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السﻘم ﺲﻂﻐﺿﻃ ورﺖمﺋ ا� وبرﺾاته
أﻊﻘً بﺿﻃ ﺸﻎ ﻄﻂﺗﺼﻈا اﻓول لمادة الفﻐﺞﻏاء الطﺊﻐﺋ ،المﻂﺗﺺ ﻏﺪﻃ تﻂﺚﻐﺧاً لﻂفﺧﻀ با�ضاﺸﺋ إلى
أﺠﺆﻂﺋ أتمﺎﺋ ﺸﻎ ﻇﻋاﻏﺋ المﻂﺗﺺ
ﻇرجﻌ أن ﻇﺼﺛم لﺿﻃ الﺳﻌن ﺸﻎ دراﺠﺋ ﻊﺜه المادة
وﻇﻈﻌه ﺲﻂى أن المﻂﺗﺺ ﻗ ﻏﺶﻈﻎ بﺤﺿﻀ ﺾاﻄﻀ ﺲﻆ الﺿﺎاب إﻇما ﻊﻌ لﺎسﻋﻐﻀ الﺛراﺠﺋ
.....................................................................
بسﻃ ا� ﻇﺊﺛأ

ا�ﺣﺳاﺲات الﺿﻋرﺬﻐسﻐﺋ ﺬﺊﻐﺳﺎﻋا إ ّﻄا ﻄﻌجﻐﺋ أو جسمﻐﺋ.
الفﻐﺞﻏاء الﺎﺼﻂﻐﺛﻏﺋ تﺎمﻐﺞ بمﻌضﻌﺲﻐﻆ ﻊما:
المﻌجﺋ

الﺔسﻐﻃ

تﺎمﻐﺞ بسرﺲﺋ وﺾﺎﻂﺋ وﺬاﺻﺋ.

تﺎمﻐﺞ بﺎﻌاترﻊا وﺬﻌلﻋا المﻌجﻎ.

تﺎمﻐﺞ بﺳمﻂﻐﺋ الﺎﺧادم.

تﺎمﻐﺞ بﺰاﻊرتﻎ الﺎﺛاخﻀ واﻗﻇﺳراج.

ﻏﺎمرﺾﺞ الﺔسﻐﻃ ﺸﻎ ﻄﻌضع ﻄﺳﻐﻆ ﺸﻎ
لﺗﺰﺋ ﻄﺳﻐﻈﺋ.

لﻐسﺌ ﻄﺎمرﺾﺞة ﺸﻎ ﻇﺼطﺋ ﻄﺳﻐﻈﺋ ﺲﻈﺛ لﺗﺰﺋ
ﻄﺳﻐﻈﺋ بﻀ تﻈﺎﺤر ﻄمﺎﺛة.

اجﺎﻋﺛ الﺳﻂماء ﺸﻎ دراﺠﺋ اﻗﺣﺳاﺲات الﺿﻋرﺬﻐسﻐﺋ وﻄﻈﻋﻃ:
ﻄاﺾسﻌﻏﻀ

ﻏاﻇﺴ

ﺸرﻇﻐﻀ

أﺣﺳﺋ ضﻌئﻐﺋ

أﺣﺳﺋ ضﻌئﻐﺋ

إﺣﺳاﺲات الﺿﻋرﺬﻐسﻐﺋ

الﺎﺛاخﻀ

اﻗﻇﺳراج

ﺬﺊﻐﺳﺋ ﻄﻌجﻐﺋ

خاﺦﻐات ﻄﻌجﻐﺋ

خاﺦﻐات ﻄﻌجﻐﺋ
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أﺐﺊﺎﺌ تﺔارب ﻄاﺾسﻌﻏﻀ أن
 .1لﻖﺣﺳاﺲات الﺿﻋرﺬﻐسﻐﺋ ﺲاﻄﺋ ﺬﺊﻐﺳﺋ ﻄﻌجﻐﺋ.
 .2تسارع جسﻐمات ﻄﺤﺗﻌﻇﺋ ﻏﻈﺎﺒ أﻄﻌاج ﺾﻋرﺬﻐسﻐﺋ.
 .3ﺠرﺲﺋ اﻇﺎﺤار اﻓﻄﻌاج الﺿﻋرﺬﻐسﻐﺋ ﻊﻎ ﻊﻎ ﺠرﺲﺋ الﺪﻌء .c
 اﻓﻄﻌاج الﺿﻋرﺬﻐسﻐﺋ :تﺧﺛر ﺲﻆ تسارع جسﻐمات ﻄﺤﺗﻌﻇﺋ ،تﺎﺿﻌن ﻄﻆ ﺖﺼﻂﻐﻆ أﺖﺛﻊما
ﺾﻋربائﻎ والﺑاﻇﻎ ﻄﺶﻈاﺬﻐسﻎ ،ﻏﺳاﻄﺛ أﺖﺛﻊما ا�خر ،وﻏﻋﺎﺞان ﺸﻎ اتﺔاه ﻏﺎﺳاﻄﺛ ﻄع اتﺔاه
اﻇﺎﺤار المﻌجﺋ ،بسرﺲﺋ تساوي ﺠرﺲﺋ اﻇﺎﺤار الﺪﻌء  cﺸﻎ الﺚﻘء.

• تﺧﻈّﺷ اﻓﻄﻌاج الﺿﻋرﺬﻐسﻐﺋ وﺸﺼاً لﺎﻈاﺻص ﺬﻌلﻋا المﻌجﻎ إلى:
 .1أﻄﻌاج رادﻏﻌﻏﺋ ﺬﻌﻏﻂﺋ.
 .2أﻄﻌاج رادﻏﻌﻏﺋ .AM
 .3أﻄﻌاج رادﻏﻌﻏﺋ .FM
 .4أﻄﻌاج ﻄﺿروﻏﺋ.
 .5أﻄﻌاج تﺗﺌ ﺖمراء.
 .6الﺪﻌء المرئﻎ.
 .7أﺣﺳﺋ ﺸﻌق بﻈفسﺔﻐﺋ.
 .8أﺣﺳﺋ ﺠﻐﻈﻐﺋ.
 .9أﺣﺳﺋ غاﻄا.
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الﺿمﻐﺋ
ﺸرضﻐﺋ بﻘﻇك
ّ
ﻏفسر إﺣﺳاع الﺔسﻃ اﻓﺠﻌد ،الﺜي تﺎﻌزع
ﻄﺿماة ،ﻄما ّ
ﺬاﺻﺋ ا�ﺣﺳاﺲات الﺿﻋرﺬﻐسﻐﺋ ّ
ﺬاﺻﺎه ﺲﻂى اﻓﻄﻌاج الطﻌلﻐﺋ المﺚﺎﻂفﺋ.
ﺾﻃ ﻊﻌ ﺸﻌتﻌن وﻏسﻂك ﺠﻂﻌك جسﻐمات ﻄادﻏﺋ ﺲﻈﺛ تفاﺲﻂه ﻄع الﺿﺎروﻇات المادة.
ﺾﻀ ّ
)ﺾﻃ(  Eminبﺎﻌاتر الﺤﺗﻈﺋ المﻋﺎﺞة  fالﺎﻎ أﻇﺎﺔﺌ المﻌجﺋ
تﺎﺳﻂّﺺ ﺬاﺻﺋ ﺾﻀ ﺸﻌتﻌن ّ
الﺿﻋرﺬﻐسﻐﺋ بﺛاﻏ ًﺋ . Emin =h.f
ﺾمات ﻄﻆ الطاﺻﺋ.
اﻗﻄﺎﺧاص و ا�ﺦﺛار ﻏﺎﻃ وﺸﺺ ّ
آﻏﻈﺤﺎاﻏﻆ
اﺲﺎمﺛ ﺲﻂى ﺸرضﻐﺋ بﻘﻇك الﺿمﻐﺋ لﺎفسﻐر المفﺳﻌل الﺿﻋرضﻌئﻎ) .ﺖﺧﻀ ﺲﻂى جائﺞة
ﻇﻌبﻀ لﻋﺜا الﺎفسﻐر(.
الﺪﻌء ﻄﺂلﺷ ﻄﻆ ﺾمات ﻄﻆ الطاﺻﺋ ﻊﻎ الفﻌتﻌﻇات.
الفﻌتﻌﻇات تسﻂك ﺠﻂﻌك جسﻐمات تﺎﺗرك بسرﺲﺋ الﺪﻌء .c

ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻜﻬﺮﺿﻮﺋﻲ:
ﺾمات الطاﺻﺋ )الفﻌتﻌﻇات( ﺲﻂى
ﻇﺼﻌم بﺎسﻂﻐط ﺖﺞﻄﺋ ﻄﻆ اﻓﺣﺳﺋ الﺿﻋرﺬﻐسﻐﺋ المﺿ ّﻌﻇﺋ ﻄﻆ ّ
ﻏﺎﻃ ﻇﺞع الﺿﺎروﻇات ﺲﻆ ﺠطح
ﻏﺎﻃ أو ﻗ ّ
ﺠطح ﻄﺳﺛن ,و تﺊﺳاً لﺼﻐمﺋ تﻌاتر ﻊﺜه الفﻌتﻌﻇات ّ
المﺳﺛن.
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ﻇمﻐﺞ الﺗالﺎﻐﻆ:
 .1إذا ﺾاﻇﺌ ﺬاﺻﺋ الفﻌتﻌن أﺾﺊر أو تساوي ﺬاﺻﺋ الﺎأﻏﻆ ﺸإﻇﻋا تﺗرر ا�لﺿﺎرون ﻄﻆ المﺳﺛن.
 .2إذا ﺾاﻇﺌ ﺬاﺻﺋ الفﻌتﻌن أﺦﺶر ﻄﻆ ﺬاﺻﺋ الﺎأﻏﻆ ﺸان ا�لﺿﺎرون ﻗ ﻏﺎﺗرر ﻄﻆ المﺳﺛن.

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺍﻟﺘﻮﺍﺗﺮ ﺍﻟﺤﺮﺝ ﻫﻮ ﺃﺻﻐﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﺘﻮﺍﺗﺮ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻥ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻥ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻥ = ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﺄﻳﻦ.

ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻛﻮﻣﺘﻮﻥ
ﺲﻈﺛ تسﻂﻐط ﺸﻌتﻌﻇات اﻓﺣﺳﺋ الﺿﻋرﺬﻐسﻐﺋ ﺲالﻐﺋ الطاﺻﺋ ) اﻓﺣﺳﺋ السﻐﻈﻐﺋ و أﺣﺳﺋ غاﻄا(
)تﺶﻐر اتﺔاﻊﻋا( بطﻌل ﻄﻌجﻎ
ﺲﻂى الﺿﺎرون ﺖر ﻄﺤﺗﻌن ﺸإن ﻊﺜه الفﻌتﻌﻇات تﻈﺎﺑر/تﺎﺤﺎّﺌ ّ
أي تﻌاتر أﺻﻀ و ﺬاﺻﺋ أﺻﻀ .اﻓﻄر الﺜي ﺲﺔﺞت ﺲﻆ تفسﻐره الفﻐﺞﻏاء الﺎﺼﻂﻐﺛﻏﺋ المﻌجﻐﺋ
أﺾﺊر ّ
ﺸﺊﺗسﺈ ﻄﺊﺛأ اﻇﺗفاظ الطاﺻﺋ ﻏﺔﺈ ﺲﻂى الفﻌتﻌﻇات الﺧادرة أن تﻈﺎﺑر ﺲﻆ اﻗلﺿﺎرون ﺖاﻄﻂ ًﺋ
الطاﺻﺋ اﻓﺦﻂﻐﺋ ﻇفسﻋا الﺎﻎ تﺗمﻂﻋا الفﻌتﻌﻇات الساﺻطﺋ /المﻌجﻋﺋ ﺲﻂى اﻗلﺿﺎرون .و
لﺎفسﻐر ﺖادﺐﺋ ﺸﺼﺛان الطاﺻﺋ اﺲﺎمﺛ ﺾﻌﻄﺎﻌن ﺲﻂى الﻈﺰرﻏﺋ الفﻌتﻌﻇﻐﺋ /الﺔسﻐمﻐﺋ لﻔﺣﺳﺋ
الﺿﻋرﺬﻐسﻐﺋو الﻈﺰر إلى ﻊﺜه الﺰاﻊرة ﺲﻂى أﻇﻋا اﺦطﺛام بﻐﻆ الفﻌتﻌﻇات ﺲالﻐﺋ الطاﺻﺋ و
اﻗلﺿﺎروﻇات.

تﺿﻌن ﺬاﺻﺋ الفﻌتﻌن ﺲﻈﺛﻄا ﻏﺿﻌن جسﻐﻃ ﺲﻂى الﻈﺗﻌ الﺎالﻎ:
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لﺿﻆ E = m . c2 :و P = E / C

وﻊﻎ الﺿﺎﻂﺋ الﺗرﺾﻐﺋ لﻖلﺿﺎرون
 .1اﺠﺎطاع ﺾﻌﻄﺎﻌن أن ﻏفسر ﻇﺎائﺒ المﺳطﻐات الﺎﺔرﻏﺊﻐﺋ بﺎطﺊﻐﺺ ﺻﻌاﻇﻐﻆ اﻇﺗفاظ الطاﺻﺋ
واﻗﻇﺛﺸاع لﺔمﻂﺋ الفﻌتﻌن وا�لﺿﺎرون.
 .2إن ﻄفﺳﻌل ﺾﻌﻄﺎﻌن والمفﺳﻌل الﺿﻋرضﻌئﻎ ﻏﺛﺲمان الﻈﺰرﻏﺋ الفﻌتﻌﻇﻐﺋ /الﺔسﻐمﻐﺋ لﻂﺪﻌء.
 .3ﺸﻎ ﻇﺰرﻏﺋ ﺾﻌﻄﺎﻌن الطﻌل المﻌجﻎ لﻂﺪﻌء المﻈﺎﺑر أﺬﻌل بﺼﻂﻐﻀ ﻄﻆ الطﻌل المﻌجﻎ الﻌارد
وﻄﻆ ﺐﻃ تﻌاتره اخفﺨ ﻄما ﻏﺛل ﺲﻂى ﺸﺼﺛان جﺞء ﻄﻆ ﺬاﺻﺎه.

ﺻﻌاﻇﻐﻆ ﺾﻌﻄﺎﻌن:
ﺬﻌل ﻄﻌجﺋ الفﻌتﻌﻇات المﻈﺎﺑرة

ﺖﻐث  m0ﻊﻎ الﺿﺎﻂﺋ السﺿﻌﻇﻐﺋ لﻖلﺿﺎرون ،و
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وﻊﺜا الطﻌل ﻏﺳﺎمﺛ ﺲﻂى الﺞاوﻏﺋ  Ɵوﻊﻌ دائماً ﻏساوي  0.0024 nmﺸﻎ ﺖالﺋ اﻗﻇﺎﺑار الﻈاظمﻎ.

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻛﻮﻣﺘﻮﻥ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ
ﻇسﻂّط ﺸﻌتﻌن ﺬاﺻﺎه ﺲالﻐﺋ ﺾفﻌتﻌن اﻓﺣﺳﺋ السﻐﻈﻐﺋ أو أﺣﺳﺋ غاﻄا ﺲﻂى ذرة ﺐﺼﻐﻂﺋ
ﺾﺜرات الﺿالسﻐﻌم المﻌجﻌدة ﺸﻎ الﺳﺰام ﺸﻐفﺼﺛ ﻊﺜه الفﻌتﻌن جﺞءًا ﻄﻆ ﺬاﺻﺎه ﺸﻎ اﺻﺎﻘع
أﺖﺛ الﺿﺎروﻇات الﺜرة الﺑﺼﻐﻂﺋ وﻏﺚرج بطاﺻﺋ أﺻﻀ ،تﻌاتر أﺻﻀ ،وﺬﻌل ﻄﻌجﻎ أﺾﺊر.
ﺲمﻂﻐاً تسﺎﺚﺛم اﻓﺣﺳﺋ السﻐﻈﻐﺋ ﺸﺼط لﻂﺿﺤﺷ ﺲﻆ ﻊﺤاﺣﺋ الﺳﺰام ،ﺖﻐث ﻏمﺿﻆ
ّ
الﺗﺧﻌل ﺲﻂى ﺬرق ﻄﻈاﺠﺊﺋ باﺠﺎﺚﺛام أﺣﺳﺎﻋا لﻂﺿﺤﺷ ،ﺲﻂى ﺲﺿﺟ أﺣﺳﺋ غاﻄا الﺎﻎ
تﺧﺛر ﺲﻆ الﺳﻈاﺦر المﺤ ّﺳﺋ وﻗ ﻏمﺿﻆ اﺠﺎﺚﺛاﻄﻋا ﺸﻎ الﺿﺤﺷ) .راجع الفﺧﻀ الﺚاﻄﺟ(
ﻇﺿﺤﺷ ﺲﻆ ﻊﺤاﺣﺋ الﺳﺰام با�لﻐﺋ الﺎالﻐﺋ :ﺲﻈﺛ إﺠﺼاط ﺖﺞﻄﺋ ﻄﻆ اﻓﺣﺳﺋ السﻐﻈﻐﺋ ﺲﻂى
ﺣﺛة اﻗﻇﺎﺑار أﺲﻂى بﺼﺛر ﻄا
الﺳﺰام ،ﱠ
ﺸإن ﺸﻌتﻌﻇات ﻊﺜه اﻓﺣﺳﺋ تﺚﺪع لﻘﻇﺎﺑار ،وتﺿﻌن ّ
ﺣﺛة
تﺿﻌن ﺾﺑاﺸﺋ الﺳﺰام أﺾﺊر .و الﺜي ﻏﺛلّﻈا ﺲﻂى وجﻌد ﻊﺤاﺣﺋ الﺳﺰام ﻊﻌ اخﺎﻘف ّ
اﻗﻇﺎﺑار ﻄﻆ ﻇﺼطﺋ ﻓخرى ﺸﻎ الﺳﺰام.
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻃﺮﺩﺍﹰ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺗﺮ ﻭﻋﻜﺴﺎﹰ ﻣﻊ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺟﺔ ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﺜﺎﺭ
ﻓﻮﺗﻮﻥ ﻋﻦ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻥ ﺗﺘﻨﺎﻗﺺ ﻃﺎﻗﺘﻪ.

 ﺲﻈﺛﻄا ﻏﺿﻌن  Ɵ= 0°درجﺋ

 ﺲﻈﺛﻄا ﻏﺿﻌن  Ɵ= 90°درجﺋ

َ λ=λوﻗ ﻏﺗﺛث أي تﺧادم ﻇﺰرًا لﺳﺊﻌر الفﻌتﻌن دون تفاﺲﻀ.
الطﻌل المﻌجﻎ أﺬﻌل بمﺼﺛار ﺬﻌل ﻄﻌجﺋ ﺾﻌﻄﺎﻌن

وﺬﻌل ﻄﻌجﺋ ﺾﻌﻄﺎﻌن  0.0024 nmﺸﻎ ﺖالﺋ اﻗﻇﺎﺑار الﻈاظمﻎ.

 ﺲﻈﺛﻄا ﻏﺿﻌن  Ɵ=180°درجﺋ

ﻏﺿﻌن أﺾﺊر اﻇﺞﻏاح ﺸﻎ الطﻌل المﻌجﻎ وﻏساوي ضﺳﺷ

ﺬﻌل ﻄﻌجﺋ ﺾﻌﻄﺎﻌن) .ادرس ﻄﺑال ﺦفﺗﺋ (19
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1

ﻟﻮﻱ ﺩﻭﺑﺮﻭﻱ
اﺻﺎرح دوبروي أن لﻂمادة ﺬﺊﻐﺳﺋ ﻄﻌجﻐﺋ با�ضاﺸﺋ إلى ﺬﺊﻐﺳﺎﻋا الﺔسﻐمﻐﺋ.
ﻄسﻌغ تﺔرﻏﺊﻎ ،ولﻃ ﻏﺎﻃ الﺎأﺾﺛ ﻄﻆ ﺦﺗﺎه إﻗ بﺳﺛ 3
أي
بﺛاﻏ ًﺋ لﻃ ﻏﺿﻆ ﻗﺻﺎراﺖﺋ ّ
ّ
ﺠﻈﻌات.
ﺾان ﻗﺾﺎﺤاﺸه دور ﻄﻋﻃ ﺸﻎ تطﻌﻏر ﻄﻐﺿاﻇﻐك الﺿﻃ.
ﺖﺧﻀ ﺲﻂى جائﺞة ﻇﻌبﻀ ﻗﺾﺎﺤاﺸه الطﺊﻐﺳﺋ المﻌجﻐﺋ لﻘلﺿﺎروﻇات.
خطﻐاً  pﻏﺳطى بالﺳﻘﺻﺋ
أن لﻖﺣﺳاع ذي الطﻌل المﻌجﻎ  λاﻇﺛﺸاﺲاً
ﺻال دوبروي :ﺾما ﱠ
ﱠ
 p=h/λﻏﺔﺈ أن ﻏﺿﻌن لﻂﺔسﻐﻃ المادي ذي اﻗﻇﺛﺸاع  pﺬﻌل ﻄﻌجﻎ ﻄﺧاﺖﺈ له  λﯾﻌﻄﻰ

ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ:

λ= h/p = h/mv

داﺸﻐسﻌن وجﻐرﻄر
أﺾﺛت تﺔربﺋ داﺸﻐسﻌن و جﻐرﻄر ﺸرضﻐﺋ دوبردي ﺲﻆ ﺬرﻏﺺ تﻌجﻐه ﺖﺞﻄﺋ ﻄﻆ
ّ
اﻗلﺿﺎروﻇات ﺲﻂى بﻂﻌرة ﻇﻐﺿﻀ .

ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺩﺍﻓﻴﺴﻮﻥ ﻭﺟﻴﺮﻣﺮ
 تﻌجﻐه ﺖﺞﻄﺋ ﻄﺎﻌازﻏﺋ ﻄﻆ اﻗلﺿﺎروﻇات وﺖﻐﺛة الطاﺻﺋ ﺲﻂى بﻂﻌرة ﻇﻐﺿﻀ
تﺎﺿﻌن ﻇﻋاﻏات ﺲﺰمى وﺦﺶرى لﻖلﺿﺎروﻇات المﻈﺎﺑرة.
أن ظاﻊرة اﻗﻇﺳراج ﻊﻎ ظاﻊرة
 ﻏﺎﺤﺿﻀ ﻄﺚطط اﻇﺳراج ﻄﺤابه ﻗﻇﺳراج اﻓﺣﺳﺋ السﻐﻈﻐﺋ ،وبما ﱠ
ﻄﻌجﻐﺋ

لﻖلﺿﺎروﻇات ﺬﺊﻐﺳﺋ ﻄﻌجﻐﺋ.

 ﺸﻎ الﺎﺔربﺋ تﻃ اﺠﺎﺚﺛام بﻂﻌرة الﻈﻐﺿﻀ ﺾﺤﺊﺿﺋ لﻘﻇﺳراج ,بسﺊﺈ الﺎرتﻐﺈ المﻈﺰﻃ لﺜرات
الﺊﻂﻌرة الﺜي ﻏﺼﻌم بﺛور الفﺎﺗات ﺸﻎ ﺣﺊﺿﺋ اﻗﻇﺳراج.
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ﻓن الﺎﺊاﺲﺛ
 ﻏمﺿﻆ ﻄﺳرﺸﺋ الطﻌل المﻌجﻎ لﻘلﺿﺎروﻇات ﺲﻂى الرغﻃ ﻄﻆ ﺻﺧره الﺤﺛﻏﺛ ،وذلك ﱠ
بﻐﻆ الﺜرات ﺸﻎ الﺊﻂﻌرة ﻏﺼع ﺸﻎ ﺖﺛود ﻊﺜه المساﺸﺋ.

ﺲﻂﻀ الطﻌل المﻌجﻎ لﻘلﺿﺎرون ﺻﺧﻐر جﺛاً لﺿﻆ ﻏمﺿﻆ ﺾﺤفه:
بمﺳرﺸﺋ:
 .1المساﺸات بﻐﻆ الﺜرات ﺸﻎ بﻂﻌرة الﻈﻐﺿﻀ.
 .2زاوﻏﺋ اﻗﻇﺳراج.
ﻇطﺊﺺ ﺲﻘﺻﺋ براغ ﺸﻎ اﻗﻇﺳراج:
ّ

ﺖﻐث m :ﻊﻎ رتﺊﺋ اﻗﻇﺳراج.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻃﻮﻝ ﻣﻮﺟﺔ ﺩﻭﺑﺮﻭﻱ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻘﺔ ﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻥ ﻳﺘﺤﺮﻙ ﺑﺴﺮﻋﺔ  5.9× 10^6 m/sﻣﻦ
ﺭﺗﺒﺔ 1A°
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺘﺮﻭﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻬﺎ ﺧﻮﺍﺹ ﻣﻮﺟﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎﹰ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺳﺎﻋﺪﺗﻨﺎ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻴﺔ ﻟﻺﻟﻜﺘﺮﻭﻧﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺠﺎﻫﺮ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ.
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1

المﺔاﻊر ا�لﺿﺎروﻇﻐﺋ:

المﺔﻋر اﻗلﺿﺎروﻇﻎ

المﺔﻋر الﺪﻌئﻎ
ﻗ ﻏﺗﺎاج تﺚﻂﻐﺋ.
ﻏﺗﺛ اﻗﻇﺳراج ﻄﻆ المﺼﺛرة الفاﺦﻂﺋ لﻂمﺔﻋر
ّ
الﺪﻌئﻎ.
تﺼﺛر بـ  200nmوﻊﻎ
ﻄﺼﺛرته الفاﺦﻂﺋ ّ
ﺾﺊﻐرة ﺖﻐث ﻗ ﻏﺞﻏﺛ الﺊﺳﺛ بﻐﻆ ذرتﻐﻆ ﺸﻎ
الﺔسﻃ الﺧﻂﺈ ﺲﻆ .0.2 nm

ﻏﺗﺎاج تﺚﻂﻐﺋ الﺗﺔرة الﺎﻎ تمر ﺸﻐﻋا ﺖﺞﻄﺋ
اﻗﺾﺎروﻇات إلى الﺳﻐﻈﺋ ﺖﺎى ﻗتﺎأﺐر بالﺗﺼﻀ
الﺿﻋربائﻎ والمﺶﻈاﺬﻐسﻎ المﺔاورﻏﻆ) .لﺜا
ﺲﻈﺛ تﺧﻈﻐع ﻄﺔاﻊر الﺿﺎروﻇﻐﺋ ﻗ ﻇأخﺜ
بﺳﻐﻆ اﻗﺲﺎﺊار الﺤﺗﻈﺋ السالﺊﺋ
لﻘلﺿﺎروﻇات(.
ﻏﺔﺈ تطﺊﻐﺺ ﺸرق ﺾمﻌن لﺎسرﻏع
ﻏﺼﺛر بـ  37.4Vﺲﻂى اﻓﺻﻀ.
اﻗلﺿﺎروﻇات ّ
تﺎﺗﺿﻃ الﺳﺛﺠات الﺿﻋرﺬﻐسﻐﺋ بﺗﺞﻄﺋ
اﻗلﺿﺎروات و تﺤﺿّﻀ الﺧﻌرة ﺖﻐث تﺎأ ّﺐر
الﺗﺞﻄﺋ بالﺗﺼﻀ الﺿﻋربائﻎ أو
المﺶﻈاﺬﻐسﻎ أو ﺾﻘﻊما ﻄﺳاً.

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻧﺼﻒ ﻃﻮﻝ ﻣﻮﺟﺔ ﺍﻟﻀﻮء ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻬﺮ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺻﻠﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻬﺮ ﻭﻫﻲ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻧﺼﻒ ﻃﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺟﺔ .ﻭﺇﻥ ﺃﻗﺼﺮ ﻃﻮﻝ ﻣﻮﺟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺮﺋﻲ ﻟﻺﺷﻌﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﻃﻴﺴﻴﺔ ﻳﺴﺎﻭﻱ  400nmﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﻤﺠﻬﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ
ﻃﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺟﺔ ﻫﺬﺍ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻘﺪﺭﺗﻪ ﺍﻟﻔﺎﺻﻠﺔ  .200nmﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﻓﺎﺻﻠﺔ
ﺃﻛﺒﺮ ﻧﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﺠﻬﺮ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻲ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﻃﻮﺍﻻﹰ ﻣﻮﺟﻴﺔ ﺑﻘﻄﺮ
.200nm
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻛﻠﹼﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺟﻲ ﺃﺻﻐﺮ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻌﺐ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻋﺪﺳﺎﺕ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
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المﺔﻋر اﻗلﺿﺎروﻇﻎ بالﻈفﻌذ ):(TEM .1ﺲﻈﺛﻄا تﺳﺊر ﺖﺞﻄﺋ ا�لﺿﺎروﻇات الﺳﻐﻈﺋ ﺸإن ا�لﺿﺎروﻇات الﺎﻎ تﻈﺎﺑر ﺲﻆ ﻇﺼطﺋ ﺸﻎ الﺳﻐﻈﺋ ﻏﺳاد
لﻂﺳﻐﻈﺋ ﺲﻂى الﺤاﺣﺋ.
تﺔمﻐﺳﻋا ﺸﻎ ﻇﺼطﺋ ﺲﻂى الﺤاﺣﺋ بﺳﺛﺠﺋ ﻄﺶﻈاﺬﻐسﻐﺋ ﻄﺤ ّﺿﻂﺋ خﻐاﻗً ﺖﺼﻐﺼﻐاً ّ
 .2ﻏمﺿﻆ أن ﻏﺰﻋر تفﺧﻐﻘت بﺼﺛر .0.2nm
 .3ﻗ ﻏﺧﻂح ّإﻗ ﺻﻎ الﺳﻐﻈات الرﺻﻐﺼﺋ الﺎﻎ ﻗ تﺞﻏﺛ ﺐﺚاﻇﺎﻋا ﺲﻆ .100nm
المﺔﻋر الماﺠح ا�لﺿﺎروﻇﻎ ):(SEM .1ﻏسﺎﺚﺛم ﺲﺛﺠﺋ ﻄﺶﻈاﺬﻐسﻐﺋ لﺎﺔمﻐع ﺖﺞﻄﺋ ا�لﺿﺎروﻇات ﺸﻎ ﻇﺼطﺋ ﺲﻂى الﺳﻐﻈﺋ.
ﻄرة تﺳمﻀ ﻊﺜه اﻗلﺿﺎروﻇات اﻓولﻐﺋ ﺲﻂى إخراج اﻗلﺿﺎروﻇات الﺑاﻇﻌﻏﺋ ﻄﻆ الﺳﻐﻈﺋ.
 .2ﺸﻎ ّ
ﺾﻀ ّ
ﻄﺔمع لﻖلﺿﺎروﻇات بالﺿﺤﺷ ﺲﻆ ﺲﺛد ا�لﺿﺎروﻇات الﺑاﻇﻌﻏﺋ المﺎﻌلﺛة.
 .3ﻏﺼﻌم ّ
اﻓولﻐﺋ ﺲﻂى ﺠطح الﺳﻐﻈﺋ أي ﻏﺼﻌم بمسح الﺳﻐﻈﺋ.
 .4ﻏﺼﻌم ﺖارف الﺗﺞﻄﺋ بﺗرف ﺖﺞﻄﺋ اﻗلﺿﺎروﻇات
ّ
 .5ﻏﺼاس ﺲﺛد ا�لﺿﺎروﻇات الﺑاﻇﻌﻏﺋ الﺧادرة ﺲﻆ ﺾﻀ ﻇﺼطﺋ ﺸﻎ الﺳﻐﻈﺋ وﻏﻂ ّﺼﻃ إلى ﺖاﺠﺈ لﺊﻈاء ﺦﻌرة
الﺳﻐﻈﺋ.
 .6ﻏﺎﺛخﻀ ﻊﻈا ﺲمﺺ اخﺎراق ا�لﺿﺎروﻇات لسطح الﺳﻐﻈﺋ المﺳﺎمﺛ ﺲﻂى ﺬاﺻﺋ ا�لﺿﺎروﻇات.
 .7ﻏﺰﻋر تفﺧﻐﻘت بمﺼﺛار  10nmﺸﻎ أﺸﺪﻀ اﻓﺖﻌال.
ﺲﻐﻈات رﺻﻐﺼﺋ.
 .8ﻗ ﻏﺎطﻂّﺈ ّ
الﺳﻐﻈﺋ ﺸﻐﺼﻌم بﺎﺧﻌﻏر بﻈى ﺐﻘﺐﻐﺋ اﻓبﺳاد بﺤﺿﻀ أﺸﺪﻀ ﻄﻆ المﺔﻋر .TEM
ﺖساس لﺎﺪارﻏﺟ ّ
ّ .9
-ﻄﺔﻋر المفﺳﻌل الﻈفﺼﻎ:

 .1إذا ﺦادف اﻗلﺿﺎرون ﺖاجﺞ ﺾمﻌن ﺸإ ّﻇه ﻗ ﻏرتﺛ تماﻄاً وإ ّﻇما ﻏﻌجﺛ اﺖﺎمال لﺳﺊﻌر الﺗاجﺞ إذا
لﺗﺛ ٍ
ﺾاف.
ضﻐﺼاً ّ
ﺾان ّ
مﺛبﺈ والسطح المﺛروس.
 .2ﻏﺼع ﺖاجﺞ الﺿمﻌن بﻐﻆ الرأس ال ّ
أﺠﻐاً ﺲﻂى ﺐﺚاﻇﺋ الﺗاجﺞ وﺲﻂى ﺸرق الﺿمﻌن المطﺊﺺ
 .3ﻏﺳﺎمﺛ اﺖﺎمال الﺳﺊرو الﻈفﺼﻎ اﺲﺎمادًا ّ
المﺛبﺈ و السطح المﺛروس )ﺖاجﺞ الﺿمﻌن(.
بﻐﻆ الرأس
ّ
الﺎﻐار اﻗﺾﺎروﻇﻎ ﻇﺗﺧﻀ ﺲﻂى ﺦﻌرة ﻄﺿﺊرة جﺛًا لﺎﺪارﻏﺟ السطﻌح.
 .4بﺎﺿﺊﻐر ّ
ذرة واﺖﺛة.
 .5الﻈﻋاﻏﺋ
ّ
المﺛبﺊﺋ ﻗ تﺎﺪمﻆ ﺲﻈﺛ رأﺠﻋا ﺸﻎ الﺗالﺋ المﺑالﻐﺋ ّإﻗ ّ
10
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المﺛبﺊﺋ ﺸﻎ الﺗالﺋ الﻈمﻌذجﻐﺋ ﺲﻆ بﺪﺳﺋ
الﺳﻐﻈﺋ و الﻈﻋابﺋ
ّ
 .6ﻗ ﻏﺞﻏﺛ الﺊﺳﺛ ﺸﻎ ﺠطح ّ
ﻇاﻇﻌﻄﺎرات.
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﻌﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﻃﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ
ﻣﺜﻨﻮﻳﺔ ﺃﻱ ﺗﺴﻠﻚ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﻮﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺎﺕ.

ﻭﺍﺣﺪﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻻﺷﻌﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﻃﻴﺴﻴﺔ
 ﺬاﺻﺋ الﺔسﻐﻃ ﺸﻎ الفﻐﺞﻏاذ الﺜر ّﻏﺋ و الﻈﻌو ّﻏﺋ تﺼاس با�لﺿﺎرون ﺸﻌلط

ﺖﻐث تﺳرﻏفه

وﺸﺺ اﻗﺠﺎﻈﺎاج الﺎالﻎ:
اذا ﺾاﻇﺌ الﺧفﻐﺗﺎان و لﺊﻌﺠﻎ ﻄﺿﺑفﺋ ﻄسﺎﻌﻏﺋ ,و تﺊﺳﺛ ﺾﻀ ﺦفﻐﺗﺋ ﺲﻆ اﻓخرى ﻄساﺸﺋ
وتﺚﺪﺳان لفرق ﺾمﻌن ﺻﻐمﺎه
ﺻﻐمﺋ الﺗﺼﻀ الﺿﻋربائﻎ بﻐﻈﻋما ﺐابﺌ وﻏساوي:

وﻇفرض الﺿﺎرون  eﺲﻂى تماس ﻄع الﺧفﻐﺗﺋ  bﺸسﺎﺔﺜبه الﺧفﻐﺗﺋ  aبﺼﻌة :F

وتﺿﻌن الطاﺻﺋ الﺗرﺾﻐﺋ الﺎﻎ ﻏﺿسﺊﻋا لﺗﺰﺋ وﺦﻌله الﺧفﻐﺗﺋ  aتساوي الﺳمﻀ الﺜي تﺼﻌم به الﺼﻌة
الﺿﻋربائﻐﺋ:

الﺳﻘﺻﺋ اﻓﺠاﺠﻐﺋ:
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تﺳرﻏﺷ ا�لﺿﺎرون ﺸﻌلط:
 ﻊﻌ الطاﺻﺋ الﺗرﺾﻐﺋ الﺎﻎ ﻏﺿسﺊﻋا إلﺿﺎرون ﻄسرع ﺸﻎ ﺖﺼﻀ ﺾﻋربائﻎ ﻏﻌلﺛه ﺸرق الﺿمﻌن
وﺻﺛره ﺸﻌلط واﺖﺛ.

ﻣﻀﺎﻋﻔﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻥ ﻓﻮﻟﻂ
 الﺿﻐﻂﻌ الﺿﺎرون ﺸﻌلط
=1 keV
 المﻐﺶا الﺿﺎرون ﺸﻌلط
=1 MeV
 الﺔﻐﺶا الﺿﺎرون ﺸﻌلط
=1 GeV
خﺧائص ا�ﺣﺳاﺲات الﺿﻋرﺬﻐسﻐﺋ الﺳاﻄﺋ
 ﻊﻎ إﺣﺳاﺲات لﻋا ﺬﺊﻐﺳﺋ الﺪﻌء ﻇفسﻋا وتﺎﺿﻌن ﻄﻆ ﻄرﺾﺊﺎﻐﻆ إﺖﺛاﻊما لﺗﺼﻀ ﺾﻋربائﻎ
واﻓخرى لﺗﺼﻀ ﻄﺶﻈاﺬﻐسﻎ.
 لﻐﺟ لﻋا ﺾﺎﻂﺋ ﺠﺿﻌﻇﻐﺋ.
 ﻗ تﺗمﻀ ﺣﺗﻈﺋ ﺾﻋربائﻐﺋ )ﻗ تﻈﺗرف بفﺳﻀ الﺗﺼﻀ الﺿﻋربائﻎ والمﺶﻈاﺬﻐسﻎ(.
 تﺎمﻐﺞ بطﺊﻐﺳﺋ جسﻐمﻐﺋ وتﺎألﺷ ﻄﻆ ﺾمﻌم الطاﺻﺋ
 ذات ﺬﺊﻐﺳﺋ ﻄﻌجﻐﺋ تﺎمﻐﺞ بﺎﻌاترﻊا

وﺬﻌل ﻄﻌجﺎﻋا

.
ﺖﻐث

.

☆ تﺧﻈّﺷ أﺬﻐاف اﻗﺣﺳاﺲات الﺿﻋرﺬﻐسﻐﺋ تﺊﺳاً لطرﻏﺼﺋ إﻇﺎاجﻋا إلى ﻇﻌﺲﻐﻆ:
 اﻗﺬﻐاف المﺎﺼطﺳﺋ )الﺜرﻏﺋ( :الﺎﻎ تﺧﺛرﻊا الﺜرة ﻇفسﻋا ﺸﻎ ﻊﻐﺆﺋ أﺻﺛار ضﻌئﻐﺋ ﻏساوي ﺾﻀ
ﺾماً ﺬاﺻﻐاً.
ﻄﻈﻋا ّ
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 اﻓﺬﻐاف المسﺎمرة )المﺶﺜاة( :الﺎﻎ تﻌلﺛﻊا ﻊﺞازات ﺾﻋربائﻐﺋ ذر ّﻏﺋ ﺾﺑﻐرة ﺾالﺎﻎ تﺧﺛر ﺲﻆ ﺠﻂك
ﻄﺎﻌﻊﺒ.
ّ

ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻹﺷﻌﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﻃﻴﺴﻴﺔ:
• ا�ﺦﺛار الﺿروي )ﻄﺎماﺐﻀ المﻈاﺖﻎ(:
 ﻏﺧﺛر المﻈﺊع المﺳﺞول  Sإﺣﺳاﺲاً ﺸﻎ ﺾﻀ اتﺔاﻊات الفراغ.
ﺣﺛة ﻄﻈﺊع ا�ﺣﺳاع = ﺲﺛد الفﻌتﻌﻇات /الﺞﻄﻆ.
ّ 

 ﺾﺑاﺸﺋ تﺛ ّﺸﺺ ا�ﺣﺳاع = ﺲﺛد الفﻌتﻌﻇات الﺎﻎ تﺚﺎرق ﺠطﺗاً  /dsالﺞﻄﻆ.
 إذا ﺾان الﺞﻄﻆ  dtﺐابﺌ ،ﻏﺎﺳﻂﺺ ﺲﺛد الفﻌتﻌﻇات الﺎﻎ ﻏسﺎﺼﺊﻂﻋا ﺠطح ) dsﺾﺑاﺸﺋ تﺛﺸّﺺ
ا�ﺣﺳاع( بالﺊﺳﺛ  rبﻐﻆ المﻈﺊع والسطح.

تﺶﻐر ﺾﺑاﺸﺋ تﺛﺸﺺ ا�ﺣﺳاع بﺛﻗلﺋ تﺶﻐر بﺳﺛ  dsﺲﻆ المﻈﺊع:
• ﺖساب ّ
اﺻرأ ﻄﺑال ﺦفﺗﺋ  27وﺦفﺗﺋ .28
ﺾﺑاﺸﺋ تﺛ ّﺸﺺ الفﻌتﻌﻇات ﺸﻎ ﻇﺼطﺋ ﻄﻆ الفراغ تﺼع ﺲﻂى بﺳﺛ  r2ﻄﻆ المﻈﺊع ﻏﺎﻈاﺠﺈ ﺲﺿساً ﻄع ﻄربع
ﻊﺜا الﺊﺳﺛ.

ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺮﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎء ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﻴﺔ:
 تﺎﺳﻐﻆ ﺾﺎﻂﺋ جسﻃ ﺸﻎ ﺖالﺋ السرﺲات الﺿﺊﻐرة بﺛﻗلﺋ ﺠرﺲﺎه وﺸﺼاً لﻂﺳﻘﺻﺋ:
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• اﻗﻇﺛﺸاع الﻈسﺊﻌي )ﺾمﻐﺋ الﺗرﺾﺋ الﻈسﺊﻐﺋ(:

• ﻏأخﺜ ﺻاﻇﻌن ﻇﻐﻌتﻆ الﺑاﻇﻎ ﺸﻎ ﺖالﺋ اﻗﻇﺛﺸاع الﻈسﺊﻌي الﺤﺿﻀ الﺎالﻎ:

خاﺦﺋ تﺿاﺸﺂ الﺿﺎﻂﺋ والطاﺻﺋ
• ﺻاﻇﻌن الطاﺻﺋ الﺗرﺾﻐﺋ لﺔسﻐﻃ ﻄﺎﺗرك:
أي ﻄﺼﺛار ازدﻏاد الﺿﺎﻂﺋ الﻈاجﻃ ﺲﻆ الﺗرﺾﺋ ﻄﺪروباً بمربع ﺠرﺲﺋ الﺪﻌء.
• ﺻاﻇﻌن الطاﺻﺋ السﺿﻌﻇﻐﺋ لﺔسﻐﻃ ﻄﺎﺗرك:
• الطاﺻﺋ الﺿﻂﻐﺋ:
 الﺿﺎﻂﺋ والطاﺻﺋ ﺣﺿﻘن لﺤﻎء واﺖﺛ وﻏمﺿﻆ ﻓﺖﺛﻊما أن ﻏﺎﺗﻌل إلى ا�خر وﺲاﻄﻀ الﺎﺗﻌﻏﻀ ﻊﻌ
.
 تﺼاس الﺿﺎﻂﺋ ﺸﻎ الفﻐﺞﻏاء الﺔسﻐمﻐﺋ بﻌاﺖﺛة
 ﻏمﺿﻆ الﺎﺳﺊﻐر ﺲﻆ واﺖﺛة الﺿﺎﻀ الﺜرﻏﺋ

وتساوي

ﻄﻆ ﺾﺎﻂﺋ ذرة الﺿربﻌن.

با�لﺿﺎرون ﺸﻌلط ﻄﻆ خﻘل الﺳﻘﺻﺋ:

وﻄﻈه
وتﺿﻌن الطاﺻﺋ المﺿاﺸﺆﺋ لﻂﺊروتﻌن:
والطاﺻﺋ المﺿاﺸﺆﺋ لﻂﻈﺎرون:
ﻇﻘﺖﺮ أن الفرق بﻐﻆ ﺬاﺻﺎﻐﻋما ﻏﺼﺛر بﻈﺗﻌ
وﻏسﻌغ تﺗﻌل الﻈﺎرون إلى بروتﻌن:
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�� اﻟﻨﻈﺮ�ﺔ اﻟنﺴبﻴﺔ ﻳﺼﺒﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ اﻧﺤﻔﺎظ اﻟﻜﺘﻠﺔ
ً
ً
واﺣﺪا ّ
و�ﻨﺺ ﻋ�� ّأن ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻜﺘﻠﺔ
واﻟﻄﺎﻗﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ
واﻟﻄﺎﻗﺔ �� أي ﻧﻈﺎم ﻣﻌﺰول هﻮ ﺛﺎﺑﺖ أﻣﺎ اﻟ�حﻨﺔ
ﻓ�ي اﻟﺜﺎﺑﺖ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳنﺘ�ي إ�� اﻟﻔ��ﻳﺎء
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻟنﺴﺒﻮ�ﺔ ﻋ�� اﻟﺴﻮاء.
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 وﻏسﺎفاد ﻄﻆ ﻊﺜه الﺳﻘﺻﺋ ﺸﻎ إﻇﺎاج الطاﺻﺋ الﻈﻌوﻏﺋ ،وﻊﻈاك ﺲمﻂﻐﺋ ﻄﺳاﺾسﺋ ﻏﺎﻃ ﺸﻐﻋا تﺗﻌﻏﻀ
الطاﺻﺋ الى ﺾﺎﻂﺋ تﺛﺲى بﺳمﻂﻐﺋ تﻌلﻐﺛ اﻓزواج.
• الﺳﻘﺻﺋ بﻐﻆ الطاﺻﺋ واﻗﻇﺛﺸاع:

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﻧﺪﻓﺎﻉ ﻣﻌﺪﻭﻣ ﹰﺎ
)ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺳﺎﻛﻦ( ﻓﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
ﻟﻠﺠﺴﻴﻢ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻃﺎﻗﺘﻪ
ﺍﻟﺴﻜﻮﻧﻴﺔ.
• الفﻌتﻌن:
جسﻐﻃ ﻇسﺊﻌي ﺾﺎﻂﺎه السﺿﻌﻇﻐﺋ ﻄﺳﺛوﻄﺋ ﻏﺎﺗرك بسرﺲﺋ الﺪﻌء
ﺬاﺻﺎه الﺿﻂﻐﺋ  Eﻄﺗﺛودة ،ﺸﻎ ﺖﻐﻆ تﺗﺼﺺ ﺾﺎﻂﺎه الﺗرﺾﻐﺋ
الﺳﻘﺻﺋ:

• الﺳﻘﺻﺋ بﻐﻆ الطاﺻﺋ الﺗرﺾﻐﺋ واﻇﺛﺸاع الفﻌتﻌن:
تطﺊﺺ الﺳﻘﺻﺋ اﻓخﻐرة ﺲﻂى الﺔسﻐمات ﺲالﻐﺋ السرﺲﺋ والﺼرﻏﺊﺋ ﻄﻆ ﺠرﺲﺋ الﺪﻌء ﺾالفﻌتﻌن
والﻈﺎرﻏﻈﻌ.
• الﺿمﻐات المﺤﺎﺼﺋ:
ﻏﺎﻂﺚص الﺎﺳﺛﻏﻀ ﻊﻈا ﺸﻎ تﺿمﻐﺋ ﺾﻀ ﻄﻆ الطاﺻﺋ واﻗﻇﺛﺸاﺲات الﺞاوﻏﺋ المﺛارﻏﺋ والﺧمﻐمﻐﺋ الﺜاتﻐﺋ
لﺿﻀ جسﻐﻃ داخﻀ الﻈﻌاة وخارجﻋا.
• ﺻﻌاﻇﻐﻆ الﺎأﺐﻐر المﺎﺊادل:
( إضاﺸﺋ إلى
تسﻌد ﺸﻎ الﺜرة تأﺐﻐرات ﺻﻌﻏﺋ ﺻﺧﻐرة المﺛى ﻄﻆ ﻄرتﺊﺋ اﻓبﺳاد الﻈﻌوﻏﺋ )
الﺎأﺐﻐرات الﺿﻋرﺬﻐسﻐﺋ الﺪﺳﻐفﺋ بﺳﻐﺛة المﺛى.
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• ﺻﻌاﻇﻐﻆ اﻗﻇﺗفاظ:
تﺚﺪع الﺎفاﺲﻘت الﻈﻌو ّﻏﺋ لﺼﻌاﻇﻐﻆ اﻇﺗفاظ ﺾﻀ ﻄﻆ الﺗرﺾﺋ )اﻗﻇﺛﺸاع( الﺞاوي والﺳﺛد الﺿﺎﻂﻎ والﺤﺗﻈﺋ
والطاﺻﺋ الﺿﻂﻐﺋ .ولﺼﻌاﻇﻐﻆ اﻇﺗفاظ الﺔسﻐمات الﺑﺼﻐﻂﺋ ﺸﻎ الﺰﻌاﻊر الﻈﻌوﻏﺋ المﺎطﻌرة ﺾالﺊارﻏﻌﻇات
)الﺊروتﻌﻇات والﻈﺎروﻇات( والﺔسﻐمات الﺚفﻐفﺋ )ا�لﺿﺎروﻇات والﺎرﻏﻈﻌﻊات(.
• ظﻋﻌر ﻄفاﻊﻐﻃ جﺛﻏﺛة:
 ﻄﺊﺛأ باولﻎ ﺸﻎ اﻗﺠﺎﺊﺳاد:
ﻏطﺊﺺ ﺲﻂى الﺔسﻐمات الﺎﻎ ﺠﺊﻐﻈﻋا ﻏساوي ﺲﺛدًا ﺸردﻏاً ﻄﻆ

)الفرﻄﻐﻌﻇات(.

وﻏﻈص ﺲﻂى أ ّﻇه ﻗ ﻏمﺿﻆ أن ﻏﺿﻌن لﻈﺿﻂﻐﻌﻇﻐﻆ أو إلﺿﺎروﻇﻐﻆ الﺗالﺋ الﺿمﻌﻄﻐﺋ ﻇفسﻋا.
ّ
أي ﻗ ﻏﺎساوﻏان باﻓﺲﺛاد الﺿمﻌﻄﻐﺋ اﻓربﺳﺋ ﻇفسﻋا بﻀ وﻏﺔﺈ أن ﻏﺚﺎﻂفا بالسﺊــــﻐﻆ
ﺲﻂى اﻓﺻﻀ.
 جسﻐمات دﻏراك المﺪادة:
تﻌاﺸﺺ الﺔسﻐمات الﺳادﻏﺋ المﺼابﻂﺋ لﻋا بالﺿﺎﻂﺋ والسﺊﻐﻆ.
ﻣﻴ�ﺎﻧﻴﻚ اﻟﻜﻢ واﻟﺘﺎ�ﻊ اﳌﻮ��:
تﺳاﺾسﻋا بﺚﺧائﺧﻋا الﺿﻋرﺬﻐسﻐﺋ ﺾالﺤﺗﻈﺋ.
ﻄﻈﻋا :الﺊﻌزترون

ﻣﻦ أهﻢ دﻋﺎﺋﻢ ﻣﻴ�ﺎﻧﻴﻚ اﻟﻜﻢ:
 اﻟﺘﺎ�ﻊ اﳌﻮ��

وﻊﻌ الﺔسﻐﻃ المﺪاد لﻖلﺿﺎرون

الﺊروتﻌن المﺪاد

وﻊﻌ الﺔسﻐﻃ المﺪاد لﻂﺊروتﻌن

 ﻣﺒﺪأ اﻻرﺗﻴﺎب

الﻈﺎرون المﺪاد وﻊﻌ الﺔسﻐﻃ المﺪاد لﻂﻈﺎرون
وأﻊﻃ الﺎفاﺲﻘت ﺸﻎ الطﺈ الﻈﻌوي ﻊﻌ تفاﺲﻀ الﺊﻌزترون
ﻄع أﺖﺛ إلﺿﺎروﻇات المادة.

ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻜﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻫﻲ:
 .1ﻋﺪﺩ ﻛﻢ ﺭﺋﻴﺴﻲn 
 .2ﻋﺪﺩ ﻛﻢ ﻣﺪﺍﺭﻱ.
 .3ﻋﺪﺩ ﻛﻢ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ .m
 .4ﻋﺪﺩ ﻛﻢ ﻣﻐﺰﻟﻲ ) sﺍﻟﺴﺒﻴﻦ(.
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.1ﺃﻱ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺻﺤﻴﺤﺔ:
 .Aالﺔسﻐﻃ ﻏﺎرﺾﺞ ﺸﻎ ﻄﻌضع ﻄﺳﻐﻆ
 .Bﻏﺎمﻐﺞ الﺔسﻐﻃ بﺚﺧائص ﻄﺳﻐﻈﺋ ﺾالﺿﺎﻂﺋ والسرﺲﺋ
 .Cالمﻌجﺋ تﺎمﻐﺞ بﺎﻌاترﻊا وﺬﻌلﻋا المﻌجﻎ
 .Dﺾﻀ ﻄا ﺠﺊﺺ ﺦﺗﻐح

.2ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﻮﺟﺔ:
 .Aﺬاﺻﺎﻋا ﻄﻌزﺲﺋ ﺸﻎ الفﺪاء
 .Bﺬاﺻﺎﻋا ﻄﺗﺧﻌرة المﻌضع
 .Cالﺎﺧادم إﺖﺛى الﺰﻌاﻊر الﺎﻎ تمﻐﺞ اﻓﻄﻌاج
 .Dﺾﻀ ﻄا ﺠﺊﺺ خطاء

.3ﺃﻱ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺷﻌﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﻃﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺟﻲ ﺍﻷﻗﺼﺮ:
 .Aأﺣﺳﺋ تﺗﺌ ﺖمراء
 .Bأﺣﺳﺋ ﺸﻌق بﻈفسﺔﻐﺋ
 .Cأﺣﺳﺋ غاﻄا
 .Dأﺣﺳﺋ رادﻏﻌﻏﺋ
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.4ﺇﻥ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻥ ﺗﺴﺎﻭﻱ:
E=h.f .A
E=h\T .B
E=h.λ\C .C
 .Dﺾﻀ ﻄا ﺠﺊﺺ ﺦﺗﻐح

.5ﺍﻹﺷﻌﺎﻉ ﻭﺣﻴﺪ ﺍﻟﻠﻮﻥ:
 .Aﻏﺿﻌن ﻄﺂلﺷ ﻄﻆ ﺸﻌتﻌﻇات ﻄﺎساوﻏﺋ ﺸﻎ الطاﺻﺋ
 .Bﻏﺿﻌن ﻄﺂلﺷ ﻄﻆ ﺸﻌتﻌﻇات ﻄﺚﺎﻂفﺋ ﺸﻎ الطاﺻﺋ
 .Cﻏﺪﻃ أﺬﻌال ﻄﻌجﻐﺋ ﻄﺚﺎﻂفﺋ
 .Dﺾﻀ ﻄا ﺠﺊﺺ ﺦﺗﻐح

.6ﻳﺘﺤﺮﺭ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺪﻥ ﺇﺫﺍ:
 .Aﺾاﻇﺌ ﺬاﺻﺋ الﺎأﻏﻆ أﺾﺊر ﻄﻆ ﺬاﺻﺋ ا�لﺿﺎرون
 .Bﺾاﻇﺌ ﺬاﺻﺋ الفﻌتﻌن أﺾﺊر ﻄﻆ ﺬاﺻﺋ الﺎأﻏﻆ
 .Cﺾان تﻌاتر الفﻌتﻌن أﺦﺶر ﻄﻆ f0
 .Dﺾﻀ ﻄا ﺠﺊﺺ ﺦﺗﻐح
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.7ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻧﺘﺜﺎﺭ ﺍﻷﺷﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴﻨﻴﺔ ﺑﻤﻔﻌﻮﻝ ﻛﻮﻣﺘﻮﻥ:
 .Aاﻓﺣﺳﺋ المﻈﺎﺑرة ذات تﻌاتر أخفﺨ بﺼﻂﻐﻀ ﻄﻆ تﻌاتر اﻓﺣﺳﺋ الساﺻطﺋ
 .Bﺬاﺻﺋ الﺪﻌء المﻈﺎﺑر أﺻﻀ ﻄﻆ ﺬاﺻﺋ الﺪﻌء الﻌارد
 .Cالطﻌل المﻌجﻎ لﻂﺪﻌء المﻈﺎﺑر أﺾﺊر بﺼﻂﻐﻀ ﻄﻆ الطﻌل المﻌجﻎ لﻂﺪﻌء الﻌارد
 .Dﺾﻀ ﻄا ﺠﺊﺺ ﺦﺗﻐح
.8اﺠﺎﺚﺛام ﻄفﺳﻌل ﺾﻌﻄﺎﻌن ﺸﻎ:

 .Aتﺤﺚﻐص ﻄرض ﻊﺤاﺣﺋ الﺳﺰام
 .Bتﺤﺚﻐص الﺿﺤﺷ ﺲﻆ الﺿسﻌر
 .Cتﺤﺚﻐص ﻄرض السرﺬان
 .Dﺾﻀ ﻄا ﺠﺊﺺ خاﺬﺄ

.9ﺃﺩﺕ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻴﺔ ﻟﻺﻟﻜﺘﺮﻭﻧﺎﺕ ﺇﻟﻰ:
 .Aتﺧمﻐﻃ ﻄﺔاﻊر الﺿﺎروﻇﻐﺋ
 .Bتﺧمﻐﻃ ﻄﺔاﻊر ضﻌئﻐﺋ
 .Cﺾﻀ ﻄا ﺠﺊﺺ خطأ
 .Dﺾﻀ ﻄا ﺠﺊﺺ ﺦﺗﻐح
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.10ﻟﺠﻌﻞ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺍﻓﻖ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺮﻋﺔ  nm0.2ﻳﺠﺐ:
 .Aتسرﻏع اﻗلﺿﺎروﻇات بفارق ﺾمﻌن ﺻﺛره  v37.4ﺲﻂى اﻓﺾﺑر
 .Bتسرﻏع اﻗلﺿﺎروﻇات بفارق ﺾمﻌن ﺻﺛره  v37.4ﺲﻂى اﻓﺻﻀ
 .Cتسرﻏع اﻗلﺿﺎروﻇات بفارق ﺾمﻌن ﺻﺛره  v50ﺲﻂى اﻓﺾﺑر
 .Dتسرﻏع اﻗلﺿﺎروﻇات بفارق ﺾمﻌن ﺻﺛره  v50ﺲﻂى اﻓﺻﻀ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

A

C

A

A

B

D

A

A

B

ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ:

 .1ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ:
 .Aﻄفﺳﻌل ﺾﻌﻄﺎﻌن
 .Bالمفﺳﻌل الفﻌتﻌﺾﻋربائﻎ
 .Cالمفﺳﻌل الفﻌتﻌﺾﻐمﻐائﻎ
 .Dالمفﺳﻌل الفﻌتﻌدﻏﻈاﻄﻐﺿﻎ
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 .2ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻬﺮ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ،ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺍﻏﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰﻳﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻳﻤﻜﻦ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻌﺮﺍﺝ:
 .Aاﻗلﺿﺎروﻇات
 .Bاﻗﺣﺳﺋ الﺪﻌئﻐﺋ
 .Cأﻄﻌاج الﺎﻐراﻊرتﺞ
 .Dاﻓﺣﺳﺋ تﺗﺌ الﺗمراء

 .3ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻌﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻐﻨﻄﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ:
 .Aﺖﺞﻄﺋ ضﻌئﻐﺋ
 .Bﺖﺞﻄﺋ اﻗلﺿﺎروﻇات ﺸﻎ ﻇﺼطﺋ ﺲﻂى الﺳﺛﺠﺋ ﺸﻎ ﺾﻀ ﻄرة
 .Cﺖﺞﻄﺋ تﺗﺌ ﺖمراء
 .Dﺖﺞﻄﺋ اﻄﻌاج الﺎﻐراﻊرتﺞ

 .4ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﺜﺎﺭ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ﻟﻠﻔﻮﺗﻮﻥ:
 .Aﻏﺳﺊر الفﻌتﻌن دون تفاﺲﻀ
 .Bﻏﺿﻌن الطﻌل المﻌجﻎ أﺬﻌل بمﺼﺛار ضﺳﺷ ﺬﻌل ﻄﻌجﺋ ﺾﻌﻄﺎﻌن
 .Cﻏﺿﻌن الطﻌل المﻌجﻎ أﺬﻌل بمﺼﺛار ﺬﻌل ﻄﻌجﺋ ﺾﻌﻄﺎﻌن
 .Dﻏﺿﻌن الطﻌل المﻌجﻎ أﺬﻌل بمﺼﺛار ﻇﺧﺷ ﺬﻌل ﻄﻌجﺋ ﺾﻌﻄﺎﻌن
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 .5ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺗﺒﻌﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ  rﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺒﻊ:
 .Aﺬردا ﻄع r
 .Bﺲﺿسا ﻄع r
 .Cﺬردا ﻄع r2
 .Dﺲﺿسا ﻄع r2

 .6ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻃﻮﻝ ﻣﻮﺟﺔ ﺩﻭﺑﺮﻭﻱ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ:
.A
.B
.C
.D

 .7ﺗﻘﺪﺭ ﻃﺎﻗﺔ ﺇﺷﻌﺎﻉ ﻛﻬﺮﻃﻴﺴﻲ ﺗﻮﺍﺗﺮﻩ 1GHzﺑﻨﺤﻮ :
4.1 meV .A
4.1 keV .B
4.1 eV .C
4.1 micro eV .D
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 .8ﻃﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺟﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﻃﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻼء  , 100 MHZﻋﻠﻤﺎﹰ ﺑﺄﻥ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﻀﻮء
3*108ﺗﺮﺩﺩﻫﺎ ﻣﻴﻠﻲ ﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:
0,3m .A
0,03m .B
3m .C
30m .D

1

2

3

4

5

6

A

A

B

B

C

D

7

8
C

ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ:

 .1ﺲﻈﺛﻄا ﻏﺿﻌن ﻊﻈاك ﺸائﺨ ﺸﻎ الﺊروتﻌﻇات ﺸإن الﺜرة تﺧﺛر ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ :ﺑﺮﻭﺗﻮﻥ
ﻳﺘﺤﻮﻝ ﺇﳳ ﻧﻭﻥ
 .2ﺲﻘﺻﺋ الﺎﻌاتر fﺍﻟﺠﻮﺍﺏ:
ﺬﻌل ﻄﻌجﺋ دوبروي ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ:
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