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 مقدمة

 

 

 يسأل اينشتين كان الكون. قوانين لفهم محاولة في حياته قضى فيزيائي عالم اينشتين البرت

 عبقريا اينشتين عاش عقةه. فقد داخل التجارب بعمل ويقوم بالكون المتعةقة ئسلةةاأل من الكثير

 الذين العةماء من العديد بخالف العةمية المجد درجات ائسمى وبةغ عصره عةماء كافة بإجماع

 لم الوراثة قوانين وضع الذي ماندل العالم فمثالا  والتألق النجاح بمتعة يحظوا ان دون ماتوا

 والطبيب العالم كذلك عام، بخمسين وفاته بعد إال القوانين هذه وضع الذي هو هأن احد يعرف

 اآلن حتى مجهوال اليزال االنسان جسم في الدموية الدورة اكتشف الذي النفيس ابن العربي

 نظريته عن شيء يفهم أحد يكن فةم مختةف نوع من اينشتين عبقرية كانت ..األمثةة من وغيره

 لتحير الخاصة النسبية النظرية جاءت فقد .بمنطقها اقر الجميع ولكن هاتطبيقات أو النسبية

 هوليود شوارع أحد في يقف كان آينشتين أن ويروي .المعروفة الفيزياء مفاهيم وتغير العةماء

 إلى لينظروا الناس تجمع لقد) لتشابةن آينشتين فقال المارة، حولهما فتجمع تشابةن شارلي مع

ا  أمره من يفهمون ال وعبقري أنت، وهو الفهم امتم يفهمونه عبقري  من العديد ..(أنا وهو شيلا

 وبيكائسو اديسون فمثالا  الفني أو الفكري لمجهودهم نتيجة عالية عةمية مراتب بةغوا العةماء

 من يقدمون ما قيمة ورأوا لمسوا ألنهم وعبقريتهم تفوقهم عةى الناس اجمع والمتنبي ئسينا وأبن

 فما مختةف نوع من عبقريته كانت حيث آينشتين مع يحدث لم وهذا .راعاتواخت اكتشافات

 .تتحدث شيء أي وعن قدمه؟ ما قيمة وما عبقريته؟ كانت ماذا وعن آينشتين؟ قدمه الذي هو

 إال النسبية النظرية قراءة المرء ما حاول فإذا .النسبية النظرية وضع أنه معروف هو ما كل

ا  نفسه وجد  يفهمون العالم في عشرة هناك بأن القول شاع انه لدرجة األلغاز من بحر في غارقا

 .النسبية النظرية
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 حياة آينشتين

 ألمانيا في 1879 مارس 14 في أينشتين آلبرت ولد

 ائسرته انتقةت عام وبعد أولم تسمى صغيرة مدينة في

 مصنع صاحب هرمان والده كان .ميونخ إلى

 عشاق من كوخ بولين والدته وكانت .كهروكيميائي

 آينشتين تأخر .بعام تصغره اخت له وكان الموئسيقى

 ولم والتأمل والتفكير الصمت يحب وكان النطق عن

 المدرئسة نظام يعجبه يكن لم  .انهكأقر الةعب يهوى

 نطاق في الطالب تحصر التي فيها التعةيم وطريقة

  .امكانياته واظهار لألبداع مجاالا  له تدع وال ضيق

 العاشر ميالده عيد في صغيرة بوصةة والده له اهدى

 المغناطيسية وبابرتها نفسه في البالغ االثر لها وكان

 هذا وائستخةص وبوالجن الشمال إلى دائما تشير التي

ا  ليس الفضاء أن عميق تأمل بعد الطفل  بد وال خاليا

 الطبيعة بعةم شبابه في آينشتين تعةق .معين نسق في تدور ويجعةها االجسام يحرك ما فيه وأن

 وحل الهندئسة عةم في متعة ووجد المدرئسة في وليس البيت في فيهما وبرع والرياضيات

 اكبر كانت .الكمان الة عةى يعزف وكان عمره من سادئسةال في وهو الموئسيقى تعةم .مسائةها

 حفظها وانما العنان لةفكر تطةق ال التي االنسانية والعةوم الةغات لدرائسة اضطراره له مشكةة

 احد وطرده عةيهم لتفوقه الرياضيات ائساتذة يحرج ما كثيرا وكان الشهادة عةى لةحصول

 بعدها ئسافر((لي  التالميذ احترام يهدم المدرئسة في وجودك أن)) له قائالا  المدرئسة من االئساتذة

 معهد في هناك والتحق ميونخ في مادية لمشاكل تركوه ان بعد ميالنو في بوالديه ليةتحق

 المعهد مدير فارشده الرياضيات عدا فيما االلتحاق امتحانات جميع في رئسب ولكنه بولوتيكنيك

  .البوليتكنيك في االلتحاق من امع بعد ليتمكن ئسويسرا مدن احدى في دبةوم ليدرس

ا  21 العمر من اينشتين بةغ 1901 عام في  يعيش عمل عةى لةحصول طويل عناء وبعد عاما

 اعمال عن الكثير قرأ .برن في االختراع براءات تسجيل مكتب في وظيفة عةى حصل منه

 الذي الفكري العمق عن والبعد بالسطحية وصفها حيث كتاباتهم تعجبه ولم والفالئسفة العةماء

 .عنه يبحث

 النظريات من العديد االختراعات تسجيل مكتب في عمةه خالل آينشتين وضع 1905 العام في

ا  1905 العام من جعةت التي ا  عاما  اهتمام نظرياته نتائج وائسترعت .العالم تاريخ في ثوريا

 في ائستاذ لىإ كاتب من وظيفته بتغير طالبوا مما ئسويسرا جامعات كافة في الفيزياء عةماء

 جامعة إلى انتقل ثم زوريخ جامعة في النظرية لةفيزياء رئيسا عين 1909 عام وفي الجامعة

 بسبب 1912 العام في لمغادرتها اضطر ولكنه المنصب نفس ليشغل 1910 في األلمانية براغ

 .…زوريخ مغادرة زوجته رفض
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 ..…نذكر أينشتين أعمال من

 الكهروضوئية الظاهرة تفسير في األولى عةمية ابحاث اربعة اينشتين نشر 1905 عام في

 لديناميكا والرابعة والزمان المكان لطبيعة والثالثة لةجزيلةت االبروانية لةحركة الثاني والبحث

 نتج والتي الخاصة النسبية لةنظرية االئساس خيريناأل البحثين الفردية. كان األجسام حركة

 هائةة طاقة عةى الحصول أمكن الصغر في متناهية كتةة وبتحويل 2E=mcالطاقة  معادلة عنها

 النووية(. )الطاقة

 نوبل جائزة عةى أينشتين حصل 1921 العام في

 التي الكهروضوئية الظاهرة قانون الكتشافه

 .عصره عةماء الظاهرة هذه حيرت

 من لةعديد العةمية االئسس اينشتين وضع

 :هي الفيزياء في الحديثة المجاالت

 الخاصة النسيبة النظرية 

 العامة النسبية النظرية 

 الكم ميكانيكا 

 الموحد المجال نظرية 

 تخيل عن عاجزين العةماء يقف هذا يومنا وحتى

 صحة تؤكد األن حتى تجرى التي التجارب وأن ئسيما وال النظريات لهذا اينشتين توصل كيف

ا  بحث 1000 يقارب ما وينشر اينشتين نظريات  .النسبية النظرية حول ئسنويا

 :الفيزيائيين من نوعان برلين في يوجد )كان لندتبورغ الفيزيائي العالم برلين في زميةه عنه قال

 الفيزيائيين(. ئسائر اآلخر والنوع آينشتين، األول النوع

 عةى نشاطه وركز برلين في العةمية اعماله يتابع آينشتين ظل ميةالعال الحرب اندالع مع

 من والثالثين الثامنة في وهو 1916 العام في نشرها التي الجاذبية نظرية في التوئسع

 لم انني يقول دائما كان ولكنه نشاطاتهم في زجه السيائسية االحزاب من الكثير حاول  .عمره

 أن يستطيع الذي وحده هو المنعزل الفرد انقائال ) والوحدة االنعزال وفضل لةسيائسة اخةق

 .منه لةنيل معارضيه دفع إلى ادى هذاالجماعة(  بها تتكامل جديدة قيما يخةق أن وبالتالي يفكر

 الدعوات له ووجهت العالم انحاء مختةف في صيته زاع مما والدئسائس المؤامرات له احيكت

 .جامعتها في ائستاذاا  وعين بهولندا ليدن إلى وئسافر عةيه لةتعرف الجامعات من العديد من

 المانيا إلى تعيد ان شأنها من الخارج في العظيمة شهرته ألن رحيةه ألمانيا في الكثيرون وأئسف

 فعاد بةده إلى ليعود التربية وزير من ودعوات كتب وتةقى .الحرب في فقدتها التي هيبتها

ا  اليزال كان الوقت ذلك في ألنه األلمانية الجنسية عةى وحصل  .السويسرية بجنسيته محتفظا
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 يةقي مرة كل في يقابل وكان النسبية نظريته شهرة بسبب اينشتين تةقاها التي الدعوات كثرت

 عدم من بالرغم الرجل هذا عةى ليتعرفوا الناس عامة يحضره هائل باحتفال محاضرة فيها

 فكان قبل من به حظي ان لعالم يسبق لم به الناس اهتمام ولكن النسبية النظرية بفحوى المامهم

 االنجةيزية الفةكية البعثة عن صادر تقرير كان لقد .مشهور لفنان المعجبين ائستقبال يستقبل

 الجاذبي بالجو مروره عند الضوء انحراف عن آينشتين نبوءة صحة فيه تؤيد الذي 1919 عام

 وبدعوة قةيل انجةترا في صيته نكا الجنسية الماني لكونه ولكن .العالمية شهرته دواعي اهم من

 بالنسبة نيوتن صنعه ما إنقائال ) هالدين وقدمه انجةترا إلى آينشتين توجه هالدين الةورد من

 العشرين(. القرن إلى بالنسبة آينشتين يصنعه عشر الثامن القرن إلى

 لةنظرية مةخص احسن لكاتب دوالر آالف خمسة قدرها جائزة عن االعالن تم أنه يروى

 محبي من رجل الجائزة عةى وحصل شخص ثالثمائة فتقدم كةمة آالف ثالثة حدود في لنسبيةا

ا  61 عمره الجنسية ايرالندي الفيزياء   1921في  عاما

 واليابان الصين وإلى فةسطين إلى ائسبانيا إلى فرنسا من العالم بةدان بين يسافر آينشتين ظل

 وكان برلين في ائستقر وبعدها السويد كمة اياها وئسةمه 1923 في نوبل جائزة عةى وحصل

 ويستمتعون له يأتون العالم انحاء مختةف من الزوار

 العمر من بةغ فيها والتي 1929 عام حتى ولقاءه بحديثه

ا  الخمسين  يعةم احد يكن ولم االنظار عن االختفاء قرر عاما

 .يقيم اين

 تةفزيوني نداء وفي الحرب ويكره لةسةم محبا آينشتين كان

 كان لقد) قال االئسبق المتحدة الواليات رئيس تورمان ىإل

 قبيل من التسةح ئسباق يكون أن االمر أول المفروض من

 ألنه .جنوني طابع ذا اليوم اصبح ولكنه .الدفاعية التدابير

 فيه يزول يوم فسيأتي المنوال هذا عةى االمور ئسارت لو

 .(البسيطة وجه عةى لةحياة أثر كل

 يتحدثون الناس وأخذ العبقري ذلك مات برنستون مدينة وفي 1955 العام من ابريل 18 في

 فحصه من تقف عساها الرجل ذلك بدماغ لالئستلثار الجامعات وتنافست جديد من آينشتين عن

 والسبحات الشطحات فيه له اخر عالم في بخياله يعيش آينشتين كان..عبقريته ائسرار عةى

 مسرحا له بالنسبة الكون وكان العارمة ثورته عن نفيسلةت الوحيد ئسبيةه الموئسيقى وكانت

 القرن ائسطورة حياة قصة لخصنا قد نكون وبهذا السحيقة ابعاده في فغاص الحكمة منه ينتزع

 ..…ونتائجها الخاصة النسبية النظرية تفاصيل في لندخل العشرين

 . حازم فالح سكيكد

www.hazemsakeek.net 

 2015 - 8 – 25غزة: 
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ل بكثري قأرسعات يف حياتنا اليومية هي التي نتعامل معها من املعلوم ان رسعة االجسام 

ميكانيكا نيوتن من خالل مراقبة ووصف قوانني لقد تم صياغة و ،من رسعة الضوء

ناجحة متاما يف وصف العديد من الظواهر تعترب هذه القوانني ركة مثل هذه االجسام، وح

. اال اهنا تفشل عند وصف اجسام أقل بكثري من رسعة الضوءالتي حتدث عند رسعات 

 تتحرك برسعة قريبة من رسعة الضوء.

فحص واختبار توقعات نظرية نيوتن عند رسعات خمتلفة من خالل تعجيل  بامكاننا

فرق جهد كهريب كبري جدا. عىل سبيل  باستخدامجسيامت مشحونة  ةو أيألكرتونات ا

هي  c)حيث ان  0.99cاملثال، من املمكن ان نقوم بتعجيل الكرتون لرسعة تصل إىل 

( باستخدام فرق جهد يصل إىل عدة ماليني فولت. m/s 810×3والتي تبلغ  رسعة الضوء

ة زيادة فرق اجلهد بمقدار أربعة اضعاف، فان طاقة حركطبقا ملكانيكا نيوتن فانه اذا قمنا ب

اال ان . 1.98cمرات وان رسعته سوف تتضاعف لتصبح  أكرب بأربعااللكرتون تصبح 

قل أو رسعة أي جسم اخر يف الكون تبقى أان رسعة االلكرتون العلمية اثبتت التجارب 

عدم  بسببلك فانه لذ. مهام كان فرق جهد التعجيل املستخدم كبريامن رسعة الضوء 

وجود أي قيود عىل الرسعة القصوى يف قوانني نيوتن فان نظرية نيوتن تتناقض مع نتائج 

 احلديثة وهلذا فان نظرية نيوتن تعترب نظرية حمدودة. العملية التجارب 

عاما نرش نظريته عن النسبية اخلاصة.  26عندما كان اينشتني يبلغ من العمر  1905يف العام 

ضات ، ومن التناقامللحة نشأت النظرية النسبية من الرضورة"ينشتني حيث كتب ا

يف  ال يوجد مفر منها. ان قوة النظرية اجلديدة تقع والتي الكالسيكيةاخلطرية يف النظرية 

 ."توافقها وبساطتها يف حل كل هذه الصعوبات

ة اخلاصة النسبي العديد من املشاركات اهلامة للعلم، اال ان النظريةقدم مع ان اينشتني قد 

بمفردها متثل واحدة من اعظم اإلنجازات الرائعة عىل مر العصور. مع هذه النظرية 

إىل رسعات  v = 0يمكن توقع النتائج العملية بشكل صحيح عىل مدى الرسعات من 

رسعة الضوء. عند الرسعات املنخفضة فان النظرية النسبية الينشتني ختتزل تقرتب من 

من املهم  .ة اشمل واعميومن هنا تعترب النظرية النسب ن كحالة خاصةإىل ميكانيكا نيوت

ان نشري إىل ان اينشتني كان يعمل عىل النظرية الكهرومغناطيسية عندما طور النظرية 
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افق مع وتتوالنسبية اخلاصة. لقد كان مقتنعا متاما بان معادالت ماكسويل صحيحة، 

 ان املكان والزمان ليسا مطلقني.واحدة من فرضياته، وهذا أدى به الن يفرتض 

ها. عن النظرية النسبية اخلاصة مع الرتكيز عىل بعض نتائج فكرة مبسطةهذا الفصل  يقدم

باإلضافة إىل ان النظرية النسبية هلا دور هام ومعروف يف الفيزياء النظرية، فان النظرية 

لنووية وأنظمة ا النسبية اخلاصة هلا تطبيقات عملية تشتمل عىل تصميم حمطات الطاقة

GPS (Global Positioning System .) العاملي والذي يعرف باالختصار قعاحتديد املو

 هذه األجهزة تعتمد عىل مبدأ النسبية للحصول عىل تصميم مناسب وأداء دقيق.

 
 .متثال ضخم الينشتني يف واشنطن
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 The Principle of Galilean Relativityاليليو النسبية جلمبدأ  1.1

االسناد  حمور" مرجعي حمور اسناد ئننشلوصف أي حدث فيزيائي علينا يف البداية ان 

نظام احداثيات اما ان يكون يف حالة سكون أو يف حالة حركة القصوري هو املرجعي 

وهو حمور االسناد الذي ال يكون للجسم تسارع  برسعة منتظمة أي ال يكون له تسارع

يتحرك برسعة منتظمة مرجعي عالوة عىل ان أي حمور اسناد . عندما ال تؤثر عليه قوة

جعي مرحمور اسناد  أيضا القصوري جيب ان يكوناملرجعي بالنسبة ملحور االسناد 

 قصوري.

حركة برسعة مت عربةال يوجد حمور اسناد قصوري مطلق. هلذا فان نتائج جتربة أجريت يف 

اكنة. الصيغة س عربةجربة أجريت يف منتظمة جيب ان تكون مشاهبة متاما لنتائج نفس الت

 اليليو النسبية جلالرسمية هلذه النتيجة تعرف باسم مبدأ 

 ا هي نفسها يف كل حماور االسناد القصورية.قوانني امليكانيكجيب ان تكون 

 دعنا نعترب جتربة ترشح تكافؤ قوانني امليكانيكا يف حماور اسناد قصورية خمتلفة. العربة يف

ة بقذف داخل العرب مراقبحرك برسعة ثابتة بالنسبة إىل األرض. اذا قام تت a 1.1الشكل 

كرة لألعىل، وبامهال تأثري رسعة الرياح فان املراقب سوف يالحظ ان الكرة تتحرك يف 

مسار رأيس. ان نفس مسار حركة الكرة سوف يكون هو نفسه متاما لو ان الكرة قذفت 

ذب العام ومعادالت احلركة حتت تأثري بواسطة مراقب ساكن عىل األرض. قانون اجل

 رسعة ثابتة متحققة سواء كانت العربة يف حالة سكون او يف حالة حركة برسعة منتظمة.

. كال املراقبني متفقني عىل قوانني b 1.1اعترب أيضا مراقب عىل األرض كام هو يف الشكل 

م هتبط وتعود عىل ومن ثرتتفع إىل األراقب يف العربة كرة إىل األعىل، فالفيزياء  قذف امل

 إىل يده.

هل يتفق املراقبان عىل مسار الكرة التي قذفها املراقب يف العربة؟ املراقب الساكن عىل 

، بينام املراقب b 1.1األرض يرى مسار الكرة عىل شكل منحنى كام هو موضح يف الشكل 

مراقب لل داخل العربة سوف يرى الكرة تتحرك يف مسار رأيس. عالوة عىل ذلك وطبقا

 عىل األرض فان الكرة متتلك مركبة أفقية للرسعة تساوي رسعة العربة. كام ان املراقبني
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ن يرصدان مسار كرة قذفت إىل األعلى، وقد حصال على نتائج امراقب 1.1الشكل 

 خمتلفة.

 

خيتلفان يف بعض اجلوانب هلذه احلالة، اهنام يتفقان عىل صحة قوانني نيوتن وعىل املبادئ 

للحفاظ عىل الطاقة وكمية احلركة اخلطية. هذا االتفاق بينهام يؤدي إىل انه كالسيكية ال

ال يوجد جتربة ميكانيكية يمكن ان ترصد أي فرق بني حموري االسناد القصوريني. االمر 

 هو احلركة النسبية ملحور اسناد بالنسبة لألخر. هرصدتم الوحيد الذي يمكن ان ي

 

 1.1سؤال للتفكري 

( b( املراقب يف العربة )aيرى املسار الصحيح للكرة؟ ) 1.1املراقبني يف الشكل  أي من

 ( كال املراقبني.cاملراقب عىل األرض )

 

، "حدث"افرتض حدوث بعض الظواهر الفيزيائية، والتي سوف نطلق عليها مصطلح 

والتي يتم رصدها من قبل مراقب يف حالة سكون يف حمور اسناد مرجعي قصوري. ان 

مة يف حمور اسناد مرجعي تعني ان املراقب يكون يف حالة سكون بالنسبة لنقطة اصل كل

موضع احلدث وزمن حدوثه بواسطة أربعة احداثيات هي يمكن ان نحدد حور. هذا امل

(x, y, z, t اننا نرغب يف ان نكون قادرين عىل حتويل هذه االحداثيات من مراقب يف .)
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يف حمور اسناد متحرك برسعة منتظمة باملقارنة مع  حمور اسناد قصوري إىل مراقب اخر

 حمور االسناد األول.

. يتحرك حمور االسناد 2.1كام هو موضح يف الشكل  ’Sو Sاعترب حموري اسناد قصوريني 

S’  برسعة ثابتة�⃗⃗�  بني عىل امتداد املحور املشرتك x وx’ حيث ان ،�⃗⃗�   تقاس بالنسبة إىلS .

يف  Pوحيدث حدث عند النقطة  t = 0تتطابقان عند  ’Sو S لنفرتض ان نقطة األصل لـ

واملراقب  Sيف حمور اسناد  Oالفراغ عند حلظة ما من الزمن. للتبسيط سوف نظهر املراقب 

O’  يف حمور اسنادS’  كنقطتني باللون األزرق عند نقطة األصل الحداثيات حماورهيام كام

راقبني يمكن ان يكون عند أي موضع ، لكن هذا ليس رضوريا  أي من امل2.1يف الشكل 

(، x, y, z, tاحلدث باحداثيات املكان والزمان ) Oثابت يف حمور اسناده. يصف املراقب 

( لوصف نفس ’x’, y’, z’, tباستخدام االحداثيات ) ’Sيف  ’Oبينام يصف املراقب 

هذه  ، فان العالقة بني2.1احلدث. كام سوف نرى من الشكل اهلنديس يف الشكل 

 االحداثيات املختلفة تكتب عىل النحو التايل 

 
. يرصد هذا احلدث بواسطة مراقبني يف Pحيدث حدث عند النقطة  2.1 الشكل

 .S لىبالنسبة إ  �⃗⃗�يتحرك بسرعة  ’S، حيث ان ’Sو Sحموري اسناد 

 

𝑥′ = 𝑥 − 𝑣𝑡         𝑦′ = 𝑦       𝑧′ = 𝑧      𝑡′ = 𝑡     (2.1) 

 

املعادالت بمعادالت حتويالت املكان والزمان جلاليليو. الحظ اننا افرتضنا  تعرف هذه

ي ان كل الساعات يف امليكانيكا ان الزمن هو نفسه يف كال حموري االسناد. هذا يعن

الكالسيكية تعمل كلها بنفس املعدل، بغض النظر عن رسعتها، لذا فان زمن حدوث 
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. ’Sلزمن لنفس احلدث بالنسبة للمراقب يف يكون هو نفس ا Sحدث بالنسبة ملراقب يف 

نتيجة لذلك فان الفرتة الزمنية بني حدثني متعاقبني جيب ان تكون متساوية لكال 

املراقبني. بالرغم من ان هذا االفرتاض يبدو واضحا، اال انه غري صحيح يف حاالت 

 قريبة من رسعة الضوء. vعندما تكون 

يف فرتة زمنية  xعىل امتداد املحور  dxة مقدارها االن افرتض ان جسيم يتحرك خالل إزاح

فان االزاحة  1.1. من املعادلة S حمور االسناد كام قيست بواسطة املراقب يف dtمقدارها 

′𝑑𝑥تكون  ’S حمور االسناد املقاسة بواسطة املراقب يف ’dxاملقابلة  = 𝑑𝑥 − 𝑣𝑑𝑡 حيث ،

نجد  ’dt = dt. حيث ان Sبة إىل حمور اسناد بالنس xيف اجتاه حمور  vيتحرك برسعة  ’Sان 

 ان

𝑑𝑥′

𝑑𝑡′
=

𝑑𝑥

𝑑𝑡
− 𝑣 

 أو

𝑢𝑥
′ = 𝑢𝑥 − 𝑣               (1.2) 

𝑢𝑥و 𝑢𝑥حيث ان 
 Sلرسعة اجلسيم مقاسة بواسطة املراقب  x عىل املحور مها املركبتني ′

 vبدال عن الرمز كرسعة اجلسيم  u عىل التوايل. )لقد استخدمنا الرمز ’Sواملراقب 

معادلة حتويل الرسعة  2.1املستخدم للرسعة النسبية بني حموري االسناد(. تعترب املعادلة 

جلاليليو. اهنا تتفق مع مالحظاتنا اليومية للزمان واملكان. سوف نرى بعد قليل اهنا تؤدي 

 إىل تناقض خطري عندما نطبقها عىل األمواج الكهرومغناطيسية.

التمثيالت الرياضية املستخدمة يف هذا الفصل تكون  :’Sو Sمالحظة حول العالقة بني 

مع بعضهام  ’xو x. تتطابق املحورين ’Sو Sحقيقية فقط لعالقة حمددة بني حموري اسناد 

( يكونا ’zو z)واملحورين  ’yو yالبعض ما عدا نقطة األصل تكون خمتلفة. املحورين 

قان عند حلظة حمددة بسبب االزاحة املتغرية مع الزمن لنقطة اصل متوازيني اال اهنام يتطاب

S’  بالنسبة إىلS كام اننا نختار الزمن .t = 0  هو الزمن الذي حيدث عنده تطابق لنقطتي

املوجب بالنسبة إىل حمور  xيتحرك يف اجتاه حمور  ’S. اذا كان حمور االسناد ’Sمع  Sاصل 

 بة، والعكس تكون سالبة.تكون موج vفان الرسعة  Sاالسناد 
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 2.1سؤال للتفكري 

عندما كان واقفا عىل قطار متحرك برسعة  km/h 90بول كرة برسعة يقذف العب بيس

110 km/h. حركة القطار. اذا قمنا بتطبيق معادلة قذفت يف نفس اجتاه  علام بان الكرة

 90 km.h (b )110( a)حتويل رسعة جاليلو، هل تكون رسعة الكرة بالنسبة لألرض هي 

km/h (c )20 km/h (d )200 km/h ( أوeغري قابلة للتحديد؟ ) 

 

 The Speed of Lightالضوء  سرعة

من الطبيعي جدا ان نسأل اذا ما كان مبدأ النسبية جلاليليو يطبق أيضا عىل الكهربية 

من ني لقد تبفتشري التجارب العملية إىل ان اإلجابة ال. يف احلقيقة واملغناطيسية والضوء. 

. m/s810= 3.00 cاعامل ماكسويل ان رسعة الضوء يف الفراغ هي مقدار ثابت وتكون 

يف أواخر القرن التاسع عرش ان أمواج الضوء تتحرك خالل وسط اعتقد الفيزيائيون 

فقط يف حمور اسناد مطلق وخاص يف  cورسعة الضوء هي  etherاطلقوا عليه اسم االثري 

ثري.وكان من املتوقع ان تتحقق معادلة حتويل رسعة جاليليو حالة سكون بالنسبة إىل اال

بالنسبة ملحور االسناد  vلرصد الضوء من خالل مراقب يف أي حمور اسناد يتحرك برسعة 

  �⃗⃗�ويتحرك املراقب برسعة  xاملطلق االثري.  أي اذا كان الضوء يتحرك عىل امتداد حمور 

، باالعتامد عىل اجتاه c  vرسعة الضوء هي ، فان املراقب سوف يقيس cعىل امداد حمور 

 حركة املراقب واجتاه الضوء.

حيث ان وجود حمور اسناد مرجعي مفضل ومطلق فانه سوف يظهر ان الضوء مشابه 

حول حمور االسناد املطلق سوف تكون صحيحة  نيوتنأفكار ة أمواج كالسيكية وان يأل

 ل هناية القرن التاسع عرش، مل تتمكنويعترب هام جدا يف وجود حمور اسناد االثري. قب

التجارب العملية التي اشتملت عىل قياس رسعة الضوء يف وسط متحرك بأقىص رسعة 

لذا قرر ، c  vو  cممكنة يف ذلك الوقت ان ترصد أي فروقات حتى لو صغرية جدا بني 

اولة استخدام الكرة األرضية كمحور اسناد متحرك يف حم 1889يف مطلع العام العلامء 

 لتحسني فرصة رصد أي فروقات صغرية يف رسعة الضوء.

ور حماالثري هو اجسام ساكنة بالنسبة لألرض، وان كيمكن اعتبار مراقب عىل األرض 
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والذي يشتمل عىل االسناد املطلق 

ذي ينترش فيه الضوء الوسط ال

. vبرسعة ويتحرك بالنسبة للمراقب 

 يف ظلرسعة الضوء  ان فكرة قياس

لقياس ف يكون مشابه هذه الظرو

رسعة طائرة تتحرك يف تيار هوائي 

ان و رياح، ونتيجة لذلك نقول أ

تتحرك عرب أدوات رياح االثري 

 الرصد الثابتة عىل األرض.

استخدام أجهزة ومعدات يعترب 

طريقة مبارشة مثبتة عىل األرض 

لقياس تأثري رياح االثري عىل رسعة 

هي رسعة االثري  vالضوء. اذا كانت 

النسبة إىل األرض، فان اقىص ب

 c+vرسعة للضوء جيب ان تكون 

عندما ينترش الضوء يف اجتاه رياح 

 3.1االثري كام هو موضح يف الشكل 

aباملثل يكون للضوء اقل رسعة . 

c–v  عندما ينترش الضوء يف اجتاه

معاكس لرياح االثري كام هو موضح 

والقيمة املتوسطة  b 3.1يف الشكل 

عندما يكون اجتاه  )2v–2c(1/2هي 

الضوء عموديا عىل اجتاه رياح االثري 

. يف c 3.1كام هو موضح يف الشكل 

جيب ان   �⃗�احلالة األخرية فان املتجه 

 
اذا كانت سرعة رياح االثري  3.1 الشكل

وسرعة الضوء   𝑣بالنسبة لألرض هي 

ة الضوء ، فان سرع �⃗�بالنسبة لالثري هي 

بالنسبة لألرض تعتمد على اجتاه سرعة 

 .ألرضا
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نا ان رياح االثري. اذا افرتضحتى تكون الرسعة املحصلة عمودية عىل  ضد التياريوجه 

لرسعة ف تساوي االشمس يف حالة سكون بالنسبة لالثري فان رسعة رياح االثري سو

. m/s 4103أو  30km/sاملدارية لألرض حول الشمس، والتي هلا مقدار يساوي تقريبا 

، لذا فانه من الرضوري ان يتم رصد تغري يف m/s 810= 3 cحيث ان رسعة الضوء هي 

 يف رسعة الضوء عندما يكون انتشارهقياسات فرق يف لل 410الرسعة يعادل جزء يف الـ 

ح االثري وعندما يكون يف عكس االجتاه. بالرغم من ان هذا املقدار الصغري اجتاه ريا نفس

رياح ري لتأثيمكن قياسه اال ان كل املحاوالت لرصد مثل هذه التغريات التي تؤكد وجود 

خاطئة! لها كوبالتايل وجود حمور االسناد املطلق اثبتت اهنا  عىل رسعة الضوء، االثري

 .2.1ة لالثري يف الفصل سوف نناقش التجربة الكالسيكي

مبدأ النسبية جلاليليو يشري فقط إىل قوانني املكانيكيا. اذا افرتض ان قوانني الكهربية 

واملغناطيسية هي نفسها لكل حماور االسناد القصورية، فان املعضلة املتعلقة برسعة 

 يالضوء تظهر عىل الفور. يمكن ان نفهم هذا من خالل اعتبار معادالت ماكسويل الت

يف كل حماور  m/s 8103.00تفرتض ضمنا ان رسعة الضوء دائام هلا قيمة ثابتة وتساوي 

مع ما كان متوقع باالعتامد عىل معادلة  امبارش ااالسناد القصورية، وهذا يعني تناقض

حتويل الرسعة جلاليليو. طبقا لنسبية جاليليو فان رسعة الضوء جيب ان ال تكون ثابتة يف 

 د القصورية.كل حماور االسنا

( قوانني الكهربية واملغناطيسية 1حلل هذا التناقض يف النظريتني، جيب ان نستنتج اما ان )

( معادلة حتويل الرسعة جلاليليو 2ليست واحدة يف كل حماور االسناد القصورية أو ان )

رسعة  يهتكون فغري صحيحة. اذا افرتضنا البديل األول، فان حمور اسناد مرجعي مفضل 

جيب ان تكون أكرب أو أقل من هذه القيمة  للضوء وان الرسعة املقاسة cء هلا القيمة الضو

، طبقا ملعادلة حتويل الرسعة جلاليليو. اذا افرتضنا البديل اخر يف أي حمور اسناد مرجعي

الثاين، جيب ان نتخىل عن مصطلح الزمن املطلق والطول املطلق والتي تعترب األساس 

 كان والزمان جلاليليو.ملعادالت حتويالت امل
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 The Michelson-Morley Experimentمورلي  –جتربة ميكلسون  2.1

أجريت التجربة األكثر شهرة والتي صممت خصيصا لرصد التغريات الصغرية يف 

واعيدت التجربة بعد  Michelsonبواسطة العامل ميكلسون  1981رسعة الضوء يف العام 

ناقض نتائج هذه التجربة تت اال انلسون وموريل. ذلك حتت ظروف خمتلفة بواسطة ميك

 مع فرضية االثري كام سوف نرى ذلك فيام ييل.

. لتحديد رسعة األرض بالنسبة لالثري االفرتايض موريل -ميكلسون  تم تصميم جتربة

 2. وجه الذراع 4.1استخدم هلذه التجربة مقياس تداخل ميكلسون واملوضح يف الشكل 

وهي نفس  vتحرك األرض عرب االثري برسعة تكة األرض يف الفضاء. عىل امتداد اجتاه حر

. هتب رياح vالرسعة التي يتحرك هبا االثري بالنسبة لألرض يف اجتاه معاكس للرسعة 

االثري يف اجتاه يعاكس اجتاه حركة األرض مما جيعل قياس رسعة الضوء يف حمور اسناد 

بعد االنعكاس عنها،  v+  cويكون  2M عندما يقرتب الضوء من املرآة v – cاألرض هو 

 هي رسعة الضوء يف حمور اسناد االثري. cحيث ان 

ويتحدان وينتج عنهام اهداب تداخل. يتم  M2و M1ينعكس شعاعي الضوء عن املرآتني 

هذا الدوران عىل تغري يعمل . o90رصد اهداب التداخل اثناء دوران األرض بزاوية 

قياس التداخل. هذا الدوران جيب ان يتسبب يف حدوث رسعة رياح االثري بني ذراعي م

انزياح الهداب التداخل! كان من املتوقع ان حيدث تغري يف مقدار واجتاه رياح االثري مع 

دوران األرض، لكن النتائج كانت هي نفسها دون حدوث أي تغري  مل حيدث أي انزياح 

 يف اهداب التداخل كام كان متوقعا.

اهنا بل  موريل مل تتعارض مع فرضية االثري فحسب –ربة ميكلسون النتائج السلبية لتج

نا هاثبتت انه من املستحيل قياس الرسعة املطلقة لألرض بالنسبة ملحور اسناد االثري. 

قدم العامل اينشتني فرضية النظرية النسبية اخلاصة التي أعطت تفسري خمتلفا للنتائج 

 املزيد من املعلومات حول طبيعة الضوء التيالسلبية. يف األعوام األخرية تم اكتشاف 

اكدت ان فكرة االثري كانت جمرد فرضية خيالية ليس هلا أي أساس علمي. يعرف الضوء 

االن عىل انه أمواج كهرومغناطيسية ال حيتاج إىل وسط لينترش فيه. نتيجة لذلك أصبحت 

 فرضية االثري ال رضورة هلا.
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ي مورل –تفاصيل حول جتربة ميكلسون 

Details of the Michelson-Morley 
Experiment 

رتض موريل دعنا نف –لفهم نتائج جتربة ميكلسون 

هلام نفس الطول  4.1ان ذراعي التداخل يف الشكل 

L سوف نقوم بتحليل هذه احلالة كام لو اهنا يف .

رياح االثري الن هذا كان هو هدف جتربة ميكلسون 

ة الضوء عىل موريل. كام ذكرنا أعاله فان رسع –

عندما يكون  c–vجيب ان يكون  2امتداد الذراع 

بعد ان  v+cويكون  2Mاجتاه الضوء نحو املرآة 

سوف نقوم بنمذجة نبضة الضوء  ينعكس عنها.

كجسيم يتحرك برسعة ثابتة. هلذا فان الفرتة 

الزمنية الالزمة النتقال النبضة الضوئية إىل اليمني 

𝑡∆هي  = 𝐿/(𝑐 − 𝑣) زمنية الالزمة والفرتة ال

𝑡∆النتقال الضوء إىل اليسار  = 𝐿/(𝑐 + 𝑣) فان .

الفرتة الزمنية الكلية لرحلة كاملة للضوء عىل 

 يكون عىل النحو التايل  2امتداد الذراع 
 

∆𝑡𝑎𝑟𝑚2 =
𝐿

𝑐 + 𝑣
+

𝐿

𝑐 − 𝑣
=

2𝐿𝑐

𝑐2 − 𝑣2
=

2𝐿

𝑐
(1 −

𝑣2

𝑐2
)

−1

 

عموديا عىل اجتاه رياح االثري.  1وء ينتقل عىل امتداد الذراع اعترب االن ان شعاع الض

𝑐2) يف هذه احلالة حيث ان رسعة الشعاع بالنسبة لألرض تكون − 𝑣2)1/2  كام هو

انتقال الضوء يف كل نصف دورة يتطلب فرتة زمنية  فانوعليه ، c 3.1موضح يف الشكل 

𝑡∆قدرها  = 𝐿/(𝑐2 − 𝑣2)1/2  ية الكلية للدورة الكاملة تكون عىل النحو نرتة الزموالف

 التايل 

∆𝑡𝑎𝑟𝑚1 =
2𝐿

(𝑐2 − 𝑣2)1/2
=

2𝐿

𝑐
(1 −

𝑣2

𝑐2
)

−1/2

 

 
مقياس ميكلسون  4.1الشكل 

للتداخل الذي استخدم لرصد رياح 

 االثري.
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 يكون  1والرحلة الرأسية عىل الذراع  2الفارق الزمني  بني الرحلة االفقية عىل الذراع 

∆𝑡 = ∆𝑡𝑎𝑟𝑚2 − ∆𝑡𝑎𝑟𝑚1 =
2𝐿

𝑐
[(1 −

𝑣2

𝑐2
)

−1

− (1 −
𝑣2

𝑐2
)

−1/2

] 

 يمكننا ان نبسط هذه الصيغة باستخدام العالقة التالية  12c/2v>>حيث ان 

n –1   n)x –(1  

 x << 1عندما تكون 

∆𝑡 = ∆𝑡𝑎𝑟𝑚2 − ∆𝑡𝑎𝑟𝑚1 ≈
𝐿𝑣2

𝑐3
             (1.3) 

الضوء عىل الذراعني والذي ينتج عنه اختالف يف هذا هو الفارق الزمني بني رحلتي 

. جيب دالرص تلسكوبيتسبب يف حدوث اهداب تداخل عىل الطور بني الشعاعني مما 

ان يتم رصد انزياح يف اهداب التداخل عندما يدور مقياس ميكلسون للتداخل مع 

نتج ي يف مستوى افقي حيث حيدث تبادل ملواقع الشعاعني. o90األرض بزاوية مقدارها 

عن هذا الدوران اختالف يف الزمن يعادل ضعفي الفارق الزمني املعطى بواسطة املعادلة 

 . هلذا فان فرق املسار الناتج عن الفارق الزمني يساوي 3.1

∆𝑑 = 𝑐(2 ∆𝑡) =
2𝐿𝑣2

𝑐2
 

حيث ان تغري طول املسار بمقدار طول موجي واحد يسبب انزياح يف اهداب التداخل 

بة واحدة فان عدد االهداب املزاحة يقابل اختالف طول املسار مقسوما عىل بمقدار هد

 الطول املوجي للضوء أي ان

االنزياح =  
2𝐿𝑣2

𝑐2
             (1.4) 

كل شعاع ضوئي عن املرايا عدة مرات ليعطي طول انعكس بة ميكلسون موريل يف جتر

ستخدام هذه القيمة وبالتعويض عن مرت. با 11املسار مناسب وكانت قيمته تقدر بـ 

 nm 500األرض حول الشمس( وباستخدام دوران )رسعة  m/s 410×3.0بـ  vالرسعة 

 للطول املوجي للضوء، فاننا نتوقع ان نحصل عىل انزياح يف االهداب مقداره
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االنزياح =  
2(11𝑚)(3.0 × 104𝑚/𝑠)

2

(5.0 × 10−7𝑚)(3.0 × 108𝑚/𝑠)
2 = 0.44 

عدات التي استخدمت بواسطة ميكلسون وموريل هلا القدرة عىل رصد انزياح صغري امل

 اعيدتلقد هدبة ولكن مل يتم رصد أي انزياح يف اهداب التداخل!  0.01جدا يصل إىل 

التجربة عدة مرات يف ظروف خمتلفة وأيضا مل يتم رصد أي انزياح يف اهداب التداخل. 

 ة لالثري ال يمكن رصدها.هلذا استنتج ان حركة األرض بالنسب

موريل مع  -بذلت الكثري من اجلهد لرشح هذه النتائج السلبية لتجربة ميكلسون لقد 

احلفاظ عىل مبدأ االثري ومعادلة حتويل الرسعة جلاليلو. كل الفرضيات التي وضعت 

كانت خاطئة. تعد جتربة ميكلسون موريل من اشهر التجارب التي جذبت اهتامم منقطع 

من خالل  1905يف تاريخ الفيزياء حتى جاء العامل اينشتني وقدم احلل يف العام  النظري

 النظرية النسبية اخلاصة.

 

 Einstein’s Principle of Relativityمبدأ النسبية الينشتني  3.1

الحظنا يف الفصل السابق استحالة قياس رسعة االثري بالنسبة لألرض وفشل معادلة 

أزال هذه  حال جريئاك تهيف حالة الضوء. قدم اينشتني نظريجاليليو لتحويل الرسعة 

ة النسبية النظري تالصعوبات ويف نفس الوقت غري مفاهيمنا للمكان والزمان. لقد أسس

 اخلاصة عىل فرضيتني مها 

قوانني الفيزياء جيب ان تكون نفسها يف كل حماور االسناد املرجعية  . مبدأ النسبية:1

 القصورية.

، m/s 810 = 3.00 cان رسعة الضوء يف الفراغ هلا نفس القيمة  ة الضوء:. ثبات رسع2

يف كل حماور االسناد القصورية، بغض النظر عن رسعة املراقب او رسعة املصدر الباعث 

 للضوء.
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 Albert Einsteinالربت اينشتني 

 (1955 - 1879فيزيائي املاني امريكي )

على مر العصتتور، ولد يف املانيا. يف العام       اينشتتتني هو واحد من اع م الفيزيائيني   

عاما نشر أربعة أحباث علمية طورت الفيزياء.  26عندما كان يبلغ من العمر  1905

اثنني من هذه البحوث تعلق باهم اعماله وهي الن رية النستتبية اصاصتتتة. يف العام          

سبية العامة. اكثر التوقعات الت     1916 شتني حبثه حول الن رية الن شر اين  ااءت ن

وادير  يف الن رية النستتبية العامة هي ااراا الضتتوء أت تجمثري اال اياذبية.             

بالذكر ان اينشتتتني قضتتى اخر عقدين من عمره يف حماولته وضتتة ن رية ا ال   

ية ولكن                 ية األرضتت ياذب اال ا ناطيستتي مة  حد لربط ا ال الكهرومغ املو

 تكلل حماوالته بالنجاح. 
 

 

وىل عىل ان كل قوانني الفيزياء والتي تتعامل مع امليكانيكا والكهربية تنص الفرضية األ

واملغناطيسية والضوء والديناميكا احلرارية وغريها تكون نفسها يف كل حماور االسناد 

املرجعية التي تتحرك برسعة ثابتة بالنسبة لبعضها البعض. هذه الفرضية هي تعميم ملبدأ 

دأ ط إىل قوانني امليكانيكا. من وجهة نظر عملية فان مبجاليليو للنسبية والذي يشري فق

http://www.trgma.com/


22 

 

 د. حازم فالح سكيك

اينشتني للنسبية يعني ان أي نوع من التجارب التي جترى يف املخترب يف حالة سكون 

لقياس رسعة الضوء عىل سبيل املثال يف حالة سكون جيب ان تعطي نفس النتيجة عندما 

 يوجد حمور اسناد . وعليه فانه الجترى يف خمترب متحرك برسعة ثابتة بالنسبة للحالة األوىل

 مرجعي قصوري مميز، وكذلك فانه من املستحيل ان يكون هناك حركة مطلقة.

  اذا مل تكون رسعة الضوء هي نفسها يف كل 1متعلقة بالفرضية  2الحظ ان الفرضية 

حماور االسناد القصورية فان قياس رسعات خمتلفة للضوء سوف جيعل باإلمكان ان نميز 

اور االسناد القصورية. ونتيجة لذلك يمكن ان نحدد حمور اسناد مطلق وهذا بني حم

 يتعارض مع الفرضية األوىل.

ل موريل قد أجريت قبل ان يقوم اينشتني بنرش ابحاثه حو-بالرغم من ان جتربة ميكلسون

النسبية اخلاصة، اال انه ليس من الواضح ان اينشتني كان يعلم بتفاصيل التجربة. ومع 

فان النتائج السلبية للتجربة يمكن ان تفهم بوضوح من خالل نظرية اينشتني. طبقا هذا 

لنتائج موريل مل يكن صحيحا. يف حماولة رشح ا-النسبية فان أساس جتربة ميكلسونملبدأ 

املتوقعة فاننا نقول عندما يتحرك الضوء عكس رياح االثري فان رسعته سوف تكون طبقا 

راقب او املصدر تأثري مل يكن حلالة حركة امل . اذc – vليليو هي ملعادلة حتويل الرسعة جلا

عة قياس رسنا عىل مقدار ثابت لعىل القيمة التي وجدت لرسعة الضوء حيث حصل

 c. باملثل يقوم الضوء بعمل دورة كاملة بعد ان ينعكس عن املرآة برسعة cالضوء وهو 

 اهداب التداخل التي تظهر من . هلذا فان حركة األرض ال تؤثر عىلc + vوليس برسعة 

 موريل، ويتوقع يف هذه احلالة احلصول عىل نتائج سلبية.-جتربة ميكلسون

اذا قبلنا بنظرية اينشتني للنسبية فاننا نستنتج ان احلركة النسبية غري مهمة عندما نقوم 

بقياس رسعة الضوء. يف نفس الوقت علينا ان نغري مفاهيمنا األساسية حول املكان 

قادمة يف الصفحات الدهشة. املنتائج املزيد من اللتقبل  عىل استعدادزمان ونكون وال

تذكر ان األفكار األساسية هي عبارة عن مفاهيم تعتمد باألساس عىل خربتنا اليومية 

وليست مبنية عىل اجسام متحركة برسعة مئات االالف من الكيلومرتات لكل ثانية. هلذا 

 غريبة لعدم خربتنا هبا. نافان هذه النتائج سوف تبدو ل
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 نتائج النظرية النسبية اخلاصة 4.1
Consequences of the Special Theory of Relativity 

سوف نقوم بمناقشة بعض نتائج النظرية النسبية وسوف نركز مناقشتنا عىل مفاهيم اآلنية 

تلفة متاما الثة خموالفرتات الزمنية واالطوال، كل هذه الكميات الفيزيائية الثأو اللحظية 

يف امليكانيكا النسبية عن ما نعرفه عنها من خالل ميكانيكا نيوتن. يف امليكانيكا النسبية 

عىل سبيل املثال تكون املسافة بني نقطتني والفرتة الزمنية بني حدثني تعتمد عىل حمور 

 االسناد املرجعي الذي متت بواسطته القياسات.

 

 Simultaneity and the Relativity of Timeمن ونسبية الز أو اللحظية اآلنية

الفرضية األساسية مليكانيكا نيوتن هي ان مقياس الزمن العاملي ال يتغري لكل املراقبني. 

نظرية ال اال انلقد اعترب نيوتن واتباعه من العلامء ان مفهوم اآلنية امرا ال نقاش فيه. 

 هذه الفرضية. خالفتالنسبية اخلاصة 

 يف التجربة التخيلية التالية لرشح هذه النقطة. لقد افرتض عربة تتحركة ابدع اينشتني

برسعة منتظمة، وصدمت مقدمة العربة ومؤخرهتا نبضتني ضوئيتني كام هو موضح يف 

عالمة عىل العربة وعىل األرض. اذا افرتضنا ان العالمة عىل  تترك ، مما a 5.1الشكل 

 ’O. اذا افرتضنا مراقب Bو Aاألرض هي وعىل  ’Bو ’Aمقدمة العربة ومؤخرهتا هي 

يف وسط املسافة  O، ومراقب اخر ’Bو ’Aيتحرك مع العربة وكان يف وسط املسافة بني 

. احلدثني الذان يسجلهام كال من املراقبني مها اصطدام النبضتني الضوئيتني Bو Aبني 

 بالعربة.

صطدم فيها النبضتني تعند اللحظة التي  Bو A عند العالمتني تصدر إشارة ضوئية من

يف نفس الوقت كام هو  Oالضوئيتني مقدمة ومؤخرة العربة ومن ثم تصل إىل املراقب 

ان االشارتني تتحركان بنفس الرسعة  O. يالحظ املراقب b 5.1موضح يف الشكل 

مسافتني متساويتني وبالتايل فاهنام تصالن للمراقب يف نفس اللحظة ونستنتج هنا ان 

 . Oحتدثان يف نفس اللحظة بالنسبة للمراقب  Bو Aالمتني احلدثني عند الع
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( اشارتني ضوئيتني تصطدمان مبقدمة ومؤخرة عربة متحركة. a) 5.1الشكل 

(b اإلشارة الضوئية املتحركة ناحية اليسار متر عرب املراقب )O’ بينما اإلشارة ،

 بعد. ’Oالضوئية املتحركة ناحية اليمني   تعرب املراقب 

 

ها تق.  يف الفرتة الزمنية التي استغر’Oنفس احلدثني كام يرصدمها املراقب االن  لنعترب

قد حترك مسافة كام هو موضح يف  ’Oن املراقب يكو، Oاملراقب للوصول إىل االشارتني 

، لكن ’Oقد مرت عن املراقب  ’B. هلذا فان اإلشارة من عند العالمة b 5.1الشكل 

 .’Oمل تصل إىل املراقب  ’Aعند العالمة الصادرة اإلشارة 

. ’Aقبل ان يرصدها عند العالمة  ’Bيرصد اإلشارة عند العالمة  ’Oبمعنى ان املراقب 

س القيمة. هلذا نف تكون رسعة اإلشارة الضوئية بالنسبة للمراقبني هلاطبقا الينشتني 

وئية لضان اإلشارة الضوئية التي تصدم مقدمة العربة قبل اإلشارة ا ’Oاملراقب يستنتج 

 األخرى. 

هذه التجربة االفرتاضية ترشح بوضوح ان حدثني حيدثان يف نفس اللحظة بالنسبة 

. معنى ذلك ان اآلنية ’Oدثان يف نفس اللحظة بالنسبة للمراقب ولكن ال حي Oللمراقب 

ليست مطلقة ولكنها تعتمد عىل حالة احلركة للمراقب. ترشح جتربة اينشتني االفرتاضية 

 حدثني. حلظية  أو يمكن ان خيتلفان حول آنيةان مراقبني 
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يكون  5.1ربام تتساءل أي من املراقبني يف الشكل  مالحظة أي من املراقبني صحيحا؟

ية االشارتني الضوئيتني. كال املراقبني صحيحا الن مبدأ النسبصحيحا يف قياساته حول 

الن ملراقبني يتوصينص عىل انه ال يوجد حمور اسناد قصوري مفضل. بالرغم من ان ا

الستنتاجني خمتلفني، اال ان كالمها صحيحا يف حمور اسناده الن مبدأ اآلنية ليس مطلقا. 

هذا يف احلقيقة يعترب نقطة مركزية يف النظرية النسبية  أي حمور اسناد يتحرك برسعة 

 منتظمة يمكن ان يستخدم لوصف االحداث وكذلك هي الفيزياء.

 

 Time dilationالتأخري الزمين 

لرشح إمكانية ان يقوم مراقبني يف حموري اسناد مرجعي خمتلفني بقياس فرتات زمنية 

. a 6.1كام هو موضح يف الشكل  vخمتلف حلدثني، اعترب عربة تتحرك إىل اليمني برسعة 

يف حالة سكون يف حمور اسناد  ’Oاعترب ان هناك مرآة مثبتة يف سقف العربة، واملراقب 

اسفل املرآة. عند حلظة  dمسك مصباح ضوء فاليش عند مسافة تبعد متصل مع العربة وي

(، 1من الزمن يصدر املصباح نبضة ضوئية يف اجتاه املرآة مبارشة )هذا هو احلدث رقم 

وبعد مرور فرتة زمنية بعد انعكاس النبضة الضوئية عن املرآة، تصل النبضة إىل املصباح 

 ptساعة ويستخدمها لقياس الفرتة الزمنية  ’O(. حيمل املراقب 2)وهذا هو احلدث رقم 

(. سوف االصيلأي  properيشري إىل اول حرف من كلمة  pبني احلدثني. )الرمز السفيل 

وئية يتحرك برسعة ثابتة. حيث ان النبضة الض نقوم بنمذجة النبضة الضوئية كجسيم

إىل  ’Oقب من املراللنبضة الضوئية لتتحرك ، فان الفرتة الزمنية الالزمة cتتحرك برسعة 

 املرآة والعودة مرة أخرى تكون عىل النحو التايل 

∆𝑡𝑝 =
المسافة

السرعة
=

2𝑑

𝑐
               (1.5) 
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( مرآة مثبتة على سقف عربة متحركة، وتنطلق نبضة ضوئية a) 6.1 الشكل

يقف  O( بالنسبة إىل مراقب ثابت bيف حالة سكون يف العربة. ) ’Oبواسطة املراقب 

 . vيتحركان بسرعة  ’Oعلى األرض خارج العربة، يالحظ ان املرآة واملراقب 

(c املثلث على اليمني حلساب العالقة بني )t وpt. 

 

يف حمور اسناد اخر يف حالة سكون  Oاالن لنعترب نفس احلدثني كام يرصدمها املراقب 

املراقب فان املرآة واملصباح  . طبقا هلذاb 6.1بالنسبة إىل األرض كام هو موضح يف الشكل 

، والنتيجة ان تتابع االحداث يظهر بشكل خمتلف vالضوئي يتحركان إىل اليمني برسعة 

متاما. يف الفرتة الزمنية التي يصل فيها الضوء إىل املرآة تكون قد حتركت إىل اليمني مسافة 

إىل املرآة  ’Oمن هي الفرتة الزمنية الالزمة للضوء لينتقل  tحيث ان  vt/2مقدارها 

ان بسبب حركة العربة،  O. يستنتج املراقب Oمرة أخرى كام يقيسه املراقب  ’Oويعود إىل 

فان الضوء لكي يصل إىل املرآة فانه جيب ان يرتك املصباح الضوئي بزاوية بالنسبة إىل 

نجد ان الضوء يتحرك مسافة  b 6.1مع الشكل  a 6.1االجتاه الرأيس. بمقارنة الشكل 

(. )الحظ ان ال احد من املراقبني يعرف انه a( باملقارنة مع احلالة )bرب يف احلالة )اك

 يتحرك. كل مراقب يف حالة سكون يف حمور اسناده القصوري(.

طبقا للفرضية الثانية للنظرية النسبية اخلاصة فان كال املراقبني جيب ان يقيس رسعة 

فان  Oكرب طبقا لقياسات املراقب أ. حيث ان الضوء يتحرك مسافة cالنبضة الضوئية 

التي يقيسها  ptكرب من الفرتة الزمنية أتكون  Oكام يقيسها املراقب  tالفرتة الزمنية 
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. للحصول عىل عالقة بني هاتني الفرتتني الزمنيتني، دعنا نقوم باستخدام ’Oاملراقب 

 لة التالية من نظرية فيثاغورث نحصل عىل املعاد. c 6.1املثلث املوضح يف الشكل 

(
𝑐∆𝑡

2
)
2

= (
𝑣∆𝑡

2
)
2

+ 𝑑2 

 نحصل عىل ما ييل  tباحلل بالنسبة إىل 

∆𝑡 =
2𝑑

√𝑐2 − 𝑣2
=

2𝑑

𝑐√1 −
𝑣2

𝑐2

           (1.6) 

 ، يمكننا ان نعرب عن هذه النتيجة عىل النحو التايل c/d= 2 ptحيث ان 

∆𝑡 =
∆𝑡𝑝

√1 −
𝑣2

𝑐2

= 𝛾∆𝑡𝑝           (1.7)            معادلة التأخري الزمني 

 حيث ان 

  𝛾 =
1

√1 −
𝑣2

𝑐2

                  (1.8)   

 t( توضح ان الفرتة الزمنية 7.1تكون دائام اكرب من الوحدة، فان املعادلة ) حيث ان 

املقاسة بواسطة املراقب 

اكرب  عةاملتحرك بالنسبة للسا

املقاسبة  ptمن الفرتة الزمنية 

بواسطة مراقب ثابت بالنسبة 

للساعة. هذا التأثري يعرف 

 timeباسم التأخري الزمني 

dilation. 

 

 

. عندما vمقابل السرعة  منحنى  7.1 الشكل

تزداد  تصل السرعة إىل سرعة الضوء فان 

 كبريبشكل 
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اننا ال يمكن ان نالحظ التأخري الزمني يف حياتنا اليومية، وهذا امرا مفهوما من خالل 

ذ قيام ال تساوي الواحد فقط يف حاالت الرسعات يأخ . حيث ان املعامل املعامل 

. عىل سبيل املثال لرسعة تصل 1.1واجلدول  7.1العالية جدا كام هو موضح يف الشكل 

. هلذا فان التأخري 1.005تساوي  فان قيمة  0.1cإىل 

عندما تكن الرسعة  %0.5الزمني يكون فقط بمقدار 

من رسعة الضوء. ان الرسعات التي  0.1تساوي 

، 0.1cنتعامل معها يف حياتنا اليومية اقل بكثري من 

لذلك فاننا لن نالحظ أي تأخري زمني يف حياتنا 

 العادية.

اذا حتركت الساعة بالنسبة لك، فان الفرتة الزمنية بني 

دقاهتا سوف تبدو أطول من الفرتة الزمنية بني دقات 

الساعة التي تكون يف حمور اسنادك )أي ثابتة بالنسبة 

هلذا فاننا نقول ان الساعة املتحركة تكون دقاهتا  لك(.

. لذا ابطء من الساعة التي يف حمور اسنادك بمعامل 

فاننا نقوم بتعميم هذه النتيجة بان نقول ان كل 

العمليات الفيزيائية بام فيها امليكانيكية والكيميائية والبيولوجية تكون ابطء عندما تقاس 

ور اسناد متحرك بالنسبة للمراقب. عىل سبيل املثال هذه العمليات التي حتدث يف حم

دقات نبضات قلب رجل فضاء يتحرك يف الفضاء تكون بمعدهلا الطبيعي بالنسبة لساعة 

داخل املركبة الفضائية. كال من ساعة املركبة الفضائية ودقات نبضات قلبه تتباطئ 

ء دا ببطء يف أي يشبالنسبة لساعة مراقب عىل األرض مع ان رجل الفضاء ال يشعر اب

 يدور حوله يف املركبة الفضائية.

 

 3.3سؤال للتفكري 

يوجه فالش ضوئي عىل  6.1عىل قطار كام هو موضح يف الشكل  ’Oافرتض ان مراقب 

مؤخرة القطار ويقوم بتشغيله واطفاءه مما يرسل نبضات من الضوء يف اجتاه جدار مؤخرة 

عند  قيم  1.1اجلدول 

 رسعات خمتلفة

 v/c 
1 0 

1.0000005 0.0010 
1.00005 0.010 

1.005 0.10 
1.021 0.20 
1.048 0.30 
1.091 0.40 
1.155 0.50 
1.250 0.60 
1.400 0.70 
1.667 0.80 
2.294 0.90 
2.552 0.92 
2.931 0.94 
3.571 0.96 
5.025 0.98 
7.089 0.99 
10.01 0.995 
22.37 0.999 
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نية بني مغادرة النبضة املصباح الضوئي يقيسان الفرتة الزم Oو ’Oالقطار. كال من 

( a؟ )نيبني هذين احلدث االصيلوعندما تصل هناية القطار. أي من املراقبني يقيس الزمن 

 ( ال احد منهام.c) O( املراقب b) ’Oاملراقب 

 

 4.1سؤال للتفكري 

ة يطاقم من الفضائيني يف مركة فضاء يشاهدون فيلم مدته ساعتني. تتحرك املركبة الفضائ

برسعة عالية. هل مراقب عىل األرض يشاهد شاشة عرض الفيلم يف املركبة الفضائية 

( اقرص b( أطول من أو )aباستخدام تلسكوب قوي سوف يقيس زمن عرض الفيلم )

 ( او يساوي ساعتني.cمن )

 

التأخري الزمني هي ظاهرة حقيقية وقد تم التحقق منها عمليا من خالل عدة جتارب. 

 R. Eوكيتينج  J. C. Hafeleه التجارب التي قام هبا كال من هافيل واحدة من هذ

Keating  وقد أعطت دليال مبارشا عىل التأخري الزمني. حيث تم قياس الفرتات الزمنية

بأربعة ساعات ذرية يف طائرة نفاثة وقورنت النتائج مع الفرتات الزمنية بواسطة ساعات 

لنتائج مع النظرية، تم اعتبار العديد من العوامل، ذرية مرجعية عىل األرض. ملقارنة هذه ا

بام فيها التسارع والتباطؤ بالنسبة لألرض، واالختالفات يف اجتاه احلركة وجمال اجلاذبية 

األرضية الضعيف الذي يؤثر عىل الساعات يف الطائرة النفاثة باملقارنة مع الساعات 

ية وقد تم توقعات النظرية النسب األرضية. لقد تبني ان النتائج تتوافق بشكل جيد مع

رشحها بداللة احلركة النسبية بني األرض والطائرة النفاثة. يف ورقتهم العلمية ذكر هافيل 

وكيتينج انه بالنسبة ملقياس الزمن الذري ملركز البحرية االمريكية فان الساعات املتحركة 

نانوثانية خالل  2737نانوثانية خالل حركتها يف اجتاه الرشق واكتسبت  5910فقدت 

 حركتها يف اجتاه الغرب.

وهي جسيامت غري مستقر  muonsمثال اخر للتأخري الزمني يشتمل عىل رصد امليونات 

مرة كتلة االلكرتون. تنتج  207متتلك شحنة تساوي شحنة االلكرتون وكتلته تساوي 

 الغالف امليونات من خالل تصادم االشعة الكونية مع الذرات املوجودة يف طبقات
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اجلوي العالية. جسيامت امليونات املتحركة برسعات قليلة جدا يف املخترب متتلك فرتة بقاء 

. اذا قمنا  s2.2)زمن بقاء امليون قبل ان يضمحل( ويساوي  pt  االصيلوهو الزمن 

هو متوسط بقاء جسيم امليون وافرتضنا ان امليون يتحرك برسعة  s 2.2باعتبار ان الزمن 

من رسعة الضوء، فاننا نستطيع ان نحسب املسافة التي يتحركها امليون خالل فرتة قريبة 

 بقائه وهي تقريبا

(3.0108 m/s)(2.210-6s)  6.6102 m 

وهذه هي املسافة التي يستطيع ان يقطعها جسيم امليون خالل فرتة بقائه قبل ان يضمحل 

غري املحتمل ان تصل هذه  . وعليه فانه منa 8.1ويتاليش كام هو موضح يف الشكل 

اجلسيامت إىل سطح األرض من ارتفاعات شاهقة يف طبقات الغالف اجلوي العالية 

حيث يتم انتاجها. لقد بينت التجارب العملية عىل أي حال انه هناك عدد كبري من 

جسيامت امليون تصل إىل سطح األرض. وتفسري هذا االمر يأيت من خالل التأخري 

من بقاء امليونات بالنسبة ملراقب عىل األريض يكون اكرب بسبب الزمني. حيث ان ز

، c0.99. عىل سبيل املثال اذا كانت رسعة امليونات هي pt التأخري الزمني بمقدار 

وعليه فان فرتة بقاء امليون بالنسبة ملراقب عىل األرض سوف تكون  7.1وبالتايل فان 

tp  16 sه اجلسيامت سوف تكون ، فان املسافة التي تقطعها هذ 

(0.99)(3.0108 m/s)(1610-6s)  4.8103 m 

 .b 8.1كام هو موضح يف الشكل 

يف جنيفا، حقنت   (CERNيف خمترب اجلمعية االوربية للبحوث النووية ) 1976يف العام 

تقريبا. تنتج  0.9994cجسيامت ميون يف خزان عىل شكل حلقة كبرية لتصل رسعتها إىل 

عد اضمحالل امليونات وقد تم رصدها من خالل كواشف مثبتة حول الكرتونات ب

امليونات وتقدير زمن بقائها. لقد وجد احللقة لتمكن العلامء من قياس معدل اضمحالل 

مرة  30ان زمن بقاء امليونات املتحركة برسعة قريبة من رسعة الضوء تصل إىل ما يعادل 

 ا مع توقعات النظرية النسبية.زمن بقاء امليونات املستقرة وهذا يتفق متام
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 حركة ميون طبقا ملراقب على األرض 8.1الشكل 

 

 What is the Period of the Pendulumما هو الزمن الدوري لبندول  1.1 مثال

يف حمور اسناد البندول. ما هو الزمن الدوري  s 3.00اذا كان الزمن الدوري لبندول هو 

 بالنسبة للبندول؟ 0.960cبرسعة  له عندما يقاس بواسطة مراقب يتحرك

 احلل

، يمكننا 0.960cدعنا نغري حمور االسناد، فبدال من املراقب املتحرك برسعة  تصور املسألة:

املسألة من وجهة نظر مكافئة وهي ان املراقب ساكن والبندول هو املتحرك برسعة 

0.960c حركة ال لساعة متويمر عىل املراقب الساكن. بالتايل فان البندول عبارة عن مث

 .برسعة كبرية بالنسبة للمراقب

باالعتامد عىل اخلطوة التي اعتربناها لتصور املسألة، يمكننا ان نصنف  تصنيف املسألة:

 .هذه املسألة عىل اهنا تطبيق عىل موضوع التأخري الزمني

والتي  دولتقاس يف حمور اسناد ساكن بالنسبة للبن االصليةالفرتة الزمنية  حتليل املسألة:
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 .3.00s pt =هي 

  مقدار التأخري الزمنيالجياد  7.1باستخدام املعادلة 

∆𝑡 = 𝛾∆𝑡𝑝 =
1

√1 −
(0.960𝑐)2

𝑐2

∆𝑡𝑝 =
1

√1 − 0.9216
∆𝑡𝑝 

=  3.57(3.00𝑠) = 10.7𝑠 

 

هذه النتيجة توضح ان البندول املتحرك يأخذ زمن أطول الكامل دورة كاملة  اخلالصة:

 . = 3.57البندول يف حالة سكون. يزداد الزمن الدوري بمقدار من 

 

؟ هل يزداد التأخري الزمني %4.00ماذا لو ان رسعة املراقب ازدادت بمقدار  ماذا لو؟

 ؟%4.00بمقدار 

، فاننا نخمن ان 7.1يف الشكل  vكدالة يف  باالعتامد عىل السلوك الغري خطي لـ  اإلجابة:

 .$4.00لف عن سوف خيت tالزيادة يف 

  %4.00نقوم بحساب الرسعة اجلديدة اذا ازدادت بمقدار 

𝑣𝑛𝑒𝑤 = (1.040)(0.960𝑐) = (0.9984𝑐 

 باجراء عملية حساب التأخري الزمني مرة أخرى نحصل عىل ما ييل 

∆𝑡 = 𝛾∆𝑡𝑝 =
1

√1 −
(0.9984𝑐)2

𝑐2

∆𝑡𝑝 =
1

√1 − 0.9968
∆𝑡𝑝 

=  17.68(3.00𝑠) = 53.1𝑠 

يف  %400ينتج عنها زيادة بمقدار  %4.00وعليه نستنتج ان الزيادة يف الرسعة بمقدار 

 التأخري الزمني!
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 ؟How Long Was Your Tripكم استغرقت رحلتك  2.1 مثال

. اذا كان مديرك ينتظرك %30.0افرتض انك قمت بقيادة سيارتك يف رحلة عمل برسعة 

. عندما وصلت 5.0hالرحلة مدة زمنية مقدارها  عند جهة الوصول وتوقع ان تأخذ

لكن  5.0hمتأخرا كان عذرك ان ساعتك يف السيارة قد سجلت فرتة زمنية مقدارها 

من ساعة مديرك يف مكتبه. اذا  ابطأعندما قدت السيارة برسعة فان ساعتك أصبحت 

ك والذي ، فكم هو الزمن الذي قاسه مدير5.0hسيارتك قد اشارت فعال إىل كانت ساعة 

 ؟كان يف حالة سكون بالنسبة لألرض

 احلل

املراقب هو مديرك الساكن بالنسبة لألرض. الساعة يف سيارتك تتحرك  تصور املسألة:

 .بالنسبة ملديرك 30m/sبرسعة 

تقرتح ان نصنف هذه املسألة عىل اهنا مسألة  30m/sالرسعة املنخفضة  تصنيف املسألة:

 الكالسيكية. ولكن باالعتامد عىل نص املسألة فان الساعةتعتمد عىل املبادئ واملعادالت 

املتحركة تعمل بشكل ابطأ من الساعة الساكنة وعىل أي حال فاننا نصنف هذه املسألة 

 عىل اهنا تطبيق عىل التأخري الزمني.

 .5.0h pt =ة تقاس يف حمور اسناد السيارة وهي االصليحتليل املسألة  الفرتة الزمنية 

 نحصل عىل ما ييل  حلساب مقدار  8.1ملعادلة باستخدام ا

γ =
1

√1 −
𝑣2

𝑐2

=
1

√1 −
(3.0 × 101𝑚/𝑠)2

(3.0 × 108𝑚/𝑠)2

=
1

√1 − 10−14
 

. عوضا 1باستخدام اآللة احلاسبة فانك سوف حتصل عىل القيمة  اذا قمت بإجياد قيمة 

 تحلييل هلا حيث ان عن ذلك سوف نقوم باستخدام املفكوك ال

γ = (1 − 10−14)−1/2 ≈ 1 +
1

2
(10−14) = 1 + 5.0 × 10−15 

 الجياد مقدار التأخري الزمني الذي يقيسه مديرك نحصل عىل  7.1باستخدام املعادلة 

∆𝑡 = 𝛾∆𝑡𝑝 = (1 + 5.0 × 10−15)(5.0ℎ) 
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              = 5.0ℎ + 2.5 × 10−14 = 5.0ℎ + 0.90𝑛𝑠 

عن ساعة سيارتك. لذا عليك ان تفكر  ns 0.090تقدم ساعته  مديرك سوف اخلالصة:

 يف تقديم عذرا افضل!

 

 The Twin Paradoxمعضلة التوأم 

واملوضحة يف  twin paradoxنتيجة مثرية لظاهرة التأخري الزمني هي معضلة التوأم 

. اعترب االن جتربة تشتمل عىل جمموعة من التوائم احدمها اسمه سبيدو 9.1الشكل 

عاما، قام سبيدو برحلة بطولية بدأت  20ألخر اسمه جوسلو. عندما بلغا من العمر وا

سنة ضوئية. السنة الضوئية  20، يبعد هذا الكوكب مسافة Xمن األرض وإىل كوكب 

(ly عبارة عن املسافة التي يقطعها الضوء يف الفراغ يف عام واحد. عالوة عىل ان املركبة )

بالنسبة إىل حمور اسناد  0.95cدو تستطيع ان تصل لرسعة الفضائية التي استخدمها سبي

اصبح يشعر بالغربة والرغبة  Xأخيه التوأم عىل األرض. بعد او وصل سبيدو الكوكب 

. عند 0.95cيف العودة إىل األرض فقام عىل الفور بالعودة إىل األرض بنفس الرسعة وهي 

 42 تقدم بالعمر بمقدارعودته أصيب سبيدو بالصدمة عندما اكتشف ان جوسلو قد 

 عاما فقط. 13 تقدم بالعمر بمقدارعاما يف حني ان سبيدو قد  62عاما واصبح عمره 

ضلة. بمعدالت خمتلفة. هنا اين تكمن املع تقدما بالعمرمعضلة التوأم ال تكمن يف اهنام قد 

ة ريمن حمور اسناد جوسلو لقد كان يف حالة سكون بينام أخيه سافر بعيدا عنه برسعة كب

جدا ومن ثم عاد اليه. عىل أي حال وطبقا لسبيدو لقد كان يف حالة سكون بالنسبة ملحور 

اسناده يف املركبة الفضائية بينام جوسلو واألرض تباعدا عنه ومن ثم عادا مرة أخرى. 

طأ منه. بمعدل اب تقدم بالعمرهلذا بينام قد نتوقع ان سبيدو سوف يدعي ان جوسلو قد 

قدم تثلة من وجهة نظر كل واحد من االخوين التوأمني. أي من التوأمني ياحلالة تبدو متام

 بمعدل ابطأ؟ بالعمر

احلالة ليست متامثلة كام تبدو. دعنا نعترب مراقب ثالث يتحرك برسعة منتظمة بالنسبة 

جلوسلو. طبقا للمراقب الثالث فان جوسلو ال يتغري يف حماور االسناد. رسعة جوسلو 
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ن سبيدو االثالث تكون دائام هي نفسها ال تتغري. يالحظ املراقب الثالث  بالنسبة للمراقب

يتسارع خالل رحلته عندما يتباطئ وعندما يبدأ احلركة يف اجتاه العودة إىل األرض، 

وينتج عن ذلك تغري يف حماور االسناد يف هذه العملية. من وجهة نظر املراقب الثالث 

 فان هناك 

 
سنة  20م. يقوم سبيدو برحلة إىل جنم يبعد مسافة معضلة التوأ 9.1الشكل 

 ضوئية ويعود إىل األرض.
 

خمتلف حول حركة جوسلو عندما نقارهنا مع حركة سبيدو. هلذا ال يوجد أي معضلة  

فقط جوسلو يف حمور اسناد وحيد وهو الذي يستطيع ان يقوم بحسابات وتوقعات 

عاما  42 عمرتقدم بالد انه بدال من يصحيحة باالعتامد عىل النظرية النسبية. جوسلو جي

 بمقدار تقدم بالعمرجيد ان سبيدو قد 

√(1 −
𝑣2

𝑐2
) (42years)  =  13 years 

عاما  6.5و Xعاما مسافرا يف اجتاه الكوكب  6.5يستغرق سبيدو  13من هذه األعوام الـ 

 يف رحلة العودة.

http://www.trgma.com/


36 

 

 د. حازم فالح سكيك

 5.1سؤال للتفكري 

حسب مقدار الزمن الذي يقضيه مسافرا يف الفراغ. افرتض رجل فضاء حيصل عىل اجره 

، هل يتقاىض رجل الفضاء اجره cبعد رحلة سفر طويلة برسعة قريبة من رسعة الضوء 

 منهام؟( ال ساعة c( ساعة املركبة الفضائية )b( ساعة األرض )aطبقا لـ )

 

 Length Contractionالطولي  االنكماش

 عرفي عىل حمور االسناد املرجعي للمراقب.أيضا ان قياس املسافة بني نقطتني يعتمد 

الطول املقاس بواسطة مراقب يف حالة  بانه( جلسم pL) proper length االصيلالطول 

سكون بالنسبة للجسم. ان الطول املقاس للجسم بواسطة حمور اسناد مرجعي متحرك 

النكامش اسم ا. هذا التأثري يعرف باالصيلبالنسبة للجسم يكون دائام اقل من الطول 

 .length contractionالطويل 

كام يف الفرتة الزمنية األصلية فانه من املهم جدا يف احلسابات النسبية ان  الطول األصيل:

نعرف بشكل صحيح املراقب الذي يقيس الطول األصيل. ان الطول األصيل بني نقطتني 

ال ني. يف األغلب نسبة للنقطتيف الفراغ تكون دائام هي املقاسة بواسطة املراقب الثابت بال

 تكون الفرتة الزمنية األصلية والطول األصيل مقاسة بواسطة نفس املراقب.

من نجم إىل اخر.  vلفهم موضوع االنكامش الطويل، اعترب مركبة فضائية تتحرك برسعة 

الة املراقب يف حيكون داخل املركبة الفضائية.  وأخرعىل األرض لدينا مراقب يوجد 

يقيس املسافة و األرض )وأيضا يفرتض انه يف حالة سكون بالنسبة للنجمني( سكون عىل

. طبقا هلذا املراقب، فان الفرتة الزمنية الالزمة pLاملسافة األصلية  وهي تعترب بني النجمني 

اما املراقب داخل املركبة الفضائية فانه . v/pL=  tللمركبة الفضائية الكامل رحلتها هي 

ركبة املراقب داخل املهلذا يقيس مني عند نفس املوضع بالنسبة له. يرصد مسار النج

 التأخري الزمنيظاهرة . بسبب وهي الفرتة الزمنية األصلية ptالفرتة الزمنية  الفضائية

 لعالقةا فان الفرتة الزمنية األصلية ترتبط مع الفرتة الزمنية املقاسة عىل األرض من خالل

/t=  pt الل فرتة خلنجم الثاين إىل ايصل داخل املركبة الفضائية املراقب . حيث ان
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فانه يستنتج ان املسافة  pt زمنية مقدارها

L   بني النجمني تعطى عىل النحو التايل 

𝐿 = 𝑣∆𝑡𝑝 = 𝑣
∆𝑡

𝛾
 

 t v=  pLحيث ان الطول األصيل يكون 

 نجد ان االنكامش الطويل يعطى بالعالقة 

𝐿 =
𝐿𝑝

𝛾
= 𝐿𝑝

√1 −
𝑣2

𝑐2
           (1.9) 

1√حيث ان  − 𝑣2/𝑐2  هو معامل اقل

اذا كان الطول األصيل جلسم من الوحدة. 

عندما يقاس بواسطة مراقب يف  pLهو 

 Lحالة سكون بالنسبة للجسم، وطوله 

يف اجتاه يوازي  vعندما يتحرك برسعة 

طوله يكون اقرص من طوله األصيل طبقا 

 .9.1للمعادلة 

عىل سبيل املثال، افرتض ان مسطرة 

تتحرك مارة بمراقب ثابت عىل األرض 

كام يف الشكل  vوكانت رسعة املسطرة هي 

. يكون طول املسطرة كام يقيسه 10.1

مراقب يف حمور اسناد متصل باملسطرة هو 

كام هو موضح يف  pLالطول األصيل 

ب الساكن عىل األرض يكون اقل املقاس بواسطة املراق L. طول املسطرة a 10.1الشكل 

1√)بمقدار  Lpمن  − 𝑣2/𝑐2)  10.1كام هو موضح يف الشكل b الحظ ان االنكامش .

 الطويل يظهر فقط يف الطول عىل امتداد اجتاه احلركة.

 
طول مسطرة يقاس  10.1الشكل 

 بواسطة مراقبني.
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الطول األصيل والفرتة الزمنية األصلية يعرفان بشكل خمتلف. الطول األصيل يقاس 

راغ. البداية والنهاية لطول اجلسم ساكنتني بالنسبة له يف الفبواسطة مراقب تكون نقطتي 

تقاس الفرتة الزمنية األصلية بمراقب يرصد حدثني وهو يف نفس املوضع يف الفراغ. 

كمثال عىل هذه النقطة، دعنا نعود إىل اضمحالل امليون املتحرك برسعة قريبة من رسعة 

عىل  رتة الزمنية األصلية، بينام مراقبضوء. مراقب يف جمموعة اسناد امليون يقيس الفال

األرض يقيس الطول األصيل )املسافة بني نقطة انتاج امليون  ونقطة اضمحالله كام هو 

. يف حمور اسناد امليون ال يكون هناك أي تأخري زمني، لكن  b 8.1موضح يف الشكل 

املثل، يف ه. باملسافة التي قطعها ليصل إىل سطح األرض اقل عندما تقاس من حمور اسناد

حمور اسناد مرجعي عىل األرض، يكون هناك تأخري زمني ولكن املسافة التي يقطعه 

هلذا فانه عندما نقوم باحلسابات عىل امليون يف كال حموري تكون هي املسافة األصلية. 

ور حماالسناد فان نتيجة التجربة يف حمور اسناد تكون نفس نتيجة التجربة النهائي يف 

توقع من ما هو مول تكون نفسها يف حمور االسناد الثاين  أي ان ميونات اكثر االسناد األ

 ض بدون تأثريات النظرية النسبية.رإىل األ تصل

 

 6.1سؤال للتفكري  

. 0.99cانت تستعد لرحلة إىل نجم اخر. خالل الرحلة سوف تتحرك برسعة مقدارها 

اقل النك سوف تكون ففكرت اذا ما كنت بحاجة إىل رشاء مالبس جديدة بحجم 

انحف خالل الرحلة بسبب ظاهرة االنكامش الضوئي. كام انك تفكر بتوفري بعض النقود 

بحجز غرفة اصغر لتنام هبا النك سوف تكون اقرص عندما تستلقى للنوم. هل عليك ان 

(a ،تشرتي مالبس اصغر )أ( وb( حتجز غرفة اصغر، أو )cال تقوم ب )ي يشء مما سبق، أ

 تقوم باالمرين معا؟( ان dأو )

 

 7.1سؤال للتفكري 

انك تقوم بمراقبة مركبة فضائية تتحرك بعيدا عنك. انك تالحظ ان قياسها اقرص عندما 

كانت عىل األرض وساكنة بالنسبة لك. كام انك ترى ان الساعة من خالل نافذة املركبة 
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ملركبة ع حالة االفضائية يتحرك عقرهبا برسعة ابطأ من عقارب ساعة يدك. باملقارنة م

عادت املركبة الفضائية وأصبحت تتحرك الفضائية عىل األرض ماذا سوف تقيس اذا 

( يصبح طول املركبة الفضائية أطول والساعة تعمل aمقرتبة منك بنفس الرسعة؟ )

( c( املركبة الفضائية تكون أطول ولكن ساعتها تعمل بشكل ابطأ. )bبرسعة اكرب. )

( املركبة الفضائية تكون dاقرص وساعتها تعمل بشكل ارسع. )املركبة الفضائية تكون 

 اقرص وساعتها تعمل بشكل ابطأ.

 

 Space-Tome Graphsمنحنيات املكان والزمان 

يف بعض األحيان يكون من املفيد ان نمثل احلالة الفيزيائية بمنحنى املكان والزمان 

space time graph بحيث ان ،ct املوضع  تكون احد االحداثيات وانx  هو يكون

من  11.1. متثل معضلة التوأم عىل مثل هذا املنحنى كام هو يف الشكل االحداثي السيني

 world يط العاملاخلوجهة نظر جوسلو. مسار يمر خالل املكان والزمان يعرف باسم 

line( وجوسلو )االخط . عند نقطة األصل فان خطوط العامل لسبيدو )اخلط األزرق

مع بعضها البعض الن التوأمني يف نفس املوضع عند نفس اللحظة.  قانيتطاباألخرض( 

 بعد ان يغادر سبيدو األرض منطلقا يف رحلته فان خط العامل يتباعد عن خط العامل الخيه.

وسلو رأسيا النه يبقى ثابت يف املكان. عندما يعود سبيدو جلوسلو جل يعاملالط اخل يكون

 يمرة أخرى. من املستحيل لسبيدو ان يمتلك خط عامل انتتطابق ية هلامطوط العاملاخلفان 

يتقاطع مع مسار شعاع ضوئي يغادر األرض عندما غادر سبيدو األرض. ليتحقق ذلك 

)وهذا مستحيل كام هو موضح يف الفصلني  cفان عىل سبيدو ان يتحرك برسعة اكرب من 

 (.7.1و 6.1

ت املكان والزمان، وترسم خطوط العامل ألشعة الضوء هي خطوط قطرية عىل منحنيا

 xإىل اليمني او اليسار للمحور الرأيس )افرتض ان املحور  o45عند زاوية مقدارها 

هلام نفس املقياس(، ويعتمد عىل اذا ما كان شعاع الضوء يف اجتاه زيادة أو  ctواملحور 

 وبني x. كل االحداث املستقبلية املمكنة جلوسلو وسبيدو تقع فوق حمور xنقصان 
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معضلة التوأم على منحنى املكان والزمان. التوأم الذي بقى على  11.1الشكل 

)األخضر(. مسار التوأم املسافر يف  ctاألرض ميتلك خط عاملي على امتداد احملور 

املكان والزمان ميثل خبط عاملي يتغري اجتاهه )األزرق(. اصطوط باللون األمحر 

املواب )إىل اليمني(  xيف اجتاه حمور  الداكن هي خطوط عاملية الشعة ضوء تتحرك

 السالب )على اليسار(. xاو اجتاه حمور 

 

النه ال يمكن ألي منهام ان يتحرك برسعة اكرب  11.1اخلطوط احلمراء الداكنة يف الشكل 

من رسعة الضوء. االحداث القديمة فقط التي تعرض هلا كال من جوسلو وسبيدو 

 .xني يقرتبان من نقطة األصل من اسفل حمور متامثل o45حتدث بني خطني عامليني 

، فان اخلطوط احلمراء الداكنة ترسم خمروض، ctحول حمور  11.1اذا قمنا بتدوير الشكل 

يف بعدين من ابعاد  11.1ويعرف هذا املخروط بمخروط الضوء، والذي يعمم الشكل 

تقبلية ملراقب خيرج خارج الصفحة. كل االحداث املس yاملكان. يمكننا ان نتخيل حمور 

عند نقطة األصل جيب ان تقع داخل خمروط الضوء. يمكننا ان نتخيل دوران اخر يعمم 

، لكن بسبب متطلبات االبعاد zخمروط الضوء لثالثة ابعاد يف املكان تشمل عىل حمور 

 األربعة )ثالثة للمكان وواحد للزمان( ال يمكننا  القيام بتمثيله عىل ورقة رسم ببعدين.
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 ؟A Voyage to Siriusرحلة إىل النجم سريويس   3.3 مثال

سنوات  8بدأ رجل فضاء رحلة إىل سريويس والذي يبعد عن األرض مسافة تصل إىل 

سنوات. اذا كانت املركبة  6ضوئية. يقوم رجل الفضاء بقياس زمن الرحلة وجيدها 

ضوئية ان سنوات  8، كيف يمكن ملسافة 0.8cالفضائية تتحرك برسعة ثابتة تصل إىل 

 ؟تتفق مع الستة سنوات التي قاسها رجل الفضاء

 احلل

مراقب عىل األرض يقيس الزمن الالزم للضوء ليقطع املسافة بني األرض  تصور املسألة:

 6سنوات. يقيس رجل الفضاء الفرتة الزمنية لرحلته وجيدها  8إىل سريويس وجيدها 

 عة الضوء.سنوات. هل كان رجل الفضاء يتحرك برسعة أعىل من رس

حيث ان رجل الفضاء يقيس املسافة بني األرض والنجم سريويس يف  تصنيف املسألة:

حالة حركة بالنسبة لرجل الفضاء، فاننا نصنف هذه املسالة عىل اهنا تطبيق عىل موضوع 

 .االنكامش الطويل. كام يمكن ان ننمذج رجل الفضاء كجسيم يتحرك برسعة ثابتة

سنوات ضوئية الطول األصيل للمسافة بني األرض والنجم  8سافة متثل امل حتليل املسألة:

 بواسطة مراقب عىل األرض يرصد اجلسمني يف حالة سكون.

عىل النحو  9.1نحسب االنكامش الطويل املقاس بواسطة رجل الفضاء باستخدام املعادلة 

 التايل 

𝐿 =
8 ly

𝛾
= (8 ly)√1 −

𝑣2

𝑐2
= (8 ly)√1 −

(0.8𝑐)2

𝑐2
= 5 ly 

باستخدام نموذج جسيم يتحرك برسعة ثابتة الجياد الفرتة الزمنية املقاسة بواسطة ساعة 

 رجل الفضاء نحصل عىل ما ييل 

∆𝑡 =
𝐿

𝑣
=

5 ly

0.8𝑐
=

5 ly

0.8(1 ly/yr)
= 6 yr 

 

. تتطلب c = 1 ly/yrالحظ اننا استخدمنا قيمة رسعة الضوء والتي تعادل  اخلالصة:
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سنوات لرجل الفضاء الن املسافة بني األرض وسرييوس  8رتة زمنية اقل من الرحلة ف

 بالنسبة له تكون اقرص.

 

ماذا لو تم رصد هذه الرحلة باستخدام تلسكوب قوي جدا عىل األرض؟ عند  ماذا لو؟

 أي زمن يرى الراصد عىل األرض ان رجل الفضاء قد وصل إىل سريويس؟

يسها الراصد عىل األرض لوصول رجل الفضاء تعطى الفرتة الزمنية التي يق اإلجابة:

 عىل النحو التايل 

∆𝑡 =
𝐿𝑝

𝑣
=

8 ly

0.8𝑐
= 10 yr 

لكي يتمكن الراصد عىل األرض من رؤية ورصد وصول مركبة الفضاء إىل سريويس 

فان شعاع ضوئي جيب ان يعود من سريويس إىل األرض ويدخل التلسكوب. هذه 

 مقدارها الرحلة تتطلب فرتة زمنية

∆𝑡 =
𝐿𝑝

𝑣
=

8 ly

𝑐
= 8 yr 

. اذا قام رجل yr + 8 yr = 18 yr 10فان الراصد يرى حلظة الوصول بعد مرور  وعليه

 اللخ الفضاء فورا بالعودة إىل األرض فانه يصل طبقا لقياسات الراصد عىل األرض

حلظة الوصول!  بعد االنطالق. أي عامني بعد ان يرى الراصد yr 20فرتة زمنية مقدارها 

 عاما فقط. 12باإلضافة إىل ان رجل الفضاء يتقدم بالعمر 

 

 

  The Pole-in the-Barn Paradox  معضلة العصا يف االسطبل 3.4 مثال

بية. مناقشتها هي عبارة عن معضلة كالسيكية يف النس تيف موضوع معضلة التوأم التي مت

ة . افرتض ريايض يتحرك برسعهناك معضلة كالسيكية أخرى وهي عىل النحو املوضح

0.75c  15افقية طوهلا  عصاوحيمل معه m  10طوله  اسطبليف اجتاهm .السطبل يوجد ل

ظي ين وحلآمامي وباب خلفي ومها مفتوحني. مراقب عىل األرض يمكنه بشكل أباب 
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ان يغلق ويفتح البابني بحيث ان الريايض والعصا حيتجزان للحظة من الزمن داخل 

ثم يكمالن يف اجتاه اخلروج من االسطبل من الباب اخللفي. هل كال من  االسطبل ومن

الريايض واملراقب عىل األرض يتفقان عىل ان الريايض يمكنه ان يمر خالل االسطبل 

 ؟سالمب

 احلل

 m 15من خالل خربتنا يف احلياة العملية قد نستغرب من ان عصا طوهلا  تصور املسألة:

كننا اصبحنا متعودين عىل هذه النتائج املفاجأة يف ول m 10تدخل يف اسطبل طوله 

 .احلاالت النسبية

العصا يف حالة حركة بالنسبة للمراقب عىل األرض بحيث ان املراقب  تصنيف املسألة:

 10يقيس طول العصا منكمشة، حيث ان االسطبل الساكن يمتلك طول أصيل يساوي 

mامش طويل.. لذا فاننا نصنف هذا املثال عىل انه مسألة انك 

الجياد الطول املنكمش للعصا طبقا للمراقب عىل  9.1باستخدام املعادلة  حتليل املسألة:

 األرض نحصل عىل ما ييل 

𝐿𝑝𝑜𝑙𝑒 = 𝐿𝑝
√1 −

𝑣2

𝑐2
= (15𝑚)√1 − (0.75)2 = 9.9𝑚 

ال  وعليه فان املراقب األريض يقيس طول العصا اقل بقليل من طول االسطبل وبالتايل

يوجد أي مشكلة ان تتواجد العصا بالكامل داخل االسطبل. املعضلة تظهر عندما نعترب 

 وجهة نظر الريايض.

الجياد الطول املنكمش لالسطبل طبقا للمراقب الريايض نحصل  9.9باستخدام املعادلة 

 عىل ما ييل 

𝐿𝑏𝑎𝑟𝑛 = 𝐿𝑝
√1 −

𝑣2

𝑐2
= (10𝑚)√1 − (0.75)2 = 6.6𝑚 

حيث ان العصا تكون يف حمور اسناد ساكن بالنسبة للريايض فانه يقيس طوهلا األصيل 
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ان تتواجد  m 15. االن تبدو احلالة اكثر سوء  كيف يمكن لعصا طوهلا m 15يساوي 

؟ بالرغم من ان هذا السؤال هو حالة كالسيكية وتطرح m 6.6داخل اسطبل طوله 

ر غري هام. اننا نسأل هل يتمكن الريايض من كسؤال بشكل متكرر بالرغم من انه ام

 العبور من االسطبل بسالم؟

يقع حل هذه املعضلة يف موضوع نسبية اآلنية. يتم اغالق البابني يف نفس اللحظة كام 

يرصده املراقب األريض. حيث ان البابني يف موضعني خمتلفني فاهنام ال ينغلقان يف نفس 

اخللفي يغلق ومن ثم يغلق الباب االمامي، مما يسمح  اللحظة كام يرصده الريايض. الباب

لطرف العصا االمامي ان خيرج 

من االسطبل. الباب االمامي 

لالسطبل ال يغلق حتى يعرب 

 طرف العصا اخللفي.

يمكننا ان نحلل هذه املعضلة 

باستخدام منحنى املكان 

 12.1الشكل  يوضحوالزمان. 

a  منحنى املكان والزمان من

. نختار ب األريضوجهة املراق

x = 0  كموضع الباب االمامي

 t = 0لالسطبل عند الزمن 

كاللحظة التي يكون عندها 

طرف العصا االمامي عند 

الباب االمامي لالسطبل. 

اخلطوط العاملية للبابني 

 m 10يفصلهام مسافة مقدارها 

وهي خطوط رأسية الن 

االسطبل ال يتحرك بالنسبة هلذا 

 
منحنيات املكان والزمان  12.1شكل ال

( من واهة ن ر aملعضلة العصا واالسطبل )

 ( من واهة ن ر الرياضي.bاملراقب على األرض و)
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ا فاننا نتبع خطني عامليني مائلني خط واحد لكل طرف من العصا املراقب. بالنسبة للعص

افقيا، وهي منكمشة بالنسبة  m 9.9املتحركة. هذه اخلطوط تفصلها مسافة مقدارها 

فان العصا تدخل بالكامل داخل  a 12.1للمراقب األريض. كام هو موضح يف الشكل 

 االسطبل يف حلظة حمددة.

ن والزمان طبقا للريايض. هنا تكون اخلطوط العاملية منحنى املكا b 12.1يوضح الشكل 

وعمودية الن العصا يف حالة سكون بالنسبة  m 15للعصا منفصلة بمسافة مقدارها 

ملحور اسناد الريايض )حيث ان العصا حيملها بيده وجيري هبا(. يندفع االسطبل يف اجتاه 

ن مائلة إىل لفية لالسطبل تكوالريايض، وبالتايل فان خطوط العامل للبوابة االمامية واخل

، وهو الطول m 6.6اليسار. اخلطوط العاملية لالسطبل منفصلة بمسافة مقدارها 

املنكمش كام يراه الريايض. الطرف االمامي للعصا يرتك البوابة اخللفية لالسطبل بفرتة 

قبل ان يدخل الطرف اخللفي للعصا االسطبل. هلذا فان فتح الباب اخللفي حيدث قبل 

 اغالق الباب االمامي.

من وجهة نظر املراقب األريض، نستخدم نموذج جسيم يتحرك برسعة منتظمة الجياد 

 الذي عنده يدخل الطرف اخللفي للعصا االسطبل. t = 0الزمن بعد 

(1)    𝑡 =
∆𝑥

𝑣
=

9.9𝑚

0.75𝑐
=

13.2𝑚

𝑐
 

ن الذي جياد الزممن وجهة نظر الريايض، استخدم نموذج جسيم يتحرك برسعة ثابتة ال

 عنده يرتك الطرف اخللفي للعصا االسطبل.

(2)    𝑡 =
∆𝑥

𝑣
=

6.6𝑚

0.75𝑐
=

8.8𝑚

𝑐
 

نحسب الزمن الذي عنده يدخل الطرف اخللفي للعصا الباب االمامي لالسطبل عىل 

 النحو التايل 

(3)    𝑡 =
∆𝑥

𝑣
=

15𝑚

0.75𝑐
=

20𝑚

𝑐
 

ن العصا جيب ان تكون بالكامل داخل االسطبل يف الزمن (، فا1من املعادلة ) اخلالصة:

 a 12.1يف الشكل  ct. تتوافق هذه احلالة مع النقطة عىل حمور ct = 13.2 mالذي يقابل 
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(، فان طرف املقدمة للعصا يرتك 2حيث ان العصا تكون داخل االسطبل. من املعادلة )

 12.1يف الشكل  ctة عىل املحول . تتوافق هذه احلالة مع النقطct = 8.8 mاالسطبل عند 

b ( تعطي 3حيث تصل هناية مدخل االسطبل عند مقدمة العصا. املعادلة )ct = 20 m ،

عند تصل مقدمة مدخل االسطبل  b 12.1والتي تتفق مع اللحظة املوضحة يف الشكل 

 اخللفي. طرف العصا

 

 The Relativistic Doppler Effectثري دبلر يف النسبية أت

هامة أخرى لظاهرة التأخري الزمني هي االنزياح يف تردد الضوء الصادر من نتيجة 

هذه الذرات يف حالة حركة مقابل الضوء الصادر بواسطة الذرات يف حالة سكون. 

وهي ظاهرة معروفة من قبل النسبية ، Doppler effectالظاهرة تعرف باسم ظاهرة دبلر 

ألمواج يف حالة احيث انه مواج الصوتية. األ عند التعامل معالفيزياء الكالسيكية يف 

حركة املراقب  عن ختتلفلوسط االنتشار الصوتية فان حركة املصدر الصويت بالنسبة 

الهنا ال  جيب ان تدرس بطريقة خمتلفة بالنسبة للوسط. اما بالنسبة لألمواج الضوئية 

ي عن حركة ئحتتاج إىل وسط لتنترش فيه، وال توجد طريقة لتميز حركة املصدر الضو

 املراقب. 

، فان vاذا كان مصدر الضوء واملراقب يقرتبان من بعضهام البعض برسعة نسبية مقدارها 

 الذي يقيسه املراقب يكون عىل النحو التايل  ’fالرتدد 

𝑓′ =
√1 + 𝑣/𝑐

√1 − 𝑣/𝑐
𝑓                       (1.10) 

كن بالنسبة للمصدر.  هذه معادلة انزياح هو تردد املصدر كام يقيسه مراقب سا fحيث ان 

دبلر النسبية وهي ختتلف عن معادلة انزياح دبلر للصوت التي تعتمد فقط عىل الرسعة 

للمصدر واملراقب وكذلك فان معادلة انزياح دبلر النسبية متحققة لرسعات  vالنسبية 

عندما يقرتب كال من  f’ > fكبرية تصل إىل رسعة الضوء. كام تتوقع فان املعادلة تتنبأ بان 

كام يمكننا ان نحصل عىل معادلة حلالة ان املصدر املصدر واملراقب من بعضهام البعض. 

 .10.1يف املعادلة  vواملراقب يبتعدان عن بعضهام البعض باستبدال القيم السالبة لـ 
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االستخدام األكثر تشويقا لظاهرة دبلر النسبية هو قياس االنزياحات يف تردد الضوء 

املنبعث بواسطة االجرام الساموية املتحركة مثل املجرات وغريها. لقد وجد ان الضوء 

املنبعث بواسطة ذرات مادة يكون يف منطقة الطيف البنفسجي عند رصده يف املخترب اما 

الضوء املبعث من نفس املادة يف االجرام الساموية قد ازيح ناحية الطيف األمحر مما يشري 

 Edwinم الساموية تبتعد عنا. قام العامل الفلكي األمريكي ادوين هابل إىل ان هذه االجرا

Hubble ( باجراء قياسات دقيقة ومكثفة عىل هذا االنزياح ناحية 1953 - 1889يف الفرتة )

ليؤكد ان معظم املجرات تتحرك مبتعدة عنا مما يشري إىل ان الكون يف  red shiftاألمحر 

 حالة توسع.

 
مت رصدهما بواسطة مراقب يف حالة  Qو P عند النقطتني حدثني 13.1 الشكل

والذي يكون متحركا  ’Sومراقب اخر يف حمور اسناد  Sسكون يف حمور اسناد 

 .v عةإىل اليمني بسر

 

 The Lorentz Transformation Equations معادالت حتويالت لورنز 5.1

سطة مراقبني احدمها كان وقد تم رصدمها بوا Qو Pافرتض حدثني حيدثان عند النقطتني 

يتحرك إىل اليمني برسعة  ’Sواألخر كان يف حمور اسناد  Sيف حالة سكون يف حمور االسناد 

إىل احلدثني  Sاملراقب يف حمور االسناد أشار  .13.1كام هو موضح يف الشكل  vمقدارها 

أشار  ’S(، واملراقب يف حمور االسناد x, y, z, tباستخدام االحداثيات املكانية والزمانية )

ان املسافة بني نقطتني  1.1تتوقع املعادلة . (’x’, y’, z’, t)للحدثني باستخدام االحداثيات 

. حيث ان هذا التوقع يتناقض ’x = xحلدثني يف الفراغ ال تعتمد عىل رسعة املراقب  

من  vمتحققة عندما تقرتب مع ظاهرة االنكامش الطويل، لذا فان حتويالت جاليليو غري 
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رسعة الضوء. يف هذا الفصل سوف نعرض معادالت التحويالت الصحيحة التي يمكن 

 .v < c >0ان نطبقها عىل كل الرسعات يف املدى 

املعادالت التي حتقق كل الرسعات والتي سوف متكننا من ان نقوم بتحويل االحداثيات 

 Lorentz transformationنز تعرف باسم معادالت حتويالت لور ’Sإىل  Sمن 

equations  

𝑥′ = γ(𝑥 − 𝑣𝑡)      𝑦′ = 𝑦       𝑧′ = 𝑧        𝑡′ = 𝛾 (𝑡 −
𝑣

𝑐2
𝑥)         (1.11) 

 .Hendrik Aتم تطوير معادالت التحويالت هذه بواسطة العامل هيندريك لورنز 

Lorentz (1853 - 1928 يف العام )كهرومغناطيسية. انه اينشتني بالتواصل مع ال 1890

عىل أي حال هو من تعرف عىل أمهيتها الفيزيائية واختذ اخلطوة الكبرية لتفسريها داخل 

 اطار عمل النظرية النسبية اخلاصة.

. يف حالة لورنز ’t = tالحظ الفرق بني معادالت جاليليو ولورنز. يف حالة جاليليو فان 

كام هو موضح  ’Sيف حمور اسناد  ’Oصده املراقب أسندت  إىل احلدث الذي ر ’tفان قيمة 

كام قيس بواسطة  xواالحداثي املكاين  tباالعتامد عىل كال من الزمن  13.1يف الشكل 

، والذي يتوافق مع تشخيص احلدث يف أربعة احداثيات Sيف حمور اسناد  Oاملراقب 

ل وم املكان عن الزمان ب(. بمعنى انه يف النسبية ال ينفصل مفهx, y, z, tمكانية وزمنية )

 اهنم متداخالن مع بعضهام البعض.

كل ما  Sإىل احداثيات يف حمور اسناد  ’Sاذا رغبت يف حتويل االحداثيات يف حمور اسناد 

وتبديل إشارة الفاصلة يف معادالت  v–بواسطة  vهو عليك القيام به هو استبدال 

  11.1االحداثيات 

𝑥 = γ(𝑥′ − 𝑣𝑡′)      𝑦 = 𝑦′      𝑧 = 𝑧′       𝑡 = 𝛾 (𝑡′ +
𝑣

𝑐2
𝑥′)        (1.12) 

فان معادالت حتويالت لورنز ختتزل ملعادالت جاليليو. عندما  v << cعندما تكون 

ختتزل إىل معادالت  11.1واملعادلة    1وهلذا فان  v/c << 1من الصفر فان  vتقرتب 

 .1.1و املعادلة حتويالت املكان والزمان جلاليلي
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يف الكثري من احلاالت نرغب يف ان نعرف الفرق يف االحداثيات بني حدثني او الفرتة 

يمكننا ان نعرب عن  12.1و 11.1. من املعادلتني ’Oو Oالزمنية بينهام كام يرصدمها مراقبني 

 يف الصورة التالية  ’x, x’, t, tالفرق بني املتغريات األربعة 

∆𝑥′ = 𝛾(∆𝑥 − 𝑣∆𝑡) 

∆𝑡′ = 𝛾 (∆𝑡 −
𝑣

𝑐2
∆𝑥) 

𝑆 → 𝑆′          (1.13) 

∆𝑥 = 𝛾(∆𝑥′ − 𝑣∆𝑡′) 

∆𝑡 = 𝛾 (∆𝑡′ −
𝑣

𝑐2
∆𝑥′) 

𝑆′ → 𝑆          (1.14) 

′𝑥∆حيث ان  = 𝑥2
′ − 𝑥1

′𝑡∆و ′ = 𝑡2
′ − 𝑡1

 ’Oمها الفرق املقاس بواسطة املراقب  ′

𝑥∆و = 𝑥2 − 𝑥1 و∆𝑡 = 𝑡2 − 𝑡1  مها الفرق املقاس بواسطة املراقبO مل نشمل يف( .

 (.xالهنام ال يتأثران باحلركة عىل امتداد املحور  zو yهذه الصيغ االحداثيني 

 

 

 Simultaneity and Time Dilation حول األنية والتأخري الزمين  5.1 مثال

(A) رها املختلفة الثبات ان اآلنية ليست استخدم معادالت حتويالت لورنز يف صو

 مقدارا مطلقا.

 احلل

ا ختيل حدثني حيدثان يف نفس اللحظة ومنفصلني يف املكان كام يتم رصدمه تصور املسألة:

′𝑡∆بحيث ان  ’Sبواسطة مراقب يف حمور اسناد  = ′𝑥∆و. 0 ≠ متت هذه القياسات . 0

 .Oإىل  بالنسبة vالذي يتحرك برسعة  ’Oبواسطة املراقب 

 ختربنا صيغة املثال ان هذا السؤال يتضمن استخدام حتويالت لورنز. تصنيف املسألة:

 t، نوجد الفرتة الزمنية 14.1املعطاة يف املعادلة  tمن الصيغة اخلاصة بـ  حتليل املسألة:

 وهي عىل النحو التايل  Oالتي يقيسها املراقب 
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∆𝑡 = 𝛾 (∆𝑡′ +
𝑣

𝑐2
∆𝑥′) = 𝛾 (0 +

𝑣

𝑐2
∆𝑥′) = 𝛾

𝑣

𝑐2
∆𝑥′ 

ليست صفرا، لذلك فان  Oالفرتة الزمنية لنفس احلدثني كام يقيسهام املراقب  اخلالصة:

 .Oاحلدثني ال حيدثان يف نفس اللحظة بالنسبة للمراقب 

(B)  استخدم معادالت حتويالت لورنز بصورها املختلفة الثبات ان الساعة املتحركة

 عنى اهنا ابطأ من الساعة التي تكون يف حالة سكون بالنسبة للمراقب.تؤجر او بم

 احلل:

. ’tحيمل ساعة يستخدمها يف قياس الفرتة الزمنية  ’Oان املراقب ختيل  تصور املسألة:

لقد وجد ان حدثني حيدثان يف نفس اللحظة عند نفس املوضع بالنسبة ملحور اسناده 

(∆𝑥′ = ′𝑡∆) ( لكن عند ازمنة خمتلفة0 ≠ بالنسبة إىل  vيتحرك برسعة  ’Oاملراقب  (.0

 .Oاملراقب 

 ختربنا صيغة املثال ان هذا السؤال يتضمن استخدام حتويالت لورنز. تصنيف املسألة:

 t، نوجد الفرتة الزمنية 14.1املعطاة يف املعادلة  tمن الصيغة اخلاصة بـ  حتليل املسألة:

 النحو التايل وهي عىل  Oالتي يقيسها املراقب 

∆𝑡 = 𝛾 (∆𝑡′ +
𝑣

𝑐2
∆𝑥′) = 𝛾 (∆𝑡′ +

𝑣

𝑐2
0) = 𝛾∆𝑡′ 

هذه النتيجة هي معادلة التأخري الزمني التي سبق وان حصلنا عليها )املعادلة  اخلالصة:

′𝑡∆(، حيث ان 7.1 = ∆𝑡𝑝  وهي الفرتة الزمنية األصلية املقاسة بواسطة الساعة املحمولة

 يقيس الساعة املتحركة باهنا تعمل ببطأ. O. هلذا فان  املراقب ’Oسطة املراقب بوا

 

 The Lorentz Velocity Transformation معادالت حتويل لورنز للسرعة 6.1
Equations 

افرتض مراقبني يف حالة حركة بالنسبة لبعضهام البعض وكالمها يرصد حركة جسم. 

 حلظة ما من الزمن. االن دعنا نفرس احلدث عرفنا يف السابق حدث عندما حيدث يف

( متحققة للرسعات 2.1كحركة جسم. نعلم من حتويالت الرسعة جلاليليو )انظر املعادلة 
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كيف يمكننا ان نربط قياسات املراقبني لرسعة اجلسم مع بعضهام البعض اذا املنخفضة. 

رى لضوء؟ مرة أخكانت رسحة اجلسم او الرسعة النسبية للمراقبني قريبة من رسعة ا

. افرتض جسم يمتلك مركبة رسعة Sبالنسبة إىل  vحمور اسناد متحرك برسعة  ’Sنعترب 

𝑢𝑥
 ، حيث ان’Sمقاسة يف حمور اسناد  ′

𝑢𝑥
′ =

𝑑𝑥′

𝑑𝑡′
               (1.15) 

 يكون لدينا ما ييل  11.1باستخدام املعادلة 

𝑑𝑥′ = 𝛾(𝑑𝑥 − 𝑣𝑑𝑡) 

𝑑𝑡′ = 𝛾 (𝑑𝑡 −
𝑣

𝑐2
𝑑𝑥) 

 نحصل عىل ما ييل  15.1بالتعويض عن هاتني القيمتني يف املعادلة 

𝑢𝑥
′ =

𝑑𝑥′

𝑑𝑡′
=

𝑑𝑥 − 𝑣𝑑𝑡

𝑑𝑡 −
𝑣
𝑐2 𝑑𝑥

=

𝑑𝑥
𝑑𝑡

− 𝑣

1 −
𝑣
𝑐2

𝑑𝑥
𝑑𝑡

 

وبالتايل فان  Sر اسناد للجسم كام يقيسه املراقب يف حمو xuهو مركبة الرسعة  dt/dxاحلد 

 هذه الصيغة تصبح عىل النحو التايل 

𝑢𝑥
′ =

𝑢𝑥 − 𝑣

1 −
𝑢𝑥𝑣
𝑐2

                       (1.16)

، كام يقيسها املراقب يف حمور اسناد zو yاذا كان للجسم مركبات رسعة عىل امتداد حموري 

S’ تكون عىل النحو التايل 

𝑢𝑦
′ =

𝑢𝑦

1 −
𝑢𝑥𝑣
𝑐2

       &        𝑢𝑧
′ =

𝑢𝑧

1 −
𝑢𝑥𝑣
𝑐2

            (1.17) 

𝑢𝑦الحظ ان 
𝑢𝑧و ′

 .xن الرسعة النسبية عىل امتداد حمور يف البسط أل vال حتتويان عىل  ′

او احلالة الغري  )احلالة الكالسيكية cصغرية جدا باملقارنة مع رسعة الضوء  vعندما تكون 

𝑢𝑥يؤول إىل الوحدة وتصبح بذلك  16.1نسبية( فان مقام املعادلة 
′ ≈ 𝑢𝑥 − 𝑣 وهي ،
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تصبح عىل  16.1فان املعادلة  c=  xuنفس معادلة حتويل الرسعة جلاليليو. وعندما تكون 

 النحو التايل 

𝑢𝑥
′ =

𝑐 − 𝑣

1 −
𝑐𝑣
𝑐2

=
𝑐 (1 −

𝑣
𝑐)

1 −
𝑣
𝑐

= 𝑐 

ويقيسها  cتكون  Sتبني هذه النتيجة ان الرسعة املقاسة بواسطة املراقب يف حمور االسناد 

 Sأيضا، بدون االعتامد عىل الرسعة النسبية بني  cتساوي  ’Sاملراقب يف حمور االسناد 

 c. هذه النتيجة تتفق متاما مع الفرضية الثانية الينشتني  رسعة الضوء جيب ان تكون ’Sو

ل حماور االسناد املرجعية القصورية. عالوة عىل اننا وجدنا ان رسعة جسم ال بالنسبة لك

. هذا يعني ان رسعة الضوء هي الرسعة القصوى. سوف نعود cيمكن ان تكون اكرب من 

 هلذه النقطة الحقا.

𝑢𝑥بداللة  xuللحصول عىل 
ونستبدل أدوار كال  16.1يف املعادلة  -vبـ  v، نقوم باستبدال ′

𝑢𝑥و xuمن 
 عىل النحو التايل  ′

𝑢𝑥 =
𝑢𝑥

′ + 𝑣

1 +
𝑢𝑥

′ 𝑣
𝑐2

                       (1.18)

لقد رأينا العديد من القياسات التي قام هبا كال من  مالحظة: عىل ماذا يتفق املراقبني؟

ان يف ن يف نفس املك( الفرتة الزمنية بني حدثني حيدثا1ومل يتفقان معا  ) ’Oو Oاملراقبني 

( 3( املسافة بني نقطتني وتبقى ثابتة يف احد حماور االسناد، )2احد حماور االسناد، و)

( اذا ما كان حدثني يف موضعني خمتلفني يف كال 4مركبات الرسعة جلسم متحرك، و)

( الرسعة النسبية 1حموري االسناد حدثا يف نفس اللحظة او ال. يتفق املراقبني عىل )

( آنية حدثني حدثا يف نفس 3( رسعة الضوء، و)2بالنسبة لبعضهام البعض، و) vة للحرك

 املكان والزمان يف بعض حماور االسناد.
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 8.1للتفكري  سؤال

( يوجد امامك iختيل انك تقود سيارتك يف طريق رسيع برسعة قريبة من رسعة الضوء. )

أسيا إىل ع ضوئي رفني يقف عىل األرض ويقوم بتشغيل مصباح كهريب وينطلق شعا

األعىل كام يرصده الفني. بالنسبة لك كمراقب للشعاع الضوئي، هل تقيس مقدار املركبة 

( اذا قام الفني ii؟ )c( اقل من cأو ) c( اكرب من bأو ) c( تساوي aالرأسية للضوء )

بتوجيه املصباح الضوئي مبارشة عليك بدال من توجيهه إىل األعىل، هل تقيس مقدار 

 .c( اقل من cأو ) c( اكرب من bأو ) c( تساوي aة األفقية لرسعة الضوء عىل اهنا )املركب

 

 Relative Velocity of Two Spacecraftالسرعة النسبية ملركبتني فضائيتني   6.1مثال 

. 14.1تتحركان يف اجتاهني متعاكسني كام هو موضح يف الشكل  Bو Aمركبتني فضائيتني 

ورسعة املركبة  0.750cتساوي  Aعة املركبة الفضائية يقيس مراقب عىل األرض رس

 .Aكام يقيسها ركاب املركبة  B. أوجد مقدار رسعة املركبة 0.850cتساوي  Bالفضائية 

 احلل 

عىل  ’Oعىل األرض واملراقب الثاين  Oيوجد لدينا مراقبني، املراقب األول  تصور املسألة:

 .Bبة الفضائية احلدث هو حركة املرك. Aاملركبة الفضائية 

حيث ان املسألة تطلب منا ان نوجد رسعة املراقب. فاننا نصنف هذا  تصنيف املسألة:

 املثال عىل انه تطبيق عىل حتويالت لورنز للرسعة.

 

تتحركان يف اجتاهني متعاكسني. رسعة املركبة  Bو Aمركبتني فضائيتني  14.1الشكل 
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وقد تم احلصول عليها من معادلة  cاقل من  Aبالنسبة إىل املركبة الفضائية  Bالفضائية 

 حتويل الرسعة النسبية.

 

ويقوم بقياسني،  Sاملراقب عىل األرض يف حالة سكون يف حمور االسناد  حتليل املسألة:

كام يقوم  Bكل قياس ملركبة فضائية. نريد ان نقوم بحساب رسعة املركبة الفضائية 

هي  A. رسعة املركبة الفضائية c0.850-=  xuان . هلذا فAبقياسها ركاب املركبة الفضائية 

( ’S)حمور االسناد  Aالذي يكون يف حالة سكون يف املركبة الفضائية أيضا رسعة املراقب 

 .v = 0.750cبالنسبة للمراقب يف حالة سكون عىل األرض. هلذا فان 

𝑢𝑥احصل عىل الرسعة 
باستخدام  Aبالنسبة للمركبة الفضائية  Bللمركبة الفضائية  ′

 عىل النحو التايل  16.1املعادلة 

𝑢𝑥
′ =

𝑢𝑥 − 𝑣

1 −
𝑢𝑥𝑣
𝑐2

=
−0.850𝑐 − 0.750𝑐

1 −
−0.850𝑐 − 0.750𝑐

𝑐2

= −0.977𝑐 

 

السالب  xتتحرك يف اجتاه حمور  Bتشري اإلشارة السالبة إىل ان املركبة الفضائية  اخلالصة:

؟ 14.1هل هذا متوقع مع توقعاتك من الشكل . Aضائية كام يقيسها ركاب املركبة الف

يف حمور اسناد معني  c. هذا يعني ان جسم له رسعة اقل من cالحظ ان الرسعة اقل من 

 يف حمور اسناد اخر.  cجيب ان يمتلك رسعة اقل من 

 اذا استخدمت معادلة حتويل الرسعة جلاليليو يف هذا املثال فانك سوف جتد ان 

𝑢𝑥
′ = 𝑢𝑥 − 𝑣 = −0.850𝑐 − 0.750𝑐 = −1.60𝑐 

 وهذا مستحيل. معادلة حتويل جاليليو ال تعمل يف احلاالت النسبية.

 

ماذا لو ان املركبتني الفضائيتني تتجاوزان بعضهام البعض؟ ما هي الرسعة  ماذا لو؟

 النسبية االن؟
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ائيتني الفض تشتمل فقط عىل رسعات املركبتني 16.1احلسابات تستخدم املعادلة  اإلجابة:

وال تعتمد عىل موضعها. بعد ان يتجاوزوا بعضهام البعض، يكون هلام نفس الرسعة، 

. الفرق 0.977c-هي  Aكام يرصدها ركاب املركبة  Bلذلك فان رسعة املركبة الفضائية 

ترتاجع عن املركبة  Bالوحيد بعد ان يتجاوزا بعضهام البعض هو ان املركبة الفضائية 

  كانت تقرتب من املركبة الفضائية قبل ان يتجاوزا بعضهام البعض.بينام Aالفضائية 

 Relativistic Leaders of the Pack  السرعة النسبية لدراجتني ناريتني 7.1 لمثا

راكبي دراجة نارية اسمهام ديفيد وايمييل يتسابقان برسعة نسبية عىل مسارين متعامدين 

 .امييل كام يقيسها ديفيد؟. ما هي رسعة 15.1كام هو موضح يف الشكل 

  احلل 

املراقبني مها ديفيد  تصور املسألة:

. 15.1ورشطي املرور يف الشكل 

احلدث هو حركة راكبة الدراجة 

احلالة  15.1النارية امييل. يمثل الشكل 

كام يرصدها رشطي املرور يف حمور 

 ’Sحمور االسناد . Sاسناد ساكن هو 

 يتحرك مع املراقب ديفيد.

حيث ان املثال يطلب  ملسألة:تصنيف ا

ان نوجد رسعة املراقب، فاننا نصنف 

هذه املسألة عىل اهنا تطبيق عىل 

حتويالت الرسعة لرونز. احلركة هنا 

 يف بعدين.

 نعرف مركبات الرسعة لديفيد وامييل بالنسبة إىل رشطي املرور. حتليل املسألة:

 
يتحرك ديفيد إىل الشرق  15.1الشكل 

بالنسبة إىل  0.75cبسرعة مقدارها 

شرطي املرور، وأرك اميلي إىل اينوب 

بالنسبة لشرطي  0.90cبسرعة مقدارها 

 ور.املر
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𝑣𝑥 = 𝑣 = 0.75𝑐       𝑣𝑦 =  ديفيد         0

𝑢𝑥 = 0        𝑢𝑦 = −0.90𝑐        امييل 

𝑢𝑥حلساب  17.1و 16.1باستخدام املعادلتني 
𝑢𝑦و ′

 المييل كام يقيسها ديفيد نحصل عىل  ′

𝑢𝑥
′ =

𝑢𝑥 − 𝑣

1 −
𝑢𝑥𝑣
𝑐2

=
0 − 0.75𝑐

1 −
(0)(0.75𝑐)

𝑐2

= −0.75𝑐 

𝑢𝑦
′ =

𝑢𝑦

𝛾 (1 −
𝑢𝑥𝑣
𝑐2 )

=
√1 −

(0.75𝑐)2

𝑐2 (−0.90𝑐)

1 −
(0)(0.75𝑐)

𝑐2

= −0.60𝑐 

 باستخدام نظرية فيثاغورث نجد ان رسعة امييل كام يقيسها ديفيد عىل النحو التايل 

𝑢′ = √(𝑢𝑥
′ )2 + (𝑢𝑦

′ )
2
= √(−0.75𝑐)2 + (−0.60𝑐)2 = 0.96𝑐 

 النظرية النسبية اخلاصة. وهذا متفق مع نص cة اقل من هذه الرسع اخلالصة:

 

 Relativistic Linear Momentum كمية احلركة اخلطية النسبية 7.2

لوصف حركة جسيامت داخل اطار خصائص النظرية النسبية اخلاصة، فانه علينا ان 

ياء زنستبدل معادالت حتويالت جاليليو بمعادالت حتويالت لورنز. حيث ان قوانني الفي

جيب ان تبقى بدون تغري حتت حتويالت لورنز، فانه جيب ان نعمم قوانني نيوتن 

وتعريفات كمية احلركة اخلطية والطاقة لتحقق معادالت حتويالت لورنز ومبدأ النظرية 

النسبية. هذه التعريفات العامة جيب ان ختتزل لتعريفات امليكانيكا الكالسيكية )الغري 

 .cاقل كثري من رسعة الضوء  vعة نسبية( عندما تصبح الرس

يف البداية لنسرتجع معلوماتنا حول نموذج النظام املعزول الذي يكون فيه جسيمني )او 

اجسام يمكن اعتبارها كجسيامت( يتصادمان، فان كمية احلركة الكلية للنظام املكون من 

نتأكد ان كمية و Sجسيمني تبقى ثابتة. افرتض اننا نرصد هذا التصادم يف حمور االسناد 
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حركة النظام حمفوظة. االن ختيل اننا نقيس كمية حركة اجلسيمني بواسطة مراقب اخر 

بالنسبة ملحور االسناد األول. باستخدام معادلة   �⃗⃗�يتحرك برسعة  ’Sحمور اسناده 

= �⃗⃗�حتويالت لورنز للرسعة والتعريف الكالسيكي لكمية احلركة اخلطية  𝑚�⃗⃗�   حيث(

عة اجلسيم(، فنجد ان كمية احلركة اخلطية ال تكون حمفوظة بالنسبة هي رس  �⃗⃗�ان 

. حيث ان قوانني الفيزياء تكون نفسها يف كل حماور االسناد ’Sللمراقب يف حمور االسناد 

املرجعية القصورية فان كمية احلركة للنظام جيب ان تكون حمفوظة يف كل حماور االسناد. 

لتناقض وبافرتاض ان معادلة حتويل لورنز للرسعة لدينا االن تناقض. يف ضوء هذا ا

معادلة صحيحة فانه جيب ان نعدل تعريف كمية احلركة اخلطية وبذلك فان كمية احلركة 

للنظام املعزول حمفوظة لكل املراقبني. الي جسيم فان املعادلة النسبية الصحيحة لكمية 

 يل احلركة اخلطية التي حتقق هذا الرشط تكون عىل النحو التا

�⃗⃗� =
𝑚�⃗⃗� 

√1 −
𝑢2

𝑐2

= 𝛾𝑚�⃗⃗�               (1.19) 

هي رسعة   �⃗⃗�هي كتلة اجلسيم و m، حيث ان وهذا تعريف كمية احلركة اخلطية النسبية

𝛾، فان cاقل من  uاجلسيم. عندما تكون  = (1 − 𝑢2/𝑐2)−1/2 تؤول إىل الوحدة و�⃗⃗�  

تكون  uختتزل إىل صيغة كالسيكية عندما   �⃗⃗�معادلة النسبية لـ . هلذا فان  𝑚�⃗⃗�تؤول إىل 

 كام هو متوقع. cاقل جدا من 

 وتعرف عىل النحو التايل   �⃗⃗�عىل جسيم كمية حركته اخلطية هي   𝐅تؤثر القوة النسبية 

𝐅 ≡
𝑑�⃗⃗� 

𝑑𝑡
                  (1.20) 

الصيغة هي الصيغة النسبية لقانون نيوتن . هذه 19.1تعطى بواسطة املعادلة   �⃗⃗�حيث ان 

الثاين، وهي يف نفس الوقت حتقق أيضا امليكانيكا الكالسيكية يف حالة الرسعات 

𝐅 𝒆𝒙𝒕املنخفضة وتتوافق مع احلفاظ عىل كمية احلركة اخلطية لنظام معزول ) = ( لكال 0

 من النسبية والكالسيكية.
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( لتبني انه حتت الرشوط النسبية، فان 74املسألة لقد تركت كمسألة يف هناية هذا الفصل )

𝛼للجسيم يتناقص حتت فعل القوة الثابتة بحيث ان   a⃗التسارع  ∝ (1 − 𝑢2/𝑐2)3/2 .

، والتسارع الناتج عن أي قوة حمدودة cهذا التناسب يبني ان رسعة اجلسيم تؤول إىل 

 عةاجلسيم من السكون إىل رستؤول إىل الصفر. وعليه فانه من املستحيل ان يتسارع 

u  c هذه اجلملة تعزز ان رسعة الضوء هي الرسعة القصوى وهي اقىص رسعة .

للكون. هي اقىص رسعة ممكنة النتقال الطاقة وتبادل املعلومات. أي جسم له كتلة جيب 

 ان يتحرك برسعة اقل من رسعة الضوء.
 

 Linear Momentum of an electron  كمية احلركة اخلطية لاللكرتون 8.1 مثال

. اوجد مقدار كمية c0.750يتحرك برسعة مقدارها  kg 31-109.11الكرتون كتلته 

 حركته النسبية وقارن هذه القيمة مع كمية احلركة املحسوبة بالصيغ الكالسيكية.

  احلل 

ختيل الكرتون يتحرك برسعة عالية. يمتلك االلكرتون كمية حركة ولكن  تصور املسألة:

 الن رسعته نسبية. p = muها ال يعطى بالعالقة مقدار

 نصنف هذا املثال عىل انه مسألة تعويض مبارش. تصنيف املسألة:

 الجياد ما ييل  u = 0.750cمع التعويض عن  19.1باستخدام املعادلة  حتليل املسألة:

𝑝 =
𝑚𝑒𝑢

√1 −
𝑢2

𝑐2

 

𝑝 =
(9.11 × 10−31𝑘𝑔)(0.750)(3.00 × 108𝑚/𝑠)

√1 −
(0.750𝑐)2

𝑐2

 

= 3.10 × 10−22𝑘𝑔.𝑚/𝑠 

 تعطي الصيغة الكالسيكية )استخدامها غري صحيح هنا(

pclassical = meu = 2.0510-22kg.m/s. 

 من النتيجة الكالسيكية. %50وعليه فان النتيجة النسبية الصحيحة اكرب بـ 
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 Relativistic Energy الطاقة النسبية 8.1

لقد رأينا ان تعريف كمية احلركة اخلطية يتطلب تعميمها لتصبح متوافقة مع فرضيتي 

 اينشتني. هذا االستنتاج يعني ان تعريف طاقة احلركة جيب ان يتم تعديلها أيضا.

الشتقاق الصيغة النسبية لنظرية الشغل والطاقة، ختيل جسيم يتحرك يف بعد واحد عىل 

تتسبب يف حدوث تغري يف كمية احلركة  xقوة يف اجتاه حمور . اذا كان هناك xامتداد حمور 

. فيام ييل سوف نفرتض ان اجلسيم يتسارع من السكون إىل رسعة 20.1طبقا للمعادلة 

 عىل اجلسيم عىل النحو التايل  F. يكون الشغل املبذول بواسطة القوة uحمددة هي 

𝑊 = ∫ 𝐹𝑑𝑥
𝑥2

𝑥1

= ∫
𝑑𝑝

𝑑𝑡
𝑑𝑥

𝑥2

𝑥1

                  (1.21) 

الجراء هذا التكامل وإجياد مقدار الشغل املبذول عىل اجلسيم وطاقة احلركة النسبية 

 عىل النحو التايل  dp/dt، نقوم بحساب مقدار الكمية uكدالة يف 

𝑑𝑝

𝑑𝑡
=

𝑑

𝑑𝑡

𝑚𝑢

√1 −
𝑢2

𝑐2

=
𝑚

(1 −
𝑢2

𝑐2)
3/2

𝑑𝑢

𝑑𝑡
 

 نحصل عىل ما ييل  dx = udtو dp/dtعن  21.1بالتعويض يف املعادلة 

𝑊 = ∫
𝑚

(1 −
𝑢2

𝑐2)
3/2

𝑑𝑢

𝑑𝑡

𝑡

0

(𝑢𝑑𝑡) = 𝑚∫
𝑢

(1 −
𝑢2

𝑐2)
3/2

𝑢

0

𝑑𝑢 

. باجراء uإىل  tيف التكامل الن التكامل قد تغري من  uو 0حيث اننا استخدمنا احلدين 

 نحصل عىل ما ييل  التكامل

𝑊 =
𝑚𝑐2

√1 −
𝑢2

𝑐2

− 𝑚𝑐2                      (1.22) 

نعلم ان الشغل املبذول عىل نظام حيتوي عىل جسيم يف امليكانيكا الكالسيكية يساوي 

التغري يف كمية احلركة للجسيم. حيث اننا افرتضنا ان الرسعة االبتدائية للجسيم تساوي 

http://www.trgma.com/


60 

 

 د. حازم فالح سكيك

يكافئ  22.1يف املعادلة  Wطاقة حركته االبتدائية تساوي صفر. هلذا فان الشغل  صفر، فان

  Kطاقة احلركة النسبية 

𝐾 =
𝑚𝑐2

√1 −
𝑢2

𝑐2

− 𝑚𝑐2 = 𝛾𝑚𝑐2 − 𝑚𝑐2 = (𝛾 − 1)𝑚𝑐2                  (1.23) 

ل باستخدام معجالت لتعجيوهذه معادلة الطاقة النسبية. تم اثبات هذه املعادلة عمليا 

 جسيامت عند طاقات عالية جدا.

جيب ان ختتزل إىل الصيغة  23.1، فان املعادلة u/c << 1عند رسعات منخفضة، حيث ان 

 . يمكننا ان نتحقق من هذا باستخدام املفكوك ذو احلدين 2mu= ½  Kالكالسيكية 

+ …… 21 + ½   1/2-)2 –(1   1 >>لـ ات القوى العالية لـ ، حيث ان احلدود ذ 

(. يف حالتنا v/cأو  u/cللتعبري عن  هتمل يف املفكوك. )يف النسبية عادة ما يستخدم الرمز 

 وبالتايل فان   = u/cهذه فان 

𝛾 =
1

√1 −
𝑢2

𝑐2

= (1 −
𝑢2

𝑐2
)

−1/2

≈ 1 +
1

2

𝑢2

𝑐2
 

 نحصل عىل ما ييل  23.1بالتعويض عن هذه النتيجة يف املعادلة 

𝐾 ≈ [(1 +
1

2

𝑢2

𝑐2
) − 1]𝑚𝑐2 =

1

2
𝑚𝑢2 

وهذه هي الصيغة الكالسيكية لطاقة احلركة. يف الشكل .u/c << 1وهذا عندما تكون 

منحنى للمقارنة بني الصيغة النسبية والكالسيكية. يف احلالة النسبية ال يمكن  16.1

املنحنيني  الحظ ان ، بغض النظر عن طاقة احلركة.cللجسيم ان يتحرك برسعة تفوق 

 .u << cمتفقني بشكل جيد عندما 
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منحنى مقارنة بني طاقة احلركة النسبية والغري نسبية يسيم  16.1 الشكل

 .u يممتحرك. نالحظ ان الطاقتني قد مت رمسها كدالة يف سرعة ايس

 

عة اجلسيم ويعرف باسم طاقة ، ال يعتمد عىل رس23.1يف املعادلة  2mcاحلد الثابت 

 للجسيم  REويرمز هلا بـ  rest energyالسكون 

𝐸𝑅 = 𝑚𝑐2                    (1.24) 

هي ببساطة معامل  2cان الكتلة هي شكل من اشكال الطاقة حيث ان  24.1تبني املعادلة 

هائلة من  ةحتويل ثابت. تبني هذه الصيغة أيضا ان كتلة صغرية من املادة تقابل كمي

 الطاقة، وهذا هو امر أسايس يف الفيزياء النووية وفيزياء اجلسيامت األولية.

والذي يعتمد عىل رسعة اجلسيم، هو عبارة عن جمموع طاقة  23.1يف املعادلة  2mcاحلد 

  Eاحلركة وطاقة السكون. وتعرف باسم الطاقة الكلية 

𝐸 = 𝐾 + 𝑚𝑐2                    (1.25) 

 أو
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𝐸 =
𝑚𝑐2

√1 −
𝑢2

𝑐2

= 𝛾𝑚𝑐2                    (1.26) 

 وهي الطاقة الكلية النسبية للجسيم.

يف الكثري من احلاالت يتم قياس كمية احلركة اخلطية أو طاقة جسيم  وليس الرسعة. هلذا 

، pطية النسبية وكمية احلركة اخل Eفانه من املفيد ان نمتلك صيغة تربط بني الطاقة الكلية 

. برتبيع هاتني املعادلتني mu=  pو 2mc=  Eوذلك من خالل استخدام املعادلتني 

(. نحصل يف النهاية عىل 44)انظر املسألة  uواجراء عملية الطرح يمكننا ان نتخلص من 

 املعادلة التالية 

𝐸2 = 𝑝2𝑐2 + (𝑚𝑐2)2           (1.27) 

 . عندما يكون اجلسيم يف حالةمع كمية احلركة جلسيم يف النسبية وهذه عالقة الطاقة

 .2mc=  RE=  Eوبالتايل فان  p 0 =سكون فان 

وهي  photonنعلم ان للضوء طبيعة مزدوجة فجسيم الضوء يعرف باسم فوتون 

نجد  27.1يف املعادلة  m = 0جسيامت متتلك كتلة تساوي صفر. وبالتايل بالتعويض عن 

 ان 

𝐸 = 𝑝𝑐             (1.28) 

هذه املعادلة هي الصيغة الدقيقة التي تربط بني الطاقة الكلية وكمية احلركة اخلطية 

 للفوتونات والتي تتحرك دائام برسعة الضوء يف الفراغ.

جيب ان متتلك نفس  mللجسيم ال تعتمد عىل حركته فان  mيف النهاية، حيث ان الكتلة 

يف االغلب تسمى الكتلة الثابتة. عىل  mذا السبب فان القيمة يف كل حماور االسناد. هل

اجلانب االخر حيث ان كال من الطاقة الكلية وكمية احلركة للجسيم يعتمدان عىل 

 الرسعة فان هاتني الكميتني تعتمدان عىل حمور االسناد املرجعي الذي تقاس فيه.
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طاقتها بوحدة  عندما نتعامل مع جسيامت دون ذرية فانه من املناسب ان نعرب عن

االلكرتون فولت الن الطاقة تعطى هلذه اجلسيامت من خالل تعجيلها يف فرق جهد. 

 معامل التحويل بني وحدة اجلول ووحدة االلكرتون فولت هو عىل النحو التايل 

1 𝑒𝑉 = 1.602 × 10−19𝐽 

. وعليه فان طاقة السكون  kg 31-10 9.109عىل سبيل املثال، كتلة الكرتون هي 

 اللكرتون تكون عىل النحو التايل ل

𝑚𝑒𝑐
2 = (9.109 × 10−31𝑘𝑔)(2.998 × 108𝑚/𝑠2) = 8.187 × 10−14𝐽 

   = (8.187 × 10−14)(1𝑒𝑉/1.602 × 10−19𝐽) = 0.511𝑀𝑒𝑉 

 

 9.1 سؤال للتفكري

 Eة يمتلك طاق 2، واجلسيم 2Eو Eيمتلك طاقة  1اجلسيم  –فيام ييل ازواج من الطاقة  

وهي متثل طاقة السكون والطاقة الكلية  – 4Eو 2Eيمتلك طاقة  3، واجلسيم 3Eو

( الكتلة 2للجسيامت الثالثة املختلفة, رتب اجلسيامت من األعىل إىل األصغر طبقا لـ )

 ( الرسعة.c( طاقة احلركة، و)bو)

 

 The Energy of a Speedy Proton  طاقة بروتون سريع 8.1 مثال

(A) ة السكون لربوتون بوحدة االلكرتون فولت.أوجد طاق 

  احلل 

حتى مع ان الربوتون ال يتحرك اال انه يمتلك طاقة مرتبطة مع كتلته. اذا  تصور املسألة:

حترك الربوتون فانه يصبح يمتلك طاقة اكثر، مع الطاقة الكلية تساوي طاقة السكون 

 وطاقة احلركة.

 لة.قرتح ان نستخدم النسبية حلل هذه املسأت "طاقة السكون"العبارة  تصنيف املسألة:

 الجياد طاقة السكون عىل النحو التايل  24.1استخدم معادلة  حتليل املسألة:
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𝐸𝑅 = 𝑚𝑝𝑐
2 = (1.673 × 10−27𝑘𝑔)(2.998 × 106𝑚/𝑠)2 

= (1.504 × 10−10𝐽) (
1.00𝑒𝑉

1.602 × 10−19𝐽
) = 938𝑀𝑒𝑉 

(B)  للربوتون اكرب بثالثة مرات من طاقة سكوهنا، ما هي الرسعة الكلية اذا كانت الطاقة

 التي يمتلكها الربوتون؟

 احلل:

 لربط الطاقة الكلية للربوتون مع طاقة السكون  26.1باستخدام املعادلة 

𝐸 = 3𝑚𝑝𝑐
2 =

𝑚𝑝𝑐
2

√1 −
𝑢2

𝑐2

  →    3 =
1

√1 −
𝑢2

𝑐2

 

 uبة لـ باحلل بالنس

1 −
𝑢2

𝑐2
=

1

9
   →    

𝑢2

𝑐2
=

8

9
 

𝑢 =
√8

3
𝑐 = 0.943𝑐 = 2.83 × 108𝑚/𝑠 

(C) .احسب طاقة احلركة للربوتون بوحدة االلكرتون فولت 

 احلل:

 الجياد طاقة احلركة للربوتون عىل النحو التايل  25.1باستخدام املعادلة 

𝐾 = 𝐸 − 𝑚𝑝𝑐
2 = 3𝑚𝑝𝑐

2 − 𝑚𝑝𝑐
2 = 2𝑚𝑝𝑐

2 

= 2(938MeV) = 1.88 × 103𝑀𝑒𝑉 

(D) ما هي كمية حركة الربوتون؟ 

 احلل:

 حلساب كمية احلركة عىل النحو التايل  27.1استخدم املعادلة 

𝐸2 = 𝑝2𝑐2 + (𝑚𝑝𝑐
2)

2
= (3𝑚𝑝𝑐

2)
2
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𝑝2𝑐2 = 9(𝑚𝑝𝑐
2)

2
− (𝑚𝑝𝑐

2)
2
= 8(𝑚𝑝𝑐

2)
2

 

𝑝 = √8
𝑚𝑝𝑐

2

𝑐
= √8

938𝑀𝑒𝑉

𝑐
= 2.65 × 103𝑀𝑒𝑉/𝑐 

، وهي وحدة تستخدم يف فيزياء MeV/c( هي Dوحدة كمية احلركة يف اجلزء ) اخلالصة:

اجلسيامت. للمقارنة يمكنك ان تقوم بحل هذه املسألة باستخدام املعادالت 

 الكالسيكية.

يف الفيزياء الكالسيكية، اذا تضاعفت كمية احلركة للجسيم، وازدادت طاقة  ماذا لو؟

احلركة بأربعة مرات. ماذا حيدث لطاقة حركة الربوتون يف هذا املثال اذا تضاعفت كمية 

 احلركة؟

باالعتامد عىل ما قدر رأيناه يف النسبية حتى االن، فانه من املتوقع ان ال تزداد  اإلجابة:

 احلركة بأربعة مرات. طاقة

𝑝𝑛𝑒𝑤 = 2(√8
𝑚𝑝𝑐

2

𝑐
) = 4√2

𝑚𝑝𝑐
2

𝑐
 

 الجياد الطاقة الكلية اجلديدة عىل النحو التايل  27.1باستخدام هذه النتيجة يف املعادلة 

𝐸𝑛𝑒𝑤
2 = 𝑝𝑛𝑒𝑤

2 𝑐2 + (𝑚𝑝𝑐
2)

2
 

𝐸𝑛𝑒𝑤
2 = (4√2

𝑚𝑝𝑐
2

𝑐
)

2

𝑐2 + (𝑚𝑝𝑐
2)

2
= 33(𝑚𝑝𝑐

2)
2
 

𝐸𝑛𝑒𝑤 = 33(𝑚𝑝𝑐
2) = 5.7𝑚𝑝𝑐

2 

 الجياد طاقة احلركة اجلديدة نحصل عىل ما ييل  25.1باستخدام املعادلة 

𝐾𝑛𝑒𝑤 = 𝐸𝑛𝑒𝑤 − 𝑚𝑝𝑐
2 = 5.7𝑚𝑝𝑐

2 − 𝑚𝑝𝑐
2 = 4.7𝑚𝑝𝑐

2 

(، وليس Cهذه القيمة اكرب بقليل من ضعفي طاقة احلركة التي قمنا بحساهبا يف اجلزء )

أربعة مرات. بصفة عامة فان معامل ازدياد طاقة احلركة اذا تضاعفت كمية احلركة يعتمد 

مع اقرتاب كمية احلركة من صفر. يف  4عىل كمية احلركة االبتدائية ولكنها تقرتب من 

 ة فان الفيزياء الكالسيكية تصف هذه احلالة بشكل صحيح.هذه احلالة األخري
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 Mass and Energy الكتلة والطاقة 9.1

( الطاقة الكلية للجسيم. تقرتح هذه املعادلة اهلامة ان 2mc=  E) 26.1متثل املعادلة 

فانه ال يزال يمتلك   = 1اجلسيم حتى عندما يكون يف حالة سكون أي عندما تكون 

خالل كتلته. التجربة االكيدة حول اثبات مبدأ تكافؤ الكتلة والطاقة طاقة هائلة من 

حتدث يف التفاعالت النووية واجلسيامت األولية بحيث حيدث حتول للكتلة إىل طاقة 

حركة. وعليه فانه ال يمكننا ان نستخدم مبادئ احلفاظ عىل الطاقة يف احلاالت النسبية 

وجب علينا ان نعدل مبدأ احلفاظ عىل الطاقة كام تعودنا يف الفيزياء الكالسيكية، يت

 ليشتمل عىل طاقة السكون كصورة من صور ختزين الطاقة.

يعترب هذا املبدأ هاما جدا يف العمليات الذرية والنووية بحيث يكون التغري املصاحب يف 

 ةالكتلة جزء كبري نسبيا من كتلته االبتدائية. يف مفاعل نووية عىل سبيل املثال تتعرض نوا

اليورانيوم لعمليات انشطارية، وهي عبارة عن تفاعالت ينتج عنها أجزاء اخف من املادة 

كوقود يف حمطات الطاقة النووية  املستخدم، U235ومتتلك طاقة حركية كبرية. يف حالة 

لكلية هلذه اجمموع الكتل نواتني وبضعة نيوترونات. يتعرض لعملية انشطار ينتج عنها 

 2mc. وهذا يقابله طاقة تعطى بـ mبمقدار  U235كون اقل من كلتة األجزاء املنشطرة ت

ترتبط مع فرق الكتلة وتساوي متاما جمموع طاقات حركة األجزاء املنشطرة. متتص طاقة 

احلركة مع حركة األجزاء املنشطرة خالل املاء مما تتسبب يف ارتفاع الطاقة الداخلية للامء 

الداخلية تستخدم النتاج بخار لتحريك توربينات وترتفع درجة حرارته. هذه الطاقة 

 توليد الطاقة الكهربية.

االن لنعترب تفاعل اندماجي أسايس بحيث ان ذرتني ديترييوم تتحدان مع بعض لتشكل 

ذرة هيليوم. النقص يف الكتلة الناتج عن تكوين ذرة هيليوم من ذرتني ديترييوم يعطى بـ 

kg 29-10 = 4.25  m ل الطاقة املقابلة للتغري يف الكتلة والتي تنتج عن تفاع.  وعليه فان

. لتقدير مقدار هذه النتيجة J = 23.9 MeV12-10 = 3.83  2mcاندماجي واحد تساوي 

سوف نقوم باعتبار حتويل جرام واحد من الديترييوم إىل هيليوم، فان الطاقة املتحررة 

لطاقة يصل تكلفة انتاجها !. وهذا مقدار من اJ1210سوف تكون بمقدار يصل إىل 

انتجت بتحويل جرام واحد من الديترييوم.  30,000$بالوسائل األخرى ما يقارب 
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سوف ندرس املزيد من التفاصيل حول العمليات النووية يف الفصل السابع من هذا 

  الكتاب.

 

 Mass Change in a Radioactive Decay  تغري الكتلة يف االضمحالل االشعاعي 8.1 مثال

باطالق  Pb212غري مستقرة هلا نشاط اشعاعي. تضمحل هذه النواة إىل  Po216نواة 

 . الكتل عىل النحو التايل  He4جسيامت الفا وهي عبارة عن انوية ذرة اهليليوم 

mi = m(216Po) = 216.001915 u 

mf = m(212Pb) + m(4He) = 211.991898 u + 4.002603 u 

(A)  هذا النشاط االضمحاليل.اوجد التغري يف الكتلة يف 

 احلل

، ختيل ان كتلة النظام تتناقص Po216النظام يف احلالة االبتدائية هو نواة  تصور املسألة:

بعد  Pb212خالل االضمحالل وتتحول إىل طاقة حركة جلسيامت الفا ونواة 

 االضمحالل.

هذا املثال  فسوف نستخدم املبادئ التي تم مناقشتها يف هذا اجلزء ونصن تصنيف املسألة:

 عىل انه مسألة تعويض مبارشة.

 نحسب التغري يف الكتلة عىل النحو التايل 

∆𝑚 = 216.001915𝑢 − (211.991898𝑢 + 4.002603𝑢) 

= 0.007414𝑢 = 1.23 × 10−29𝑘𝑔 

(B ).اوجد مقدار طاقة التي متثل هذا التغري يف الكتلة 

 احلل:

 ة هلذا التغري يف الكتلة عىل النحو التايل الجياد الطاقة املصاحب 24.1باستخدام املعادلة 

𝐸 = ∆𝑚𝑐2 = (1.23 × 10−29𝑘𝑔) (3.00 ×
108𝑚

𝑠
)

2

 

= 1.11 × 10−12𝐽 = 6.92𝑀𝑒𝑉 
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 The General Theory of Relativity النظرية النسبية العامة 10.1

 وهي ،1915ام ع نرشها أينشتاين ألربت العامل وضعها نظرية هي العامة النسبية النظرية

 الفيزيائية الكميات قياس يف النسبية مفهوم غريت والتي اخلاصة النسبية للنظرية تعميم

 من يعد مل وبالتايل فيها، الرابع البعد الزمن يكون أبعاد نظاما معتمدا عىل أربعة ليصبح

 همتثل والذي النسبي الزمني البعد بإمهال الفيزيائية الكميات عن احلديث بمكان الدقة

 األمر وهو املادة، بوجود الفراغ حتدب فكرة العامة النسبية النظرية لقد أضافت .الرسعة

وفد تم التحقق  الكتلة، حتت تأثري او تتحدب تتشوه املستقيمة اخلطوط أن يعني الذي

 فرتة يف لنجمني الظاهري بالتباعد أينشتاين تنبؤ حتقق عندما العامة النسبية من النظرية

 بسبب النجمني من القادم الضوء مسار حتدب إىل يعود ذلكو الشمس كسوف

 الضوء سري خط انحرف وبالتايل نسبيا اهلائلة الكتلة ذات الشمس بالقرب من مرورمها

 .النجمني من القادم

اجلاذبية بطرقة ختتلف متاما عن تفسري نيوتن هلا، حيث ان  العامة النسبية النظرية تفرس لنا

 يف deformation النسبية العامة اعترب اجلاذبية عىل اهنا تشوه اينشتني من خالل نظريته

 جسم دوران تفسري يمكننا األساس هذا عىل جوارها، يف الكتلة حتدثه واملكان الزمان

للزمان  "اجليوديزي" املحيطي اخلط عىل مستقيم بشكل للجسم سري بأنه األرض حول

 طول عىل االرض عىل مستقيم بشكل االنسان يسري متاما كام باألرض، املحيط واملكان

 الزمان هندسة حيدد ما هو املادة وجود فان االساس هذا وعىل .هلا اجليوديزي اخلط

 .واملكان

ابة املبارشة عىل اللغز الغريب وهو ان الكتلة نتجنب اإلج كنا حتى هذه اللحظة نحن

ر التي متثل والتجاذب بني الكتل وخاصية القص خاصية  ومها خاصيتني خمتلفتنيمتتلك 

 iو g نيمقاومة اجلسم للتسارع. للتميز بني هاتني اخلاصيتني سوف نستخدم الرمز

 لنكتب املعادلتني التاليتني 

𝐹𝑔 = 𝑚𝑔𝑔                   خاصية التجاذب 

∑𝐹 = 𝑚𝑖𝑎               خاصية القصور 
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متساوييني عدديا.  imو gmال من مقدار ك لتجعل Gتم اختيار قيمة ثابت اجلاذبية لقد 

ـ  الدقيقالتناسب فان ، Gبغض النظر عن كيف تم اختيار الثابت  تم التوصل قد  imو gmل

. هلذا تبدو كال من الكتلة 1210بشكل عميل وبدقة عالية تصل لبضعة أجزاء يف  هلا

 التجاذبية والكتلة القصورية متناسبة متاما.

التبادلية بني    قوة التجاذبومها تمل عىل مفهومني خمتلفنيتش عىل اهناالكتلة ملاذا؟ تبدو 

 لكتلة متسارعة. هذا السؤال الذي حري نيوتن والكثري من او املامنعة املقاومةقوة كتلتني و

الفيزيائيني االخرين للعديد من السنوات قد متت اإلجابة عنه بواسطة اينشتني يف العام 

 general theoryوالتي تعرف بالنظرية النسبية العامة عندما نرش نظريته يف اجلاذبية  1916

of relativity . ولكون هذه النظرية حتتوي عىل الكثري من الرياضيات املعقدة فاننا سوف

 نقدم بعض التلميحات حول اناقتها ومجاهلا.

 يمكن حيث حماور اسناد قصورية وحماور اسناد غري قصورية، بني الفيزياء يف نميز اننا

 لقوة خيضع مل ما حماور االسناد القصورية يف املنتظمة حركته عىل حيافظ أن مجس ألي

حماور  يف األجسام تكتسب حني يف ،حماور االسناد نفس ضمن آخر بجسم يتأثر أو ما

 تأثري نتيجة ليسالنظم نفسه وتسارعه و حركة عن نامجا تسارعا االسناد غري القصورية

 ندعوها افرتاضية بقوى التسارع هذا مقاومة تفسري تتمالنظام.  ضمن داخيل جسم

  inertial forces القصور قوى

 احلركة حالة يفقصورية طاردة  قوى او للنظام القصوري قيمةستامل احلركة حالة يف

 امليكانيك يف فيزيائية غري افرتاضية قوى تعترب القوى ذهللنظام القصوري.ه الدورانية

 حسب التمييز هذا ملثل جماال هناك ليس العامة النسبية يف لكن النيوتني الكالسيكي

، ولتوضيح هذا االمر دعنا نرضب هذا املثال التخييل الذي طرحه اينشتني التكافؤ مبدأ

 لتفسري فكرته.

من وجهة نظر اينشتني فان السلوك املزدوج للكتلة كان دليال قويا ورابطا أساسيا بني 

بني  نيكية )مثل سقوط جسم( يمكن ان متيزالسلوكني. لقد بني انه ال توجد جتربة ميكا

يقف شخص يف مصعد  a 17.1. يف الشكل bو a 17.1احلالتني املوضحتني يف الشكلني 
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عىل سطح كوكب ويشعر بانه مضغوطا ناحية األرضية بسبب قوة اجلاذبية. اذا ترك 

= �⃗⃗�يالحظ اهنا تتحرك ناحية األرضية بتسارع سحقيبته املمسك هبا فانه  −𝑔𝑗̂ . يف اما

اغ بـ يف الفر ولكنه يتسارع إىل األعىلالشخص يف املصعد يكون االن  b 17.1الشكل 

�⃗⃗� 𝑒𝑙 = +𝑔𝑗̂ يشعر الشخص بانه مضغوطا يف اجتاه األرضية بنفس القوة التي يف الشكل .

17.1 a األرضية  نحويالحظ اهنا تتحرك حقيبته املمسك هبا بيده فانه س. اذا قام برتك

، وهو يساوي متاما احلالة األوىل. يف كل حالة فان اجلسم الذي تركه g مقداره عبتسار

رضية املصعد. يف الشكل األسفل بالنسبة ألنحو   gمقداره املراقب يتعرض إىل تسارع 

17.1 a  الشخص يف حالة سكون يف حمور اسناد قصوري يف جمال اجلاذبية األرضية يكون

يف حمور اسناد غري قصوري  يكون الشخص b 17.1الناتج عن الكوكب. يف الشكل 

 اما.ادعى اينشتني ان هاتني احلالتني متكافئتني متلقد اجلاذبية. عديم يتسارع يف فراغ 

 ( مراقب يف حالة سكون يف مصعد يف اال اذبي منت مa) 17.1 الشكل

= �⃗⃗� يعطى بت −𝑔𝑗̂ سفليف اجتاه األ( .bاملراقب يف منطقة انعدام للجاذ ) بية، لكن

�⃗⃗� 𝑒𝑙 بتسارع لألعلىاملصعد يتحرك  = +𝑔𝑗̂ فان حمور االسناد  ألينشتني. طبقا

( متكافئني يف كل شيء. ال تواد جتربة ميكن ان متيز أي فرق b( و)aيف )

( dيشاهد مراقب شعاع من الضوء يف مصعد متسارع. ) (cبني حموري االسناد. )

 . ال اذبييتوقة اينشتني سلوك شعاع ضوئي يف ا
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وافرتض انه ال توجد جتربة ميكانيكية او من ذلك اخذ اينشتني هذه الفكرة ملدى ابعد 

غريها يمكن ان متيز بني هاتني احلالتني. هذا يشمل كل ظاهرة )ليس فقط امليكانيكية( هلا 

عىل سبيل املثال افرتض نبضة ضوئية انطلقت بشكل افقي عرب مصعد كام  نتائج مدهشة.

من  .يف الفراغ ، بحيث ان املصعد كان يتسارع إىل األعىلc 17.1يف الشكل  هو موضح

وجهة نظر املراقب يف حمور اسناد قصوري خارج املصعد فان الضوء سوف يتحرك يف 

صعد فان طبقا ملراقب يف املمسار مستقيم بينام تتسارع أرضية املصعد إىل األعىل. اما 

عد نحني إىل األسفل بالنسبة الرضية املصاملسار املقذوف للنبضة الضوئية سوف ي

( a)واملراقب( التي تتسارع نحو األعىل. هلذا فانه باالعتامد عىل التساوي بني اجلزئني )

( للشكل، افرتض اينشتني ان شعاع الضوء جيب أيضا ان ينحني لالسفل بواسطة bو)

هذه  بأوضحت التجاروبالفعل . d 17.1جمال اجلاذبية كام هو موضح يف الشكل 

وجيه تم تلقد وحتقق من هذا التأثري بالرغم من ان مقدار االنحناء كان صغريا.  الظاهرة

بعد ان يقطع مسافة  1cmشعاع ليزر إىل األفق ووجد انه ينحني عن مساره باقل من 

. )مل يسبق لنيوتن ان توقع ان يكون هناك أي انحناء يف نظريته km 6000مقدارها 

 للجاذبية(.

 شتني للنظرية النسبية العامة مها عىل النحو التايل  فرضيتي اين

  كل قوانني الطبيعة هلا نفس الشكل للمراقبني يف أي حمور اسناد سواء كانت

 و ال.أمتسارعة 

  أي حمور اسناد متسارع يف الفراغ عديم فان اجلاذبية تكافئ يف جوار أي نقطة

 اجلاذبية )مبدأ التكافؤ(.

ة التي تتوقعها النظرية النسبية العامة هو ان الزمن يتغري ان واحد من النتائج املبهر

باجلاذبية. ان الساعة املوجودة يف اجلاذبية تعمل ابطأ من ساعة تعمل يف انعدام اجلاذبية. 

كام ان ترددات االشعاع املنبعث من الذرات يف وجود جمال جاذبية قوي ينزاح ناحية 

النبعاث يف وجود جمال ضعيف. لقد تم األمحر لرتددات اقل عندما يقارن مع نفس ا

رصد هذا االنزياح ناحية األمحر اجلذيب يف اخلطوط الطيفية املنبعثة من النجوم اهلائلة. كام 
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انه قد تم التحقق أيضا من ذلك عىل األرض بمقارنة ترددات اشعة جاما املنبعثة من انوية 

 .2mمنفصلة عن بعضها البعض بمسافات رأسية تساوي 

الفرضية الثانية ان املجال اجلذيب يمكن ان يتحول عند أي نقطة اذا اخرتنا حمور تقرتح 

لقد طور اينشتني طريقة مبتكرة لوصف اسناد متسارع مناسب، يسقط سقوطا حرا. 

التسارع الالزم جلعل جمال اجلاذبية ينعدم. لقد حدد مفهوم حتدب املكان والزمان الذي 

يف الواقع فان حتدب املكان والزمان قد استبدل  يصف تأثري اجلاذبية عند أي نقطة.

بالكامل نظرية نيوتن للجاذبية. طبقا الينشتني ال يوجد هناك أي يشء كالقوة اجلاذبية. 

ان وجود الكتلة يتسبب يف حتدب املكان والزمان بجوار الكتلة وهذا التحدب يفرضه 

 ة.مسار املكان والزمان الذي يتبعه كل االجسام املتحركة بحري

كمثال عىل تأثريات حتدب املكان والزمان 

ختيل مسافرين يتحركان عىل مسارين 

متوازيني يبعدان عن بعضهام البعض بضعة 

امتار عىل سطح األرض وحيافظان عىل اجتاه 

 .من خطوط الطولالشامل عىل امتداد خطني 

عندما يرصدان بعضهام البعض بالقرب من 

ان خط االستواء فان كل واحد سوف يدعي 

مسارمها متوازيان متاما. ومع وصوهلام اىل 

القطب الشاميل فاهنام يالحظان اهنام يتحركان 

بالقرب من بعضهام البعض ويتقابالن عند 

. هلذا فاهنام يدعيان اهنام القطب الشاميل

يتحركان عىل مسارين متوازيني لكن يقرتبان 

من بعضهام البعض، كام لو ان هناك قوة 

نتيجة ستنتج املسافرين هذه الجتاذبية بينهام. ي

باالعتامد عىل خربهتام اليومية للحركة عىل 

اسطح مستوية. من خالل هذا التمثيل 

 
األربعة املضيئة هي عبارة  البقة

عن صور لنفس ا رة الت قد 

اارفت حول كتلة هائلة 

موضوعة بني ا رة واألرض. 

يعمل ايسم اهلائل كعدسة 

تسبب يف تركيز االشعة املتباعة 

الصادرة عن ا رة وجتميعها على 

األرض. ادير بالذكر انه اذا كان 

رض له ايسم اهلائل بني ا رة واال

كتلة منت مة التوزية فاننا سوا 

نرصد حلقة دائرية بدال من النقاط 

 .ربعةاأل
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التخييل نستنتج اهنام يتحركان عىل اسطح منحنية، وان الشكل اهلنديس لالسطح املنحنية 

ستبدل تتسبب هذا التقارب وليست اجلاذبية. بطريقة مشاهبة فان النظرية النسبية العامة 

 .او حمدب دالالت القوى بحركة االجسام خالل مكان وزمان منحني

واحدة من توقعات النظرية النسبية العامة هو ان اشعة الضوء متر بالقرب من الشمس 

ان منحني بسبب كتلة الشمس. لقد تم التحقق من هذا ب ان تنحرف يف مكان وزمجي

بجوار الشمس عندما حدث كسوف التوقع عندما رصد الفلكيون انحراف اشعة الضوء 

كيل للشمس والذي حدث مبارشة بعد احلرب العاملية األوىل كام هو موضح يف الشكل 

 . عندما تم اإلعالن عن هذا االكتشاف اصبح اينشتني مشهورا عامليا.18.1

أصبح تركيز الكتلة كبريا جدا كام هو متوقع عند استنزاف كل الوقود النووي لنجم اذا 

. فانه يف هذه black holeار إىل حجم صغري جدا يعرف باسم الثقب األسود هائل وينه

احلالة يكون حتدب املكان والزمان كبريا جدا داخل مسافة حمددة من مركز الثقب األسود 

 وعندها فان كل املادة والضوء ينحرس داخل الثقب األسود.

 
 

س. بسبب هذا ااراا شعاع ضوئي مستقيم مير بالقرب من الشم 19.1 الشكل

 gravitationalالتجمثري فان الشمس او أي اسم اخر ميكن اعتباره عدسة ااذبية 

lens. 
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 مفاهيم وتعريفات واساسيات

 

 هي  �⃗⃗�جلسيم يتحرك برسعة  linear momentumالصيغة النسبية لكمية احلركة اخلطية 

�⃗⃗� =
𝑚�⃗⃗� 

√1 −
𝑢2

𝑐2

= 𝛾𝑚�⃗⃗�               (1.19) 

 تعرف عىل النحو التايل   �⃗⃗�املؤثرة عىل جسيم كمية حركته اخلطية هي   𝐅القوة النسبية 

𝐅 ≡
𝑑�⃗⃗� 

𝑑𝑡
                  (1.20) 

 الفرضيتان االساسيتني للنظرية النسبية مها 

قوانني الفيزياء جيب ان تكون نفسها يف كل حماور االسناد املرجعية  . مبدأ النسبية:1

 صورية.الق

، m/s 810 = 3.00 cان رسعة الضوء يف الفراغ هلا نفس القيمة  . ثبات رسعة الضوء:2

يف كل حماور االسناد القصورية، بغض النظر عن رسعة املراقب او رسعة املصدر الباعث 

 للضوء.

 

 النتائج الثالثة للنظرية النسبية اخلاصة هي عىل النحو التايل:

  اللحظة بالنسبة ملراقب ليست بالرضورة ان االحداث التي حتدث يف نفس

 حتدث يف نفس اللحظة بالنسبة ملراقب اخر يف حالة حركة بالنسبة لألول.

  الساعات املتحركة بالنسبة ملراقب تتحرك ببطء بمعامل𝛾 = (1 − 𝑣2/𝑐2)−1/2 .

 .time dilationتعرف هذه الظاهرة بالتأخري الزمني 

 ة يف منكمش اقل من الطول األصيل حيث تبدوركة الجسام املتحتقاس اطوال ا

𝛾/1اجتاه احلركة بمعامل  = (1 − 𝑣2/𝑐2)1/2 تعرف هذه الظاهرة باسم .

 .length contractionاالنكامش الطويل 
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لتحقيق فرضيات النظرية النسبية جيب ان نقوم باستبدال معادالت جاليليو للتحويالت 

 بمعادالت لورنز 

𝑥′ = γ(𝑥 − 𝑣𝑡)      𝑦′ = 𝑦       𝑧′ = 𝑧        𝑡′ = 𝛾 (𝑡 −
𝑣

𝑐2
𝑥)         (1.11) 

𝛾حيث ان  = (1 − 𝑣2/𝑐2)−1/2  وحمور االسنادS’  يتحرك يف اجتاه حمورx  برسعةv 

 .Sبالنسبة ملحور االسناد 

 

 الصيغة النسبية ملعادلة لورنز لتحويل الرسعة هي 

𝑢𝑥
′ =

𝑢𝑥 − 𝑣

1 −
𝑢𝑥𝑣
𝑐2

                       (1.16)

𝑢𝑥حيث ان 
مركبته كام  𝑢𝑥و ’Sلرسعة جسم كام تقاس يف حمور االسناد xهي املركبة  ′

 .Sتقاس يف حمور االسناد 

 

 الصيغة النسبية لطاقة حركة جسيم تعطى بالعالقة التالية 

𝐾 =
𝑚𝑐2

√1 −
𝑢2

𝑐2

− 𝑚𝑐2 = (𝛾 − 1)𝑚𝑐2                      (1.23) 

 للجسيم  RE( يعرف بطاقة السكون 23.1يف املعادلة ) 𝑚𝑐2احلد الثابت 

𝐸𝑅 = 𝑚𝑐2                    (1.24) 

 

 الطاقة الكلية للجسيم تعطى بالعالقة التالية 

𝐸 =
𝑚𝑐2

√1 −
𝑢2

𝑐2

= 𝛾𝑚𝑐2                    (1.26) 

 كمية احلركة اخلطية النسبية جلسيم ترتبط مع الطاقة الكلية من خالل املعادلة التالية 

𝐸2 = 𝑝2𝑐2 + (𝑚𝑐2)2           (1.27) 
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 Objective Questionsأسئلة موضوعية 

ة؟ هناك اكثر بية اخلاصالتالية تعترب فرضيات أساسية للنظرية النس العباراتأي من  .1

( تعتمد رسعة الضوء b( الضوء يتحرك خالل مادة تعرف باالثري. )aصيحية. ) عبارةمن 

( تعتمد قوانني الفيزياء عىل cعىل حمور االسناد املرجعي القصوري الذي يقاس فيه. )

ناد س( تعترب قوانني الفيزياء متكافئة يف كل حماور االdحمور االسناد القصوري املرجعي. )

( ال تعتمد رسعة الضوء عىل حمور االسناد القصوري الذي تقاس eاملرجعية القصورية. )

 فيه.

ومن ثم نقوم بقياس نفس . 0Vنقوم بقياس حجم مكعب يف حالة سكون بمقدار  .2

املكعب عندما يمر عنك يف اجتاه يوازي جانب واحد من املكعب. رسعة املكعب هي 

c0.980  5بحيث ان  هل ا .( حلجم املقاس يكونa )/250V ( أوb )/50V ( أوc )0V  أو

(d )0V5 ( أوe )0V25 ؟ 

مبتعدة عن مراقب عىل األرض، أي من العبارات التالية  vعندما تتحرك سيارة برسعة  .3

تكون صحيحة عن قياس رسعة شعاع الضوء الصادر عن مصابيحها؟ هناك اكثر من 

( يقيس b. )c + vألرض رسعة الضوء عىل اهنا ( يقيس املراقب عىل اaعبارة صحيحة. )

( يقيس املراقب عىل األرض رسعة الضوء عىل c. )cسائق السيارة رسعة الضوء عىل انه 

( يقيس املراقب عىل e. )c – v( يقيس سائق السيارة رسعة الضوء عىل اهنا d. )cانه 

 .c – vاألرض رسعة الضوء عىل اهنا 

ومتر عىل مراقب عىل األرض.  0.500cتتحرك برسعة  مركبة فضائية هلا شكل كروي .4

( شكل اسطواين b( كروي )aما هو شكل العربة التي يرصدها مراقب عندما متر عنه؟ )

( d( شكل وسادة دائرية، مسطحة عىل امتداد اجتاه احلركة )cمتمددة عىل اجتاه حركتها )

 شكل خمروطي رأسه يف اجتاه حركته.

بتة ركبة فضائية يف الفضاء اخلارجي يف خط مستقيم برسعة ثارجل فضاء يتحرك يف م. 5 

( سوف a. أي من املؤثرات التالية سوف يتعرض هلا رجل الفضاء؟ )0.500cمقدارها 

( معدل نبضات القلب سوف c( يشعر بصعوبة يف التنفس. )bيشعر انه اثقل وزنا. )
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ال توجد إجابات  (e( احد ابعاد املركبة الفضائية سوف يصبح اقرص. )dتتغري. )

 صحيحة.

دقات  يقيس مراقب عىل األرضتتحرك مركبة فضائية ومتر عن األرض برسعة ثابتة.  .6

عقرب ساعة بمعدل يساوي ثلث معدل ساعة عىل األرض. ما هو معدل دقات الساعة 

( اهنا تدق بمعدل اكرب بثالثة aعىل األرض كام يقيسها مراقب يف املركبة الفضائية؟ )

( اهنا تدق بنفس c( اهنا تدق بمعدل ثالثة مرات مقارنة بساعته. )bاعته. )مرات من س

( اهنا تدق بمعدل اقل من ثلث e( اهنا تدق بمعدل ثلث ساعته. )dمعدل ساعته. )

 ساعته.

ساعتان متامثلتني وضعتا بجانب بعضهام البعض وتم ضبطهام بدقة. واحدة بقت عىل  .7

حول الكرة األرضية وتدور برسعة يف اجتاه  األرض واألخرى وضعت يف مدار دائري

( تتحرك ارسع aيقوم مراقب عىل األرض بالقياسات، هل الساعة املتحركة )( iالرشق. )

( ii( تتحرك بمعدل اقل؟ )c( تتحرك بنفس املعدل، أو )bمن الساعة عىل األرض، أو )

( قراءهتا تتأخر aا حيدث؟ )ذلك، ماذعادت الساعة املتحركة إىل موضعها األصيل، وبعد 

( c( اهنا تتأخر عن الساعة األرضية بمعدل ثابت. )bاكثر فاكثر عن الساعة األرضية. )

( e( اهنا تقدم عن الساعة األرضية بمقدار ثابت. )dاهنا تتزامن مع الساعة األرضية. )

 اهنا تقدم اكثر واكثر عن الساعة األرضية.

( بروتون، b( فوتون، و)a  )Eكلية مقدارها فيام ييل ثالثة جسيامت كلها متتلك طاقة . 8

 ( الكرتون. رتب مقداير كمية احلركة للجسيامت من األكرب إىل األصغر.cو)

9. (i( هل رسعة الكرتون هلا قيمة قصوى؟ )a نعم وهي رسعة الضوء )c (b نعم )

( نعم a( هل مقدرا كمية حركة االلكرتون متتلك قيمة قصوى؟ )ii( ال )cبرسعة أخرى )

هل يكون لطاقة حركة االلكرتون قيمة ( iii( ال. )c( نعم بقيمة أخرى )b) cemوهي 

 ( ال.d( نعم بقيمة أخرى )c) 2cem1/2( نعم وهي b) 2cem( نعم وهي aقصوى؟ )

http://www.trgma.com/


78 

 

 د. حازم فالح سكيك

جسم فلكي بعيد )نجم الكويزار( يتحرك مبتعدا عنا برسعة تساوي نصف رسعة  .10

c (b )( اكرب من aمن نجم الكويزار؟ ) ي سوف نستقبلهذالضوء. ما هي رسعة الضوء ال

 .c/2و 0( بني d) cو c/2( بني c) cيساوي 

 Conceptual Questionsسئلة نظرية أ

. افرتض الكرتون يتحرك خالل املاء برسعة Mm/s 230رسعة الضوء يف املاء هي  .1

250 Mm/s.هل هذا يتناقض مع مبدأ النسبية؟ ارشح . 

ل ساق فانه من الرضوري ان نرصد موضعي طريف الساق ارشح ملاذا عندما نقيس طو .2

 قد تم رصدمها يف نفس اللحظة.

يصل قطار يف اجتاهك برسعة كبرية عندما كنت تقف عىل رصيف االنتظار. عندما  .3

فن بتشغيل مقطوعة موسيقية لبيتهو تقومان ببدءيمر مراقب يف القطار عنك فانكام 

املشغلني سوف ينتهي من املعزوفة قبل  ( طبقا لك أي منa. )MP3بواسطة جهاز 

ا لو؟ طبقا للمراقب عىل القطار أي من املشغلني ينتهي من املعزوفة قبل ذ( ماbاالخر؟ )

 أي من املشغلني يف احلقيقة ينتهي من املعزوفة أوال؟( cاالخر؟ )

 50m/sاذكر ثالثة طرق يف حياتنا اليومية سوف تتغري اذا كانت رسعة الضوء هي  .4

 .فقط

 كيف يمكن التعبري عن التسارع عىل منحنى املكان والزمان؟ .5

 ارشح كيف يستخدم تأثري دبلر مع أمواج امليكروويف لتحديد رسعة السيارات. .6

يف العديد من احلاالت، وجد نجم باجلوار يمتلك كوكب كبري يدور حوله، بالرغم  .7

ة منفصلة عن ضوء النجم. من ان الضوء من القادم من الكوكب ال يمكن رؤيته بصور

باستخدام فكرة نظام يدور حول مركز ثقله وظاهرة انزياح دبلر للضوء، ارشح كيف 

 يمكن لرجل فضاء ان حيدد وجود الكوكب الغري مرئي.
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ا حيدث لكمية ذا تضاعفت رسعة اجلسيم، ماذ. اc/2يتحرك جسيم برسعة اقل من . 8

 حركته؟

إىل  m من املستحيل ان نقوم بترسيع جسم كتلتهاعطي تفسريا فيزيائيا لتوضح انه . 9

 رسعة الضوء حتى مع التأثري عليه بقوة متواصلة.

10. (a تصف ميكانيكا نيوتن بشكل صحيح اجسام تتحرك برسعات عادية واملكيانكيا )

ختتزل إىل ( امليكانيكا النسبية bالنسبية تصف اجسام تتحرك برسعات عالية جدا. )

الة ان اجلسم اصبح يتحرك برسعات صغرية باملقارنة مع رسعة ميكانيكا نيوتن يف ح

 (.b( و)aالضوء. ناقش ذلك باملقارنة مع كال من )

ة اذا ماذا أرى يف املرآ"انه يقال ان اينشتني يف مقتبل عمره طرح هذا االستفسار،  .11

محلتها معي وترحكت برسعة قريبة من رسعة الضوء؟ كيف يمكنك ان جتاوب عىل هذا 

 ستفسار؟اال

12. (i وضع جسم عند )

من مرآة مقعرة كام  p > fاملوضع 

هو موضح يف الشكل 

CQ1.12a حيث ان ،f  هو البعد

يف خالل فرتة البؤري للمرآة. 

زمنية حمدودة حترك اجلسم إىل 

 Fاليمني عند نقطة بؤرة املرآة 

معلق  ( مؤرش ليزرiiاثبت ان صورة اجلسم تتحرك برسعة اكرب من رسعة الضوء. )

. اثبت ان بقعة CQ1.12bبشكل افقي ويدور برسعة كبرية كام هو موضح يف الشكل 

الضوء التي تظهر عىل الشاشة البعيدة يمكن ان تتحرك عرب الشاشة برسعة اكرب من 

( ال يمكن ان تنتهك مبدأ ان املادة ii( و)i( ناقش ان التجربتني )iiiرسعة الضوء. )

 تتحرك برسعة اكرب من رسعة الضوء يف الفراغ.والطاقة واملعلومات يمكن ان 

 

 

 CQ1.12الشكل 
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بالنسبة ملحاور االسناد املرجعية كيف ختتلف النظرية النسبية العامة عن النظرية  .13

 النسبية اخلاصة؟

ساعتني متامثلتني يف نفس املنزل واحدة يف الطابق العلوي واألخرى يف الطابق  .14

 ح.السفيل. أي من الساعتني تعمل بشكل ابطأ؟ ارش

 

 

 Problemsمسائل 

 

 .1. تشير إلى مسائل تحدي .3 تشير لمسائل متوسطة الصعوبة .2 تشير لمسائل تطبيق مباشر .1
تشير إلى مسائل لها حل مفصل فيديو على  .1 حل مفصل في دليل الطالب اإلرشاديمسائل لها 

مسائل رمزية تتطلب  تشير إلى Sتشير إلى مسائل تحتاج إلى حل وتفسير  Q|Cموقع داعم للكتاب. 
تشير إلى مسائل مزدوجة تطور مفاهيم برموز وقيم  Shadedتشير إلى مسائل إرشادية  GPتفسير 
 عددية.

 

 The Principle of Galilean Relativityمبدأ جاليليو للنسبية  1.1الفصل 

بالنسبة إىل األرض. القى  m/s 10.0برسعة مقدارها  P1.1تتحرك العربة يف الشكل  .1

بالنسبة للعربة. ما  m/s 20.0الشخص الواقف عىل العربة كرة للخلف برسعة مقدارها 

 هي رسعة الكرة كام يقيسها املراقب عىل األرض؟

 

 P1.1الشكل 
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الحظ مراقب يف حمور اسناد خمترب ان قانون نيوتن الثاين متحقق. افرتض ان قياس  .2

 ي لرسعات صغرية باملقارنة معالقوى والكتل يكون متساوي يف أي حمور اسناد مرجع

( اثبت ان قانون نيوتن الثاين متحقق أيضا ملراقب يتحرك برسعة ثابتة aرسعة الضوء. )

( اثبت ان قانون نيوتن bوصغرية بالنسبة لرسعة الضوء، وبالنسبة ملحور اسناد املخترب. )

 الثاين غري متحقق يف حمور اسناد يتحرك مرورا باملخترب بتسارع ثابت.

ا ذا كان هذ. اkm/s 29.8تبلغ رسعة األرض يف مدارها  .3

، P1.3للرياح االثريية يف الشكل   �⃗⃗�هو مقدار الرسعة 

يف الفراغ وحمصلة   �⃗�بني رسعة الضوء  اوجد الزاوية 

 ا كان هناك اثري.ذرسعة الضوء ا

 20.0تتحرك برسعة مقدارها  kg 2000سيارة كتلتها  .4

m/s 1500أخرى كتلتها  تصطدم بسيارة ساكنة 

kg وتلتصق هبا عند إشارة مرور. اثبت ان كمية احلركة

يف اجتاه  m/s 10.0حمفوظة يف حمور اسناد يتحرك برسعة 

 حركة السيارة.

 

 The Michelson-Morley Experimentجتربة ميكلسون مورلي  2.1الفصل 

 Einstein’s Principle of Relativityمبدأ اينشتني للنسبية  3.1الفصل 

 نتائج النظرية النسبية اخلاصة 4.1الفصل 

                     Consequences of Special Theory of Relativity 

ما هي الرسعة التي جيب ان تتحرك هبا عصاة طوهلا مرت لتنكمش ويصبح طوهلا  .5

0.500 m؟ 

6. Q|C  عصاة طوهلا مرت تتحرك برسعة مقدارهاc0.900  األرض بالنسبة إىل سطح

( ما هو طول العصاة كام aوتقرتب من مراقب يف حالة سكون بالنسبة لسطح األرض. )

 

 P1.3الشكل 
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( اذا بدأ املراقب بالركض يف اجتاه aكيف تتغري  اجابتك للجزء )( bيقيسه املراقب؟ )

 العصاة؟

ما هي الرسعة التي تتحرك هبا ساعة اذا كان معدل دقاهتا يعادل نصف معدل دقات  .7

 سكون بالنسبة للمراقب؟ساعة يف حالة 

 0.990cيف طبقات اجلو العليا ويتحرك برسعة تصل إىل  muonيتكون جسيم امليون  .8

قبل ان يضمحل ويتحول إىل  km 4.6يف اجتاه مراقب عىل سطح األرض ملسافة مقدارها 

−𝜇الكرتون ونيوترون ومضاد النيوترون ) → 𝑒− + 𝑣 + �̅�( .)a ما هي الفرتة الزمنية )

ما هي املسافة التي تقطعه األرض كام ( bلتي يعيشها امليون كام تقاس يف حمور اسناده؟ )ا

 تقاس يف حمور اسناد امليون؟

هي وحدة قياس املسافة وتعرف بالسنة الضوئية( عن األرض.  ly) ly 5.00يبعد نجم  .9

ها املسافة يما هي الرسعة التي جيب تتحرك هبا مركبة فضائية يف رحلة إىل النجم وتكون ف

 ؟ly 2.00املقطوعة كام يقيسها مراقب يف املركبة الفضائية وتساوي 

بالنسبة إىل األرض. يقيس رجل  c0.500يتحرك رجل فضاء يف مركبة فضائية برسعة  .10

نبضة لكل دقيقة. نبضات قلب رجل الفضاء ترسل  75.0الفضاء نبض قلبه بمعدل 

ركبته الفضائية تتحرك يف اجتاه عمودي عىل بواسطة الراديو إىل األرض عندما كانت م

( ما هو معدل نبضات قلب رجل aاخلط الواصل بني املركبة واملراقب عىل األرض. )

( ماذا لو؟ ما هو معدل نبضاته اذا أصبحت bالفضاء كام يقيسه مراقب عىل األرض؟ )

 ؟0.990cرسعة املركبة الفضائية 

ن املرورية. عندما اوقفه رجل البوليس قال له ايقود فيزيائي سيارته ويقطع اإلشارة . 11

يبدو اخرض وطوله  nm 650ي طوله املوجي ذظاهرة دبلر جعلته يرى الضوء األمحر ال

. اال ان رجل البوليس اصدر له خمالفة مرورية. ما هي الرسعة التي كان nm 520املوجي 

 يتحرك هبا الفيزيائي طبقا لوجهة نظره؟
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اء ان خيربك رجل الفضركبة فضائية تتحرك برسعة عالية. يمر رجل فضاء عىل م .12

. طبقا ملالحظتك، m 19.0وانه يقيس طول مركبتك املامثلة ملركبته  m 20.0طول مركبته 

(a(ما هو طول مركبتك، و )b(ما هو طول املركبة الفضائية لرجل الفضاء، و )c ما هي )

 رسعة رجل الفضاء بالنسبة ملركبتك؟

يقوم مراقب يف املركبة . 0.800cفضائية مبتعدة عن األرض برسعة  تتحرك مركبة .13

. ما هي s 3.00الفضائية بقياس الفرت ة الزمنية لدورانه حول نفسه دورة واحدة يساوي 

 الفرتة الزمنية الالزمة هلذه الدورة طبقا ملراقب عىل األرض؟

ن هذه القيمة فان ؟ الحظ انه لرسعات اقل م = 1.010التي جتعل  vما هي قيمة  .14

 ؟%1كال من التأخري الزمني واالنكامش الطويل يتأثران بمقدار اقل من 

عندما يمر من  c0.950يتحرك برسعة مقدارها  m 100قطار رسيع طوله األصيل  .15

عندما يرصد مراقب خارج النفق جيد ان . m 50.0خالل نفق طوله األصيل يساوي 

ان كذلك فام هو الزمن الكيل لتمر هناية القطار اخللفية القطار بالكامل يدخل النفق؟ اذا ك

 من النفق؟

يف حمور  ly 20.0الذي يبعد  Xن سبيدو وجوسلو تركا األرض إىل الكوكب االتوأم .16

س . التوأمني هلام نفس العمر وغادرا يف نفاسناد بحيث ان كال الكوكبني يف حالة سكون

وجوسلو برسعة  0.950cبة سبيدو برسعة اللحظة عىل مركبتني خمتلفتني. تتحرك مرك

0.75c( .a احسب فرق العمر بني التوأمني بعد ان هتبط مركبة جوسلو عىل الكوكب )

X( .bأي من التوأمني اكرب؟ ) 

متر بمراقب عىل األرض. طبقا هلذا املراقب،  m 300مركبة فضائية طوهلا األصيل  .17

ر املركبة الفضائية من نقطة ثابتة. احسب لتم µs 0.750فانه يتطلب فرتة زمنية مقدارها 

 رسعة املركبة الفضائية كام يقيسها مراقب عىل األرض.
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18. S  مركبة فضائية طوهلا األصيلpL  متر بمراقب عىل األرض. طبقا هلذا املراقب فانه

لتمر املركبة الفضائية من نقطة ثابتة. احسب رسعة املركبة  tيتطلب فرتة زمنية مقدارها 

 ضائية كام يقيسها مراقب عىل األرض.الف

كام تقاس بواسطة ساعة مماثلة  h 1.00ملدة  km/h 1000تتحرك ساعة ذرية برسعة  .19

ما مقدار النانوثانية التي تأخرها الساعة  h 1.00عىل األرض. عند هناية الفرتة الزمنية 

 املتحركة باملقارنة مع ساعة عىل األرض؟

رة تبعد عنا عدة سنوات ضوئية. مستوى مدار الكوكب كوكب فضائي يدور يف جم .20

عمودي عىل اخلط الواصل بني املجرة والشمس، بحيث ان الكوكب يف موضع ثابت 

 57.0بالنسبة للشمس. قام سكان هذا الكوكب ببث راديو عىل القناة الثانية عند تردد 

MHzالفرق بني ا كان خط األفق نحونا يف مستوى مدار الكرة األرضية. اوجد . اذ

لألرض  نتيجة للحركة املداريةالرتددات العالية والرتددات املنخفضة التي يستقبلها 

 حول الشمس.

( اثبت ان a. )cصغرية باملقارنة مع  svيرتاجع مصدر ضوئي عن مراقب برسعة  .21

 االنزياح يف الطول املوجي يعطى بالعالقة 

∆


≈

𝑣𝑠

𝑐
 

( bاح نحو األمحر الن الضوء املرئي ينزاح ناحية األمحر. )تعرف هذه الظاهرة باالنزي

والقادم من جمرة يظهر انزياح نحو األمحر بمقدار   = 397 nmقياسات طيفية للضوء عند 

20.0 nmما هي رسعة املجرة؟ . 

22. Q|C  كر يف الصحف ان ذمرة، و22يدور رجل فضاء حول األرض  1963يف العام

( افرتض ان رجل الفضاء aمليثانية لكل ثانية. ) 2الفضاء يف كل دورة زاد عمر رجل 

فوق األرض يف مدار دائري، احسب الفارق الزمني بني  km 160كان عىل ارتفاع 

 دورة. يمكنك ان تستخدم التقريب التايل  22شخص عىل األرض ورجل الفضاء لـ 
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1

√1 − 𝑥
≈ 1 +

𝑥

2
 

 قد أعطت معلومات دقيقة؟ ارشح. ( هل يف اعتقادك ان الصحافةbصغرية. ) xلقيم 

( عىل النحو التايل. تصدر أمواج P1.23رصد رادار رشطة املرور رسعة سيارة ) .23

ميكروويف برتدد معروف بدقة يف اجتاه السيارة. السيارة املرسعة تعكس أمواج 

امليكروويف بانزياح دبلر. تستقبل األمواج املنعكسة وتندمج مع األمواج الصادرة. 

( aظاهرة الرضبات بني اشاريت أمواج امليكروويف. يقاس تردد الرضبات. ) حتدث

، اثبت ان vملوجة كهرومغناطيسية تنعكس وتعود إىل مصدرها األصيل عن مرآة رسعتها 

 املوجة املنعكسة هلا الرتدد

𝑓′ =
𝑐 + 𝑣

𝑐 − 𝑣
𝑓 

اقل  v( الحظ ان bهو تردد املصدر. ) fحيث ان 

تردد الرضبات يمكن ان ، اثبت ان cبكثري من 

( ما هو تردد c. )/v= 2 beatfيكتب عىل النحو 

الرضبات الذي يقاس للسيارة عندما يكون رسعتها 

30.0 m/s  10.0اذا كان تردد أمواج امليكروويف 

GHz( ؟d( اذا تم قياس تردد الرضبات يف اجلزء )c )

 ، ما هي دقة قياس الرسعة؟Hz 5.0±بدقة يف حدود 

 

 معادالت حتويالت لورنز 5.1الفصل 

                    The Lorentz Transformation Equations 

نبضتني ضوئيتني تصدران من نفس املكان، لكن تفصلهام فرتة زمنية  1رصد مراقب  .24

. µs 9.00فقد رصد الفرتة الزمنية بني النبضتني تساوي  2. اما املراقب µs 3.00مقدارها 

(aما رسعة املراقب ) 1بالنسبة للمراقب  2( ؟b طبقا للمراقب )ما هو الفارق املكاين  2

 للنبضتني؟

 

 P1.23الشكل 
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، وضوء s 9-10×= 1.00 Rtوالزمن  m Rx 3.00 =ضوء فاليش امحر عند املوضع  .25

، كل هذه القياسات يف حمور االسناد s 9-10×= 9.00 Btو m Bx 5.00 =فاليش ازرق عند 

S اما حمور االسناد .S’ منتظمة إىل اليمني ونقطة األصل هلا عند نفس  تتحرك برسعة

 عند نفس املوضع يف حمورفالشني ضوئني ال. تم رصد كال الt = t’ = 0عند  Sالنقطة لـ 

( اوجد موضع الضوئني الفالشني b. )’Sو S( اوجد الرسعة النسبية بني a. )’Sاالسناد 

  ؟’Sمحر يف حمور االسناد ( عند أي زمن يصدر الضوء الفاليش األc. )’Sيف حمور االسناد 

عند النقطة  Aيقيس حدثني يف نفس اللحظة. احلدث  Sيف حمور اسناد  1مراقب  .26

(50.0 m, 0, 0)  2010يناير من العام  15وهو الزمن العاملي يف  9:00:00عند اللحظة .

 يف حمور االسناد 2عند نفس اللحظة. اما املراقب  (m, 0, 0 150)عند النقطة  Bاحلدث 

S’  0.800يتحرك برسعةcî وقد الحظ أيضا احلدثني. يف حمور االسناد ،S’ أي حدث ،

 حيدث أوال وما هو الفارق الزمني بني احلدثني؟

وموجهة  m l 2.00 =ساق متحركة طوهلا  .27

بالنسبة الجتاه احلركة كام هو  o= 30.0 بزاوية 

. 0.995c. رسعة الساق P1.27موضح يف الشكل 

(aما ه )( و الطول األصيل للساق؟b ما هي )

 حمور االسناد األصيل؟الزاوية يف 

 

 معادالت حتويل السرعة لرونز 6.1الفصل 

The Lorentz Velocity Transformation 
Equations 

مواد منبعثة يف اجلزء األيمن  P1.28يوضح الشكل  .28

العلوي من الصورة صادرة من جمرة يف اجلزء االيرس 

 ه االنبعاثات هي ثقوب سوداء يفقد ان هذالسفيل. يعت

مركز املجرة. افرتض انبعاثني من املواد صدرت من 

 

 P1.27الشكل 

 

 P1.28الشكل 
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بالنسبة ملركز املجرة.  0.750cمركز املجرة يف اجتاهني متعاكسني. رسعة كل من انبعاثني 

 احسب رسعة كل انبعاث بالنسبة لألخر. 

كام هو موضح  v = 0.80cتتحرك مركبة فضائية معادية مبتعدة عن األرض برسعة  .29

بالنسبة  u = 0.90cاذا حلقت دورية دفاعية فضائية تلك املركبة برسعة . P1.29يف الشكل 

إىل األرض. يقيس مراقب عىل األرض رسعة جتاوز املركبة الدفاعية للمركبة املعادية 

كام  ة. ما هي رسعة املركبة الدفاعية بالنسبة للمركبة املعادي0.10cبرسعة نسبية مقدارها 

 يقيسها ركاب املركبة الدفاعية؟

 

 P1.29الشكل 

 

 Relativistic Linear Momentumكمية احلركة اخلطية النسبية  7.1الفصل 

 0.500c( bو) 0.010c( aاحسب كمية احلركة اللكرتون يتحرك برسعة مقدارها ) .30

 .0.900c( cو)

31. Q|C حركته الكالسيكية. يمتلك الكرتون كمية حركة اكرب بثالثة مرات كمية (a )

 ( ماذا لو؟ كيف تتغري النتيجة اذا كان اجلسيم بروتون؟bاوجد رسعة االلكرتون. )

. افرتض ان قيمة املخالفة املرورية تتناسب km/h 90.0اقىص رسعة لطريق رسيع هي  .32

مع مقدار جتاوز كمية حركة السيارة لكمية احلركة عند الرسعة القصوى املحددة. اذا 

اعىل من الرسعة  km/h 100)أي ان هناك  km/h 190ت ان املخالفة للقيادة برسعة علم
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( b؟ )1090 km/h( a. ما هي املخالفة املستحقة للرسعة )80.0$القصوى( هي 

1,000,000,090 km/h؟ 

. ما مقدار االختالف يف مقدار كمية m/s 90.0تتحرك كرة جولف برسعة مقدارها  .33

 .mu/(p – mu)؟ أي اوجد النسبة muقيمة كمية احلركة الكالسيكية عن  pاحلركة النسبية 

تتوافق مع التجربة العملية اذا  p = muالصيغة الغري نسبية لكمية احلركة جلسيم هي  .34

. الي رسعة يصبح استخدام هذه املعادلة يعطي خطأ يف قياس كمية احلركة u << cكانت 

 ؟10.0%( bو) 1.00%( aبمقدار يساوي )

جسيم غري مستقر يف حالة سكون ينفصل تلقائيا إىل جسيمني بكتلتني غري  .35

ا ذ. اkg 27-1.67×10، وكتلة اجلزء االخر kg 28-2.50×10متساويتني. كتلة اجلزء األول 

 بعد االنفصال ما هي رسعة اجلزء االثقل؟ 0.893cكانت رسعة اجلزء االخف هي 

 

 Relativistic Energyالطاقة النسبية  8.1الفصل 

جمموعة من الربوتونات يف معجل يف خمترب فريمي بالقرب من والية شيكاغو  .36

ه ذ( ما هي رسعة هaمرة من طاقة سكوهنا. ) 400االمريكية تعجل إىل طاقة كلية تصل لـ 

 ؟MeV( ما هي طاقة حركتها بوحدة b؟ )cالربوتونات بداللة 

( الطاقة الكلية bسكونه، و)( طاقة a. احسب )c0.950يتحرك بروتون برسعة  .37

 ( طاقة حركته.cللربوتون، و)

38. Q|C (a اوجد طاقة احلركة ملركبة فضائية كتلتها )78.0 kg  انطلقت من النظام

2mu= ½  K( .b )باستخدام املعادلة الكالسيكية  km/s 106الشميس برسعة مقدارها 

نتيجة باملقارنة بني االجابتني ( ارشح الcاحسب طاقة حركته باستخدام املعادلة النسبية. )

 (.b( و)aيف كال من )

. استخدم نظرية طاقة c/2بروتون يف معجل طاقة عالية يتحرك برسعة مقدارها  .39

 .0.995c( bو) 0.750c( aاحلركة والشغل الجياد الشغل الالزم لزيادة رسعته إىل )
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ية احلركة النسب اثبت ان أي جسم يتحرك برسعة اقل من عرش رسعة الضوء، طاقة .40

ا فانه يف كل ذ. هل%1إىل اقل من  2mu= ½  Kتتوافق مع نتيجة املعادلة الكالسيكية 

 ه االجسام.ذاحلاالت تعترب املعادلة الكالسيكية كافية لوصف ه

الطاقة الكلية لربوتون ضعف كتلة سكونه. اوجد كمية احلركة للربوتون بوحدة  .41

MeV/c. 

يف معجل ستانفورد اخلطي  GeV 20.0لطاقة كلية مقدارها  اعترب الكرتونات ترسع .42

( ما هي رسعة االلكرتونات bلاللكرتونات؟ ) ( ما هي قيمة املعامل a. )km 3.00طوله 

( ما هو طول املعجل اخلطي يف حمور اسناد االلكرتون عندما يتحرك cعند هذه الطاقة؟ )

 برسعات عالية؟

( ما a. )0.700cتتسارع إىل رسعة مقدارها  kg 106×2.40مركبة فضائية كتلتها  .43

ا التسارع من وقود املركبة الفضائية، افرتض ان كفاءة املركبة <مقدار اقل طاقة يتطلبها ه

( ما مقدار كمية الوقود الالزم لتزويد املركبة هبذه الطاقة اذا كانت كل طاقة b؟ )100%

 بة الفضائية؟السكون للوقود حتولت بالكامل إىل طاقة حركة للمرك

44. S  2(2وهي  27.1اثبت ان عالقة كمية احلركة والطاقة يف املعادلةmc+(2c2p – 2E ،

 .mu=  pو 2mc=  Eتتبع الصيغة 

. وطاقة السكون للربوتون هي MeV 0.511اذا كانت طاقة السكون لاللكرتون هي  .45

938 MeV 2.00. افرتض ان كال اجلسيمني يمتلك طاقة حركة مقدارها MeV اوجد .

( ما مقدار الزيادة يف رسعة االلكرتون بالنسبة c( الربوتون. )b( االلكرتون و)aرسعة )

( بافرتاض ان كال اجلسمني c( إىل )a( اعد احلسابات يف األجزاء من )dللربوتون؟ )

 .MeV 2000يمتلكان طاقة حركة مقدارها 

؟  ½2muقل من أو اأكرب أة . هل طاقة حركتها الفعليuاعترب سيارة تتحرك برسعة  .46

. يف اجابتك اذكر الكميات  ½2muمخن مقدار االختالف يف طاقة احلركة الفعلية عن 

 التي استخدمتها كبيانات والقيم التي قدرت قياسها هلا. 
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( ومضاد em= 207  µm( يضمحل إىل ميون )em= 273  mبيون يف حالة سكون ) .47

−𝜋عل عىل النحو(. ومعادلة التفا vm 0)نيوترينو  → 𝜇− + �̅�( اوجد .a طاقة حركة )

 ( طاقة مضاد النيوترينو بوحدة االلكرتون فولت.bامليون و)

يف حالة سكون. يضمحل اجلسيم إىل  kg 27-10×= 3.34 mكجسيم غري مستقر كتلته  .48

 للكتلة األوىل وبرسعة c= 0.987 1uبرسعة  xكتلتني يتحركان يف اجتاه حمور 

c0.868 –=  2u للكتلة الثانية. من هذه املعلومات نرغب يف احلصول عىل كتلة كال من .

( هل النظام االبتدائي للجسيم الغري مستقر والذي ينقسم إىل جزئني يكون a. )2و 1

( ما مها النموذجني املناسبني a( باالعتامد عىل اجابتك للجزء )bمعزوال او غري معزوال؟ )

( باستخدام احد النموذجني dللجزئني بعد االضمحالل. ) قيم ( أوجد cهلذه احلالة؟ )

( استخدم النموذج الثاين يف اجلزء e، )2mو 1m( اوجد العالقة بني الكتلتني bيف اجلزء )

(b اوجد العالقة الثانية بني الكتلتني )1m 2وm( .f( قم بحل العالقتني يف اجلزء )d )

 .2mو 1m( انيا للكتلتني eواجلزء )

النصف  ات يفسوبرنوفا ينتج عنهام انوية كل الذر جمني هائلني ينهاران بانفجارن .49

هذه املسألة يمكن السفيل من اجلدول الدوري بواسطة االندماج لالنوية الصغرية. 

  îc= 0.500 �⃗⃗�تتحرك برسعة  kg 26-10×= 1.99 mنمذجتها بالعملية التالية. جسيم كتلة 

. �⃗⃗�  = – 0.500cîيتحرك برسعة  m’ = m/3سيم كتلته تصطدم بشكل مبارش وتلتصق بج

 ما هي كتلة اجلسيم الناتج؟

50 .Q|C S  نجمني هائلني ينهاران بانفجار سوبرنوفا ينتج عنهام انوية كل الذرات يف

النصف السفيل من اجلدول الدوري بواسطة االندماج لالنوية الصغرية. هذه املسألة 

بمركبة رسعة  xتتحرك عىل امتداد حمور  mلية. جسيم كتلة يمكن نمذجتها بالعملية التا

+ u تصطدم بشكل مبارش وتلتصق بجسيم كتلته m/3  يتحرك عىل امتداد حمور يتحركx 

 للجسيم الناتج؟ M. ما هي الكتلة u –مركبة رسعة 

 

 Mass and Energyالكتلة والطاقة  9.1الفصل 
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51. Q|C  1.00عندما يتحد g 8.00ع من اهليدروجني م g  9.00من االكسجني يتكون g 

( هل كتلة a. )J 510×2.86من املاء. خالل هذا التفاعل الكيميائي تتحرر طاقة مقدارها 

( ما مقدار الفرق يف الكتلة؟ bاملاء اكرب او اصغر من كتلة املواد الداخلة يف التفاعل؟ )

(c.ارشح اذا ما كان التغري يف الكتلة يمكن رصده او ال ) 

يف حمطة توليد بالطاقة النووية يتم استبدال قضبان الوقود كل ثالثة أعوام. يمكن  .52

. افرتض ان املحطة تعمل بسعة مقدارها GW 1.00للمحطة ان حتول الطاقة بمعدل 

 ملدة ثالثة أعوام، ما هي مقدار الكتلة املفقودة للوقود؟ 80.0%

دار النقصان يف كتلة الشمس . ما مقW 2610×3.85الطاقة الصادرة عن الشمس هي  .53

 كل ثانية؟

( e-اشعة جاما )عبارة عن فوتونات ذات طاقة عالية( يمكن ان ينتج منها الكرتون ) .54

 ( هلام نفس الكتلة عندما يدخالن يف جمال كهريب لنواة ثقيلة بحيث انe+وبوزيرتون )

-+ e +e  عملية؟. ما هو مقدار اقل طاقة الشعة جاما تلزم النجاز هذه ال 

 

 The General Theory of Relativityالنظرية النسبية العامة  10.1الفصل 

 11( يف مدار دائري بزمن دوري GPSيتحرك قمر صناعي لنظام حتديد املواقع ) .55

( يبث القمر c( احسب رسعته. )b( احسب نصف قطر املدار. )aدقيقة. ) 58ساعة و

حمور اسناد القمر الصناعي. عندما يتم رصد يف  NHz 1,575.42الصناعي برتدد مقداره 

كام هو موضح يف الشكل  GPSهذه اإلشارة عىل سطح األرض بواسطة مستقبالت 

P1.55( ما هو التغري البسيط يف هذا الرتدد بسبب التأخري الزمني؟ ،d االنزياح نحو )

حية األزرق ااألزرق اجلذيب للرتدد طبقا للنظرية النسبية العامة، وقد سميت باالنزياح ن

 للداللة عىل التغري ناحية الرتددات العالية. مقدار التغري البسيط هذا يعطى بـ

∆𝑓

𝑓
=

∆𝑈𝑔

𝑚𝑐2
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هو التغري يف طاقة  gUحيث ان 

يب لنظام اجلسم ذاجلهد اجل

واألرض عندما تتحرك كتلة 

بني نقطتني حيث تم  mاجلسم 

رصد اإلشارة. احسب هذا 

الناتج  يف الرتددالتغري البسيط 

عن التغري يف موضع القمر 

الصناعي من سطح األرض 

( ما هو التغري الكيل البسيط يف الرتدد بسبب كال من التأخري eإىل موضعه املداري. )

 الزمني واالنزياح ناحية األمحر اجلذيب؟

  

 P1.55الشكل 
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 إجابات أسئلة للتفكري

1. (c) 

2. (d) 

3. (d) 

4. (a) 

5. (a) 

6. (c) 

7. (d) 

8. (i) (c); (ii) (a) 

9. (a) m3 > m2 = m1 (b) K3 = K2 .> K1 (c) u2 > u3 = u1 

 

 إجابات املسائل الفردية

1. 10.0 m/s  في اتجاه اليسار 

 rad 5-10 × 9.94 أو درجة 10-3 × 5.70 .3

5. 0.866c 

7. 0.866c 

9. 0.917c 

11. 0.220c 

13. 5.00 s 

، لذا فان القطار السريع يكون بالكامل m 31.2 يقيس المراقب عةى األرض ان الطول يساوي .15

 . m 18.8داخل النفق مع فراغ يساوي 

17. 0.800c 

19. 1.55 ns 

21. (b) 0.0504c 

23. (c) 2.00 kHz (d) 0.075 m/s  0.17 mi/h 

25. (a) 2.50 × 108 m/s (b) 4.98 m (c) -1.33 × 10-8 s 

27. (a) 17.4 m (b) 3.30° 
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29. 0.357c 

31. (a) 
2√2

3
𝑐 = 0.943c = 2.83 × 108 m/s (b) اإلجابة هي نفسها 

33. 4.51 × 10-14 

35. 0.285c 

37. (a) 938 MeV (b) 3.00 GeV (c) 2.07 GeV 

39. (a) 5.37 × 10-11 J = 335 MeV       (b) 1.33 × 10-9 J = 8.31 GeV 

41. 1.63 × 103 MeV/c 

43. (a) 8.63 × 1022 J    (b) 9.61 × 105 kg 

45. (a) 0.979c (b) 0.0652c (c) 15.0 (d) 0.999 99997c; 0.948c; 1.06 

47. (a) 4.08 MeV (b) 29.6 MeV 

49. 2.97 × 10-26 kg 

51. (a) اصغر (b) 3.18 × 10-12 kg (c) انها جزء صغير جدا ال يمكن قيائسه 

53. 4.28 × 109 kg/s 

55. (a) 2.66 × 107 m (b) 3.87 km/s (c) -8.35 × 10-11 

      (d) 5.29 × 10-10 (e) +4.46 × 10-10 
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 سكيك فالح حازمد. 

 غزة – االزهر بجامعة المشارك الفيزياء استاذ

 
 1998-1993 الفترة في غزة - االزهر بجامعة الفيزياء قسم رئيس 

 الفترة من غزة - االزهر بجامعة متوسطةال الدراسات كلية وعميد مؤسس 
1996-2005 

 2000-1998 الفترتين في غزة - االزهر بجامعة والتسجيل القبول عميد 

 2008-2007و

 2000-1994 من الفترة في غزة - االزهر بجامعة االلي الحاسب مدير 

 2000 من الفترة في غزة - االزهر بجامعة المعلومات تكنولوجيا وحدة رئيس-

2005 

 التعليمي الفيزياء موقع مؤسس 

 االلكتروني للتعليم الفيزياء اكاديمية مؤسس 

 العلمي الترجمة مركز مؤسس 

 اليوتيوب على التعليمي الفيزياء قناة مؤسس 

 العصرية الفيزياء مجلة تحرير ورئيس مؤسس 

 زيارة يرجى المعلومات من لمزيد

 التعليمية ياءالفيز لشبكةا
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