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:  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 
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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 
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 -------(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•


