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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


