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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



7
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


