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 : الكهرومغناطٌسً اإلشعاع

 اشكال عدة وٌتخذ( m/sec 108*2.9779)  بسرعه الفراغ خالل من وتنتقل الطاقة انواع من نوع هو    

 .جسٌمٌه خصائص و موجٌه بخصائص وٌمتاز.  UV واشعة IR  واشعة  X اشعة او الحرارة و الضوء مثل

 الموجٌة الخصائص    Wave Properties : 

 مركب وٌكون االتجاهات جمٌع فً وٌسٌر اإلشعاع مصدر مركزها موجات شكل على ٌنتشر الضوء ان    

 عمودٌتان و متعامدٌن مستوٌٌن فً تتذبذبان والمركبتان مغناطٌسٌه مركبه و كهربائٌة مركبه هما مركبتٌن من

  :التالً الشكل فً وكما اإلشعاع تولد اتجاه على

 

 

 

 

 

 

 الى ادى مما المؽناطٌسٌة و الكهربائٌة القوى من كال ٌتضمن موجات هٌئة على اإلشعاع انتقال فؤن لذا   

 المادة مع التفاعل على القادرة وحدها هًٌة الكهربائ المركبة ان. الكهرومؽناطٌسً باإلشعاع اإلشعاع تسمٌة

 . الموجً بالسلوك المعنً وحده الكهربائً المجال فؤن لذلك الطاقة وتبادل

 : هً الصفات من بمجموعه معٌن مصدر من المتحررة اإلشعاعٌة الطاقة نصؾ ان ٌمكن    

 الهرتز) هً قٌاسه وحدة. احدةالو الثانٌة فً( الدورات) الذبذبات عدد :  Frequency(  ʋ) التردد -1

Hz )ًبالثانٌة الدورات عدد عن عباره وه(.HZ   =الثانٌة ÷ الدورات عدد). 

 108*3) تساوي الفراغ فً الضوء سرعة ان:  Diffusion Velocity( C)  االنتشار سرعة -2

m/sec , )ألنه األوساط من وسط أي على سقوطها عند سرعتها من اكبر الفراغ فً األشعة سرعة 

 .اعاقه توجد ال الفراغ فً
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 الماٌكرومتر) هً وحداته و متجاورتٌن قمتٌن بٌن المسافة:   Wave Length(  λ) الموجً الطول -3

     وٌساويAo  األنكستروم)وcm10-7)  وٌساوي   nmالنانومٌتر)  و(  cm 10-4 وٌساوي 

 (cm10-8 

 

 

 

 

 هً بالتردد الموجً الطول تربط عالقه هناك***

                                                             

 من واحد سنتمتر تخترق او تمر التً الموجات عدد:   Wave Number( ) الموجً العدد -4

 . الموجً الطول مقلوب انه أي(  cm-1)  بوحدة وٌقاس المادة

                                                                          

 التالٌة: المعادلة الى الوصول ٌمكن اذن       
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 الجسٌمٌة الخصائص    Particle Properties : 

 حزم او جسٌمات من ٌتكون وكؤنه اإلشعاع تصور المادة مع الكهرومؽناطٌسً اإلشعاع تفاعل فهم ٌتطلب   

 الفراغ فً وتنتقل مكنتمه محدده طاقات لها(  Quantum) الكمات او( Photons) الفوتونات تدعى متمٌزة

 :  التالٌة بالمعادلة الفوتون طاقة عن بالنك العالم وعبر. الضوء بسرعه

                                                                                                                                                                                                                 

  ان حٌث

E   =الفوتون طاقة  .h  =بالنك ثابت (34-10*6.625 J.sec  27-10*6.625 او erg.sec   )ʋ  =التردد 

 . بالهٌرتز

 : التالٌه المعادله كتابة ٌمكن اذن

                                                                     

 الفوتونات ان حٌث,  الموجً والطول الطاقه مابٌن العكسٌه العالقه اعاله المعادله خالل من نالحظ حٌث* 

 .  الطوٌل الموجً الطول ذات الفوتونات من اعلى طاقتها تكون القصٌر الموجً الطول ذات

 .الطاقه مع والتردد الموجً العدد من كل بٌن طردٌه العالقه تكون وكذلك **

 1ev =1.6*10-19)  كل وان(  ev) فولت األلكترون مثل اخرى بوحدات الطاقه عن التعبٌر ٌمكن ***

Joul). 

 الفوتونات من افوكادرو بعدد للطاقه العددٌه القٌمه ضرب ٌتطلب مول لكل الطاقه عن التعبٌر اما ****

(6.023*1023 ). 
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 :  Electromagnatic Spectrum الكهرومغناطٌسً الطٌف

  :ٌلً وكما متعدده مناطق الى المتحرره الطاقه تقسٌم ٌمكن     
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 Interaction of Electromagnetic المادة مع الكهرومغناطٌسً اإلشعاع تآثر

Radiation  with Matter 

 طبٌعة وتعتمد الوسط دقائق على الكهربائً المجال سٌإثر المادة مع الكهرومؽناطٌسً اإلشعاع مفاعلة عند  

 اواالستطارة  او االنبعاث او االمتصاص الىالمفاعلة  تإدي وربما,  الوسط خصائص على التآثر ونوعٌة

 .استقطاب او التشتت او نعكاساال او نكساراال

 :Refraction of Radiation األشعة انكسار -1

 اتجاه فً تؽٌر ٌالحظ فسوؾ مختلفة فٌزٌائٌة كثافه ذي آخر الى وسط من ضوئٌة اشعه حزمه مرور عند   

 المجال تداخل بسبب وٌحدث نكسارباال الظاهرة هذه وتدعى ,الوسطٌن بٌن الفاصل السطح دعن الحزمة

 الموجً الطول فً تؽٌر وربما الموجه سرعة فً نقص عنه ٌنتج مما الوسط الكترونات مع لإلشعاع الكهربائً

  . .ثابته التردد قٌمة لبقاء األشعاع طاقة التتؽٌر ولكن
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 Index of الوسط انكسار معامل(   )و االنحراؾ زاوٌة هً(  2Ɵ) و السقوط زاوٌة هً(  1Ɵ) ان حٌث 

Refraction  الفراغ فً اإلشعاع سرعة نسبة هو و  (.Vvac )الوسط فً سرعته الى  ( (Vmed. .1ƟSin  

  
    

    
 

 التالٌة: المعادلة كتابة فٌمكن( 1.0027) الواحد من جدا قرٌبه للهواء نكساراال معامل ان وبما    

  
    

    
 

 المعادلة التالٌة: كتابة ٌمكن اذن. الزاوٌة sin مع تتناسب شعاعاال سرعة فان هندسٌه وبحسابات

  
     

     
 

 

 ال وسطٌن اي فً نكساراال معاملً بٌن العالقة تعطً Snell's Law سنل بقانون والمعروفة األتٌة والمعادلة

 .الفراغ او الهواء احدهما ٌكون ان ٌشترط

     
     

 
  
  
 
  

  
 

 .التوالً على والثانً األول الوسط فً شعاعاال سرعتا هما( V2)و( V1) ان حٌث  

 التً الجزٌئات عدد فً التؽٌر بسبب وذلك ةالحرار ودرجة بالضؽط تتؤثر نكساراال معامل قٌمة ان **

 عرفت المتؽٌرٌن هذٌن بتؽٌر تتؽٌر ال نكساراال لمعامل قٌمه اٌجاد ٌتطلب لذا. األشعة طرٌق تعترض

 ٌرتبط للمادة النوعً نكساراال بان لورنز و لورنتز اوضح وقد.  Specific Refraction النوعً نكسارباال

 بالعالقة التالٌة: انكسارها معامل مع
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 وزنها فً لماده النوعً نكساراال ظرب ناتج اما .النوعً نكساراال هو( rD)و الكثافة Density   ان حٌث   

, الكثافة و والؽلٌان نصهاراال كدرجة مستقله فٌزٌائٌة خاصٌه وهو ( MrD)المولً نكسارباال فٌعرؾ الجزٌئً

  فً وٌستخدم

 .نقاوتها ومعرفةالمادة  هوٌة صتشخٌ -1

 .معلومة مواد من متجانس مزٌج مكونات نسب معرفة -2

 .الجزٌئً الوزن تقدٌر -3

 .للمادة الجزٌئً التركٌب تعٌٌن -4

 :  Dispersion التشتت -2

 نكسارياال بالتشتت اٌضا وٌسمى تتالتش ٌدعى التردد او الموجً الطول بتؽٌر نكساراال معامل تؽٌر ان     

Refractive Dispersion  ,التالً بالمنحنً وصفه وٌمكن: 

                                                

 الزٌادة مع تدرٌجً بشكلنكساراال معامل بها ٌزداد والتً األولى المنطقة, المناطق من نوعان ٌظهر الشكل

 المنطقة اما, Normal dispersion عتٌادياال التشتت بمنطقة وتدعى(  الموجً الطول فً النقصان) بالتردد

 ٌستفاد.  Anosmia's dispersion الشاذ بالتشتت وتدعى نكساراال معامل فً الحاد للتؽٌر تعود والتً الثانٌة

 .لألجهزة البصرٌة لألجزاء المكونة المواد اختٌار فً التشتت منحنٌات من

 

 

 


