؾشوخ اال٘زضاص٠خ ٌٍغضٞء ساألسػ١خ إٌٝ اٌؾبٌخ اٌُ

 

 

 

 

 

 The dynamic of microscopic systems( رسح اٚ عض٠ئخ)١ِىب١ٔه االٔظّخ اٌذل١مخ 

𝒑 )   ػٕذ اخز ػاللخ دٞ ثشٌٟٚ  = 𝐡 𝛌⁄ وٕمطخ ثذا٠خ ٚرُزشن اٌخظبئض اٌىالع١ى١خ ٌىزٍخ (        

 .ِزّٛلؼخ

.  فبٌغغ١ّخ ِٓ أالْ ٚالؽمبً رٍّه ِٛلغ ِٕزشش ِضً عؼخ اٌّٛعخ

٠ّىٓ إدخبٌٗ العزجذاي اٌّفَٙٛ اٌىالع١ىٟ ٌٍّغبس، ٚا١ٌّىب١ٔه اٌغذ٠ذ (    ٠𝛙شِض ٌٗ ثـ  ) فّفَٙٛ داٌخ اٌّٛعخ 

(.   𝛙 ) ٠زطٍت ٚػغ ِخطؾ رٛػ١ؾٟ ٌغشع ؽغبة ٚفُٙ ٚادسان 
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13.3a   ِؼبدٌخ ششٚدَٔىشThe Schrödinger equation  

٠ٚىْٛ . ِؼبدٌخ، ار ػٕذ ؽٍٙب رؼطٟ داٌخ اٌّٛعخ الٞ ٔظبَ Erwin schrodingerالزشػ   1926فٟ عٕخ 

ار ٔغذ ػٕذ ؽً ِؼبدالد ١ٔٛرٓ فبٔٙب . ِٛلؼٙب ِشوض٠بً ثبٌٕغجخ ١ٌّىب١ٔه اٌىُ وّؼبدالد ١ٔٛرٓ ١ٌٍّىب١ٔه اٌزم١ٍذٞ

عجخ ٌّؼبدٌخ ششٚدَٔىش اٌّفزشػخ اٌغذ٠ذح ار أٗ ػٕذ ؽٍٙب رؼطٟ ٚٔفظ اٌشٟء ثبٌٓ. رؼطٟ ِغبساد اٌغغ١ّبد

: رىْٛ ٌٙب اٌّؼبدٌخ وّب ٠ٍٟ Eرزؾشن فٟ ارغبٖ ٚاؽذ ٚثطبلخ  ( m)فجبٌٕغجخ ٌغغ١ّخ وزٍزٙب . داٌخ اٌّٛعخ

 −ℏ 𝟐𝐦⁄    𝐝𝟐
𝝍

𝒅𝒙𝟐
 + 𝑽𝝍 = 𝑬𝝍 ……………………………  𝟏  

 

٠ّضً ؽبلخ اٌغٙذ ٌٍغغ١ّخ ٠ٚؼزّذ ػٍٝ اٌّٛلغ، (   𝑽)   ؽ١ش اْ 

 ٚℏ   ٠ٚمشاءh-Cross)  ) رؾ٠ٛش ِالئُ ٌضبثذ ثالٔه ٛ٘  (   ℏ =
𝒉

𝟐𝝅
   .)

ٕ٘بن ػذح إشىبي ٚرؼبث١ش ٌزٍه اٌّؼبدٌخ إر لذ رزؼّٓ اػزّبد٠خ داٌخ اٌّٛعخ ػٍٝ اٌضِٓ أٚ ٠ّىٓ إػبدح وزبثزٙب 

: الوضش ِٓ ارغبٖ اٚ ثُؼذ، وّب ٠ٍٟ

* for one – dimensional systems : 

 −ℏ𝟐 𝟐𝐦⁄    𝐝𝟐  𝝍/𝒅𝒙𝟐  + 𝑽𝝍 = 𝑬𝝍 

𝑽 = 𝑽 𝒙 ,𝝍 = 𝝍 𝒙 , 

 

𝒐𝒓   𝐝𝟐
𝝍

𝒅𝒙𝟐 
+  𝟐𝒎 ℏ𝟐⁄    𝑬 − 𝑽 𝝍 = 𝟎   

 

𝑽)     ٟ٘ ؽبلخ اٌغٙذ ٌٍغغ١ّخ فّضالً ٌٍغغ١ّخ اٌؾشح ٠ىْٛ (   𝑽)   ٕٚ٘ب  = اٚ ِمذاس صبثذ ٚثبٌٕغجخ (   𝟎

𝑽)    ٌٍّززثزة اٌزٛافمٟ اٌجغ١ؾ  =  
𝟏

𝟐
𝒌𝒙𝟐    )

** for three dimensional systems : 

 −ℏ𝟐 𝟐𝐦⁄  𝛁𝟐  𝝍 + 𝑽𝝍 = 𝑬𝝍  

𝑽 = 𝑽 𝒙,𝒚, 𝒛 ;  𝝍 = 𝝍 𝐱, 𝐲. 𝐳  

   

𝒅𝒆𝒍 − 𝒔𝒒𝒖𝒂𝒓𝒆𝒅 ًتقراء 𝛁𝟐   ان حْث 𝛁𝟐 ٞٚرغب ٚ: 
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𝛁𝟐 =  
𝛛𝟐

𝝏𝒙𝟐
 +  

𝛛𝟐

𝝏𝒚𝟐
 +  

𝛛𝟐

𝝏𝒛𝟐
  

 

. وذاٌخ ٌٍّؾبٚس اٌىش٠ٚخ اٌمطج١ّخ(    ψ)  ٚفٟ االٔظّخ راد اٌزّبصً اٌىشٚٞ فأٔٗ ٠فؼً اخز 

 

 13.11شىً 

٠أخز اٌم١ُ ِٓ (    𝛉) ٠أخز اٌم١ُ ِٓ طفش اٌٝ ِبالٔٙب٠خ، ٚاالسرفبع (  r)  االؽذاص١بد اٌمطج١خ اٌىش٠ٚخ، ف١ٙب 

٠أخز اٌم١ُ ِٓ طفش اٌٝ 𝛟  (azimuth )، ٚاٌـغّزٟ (اٌمطت اٌغٕٛثٟ(   𝛑)   اٌٝ ( اٌمطت اٌشّبٌٟ)طفش 

(𝛑2  .)

: وّب ٠ٍٟ

 

𝛁𝟐 =  
𝛛𝟐

𝝏 𝒓𝟐
 +  

𝟐

𝒓
   

𝛛    

𝝏𝒓
 +  

𝟏

𝒓𝟐
 𝚲𝟐  
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𝚲𝟐 =  
𝟏

𝐬𝐢𝐧𝟐 𝜽
  

𝛛𝟐

𝝏 𝝓 𝟐
 +  

𝟏

𝐬𝐢𝐧 𝜽
  
𝛛    

𝝏𝜽
 𝐬𝐢𝐧 𝜽  

𝛛    

𝝏𝜽
  

 

: ٚفٟ اٌؾبٌخ اٌؼبِخ فأْ ِؼبدٌخ ششٚدَٔىش رىزت وّب٠ٍٟ

𝑯𝝍 = 𝑬𝝍 

: ٌٍٕظبَ ٠ٚغبٚٞ ( operator)٘ٛ ٘ب١ٍِزْٛ  أٚثش٠زش  Hؽ١ش اْ 

𝑯 =  −ℏ𝟐 𝟐𝐦⁄  𝛁𝟐  + 𝑽  

ٚػٕذِب ٠ىْٛ إٌظبَ داٌخ ٌٍضِٓ فإٔٔب ٔغزخذَ ِؼبدٌخ ششٚدَٔىش ٚاٌزٟ رىْٛ داٌخ ٌٍضِٓ 

𝑯𝝍 = ℏ𝖎  
𝛛 𝝍   

𝝏𝒕
  

. الؽمبً ( 3)فبٌؾٍٛي ٟ٘ ٔفغٙب فٟ اٌّؼبدٌخ 

فٟ ؽبٌخ اٌؾشوخ فٟ ِٕطمخ   أٚال فٍٕفزشع. ٠ّىٓ رشر١جٙب ؽغت إٌظبَ اٌّطٍٛةاْ ١٘ئخ ِؼبدٌخ ششٚدَٔىش 

: رىْٛ ف١ٙب ؽبلخ اٌغٙذ رغبٚٞ طفشاً فغٕؾظً ػٍٝ 

 −ℏ𝟐 𝟐𝐦⁄    𝐝𝟐  𝝍/𝒅𝒙𝟐    = 𝑬𝝍……………… . .……………… (𝟐) 

: ٠ٚىْٛ ؽً اٌّؼبدٌخ ٘ٛ

       𝝍 = 𝒆  𝒊𝒌𝒙  = 𝐜𝐨𝐬𝒌𝒙 + 𝒊 𝐬𝐢𝐧 𝒌𝒙 ;    

 
 
 
 

 𝒌 =  𝟐𝒎𝑬/ℏ𝟐 
  …………………(3) 

𝐬𝐢𝐧)    اٚ (     𝐜𝐨𝐬𝒌𝒙)   ٠ش اْ ػ  𝒌𝒙     ) ٟرىْٛ ِٛعخ ٌطٛي ِٛع  (𝝀 =  𝟐𝛑/𝒌     ) ٠ّٚىٓ ِشب٘ذح

ٕٚ٘ب، فأْ ؽبلخ 𝐜𝐨𝐬(𝟐𝝅 𝒙/𝝀  .))  ِغ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍّٛعخ اٌزٛافم١خ (     𝐜𝐨𝐬𝒌𝒙)     رٌه ثّمبسٔخ 

𝑽ثغجت اْ       ) اٌغغ١ّخ عزىْٛ ع١ّؼٙب ؽشو١خ  = 𝑬 ) ، ٚوزٌه (فٟ اٞ ِىبْ  𝟎 = 𝒑𝟐/𝟐𝒎 ) ٌىٓ ثّب ،

𝑬)     ثبٌؼاللخ  𝒌اْ اٌطبلخ رشرجؾ ثـ  = 𝒌𝟐ℏ𝟐/𝟐𝒎      ) ْٚا   (𝒑 = 𝒌ℏ     .) ارْ اٌضخُ اٌخطٟ ٠شرجؾ

: رب١ٌخِغ اٌطٛي اٌّٛعٟ ٌذاٌخ اٌّٛعخ ثبٌؼاللخ اي

𝒑 = 𝒌ℏ = (𝟐𝝅/𝝀)(𝒉/𝟐𝝅) = 𝒉/𝝀 

.  ٚ٘زٖ ٟ٘ ِؼبدٌخ دٞ ثشٌٟٚ ِشح اخشٜ

: فٟ ؽبٌخ عغ١ّبد رزؾشن ثؾش٠خ، فبْ ِؼبدٌخ ششٚدَٔىش عزؤدٞ اٌٝ اٌخالطخ اٌزغش٠ج١خ اٌزب١ٌخ 
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رىزت ارا وبٔذ اٌغغ١ّخ فٟ ِٕطمخ ٚرىْٛ ؽبلخ اٌغٙذ ٌٙب ِزغبٔغخ ٌٚىٕٙب الرغبٚٞ طفش فأْ ِؼبدٌخ ششٚدَٔىش 

: ثبٌشىً اٌزبٌٟ 

 −
ℏ𝟐

𝟐𝒎
  𝒅𝟐

𝝍

𝒅𝒙𝟐  
= (𝑬 − 𝑽)𝝍   

𝑬 ٌٚىٓ أطجؼ ٌذ٠ٕب  ( 3)فبٌؾٍٛي رىْٛ وّب فٟ اٌّؼبدٌخ  − 𝑽 =   𝒌𝟐ℏ𝟐/𝟐𝒎  

𝝀ٚاالْ اٌؼاللخ            =  𝟐𝛑/𝒌              ٌٝرؤدٞ ا

𝝀 = 𝒉/(  𝟐𝒎 𝐄 − 𝐕    𝟐                     …  ………………………… . . (𝟒)  

 

اٌّؼبدٌخ رج١ّٓ ارا وبْ اٌفشق وج١ش ث١ٓ اٌطبلخ اٌى١ٍخ ٚؽبلخ اٌغٙذ،  فأْ اٌطٛي اٌّٛعٟ ٠ىْٛ األلظش ٌذاٌخ ٚ٘زٖ 

. اٌّٛعخ ٚثؼجبسح أخشٜ ألظٝ ؽبلخ ؽشو١خ أللظش ؽٛي ِٛعٟ

ٚثبٌٕغجخ ٌغغ١ّخ ِزٛلفخ فأْ ؽبلخ اٌؾشوخ ٌٙب رغبٚٞ طفش،فغ١ىْٛ ٠ىْٛ ٌٙب ؽٛي ِٛعٟ الٔٙبئٟ، ٚ٘زا 

٠𝝍ؼٕٟ إْ داٌخ اٌّٛعخ ٌٙب ٔفظ اٌم١ّخ فٟ اٞ ِىبْ ثبٌٕغجخ ٌٍغغ١ّخ اٌغبوٕخ اٞ اْ  = 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭     .

𝒅𝟐)  ٌّشزمخ اٌضب١ٔخ ٌٙب فبٌخبط١خ اٌؼبِخ ٌذاٌخ اٌّٛعخ ٘ٛ شىً أؾٕبئٙب ػٕذ اخز ا         
𝝍

𝒅𝒙𝟐  
   .) 
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𝒅𝟐)  فبٌخبط١خ اٌؼبِخ ٌذاٌخ اٌّٛعخ ٘ٛ شىً أؾٕبئٙب ػٕذ اخز اٌّشزمخ اٌضب١ٔخ ٌٙب        
𝝍

𝒅𝒙𝟐  
    .)

ٚػٕذِب رىْٛ . ٚاٌطبلخ اٌؾشو١خ رىْٛ وج١شح ا٠ؼبً ( ػٕذ٘ب عزٍّه ؽٛي ِٛعٟ لظ١ش)٠ىْٛ االٔؾٕبء ؽبد فؼٕذِب 

. ٚؽبلزٙب اٌؾشو١خ رىْٛ ٚاؽئخ( ؽٌٛٙب اٌّٛعٟ ٠ىْٛ ؽ٠ًٛ فأْ)داٌخ اٌّٛعخ ال رزغ١ّش ثشىً ؽبد 

اْ الزشاْ االٔؾٕبء اٌؾبد ِغ اٌطبلخ اٌؾشو١خ اٌؼب١ٌخ ٠ّضً 

٠ٚؼطٟ رظٛس ػٓ . رٛػ١ؼ ؽٟ ٌفُٙ اٌذٚاي اٌّٛع١خ

ِضالً ٌٕفزشع ثإٔٔب ٔؾزبط ٌّؼشفخ داٌخ .  شىٍٙب اٌزخ١ّٕٟ

(   𝒙)  اٌّٛعخ ٌغغ١ّخ ثطبلخ عٙذ رزٕبلض ثض٠بدح ل١ّخ 

( صبثزخ)فئرا وبٔذ ؽبلزٗ اٌى١ٍخ . وّب فٟ اٌشىً اٌغبثك

𝑬)، ٚثّب اْ اٌفشق  ( E) ٌٚزىٓ ل١ّزٙب  − 𝑽)  ٠ضداد

ِٓ عٙخ ا١ٌغبس ٔؾٛ ا١ّ١ٌٓ فأْ داٌخ اٌّٛعخ ٠غت اْ 

( :   𝒙)    رأخز شىً ِٕؾٕٝ أوضش ؽذ٠ّخ وٍّب صادد ل١ّخ 

. فٕغذ ؽٌٛٗ اٌّٛعٟ ٠مظش وٍّب صادد ؽبلزٗ اٌؾشو١خ

ِٚٓ صُ ٔغزط١غ رظٛس اْ داٌخ اٌّٛعخ رأخز اٌشىً 

. اٌّّزؾ وّب فٟ اٌشىً اٌّغبٚس اٌؼٍٛٞ ِٕٗ

فّضالً فٟ ؽبٌخ . ِؼبدٌخ ششٚدَٔىش ٟ٘ ِؼبدٌخ ِشزمخ ِٓ اٌشرجخ اٌضب١ٔخ، ِٚٓ صُ فٍٙب ػذد غ١ش ِؾذٚد ِٓ اٌؾٍٛي

ٌٗ (  𝑬)ٕٚ٘ب ٠ّضً ل١ّخ  ٠𝐤أخز اٞ ل١ّخ ٚ ( 𝑨)ٚف١ٗ      𝑨 𝒆𝐢𝐤𝐱  ٠ىْٛ اٌؾً   (   𝒆𝐢𝐤𝐱      )   اٌغغُ اٌؾش 

. ل١ّخ ػشٛائ١خ اٚ افزشاػ١خ

ٚعٕغذ إْ رٌه اٌزٛػ١ؼ . اٚ رؼش٠ف ِؼ١ّٓ ٌٙب (    𝝍)   فبٌخطٛح اٌالؽمخ فٟ ِٕبلشزٕب رزطٍت ٚػغ رٛػ١ؼ ٌـ 

ٚاٌزٟ عزؼٛد  𝑬ٚثئّ٘بي رٍه اٌؾٍٛي ٠ؼٕٟ سفغ ثؼغ ل١ُ . ِمجٌٛخ ف١ض٠بئ١بً  ٠ؾمك أٚ ٠ؼطٟ ؽٍٛالً س٠بػ١خ غ١ش

. ثٕب صب١ٔزبً  إٌٝ ؽم١مخ  رىُّ اٌطبلخ

  

   Interpretation of the wave functionششػ داٌخ اٌّٛعخ  

٠ىْٛ ِغزٕذاً ػٍٝ فشػ١خ الزشؽذ ِٓ لجً اٌؼبٌُ ِبوظ ثٛسْ ٚرغزٕذ ػٍٝ اٌّشبثٙخ (    𝝍)  اْ رٛػ١ؼ 

ِٚٓ صُ ثششٚؽ  ِشثغ اٌغؼخ ٌٍّٛعخ اٌىٙشِٚغٕبؽ١غ١خ ٠ىْٛ ِّضالً وبٌشذحٌٍٕظش٠خ اٌّٛع١ّخ ٌٍؼٛء ٚاٌزٟ ف١ٙب 

 ح اٌّٛعخ ٌـ اٚ  ٘ٛ اٌّشثغ ٌذاي Born فغ١ىْٛ رٛػ١ؼ ِمزشػ (. رٛاعذد)اٌىُ وٛعٛد ػذد ِٓ اٌفٛرٛٔبد 

(𝝍∗𝝍)     ارا𝝍       ًع١زٕبعت أ٠ؼب ِغ اؽزّب١ٌخ إ٠غبد اٌغغ١ّخ ٌىً ٔمطخ فٟ اٌفؼبء ( رىْٛ ِمذاساً ِؼمذا

: ٚاؽذ  –خظٛطبً ثبٌٕغجخ ٌٕظبَ ثبرغبٖ 

(.      𝒙)  ػٕذ ٔمطخ ِؼ١ٕخ (    𝝍)   داٌخ اٌّٛعخ ٌغغ١ّخ ٟ٘ ( اٌغؼخ)ارا وبٔذ 

𝒙) ٚ (   𝒙)  فبْ االؽزّب١ٌخ ٌزٛاعذ رٍه اٌغغ١ّخ ث١ٓ  + 𝒅𝒙  ) رىْٛ ِزٕبعجخ ِغ اٌؾذ (𝒅𝒙  (𝝍∗𝝍)  .)

ؽبٌّب إٔٙب ٠غت أْ رىْٛ ِؼشٚثخ ثبٌطٛي اٌّزٕبٟ٘ فٟ اٌظفش ) وضبفخ االؽزّب١ٌخٟ٘    (𝝍∗𝝍)ٚرٌه ٠ؼٕٟ   

. عؼخ االؽزّب١ٌخٚاٌزٟ رذػٝ ٔفغٙب (  𝝍) ألعً اٌٛطٛي إٌٝ اؽزّب١ٌخ (   𝒅𝒙)  ٌٍّٕطمخ 
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ِضالً )فجبٌٕغجخ ٌغغ١ّخ ٌٙب اٌمذسح الْ رزؾشن فٟ صالس ارغب٘بد   

فبْ داٌخ اٌّٛعخ رؼزّذ ػٍٝ إٌمطخ (  اٌىزشْٚ لشة ٔٛاح فٟ اٌزّسح

  ( 𝒓  ) ٌالؽذاص١بد        (𝒙,𝒚, 𝒛    ) ٚع١ىْٛ اٌزٛػ١ؼ ٌـ  ) 

 𝝍(𝒓) )ًاٌّغبٚس  ٚاٌزٞ ٠ٛػؼ اعز١ؼبػ  وّب فٟ اٌشى  Born  

ٌذاٌّخ اٌّٛعخ فٟ ارغب٘بد صالصخ ال٠غبد اٌغغُ فٟ اٌؼٕظش اٌؾغّٟ 

(𝒅𝝉 = 𝒅𝒙dydz ) ػٕذ ِٛلغr   ً٠زٕبعت ؽشد٠ب ٌّمذاس ؽبط

. ػٕذ رٌه اٌّٛلغ 𝝍∗𝝍)ٚ اٌم١ّخ ٌـ  𝒅𝝉اٌؼشة ٌـ 

: ِٓ صُ ٠ّىٓ اٌمٛي

فأْ اؽزّب١ٌخ ا٠غبد رٍه (   r)   ػٕذ ٔمطخ (    𝝍)   ٌغغ١ّخ ٟ٘ ٌذاٌخ اٌّٛعخ ( اٌؼخبِخ)ارا وبٔذ اٌغؼخ 

𝒅𝝉)    اٌغغ١ّخ فٟ اٌؾغُ اٌّزٕبٟ٘ فٟ اٌظغش  = 𝒅𝒙dydz   ) ػٕذ إٌمطخ   (r  )  رزٕبعت

. 𝝍∗𝝍 𝒅𝝉))ِغ   
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 13.2ِضبي 

: ٟ٘ ارا وبٔذ داٌخ اٌّٛعخ الٌىزشْٚ فٟ اٚؽأ ؽبالد اٌطبلخ ٌزسح ا١ٌٙذسٚع١ٓ 

 ( 𝝍(𝐫) ∝  𝐞 −𝐫 𝐚𝟎       ) ٚف١ٙب(𝒂 (𝟎 ) = 𝟓𝟐.𝟗 𝐩𝐦      ) ٚr الؽع اْ داٌخ . ٟ٘ اٌّغبفخ ػٓ إٌٛاح

.  اٌّٛعخ رؼزّذ فمؾ ػٍٝ اٌّغبفخ ١ٌٚغذ ػٍٝ اٌّٛلغ اٌضاٚٞ

pm 1.0)  اؽغت االؽزّب١ٌزبْ  إٌغج١ّزبْ  إل٠غبد االٌىزشْٚ فٟ داخً ؽغُ طغ١ش ٚثمذس 
3

ِٛعٛد (   

. ػٓ إٌٛاح(   𝒂 (𝟎 ))   ػٕذ ِغبفخ   ( ة) ػٕذ إٌٛاح، (  أ)

: اٌؾً 

اٌزٞ ٠ُؾغت ػٕذ اٌّٛلغ اٌّفزشع ٚاْ اٌؾغُ ٠ىْٛ طغ١ش (     𝝍𝟐  𝒅𝝉 )      رزٕبعت االؽزّب١ٌخ ِغ اٌّمذاس 

اٌّزٛلؼخ، ٚػ١ٍٗ فأٔٗ (    𝝍)  ار ٠ز١ؼ رٌه ٌٕب ِٓ إّ٘بي االخزالفبد فٟ ( ؽزٝ ٌٚٛ ثّم١بط ؽغُ اٌزسح)عذاً 

𝒅𝝉  )    ٠ّىٓ وزبثخ  = 𝜹 𝝉 = 𝟏.𝟎 𝑷𝒎 𝟑     )

ِٚٓ صُ فأْ (  r = 0)  ػٕذ إٌٛاح عزىْٛ ل١ّخ  (-أ)

                     ( 𝝍𝟐  ∝   𝓵   𝐚𝐧𝐝        𝝍𝟐   𝜹 𝝉 ∝ 𝟏.𝟎 

 ٌٚىٓ ثبرغبٖ ِؾذد،( ٌم١ّخ ػشٛائ١خ)  r = 𝒂 (𝟎 )ػٕذ ِغبفخ    -ة

∝  𝝍𝟐𝜹 𝝉  :                فبْ 𝐞−𝟐     × 𝟏. 𝒐 = 𝟎.𝟏𝟒      

 :ٔغجخ االؽزّب١ٌبد عزىْٛ  ∴
𝟏.𝟎

𝟎.𝟏𝟒
= 𝟕.𝟏         

:   رؼ١ٍك 

ثأْ ٔغذ االٌىزشْٚ ػٕذ إٌٛاح ِٓ اْ ٠ىْٛ فٟ رٌه اٌؼٕظش اٌؾغّٟ ( 7ٚثٕغجخ )الؽع أٗ ٠ىْٛ اوضش اؽزّبالً 

(    ٍُِ   1)   فبْ اؽزّب١ٌخ ٚعٛد االٌىزشْٚ فٟ ٔفظ اٌؾغُ ػٕذ اٌّغبفخ . ِٓ إٌٛاح(     𝒂 (𝟎 ))    ػٕذ ِغبفخ 

. عزىْٛ ثجغبؽخ ١ٌغذ طفشاً ٌٚىٓ رىْٛ ِٓ اٌظغش ٠ّىٓ اّ٘بٌٙب

:   رّش٠ٓ 

Heارا وبٔذ داٌخ اٌّٛعخ ألٚؽأ ؽبلخ اٚسث١زبي فٟ ا٠ْٛ  
-

  ٟ٘ (𝝍 ∝  𝐞 −𝟐𝐫 𝐚𝟎  
، فبػذ اٌؾغبثبد ٌزٌه ( 

 .اال٠ْٛ

(  اٞ رؼ١ٍك)   

 



 غالب ادريس عطية  .د                                                                         المرحلة الرابعة/ كيمياء الكم

 

رٌه ٠ؼٕٟ، دائّبً . ٘ٛ اٞ صبثذ(  N) ؽ١ش اْ ( N 𝝍 )ٟ٘ اٌؾً ٌّؼبدٌخ ششٚدَٔىش ٚوزٌه ٌـ (    𝝍)فبرا وبٔذ 

فزظجؼ اٌؼاللخ ٟ٘ ػاللخ رغبٚٞ ٚ٘زا ٘ٛ أٚي  ٠Bornّىٓ إ٠غبد ػبًِ وبالؽزّب١ٌخ ِضالً فٟ ِفَٙٛ ثٛسْ 

ٚاٌزٞ ُدػٟ ف١ّب ثؼذ ة صبثذ اٌزطج١غ ( N)ي رجغ١ؾ ُِٙ ٠ّىٓ افزشاػٗ، ِٚٓ صُ اٌؼبَ

 (Normalization Constant)    . فبرا ػّّٕبN  ِغ داٌخ اٌّٛعخ فبْ ا٠ؼبػ ثٛسْ ٠ٕض ػٍٝ اْ اؽزّب١ٌخ

 .  𝑵𝝍 𝒅𝒙 (𝑵𝝍∗)  رىْٛ ِغب٠ٚخ اٌٝ   (     𝒅𝒙)     ٚعٛد اٌغغ١ّخ فٟ اٌّذٜ 

ًٍ ػٍٝ ؽذٖ اؽزّب١ٌخ )٠غت اْ ٠ىْٛ ٚؽذح ٚاؽذح . ٚوزٌه ؽبطً اٌغّغ ٌٍفؼبءاد اٌؾغ١ّخ ٌىً االؽزّب١ٌبد و

: ٠ٚؼجش ػٕٙب ثبٌزىبًِ اٌزبٌٟ ( Unity اٌغغ١ّخ فٟ اٞ ِىبْ فٟ إٌظبَ رىْٛ ٚؽذح ٚاؽذح 

𝑵𝟐  𝝍∗ 𝝍𝒅𝒙 
∞

−∞

= 𝟏   𝐨𝐫   𝐍 𝟐 = 𝟏/  𝝍∗ 𝝍𝒅𝒙 ……………… (𝟓)
∞

−∞

 

ٚ٘زٖ اٌطش٠مخ رذػٝ ثزطج١غ داٌخ . اٌزىبًِ ٌغ١ّغ االؽزّبالد ٠ظجؼ ثبالِىبْ ا٠غبد صبثذ اٌزطج١غ ِٚٓ صُ ثأخز

 .اٌّٛعخ

عزىْٛ (  𝝍)   عٕغزخذَ داٌخ اٌّٛعخ اٌّطجؼخ أٞ أٗ ِٓ أالْ ٚالؽمبً عٕفزشع إْ  ِٚٓ االْ ٚالؽمبً * 

  :ِزؼّٕخ ػبًِ اٌزطج١غ فٕىزجٙب 

  𝝍∗ 𝝍𝒅𝒙 
∞

−∞

= 𝟏 ………………………………… . .……………… . . (𝟔)  

:  ٚفٟ ؽبٌخ االرغب٘بد اٌضالصخ فبْ داٌخ اٌّٛعخ عزُزطجغ وّب ٠ٍٟ

  𝝍∗ 𝝍𝒅𝒙𝒅𝒚𝒅𝒛 
∞

−∞

= 𝟏     𝐨𝐫 𝐚𝐬   𝝍∗ 𝝍𝒅𝝉 
∞

−∞

= 𝟏  ………… .… . (𝟕)    
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 13.3ِضبي 

  .ٟ٘ غ١ش ِطجؼخ، ؽجؼٙب 13.2داٌخ اٌّٛعخ اٌّغزخذِخ ٌزسح ا١ٌٙذسٚع١ٓ فٟ اٌّضبي 

: اٌؾً ؽش٠مخ 

𝒅𝝉) اٌؼٕظش اٌؾغّٟ فٟ صالصخ ارغب٘بد فٟ اٌفؼبء ٠ىْٛ . اػالٖ(  7) ِٓ اٌّؼبدٌخ  Nل١ُ  = 𝒅𝒙dydz  .)

ٌٚىٓ فٟ ِغبئً راد رّبصً وشٚٞ وّب فٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ فبٔٗ ع١ىْٛ ِٓ اٌغًٙ أْ ٔؾً ثزؼج١ش اإلؽذاص١بد اٌىش٠ٚخ 

 :وّب فٟ اٌشىً اٌغبثك أٞ إْ

𝒙 = 𝒓 𝐬𝐢𝐧 𝛉  𝐜𝐨𝐬𝝓   ; 𝐲 = 𝐫 𝐬𝐢𝐧𝛉 𝐬𝐢𝐧𝝓 ;   𝒛 = 𝒓 𝒄𝒐𝒔𝜽     

: ِٚٓ صُ فبْ اٌؼٕظش اٌؾغّٟ ٠ىْٛ

𝒅𝝉 = 𝒓𝟐 𝒅𝒓𝑺𝒊𝒏𝜽𝒅𝜽𝒅𝝓 

 0ٚربخز اٌم١ُ ِٓ (    colatitudeرّضً االسرفبع ) 𝜃فبْ  ٌـ  ∞٠مغ ػّٓ ِذٜ ِٓ طفش إٌٝ   rٌٕٚظف لطش 

 𝟐𝝅 اٌٝ   ٠0بخز اٌم١ُ ِٓ ( Azimuth)ٚ اٌؼٍٛ اٚاٌغّزٟ  𝛑اٌٝ 

:  اٌغٛاة 

∝ 𝝍ٚثٙب            ( 7)ِٓ اٌّؼبدٌخ  𝐍 𝐞 − 𝐫
𝐚𝟎  

ٔغذ اْ          

    𝝍∗ 𝝍𝒅𝝉    

 
= 𝑵𝟐  𝒓𝟑

∞

𝟎
 𝒆
−

𝟐𝒓

𝒂 (𝟎 )  𝒅𝒓 𝒔𝒊𝒏𝜽𝒅𝜽 𝒅𝜽
𝟐𝝅

𝟎

𝝅

𝟎
                                    

= 𝑵𝟐  (
𝒂𝟎
𝟑   

𝟒
× 𝟐 × (𝟐𝝅) = 𝛑𝒂𝟎

𝟑 𝑵𝟐  

N =   𝟏/𝝅𝒂𝟎ِٚٓ صُ، ألعً عؼٍٙب رغبٚٞ ٚؽذح ٚاؽذح اٞ اْ    
𝟑  

½  
     

: فبْ داٌخ اٌّٛعخ اٌّطجؼخ عزظجؼ

𝝍 =   𝟏/𝝅𝒂𝟎
𝟑  

½  
 𝐞 − 𝐫

𝐚𝟎    

:       رؼ١ٍك 

ٌىً فبٕٔب ٠ّىٓ اٌؾظٛي ػٍٝ االؽزّب١ٌبد اٌؾم١م١خ ال٠غبد االٌىزشْٚ فٟ اٌؼٕظش اٌؾغّٟ  13.2ارا اػ١ذ اٌّضبي 

2.2x10( أ) ـِٛلغ ١ٌٚغذ فمؾ ل١ّٙب إٌغج١خ ف١ىْٛ ي
-6

3.1x10( ة)ٚ ٌـ  
-7

. 

: ِضبي 

He ـؽجغ داٌخ اٌّٛعخ ي
+

N= 𝟖/𝝅𝒂𝟎  :اٌغٛاة( 13.2)اٌّؼطبح فٟ اٌّضبي  
𝟑  

½  
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(c )13.3  ٌَاىزن  :

ٝدت اُ : اُ قج٘ه اٝؼبذ ث٘سُ ٝزطيت ٍْب ثأُ ّؼع رسفع ٍْٔ عيٚ اىذٗاه اىَ٘خٞخ ٗإَٖب ثأُ  

ٗثبثذ ( ثأُ رنُ٘ زبدح ٍٗغزذقخ ٗىٖب عشع طفشٛ رقشٝجبً . * )الرنُ٘ داىخ اىَ٘خخ الّٖبئٞخ ثَنبُ ٍب

فٜ خَٞع االٍنْخ ٍبعذا عْذٍب رنُ٘ اُ رىل ٝعْٜ اُ اىذاىخ اىَطجعخ رنُ٘ طفش . اىزطجٞع ٝنُ٘ طفش

اُ ٕزٓ االفزشاػبد ٍطي٘ثخ ىجعغ اىسي٘ه ىَعبدىخ . قَٖٞب ثقَٞخ الّٖبئٞخ ٗاىزٛ ٝنُ٘ غٞش زقٞقٜ

. ٗاىزٜ عْشإب الزقبً . ششٗدَّنش ٗاّٖب رعطٜ زي٘الً ٍقج٘ىخ

ٗسُ فقؾ، ثبٍنبّْب الّٖبئٞخ فٜ مو االٍنْخ ٕ٘ ىٞغذ ٍب اسادٓ اعزٞؼبذ ة(      ψ)   فبىَطيت ثأُ ّدعو 

. ىْقطخ ٍفشدح(    ψ * ψ  ) ـاُ ّزظ٘س داىخ غشٝجخ رعطٜ قٌٞ عيٞب المثش ٍِ قَٞخ ه

ٗاُ اعزٞؼبذ ث٘سُ ٝزؼَِ ثأُ ٍثو ريل اىذٗاه غٞش ٍقج٘ىخ 

الّٖب عزنُ٘ غٞش ٍْطقٞخ ثأ، رَيل امثش ٍِ اززَبىٞخ ٗازذح 

اُ ٕزا . عْذ ّقطخ ٍعْٞخٝدت اُ رنُ٘ اٛ اُ اىدغَٞخ 

اىزسفع ُعجش عْٔ ثزعجٞش ثبىق٘ه اُ داىخ اىَ٘خخ ٝدت اُ رنُ٘ 

 .eginvaluedراد قَٞخ ٍسذدح 

ٗثَب اُ ٍعبدىخ ششٗدَّنش ٕٜ ٍعبدىخ رفبػيٞخ ٍِ اىشرجخ 

ٝدت اُ رنُ٘ ٍسذدح خذاً (   ψ) ـاىثبّٞخ فبُ اىَشزقخ اىثبّٞخ ه

ْٕٗب َٝنِ . االٍنْخارا مبّذ اىَعبدىخ ٍَنِ رطجٞقٖب فٜ مو 

ٗعيٞٔ )اخز اىَشزقخ اىثبّٞخ ىيذاىخ فقؾ ارا مبّذ ٍغزَشح 

 ٗمَب فٜ فغ٘ف الٝنُ٘ ْٕبك خط٘اد زبدح فٖٞب

داىخ اىَ٘خخ ٝدت اُ رسققبىششٗؽ  ٗ فٞٔ: اىشنو اىَدبٗس 

غٞش ٍقج٘ىخ  (a)اىظعجخ ىٖب الخو اُ رنُ٘ ٍقج٘ىخ فبىذاىخ 

غٞش ٍقج٘ىخ ثغجت اُ ٍٞيٖب  (b)ثغجت اّٖب غٞش ٍغزَشح ٗ 

غٞش ٍقج٘ىخ ثغجت اّٖب غٞش ٍشدح اىقَٞخ  (c)غٞش ٍغزَش ٗ

غٞش ٍقج٘ىخ ثبّٖب غٞش ٍسذدح اىقَٞخ ػَِ ٍذٙ  (d)ٗ ( xىٖب امثش ٍِ قَٞخ ىْقطخ رقع عيٚ اىَس٘س )

 .xٍِ ٍس٘س 

اٛ (. ٔٝفغٞش فدبئٜ اٛ الٝ٘خذ د)فَثالً عْذ اخز اىَشزقخ االٗىٚ ىيذاىخ فبُ ٍٞيٖب ٝدت اُ ٝنُ٘ ٍغزَش 

أّ عْزعبٍو ٍع دٗاه ٍ٘خخ زقٞقٞخ 

 :رنُ٘ داىخ اىَ٘خخ زقٞقٞخ ٍٗقج٘ىخ فقؾ ارا مبّذ* 

اُ رنُ٘ ٍسذدح  -راد قَٞخ ٍفشدح ، د -ىٖب ٍٞو ٍغزَش ، ج -ٍغزَشح ، ة -أ

اُ اىزسفظبد اىقبعٞخ اعالٓ ىسو ٍعبدىخ ششٗدَّنش ردعو زيٖب غٞش زقٞقٜ اال فٜ زبالد ٍسذدح ٍِ 

(. اٛ غٞش ٍَنْخ الٛ قٌٞ عش٘ائٞخ) Eاىطبقخ 

. ٗثعجبسح اخشٙ، اىدغَٞخ ٍَنِ اُ رَزيل فقؾ ؽبقبد ٍسذدح ٗاال داىخ اىَ٘خخ ىٖب عزنُ٘ غٞش ٍقج٘ىخ
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:   ٍجبدئ ٍٞنبّٞل اىنٌ  13.4

. اىَ٘خخ رسز٘ٛ مو ٍبرشٝذ رعئَ ٍِ اىْزبئح اىَخزجشٝخ ٗاىزٜ َٝنِ اخشائٖب عيٚ اىْظبًاُ داىخ 

َٝنِ ر٘ػٞر ّظشٝخ اىنٌ ثبالعزَبد عيٚ اىزطجٞقبد اىَخزجشّٝخ اٗ ثأعزخذاً َّ٘رج اىدغَٞخ اىسشح فٜ 

اّفبً ( 3)ٛ اىَعبدىخ ّٗسِ اطالً قذ مزجْب زالً ىَعبدىخ ششٗدَّنش ىيسشمخ االّزقبىٞخ اىسشح مَب ف. اردبٓ ٗازذ

( : 2)ٗمبُ زبىخ خبطخ ىيسو اىعبً ىيَعبدىخ 

 

(.   p=k ℏ)    رشٞش اىٚ اُ اىدغَٞخ ىٖب صخٌ خطٜ   k ـٗقذ سأْٝب اُ داىخ اىَ٘خخ قذ اعطٞذ قَٞخ ه

.  A  ٗB ِٝ ٍعبٍواهٗازذ اىَعبدالد اىزٜ عْششزٖب االُ ٕٜ ريل اىزٜ رسز٘ٛ عيٚ 

 

Observables & Operators  

قذ ُمزجذ ثبىشنو اىزبىٜ  ( 1)ىْفزشع اُ اىَعبدىخ 

Hψ = Eψ  : with  H = -(ℏ2/2m)(d2/dx2 ) + V ………………..(2) 

خز ٍشزقزٔ ٝبٗفٜ ٕزٓ اىسبىخ (   ψ)ٕ٘ زبسط اٗ عبٍو اٗ ٍزغّٞش ٝعَو عيٚ اىذاىخ  Hْٕٗب 

رُ٘ ٕبٍٞو -ٝيعت اىذٗس اىخبص فٜ ٍٞنبّٞل اىنٌ ٗٝذعٚ ثسبسط( H)فبىسبسط . اىثبّٞخ

Hamiltonian   ٌّغجخ ىيعبىWilliam Hamilton  ٔس اىَٞنبّٞل اىزقيٞذٛ ثزس٘ٝي ّ٘ اىزٛ ؽ

فبُ ٍعبدىخ ششٗدَّنش عزنُ٘ ىٖب (   =  E ψ  H ψ)  فعْذ مزبثخ . ٍجبششحً اىٚ ٍٞنبّٞل اىنٌ

: مَب ٝيٜ    Eigen value equationقٌٞ زذّٝخ ٍعبدىخ 

(Operator) (function) = (numerical factor) (same function) . . . . . . (3) 

فبُ اىعبٍو اىعذدٛ اىٚ اىَِٞٞ ٗاىزٛ ٝذعٚ ثبىقَٞخ اىسذّٝخ (     Hψ = Eψ)  ففٜ زبىخ 

ساىٜ ٝدت اُ رنُ٘ ّفغٖب فٜ مال اىدبّجِٞ فٜ ٍعبدىخ اىقَٞخ )، ٗاىذاىخ  Eىيسبسط ٕ٘ اىطبقخ 

ٗفٜ زبىزْب ٕزٓ اىذاىخ اىسذٝخ . اىسذٝخ عزنُ٘ اىذاىخ اىسذّٝخ اىزٜ رشٞش اىٚ اىقَٞخ( اىسذٝخ

 (.E)عزنُ٘ داىخ اىَ٘خخ اىزٜ رشٞش اىٚ اىطبقخ 

 :اُ إٌ ٍعبدالد اىقٌٞ اىسذٝخ ٕٜ ريل اىزٜ رأخز اىشنو اىزبىٜ

(Operator) (Wave function) = (observable) (wave function)  

                                                =( energy) (wave function) 

ٗاىزٜ رذعٚ )ٗاىزٜ َٝنِ اعبدرٖب ثبىْغجخ ىيخظبئض االخشٙ . ٗاىزٜ رَثو ٍعبدىخ ششٗدَّنش

 :ٗثشنو عبً رنزت اىَعبدىخ اعالٓ ثبىزشرٞت اىزبىٜ( ثَشاقجبد اىْظبً( اىخظبئض)
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(Operator) (wave function) = (observable) (wave function). . . . . . (4a) 

 :رَثو مَب ٝيٜٗ

     Ô𝝍 = 𝑂𝝍     ……………………… .𝟒𝒃  

 

 ـٗاىزٛ ٝنزت اه(  Hameltonaion Hٍثو اىسبسط اىٖبٍيزّٜ٘ )زبسط     (   Ȏ)  ْٕٗب 

observable (O ) ٍثو اىطبقخE .

 ـاىزٛ ٝشٞش اىٚ اه operatorٗمزىل اىسبسط (    ψ)  ٍِٗ ثٌ فبرا عيَْب داىخ اىَ٘خخ 

Observable (ًٍشاقت اىْظب ) ىيْظبً اىَطي٘ة دساعزٔ، فبّْب َٝنِ اعزْزبج ّبرح اٛ ٍشبٕذح

ىَعبدىخ اىقٌٞ  Oٗرىل ثأّزخبة اىعبٍو ( ٍثو ؽبقخ اىزسح)، ىيخبطّٞخ اٗ اٛ رأثٞش ىزيل اىخبطّٞخ

( ٍشاقت اىْظبً)اىزٛ ٝقبثو  Operatorاىسذّٝخ اىَقبثيخ، فأٗه خط٘ح ٕٜ اٝدبد اىسبسط 

Observable ؽٚاىَع .

 postulateفشػٞبد  اٗ ىيضخٌ اىخطٜ رنُ٘ ازذٙ ٍغيَبد Operatorٗاُ ٕٞئخ اىسبسط 

 :ٍٞنبّٞل اىنٌ

𝑃 =   
ℏ

𝐢
 𝐝 𝐝𝐱    ……………………………… . . (𝟓) 

𝑃 =  
ℏ

𝒊
  

𝒅𝝍

𝒅𝒙
  

  ـ، عيْٞب ٍفبػيخ داىخ اىَ٘خخ ثبىْغجخ ه  ٗالخو اٝدبد قَٞخ اىضخٌ اىخطٜ اىزٛ رَينٔ اىدغَٞخ

x   ٌثٌ ّأخز اىضخ ٍِٗP ٍعبدىخ اىقٌٞ اىسذّٝخ ٍِ :

(ℏ/𝒊)(𝒅𝝍/𝒅𝒙) = 𝑷 𝝍  ………………… . (𝟔)   

ثبىْغجخ ىيَ٘قع ٕ٘ اٝؼبً ازذ اىَغيَبد االعبعّٞخ  Operatorمَب اُ ٕٞئخ اىسبسط * 

(    x) ٕٗ٘ ثجغبؽخ اىؼشة ثبالزذاثٜ . ىَٞنبّٞل اىنٌ

اّفبً، ( 1)الزذ دٗاه اىَ٘خخ ىيدغَٞخ اىسشح اىَعطبح فٜ اىَعبدىخ  B = 0فَثالً ىْفزشع اّزخجْب 

ψ=e فأُ
ikx

   ُّ   ٗ: 

 
ℏ

𝒊
  

𝒅𝝍
𝒅𝒙

 = 𝑨 
ℏ
𝒊
  
𝒅𝒆𝒊𝒌𝒙

𝒅𝒙
 = 𝑨 

ℏ
𝒊
  𝒊𝒌 𝒆𝒊𝒌𝒙 = 𝒌ℏ𝑨𝒆𝒊𝒌𝒙

= 𝒌ℏ𝝍  
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فجْفظ .  A = 0ٗىنِ ىْفزشع اّْب اخزشّب داىخ اىَ٘خخ ٗفٖٞب . مَب ّعيٌ ( P=𝒌ℏ)     ٗاُ  

: اىخط٘اد ّدذ اُ

 
ℏ

𝒊
  

𝒅𝝍
𝒅𝒙

 = 𝑩 
ℏ
𝒊
  
𝒅𝒆 −𝒊𝒌𝒙

𝒅𝒙
 = 𝑩 

ℏ
𝒊
  𝒊𝒌 𝒆−𝒊𝒌𝒙

= 𝒌ℏ𝑩𝒆−𝒊𝒌𝒙 = −𝒌ℏ𝝍 

 

ىٖب ّفظ قَٞخ اىضخٌ (     𝒆 −𝒊𝒌𝒙)     ٗقذ اظٖشد اُ اىدغَٞخ اىَ٘ط٘فخ ثذاىخ اىَ٘خخ 

اىضخٌ ٕٜ مَٞخ ٍزدٖخ ٗاُ )   x-ٗىنِ االُ ىٖب صخٌ ثأردبٓ     ( ّٗفظ اىطبقخ اىسشمٞخ)

( االشبسح رعطٜ االردبٓ

 

 Superposition and expectation of values  اىزطبثق ٗر٘قع اىقٌٞ
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 Superposition and expectation of valuesاىزطبثق ٗر٘قغ اىقٌٞ  

، فَب ٕٜ قَٞخ اىضخٌ اىخطٜ ىزيل  A = Bىْفزشع أّ ىذْٝب داىخ ٍ٘جخ ىجغَٞخ دشح فٖٞب  

 اىجغَٞخ ؟

فأٗالً رنُ٘ داىخ . فأّْب ثغشػخ ّذخو فٜ دو ريل اىَشنيخ Operator ـارا اعزخذٍْب رقْٞخ اه

: اىَ٘جخ ٕٜ

𝝍 = 𝑨 𝒆𝒊𝒌𝒙 +  𝒆−𝒊𝒌𝒙  =  𝟐𝑨𝑪𝒐𝒔𝒌𝒙  

فْجذ (     𝑃)    ـٕٗزٓ داىخ ٍ٘جخ ربٍخ اٗ َّ٘رجٞخ ٍَٗزبصح، ثَْٞب ػْذ ديٖب ثبىْغجخ ه

 

 

ْٕٗب ىٞغذ ٍؼبدىخ قٌٞ دذّٝخ ثغجت اُ اىذاىخ فٜ جٖخ اىَِٞٞ رخزيف ػِ ريل االطيٞخ، فؼْذ 

فٜ . ٍبرا صخٌ ريل اىجغَٞخ غٞش ٍذذددذٗس رىل فأُ ٍٞنبّٞل اىنٌ ٝطيت ٍْب ر٘ػٞخ رىل اٛ ه

دِٞ اُ اىضخٌ ىٌ ٝنِ غٞش ٍذذد ميٞبً، ثغجت اُ جٞت رَبً داىخ اىَ٘جخ ٝنُ٘ دبطو جَغ 

ٗمَب سئْٞب مٍو         𝒆𝒊𝒌𝒙           ٗ𝒆−𝒊𝒌𝒙      ـه( اىششؽ اىزقْٜ اٗ اىفْٜ ٕ٘ رطبثق خطٜ)

. ٍَْٖب ٝشٞش اىٚ دبىخ صخٌ ٍذذدح مٍو ػيٚ دذح

 :سٍضٝبً مَب ٝيٜ Superpositionمِ مزبثخ اىزطبثق ٌٗٝ

𝝍 =     ○→)  +  𝝍( ←○  

: مَب ٝيٜح ٗر٘ع

رزذشك ّذ٘  ، ٗىنِ ّظف اىقٞبعبد عزظٖش(  ℏ𝘬 )ارا قٞظ صخٌ اىجغَٞخ فأُ قَٞزٔ عزنُ٘ 

 .اىٞغبس

ّٗفظ اىز٘ػٞخ ٝنُ٘ ثبىْغجخ ىذاىخ ٍ٘جخ مزجذ ثٖٞئخ اىزطبثق ٍضالً ارا مبّذ داىخ ٍ٘جخ رنُ٘ 

: دبطو جَغ ىؼذح دٗاه ٍ٘جّٞخ ىضخً٘ خطّٞخ ٍخزيفخ ٗقذ مزجذ ثبىٖٞئخ اىزبىٞخ 

𝝍 =  𝑪𝟏𝝍 
𝒎𝒐𝒎𝒊𝒏𝒕𝒖𝒎𝟏

 + 𝑪𝟐𝝍 
𝒎𝒐𝒎𝒊𝒏𝒕𝒖𝒎𝟐

+ … ..  

 :َٕب ٍؼبٍالد فبُ ٍٞنبّٞل اىنٌ عْٞجض ٍب ٝيٜ(   𝑪𝟏    ٗ  𝑪𝟐     ٗ00000)    دٞش اُ 

َٝنِ  (momentum2)ٗ  (momentum1)ػْذٍب ٝقبط اىضخٌ، اُ ادذٙ اىقٌٞ  -1

 .اٝجبدَٕب ارا ٗقؼذ فقؾ اىذٗاه اىذذٝخ فٜ اىزطبثق
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 .عْجذ أّ الَٝنِ رذذٝذ اىقٌٞ اىَذزَيخ اىزٜ اعزْزجْبٕب اّٖب غٞش ٍطبثقخ -2

ىيَؼبٍو      اىَشثغفٜ عيغيخ ٍززبىٞخ ٝزْبعت ٍغ        momentum1  اُ ادزَبىٞخ قٞبط -3

𝑪𝟏   (٘ـص ٝزْبعت هػيٚ ٗجٔ اىخظ      𝑪𝟏
∗  
𝑪𝟏         ُارا مب𝑪𝟏    ّٗفظ اىشئ ( ٍؼقذ

. ىيقٌٞ االخشٙ

فبىقَٞخ  observable ـٍؼذه اىقَٞخ ىؼذد مجٞش ٍِ اىَشبٕذاد ٝؼطٚ ثبىقَٞخ اىَز٘قؼخ ىو -4

>:   اىشٍض ) expectation valueاىَز٘قؼخ  𝑶 : رذغت ٍِ داىخ اىَ٘جخ مَب ٝيٜ (       <

رُؼشف   observable ـ فبُ اىقَٞخاىَز٘قؼخ ىو(     𝝍  )  ارا ٗطف اىْظبً ثذاىخ ٍ٘جخ ٍطجؼخ 

: مَب ٝيٜ

  𝑬𝒙𝒑𝒆𝒄𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑽𝒂𝒍𝒖𝒆 𝒐𝒇 𝑶:  < 𝑶 > =   𝝍
∗
  Ô 𝝍 𝒅𝝉   … . . (𝟕)   

أٛ ىيقٌٞ اىَشبٕذح أٛ اىزٜ رٌ )  Oٝشٞش اىٚ ( دبسط) سٝبػٜ ٕ٘ ػبٍو(    Ô)   دٞش اُ 

. (اىذظ٘ه ػيٖٞب رجشٝجٞب

 13.5ٍضبه  

 ادغت ٍز٘عؾ اىَغبفخ الىنزشُٗ ػِ ّ٘اح رسح اىٖٞذسٗجِٞ

: اىذو 

اىغبثق ٗاُ االٗثشٝزش اىَقبثو ( 13.3)ىقذ دظيْب ػيٚ اىذاىخ اىَطجؼخ فٜ اىَضبه 

. rىيَغبفخ ػِ اىْ٘اح ٝنُ٘ ػَيٞخ اىؼشة ثبىَقذاس 

 

13.4(c)ٍجذء اىالرذذٝذ   : the uncertainty principle  

، ٕٜٗ رشٞش اىٚ دبىخ ٍذذدح ىيضخٌ      𝑨𝒆𝒊𝒌𝒙  ىقذ شبٕذّب اُ داىخ اىَ٘جخ ىيجغَٞخ رنُ٘ 

ٍ٘قغ ريل ُ ٗىنِ َٝنِ اُ ّغأه ع(   𝒌ℏ)  اىخطٜ، ٗىْجؼيٖب رْزقو ّذ٘ اىَِٞٞ ٗثضخٌ 

. اىجغَٞخ ػْذٍب رنُ٘ فٜ ريل اىذبىخ

𝝍)    اُ ر٘ػٞخ ث٘سُ ٝجٞت ػيٚ ٕزا اىزغبؤه ثٖٞئخ مضبفخ االدزَبىٞخ 
∗
 𝝍    ) ٓٗفٜ ٕز ،

 :اىذبىخ ّجذ

𝝍
∗
 𝝍 =   𝑨𝒆𝒊𝒌𝒙  

∗ 
 𝑨𝒆𝒊𝒌𝒙   =  𝑨𝟐  𝑨𝒆−𝒊𝒌𝒙    𝑨𝒆𝒊𝒌𝒙  =  𝑨𝟐     
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ٍِٗ صٌ فبُ اىجغَٞخ ىٖب .    𝒙  ـ ٗرنُ٘ غٞش ٍشرجطخ ة    𝑨𝟐   اُ مضبفخ االدزَبىٞخ ٕزٓ صبثزخ

. ادزَبىٞخ ٍزغبٗٝخ ٕٜٗ ّفغٖب فٜ اٛ ٍ٘قغ ٗجذد

اُ رىل . ٗثزؼجٞش اخش ارا ُدذد اىضخٌ ثذقخ، ٝنُ٘ ٍِ غٞش اىَذزَو اعزْزبط ٍ٘قغ اىجغَٞخ

فٜ اىالرذذٝذ مَب اُ ٍِ ادذ ٍجبدئ اىنٌ ْٝض أّ ٍِ غٞش  ٝضّجشؽ اىْظف االٗه ٍِ ٍجذءٕب

. قغ اىجغَٞخ فٜ اُ ٗادذاىََنِ رذذٝذ صخٌ ٍٗ٘

ٗقجو ششح ٕزا اىَجذء ثزفظٞو امضش ػيْٞب اُ ّْبقش اىْظف اىضبّٜ ٍْٔ ثأّٔ ارا ُػيٌ اىَ٘قغ 

ىيجغَٞخ ثبىؼجؾ فأّْب الَٝنِ اُ ّجذ اٛ قَٞخ ىيضخٌ، فبىجذه اػالٓ ٝق٘دّب اىٚ فنشح رَضٞو داىخ 

 :ٍ٘جخ مَزطبثقخ اىذٗاه اىذذّٝخ، ٗرجشٙ مَب ٝيٜ

َٝخ فٜ ٍ٘قغ ٍذذد، فبُ داىزٖب اىَ٘جٞخ ارا ػيَْب جظ

ٝجت اُ رنُ٘ مجٞشح ٗرنُ٘ طفش فٜ اىَ٘اقغ االخشٙ 

  مَب فٜ اىشنو اىَجبٗس

اُ ٍضو داىخ اىَ٘جخ ٕزٓ َٝنِ اٝجبدٕب ٍِ دبطو جَغ 

عزؼطٜ ( جٞت اٗ جٞت رَبً)ػذد قيٞو ٍِ دٗاه اىَ٘جخ 

( a)ادزَبه ػشٝغ مَب فٜ اىشنو 

 

ىيَزطبثقبد ٍِ دٗاه اىَ٘جخ فبُ داىخ ٗىنِ ثضٝبدح اىؼذد 

اىَ٘جخ رظجخ امضش دذح ثغجت اىزذاخو ثِٞ اىَ٘اقغ 

، (2-8.31)مَب فٜ اىشنو . اىَ٘ججخ ٗاىغبىجخ ىيَنّ٘بد

ٗٝأخز ػذد الّٖبئٜ فبُ داىخ اىَ٘جخ عزظجخ دبدح جذاً 

، ٗاىزٜ رشٞش اىٚ (8.30)اٗ ّجشح ػٞقخ مَب فٜ اىشنو 

ىٚ دغبة ػٞبع جَٞغ رَ٘قغ ٍزْبٕٜ اىذقخ ٗىنْٔ ع

. اىَؼيٍ٘بد د٘ه اىضخٌ

اىٚ ط٘سح  Werner Heisenberg ػْذٕب ر٘طو

  :مَب ٝيٜ صخٌ –مَٞخ رذػٚ ػالقخ ػذً رأمٞذ ٍ٘قغ 

𝜹𝛲𝜹𝑞 ≥ ½ℏ ……………… (𝟖)     

 

ٕٗ٘ اّذشاف ٍؼذه اىجزس اىزشثٞؼٜ )َٝضو اىشل فٜ اىضخٌ اىخطٜ (  𝜹𝛲)  دٞش اُ 

(root-meansquare, RMS deviation) ٔىيضخٌ ٍِ ٍز٘عؾ قَٞز ) ٗ  (𝜹𝑞   ) ٕ٘

ٍِ ٍؼذه اىَ٘قغ اعبعبً ّظف اىؼشع ىيزطبثق فٜ  RMSاٛ االّذشاف  فٜ )اىشل فٜ اىَ٘قغ 

ٝشٞشاُ اىٚ ّفظ االرجبٓ فٜ اىفؼبء ٗمزىل ثبىْغجخ ىيَ٘قغ     P      ٗqٗ  ( اىشنو اىغبثق
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(   x)  ٍذذداُ ثؼالقخ اىالدقخ، اىَ٘قغ ػيٚ  ٗاىضخٌ ثَ٘اصارٔ ار ٝنّ٘بُ(   x)  ػيٚ اىَذ٘س 

. دح اٗ ٍَْ٘ػخٗالرنُ٘ ٍقٞذح اٗ ٍذذ    zاٗ      yػيٚ اٍزذاد   ٗاىذشمخ 

 

 

 

اىشنو  اىَجبٗس ٗفٞٔ  ٗ اىزٛ َٝضو داىخ ٍ٘جخ  •

ىجغَٞخ ٗقذ ُدذد ٍ٘قؼٖب ثشنو ٍشٝغ ٗىنِ 

َٝنِ  اٝجذٓ ثبخز ػذح ٍزطبثقبد ىذاىخ اىَ٘جخ 

ًء اٗاىزٛ ٝزذاخو  رذاخال ثِٗىط٘ه ٍ٘جٜ ٍذذد 

فٜ ٍنبُ ٗادذ ٗىنِ رذاخال ٕذاٍب فٜ اىَ٘اقغ 

ٗمَب ّشبٕذ ار ميَب صادح اىَزطبثقبد   0االخشٙ

اطجخ اىَ٘قغ امضش دقخ ٗمَب فٜ اىَْذْٚ 

ٗ ػيٞٔ  عْذزبط اىٚ   21ٗ   5ٗ   2 اىَإشش ثـ 

ػذد غٞش ٍذذد الٝجبد داىخ ٍ٘جخ ىجغَٞخ 

  0ٍذذدح ثَ٘قغ  ٍذذد ثذقخ

 

ٝؼيق :   رَشِٝ* 

رطجق ػيٚ ػذد ٍِ اىَشبٕذاد (     ٕٞضّجشؽ)اُ ػالقخ 

غٞش ريل اىزٜ ( مبىطبقخ ٍؼشٗثخ فٜ اىضٍِ)اىفٞضٝبئٞخ 

رخض اىَ٘قغ ٗاىضخٌ ار ٝزؼَْبُ اىطبقخ ٗاىؼَش اىضٍْٜ 

ٗاىزٜ عْ٘اجٖٖب فٜ )ٗخظبئض رزؼيق ثبىضخٌ اىضاٗٛ 

(. اىَذبػشاد اىقبدٍخ
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 309ص   13.6ٍضبه 

10)   ٕٜ ػَِ  1.0gارا مبّذ عشػخ جغٌٞ ٍقزٗف مزيزٔ 
-6

ms
-1

ادغت ٍقذاس اىشنو فٜ (  

. اىَ٘قغ

: ؽشٝقخ اىذو 

 .ٕ٘ ٍقذاس اىشل فٜ اىغشػخ(    𝜹 𝝂)   دٞش اُ 𝛿P  ٍِ   ( 𝒎𝜹 𝝂  )ٍِّ ر

𝜹𝛲𝜹𝑞صٌ اعزخذً اىَؼبدىخ       ≥ ½ℏ      ىزقذٝش اقو شل فٜ اىَ٘قغ  (𝜹𝑞       )

: اىج٘اة 

: اقو شل فٜ اىَ٘قغ ٝنُ٘ 

𝜹𝑞 = ℏ
𝟐𝒎𝜹𝝂 = 𝟏. 𝟎𝟓𝟓 × 𝟏𝟎−𝟑𝟒𝑱𝒔 𝟐 ×  𝟏.𝟎 × 𝟏𝟎−𝟑𝙠𝙜 ×  𝟏 × 𝟏𝟎−𝟔𝙢𝒔−𝟏   

                          = 𝟓 × 𝟏𝟎−𝟐𝟔 𝙢          

 

: رؼيٞق 

مزيخ اُ رىل اىَقذاس ٝؼزجش ٍَٖو ىيجغَٞبد ثٖزا اىذجٌ، ثَْٞب، ػْذٍب رنُ٘ اىنزيخ ٕٜ ثقذس 

االىنزشُٗ، فبُ ٍقذاس اىشل فٜ اىَ٘قغ فٜ اىغشػخ ىيغشػخ اىَؼطبح، عٞنُ٘ امجش ثنضٞش ٍِ 

. اثؼبد اىزسح، ٗمزىل ثبىْغجخ الٛ ٍغبس ىَقزٗف الَٝنِ اٝجبد ٍ٘قؼٔ ٗصخَٔ فٜ اُ ٗادذ

 

: ٍضبه 

( ثؼذٕب   𝟐𝙖𝟎)   خَِ اقو شل فٜ اىغشػخ الىنزشُٗ فٜ رسح اىٖٞذسٗجِٞ 
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