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ة متخصصة تصدر في هي مجلة علمية فيزيائي مجلة الفيزياء العصرية

صورة إلكترونية لتصل لكل أبناء األمة العربية، تهتم المجلة بنشر العلوم 

صلة في صورة أخبار ومقاالت الالفيزيائية الحديثة والعلوم ذات 

ومواضيع وتغطي المجلة جوانب عديدة في مجال التكنولوجيا من خالل 

شاركات األعضاء في المتعددة، تستمد المجلة مادتها العلمية من م اأبوابه

منتدى الفيزياء التعليمي وكذلك من مشاركات أساتذة الجامعات في 

مختلف البالد العربية واألجنبية، جاءت فكرة المجلة لتلبي حاجة القارئ 

العربي لتوفير مجلة علمية متخصصة تصل لكل قرائها في أي مكان، 

رنت بصورتها اإللكترونية أو من خالل موقعها على شبكة األنت

www.modernphys.com . تعتبر مجلة الفيزياء العصرية مجلة

 القارئ العربي الذي يبحث عن المعلومة الجديدة والمفيدة.

 أهداف مجلة الفيزياء العصرية

منذ أن بدأت فكرة المجلة وضعنا أمام أعيننا العديد من األهداف التي 

 حة القارئ العربي ومن هذه األهداف ما يلي: تصب في مصل

 ( نشر العلوم الفيزيائية والتكنولوجية باللغة العربية.1)

 ( توفير مصدر علمي للقارئ العربي.2)

( تشجيع األعضاء على االبتكار واإلبداع والمشاركة بالمواضيع 3)

 الفريدة.

متناول  ( نقل المعلومات العلمية خارج أسوار المنتديات لتصبح في4)

 الجميع.

 ( توفير حلقة وصل بين األساتذة والمتخصصين مع طالبهم.5)

( العمل على مساعدة الباحثين الفيزيائيين في تحقيق أهدافهم 6)

 وطموحاتهم ومساعدتهم من خالل أساتذة متخصصين.

المادة العلمية التي تنشر في المجلة هي المواضيع والمقاالت واألخبار 

ة واالستفسارات التي تم طرحها في المنتديات والحوارات واألسئل

عداد المجلة، وكذلك من المقاالت والمواضيع التي ترسل إالمشاركة في 

لعنوان المجلة من قبل المتخصصين والكتاب العرب العلميين من حملة 

الدرجات العلمية وذو الخبرات التقنية، وقد وضعت هيئة تحرير المجلة 

األساسية الختيار مادتها العملية، لتخرج  مجموعة من النقاط والشروط

المجلة تحمل بين طياتها باقة متنوعة من المواضيع العلمية الشيقة 

 والمفيدة.

تفتح هيئة تحرير مجلة الفيزياء العصرية أبوابها لتستقبل كل من يرغب 

في االنضمام لها للعمل معنا بروح الفريق لتحرير ومونتاج صفحات 

لدعوة ألصحاب المنتديات العلمية الراغبين في المجلة، كما ونوجه ا

المشاركة في األعداد القادمة من المجلة من خالل نشر أخبار منتدياتهم 

ونشاطاتهم وتزويد المجلة بالمقاالت العلمية والمفيدة التي ساهم بها 

أعضاء المنتديات ويسعدنا أن نستقبل رسائلكم بالخصوص على عنوان 

 .info@modernphys.comالمجلة 
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حاصلين على درجة قام مجموعة من طالب 

ببناء  Thomas Jefferson High School for Science and Technologyتومس جيفرسون العليا للعلوم والتكنولوجيا  الماجستير في

وهو عبارة عن قمر صناعي نانوي ال   PhoneSatعليه اسم الفون سات واطلق  في صورة مكعب TJ3Satقمر صناعي صغير يعرف باسم 

والية فرجينيا في الساعة  في ، ويعد هذا القمر الصناعي اول قمر يتم بناؤه بواسطة طالب مدرسة وسوف يتم اطالقهكيلوجرام 1يتجاوز وزنه 

 .2213-11-22السابعة والنصف مساءا من يوم 

وتعتمد فكرته على تقنية الهواتف الذكية الذي استغرق  انش 4يبلغ قطر القمر الصناعي 

بناؤه كجزء من برنامج وكالة ناسا  ةطالبا، وجاءت فكر 52بناؤه سبعة سنوات وشارك فيه 

لالقمار الصناعية النانوية التعليمية الذي يسعى لجذب اهتمام الطلبة لدراسة العلوم 

في   PhoneSatذا القمر الصناعي والهندسة والتكنولوجيا والرياضيات. عندما يصبح ه

مداره في الفضاء فانه سوف يرسل ويستقبل المعلومات من الطلبة وهواة مستخدمي 

الراديو على األرض. يتم ارسال البيانات عبر موقعهم على االنترنت والجمل النصية التي 

يتلقى يتم الموافقة عليها سوف ترسل إلى القمر الصناعي في الفضاء. وفي المقابل سوف 

 المستخدمين على األرض تفسير صوتي للجمل النصية عبر ترددات الراديو.

 يمكنك متابعة اطالق الفون سات عبر موقع المشروع من هنا

http://www.phonesat.org/ 

 فيديو يوضح فكرة الفون سات وهدفه

http://www.youtube.com/watch?v=wTvaU24BZMA 

 

 

 
بوظيفة السكرتير قريبا يتوقع الخبراء أن الهواتف الذكية ستقوم 

الرقمي وستتعامل مع حجم أكبر من المعلومات المتنوعة أكثر 

سيتحقق حسب المعلومات التي يقوم وهذا االمر  .من اإلنسان

صاحب الهاتف الذكي بتخزينها على السحابة االلكترونية 

الخاصة به في فضاء االنترنت. سيقوم الهاتف الذكي باستخدام 

التقويمات الشخصية ألصحابها اجندة من المخزنة كل المعلومات 

وستحلل قراءات مرسالت مختلفة وستنطلق في مقترحاتها من 

 د اإلنسان وغير ذلك. تواجمكان 

حيث يكفي المزايا تحقق جزء من هذه االن وفي يومنا هذا 

" الذي google nowالمساعد الشخصي تحت عنوان "استخدام 

في بداية األمر ستأخذ الهواتف الذكية  .ندرويداأليعمل في أجهزة 

على عاتقها تنفيذ مهام روتينية متنوعة حيث ستضع قوائم باجندة 

مية الصحابها وسترسل رسائل التهنئة بمناسبة أعياد االعمال اليو

الميالد إلى أصدقاء أصحابها، كما سترد على مراسالت البريد 

ثم ستقع عناصر أخرى من حياة اإلنسان تحت سيطرة الهواتف  .االلكتروني وستختار أفضل خطوط للسير آخذة بعين االعتبار أماكن االزدحام

 .عبر األسواق االلكترونية عند االشتراك المسبق بهامشتريات الار عن حاالت التأخر والقيام بالذكية مثل إرسال رسائل االعتذ

http://www.modernphys.com/
http://www.modernphys.com/
http://www.phonesat.org/
http://www.youtube.com/watch?v=wTvaU24BZMA
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ويل من مليون دوالر بتم 5.2بتكلفة تصل إلى حبل شوكي إلكتروني سة دكتور توم أوكسلي بتطوير ئاقام فريق بحثي من العلماء في استراليا بر

وبالتعاون مع الجيش األمريكي. يشارك في المشروع عدد كبير من علماء ملبورن، يأملون من خالله إعطاء األمل للمرضى  األستراليةالحكومة 

 .أعوام 5ويأمل الباحثون في أن يتحول إلى حقيقة في غضون  .المصابين بالشلل في استعادة التحكم في حركتهم

أوكسلي إن "المشروع يعتبر بمثابة ثورة في عالجات إصابات النخاع الشوكي. وكل ما نحاول أن نسعى إليه هو  وقال كبير الباحثين دكتور

الوصول إلى الجزء الذي يتحكم في المخ في حركة األطراف واستخراج تلك اإلشارة ثم تغذيتها في بعض أنواع األطراف التعويضية أو المقعد 

 ."المتحرك أو حتى شاشة الكومبيوتر

 

LED

شاشات التلفاز الكبيرة ليست كبيرة بالشكل الكافي. ماذا لو 

مزروع في سجادة تحول  LEDتخيلت شاشة عمالقة من 

األرض إلى شاشة عرض هائلة؟ هذه الشاشات مع انها 

تضيف متعة للمشي عليها اال انها يمكن ان تستخدم الرسال 

ات ارشادية للمسافرين في المطارات كما هو موضح معلوم

 في الفيديو التالي

http://www.youtube.com/watch?v=W3SqJ3ShH1Y 

سجاد المانية الانتجت هذه السجادة بالتعاون بين شركة تصنيع 

Desso ي تصنيع السطح ومؤسسة فيليبس. الفكرة تكمن ف

الخلفي للسجادة من مواد موصلة للضوء. أي بدال من 

استخدام المواد المعتادة لصناعة السجادة استخدم مادة 

بالستيكية غير شفافة لها قدرة تحمل كبيرة ومثبت عليها 

 .LEDمجهزة بمصابيح الـ  10mmشاشة من الحديد بسمك 

ان  تعتبر فكرة ذكية لتحويل األرض لشاشة عرض يتوقع

 يكون لها تطبيقات عديدة في المستقبل القريب.

 

http://www.modernphys.com/
http://www.modernphys.com/
http://www.youtube.com/watch?v=W3SqJ3ShH1Y
http://www.youtube.com/watch?v=W3SqJ3ShH1Y
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يمتلك الضوء أهمية أساسية فهو السبيل لنا لرؤية العالم حولنا. كما انه يمكننا من التواصل 

على مسافات كبيرة من خالل االلياف البصرية. كل الطرق المتبعة حاليا لرصد الضوء 

امتصاصه وهذا يعني إبادة الفوتون. لقد كان حلما بعيد المنال ان نتمكن من رؤية تعتمد على 

الفوتونات بدون امتصاصها. فريق من الباحثين في قسم الديناميكا الكوانتمية بقيادة 

في معهد ماكس بالنك للبصريات  Gerhard Rempeالبروفيسور جيرهارد ريمبي 

از يرصد الفوتون بدون ان يمتصه )نشر هذا الكوانتمية تمكن ألول مرة من تصميم جه

 .2213نوفمبر  14في  Science Expressالبحث في مجلة 

( يحتوي optical resonatorفي التجربة التي أجريت انعكس الفوتون عن مذبذب ضوئي )

على ذرة واحدة في حالة تراكب كمي. يحدث االنعكاس تغيرات في طور التراكب الكمي 

تتبع الفوتون. تفتح هذه الطريقة المبتكرة االفاق لزيادة كفاءة أجهزة الرصد والذي يتم قياسه ل

 لفوتون ضوئي واحد وهذا له أهمية كبيرة لكل التجارب التي تعتمد على استخدام الفوتونات في تشفير معلومات االتصال الكوانتمية.

والتجويف البصري هو المذبذب الضوئي المتكون من مرآتين  العنصر الرئيسي في التجربة هو ذرة روبيديوم أحادية والتجويف البصري.

بدرجة عاكسية عالية تفصلهما مسافة صغيرة جدا. توجد الذرة مقيدة في مركز التجويف البصري حيث يعمل الضوء على محاصرتها من كل 

وى طاقة االثارة التالي. لفحص الكاشف االتجاهات. تظهر الذرة مستويي طاقة أرضية مختلفة تتميز كل واحدة بطاقة انتقال محددة لمست

detector  يتم تسليط سلسلة من نبضات ليزر على التجويف البصري، وتكون نبضات الليزر ضعيفة جدا لتكون كل نبضة عبارة عن فوتون

 واحد.

لساقط عليها. في هذه الحالة يدخل مستويات الطاقة األرضية تكون الذرة بعيدة عن حالة الرنين مع كال من التجويف البصري والفوتون ا أحدفي 

الفوتون التجويف البصري بدون ان يتفاعل مع الذرة. بسبب التصميم المميز للتجويف البصري فان الفوتون سوف يغادرها في نفس المسار 

ون الساقط. في هذه الحالة الذي دخل منه. في حالة المستوى األرضي الثاني فان الذرة تكون في حالة رنين مع كال من التجويف البصري والفوت

ون الذي فان الذرة والتجويف البصري يمثالن نظام شديد االقتران بخواص تميزه عن تلك األنظمة المنفردة. بالمقارنة مع الحالة األولى فان الفوت

ة األولى. في كال الحالتين يكون في حالة رنين مع التجويف البصري ال مجال له في الوصول إلى الذرة. بدال عن ذلك فهو ينعكس عن المرآ

 ينعكس الفوتون بدال من ان يمتص.

ان الفكرة  Andreas Reisererعلى أي حال فان الفوتون ترك اثره في الذرة، يشرح طالب الدكتوراة والمشارك في البحث اندريز ريسيرير 

لتي ينعكس فيها الفوتون عن التجويف البصري فان تكمن في تحضير الذرة في حالة التراكب الكوانتمي لمستويي طاقة أرضية. في اللحظة ا

المستوى الذي يكون في حالة رنين يتعرض النزياح في الطور بالنسبة للمستوى الذي ال يكون في حالة رنين. هذا االنزياح في الطور يمكن 

 قطابها مع رصده في نفس الوقت.تسجيله عن الذرة. بهذه الطريقة نالحظ ان الفوتون بقى محافظا على خواصه مثل شكل النبضة واست

 قدرة رصد فوتونات مفردة بدون امتصاصها او احداث أي تغيرات فيها يفتح االفاق لعدد كبير من التجارب الجديدة. 

 

كشفت شركة أميركية عن جهاز قادر على اكتشاف حاالت الغش عبر الهواتف في 

 ات االمتحانات يتميز بصغر حجمه وحساسيته العالية إلشارات االتصاالت.قاع

" التقاط ذبذبات إشارات شبكات االتصاالت PocketHoundويستطيع الجهاز "

سواء كانت لشبكات الجيل الثاني أو الجيل الثالث أو الجيل الرابع، بحيث يكون 

 ية أو الذكية.قادراً على الكشف عن كافة أنواع الهواتف سواء التقليد

" Berkeley Varitronics Systemsويتميز الجهاز الذي طورته شركة "

األميركية بحجمه الصغير الذي ال يتجاوز مساحة راحة اليد ووزنه الخفيف الذي 

غراما، وقدرته على التقاط ذبذبات شبكات االتصاالت في األماكن  172يبلغ 

 ديسيبل. 52المزدحمة ووسط ضوضاء تصل إلى 

وضحت الشركة األميركية، أن الجهاز مناسب للكشف عن حاالت الغش عبر وأ

 الهواتف في قاعات االمتحانات، كما يناسب رجال الشرطة للكشف عن وجود هواتف وسط المدانين في السجون.

واء عبر االهتزاز أو " بإصدار تنبيه لمستخدمه في حال الكشف عن وجود هاتف أو اتصال جار بطريقتين سPocketHoundويقوم الجهاز "

مثبتة في الجزء العلوي من الجهاز. هذا وزود الجهاز ببطارية تصمد حتى ساعتين من العمل  LEDعبر إضاءة مجموع من مصابيح 

 .للشحن. يذكر أن الشركة تستهدف عبر جهازها المؤسسات التعليمية والشرطية بشكل أساسي Micro USBالمتواصل ومنفذ 
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لين عملية مزعجة جدا للمصابين بمرض السكري ويتوجب حقن االنسولين للجسم كلما وحقن االنس

احتاج الجسم ذلك، لكن التقنية الجديدة سوف تجعل من حقن االنسولين ايسر واسهل وال داعي التباع 

السكري يمكنهم حقن انفسهم باالنسولين وينطلقون في  جدولة يومية، هذا يعني ان مصابي مرض

 North Carolina Stateيومهم دون قلق. لقد تم تطوير تقنية نانوية في جامعة والية شمال كالورينا 

University .باستخدم تقنية شبكة التجميع الذاتية التي تقوم بتحرير االنسولين كلما أراد المريض ذلك 

 PLGAالمتعدد تعرف باالختصار  الجليكوليك اللبنيك المشترك معت نانوية من حمض يتكون النظام من جسيما

(polylactic-co-glycolic acid)  مملوؤة باالنسولين ومغطاة بمواد موجبة الشحنة او سالبة الشحنة. تلتصق هذه

متماسك وعندما يرغب الجسيمات مع بعضها البعض عندما تخلط معا وبالتالي عندما تحقن في الجسم يبقى المحلول 

المصاب بتحرير جرعة من االنسولين عليه ببساطة ان يمسك مجس األمواج فوق الصوتية ويضعه على مكان الحقن وتعمل 

 األمواج فوق الصوتية على تحريك المادة لتحرر االنسولين.

يتوقع الباحثون ان هذه التقنية سوف تنجح 

الن األمواج فوق الصوتية تعمل على 

قاعات غازية ميكروسكوبية مثارة احداث ف

في االنسجة، وتعمل على احداث تشويش 

في الشبكة النانوية الموجودة في الطبقة 

تحت الجلد. هذا التشويش سوف يحول حالة 

الجسيمات النانوية من الحالة المتماسكة إلى 

تشتيتها إلى أجزاء وبالتالي تقل القوة 

ي ستاتيكية المؤثرة على االنسولين فوالكهر

مستودعاتها النانوية. هذا سوف يسمح 

لالنسولين بالدخول في مجرى تدفق الدم 

وتتسارع عملية تحرير االنسولين تحت 

 األمواج الفوق صوتية.تأُثير 

 

تفاصيل تعمل بتلك الطريقة ولكننا الزلنا نحاول الحصول على  وإنهااننا نعلم ان هذه التقنية تعمل  Yun Jingيقول الباحث الدكتور ين جين 

 دقيقة.

مات النانوية في الشبكة النانوية وتقيد حركتها يعندما تتوقف األمواج فوق الصوتية فان القوة الكهروستاتيكية تسترجع مجددا وتسحب كل الجس

 نوية به.فتتماسك مع بعضها البعض. تقوم الجسيمات النانوية في هذه المرحلة بنشر المزيد من االنسولين وإعادة ملء المستودعات النا

 

تقدم درجة حرارة جسم اإلنسان معلومات عن حالته الصحية، 

ولتوفير أداة تقدم مثل هذه المعلومات عمل باحثون في جامعة 

 إلينويز األميركية على تطوير "وشم إلكتروني" لهذا الغرض.

مكن يحتوي الوشم اإللكتروني على مقياس حرارة عالي الحساسية ي

أن يؤدي الغرض من مقياس حرارة متطور يكلف ربع مليون دوالر 

رغم أن كلفته ال تتجاوز عدة دوالرات وفقا لما قال الباحث في 

 الجامعة األميركية جون روجرز لموقع "ذا فيرج".

ويتيح هذا الوشم اإللكتروني قياس درجة حرارة الجلد عبر فترات 

لفة لإلنسان ما يفيد في طويلة من الزمن وخالل األنشطة المخت

 التعرف على حالته الصحية.

ويشير القائمون على هذا المنتج أن باإلمكان لصقه في أي مكان على جسم اإلنسان، وأن العمل جار على إضافة حساسات أخرى إلى الوشم 

 .لتقديم معلومات أخرى إضافة إلى درجة الحرارة
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شففحنها فففي ثففوان وتففدوم لفتففرات  وبطاريففات يمكففن "(Super capacitors) عففالم مصففري طريقففة لصففنع "مكثفففات خارقففة اكتشففف

فين" أثنفففاء دراسفففته بجامعفففة كاليفورنيفففا بلفففوس أنجلفففوس السفففتخالص مفففادة "الجفففرا طويلفففة، وذلفففك أثنفففاء عملفففه علفففى ابتكفففار طريقفففة عمليفففة

 .األميركية

وهفففو مففادة مرنفففة وعاليففة الكثاففففة تتففألف مفففن شفففبكة  ،"د المركبفففات التففي يفففتم استخالصففها بفصفففل صفففائح "الجرافيفففتويعففد "الجفففرافين" أحفف

 .التي تسير خاللها األبعاد، ومن أبرز مزايا هذه المادة السرعة غير االعتيادية لإللكترونات من ذرات الكربون ثنائية

 ا وعضفففو هيئفففة التفففدريس بجامعفففة القفففاهرة، أنفففه أثنفففاء تطفففوير طريقفففةكاليفورنيففف وأوضفففح الفففدكتور مفففاهر القاضفففي، الباحفففث بجامعفففة

المفففادة التفففي يمكفففن اسفففتخدامها ففففي صفففنع  السفففتخالص "الجفففرافين" بطريقفففة عمليفففة مفففن "الجرافيفففت" اكتشفففف عفففددا مفففن خفففواص تلفففك

 .مكثفات وبطاريات خارقة

الخارقففة التففي يففتم صففنعها مففن مففادة "الجففرافين"  تالقاضففي، فففي تصففريح خففاص "للبوابففة العربيففة لةخبففار التقنيففة" أن المكثفففا وأضففاف

 .مضاعفة عن المكثفات الخارقة الحالية قادرة على تخزين الطاقة بصورة

يفففتم اسفففتخدامها لحففففظ  المكثففففات الخارقفففة يفففتم اسفففتخدامها بصفففورة كبيفففرة عالميفففاً لتخفففزين الطاقفففة، حيفففث وأشفففار العفففالم المصفففري إلفففى أن

 .مثل هولندا والصين في تطبيقات عملية ية، كما تستخدمها دولالطاقة المولدة من األلواح الشمس

محطففات القطففارات لتقففوم بتوليففد  المكثفففات الخارقففة مففع األبففواب الففدوارة، حيففث يففتم وضففع األبففواب الففدوارة فففي وتقففوم هولنففدا باسففتخدام

فففي  حففين اسففتخدامها، وفففي المقابففل ظهففرتبالمكثفففات الخارقففة لحفففظ الطاقففة المولففدة ل طاقففة مففع كففل عمليففة اسففتخدام لهففا ويففتم تزويففدها

 .المكثفات الخارقة لحين شحنها مجدداً  الصين عربات للنقل العام يتم شحنها كهربياً ويتم حفظ الطاقة عبر

تسفففتغرق ثانيفففة واحفففدة  تتميفففز كفففذلك المكثففففات الخارقفففة التفففي يفففتم صفففنعها مفففن الجفففرافين بفففأن عمليفففة شفففحنها" :وتفففابع القاضفففي تصفففريحاته

ثانيفففة، كمفففا أن  02فيمفففا تسفففتغرق عمليفففة شففحن المكثففففات الخارقفففة الحاليفففة نحفففو  مللففي ثانيفففة، 32حيفففث تتميفففز بوقفففت اسفففتجابة يبلفففغ تقريبففاً، 

 52ُسفففمك شفففعرة رأس اإلنسفففان التفففي تبلفففغ  ميكفففرون أي أقفففل مفففن 8و 7المكثففففات التفففي يفففتم صفففنعها مفففن تلفففك المفففادة يبلفففغ مفففا بفففين  حجفففم

 ."ميكرون

والحواسففب اللوحيففة والمحمولففة،  كففن اسففتخدام "الجففرافين" فففي صففنع بطاريففات مناسففبة للعمففل مففع الهواتفففأنففه يم وأكففد العففالم المصففري

ثانيففة، وقففد تصففمد عمليففة الشففحن الواحففدة لعففدة  32شففحنها عففدة ثففوان، بمتوسففط  موضففحاً أنففه فففي حففال طففرح تلففك البطاريففات سيسففتغرق

 .ةلوحيفي الحواسب المحمولة وألسابيع في الهواتف والحواسب ال أيام
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 أمهرقيادة السيارة في الضباب امرا صعبا حتى على 

السائقين ولكن الكاميرا الجديدة قد تساعد السائق على القيادة 

 حتى في اسوء األجواء الجوية.

ترسل الضوء في صورة  LEDتستخدم الكاميرا مصابيح 

عمرها الى أجزاء من النانوثانية  نبضات قصيرة يصل

sec)12-(1ns=10  تعمل بتقنية االستروبوسكوب. وتعتمد

-time-ofعملية التصوير على قياس زمن التحليق )

flight التي تقوم بقياس سرعة اإلشارة الضوئية المنعكسة )

إلى الكاميرا لتحديد بعد الجسم عنها، بشكل يشبه تقريبا 

واج فوق الصوتية. تكلفة الكاميرا السونار المعتمد على األم

 وموضحة في الفيديو التالي $500

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NjmPX_rIrI0 

على الكاميرا اسم  وأطلق MITبر الملتيميديا في تخمفي  Ramesh Raskarة راميش راسكار تم تطوير هذه الكاميرا بواسطة فريق بحثي بقياد

بالتمييز بين الضوء وتستخدم الضوء النبضي لمسح المشهد ويقوم برنامج حاسوب  3D nano-cameraالكاميرا النانوية ثالثية االبعاد 

 لشفافة مثل المطر أو الزجاج.المنعكس عن االسطح الغير شفافة والضوء المنعكس عن االجسام ا

تميز الكاميرا بين الضوء المتشتت والضوء المباشر والضوء الحائد عن مساره وبالتالي يمكن ان تستخدم في تقنيات تفادي التصادم في 

 السيارات او في التصوير الطبي. 

دة خالفا لةجهزة القائمة التي تعمل على أساس إن الكاميرا الجدي Achuta Kadambiوقال أحد أعضاء الفريق البحثي أتشوتا كادامبي 

جة الن الكاميرا تقوم بتحليل عمق المواد وتعطي صورة واضحة لالنس .التكنولوجيا نفسها، ال تتأثر بالمطر أو الضباب أو األشياء شبه شفافة

 تمييز صدام السيارة حتى في عاصفة ثلجية. والتراكيب الدقيقة وتمكن من 

أن الجهاز الجديد يعمل على أساس تقنية للترميز المستخدمة عادة في مجال  Ramesh Raskarراميش راسكار  وأضاف رئيس مجموعة

 2211وتتميز الكاميرا الجديدة بأنها أرخص بكثير جدا من كاميرا النانو السابقة التي عرضت في عام  .االتصاالت لتحديد مسافة تمر بها إشارة

 .ر تقريباألف دوال 522والتي يكلف تصنيعها 

 

 
تقنية تكنولوجية حديثة تم تطويرها 

فى المانيا بمختبرات جامعة برلين 

على يد علماء ألمان بهدف تمكين 

اإلنسان من قيادة سيارته عن طريق 

إشارات األوامر الصادرة من المخ 

والتي يقوم جهاز الكمبيوتر بترجمة 

وامر الصادرة من المخ إلى هذه اال

السيارة كاإلنعطاف إلى اليمين وإلى 

اليسار أو ابطاء السرعة تلك االوامر 

البدائية التى تتيح ألي إنسان التحكم 

فى السيارة بكل بساطة والتى تغنيه 

 عن التحكم اليدوى للسيارة.

ولخوض التجربة عليك إرتداء جهاز 

مازال االختراع طور البحث والتطوير لكن حتى تستطيع القيادة  األوامر التى يقوم عقلك بإصدارها. سينسور لقراءة 16االستشعار المكون من 

ة للتطبيق بعقلك البد من التمرن أوال على جهاز كمبيوتر وإصدار أوامر للجهاز. يذكر فريق العلماء الذين عكفوا على تنفيذ الفكرة أنها ليست قابل

العنان ألفكارهم فى كم اآلالت التى من الممكن  إطالقالجميع  وعلىها في مشاريع عدة تعتمد على اآلالت على السيارات فقط بل يمكن تنفيذ

 استخدام تلك التقنية بها.
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لدينا االن نظارة من غوغل وساعة من سامسونغ ومنذ أيام أعلنت 

سوني عن شعر ذكي. تعتبر سوني من كبرى الشركات اليابانية 

لعالمية اإللكترونية، تقدم لنا شعر ذكي يمكنه قراءة موجات وا

الدماغ وتوجه من يرتديها إلى الجهة التي يريد الذهاب إليها 

 .باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي

ولكن على الراغبين في الحصول على الشعر الذكي أن ينتظروا 

ة تقدمت بعض الوقت، فالجهاز ما زال قيد التطوير، كما أن الشرك

 .مؤخراً لتسجيل براءة اختراعها هذا في أوروبا والواليات المتحدة

 ورغم أنه يبدو قريباً من الشعر العادي، فإن الشعر المستعار هذا أكثر ذكاء، وهو أقرب ما يكون إلى جهاز كمبيوتر على شكل شعر مستعار،

 ً  .كالصوف أو الريش أو غير ذلك سواء كان الشعر األصلي المستخدم بشرياً أو حيوانياً أو صناعيا

على أي حال قد يتضمن الشعر الذكي المستعار جهاز استشعار واحدا على األقل ووحدة معالجة بيانات وجهاز إرسال واستقبال، ولكنها ستكون 

 .مخفية ولن تكون ظاهرة لبقية الناس

بها، أن يسجل )صوتا وصورة( كل ما يحيط بالمستخدم، ليعود  ويستطيع الشعر الذكي هذا، إلى جانب توجيه مستخدمه إلى الجهة التي يرغب

وتقول سوني إن السبب وراء هذا االبتكار هو أن  .الحقاً ويستعيد كل ما مر به من أحداث، كما يمكنه أن يراقب درجة حرارة الجسم وضغط الدم

 .الجهاز ينبغي أن يكون طبيعياً وعملياً عند ارتدائه
 

لمهام التي من الممكن أن يتضمنها شعر القائمة التالية توضح ا

 سوني الذكية:

. إرسال االهتزازات أو الصدمات الكهربائية الخفيفة لقياس ردّات 1

 فعل الجسم

 لتحديد المكان GPS. حساس 2

 . نظام التعرف إلى األجسام3

 . مؤشر ليزر4

 . حساس لتحديد موقع الشعر الذكي بالنسبة للرأس5

 . كاميرا6

 

023 
الموجود في العاصمة اإلنجليزية لندن ” بريتش تيليكوم“سجل برج 

 .رقما قياسياً، عندما التقط من أعاله أكبر صورة بانورامية في العالم

نورامية متراً صورة با 180يبلغ طوله  والتقط من أعلى البرج الذي

، تظهر فيها المدينة اإلنجليزية بكافة زواياها دينة لندنفائقة الدقة لم

 .بتفاصيل دقيقة

بريتش “وتبلغ دقة الصورة البانورامية التي التقطت من أعلى برج 

جيجابكسل حيث تظهر الصورة معالم لندن السياحية  320 ”تيليكوم

، وتحتاج إلى ورق ”عين لندن عجلة” و ساعة بيج بين“بدقة مثل 

وقامت شركة متخصصة في  .متراً لطباعتها 24×08طباعة بقياس 

البانورامية  ألف إطار لتجميع الصورة 48التصوير الرقمي بالتقاط 

 ”وورك ستيشن“تلك اعتماداً على حاسب فائق األداء من نوع 
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خدم في صناعة شاشات عرض الهواتف الذكية. وهي تقنية في غوتنغن األلمانية تقنية ليزر تست Coherentابتكر باحثون في شركة كوهيرينت 

  .تمكن من معالجة مسطحات واسعة من مادة البولي سيليكون، التي تمثل أساسا إلنتاج شاشات العرض العالية الدقة

وأهم  ."Vyper" في مدينة غوتنغن األلمانية توجد وحدة معالجة ليزر ضخمة وزنها حوالي خمسة أطنان تسمى فايبر في شركة كوهيرينت

رينت مكوناتها أنبوبان ليزر ذات أداء عاٍل جدا. وتطلق كل واحدة منهما شعاعا من األشعة فوق البنفسجية. وقد استطاع الباحثون في شركة كوهي

سنتيمترا،  75وبين داخل عدسة في خط واحد. وهكذا ينشأ شعاع ليزر طوله بمن خالل نظام بصري مطور حديثا دمَج الطاقة الصادرة من األن

 .يسلط على لوح زجاجي عليه طبقة من السيليكون غير المتبلور، ومن خالل الحرارة المنبعثة تتكون طبقة من البولي سيليكون

حيث ان أشعة الليزر فوق البنفسجية يمتصها السيليكون بشدة، لكن هذه االشعة ال تصل إلى طبقة الزجاج أسفل السيليكون. وبالتالي فإن 

غير المتبلور ينصهر في منطقة التقاء شعاع الليزر مع لوح الزجاج. ثم يبرد السيليكون وتتغير حالته ويتبلور ومن هنا ينشأ ما يعرف  السيليكون

ي وبفضل حالتها المتبلورة تتمتع مادة البولي سيليكون بهيكل منتظم تماما. وهذا يقلل من مناطق الخلل بمعدل مائة إلى مائت .بالسيليكون المتبلور

 .مرة، ما يسمح أيضا لتدفق التيار بسهولة أكبر

هذه العملية تستلزم دقة ومهارة يدوية، فشعاع الليزر يرفع درجة 

درجة مئوية. وهذه  1422حرارة طبقة السيليكون غير المتبلور إلى 

الطبقة رقيقة جدا، أرق من الشعرة بألفي مرة وعليها أن تذوب بشكل 

تصل إلى السيليكون ال يذوب  متساٍو. فإن ضعفت الطاقة التي

السيليكون أبدا، وإن زادت فإن طبقة السيليكون تتحلل وتتبخر في 

 .الهواء

وبفضل تكنولوجيا الليزر القادمة من غوتنغن األلمانية يمكن، وألول 

مرة، تصنيع أمتار مربعة عديدة من طبقات الزجاج مع البولي 

عالية الدقة. جهاز  سيليكون، الذي يعد أساسيا إلنتاج شاشات العرض

ووراء كل نقطة بكسل  .اآليفون الحالي يوجد به أيضا بولي سيليكون

تعرضها شاشة اآليفون يوجد ترانزيستور صغير، يضيء نقطة 

بكسل. والدقة العالية بالنسبة لشاشة العرض تعنى المزيد والمزيد من 

أن توضع على نفس السطح. ترانزستورات البولي سيليكون قابلة ألن تكون  نقاط بكسل، وبالتالي المزيد من الترانزستورات الصغيرة التي يجب

أصغر وأصغر من كثير من الترانزستورات المصنعة من السيليكون غير المتبلور وغير المرتب. إضافة إلى أن اإللكترونات يمكنها التحرك 

 .بسرعة أكبر بفضل البولي سيليكون المرتب

على مستوى العالم، ومن مخططاتها المستقبلية صناعة شاشات ثالثية األبعاد. ويزداد االهتمام أيضا بإنتاج موظف  2522ف الشركة حاليا ظوتو

 .(LED) ليدتلفزيونات بشاشة رقيقة جدا مصنوعة من صمامات ثنائية عضوية باعثة للضوء أو ما تسمى بمصابيح 

ت في غوتنغن معالجة ألواح زجاج بمساحة تصل إلى خمسة أمتار مربعة. رغم شديدة التطور التي ابتكرتها شركة كوهيرين زروبإمكان تقنية اللي

 .ذلك، يكرس عمال الشركة جهودهم لتصبح قوة الليزر المستخدم في معالجة شاشات العرض ثالثة أضعاف ما هي عليه اآلن

 وحدة معالجة ويبلغ وزنها خمسة أطنان
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كهرباء باستخدام فكرة التأين الحراري من خالل عملية تحويل الطاقة الحرارية إلى 

thermionic  فانه يمكن تحويل حرارة الشمس او أي مصدر حراري إلى كهرباء

بكفاءة عالية. يعود التفكير في هذه التقنية النتاج الكهرباء إلى ما يقارب نصف قرن اال 

اال ان ان كفاءة التحويل المنخفضة لهذه التقنية كانت حائل الستخدامها بشكل واسع 

مولد االلكتروني العليه اسم  أطلقواباحثين من المانيا تمكنوا من ابتكار تصميم جديد 

 Journalنشر في مجلة الطاقة المستدامة والمتجددة  thermoelectronicالحراري 

of Renewable and Sustainable Energy. 

ق درجات الحرارة تعتمد فكرة عمل مولدات التأين الحراري النتاج الكهرباء على فر

ساخنة واألخرى باردة. تتبخر االلكترونات او تطرد  أحدهمابين صفيحتين معدنيتين 

صفيحة الساخنة وتصل إلى الصفيحة الباردة، حيث تتكثف. ينتج بواسطة الضوء من ال

عن هذه العملية فرق في الشحنة بين الصفيحتين ويتولد فرق جهد بينهما يمكن 

الكهربية بدون وجود أي أجزاء تتحرك ميكانيكيا. اال ان  استخدامه كمصدر للطاقة

فقط والتوقعات من الحسابات  %12المشكلة تكمن في كفاءة الجهاز التي لم تزد عن 

 .%42النظرية انه باإلمكان الوصول إلى كفاءة 

فت باسم النماذج القديمة من مولدات التأين الحراري لم تكن فعالة من الناحية العملية بسبب مشكلة عر

لسحابة االلكترونات المغادرة من الصفيحة الساخنة  السالبةت مشكلة الشحنة والفراغ، حيث ان الشحنا

تتنافر مع الكترونات أخرى ترغب في المغادرة أيضا وهذا يؤدي إلى قتل التيار الكهربي. تمكن 

من  Cyril Stephanosوكيرل ستيفونز  Stefan Meirوزميليه ستيفن مير  Mannhartمانهارت 

التغلب على هذه المشكلة باستخدام مجال كهربي لسحب سحابة الشحنة السالبة بعيدا عن الصفيحة 

 الساخنة، وهذا سمح لاللكترونات من االنطالق بحرية تجاه الصفيحة الباردة.

 هذا الفيديو يوضح فكرة عمل مولد التأين الحراري للحصول على كهرباء

http://www.youtube.com/watch?v=K5GVrYcjBKs 

 ولمزيد من المعلومات يرجى االطالع على هذا الموضوع

http://en.wikipedia.org/wiki/Thermionic_converter 

 

 

 

 LED 

 Wi-Fi  
طور علماء وباحثون صينيون بمعهد شانجهاى للفيزياء التقنية 

واالتصال باالنترنت، يمكنها  Wi-Fi تولد موجات LED لمبة

إنترنت أسرع  الطبيعية وتولد سرعة Wi-Fi حل محل موجات الـ

 .Li-Fi ، وأطلقوا عليها إسم Wi-Fi من متوسط سرعة الـ

ة بإصدار ترددات ضوئية بدالً من الترددات الالسلكية تقوم اللمب

مكن اللمبة الواحدة من تالمعتادة وهي بديل جديد تماماً، حيث ست

الوقت بسرعة عالية من االنترنت. حيث  أجهزة في نفس 4إمداد 

بتحويل الضوء الى  تحمل اللمبة بالداخل رقاقة صغيرة تقوم

وهي سرعة  Mbps 152موجات السلكية بسرعة تصل الى 

العديد من سرعات االنترنت العادية المتواجدة في  أكبر من

 .الصين

  

 3cmمولد ايوني حراري قطره 

توضح هذه الصورة الصفيحة 

 ولدالساخنة اثناء عمل الم
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عن  (ITRI) كشف معهد بحوث التكنولوجيا الصناعية في تايوان

، وهي التقنية التي تستطيع إنشاء سطح تفاعلي i-Air Touch  تقنية

 .الهواء للمس فيافتراضي قابل 

على ارتداء المستخدم لنظارات خاصة  i-Air Touch وتعتمد تقنية

قابلة للمس دون الحاجة أن  ليتحول الفراغ أمامه إلى شاشة تفاعلية

 .هواتف ذكية يمسك في يده أي أجهزة مادية سواء حواسب لوحية أو

 يةلالستفادة بتقن وتستخدم النظارات الخاصة، التي يرتديها المستخدم

i-Air Touchكاميرا مزودة بتقنية جديدة أطلق عليها اسم ، DDDRوالذي يعد اختصاراً لجملة ، “defined distance with defined 

range”   بُعدً محدد ضمن نطاق محدد“وتعني”. 

يطة بالمستخدم، وتستطيع التقنية تمييز المح النظارات لرؤية السطح التفاعلي دون أن تؤثر على الرؤية العادية للمنطقة وتتيح التقنية استخدام

إلغاء السطح التفاعلي  بوصة من النظارة التي يرتديها المستخدم، كما تكون مسؤولة عن 12.5و 11بين  حركات األصابع على بعد يتراوح ما

 .عندما يبعد المستخدم أصابعه من نطاق الكاميرا

، كأي شاشة iAT باستخدام التقنية، التي سيطلق عليها اختصاًرا اسم مع السطح التفاعليوأوضح المعهد التايواني أن المستخدم يستطيع التعامل 

 .باللمس، حيث يستطيع مشاهدة المحتوى وإدخال البيانات بصورة دقيقة تعمل

 أجهزة الحوسبة القابلة لإلرتداءانها تتيح إمكانيات جديدة لكل من “التقنية  ، نائب المدير العام للمعهد التايواني، عن”جولدن تياو“ومن جانبه قال 

وأضاف  .”إدخال مادي دون الحاجة إلى إمساك أي جهاز في اليد والحوسبة المتنقلة عن طريق إتاحة الفرصة للمستخدم لتحويل الهواء إلى جهاز

األجهزة القابلة لإلرتداء حالياً، التي تعمل بها بعض  أن تلك التقنية توفر ميزة الخصوصية لمستخدمها مقارنة بميزة األوامر الصوتية ”تياو“

التحكم في أن يرى السطح عبر عين واحدة أو كال  الذكية، حيث أن السطح التفاعلي ال يراه إال مرتدي النظارة، والذي يستطيع ويقصد النظارات

 .العينين

شركات المصنعة لإللكترونيات بداية من العام التقنية لل معهد التكنولوجيا الصناعية التايواني يعتزم توفير ترخيص الستخدام تلك يذكر أن

 .الفرصة الستخدام التقنية في التطبيقات الطبية والصناعية الجاري، كما سيوفر

 

ابتكر اليابانيون كاميرا ذكية وجديدة قادرة على التواصل مع عقل اإلنسان مباشرة لتتلقى 
األوامر مباشرة منه، وتقوم بتصوير المشاهد التي يلتفت لها الشخص فوراً، دون أن تنتظر 

 .صاحبها بتشغيلها والضغط على أزرارها

التايمز" البريطانية " الكاميرا الجديدة التي ابتكرتها إحدى الشركات اليابانية، ونشرت جريدة

من الدماغ"، حيث تستطيع أن تعرف  تقريراً عنها، تقوم على فكرة "تتبع الموجات القادمة
ثم تبدأ التصوير فوراً، على أن صاحب الكاميرا  فوراً المشاهد التي يلتفت لها اإلنسان، ومن

رأسه، حتى تتمكن من قراءة العقل أوالً، ولتكون عدستها أيضاً  يتوجب أن يقوم بتعليقها فوق
 .ن ويسترعي اهتمامهاتجاه العينيين، فتقوم بتصوير ما يراه اإلنسا موجهة بنفس

يراه، حيث تمت برمجة االهتمام أو الحماسة لتكون موزعة على درجات من  ويوجد في الكاميرا شرائح استشعار تقوم باستكشاف درجة اهتمام صاحبها بما
فتعتبر الكاميرا أنه مشاهد عادية  06الـأو أعلى"، أما ما دون  06 الـ ، حيث إنها تبدأ بالتصوير بمجرد ما يبلغ االهتمام أو "االندهاش درجة100 إلى 1

 .وال تستحق التصوير األوتوماتيكي وطبيعية

حركة أو كلمة منه لتبدأ في التصوير، وذلك  أية تدخالت من المستخدم، حيث ال تحتاج إلى أية (Neurocam) التي تحمل اسم وال تتطلب الكاميرا الجديدة

 .إليها المستخدم ويطلب منها ذلك ؤخراً، وهو النظارات التي يمكنها التقاط الصور بمجرد أن يتحدثغوغل" م" خالفاً لالبتكار الذي أطلقته شركة

، وهي الهواتف األكثر انتشاراً في (IPhone) الكاميرا الجديدة أيضاً فهي أنها متوافقة مع أجهزة الهاتف الذكية من طراز أما أهم الميزات التي تتمتع بها

سياحية أو زيارة لمكان مهم أو متحف أو  تركيبها على الهاتف، ووضعه مع الكاميرا على رأس المستخدم خالل قيامه برحلة حيث يتمالعالم بالوقت الراهن، 
 .ما شابه ذلك
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 إعداد / الدكتور. حييى محدي حممد البشار

 

، غزى الليزر مجاالت عدة من ضمنها معالجة 2221 يد العالم تيودور مايمان في عام علىمنذ تصنيع أول جهاز ليزر 

. هناك عدة [2]المواد األكثر استخداما في المعالجةهي ، كالقطع واللحام ومعالجة السطوح. وكانت المعادن [1]الليزر للمواد

عات طرق غير تقليدية لمعالجة المواد باستخدام الليزر وكانت مغلقة على عدة معامل في أمريكا ألهميتها في الصنا

 .[3]الحربية وهي الطَّْرُق بالليزر لمعالجة شفرات مراوح الطائرات الحربية

 

معالجة المواد باستخدام الطرق من أقدم الطرق لمعالجة سطوح 

المواد المعدنية، وقد استخدمت قديما لدى مصنعي األسلحة 

المعدن إما في الحالة  علىوالدروع، حيث كانوا يقومون بالطرق 

وتحسين خصائصه الميكانيكية.  هلباردة لتقوية سطحالساخنة أو ا

وكانت المطرقة هي أساس عملية الطرق. ومع تطور التصنيع، 

تعددت أساليب وأدوات الطرق، فتشمل المكابس، وهي الشكل 

المستحدث للمطرقة ولكن بضغوط عالية، وأيضا بكرات الضغط 

عيوب المستخدمة بنفس األسلوب، ولكن هذه األدوات الزالت بها 

كثيرة، من ضمنها ضرورة أن يكون للمعدن شكل معين لتتم عملية 

المعالجة، ولتخطي ذلك تم تطوير عدة طرق أخرى كاستخدام كرات 

المعادن، وهذه الطريقة تستخدم كرات صغيرة يصل قطر الواحدة 

منها نصف ملم وقد تكون من معدن أو من الزجاج، وهي طريقة 

بابات، وهناك طريقة أخري تسمى مشهورة جدا لمعالجة سطوح الد

الطرق باستخدام الموجات فوق الصوتية، وهي الطريقة المستخدمة 

لمعالجة سطوح وشفرات المراوح لنفاثات وطائرات السوخوي 

 الروسي.

الطريقة األخيرة والتي سوف نركز عليها في هذه المقالة هي الطرق 

 ي لتطويراالمريكبالليزر، وهي التقنية التي استخدمها الجيش 

وغيرها من الطائرات،  black birdو F35و  F22طائرات مثل 

 في معالجة الشفرات. 1كما هو موضح بالشكل 

 

 أحد الشفرات علىيوضح عمل الليزر  2شكل 

 

شفرات المروحية للمحركات النفاثة يزيد من  علىإن تقنية الطرق 

عمر  كفاءتها وتحّملها لمزيد من اإلجهادات الحرارية، فتزيد من

زيد من صالبة سطحها، وهذا النفاث. كما أن طرق سطح الطائرة ي

 يحسن من خصائصها الميكانيكية.يقوي و
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 علىالمبدأ األساسي للطرق بالليزر هو أنه عند سقوط أشعة الليزر 
سطح معدني قد طلي بمادة سوداء، فإن هذه المادة السوداء تقوم 

وبذلك يتشكل ما يسمى بامتصاص طاقة الليزر وتحولها الي بالزما، 

بطاقة الصدمة، وهي موجات ضاغطة على سطح المعدن، تتحدد 

قوتها بكمية الطاقة المكتسبة من الليزر وطريقة حفظ البالزما 

سطح المعدن، فيؤدي ذلك إلى كبس سطح المعدن.  علىالمتكونة 

يفضل في هذه العملية أن يكون هناك ماء فوق سطح العملية ككل، 

إال أنه اذا أريد زيادة  2بالزما كما هو موضح بالشكل ليقوم بحفظ ال

الضغط المكتسب من البالزما، فيفضل استخدام أنواع عدة من 

الزجاج، وهو بدورة سوف يقوم بحفظ طاقة البالزما ويزيد من 

 .[4,5]السطح علىالضغط 

 

 المعدن علىيوضح طريقة عمل الطرق الطرق بالليزر  1شكل 

 

 في هذه العملية تنقسم الي عدة اقسام:إن العوامل المؤثرة 

طاقة الليزر ونوع الطول الموجي المستخدم،  أوال، بالنسبة لليزر:

معدل التغير في نبضات الليزر )يفضل من نانو ثانية الي وبالجول، 

معدل إعادة النبضات، أي عددها في كل ثانية واقل من ذلك(، 

 . [4]ليزرالبعد البؤري للعدسة المستخدمة لو)بالهرتز(، 

على سطح المعدن المراد نوع المادة التي  ثانيا، بالنسبة للبالزما:

نوع المادة الشفافة التي ودهان أسود، أو ورق الومينيوم(، معالجته )

شدة الليزر المتكون )يجب وتقوم بحماية البالزما )ماء أو زجاج(، 

 السطح.( علىلتكوين البالزما  watt/ cm 810 2 أال تقل عن

يجب أن يراعي شكل المعدن المراد  ا، بالنسبة لموجة الصدمة:ثالث

ؤدي يانعكاس هذه الموجة و علىمعالجته، ألن شكل السطح قد يؤثر 

 .[6]إلى عدم االستفادة منها لمعالجة هذا المعدن

ليتحول  رابعا، نوع المعدن المستخدم واستجابته لهذه العملية:

بهذه المعالجة الديناميكية المعدن من حالة المرونة لحالة اللدونة 

(dynamic stress يجب مراعاة معامل المرونة، حيث أن ،)

طاقة الليزر لكي  ويجب زيادةاالنضغاط قد اليؤثر عليه في شئ، 

في ذلك يسمي معامل  هناك معاملالسطح. و  علىيقوم بضغطه 

هيوجنت لمرونة المعادن، فيجب معرفتها قبل عمل المعالجة لهذا 

 Hugoniot Elastic Limit)HEL).[6] :المعدن 

وفي النهاية، يجب أن نعلم أن هذه التقنية لها أهميتها القصوى 

لتحسين مستوى وأداء إحدي أهم الصناعات، وهي الصناعات 

 الحربية بأمريكا وعدة دول أوروبية في مجال الطائرات.
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 التقاط الصور بغمزة عني مع "نظارات غوغل" الذكية

أعلنت شركة "غوغل" عن تحديثات جديدة لنظاراتها الذكية التي يتوقع 

، تتضمن التحديثات ميزة التقاط الصور 2214ام طرحها في األسواق ع

قبل هذه التحديثات كانت "نظارات غوغل"  ."عن طريق "غمزة العين

تنفذ جميع المهام عن طريق األوامر الصوتية، بينما تضيف الميزة 

الجديدة أوامر بحركات طفيفة دون الحاجة إلى التكلم مع النظارة. كما 

النظارة، بحيث ال يتمكن من استخدامها تشمل التحديثات إمكانية "قفل" 

ويأمل العاملون في فريق تطوير النظارة الذكية بأنها  .إال صاحبها

ستصبح يوماً جزءاً من الحياة اليومية، وستسهل الكثير من المهام 

اإلعتيادية كدفع الفواتير وشراء المشتريات بأوامر صوتية، أو بمجرد 

د وضعت بالفعل الكثير من نماذج غمزة بعد إضافة الميزة الجديدة. وق

التطبيقات التي تسمح بتسجيل الحساب البنكي في النظارة، مع وجود 

ويذكر أن "النظارة الذكية" أثارت مخاوف من انتهاك  .واجهة مستخدم توفر أوامر صوتية للدفع واإلطالع على التفاصيل المالية في الحساب

 .م والمنتزهات، كما منع استخدامها في بعض البنوك والمؤسسات الخاصةخصوصية األفراد في األماكن العامة كالمطاع
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 النفيعي حممد بن أمحدبقلم: 

 

فجميع دارسو العلوم الطبيعية بمختلف أشكالها ومجاالتها  مجاالت هذا العلم الرحب وتطبيقاته واسعة جداً. 

بيل المثال: نرى أن دارسي علومهم. على س ال غنى عنهم عن الفيزياء في تطبيقات 

الموضوعات المتعلقة بالفضاء وكذلك  الفضاء يستمدون من الفيزياء 

مثل المركبات الفضائية والتي تهدف  تطبيقاتهم مبنية على أسس فيزيائية 

الشمسية، وإمكانية الحياة عليها.  إلى دراسة كواكب مجوعتنا 

ون الفضاء بهدف كشف هذا الك والمناظير التي تسبر أغوار 

يستفاد منها في عالم االتصاالت  التي  واألقمار الصناعيةالبديع. 

الطقس وإمدادنا  ومعرفة أحوال والبث التلفزيوني الفضائي 

 بصور عن جغرافية األرض. 

الفيزيائية في العلوم األخرى ما  ومن األمثلة على التطبيقات 

نراه في علم الطب والمستشفيات.  فهناك الطب النووي الذي يعالج

الصادرة من نواة الذرة، وكذلك الطب  بعض األمراض باستخدام األشعة 

المغناطيسي، واألشعة الفوق  وأشعة الرنين اإلشعاعي والذي يستخدم أشعة أكس، 

أن األطباء يكونوا على دراية بعلم المناظير  في العمليات الجراحية، كما  واستخدام الليزرصوتية. 

 يطة وااللكترونية.والبصريات واستخدام المجاهر البس

تستخدم  هناك تطبيقات عسكرية فيزيائية، نذكر منها الصواريخ والقذائف العسكرية التي يستخدم في توجيهها الليزر. وكذلك المناظير الليلية التي

 األشعة تحت الحمراء، واألسلحة والطلقات النارية، والمدافع.

والقوانين الفيزيائية. على سبيل المثال يتعلم طالب الهندسة الكهربائية النظرية يعتمد دارسوا الهندسة بمختلف فروعها على النظريات 

ية، الكهرومغناطيسية وتطبيقاتها في الحياة اليومية مثل مصابيح اإلنارة، الخاليا الشمسية، السيارات الكهربائية، تصنيع الدارات الكهربائ

ندسة الميكانيكية قوانين الحركة والحرارة والميكانيكا بشكل عام وتطبيقات هذه القوانين طالب اله وهكذا يتعلماألجهزة الكهربائية على تنوعها. 

يائية في التي ينتج عنها السيارات، والمكائن، واألجهزة الميكانيكية األخرى. كما أن المهندسين المعماريين يستخدمون النظريات والقوانين الفيز

ً فرع االلكترونيات في  وأخيراُ يهتمبيد الطرق. تشييد األبنية وناطحات السحب والجسور وتع مهندسي الكمبيوتر بدراسة الفيزياء وخصوصا

 تصنيع الحاسب اآللي وملحقاته.

ً كبيراً، فتستفيد من هذا العلم في تحلية المياه، والحصول على الطاقة من مصادر مختلفة مثل ال طاقة تولي دول العالم علم الفيزياء اهتماما

 اقة الكهربائية، الطاقة النووية، طاقة الرياح.الشمسية، الط
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العلوم الطبيعية  والمهمة بينالفيزياء علم يحظى بالعديد من الفروع والتخصصات بسبب مكانته المرموقة 

 األخرى، قبل أن أعرض هذه التخصصات والفروع، أحب أن أبين مجاالت الفيزياء األساسية وهي:

 تستخدم الرياضيات لوصف الظواهر الفيزيائية )الطبيعية(. وفيها النظرية: الفيزياء أوالا 

  ( تجريبياً.)الطبيعيةوفيها يتم تجميع المعلومات والبيانات عن الظواهر الفيزيائية  ثانياا: الفيزياء التجريبية

 في الفقرة التالية سوف أعرض أهم تخصصات الفيزياء وفروعها:

Mechanics لميكانيكا تدرس حركة األجسام ضمن إطار إسناديا 

Acoustics :علم الصوتيات ويدرس الموجات الصوتية 

Nuclear Physics : الفيزياء النووية تدرس الخصائص الفيزيائية

 لنواة الذرة

Cosmology :تدرس الكون بشكل كلي فيزياء الكون و

 من حيث البداية و التطور

Astronomy :كعلم الفضاء والفل 

Atomic Physics : الفيزياء الذرية وتدرس

 الذرة

Electromagnetism : النظرية

الكهرومغناطيسية وتدرس المجال 

 الكهربائي والمغناطيسي وتفاعلهما

Electronics : اإللكترونيات تدرس تدفق

 اإللكترون في الدوائر الكهربائية

Particles Physics : فيزياء الجسيمات تدرس

 ائية األساسية وقوى تفاعلهمالجسيمات الفيزي

High Energy Physics : فيزياء الطاقات العالية تدرس

 الفيزياء في الطاقات العالية جداً ضمن فيزياء الجسيمات

Laser Physics :فيزياء الليزر تدرس خصائص الليزر الفيزيائية 

Molecular Physics : فيزياء الجزيئات تدرس الخصائص

 الفيزيائية للجزيئات

Optics :خصائص الضوء  "تدرسالبصريات "فيزياء الضوء

 الفيزيائية

Plasma Physics : فيزياء البالزما تدرس المادة في طور أو حالة

 البالزما

Quantum Mechanics : من  " فرعالكمية الفيزياء“ميكانيكا الكم

الميكانيكا يوفر وصف رياضي الزدواجية الخصائص الموجية 

 وصاً على المستوى الذري و دون الذريوالجسيمية للمادة خص

Relativity : النسبية تدرس نظرية اينستاين النسبية

الخاصة والعامة التي تتضمن الحركة عند 

 سرعات قريبة من سرعة الضوء

Statistical Physics : الفيزياء

اإلحصائية تدرس األنظمة الكبيرة من 

خالل التوسع اإلحصائي في معرفة 

 األنظمة الصغيرة

Thermodynamics : الفيزياء الحرارية

 "الثرموداينمك" تعتني بدراسة الحرارة

Nanotechnology : تقنية النانو تدرس

بناء المركبات،و الدوائر، واآلالت من 

 جزئيات و ذرات وحيدة

Chemical Physics : الفيزياء الكيميائية وتدرس

 النظام الكيميائي المتعلق بالفيزياء

Geophysics :الجيولوجية" تدرس  الفيزياء"اء األرض فيزي

 خصائص األرض الفيزيائية

Biophysics :الفيزياء الحيوية وتدرس فيزياء النظام الحيوي 

Medical Physics : الفيزياء الطبية وتدرس تطبيقات الفيزياء في

الطب
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؟

 أسباني بشرى

، البنية النانويةو باحثة يف خمترب فزياء املادة املكثفة مبدينة اميني  بفرنسا، وخمترب املادة املكثفة

 مبدينة مراكش باملغرب

 

رغم من تواجد بحيث ال يوجد مجال ال يـعتمد على تكنولوجيا التبريد. بال ،يعد مجال التبريد من بين المجاالت ذات االزدهار المتنامي في العالم

(، غير أن االستخدام الواسع magnetocaloric effectتقنيات واعدة في هذا المجال، كالطاقة الشمسية، الحرارية، والكهرومغناطيسية )

 والمستمر للطاقة الناتج عن معدالت التبريد قد يساهم في المستقبل القريب في استنزاف موارد الطاقة غير المتجددة.

والتي تعتمد ( électrocaloric effectرة، أحدثت تكنولوجيا جديدة في ميدان التبريد تعرف باسم التبريد الكهروحراري )في اآلونة األخي

دون حدوث أي تبادل حراري مع المحيط  الخارجي. وقد أنجزت   Eالناتج عن المجال الكهربائي،T∆ على التغير العكسي لدرجة الحرارة 

 ي في العوازل القطبية والتي تمتاز بخاصيتها على تغيير االستقطاب الناجم عن المجال الكهربائي.دراسة حول التأثير الكهروحرار

 

احلالة الصلبة الكهروحرارية )اليسار(، ومقارنته دورة التربيد بضغط البخار )إىل اليمني(. متثل املفاتيح يف عرض ختطيطي لدورة التربيد 

هد وبقصصى فرق يف اجلهد على التوالي، يتم تطبيقها على العنصر التربيدي اجليد، بدون فرق يف املفتوحة واملغلقة ختطيطا ملراحل الترب

 الكهروحراري. األلوان األخضر واألزرق واألمحر متثل على التوالي، احلالة األولية، اخنفاض، وارتفاع درجات احلرارة.

 

آالت التبريد التقليدية التي تعتمد على ضغط  لحالة الصلبة بالمقارنة معتمثل الصورة أعاله رسما تخطيطيا لدورة التبريد الكهروحراري في ا

  يمكن شرح مراحلها كاآلتي:و ،البخار
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بتطبيق مجال كهربائي خارجي تتوجه ثنائيات األقطاب بنفس  المرحلة األولى:

ذلك تتم المحافظة على مجموع االنتروبيا مع ارتفاع درجة  باإلضافة إلىاالتجاه. 

مادة الكهروحرارية. هذه المرحلة تعادل انضغاط الغاز في آالت التبريد حرارة ال

 التقليدية والتي تعتمد على ضغط البخار.

تهدف إلى إزالة الحرارة مع استمرار الحقل الكهربائي لمنع ثنائيات  المرحلة الثانية:

. في ثالجة ضغط بخار، يحدث هذا بضغط األقطاب من اعادة امتصاص الحرارة

 الحرارة لغاز التبريد في الوحدة الضاغطة. متساوي

األقطاب مضطربة.  وتصبح ثنائياتيتم إزالة الحقل الكهربائي،  المرحلة الثالثة:

تتحول الطاقة )واالنتروبيا( من االنتروبيا الحرارية إلى االنتروبيا ثنائية القطب فتبرد 

ردات التي تعتمد على في المب دالمادة الكهروحرارية. وهذا يعادل التوسع أو التمدّ 

 ضغط البخار.

االحتفاظ بالمجال الكهربائي عند مستوى الصفر. ألن  يتم واألخيرة:المرحلة الرابعة 

المادة الكهروحرارية أكثر برودة من البيئة المبردة، وتنتقل الحرارة من الخزان 

لك البارد الى المادة العاملة في المبردات التي تعتمد على ضغط البخار، يحدث ذ

 )غليان( متساوي الحرارة في المبخر. خالل تمدّد

هذا التغير الكبير في درجة الحرارة له أهمية كبرى ويسعى إلى توفير حل أمثل 

للتحكم في درجة حرارة المكونات اإللكترونية ألجهزة الحاسوب والهواتف على 

هروحراري م أنجزت التجربة األولى لقياس التبريد الك1032سبيل المثال. ففي سنة 

 ( وكورتشاتوفKobecمن طرف كبيكو ) Rochelleعلى ملح روشيل 

(Kurtschatov) (1) م، شهد التبريد 1072م إلى حدود 1062. ومن سنة

م، 2226الكهروحراري دراسة مكثفة دون أي نتائج مجدية للبحث. غير أنه في سنة 

لحوظا مما أدى اهتماما م( 2)(Mischenkأثارت النتائج التي حصل عليها ميشنكو )

تعتبر  والتي (،المخطط)إلى تكثيف الجهود في البحث عن المواد الكهروحرارية 

  .بارقة أمل في مستقبل التبريد خاصة تبريد األجهزة االلكترونية

 

لذا كان جديرا بالذكر أنه في غضون السنوات األخيرة، خططت البلدان المغاربية 

ع يهم هذا المجال. ويهدف المشروع إلى تأسيس شراكة مع فرنسا بخصوص مشرو

إلى تحقيق دراسة تجريبية ونظرية من أجل فهم العوامل المسؤولة عن المركبات 

 .الكهربائية والحرارية

واالقتصادية  الصناعية :متعددة استعماالت فيالكهروحراري التبريد تتمثل أهمية 

يئة. وعالوة على ذلك ضافة إلى اعتباره من التكنولوجيا الخضراء المحافظة على البإ

بكفاءة عالية مقارنة مع  (electrocaloric effect) يتمتّع التبريد الكهروحراري

أجهزة التبريد التقليدية التي تعتمد على نظام ضغط البخار والتي تستلزم كمية هائلة 

 من الطاقة.

 مراجع

[1] kobeco p, kurtchatov iv. dielectric properties of rochelle salt 

crystal. z phys 1930;66:192–205. 

[2] A. S. Mischenko, Q. Zhang, J. F. Scott, R. W. Whatmore, N. 

D. Mathur, Science, 2006, 311(5765), pp. 1270-1271. 
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 Magnetoecephalography 

(MEG)
 وفاء زهري سعيد املسارعي

 غزة. - جامعة األزهر بكالوريوس فيزياء، 

على معظم  وتحليلها والسيطرة المعلوماتيقوم الدماغ بجمع 

أعضاء جسم اإلنسان، ويعد كذلك منبعا إلنتاج معلومات جديدة؛ 

فهو يشكل الجزء الرئيسي من الجهاز العصبي ويتضمن عشرات 

( والتي يكون Neuronsالمليارات من الخاليا العصبية )

مرتبطا بمجموعة کبيرة )اآلالف( من العصبون الواحد فيها 

األلياف العصبية المجاورة له عن طريق الوصالت العصبية 

(Synapses )( والتي تقوم بنقل المعلومات )اإلشارات العصبية

من الدماغ إلى أعضاء وأنسجة الجسم المختلفة والعكس. إن 

 الشبكات التي تكّونها الخاليا العصبية باتصالها معاً تشبه إلى حد

ما الدوائر الكهربائية التي يسري فيها التيار الكهربائي؛ لذلك فإن 

آلية إرسال واستقبال النبضات الكهربائية بين الخاليا العصبية 

هي نفس آلية انتقال الشحنات الكهربائية داخل األسالك، حيث إن 

هذه الشحنات الكهربائية الصغيرة التي تصدرها خاليا الدماغ 

ا سواءا إلصدار أوامر أو غير ذلك من خالل للتواصل فيما بينه

عمليات معقدة تعد من أعظم معجزات النفس االنسانية. )مالحظة 

أظن أن األصح قوله هو: الجسم البشري وليس النفس البشرية ن 

 .هذه األخيرة تعبر عن المكون غير المادي من اإلنسان(

  (EEG)سمعنا كثيرا عن جهاز تخطيط كهربية الدماغ

Electroencephalography،  حيث تستخدم الخاليا في

الدماغ مستويات منخفضة من الطاقة الكهربائية للتواصل مع 

بعضها البعض، ويقيس جهاز تخطيط كهربية الدماغ هذه الطاقة 

يظهر النشاط الكهربائي للدماغ  الكهربائية على مر الزمن، و

وط كخطوط متموجة على شاشة الكمبيوتر، ويقرأ األطباء الخط

 المتموجة لمعرفة صحة عمل الدماغ.

والذي طوره العالمان ديفيد كون  MEG) )Magnetoecephalographyلكن لم نسمع كثيرا عن جهاز التخطيط المغناطيسي للدماغ 

(David Chone( وزيمرمان )Jim Zimmerman عام )والذي تبنت شركة  1068Elekta  تصميمه. وبالرغم من أن القليل منا سمع عن

الجهاز إال أنه أصبح معروفا اآلن أكثر من ذي قبل وازداد نطاق استخدامه في مجال األبحاث والدراسات العلمية؛ ويعد جهاز التخطيط 

آمنة المغناطيسي للدماغ تقنية آمنة لتصوير الدماغ حيث يرصد المجاالت المغناطيسية الناتجة عن اإلشارات الكهربائية في الدماغ، وهي تقنية 

 ال تستخدم اإلشعاع. واآلن لنتعرف على الجهاز وآلية عمله كونها

 املبدأ الفيزيائي لعمل اجلهاز:

ها على يعتمد الجهاز في مبدأ عمله على المواد فائقة الموصلية، التي تعد األساس لكثير من األجهزة اإللكترونية والطبية الحديثة، ويعتمد عمل

 مبدأين أساسيين وهما:

   (Josephson effect)أ. تأثري جوزيفسن 

 عندما تتجاوز احلدود 

سن عندما تفصل طبقة رقيقة جداً من مادة عازلة بين طبقتين من مادة فائقة الموصلية، فإن التيار بينهما يمر دون توقف. توقع العالم جوزيف

(Brain Josephson هذا التأثير عام )برابطة ضعيفة، وسميت هذه الوصلة على عندما كان لديه اثنان من الموصالت الفائقة متصلين  1062

 اسمه: وصلة جوزيفسن. يتم تحديد التيار الكهربائي عبر الوصلة بواسطة فرق الطور الكمي بين الموصلين الفائقين االثنين، ووصلة جوزيفسن

 superconductingلموصلية )تتأثر بشكل كبير جدا بقيمة المجال المغناطيسي، لذلك كانت األساس في بناء جهاز التداخل الكمي فائق ا

quantum interference device (SQUID: ي يعد الوسيلة األكثر دقة لقياس المجال المغناطيسي.ذوال 

 

http://www.modernphys.com/
http://www.modernphys.com/


 

 4102/  15مجلة الفيزياء العصرية العدد  27

www.modernphys.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وصلة جوزيفسن      العالم جوزيفسن 

  (Flux Quantization)ب. تكميم التدفق 

 عندما تتسلق املغناطيسية السلم 

فائقة الموصلية ويوجد فيه فتحة، فإن التغير في الطور يجب أن  عندما يكون لدينا جسم من مادة

يتبع قانونا معينا. عندما نصل إلى لفة كاملة في الحلقة، فإن الطور يجب أن يعود لنفس القيمة 

األولى، ألن قيمة الطور ال يمكن أن تكون مجّزأة أوغير متصلة، كما أن بعض التغيرات في 

طبق مجال مغناطيسي على حلقة، فإن هذا التدفق في المجال يغير الطور تكون ممنوعة. وعندما ي

في الطور عبر الحلقة حتى يعود الطور لنفس القيمة االبتدائية بعد لفة كاملة، مما يعني أن قيما 

 معينة فقط للتدفق في المجال المغناطيسي مسموح بها خالل الحلقة، وهذا يعني أن التدفق مكمم.

ويبر، ويمكن  15-12* 2.27ة مضروبة في عدد صحيح وهذه القيمة تساوي التدفق يأخذ قيمة ثابت

 قياس هذه القيمة عمليا.

 األساس الفسيولوجي لعمل اجلهاز:

عن  يقيس جهاز التخطيط المغناطيسي للدماغ اإلشارات المختلفة الناتجة عن الدماغ في حاالت مختلفة أثناء النوم واليقظة، كما يعطي معلومات

 يا في القشرة الدماغية، وبدقة زمانية عالية.نشاط الخال

ي العصبونات في الجسم تنتج إشارات كهربائية تتغير مع الوقت عند تحفيزها، وتنتج تيارات أيونية على سطح الغشاء الخلوي، والتحفيز العصب

هاز، وما بعد الشق التشابكي، وهو ناتج عن نوعان: ما قبل الشق التشابكي )جهد الفعل(، وهذا ال يهم كثيرا في اإلشارات التي يقيسها الج

السياالت العصبية، وهو الذي يعطي اإلشارات التي يرصدها جهاز التخطيط المغناطيسي للدماغ، ويرصد الجهاز اإلشارات العمودية على 

 الجمجمة فقط ويقيسها.

 تركيب اجلهاز: 

 (:SQUIDs. أجهزة تداخل كمي فائقة املوصلية )1

ونية تستخدم حلقة من مادة فائقة الموصلية مع وصلة رقيقة من مادة عازلة، وتعد أجهزة التداخل الكمي فائق الموصلية أكثر وهي أجهزة إلكتر 

ول نظام فعال في قياس المجال المغناطيسي بدقة عالية جدا، وهي قادرة على قياس المجاالت المغناطيسية الصغيرة جدا الناشئة عن الدماغ. وأ

 .1072( عام James Zimmermanفائق الموصلية صنعه العالم زيمرمان )جهاز تداخل كمي 
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 SQUIDتركيب جهاز التداخل الكمي فائق املوصلية 

 :(Sensor coils) . ملفات االستشعار2

بب المساحة ملم، وبس1لزيادة حساسية أجهزة التداخل الكمي للمجال المغناطيسي، فإنها تُصنع صغيرة جدا، ويكون قطرها الخارجي أقل من 

الصغيرة لهذه األجهزة، فإن موصليتها للمجال المغناطيسي تكون ضعيفة. وفي جهاز التخطيط المغناطيسي، ال تستخدم أجهزة التداخل الكمي 

كما هي، بل يجب تعزيز موصليتها للمجال المغناطيسي عن طريق ملفات تعمل على تجميع المجال المغناطيسي أكثر من المناطق البعيدة، 

 استخدام هذه الملفات يمكننا من قياس المجال المغناطيسي دون تغير في هندسة وتركيب أجهزة التداخل الكمي الفائقة الموصلية. وتصنع هذهو

 الملفات من مادة فائقة الموصلية وهي تكون قريبة جداً من الدماغ، كما تكون متتالية ومتصلة مع بعضها.

 : (Dewar). ديوار3

ت االستشعار وفروة الرأس يجب أن تكون صغيرة جداً لزيادة التقاط اإلشارات المغناطيسية، وتصنع هذه الملفات من مادة فائقة المسافة بين ملفا

الموصلية وموجودة في مادة درجة حرارتها منخفضة جداً تسمى الديوار، بينما الدماغ يكون بدرجة حرارة الجسم العادية، ويكون الفرق في 

سم.  يتكون الديوار من طبقتين بينهما فراغ، ليمنع الحرارة أن تصل من  3-2كلفن، وعلى مسافة قريبة جدا  322هما تقريبا درجات الحرارة بين

يصنع الديوار من خليط زجاج وألياف، والتي تنفذ المجال . كلفن 4.2الخارج إلى الداخل، ويوجد في الداخل هيليوم درجة حرارته تساوي 

قة الداخلية بمادة حتى تمتص ذرات الهليوم التي تنتشر ببطء إلى الفراغ عبر الزجاج. وبالرغم من العزل الحراري المغناطيسي، وتغطى الطب

عبر  الكبير، إاّل أن هناك تسربا للحرارة يعمل على تبخر ذرات الهيليوم ببطء إلى داخل غرفة الجهاز، ويمكن تجميع هذا الغاز أو جعله ينطلق

 مبنى.الهواء الخارجي خارج ال

 (Gatry): . الغطاء اخلارجي4

لجلوس وهو النظام الميكانيكي الذي يدعم الديوار، ويسمح بتعديل وتقييم زاوية وارتفاع الديوار، حتى يأخذ قياسات عديدة ألوضاع مختلفة مثل ا

 أو االستلقاء، ويمكن تحريكه ألعلى ولةسفل ويصنع من مادة صلبة.

 حتضري املريض:

تسجيل اإلشارات عبر جهاز التخطيط المغناطيسي، يجب مرافقة المريض إلى غرفة الجهاز وعمل بعض اإلجرءات قبل البدء بعملية 

 الضرورية، والتي تتضمن اآلتي:

 يجب توضيح وتفسير كل اإلجراءات العملية للفحص للمريض قبل البدء به، ويجب الموافقة والتوقيع عليها. .1

 لقالدة، الساعة ... أو أي شيء آخر يتأثر بالمجال المغناطيسي.يجب نزع المواد التي تحوي معادن مثل ا .2

، ECG، جهاز تخطيط القلب EEGبعض التقنيات واألجهزة يتم استخدامها خالل الفحص، مثل جهاز التخطيط الكهربي للدماغ  .3

 إن لزم األمر. EOGوجهاز فحص حركة العين والرموش 

 على الشعر، حتى تصل الدماغ بملفات االستشعار.يتم استخدام ملفات توضع على فروة الرأس وليس  .4

 القياسات:

 بعد تجهيز المريض وتحضيره في غرفة الجهاز، يتم عمل اإلجراءات والقياسات المطلوبة، والتي تتضمن:

جلوس المريض بشكل صحيح، ووصل األقطاب والملفات على الرأس بشكل مناسب وصحيح للفحص، ويمكن للمريض استخدام  .1

 الميكرفون إن لزم األمر. األزرار أو

 الحركة أثناء الفحص.عن إعطاء تعليمات للمريض بالخطوات الصحيحة للفحص وإخباره باالمتناع  .2

 فحص أي خلل في الجهاز والتأكد من وضعية الجهاز بالشكل الصحيح. .3

 ي الجلوس أثناء الفحص.التأكد من وضع رأس المريض بالنسبة للمجسات بشكل سليم، ويجب سؤال المريض ليأخذ الوضع المريح ف .4

 يتم جمع المعلومات بعد ذلك، ومن خالل الرؤية البسيطة يمكن التأكد من وجود خلل أم ال في الفحص. .5

دقيقة، ويمكن إعطاء المريض فترة راحة يمكنه خاللها الحركة بحرية، ويتم بعدها استكمال  15-12تركيز المريض على الفحص لمدة  .6

 الفحص ثانيةً.

المعلومات المطلوبة للفحص إنهاء تسجيل اإلشارات والقياسات، ويمكن عندها مرافقة المريض إلى خارج غرفة  يتم بعد تجميع .7

 الفحص ويتم إعادة األجزاء واألجهزة المستخدمة أثناء الفحص إلى أماكنها بعد تنظيفها.

 

ماغ ووظيفته في العديد من العمليات الجراحية، ومن أهم يعد جهاز التخطيط المغناطيسي للدماغ أداة تشخيصية فريدة وفعالة لتقييم نشاط الد

ة علم مميزات هذا الجهاز الدقة الزمانية والمكانية العالية، واألمان وسهولة االستخدام، ويستخدم في مجال الدراسات واألبحاث العلمية ودراس

مجس  322اط الدماغ في أجزاء من الثانية عن طريق األعصاب. ومن خالل تطوير جهاز التخطيط المغناطيسي للدماغ، يمكن اآلن قياس نش

 توزع على الرأس تقيس النشاط الدماغي بدقة عالية جدا، ويتم تحليل البيانات القادمة من الدماغ عن طريق الجهاز لمعرفة مصدر اإلشارات.
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 م / حممود بكر أبو مخيس

 ُف على أنها كتلة الجسم موزعة على حجمه، وأن الكتلة هى مقدار مايعرف أن الكثافة تُعَرَّ  جميعنا

ثابتة، فالبد إذن لألجسام األكبر  يحتويه الجسم من مادة... ولو افترضنا أن كثافة كل األجسام فى الكون

الكثافة ثابتة، وزيادة الحجم معناها زيادة الحيز الذي  كتلة أن يزيد حجمها بمعامل مكافئ بحيث تظل

 المادة، وبالتالى صعوبة التخفى بالنسبة لهذا الجسم. لهتشغ

الفيزياء التى تتحدى العقل والمنطق فى كل موضوع تدرسه فيها،  لو قسنا ذلك على فيزياء الكم، وهي

لطاقة المبذولة كذلك بالضبط. ولكن العبرة بكم ا األجسام األثقل هناك يصعب مراقبتها فى المعجالت النووية، لكن األمر ليس فالبد إذن أن

الجسم، وبالتالي ستعاني صعوبة أكبر فى  الجسيم فى التجربة... كتلة أكبر معناها أنك ستبذل طاقة أكبر إلظهار هذا الالزمة لرصد وتكون هذا

 .رصده

 

 ولكن هل المسألة تتعلق بالطاقة فقط؟ لماذا األجسام األكبر كتلة فى عالم الكم هى األجسام األصعب فى رصدها؟

 حدث أوال عن الشكل العام لجسيمات الكم في هذا المخطط:لنت

 أعمدة 4هذه الصورة عبارة عن 

، والعمود (1/2) التى لفها قيم صحيحة للعدد وهيالثالثة األولى تشكل ما يعرف بالفيرميونات،  األعمدة

 .2للعدد  التى لفها قيم صحيحة وهيالرابع يشكل البوزونات )نواقل القوى(، 

 والكواركات هى المربعات البنفسجية.، هى المربعات الخضراءاللبتونات 

كلما تدرجنا فى األعمدة نحو اليمين، تدرجنا فى أجيال الجسيمات: األول، فالثاني، 

 فالثالث.

تحدث عنه واينبرج  الذياآلن، كل صفين بين الكواركات واللبتونات بينهما ذلك التناظر 

 وعبد السالم.

نظير الثقيل لإللكترون نيوترينو، والتاو هو الشريك الثقيل للتاو فمثال، اإللكترون هو ال

 نيوترينو،

 !وبشكل ما، التاو أيضا هو الشريك الثقيل لإللكترون

 ، Downوالكوارك Up هناك كذلك تناظر بين الكوارك

 ،Charmوالكوارك  Strange الكوارك

 .Bottomو  Top وأيضا

 

 ما معنى التناظر؟

صرف كال الجسيمين المتناظرين بنفس الطريقة أنه فيزيائيا يت أي

نفس الظروف، ويعبر عن ذلك رياضيا بأن معادلة  تماما تحت

 الجسيمين المتناظريين. واحدة يمكن أن تصف سلوك

فكل أشكال التناظر موجودة هناك شئ مالحظ فى مسألة التناظر، 

 فى جدول الفرميونات فقط )اللبتونات والكواركات(، أما البوزونات

 فال تناظر فيها.

جميعا بول ديراك عندما قام بدمج معادالت الكم مع النسبية  نتذكر

إلى المادة المضادة، وثبت بعد ذلك وجودها،  وتوصل بشكل ما

وأصبح بديهيا للعلماء اآلن أن لكل جسم من المادة... نظيرا من 

 !المادة المضادة

طبقنا مسألة  اآلن ستيفن واينبرج قام بشئ كهذا، وتساءل: ماذا لو

هل لكل بوزون  البوزونات والفرميونات؟التناظر بشكل ما بين 

نظير مقابل فى الفرميونات؟ ولكل فرميون نظير مقابل فى 

 البوزونات؟

 :نوضح المسألة قليال

 بالنسبة لإللكترون وهو فرميون، لفه = نصف.

 !نظيره الحالى، النيوترينو إلكترون، لفه= نصف أيضا

 رون نظير لفه=واحد؟هل يوجد لإللكت

 هل يوجد للفوتون نظير لفه=نصف؟

معادالت واينبرج تراهن على وجود هذه النظائر فى الكون، بل 

ولكن الملفت أن كل هذه النظائر ذات كتل أعلى بكثير  !ومنذ بدايته

جدا مما نراه من المادة. ولكى يخرج واينبرج نفسه من المأزق، 

-Super) الفائقلتناظر ا التناظر أطلق على هذا النوع من

Symmetry،)  وذلك حتى يميزه عن التناظر العادي الذى اكتشفه

مع عبد السالم، وأطلق واينبرج على كل زوج من الجسيمات 

أي الثنائى فائق  "،Super-Partnersالمتناظرة بهذه الطريقة "

 التناظر.
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ة التناظر. وكأنما ما هذا؟! لقد وضع واينبرج شعبا كامال جديدا من الجسيمات فائق

 !ينقصنا المزيد من الجسيمات

 !فأصبح لدينا اآلن الجسيمات، وجسيمات المادة المضادة، والجسيمات فائقة التناظر

 جسيمات المادة المضادة تختلف عن جسيمات المادة فى الشحنة فقط.

 فى الكتلة فقط.الجسيمات المتناظرة تختلف فيما بينها 

 ر تختلف فيما بينها في اللف والكتلة.الجسيمات فائقة التناظ

 وحتى ال تحدث بلبلة شديدة للعلماء، ابتكر واينبرج طريقة للتسمية،

 قبل إسم الجسيم،S فبالنسبة للفرميونات، يضاف حرف 

 Sونظير الكوارك العلوى الفائق إسمه  ،S electronمثال شريك اإللكترون الفائق إسمه 

topquark، ونات )اللبتونات والكواركات( التى نعرفها.وهكذا مع جميع الفرمي 

إلى آخر اإلسم، INO أما جسيمات التناظر الفائق الخاصة بالبوزونات، فيضاف المقطع 

 Higgs inoفمثال نظير الهيجز 

 .هذا مخطط للجسيمات فائقة التناظرو

 

 لة وأكبر طاقة لماذا، ال نستطيع رصدها؟اآلن نعود للسؤال موضوعنا باألساس: إذا كانت الجسيمات فائقة التناظر أكبر كت

 لنتخيل معا هذا المثال: تخيل شخصا ما يقف على ضفة نهر ويشاهد سفينة تتحرك بطول النهر

. يمكننا أن نكتب: الطاقة الكلية Bيراقب حركة السفينة نحو النقطة  A الشخص عند النقطة

 للسفينة= طاقة السكون + طاقة الحركة.

 هذا الشخص يستطيع أن يراقب الحركة فى اإلتجاه الموازي للضفة لنضع فرضية أن اآلن

 .Bإلى الضفة  Aضفة الفقط، وال يستطيع رؤية حركة السفن التي تعبر من 

 

 :ففى الصورة التالية

له القدرة على مراقبة حركة السفينة خالل النهر )بين الضفتين  c هذا الشخص عند النقطة

 )وليس بموازتهما

، تكون طاقة السفينة= طاقة Cالنقطة  د الثانى من وجهة نظر المشاهد عندففى هذا المشه

 السكون+ طاقة الحركة

 .: طاقة السفينة= طاقة السكون فقط )ألنها بالنسبة له ال تتحرك(Aالنقطة وعند 

اقة الحركة للسفينة هى معرف لذلك ط، Aالنقطة  العمودية )البعد العمودى( إذن على مستوى الرؤية هو بعد مختفى عن الشخص عند الحركة

وهناك فى أبعاد مخفية تماما عنا، تملك قدرا  فهي تتحرك هنا بط.ضبالفائقة التناظر تمارس معنا نفس الدور له؛ والجسيمات  مجهول بالنسبة

النووية ولكنها ما زالت ناشئة وبحاجة  مطوية مختفية في أبعاد افترضها واينبرج. هذه األفكار واعدة فى الفيزياء هائال من الطاقة والكتلة ولكنها

 الحلم ما زال بعيد المنال. هو أن تدعمها اإلكتشافات الجديدة والمستمرة لجزيئات التناظر الفائق، ولكن للعديد من الجهود واألبحاث، وأهم شئ
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 منتدى الفيزياء التعليميمراصب عام  حممد عريف

 !األرض إلىليس معني ذلك أنه دائما ما تهبط الشحنات من السحب 

ا ما تتكون الصواعق عندما تتكون السحب ليس معني ذلك أنه   !المتراكمةدائما

 دعنا نشرح األمر بقليل من التفصيل

 

ً بين رياح ساخنة ورياح باردة محملة بكميات عالية من  في ظروف مناخية تحمل تضاربا

خلق نوع من الرياح الشديدة المتأججة والمضطربة قد  إلىبخار الماء ... فإن ذلك يؤدي 

 .اإلعصارحد  إلىتصل 

اصطدامات قوية بقطرات الماء العالقة في الهواء والمكونة للسحب ...  علىيعمل هذا التأجج 

القطرات ... في معظم  علىيدفع هذه التصادمات إلي تحرر بعض الشحنات وتراكمها 

األحيان فإن السحابة الواحدة يشحن طرفها بشحنة كهربية موجبة .. ويشحن الطرف األخر 

 ة سالبة بشحنة كهربي

هربي عال جداً قد يصل إلي عدة يؤدي زيادة تراكم الشحنات إلي توالد فرق في الجهد الك

الف من الفولتات ... ومع ذلك ال تنتقل الشحنات من طرف إلي طرف إال عندما يصل فرق ا

 حينها ينتقل تيار كهربي قوي جداً يحمل .. مقاومة الهواء علىالجهد إلي الحد الذي تتغلب به 

طاقة عالية جداً من طرف السحابة إلي الطرف األخر مصحوب بإضاءة قوية جداً تخطف 

 .البرق الظاهرةاألبصار .. وتسمي هذه 

في أحيان أخري تشحن سحابة بشحنة موجبة .. وسحابة أخري بشحنة سالبة .. هنا يكمن 

ن تنطلق من الشحنات الكهربية أن تختار أقصر الطرق لسلكها .. إما أ ىفعل ...الخطر 

سحابة إلي سحابة أخري .. وحينها يتكون البرق .. وتبتعد الظاهرة عنا والحمد هلل ونكتفي 

 .فقط بمشاهدة جمالها وروعتها من بعيد

أما لو كان أقصر الطرق ليس سحابة مجاورة .. بل أرض مجاورة .. فإن االحتماالت هي ما 

... في هذه الحالة قد تسلك الشحنات  تلعب دورها لتبقينا أحياء لو كنا داخل هذه األرض

أو من السحابة إلي األرض ... في هذه  .. الكهربية الطريق إما من األرض إلي السحابة

 (الصاعقة) الحالة تسمي هذه الظاهرة المخيفة

وأثناء نمو الصاعقة المتجهة إلي األرض ترسل تيار كهربائي غير مرئي يسمي التيار الدليل 

ق أقرب إلي األرض .. فقد يتصادف أن يكون أقرب الطرق إلي وذلك لكشف أي الطر

 .أو قد تكون أنت هدفها...األرض مبني .. أو طائرة تطير في الهواء .. أو برج معدني 

عندما تكون أنت طريق الصاعقة ستالحظ أن شعر جسمك قد وقف .. حينها سيكون الوقت قد فات .. فالصاعقة في طريقها إليك .. فاألمر ال 

ً لو أصابتك صاعقة وبقيت ي قيد الحياة ... فهناك حاالت نادرة نجا فيها أناس أصابتهم  علىستغرق سوي جزء من ثانية .. وقد تكون محظوظا

 .قيد الحياة علىعاً وظل يثالث مرات في حياته ونجا منها جمصاعقة .. مع أن هناك شخص في أمريكا أصابته صاعقة 

الطريق .. فإن  علىواعق .. عليك أن ال تتواجد في أماكن واسعة خالل العواصف الشديدة الرعدية .. لو كنت ولتقليل احتماالت اصابتك بالص

أكثر األماكن أماناً هو أن تظل في السيارة وال تلمس شيئاً معدنياً فيها .. أما لو كنت في مكان 

منخفضة وتتجه خال وواسع وتصادف أن هبت عاصفة رعدية فجأة .. فعليك أن تختار البقع ال

ً يديك  رأسك .. وذلك لتقليل احتماالت اصابتك  علىإليها ثم تتخذ وضعية القرفصاء واضعأ

 .بالصاعقة .. ألن الصاعقة تتخذ أقرب طريقاً إلي األرض

 وهناك حاالت شوهدت لبرق ينمو من األرض إلي السحاب .. ويتميز بكونه متشعباً 

، رة إال عن طريق األبحاث العلمية الخاصة بالبرقوحتي األن ال يستفاد من البرق بصورة كبي

فمسألة االستفادة االقتصادية .. هنا غير مجدية .. ألن البرق أو الصواعق تعتمد في المقام 

األرض لغرض  إلىفحتي استثارة الصاعقة وتوجيهها  .العوامل الجوية والصدفة علىاألول 

 .ابة مشحونة فوق برج البحثمرور سح علىالبحث العلمي يعتمد في المقام األول 
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 أ. / سارة سامل القماطي

 كز البحوث النووية... صسم الليزرموظفة مبر

 

مؤشر الليزر أداة شبيهة بالقلم، يصدر منها شعاع ليزر ويمسكها 

المحاضر بيده أثناء الشرح للتأشير على النقاط التي يريد توضيحها 

يزر الصادرة من المؤشر تنتج نقطة ضوئية للمحاَضرين، وحزمة الل

صغيرة وبراقة تلفت نظر المشاهدين إلى النقطة المراد شرحها. هذه 

المؤشرات التي تعمل بأشعة الليزر مفيدة، لكنها قد تشكل خطرا 

كبيرا على الصحة إذا أسيئ استخدامها، وقد حذرت منظمة الصحة 

حلت محل المؤشرات  العالمية من إساءة استخدام تلك االدوات التي

 المصنوعة من الخشب.

 

أكد البروفسور جون هايوود وهو أحد علماء الفيزياء المتخصصين 

في "الليزر في الصحة العامة" في تقرير له أن المسألة في غاية 

الخطورة على الصحة العامة، إذ أن تلك األقالم تباع بوصفها أدوات 

طفال أخطر من السكين، وألعابا في آن واحد، ولكنها في أيدي األ

 وسوء استخدامهمفاالطفال هم أطفال، ال يدركون خطورة األشياء 

لبعض األدوات التي تقع بين أيديهم، والتي يمكن أن تسبب الضرر 

 وطلبة الثانوياتلهم ولمن حولهم. في الماضي كان تالميذ المدارس 

يستخدمونها لعكس  ومرايا صغيرةيتخذون قطعا معدنية صغيرة 

الشمس على السبورة وعلى زمالئهم وعلى المدرس أحيانا...  ضوء

 شقاوة!

أّما هذه األيام، وبتوفر األدوات المصنوعة من الليزر، مثل سلسلة 

المفاتيح وبعض اللعب واألقالم، وبأثمان ليست باهضة، فقد انتشرت 

في أيدي األطفال )التالميذ والطلبة( وبدأوا يستخدمونها. وهناك فرق 

الشمس وأشعة الليزر، فبينما أشعة الشمس المنعكسة هي  بين أشعة

عبارة عن ضوء متشعب ينتشر في جميع االتجاهات فان مؤشر 

 الليزر تنبعث منه أشعة ليزر لها الطبيعة التالية:

اتجاهيتها العالية: أي بإمكانها ان تسير مسافات طويلة جدا  -1

 )قد تصل الى االف الكيلو مترات( كحزمة ضوئية دون أن

 تتفرق.

شدتها المركزة في مساحة صغيرة جدا: إن الليزرات التي  -2

يعبث بها الصبية يزيد تركيزها بمليون مرة عن شدة 

 تركيز أشعة الشمس.

نقاوتها الطيفية: أي ببساطة نقاوة لونها، حيث أنها ال تبعث  -3

أشعة بلونين أو خليطا أو بلون غير ثابت، بل هي اشعة 

كية العين تلتقطه بتركيز أكبر، أحادية اللون. لذلك فإن شب

ومن ثم فإن أشعة الليزر الشديدة يمكن أن تضر العين حتى 

 إذا كانت تنبعث من مسافة بعيدة.

المؤشرات الليزرية ليست بلعبة! وهذه قصة حصلت لفتاة في 

السادسة عشر من عمرها. كان لديها مؤشر ليزري تلهو به 

عينيها لشعاع الليزر وتستعمله بطريقة عشوائية، فحدث أن عرضت 

مرتين )لحظتين(، وأخبرت والديها بما حصل لها؛ فبعد التعرض 

األول ألشعة الليزر، صارت ترى األشياء كلها خضراء اللون، وبعد 

التعرض الثاني ألشعة الليزر لم تستطع الفتاة الرؤية بعينها اليمنى 

ى عمى مؤقت. لقد اشارت األبحاث إلى أن الشكوى األول وحصل لها

، حين قدم أحد األطباء 1005من تلك األدوات ترجع إلى عام 

الممارسين في إحدى الهيئات الحكومية الفرنسية تقريرا بذلك إلى 
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، وأوضح فيه هذه الخطورة. وتوالت بعد ذلك عدة واألمنالمعهد القومي لةبحاث 

ت البلد تقارير. فقد نشرت صحيفة )لوباريزيان( مؤخرا دراسة أوضحت أن فرنسا ليس

الوحيد الذي يجابه تلك المشكلة التي لم يصدر تشريع بصددها، وأنه في بريطانيا أيضا 

التي تصدر أشعة  وسالسل المفاتيحارتفعت أصوات عديدة تطالب بمراقبة بيع األقالم 

ليزرية، فهناك عدد من المدرسين والطيارين ورجال الشرطة أبلغوا عن تعرضهم 

تركيز والصداع، وطبقا لذلك فإن اللجنة الدولية لتحديد لحاالت عمى مؤقت وعدم ال

المستويات الفنية ألشعة الليزر وضعت خمسة تقسيمات للمؤشرات التي تستخدم الليزر، 

 وهي كالتالي:

آمنة بحيث ال تتجاوز طاقتها الحد األقصى من مستوى  االولى: وهيالفئة  -1

 اإلشعاع المسموح به على العين.

تبعث أشعة مرئية )أي أحد ألوان الطيف( بقدرة منخفضة ال  وهي الثانية:الفئة  -2

تصل إلى مللي وات واحد، وهي آمنة، ومصدر األمان هنا هو حساسية العين 

 باإلغماض الالإرادي عند تعرضها لهذه األشعة مباشرة، أي بعد ربع ثانية.

تصل الى خمسة مللي وات  ولكن بقدرةوهي تبعث أشعة مرئية  الثالثة:الفئة  -3

 إلى فئة الليزرات التي يعبث بها الصبية. وتنتمي هذه

)سواءا أشعة  وغير مرئيةالتي تبعث أشعة بألوان مرئية  الرابعة: وهيالفئة  -4

مللي وات،  522تحت الحمراء أو أشعة فوق البنفسجية( وبقدرة تصل إلى 

 وهذه الفئةانعكاس هذه األشعة على العين فضال عن التحديق بها،  ويحبذ تجنب

 ؤذية للجلد أيضا.م

وهي ليزرات القدرة العالية وتبعث أشعة مرئية وغير مرئية،  الخامسة:الفئة  -5

خشنة أو معتمة، وهذه  أسطحوهنا يجب الحذر من انعكاس األشعة ولو من 

 الفئة قد تؤدي الى حريق في الممتلكات.

 

ئة الثانية والثالثة كما سبق وأن ذكرنا، فإن الليزرات التي يعبث بها الصبية تنتمي الى الف

في الغالب، مما يعني الخطورة شبه المؤكدة على العين، و تزداد خطورتها كلما ضاق 

عرض الشعاع بحيث يساوي أو يقل عن بؤبؤ العين، ال سيما إذا وجه مباشرة إلى العين، 

وخطورته تكون على الشبكية أكثر من غيرها، فالشعاع يمكن أن يسبب في الفترة األولى 

ارا بسيطا )عمى مؤقتا (، وهذا ناتج من حدوث تفاعل كيميائي شديد للمواد الصبغية انبه

الموجودة في خاليا الشبكية المركزية، أما إذا تعرضت العين لحزمة ليزرية قوية 

ومتواصلة، فيمكن أن يؤدي هذا الى إتالف الرؤية و ربما انفصال الشبكية وفقدان البصر 

 في أسوء االحوال.

 نب أضرار المؤشرات الليزرية:نصائح لتج

ال تؤشر بمؤشر الليزر على أي شخص، فهذه المؤشرات قد صممت للمساعدة  -1

 الحية. واألجسام غيرعلى توضيح المواضيع 

 استخدام مؤشرات الليزر بدون رقابة. وطلبة المدارسال يسمح لةطفال  -2

ون ال تسلط الليزر على مرآة او أي سطح عاكس النه في بعض االحيان يك -3

 الشعاع المنعكس له تأثير تماما كالشعاع المباشر.

قبل استعمال مؤشرات الليزر يجب أن يكون لدى الشخص خلفية عن الضرر  -4

 الذي يسببه سوء استخدام هذه المؤشرات، ومدى الخطورة الناتجة عن ذلك.

ال تشتري مؤشر الليزر ما لم يكن عليه ملصق فيه بيانات عن نوعية الليزر  -5

لونه، شدته، قدرته الخارجية، والمعلومات التي تهمك التخاذ احتياط  المستخدم:

 األمان.
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22 

 حممد لبد./ أ

 غزة - فيزياء جامعة االزهر

الشمس تزيد من تكاليف  تستخدم قواعد متحركة توجهها نحو التيالمسطحة  solar plotovoltice cell (pv)ة يإن تصميم الخاليا الشمس

 .السكنية للمنشآتالتشغيل خاصة إذا كانت معدة التركيب و

رة عن خاليا شمسية ثالثية البعد هو عباطوير حل لهذه المشكلة وبت (MIT،Cambridge MAحاليا يقوم معهد ماساشوستس للتكنولوجيا )

3D، ميزة كثافة التيار الناتج عنها من أنها تستهلك مساحة خاليا شمسية أكتر إال أنها أقل تكلفة من القواعد المتحركة إضافة إلى مفبالرغ. 

 

الهندسية التجريبية لمحاولة تحسين كثافة التيار الناتج من خالل تقليل تظليل الخاليا  األشكالسلسلة من  اختبارتم  ،المحسوبةالمحاكاة  باستخدام

 .زيادة عملية امتصاص الضوء المنعكس من الخاليا المجاورةو

 zigهيكل برج ) مثلو ،الخارجين( المغلف بالخاليا من الداخل ومستويمثل المكعب )في مستوى والنتيجة كانت مجموعة من الهياكل الهندسية و

zagفي الصورة ( الظاهر. 

كانت نظرا لقدرة  األولالمقام  فيالزيادة  هذهمرة أكثر من الخاليا المسطحة و 22إلى  2الهياكل على زيادة الطاقة المتولدة من  هذهقد عملت و

لقدرتها على جمع الضوء نتيجة  ،ارتفاع صغيرةالخاليا على جمع الطاقة خالل فترة طويلة من النهار خصوصا عندما تكون الشمس عند زوايا 

 .حالة الجو الغائم فيالمنتشر فتولد طاقة أكثر حتى والمتشتت 

 .( لزيادة توليد الطاقةbiomimetic principlesيجرى تطويرها حاليا باستخدام مبادئ خاصة )على شكل زهرة متفتحة هناك تصاميم أخرى و

 cells-solar-05/newsbreaks/3d-48/issue-http://www.laserfocusworld.com/articles/print/volume-المصدر:

energy.html-more-imest-20-to-up-generate 
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 صاحل البشيشأ./ 

 خريج صسم الفيزياء 

 جامعة البلقاء التطبيقية

 

توجد اإلشعاعات في كل جزء من حياتنا، قد تحدث بطريقة طبيعية في األرض، ويمكن أن تصل إلينا 

من الفضاء المحيط بنا، باإلضافة إلى حدوثها نتيجة صناعتها بواسطة اإلنسان مثل األشعة  قادمة

 السينية. 

في البداية نعرف أن اإلشعاعات منها ما هو مؤين وما هو غير مؤين، ولكن سأتطرق إلى الحديث عن 

ت اإلشعاع غير المؤين، وأخص بالذكر اإلشعاعات الكهرومغناطيسية، بمعنى آخر الموجا

 الكهرومغناطيسية.

. تنقسم هذه الموجات إلى موجات متعددة: إشعاعات غاما، األشعة السينية، فوق ة، وهي سرعة مطلقة ثابتءهي موجات تسير بسرعة الضو

 البنفسجية، تحت الحمراء، الضوء المرئي، باإلضافة إلى موجات قصيرة مثل الراديو والميكروويف.

اإلشعاعات لها تردد معين  كما في الشكل، نالحظ أن كل هذه

يجعلها غير مرئية للعين المجردة ما عدا الضوء المرئي، أيضا 

 كلما زاد الطول الموجي قل التردد.

مع تطور الحياة وتعقيداتها، واتساع دائرة التقدم العلمي 

واالختراعات التي جاءت لخدمة اإلنسانية، كان ال بد من الوقوف 

ه اإلنجازات سلبيا على على تأثيرات وانعكاسات بعض هذ

الطبيعة واإلنسان. ومن هنا نذكر اإلنجاز الكبير الذي جاء من 

اختراع األجهزة التي تعمل بالموجات الكهرومغناطيسية، والذي 

قدم خدمات كبيرة لإلنسان وحقق قفزات نوعية ساهمت في خدمة 

التطور اإلنساني بجميع جوانبه؛ لكن هذا التقدم العلمي في مجال 

صاالت له سلبيات قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على االت

 صحة اإلنسان.

نعلم جيدا فوائد الهاتف الجوال، ولكن هل فكرنا يوما أن نسأل 

أنفسنا إن كانت تنبعث منه إشعاعات قد تضر بصحتنا، سؤال يليه 

سؤال يطرح نفسه: ما هي مضار هذه اإلشعاعات 

 الكهرومغناطيسية غير المؤينة؟

من مخاطر جهاز الجوال تكون على  %62العلماء أن يقول 

 022الدماغ،  حيث تنبعث منه أشعة كهرومغناطيسية يبلغ ترددها 

ميكروثانية، ومعدل تكرار  546ميجاهرتز، يصل زمن النبضة 

الكيمياء  علماءهرتز، وهو ما أشار إليه أحد  215النبضة 

أثناء الحديث  األلمان، إذ ينصح دائما باستخدام األذن اليسرى في

بالهاتف الجوال لتحكمها بالجزء األيمن، وتقليل نسبة الخطورة على القلب؛ لكن المشكلة الكبرى تكمن في األبراج  واالستغراء من الشخص 

ر هل هذا عندما تطلب منه الشركة  وضع برج في أعلى بيته، حيث ال يدرك المشاكل التي قد تحدث له وألسرته، فعندها تغريه المادة وال يفك

 الشيء منفعة أم مضرة ؟

ز لكنه ال يتأسف إال عندما تظهر هذه األعراض على الصغار، ألن القابلية لديهم لإلصابة تكون أكبر من البالغين ومن هذه اإلصابات: الحاج

مراض. ومن أكثر العالمات الدالة الدموي للمخ، التأثير على األجنة كالنمو والتطوير، تكون الدم، نقصان المناعة، السرطان، والعديد من األ

على التأثر بالموجات الكهرومغناطيسية ارتفاع درجة حرارة الجسم، وال تزال بعض الدراسات تجري على هذه األضرار، فال بد من التقليل 

 السكنية.  خارج األحياءمنها عن طريق وضع األبراج في أماكن بعيدة 

 ة التى نستخدمها في حياتنا، هل هي مضرة لنا، وما هي نسبة الضرر الذي قد ينجم عنها.وأخيرا ال بد أن نتعلم، ونتأكد من األجهز
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 حنني سليمان عيدأ./ 

 غزة -جامعة االزهر  –فيزياء 

التصوير العادي( لمعرفة ما هو التصوير الهولوجرافي ثالثي األبعاد، دعنا نتطرق إلى موضوع التصوير الفوتوغرافي )

ا محترفين في يومنا هذا، فهل سيستطيع التصوير الهولوجرافي الحصول فيما بعد على هذا  ذا بعدين الذي يملك عشاقا

 الهوس في العشق؟

اآلن .. إذا أردنا أن نلتقط صورة للحظة سعيدة فما علينا إال أن نضغط بزر الكاميرا للحصول على الصورة، وإذا تتبعنا 

أني فانه يتم فتح الغالق ومرور الضوء المرئي المنعكس عن الجسم المراد تصويره إلى العدسات الضوئية الخطوات بت

في الكاميرا إلى الشريحة )الفيلم( ويُغلق الغالق لمنع وصول الضوء إلى داخل الكاميرا فيتم تكوين صورة لألشعة 

مع هاليدات الفضة المكونة للفيلم تسجل معلومات المرئية المنعكسة على الفيلم. وعن طريق تفاعل الضوء المنعكس 

عن تباين شدة الضوء للصورة الملتقطة ويتم تحميض الفيلم بطريقة كيميائية لنحصل على نيجاتيف يوضح توزيع 

الكثافة الضوئية ومن ثَمَّ نمرر الضوء خالل النيجاتيف لطباعته على حائل وهو عبارة عن ورق خاص ويُترجم ما 

 نا للضوء المنعكس.رأيناه بأعين
 

لكن في التصوير الهولوجرافي يتم فتح الغالق ويرى ضوء الليزر 

( beam splitterفي مسار موضوع في بدايته مجزئ للضوء )

يسمى شعاع الجسم  أحدهمايفصل ضوء الليزر إلى جزئيين 

(object beam( واألخر شعاع المرجع )reference beam )

(. Hologramالهولوجرام هنا ) الذي يسقط على فيلم خاص يسمى

أما الشعاع األول وهو شعاع الجسم يسقط على الجسم المراد 

تصويره وينعكس عنه إلى الفيلم )الهولوجرام(، ويلتقي الشعاعين 

مرة أخرى على الهولوجرام الذي يحتوي على حبيبات تتفاعل مع 

( لتكون مناطق شفافة ومناطق داكنة نتيجة تداخل grainالضوء )

ه وهدَّامة، ويغلق الغالق لمنع مرور ضوء ال شعاعين تداخالت بناءَّ

الليزر وينتج هنا فيلم يحتوي على أهداب التداخالت بين الشعاعين 

)الشيفرة( والتي تعتبر هذه هي عمليه التحميض، ومن ثَمَّ يتم تمرير 

ضوء الليزر بنفس الطول الموحي المستخدم في عمليه التصوير 

يتم نفاذ الشعاع في المناطق الشفافة وامتصاصه على الهولوجرام و

بدرجات متفاوتة في المناطق المعتمة مكون صورة ثالثية األبعاد 

 للجسم في الفراغ.

 

( والتي Hologramومن هنا نرجع إلى أصل كلمة هولوجرام )

( وتعني الرؤية Holosتعتبر كلمة يونانية مكونة من قسمين )

ي المكتوب وعند جمع هاتين ( وتعنgrammaالشاملة وكلمة )

الكلمتين يتضح معنى التصوير الهولوجرافي وهو عبارة عن تقنية 

تسمح للضوء المتناثر من الجسم بالتسجيل وإعادة بناؤه وعرضه 

بصورة ثالثية األبعاد وهي تعتمد على ضوء الليزر ومبدأ 

 .Interference pattern)التداخالت )

على يد  1047ر كانت في العام وكان أول ظهور لفكرة هذا التصوي

( ولكن كانت هذه فكرة غير Dennis Gaborالعالم البريطاني )

مطبقة قبل اكتشاف ضوء الليزر ولكن بعد ظهور ضوء الليزر تم 

على يد  1062صنع أول صورة هولوجراميه ثالثية األبعاد في عام 

على جائزة   Gabor( وحصل Leith and Upatnick'sالعالمين )

 .الكتشافه لهذه التقنية 1071في عام نوبل 

اآلن .. كيف نستطيع الحصول على صورة ثالثية األبعاد؟ وما هي 

 األدوات المستخدمة لهذه التقنية؟

اآلن .. كيف نستطيع الحصول على صورة ثالثية األبعاد؟ وما هي 

 األدوات المستخدمة لهذه التقنية؟

 -توفر: للحصول على صور ثالثية األبعاد يجب 

 

حيث يتم استخدام ضوء الليزر  :(Laser beamضوء الليزر )

الذي يستطيع التفاعل مع   He-Ne laserاألحمر وهو من نوع

مكونات فيلم الهولوجرام إلظهار صورة هولوجراميه واضحة، ويتم 

ألنه يختلف عن الضوء العادي  ;استخدام ضوء الليزر بالتحديد

عتبر ضوء أحادي )ضوء الشمس( بعدة خصائص أهمها انه ي

(Monochromatic( وذا طور محدد )coherent يصلح لحدوث )

 (م لتكوين أهداب التداخل )الشيفرةعمليات التداخل البناء والهدا
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هو عبارة عن منشور  (:Beam splitterالمجزئ الضوئي )

يسمى شعاع  أحدهمايعمل على فصل شعاع الليزر إلى قسمين 

خر يسمى شعاع الجسم ( واألreference beamالمرجع )

(object beam.) 

 

تستخدم المرايا في توجيه شعاعي الليزر إلى  (:Mirrorsالمرايا )

مسارهم المحدد ويجب أن تكون المرايا نظيفة لمنع ظهور أي 

 تشويش في الصورة.

 

تُستخدم العدسات في التصوير الهولوجرافي  (:Lensesالعدسات )

ي التصوير الفوتوغرافي لغرض تشتيت الضوء وليس تجميعه كما ف

 وذلك حتى يسقط الضوء على اكبر مساحة ممكنة.

 

هو عبارة عن فيلم خاص ذا  (:Hologramفيلم الهولوجرام )

يتكون من طبقة رقيقة جدا من مواد حساسة  عالية،قدرة تحليلية 

للضوء موضوعة على سطع منفذ للضوء وهو قادر على تسجيل 

ات ميكروسكوبية ويتميز هذا التغيرات الصغيرة للضوء على مساف

الفيلم بحساسيته للضوء األحمر لذلك نستخدم ضوء الهليوم نيون 

 ليزر.

 

هو عبارة عن الجسم الذي نريد  (:Objectسم المراد تصويره )جال

 أن نُظهر له صورة ثالثية األبعاد.

وعند توفر هذه األدوات نستطيع الحصول على صورة ثالثية األبعاد 

 ة للعمل نلخصها كالتالي:وذلك تبعاً آللي

 

 

 

أوال نقوم بفتح الغالق وإخراج ضوء الليزر األحادي المتساوي في 

الطور ويصل إلى مجزئ الضوء )المنشور( وينقسم إلى شعاعين 

األول شعاع الجسم والثاني شعاع المرجع وحيث أن هذا الشعاع 

)شعاع المرجع( ينعكس عن المرايا ويصل مباشرة إلى العدسة 

ة ويسقط على فيلم الهولوجرام، أما شعاع الجسم فيسير في المشتت

ه وينعكس عن المرايا ويسقط على العدسة المشتتة التي بدورها رمسا

تُسقط هذا الشعاع الُمتشتت على جميع أجزاء الجسم المراد تصويره 

ومن ثم ينعكس هذا الشعاع بنسبة معينة على فيلم الهولوجرام 

شونة سطح الجسم ، ومن هنا ينتج وبزوايا مختلفة حسب مقدار خ

( بين شعاعي الجسم والمرجع فينتج phaseاختالف في الطور )

تداخالت بنَّاءة وهدَّامة ويظهر على الهولوجرام أهداب التداخل 

)الشيفرة( وهي عبارة عن دوائر ونقاط مضيئة ومعتمة تكون في 

 الموحي لليزر المستخدم. حدود الطول

 

ر الصورة ثالثية األبعاد نمرر ضوء الليزر ولفك هذه الشيفرة وإظها

على الهولوجرام وهو نفسه المستخدم في عملية التصوير، وهذا 

الضوء يعمل على فك الشيفرة وتكوين الصورة على نفس المسافة 

التي كان يبعد عنها الجسم من الهولوجرام، والية ظهور الصورة 

َ لنوع الهولوجرام  جد نوعان من فهناك يو المستخدم،تختلف تبعا

 الهولوجرام وهما:

 

 

 

 (:Reflection hologramالهولوجرام العاكس )

وهنا نستخدم ضوء ليزر أحادي التردد أو ضوء ابيض لينعكس عن 

 الهولوجرام وهو نفس الهولوجرام الموجود في بطاقات االئتمان.

 

 (:Transmission hologramذ )الهولوجرام الناف

وهو محور حديثنا في هذا المقال حيث انه يتم تمرير ضوء ليزر من 

نفس نوع الليزر المستخدم في التصوير على الهولوجرام الذي 

يحتوي على أهداب التداخل وعند مرور ضوء الليزر عليها والتي 

هي في حدود الطول الموجي المستخدم ينتج هنا محزوزة حيود 

(Diffraction grating.) 
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تعمل محزوزة الحيود على إعادة تكوين الشعاع األصلي للجسم 

)شعاع الجسم قبل إجراء التداخالت مع شعاع المرجع( وهذا الشعاع 

النافذ من الهولوجرام سينتقل في الفراغ مكوناَ صورة ثالثية األبعاد 

جرام تقع خلف الهولوجرام على بُعد يساوي بُعد الجسم عن الهولو

وتنتج الصورة باللون المستخدم في التصوير )مثالَ احمر(، 

ولتوضيح مثال بسيط عن استخدام الهولوجرام، لو نظرنا إلى بطاقة 

ائتمان أو بطاقة رخصة قيادة واسطوانات السي دي أو الدي في دي 

لوجدنا عند تحريك البطاقة يساراَ ويمينا ببطء بزوايا مختلفة ظهور 

الصورة ويغلب وجود اللون األخضر فيها وتكون  تغيرات في ألوان

ذات لمعان وبريق . فهنا نستخدم الهولوجرام لمنع التزوير أو جعل 

 المنتج غير قابل للتقليد.

 

يعتبر هذا مثال بسيط وال يعبر عن حقيقة هذا التصوير الذي يثير 

االندهاش والتشويق إذا ما تم تصوير جسم باحترافية في غرفة 

هر لك على جزيئات الهواء صورة ثالثية األبعاد تبدو مظلمة ويظ

 حقيقة تدور حولها التى الجسم في جميع االتجاهات.

اإلخبارية حيث فاجأت العالم في عام  CNNوهذا ما أطلقته قناة 

بمقدرتها على استضافة مراسليها من كافة أنحاء العالم  2228

في واشنطن  باستخدام التصوير الهولوجرامي في استديو األخبار

بالرغم من وجودهم في بلدانهم، وإمكانية التحدث معهم والتحاور. 

 وهنا بدأ استخدام هذه التقنية في عالم اإلعالم.

 

وأيضا يستخدم هذا التصوير بكثرة في تصوير أفالم هوليود حيث 

يستخدم هذا الخداع البصري في كثير من المشاهد التي تبدو للمشاهد 

 وكأنها حقيقة.

 

ن عجائب هذه التقنية انه إذا تم قطع فيلم الهولوجرام الذي يحتوي وم

على أهداب التداخل إلى أجزاء صغيرة فإن كل جزء منها إذا ما تم 

تمرير ضوء الليزر عليه، يقوم بعرض الصورة كاملة للجسم المراد 

تصويره ألنه يحمل جميع المعلومات بسبب االنعكاسات التي تمت 

 وجرام.من الجسم إلى الهول

 

أنها ستكون حياه معتمدة بشكل  2252وأخيرا. يتطلع العلماء في 

رئيسي على هذه التقنية في كل المجاالت والتقنيات ومازالت 

 األبحاث مستمرة لحياه أفضل تحمل طابع الرفاهية والراحة.
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TOMOTHERAPY
 حممد تيسري عيدأ./ 

 غزة -معة األزهر جا –بكالوريس فيزياء طبية 

في هذه االيام وقد حدثت التطورات التكنولوجية في كل شيء وكان للعالج االشعاعي نصيب كبير حيث تطور العالج االشعاعي لمراحل عدة 

( ولكنه واجه صعوبة في عالج المناطق المحاطة باالنسجة او االعضاء الحساسة  LINACحتى وصل للعالج عن طريق المعجل الخطي )

م ولكن هذه التقنية رغم دقتها لم تعطي ايضا النتائج المرجوة , عندها 2224( في عام IMRTلعمود الفقري , عندها تم اختراع تقنية ) او ا

( باستخدام اشعة اكس المعجلة وهو الذي اعطى النتائج االكثر   TOMTHERAPYتم التوصل الى العالج بما يسمى العالج المقطعي ) 

 شعاع الى حزم وهو يصور العضو ويعالجه في كل جلسة تصوير مما يؤدي بالغرض والعالج كما سيتم توضيحه.دقة وتميزا وقسم اال

 

 ؟Tomotherapyالمقطعي  العالج جهاز هو ما

ً  النظم أكثر أحد هو  اإلشعاع وعمق لبشك تتحكم عالية بتقنية الجهاز تزويد تم فلقد لةورام السرطانية، اإلشعاعي العالج مجال في العالم في تقدما

فرصة  األطباء مما أعطى المريض حول الزوايا من جميع مستمر بشكل توجيهها يتم حزم إشعاعية صغيرة لإلشعاع إلى تقسيم بحيث يحدث

 .بالورم المحيطة السليمة األنسجة حماية مع منطقة الورم عالج لضمان أكبر

 حركة على ينشأ قد الذي التغيّر متابعة على قدرة أفضل الذي يعطي األمر ،الجهاع المراد للمنطقة يومي بشكل مقطعية بأخذ صور العالج يكون

 .واألعضاء المجاورة المريض

 الموافقة على التوقيع ذلك يلي ،وسلبيات إيجابيات من له العالج وما طريقة وشرح الحالة لمناقشة المريض بمقابلة اإلشعاعي العالج طبيب يقوم

 قبل المريض. من بالعالج
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 لماذا العالج المقطعي؟

 يُعد العالج المقطعي أحد األنظمة المتقدمة والمتكاملة في عالج األورام المتواجدة في الساحة حالياً وله فوائد عديدة للمرضى منها:

عن طريق الحزم وإعطاء العالج  ،. التأكد من الهدف المراد التصويب إليه باألشعة قبل جلسة عالجية عن طريق أخذ صورة ثالثية األبعاد1

 اإلشعاعية أثناء دوران حلقة الجهاز.

 . يعتبر حالً ناجحاً لبعض الحاالت التي كان من الصعب عالجها سابقاً.2

 أصبحت اآلن ممكنة. ،. بعض األورام المتواجدة في أماكن كان من الصعب عالجها لكونها مالصقة للعمود الفقري مثالً 3

 ذين سبق لهم أخذ العالج في نفس المنطقة مع مراعاة حدود السالمة لةنسجة السليمة المحيطة.. إمكانية إعادة العالج للمرضى ال4

 كذلك أصبح في اإلمكان عالج أماكن متفرقة في أنحاء الجسم في وقت واحد. ،. إمكانية استهداف األورام الصغيرة والكبيرة في الحجم5

 

 األعراض الجانبية للعالج:

ً بأن نسبة التأثر  ،الظهور أثناء األسبوع الثاني من العالج اإلشعاعي حسب الجرعة المعطاة والمنطقة المعالجةتبدأ األعراض الجانبية ب علما

 وتزول هذه األعراض تدريجياً ليعاود المريض بعدها نشاطاته اليومية بصورة طبيعية. ،تتفاوت من مريض آلخر

 تشمل هذه األعراض ما يلي:

 د بعض المرضى.خمول وتعب وفقدان للشهية عن 

 .تغير في لون الجلد بالنسبة للمنطقة المعرضة للعالج 

 .سقوط الشعر في حاالت عالج الرأس والرقبة 

 .تأثر حاسة التذوق والتهابات في الفم في بعض حاالت عالج منطقة الفم والبلعوم والحنجرة 

 .إسهال في حال عالج منطقة المعدة والحوض باإلشعاع 

ويعتمد على خطة منتقاة بما يتناسب مع حالة  باإلشعاع،يعتبر نقلة نوعية في عالج األورام  (TOMOTHERAPY)العالج المقطعي 

 المريض بدون ألم وبدقة إلى منظقة الورم , وان شاء هللا يتم ابتكار اجهزة ادق وانفع للمرضى .

 ونسأل هللا ان يعافينا واياكم من االمراض وان يشفي جميع مرضانا 
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 "البصريعالء "األستاذ عالء حسني علوان "

 حممود بكر أبو مخيسعده املهندس أأجرى احلوار و
 

معاليها كل اآليات، نجم ساطع، شهاب المع، وكتاب  فيت وصفها الكلمات، وتلجم فيهذا العدد شخصية تاهت  فيأحمل إلى قرائنا الفضالء 

المنتدى لكل مهمة بطل، ال يحمل في وجهه الحسن إال كل حسن، تبعته المعالى فصار  فيلكل المتعلمين ماتع، عرفناه عن قرب أخا وعهدناه 

 بين العالمين علم، وتاقت إليه المعارف والعلوم فنسجها على منوال العطاء والكرم.

 القلوب عظمت قدرا ... فجئنا اليوم نرجوك الحوارا في عالء

 فأعطـينـا وال تبخـــــل علينــا ... فكــل ســؤالنـــا يبغى جوابا

 ... محـــب للرفيــق متى أصابا إنيوعـــذرا إن أطلــت عليك 

المنتدى وأحد األركان الثوابت  فينجم الساطع الالمع زياء التعليمي، االسم الكبير واليأرحب على لسان قرائنا األعزاء بأحد عمالقة منتدى الف

 . عالء البصريالحبيب . أخي..العصرية والمشرف العام على المنتدى ومشرف منتدى فيزياء المنهاج العراقي الفيزياءأسرة تحرير مجلة  في

 

 ابتداءا نريد أن نتعرف على شخصية عالء البصري عن قرب؟

 ـي    أحلى الكلماٍت وأحلــى األحــرفِ أبحرت في بحر الكالِم ألقتفــ

 لكنما األمواج أردت قاربـــــي، فتحطمت خجال جميع مجادفـي

 لو أنني أنشدت ألف قصـــيدة، لوجدتهــــا في حقكم ال لن تفــي

 2292أخوكم عالء حسين علوان، مواليد 

 

 تخرجت منها وفى أي عام؟ التيالكلية 

  1119جامعة البصرة / كلية العلوم 

 مدرس ثانوي  الى؟حعملك ال

 متزوج ولي ولد وبنت  الحالة االجتماعية؟

 كيف كانت بدايتكم مع الفيزياء؟

علم الفيزياء معي وانا صغير حيث كنت دائما اسال والدي رحمه 

هللا لماذا عن اغلب ما يدور حولي، لكني بدأت أهتم به عندما كنت 

درست في  في مرحلة الخامس العلمي )الحادي عشر( وعندما

المرحلة الجامعية تعلمت الكثير إال أني لم أخطط ابداا ولم يخطر 

 ببالي ان أعمل مدرسا. 

 من مثلك األعلى في الفيزياء وأي فروعها األحب إليك؟

هناك الكثير من العلماء الذين اثروا بشكل واضح في تاريخ 

البشرية وننظر ماذا كانوا وماذا قدموا وكيف أصبحوا بعد ذلك 

ال ألبرت أينشتاين، اما عن فروعها فكلها تصب في منبع واحد أمث

ويكمل أي فرع الفروع االخرى اال ان فروع الميكانيكا والنظرية 

 النسبية وفيزياء الكم والفلك تحتل اهتماماتي.
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 من األستاذ الذي أثر في مشوارك العلمي؟

اذ استاذ الفيزياء في المرحلة الثانوية االستاذ كاظم حسين واالست

احمد غنام من العراق وما بعد الدراسة الجامعية الدكتور حازم 

 فالح سكيك من فلسطين الشقيقة.

 سنوات الدراسة كنت راضيا عنها؟ أي

 والجامعية.المراحل االولية 

 الصعوبات التي واجهتك في مشوارك العلمي؟ هيما 

لكن األفضل جعل  واتجاهَمن منا لم يواجه صعوبات في أي طريق 

الصعوبات تحديات يجب بذل ما بوسعنا لتجاوزها واذكر لك هذه 

ي استشهد واسمح لي ببعض االسترسال فعلى الصعيد االجتماع

ف وقد خلف رحيله فراغا كبيرا في صسنوات ون 2والدي وعمري 

ا لكن  نفسي ألنه كان معلمي األول وأبي الجسدي والروحي معا

حة كبيرة من بفضل هللا تعالى استطاعت والدتي أن تشغل مسا

فراغه، وعندما ذهبت إلى المرحلة المتوسطة كان علّي أن أعمل 

إضافة إلى دراستي ألسد أغلب متطلباتي وأخفف ولو قليال عن 

كاهل والدتي وفي المرحلة اإلعدادية وآخر الجامعية اضطررت أن 

أبتعد عن الدراسة في ظل الظروف االجتماعية واالقتصادية 

ما وعائلتي خصوصا التي تمر بها البالد والسياسية الحالكة عمو

إخوتي( حتى  –مما جعلني أعمل حتى انفق على عائلتي )أمي 

يكملوا مسيرتهم العلمية والحمد هلل لم يكن ابتعادي كثيرا فعدت 

وأكملت مسيرتي العلمية واحب أن أشير بهذا الصدد إلى دور 

ومن والدتي الكبير في توجيهي مع إخوتي ومتابعتنا وتشجيعنا 

خالل مجلتكم الغراء احب أن أقول لها شكرا جزيال لك لقد كنت 

وستبقين األم واألب واألخ والصديق لنا وجعل لك بكل ما  لتوماز

 قدمت حسنة وصدقة جارية إن شاء هللا.

 لك؟وماذا قدم  التعليمي الفيزياءكيف تعرفت على منتدى 

كنت أخصص  كنت دائم الدراسة والعمل بعد أوقات الدراسة إال أني

يوم العطلة للبحث عن المواقع العلمية من هنا وهناك عبر صفحات 

اإلنترنت وبالصدفة كنت أبحث عن موضوع معين وصادف أن كان 

الموضوع العلمي في منتدى الفيزياء التعليمي فقلبت صفحاته 

ووجدته كنزاا ال ينفد ومرجعا ممتازا لكل َمن تخصص بهذا العلم 

 الجميل.

 الدكتور حازم سكيك لك لتكون شخصية العدد؟ ختيارباما شعورك 

شعور جميل جداا ولقب افتخر به أن أطل من نافذة المجلة الغراء 

واشعر بمسؤولية في نفس الوقت أتمنى أن أكون عند حسن ظن 

 القائمين عليها وقرائها الكرام.

عموما وألسرة  التعليمي الفيزياءمنتدى  فيماذا تقول إلخوانك 

 ة الفيزياء العصرية خصوصا؟تحرير مجل

المبدعة وصل المنتدى  وبأقالمكمشكرا لكم وسلمت أناملكم فبكم 

إلى ما وصل، وبارك هللا فيكم فقد قدمتم لكل صاحب سؤال جواب 

واغنيتموه واختصرتم له الجهد والوقت ليصل الى مراده متمنيا 

كثر لهم التوفيق واإلبداع والتقدم إلى األمام وبذل ما هو أكثر وأ

إلثراء المنتدى بعصارة أفكارهم وتحليالتهم ولنكن يدا واحدة 

نسعى لخدمة أمتنا اإلسالمية وجعلها في مصاف الدول العلمية 

المتقدمة، وألسرة المجلة أحب أن أتوجه لكم بالشكر والدعاء لكل 

من عمل شاق لرفد المسيرة العلمية بهذا اإلنجاز الرائع  تبدلوهما 

سعيد أن أكون عضوا فيها، كما أحب أن أتقدم  من مجلتكم وكم أنا

 بالشكر الجزيل على إجراء الحوار معي لهذا العدد.

 

 كيف ترى واقع العلماء العرب مقارنة بعلماء الغرب؟

بغض النظر عن المهارات الشخصية، لو اعطوا الفرص وتم تهيئة 

ن فضل علماء الغرب، إ ألذهلوانواحيها  بكافةنفس الظروف 

على الغرب حقيقة وذلك بشهادة مفكرين غربيين المسلمين 

زماننا من يتهمون المسلمين بأنهم أجهل  فيمنصفين حيث شاع 

شعوب األرض ولقد أشار بعض المنصفين من الغربيين إلى دور 

المسلمين وما أسهموا به من إنجازات علمية بعد أن مارسوا 

بحث، ال فيالصحيح باتباعهم الطريقة العلمية  العلميالمنهج 

شمس هللا تسطع »كتابها  فيفمثال، تقول الدكتورة زيغريد هونكة 

إن اإلغريق تقيدوا دائما بسيطرة اآلراء النظرية، ولم « على الغرب

القائم على المالحظة والتجربة إال عند العرب  العلمييبدأ البحث 

الكيمياء  في العلميلم يكن مستوى روجر بيكون « وتقول هونكة»

أخذها عن العرب  التيالتجربة  فيريه، إال أنه رأى أرفع من معاص

العلوم الطبيعية ،  فيللوصول إلى نتائج حاسمة  الحقيقيالسبيل 

منهج  هيوتقول أيضا: )إن أثمن هدية قدمها العرب ألوروبا 

 همجيته( فيالبحث الذى لواله لبقيت أوروبا 

بحث: ال فيكتابه مناهج العلماء المسلمين  في« فون كريمر»وقال 

حقل المعرفة  في)إن أعظم نشاط فكرى قام به العرب يبدو لنا جليا 

التجريبية ضمن دائرة مالحظاتهم واختباراتهم، فإنهم كانوا يبدون 

نشاطا واجتهادا عجيبين حين يالحظون ويمحصون، وحين 

يجمعون ويرتبون ما تعلموه من التجربة، أو أخذوه من الرواية 

البحث أكبر ما يكون تأثيرا عندما  فيبهم والتقليد، ولذلك فإن أسلو

 .يكون األمر في نطاق الرواية والوصف(

إن علم »وقال )غوستاف لوبون( في كتابه حضارة العرب: 

الجراحة مدين للعرب بكثير من مبتكراته األساسية، وظلت كتبهم 

كليات الطب إلى وقت قريب جدا، فكانوا  فيفيه مرجعا للدراسة 

عشر من الميالد غشاوة العين بخفض  الحاديالقرن  فييعرفون 

العدسة أو إخراجها، وكانوا يعرفون عملية تفتيت الحصاة. وكانوا 

يعرفون صب الماء البارد لقطع النزف، وكانوا يعرفون الكاويات 

المخدر الذي ظن أنه من  أيوالفتائل، وكانوا يعرفون المرقد، 

لتنويم المريض مبتكرات العصر الحاضر وذلك باستعمال الزؤان 

، وأحب أن أقدم لك وحواسه وعيهقبل العمليات المؤلمة، حتى يفقد 

بعض الشخصيات التي نفخر بها في الوقت الحاضر أبدعوا في 

 الغرب على سبيل المثال ال الحصر:

م 2221وفي عام أحمد زويل / أول عالم عربي ومسلم يفوز بنوبل 

ياء في معهد لينوس ل للكيمكرم بالحصول على منصب األستاذ األو

م حاز على جائزة بنامين فرانكلين بعد 2229، وفي عام بولينغ

 – femtoاكتشافه العلمي المعروف باسم )الفيمتو ثانية( أو

second  م 2222، وفي عام صغر وحدة زمنية في الثانيةوهي أ

 .رشح الدكتور زويل لنيل جائزة نوبل في الكيمياء

، يشغل حاليا اه بأحدث التقنياتعادل الشريف: عراقي يحلي المي

منصب أستاذ للهندسة الكيميائية والتحويلية ومدير مركز بحوث 

وتطبيقات األوزموز في جامعة سوراي في بريطانيا، وقد تم 

م وهو العام الذي اختارته الواليات 2003تأسيس المركز عام 

 .المتحدة عام للمياه العذبة

د الفلكيين الدولي" في اتحا"قرر  عبد العظيم السبتي: عراقي

واشنطن، تكريم عالم الفضاء العراقي الدكتور عبد العظيم السبتي 

وذلك بإطالق اسمه على كويكب األسترويد الذي يدور بين المريخ 

والمشتري وذلك تثميناا إلنجازاته العلمية في مجال علم الفلك 

 .وتقديراا لمكانته العلمية
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لسرطان بالتكنولوجيا عبد العالي الحوضي: مغربي/ يشرح ا

يتولى عبد العالي الحوضي رئاسة المجلس الدولي للطب  الحيوية،

 الحيوي والتكنولوجيا الحيوية في الواليات المتحدة.

على  حصل .منير حسن نايفة: عالم فلسطيني / يكشف أسرار الذرة

درجة البكالوريوس من الجامعة األمريكية، لينال بعدها منحة من 

 م2274د األمريكية للحصول على الدكتوراه عام جامعة ستانفور

والكثير والكثر من الطاقات المدفونة تتنظر الفرص وأخيرا أحب أن 

كشفت دراسة عالمية لمعدل الذكاء  األخيرةأشير إلى الدراسات 

ا لمعدالت  نشرتها شبكة "غود نت" عن ترتيب دول العالم وفقا

هير "اآلي كيو" وهو الذكاء، وذلك باستخدام المقياس العلمي الش

 والتي تشير إلى اختصار  "IQ" ما يعرف بمتوسط نسبة الذكاء

Intelligence Quotient ويمكن القول إن الشخص الذي ،

ا لمقياس "اآلي كيو" هو شخص  211يحصل على  درجة وفقا

ذكي، وكلما ارتفعت النسبة أصبح قريباا من درجة العبقرية، فقد 

 درجة. 111ن على حصل العالم الشهير آينشتاي

وبعيداا عن رمزية مقايس "اآلي كيو" فقد كشفت الدراسة عن 

متوسط نسبة ذكاء شعوب العالم، عن تصدر العراقي قائمة البلدان 

 12درجة، مما جعل العراق تحتل المرتبة  97العربية بمتوسط 

 .عالمياا 

ا بـ   95درجة، ثم اليمن  92وجاءت الكويت في المركز الثاني عربيا

جة، وتقاربت اإلمارات واألردن والسعودية والمغرب في در

ا بمتوسط ذكاء  14و 12الترتيب، وهو  ا، والرابع عربيا  94عالميا

درجة بعد العراق والكويت واليمن، فيما حصدت الجزائر والبحرين 

وليبيا وعمان وسوريا وتونس المرتبة الخامسة عربياا بنفس 

ر إليها تقع في المركز الـ ، مما جعل الدول المشا92الدرجة وهي 

ا   25  .عالميا

 هل قدمت قبل ذلك على تأليف كتاب؟

ال لكن ملخصات للمرحلة الثانوية، أعمل اآلن على تأليف  ككتاب

 كتيب يخص النظرية النسبية الخاصة 

 تسلكها لتوسيع دائرة المعارف العلمية لديك؟ التيالوسائل  هيما 

ا رغم شحتها خصوصا قراءة الكتب ما أمكنني الحصول عليه

النسخ المترجمة خصوصا بعد التقدم الهائل والقفزات العلمية التي 

نراها، البحث عبر صفحات النت عن المواقع واألبحاث والمقاالت 

واألخبار العلمية، القنوات التلفزيونية المتخصصة، النقاشات مع 

ر ذوي الخبرة المستندة آرائهم إلى األدلة والمراجع العلمية، حضو

ندوات علمية ...الخ حاليا بصدد دخول دورة مكثفة في اللغة 

االنكليزية عبر أكبر معاهد العالم انتشارا وكفاءة ليتسنى لي 

على الكتب واألبحاث االنجليزية الحديثة وترجمتها  االطالع

 واالستفادة منها.

 الفيزياء؟ لمحبيالكريم ونصيحة  للقارئكلمة أخيرة 

ومتابعتكم لمجلة الفيزياء  لقراءتكمكرا لكم شكرا لوقتكم الثمين وش

العصرية وشكرا لقراءة هذه األسطر القليلة للتعرف على أعضاء 

أسرة المجلة، وبهذا الصدد أحب أن أوجه كلمة لمحبي الفيزياء 

أنها  أيعلم الطبيعة،  هياللغة العربية  فيترجمة الفيزياء وأقول 

ر المحيطة بنا، ببساطة العلم الذى يتعلق بفهم كل الظواه

يمكن قياسها وإجراء التجارب المؤكدة  والتيالمحسوسة والمرئية 

أو المكذبة لها أو المعدلة لفهمها، على عكس الميتافيزيقا أو ما 

ا أو إجراء التجارب  وراء الطبيعة وهى أشياء ال يمكن قياسها علميا

الكون عليها، هذا معناه أن من ال يفهم الفيزياء ال يفهم الطبيعة أو 

علم آخر حتى علم الهندسة الذى نتخيل أنه بعيد  أي فيولن يتقدم 

رحم الفيزياء وتغذى  فيالحقيقة جنين تربى  فيعن الفيزياء، هو 

من حبلها السرى، فالهندسة المعمارية مثالا ليست سوى فرع من 

البنايات، ولكى  فيعلوم الطبيعة يعكف على دراسة القوى والعزوم 

وتحبها البد من فهم وعشق الرياضيات، ولذلك كتب تفهم الفيزياء 

من يجهل الرياضيات ال يدخل من هذا »مدخل مدرسته  فيأفالطون 

، ونحن لن ندخل من باب الحضارة إال بفهم وحب الفيزياء «!الباب

 .والرياضيات

مجاالت هذا العلم الرحب وتطبيقاته الواسعة  فيولو أمعنا النظر 

م الطبيعية بمختلف أشكالها ومجاالتها ال جداا، فجميع دارسو العلو

  غنى لهم عن الفيزياء في تطبيقات علومهم فعلى سبيل المثال

نرى أن دارسي الفضاء يستمدون من الفيزياء الموضوعات 

المتعلقة بالفضاء وكذلك تطبيقاتهم المبنية على أسس فيزيائية مثل 

عتنا المركبات الفضائية والتي تهدف إلى دراسة كواكب مجمو

الشمسية وإمكانية الحياة عليها، والمناظير التي تسبر أغوار 

الفضاء بهدف كشف هذا الكون البديع، واألقمار الصناعية التي 

والبث التلفزيوني الفضائي و  االتصاالتيستفاد منها في عالم 

ومن  معرفة أحوال الطقس وإمدادنا بصور عن جغرافية األرض، 

يزيائية في العلوم األخرى ما نراه في علم األمثلة على التطبيقات الف

الطب والمستشفيات، فهناك الطب النووي الذي يعالج بعض 

األمراض باستخدام األشعة الصادرة من نواة الذرة، وكذلك الطب 

اإلشعاعي والذي يستخدم أشعة أكس، وأشعة الرنين المغناطيسي، 

لجراحية، واألشعة الفوق صوتية، واستخدام الليزر في العمليات ا

كما أن األطباء يكونوا على دراية بعلم المناظير والبصريات 

هناك تطبيقات عسكرية  .واستخدام المجاهر البسيطة وااللكترونية

فيزيائية، نذكر منها الصواريخ والقذائف العسكرية التي يستخدم 

 .في توجيهها الليزر

 وكذلك المناظير الليلية التي تستخدم األشعة تحت الحمراء،

واألسلحة والطلقات النارية، والمدافع ، يعتمد دارسوا الهندسة 

على سبيل ف بمختلف فروعها على النظريات والقوانين الفيزيائية

المثال يتعلم طالب الهندسة الكهربائية النظرية الكهرومغناطيسية 

وتطبيقاتها في الحياة اليومية مثل مصابيح اإلنارة، الخاليا 

كهربائية، تصنيع الدارات الكهربائية، الشمسية، السيارات ال

األجهزة الكهربائية على تنوعها وهكذا يتعلم طالب الهندسة 

الميكانيكية قوانين الحركة والحرارة والميكانيكا بشكل عام 

وتطبيقات هذه القوانين التي ينتج عنها السيارات، والمكائن، 

ريين واألجهزة الميكانيكية األخرى. كما أن المهندسين المعما

يستخدمون النظريات والقوانين الفيزيائية في تشييد األبنية 

وناطحات السحب والجسور وتعبيد الطرق أخيراُ يهتم مهندسي 

ا فرع االلكترونيات في تصنيع  الكمبيوتر بدراسة الفيزياء وخصوصا

ا  الحاسب اآللي وملحقاته كما تولي دول العالم علم الفيزياء اهتماما

ن هذا العلم في تحلية المياه، والحصول على كبيراا، فتستفيد م

الطاقة من مصادر مختلفة مثل الطاقة الشمسية، الطاقة 

لذا لنبحث ونفكر الكهربائية، الطاقة النووية، طاقة الرياح، 

 .ونخترع ونبدع ونتكاتف لخدمة أمتنا اإلسالمية

 

 الكريم ... القارئأيها ختاما 

الحسنة لكل شباب األمة، كنا مع هذا النموذج المشرف والقدوة 

عرض شخصية هذا العدد مع موعد  فينرجو أن نكون قد وفقنا 

 العدد القادم إن شاء هللا. فيآخر مع نجم وعمالق آخر 
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  طارق حسني عبد الودود

ا تعيش حياتها عن طريق  المخلوقات عموما

رابطين اثنين هما الجسد والروح. 

ما هي العالقة بين روح اإلنسان اإلنسان... 

والطاقة؟ هل تصرفاته عموماا هي شيء 

عابر سبيل أم ماذا هناك؟ من المعلوم أننا 

نعيش على هذا الكوكب المدعو األرض، 

ولكل منا طريقة معينة يعيش عليها حياته، 

فمنا المتفائل ومنا المتشائم، ومنا السعيد 

ومنا الحزين، ومنا الحاسد والمحسود... 

لخ. أعتقد أن كل هذه الصفات لها عالقة إ

مع طاقة اإلنسان، أي أن لكل منا ترددات 

مختلفة عن بقية البشر، وإذا صنفناها حقا 

إلى ترددات، فمجموعة هذه الترددات التي 

يصدرها اإلنسان تطرح فعالا سؤاال محيرا: 

نعرفها؟ أم  من أين تنتج؟ وعن أي شيء هي ناشئة؟ وهل يمكن أن ترتبط بالطاقات التي

أنها صادرة عن روح اإلنسان؟ التي بمجرد أن تذهب إلى الرفيق األعلى يتوقف عمل 

 اإلنسان في هذه الحياة الفانية؟

 اإلحساس بالطاقة الكهرومغناطيسية في حياتنا اليومية:

نجد العلم وتطوره قد ذهب إلى ما يعرف اليوم بالموجات الكهرومغناطيسية، فنحن نحسها في 

لوجيا التي تكاد ال تفارقنا حتى في النوم. مثالً، إذا اتصل شخص على رقم جوال التكنو

شخص آخر يختلف عن رقم جوالك في الرقم األخير وكان جوالك على التلفاز فإنك سوف 

تسمع صوت الذبذبات وكأن االتصال لك، لكن في الحقيقة التي نعرفها أن أرقام شركات 

لشبكة، فتسمى طاقة. أو مثال إذا كان هناك ابن على عالقة االتصال ما هي إال ترددات عبر ا

(، فإنه إذا حدث له شيء تجد األم تمسك قلبها، المفضل لديها بين إخوتهحميمة مع والدته )

وترى الحزن يسيطر على وجهها كما لو كانت تعرف ما الذي حدث له، ولكن هي في حالة 

ة؟ هل هي تعلم الغيب؟ ال طبعاً، ألن عالم شك. المهم لدينا هنا من أين أتتها هذه المعرف

الغيوب هو هللا جّل وعال، لكن هناك رابطا مشترك بينهما ال تعرف من أين أتى؟ وهو في 

الحقيقة الطاقة التي ال نعرف مصدرها. مثل انتقال الطاقة الكهرومغناطيسية نجد هنا انتقال 

قد نوع من أنواع الطاقات، ألنها طاقة من نوع آخر يسميها البعض عاطفة، ولكن هي كما أعت

انتقلت وهذا يكفي. أيضاً توارد الخواطر بين الشعراء يمكن أن يكون نفس الطاقة، ال أعرف 

 ما هي هذه الطاقة لكن في يوم من األيام، حتماً سيكون لها مردود في حياة اإلنسان.

 العين التي تصيب اإلنسان واألشياء األخرى )سحر العين(:

 ً ينظر إلى كوب من الزجاج سواًء شبهه أو ال فتجد الكوب مكسورا. أقول هنا  تجد أن شخصا

أنه نظر بزاوية معينة بحيث أصاب جزيئات الكوب فأحدث خلال في التركيب الذري 

لجزيئاتها. هذه النظرة يمكن ألي أحد أن ينظرها لكن الفرق أن ذلك الشخص قد يكون أرسل 

( أحدث كسراً في الكوب، كما لو كانت طاقة معروفة غيرمن عينه نوعا معينا من الطاقة )

 كهرومغناطيسية مدمرة أو نوعا آخر من الطاقات.

من هنا نجد أن اإلنسان بوجه الخصوص، الكائنات الحية بوجه عام تحمل هذه الطاقة 

بالرغم من أنني لم أجد دليالً قاطعا لها، فقط عن طريق المالحظة وليس التجربة، فالتجربة )

( لديه هذا النوع من الطاقة التي تجول وتجوب أرجاء هذا مهم جداً ليثبت صحتهاعامل 

 الكوكب، فلو تمكنا منها ربما ُحلت بعض مشاكل اليوم.

حينما ننظر إلى قانون حفظ الطاقة، وأنها ال تفنى وال تستحدث من عدم، لكن يمكن تحويلها 

أن الطاقة هنا موجودة أصالً، أي  من صورة إلى أخرى إذا كان النظام معزوالً، فإننا نجد

غير مستنفذة، ولكن ربما تحولت إلى شكل آخر من أشكال الطاقة، طاقة عالية ذات نفاذية 

 غير ضارة باإلنسان، ولكن أثرها باق قد يُلحق الضرر.
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Fluoroscopy
 كرحازم فالح سكيدكتو

فوق الصوتية والتصوير  باألمواجساسي على األجهزة المستخدمة في عمليات التشخيص مثل التصوير يعتمد الطبيب في عمله بشكل ا

بالرنين المغناطيسي والتصوير باشعة اكس وغيرها من التقنيات. تعتمد فكرة عمل اجهزة التشخيص على مبادئ الفيزياء المختلفة. نالحظ ان 

ي يعتمد عليها جهاز التشخيص في عمله وفد سبق وان تم شرح واستعرض العديد من االجهزة اسم التقنية اعتمد على الظاهرة الفيزيائية الت

الطبية وفكرة عملها وفي هذا الموضوع سوف نلقى الضوء على تقنية التصوير الفلورورسكوبي أحد تقنيات التصوير بأشعة اكس. مع 

 تصوير الفلوروسوبي.التركيز على شرح أجزاء الجهاز وفكرة عملها ومراحل تطور تقنية ال

هو  fluoroscopyالوظيفة األساسية للتصوير الفلوروسكوبي 

الحصول على صورة مرئية ديناميكية متحركة لما يحدث في داخل 

جسم االنسان على خالف التصوير الثابت الذي يتم بالتصوير 

. حيث ان الدراسات الديناميكية هي radiographyالمعتاد 

ضاء الداخلية في جسم االنسان مثل فحوصات تظهر حركة األع

 حركة القلب وعملية التنفس. 

اثناء فحص الفلوروسكوبي يقوم طبيب االشعة باستخدام مادة صبغية 

لتعزيز تباين العضو المراد تصويره. ومن ثم يقوم طبيب االشعة 

الداخلية في جسم االنسان  لةعضاءبمراقبة صور مرئية مستمرة 

اكس. إذا الحظ طبيب االشعة  شعةألتنتج عن تعرض المريض 

شيء غريب اثناء فحص الفلوروسكوبي فانه يمكنه ان يلتقط صورة 

 حتى يتسنى فحص االمر بدقة بعد انتهاء الفحص.

ادخل في حديثا تقنية الكمبيوتر على تقنية التصوير الفلوروسكوبي 

وهذا أدى الى تعزيز هذه التقنية والحصول على صور واضحة لم 

ول عليها من قبل وفي هذا المقال سوف نستعرض يمكن الحص

شرحا مبسطا لتقنية الفلوروسكوبي وكيف تتم مع التركيز على 

األجهزة وكيفية عملها ودور الفيزياء في هذا الجانب الهام من 

 التشخيص الطبي من خالل الفلوروسكوبي.

 1806منذ ان اخترع طومسون اديسون الفلوروسكوبي في العام 

تشخيص هامة في مجال  كأداة بأهميتهاالتقنية احتفظت هذه 

التصوير االشعاعي. وفي الواقع فان تصوير الفلوروسكوبي ما هو 

اال تصوير تقليدي باستخدام اشعة اكس اال ان استخدامه يركز على 

تصوير االوعية الدموية وهذا النوع من التصوير يعرف باسم الـ 

angiography  ،وتنقسم هذه التقنية أي تصوير االوعية الدموية

 neuroradiologyإلى قسمين هما التصوير االشعاعي العصبي 

  vascular radiologyوالتصوير االشعاعي لالوعية الدموية 

مخطط لكامل نظام تصوير الفلوروسكوبي. يكون  1يوضح الشكل 

جهاز اشعة اكس في اغلب األنظمة مثبتا ومخفيا أسفل سرير 

زيادة شدة اضاءة الصورة او ما يعرف المريض. يتم تثبيت جهاز 

وأجهزة الرصد المختلفة األخرى فوق  image intensifierباسم 

سرير المريض. تظهر الصورة على شاشة التلفزيون. يتم تشغيل 

جهاز اشعة اكس خالل التصوير الفلوروسكوبي عند تيار اقل من 

5mA  وهي قيمة صغير بالمقارنة مع القيمة المستخدمة في

ول على صور اشعة اكس والتي تصل لبضعة مئات من ملي الحص

امبير، وبالرغم من ان قيمة التيار المستخدمة قليلة نسبيا اال ان 

الجرعة االشعاعية التي يتعرض لها المريض تكون كبيرة خالل 

 ألشعةفحص الفلوروسكوبي الن المريض يتعرض بصورة مستمرة 

 kVpاكس لفترة طويلة نسبيا من الزمن. اما بالنسبة لقيمة 

المستخدمة اثناء الفحص فهي تعتمد على الجزء المراد تصويره من 

الجسم. يمكن لطبيب االشعة التحكم في مستوى اضاءة الصورة من 

 او كالهما.  mAأو  kVpخالل التحكم في كال من 
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 فلوروسكوبييوضح مخطط تفصيلي لنظام التصوير ال 2شكل 

 المتطلبات األساسية للتصوير الفلوروسكوبي

الفلوروسكوبي هي عملية ديناميكية ولذلك فان على طبيب االشعة 

ان يتكيف مع الصور المتحركة والتي تظهر في بعض األحيان 

معتمة. وهذا يتطلب معرفة بشدة اضاءة الصور وعلم االبصار 

 والرؤية.

 illuminationشدة اإلضاءة 

-imageستخدام جهاز تكبير شدة اضاءة الصورة إضاف ا

intensifier  مزايا عديدة على أنواع الفلوروسكوبي التقليدية حيث

عمل هذا الجهاز على زيادة شدة اضاءة الصور الناتجة. وكما هو 

االمر صعبا عندما تحاول قراءة كتابا باالعتماد على ضوء خافت 

 وبي الباهتة.فانه من الصعب فهم وتفسير صور الفلوروسك

تقاس مستويات شدة اإلضاءة بوحدة اللومين لكل متر مربع ويرمز 

. وتجدر اإلشارة هنا الى ان العين تستطيع ان ترى على luxلها بـ 

مستويات  2مدى واسع من مستويات اإلضاءة. ويوضح الشكل 

 .luxاإلضاءة لبعض االجسام المعروفة حتى نستطيع تخيل وحدة 

 

 شدة اإلضاءة لبعض االجسام المعروفة مستويات 1الشكل 

وكما نعلم ان المجسات البصرية في العين تعتمد على نوعين من 

 scotopicpic visionالمجسات هما العصي للرؤية الليلية 

وبالتالي فانه حسب  photopic visionوالمخاريط للرؤية النهارية 

في  ان العين تعتمد على مجسات العصي 2ما هو موضح في الشكل 

وهذا النطاق الذي  lux 100حاالت مستويات اإلضاءة األقل من 

تكونت فيه الصور التي حصل عليها طبيب االشعة من 

الفلوروسكوبي التقليدي ولكن بعد ادخال جهاز تكبير شدة اإلضاءة 

image-intensifier  أصبحت الصور التي نحصل عليها من

بالعين معتمدة  جهاز الفلوروسكوبي في مستويات تسمح برؤيتها

وهي  lux 100على المخاريط الن شدة اإلضاءة أصبحت اعلى من 

 منطقة الرؤية النهارية.

 شرح تركيب العين والفرق بين المخاريط والعصي.

طبقات من  12الشبكية غشاء معقد جداً في تركيبه ويحتوي على 

األنسجة المؤلفة من أكثر من مليون خلية عصبية وما يقارب الـ 

ليون خلية مستقبلة للضوء والتي تعرف باسم العصي م 152

وذلك نظراً لشكلها الذي يشبه  Rods and Conesوالمخاريط 

 العصي والمخاريط.

 

فقط حيث  Conesتعتمد الرؤية الواضحة في النهار على المخاريط 

ان كل خلية مخروطية تتصل بعصب بصري خاص وتعمل هذه 

االنارة الباهتة او في العتمة المخاريط في الضوء، اما في حاالت 

فقط وحيث ان كل مجموعة  Rodsفإن الرؤية تعتمد على العصي 

من العصي متصلة مع عصب بصري واحد فإن الرؤية ال تكون 

واضحة وال تكون االلوان زاهية كما هي في النهار.  وهذا السبب 

في ان مشهد حديقة تبدو في ضوء النهار جميلة وزاهية االلوان وفي 

 نارة الباهتة تكون موحشة.اال

 

 تقنية الفلوروسكوبي

اثناء فحص الفلوروسكوبي يفضل الحصول على ادق التفاصيل 

وهذا يتطلب مستويات شدة اضاءة عالية، ولهذا السبب ادخل جهاز 

الستبدال شاشات  image-intensifierزيادة شدة اضاءة الصورة 

ي كان على تي والالفلوريسنت المستخدمة في الفلوروسكوبي التقليد

طبيب االشعة ان يفحص الصور في غرف معتمة بعد ان يتكيف 

دقيقة بالجلوس في غرفة معتمة او  15على الرؤية الليلية لمدة 

بارتداء نظارات خاصة. مع استخدام جهاز زيادة شدة اضاءة 

 الصورة ازدادت اإلضاءة لتنتقل إلى منطقة الرؤية النهارية.

 

 image-intensifierة باستخدام زيادة شدة اضاءة الصور

تعتبر انبوبة زيادة شدة اضاءة الصورة جهاز الكتروني معقد يستقبل 

الصور المتكونة من اشعة اكس ويحولها إلى صورة بالضوء 

 المرئي مع زيادة شدة اضاءتها. 

يتكون جهاز زيادة شدة اضاءة الصورة من انبوبة زجاجية مفرغة 

وتوضع االنبوبة في علبة  3شكل من الهواء كما هو موضح في ال

 معدنية لحمايتها من الكسر. 
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تقوم انبوبة زيادة شدة اضاءة الصورة بتحويل اشعة  2الشكل 

 اكس التي تحمل تفاصيل الصورة إلى اشعة مرئية.

عندما تنفذ اشعة اكس من جسم المريض فإنها تسقط على انبوبة 

ادخال فسفورية زيادة شدة اضاءة الصورة وبالتحديد على شريحة 

input phosphor  وهي طبقة من ايوديد السيزيومCsI تمتص .

طبقة ايوديد السيزيوم فوتونات اشعة اكس ومن ثم تبعثها من الجهة 

 المقابلة )داخل االنبوبة( إلى فوتونات ضوء مرئي. .

وهي  photocathodeيلي طبقة ايوديد السيزيوم طبقة الفوتوكاثود 

توي على مركبي السيزيوم واالنتيموني والتي طبقة معدنية رقيقة تح

تقوم بامتصاص الضوء المرئي الناتج عن طبقة فوسفور االدخال 

إلى الكترونات. تتناسب عدد االلكترونات الناتجة عن الفوتوكاثود 

 مع شدة اشعة اكس النافذة من جسم المريض. 

 50cmيبلغ طول انبوبة زيادة شدة اضاءة الصورة ما يقارب 

مطبق بين  V 25,000يصل إلى  يلادم فرق جهد عويستخ

الفوتوكاثود واالنود وهذا يجعل االلكترونات الناتجة من الفوتوكاثود 

 تتسارع في اتجاه االنود.

االنود عبارة عن قرص دائري به فتحة في وسطه تمر عبرها 

 outputااللكترونات حتى تصل إلى طبقة الفوسفور الخارجية 

phosphor الطبقة من كبريتيد الزنك والكادميوم وهنا ، وتصنع هذه

عندما تصطدم االلكترونات المعجلة في هذه الطبقة ينتج عنها ضوء 

 مرئي.

 

كل شعاع اكس يتفاعل مع فوسفور االدخال ينتج في  4الشكل 

 النهاية فوتونات ضوئية عند فوسفور اإلخراج.

 

تجدر اإلشارة الى استخدام عدسات كهروستاتيكية لتركيز 

اللكترونات المسرعة، وهذه العدسات الكهروستاتيكية مثبتة على ا

امتداد انبوبة زيادة شدة اضاءة الصورة. هذه االلكترونات المسرعة 

والمتجمعة بواسطة العدسات تحمل تفاصيل الصورة المتكونة على 

فوسفور االدخال وعندما تصطدم بفوسفور اإلخراج فانها تعطي 

ون يصل إلى فوسفور اإلخراج ينتج ما فوتونات ضوئية، وكل الكتر

مخطط يوضح  4فوتون ضوئي. في الشكل  75إلى  52يقارب 

مراحل تفاعل اشعة اكس مع انبوبة زيادة شدة اضاءة الصورة. نسبة 

عدد الفوتونات الضوئية الناتجة عند فوسفور اإلخراج إلى عدد 

فوتونات اشعة اكس عند فوسفور االدخال يعرف باسم فيض 

 .flux gainة الحصيل

 

 المراقبة التلفزيونية للفلوروسكوبي 5الشكل 

لعرض الصور الديناميكية للفلوروسكوبي على شاشة تلفزيونية يم 

استخدام كاميرا تثبت عند طبقة فوسفور اإلخراج تعرف هذه 

وهي موضحة في الشكل  vidiconالكاميرا باسم كاميرا الفيديكون 

له نفس قطر طبقة فوسفور تمتلك هذه الكاميرا سطح حساس  6

م الكاميرا بتحويل اإلخراج النبوبة زيادة شدة اضاءة الصورة. تقو

من فوسفور اإلخراج إلى إشارة كهربية ترسل  ةالصورة الضوئي

إلى جهاز تلفزيون الفلوروسكوبي. ويعتبر نظام المراقبة التلفزيونية 

ميزة في نظام التصوير الفلوروسكوبي حيث يمكن التحكم في 

مستوى اإلضاءة والتباين للتلفزيون وكذلك يمكن الكثر من طبيب 

 مشاهدة ما يحدث اثناء التصوير الفلوروسكوبي.

 

 Vidicon cameraكاميرا الفيديكون  2الشكل 
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كما يمكن تثبيت شاشة المراقبة التلفزيونية خارج غرفة التصوير. 

ترونية كما تسمح بتخزين الصورة على أي من وسائط التخزين االلك

 لعرض التسجيل مرة أخرى ان تطلب االمر.

 mm 15تتكون كاميرا الفيديكون على انبوبة اسطوانية قطرها 

ملفات كهرومغناطيسية تستخدم لتحريك وبداخلها  cm 25وطولها 

 الشعاع االلكتروني داخل الكاميرا.

مخطط الجزاء كاميرا الفيديكون حيث يظهر  7يوضح الشكل 

طاء الزجاجي الذي يحافظ على أجزاء الكاميرا الداخلية مفرغة الغ

من الهواء، وتحتوي الكاميرا على الكاثود المكون من مدفع 

الكتروني يليه شبكات كهروستاتيكية وعلى الطرف المقابل الهدف 

 الي يقوم بوظيفة االنود.

يتكون المدفع االلكتروني من فتيلة ساخنة تعطي تيارا ثابتا من 

كترونات تنطلق تحت تأثير االثارة الحرارية. تقوم الشبكات االل

الكهروستاتيكية بتجميع االلكترونات المنبعثة في صورة شعاع 

الكتروني وتقوم الشبكات الكهروستاتيكية أيضا بتعجيل االلكترونات 

في اتجاه االنود. يتم تحريك الشعاع االلكتروني بواسطة ملفات 

 لفات االنحراف وملفات التوجيه كهرومغناطيسية تعرف باسم م

 

 كاميرا الفيديكون واجزائها الداخلية 7الشكل 

 

عندما تصل االلكترونات إلى االنود فانها تعبر من خالل شبكة 

وتتفاعل مع الهدف. يتكون الهدف من ثالثة طبقات ملتصقة مع 

بعضها البعض. الطبقة الخارجية للهدف عبارة عن النافذة وهي 

الزجاجية وعلى الجانب الداخلي للطبقة الزجاجية طبقة طبقة الغالف 

 signalرقيقة من المعدن او الجرافيت تعرف باسم طبقة اإلشارة 

plate تصمم طبقة اإلشارة بسمك يسمح للضوء بالمرور عبرها .

وبسمك كافي يمكنها من توصيل الكهرباء بكفاءة عالية. وسميت بهذا 

ا إشارة الفيديو الى دائرة االسم النها الطبقة التي تخرج منه

 التلفزيون.

الطبقة الثالثة هي طبقة ذات خاصية التوصيل الضوئي 

photoconductive  أي من مادة عازلة وتصبح موصلة للكهرباء(

 ثالث كبريتيدعند تعرضها للضوء( وهي عبارة عن طبقة من 

تثبت هذه طبقة اإلشارة. يتم مسح هذه الطبقة بواسطة  األنتيمون

 ع االلكتروني الصادر من كاثود الكاميرا.الشعا

االن عندما يسقط الضوء الناتج عن فوسفور اإلخراج في انبوبة 

زيادة شدة اضاءة الصورة على االنود فانه يعبر من النافذة الى طبقة 

اإلشارة يسقط في النهاية على طبقة التوصيل الضوئي والتي 

فاذا سقط عليها  يمسحها من الجانب المقابل الشعاع االلكتروني

ضوء فانها تمرر الشعاع االلكتروني إلى طبقة اإلشارة في صورة 

إشارة كهربية واذا لم يسقط عليها ضوء فانها تصبح عازلة وال ينتج 

عنها إشارة وتجدر اإلشارة هنا الى ان موصلية هذه الطبقة يعتمد 

على كمية الضوء الساقط عليها وبالتالي فان اإلشارة الكهربية 

متولدة في طبقة اإلشارة يتناسب طرديا مع شدة الضوء الساقط ال

 ويضح ما يحدث عند انود كاميرا الفيديكون. 8عليها. الشكل 

توصل اإلشارة الكهربية )إشارة الفيديو( في جهاز التلفزيون كما يتم 

في توصيل جهاز الريسيفر في التلفزيون الستقبال المحطات 

زيون اشارته من كاميرا الفيديكون الفضائية ولكن هنا يأخذ التلف

والتي اخذت بياناتها من انبوبة زيادة شدة اضاءة الصورة والتي 

تعكس صورة المريض. فتظهر على شاشة التلفزيون ما يحدث 

 داخل جسم المريض ليتمكن الطبيب من تشخيص المرض.

 

االنود في كاميرا الفيديكون يعمل على توصيل  9الشكل 

تشكل اإلشارة التلفزيوينية عند سقوط الضوء  االلكترونات التي

 عليه

 

االنتقال من الفلوروسكوبي التقليدي إلى الفلوروسكوبي الرقمي 

Digital fluoroscopy 

ينتج عن الفلوروسكوبي التقليدي صور ظل الشعة اكس النافذة من 

جسم المريض وتظهر هذه الصور على شاشة التلفزيون. في العام 

من الفيزيائيين الطبيين في جامعة  طورت مجموعة 1072

ويسكونسين وجامعة اريزونا تقنية التصوير الفلوروسكوبي ليصبح 

رقميا من خالل إضافة الكمبيوتر بين كاميرا الفيديكون وشاشة 

. هذا التطور أضاف الكثير 0وضح في الشكل مالتلفيزيون كما هو 

د من من المزايا لتقنية الفلوروسكوبي حيث يمكن اجراء العدي

 التعديالت على الصور لتحسين وضوحها وزيادة تباينها.

 

 مكونات نظام الفلوروسكوبي الرقمي 2الشكل 

 

 CCDالحصول على الصورة رقميا باستخدام شريحة 

(Charge-Coupled Device) 

التحول الرئيسي لالنتقال من الفلوروسكوبي التقليدي إلى 

والتي  CCDشريحة الفلوروسكوبي الرقمي اعتمد على استخدام 

( وهي نفس الشريحة Charge-Coupled Deviceتعرف باسم )

ميرات الرقمية وكاميرات الجواالت والمستخدمة االمستخدمة في الك

بدال عن كاميرا الفيديكون  CCDكعين للروبوتات. تثبت شريحة 
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-imageور اإلخراج في انبوبة زيادة شدة اإلضاءة فعلى فوس

intensifier tube تقوم شريحة . وهناCCD  بالتقاط الصورة

الضوئية المتكونة على طبقة فوسفور اإلخراج وتحويلها إشارات 

كهربية رقمية تخزن في ذاكرة الكمبيوتر وعرضها على شاشته. 

وعادة تستخدم حزمة من االلياف البصرية لنقل اإلشارة الضوئية 

كما هو موضح في  CCDمن طبقة فوسفور اإلخراج إلى شريحة 

 .12ل الشك

 

طريقة ربط الصورة المتكونة على طبقة فوسفور  21الشكل 

من  CCDاإلخراج في انبوبة زيادة شدة اإلضاءة مع شريحة 

 خالل حزمة االلياف البصرية.

 

 تقنيات التصوير الفلوروسكوبي الرقمي

ادخال تقنيات الكمبيوتر في التصوير جعل باإلمكان الحصول على 

وأكثر تباينا وأكثر حدة من التصوير  صور أكثر وضوحا وأكثر دقة

الفلوروسكوبي التقليدي من خالل االعتماد على تقنيات طرح 

الصور من بعض حيث يتم اخذ صورة للمريض قبل ادخال مادة 

التباين ثم اخذ مجموعة من الصور خالل فترات زمنية قصيرة 

وطرح الصور الجديدة من الصورة األولى لنحصل على صور 

يوضح الية عمل تقنية  11المراد تشخيصه. الشكل  واضحة للعضو

التصوير الفلوروسكوبي الرقمي حيث يتم حقن المريض بمادة 

التباين ثم يتم تشغيل جهاز اشعة اكس الذي يعمل في هذه الحالة في 

صورة نبضية أي تنطلق اشعة اكس في صورة نبضات وكل نبضة 

صورة األولى تعطي صورة تختزن في ذاكرة الكمبيوتر وتعتبر ال

هي القناع ويتم طرح الصور التالية من صورة القناع حتى يظهر 

 على الشاشة الفرق فقط  

 

 

 

 

استخدام قناع الصورة لعملية طرح الصور الظهار  22الشكل 

الصور التي تحمل معلومات عن تدفق مادة التباين في جسم 

 المريض.

 

اين الصورة الن تعزز عملية الطرح التي تتم بواسطة الكمبيوتر تب

جسم االنسان يحتوي على الكثير من االنسجة واألعضاء واالوردة 

ة ور باهتوالعظام وفي التصوير الفلوروسكوبي التقليدي كانت الص

دقيقة بسبب اختفاء العضو المراد  لويصعب الحصول على تفاصي

، لكن هذه المشكلة 12تصويره بين األعضاء األخرى كما في الشكل 

قنية التصوير الفلوروسكوبي الرقمي حيث نحصل فقط اختفت في ت

بعملية الطرح على صورة للعضو الذي حقن بمادة التباين ويستطيع 

الطبيب اجراء تشخيص ديناميكي للمريض معتمدا على مشاهدة 

 سريان مادة التباين في الجسم.

 

الصورة على اليسار هي صورة فلوروسكوبي قبل  21الشكل 

اليمين بعد اجراء عملية الطرح ونالحظ دقة عملية الطرح وعلى 

 وضوح الصورة ومدى التباين فيها.

أتمنى ان أكون قد قدمت شرحا مبسطا لتقنية عمل التصوير 

الفلوروسكوبي موضحا اجزائه الرئيسية والتي نالحظ من خاللها 

 الدور الكبير الذي تلعبه الفيزياء في كل جزئية من اجزائه.
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 عدهأأجرى احلوار و

  حممود بكر أبو مخيساملهندس 

 

على المنصة التي تركزت فوقها األضواء وقف حامالً الميدالية الذهبية 

بجانب شهادات وجوائز لم يتوقع الحصول عليها وسط غيره من 

المشاركين، نظر للجمهور بثبات تم انطلق لسرد تفاصيل رحلته حتى 

وف كضيف شرف في المعرض الرابع للمخترعين من لحظة الوق

الجامعات الهندسية على مستوى العالم في االبتكارات واالختراعات 

الهندسية الذى أقامته جامعة برليس في ماليزيا لتكريم المخترعين من 

دولة رفع بينها المخترع المصري "محمد عبلة" علم مصر  52

مسابقة، ولم يكن يتوقع أن تنتهى باعتباره العربي الوحيد الذى شارك بال

 تي عاد إلى بلده محمالً بها.شاركته بالميداليات وشهادات التقدير الم

الميدالية الذهبية وجائزة اإلبداع، شهادة المشاركة الدولية، جائزة 

ة كبيرة من المخترعين على مستوى خاصة وشهادة تقدير هي الجوائز والشهادات التي حصل عليها "محمد" في المعرض بعد اختياره من ضمن مجموع

 .العالم إلى جانب اختياره كضيف شرفي الفتتاح احتفالية توزيع الجوائز

فيذ، وهو ما محمد عبلة" الشاب المصري الذى لم تتجاوز سنوات عمره العقد الثاني بعد لم تكن المسابقة هي محطته األولى مع رحلة الوصول بفكرته للتن"

السابع بعد رجوعه إلى مصر بالميدالية الذهبية وجائزة اإلبداع، عن اختراع "أبليكس" الذى أطلق "محمد" نموذجه المبدئي منذ  سرده في حوار مع اليوم

 . الذهبيةعدة سنوات لم تعترف أي جهة مصرية به بالرغم من أهميته، على حد اعتراف لجنة التحكيم التي منحت االختراع الجائزة األولى والميدالية 

فكرة اختراعه يشرح "محمد": "أبليكس هو جهاز في مجال ميكانيكا السيارات، تقوم وعن 

فك صواميل عجالت السيارة كلها في آن واحد، بدون مجهود وفى وقت أقل، على فكرته 

وهو المشروع الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد والتكاليف، ويمكن االستفادة منه في 

 ."ق بعالم الميكانيكا وصناعة السياراتالكثير من المجاالت فيما يتعل

ويكمل محمد ذكرياته مع محاولة الترويج للفكرة أو تنفيذها في مصر كصناعة نحتاجها 

واجهت كل تفاصيل التجاهل والتباطؤ في "لتشجيع وتطوير الصناعات المصرية، ويقول: 

ذ المشروع تسجيل براءة االختراع، والمحاوالت المستمرة في الحصول على فرصة لتنفي

وتصنيعه، بالرغم من أهيمته ومشاركته في المسابقات العالمية، مثل مسابقة حصوله على 

المركز الثالث بمسابقة نجوم العلوم بقطر منذ عامين، وبعض المشاركات في معارض 

عالمية حتى الوصول للميدالية الذهبية في ماليزيا وتكريم المشروع كأحد أهم المشروعات 

 . "ولي على الميدالية الذهبية وجائزة اإلبداع ولجنة التحكيمالمشاركة وحص

يقول "محمد": فأما عن تفاصيل المشاركة في المعرض العالمي لالختراعات الهندسية 

 4المعرض رشح ثالث دول عربية لالشتراك وهي "مصر وقطر والعراق"، وتم اختيار 

ر المعرض، نتيجة لتحملهم متنافسين من كل دولة عالمية انتهى بهم األمر بعدم حضو

عبء تكاليف السفر دون أي دعم، وقمت بتحمل تكاليف السفر على حسابي الخاص لتمثيل 

 ً  .مصر عالميا

مشاركته في المعرض وتحمل تفاصيل تجاهل العقول المصري التي وصلت على حد قول 

لم تكن هي  "عبلة" إلى منع المتسابقين من تمثيل بالدهم لعدم التمكن من تحمل التكاليف،

المعركة األولى التي تجاوزها لتوصيل مشاريعه إلى النور والحديث بلسان مصر بين 

 .الدول المشاركة ولجنة التحكيم التي منحته تقديراً قلما شعر به في مصر

ن( ويقول والفكرة )أطفالنا المبدعوأضاف المخترع محمد عبلة بأنه قدم العديد من األفكار منها اكتشاف الكوادر اإلبداعية بين أطفالنا وسمى هذه 

 امتلك منها األدوات التالية:وتم تجسيد الفكرة على أرض الواقع 

 18و 5بين تم عمل اختبار الكتشاف الموهبة لةطفال باألعمار السنية  -1
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  تم عمل منهج لتنمية الذكاء المنطقي وهو الذكاء التي نسبة اعلى عند المخترعين -2

ويختلف باختالف االعمار وهو من بحثي الخاص  لى ثالثة أقساموهذا المنهج مقسم إ

وهذا رابط لصفحة أطفالنا المبدعين على الفيس  وإعدادي ولهذا ادرس في كلية تربيه

 https://www.facebook.com/mwhoben?ref=hl بوك

م االختبار والتدريس في مؤسسة موهبتي في اإلسكندرية ولكن بعد ظهور والحمد هلل ت

بعض االختالفات معهم قررت خوض التجربة بمفردي ودخولها ضمن مشاريع 

 .مؤسستي ابليكس للعلوم والتكنولوجيا

 (المخترعين والمبدعين )ملتقى وأضاف أنه قدم فكرة أخرى وهي

دل االفكار ولتناقش بين مجموعه من وهو بمثابة طوق نجاه لي وللمخترعين لتبا

 الشباب تتشابه في الهواية والتفكير

 مكان الإ شيء بكل تكلفأ كنت يضاأو عام حوالي في ةمحاضر 10وتم عمل 

 التحدي هذا شجعنيو لليأس امكان تركأ فلمولكنها بعد آخر فترة طلبت منى أيضا تكاليف المكان  "روح"ص اسمها لمؤسسة اتابع كان الذي االجتماع

 من واستفاد الكثيرون العربية الدول لىإ وصلت اأنه حتى شخصيا وأفادتني الكثير تفادأ نهاأ حيث الضياع من الفكرة يتحم ةمؤسس تجربة تحملأ أن على
 www.facebook.com/moultqa  بوك الفيس على صفحتنا وهذه بها المناقشات

 مثل أخرىافكار هناكو ،ابليكس المؤسسة نشطةأ أحد لتكون الفكرة ضم تم يضاأو

 رجال من ةمجموع مع بالفعل برنامج عدادإ في ةخبر لدىإذ  ،تلفزيوني برنامج تصوير

 ل.عمااأل

 من الكثير تفيد نهاأ حيث حياتي في هماأل طفالاألمواهب  وتطوير الملتقى مشاريع ولكن

 ".للنجاح فضلألا الطريق إليجاد ينالكثير وتفيد الشباب

 يعرف ال جديد جيل يخرج نأ تمنىأ" حول هدفه في الحياة عبلة محمد المخترع وأضاف

 له ليس ومن ،النجاحنحو  باب ولأ الفشل نأل الفشل من يخجل وال التجربة من الخوف

 " هللا خلقه لماذا جهل هويو مرسيكون قد  حياته في ةبصم

شهادة : عبلة أنه حصد العديد من الشهادات المحلية والدولية تمثلت فيما يليوأضاف 

 وهي تميز وشهادة ندونسياإ من بداعاإل ودرعحصوله على الميدالية الذهبية من ماليزيا 

 ابليكس لالختراع مشاركه وشهادة ماليزيا من ةمشارك وشهادة ندونسياإ من خاصه شهادة

معية المخترعات والمخترعين المصرية من ماليزيا كما لج ةمشارك وشهادة ماليزيا من

شهادة مدرب وحصل على شهادة مدرب دولي ومعتمد من المركز الكندي مونتريال 

 الشرف قائمة في محمد عبلة رسميا أدرج كمادولي ومعتمد من جامعة الدول العربية 

 26/7/2213باب المتفوقين والموهوبين في - ةالمصري

 جوانب االبتكار المحلية والدولية فهو بلة في أما عن مشاركات ع

 .عام 18الى  5االطفال المبدعين من سن مواهب ر يمؤسس منهج تطو

للعلوم والتكنولوجيا عضو بالنادي العلمي العربي مدرب بمؤسسة موهبتي الكتشاف وتنمية المواهب * تطوير  Ablex مدير مؤسسة ابليكس

 .في ماليزيا باسمها عيه المخترعات والمخترعين والمتحدث الرسميالذكاء المنتقى الممثل الرئيسي لجم

مدرب دولي ومعتمد من المركز الكندي مدرب دولي ومعتمد 

من جامعة الدول العربية مدير برنامج نجوم اإلبداع بمؤسسة 

صروح للتنمية مدير وصاحب فكرة ملتقى العباقرة 

و والمخترعين عضو في جمعية المخترعين المصريين عض

في اتحاد المخترعين المصرين عضو في جمعية بنك االفكار 

الجديدة عضو في نقابة المخترعين المصريين عضو في 

 .مؤسسه ابداع

عضو مؤسس في الجمعية الطبية لجراحة المخ واالعصاب 

عضو مشارك في هندسة السيارات في مشروع تصميم 

وتصنيع اول سيارة مصرية " وكالة مصرية للفضاء" عضو 

مخترعين على  12من أفضل  ارك في مشروع إنشاءمش

ول فيلم أمصر العربية تم اختيارهم في  ةمستوى جمهوري

وثائقي عن المخترعين المصريين من المرشحين لمعرض 

 .جنيف في سويسرا
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حاصل على  1007( لمسابقات مسابقة في الكويت 14عضو لجنة التحكيم في الدفعة )

 TBPC 2228هورية في أفضل مشروع واعد بالنجاح المركز الثاني على مستوى الجم

 .2220ألفضل خطة عمل مشروعك حقيقة   2010

مستوى الوطن العربي من  على 2212 العلوم نجوم مسابقة في الثالث المركز على حاصل

مشترك في مرحلة الهندسة المشترك الوحيد من اإلسكندرية على مستوى عمر  7222بين 

مصر مسابقة ابدأ مع جوجل عيد االنتماء المصري مسابقة انا المسابقة مسابقة صنع في 

حيث مثل مصر وكان الفائز  2213 بماليزيا الدولي المعرض في كما شاركمصري 

من لهم شرف افتتاح موكنت ممثل لمصر والفائز العربي الوحيد وكنت  العربي الوحيد

الطب كلية الهندسة المعرض مع ملك برليس في ماليزيا وقدم عبلة محاضرات في كلية 

كلية اآلداب كلية العلوم جامعة القاهرة مؤتمر ابداع ساقية الصاوي المؤتمر التأسيسي 

لحزب االصالح والنهضة ورشة عمل حول الملكية الفكرية المنعقدة بالهيئة العامة 

لالستثمار مؤتمر انطالقه شل بالسفارة البريطانية حفلة شركة شل في السفارة الروبية 

والفنان محمد صبحى وشخصيات دبلوماسية مؤتمر -ووزير البترول  -السفير  بحضور

جامعة االزهر طب بنات  ةابداع الجامعات االول الملتقى للعباقرة والمخترعين محاضر

كما شاركت مؤخرا في معرض ابتكار (K vector Foundation)  القاهرة ةهندس

 الذهبية في كوريا.بالسعودية ممثال عن مصر وفزت مؤخرا بالميدالية 

 

 أضاف عبلةوعن اللقاءات اإلعالمية 

لقد شاركت في العديد من البرامج اإلعالمية على المحطات اإلذاعية المختلفة كبرنامج "

نجوم العلوم وبرنامج يسعد صباحك وبرنامج أجدع ناس وبرنامج بيك وبيها وبرنامج 

عنه الصحف التالية جريدة  في ندوات ساقية الصاوي بمصر وكتبت تأيامنا كما شارك

 ."الشباب"اليوم السابع وجريدة نهضة أمة وجريدة الوادي ومجلة 

 

  أما عن هويات المخترع محمد عبلة فتمثلت في 

 االختراعاتوالقراءة والتعلم و الكتابة-االخراجوتصميم السيارات والتصميمات والرسم 

 .كات واقتناءهاتجارة االنتيو التسويقوالتجارة والمنتجات اليدوية و

ترع خوختاما كنا مع هذا النموذج المشرف من أبناء األمة اإلسالمية العربية الم

المصري محمد عبلة ابن محافظة اإلسكندرية الذي رسم لنفسه طريق المجد والشهرة 

 يحتذى به وقبلة نتجه إليها إن أردنا العلم واالبتكار. افصار اليوم نموذج

 

  دة ميكنها عالج فقدان البصرعلماء يطبعون خاليا جدي

تمكن باحثان في جامعة كامبريج البريطانية من طبع خاليا جديدة لشبكية العين بواسطة طابعة نفاثة 

يمكن استخدامها لعالج العمى. اخترع المهندسون البريطانيون تكنولوجيا خاصة وطابعة خاصة 

من شبكية عين فأر أو إنسان، األمر  باستطاعتهما طبع طبقات ميكروية من الخاليا يتم استخراجها

 لعين بمطبوعات كهذه. من االذي يفتح طريقا الستبدال أقسام مصابة 

جاء ذلك في مقال نشرنه مجلة "بيوفابريكايشن". وقال الباحث في جامعة كامبريج كيت مارتين:" إن 

بة إلى اآلخر دورا شبكية العين عبارة عن تركيبة معقدة حساسة يلعب فيها توزع الخاليا بعضها بالنس

هاما في قراءة الصور. وقد أكدنا في دراستنا أن خاليا العين البالغة يمكن استخدامها لطبع شبكية 

العين بواسطة طابعة. ونأمل بان نخترع على هذا األساس تكنولوجيا ستساعد في ترميم شبكية العين 

 ."ومعالجة العمى في المستقبل

فترة طويلة على إعداد تكنولوجيات تسمح بطبع مختلف أنسجة الجسم الحي باستخدام الخاليا الجذعية  منذ يذكر أن مارتين وزمالءه يعملون

ستخدام والبالغة. وبحسب قوله فإن طبع شبكية العين يعتبر أكثر العمليات تعقيدا ألن الشبكية نفسها عبارة عن تركيبة ثالثية األبعاد. ويمكن ا

نوعين. وترسل كالهما معلومات من العين إلى أقسام معينة في المخ، مما يضمن حماية النيترونات. وقال مارتين طابعة نفاثة لطبع الخاليا من 

طبع أنواع أخرى من خاليا شبكية العين، بما تعلم ء في المستقبل مو. وينوي العلماإن الخاليا المطبوعة بقيت سالمة ومحتفظة بقدرتها على الن

 ضوء.فيها خاليا حساسة لل
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؟

 بقلم عذاري مؤسسة موصع لغة الروح

 

لطريقة التي أتبعها في التوسع أو تعلم أي حول اوجهة نظر أطرحها 

 موضوع في الفيزياء حتى اليوم وبالتأكيد ستتغير نظرتي مع تقدمي.

لنتفق أوالا أن أولئك القوم سبقونا بمئات السنوات ونحن اآلن يجب أن 

ذلك يجب أن نتعلم لغتهم التي يتحدثون بها ونتقنها ومن ال نلحق بهم، ل

يريد أن يفعل ذلك فال يظلم نفسه باختيار مثل هذا التخصص. سأطرح ما 

 أود قوله على هيئة خطوات فأعطني انتباهك.

 

االستماع لمقاطع فيديو تتحدث عن الموضوع  الخطوة األولى:

النقطة تدفعك لمعرفة المراد دراسته والهدف إثارة أسئلة في عقلك 

 .التي نبدأ منها

البحث عن ملفات وكتب تتحدث عن ذات الموضوع  الخطوة الثانية:

تكون مبسطة وواضحة ومختصرة ومع الوقت سيصبح لديك الخبرة 

لتمييز الكتب والملفات. مثال تريد دراسة موضوع الموجات، تكتب 

أو  of waves Typesأو what is wavesفي اليوتيوب 

properties of waves  هكذا كل موضوع تبحث عنه تكتب في

، وإذا كانت ته أو ماهيته أو أنواعهالبحث عن خصائصه أو أساسيا

لغتك اإلنجليزية ضعيفة من األفضل أن تبحث عن المقاطع باستخدام 

فلتر )تسميات توضيحية مغلقة( وهو أحد فالتر البحث في اليوتيوب. 

موقعك من المعرفة بعد مشاهدة المقاطع ستتوسع مداركك وتحدد 

 التي تريد أن تبدأ منه.

وورد ال برنامج تلخيص ما فهمته في ملف الخطوة الثالثة:

واالحتفاظ به لمراجعته، فمن المهم جدا تلخيص معلومات بأسلوبك 

يوب ومما قرأته. احتفظ بكل شيء تسمعه أو تقرأه فمقاطع اليوت

وع الذي المالحظة باسم الموض سمّ واحفظ روابطها في مالحظات 

بحثت فيه كذلك بادر بعمل مجلد باسم ذات الموضوع وضع فيه ما 

 تحّمله من كتب وملفات.

ال تقرأ كل ما تحّمله  ال تكثر من التحميل ألنك قد الخطوة الرابعة:

ملفات وبعد قراءتها حدد ما إذا  4مثال في البداية بتحميل  لذلك اكتف

 بها أو ستبحث عن غيرها. كنت ستكتفي

ثق في نفسك، عندما ال يعجبك شيء ال تجبر  ة الخامسة:الخطو

نفسك على قراءته واالستماع له، كل إنسان له طريقة لفهم المعلومة 

 الواحدة وربما مئة طريقة ومن هنا تأتي صعوبة التدريس، لذلك ما

 .ال تفهمه اتركه وابحث عما هو أبسط وأوضح منه

بالفيزياء ما تعلمته خرين المهتمين آلشارك مع ا الخطوة السادسة:

ستصغر علمك وفهمك فإن هذا هو بلية غالب أهل هذا توال تحتقر و

به وال  نالعلم، قتلوا معرفتهم وهمشوا علمهم ألنهم ال يتحدثو

 ه، وال تنتظر تشجيعا من أحد فإنك ستنتظر طويال.نينشرو

يجب أن تقرأ بشكل يومي أو شبه يومي في  الخطوة السابعة:

عة وال تعتقد أن هذا ممل ألن تنوعك في أخذ تخصصك ولو لمدة سا

المعلومة لن يشعرك بالملل وستكتشف ذلك بنفسك عندما تبدأ في 

 البحث.

احتفظ بقائمة للقنوات التي تعجبك في اليوتيوب  الخطوة الثامنة:

كثير  ه فيفهذا مهم أيضا ويسهل عليك البحث كل مرة، وللعلم فإن

ً با لكتابة للمصطلحات لذلك من هذه المقاطع يكون الشرح مصحوبا

منه فهذا  %52كن مستعداً لترجمة أي مقطع فيديو يقابلك ولو فهمت 

 رائع مع الوقت ستتطور المهم أن تبدأ االن.

من الرائع أن تستخدم التقنية الحديثة في التعلم  الخطوة التاسعة:

فالتلخيص على الوورد أسهل من الكتابة باليد ألن التعديل والتنسيق 

رع لمن يتقن ذلك، ودعني أخبرك أن األمر يستحق أن تتعلم فيها أس

أساسيات الكمبيوتر إذا كنت ال تعرف، ليس ألجل الفيزياء لكن حتى 

تكون إنسانا ممتنا للحياة في هذا القرن وتقدر هذه النعمة التي أنت 

فيها وبصراحة من المخجل أال تجيد مهارات الكمبيوتر خصوصا 

 ة فال عذر لك.إذا كنت طالبا في الجامع

اهتم بصحتك وتطوير ذاتك وروحانيتك وكن  الخطوة العاشرة:

 منفتح العقل دائم التساؤل.

إذا كنت طالبا ال تكتفي أبدا بما تأخذه من  الخطوة الحادية عشرة:

الذي يعلمك بل اسأل وتوسع في ذات المادة بحيث تسمع المعلومة 

 أكثر من مرة وبأكثر من طريقة.

يجب أن تمتلك قاموسا للترجمة وقد ذكرت  عشرة: الخطوة الثانية

سابقا تجربتي في تعلم اللغة االنجليزية في مقال قديم كتبته بعنوان 

 . "تجربتي في تعلم اللغة اإلنجليزية"

من المهم أن تتعود على القراءة بتركيز حيث الخطوة الثالثة عشرة: 

ومة وتقبلها، أنه ال فائدة من القراءة لعدد من الساعات دون فهم المعل

لذلك أقترح عليك التوقف بعد كل ساعة قراءة واالنشغال بأمر آخر 

دقيقة مثال ثم المعاودة للقراءة مرة أخرى. في البداية قد  15لمدة 

تشعر بالملل أو اليأس أحيانا والشعور بأن الطريق طويل لكن ثق أنه 

 مع الممارسة ستكون األمور أفضل.
 

يؤهلك بقاااوة حتاااى للتااادريس ألناااك ساااتقرأ المعلوماااة الواحااادة باااأكثر مااان طريقاااة، ودعناااي أخبااارك أن متابعاااة إن القياااام بماااا ذكرتاااه لاااك سااا

ن أو أوربياااين أو ياباااانيين يوساااع أفقاااك بشاااكل لااان تعرفاااه إال عنااادما تجرباااه فعنااادما تسااامع ييأو أماااريك ااألجاناااب أياااا كانااات جنسااايتهم هناااود

وجااود العشااارات والمئااات مماان يوصاالون لاااك هااذه المعلومااة وبالمجاااان! إذا المعلومااة ماان أكثاار مااان معلاام فأناات تُكاارم نفساااك بااأن تاانعم ب

كناات مدرسااا ستسااتفيد مااان ناحيااة أخاارى وهااي تعلااام طاارح األساائلة الذكيااة حياااث ال تخلااو هااذه المقاااطع مااان اإلشااارة لظاااهرة واقعياااة أو 

 االستفهام عن سؤال ذكي يثير تفكير طالبك ويقرب لهم المعلومة.
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 د. حازم فالح سكيك

 

2

من الضوء )االشعة الكهرومغناطيسية(. عند اثارة الذرات  اتعتبر اشعة اكس نوع

من الطاقة تعرف بالفوتونات. وهذه الطريقة التي تنتج لنا كل أنواع  افانها تشع حزم

فوتونات ذات طاقة عالية تنبعث بواسطة الضوء. واشعة اكس هي نوع من ال

 الكترونات المدارات الداخلية للذرات.

1

االطوال الموجية للضوء المرئي هو اللون البنفسجي ويقدر طوله الموجي بـ  أصغر

400nmبالمقارن .( ة مع اشعة اكس الضعيفةsoft X-rays التي لها طول موجي )

موجي ال  ل( والتي لها طوhard X-raysواشعة اكس القوية ) 1nmيقدر بـ 

كل ثانية(.  1nm. )تخيل ان اظفر االصبع ينمو بمقدار 1nmيتجاوز أجزاء من 

بكثير من  أصغرفانه من المستحيل ان نرى باعيننا التراكيب الدقيقة التي لها ابعاد 

الطول الموجي للضوء المرئي، لذلك فان العلماء بحاجة إلى ضوء باطوال موجية 

 صغيرة لرؤية التراكيب الدقيقة على المستوى الذري وهنا تأتي أهمية اشعة أكس.

2

نات اشعة اكس س القوية ولهذا السبب فانها تمتص بسهولة في الهواء. وتمتص فوتوتحمل اشعة اكس الضعيفة طاقة اقل بكثير من اشعة اك

من المتر من الماء. يستخدم األطباء اشعة اكس القوية في  1/1000,000في الماء وال تستطيع ان تخترق اكثر من تقريبا الضعيفة بالكامل 

 شعة اكس القوية لدراسة خواص المواد الصلبة على المستوى الذري.التشخيص وخصوصا في فحص الكسور في العظام ويستخدم العلماء ا

4

في  Wilhelm Röntgenنسبة إلى مكتشفها العالم األلماني وليم رونتجين  Röntgen raysاشعة رونتجين على اشعة اكس في البداية  أطلق

وبة المهبط وهي عبارة عن شعاع من االلكترونات في انبوبة مفرغة. لقد قام رونتجين . كان رونتيجن يقوم بتجارب على اشعة انب1805العام 

ية بالكامل ومغطاة بورق كرتون مقوى اسود اللون، وبالرغم من ان الورق األسود كان يغطي كل انبوبة اشعة جبتجهيز انبوبة اشعة مهبط زجا

تبعد مسافة عن االنبوبة. بعد ان تمكن رونتجين من استخدام هذا الضوء في  يظهر على شاشة الفلوريسنت التي االمهبط اال انه الحظ توهج

على هذه االشعة اسم اشعة اكس أي االشعة المجهولة النه لم يكن يعلم ما هي طبيعتها وبقي االسم مستخدما لهذا  أطلقتصوير عظام يد زوجته 

 اليوم.

5DNA

، اال ان DNAاكتشفا تركيب الـ  Francis Crickوفرانكيس كريك  James Watsonبالرغم من ان كال من العالمين جيمس واتسون 

تجربة  Rosalind Franklinالعالمة الكيميائية روزليند فرانكلين  تاكتشافهما هذا لم يكن ممكنا بدون دراسة حيود اشعة اكس. حيث اجر

نماذج اهداب التشتت الناتجة عن ذلك. بالرجوع للخلف رياضيا أي بمعرفة شكل اهداب  تاكس على سطح بلوري ودرسفيها اشعة  تأطلق

 التشتت يمكن معرفة التركيب البنائي الذي كونه تمكن العلماء من إعادة بناء تركيب جزئي يمكنه ان يعطي نفس نماذج اهداب التداخل.

2

وهو عبارة  synchrotronاشعة اكس األقوى المستخدمة االن بواسطة العلماء الجراء تجاربهم تنتج معجالت خاصة تعرف باسم السينكليترون 

ار دائري مغلق يصل طوله إلى عن حلقة كبيرة تستخدم المغناطيسيات للحفاظ على االلكترونات تتحرك بسرعة قريبة من سرعة الضوء في مس

 كيلومتر. مع دوران االلكترونات في الحلقة فانها تطلق طاقة في صورة اشعة اكس بطاقة عالية جدا. 1

7

عة اكس غير مرئية للعين ميكروسكوبات اشعة اكس تختلف تماما عن الميكروسكوبات الضوئية المستخدمة في مختبرات المدارس. الن اش

 المجردة، ويستخدم العلماء فيلم او كاشف يمتص اشعة اكس بعد مرورها في العينات ومن ثم يتم تحليل النتائج من هذه الصور.

  

http://www.modernphys.com/
http://www.modernphys.com/


 

 4102/  15مجلة الفيزياء العصرية العدد  58

www.modernphys.com 

 حبث ودراسة علمية بعنوان

 املهندس عمر تركي مياس

 مرصد الزالزل األردني -سلطة املصادر الطبيعية

 البويضة -الرمثا -األردن
 

 الملخص

انب بعض العلوم األخرى ومنها مازال علم الجيوفيزياء هو العنصر الرئيسي في التنقيب عن النفط والغاز والماء والثروات الطبيعية إلى ج

ت معظم طرق قتصراية، وبالتالي ستكشاف الزلزالبسبب الفاعلية المحدودة لطرق اال بالطبع علم الزالزل الذي يستخدم بشكل أقل من السابق

ن عن النفط والغاز ستخدامات الناجحة للداللة على وجود مكامقات األرضية وتراكيبها مع بعض االستكشاف الزلزالية على دراسة الطباال

والماء ولكنها محدودة ومقتصرة على بعض الشركات النفطية العمالقة )لذا سميت بالطرق المجهولة للتنقيب عن النفط والغاز والماء(، وفي 

قنية التي تعتمد نفس الوقت ظهرت في السنوات السابقة الكثير من األبحاث الزلزالية التي تدرس طبقات األرض السطحية رديفا للدراسات الجيوت

دراسة  معظم طرقها التطبيقية على علم الجيوفيزياء. وكانت دراسات التردد السائد )المايكروتريمر( من أهم الطرق الزلزالية المتبعة في

الت ستخدامات أخرى مثل دراسة المباني والجسور والمناطق األثرية، وظهرت الكثير من المعاداضافة إلى خصائص التربة السطحية باال

ت )بشكل عام البنية آلتربة السطحية أو المباني والمنشستخدمت لتحديد الكثير من الخصائص الفيزيائية سواء لاوالعالقات الرياضية التي 

 ستحدث بواسطة العلماء اليابانيين وبالذات العالم الياباني الكبير "نكامورا".االتحتية( والتي معظمها طور و

بيقية الجديدة والمبتكرة في علم الزالزل والجيوفيزياء التي سميت طريقتها الميدانية التطبيقية العلمية )طريقة هذه النظرية الرياضية التط

متداد وتطوير لنظرية التردد السائد التي أوجدها العالم الياباني الكبير " نكامورا " ومن ثم االتصوير الطبقي بإستخدام قياسات التردد السائد( هي 

رها العديد من العلماء من شتى بقاع العالم، ولكن ما يجب أن يقال )وطبعا الحقيقة( بأن هذه النظرية التطبيقية الجديدة والناجحة عمل عليها وطو

بإذن هللا بشكل مبهر تتعارض في بعض جوانبها مع بعض المفاهيم التي ذكرت من قبل علماء الزالزل، ومن بينهم العالم " نكامورا " التي 

( بواسطة جهاز التردد السائد هي عبارة عن أمواج إزعاج )غالبا هي أمواج ريلي ةم األمواج التي يتم تسجيلها )الترددات السائدتصف بأن معظ

وطبيعية سطحية مثل حركة أمواج  ...، إلخالسطحية( الناتج معظمها عن مصادر إزعاجية سطحية مثل حركة الناس والسيارات والمصانع

ستخدام الطريقة التقليدية على دراسة بضع عشرات األمتار، ومركز اب اها )ولهذا السبب كان جل إهتمامهم منصبالمحيطات والبحار وغير

ج تعاملهم على عينة محدودة من الترددات السائدة والمهيمنة مع إهمال كلي لباقي الترددات على أساس أنها ناتجه عن مصادر إزعاجية مما نت

ة ال تبين المكونات الحقيقية داخل هذه الطبقات، وأدى بالتالي إلى محدودية وفاعلية إستخدام طريقة التردد عنه تحديد فقط طبقات سطحية سميك

 السائد(. 

 المقدمة

ق هذه النظرية العلمية الجديدة التطبيقية تبين بوضوح تام وجلي بأن األمواج مصدرها طبيعي أي صادر عن طبقات التربة ومكوناتها ومن أعما

تقريبا تصل من باطن األرض وعلى األقل األمواج تصل بوضوح من طبقة الوشاح السفلي الذي يقع في حالة شبه سائلة، ناهيك سحيقة جدا )

تام لةمواج الصادرة من الطبقات األرضية التي تشكل طبقة القشرة األرضية التي من خاللها تم تحديد مكامن النفط  اعلى أن هناك وضوح

لمصادر أمواج،  اكبير اكم وأكبر من ذلك(. وقد لوحظ بالفعل بأن الطبقات السطحية تمتلك تنوع 3عمقها إلى حوالي والغاز والماء والتي يصل 

)وقد تم تحديد الطبقات السطحية ومكوناتها بشكل ... إلخولكنها في واقع األمر ترجع إلى مصدر طبيعي حقيقي يملك كثافة وسرعة وتسارعا 

يجب  ةيقات هذه النظرية الرياضية المبتكرة(، وليست هي بحالة من األحوال عبارة عن أمواج إزعاجيممتاز وواضح وعلمي من خالل تطب

. وخير [1]التخلص منها. مما يعني بأن التفسير العلمي التقليدي المتبع حاليا في علم الزالزل )علم التردد السائد( يعتبر وهللا أعلم غير صحيحا 

ه وتعالى في خلقه فمن التسمية التي أطلقها علماء الزالزل على هذا النوع من الترددات بتسميتها "الترددات دليل على ذلك هي حكمة هللا سبحان

نسان مثال الترددات الطبيعية تصدر من عمل القلب المستمر به، فاإل االطبيعية" يعني وهللا أعلم بأن كل شئ في الكون يملك ترددا طبيعيا خاص
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نسان مع األرض نجد بأن المحفز يمكن أن يكون داخليا أو خارجيا، ولكن المحفز مهما تكن قوته قورن مثال اإلليال ونهارا وهكذا. وإذا ما 

 ومصدره ال يمكن أن يلغي المصدر الطبيعي، ولكن من الممكن أن يضعفه أو يقويه.  

أدى إلى إعاقة في التطور المرجو منه، وبالتالي إلى  ةيستنتج مما سبق بأن المفهوم والتفسير العلمي غير الدقيق لمفهوم مبدأ الترددات السائد

جاهدا  محدودية كبيرة في تطبيق المعادالت والعالقات الرياضية التي عمل عليها علماء بذلوا العطاء والجهد الكبير لخدمة البشرية والتي حاولت

نتائج ال  معادالت والعالقات الرياضية المستنتجة من قبليجمعها وإدخالها في النظرية الجديدة، وأعطت جميعها دون إستثناء بالتفاعل مع ال

 أستطيع أن أوصفها بحمد هلل إال بكلمة "مذهلة".

عملية رصد الزالزل ليست هي الهدف الرئيسي في علم الزالزل التي تعتمد على شبكة من األجهزة الزلزالية سواء محطات رصد الزالزل 

ية ومعظم تي هي بإمتياز تام صناعة أجنبية وبالذات صناعة تحتكرها الدول المتقدمة، وإقبال الدول النامالثابتة أو محطات رصد الحركة القوية ال

متالك هذه األجهزة عائد في معظمه ألسباب غير علمية بحتة، ومن خبرتي وعملي في أكثر من دولة عربية وتتبع امسؤوليها ومختصيها على 

متالك األجهزة والشبكات الزلزالية افي الدول العربية ومنها المنشورة في مجالت عالمية تبين بأن األبحاث العلمية لعدد من مختصي الزالزل 

من عملها مقارنة مع مثيالتها في دول أخرى، وخاصة المتقدمة منها.  ةالتي تعتبر مكلفة جدا اليستغل منها إال جزء يسير لةهداف المرجو

ت والتكنولوجيا الحديثة أدى إلى إضمحالل للهدف الروتيني لعمل الشبكات الزلزالية المحلية وتحول العالم إلى قرية صغيرة بفضل األنترن

 )الرصد الزلزالي( ناهيك أصال عن عدم ثقة المسائيل وحتى غالبية الشعوب العربية بمقدراتها الذاتية.

راسات الزلزالية والجيوفيزيائية التي تمتاز بتنوع مصادرها عتماد على الدراسات الزلزالية مثل دراسة التردد السائد وغيرها من الدقد يكون اال

ألرضاء طمع وجشع معظم  اودسم اكبير االصناعية وأسعارها الرخيصة نوعا ما وتوفر برامجها التشغيلية والتحليلية وتقريبا ال تعتبر هدف

في الوطن العربي الناتج عن األسباب  ةالزالزل الثابت ستخدام األمثل لشبكةلرئيسي للتعويض عن التقصير في االالمتنفذين والمسائيل الرديف ا

سابقة الذكر باإلضافة إلى أسباب أخرى يمكن تلخيصها بما يلي: الحكر المطلق للدول المتقدمة على صناعة هذه الشبكات وبرامج التحليل 

داريين المسيس والخالي تقريبا من أي المسائيل واإلالزلزالية وبالتالي السيطرة شبه التامة على تركيبها والتحكم بأسعار قطع غيارها، تحكم 

شخصية تكون عادة  اخلفية علمية عن األهداف المرجوة من عمل مثل هذه المحطات العلمي وبالتالي تقزيمها بشكل فظيع جدا لتخدم تقريبا أهداف

عاون مع الشركات الصانعة ة بعلم الزالزل بالتوخاضعة لمصالح شخصية وسياسية ووسيلة ممتازة وسهلة بين أيديهم للثراء والمتاجر ةمستبد

في المنطقة، وتيقن أصحاب القرار بإقرار تام من مختصي الزالزل بأن المعلومة الصحيحة هي تلك المعلومة القادمة من عبر البحار  اووكالئه

العلمية المدفوعة الثمن ألصحاب القرار وأسيادهم نعاشية للمراصد العربية، والفتوات والتقارير الشرعية اء سمة الديمومة اإليتسبب في إضف مما

ن من قبل معظم سادة وشيوخ ودكاترة ومهندسي ومختصي علم الزالزل بدعم ورعاية ووصاية مسائيل العباءات الذين حملوا وما زالوا يحملو

تها من الدول في أرجاء المعمورة حتى تلك نهضة العلم والمعرفة والثقافة الخارقة في دويالت الوطن العربي التي فاقت وتخطت مثيال نويوجهو

 الدول األكثر تطورا وتقدما في العالم.

ستجداء ومباركة ودعم اعنها طريقة علمية تطبيقية ليست بحاجة بفضل هللا سبحانه وتعالى لطلب  تالنظرية الرياضية في هذا البحث والتي إنبثق

توصية له من أعوانه في منطقتي سادة وشيوخ الفتوات والتقارير والتواصي الشرعية  طالق لرسائلكالي وبالتالي ليست بحاجة على االالعم مير

ن العلمية المنمقة والمزركشة باللغة األنجليزية، وإن كنت وسأكون مسرورا ألي مساهمة أو إستفسار أو نقد أو إضافة من أي إنسان ومهما كا

 ون جميع هذه المداخالت إن وجدت مكتوبة وموضحة فقط باللغة العربية.تخصصه وتحصيله العلمي تثري وتطور موضوع البحث على أن تك

 طريقة العمل

ستخدام جهاز اكما ذكر سابقا بأن الطريقة الرياضية الجديدة في علم الزالزل والجيوفيزياء تعتمد على قياسات التردد السائد في الموقع، لذا تم 

عاما، وهو عمليا مبندق وغير مصمم من قبل الشركة الصانعة األم )شركة كينومتركس زلزالي لقياس التردد السائد عمره يتجاوز العشرين 

ضافة إلى تناثر ألجهزته الرديفة مثل تخزينية محدودة ووزنه الكبير باإلاألمريكية( للعمل الميداني لقياس التردد السائد )كثير األعطال وسعته ال

ما بأن أجهزة قياس التردد السائد الحديثة الموجودة في السوق العالمي وغيرها من أجهزة الالقط األرضي وجهاز تحديد الموقع والبوصلة(، عل

در ستفادة قدر المستطاع من نتائج دراستها لخدمة البلد وتعويض هإقتنائها في المراصد العربية لال الدراسات الزلزالية التي يجب التركيز على

الثابتة وما يترتب على ذلك من هدر دائم لصيانتها وقطع غيارها هي عادة رخيصة الثمن قتناء المحطات ماليين الدوالرات التي تذهب ال

دينار( وعالي المواصفات الذي من الممكن  7522)الجهاز الحديث والفعال ورخيص الثمن لقياس التردد السائد )سعر الجهاز كامل حوالي 

كغم محتويا على جميع األجهزة الرديفة الداخلة من  7.5ستعمال وخفيف الوزن )وزنه األستفادة منه في إثراء البحوث العلمية الميدانية وسهل األ

ضمن تركيبة الجهاز والالزمة للعمل الميداني مثل الالقط األرضي ثالثي المركبة والبطاريات والبوصلة وجهاز تحديد الموقع وخازنات حفظ 

 البيانات(. 

هيرتز(  122-2( )سجله الموجي من Dyneer( والالقط األرضي قصير الفترة من نوع )SSR1ستخدام جهاز قياس التردد السائد المبندق )اب

جراء التطبيق العملي لهذه النظرية الزلزالية التطبيقية منها ل تم إختيار الكثير من المواقع إلوجهاز تحديد الموقع والبوصلة وكمبيوتر محمو

ع سد البويضة وموقع بئر الماء المنزلي الخاص بعائلتي وموقع تنك الوقود الخاص بسلطة بعض المواقع التي تمثل شيئا ماديا ملموسا مثل )موق

ستفهام كبيرة مثل )موقع بئر النفط في اعالمات  يدور حولهاالمصادر الطبيعية المدفون في الجهة الجنوبية من ساحتها(، وبعض المواقع التي 

جراء نظرية فيها بناءا على طلب رسمي إل(، ومواقع أخرى تم تطبيق هذه ال1082ية عام شمال األردن المحفور بواسطة سلطة المصادر الطبيع

الجزء الغربي الذي يتعرض لتشققات وسطوح كبيرة جدا، وقد إجريت  -دراسات زلزالية من مصادر رسمية داخلية وخارجية )موقع قلعة الكرك
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علومات واضحة ومقنعة ألسباب تعرض القلعة لدمار جزئي حاليا وتم كتابة تقرير دراسة زلزالية بإستخدام النظرية الجديدة وأعطت بحمد هللا م

غرب عمان الموقع الذي سيكون مركز  -. أما الموقع الثاني فكان مقلع ماعين الذي يقع جنوب[2]مفصل عن وضع الجزء الغربي من القلعة 

راضية ستجريها المنظمة الشاملة لحظر التجارب النووية حيث سيخضع لتجارب نووية إفت 2214هتمام عالمي مطلع السنة القادمة ا

(CTBTOفي التمرين الذي سيشارك فيه خبراء ومختصين من معظم دول العالم، حيث قمت بأخذ )  قياسات التردد السائد بشكل شخصي

طلب من المنظمة الشاملة لحظر التجارب وموازي للدراسة الزلزالية بإستخدام المحطات الزلزالية التي قام بتنفيذها مرصد الزالزل األردني ب

عن النووية، وتم بعث البيانات الزلزالية للمنظمة مع تزويدهم بجميع األستفسارات والمعلومات ولكن لةسف مع عدم قدرتنا المطلقة والتامة 

ألستفادة من معطياتها بسبب عدم تمكننا من معرفة قيمة البيانات الزلزالية التي سجلناها في الموقع وقبوعها لدينا دون القدرة على تحليلها وا

ية الحصول على البرامج الزلزالية الالزمة لتحليلها )البرنامج الزلزالي المطلوب لتحليلها ويستفاد منه أيضا ألغراض تحاليل دراسات زلزال

دينار لشبكة من الكمبيوترات(،  1722ة و دوالر للنسخة الواحد 052)منها دراسات التردد السائد( وجيوتقنية وجيوفيزيائية ال يتعدى ثمنه 

باألضافة إلى عدم تجاوب البروفسور " بينجامين " )منفذ المشروع الفعلي وشخص األرتباط الذي تلقينا منه خطة العمل والتوصيات 

ملفات من صيغة إلى أخرى واألرشادات وقمنا باألجابه على جميع إستفساراته ومطالبه بالذات المتعلقة ببعض األوامر المطلوبة لتحويل ال

على  باألضافة إلى إستفساراته الهائلة عن محتوى بيانات التسجيل بعد فتحها وقرائتها من قبله( لمطلبي الشخصي بمناقشة نتائج الدراسة بناءا

 الجزئي لصالح المنظمة. المعطيات التي حصلت عليها شخصيا عن طريق إستخدام النظرية الجديدة متذرعا بعدم معرفته بنتائج الدراسة وعمله 

 أيضا تم قياس نقاط كثيرة في مواقع مختلفة ولكون النظرية جديدة وتطبيقاتها واسعة وكبيرة فقد قمت بأخذ قياسات على مبنى مرصد الزالزل

لى السطح ظهر حقائق علمية رائعة على سبيل المثال عند تحليل نقطة القياس ع تاألردني المتكون من أربع طوابق وطابق أرضي وقد تبين

بوضوح تام إرتفاع المبنى وتراكيب الطبقات األرضية ومكوناتها أسفل المبنى وبعض الحقائق العلمية التي تحتاج لكثير من الجهد والوقت 

الوقوف عليها  لتأكيدها والعمل عليها، لذا أرتأيت في هذا البحث للحد من السعة الهائلة المطلوبة لتفصيل الكثير من الحقائق العلمية التي يجب

 وشرحها األقتصار على عرض نتائج التطبيقات الميدانية لهذه النظرية لكل من المواقع التالية:

سلطة المصادر الطبيعية في منطقة شرق  –بئر النفط المغلق )قاعدة إسمنتية مع إغالق للفوهة المعدنية( المحفور بواسطة وزارة الطاقة  -1

أسم نقطة م(  661األرتفاع عن مستوى سطح البحر: ) (، N 32.48866(:  خط عرض: )E 36.08891)خط طول  1082األكيدر عام  

 (. (MOHالقياس )

سد البويضة )سد تم إنشاؤه على واد كبير في الستينات من القرن الماضي وبسبب األهمال فأن السد يعاني من تراكمات هائلة من الطمي قد  -2

: (N 32.46214:  خط عرض )E 36.04333 تتالشى في بعض المواقع متساوية مع أكتافه. )خط طولتجعل من بحيرة السد التي هي حاليا 

سم من منحدره فوق بحرة الماء التي  22م(: نقطة القياس أخذت على الكتف الغربي للسد على بعد حوالي  507األرتفاع عن مستوى البحر )

م، سماكة الماء في بحرة السد غير معروفة وصعب تحديدها بسبب  3تقديري حوالي كانت موجودة عند أخذ نقطة القياس والتي كانت على عمق 

 (.SEDالتربة الطينية للسد ولكنها بالتأكيد ضحلة، أسم نقطة القياس )

 النتائج والتحليل والمناقشة

جية عالية الجودة ويحوي الكثير مواصفات برم و( ذSEISPECTبإستخدام برنامج التحليل المتوفر في مرصد الزالزل األردني السايسبيكت )

لية القديمة من اإلقترانات العلمية المتعلقة بعلم دراسات التردد السائد ولكنه أصبح حاليا بسبب التطور الكبير في علم الزالزل من البرامج الزلزا

متعددة األغراض كونه مصمم فقط كبرنامج ( مقارنة مع البرامج الزلزالية الحديثة 1005)يستخدم في مرصد الزالزل األردني تقريبا منذ عام 

 لتحليل قياسات التردد السائد وال يتقبل إال صيغ برمجية محددة جدا. 

ق الرياضية تم تحليل النقاط المسجلة ميدانيا وإدخال نتائج التحليل إلى النظرية الزلزالية الجديدة التي بينت إمكانية إستخدام وتطبيق جميع الطر

ة والجيوفيزيائية من معادالت وعالقات رياضية سواء المستخدمة عالميا أوالمستنتجة بواسطة المؤلف، وتعطي فرصة كبيرة التقليدية الزلزالي

ص من للكثير من المعادالت والعالقات الرياضية المشتقة والمبتكرة من طلبة العلم والباحثين الطامحين ألثبات صحة معادالتهم تجريبيا والتخل

النشر العالمية العنصرية المكاييل العلمية والثقافية واللغوية العمالقة التي يملكها ويحتكرها العم ميركالي ويترزق من  مقص وإزدراء شركات

تهم كنوزها الكثير من ما يسموا بالعلماء والعباقرة المغرضين والمسيسين عند الغرب والكثير من زبانيتهم في الوطن العربي الذين يمكن تسمي

 ودكاترة علم ومعرفة العصر الجاهلي. بشيوخ وأساتذة

 ( على النحو التالي:SEDو MOHبإستخدام النظرية الزلزالية والجيوفيزيائية الجديده في هذا البحث تم دراسة الموقعين ) 

الذي تم  ( تمت عن طريق دراسة كامل السجل الزلزالي ويجب التنويه على أن السجل الزلزالي MOHبالنسبة لموقع البئر النفطي )  -1

 (:2( هو كالتالي )شكل  MOHالتعامل معه هو لبئر النفط ) 

 هيرتز(. 56.5054 – 2.221275(. من )MOH (A)الغربية والعامودية ) -الجنوبية والشرقية -بالنسبة لمتوسط المركبات الثالث الشمالية –أ 

 هيرتز(  57.2122 – 2.261778( من )MOH (N)الجنوبية ) -بالنسبة للمركبة الشمالية  –ب 

 هيرتز(. 51.2056 – 2.261778( من ) MOH (E) الغربية ) –بالنسبة للمركبة الشرقية  -ج
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(: معادلة  MOHيعرض بعض المعادالت والعالقات الزلزالية والجيوفيزيائية التي أستخدمت في هذا البحث لموقع البئر النفطي )  :(2شكل )

ومعادلة حساب   ] 5 [( Ed/Es، والعالقة بين ) [ 4 ](  gب التسارع األرضي المستنتجة بواسطة المؤلف ) ، ومعادلة حسا[ 3 ](  ρالكثافة ) 

 .]   6 [(   Kgعنصر الخطورة المستخدم في علم التردد السائد ) 

ت المستعملة في علم بأن مصدر األهتمام األرضي يجتابه غموض وصعوبة في تحديده، وإن كانت بعض المعادال يتبين من األشكال السابقة

تعطي بعض الدالئل عن وجود المصدر األرضي ومثلها على سبيل المثال معادلة األجهاد  (Kg)التردد السائد مثل معادلة عنصر الخطورة 

أوجدها  . هنا يجب التأكيد على أن معظم معادالت علم التردد السائد[ 8 ]( Vbومعادلة السرع في الطبقة السفلية )[ 7 ] (  γاألرضي ) 

هي  وطورها علماء يابانبون وخاصة العالم الكبير نكامورا، لذا فأن اإلعاقة التي حصلت في التطبيق األمثل لهذه المعادالت العلمية الرائعة

علم التردد  األفكار والمفاهيم التي فسرت ماهية وطبيعة الترددات الطبيعية لطبقات األرض ومكوناتها،  وأدت إلى تقييدهم وبالتالي إلى تقوقع

السائد عشرات السنين، فبناءا على نتائج هذا البحث أصر على أن الترددات الطبيعية الصادرة من طبقات األرض المختلفة سواء العميقة أو 

 السطحية ال يمكن أن تختفي وبالتالي التخلص منها بحجة األزعاج السطحي كما هي الفكرة السائدة حاليا، ولةسباب التالية:

 النظرية الرياضية التطبيقية الجديدة المستخدمة في هذا البحث كما سيرد الحقا بأنه يمكن األستفادة التامة من جميع الترددات الطبيعية * بينت

 حتى السطحية جدا منها، وفي كل األوقات حتى في ذروة األزعاج.

اث العلمية وتطبيقه من قبل بعض شركات النفط العالمية التي * إختيار أوقات الهدوء المطلق ) غالبا منتصف الليل ( كما ورد في بعض األبح

ة يدل تستخدم علم التردد السائد في التنقيب عن النفط والغاز للتعامل مع بعض الترددات بعينها والقادمة من أعماق كبيرة نوعا ما وليست سطحي

ات كبيرة لغاية وصولها أجهزة التسجيل الزلزالية على السطح بوضوح على أن الترددات الطبيعية تملك طاقة كبيرة قادرة على تحريكها مساف

ل متحدية بذلك كل الصعوبات المتمثله بفقدان طاقة معينة نتيجة األحتكاك واألنعكاس واألنكسار وهيمنة أمواج األزعاج التي هي بشكل متواص

 موجودة وإن كانت أقل وجودا في أوقات الهدوء المطلق.

ال يوجد أي عالقة أو تفسير علمي مقنع يستطيع الربط المباشر بين الترددات السائدة وأمواج األزعاج مما يتطلب دراسة * بإعتقادي الجازم بانه 

 كل منهما على حدة ومحاولة تحديد فقط القواسم المشتركة بينهما ومدى تأثير كل منهما على اآلخر.

 من خالل تطبيق مجموعة من طرق البحث الزلزالية والجيوفيزيائية وهو ما لما كان الحكم على أي مصدر أرضي ال يتحقق علميا وميدانيا إال

التي هي من المفترض أن تؤكد وجود المصدر األرضي حتى يتسنى بعد ذلك اللجوء   يسمى في علم الجيوفيزياء بالطرق الجيوفيزيائية المركبة 

الثاني من النظرية بأستعمال جميع المعادالت الزلزالية والجيوفيزيائية التي  إلى الحفر الذي يعتبر مكلفا ماديا. لذا حاولت جاهدا تطبيق العنصر
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 تعاملت معها في هذا البحث سواء المنشورة عالميا أو تلك المستنتجة التي لم يعطي معظمها أي مؤشر ملموس عند تطبيقها في الشق األول من

 التردد السائد التي يصعب جدا من خاللها الحكم على المصدر األرضي.النظرية بإستثناء بعض المعادالت العالمية المستخدمة في علم 

 إستخدام الشق الثاني من النظرية الذي تخلله تطبيقات رياضية جديدة ومبتكرة أعطت تصورا بحمد هللا تام للمصدر األرضي لجميع المعادالت 

تلك التي تم إضافتها الحقا، والحمد هلل فقد أكدته جميع التطبيقات الميدانية والعالقات الرياضية الزلزالية والجيوفيزيائية المستخدمة في الدراسة و

 .  (2 )شكلللمصادر األرضية الحسوسة والملموسة 

 

المعادالت والعالقات  النظرية لنفسيعرض النتائج التي تكشف جميعها بوضوح مصدر األهتمام األرضي بإستخدام الشق الثاني من  (:1شكل )

 .(MOH)المستخدمة في الشق األول من النظرية لموقع البئر النفطي  الفيزيائية

لية يجب التنويه هنا بأن تطبيقات النظرية الجديدة وبوضوح تام بينت بأن مصدر األهتمام األرضي لهذه الدراسة يقع في فترات السجالت الزلزا

 – 2.11161من  MOH (E)هيرتز( و) 1.356 – 2.14517من  MOH (N)هيرتز( و) 1.3462 – 2.11243)من  MOH (A)التالية: )

 3.5747 – 2.12214من عمق ) MOH (A)أي على أعماق محسوبة من العالقة الرياضية المستنتجة بواسطة المؤلف: ) هيرتز( 1.1824

زلزالي كم(. لذا تم إختصار السجل ال 3.6126 – 2.14625من عمق ) MOH (E)كم( و) 2.525 – 2.1220من عمق ) MOH (N)كم( و)

 .هيرتز( 3 – 2)والتركيز على الفترة المبينة في المنحنيات السابقة 

 ( تبين ما يلي: SEDبالنسبة لموقع سد البويضة ) -2

كان موجودا في  المحسوس عبارة عن تجمع مائي )المصدرعلى الرغم من وجود مصدر أرضي مادي ملموس ومحسوس وقريب من السطح 

سم فقط من  25م تقريبا مباشرة أسفل موقع نقطة القياس التي تبعد حوالي  3على عمق تقديري حوالي قياس بحرة السد عند تسجيل نقطة ال

طرف الكتف األيمن للسد(، إال أن منحنيات الشق األول من النظرية لم تظهرالمصادر األرضية موضوع هذه الدراسة،  ولكن تطبيقات الشق 

 ر أرضي يهم موضوع الدراسة حيث تم التركيز هنا فقط على المصدرين األرضيين التاليين: الثاني من النظرية كشفت وجود أكثر من مصد

بحرة الماء التي كانت ) والتي كشفت عنه النظرية بوضوح تام فترة السجل الموجي التي تبين المصدر األرضي األول المادي والملموس    -أ

 2.22513هيرتز( أي على عمق محسوب من ) 18.7260 – 13.8448من ) SED (A)موجودة عند أخذ نقطة القياس( )فترة السجل الموجي 

 (.2 -3و  1-3كم( شكل )  2.223428 –
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يعرض بعضا من المعادالت والعالقات الزلزالية والجيوفيزيائية التي أستخدمت في هذا البحث لدراسة المصدر األرضي األول  :(2–2شكل )

،  ومعادلة حساب ] 9, 10 [( σ)، ومعامل باوسون (gاألرضي )التسارع  ( ومعادلةρ)معادلة الكثافة  المادي والملموس في موقع سد البويضة:

 . Vs ) )[11, 12]العرضية   سرع األمواج

 

النتائج التي تكشف جميعها بوضوح مصدر األهتمام األرضي األول المادي والملموس في موقع سد البويضة بإستخدام الشق  :(1–2شكل )

 المعادالت والعالقات الفيزيائية المستخدمة في الشق األول من النظرية. النظرية لنفسمن الثاني 
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فترة السجل الموجي التي تبين المصدر األرضي الثاني المجهول الذي يقع في باطن األرض والتي كشفت عنه النظرية أيضا بوضوح )فترة  -ب

 (.4-3و 3-3كم( شكل ) 1.8603 – 2.22768ي على عمق محسوب من )هيرتز( أ 2.85150 – 2.1811من ) SED (A)السجل الموجي 

 
بعض المعادالت والعالقات الزلزالية والجيوفيزيائية التي أستخدمت في هذا البحث لدراسة المصدر األرضي الثاني المجهول  :(2–2شكل )

(   Vp(، وسرعة األمواج الطولية )  gتسارع األرضي   ) (  ومعادلة ال ρالذي يقع في باطن األرض في موقع سد البويضة: معادلة الكثافة ) 

( ) العالقة التي تستخدم بشكل واسع في التطبيقات الجيوفيزيائية لنظرية األنكسار  V2/V1،  والعالقة بين سرع األمواج السيزمية   ) ]11[

 .  [ 12 ]((  V2 > V1السيزمي حيث أنها مشروطة ب ) 

 
لتي تكشف جميعها بوضوح مصدر األهتمام األرضي الثاني المدفون في باطن األرض في موقع سد البويضة النتائج ايعرض  :(4–2شكل )

 لنفس المعادالت والعالقات الفيزيائية المستخدمة في الشق األول من النظرية.إستخدام الشق الثاني من النظرية ب
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 الخالصة

نها تطبيقية، والشكر هلل أيضا بأن الحمد هلل بأن النظرية المبتكرة كما يالحظ من البحث بأ

تطبيقاتها الميدانية في مواقع مختلفة سواء لمصادر أرضية مادية ومحسوسة أو لتلك التي 

أكتشفت على أعماق مختلفة دفينة باطن األرض التي منحتني بحمده وعزته وقدرته ثقة في 

جاال تطبيقيا ألكثر من النفس وطمأنينة للعمل بهذه النظرية وتطبيقها وتطويرها ليكون لها م

غرض، وسأحاول جاهدا أن يستفاد من تطبيقاتها في المرتبة األولى في بلدان العالم العربي 

 واألسالمي وإن كنت على قناعة تامة بسابع المستحيالت أن يتحقق حلمي هذا.

 بغض النظر عن األسئلة واألستفسارات التي ستدور في ذهن قارئ هذا البحث الذي أتأمل باهلل

العلي العظيم بنشره في مجلة الفيزياء العصرية التي نشرت فيها من قبل أكثر من بحث حيث 

يديرها ويرعى شؤونها برأي الشخصي شخص يعجز القلم عن وصفه وعالما يجب على جميع 

أفراد العالم العربي السعي لنيل ولو شئ يسير من سمات أخالقه والتنور في أبحار علمه 

ازم السكيك وفقه هللا وسدد خطاه لخدمة العلم والمعرفة وإنقاذ العلم في ومعرفته الدكتور ح

العالم العربي وترسيخه بأشكاله المختلفة مصحوبا بلغتنا العربية األصيلة الذين يعانون من 

اإلهمال والتهميش المتعمد والمقصود سواء من العم ميركالي أو أعوانهم في الوطن العربي 

ا وإجبارنا كعرب ومسلمين التضرع والتشفع التام للعم ميركالي الذي وهم كثر لمحاولة وأدهم

ال ينطق إال لغة واحدة بعينها وال يريد األقرار بأن الخالق جل جالله أنطق وعلم األمي صلى 

هللا عليه وسلم ومن قبله رسل هللا عليهم أتم الصالة والتسليم ما ال يمكن لبشر مثلهم أو مثل 

ي أوطاننا أن ينكروها أو يتجاهلوها أو يتخطوها مهما كانت تبرريراتهم أعوانهم المزروعون ف

حتى وصل بهم األمر بالرغم من ذكائهم وعبقريتهم وفطنتهم وسرعة بديهتهم وكثرة طرودهم 

الخيرية المغرضة صعوبة التواصل مع ما ينعتوهم بالحمير التي تحمل أسفارها صاحبة أبغض 

ى ألن معظم مصطلحات لغة العم ميركالي أصبحت شائعة األصوات عند هللا سبحانه وتعال

ومحببة حتى لدى فئة الحمير هذه لتدل على مستوى إجتماعي وثقافي لهم ولعائالتهم وأبنائهم 

وتغنيهم عن المشقة والتعب غيرر المبرر برأيهم لدعم وحب لغة القرآن الكريم ولغة رسول هللا 

 هللا جميعا وأسكنهم فسيح جنانه. تابعين أرضاهم محمد ا صلى هللا عليه وسلم والصحابة وال

 وعرفانشكر وتقدير 

بعد الشكر والعرفان هلل سبحانه وتعالى الذي هدانا للحق وأنعم علينا نعمه التي ال تحصى ولنبيه 

 عليه وسالمه الذي وضح لنا الخير من الشر ولجميع األنبياء وللصحابة محمد صلوات هللا

والتابعين رضوان هللا عليهم. وأدعو هللا عز وجل أن يوفق ويساند أي مخلوق يريد خيرا للبشر 

 والبشرية. وهنا أتقدم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان لكل من:

وأخص منهم: إبنتي المهندسة ياسمين  عائلتي التي تقبلت ودعمت وساندت فكرة البحث -1

والوالدة حسنه مياس وأخواني الدكتور أحمد والدكتور عبد الرؤوف ومحمد ونايف ورائد 

وأخواتي بسمة وخلود وأوالد إخواني وأخواتي وأخص منهم أخي رائد وأوالده األطفال صالح 

بناتهم إيمان ووجدان وأخته لما لمشاركتهم لي في العمل الميداني وأختي منى وزوجها عوض و

ونسرين وبالذات نسرين لدعمها المعنوي وإسهامها العلمي في إثراء هذا البحث . والشكر 

الجزيل ألقربائي وأخص منهم خالي محمد ألهتمامه ومشاركته لي في العمل الميداني، والشكر 

لتعرف على ما لعلماء األرض المجهولين الذين بذلوا الكثير من الجهد وتنوروا بشتى الوسائل ل

 عيسى مياس.وفي باطن األرض وأخص منهم خالتي فاطمة 

لزمالء العمل والمختصين بعلوم األرض للمساندة وإثراء الموضوع بنقاشهم وأفكارهم  -1

النيرة وأخص منهم: المهندس وجدي التميمي والجيولوجية آالء الحوامدة والجيوفيزيائي نضال 

والجيوفيزيائي حسام الروسان والفني بسام البس والفني عطيات والجيوفيزيائي نضال الجاحد 

 محمد حجازي، والموظف يزيد الشركسي.

علماء وأخصائي الطب النفسي كل من األستاذ الدكتور توفيق الدرادكة واألستاذ الدكتور  -2

يوسف التيجاني لدعمهم ومؤازرتهم موضوع هذا البحث العلمي الذي يدل على أن العلوم 

تها مترابطة، وكلي أمل باهلل سبحانه وتعالى وبدعم ومساندة ومؤازرة األستاذ بجميع تخصصا

الدكتور توفيق الدرادركة وتحت إشرافه وتوجيهاته وبنهل من غزارة علمه ومعرفته أن يكون 

نسان عن طريق دراسة ه النظرية  الزلزالية على جسم اإلبإذن هللا التطبيق العلمي القادم لهذ

النتائج  الطبيعية المنبعثة من جسم األنسان، وأنا على قناعة تامة بإذن هللا بأنوتحليل الترددات 

 نسان والبشرية جمعاء.ستكون ممتازة وستخدم اإل
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 المراجع

 .12WCEE ،2222ألساسية لتقنية نكامورا وتطبيقاتها، " يوتاكا نكامورا "، تحديد وتوضيح للفكرة ا -1

 -تقرير لدراسة علمية " طريقة التصوير الطبقي بإستخدام قياسات التردد السائد "  للجزء الغربي من قلعة الكرك، سلطة المصادر الطبيعية -2

 . 2213، يونيو مرصد الزالزل األردني

 site_amp\daves_notes_on_relatingقة بين الكثافة والسرعة، " ديفيد بور"، الموقع األلكتروني )بعض األفكار حول العال -3

density_to_velocity_v1.2.doc 3/2/2227(. محدثة بتاريخ. 

وحساب هتزاز األرضي وتحديد الطبقات الجيولوجية المعرضة واألكثر تعرضا لةهتزاز األرضي طرق رياضية جديدة لعمل خارطة اال -4

سرعة األمواج القاصة والزمن الدوري للطبقة األكثر تعرضا لةهتزاز األرضي، " المهندس عمر تركي مياس "، مجلة الفيزياء العصرية، 

 .2212مجلة دورية تصدر عن منتدى الفيزياء التعليمي، العدد الثاني عشر، يوليو 

 .1068لينينغراد/ األتحاد السوفييتي،  -ولوجية، " ن. ج. كلوشين "، نيدراستخدام الطرق الجيوفيزيائية المركبة لحل المسائل الجيا -5

 -تطور نماذج تقييم التعرض للخطورة بإستخدام علم المايكروتريمر، " يوتاكا ناكامورا وتسوتومو ساتو وجون سيتا "، مركز أبحاث طوكيو -6

 .2222اليابان، 

ستخدام قياسات المايكروتريمر، "كيمونينغ لور وجيمبر انزالقات األرضية بلمحفزة لالتقييم للتأثيرات الموقعية عند حدوث الزالزل ا -7

 .2212ريجينسي"، مجلة مبادئ وتطبيقات البحث العلمي، 

يا العالقة بين صفات الحركة القوية المقدرة للطبقات السطحية والدمار الناتج عن الزالزل، دراسة حالة خاصة لمترو مانيال، "جن سيتا ومار -8

 .2224كندا، آب  -ليونيال وب. باوتيستا ويوكاتا ناكامورا، المؤتمر العالمي الثالث عشر في هندسة الزالزل، فانكوفر

  .n. [Geophysics] ،ID: 974  معامل باوسون،  -9

لى اللغة الروسية، دار النشر " ب. كيري و م. بروكس " ، دار النشر العالمية بالك ويل، مترجم إستكشاف الجيوفيزيائي، مقدمة في اال  -12

 .1088)مير(، 

"، مجلة الفيزياء العصرية، مجلة دورية بحث ودراسة علمية ) تحديد أعماق التفجيرات النووية والتعدينية (، " المهندس عمر تركي مياس -11

 .2212تصدر عن منتدى الفيزياء التعليمي، العدد الحادي عشر مايو 

 

 

 

Higgs boson ؟ 

 Higgs:بوزون هيغز باإلجنليزية

boson   جسيم أولي ُيظن أنه هو

املسؤول عن اكتساب املادة 

 لكتلتها. وصد مت رصد إشارات

جلسيم هيجز عمليًا يف عام 

يف مايعرف بـ مصادم  2211

اهلادرونات الكبري، وأعلن خمترب 

أنه  2212يوليو  4سرن يف 

من  %00.000متقكد بنسبة 

وجود بوزون هيغز فعليًا. وكان 

صد تنبق الفيزيائي اإلسكتلندي 

بوجوده  1064عام ” بيرت هيغز“

يف إطار النموذج الفيزيائي 

ض أن القوى القياسي الذي يفرت

األساسية صد انفصلت عند االنفجار العظيم، وكانت صوة اجلاذبية هي أول ما انفصل ثم تبعتها بقية القوى. 

مرة كتلة  222وهو جسيم أولي افرتاضي ثقيل، تبلغ كتلته حنو  –وُيعتقد طبقا هلذه النظرية أن البوزون 

، مثل عن حصول اجلسيمات األولية كتلتهاهو املسؤول عن طريق ما ينتجه من جمال هيجز  –الربوتون 

 .وغريهااإللكرتون والربوتون والنيوترون 
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Superchargers
 د. حازم فالح سكيك

 

منذ اختراع محركات االحتراق الداخلي بدأ عشاق السرعة 

أحد الطرق المستخدمة لزيادة قدرة المحرك هو تصميم محرك لسيارة. البحث عن طرق لزيادة قدرة محرك ا بدؤواسيارات السباق  واومصمم

 كون له تكلفة اعلى ووزن أكبر وجهد مبالغ فيه لصيانته وهذا بالتأكيد ليس هو الحل األمثل.تأكبر، لكن محرك أكبر سوف 

مكانك ان تنجز هذا بإدخال المزيد من الهواء إلى طريقة أخرى لزيادة قدرة المحرك مع الحفاظ على حجمه الطبيعي هو زيادة كفاءة المحرك. بإ

أكبر والحصول على قدرة اعلى. إضافة  احجيرة االحتراق الداخلي. هواء أكثر يعني المزيد من الوقود أيضا والمزيد من الوقود يعني احتراق

في هذه المقالة من كيف تعمل األشياء محرك. هو طريقة جيدة لدفع المزيد من الهواء إلى ال superchargerالشاحن الفائق أو السوبر شارجر 

 .turbochargersسوف نشرح ما هو السوبر شارج وكيف يعمل وما الفرق بينه وبين الشاحن التوربيني 

 

هو جهاز يضغط الهواء في شوط  superchargerالسوبر شارجر 

الشاحن واالخذ لقيم أعلى من الضغط الجوي. كال من السوبر شارج 

مان بهذه المهمة. في الحقيقة مصطلح التيربو شارجر التوربيني يقو

سوبر -هو اختصار لالسم الرسمي للجهاز والذي يكون تيربو

 .turbo-superchargerشارجر 

االختالف بين الجهازين هو مصدر حصولهما على طاقة تشغيلهما. 

الشاحن التوربيني يعمل بواسطة تدفق غازات العادم لتشغيل 

رجر يعمل بواسطة حزام ميكانيكي او سلسلة التوربين. السوبر شا

تتحرك بواسطة ناقل الحركة والذي يعرف باالسم الكرانك شافت 

(crankshaft.وهو ناقل الحركة في المحرك ) 

 

 Superchargerاساسيات عمل السوبر شارجر 

يوجه شوط من أشواط المحرك ذو األربعة أشواط وهو شوط االخذ 

كيف يعمل محرك توضيح اطلع على لهذه العملية )لمزيد من ال

 خطوات وهي على النحو التالي: ( التي تتكون من ثالثالسيارة

 . يتحرك المكبس لةسفل1

 . ينتج عن ذلك فراغ2

 االحتراق.. يسحب الهواء عند الضغط الجوي إلى داخل حجيرة 3

بمجرد ان يسحب الهواء إلى المحرك فانه يتحد مع الوقود حيث 

تعمل شمعة االحتراق من خالل إطالق شرارة اشتعال الوقود 

وعندها يبدأ التفاعل الكيميائي الذي ينتج عنه تحول الطاقة الكيميائية 

المختزنة في خليط الوقود والهواء إلى طاقة حركية مفيدة وهذه 

. عندما يتعرض combustionباسم عملية االحتراق  العملية تعرف

الوقود لةكسدة نتيجة لالحتراق تتحرر منه طاقة كبيرة. قوة هذا 

االحتراق تتركز فوق رأس األسطوانة مباشرة وتدفع المكبس إلى 

األسفل في حركة ترددية تتحول في النهاية إلى حركة دائرية في 

 العجالت.

 

 superchargerر أسطوانة محرك مع سوبر شارج

 

بالحصول على المزيد من الوقود سوف يعمل على زيادة قوة 

االحتراق. لكن ال يمكن ضخ المزيد من الوقود في المحرك الن 

كمية االكسجين الالزمة لالحتراق ال تكفي اال للكمية المعتادة من 

جزء من الهواء مقابل جزء واحد من الوقود وهذا  14الوقود، أي 

 لتشغيل المحرك بأعلى كفاءة.امرا أساسيا يعد 

. يقوم السوبر superchargerهنا االن يأتي دور السوبر شارجر 

شارجر بزيادة كمية الهواء المسحوب خالل شوط االخذ وضغطه 

بمقدار اعلى من الضغط الجوي. هذا يعمل على دفع المزيد من 
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ء الهواء إلى المحرك ويعطيه القوة الدافعة المطلوبة. بمزيد من الهوا

في الدفع ومزيد من الوقود فان قدرة المحرك تزداد. يقوم السوبر 

تصل في لبزيادة القدرة الحصانية للمحرك  superchargerشارجر 

لعزمه. في المناطق  %31وزيادة بمقدار  %46المتوسط إلى 

المرتفعة عن األرض حيث يكون الهواء اقل كثافة والضغط الجوي 

يعمل في حاالته األفضل  superchargerاقل فان السوبر شارجر 

 حيث يقوم برفع ضغط الهواء المسحوب أكثر.

الذي يستخدم غازات  turbochargerعلى عكس التيربو شارجر 

العادم الناتجة عن االحتراق لتشغيل الضاغط، يعتمد السوبر شارجر 

supercharger  مباشرة على ناقل الحركة. معظم أنواع السوبر

ام إضافي يلتف حول بكرة متصلة مع شارجر تعمل من خالل حز

ترس الحركة. عندما يدور ترس الحركة فانه يحرك ترس الضاغط. 

يأتي مدور الضاغط بعدة تصاميم ولكن وظيفته األساسية هي سحب 

الهواء وضغطه في اقل حجم ممكن وتمريره في شعب سحب 

 الهواء. 

 

 سوبر تشارجر الطرد المركزي

بسرعة  superchargerرجر لضغط الهواء يدور السوبر شا

مغزلية كبيرة أسرع بكثير من المحرك نفسه. وهذا يتطلب ان يكون 

ترس التحريك أكبر بكثير من ترس االنضغاط ليجعل ترس 

االنضغاط يدور بسرعة أكبر. يمكن ان تصل سرعة دوران السوبر 

 دورة في الدقيقة. 65,000او  50,000شارجر إلى 

درجة حرارته وهذا يؤدي إلى انخفاض عندما ينضغط الهواء ترتفع 

كثافته وبالتالي ال يتمدد كثيرا خالل االحتراق. هذا يعني انه ال 

يستطيع ان يولد قدرة كافية عند االحتراق. لكي يعمل السوبر 

عند اقصى كفاءة له فان الهواء المضغوط  superchargerشارجر 

في شعبة  عند خروجه من وحدة التفريغ يجب ان يبرد قبل ان يدخل

و المبرد الداخلي والذي له سحب الهواء. المسؤول عن التبريد ه

ن هما: المبرد الهوائي والمبرد المائي. يشبه عملهما عمل اتصميم

حيث يدخل النظام عبر انابيب هواء او ماء  radiatorالمبرد 

للتبريد. عندما يخرج الهواء الساخن من السوبر شارجر 

supercharger ب التبريد. نقصان درجة حرارة الهواء يواجه انابي

 ترفع من كثافته قبل ان يدخل إلى حجيرة االنضغاط.

 

 Roots Superchargersالسوبر شارجر التقليدي 

والبريمة  rootsهنالك ثالثة أنواع من السوبر شارجر: التقليدي 

. الفرق centrifugalوالطرد المركزي  twin-screwالمزدوجة 

ريقة تحريك الهواء من شعب السحب إلى هو ط االجوهري بينه

داخل المحرك. السوبر شارجر التقليدي والبريمة المزدوجة تستخدم 

في حين  meshing lobesأنواع مختلفة من الفلقات المتداخلة 

يعمل على سحب  اسوبر شارجر الطرد المركزي يستخدم دافع

 انها الهواء للداخل. بالرغم من ان هذه التصاميم توفر المطلوب اال

 تختلف كثيرا من ناحية الكفاءة.

 

 Roots superchargerالسوبر شارجر التقليدي 

عندما تدور الفلقات المتداخلة ينحصر الهواء في جيوب بين الفلقات 

وينتقل الهواء بين الجانب المملوء والجانب الفارغ. تتحرك كمية 

ة كبيرة من الهواء في شعبة السحب ويتكدس مما يعمل على زياد

ضغطه. لهذا السبب فان السوبر شارجر التقليدي ما هو اال منفاخ 

 قوي للهواء.

 

عادة ما يكون هذا النوع من السوبر شارجر كبير الحجم ويثبت فوق 

في السيارات القوية واألجواء الحارة ألنه  مشهور والمحرك. وه

يكون بارزا فوق غطاء السيارة بشكل ملحوظ. على أي حال، تعتبر 

للسيارة وتقوم بتحريك  اكبير ال كفاءة لسببين هما: تضيف وزناألق

 الهواء بشكل متقطع بدال من تدفق ناعم ومستمر.

http://www.youtube.com/watch?v=14MaYSMPc1c 

 Twin-screwسوبر شارجر البريمة المزدوجة 

Superchargers 

مل سوبر شارجر البريمة المزدوجة من خالل سحب الهواء يع

باستخدام فلقتين متداخلتين ومثلما كان االمر في السوبر شارجر 

التقليدي ينحصر الهواء في جيوب نتجت من دوران الفلقتين. لكن 

http://www.modernphys.com/
http://www.modernphys.com/
http://www.youtube.com/watch?v=14MaYSMPc1c
http://www.youtube.com/watch?v=14MaYSMPc1c


 

 4102/  15مجلة الفيزياء العصرية العدد  69

www.modernphys.com 

سوبر شارجر البريمة المزدوجة يضغط الهواء داخل غالف المحور 

تلك شكل مخروطي فان هذا الدوار. بسبب ان المحور الدوار يم

يعني ان الجيوب تتناقص في الحجم كلما تحرك الهواء لدفعه من 

الجانب المملوء بالهواء إلى الجانب الفارغ. مع تقلص حجم الجيوب 

 يجبر الهواء على الدخول في فراغ أصغر.

 

 Twin-screwالسوبر شارجر البريمة المزدوجة 

Superchargers 

كفاءة اال انها  أكثرالبريمة المزدوجة  هذا يجعل السوبر شارجر

بسبب ان تصميم البريمة يتطلب دقة عالية في عملية  أكثرتكلفتها 

التصنيع. بعض أنواع السوبر شارجر البريمة المزدوجة يثبت فوق 

المحرك مثل السوبر شارجر التقليدي. كما انها تصدر ضوضاء 

ير خافت صوت انين او صف مصدراعالية. يخرج الهواء المضغوط 

 بواسطة تقنيات اخماد الضوضاء.

http://www.youtube.com/watch?v=6zKjp_OZN34 

 Centrifugalسوبر شارجر الطرد المركزي 

Superchargers 

يقوم سوبر شارجر الطرد المركزي بتحريك طاحونة الهواء 

عند سرعات عالية جدا تصل إلى  impellerبلر وتعرف باسم االم

دورة في الدقيقة وهذا يعمل على سحب الهواء إلى غرفة  60,000

ضغط صغيرة. مع سحب الهواء بهذه السرعة الكبيرة تعمل قوة 

الطرد المركزي على دفع الهواء بسرعة كبيرة ولكن عند ضغط 

ء منخفض. فتحات صغيرة تعرف بالمشتت تحيط بطاحونة الهوا

تعمل على تحويل الهواء السريع والمنخفض الضغط إلى هواء 

بطيء وعند ضغط مرتفع. حيث تقل حركة جزيئات الهواء عندما 

تصطدم بفراشات طاحونة الهواء التي تعمل على تقليل سرعة 

 الهواء وتزيد ضغطه.

 

 Centrifugal supercharger  سوبر شارجر الطرد المركزي

المركزي األكثر كفاءة واألكثر  يعتبر سوبر شارجر الطرد

استخداما. تتميز بصغرها وخفة وزنها وتتصل مع مقدمة المحرك 

عند دوران  امميز ابدال من تثبيتها فوق المحرك. كما انها تصدر انين

 المحرك.

 

أي واحد من هذه األنواع يمكن ان يضاف إلى السيارة كنوع من 

وفرها كإضافات اإلضافات على السيارة. بعض شركات السيارات ت

 في بعض النماذج المخصصة للسباقات.

http://www.youtube.com/watch?v=ImvM5N-H-10 

 مزايا السوبر شارجر 

زيادة القدرة الحصانية من اهم مزايا امتالك السوبر شارجر 

على أي سيارة  Superchargerللمحرك، فتثبيت السوبر شارجر 

 قدرة. أكثرسوف يجعلها تتصرف كسيارة قوية وبمحرك 

يعد تثبيت السوبر شارجر اقل تكلفة من التيربو شارجر ألنه يثبت 

بالمقارنة مع التيربو  أسهليجعل امر الصيانة وفوق المحرك 

 شارجر الذي يتطلب الكثير من التعديالت على السيارة لتثبيته.

ر شارجر ال يعاني من تأخر في االستجابة كما يحدث كما ان السوب

في حالة التيربو شارج والمقصود في تأخر االستجابة هو الفترة 

الزمنية بين ضغط السائق على بدالة الوقود واستجابة المحرك. حيث 

يعاني التيربو شارجر من تأخير بسبب الوقت الالزم الذي تتطلبه 

لتحريك فراشات  الكافيةغازات العادم للوصول إلى السرعة 

 الدوران. 

 

التجهيزات األساسية لطائرة مع سوبر شارجر طارد مركزي او 

 ضاغط
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وجد إجراءات خاصة إليقاف تومن المزايا أيضا انه ال 

السيارة المزودة بسوبر شارجر وهذا الن أجزاء السوبر 

شارجر ال يتطلب عملها ان تشحم بزيت المحرك، في حين 

تي تعمل بالتيربو شارجر تتطلب إبقاء ان السيارات ال

ثانية قبل إيقاف المحرك حتى  32محرك السيارة يعمل لمدة 

 يبرد. لنعطي الفرصة لزيت التشحيم 

تعتبر السوبر شارجر إضافة شائعة للطائرات التي تعمل 

بمحركات االحتراق الداخلي. هذا متوقع الن الطائرة تبقى 

كون االكسجين المتوفر محلقة معظم الوقت في الجو حيث ي

لالحتراق اقل. مع إضافة السوبر شارجر تتمكن الطائرات 

من التحليق الرتفاعات اعلى بدون فقدان كفاءة أداء 

المحرك. والشكل أعاله يوضح طريقة تثبيت السوبر 

شارجر في الطائرة وفكرة عمله التي تعتمد على سحب 

لهواء الهواء مباشرة من المحرك واستخدام ضاغط لدفع ا

 المضغوط في حجيرة االحتراق.

 

 عيوب السوبر شارجر

عيوب السوبر شارجر هو اتصاله المباشر مع ناقل  أكبرمن 

يعني ان السوبر شارجر  االحركة )الكرانك شافت( وهذ

من القدرة الحصانية للمحرك والتي  اسوف يستخدم جزء

من القدرة الكلية  %22تصل في بعض األحيان إلى 

السوبر شارجر بالمقابل يولد ما مقداره  للمحرك. ولكن

المفقودة  %22قدرة حصانية إضافية جعل من الـ  46%

 يستحق. ئاشي

على المحرك، والذي  اإضافي ايسبب السوبر شارجر اجهاد

نحتاج ان يكون قويا للتحكم في الدفع اإلضافي واالحتراق 

عين بهذه النقطة  نالسيارات يأخذو ياألكبر. معظم مصنع

ار عندما يقومون بتصميم سيارات تستخدم السوبر االعتب

ثمنا عند الشراء وكذلك  أكثرشارجر وهذا يجعل السيارة 

 عند الصيانة.

بالرغم من العيوب السابقة اال ان تكلفة السوبر شارجر 

اإلضافية تعتبر األكثر فعالية لزيادة القدرة الحصانية 

لى إ 52للمحرك. يمكن ان تصل الزيادة في القدرة من 

وهذا يجعل السيارة قوية للسباقات والمناورة  122%

 ولةحمال الثقيلة والمزيد من التشويق في القيادة. 

لقوانين في النهاية نالحظ ان هذا الموضوع تطبيق مباشر 

الديناميكا الحرارية وكيف يستخدمها المهندسون 

الميكانيكيون في رفع كفاءة المحرك اال ان تثبيت هذه 

لى السيارات التي لم يعد محركها مصمما من اإلضافات ع

األساس لتحمل هذه القوة الكبيرة قد يقصر من عمره بشكل 

 كبير.
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 وأ./ عالء حسني علوانيونس ملساوي  /أ. إعداد

يوضح فكرة جمموعة خمتارة من األفالم العلمية اخرتناها لكم من موصع اليوتيوب كل مقطع 

 نتمنى ان تنال إعجابكم

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=8Alq08Poqb0 

شريط متسارع يصور أحداث الحفر والتنقيب والبحث التي قام بها مسبار 
curiosity لى له على سطح المريخ. هذا ويقوم على مدار السنة األو

المسبار بإرسال بيانات لدراساتها بهدف كشف المزيد من أسرار الكوكب 
 .األحمر خصوصا ما يتعلق بالمياه التي جرت منذ زمن على سطحه

 .تخيلوا جيدا أن الشريط الذي ستشاهدونه قد صور على سطح المريخ

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZNOsjQ1ZpII 

أطل بوني ماسك من نافذة بيته ليجد نفسه أمام سحابة أسطوانية عمالقة لم 
يسبق أن شاهد مثلها. السحابة التي بلغ طولها ألف كيلومتر، تجولت في 

بدت أشبه ولومترا في الساعة، كي 46دقيقة، بسرعة  06إلى  56السماء لمدة 

 Morning ما تكون بزوبعة أفقية. جدير بالذكر أن هذه الظاهرة )المسماة
glory cloud) تحدث غالبا بين شهري شتنبر وأكتوبر في أستراليا، وأن ،

 .أسبابها الحقيقية تبقى مجهولة رغم الدراسات التي تناولتها

" 

http://www.youtube.com/watch?v=8DoZH7Y-sR0 
قد تكون سيارة مثالية لطلبة الجامعة أو الموظفين الذين ال يجدون مكانا 

كيلوغراما فقط،  426لركن سياراتهم. السيارة الكهربائية التي يبلغ وزنها 

كيلومترا في الساعة وقطع  06وتتسع لشخصين، يمكنها السير بسرعة 

دقائق... واألهم أن بإمكانها االنثناء  16كيلومتر بعد شحنها لمدة  166

 .فقط 1602متر إلى "مدّرعة" طولها   2.8لتتحول من سيارة طولها 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=txmKr69jGBk 

رحلة مشوقة تقودكم إلى "قصر االكتشاف" بباريس و"المعهد الملكي للعلوم" 
 .في لندن، حيث تشاهدون إحدى أكثر التجارب إثارة حول الحث المغناطيسي
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 ء التعليميحسني علوان مراصب عام منتدى الفيزياعالء أ./ 

ا األوائل منهم؛ حيث إن الكثير منهم لَِقي نحبه أو أُصيب بعاهة مستديمة أثناء سعيه ي دين اإلنسان بالكثير للعلماء خصوصا

الدائم وراء تحصيل المعرفة؛ إذ إن التجارب العلمية االستثنائية التي قاموا بها مهدت الطريق أمام البشرية بأسرها 

 .…من هؤالء العلماء األبطال اراعات واالكتشافات العلمية، وإليكم بعضللتوّصل إلى أبرز االخت
 

 (م2792 – 2741كارل شيلي ) 10

هو كيميائي سويدي بارع، يرجع له الفضل في اكتشاف العديد من العناصر الكيميائية مثل األكسجين )بالرغم من أن 

؛ ولكن بخالف األكسجين استطاع شيلي اكتشاف )إليهجوزيف بريستلي سبقه في إعالن نتائج تجاربه ونُسب االكتشاف 

 .عناصر أخرى؛ أهمها: الموليبدنوم، والتنجستن، والمنجنيز، والكلور، كما اكتشف عملية قريبة من البسترة

وفاة شيلي كانت نتيجة لعادة لديه كان يتبعها أثناء اختباراته وهي التجريب بالتذّوق؛ حيث كان يقوم بتذّوق العناصر 

ان يكتشفها أو يُخضعها لالختبار، وما دفعه لتكرير تلك العادة أنه كان ال يتأذّى منها، كما أنه نجا ذات مرة بعد التي ك

أن تذّوق سيانيد الهيدروجين، ولكن هذه العادة كانت في الحقيقة السبب وراء موته، ولكن لم يتم التعّرف على المادة 

التي صاحبت الوفاة رّجحت بشكل كبير أنه تعّرض لتسّمم نتيجة لتذّوقه  السامة التي تسبّبت في وفاته، ولكن األعراض

 .الزئبق

 (2219 – 2972ألكسندر بوجدانوف ) 9

بوجدانوف هو طبيب روسي اْشتُهر باهتمامه بالفلسفة وأدب الخيال العلمي واالقتصاد، وقد شرع بوجدانوف 

، وبعد ”الشباب الدائم“ياً وراء ما يُعَرف باسم االنخراط في سلسلة من عمليات نقل الدم؛ سع 1024منذ عام 

عملية نقل دم أجراها على نفسه، أعلن أنه تخلّص من الصلع، وأن مستوى النظر لديه تحّسن  11أكثر من 

كثيراً، ولسوء الحظ فإن نقل الدم كان بمثابة ِعلم وليد ما زال يخطو خطواته األولى؛ حيث لم يكن بوجدانوف 

قام العالم الروسي بإجراء تجربته األخيرة  1028لدم الذي يستخدمه في تجاربه، وفي عام يختبر مدى سالمة ا

لنقل الدم، ولكن هذه المرة نقل إلى نفسه دما ملّوثا بالمالريا والسل، وهو ما أودى بحياته بعد وقت قصير من 

 .إجراء هذه العملية

 

 (م2712 – 2244هنري وينستانلي ) 8

، Eddystoneشهر المهندسين والمعماريين اإلنجليز، وكان له الفضل في بناء أول منارة في منطقة يعتبر وينستانلي من أ

مدى كفاءة المنارة بنفسه، وقّرر أن يبقى داخل المنارة أثناء هبوب ولكنها كانت السبب في وفاته أيضاً؛ حيث أصّر أن يجّرب 

 .أشخاص آخرين 5وفّي وينستانلي نتيجة لالنهيار، وتُوفّي معه إحدى العواصف، ولكن لسوء الحظ انهارت المنارة، وتُ 

 

 (م2927 – 2922ويليام بولوك ) 7

بابتكار طابعة تعتمد على مفهوم الطباعة الدّوارة، وقد  1863ويليام هو مبتكر أمريكي قام في عام 

يُقدّمه من سرعة وكفاءة، وكانت تلك الطابعات استطاع هذا المفهوم الذي ابتكره ويليام أن يُحدث ثورة في الطباعة؛ نظراً لما 

ً رئيسياً في وفاته؛ فعند تصليحه إلحداها تعّرضت قدمه إلصابة بليغة أثناء محاولته إلعادة إحدى  المتقدّمة التي أنتجها سببا

 .البكرات إلى مكانها، وأُصيبت قدمه بالغرغرينا، وتوفّي أثناء عملية لبتر قدمه

 

 (2224 – 2927ماري كوري ) 6

عنصر الراديوم، وقد قضت بقية عمرها في  -1808بالتعاون مع زوجها بيير كوري في عام -اكتشفت ماري كوري 

دراسة اإلشعاع وعمل أبحاث عن كيفية العالج به، ولكن تعّرضها باالستمرار لإلشعاع أدّى إلصابتها بسرطان الدم، وهو 

ي هي أول وآخر شخص في العالم ينال جائزة نوبل مرتين في ، يُذكر أن ماري كور1034ما أسفر عن وفاتها عام 

 .، كما أنها أول سيدة تعمل كأستاذة في جامعة باريس)مجالين مختلفين )الكيمياء والفيزياء

 
 

 (2971 – 2922كوبر فيبس كولز ) 5

راج هجومية دوارة على متن يُعتبر كوبر من أبرز رجال البحرية الملكية البريطانية؛ حيث قام أثناء حرب القرم ببناء أب

السفن الحربية البريطانية القت استحسان قادة البحرية البريطانية بما لها من تأثير على تطوير القدرات الهجومية للسفن، 

 وبعد انتهاء الحرب قّرر كوبر تسجيل براءة اختراع لتلك األبراج، وشرع في بناء سفينته الخاصة والتي أطلق عليها اسم

HMS Captain  لتصميمات جديدة خاصة به، وهي التصميمات التي تضّمنت مجموعة من التعديالت التي بدت ً وفقا

ً الحربية منها، وكان أبرز تلك التعديالت ما سّمي  ً بالنسبة لخبراء صناعة السفن وخصوصا خطيرة وغير تقليدية تماما

ف كان لهذا التعديل أثّر مدّمر على السفينة؛ ففي بغرض رفع مركز الجاذبية للسفينة، ولكن مع األس hurricane deckبـ

انقلبت السفينة في عرض البحر، ولَِقي كوبر مصرعه بجانب أغلب طاقم السفينة الذين  1872السادس من سبتمبر عام 

 .شخص 500بلغ عددهم نحو 
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 (2241 – 2524جاليليو جاليلي ) 4

فلسفة أيضاً في عصره وفي التاريخ اإلنساني أجمع، شغفه بعلوم يعتبر جاليليو أحد أبرز علماء الفلك والفيزياء بل ال

الفلك تحديداً فتح آفاق معرفة جديدة لةجيال المتتابعة، ولكنه أيضاً كان السبب في إصابته بالعمى؛ حيث كان مغرماً 

ائمة على إلى حد الهوس بالشمس، وكان يظّل لفترات بل لساعات يحدق في الشمس وينظر إليها ضمن دراساته الق

مفهوم المالحظة والتجربة، ولكن شغفه بالشمس أضّر الشبكية في كلتا عينيه بشكل كبير، وقضى آخر أربع سنوات 

 .من حياته شبه كفيف

حياة جاليليو كانت حافلة باإلنجازات والدراسات؛ نظراً التساع نطاق اهتماماته لتشمل الرياضيات والموسيقى 

الكنيسة الكاثوليكية عندما أشار إلى أن األرض ليست إال كوكبا صغيرا في  أيضاً، كما أنه اصطدم مع رجال

المجموعة الشمسية يدور حول الشمس كغيره من كواكب المجموعة، وهي اآلراء التي عارضتها الكنيسة 

ذرت الكاثوليكية، متهمين آراء جاليليو بمخالفة نصوص الكتاب المقدس، وهو الخطأ الذي اعترفت به الكنيسة واعت

داخل الفاتيكان كاعتراف صريح باالضطهاد الذي تعّرض له جاليليو حتى  2228عنه عدة مرات، كما قام الفاتيكان بوضع تمثال لجاليليو عام 

 .وفاته

 

 (2912 – 2779السير هامفري دافي ) 3

لوم كانت وعرة ومليئة السير هامفري دافي كان كيمائيا بريطانيا بارعا، ولكنه بداية مسيرته المهنية في دنيا الع

بالمشكالت؛ حيث بدأ مسيرته كمساعد صغير في أحد معامل الصيدلة، ولكن سرعان ما تم طرده من العمل؛ نظراً 

 .لتسبّبه في كثير من التفجيرات

وعندما انخرط بشكل أكبر في علم الكيمياء اعتاد أن يستنشق الغازات التي كان يتعامل معها أثناء عمله، ولحسن 

غاز “أو المعروف باسم ” أكسيد النيتروس“ساهمت هذه العادة في اكتشاف القدرة على التخدير التي يتسم بها الحظ 

، ولكنها أيضاً كانت السبب في اقترابه من الموت بشكل كبير في العديد من المرات، كما أن تعّرضه للتسمم ”الضحك

ً من حياته في حالة عجز شبه كامل، وأثناء بشكل متكّرر على مدار مسيرته العلمية جعله يقضي آخر عشري ن عاما

 .تلك الفترة فقد بعض األصابع وإحدى عينيه أيضاً جّراء انفجار أثناء إحدى تجاربه على كلوريد النيتروجين

 
 

 (2244 – 2992توماس ميدلي جونيور ) 2

لوركربون، وكانت مهندس وكيمائي أمريكي له الفضل في اكتشاف البنزين المعالج بالرصاص والكلوروف

للتأثيرات البيئية السلبية لبعض اختراعاته أثر آخر، ولكن على سمعته كمبتكر؛ حيث تّم وصفه بالكائن الحي 

 .األكثر تدميراً للبيئة بشكل عام في تاريخ اإلنسانية

ً في منزله شبه مشلول، ولكن  وأدّى فرط تعّرضه للرصاص إلى إصابته بالتسمم، بل وعانى شلال أقعده تماما

بالرغم من ذلك لم يتوقّف عن االبتكار؛ حيث طّور نظاما متقدّما يعتمد على البَكر والحبال ليساعده في النوم على 

السرير والنهوض منه عند االستيقاظ بحيث ال يحتاج لمساعدة أحد نهائياً، ولكن الحبال كانت السبب في مقتله؛ 

 .اته مختنقًا في حادث أليمحيث تشابكت في إحدى المرات حول عنقه لينهي حي

 
 

 (2927 – 2722مايكل فاراداي ) 1

عالم إنجليزي برع في علوم الكيمياء والفيزياء، اهتم كثيراً بالمجال المغناطيسي، ووضع أسس قوانين 

 .الكهرومغناطيسية، كما كان له دور بارز في قوانين التحليل الكهربي

تعليمه الذاتي وقراءاته، فإن حياته كانت صعبة للغاية؛ حيث كان من وبعيداً عن إنجازاته التي اعتمد فيها على 

عائلة فقيرة، ولكن الظروف قادته إلى العمل كمجلد للكتب في إحدى المكتبات، وخالل سبع سنوات كاملة قرأ كّما 

 .هائالً من الكتب في تلك الفترة ومن هنا بدأ حبه للعلوم بشكل عام

، )العمل بالعلوم من خالل عمله كمساعد لهمفري دافي )الذي فقد إحدى عينيه ووضع قدمه على أول درجات ُسلم

فإنه  -حيث كان يعمل كمساعد وخادم في نفس الوقت-وبالرغم من المعاملة السيئة التي القها على يد زوجة دافي 

حقّق العديد من انتهز الفرصة لالقتراب إلى مجتمع العلماء واالستفادة منه قدر المستطاع، وانطلق بعدها ليُ 

اإلنجازات العلمية على غرار نظرية القفص، كما رّكز في دارساته على التأثير المغناطيسي على الضوء 

 .والعالقة بين الكهرباء والمغناطيسية

ة وتثقيف إسهامات فاراداي في دنيا العلوم لم تقتصر على النخبة والمجتمع العلمي فقط، بل إنه خصص مساء الجمعة من كل أسبوع لتوعي

ع الفقراء وأنصاف المتعلّمين، وهي الندوات التي كانت ترّكز بشكل تام على العلوم والجديد فيها، كما قدّم مشروعا طموحا آخر يسعى لتشجي

 .األطفال على حب العلوم والقراءة فيها، وذلك من خالل محاضرات علمية دورية مبسطة

عها فاراداي؛ فأثناء مصاحبته لدافي تضّررت عيناه بشدّة في انفجار أثناء إحدى تجاربه على ولكن هذه اإلسهامات كانت لها ضريبتها التي دف

فكري  كلوريد النيتروجين أيًضا، كما عانى تسمما مزمنا طوال ما تبقّى من حياته، أما في أواخر حياته عانى انهيارا عقليا تاما نتج عن إجهاد

 .أي بحث علمي هادف واضح المعالم حاد، جعله عاجزاً حتى نهاية حياته أن يجري
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 أ. حممد إبراهيم

سأتحدث معكم اليوم عن تجربتي مع قراءة كتاب ميتشيو كاكو الشهير 

فيزياء المستحيل بعد ان طرحته بالترجمة العربية مجلة عالم المعرفة 

 العريقة

ليال قبل امتحان مادة االدب من الكتاب وهو كتاب  ساعات 3انتهيت فى 

حد كبير وتقييمي له بشكل عام اربع نجوم وسيفقد الخمسة نجوم  إلىجيد 

بسبب افراطه فى االعتقادات الشخصية فى بعض الجزئيات التي ابتعد بها 

دعني اوال الني كما االحظ ساكون اول من يكتب . عن االصول العلمية

الكتاب بعد ترجمته وطرحه من مجلة عالم  ىلمراجعة من العرب ع

 المعرفة اني اعرف به اوال

  من هو ميتشيو كاكو؟

هو عالم الفيزياء االمريكي 

الشهير والمختص بالفيزياء 

يناير  24ولد في  النظرية،

، بسان خوسيه، 1047

كاليفورنيا من والدين يابانيين 

مهاجرين إلى الواليات 

المتحدة ولقد كان انجازه 

على جمع )وهو  أقدمالول الذي جعله يدخل نادي العباقرة هو انه قد ا

ميال من أسالك النحاس، وأربعمائة رطل من  22طالب في الثانوية( 

المحوالت الكهربائية القديمة، وسط ساحة مدرسته، ليصمم جهاز 

مليون الكترون فولت، حتى  2.3تسارع جزيئات البيتاترون، بقوة 

ً يعادل عشرين ألف ضعف للجاذبية األرضية. ينتج حقالً مغناطيسي ا

وكان هدفه من كل هذا هو توليد أشعة )جاما( ليستطيع خلق مضاد 

المادة، والذي يعد حتى اليوم من المهمات شبه المستحيلة. وبسبب 

انجاز هذا المشروع فقد حصل على منحة دراسية في جامعة 

 هارفارد

ول على صف وكان اال 1068تخرج في جامعة هارفارد عام 

الفيزياء في الجامعة، عمل في مختبر بيركلي لإلشعاع، وحصل 

عمل  1073وفي عام  ،1072على دكتوراه في الفلسفة عام 

 هنري سيمات“وحالياً استاذ كرسي  برنستون،محاضراً في جامعة 

للفيزياء النظرية في سيتي كوليج بنيويورك وقد مارس التدريس  ”

ً  25مدة   .عاما

العلماء الذين يحاورون ويبسطون العلوم لفئة القراء  رزأبكاكو من 

العاديين من غير المختصين كما انه يهتم كثيراً بموضوع 

 String field) المستقبليات. وهو واضع نظرية مجال االوتار

theory)  التي تعد فرعاً من نظرية االوتار الفائقة. 

توحيد القوى العاملين على إكمال عمل اينشتاين في  أحدكما انه 

الكهرومغناطيسية، النووية القوية والنووية  الجاذبية،) ةاالربع

 .الضعيفة( في الكون تحت ظل نظرية موحدة

أتذكر اليوم الذي توفي فيه العالم ألبرت “ومما قاله في هذا الصدد: 

اينشتاين، حينها قرأت تعليقاً صحفياً عن نظريته التي لم تكتمل، 

ن الفيزياء في نظرية فريدة. فحلمت منذ ذلك نظرية توحد جميع قواني

اليوم باكتشاف هذه النظرية، وفعال ساعدني هذا الحلم الكتشاف 

 ”.نظرية األوتار الفيزيائية

 : الكتاب

بدأ ميتشيو بمقدمة جميلة وهو مدخل جيد لما يريد توضيحه فى 

الكتاب فكان موفقا جدا فى اختيار كلماته وافكاره فى المقدمة التي 

بشكل رائع للفصول التالية فى الكتاب ودعونا نالحظ ان  تدمه

فى منتهي الروعة النه  يئافصول كان ش 3الي  يمه للمستحيالتتقس

الجميع مالحظة الفروقات فى امكانية التحقق وقد ساهم  ىسهل عل

ذلك فى ايصال الكثير من االمور التي طرحها الكاتب الي عقول 

 غير المتخصصين

 ما أشرت اليه فى كلماتي السابقة واقتبس من المقدمة

 إلى ثالث” المستحيلة“لذلك ففي هذا الكتاب قمت بتقسيم األشياء 

األولى هي ما أسميته مستحيالت الفئة األولى. وهي  .طبقات

التكنولوجيا المستحيلة اليوم ولكنها ال تناقض القوانين المعروفة لعلم 

، أو ربما القرن القادم، الطبيعة. ولذلك فقد تكون ممكنة في هذا القرن

على األكثر. وهي تتضمن االنتقال اآلني ومحركات المادة المضادة 

معينة من التخاطر عن بعد وكذلك التحريك عن بعد  وأشكاال

 .واالختفاء

الطبقة الثانية هي ما اصطلحت على تسميته مستحيالت الفئة الثانية. 

لعالم الفيزيائي. وهي التكنولوجيا التي تقف عند أقصى حدود فهمنا ل

الطبقة ممكنة أساسا، فمن الممكن أن نحققها في  كإذا كانت تل

مستقبل يمتد إلى آالف أو ماليين السنوات. وهي تتضمن آالت 

وأيضا  hyperspace travel ختصار الفراغاالزمن والسفر عبر 

 wormholes  السفر عبر الثقوب الدودية
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. وهي الثالثةت الفئة بمستحيال الطبقة األخيرة هي ما أسميته

التكنولوجيا التي تناقض القوانين الفيزيائية المعروفة. ومن المدهش 

أن التكنولوجيات المستحيلة قليلة جدا. وإذا تحولت ذات يوم إلى 

 “ .في فهمنا لعلم الطبيعة اجوهري نطاق اإلمكانية، فذلك يعني تحوال

 :للكتابمراجعة شخصية 

ً في بع ض المواضيع التي تنتمي في الوقت يمثل هذا الكتاب بحثا

الحاضر الى خانة الخيال العلمي، كاكو يحاول ان يخبرنا عن الفرق 

بين الممكن والمستحيل، فليس كل ما يدرج تحت اسم الخيال العلمي 

 .من قبيل المستحيل الذي ال يمكن التفكير في احتمالية حصوله

اسة خبايا الخيال العلمي جذب الكثير من العلماء الى مجال در

الكون، كأدوين هابل وكارل ساغان، وسنأخذ أدوين هابل كنموذج، 

 أبرزالفلكي العظيم كان مفتونا بأعمال جول فيرن )من “هذا 

المساهمين في ادب الخيال العلمي(. وكنتيجة لقراءة أعمال فيرن، 

هجر هابل مستقبال واعدا في مجال المحاماة وخيب آمال والده، وبدأ 

ال العلم. ليصبح في النهاية أعظم فلكيي القرن العمل في مج

 ”.العشرين

هل من الممكن أن يأتي اليوم الذي نستطيع فيه “ كاكو:يتساءل 

السير عبر الجدران؟ أن نبني سفن فضاء تنتقل بسرعة أعلى من 

سرعة الضوء؟ أن نقرأ ما يدور في عقول اآلخرين؟ أن نحرك 

ا بطريقة لحظية عبر األجسام بطاقة عقولنا؟ أن ننقل أجسادن

 ”الفضاء؟

من قبل الكثير ” مستحيل“كل هذه االسئلة قد يتم االجابة عنها بكلمة 

تعلمت كفيزيائي أن “ يقول:من الناس، ولكن لكاكو رأٌي اخر. فهو 

 ”مصطلح نسبي ”المستحيل“

طرح عدة امثلة من بينها ما اعتقده بولتوضيح وجهة نظره يقوم 

آلالت األثـقل من الهواء كالطائرات من الفيزيائي كالفـن من أن ا

 المستحيل أن تطير. لكن ماذا يخبرنا الواقع االن؟

كما أن كيمياء القرن التاسع عشر أكدت عدم وجود حجر الفالسفة 

واستحالة تحويل الرصاص إلى ذهب، اما اليوم فهذا االمر ممكن 

)نظرياً( بفضل وجود المحطمات الذرية، وبهذا نجد ان ما كان 

 .حقيقة ومسّلمة علمية في وقتنا الحالي أصبحعتبر مستحيالً ي

دراسة تاريخ العلم توضح لنا حقيقة ان المستحيالت تتغير، االفكار 

واألشياء تتحول وتتطور بحسب عمق فهمنا الفيزيائي للعالم حولنا، 

فعلى قدر ما نملكه من رصيد علمي نستطيع ان نخفف ونحد قدر 

الت. وكلما اكتشف او اخترع العلماء اموراً االمكان من هذه المستحي

 .جديدة كلما تغير مفهوم المستحيل في اذهاننا

 :اقساميقّسم كاكو المستحيالت بالنسبة للتقنية الى ثالثة 

وهي المستحيالت التقنية الحالية التي ال  االولى:ـ مستحيالت الفئة  1

ب ضعف تتعارض مع القوانين الفيزيائية وغير ممكنة الحدوث بسب

امكانياتنا، ولكنها ستغدو من الممكنات في نهاية هذا القرن او في 

القرن القادم، وكمثال عليها، امكانية االنتقال عن بعد، وقد تم تحقيقها 

 .على المستوى الذري فقط

وهي المستحيالت التقنية التي تقف عند  الثانية:ـ مستحيالت الفئة  2

وال يمكن ان تظهر الى حيز أقصى حدود فهمنا للعالم الفيزيائي 

 .الواقع اال بعد آالف او ماليين السنين مثل آلة السفر بالزمن

وهي المستحيالت التقنية التي تتعارض  الثالثة:ـ مستحيالت الفئة  3

مع القوانين الفيزيائية المعروفة، وان اصبحت من الممكنات 

هذا النوع،  فستحدث تغييراً جذرياً في فهمنا للعالم حولنا، ومثال على

آالت الحركة االبدية، وهي آلة خيالية يفترض فيها ان تعمل الى 

 .االبد

والن الفرق الجذري بين المستحيل والممكن معدوم فيجب علينا ان 

ننظر الى المستحيل والممكن من خالل اللحظة اآلنية التي نعيشها 

فما هو مستحيل اليوم سيغدو ممكننا غداً، وما هو ممكن اليوم … 

كان مستحيالً فيما مضى، هذا من جهة اما من جهة اخرى، فان 

ً بالنسبة  المستحيل بالنسبة لحضارتنا وقدراتنا الحالية قد يكون ممكنا

الى حضارة موجودة في غير مجرتنا وتكون اكثر تطوراً منا بآالف 

يتعلق بدرجة  اعامودي ااو ماليين السنين، وهذا يعني ان هناك مقياس

يتعلق بنسب التطور  اافقي اضارة معينة، ومقياسالتطور الخاص بح

 .لدى الحضارات المتعددة في الكون

 :للمقالوفي النهاية نضع تساؤالت كاكو كخاتمة 

في حياتي القصيرة وجدت كثيرا من المستحيالت تتحول لحقائق “

علمية. ويبقى السؤال: هل من المستحيل أن ننتقل يوما ما من كوكب 

تحيال اليوم، فهل سيصبح ممكنا بعد عدة آلخر؟ وقد يبدو ذلك مس

قرون؟ ولنفترض بأن هناك حضارة فضائية متطورة بماليين السنين 

عن حضارتنا، هل من الممكن أن تملك تقنيات تبدو مستحيلة في 

 عالمنا؟

 أ. محمد إبراهيممدونة 

http://mohamed7ibrahim.wordpress.com/ 
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 طارق حسني عبدالودود

تساءل كثير من الناس ومازال يتساءل البعض اآلخر عن الكوكب الشبيه باألرض، هل باإلمكان أن 

تكون به حياة مستقبلياً؟ وهل كانت من قبل؟ حيث أن المياه هي إحدى عوامل الحياة فلذلك شرع 

ركباتهم الفضائية حتى يكتشفوا سر هذا الكوكب، حيث اكتشفوا بعض األشياء العلماء من بإرسال م

 المهمة عن الكوكب.

ً  المريخ سطح على هالميا توجد  ناالغطاء ويمثل جليد صورة في غالبا
 الجليد معظم للكوكب والجنوبي الشمالي القطب في ناالجليدي

 ةالقشر صخور في الجليد بعض يضاأ يوجد السطح على الموجود
 الجوي الغالف في الماء بخار من ضئيلة نسبة توجد كما6 المريخية
 يرجع6 طالقاإ المريخ سطح على سائلة مياه توجد ال لكن6 للكوكب
 حيث للمريخ المناخية الظروف إلى جليدية صورة في الماء وجود

 هالميا تجمد ىلإ تؤدي والتي جدا المنخفضة الحرارة درجات
 المريخ سطح على الوضع نأ الدراسات أكدت فقد ذلك مع ،الفوري

ً  كان  األرض كوكب يشبه كان وربما ناآل عليه هو عما كثيراً  مختلفا
 الكوكب سطح من كبيرة مساحات في السائلة هالميا توجد كانت حيث
 6رضاأل سطح على ناآل الموجودة مثل محيطات ةمشكل

 

  مليون عام 4سطح املريخ منذ  على هتوزيع امليا

 النظرية هذه على المباشرة وغير المباشرة الدالئل من يرالكث توجد
 ناالقطبي ناءالغطا يضاأو المريخ تربة لسطح الطيفية التحليالت منها

 والتي المريخ قشرة في المعادن من الكثير أيضا وجودو ناالجليدي
 الحديد أكسيد منها6 هالميا بوجود األرض سطح على وجودها ارتبط

Hematite  بريتالك وأكسيد Sulfate والجوثايت goethite 
 مركبات كثيراً  ساعدت لقد ،phyllosilicate السيليكا ومركبات
 الكوكب سطح دراسة في المريخ ىلإ المأهولة غير الفضاء ورحالت
 على ساعدت التي المركبات كثرأ ومن6 الجوي وغالفه تربته وتحليل

 mars reconnaissance المداري المريخ مستطلع" مركبة ذلك
orbiter"  سطح وتحليل عالية بدقة المريخ سطح تصوير ىعل 

 كشفت كما "HiRISE" الجودة عالية الكاميرا وجود بفضل الكوكب
 األنهار و الجافة نهاراأل مجاري و المتآكلة البراكين فوهات عن

 الجليد وجود عن اماج بأشعة الطيفية الدراسات كشفت كما6 الجليدية
ً  6المريخ تربة سطح تحت  وجود عن بالرادار الدراسات كشفت أيضا
 ،قديمة جليدية اأنهار كانت أنها يعتقد التي التشكيالت في النقي الجليد

 القطب قرب هبطت التي "phoenix العنقاء" الفضائية المركبة

 ورأت ،الثلوج تساقط تهداوش ،ورصدت ذوبان الجليد الشمالي
 6السائل الماء من قطرات ىحت

من  وفيرة كميات على يحتوي كان الماضي في المريخ أن يعتقد اليوم
 وصنعت الكوكب على واألمطار الثلوج الماضي في سقطت .المياه
 ومن 6الطمي من كبيرة كميات وترسبت بحيرات ومحيطاتو أنهاراً 

 درجة ان مع ،المريخ سطح على حياة وجدت قد تكون ان المحتمل
 تواجد باإلمكان ازالم جدا منخفضة المريخ سطح على الحرارة

 على أمالح توجد وبالفعل أمالح وجدت ذاإ سائلة صورة في هالميا
 6 الكوكب سطح

 المياه واكتشاف الفضاء مركبات

 سلسلة أكبر عن "Mariner 9 أو 9 البّحار" الفضاء مركبة كشفت
 أو" البّحار وادي" اوأسمته األنهار ومجاري الجافة القنوات من

"valles marineris على يمتد القنوات من نظام عن عبارة هوو 
ً  كم 566 و طوالً  كم 4666 طول  أنظمة أكبر من ويعتبر عرضا

 شرق في" المتصدع الوادي" بعد الشمسي النظام في المائية القنوات
 6أفريقيا قارة

 

  Viking مصور عن طريق مركبة الفضاء وادي البّحار

 وجود صور من عديدال تصوير من "Viking فايكينج" امركبت تمكنت
 عميقة النهار ثارآ وجود عن كشفت فقد6 المريخ سطح على هالميا
 ه،الميا بفعل تآكلت براكين وفوهات الطبيعية السدود اخترقت هوميا

 دليالً  تكون قد جافة ألنهار متفرعة وديان المريخ جنوب في ووجدت
 6 سابقة مطارأ وجود على

 gas" طيفال بمحلل تحليلها تم التي العينات كل
chromatograph-mass spectrometer GCMS" كشفت 

 الكبريت وجود عن كشفت كما ،%1 حوالي وبنسبة هميا وجود عن
 هالميا تبخر بعد ترسبت نهاأ العلماء توقع مواد وهي الكلور وأكسيد

 6المريخية البحار في الموجودة
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 كشفت "mars global surveyor" الشامل المريخ ماسح"المركبة
ـ ال حجارأ من مربع كيلومتر ألف 06-كبيرة مساحة وجود عن

olivine، والتي والسيليكا والحديد الماغنسيوم من باتركّ م   هيو 
 منها خريأ باتركّ م   ىإل-وجدت ذاإ- هالميا في بسهولة تتحول

 ال ووجود hematite الحديد وأكاسيد goethite  توالجوثاي
olivine جافة ظلت المناطق هذه ان همعنا تغيير بدون الشكل هذا في 
 6هميا بها توجد ولم جدا طويلة لفترات

 
 إحد صخور اجلوثايت يف اجنلرتا

 درجات قاست ،mars pathfinder المريخ مستكشف" مركبة
 التي ةقالمنط في قصاهاأ في بلغت والتي المريخ سطح على الحرارة
 يهو مئوية درجة 88- أدناها فيو مئويةدرجة  8- فيها هبطت
 األمالح وجدت ذاإ الإ السائل الماء بوجود تسمح ال حرارة درجات

 حدين وجود كتشفت عنو الجوي الضغط المركبة قاست كما 6معه
 0682 المتوسط بلغ فيالذي و الجوي للضغط حدين أقصيينو أدنيين
 6على األرض 1666مقارنة مع  بار ميلي

 محلل يقطر عنأكدت  "Mars Odysseyأوديسي مارس" المركبة
 وجود"Gamma ray spectrometer" غاما بأشعة الطيف
 كل القطبين عند6 المريخ سطح تحت هالميا من ضخمة كميات

 يمثل االستواء خط عند لكن ماء جرام 266 به التربة من كيلوجرام
 6فقط بالمائة 16 إلى 2 من الماء

 6للمريخ الشمالي القطب قرب هميا وجود أكدت" العنقاء" مركبة
 الذي غاما بأشعة التصوير طريق عن وجودها امتوقع كان بالطبع
 أكد من أول هي العنقاء لكن" أوديسي مارس" المركبة به قامت
 فيها الحفر بعد للتربة المباشر التحليل طريق عن هالميا هذه وجود
 وتم6 مترين من أكثر طوله يبلغ الذي اآللي ذراعها طريق عن

 56686 لعاما في النتائج ههذ عن الكشف

 وجود كيدأت في كثيرا تاساعد opportunityوspirit   ناالمركبت
 لدراستها معينة هدافأ ىلإ امتوجيهه تم حيث6 المريخ على هالميا

 6فيه المياه نسبة وتحديد

 المريخ مستطلع" المركبة في الموجودة HiRISE لكاميراا
 الجودة عالية  "mars reconnaissance orbiterالمداري

 وجود وأكدت عالية بدقة المريخ سطح تصوير في كثيراً  همتسا
 ومن بها وجدت قد الحياة ان يحتمل والتي" الساخن الربيع" ظاهرة
 6بها حفريات وجود المحتمل
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 د./ حازم فالح سكيك

 

لعلااك الحظاات عزياازي القااارئ ماان الاادرس السااابق ان أدوات الرساام التااي وفرهااا لااك برنااامج اكساايل قااد ساااعدت فااي ادراج الصااور والكائنااات 

ئارة حاول الخلياة أو الخالياا االرسومية التي تساعد على اظهار بياناتاك بشاكل جميال وتلفات النظار إلاى البياناات المهماة فاي جاداولك باإدراج د

م وتعليااق بساايط.  فااي درس اليااوم سااوف نخصصااه لموضااوع مختلااف ولكاان مهاام وهااو ادراج التخطيطااات البيانيااة باشااكالها المهمااة مااع سااه

 المختلفة التي لها الكثير من الفوائد والمزايا في تلخيص البيانات وعرضها بشكل رسومي واضح.

 
 

 ما هو التخطيط البياني؟

ة العمففل، التخطففيط هففو عففرض رسففومي )رسففم بيففاني( لبيانففات ورقفف

حيفث يففتم عففرض القففيم المففأخوذة مففن خاليففا ورقففة العمففل كأعمففدة أو 

نقففاط للتعبيففر عففن التغيففر فففي البيانففات بطريقففة بيانيففة.  وهففذا يظهففر 

البيانات في ورقة العمل بطريقة أكثر وضفوحا وأسفهل للقفراءة، كمفا 

تساعد التخطيطات في تقييم البيانات وإجراء المقارنات بفين البيانفات 

تلففف أوراق العمففل كمففا هففو موضففح فففي الشففكل التففالي حيففث فففي مخ

 يعرض البيانات بعدة طرق بيانية.

 

تمثل األعمدة في الرسفم البيفاني قيمفة عدديفة فعلفى سفبيل المثفال بفاع 

تففذكرة فففي حففين بففاع خالففد  100تففذكرة بينمففا بففاع أحمففد  130محمففد 

 تذكرة، ويمكن تمثيل هذه القيم مفن خفالل عفدة طفرق باسفتخدام 200

التخطيط الشفريطي أو التخطفيط الفدائري أو التخطفيط  الرسم البياني:

 الخطي.

  

 

 تخطيط شريطي                      تخطيط دائري

 معالج التخطيطات 

معالج التخطيطات هو سلسلة من مربعات الحفوار التفي تسفهل عليفك 

 مهمة إنشاء التخطيط، وما عليك سوى التأكد من تحديد نطاق الخاليا

المراد تمثيلها بيانياً، ومفن ثفم تحديفد نفوع التخطفيط ثفم إضفافة بعفض 

 العناصر مثل وسيلة اإليضاح وعناوين المحاور.

 مثال

 في ملف اكسيل جديد قم بادخال البيانات كما في الجدول التالي:

 

 A3:C6( حدد الخاليا 1)

فففي شففريط األدوات  ( اضففغط علففى زر معففالج التخطيطففات 2)

 ل معالج التخطيطات ويظهر مربع الحوار األول.حيث يتم تفعي

 

 

من خالل مربع الحوار األول يمكنك تحديد نوع التخطفيط المطلفوب: 

عمففودي أو شففريطي أو خطففي أو دائففري أو غيففره مففن قائمففة "نففوع 
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التخطففيط"، كففذلك يمكنففك تحديففد شففكل عففرض التخطففيط المطلففوب 

 إلظهار بياناتك في الشكل المناسب.

 فتاح التالي لالنتقال إلى مربع الحوار الثاني.( اضغط على م3)

 

في مربع الحفوار الثفاني تأكفد مفن ظهفور نطفاق الخاليفا المحفددة ففي 

خانة نطاق البيانات، يظهر مربع الحوار شكل التخطفيط النهفائي قبفل 

 إضافة العناصر إليه.

 ( اضغط على مفتاح التالي لالنتقال إلى مربع الحوار الثالث.4)

عناصفففر المفففراد إضفففافتها وراقفففب التفففأثير علفففى الشفففكل ( حفففدد ال5)

التوضففيحي.  اضففغط علففى مفتففاح التففالي لالنتقففال إلففى مربففع الحففوار 

الرابففع وفيففه حففدد مففا إذا كففان مكففان إدراج التخطففيط هففو نفففس ورقففة 

 العمل أو ورقة جديدة ثم اضغط على مفتاح إنهاء.

 

م : تحففففديث بيانففففات الخاليففففا يففففؤدي إلففففى تحففففديث الرسففففمالحظااااة

إلفففى القيمفففة  C4البيفففاني تلقائيفففاً فففففي المثفففال السفففابق غيفففر الخليفففة 

222. 

 تمرين

 في ملف اكسيل جديد قم بادخال البيانات كما في الجدول التالي:

 

 

( اعرض البيانات التي في الجدول في صورة أعمدة رسم بياني 1)

 كما في الشكل أدناه

 

الفدرس السفابق  مفن ( قم بإضفافة الكائنفات الرسفومية كمفا تعلمتهفا2)

 لتظهر كما في الشكل التالي.

 

 حالة خاصة: رسم بيانات في أعمدة غير متصلة

في بعض األحيان تكون البيانات التفي ترسفمها موجفودة ففي صففوف 

أو أعمدة غير متصلة أو تفصفلها بيانفات ال ترغفب ففي ظهورهفا ففي 

مفع  Ctrl الرسم البياني. يمكنك تحديد هذه البيانات باسفتخدام المفتفاح

استخدام الماوس في التحديفد كمفا تعلمفت ذلفك ففي درس سفابق حيفث 

باسففتمرار والضفففغط بالمفففاوس علفففى  Ctrlأن الضففغط علفففى مفتفففاح 

الخاليا يفؤدي إلفى تحديفدها بطريقفة مختلففة حيفث يعمفل علفى تحديفد 

الخاليا التفي تضفغط عليهفا فقفط ويمكفن ان ال تكفون متصفلة كمفا ففي 

 .Eو  Cو  Aات العمود الشكل حيث تم تحديد بيان

 

 

: يجففب أن تكففون التحديففدات غيففر المتجففاورة تتضففمن نصففاً مالحظااة

ألسففماء البيانففات، كمففا يتوجففب تحديففد الخليففة الفارغففة الموجففودة فففي 

 الزاوية العلوية اليمنى إلنشاء التخطيط بشكل صحيح.

 إلى اللقاء في الدرس القادم

 د./ حازم فالح سكيك
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 مشسنا العربية

www.shamsunalarabia.org 

"

" 

 

غري كاف؟ ما  !وجماناأفضل الدورات التعليمية، أحدث األساليب، من أعرق اجلامعات العاملية، بنقرة زر، 

وصعة من طرف مدّرسيكم، وحتمل شعار جامعتكم املفّضلة؟ موصعان رأيكم يف شهادة بامسكم، م

 .صد يناالن إعجابكم

 

Coursera  

www.coursera.org 

2226

2012  

 

edx  

www.edx.org  

. 

. 

  

 وهنا اخترنا لكم هذه الباقة المتنوعة منها
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 موصع االخرتاعات للعرب 

 ربى االول الخرتاعات العاملمصدرك الع

www.arabinvent.com 

5611

. 

 

 الفريياء العربية

www.arabphysics.com 

 

 

 

 علماء صنعوا التاريخ

www.facebook.com/lmaSnwaAltarykh?ref=h 

 

 

 

Amshazlie Academy – Physics 

www.facebook.com/Amshazlie.Physics 

 

 

 

 حركة فوتون العلمية بقسيوط

www.facebook.com/PhotonSM 
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.CNN 

 

 أبل ماكنتوش

 

 

 النارية Piaggio's Vespa دراجة

 

 

 السالمل املتحركة

 

 Virgin Galactic Space Plane طائرة

 

 

 AK47 بندصية الـ

 

 

 القرص املرن
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iPod 

 
 Bang & Olufsen   سترييو

 
 Aeron chair  كرسي الـ

 
 ".A380 طائرة "ايرباص

 
 ".سيارة فورد من طراز "تي

 
 .احملرك النفاث
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