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 محاضرات كيمياء الطيف 

:هو تفاعل الماده مع الضوء   الطيف  

 التحليل الطيفي :هو دراسه تفاعل المكونات مع الماده. 

اي عند مرور شعاع من الضوء الشمس خالل موشور فانه يتحلل الى طيف ملون ,حيث تنشأ جميع 
تحليل االطياف نحصل  وبذلك عند    االطياف عن االنتقاالت بين مستويات الطاقه المكممه المختلفه. 

حيث تشتمل    على معلومات قيمه تساعد في تشخيص ودراسه التراكيب الذريه والجزيئيه للمركبات.
الخ  الكتروني  طاقه  مستوى  من  االلكترونات  انتقال  دراسه  على  الذرات  تشتمل  اطياف  ,بينما  ر 

زيه اضافه الى االنتقاالت  على االنتقاالت بين مستويات الطاقه الدورانيه واالهتزا االطياف الجزيئيه  
 كثر تعقيدا من االطياف الذريه. حيث تعتبر االطياف الجزيئيه اال  .االلكترونيه  

ويمثل   االرض  سطح  الى  يصل  فقط  منه  ان جزء  اال  الكهرومغناطيسي  الشعاع  تبعث  الشمش  ان 
كهرومغن امواج  انها  على  الطاقه  انواع  جميع  اعتبار  ويمكن  المرئي  الجزء  ويمثل  اطيسيه  الضوء 

 تنتقل بسرعه واحده. 

 حيث يمتلك الضوء صفات مزدوجه : 

صفات موجيه  -1  

 

صفات دقائقيه  -2  

 وفسرت هذي الصفات حسب النظريه الموجيه والنظريه الدقائقيه. 

 معلمات الطيف ووحداته:

 ويمثل المسافه بين قمتين متتاليتين. الطول الموجي    -1

  µ, مايكرون  nm,نانو متر cm,سنتمتر mوحداته تمثل وحده الطول لكل دوره) متر 
وم  ( mmوالمليمتر °A واالنكستر

m6-cm = 104-10  =)  m1µ)ميكرومتر

cm8-m = 1010-10= °1A)وم  )انكستر

1 micron (micrometer)𝝁𝒎 = 10-6m 

1 millimcron)ملي مايكرون((m µ)=10-3µ  = 10-9m 
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 K( والكايسيرcm-1 طول ويقاس )عدد الموجات لكل وحدة ويمثل 𝕴 الموجي  دالعد  -2

1 kK)1000 =)كيلو كايسيرK= 1000cm-1 

ويعتبر  : يستخدم العدد الموجي اكثر من الطول الموجي حيث يتناسب طرديا مع التردد  مالحظه
 مقياسا للطاقه 

 , ميكا هيرتز ((Hzويمثل عدد االهتزازات في وحده الزمن ويقاس بوحده الهيرتز  𝛎التردد   -3

Hz) µ  حيث ان) 

1 µHz =103 kHz= 106 Hz 

 (∆E) وتقاس بالوحدات االتيه: سعره لكل مول والكيلو سعره والجول واالرك  :الطاقه

  1-وكذلك بوحده  سموااللكترون فولت 

 

  ويمكن ربط جميع الكميات مع بعضها بعالقات اهمها :

E=h. 𝒗                           (  عالقه  بالنك  )            

 يمثل ثابت بالنك                                           :hحيث 

  joul.sec 34-10*h=6.62   اوerg.sec 27-10*6.62 

𝜆=
𝑐

𝜐
 

 C= تمثل سرعه الضوء 

  C=3*1010  cm.sec-1 

C=3*108  m.sec-1 

ℑ =
1

𝜆
   =

𝜈

   𝑐 
   

عالقه مهمه جدا       ΔΕ = ℎ𝜈 = ℎ
𝑐

𝜆
= ℎ. 𝑐. ℑ 

 نانومتر  200ن الشعاع طوله الموجيواحد مسؤال: احسب طاقه مول 

ΔΕ          الحل: = ℎ
𝑐

𝜆
 

ΔΕ  =6.62*10-34 J.s*3*108 m.s /200*10-9m 
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  𝚫𝚬 =10-18 J 

 
 تضرب في عدد افوكادرو J.mol-1 الى    Jلتحويل 

E=10-18
*6.02*1023(mol-1) 

1-J .mol 56.02*10= 

 1000نقسم على     KJ.mol-1الى   J.moL  -1لتحويل

/100056.02*10 

=602   K  J.mol-1 

 تأثر الماده بالضوء: 

عندما يسقط ضوء مستمر خالل موشورفان الموجات المكونه لة تتفرق وعند امرار هذة الموجات  
خالل خاليا تحتوي على نماذج من الذرات اوالجزيئات وتمتص من قبلها . ويطلق على هذه العمليه  

 ويمكن توضيح مطياف االمتصاص  االمتصاصبمطيافيه 

 

         
 شكل تخطيطي لوحدات أجهزة االمتصاص   

الشعاع   يسلط  وعندما  الجزيئات  الثاره  الالزمه  الطاقه  مصدر  وهو  الكهرومغناطيسي  الشعاع  ان 
تمتلك   جزيئه  على  القطبين  )الكهرومغناطيسي  ثنائي  الى  (عزم  الشعاع  من  الطاقه  تنتقل  حيث 

الطاقه وينتج عن هذة  تنتقل بين مستويات  ان  للجزيئه  الجزيئه خالل ميكانيكيه معينه وبذلك يمكن 
وطيف  ا  االمتصاص  طيف  وهما  االطياف  من  رئيسيان  نوعان  .وهناك  الطيف  خطوط  النتقاالت 

من تثار  وبذلك  الطاقه  من  كما  الجزيئه  او  الذره  تمتص  عندما  االمتصاص  طيف  وينتج    االنبعاث 
ط اعلى,اما  مستوى  الى  واطئ  طاقي  طاقتها يف  مستوى  الجزيئه  تفقد  عندما  ينتج  فانه  االنبعاث 

 حاله المستقره)الواطئه( وتمثل كميه الطاقه المتصه بالمعادله االتيه وتعود الى ال 

∆𝐸 = 𝐸2 − 𝐸1 =
ℎ𝑐

𝜆
= ℎ𝑐ℑ 



4 
 

 

 ( b( وطيف االنبعاث )aالشكل يوضح طيف االمتصاص)

   Classification of Energyتصنيف الطاقات

الطاقه   المكممه( ويهمل  )الطاقه  للجزيئه  الداخليه  الطاقه  بدراسه  الطيف  لكونها غير  يهتم  الحركيه 

الكليه  الداخليه  الطاقه  .تشتمل  االنتقاليه   totalEمكممه  الحركه  طاقه  من  كل  مساهمه  على  للجزيئه 

translationE  النوويه التوجهات  الدورانيهentationori nuclearEوطاقه  والطاقه  rotationE   والطاقه 

 electronicEوالطاقه االلكترونيهvibrationEاالهتزازيه 

الطاقهههه الكليه=الطاقهههه االنتقاليهههه وطاقهههه التوجههههات النوويهههه والطاقهههه الدورانيهههه والطاقههههه 
 االهتزازيهوالطاقه االلكترونيه

:تعههود هههذه الطاقههه الههى الحركههه الحههره للجزيئههات فههي الفههرا  وتكههون الطاقههه الحركيههه اانتقاليههه-1
ويمكن للذره او الجزيئه ان تمتص اي كميه من الطاقه مستويات الطاقه مختلفه ومتزايده بدون حدود  

عند انتقالها من موضع الى اخر وهذي الطاقههه قليلههه االهميههه مههن الناحيههه الكميههه وتعامههل بالوصههف 
 التقليدي النها غير مكممه وتعتمد في مقدارها على درجه الحراره .

𝐄 =
𝟏

𝟐
mv2 

 =سرعه  v=الكتله الجزيئيه  و  mحيث    

 طاقه التوجهات المغزليه:  -2

تمتلك حركه   الكترونات  او  نوى  على  تحتوي  التي  الجزيئات  دراسه  عند  مهمه  الطاقه  هذة  تعتبر 
.وتكون هذه مغزليه   المغناطيسي  المجال  االلكترو ن بوجود  او  النواه  ذاتيه  وتعتمد على توجهات 

 طبيعه النواه والمجال المغناطيسي المسلط. الطاقه صغيره جدا وتعتمد على 

:وهى الطاقه الحركيه التي تمتلكها الجزيئه بسبب دورانها حول احداثي معين يمر    طاقه الدوران-3

 قليله جدا .  خالل مركز الجاذبيه وتكون مكممه وهى طاقه

التي تمتلكها الجزيئات بسبب    الطاقه ااهتزازيه  -4 : وتمثل طاقه الجهد الحركيه والطاقه الحركيه 

من   اكبر  وهى  مكممه  .وتكون  لالواصر  واالنحناء  المط  حركات  عن  وتنتج  االهتزازيه  حركتها 
 الدورانيه. 



5 
 

االكترونيه-5 الحركيه  الطاقه  والطاقه  الجهد  لطاقه  كنتيجه  الجزيئات  تمتلكها  التي  الطاقه  :وهى 

عاليه  اللك طاقه  الى  يحتاج  االلكترون  الن  وذلك  واالهتزازيه  الدورانيه  من  اكبر  وهى  تروناتها 
 . النتزاعه من مداره  

 مناطق الطيف للشعاع الكهرومغناطيسي   

 

     

 

 

 

 عرض وشده خطوط الطيف:

او االنبعاثات الطيفيه التكون بشكل خطوط رفيعه )بالغه   الحد(ولكنها تبدو بشكل  ان االمتصاصات 
التكون  التي  الطيف  اجهزه  في  الميكانيكيه  الفتحات  هو  ذلك  في  االسباب  احد  ويعد  عريضه  حزم 

الى ابعد الحدود وذلك تسمح بمدى من الترددات بدالمن تردد واحد ليسقط على الكاشف مما    ضيقه 
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فصل واالجهزه اال  يجعل هيئه الطيف غير واضحه وعريضه )مشوشه(على الرغم من تطور قوه ال
ايجاد مستويات الطاقه لالنظمه الذريه  ان هناك عرضا طبيعيا وينتج هذا العرض بسبب الالدقه في  

 .عرض خط الطيفعده عوامل تشارك في والجزيئيه وهناك 

 قاعده الالدقه لهايزنبرك:  -1

لزمن محدد مقداره    تنص هذة القاعده على )انه لو وجد نظام في مستوى معين من مستويات الطاقه
∆𝑡    ثانيه فسيكون هنالك الدقه في قياس طاقه ذلك النظام مقدارها∆𝐸   وينتج عن ذلك اختالف في

االنتقال تردد  في  او  الطيفيه   الطاقه  في  الرياضيه    الفرق  بالصيغه  يعطي  المكممه  المستويات  بين 
 االتيه: 

∆𝑬. ∆𝒕 =
𝒉

𝟐𝝅
=J.S34 -10 

 

∆𝑬=h𝚫𝝂=
𝒉

𝟐𝝅𝚫𝒕
 

𝚫𝝂 =
𝟏

𝟐𝝅∆𝒕
 

المعين لفتره اطول كلما امكن  الطاقي  الجزيئه في المستوى  ويتضح من هذه العالقه انه كلما بقيت 
لكون   المستقر بدقه عاليه  المستوى  اكبر .عليه يمكن تحديد طاقه  بدقه  المستوى  لذلك  الطاقه  قياس 

اوالجزيئه   الذره  لبقاء  الزمنيه  𝑡∆ .كبيره  الفتره  = فان∞ ذلك  عكس  تشتغل    على  التي  الجزيئه 

لذلك   المستقره  الحاله  من  بكثير  اقل  الزمني  العمر  يكون  المثاره(  )الحاله  العالي  الطاقي  المستوى 
 اليمكن تعريف طاقه النظام بدقه تامه. 

واستنادا الى قاعده الالدقه فانه اليمكن لنظام جزيئي يعاني من انتقال بين حالتي طاقه مكممتين ان  
اال ان    aردد احادي )او بقيمه واحده للطاقه( معطيا طيف بشكل خط مثل الشكل  يمتص اشعاعا ذا ت

تردد  النظام   مركز  في  القصوى  شدتها  تكون  والتي  الترددات  من  حزمه  يمتص  الحقيقه  في 
 bاالمتصاص وتقل هذه الشده عند الترددات العاليه والواطئه كما في شكل 

 

 مستويات الطاقة معرفة بدقة. ( خط الطيف بدون عرض الن a) الشكل

 (خط طيف لة عرض طبيعي عند منتصف ارتفاع الحزمة  bالشكل )                 
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الغازي والسائل تكون    العرض الناتج عن التصادم:  -2 ان الذرات والجزيئات في كل من طوري 

مستمره   حركه  طاقات في  تشويش  الى  يؤدي  ومما  بينها  فيما  عديدة  تصادمات  من  وتعاني 
  االلكترونات الخارجيه ولذا تكون خطوط الطيف عريضه وبصوره عامه وجود التأثيرات الجزيئيه 
المتبادله تكون اكبرفي السوائل مما في الغازات لذا فان قياس االطياف في طور الغاز يعطي خطوط 

 ارفع من السائل . 

 

3-     : دوبلر  بالجهازمما ظاهره  القياس  الى سرعه  الجزيئه  تغير سرعه  الى  الظاهره  هذه  تعزى 

في الجزيئات الخفيفه مثل   يؤدي الى تغير تردد االشعاع في طيف الجزيئه,يكون تأثير دوبلر واضحا 

H2. 

 

هنالك تأثيرات تسبب في عرض خط الطيف وتظهر عند   تأثيرات ناتجه عن استخدام االجهزه    -4

بالتشبع    ووالمقصود  التشبع  التأثيرات  هذه  من  االجهزه  تعداد )استخدام  في  مساواه  حصول  هو 
العاليه والواطئه بسبب استخدام قوه فصل عاليه ج ان تاثير  ( دا في الجهازمستويات الطاقه  .نالحظ 

 عرض التصادم مهم جدا في السوائل بينما يكون تأثير دوبلر مهم في الغازات. 

 الشده تعني كثافه الخط .ومن العوامل التي تحدد شده خط الطيف هى:  شده خطوط الطيف:

 احتماليه االنتقال  -1

 تعداد الذرات والجزيئات في المستوى الذي يحصل منه االنتقال  -2

 تركيز النموذج-3

لتأثرها مع الشعاع الكهرومغناطيسي    -1 احتماليه االنتقال : يعتمد انتقال الطاقه على قابليه الجزيئه 

م التداخل  على  قادره  تكون  لكي  الجزيئه  بأن  تقول  قاعده  االنتقال.هناك  باحتماليه  هذا  ع ويدعى 
بتردد فوتونا  تبعث  او  تمتص  الكهرومغناطيسي وان  متذبذبا عند   Ѵ المجال  تمتلك عزما  ان  يجب 

 ذلك التردد لو لفتره قصيره. 

هنالك مستويان يمكن ان يحصل االنتقال منهما الى مستوى ثالث فأن الخط    اذا تعداد الجزيئات :  -2

ا  عددالجزيئات  فيه  يكون  الذي  المستوى  من  ينتج  شده  بسيطه  االكثر  رياضيه  قاعده  وهناك  كبر  

              تتحكم في تعداد مستويات الطاقه وهى قانون بولتزمان للتوزيع:

𝑁𝐽

𝑁ο
∆𝐸/𝐾𝑇-e= 

 تمثل عددالجزيئات في المستوى االعلى   NJحيث ان 

و   تمثل  N°و الواطئ  المستوى  في  Ε∆عددها  = Ε𝐽 − 𝐸𝑁𝜊  وT  المطلقه الحراره  درجه  تمثل   =

 .)J.K23-*10  1.38-1    (ثابت بولتزمان= تمثل kو
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)الدورانيه   الطاقه  مستويات  من  المختلفه  لالنواع  بولتزمان  توزيع  توضيح  ويمكن 
كما  درجه الحراره على تعداد المستويات كما يظهر تأثير (a),االهتزازيه,االلكترونيه(كما في الشكل

 :  (bفي الشكل ) 

 

 لالنواع المختلفة من مستويات الطاقة يوضح توزيع بولتزمان (a)الشكل

 

 يوضح تأثير درجة الحرارة على تعداد المستويات (b)الشكل 

النموذج:  -3 من    تركيز  الطاقه  امتصاص  ازداد  تركيزالنموذج  ازداد  التي  كلما  والعالقه  االشعاع 

 المبرت–توضح ذلك هى معادله بير 

𝐼

𝐼₀
=eƐcL 

 النموذج =شده االشعاع الساقط على оIحيث ان 

I  القسم النافذ من الشعاع= 

C تركيز النموذج= 

L=  طول الخليه 

Ɛ=ويعتبر ثابتا لكل نوع من االنتقاالت )مثل االنتقاالت االلكترونية او   معامل االمتصاص الموالري

 التي تحصل في النموذج. االهتزازية(
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 الفصل  الثاني  

 مطيافية الموجه الصغرى )المايكرويف( 

موجات   الموجات االمتعرف  ومن  الكهرومغناطيسيه  الموجات  انواع  احد  انها  على  يكرويف 
منطقتي   بين  وتقع  وغيرها  كاما  واشعه  البنفسجيه  فوق  االشعه   , الراديو  الكهرومعناطيسيه:موجات 
الحياه ولعل   التطبيقات في  العديد من  الميكرويف  الحمراء ولموجات  الراديويه واالشعه تحت  االمواج 

مايتعل  بما  اهمها  تتصف  ان  يجب  التي  للجزيئات  الدورانيه  االطياف  لدراسه  تستعمل  ,كما  باالفران  ق 
تمتلك  -1يلي:  دائمي(    ان  استقطاب  القطبين)عزم  ثنائي  عزم  الحاله  -2المادة  في  المادة  تكون  ان 

 الغازيه,حيث يؤدي ذلك الى تقليل القوى البينيه بين الجزيئات . 

ويش او اعاقه الحركه الدورانيه الناتجه عن التداخالت الجزيئيه  في الحاله السائله نالحظ وجود تش 
او انعدامها من خالل قياس الماده في الحاله  ويمكن التخلص منه عن طريق تقليل القوى البينيه

 القياس مما يتطلب وجوب زياده نموذج يعمل على تقليل تركيز الماده في  الغازيه المثاليه لكن هذا 
.هناك  طول خليه القياس لضمان حصول اكبر عدد من التصادمات بين االمواج المسلطه والجزيئات 

                         شروط يجب ان تتوفر في خليه القياس لطيف المايكرويف:                                                                             
 . متر( لضمان تصادم اكبر عدد ممكن من الجزيئات باالشعه 9ان تكون الخليه طويله )-1

حيث تتوفر  (يمكن تسخين الخليه الى درجات حراره مختلفه)ليس جميع المواد الكيماويه غازات  -  2

 امكانيه تسخين الخليه لضمان تحول المواد السائله الى غازات. 

 . غوب بهامرمكان من الجزيئات الغير يمكن تفريغ الخليه قدر اال-3

)المايكرويف(    الدوران  طيف  من  ثنائي    يمكن  عزم  تمتلك  التي  متناظره  الغير  الجزيئات  دراسه 
حصول تغير في مكونه العزم ثنائي القطبين  المكانيه    HCLالقطبين)عزم استقطاب دائمي( مثل جزيئه  

ك مجاال  القطبين  ثنائي  العزم  يولد  حيث  دورانها  الشعاع  عند  مكونات  مع  التأثر  يمكنه  هربائيا 
المنطقه   هذة  في  دراستها  يمكن  فال  القطبين  ثنائي  عزم  التمتلك  التي  الجزيئات  اما  الكهرومغناطيسي 

 O2,H2,N4,CCL4CH, 2    كالجزيئات المتجانسه مثل  

الوصف التقليدي لدوران     Rotation of Linear Moleculesدوران الجزيئات الخطيه

    (Rigid Rotary):الجزيئات الصلده ذات الذرتين)الدوار الصلد(

 هناك ثالث انواع من الدوران للجزيئه الثنائيه: 

 Rotational around the bond axisدوران الجزيئه حول محور االصره  -1
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   Rotational end horizontallyافقي  النهايه بشكل دوران نهايه بعد  -2

 

 .Rotational end to end Verticallyدوران نهايه بعد نهايه بشكل عمودي  -3

 

 

الدوران, على  اثناء  الكيميائية  التي تحافظ على طول االصرة  الكيميائية  الجزيئة  الصلد :هى  الدوار 

 عكس الدوار غير صلد.

وان المسافه بين الذرتين )طول   rigidليس له مرونه    ضيالصلد نموذج افترا   نالدواريعتبر نموذج  

الذرتين عن بعضها    االصره ( ابتعاد  الدوران يسبب  اليتغيرمع دورانه وهذا االفتراض تقريبي الن 

( الطارده  القوه  زياده  يمكن  Center Fugal Forceبسبب  دقه  االكثر  او  الصحيحه  والنتيجه   )

علي الدالحصول  نموذج  من  الصلد) وها  النوعNon-rigid rotorارغير  هذا  في  يالحظ  ان   (حيث 

بسبب نقصان الطاقه الدورانيه.ان ابسط    Iزيادة طول االصره يؤدي الى زياده عزم القصور الذاتي  

 )تمثل طول االصره(  rتفصل بينهما مسافه  m1m,2جزيئه خطيه تتكون من كتلتين 

 

2+r1=rr 

 حول محور معين بصوره عامه بالمعادله التقليديه التاليه  Iويعرف عزم القصور الذاتي 

i
2ri∑mI= 

الدقيقه وi mحيث تمثل   ن الدقيقه او محور الدوران .ولجزيئهirكتله  ن فأن   المسافه بي  ذات ذرتي 
  
 حول المحور يعط  بالمعادله التاليه  I   عزم القصور الذات 

2r2+m1r1I=m 

2r2=m1r1m 
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  2+r1r=r 
𝑚₁𝑟

𝑚₁˖𝑚₂
2=,        r    =

𝑚2𝑟

𝑚1+𝑚21r 

2r
𝑚₁𝑚₂²

(𝑚₁+𝑚₂)²
+2r 

𝑚₁²𝑚₂

(𝑚₁+𝑚₂)
I= 

r²= µr²(I=(
𝑚₁𝑚₂

𝑚₁+𝑚₂
 

I  
 = عزم القصور الذات 

µله ن  = الكتله المخت 

ن الكم بالمعادله التاليه: و   يعرف الزخم الزاوي حسب قواني 

P=√𝐽(𝐽 + 1)ħ                                                           بما ان   ħ=
ℎ

2𝜋
                                 

)   وتمثل المعادله
𝑃²

2µ𝑟²
  E=)   التعبت  التقليدي للطاقه الحركيه للدوار الصلد وبالتعويض عن الزخم

  من المعادالت اعالة نحصل عىل معادله الطاقه الدورانيه المسموح بها 
الزاوي وعزم القصور الذات 
 مقاسه بالجول او االرك. 

𝐽(𝐽+1)ℎ² ارك.ثانيه  10*6.63-27  =ثابت بالنك=hحيث ان 

8𝜋²𝐼
=  

𝐽(𝐽+1)   ħ

2𝐼
=E 

 جول.ثانيه  10*34-6.63 =                                   

J( رقم كم الدوران وياخذ قيم موجبه صحيحه =J=  (…..,3,2,1,0 

دد او العدد الموج     ن او الت  ن كل مستويي    قيم الطاقه بي 
  موضوع الطيف نهتم بحساب الفرق فن

فن
ن   مستويات الطاقه وتعط العالقه هذة الكميات  للشعاع الممتص او المنبعث كنتيجه لالنتقال بي 

 :  
 كاالت 

𝜈 =
∆𝐸

ℎ
(𝐻𝑧) 

ℑ =
∆𝐸

ℎ𝑐
(𝑐𝑚¯1) 

 ويمكن كتابه طاقة المستوي الواحد كما يىل  :  cm-1 وتعتت  اكتر وحدات الطاقه شيوعا ىه وحدة 

𝚥ℰ=
𝐸ᴊ

ℎ𝑐
=

ℎ

8𝜋2𝐼𝑐
𝐽(𝐽 + 1)𝑐𝑚¯¹ 
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ويمكن التعويض عن الكميه  
ℎ

8𝜋²𝐼𝐶
وتصبح   cm-1)ثابت الدوران ( الذي يقاس بوحدة Bبالثابت  

  :  معادله حساب طاقه المستوى بدالله العدد الموج   بالشكل التال 

          ℰȷ = BJ(J + 1)cm¯¹ 

  المعادله اعالة نحصل عىل قيم الطاقه للمستويات  J=…………,3,2,1,0وعند التعويض عن 
فن

 الدورانيه المختلفه: 

J=0,ƹ=0 

J=1,ƹ=2B 

J=2,ƹ=6B 

J=3,ƹ=12B 

 تختلف قيم طاقه المستويات الدورانيه من جزئ ال اخر بسبب: 

1-  
 Iاختالف قيمه عزم القصور الذات 

  Bاختالف قيم ثوابت الدوران -2

ن متجاورين يالحظ بان الفرق  وعند رسم مخطط مستويات الطاقه الدورانيه  ن طيفي  ن خطي  بي 
ن مستويات الطاقه تحدث ضمن قواعد معينه يطلق عليها قواعد  2Bمساو ل الن االنتقاالت بي 
  قيمSelection rulesاالختيار )

 -1لالمتصاص,   J Δ(+1     1∓=(حيث يكون التغت  فن
 لالنبعاث(اي ان االنتقاالت تكون محددة. 

  ان 
از(,وهذايعنن ن مالحظه:التوجد طاقه نقطه الصفر بالنسبه لمستويات الدوران )بعكس االهت 

  طيف الدوران يظهر عند القيمه 
وعندما تمتص الجزيئه كميه اخرى من الطاقه   2Bالخط االول فن

1االنتقال   ( لهذا ℇ∆(او الفرق بالطاقه) ℑ)لذا فان العدد الموج    J=2ال   J=1فانها تنتقل من  →

𝐽 = 2 = ƹ 𝐽₂ − ƹ 𝐽1˭6𝐵 − 2𝐵 = 4𝐵𝑐𝑚¯¹ … … … … … … …  J= ℑ يساوي…

 الشكل التال  يوضح مستويات الطاقه الدورانيه: 
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ن مستويات الطاقة للدوار  الشكل يوضح مستويات الطاقة الدورانية واالنتقاالت المسموح بها بي 
 .الشكل الصلد ويظهر الطيف الناتج عن هذة االنتقاالت أسفل 
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 خطوط الطيف :  ةشد 

 تعتمد شدة خطوط الطيف عىل: 

 تعداد المستويات   -1

 احتماليه االنتقال -2

   المستويات: تعداد 
مان الذي ينص عىل ان عدد الجزيئات فن ن باستخدام قانون التوزي    ع لبولت 

وبا بالداله المستوى   االوطأ مضن
  المستوى الطاف 

  االعىل يساوي عددها فن
   ) ( e¯Δᴇ/KTالطاف 

  المستويات الطاقيه المختلفه
                                                                                                                                                                                                                                                               وبذلك يمكن تحديد عدد الجزيئات فن

Nȷ=Noe-Δᴇ/KT 

Ǌ

𝑁𝜊
= е −△ ᴇ/𝒌𝑻  

  مستوى الطاقه االعىل= عدد الجزيئات 
فن NJ 

  مستوى الطاقه االوط  
 Nο= عددالجزيئات فن
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K=  مان = ثابت ن =   (ثابت الغاز /عدد افوكادرو()(R\Nبولت 
8.314∗107𝑒𝑟𝑔.𝑑𝑒𝑔¯1 .𝑚𝑜𝑙¯¹

6.023∗10²³𝑚𝑜𝑙¯¹
     =  

 افوكادرو= عدد N 1-جول .مطلقه 10*23-1.38

T=  درجه الحرارة الغرفه)بحيث زيادة درجه الحرارة تقلل قيمه المقام وبالتالي تزداد قيمه الحد
ي المستويات ذات الطاقه االعل( االيمن من المعادله اي تزداد 

 
  نسبه التوزي    ع ف

ΔE =   الفرق بينNο-Ǌ (  المستوى اي كلما ازداد الفرق في الطاقه ازداد عدد الجزيئات في 

 )عند ثبوت درجه الحراره( eالدالة  سوف تزيد من قيمة ΔEاالوطأ الن  

والمقصود باالنحالل وجود ويوجد عامل مهم وهو احتماليه وجود انحالل في مستويات الطاقه  
مستويين او اكثر من مستويات الطاقه بنفس قيمه الطاقه وتستخدم االصطالحات االتيه :مستويات 

مستويات للطاقه بنفس القيمه العددية وكنتيجه   2,3وجود  والثالثيه لتشير الى   االنحالل المضاعفه
 هذا االقانون لحساب مستويات اانحالل                           MJ=2J+1لالنحالل فأن 

يعتمد انتقال الطاقه عىل قابليه الجزيئه عىل تأثرها مع الشعاع   احتماليه االنتقال: 
ة تكون قادرة عىل التأثر مع  ة قصت 

الكهرومغناطيس  .اذا امتلكت الجزيئه عزما متذبذبا ولولفت 
 .  المجال الكهرومغناطيس 

              Non-rigid Rotorالدوار غتر الصلد : 

  االرصة والذي يضاد 
الدوار الصلد يمثل حقيقه الجزيئه حيث يظهر تأثت  المط الذي يحصل فن

  لذلك يجب تصحيح معادله 
بواسطه ثابت قوة االرصة ويؤثر هذا المط عىل عزم القصور الذات 

از وبذلك يصبح تأثت  المط  ن
طاقه الدوران للدوار الصلد بأدخال حد جديد يشتمل عىل تردداالهت 

ويفرس ذلك عىل اساس  Jالعاليه اي ان طول االرصة تزداد بزيادة  Jزي أكتر أهميه عند قيم المرك
  تسبب ابعاد 

ن تزيد من القوة الطادرة المركزية الن  ن عن  زيادة رسعه الجزيئه ذات الذرتي  الذرتي 
 بعضها. 

Er=BJ(J+1)…………….( 1) 

+1)……………….(2)2(J2DJ-Er=BJ(J+1) 

, اما المعادله الثانيه الطاقه الدورانيه للدوار  المعادله االول الطاتمثل   قه الدورانيه للدورار الصلد 
( الناتج عن مط االرصة ويالحظ انه كلما  Dغت  الصلد بعد ادخال عامل اوثابت التشويه المركزي )

الدوران اعىل كان     وتقل قيمه  كانت طاقه 
الذات  القصور  يزداد عزم  اكت  حيث  ان  Bالتأثت    D)اي 

 صالبةكان تأثت  القو يعتمد  
  وعىل مطاطيه االرصة فكلما كانت االرصة اكتر

 ةعىل عزم القصور الذات 

4𝐵⁴      (اقل ويمكن حساب ثابت التشويه من العالقة التالية : Dو)ه المركزي

𝑊²
=D 

از  ن ن تردد االهت  لة .               هنالك عالقه رياضية تربط بي  ن للجزيئه او االرصة وثابت القوة والكتلة المخت 

ϖ =
1

2𝜋
√

𝐾

𝜇
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از   ϖحيث ان  ن  = تردد االهت 

K دد(= ثابت القوة )يتناسب طر  ديا مع الت 

دد( له الكتله )تتناسب عكسيا مع الت  ن = المخت  μ 

 

  مستويات الطاقه 
الدورانية وطيف الدوران عند الشكل  يوضح تاثت  التشوية المركزي والتغت  فن

ن ( ال الدوار غت  الصلد )جزيئه غت  صلدة(   التحول من الدوار الصلد)جزيئة صلدة ذات ذرتي 

ات عل طيف المايكرويف  دراسة بعض التأثتر

ات اخرى غت  ثأثت  مط االرصة الذي يعتت  مهما وذا تأثت  عىل المستويات الدورانية:   هناك تأثت 

 Strak Effectظاهرة شتارك  -1

  Isotopic Substition Effectتأثت  االستبدال النظائري -2

ون عىل المستويات الدورانية  -3  تأثت  الحركه المغزلية للنواة وااللكت 

   Stark Effect ظاهرة شتارك  -1

  تقنيه المايكرويف حيث تطلق ظاهرة
شتارك عىل   تعتت  هذة الظاهرة احدى التطبيقات المهمه فن

  حيث 
دد عند استخدام المجال الكهربات    جميع مناطق الت 

  االطياف فن
  تحدث فن

ات الن  التغت 
  اما بصورة عمودية او موازية عىل خط الشعاع المار عت  النموذج الغازي 

يسلط المجال الكهربات 
من  خالل عملية مسح الطيف وهذا يؤدي ال انفصال مستويات الطاقة المكممة ال عدد 

 . ن   القطبي 
  ال المستويات الفرعية ويعتمد هذا االنتقال عىل عزم ثنات 

ويؤدي المجال الكهربات 
( MJ=2J+1من المستويات حيث ان ) (MJ)( ال Jفصل هذة المستويات المحددة بقيم )

ويمكن توضيح انفصال المستويات عند تطبيق    ..…MJ=0,±1,±2,±3ويمكنها ان تاخذ القيم 

 :  
  بالشكل االت 

 المجال الكهربات 
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    يوضحالشكل 
 انفصال المستويات عند تطبيق المجال الكهربات 

ن لالسباب التاليه : وهذة الظاهرة تعتت  من افضل    القطبي 
 الطرق لقياس عزم ثنات 

ن الجزيئات   -1   الطور الغازي حيث يتم اهمال قوى التجاذب بي 
 يتم القياس فن

 الدقه العاليه  -2

 التحتاج ال ضبط الحرارة بدقة  -3

ة جدا  -4  قياس العزوم الصغت 

  تفست  اطياف  حيث  Jالخطوط الناتجه من شتارك تعتمد عىل قيمه  انفصالان 
يساعد فن

 لكل خط مبارسر   Jالطياف تعط  قيمه هذة االمايكرويف المعقدة وذلك الن 

 تأثتر االستبدال النظائري : 

  العدد الذري لكنها تختلف فيما بينها بعدد النيوترونات مثل   النظائر: 
ىه ذرات متساوية فن

ين   ن له نظت   الهيدروجي 

 

 

ها فأن المسافه البينيه )طول االرصة( اليتغت  لكن التغت      الجزيئه بنظت 
وعند استبدال ذرة معينه فن

  وكذلك قيمه 
لة وبذلك تتغت  قيمه عزم القصور الذات  ن

  الكتله المخت 
وعند دراسة ,  .Bيحصل فن

  قيمة  CO12CO,13الطيف لجزيئة 
  الكتلة ونقصان فن

وينعكس هذا عىل التغت   Bيحصل زيادة فن
  الشكل التال  

  الجزيئة كما فن
 . عىل مستويات الدوران فن
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ون عل المستويات    تأثتر الحركة المغزلية للنواة وااللكتر

  الحاله  
ون خواصا مغناطيسيه وخواصا كهربائية للجزيئات فن يمتلك كل من النواة وااللكت 

ونات بسبب كون عددها المس تقرة ويحذف تأثت  المجال المغناطيس  الناتج عن حركة االلكت 
  تمتلك عددا فرديا مثل)

  الحاله المستقرة عدا الجزيئات الن 
( حيث ان ClO,NO,NO2زوجيا فن

ون يمتلك حركة مغزلية تمكنه من االزدواج مع المجال المغناطيس  النووي مما يعط   هذا االلكت 
  
  منطقة المايكرويف. فجوة فن

 الطاقه تمثل مقدار امتصاص او انبعاث االشعاع فن

 اجهزة قياس طيف المايكرويف 

 يتألف جهاز القياس من االجزاء التاليه: 

     -2   ونتر الكاليس مصدر االشعاع وهو -1
   -3مصدر كهربات 

دد فن دد لتغت  الت 
جهاز مسح الت 

 المدى المطلوب  

 جهاز كشف ومسجل  -5خليه النموذج      -4  

ون الذي يبعث اشعاعا ذا مدى تردد    المايكرويف ال استخدام الكاليست 
تعزى دقه القياس فن

 ضيق )شعاع احادي الموجة( 

 تطبيقات طيف المايكرويف : 

  حساب الكتلةالذريه .  -1
  تمثل احدى الطرق الدقيقة فن

 دراسه االستبدال بالنظائر والن 

ن للجزيئه .  -2   القطبي 
  حساب قيم عزم ثنات 

 تأثت  شتارك يساعد فن

  الحالة الغازية اما الحالة الصلبة فيمكن دراستها باستخدام االشعة -3
  فن
كيب الجزين  دراسة الت 

 السينية  

 دراسة التحور االيزومري وطيف االنقالب والدوران الداخىل  وهندسه الجزيئات .  -4

ط الدوار الصلد عن طريق حساب ثابت التشوية )دراسة حيود  -5  (  Dالجزيئة عن رسر
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 الفصل الثالث  

 Red Spectroscopy          -Infraطيف االشعة تحت الحمراء  

دد يقل عن    تمتلك عزما كهربائيا يمكنها ان تبعث او تمتص الضوء بت 
  1-سم 250ان الجزيئه الن 

 بسبب حركتها الدورانية ,وتنقسم منطقة االشعة تحت الحمراء ال ثالث مناطق رئيسية : 

ن  -1  1-سم 12000-0400االشعه تحت الحمراء القريبة وتقع بي 

ن االشعه تحت الحمراء الوسط  -2  1-سم 4000-200وتقع بي 

ن  -3  1-سم200  -10االشعه تحت الحمراء البعيدة تقع بي 

  توليد 
سبب عدم استخدامنا الكثت  للمنطقه البعيدة وذلك بسبب الصعوبات العملية فن

  قياس االطياف,وتستخدم 
ددات الواطئة حيث نادرا ماتستخدم فن وتشخيص االشارات  عند الت 

 ان الضف للجزيئات . هذة المنطقة بدراسه الدور 

ة  ن ان اتحاد الجزيئه مع الشعاع الكهرومغناطيس  يمكن ان يحصل فيما لو استطاعت الجزيئة المهت 
  لالشعاع, وهذا يعتت  

ن يمكنة التأثر مع المجال الكهربات    القطبي 
من ان تمتلك عزما متذبذبا ثنات 

وط الجزيئة لك  تعط  طيف 
ط االخر يجب ان تحدد االنتقاالت المسموحة  I.Rاحد رسر والرسر

  V=±1 Δحسب قاعدة االختيار        

 Vibration      ااهتزاز  

فأن ذرات المواد عند درجه  الجزيئه اليمكن ان تكون ثابتة مهما بلغت درجات الحرارة في الحقيقة 
 موضع االتزان الصفر المطلق وفي الحاله الصلبه تكون في حاله اهتزاز حول 

 اهتزاز الكتله الواحده )الدقيقه الواحده ( 

الكتله عن موضع اتزانها فأن السلك سيعاني من  لنأخذ كرة مرتبطة بنابض حلزوني فأذا أزحنا هذة
 قوة حسب قانون هوك  

F∝ 𝑋 

F=-KX 

  حالة السلك الضعيف Kيعتت  ثابت القوة )
ا فن    ( مقياس لصالبه السلك حيث يكون صغت 

ا فن وكبت 
 حالة السلك القوي. 
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از الجزيئة ثنائية الذرة :     ن بسلك )لة ثابت قوة اهتر  ن مرتبطتي    بكتلتي 
يمكن تمثيل النظام الجزين 

K ن عن موضع أالتزان فأن القوة تتناسب مع (مجت  عىل الحركة باتجاة واحد وعند سحب الكتلتي 
  المسافه البينيه 

 التغت  فن

 

 

 

F=-K(r-re) 

m1r1=m2r2 

r1=
𝑚₂𝑟

𝑚₁+𝑚₂
                     r2=

𝑚₁𝑟

𝑚₁+𝑚₂
                                                                                      

 (مقدار االزاحة er-r= الطول الجديد)rتمثل طول االرصة عند االتزان وer   حيث

2,m1m تبعد كل منها بمسافه مقدارها  
ن الن     .عىل التوال  عن مركز الثقل r1r,2 = كتله الذرتي 

2+r1r=r 

از من المعادله التالية :  ن  ويمكن ايجاد تردد االهت 

ϖ =
1

2𝜋𝑐
√

𝑘

𝜇
     

از :  ي طاقة الجهد لالهتر 
از    منحن  ن   نموذجا تقريبيا لمناقشة أطياف أالهت 

ن التوافق  يعد نموذج المهت 
 وحسب المعادلة التالية 

E=
1

2
 𝐾(𝑟 − 𝑟𝑒)² 
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  تخضع لقانون هوك يوضح الشكل 
  القطع الزائد للطاقة عند تمدد او تقلص أالرصة الن 

 منحنن

  الطاقة
  القطع الزائد وان الزيادة فن

  الطاقة هو منحنن
   E 2ال  1E  يظهر من الشكل  ان منحنن

   تسبب
از أكتر او بمعنن أخر زيادة المطاطية او درجة التقلص والتمدد اال ان الزيادة فن ن زيادة أالهت 

  لها خاصيه مطاطية  
از ال يتغت   وذلك لكون االرصة مثل السلك الحلزوتن ن

  ارتفاع االهت 
االزاحة او فن

الطاقة فمثال االرصة  ( زادتKولها تردد يعتمد عىل كتلة النظام وثابت القوة وكلما زاد ثابت القوة )
 الثالثية اقوى من الثنائية واقوى من االحادية وهذا مايوضحةالشكل التال  : 

 

ن طاقة الجهد وثابت القوة لالوارصيوضح الشكل   𝐶C,C =C≡C ,C−العالقه بي 

از واطياف االمتصاص للجزيئات ذات الذرتير  :   االرصة الكيميائيه تختلف عن  طاقات االهتر 

ازيه مكممة  ن   حيث ان الجزيئات يمكنها ان تأخذ مستويات اهت 
نموذج الكرة والسلك الحلزوتن

از للنظام من  ن  )محددة الطاقة(ويمكن  حساب طاقة االهت 

دد )وحدة الطاقة جول والعدد الموج   وحدة الطاقة سم  (1-المعادالت بدالله الت 

EV=(V+1/2)h𝜔                          Joule               بداللة الجول 



23 
 

ε =
Eᵥ

ℎ𝑐
= (𝑉 +

1

2
) 𝜛           ) cm-1 (             بدالله العدد الموج 

از ويساوي  ن .    و................. 3و 2و 1و0= رقم الكم لالهت  v 

از  ن  ω= تردد االهت 

ε = (𝑣 +
1

2
)𝜛 

  اليمتلك طاقة مقدارها صفر وان اقل قيمة للطاقة ىه 
ن التوافق   وهذا يدل عىل ان المهت 

𝜀₀ = 1/2𝜛   

 بطاقة نقطة الصفر   𝜀₀تدىع  و

ن من مجموعة من المستويات از للجزيئة ذات الذرتي  ن
 وتتكون طاقات االهت 

 

ازية . ( : يوضح االنتقاالت االساسية 3الشكل ) ن ن مستويات الطاقة االهت   المسموحة بي 

  الطيف 
  الطاقة لذلك يظهر خط واحد فن

نالحظ ان كل مستوين متجاورين يعطيان نفس التغت  فن

از  ن .  ϖيسىم تردداالهت   
ن التوافق   ولذلك يسىم بالمهت 
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ن الالتوا   وطاقة المهت 
ن الالتوافق    المهت 

                  An harmonic  Oscillatorفق 

  الحقيقة ليس توافقيا بسيطا وذلك الن االوارص الحقيقية ليست مطاطية اي 
از الجزيئات فن ن اهت 

ب الذرات من بعضها  انها ليست متجانسة لدرجة تجعلها تتبع قانون هوك فعند تقلص  أالرصة تقت 

وتزداد الطاقة ,كما انةعند مط االرصة تبتعد الذرات عن بعضها مما يتطلب طاقة اقل من طاقة 

التقلص ال ان تصل ال نقطه تفقد عندها أالوارص مرونتها وتتفكك ال ذرات وتصبح الطاقة غت   

  
ب من السلوك التوافق  از نقت  ن   مستويات الطاقة الواطئة لالهت 

مكممة )غت  محددة(حيث فن

از العليا  أو كلما ز  ن   مستويات أالهت 
  فن
ادت ويظهر تأثت  مط االرصة واالبتعاد عن السلوك التوافق 

 . vقيم 



25 
 

 

  10الشكل )
  والالتوافق 

ن التوافق  ن طاقة الجهد والمسافة البينية للمهت   .( العالقة بي 

ي  
 حساب طاقة المهتر  الالتوافقر

  
ن الالتوافق   وضع العالم مورس معادلة أعطت تقريب جيد لحساب طاقة المهت 

E=Deq[1 − exp{a(req − r)]² 

ن  (ومنها أشتقت معادلة المهت   
ن الالتوافق    )طاقه المهت 

 الالتوافق 

D₀=Deq.1⁄2h𝜛 

a ) ثابت )خاص لكل جزيئة = 

Deq )طاقة التفكك(  
 = ثابت التفكك الطيقن

D₀  موداينميك
 = طاقة التفكك التر

 

  ويظهر طيف االمتصاص اسفل الشكل 
ن الالتوافق  از للمهت  ن  الشكل  يوضح مستويات طاقة االهت 

ازي )  ن   عند المستوى االهت 
ن الالتوافق   (.  vولحساب طاقة المهت 

vε = ϖe [1 − Xe (v +
1

2
)] (v +

1

2
) 

  .  v=0وعند تعويض عن 
ن الالتوافق   نحصل عىل طاقة نقطة الصفر للمهت 
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𝜀ₒ = 1 ⁄ 2𝜛𝑒(1 − 1
2𝑋𝑒⁄ ) 

از للمستوى صفر  ن  تردد االهت 

ₒ𝜛 = 𝜛𝑒(1 −
1

2
𝑋𝑒) 

ثابت الالتوافقية =   Xe 

0.1.2.3………………   = V 

We  )تردد أالهتزاز باالعداد الموجية )موجبة وصغيرة =                                            

        

𝑣∆ان قواعد االختيار للمهتز الالتوافقي هى          = ±1, ±2, ±3, … … … …. 

وتكون عالية ومحسوسة أما  باالنتقاالت االساسية  v=1الى   v=0حيث تعرف االنتقاالت من 

,v =0االنتقاالت من  2 هذة االنتقاالت وتكون  ( Overtones......فتسمى باالنتقاالت الفوقية)3←

 وترددات ضعيفة تتناقص شدتها كلما ازداد رقم االهتزاز. ذات شدة واطئة 

 الفرق بين المهتز التوافقي والالتوافقي :

=∆قواعد االختيار في المهتز التوافقي     -1 لذلك يعطي خطا واحد للطيف وهو االهتزاز  ±1

𝑣ₒأالساسي على عكس المهتز الالتوافقي تكون االنتقاالت االساسية   → 𝑣𝚤     وفوقية𝑣ₒ → 𝑣2  

الفرق بين مستويات الطاقة في حالة المهتز التوافقي يكون متساويا على عكس المهتز الالتوافقي  -2

حيث تتقارب المستويات من بعضها الى ان تصل الى طاقة  ( vحيث تقل المسافة كلما ازدادت قيم)

 التفكك )طيف مستمر(

 التفكك وطاقة التفكك :

ان نموذج المهتز التوافقي اليعتبر نموذج جيد لالهتزازات الجزيئية االفي المستويات الواطئة من  

بذلك فأن منحني    rة الطاقه اذ ان القوة االرجاعية في االهتزازات التوافقية تتناسب طرديا مع االزاح

طاقة الجهد يكون بشكل قطع مكافئ وعلية اليمكن ان يحصل تفكك للجزيئة مهما زادت سعة  

 االهتزاز .

فأن القوة االرجاعية تقل تدريجيا كلما ازدادت االزاحة وعندما تأخذ   اما في حالة المهتز الالتوافقي

زداد حركة هذة الذرات مع زيادة الطاقة الجزيئة اكثر من طاقة التفكك فأنها تتفكك الى ذرات وت

ط المتقطع طاقة خ(حيث يمثل ال 4)طاقة غير مكممة(وبذلك يكون الطيف مستمرا كما في الشكل )

 التفكك. 
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 تعداد الجزيئات في مستويات الطاقة أالهتزازيه 

من قانون التوزيع  v=0نسبة الى عددها في المستوى  v=1يمكن حساب عدد الجزيئات في المستوى 

 لبولتزمان :

                                                                            

𝑁𝑣1

𝑁𝑣𝜊
= 𝒆−

∆𝑬

𝑲𝑻    =𝒆¯ ∆𝜺𝒉𝒄

𝑲𝑻
 

از بحدود  ن ن مستويات االهت    الطاقة بي 
 310ك/جزيئة او ار  1-10*2تعتت  القيمه التقريبيه للفرق فن

 سعرة /مول 3000او 1-سم

 وعند التعويض عن هذة القيمة في قانون بولتزمان نحصل على :

𝑁𝑣1

𝑁𝑣𝜊
= 𝒆

−𝟐∗𝟏𝟎−𝟏𝟑

𝟏.𝟑𝟖∗𝟏𝟎−𝟏𝟔∗𝟐𝟗𝟖    =0.008 

  المستوى االول يساوي تقريبا 
   %1هذا يدل عىل ان عدد الجزيئات فن

من العدد الكىل  الموجود فن
  المستويات المثارة العليا يعتت  اقل 

(معناة ان عدد الجزيئات فن المستوى صفر )المستوى الواط 
  تحدث من المستوى  

 v=1بكثت  ويمكن اهمالة وبصورة عامة يمكننا اهمال جميع االنتقاالت الن 
  تبدا من 

ن االهتمام حول االنتقاالت الن  وسوف نهتم باالنتقاالت الثالثة االول  v=0فما فوق وتركت 
. 

 مثال : 

من باستخدام قانون التوزي    ع احسب العدد النسن   لكل  1-سم 2885.9االشعاع عند  HClيمتص 
ازي المثار االول والمستوى المستقر عند  ن    .ᵒم25المستوى االهت 

افرض ان عدد الجزيئات فن
 . 1المستوى المستقر هو 

𝑁𝑣1

𝑁𝑣𝜊
= 𝒆¯ ∆𝜺𝒉𝒄

𝑲𝑻
=  𝒆

𝝕𝒉𝒄

𝑲𝑻 = 𝒆¯
𝟐𝟖𝟖𝟓.𝟗∗𝟏𝟎¯³⁴(𝟑∗𝟏𝟎𝟏ᵒ)

𝟏.𝟑𝟖∗𝟏𝟎¯𝟐𝟑∗𝟐𝟗𝟖
  = 9.245*10-7 

ددات الفوقيه     Overtonالت 

  
ن الال توافق    المهت 

  تتبع قواعد االختيار   فقط هذة االنتقاالت تحدث فن
𝒗∆والن  =

±𝟐, ±𝟑, ±𝟒 …    وتعط  هذة االنتقاالت خطوط …
تدريجيا ,وتظهر هذة  الطيف تقل شدتها  فن

,𝟒𝛡ıاالنتقاالت االضافية عند   𝟑𝝕𝚤, 𝟐𝝕𝚤  تبدا من  
وعند   v=0لالنتقاالت الن 

𝟒𝛡₂, 𝟑𝝕₂, 𝟐𝝕₂  تبدا من  
,𝟒𝛡₃وعند  v=1لالنتقاالت الن  𝟑𝝕₃, 𝟐𝝕₃   تبدا  

لالنتقاالت الن 
 وبمكن توضيح هذة االنتقاالت بالشكل التال  :  v=2من 
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             Combination and difference Bandالحزم المركبة وحزم الفروق

تسمح قواعد االختيار بانتقاالت اخرى تعط  حزم مركبة وحزم فروق وتنشا الحزم المركبة من 
ن او اكتر من    الجزيئات المكونة من اكتر من اضافة اثني 

ددات االساسية او الفوقية وتظهر فن الت 
ددات كما يىل  : 

ن للحصول عىل حزم مركبة ناتجة من جمع الت   ذرتي 

ı𝛡 + 𝛡₂ , 𝟐𝝕𝚤 + 𝝕₂ , 𝝕𝚤 + 𝝕₂ + 𝝕₃ 

ددات وتكون  ن الت  وتكون هذة الحزم مسموحة لكن شدتها قليلة .اما حزم الفروق فتمثل الفرق بي 
  االطياف المعقدة تحديدا. 

ı𝛡شدتها قليلة ايضا وتظهر فن − 𝛡₂,    𝟐𝝕𝚤 − 𝝕₂  , 𝝕𝚤 −
𝝕₂ − 𝝕 ₃      

مي               Fermi Resonaceرنير  فتر

ازيان لهما نفس النوع من التم ن ن اي انهما اثل يحدث احيانا ان يوجد انتقاالن اهت  ويكونان منحلي 
  
  الطاقة كما فن

تمتلك نمطان من انماط االنحناء لهما ترددان (   CO2جزيئة )متشابهان جدا فن
ن احدهما ذو طاقة اعىل من طاقة  متساويان يتداخالن مع بعضهما بطريقة بحيث ينتج انتقالي 

ن واالخر بطاقة اقل منهما ويدىع هذا التداخل بتأث ن االصلي  م  . االنتقالي  ن فت  م   او رني   ت  فت 

 

 ands         Hot Bالحزم الساخنة  

عندما يسجل الطيف بدرجة حرارة اعىل من درجة حرارة الغرفة نحصل عىل مايسىم بالحزم 
  تعود لالنتقاالت 

𝒗𝟏الساخنة الن  ⟶ 𝒗𝟐  وv2⟶ 𝒗𝟑  المستويات  
وذلك الن عدد الجزيئات فن

مان .  ن  العليا تزداد بزيادة درجة الحرارة حسب قانون التوزي    ع لبولت 

از    Rotation Spectrum   –Vibrationالدوران  –طيف االهتر 

  منطقه االشعه تحت الحمراء 
عند استخدام جهاز ذو قوة فصل واطئة لقياس طيف االمتصاص فن

→  v=0تظهر مناطق واضحة لالمتصاص تعزى ال االنتقال ) 𝒗 = ( ويالحظ انة كلما ازداد  𝟏
  طور الغاز 

  الجزيئة كان الطيف معقدا .اال ان طيف االمتصاص لجزيئة بسيطة فن
عدد الذرات فن

  الطيف االعتيادي بل تظهر مناطق 
باستخدام جهاز ذي قوة فصل عالية اليكون بسيطا كما فن
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كيب الدقيق(   طاقة  والذي يعزى ال التغت  االمتصاص بشكل معقد يطلق علية )الت 
ات الحاصلةفن
  الحالة السائلة بسبب 

ازية واليالحظ هذا االنتقال فن ن الدوران المصاحبة لالنتقاالت االهت 
از( ن   حزمة االهت 

كيب الدقيق فن ن الجزيئات )اي اليمكن مالحظة الت  .الطاقة الكلية  التصادمات بي 

  تمتلكها الجزيئة ثنائية الذرة ىه مجموع كل من الطاق
ازية والطاقة الدورانية  الن  ن  ة االهت 

(Joul)                           vib+Erot=EtotalE 

Ɛtotal=Ɛrotl +Ɛvib                    (cm-1) 

اليمكن فصل حدي هذين الطاقتين عن بعضها وان فصل حدي الطاقة يعد احد اشكال تقريب  

أوبنهايمر وقد بين هذان العالمان انة يمكن لالهتزاز والدوران في اي جزيئة حقيقية  –بورن 

ان يحصالن في ان واحد وان الطاقة الكلية حسب هذة القاعدة تساوي مجموع طاقات  

 االهتزاز والدوران .

 

لجزيئة -bلجزيئة ذات ذرتين  -I.R  :aشكل يوضح طيف االمتصاص في منطقة ال 

 متعددةالذرات.

 

 الدوران   –قواعد االختيار في طيف االهتزاز 

 ان قواعد االختيار التي تتحكم في االنتقاالت الدورانية واالهتزازيةالمسموحة تكون كما يلي :

∆𝑣 = ±1, ±2, … … 

∆𝐽 = ±1 

مماثلة لالنتقاالت الدورانية في منطقة المايكرويف اال ان هناك بعض  هذة االنتقاالت 

( التي NO,OH-االستثناءات لهذة القاعدة تظهر في ظروف خاصة  لبعض الجزيئات مثل )

تمتلك الكترونا احاديا يشترك مع الزخم الزاوي الذي يدور حول محور الجزيئة مما يجعل  
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االحوال عند االنتقاالت االهتزازية النقية (لذلك مسموحه )مسموحه في كل  J=0االنتقاالت 

 يمكن توضيح االنتقاالت الممكنة لطيف االهتزاز والدوران كما يلي : 

 J=1مستوى الدوراني يحصل انتقال جزيئة )ليس ذرة او الكترون ( من ال االحتمال االول :-1

وفي    V=1للمستوى االهتزازي  J=0الى المستوى الدوراني    v=0للمستوى االهتزازي 

𝐽∆هذة الحالة   =  .  Pوتظهر الحزمة   1−

  J=1الى   V=0للمستوى االهتزازي    J=1يحصل االنتقال من االحتمال الثاني :  -2

𝐽∆  وعلية V=1للمستوى االهتزازي  =  . Qوتظهر الحزمة   0

 J=2الى    V=0للمستوى االهتزازي     J=1يحصل االنتقال من  االحتمال الثالث : -3

𝐽∆وفي هذة الحالة  V=1للمستوى االهتزازي  = والشكل التالي   Rوتظهر الحزمة  1+

 يوضح احتماالت االنتقال .

 

 متعددة الذرات طيف االشعة تحت الحمراء للجزيئات 

 للجزيئات متعددة الذرات الى :  IRيصنف طيف 

 االهتزازية للجزيئات الغازية البسيطة متعددة الذرات .  –الدورانية   IRاطياف  -1

الدوران للجزيئات المتعددة الذرات البسيطة في طور الغاز حيث  –تدرس االطياف االهتزاز 

وبما ان الجزيئات متعددة الذرات تمتلك   R,Q,Pيالحظ التركيب الدقيق وتظهر فية الحزم 

ثالث عزوم للقصور الذاتي  فالتركيب الدقيق يكون معقدا وعلية يمكن تحليل اطياف  

فاليمكن تحليلها حتى في حالة استخدام جهاز   الجزيئات الصغيرة فقط اما الجزيئات الكبيرة

 بقوة فصل عالية.
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 طيف االهتزاز للجزيئات المتعددة الذرات .  -2

 الى :  IRيمكن تقسيم طيف االهتزاز للجزيئات المتعددة الذرات في منطقة  

 دورانية(  2حركية+  3)  F=3N-5 الجزيئات الخطيه: تمتلك درجات حرية  -1

 حركية ( 3دورانية+  3) F=3N-6: تمتلك درجات حرية الجزيئات االخطية  -2

 CO2مثال على جزيئة خطية متعددة الذرات 

   IR( بعضها فعال في   3N-5=4تمتلك هذة الجزيئة عدد من انماط االهتزاز )اربعه انماط  

اي يعطي حزمة واضحة والبعض غير فعال )التظهر حزمة (.ويمكن توضيح هذة االنماط  

 كما يلي : 

(وفي هذا النمط تبتعد ذرات   Symmetricالنمط االول : يكون متماثل )متناظر  -1

االوكسجين عن بعضهما وتقترب المسافة واليحصل خالل هذة الحركة اي تغير في عزم  

امتصاص اي انة امتصاص  صل تداخل مع الموجة وال تعطي اي ثنائي القطبين عندئذ اليح

  غير فعال. 

 

تبتعد احدى ذرتي االوكسجين عن ذرة الكربون وتقترب الذرة الثانية وينتج   النمط الثاني : -2

نموذج غير متماثل وخالل هذة العملية يحصل تغير في عزم ثنائي القطبين فيكون هذا  

IRاالهتزاز فعال في طيف  

 

 النوع االول والثاني يحدثان تغير في طول االصرة فيسمى نمط المط      ❖

النمط الثالث والرابع : يحدث تغير في الزاوية ويسمى نمط االنحناء او االلتواء حيث  -3

درجة وبذلك يكون نمط غير متماثل وفعال   180تكون الزاوية الناتجة عن االنحناء اقل من 

والرابع متعاكسان في االتجاة ويمتلكان نفس المقدار من  ,يكون النمط الثالث IRفي طيف 
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تمتلك امتصاصان في   CO2الطاقة وبذلك يعطيان امتصاص واحد فقط وبالتالي فأن جزيئة 

 . IRطيف 

  

 الجزيئات االخطية 

( ومثال   3N-6عدد االنماط االهتزازية في الجزيئات االخطية = عدد درجات الحرية )

 .  3NHوجزيئة االمونيا   O2Hعلى الجزيئات الالخطية جزيئة الماء 

 تمتلك جزيئة الماء ثالث انماط اهتزازية يمكن توضيحها بالشكل التالي : 

 

 العوامل المؤثرة على قيم تردد االهتزاز  

 .  μوالكتل النسبية للذرات المتأصرة  Kمرونة االصرة المتمثل بثابت القوة  -1

التأثيرات االلكترونية وطبيعة الذرات المجاورة واحجامها وسالبيتها الكهربائية  -2

والتأصرالهيدروجيني وتغيرات االطوار والتأثيرات الفراغية.ان جميع هذة التأثيرات تسبب 

 ازاحة التردد واهمها التاثيرات االلكترونية .

 :ة في طيف االشعة تحت الحمراء االجهزة المستحدم

.يتكون جهاز قياس طيف  1-سم 4000-600بين  I.Rيتراوح مدى ترددالطيف في منطقة 

I.R . من 
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سللك النيرنست المتوهج وهو عبارة عن   -يتكون المصدر الضوئي من مصدران هما أ  -1

 .  Globarسلك كلوبار  -اكاسيد االتربة القلوية المسخنة كهربائيا  ب

  NaBr, CaFوخاليا  1-سم 400التي تستخدم بحدود   NaCl,KClالخاليا المستخدمة هى  -2

التستخدم الماء    NaCl,KClالمصنوعه من  تستخدم في اجهزة الفصل العالية . الخاليا

 والمذيبات القطبية السبب النها تعمل على خدش الخاليا واذابتها مما يؤدي الى اتالفها . 

 محلل الضوء : يستخدم الموشور العطاء شعاع أحادي الموجة   -3

لية الكاشف : تستخدم التأثيرات الحرارية باستخدام المزدوجات الحرارية وقياس التوصي  -4

 الضوئية باستخدام الموصالت الضوئية.

 المكبر : يستخدم لتكبير أشارة االمتصاص .  -5

 المسجل : يعمل على تحويل أالشارة بشكل حزم على ورقة النتائج. -6

تقاس النماذج اما في الطورالصلب )في حالة عدم ذوبان المادة في المذيب ( باستخدام  

على شكل قرص كما يستخدم    KBrحيث تمزج المادة المراد قياسها مع مادة   KBrقرص 

 وكما يمكن قياس النماذج في طور الغاز او السائل باستخدام خاليا خاصة .سائل البرافين 

 تحت الحمراء : تطبيقات أطياف االشعه 

 التحليل الكيميائي ويتضمن: -1

 التحليل النوعي   -أ 

 التحليل الكمي  -ب

من اكثر التقنيات المستخدمه في التحليل الكيميائي خاصة     I.Rالتحليل النوعي :تعد تقنيه 

( وتعتبر هذة التقنية وسيلة للتعرف Functionak Groupsفي تشخيص المجاميع الفعالة )

لمادة وخلوها من الشوائب من خالل مقارنة الطيف مع طيف المادة  على مدى نقاوة ا 

 القياسي .

في التحليل الكمي حيث يمكن قياس التركيز   I.Rالتحليل الكمي : تستحدم طريقة  -ب

المبرت واستخدام النتائج في دراسة الميكانيكية الحركية المطلق للمادة باستخدام قانون بير 

 معينة عند فترات زمنية محددة .  بمالحظة ظهور واختفاء حزم  

واستخدام دراسة تأثير المذيب على الطيف للتميز بين التراكيب المختلفة حيث يالحظ ان  

 بعض المجاميع تعاني من ازاحة في ترددها عند تغير المذيب من الالقطبي الى القطبي .
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 دراسة التأصر الهيدروجيني :  -2

   ⸏الهيدروجينية يحصل االتزان التالي : بسبب تكوين أالصرة 

 

X−𝐻 + 𝑦 ⇌ 𝑋 ⋯ 𝐻 ⋯ 𝑌 

تمثالن مجاميع حاوية على ذرات ذات سلبية كهربائية عالية مثل   X,Yحيث ان  •

O,N,F   متصلة بذرة هيدروجين .ان تردد مط االصرةX-H   يتأثر بالمعقد ذو

االصرة الهيدروجينية حيث تظهر حزم امتصاص جديدة ناتجة عن حركات  

 االنحناء وااللتواء او المط . 

حادة وقوية في الحالة الحرة غير المرتبطه   X-Hتكون حزمة مط االصرة  •

وفي المحاليل المخففة بينما تصبح اعرض واكثر شدة وتزاح نحو ترددات  

 أوطأ في حالة وجود التأصر الهيدروجيني .

حيث تتأثر االصرة الهيدرجينيه البينية بعملية التخفيف حيث تقل شدتها اما   •

التأثر وهذا احد الطرق لتميزاو  االصرة الهيدروجنية الضمنية التتأثر اوقليلة

 الكشف عن  نوع االصرة فيما اذا كانت بينية اوضمنيه  . 

 

 دراسة الهيئات :بعض المركبات توجد بهيئة سز وترانس وهيئة القارب والكرسي  -3

توجد عدة برامج صممت اليجاد ترددات االهتزاز للجزيئات   التطبيقات النظرية . -4

 العضوية واالعضوية  

لبرنامج االول يقوم بتعين احداثيات الجزيئة )اطوال اواصر وزوايا( باالعتماد  ا  -1

 على نظرية المجاميع ونوع التماثل 

ترددات لالنماط المختلفة الهتزاز كل اصرة من ال يتم من خاللة تعين جميع  -2

 االواصر ويتم حساب شدة االمتصاص . 

از ومساهمتها اثناء االهتزاز ثم  من خاللة يمكن رسم االشكال االعتيادية لالهتز -3

وايهما غير فعال اعتمادا على تصنيف  I.Rتوضح اي من هذة االهتزازات فعال في  

 التماثل .
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 Raman Spectroscopyمطيافية رامان  

الموج االطوال  ان  نتائجه  في  رايلي  العالم  بين  من ة  يلقد  تشتتا  اكثر  تعتبر  القصيرة 

الموجية   البنفسجي)االطوال  اللون  فمثال  عشره    425الطويلة  يتتشتت   ) متر  نانو 

نانومتر ( لقد ساعدت هذة النظرية في تفسير العديد    625اضعاف تشتت اللون االحمر) 

من الظواهر الطبيعية منها لون السماء االزرق واللون االحمر عند الغروب الناتج عن 

ترض رايلي ان الضوء المشتت  تشتت رايلي لضوء الشمس من قبل جزيئات الهواء واف

الرابعة  القوة  مع  الدقائق وعكسيا  الساقط ومربع حجم  الضوء  مع شده  يتناسب طرديا 

 للطول الموجي للضوء الساقط . 

المجال  الذرات بواسطة  او  الجزيئات  استقطاب  الضوء  ميكانيكية تشتت  حيث تتضمن 

ث حثا  يسبب  للضوء  الكهربائي  المجال  ان  اذ  للضوء  يتذبذب  الكهربائي  القطبين  نائي 

ي الى انبعاث االمواج الكهرومغناطيسية  بسرعه في مسار الذرات او الجزيئات مما يؤد

في االتجاهات المختلفة بتردد مساو لتردد الضوء الساقط ويسمى هذا النوع من التشتت 

ب)تشتت رايلي (والذي ينتج من التشتت المرن للفوتون من قبل الجزيئة .لوحظ تأثير 

 .1928الول مرة من قبل العالم رامان  رامان

الوسط عندما يمرر شعاع أحادي الموجة خالل وسط معين فأنة يمكن ان ينفذ من خالل  

المايكرويف او    النافذ فانة يمكن ان ييمتص كما في حالة  المنعكس او غير  الشعاع  اما 

I.R   . او يتشتت كما في حالة أطياف رامان 

بنظر   نأخذ  النافذ عندما  الغير  الضوء  يكون  ان  يفترض  االمتصاص  قوانين  االعتبار 

تشتت   تسبب  ان  يمكن  التي  الغريبة  الدقائق  من  خاليا  الوسط  يكون  ان  شرط  ممتصا 

 الضوء )تشتت تندل( 

 كيف نحصل على اطياف رامان : 

انتقاالت اهتزازيه  م دورانية لكن بطريقه غير مباشرة واالختالف –طيافية رامان هى 

 تكون فعالة في رامان .   I.Rفي ان االنماط الغير فعالة في  يكمن  

المنطقة   في  التردد  احادية  موجة  توجية  خالل  من  رامان  اطياف  على  الحصول  يتم 

الموجة وتؤدي   الجزيئة هذة  الى حصول حركة اهتزازية بنفس تردد المرئية وتمتص 

ا  الموجة  الكتروني الن طاقة  انتقال  الساقطة )واليحصل  اقل من طاقة  الموجة  لساقطة 

غير  الجزيئات  تكون  الكترونية(علية  انتقاالت  تسبب  التي  البنفسجية  الفوق  االشعة 

االشعه لتبعث  فتعود  )مهيجة(  كافة    مستقرة  في  مشتتة  اشعة  شكل  على  الممتصة 

االتجاهات )بينما يكون االمتصاص باتجاة واحد( وتسمى هذة االشعة باالشعة المشتتة 

 تشتت الضوئي .والظاهرة تدعى ال 
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بصورة عامة عند تسليط اشعة على جسم فأن قسم من االشعة يمتص وقسم منها ينعكس  

جدا سوف   قليل  وقسم  )ينفذ(  خاللة  من  يمر  فقسم  شفاف  الجسم  كان  واذا  السطح  من 

 .يحصل لة تشتت 

مثل   المتماثلة  الذرة  ثنائية  الجزيئات  دراسة  رامان    H2, O2,Cl2,N2يمكن  بمطيافية 

نائي القطبين اضافة الى دراسة الجزيئات المتناظرة التي التمتص  تمتلك عزم ثال  النها  

من خالل مطيافية رامان يجب  وللحصول على  الطاقة الدورانية  I.Rفي المايكرويف  و

تطبيق شروط المايكرويف لدراستها .كما يمكن دراسة الجزيئات ثنائية الذرة المتماثلة  

 ت االلكترونية .من خالل التحليل االهتزازي الدقيق لالنتقاال

 اصل اطياف رامان  

 :هناك نظريتان تفسر اطياف رامان

 النظرية التقليدية -1

 النظرية الكمية  -2

الذي   -1 الساقط  االشعاع  تشتت  على  رامان  اطياف  دراسة  :تشتمل  التقليدية  النظرية 

الدورانية   االطياف  بعكس  كاالستقطاب  النظام  في  الداخلية  التغيرات  ببعض  يتغير 

 الدورانية التي تدرس االمتصاص . –واالهتزازية 

مكن ان تتغير  في الشحنة التي يحيث تتكون الذرات من مجموعة من الدقائق المتعاكسة 

الموجبة   النوى  تنجذب  ,حيث  خارجي  كهربائي  مجال  باستخدام  النسبية  مواضعها 

الموجب  القطب  نحو  الشحنة  السالبة  االلكترونات  وتتجة  السالب  القطب  نحو  الشحنة 

الكهربائي  الحث  عن  الناتج  القطبين  ثنائي  عزم  الشحنات  لمراكز  الفصل  هذا  ويمثل 

 فتصبح الجزيئة مستقطبة .

ب)االستقطاب   ان تقاس  الكهربائي  المجال  بواسطة  الذرة  او  الجزيئة  تشوة  سهولة 

الكهربائي ( فالذرات التي يكون تماثلها كروي يكون فيها االستقطاب متساوي في جميع  

اليكون   استقطابها  فأن  الكروي  التثماثل  عن  تبتعد  التي  الجزيئات  ,اما  االتجاهات 

 غير متماثل الخواص. متساويا في جميع االتجاهات اي انة 

عندما يتذبذب عزم ثنائي القطبين الناتج بالحث بتردد متساوي دون حصول ازاحة في 

هرة رايلي ,اما عندما يتغير االستقطاب بحركة االهتزاز والدوران االتردد فأنة يفسر ظ

 للجزيئة ويبعث ضوء بتردد يختلف عن تردد الضوء الساقط فأنة يفسر) تشتت رامان (

 تعتمد قيمه االستقطاب )عزم ثنائي القطبين الناتج بالحث(
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 شدة المجال الكهربائي المسلط .-1

 تركيب الجزيئة وال تعتمد على درجة الحرارة .  -2

 

اما الجزيئات المستقطبة فانها تمتلك عزم ثنائي القطبين دائمي نتيجة للفصل الطبيعي  

ات الموجبة والسالبة فعند تعريض هذة الجزيئات لمجال كهربائي فانها لمراكز الشحن

بدرجة   يتأثر  الحث  ناتج عن  اساسا ستمتلك عزم  تمتلكة  الذي  الدائمي  للعزم  اضافة 

الحرارة  درجة  بزيادة  يقل  الشحنات  تنظيم  او  التوجة  تأثير  ان  يتوقع  حيث  الحرارة 

 وغير المستقطبة . وتعتبر هذا هو الفرق بين الجزيئات المستقطبة 

 تأثير الدوران واالهتزاز على االستقطاب : 

تبتعد   االهتزازية  الحركة  طريق  عن  الذرتين  ذات  الجزيئة  في  تتمدد  عندما  االصرة 

يعمل   مما  التأصرية  االلكترونات  مع  تجاذبهما  يقل  بعضهاوبذلك  عن  الموجبة  النوى 

)زيادة   االلكترونات  هذة  ازاحة  سهولة  االصرة  على  اتجاه  طول  (على  االستقطاب 

 وعموديا عليها,والعكس يحدث بالنسبة للتقلص .

لكي يكون االهتزاز فعاال او الدوران فعاال في منطقة رامان يجب ان يكون هناك حركة  

داخلية منتظمة تكون مصحوبة بتغير استقطاب الجزيئة الذي يؤدي الى الحصول على 

 ثنائي القطبين المتغير . 

التي تقول ان الحركة الجزيئية يجب المايكرويف  و  IRتتعارض هذة القاعدة مع فعالية  

 ان تنتج تغير في العزم الكهربائي للجزيئة. 

 (O2,N3,BF3,PCl2CaClامثله على الجزيئات المقاسة باطياف رامان)

 النظرية الكمية : 

تحدث   التي  الرنيني  غير  التفلور  وظاهرة  رامان  تأثير  بين  تشابة  تمتص  هناك  عندما 

الجزيئة في المستوى الواطئ شعاعا احادي الموجة وتتهيج الى المستويات العليا ومن 
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الشعاع  تردد  عن  يختلف  تردد  ذي  اشعاع  بانبعاث  اخر  طاقي  مستوى  الى  ترجع  ثم 

الجزيئة مع شعاع مكثف احادي الموجة لة طاقة    المهيج .يشتمل تأثير رامان على تأثر

هذا   ويؤدي  المكمم  االعلى  المستوى  الى  الجزيئة  الثارة  الالزمة  الطاقة  عن  تختلف 

التشتت الى استحداث عزم ثنائي القطبين ناتج عن الحث اي ان كال الظاهرتين )التفلور  

السا  ورامان( الشعاع  اقل من تردد  بتردد  انبعاث شعاع  قط مما يدل على  يشتمل على 

 حصول تبادل بالطاقة مع تغير انماط االهتزاز اال انهما يختلفان من حيث المبدأ. 

من   سيل  من  مكون  الشعاع  تعتبر  التي  الكم  نظرية  بداللة  رامان  تشتت  تفسير  يمكن 

وعندما تصطدم هذة مع جزيئات المادة فأما    hvالدقائق )فوتونات( تمتلك طاقة مقدارها  

التصاد الساقط ان يكون  الضوء  لتردد  بتردد مساو  للضوء  م مرن بحيث تحدث تشتت 

او قد يحدث تبادل بالطاقة بين    تشتت رايلي)اليحصل تبادل بالطاقة( وهو مايطلق علية 

 الجزيئة والفوتون ويكون هذا التصادم غير مرن وهو تشتت رامان. 

بين مستويين االنتقال عند  E∆ويمكن للجزيئة ان تفقد او تكتسب كما من الطاقة يمثل ب

 مسموحين من مستويات الدوران او االهتزاز او كليهما . 

من اقل  بتردد  المشتت  االشعاع  على  ستوكس   ويطلق  باشعة  الساقط  الضوء  تردد 

Stokes    العالم الذي اكتشف ظاهرة الفلورة او االنبعاث االشعاع بتردد اقل من تردد(

 االشعة الساقطة(ويعطي تردد هذة المجموعة بالعالقة

)  (hv - 
∆𝐸

ℎ
-antiاما االشعاع ذو التردد االعلى فيطلق علية باشعة ستوكس المضادة    

Stokes)  ( وترددها يساوي )
∆𝐸

ℎ
 hv+ : ويمكن توضيح هذة االنتقاالت بالشكل التالي ) 

 

 الشكل يوضح االنتقاالت التي تعطي خطوط ستوكس والمضادة وخطوط رايلي 
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 الشكل يبين االطياف المتوقعة نظريا 

من   ضئال  جزءا  يمثل  المشتت  الضوء  الن  الحساسية  شديدة  اجهزة  استخدام  يجب 

 الضوء الساقط 

 ء :مقارنة بين اطياف رامان واالشعة تحت الحمرا

 ان االهتزازات المتماثلة تعطي خطوطا ضعيفة وفي بعض االحيان غير ملحوظة . 

االستبعاد والتي تنص على ان  حيث تستخدم في طيف رامان قاعدة يطلق عليها قاعدة  

منطقة  في  فعالة  تكون  التي  االهتزازات  فأن  للتماثل  مركزا  تمتلك  الجزيئة  كانت  )اذا 

(.اما اذا لم يوجد مركز للتماثل  والعكس صحيح    IRرامان تكون غير فعالة في منطقة  

و رامان  من  كل  في  فعالة  تكون  كلها   ) شرطا  )ليس  االهتزازات  بعض  مثل    IRفأن 

الجزيئة  حيث  2SO   جزيئة هذة  جزيئة  ان  عن  مركز    2COتختلف  من  خالية  لكونها 

في الوقت   IRالتماثل لذلك يالحظ ان انماط االهتزاز الثالثة جميعها فعالة في رامان و

 كما في الشكل التالي :  2SO نفسة وتظهر انماط االهتزاز لجزيئة 
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 قياس اطياف رامان: 

ويعود السبب الى ضعف   IRالتستخدم أطياف رامان في التحليل الروتيني كما في حالة  

 شدة خطوط الطيف حيث ان قياس النموذج الواحد ياخذ بضعة ساعات او أيام . 

 Mercurry)(MDTكان المصدر الضوئي المستخدم هو أنبوب تفريغ زئبقي كثيف )

Discharge Tube ذو شعاع خطي ازرق ويحاط المصدر الضوئي بالخلية الحاوية )

انعكاس المصدر الضوئي  النموذج والتي تكون ذات شكل بوقي يساعد في تقليل  على 

في مؤخرة الخلية .اما جهاز الكشف المستخدم فيكون اما صفيحة فوتوغرافية او متعدد  

 الخاليا الضوئية .

 

 ئبقي مثل : هناك بعض المعوقات التي تحد من استخدام انبوب التفريغ الز

الجهاز   -1 الى  مباشرة  يتشتت  لكي  المثار  الشعاع  من  كبير  لقسط  يسمح  المصدر  ان 

عن   تقل  مسافة  عند  تقع  التي  رامان  تحجب خطوط  تردد  1-سم100,وبذلك  موقع  عن 

 الشعاع .

)يحتا  -2 طولها  خلية  الى  النموذج  )30-20ج  وقطرها  حجم  2-1سم(  ان  اي  سم( 

 مل. 10-8النموذج كبير بحدود 

طيف    -3 على  الناتج  الطيف  يؤثر  مما  تفلور  الى حصول  العالي  التردد  يؤدي  احيانا 

وعلية الضوئي    رامان  المصدر  استبدال  هذا    MDTتم  مميزات  واهم  الليزر  بشعاع 

 االشعاع :
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الكثافة )بعكس المصباح اليحتاج الى مرشح حيث انة يمثل ترددا احادي اللون شديد    -ا 

 الزئبقي متعدد الخطوط(

الليزر اصغر من عرض الخط -ب الفصل تكون أفضل وذلك الن عرض خط  ان قوة 

 المثار. الزئبقي 

 تعتبر اشعة الليزر أشعة متماسكة لذلك تكون اسهل في تركيز وتسديد الشعاع .  -ج

ان  -4 دون  الملونة  المحاليل  دراسة  باالمكان  ان  اذ  بسهولة  الترددات  اختيار  يمكن 

االمالح   دراسة  ناحية  من  جدا  مهمة  المسأله  هذة  وتعتبر  الكتروني  انتقال  اي  يحصل 

 .  IRالالعضوية في المحاليل حيث ان اغلبها تكون ملونة علية اليمكن استخدام تقنية 

في    -5 النماذج  قياس  وكذلك يمكن  والغازية  والسائلة  الصلبة  الثالثة  الثالثة  االطوار 

 البلورات االحادية .

 ويمكن قياس النماذج بالطرق التالية : 

 في خلية التفاعل نفسة . -أ 

 في أنابيب شعرية عندما تكون كمية المواد المراد قياسها قليلة. -ب

 تحت الضغط المخلخل . -ج

 تغير . عند درجات حرارية مختلفة وضغط م -د

للقياس   استخدامها  باالمكان  اصبح  الليزر  أشعة  واستخدام  رامان  تقنية  تطور  بعد 

( خلية سعتها  في  للنماذج  الى   مل(1الروتيني  اضافة  دقائق  فترة التتجاوز بضع  وفي 

 مل(. 0.2( عند قياس الحجوم الصغيرة )Micro cellاستخدام الخاليا الدقيقة )

 العالية والواطئة:أطياف رامان عند درجات الحرارة 

الحرارة  درجات  عند  قياسها  تم  رامان  اطياف  حول  نشرت  التي  الدراسات  اغلب  ان 

( درجات بسبب 3-2وهى درجة حرارة الجهاز وتكون احيانا أعلى بمقدار ) االعتيادية  

عند   رامان  تقنية  تطور  وبعد  الضوئي  المصدر  استخدام  عن  الناتج  الحراري  التأثير 

واطئة حرارية  مغلفة   درجات  خاليا  استخدام  الى  تطلبها  بسبب  صعبة  عملية  تعد 

النموذج النتروجين حول  فيها بمرور غاز  الى درجة   بالزجاج يسمح  الوصول  تم  وقد 

مئوية( وتعتبرهذة الدراسة مهمة في حالة كون المادة ذات درجة غليان   195-حرارة )

 واطئة او عند دراسة البلورات. 
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 رامان: تطبيقات أطياف 

تقنية   فية  استخدمت  الذي  بالقدر  المركبات  تشخيص  في  رامان  أطياف  تستخدم    IRلم 

الحزم   ضعف  عن  الناتجة  الصعوبات  ضوئي بسبب  كمصدر  الليزر  استخدام  ان  اال 

 كوسيلة للتحليل . IRلالثارة جعل هذة التقنية تضاهي تقنية 

المركب حيث يمكن   التقنيتين لدراسة  المميزات لتطبيق كال  بصورة عامة هناك بعض 

 ورامان مكملة لبعضها .  IRتعين االطياف االهتزازية بصورة كاملة باعتبار ان 

الجزيئية التي تقع تردداتها فوق  أكثر مالئمة    IRحيث تعتبر تقنيه   بالنسبة لالهتزازات 

المركبات الالعضوية بينما تمتد اطياف رامان الى قيم واطئة بحدود  وتشمل    1-سم  650

الثقيلة  1-سم  50-250) الذرات  الحاوية على  المجاميع  لدراسة  استخدامها  لذلك يمكن   )

دراسة   تؤدي  كما  الالعضوية  والجزيئات  الفلزية  العضوية  المركبات  تشمل  التي 

ذات الى    االهتزازات  البوليمرات  الواطئ في  الدورانية  التردد  الحركة  معلومات حول 

 في السلسلة البوليمرية ويمكن ادراج بعض تطبيقات تقنية رامان كما يلي : 

 ايجاد التراكيب الجزيئية :  -1

ورامان يالحظ ان االهتزازات االسياسية التي   IRعند قياس أطياف االهتزاز باستخدام  

قوية في طيف رامان وهناك     IRتكون ضعيفة في طيف   التي  تكون  المجاميع  بعض 

بواسطة   تشخيصها  التماثل    IRيصعب  االهتزاز  بسبب  انماط  في  تغير  وجود  وعدم 

اصرت مثل  القطبين(  ثنائي  عزم  في  قليل  سهله   C=Cاالثيلين    ا)تغير  تعتبران  اللتان 

االستقطاب مما يؤدي الى ظهور حزمة قوية في اطياف رامان وبما ان تشتت رامان  

 ميع فأنها تعطي معلومات عن المجا مستقطبة لذا يحدث اذا كانت االصرة  

S-S,N=S,C-C,C=C 

 االتزانات الكيميائية في المحلول .  -2

امكن الحصول على ثابت التفكك لحامض النتريك من خالل التحكم بشدة ايون النترات  

 وحامض النتريك في طيف رامان من المعادلة : 

-+ NO2 +H3O ⇄HNO3 + H2O  

 الشدة االيونية مع تركيز ايون النترات يمكن ايجاد ثابت التفكك . من خالل عالقة 
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 تطبيقات في الكيمياء الحياتية   -3

طيف رامان كأحد الوسائل اليجاد معلومات تركيبية عن المحاليل او االطوار  متوسطة  

أطياف   تطبيق  من  والسلبية  االيجابية  النواحي  بعض  وهناك  االغشية  مثل  االنسيابية 

ف النموذج وقياسها في جميع  رامان  قليلة من  استخدام كميات  اهمها  المجال من  ي هذا 

كال   بين  التداخل  بسبب  الفلورة  فتتضمن ظهور  السلبية  النواحي  اما   , نوعي  االطوار 

 االنبعاث علية تكون أطياف رامان ضعيفة تتطلب تراكيز عالية.

 السائلة( تطبيقات في السوائل البلورية )البلورات  -4

عبارة السائلة  عليها    البلورات  االمثلة  من  منظمة  سائلة  أطوار  ذات  أنظمة    -4عن 

بيوتيل انلين واستخدم طيف رامان لدراسة التأصر الهيدروجيني   -4-ميثوكسي بنزلدين 

 القوي بين جزيئات هذا النوع من البلورات.

 دراسة تلوث الماء  -5

كم الماء  في  المذيبات  مختلف  تشخيص  على تم  التجريبية  العوامل  تأثير  دراسة  تم  ا 

حساسية التشخيص ومن أهمها شعاع الليزر وكثافة المذيب كما درس طيف ماء النهر  

 .الملوث ومقارنتة مع طيفة بعد التقطير 

 تلوث الهواء  -6

جمع   ثم  الجو  الى  الليزر  من  قوي  شعاع  توجية  طريق  عن  الهواء  تلوث  دراسة  تم 

 . وتحليل الشعاع المشتت

 طبيعة التأصر   -7

 تطبيقات في مجال النفط  -8

 تطبيقات في مجال السطوح والحفازات  -9

 تطبيقات في مجال البلورات  -10
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 االطياف االلكترونية 

تكون دائما    ᵒI عند مرور شعاع من الضوء خالل وسط معين فأن شدة الضوء الساقط  

االخر   االتجاة  من  النافذ  الضوء  شدة  من  السبب  Iأكبر  ذلك  ويعزى  شدة    في  ان 

بواسطة االنعكاسات عند سطح الهواء او بسبب تشتت  الضوءالساقط تضعف اوتختزل  

 في الوسط او امتصاصة من قبل المادة نفسها . الشعاع بواسطة مادة معلقة موجودة 

أالطياف   أالهتزازيةتكون  باالطياف  مصحوبة  عادة  )بالنسبة    أاللكترونية  الدورانية 

االلكترونية تحتاج   االنتقاالت  الذرة ( الن  ثنائية  لذلك تحفز  للجزيئات  طاقة عالية جدا 

 معها أالطياف الدورانية واالهتزازية .

 تعتبر عملية االمتصاص العامل االساسي لالطياف وتعتمد كمية الضوء الممتص على: 

تركيز المادة الممتصة : اي كلما ازداد التركيز أزدادت االمتصاصية وقلت النفاذية   -1

 والعكس صحيح ,اي كلما ازداد التركيز ازداد عدد الجزيئات المتصة للضوء. 

 طول مسار الوسط الممتص )كلما طال المسار ازدادت االمتصاصية (  -2

 الطبيعة الفيزيائية  للمادة المراد قياسها .  -3

 ويعتبر طول المسار ثابت يعبر عنة بعرض الخلية المستخدمة في القياس .

بير   قانون  او  –ويستخدم  االنطفائية  علية  مايطلق  او  االمتصاصية   لحساب  المبرت 

 الكثافة الضوئية ويمكن التعبير عنة بالعالقة الرياضية التالية : 

A=Iog
 𝐼₀

𝐼
= 𝜖𝑙𝑐 

A  , االمتصاصية    =I₀   , الساقط   الضوء  النافذ  I=شدة  الضوء  شدة   =ϵ    معامل  =

 لتر( /= التركيز )مول   C,= طول المسار )عرض الخلية(l االمتصاص الموالري  ,  

 من المعادلة اعالة نالحظ : 

 ان أالمتصاصية تتناسب تناسبا طرديا مع التركيز وعرض الخلية . -1

من    -2 واسع  مدى  في  المعادلة  رسم تطبق  عند  تحصل  االنحرافات  ان  أال  التركيز 

) الخلية  عرض   * )التركيز  مقابل  في     (c.l)أالمتصاصية  تغير  حصول  على  دليل 

 المادة الماصة للضوء مثل التجمعات الجزيئية )االتحاد( او التفكك او التفاعل الضوئي .
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3-   ( التناسب  ثابت  المعين  ∋يعتبر  للمذاب  مميزا  الموالري(  االمتصاصية  )معامل   )

 ويعتمد على :  

 الطول الموجي للضوء  -1

 نوع المذيب   -2

 درجة الحرارة   -3

 النفاذية: 

يطلق على النسبة  
𝐼

𝐼₀
على شدة الضوء  Iوهى نسبة الضوء  النافذ للمحلول    Tبالنفاذية     

ويمكن ايجاد النفاذية عند اطوال موجية مختلفة كما يمكن رسم طيف    I₀الساقط للمذيب 

 االمتصاص.  

 منها  هناك بعض العوامل التي تسبب خطأ في حسابات تراكيز النماذج في وسط المذيب  

 التمذوب )أحاطة أاليون الموجب بااليونات السالبة (  -1

 تكوين المزدوجات االيونية  -2

 حدوث تفاعل كيميائي بين المذيب والمواد المراد قياسها .  -3

 انواع االنتقاالت االلكترونية: 

عند تسليط اشعاع على الجزيئة يحصل أثارة لاللكترونات فتنتقل من مستوى أدنى الى  

بكمية  الطاقة  كانت  اذا  اال  أالنتقاالت  هذة  تحصل  وال  اعلى  مستوى  الثارة    الى  تكفي 

حول  تدور  التي  االلكترونات  مع  االلكترونية  أالطياف  في  نتعامل  اننا  اي  أاللكترون 

 النوى في الجزيئة .

الفرق في مستويات الطاقة االلكترونية كبيرا مقارنة بمستويات الطاقة الدورانية يكون  

 واالهتزازية .

بين ككل  الجزيئة  تشمل  واالهتزاز  الدوارن  عملية   : االلكترونية مالحظة  أالطياف  ما 

 تتعامل مع االلكترون فقط. 

من   مختلفة  انواع  في  تتواجد  وانما  واحد  بمدار  التتواجد  الجزيئة  في  االلكترونات 

 لمثارة .المدارات مختلفة الطاقة في الحالة المستقرة وتقابلها مدارات اخرى في الحالة ا 

 )مدارات تأصرية( .وتشمل الحالة المستقرة المدارات التالية 
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,n,𝜋الحالة المستقرة تشمل) 𝜎 ) 

σفتشمل مدارات مضادة للتأصر تشمل اما الحالة المثارة   ∗,𝜋 ∗) ) 

 

المثارة حالة  هنالك عدة احتماالت لالنتقال من الحالة المستقرة )المدار التأصري( الى ال 

للتأصر مضاد  جهد  )المدار  طاقة  بمنحني  منها  كل  يوصف  والتي  الواحدة  للجزيئة   )

 مختلف . ويمكن توضيح مدارات الطاقة المختلفة كما في الشكل التالي : 
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 يمكن تصنيف ومناقشة كل من أالنتقاالت المكنة بين المدارات كما يلي : 

σاالنتقال    -1 → σ االنتقال عالية ويحدث االمتصاص  :  تكون الطاقة الالزمة لهذا    ∗

المنطقة   في في  التمتص  المشبعة  الهيدروكربونات  فأن  لذا  المفرغة  البنفسجية  الفوق 

 المنطقة الفوق بنفسجية االعتيادية او المرئية.

𝑛االنتقال    -2 → 𝜎 الكترون  ∗ الحاوية على  المركبات  االنتقاالت في  ات : تظهر هذة 

) مثل المزدوجات أاللكترونية على ذرة االوكسجين nفي المدار غيرالمتأصر من نوع  

المد الى  تنتقل  ............الخ( والتي  للتأصر من نوعوالنتروجين  المضاد  الجزيئي   ار 

*𝜎     ويحصل في المركبات المشبعة الحاوية على ذرة هجينية مثلCH3CH2OH   

 ويالحظ انة كلما ازدادت أستقطابية الذرة الهجينة . 

→nأالنتقال *    -3 𝜋    المتأصر من نوع المدار الجزيئي  انتقال االلكترونات من    :n 

نوع  من  للتأصر  المضاد  الجزيئي  المدار  ا π *𝜋الى  هذا  اطوال نتقال  اليحدث  عند 

 موجية طويلة وبشدة ضعيفة كما في االسيتون . 

4-   * πاالنتقال  → π     ومنفردة مزدوجة  اواصر  على  الحاوية  االنظمة  في  يحدث   :

 متعاقبة )متناوبة( . 

   :  U.Vمصطلحات في طيف 

 االزاحة الحمراء : تمثل االنخفاض في االزاحة نحو التردد االقل  )باتجاة االحمر(

 االزاحة الزرقاء: وتمثل ازاحة التردد نحو االعلى )باتجاة االزرق( 

 التأثير الهايبركرومي : هو زيادة شدة حزمة االمتصاص.  

 التأثير الهايبو كرومي : هو نقصان شدة حزمة االمتصاص . 

طاقة   كروموفور: أعلى  وتمثل  لالثارة  قابلة  الكترونات  على  الحاوية  المركبات  وهى 

ا  من  تأصري  لالنتقال  مدار  للتأصر     σوطأ  مضاد  مدار  اعلى  σالى  شدة    ∗ وتعتمد 

)االقتران(  والرنين  الحث  وعاملي  المذيب  طبيعة  على  االمتصاص  حزم  وترددات 

 للمجموعة المعوضة .
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 التطبيقات : 

 اهمها  هناك عدة طرق لتعين تراكيب المعقدات 

 طريقه النسب الموالرية : -1

المادة  بينما تضاف  المتفاعلة  المواد  احدى  كمية  او  تركيز  تثبيت  يتم  الطريقة  هذة  في 

االخرى على شكل مقادير محددة ويقاس التغير في االمتصاص الى ان يصل الى قيمة  

كيز المادة المضافة ويمكن ايجاد تركيب المعقد  مقابل تر  Aثابتة ثم ترسم أالمتصاصية  

 : من تقاطع منحني أالمتصاص والتركيز كما في الشكل التالي 

 

طريقة جوب : في هذة الطريقة يبقى مجموع التراكيز الموالرية ثابتا بينما يتم تغير    -2

االمتصاصية   ترسم  ثم  المواد  هذة  تقاطع    Aنسب  نقطة  وتشير  المولي  الكسر  مقابل 

 المنحني الى تركيب المعقد  فرعي المنحني او قمة
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 اسة أالطياف أاللكترونية  االجهزة المستخدمة في در

اليظهر   الدقيق  واالهتزازي  الدوراني  التركيب  ان  والصلبة  السائلة  الحالة  في  نالحظ 

يعتبران  االلكتروني  أالنتقال  الناتجةعن  العريضة  أالمتصاص  وشدة  موقع  ان  .اال 

يئية ويعطي موقع أالمتصاص بداللة الطول الموجي مقاسا عند  مميزين للمجموعة الجز

القصوى   أما بوحدة االنكستروم او     𝜆𝑚𝑎𝑥نقطة أالمتصاص  الموجي  ويقاس الطول 

بوحدة النانومتر وهذا أكثر شيوعا واستعماال يقسم الطيف أاللكتروني الى ثالثة مناطق  

 هى :  

 ميتر ( نانو 750 -400المنطقة المرئية تقع بين ) -1

 نانو متر ( 400-200المنطقة فوق البنفسجية القريبة وتقع بين ) -2

نانومتر وسميت بهذا االسم بسبب    200المنطقة فوق البنفسجية المفرغة وتقع تحت    -3

الهواء  من  مفرغة  تكون  المستخدمة  أالجهزة  فأن  لذلك  فيها  االوكسجين  امتصاص 

 وتعتبر هذة المنطقة  ذات اهمية كبيرة :

 أسعارها بساطة االحهزة المستخدمة ورخص  -1

لذلك يمكن استخدام هذة    10-3-10-5استخدام محاليل بتراكيز موالرية واطئة بحدود    -2

 التقنية للدراسات الكمية .

 أالجزاء الرئيسية للمطياف 

الديتريوم  -1 مصباح  يستخدم   : الكهرومغناطيسي  أالشعاع  المدى    مصدر  -180في 

 فيستخدم مصباح التنكستن . 100-320نانومتر اما المدى 320
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 محلل الضوء  -2

فوق    -3 الموجية  االطوال  عند  الزجاجية  الخاليا  تستخدم   : اما   320الخلية  نانومتر 

الزجاج يمتص نانومتر    320تحت   السليكا الن  او  الكوارتز  الخاليا من نوع  فتستخدم 

فوق  ف  االشعة  وخلية  البنفسجية  النموذج  خلية  خليتان  وتستخدم  المنطقة  تلك  ي 

 المرجع)المذيب(

تشخيص    -4 في  الحزمة  وشدة  موقع  يفيد  النتائج:  لتأشير  كهرومغناطيسي  كاشف 

الكمية  التحليالت  في  للنفاذية  المئوية  النسبة  تفيد  المادة وكما  لنقاوة  المركب وكمقياس 

 باشرة . وتصمم اجهزة الطيف الضوئية لتقرأ النفاذية م

 جميع االنتقاالت مسموحة    U.Vمالحظة: التوجد قواعد اختيار في طيف 

 بشكل حزم عريضة يظهر  U.Vس(  لماذا في طيف 

واالهتزازية   الدورانية  تضم  وبذلك  عالية  االلكترونية  االنتقاالت  الن  وذلك  ج( 

   وااللكترونية .
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بيندمجتوقدالذريةدونوالجسيماتالذرةمستوىعلىالظواهرلتفسير

اوالموجةازدواجيةمصطلحليظهرالموجيةوالخاصيةالجسيميةالخاصية
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يعودالكمكابميكانيتسميتها.والعاديالذريالمستويينعلىتطبيقهاإلمكانية

لوصفدميستخفيزيائيمصطلحوهو)بنائهافيالكموميةاوالكمأهميّةإلى

إلىارةلإلشويستخدمالجسيمات،بينتبادلهايمكنالطاقةمنكّميةأصغر

كثيرا.(رمستمبشكلوليسمتقطع،بشكلتنبعثالتيالمحددةالطاقةكميات

.الكمكالميكانيكمرادفاتالكميةوالنظريةالكمفيزياءمصطلحييستخدمما
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.النسبيةغير



الفصل االول

ديالمفاهيم األساسية واسس ميكانيك الكم التقلي









Coordinate Systemsالنظم االحداثية 

ميكانيكيفوباألخصالفيزياويةالكيمياءمجاالتمعظمفيالرياضياتاستخدمت

أياوجسيمموقعلتعيينطريقةيمثلاحداثينظامأيوانالجزيئيوالتركيبالكم

.الفراغفينقطة

:أهمهااالحداثيةاألنظمةمنمختلفةأنواعهناك

Cartesianالكارتيزيةاالحداثيات1. Coordinates

Spherical-Polarالقطبية-الكرويةاالحداثيات2. Coordinates

Cylindricalاالسطوانيةاالحداثيات3. Coordinates

Confocalالبؤرةمتحدةاالهليجيةاالحداثيات4. Ellipsoidal

Coordinates

هاحلالمرادالمسالةعلىباألساسيعتمداالحداثياتهذهمننوعأياختياران

.التعقيدعنوبعيدةبساطةاكثريجعلهابحيث
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Coordinate Systemsالنظم االحداثية 

Cartesian(الديكارتيةاالحداثيات)الكارتيزيةاالحداثيات1. Coordinates

خاللمنالمستوىفيمميزبشكلنقطةكليحددالذياإلحداثياتنظامهو

منالصفرنقطةإلىالواقعةالمسافاتهيوالتي،العدديةاإلحداثياتمنمجموعة

خطوطالهذهعلىويطلقالطولوحدةبنفستقاس،االتجاهثابتيمتعامدينخطين

أصلهيهفيهايلتقيانالتيوالنقطة،للنظام(الجمعمحاور)المحاورأوباالحداثيات

مواقعأنهاعلىاإلحداثياتتعريفأيًضايمكن.(0،0)المرتبةالزوجعند

قطةنمنموقعهاكمسافاتعنهامعبراًً،المحورينعلىللنقطةالعموديةاإلسقاطات

.األصل
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Coordinate Systemsالنظم االحداثية 

نائيةالثالكارتيزيةلالحداثياتتوضيحيشكل

:داثياتهابإحوتمييزهانقاطأربعتمييزميت.االبعاد

األخضرباللون (3، 2)

األحمرباللون (1، 3−)

األزرقباللون (2.5−، 1.5−)

(0,0)األرجوانيباللونواالصل 

يزيةالمثالًالتاليًيوضحًالنظامًالثنائيًاالبعادًلالحداثياتًالكارت

:االحداثيات الكارتيزية الثنائي االبعاد 

المحورين،لكالواحدةطولوحدة،(محاور)العموديةالخطوطمنزوجبواسطةتعريفهيتم

كلولتحوبالتاليمنهما،لكلكأصلالمحاوربهاتلتقيالتيالنقطةتؤخذ.محورلكلواتجاه

كلعلىعموديبشكلPخاللمنخطرسميتم،Pنقطةأليبالنسبة.رقميخطإلىمحور

يمثالنالرقمانهاذان،(2,3)مثل.كرقمالمحورفيهيلتقيالذيالموضعتفسيرويتم،محور

.Pالجسماوللنقطةالكارتيزيةاوالديكارتيةاإلحداثيات
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Coordinate Systemsالنظم االحداثية 

:االحداثيات الكارتيزية الثالثية االبعاد 

تمر(اورالمح)مرتبةخطوطثالثةمناألبعادثالثيةلمساحةالديكارتيةاإلحداثياتنظاميتكون

ثةالثالالمحاورجميعواطوالمحوركلاتجاهعلىمتعامدةوتكون(األصل)مشتركةنقطةعبر

أليالنسبةب.رقميًاخًطامحوركليصبح،األبعادثنائيةالحالةفيالحالهوكما.متساويةتكون

ويفسر،إحداثيمحوركلمعمتعامداPًًخاللمنالمستوىالمرءيعتبر،الفضاءمنPنقطة

تلكهيPلـالديكارتيةاوالكارتيزيةاإلحداثيات.كرقمالمحورالمحورهذافيهايقطعالتيالنقطة

.الثالثةاألرقام

(3،52.5،1)،بفواصلومفصولةبأقواسمحاطةأرقامبثالثةعادةًًاإلحداثياتكتابةتتم

،1،0)هيالثالثةالمحاورعلىالوحدةونقاط،(0،0،0)إحداثياتلهاألصلفإن،وبالتالي

.(0،0،1)و،(0،1،0)،(0

اإلشارةعندئذً يمكن.zوyوxأوZوYوXباألحرفاإلحداثياتإلىاإلشارةيتمماغالبًا

مستوياتإلىاإلشارةيمكنثم.التواليعلىZوالمحورYوالمحورXالمحورباسمالمحاورإلى

.XZ-planeوYZ-planeوXY-planeباسماإلحداثيات
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Coordinate Systemsالنظم االحداثية 

كما،ZوYوXالمحوروخطوطاألصلخطوط.االبعادثالثيالكارتيزيةلالحداثياتتوضيحيشكل

.البعضبعضهاعنواحدةطولوحدةهيالمحاورعلىالتجزئةعالمات.األسهمقبلمنموضحهو

xاإلحداثياتذاتالنقطةالسوداءالنقطةتُظهر = 2،y = zو،3 = .(2،3،4)أو،4
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Coordinate Systemsالنظم االحداثية 

القطبية-الكرويةاالحداثيات1.

Spherical-Polar Coordinates

وضعمتحديديتمحيثاألبعادثالثيإحداثينظامهو

مننقطةاللتلكالشعاعيةالمسافة:أرقامثالثةمننقطة

Polar)قطبيةوزاوية(r),ثابتةنقطة angle)تقاس

السمثيةوالزاوية،ثابتذروةاتجاهمن

(Azimuthal angle)علىالمتعامدإسقاطهافي

مدمتعاوهواألصلعبريمرالذيالمرجعيالمستوى

.سمالرمستوىعلىثابتاتجاهمنويقاس،ذروةإلى
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Coordinate Systemsالنظم االحداثية 

= r0الشعاعطولx

=القطبيةالزاويةpolar angle:المحصورةالزاويةوهي

.zوالمحور0pالشعاعبين

=السمثيةالزاويةAzimuthal angle:الزاويةوهي

xyالمستوىفيp2الخطومسقطxالمحوربينالمحصورة

p1

p2

0

:التاليةياضيةالربالمعادالتالقبطيوالكرويالكارتيزيالنظامبينالعالقةعنالتعبيريمكن

x = r sin  cos 

y = r sin  sin 

z = r cos 

radial distance r or ρ (rho)
polar angle  (theta)
azimuthal angle  (phi)
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Coordinate Systemsالنظم االحداثية 

Cylindricalاالسطوانيةاالحداثيات1. Coordinates

طريقعناالجساماوالنقاطمواضعيحدداألبعادثالثيإحداثياتنظامهو

)المسافة or r)المختارالمرجعيالمحورمن(A).قيمةوعلىzتمثلالتي

الزاويةقيمةعلىوأخيرا.zالمستوىعلىالجسماوالنقطةمسقططول

ادناهالشكلفيكما.Aوالمحورzمحوربينالمحصورة

ρ or r = 4

angular coordinate  = 130°

height z = 4.

كارتيزيةالالحداثياتبينالعالقةعنالتعبيريمكن

:تاليةالالرياضيةبالمعادالتالكرويةواالحداثيات

x = ρ or )r( cos 

y = ρ or )r( sin 

z = z
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Coordinate Systemsالنظم االحداثية 

Confocalالبؤرةمتحدةاالهليجيةاالحداثيات1. Ellipsoidal

Coordinates

بمسافةمتباعدينBوAمركزينالمتضمنةللمسائلاالحداثياتهذهتستخدم

منالمتكونالخطاما,pالنقطةمستوىتحددBpوApالخطينان.Rثابتة

اتاحداثيتعريفيمكن.بالزاويةيحددفانهxyالمستوىمعالمستوىهذاتقاطع

(x,y,z)االحداثيةالنظمباقيفيالمعتادةالمحاورمنبدال(,,)بـpالنقطة

التواليعلىBpوApالخطينطولعلىrBوrAالمسافتينتحديدخاللمن

:انحيث

= (rA+rB)/R

= (rA-rB)/R

= as mentioned before
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Coordinate Systemsالنظم االحداثية 

:التاليةلرياضيةابالمعادالتاالهليجيةواالحداثياتالكارتيزيةالحداثياتبينالعالقةعنالتعبيريمكن

x = (R/2)(2-1)1/2 (1-2)1/2 cos 

y = (R/2)(2-1)1/2 (1-2)1/2 sin 

z = (R/2) 
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Coordinate Systemsالنظم االحداثية 

 (H2O)جزيئة الماء

2Dبالشكل ثنائي االبعاد 

O

HH

 (H2O)جزيئة الماء

3Dبالشكل ثالثي االبعاد 
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االعداد المعقدة او المركبة

Complexالمعقدالعدداوالمركبالعدد number)):

aحيث(a+bi)شكلعلىيكتبعددأيهو ,bوحقيقيةاعدادهيiخياليعددهو

=i2)1-يساويمربعه -1)

3فمثال،.خياليالبالجزءbالحقيقيوالعددالحقيقي،بالجزءaالحقيقيالعددويسمى

+i2خياليالالجزءهو2والحقيقيالجزءهو3فيهمركب،عددهو.

البعضبعضهامعالحقيقيةاالعدادبجمعفيكونالمركبةالعدادجمعطريقةان

.المركبينالعددينلدينافمثالانفرادعلىكل,بعضهامعالخياليةواالجزاء

A=x1+iy1,          b=x2+iy2

a+b= (x1+x2)+ i(y1+y2) 

وطريقة الطرح تكون مشابهة وكالتالي

a-b= (x1-x2)- i(y1-y2)
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Operatorsالمؤثرات 
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(x)مثلاالصليةالدالةعلىتدخلرياضيةعمليةكلبانهالمؤثرالعامليعرف

عملياتسلسلةاوعمليةعلىيدلرمزهوفالمؤثر.(x)مثلجديدةدالةالىفيحولها

.جديدةدالةالىوتغيرهاالدالةعلىتجريرياضية

x=العمليةوناتجالمؤثرهو√التربيعيالجذريكون𝑥2التعبيرفي:فمثال

X2)تساوي(x)الدالةكانتاذا:مثال + 2x + 1=(x))هووالمؤثرPˆ = تاثيرجد.√𝟐

ˆP(x)الدالةعلىالمؤثر

(x)= 𝑥2+ 2𝑥 + 1Pˆ

(x)= (𝑥 + 1)(𝑥 + 1)Pˆ

(x)= 𝑥 + 1 2Pˆ

(x)= x+1Pˆ

نعمهل يوثر هذا العامل المؤثر على قيمة الدالة ام ال؟   ∴

Q :اذا كانت الدالة : مثال(x)    تساوي(X + 5x + 64=(x) )  والمؤثر هوPˆ = جد تاثير . √𝟐

ˆP(x)المؤثر على الدالة 



أنواع العوامل المؤثرة

Linearالخطيالمؤثراوالعامل1. operator:

التاليالشرطفيهتوفراذاخطياالمؤثراوالعامليكون

او

= Pˆf + Pˆg Pˆ (f+g)

كمية ثابتةnحيث 

:مثال

nPˆf =Pˆ nf

𝑑(𝑓+𝑔)

𝑑𝑥
=

𝑑𝑓

𝑑𝑥
+ 
𝑑𝑔

𝑑𝑥
=

𝑑𝑔

𝑑𝑥
+

𝑑𝑓

𝑑𝑥
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أنواع العوامل المؤثرة

non-Linearالخطيغيرالمؤثراوالعامل.2 operator:

ما في المثال يعتبر الجذر التربيعي عامل غير خطي الن الشرط السابق ال ينطق عليه ك

التالي

𝑓 + 𝑔 ≠ 𝑓 + 𝑔

9 + 4 ≠ 9 + 4

13 ≠ 3 + 2
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أنواع العوامل المؤثرة

Laplaceالبالسعامل.2 operator:

وهو يصف العديد من ( 2∇)عامل البالس مؤثر غير خطي ويرمز له بالرمز يعتبر

تدفق الظواهر الفيزيائية ، مثل الظواهر الكهربائية والجاذبية ، ومعادلة االنتشار ل

. الحرارة والسوائل ، وانتشار الموجات ، وميكانيكا الكم

ة كالتالييمكن التعبير عن عامل البالس باالحداثيات الديكارتية والكروية القطبي

∇2 =
𝜕2

𝜕𝑥2 +
𝜕2

𝜕𝑦2 + 
𝜕2

𝜕𝑧2

:يةبداللة االحداثيات الكروية القطب. 2

:بداللة االحداثيات الديكارتية. 1

∇2 =
1

𝑟2
.
𝜕

𝑟
𝑟2

𝜕

𝜕𝑟
+

1

𝑟2𝑠𝑖𝑛𝜃
.
𝜕

𝜕𝜃
(𝑠𝑖𝑛𝜃

𝜕

𝜕𝜃
) +

1

𝜕2 sin 𝜃2 . 
𝜕2

𝜕2𝜃2
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أنواع العوامل المؤثرة

:نوعينالمؤثراتتصنيفأيضايمكن

.المؤثرات المتبادلة1.

اذا كانت قيمة ناتج المعادلة متساوية أي ان

PˆQˆ 𝑓 𝑥, 𝑦 = QˆPˆ 𝑓 𝑥, 𝑦

اذا كانت: مثال

𝑓 𝑥,𝑦 = (𝑥3+ 3𝑥2𝑦 + 3𝑥𝑦2+ 𝑦3) والمؤثرPˆ=
𝑑

𝑑𝑥
=ˆQو 

𝑑

𝑑𝑦

PˆQˆ 𝑓فجد نوع المؤثرات 𝑥, 𝑦 = QˆPˆ 𝑓 𝑥, 𝑦

QˆPˆ 𝑓 𝑥, 𝑦 =
𝑑

𝑑𝑦
. [

𝑑

𝑑𝑥
(𝑥3+ 3𝑥2𝑦 + 3𝑥𝑦2 + 𝑦3)]

= 0+6x+6y+0= 6x+6y = 6(x+y)

PˆQˆ 𝑓 𝑥, 𝑦 =
𝑑

𝑑𝑥
. [

𝑑

𝑑𝑦
𝑥3+ 3𝑥2𝑦 + 3𝑥𝑦2 + 𝑦3 ]

= 0+6x+6y+0= 6x+6y = 6(x+y)

المؤثرات من النوع المتبادلة∴
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أنواع العوامل المؤثرة

.المؤثرات غير المتبادلة1.

اذا كانت قيمة ناتج المعادلة غير متساوية أي ان

PˆQˆ 𝑓 𝑥 ≠ QˆPˆ 𝑓 𝑥

𝑓اذا كانت : مثال 𝑥 = 𝑥2+ 2𝑥 + هو قيمة الجذر التربيعي و ˆPوكان المؤثر 1

Qˆ=
𝑑

𝑑𝑋
فجد نوع المؤثرات

PˆQˆ 𝑓 𝑥 =
𝑑

𝑑𝑥
. 𝑥2+ 2𝑥 + 1

= 2𝑥 + 2

QˆPˆ 𝑓 𝑥 =
𝑑

𝑑𝑋
. 𝑥2+ 2𝑥 + 1

=
𝑑

𝑑𝑋
. 𝑥 + 1 2

𝑑

𝑑𝑋
. (𝑥 + 1)=1

المؤثرات غير متبادلة∴
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معادالت القيمة الذاتية

.Eigen value equation( معادلة ايكن)معادالت القيمة الذاتية 1.

pˆ 𝑓ان معادلة القيمة الذاتية تأخذ الشكل  = 𝑎𝑓 حيث انPˆ هو المؤثر على الدالة𝑓
(Eigen function) والتي تسمى الدالة الذاتية وa هو ثابت ايكن(Eigen value)

هي دالة ذاتية للمؤثر𝑒3𝑥الدالة اذا كانت:مثال
𝑑

𝑑𝑥
فيمكن حينها 3=مع قيمة ثابت

الحصول هذه القيمة الذاتية عن طريق العملية الحسابية التالية

𝑑

𝑑𝑥
𝑒3𝑥 = 3𝑒3𝑥

sinالدالةكذلك 3xللمؤثرذاتيةدالةهي
𝑑2

𝑑𝑥29-=والثابت

𝑑2

𝑑𝑥2 sin 3x=-9 sin 3x
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الدالة المقبولة

(Acceptable Function)الدالة المقبولة 1.

:تكون الدالة مقبولة اذا توفرت فيها الشروط التالية, في كيمياء الكم

يجب ان تكون الدالة ذات قيمة واحدة وثابتة وغير قابلة للشك-1

(الخط االزرق)

يجب ان تكون مستمرة وغير متقطعة-2

(الخط األحمر المنحني)

ان يكون اتكامل مربع القيمة المطلقة للدالة يساوي مقدار ثابت-3

න 𝑓(𝑥) 2 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡
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Operatorsالمؤثرات 
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X2)تساوي(x)الدالةكانتاذا:مثال + 2x + 1=(x))هووالمؤثرPˆ = جد.√𝟐

ˆP(x)الدالةعلىالمؤثرتاثير

(x) = 𝑥2+ 2𝑥 + 1Pˆ

(x) = (𝑥 + 1)(𝑥 + 1)Pˆ

(x) = 𝑥 + 1 2Pˆ

(x) = x+1Pˆ

f(x) = 
𝑑

𝑑𝑥
xn = n xn-1 = 

𝑑

𝑑𝑥
x4= 4x3

X0 = 1
𝑑

𝑑𝑥
3 = 0

(x) = 2𝑥 + 2 + 0Pˆ

(x) = 2(𝑥 + 1)Pˆ



Operatorsالمؤثرات 

X2)تساوي(x)الدالةكانتاذا:مثال + 2x + 1=(x))هووالمؤثرPˆ = جد.√𝟐

ˆP(x)الدالةعلىالمؤثرتاثير

(x) = 𝑥2+ 2𝑥 + 1Pˆ

(x) = (𝑥 + 1)(𝑥 + 1)Pˆ

(x) = 𝑥 + 1 2Pˆ

(x) = x+1Pˆ

Q :اذا كانت الدالة : مثال(x)    تساوي(X2 + 5x + 64=(x) )  والمؤثر هوPˆ

= ˆP(x)جد تاثير المؤثر على الدالة . √𝟐

(a𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐) 

a. c

b
??

11
*

1.1

2
+
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أنواع العوامل المؤثرة

.المؤثرات المتبادلة

اذا كانت قيمة ناتج المعادلة متساوية أي ان

PˆQˆ 𝑓 𝑥, 𝑦 = QˆPˆ 𝑓 𝑥, 𝑦
اذا كانت: مثال

𝑓 𝑥,𝑦 = (𝑥3 + 3𝑥2𝑦 + 3𝑥𝑦2 + 𝑦3) والمؤثرPˆ=
𝑑

𝑑𝑥
=ˆQو 

𝑑

𝑑𝑦

PˆQˆ 𝑓فجد نوع المؤثرات 𝑥, 𝑦 = QˆPˆ 𝑓 𝑥, 𝑦

QˆPˆ 𝑓 𝑥, 𝑦 =
𝑑

𝑑𝑦
. [

𝑑

𝑑𝑥
(𝑥3+ 3𝑥2𝑦 + 3𝑥𝑦2 + 𝑦3)]

QˆPˆ 𝑓 𝑥, 𝑦 =
𝑑

𝑑𝑦
. [(

𝑑

𝑑𝑥
𝑥3 +

𝑑

𝑑𝑥
3𝑥2𝑦 +

𝑑

𝑑𝑥
3𝑥𝑦2 +

𝑑

𝑑𝑥
𝑦3)]

QˆPˆ 𝑓 𝑥, 𝑦 =
𝑑

𝑑𝑦
. [(3𝑥2 + 6𝑥𝑦 + 3𝑦2 + 0)]

QˆPˆ 𝑓 𝑥, 𝑦 = [(
𝑑

𝑑𝑦
3𝑥2 +

𝑑

𝑑𝑦
6𝑥𝑦 +

𝑑

𝑑𝑦
3𝑦2 + 0)]

QˆPˆ 𝑓 𝑥, 𝑦 = [(0 + 6𝑥 + 6𝑦 + 0)] = (6x+6y) = 6(x+y)

PˆQˆ 𝑓 𝑥, 𝑦 =
𝑑

𝑑𝑥
. [

𝑑

𝑑𝑦
𝑥3+ 3𝑥2𝑦 + 3𝑥𝑦2 + 𝑦3 ]
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f(x) = 
𝑑

𝑑𝑥
xn = n xn-1 = = 

𝑑

𝑑𝑥
x4= 4x3



أنواع العوامل المؤثرة

اذا كانت: مثال

𝑓 𝑥,𝑦 = (𝑥3 + 3𝑥2𝑦 + 3𝑥𝑦2 + 𝑦3) والمؤثرPˆ=
𝑑

𝑑𝑥
=ˆQو 

𝑑

𝑑𝑦

فجد نوع المؤثرات

PˆQˆ 𝑓 𝑥, 𝑦 =
𝑑

𝑑𝑥
. [

𝑑

𝑑𝑦
𝑥3+ 3𝑥2𝑦 + 3𝑥𝑦2 + 𝑦3 ]

PˆQˆ 𝑓 𝑥, 𝑦 =
𝑑

𝑑𝑥
. [

𝑑

𝑑𝑦
𝑥3 +

𝑑

𝑑𝑦
3𝑥2𝑦 +

𝑑

𝑑𝑦
3𝑥𝑦2 +

𝑑

𝑑𝑦
𝑦3 ]

PˆQˆ 𝑓 𝑥, 𝑦 =
𝑑

𝑑𝑥
. [(0 + 3𝑥2 + 6𝑥𝑦 + 3𝑦2)]

PˆQˆ 𝑓 𝑥, 𝑦 = [(0 +
𝑑

𝑑𝑥
3𝑥2 +

𝑑

𝑑𝑥
6𝑥𝑦 +

𝑑

𝑑𝑥
3𝑦2)]

PˆQˆ 𝑓 𝑥, 𝑦 = [(0 + 6𝑥 + 6𝑦 + 0)] = (6x+6y) = 6(x+y)

6x+6y = 6x+6y = 6(x+y)

المؤثرات من النوع المتبادلة∴

f(x) = 
𝑑

𝑑𝑥
xn = n xn-1 = = 

𝑑

𝑑𝑥
x4= 4x3
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Classical Mechanicsالميكانيك الكالسيكي التقليدي 
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ايديلىعوتطورالفيزياءفروعاقدممنالكالسيكياوالتقليديالميكانيكيعتبر

:يليبماالعلمهذاقوانينوتتميزنيوتنإسحاقاهمهمعلماء

اماالجسلوصفكافةتعتبرالتيالدقةودرجةالمباشرةالعمليةتطبيقاتها-1

.بسلوكهاوالتنبؤالمنظورة

اووكالذراتالصغرفيالمتناهيةالجسيماتعلىتطبيقهاعندعجزهاظهر-2

رعةبستسيرالتياالجساماو(البروتون,النيوترون,االلكترون)الذراتمكونات

عملةاليلتفسيرمتناقضةنتائجاظهرالعجزهذا.الضوءسرعةمنتقتربهائلة

النوويةوالذريةالفيزياءحقولفيتحدثالتيالصغرفيالمتناهيةالجسيماتهذه

الجسيماتهذهخصائصلتفسيرالعلماءقبلمنالبحثمنالمزيدالىأدىمما

ودنكرشرومعادلةالينشتاينالنسبيةالنظريةمثلجديدةنظرياتظهوروبالتالي

االخرىالكمميكانيكونظريات



Conservative Systemمعادالت الحركة 

اليكةالحرمعادلةهوتشكيلالتقليديللميكانيكاألساسيالهدفان

منمجموعةاومنفردجسيمشكلعلىكانسواءميكانيكينظام

تحتدلةالمعاهذهتوضعذلكوبعدمختلفةقوىلتاثيرتخضعالجسيمات

ةوالسرعالموقعبداللةللحركةكاملوصفالىللتوصلأوليةشروط

قانونتطبيقيمكنالالحاالتبعضوفيزمنيةلحظةأيفيوالتعجيل

الكرانجطريقةمثلأخرىطرقالىاللجوءينبغيكانلذلكنيوتن

وهاملتون
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قوانين نيوتن في الحركة
Newton's laws of motion

الحركةفينيوتنقوانين

الكمميكانيكفياألساسيةالركائزالحركةفيالثالثةنيوتنقوانينتعتبر

مثللفةالمختاألنظمةحركةالقوانينهذهوتصفتفسرحيثالكالسيكي

باتجاههاحركتالىتؤديمختلفةقوىتاثيرتحتتكونالتيالجسيمات

المسلطةالقوة

اساألس،معًا،وضعتماديةقوانينثالثةهيللحركةنيوتنقوانين

والقوىسمالجبينالعالقةالقونينهذهتصفحيث.الكالسيكيللميكانيك

القانونديحد،أدقبتعبير.القوىلتلكاستجابةوحركته،عليهالمؤثرة

يؤكدينماب،للقوةكميًاحساباالثانيالقانونويقدم،نوعيًاالقوةاألول

.جودةموغيرتكونوالمعزولةالمؤثرةمعزولةقوةأنعلىالثالثالقانون

رونقثالثةمدارعلى،طرقبعدةالثالثةالقوانينهذهالتعبيرعنتم

:التاليالنحوعلىتلخيصهاويمكنتقريبًا،
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قوانين نيوتن في الحركة
Newton's laws of motion

رعةبسالتحركيواصلأوسكونحالةفيالجسيميظل:األولالقانون

.عليهالمسلطةالقوةعلىبناءًًالتصرفيتملمماثابتة

لكتلةمساويةجسيمعلىالمسلطةFالقوىمجموعيكون:الثانيالقانون

mالكتلةأنهناالمفترضمن.تعجيلهفيومضروبةmالجسيمذلك

.ثابتة

F=m.a

الجسمياخذآخر،جسمعلىقوةماجسميمارسعندما:الثالثالقانون

االتجاهيفلهومعاكسةاالولالجسملقوةمساويةقوةالوقتنفسفيالثاني
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Conservative Systemsاألنظمة المحافظة 

ةالطاقجمعحاصلفيهيكونالذيالنظامبانهالمحافظالنظامتعريفيمكن➢

Ek)الحركية = Kinetic Energy)الكامنةالطاقةاوالجهدطاقةمع

(Ep=Potential Energy)نظامهواخربمعنى.الزمنمعثابتةلكميةمساويا

لحركيةاللطاقةمشتتهداخليةقوىيمتلكوالالخارجيةبالقوىيتاثرالمعزول

.(Fraction)كاالحتكاك

E=Ek + Ep

يجةنتالجسميمتلكهاالتيالطاقةهيجسماليالحركيةالطاقةEk:الحركيةالطاقة

.νبسرعةويتحركmكتلةمنلجسم.لحركته

نتيجةالجسمذلكيمتلكهاالتيالطاقةهيجسمالي.VأوEpالكامنةالطاقة

.لموقعه

دالةنمالقوىاشتقاقفيهيمكنالذيالنظامبانهالمحافظالنظامتعريفيمكن➢

الكامنةالطاقةاوالجهد
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Energy Unitsوحدات الطاقة 

تعرفوالتي،(joule)الجولالطاقةوحدة

1J = 1 kg m2 S-2

كالتاليتعرفيهايمكن(cal)الكالرياوالحراريةالسعرات

1 cal = 4.184 J

.مئويةدرجة1بنسبةالماءمنغرام1حرارةدرجةلرفعتكفي1calطاقة

:W،واطأو،الثانيةفيجولعنهامعبراًً،P،القدرةالطاقةتغيرمعدلعلىيطلق

1W = 1 J S-1
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Conservative Systemsاألنظمة المحافظة 
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اوالجهدالةدمنالقوىاشتقاقفيهيمكنالذيالنظامبانهالمحافظالنظامتعريفيمكن➢

الكامنةالطاقة

𝐴 = − ∇ 𝑉 …………..(1)

 =∇حيث ان      
𝑑

𝑑𝑥
+

𝑑

𝑑𝑦
+

𝑑

𝑑𝑧
هي الطاقة الكامنة Vو 

نفردمجسيمحالةناخذ,متكافانهماالمحافظللنظامالتعرفينكالانتوضيحاجلومن

Xوليكنواحداتجاهفييتحرك

X

:كاالتيالحالةلهذهالثانينيوتنقانونكتابةيمكن

Fx= m 
𝑑2𝑥

𝑑𝑡2 …………… (2)

m

اتجاه قوى االحتكاك



Conservative Systemsاألنظمة المحافظة 

:كاالتيالحالةلهذهالثانينيوتنقانونكتابةيمكن

Fx= m 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
…………… (2)

𝐴( )1)واذا كانت المعادلة رقم  = − ∇ 𝑉 )التيصحيحة فعندئذ يمكن كتابتها بالشكل ا

Fx= -
𝑑𝑣(𝑥)

𝑑𝑥
…………… (3)

حيث هنا تكون 
𝑑

𝑑𝑥
= لماذا ؟ ∇

الن حركة الجسم في اتجاه واحد

نحصل على2في المعادلة 3بتعويض المعادلة 

-
𝑑𝑣 𝑥

𝑑𝑥
= m 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
…………… (4)
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Conservative Systemsاألنظمة المحافظة 

علىنحصل4رقمالمعادلةعلىالتكاملاجراءوعند

- 
𝑑𝑣 𝑥

𝑑𝑥
dx = m 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
dx

-  𝑑𝑣(𝑥) = m  𝑑𝑥
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= m  𝑥𝑑𝑥

-v(x) + C = ½ mx2

C = ½ mx + v(x) 

.Eويمثل طاقة الجسيم هو ثابت التكاملCحيث 

E = C = ½ mx + v(x) 

1/2)الحركيةوالطاقةv(x)الجهدطاقةمجموعانيتضحوهكذا mx)غيرللجسم

.متكافئينالمحافظللنظامالتعريفينكاليكونوعندئذالزمنعلىمعتمدة

الطاقةوالحركيبالثابتتدعىالزمنعلىتعتمدالميكانيكيلنظامخاصيةايةان

.للنظامكياحرثابتايمثلالحالةهذهفياالحتفاظياوالمحافظللنظامبالنسبةالكلية
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Conservative Systemsاألنظمة المحافظة 

الثانيوتننيقانونعنالناتجةالتفاضليةللمعادالتحلولإيجادكيفيةالىاالننعود

مرجعيةقوةفيهاتوجدالتيالجسيمحركةهيوالتيالبسيطةالتوافقيةالحركةولناخذ

يخضعمثاليسلكمثال)سحبقوةعنوالناتجةمانقطةعنالجسيمإزاحةمعتتناسب

(هوكلقانون

ةالقووتكونالتوازنمركزمناالزاحةمعتتناسبالقوةانعلىهوكقانونينص

Xهوواحدباتجاهللحركةبالنسبة

Fx = -kx

-Fx = kx

التياالستطالة=X,القوةثابت=k,االرجاعقوة=-Fx,السحبقوة=Fxانحيث

(Xباتجاهاالزاحة)االزاحةسببتها
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Conservative Systemsاألنظمة المحافظة 
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Conservative Systemsاألنظمة المحافظة 

,H-H)مثلالذرةثنائيةجزيئةيمثلالكيمياءبلغةالمثاليالسلك Cl-Cl)وللسهولة

يليكماةالحركفيالثانينيوتنقانونيصبحعندئذللحركةكاتجاهxالمحورنستخدم

- 𝑘𝑥 = m
𝑑2𝑥

𝑑𝑡2

-
𝑘𝑥

𝑚
= 

𝑑2𝑥

𝑑𝑡2

مرتينxالدالةتفاضلتحققحيثالذاتيةالقيمةمعادلةتمثلاألخيرةالمعادلةوهذه

هوواحدباتجاهالبسيطةالتوافقيةالحركةلمسالةالحليصبحوعندئذ

X= A sin
𝑘

𝑚
.𝑡

يمثل اقصى مدى لالزاحة Aلذلك فان قيمة الثابت ( 1-, 1)ان دالة الجيب تتذبذب بين 

xباتجاه 
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لسماويةااالجرامحركاتلتفسيرمقبولةصورةالكالسيكيالكمميكانيكقدم

تدحرجالىباإلضافةالجاذبيةتاثيرتحتبحريةالساقطةالكبيرةاالجساموحركات

المجاالتخاللالمشحونةاالجساموديناميكيةالمائلةالسطوحعلىاالجسام

ركيةالحوالنظريةالموائعوجريانالمشدودةاالوتاروتذبذباتالكهرومغناطيسية

.الكالسيكيالكملميكانيكناجحةتطبيقيةامثلةكلهاللغازات

تفسيرااإعطائهمنالكالسيكيالميكانيكعيستطلمالتيالمسائلبينمنان

باشعاعمثلتتالظواهروهذهوالذريةالجزيئيةبالظواهرالمتعلقةالمسائلتلكمقبوال

جزموشرحالىوسناتيالذريةواالطيافالكهروضوئيوالتاثيراألسودالجسم

.ريبيةالتجالعمليةالنتائجمعيتفقوالذيلهاالمقبولوالتفسيرالظواهرلهذه

مبادئ ميكانيك الكم



عامPlanckبالنكماكسالعالمالىالكمنظريةاصليعزى

انتهنظريتنصحيثاألسودالجسملظاهرةتفسيرااعطىحين1900

الوحداتمنكبيرعددعلىوتحتويمستمرةغيرالمادةمثلالطاقة

طاقةالفقداناواكتسابوعملية.الكماتتدعىوالمنفصلةالصغيرة

انهتجربتخاللمنبالنكالعالموجدوقد.أيضاكماتبشكليكون

.لتاليةاالعالقةعلىباالعتمادطرديةتكونوالترددالطاقةبينالعالقة

E= h ν

.بالنكثابتهو(h)والترددهو(ν)انحيث

مبادئ ميكانيك الكم
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امتصاصيرتفسفيبالنكنظريةاستخدمحيثاينشتاينالعالمبالنكالعالماعقب

انتبراعاذالمادةمعوتفاعلهااالشعةتفسيرالىنظريتهوتعدتالطاقةوانبعاث

طاقةلوتحمالفوتوناتاسمعليهااطلقمنفصلةصغيرةكماتمنيتكونالضوء

عجميوحلالكهروضوئيالتاثيرظاهرةتفسيرمنتمكنوبذلك(hν)مقدارها

.الكممفهومتطبيقخاللمناالشعةوامتصاصانبعاثالمتضمنةالمسائل

:طرقبثالثقدمرياضينظامانهعلىالكمميكانيكتعريفيمكن

مبادئ ميكانيك الكم
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مبادئ ميكانيك الكم

نظريةفيالضعفنقاطعلىوتغلببالموجةالنظامالنظاممثلحيث:شرودنكرتمثيل1.

سميتكلذلالمختلفةالكيميائيةاألنظمةلتعريف(ψ)الموجيةالدالةاستعملحيثبور

يليكمارياضياشرودنكرمعادلةتمثيليمكنو.الموجيةبالطريقة

Hˆ ψ= E ψ

matrixوفةبالمصفالنظاممثلحيثالمصفوفاتبميكانيكيسمىمااو:هايزنبركتمثيل.2

المصفوفةهذهحلطريقعننظامأيعملاليةعلىالحصوليمكنحيث

ولكنهانتائجالنفسوتعطيصحيحةالطريقتينكالانالعالمهذااثبتحيث:ديراكتمثيل.3

ودالةكيتدالةىتسمبدالتينالنظامفيهامثلثالثةطريقةوقدمالرياضيالتمثيلفيتختلف

Ket)برا & Bra mechanics)اناالالنتائجنفسالىوتؤديصحيحةالطرقهذهوجميع

.النظامقةوطاحركةتفسيرفيالطرقهذهاسهليعتبرلشرودنكرالموجيالميكانيكطريقة
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Black Body Radiationاشعاع الجسم األسود 

اشعة)حراريةاشعةتبعثعامبشكلالساخنةاالجسامان

الطاقةتعتمدحيثمختلفةموجيةاطوالذات(كهرومغناطيسية

يمكن,لذلك.المادةوطبيعةالجسمحرارةدرجةعلىالمنبعثةاالشعاعية

عاعاالشأنواعجميعيمتصالذيالجسمبانهاألسودالجسمتعريف

.للطاقةأيضاجيدوباعثجيدماصجسمويعتبرعليهالساقط

حيثالحديدمنقطعةتسخينعمليةاألسودالجسمعلىاألمثلةمن

ثمحمراألاللونتبعثالحرارةمنكميةاكتسابهابعدالقطعةانيالحظ

لدليوهذاالمسلطةالطاقةازديادمعاألبيضاللونثماألسوداللون

بعدتهاوبعثعليهاالمسلطةالحرارةجميعامتصتالحديدقطعةانعلى

.معينةزمنيةفترة
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يحتويمسدودمجوفصندوقمنيتالفاسودلجسمنموذجعمليمكنعمليا

لمادةةصغيركميةعلىحاويالمجوفانواعتبرللطاقةباعثجانبيثقبعلى

جويفهتتدخلعليهالساقطةاالشعةانبحيثجداصغيرالثقبوانللطاقةماصة

خليةالداالماصةالمادةقبلمنكاملةامتصاصهايتمحيثالداخلنحووتصرف

الشعةاجميعالمتصاصالكافيالوقتإعطاءفيالصغيرالثقبفائدةوتكون

المجالوصفالممكنمناذمفيدالنموذجهذايعتبر.عليهالساقطة

والىالخلفالىالمرتدةالموجاتبداللةالمجوفهذاداخلالكهرومغناطيسي

.التاليالشكلفيمبينكماالجدرانبيناالمام

Black Body Radiationاشعاع الجسم األسود 
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Black Body Radiationاشعاع الجسم األسود 

االشعاع الساقط

االشعاع المرتد

صندوق مجوف

صندوق مجوف يحتوي على ثقب يمثل الجسم االسود
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تناسبتالزمنوحدةفيالمساحةلوحدةالمنبعثةالطاقةانستيفانالعالموجدولقد

:المطلقةالحرارةلدرجةالرابعةالقوةمعطرديا

R = Q T4

الطاقة=Rانحيث

Q=7-10*6686=ستيفانثابت

T=المطلقةالحرارةدرجة

ةمختلفحراريةدرجاتعنداألسودالجسماشعاعبدراسةالميرالعالمقامكذلك

:يةالتالالعالقةحسبالحرارةدرجةمععكسياتتناسبالموجيالطولعالقةانووجد

λmax = b/T

b=1-10*2.8978=ثابت

T=المطلقةالحرارةدرجة

Black Body Radiationاشعاع الجسم األسود 
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فيالطيللتوزيعمقبولةعالقةاشتقاقبالنكماكسالعالمقدم1900عاموفي

الجسملداخاالشعةانعلىتنصالتيالحقيقةاستخدمحيثاألسودالجسمالشعة

واقترح.األسودللجسمالمتذبذبةالمكوناتمنلالنبعاثنتيجةهيالساخناألسود

1hν)صحيحةبارقاممترابطةمنفصلةطاقاتتأخذالموجاتبان ,2hν, 3hν,

4hν, حيثe-En/KTالمقدارمعيتناسبالطاقيالتوزيعنسبةانأيضاوافترض(.…

ليرايعالقةتطويراستطاعالفرضيةهذهوباستعمال.En=nhν(n=1,2,3)ان

.بالنكقانوناوبالنكبمعادلةحاليايعرفمالتكوينجينس

Eν dν= 
8𝜋ℎ𝜈3

𝑐3(𝑒ℎ𝜈/𝐾𝑇−1)
𝑑𝜈

Black Body Radiationاشعاع الجسم األسود 
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Eν dν= 
8𝜋ℎ𝜈3

𝑐3(𝑒ℎ𝜈/𝐾𝑇−1)
𝑑𝜈

ليالكالتركيزعنتعبرعالقةعلىنحصلأعالهالمعادلةتكاملوعند

بعةالراالقوةمعتتناسبالطاقةفانوعليهاألسودالجسمداخللالشعة

التاليةالمعادلةفيوكماالحرارةلدرجة

E = 
8𝜋5𝐾4

15ℎ3𝑐3
𝑇4

المقدارانحيث
8𝜋5𝐾4

15ℎ3𝑐3
ثابتةكمية=

Black Body Radiationاشعاع الجسم األسود 
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(Photoelectric effect)التاثير الكهروضوئي 
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الموجاتاثباتحاولعندماHertzهيرتزالعالمقبلمنالظاهرةهذهاكتشفت

ءضويسلطعندماالكهروضوئيالتاثيريحدث.1887عامفيالكهرومغناطيسية

كونيمنوغالباالبوتاسيوماوالسيزسيوممثلالشحنةموجبمعدنسطحعلى

بنفسجيةوالفوقالمرئيةللمناطقمناسبترددذيالمستخدمالضوء



(Photoelectric effect)التاثير الكهروضوئي 

مباشربانبعاثمتبوعايكونالمعدنبوساطةالضوءامتصاصان

.الساقطةةاالشعشدةمعيتناسبالكهروضوئيةالخليةتيارقيمةوانلاللكترونات

الساقطالضوءتردديكونحتىتنبعثالاالكتروناتانوجدذلكالىباإلضافة

الترددةقيمتكونوعندماالعتبةتردداألدنىالترددويدعىمعينةقيمةمناكبر

Threshold)العتبةالترددمناقل frequency)حيثانبعاثأييحدثال

.اخرالىمعدنمنالعتبةتردديختلف

الطاقةنابافتراضبالنكلفرضيةتوسيعااينشتايناقترح1905عامفي

كلبش(فوتونات)الطاقةمنكماتشكلعلىيكونيكونالضوءاواالشعاعية

h)مقدارهالكميةمضاعفات ν)سطحعلىالموجودااللكترونيمتصوعندما

علىلتغلبلتستخدمالممتصةالفوتونطاقةمنجزءفانكلياالفوتونطاقةالمعدن

Bending)الترابططاقةتسمىوالتيالسطحيلاللكترونالمعدنجذبقوة

energy)التاينطاقةتسمىاو
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(Photoelectric effect)التاثير الكهروضوئي 

Ionization)التاينطاقة energy)االلكترونالنبعاثالالزمةالطاقةوهي

رونااللكتيحملهاحركيةطاقةشكلعلىتظهرالطاقةبقيةاما.المعدنسطحمن
.المتحرر

E0 = h ν0

العتبةترددهو(0ν)والتاينطاقةهيE0انحيث

Work)الشغلبدالةيسمى(hν0)التاينلطاقةاألدنىالحدان function,
W, )الطاقةتمثلالمعدنسطحمنالمنتزعلاللكترونسرعةاقصىوان

Kinetic)الحركية energy, Ekin)او(Motion energy, Em).

E = h ν

E = E0+ Ekin

Ekin = E – E0

Ekin = h ν – h ν0 = h ν - 
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(Photoelectric effect)التاثير الكهروضوئي 

عةبسرتتحركانهاطالماولكنصفرللفوتونm0السكونكتلةتكون,الينشتينوفقا

الكتلةلهنااللكتروانأيالنسبيةالنظريةصفاتااللكترونعلىينطبقلذلكالضوء

.كالتاليالفوتونطاقةاستخراجيمكنوعندئذصفرتساوي

E = h ν = mc2 = Pc

والرابعالثانيالحدمساواةومن.للفوتونالزخماوالحركةكميةتمثلPحيث

:علىنحصل

P= 
ℎ𝜈

𝑐
=

ℎ

𝜆
→ ℎ𝑣 =

ℎ𝑐

𝜆

E =
𝒉𝒄

𝝀

موجيةمزدوجةطبيعةالضوءامتالكتؤيدالنهاجدامهمةاألخيرةالمعادلةوهذه

.معينموجيطولعنداالشعاعاوالضوءايطاقةقياسيمكنأيوكمية
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(Photoelectric effect)التاثير الكهروضوئي 

تايناينشلمعادلةتجريبيادلياليعطيانمليكاناستطاع1961عامفي

الجهدبداللةEmaxالقصوىالحركيةالطاقةعنعبرحيثالكهروضوئية

.يةالضوئالخليةفيالتيارسرياناليقافالالزم(V0)األدنىااللكتروستاتيكي

.كالتاليتوضيحهايمكنالعالقةوهذه

Emax = V0 e

=e19-10*1.6022=االكترونشحنة

V0=اإليقافجهداوالمثبطالجهد
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(Photoelectric effect)التاثير الكهروضوئي 

Q1=الكهروضوئيالتاثيرتجربةفيااللكتروننزعطاقةكانتاذا

2.254*10-19J460المستخدمةلالشعةالموجيوالطولnm.يكونهل

عةسراحسبثمذلكبينال؟امااللكترونالنتزاعفعالالمستخدمالضوء

.المخلوعااللكترون
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Spectral lines of atoms. الخطوط الطيفية للذرات
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منالناتجالضوءيمررثمومنالتوهجدرجةالىالقلويةالمعادنامالحمثلامالحتسخنعندما

.مختلفموجيبطولمرتبطمنهاكلالطيفيةالخطوطمنسلسلةعلىنحصلفسوفموشورخالل

عاليهدجتسليطمعمنخفضضغطذاتانبوبةفيالهيدروجينغازوضعتماذاالطريقةبنفس

فيالمبينةيةالطيفالخطوطعلىسنحصلفعندئذموشورخاللالمنبعثالضوءتحليلثمالفولتية

.ادناهالشكل

تمثيل تخطيطي لطيف امتصاص الهيدروجين



Spectral lines of atoms. الخطوط الطيفية للذرات

المنطقةفيالطيفلخطوطλالموجاتاطوالانBalmerبالمروجد1885سنةفي

.اليةالتالبسيطةبالعالقةعنهاالتعبيرويمكنالقريبةبنفسجيةوالفوقالمرئية

λ= k 
𝑚2

𝑚2− 22
………………..(1)

.(∞-3)يساويصحيحعددفهوmاما(7mm-10*3645.3)يساويثابتهوKحيث
سنةرتزالعالموكذلكRedbergريدبيرغقبلمنبالمرصيغةهذهتعميمتم1896سنة

كالتاليهيالثالثةللعلماءالنهائيةالحديثةالصيغةلتكون1908

1

𝜆
= ῦ = 𝑅(

1

𝑛1
2 −

1

𝑛2
2 )................(2)

=R,الموجيالعدد=ῦانحيث
4

𝑘
وعندما.109.677760cm-1=ريدبيرغثابتوتمثل

وان(1)بالمرصيغةالىثانيةترجع(2)للمعادلةالعامةالصيعةفانn2=mوn1=2تكون

spectralطيفيةسلسلةتمثلn1لقيمةكل series.المختلفةاألنواعيوضحالتاليوالجدول

.التاريخيةواسماءهاالطيفيةالسالسلتلكمن
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Spectral lines of atoms. الخطوط الطيفية للذرات

n1 n2 Name Converge toward

1 2 – ∞ Lyman series 91.13 nm (UV)

2 3 – ∞ Balmer series 364.51 nm (Visible)

3 4 – ∞ Paschen series 820.14 nm (IR)

4 5 – ∞ Brackett series 1458.03 nm (Far IR)

5 6 – ∞ Pfund series 2278.17 nm (Far IR)

6 7 – ∞ Humphreys series 3280.56 nm (Far IR)
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Spectral lines of atoms. الخطوط الطيفية للذرات

يليماكتخطيطيبرسمالجدولهذاتمثيلويمكن
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Spectral lines of atoms. الخطوط الطيفية للذرات

جيةالمواالعداداحسب,السابقينوالرسمالجدولعلىباالعتماد:مثال

الطيففيLymanسلسلةفيوالثانياألولالطيفيينللخطينوالتردد

.للهيدروجينالذري

1

𝜆
= ῦ = 𝑅(

1

𝑛1
2 −

1

𝑛2
2 )

ῦ = 
𝑐

𝜆

c=الضوءسرعة
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 الصياغة العامة لميكانيك الكم. 

منها عن طريق ان األفكار األساسية لميكانيك الكم قد وضعت على شكل فرضيات تم تبرير قسم  

توافق النظرية مع النتائج التجريبية ما لم يتم تطوير النظرية وجعلها اكثر دقة في تفسير الظواهر الطبيعية.  

بشكل عام نستطيع ان نقول ان نظرية الكم استطاعت تفسير الكثير من الظواهر وهي صحيحة مالم تظهر  

 بول نظرية الكم مع بعض التحفظات. نظرية افضل في توافقها مع النتائج العملية لهذا يتم ق

 فرضيات ميكانيك الكم. 

والجزيئية وهي بعيدة كل البعد عن اعمالنا    ة ميكانيك الكم هي باألساس تتناول الخواص الذريان فرضيات  

اليومية ولذلك فان ادراك هذه الفرضيات يكون صعبا. وقبل الدخول في الفرضيات البد من توضيح بعض  

 التعابير التي تستخد كثيرا في هذا المجال وهي: 

 (Dynamical variableالمتغير الديناميكي )

( الى  xP( والزخم الزاوي )E( والطاقة )rيكيا فمثال الموقع )ان أي خاصية لنظام معين تدعى متغيرا دينام

 اخره. 

 ( Observable variableالمتغير الملحوظ )

قياسه ديناميكي يمكن  الكالسيكي متغيرات    وتكون جميع  هو متغير  الميكانيك  الديناميكية في  المتغيرات 

يا )في نفس الوقت( فمثال عند قياس  ملحوظة ولكن هناك بعض التعقيدات األساسية على الكميات المقاسة ان

متجهة الزخم الذي يمتلكه الجسيم عند نقطة معينة في الفراغ فمن الظروري ان يتم الموقع والزخم انيا  

مبدأ االدقة لهيزنبرك )كلما زادت الدقة في قياس أي متغير زادت االدقة في قياس المتغير  واستنادا الى  

القياس فمن غير الممكن قياس   واحد(االخر اذا تم اجراء القياس في وقت   والذي يستخدم في مثل هذا 

 المتغيرين بدقة في ان واحد. لذلك يعتبر متغير الزخم في هذه الحالة متغير غير ملحوظ. 

 الفرضية األولى: 

 (ψ  psi)كل نظام من األنظمة الكيمياوية يمكن وصفة بدالة موجية يرمز لها  تنص هذه الفرضية على ان  

هي   ψحيث ان هذه الدالة الموجية تعتمد على متغيرين هما الحداثيات العامة والزمن. بصيغة أخرى فان 

 بناء رياضي للنظام ويجب ان تخضع لمواصفات الدالة المقبولة والتي تكون هذه المواصفات كالتالي. 

 تكون الدالة أحادية القيمة. ان  .1

 ان تكون الدالة مستمرة.  .2

 التكامل لمربع القيمة المطلقة للدالة يساوي مقدار ثابت  .3
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 الفرضية الثانية: 

(  Linear Hermitian Operatorلكل متغير ملحوظ في أي نظام يوجد مؤثر هيرميتي خطي ) 

لذلك   الخواص الرياضية  الملحوظ يمكن ان تستنتج من  المتغير  الفيزياوية لهذا  مصاحب له. والخواص 

 نتبع الخطوات التالية المؤثر. والجل إيجاد العامل الهرميتي الي متغير ملحوظ 

 .(t( والزمن )qيعرف العامل تعريف رياضي من خالل االحداثي العام ) .1

 في الجدول التالي  يعوض عن عامل ميكانيك الكم كما .2

 عامل ميكانيك الكم  الرمز  المتغير التقليدي

 Energy Eالطاقة 
i h = 

𝜕

𝜕𝑡
 

 h = h/2𝜋 ,  iعدد صحيح=

 Time T tالزمن 

 x, y, z x, y, z الموقع

 Pq= Px, Py, Pz الزخم 
ℎ

𝑖
 . (

𝜕

𝜕𝑃𝑞
) 

 اوجد عامل ميكانيك الكم للطاقة الحركية  مثال:

2)qm (P= ½  2νT= ½ m   

)2+Pz2Py+2(Px
1

2𝑚
=ˆT 

كتبت هذه المعادلة أعاله بالتعبير الرياضي الكالسيكي ويجب ان تحول الى تعبير ميكانيك الكم بالشكل  

 التالي. 

Tˆ=
(Px2+Py2+Pz2)

2𝑚
 = 

 [(−
ℎ

𝑖
 .

𝜕

𝜕𝑥
)2+(−

ℎ

𝑖
 .

𝜕

𝜕𝑦
)2+(−

ℎ

𝑖
 .

𝜕

𝜕𝑧
)2]

2𝑚
 

Tˆ = 
 (−

ℎ

𝑖
 )2 [ 

𝜕2

𝜕𝑥2 + 
𝜕2

𝜕𝑦2 + 
𝜕2

𝜕𝑧2 ]

2𝑚
 

i =1- , h = h/2𝜇 ,   [ 
𝜕2

𝜕𝑥2 +  
𝜕2

𝜕𝑦2 +  
𝜕2

𝜕𝑧2 ] =  ∇2=  عامل البالس 

Tˆ= - 
ℎ2

4𝜋2  .
∇2

2𝑚
 = - 

ℎ2∇2

8𝜋2𝑚
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 الفرضية الثالثة: 

للموثر   العائد  الملحوظ  المتغير  نقيس  ذاتية    Aˆعندما  قيم  عليها هي  التي نحصل  الممكنة  القيم    naفان 

 للمعادلة: 

nψ n= a nψ ˆA 

ان تكون حالة   لطاقة نظام تستوجب  الحصول على قياس مضبوط  ان إمكانية  توضح هذه الفرضية 

بدالة   موصوفة  المؤثر  ψالنظام  )أي  الكلية  للطاقة  العائد  للموثر  ذاتية  دالة  ستكون  نفسها     وهي 

 وتمثل معادلة شرودنكر مثال لهذه الفرضية وتتمثل بالصيغة التالية.  (ˆHالهاملتوني 

Hˆ ψn = En ψn 

 بالمعادلة ادناه  Hˆحيث تمثل 

Hˆ = Tˆ + Vˆ 

=T  الطاقة الحركية وV  طاقة الزخم = 

∴ (T+V ) ψ = Eψ 

(- 
ℎ2∇2

8𝜋2𝑚
+ 𝑉) 𝜓 = 𝐸 𝜓 

(- 
ℎ2∇2

8𝜋2𝑚
+ (𝐸 − 𝑉) 𝜓 = 0 

هذه المعادلة األخيرة تسمى بمعادلة شرودنكر الموجية االزمنية )غير معتمدة على الزمن( لنظام ذي 

 . منفرد )احادي الجزئ(جسيم 
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 الفرضية الرابعة: 

يمكن   ˆAعدد كبير من القياسات الي متغيرملحوظ يكون مرتبط بمؤثر    (Average)ان معدل  

 التعبير عنه بالمعادلة التالية: 

∫ 𝜓𝑠 
∗  𝐴ˆ 𝜓𝑠 𝑑𝑡

∫ 𝜓𝑠
∗ 𝜓𝑠 𝑑𝑡

 =av(Aˆ) 

 هي دالة موجة النظام وهي ليست قيمة ذاتية  sψحيث ان 

av(Aˆ)( القيمة المتوقعة =Expectation Value للكمية المرتبطة بالمؤثر )ˆA   

∫الدوال   𝜓𝑠 
∗  𝐴ˆ 𝜓𝑠  𝑑𝑡   مجردة االبعاد )ال بعدية( والتكامل لها يمتلك دائما ابعاد المؤثرAˆ . 

 فعندئذ تكون القيمة المتوقعة نفسها قيمة ذاتية.  ˆAدالة ذاتية للمؤثر 𝜓𝑠 اذا كانت  

= aav(Aˆ) 

ذاتية مالئمة  بدالة  ان نعرف سلوك خاصية نظام غير موصوف  الفرضية عندما نريد  تستخدم هذه 

 للمؤثرالمرتبط بتلك الخاصية. 
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 الفرضية الخامسة: 

ان الدراسة والبحث األكثر حداثة في كيمياء الكم والتحليل الطيفي تكون مرتبطة بظاهرة معتمدة على  

المعتمدة على    ψ  (q,t)الزمن وفي هذه الحالة تستخدم الفرضية التي تبين كيفية استخراج دالة الحالة  

 . الزمن كما في المعادلة التالية 

q,t)(ψ 
𝜕

𝜕𝑡
= ih  (q,t)ˆψH  

Hˆ =المؤثر الهاملتوني للنظام 

تدعى هذه المعادلة بمعادلة شرودنكر المعتمدة على الزمن )ال تستخدم هذه الفرضية في ميكانيك الكم  

الهاملتوني على   العامل  يعتمد  الزمن( وعندما ال  يعتمد على  نظام  يوجد  للكيميائيين النه ال  بالنسبة 

 دام طريقة فصل المتغيرات. الزمن فمن الممكن إيجاد حل للمعادلة أعاله باستخ

(q,t)ψ= E(q,t)ˆψH 

ال تتغير مع الزمن    Eأعاله بانه في حالة استقرارية وقيمة الطاقة    يسمى النظام الموصوف بالمعادلة

 أي انها ال تعتمد على الزمن. 

 

 الفرضية السادسة: 

بالمعادلة   ψعندئذ تمثل الدالة    Aˆذاتيتين للموثر    2aو    1aدالتين متناظرتين لقيمتين    2ψو    1ψاذ كانت  

 التالية: 

2ψ2+ c 1ψ1= cΨ 

(2, c1c  )  1ثابتان في حالة النظام التي تكون فيها احتمالية مالحظة القيمةc=a*
1c    2وc=a*

2c  . ومن الممكن

وهذا يعرف    2ψو    1ψباخذ االتحادات الخطية ل    ψالحصول على حل المعادلة التفاضلية الخطية للدالة  

ان   التراكب حيث  القيمة    ψبمبدا  احتمالية معينة لمالحظة  الذي توجد فيه  النظام  للمتغير    1aتمثل حالة 

 . aللمتغير الملحوظ  2aواحتمالية معينة لمالحظة القيمة  aالملحوظ 

 

 




