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Modern Physics is 20th century physics

A moving body behaves in certain ways as
though it has a wave nature
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الخاصية تظھر )مزدوجة خاصية( جسيمية وخاصية موجية خاصية الكھرومغناطيسية لألشعة أن وجدنا  

  التداخل في تظھر الموجية والخاصية ،الكھروضوئية والظاھرة واالنكسار االنعكاس ظاھرة في الجسيمية

.والحيود

طاقة لھا فوتونات من مكون الضوء اعتبار يمكن الكھرومغناطيسي الشعاع على الكم نظرية بتطبيق E 
.P  حركة وكمية

E = h f

P = h / λ

Photon Energy

Photon Momentum

في األيمن الطرف في المعادلتين ھاتين في الموجيه الخصائص تظھر λ و f الخواص تظھر بينما 

.P و E في المعادلتين من األيسر الطرف في الجسيمية

مثل مزدوجة خاصية كاإللكترون المادية للجسيمات يمكن ھل اآلن نفسه يطرح الذي والسؤال  

 ؟الفوتونات
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جسيمية وخاصية موجية خاصية الكھرومغناطيسية لألشعة أن وجدنا أننا حيث، 
ون الظواھر تفسير وعند مزدوجةخاصيةالكھرومغناطيسيةلألشعةيكون لذا يي ي وجيھرو ريروز و

.الخاصيتين ھاتين أحدى على نعتمد الضوئية

على اإللكترون مع مثالً  التعامل يمكن أي مزدوجة خاصية المادية للجسيمات ھل 
Deديبرولي العالم افترضه ما ھذا موجة انه Broglie المعادلة خالل من 

:التالية

λ = h/P = h/mv De Broglie relation λ = h/P = h/mv De Broglie relation

كتلته جسم لكل يكون المعادلة ھذا ومنm طولھا موجةλ قيمة تكون وحتى 
.عمليا مقاسة الموجي الطول
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وھنا تتكون، ومما ھذه اإللكترون موجة طبيعة عن شخص أي يتساءل أن بد ال 
و أن ويكفي اإللكترون موجة طبيعةنعرفأنمھماليسانهديبروليالعالم يقول يمي رونوجبيرنھيسيبرو يإل نوي
 .للموجات الفيزيائية الظواھر من وھي ويتداخل يحيد اإللكترون أن نثبت

ھي ما معرفة قبل موجي سلوك للضوء أن عرف حيث الضوء مع حدث ما وھذا 
 ھي الضوء موجة إن ماكسويل العالم أعمال من تبين والتي الضوء موجة طبيعة
 كيلومتر 300000 بسرعة الفراغ في ينتشر والمغناطيسي الكھربي المجال في تغير
ي .الثانية في

الخاصية مع التعامل عند الكھرومغناطيسية باألشعة الضوء على نطلق ولھذا  
.له الجسيمية الخاصية مع التعامل عند الفوتون اسم ونستخدم الموجية
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أجراھا التي التجربة خالل من 1927 عام في لإللكترونات الموجية الخاصية اكتشفت 
Davisonوجيرمر دافيسون العالمان and Germer إثبات التجربة ھذه في تم حيث  
 .ديبرولي فرضية مع ليتوافق لإللكترونات الموجي الطول حساب وتم اإللكترونات حيود

الجسيمية الخاصية اكتشاف بعد لإللكترون الموجية الخاصية اكتشاف تأخر سبب ولتفسير 
 ديبرولي فرضية باستخدام قمنا فإذا للجسيمات، الموجي الطول صغر إلى يعود ذلك فإن له،

 لوجدنا ثانية/م1 مقدارھا بسرعة يتحرك كيلوجرام 1 كتلته للجسم الموجي الطول لحساب
:التالي النحو على ھو الجسم لھذا المصاحب الموجي الطول أن

λ = h/P = h/mv = 6 6x10-24Åλ = h/P = h/mv = 6.6x10 24Å

الجسم كتلة من كال فإن المادية للجسيمات الموجية الخاصية مالحظة نستطيع لكي ولھذا 
 ال المادية للجسيمات الموجية الخاصية أن يعني وھذا صغيرة، تكون أن يجب وسرعته
.والنيوترون والبروتون اإللكترون مثل الذرية الجسيمات في إال مالحظتھا يمكن

5Dr. Hazem F. Sakeek  :  Modern Physics  :  www.physicsacademy.org

Find the deBroglie wavelength of (a) a 46g golf ball with velocity of 30
m/s, and (b) an electron with a velocity of 107 m/s.

Solution

(a) for golf ball

 نرصد أن نتوقع ال فانه ولھذا أبعادھا، مع بالمقارنة جدا صغير الجولف لكرة الموجي الطول إن نالحظ
الموجية خواصھا

(b) for the electron

m
smkg

sJ

mv

h 34
34

108.4
)/30)(046.0(

.1063.6 







(b) for the electron

 ولھذا .5.3x10-11m الھيدروجين ذرة قطر نصف إن حيث الرقم ھذا حدود في الذرات أبعاد إن ھنا الحظ
.المتحرك لإللكترون الموجية الخواص نرصد أن الممكن من فانه
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 موجي طول له ليكون يمتلكھا أن يجب الذي اإللكترون حركة طاقة حساب يمكننا
:التاليةالمعادلةخاللمنانجستروم1يساوي وي رومي ينج
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 الموجة طول تكون فولت إلكترون 150 بطاقة يتحرك الذي اإللكترون أن نستنتج المعادلة ھذه ومن
 النتائج تكون أن المتوقع من فإن لذا   .اكس ألشعة الموجي الطول ھو وھذا .انجستروم 1 له المصاحبة
.فولت 150 قدره جھد فرق في معجلة الكترونات لحيود مماثلة اكس أشعة حيود لتجربة العملية

الحيود محزوزة تستخدمDiffraction Grating األشعة حيود تجربة في 

ة غناط فنطقةفالكھ ئالط لثال حالالط ا نت  بين يتراوحالموجي الطول حيثالمرئيالطيفمنطقةفيالكھرومغناطيسية

  .انجستروم 7000 إلى 3000

الحزوز سمك فإن )اكس أشعة منطقة( جدا الصغيرة الموجية األطوال حالة في أما 

 استخدام يتم السبب ولھذا اكس، أشعة حيود لمالحظة جداً  كبيرا يعتبر

 للبلورة المكونة الخلية لذرات الدقيق الترتيب على معتمدين Crystalالبلورات

.انجستروم 3-1 حدود في فاصلة مسافات ذات حيود مستويات تتكون مما
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 تركيب ذات الصوديوم كلوريد بلورة تعتبر
ط استخدامھاويمكنوبسيطخاص بلوري

 الشكل يتكون .اكس أشعة حيود لقياس
 في كما الصوديوم كلوريد لبلورة الخارجي
  الصوديوم ذرات تترتب حيث المقابل الشكل
 وتكون ومتماثل متعاقب شكل في والكلور
 ھي متجاورتين ذرتين بين الفاصلة المسافة
dالمسافة .d المسافة

ً  انجستروم 3 بـ ھذه d المسافة وتقدر تقريبا
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.الصوديوم كلوريد بلورة في ذرتين اقرب بين الفاصلة المسافة تكون وھذا

 بشكل مرتبة الذرات تكون البلورة في
الصوديومكلوريدبلورةفيكما منظم وريم يوموريب و
 متوازية مستويات تشكل الذرات ھذه

  براج مستويات تسمىd مسافة تفصلھا
Bragg's plains أشعة تسقط عندما 

 منھا جزء فإن براج مستويات على
 على لينعكس ينفذ األخر والجزء ينعكس

 األشعة وھكذا، يليه الذي المستوى
إماعنھاوينتجتتداخلسوف المنعكسةة
 حسب وذلك ھدام تداخل أو بناء تداخل
.المنعكسة لألشعة المسار فرق

10Dr. Hazem F. Sakeek  :  Modern Physics  :  www.physicsacademy.org



4/17/2010

6

11Dr. Hazem F. Sakeek  :  Modern Physics  :  www.physicsacademy.org

Constructive interference (left figure) 
or destructive interference (right figure)

 كان إذا الطور نفس لھما Dو B النقطتين تكون
ق اف لنعدداال الالط

Incident الساقط الشعاع من جزء نالحظ الشكل من ray ويعمل األول براج مستوى على ينعكس 
 المستوى من ينفذ ACالشعاع من اآلخر الجزء   .براج مستوى معمقدارھا زاوية AB الشعاع
ً بزاوية الثاني المستوى على منه جزء وينعكس األول  BDالموجة جبھة بتحديد قمنا ما فإذا .أيضا

 نفس لھما كان إذا بناءً  يكون المنعكسين الشعاعين بين التداخل فإن المنعكسين الشعاعين على عمودية
.D و Bالنقطتين عند الطور فرق

الموجيالطولمنصحيحعدديساوي المسار فرق
λ، أن نالحظ أعاله الشكل في الھندسي الرسم ومن 

ھو المسار فرق

ACD - AB = 2d sin 
 األشعة من بناء تراكب على الحصول وشرط

 ھو براج مستويات عن المنعكسة

2d sin = nλ (Bragg's Law)( gg )

  التداخل رتبة ويسمى صحيح عدد ھو n حيث
order of the reflection 2 و 1 القيم ويأخذ 

.. و 3و
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 ھذا ويستخدم   .اإللكترونات حيود إلثبات سنستخدمه الذي وھو اكس أشعة لحيود براج بقانون السابق القانون ويسمى
ً  إيجادھا يمكن الفيزيائية الكميات باقي أن حيث اكس ألشعة الموجي الطول إيجاد في عمليا القانون ..عمليا
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 اكس ألشعة مصدر من الجھاز يتكون   .اكس ألشعة الموجية األطوال لقياس اكس أشعة مطياف يستخدم
 األشعة شدة يقيس detector كاشف للجھاز اآلخر الطرف على مثبت crystalالبلورة على تسقط

ة ك ن ةنال ل ةنكالال ل تانالكاشفال اكنثث ك دائاعلت  دائري مسار على تحريكھما يمكن بحيثمثبتانوالكاشفالبلورةمنكال .البلورةمن المنعكسة
 بين المحصورة الزاوية فھي الزاوية أما 2 المنعكسة واألشعة الساقطة األشعة بين الزاوية وتكون

 يكون عندما يمكن ما اكبر المنعكسة األشعة شدة تكون  .الساقطة واألشعة البلورة في براج مستويات
 الموجي الطول حساب يمكن dالمسافة ومعرفة 2الزاوية وبقياس براج قانون ويحقق بناءً  التراكب
..البلورة على الساقطة اكس ألشعة

أشعة اكس  مطياف
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metallicرقيقةمعدنيةبشريحةالبلورةاستبدال تم ما إذا foilيم قانون تحقق والتي النافذة األشعة فإن
 الشريحة الن وذلك دائري شكل على )الفيلم( الشاشة على مسقطھا يكون سوف 2 زاوية عند براج

 قمنا لو كما بناء تداخل يعطي سوف مما عشوائية، بطريقة مرتبة بلورات على تحتوي سوف المعدنية
حالة في ولكن دائرة يرسم سوف المنعكس الشعاع فإن محورھا على السابق المثال في البلورة بتدوير

 إلى نحتاج ال المعدنية الشريحة
 ترتيب ھناك ألن الشريحة إدارة

 المكونة للبلورات عشوائي
 الحصول إلى يؤدي مما للشريحة
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 اكس أشعة حيود تمثل دائرة على
..المعدنية الشريحة عن
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 يمكن براج مستويات أن إلى نضيف أن ھنا يجب

حيثالواحدةللبلورةاتجاهمنأكثرفيتكونأن ورجنري ون ن يوب

 يشكل للذرات منظم ترتيب يؤدي اتجاه أي أن

  مستويات من مجموعة كل وفي براج مستويات

 عن تختلف dفاصلة مسافة لھا يكون براج

 قانون تحقيق أن إلى يؤدي مما البعض بعضھا

 زاوية ھناك أن النتيجة وتكون dلكل يحدث براج

أشعةحيودمننحصلوعليهdلكلحيود أشعةحيودمننحصلوعليهdلكل حيود

 كبير عدد من مكونة معدنية شريحة على اكس

 من عدد عشوائيا ترتيبا المرتبة البلورات من

.براج مستوي عن حيود تمثل حلقة كل الحلقات
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 150 مقداره جھد فرق في المعجل االلكترون ان ديبرولي العالم فرضية حسب نتوقع
ونوو انجستروم 1الموجي الطول ذاتاكسأشعةحيوديشبهحيودلهيكونسوف فولت بيوي روموجيوسيوي ج
 تجربتھما خالل من عملياً  منه التحقق من وجيرمر دافيسون العالمان به قام ما وھذا
 ثم ومن براج قانون مستخدمان النيكل معدن من شريحة على اكس أشعة حيود على

 بمصدر اكس أشعة مصدر استبدال تم حيث الجھاز نفس على اإللكترون حيود دراسة
  حصال التي الحلقات مقارنة وتم فولت 150 قدره جھد فرق في تعجيلھا تم الكترونات

.االلكترونات وحيود اكس أشعة لحيود نتيجة عليھا

 نصف في متشابه الحلقات وان الحيود ظاھرة تعرض فعال االلكترونات أن ووجدا
 عندما اكس أشعة موجة طول نفس لھا موجة ھي االلكترونات أن يعني مما القطر
.ديبرولي فرضية حسابات على فولت 150 جھد فرق في تعجل
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أشعة اكس حيود

 أشعة اكس وكل حلقة  حيودصورة تمثل حلقات
أشعة اكس عن مستويات براج  حيودناتجة عن 

. dالمختلفة في المسافة الفاصلة

اإللكترون حيود

أشعة استبدال عند اإللكترون حيود تمثل صورة 
 في المضيئة والمنطقة الكتروني بمصدر اكس
 اإللكترونات بعض نفاذ عن تنتج الحلقات وسط
.المعدنيةالشريحةمن يرين
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 التحقق تم وبھذا اإللكترون مثل مثلھا موجي سلوك لھا والنيترونات البروتونات وجدت بعد فيما
p الفرضية حسب له مصاحبة موجة مادي جسيم لكل أن ديبرولي فرضية من عمليا = h/λ

على لإللكترون الموجي الطول حساب يمكن المنخفضة الطاقة ذو اإللكترون حيود تجارب في 
:التالية الصورة

m

eV
v

2
 where for an accelerated electron beam using

Ek = ½ mv2 = eV

eVmc

hc

m
eV

m

h

mv

h

P

h

)(22 2


nm
VeVMeV

nmeV

eVmc

hc 23.1

)511.0(2

1240

)(2 2


λ=0.12nm تكون V=100volt مقداره تسارع لجھد انه يعني وھذا
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A dot of dust of mass 0. 1 μg falls through the air with a speed of
0.001 mm/s. What is the de Broglie wavelength of this particle?

Solution
The momentum of the dust is

Its de Broglie wavelength is

smkgsmkgmvP /.10)/10)(10( 16610  

m
smkg

sJ

P

h 18
16

34

1063.6
/.10

.1063.6 









Clearly, observing of the wave properties of macroscopic particle is
impossible
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What is the kinetic energy of an electron whose de Broglie wavelength 
is equal to that of a l0-keV photon?

Solution
Since the wavelengths of the photon and the electron are the same, so 

must be their momentum. The kinetic energy of the electron is

eV
EcPP

E ph 98
)105110(2

)000,10(

222 6

2

2

2

2

222
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a) The diffraction angle  for 45-eV electrons from a crystal is  = 53º. Find the 
crystal spacing d.

a) nλ = d sin ,  where   nm
nm

V

nm
183.0

45

23.123.1


nm
nm

d
o

23.0
53sin

183.0

sin





b) Find the diffraction angle  for 90-eV electrons.
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90

23.1
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nm

nm
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1.34
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