
 -1028قسم الجيولوجي  -/ كلية العلوم الجبوري خلف جبر اعداد االستاذ المساعد الدكتور احمود -الالعضوية :محاضرة الكيمياء 

1029 

1 
 

 الفصل االول / بنية الذرة  1\م 

 منشاْ نظرية الكم

 االشعاع الكهرومغناطيسي : 

طبيعة موجية وينتقل في الفراغ بسرعة هائلة وانه ال يحتاج  هو احد صور الطاقة ويتميز بان لة

 . وتعتمد الحركة الموجبة على : الى وسط مادي النتقاله بل ينتقل بسهولة في الفراغ

هو عبارة عن عدد الذبذبات في الثانية, وال يعتمد التردد على طبيعة الوسط  : ℧التردد  -2

 الذي تنتقل فية الموجه .

: هو عبارة عن المسافة الطولية بين نهايتين متماثلتين لموجتين   طوال الموجة المدا -1

 متعاقبتين .

: وتعتمد على الوسط تنتقل فية الموجة , وترتبط هذة المقادير νi سرعه انتشار الموجة -3

هي سرعه انتشار االمواج الضوئية في  Cولما كانت  νi =  ℧الثالثة بالعالقة االتية : 

بذلك تكون سرعة انتشار اي موجة ضوئية في   ⁄           الفراغ وتساوي 

على مدى واسع من اطوال  الطيف الكهرومغناطيسيويشمل   ℧ = Cالفراغ هي 

cm(     ـــ   االمواج من )
-1

ويمثل الشكل التالي الطيف الكهرومغناطيسي   

 ومناطقة 

 

 



 -1028قسم الجيولوجي  -/ كلية العلوم الجبوري خلف جبر اعداد االستاذ المساعد الدكتور احمود -الالعضوية :محاضرة الكيمياء 

1029 

2 
 

 

 black bodѰ radiationاشعاع االجسم االسود                    

على درجة الحرارة الجسم ويتكون  طبيعتهعند تسخين جسم ينبعث منه اشعاع حراري تتوقف 

 وقداقل طاقة ( من الضوء المرئي . (االشعاع الحراري من اشعاع كهرومغناطيسي اطول موجة 

 Continuousان الطاقة المنبعثة من جسم حار تتكون من طيف مستمر  wienالحظ العالم فين 

Spectrum  فعند درجات الحرارة المنخفضة تتغير اطوال امواجة بتغيير درجة حرارة الجسم ,

يتكون الطيف من اشعة منخفضة الطاقة )طويلة الموجه( في المنطقة تحت الحمراء من الطيف 

اعلى وتزداد طاقة االشعاع )يزداد تردده( بارتفاع درجه الحرارة نزاح ترددات االشعة الى قيم 

لالزاحة ويتضح ذلك من تغيير لون قطعة من الحديد عند رفع  بقانون فينولذا سمي هذا القانون 

درجة حرارتها باستمرار فيتغير لونها من االحمر الى البرتقالي الى االصفر ثم تصبح بيضاء 

 .اللون 

ة بانه اشعاع لما كانت االجسام السوداء ال تعكس اي اشعة ساقطة عليها لذا يعرف االشعاع عاد

اذا كان مكونا من فوتونات ناتجة عن التهييج الحراري للذرات فقط وليس نتيجة  الجسم االسود

توصل العالم ستيفان 1879وفي عام النعكاس اشعة ساقطة على الجسم من الوسط المحيط ايضاً 

Stefan  : الى العالقة االتية 

E= e       

E  معدل انبعاث الطاقة من وحدة السطوح 

T )درجة الحرارة المطلقة )كلفن 
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e  الشعاع الطاقة  حقابلية السط 

 ثابت ستيفان   

هذا القانون على ان معدل انبعاث الطاقة من جسم حار يتناسب طردياً مع االس الرابع لدرجة يدل 

 الحرارة المطلقة 

فين وقانون ستيفان بقانون واحد  يبدمج قانون Jeanوجين  RaѰleighلي يوقد قاما العالمان را

))تتناسب شدة االشعاع الحراري من جسم ساخن طردياً مع كل من سمي باسميهما ينص على ان 

وقد وجد ان شدة  االس الرابع لدرجة حرارتة المطلقة وكذلك مع مربع تردد االشعة المنبعثة ((

ا قل طول الموجة ( بل تصل الى نهاية عظمى ثم تقل االشعاع ال تزداد كلما ازداد التردد )او كلم

لي وجين لذلك فشلت هذة المعادلة من تفسير ييتعارض مع قانون را مادة التردد متدريجياً بزيا

سنة  Max Planckماكس بالنك  النتائج العملية لظاهرة اشعاع الجسم االسود لذلك تقدم العالم

باقتراح ان الطاقة ال تشع او تمتص باستمرار)كما يفهم من النظريات الكالسيكية ( وانما  2900

بنظرية الكم  نظريتهومن ثم سميت  quantaتشع االجسام الطاقة اوتمتصها بكمات محددة 

Quantum TheorѰ  طرديا ان طاقة الضوء المنبعث او الممتص تتناسب  بالنك. وقد افترض

  ℧E = hاي ان     مع ترددة

 التردد )وتلفظ نيو (    ℧ثابت بالنك  , hطاقه االشعاع   ,  Eحيث : 

وحسب هذة النظرية فان اي نظام قادر على اشعاع الطاقة ال بد وان يكون له عدد من حاالت 

الطاقة المحددة ويفقد هذا النظام الطاقة او يكتسبها اذا تغيرت طاقته من احدى هذة الحاالت 

 دة الى اخرى محددة ايضا .المحد

وحسب هذة النظرية تكون ذرات الجسم المسخن عند درجة حرارة معينة على مستويات مختلفة 

المستويات على نمط  بولتزمان تتوزع الذرات على هذة من الطاقة وحسب قانون التوزيع ل

منحني التوزيع الطبيعي . بحيث تشغل معظم الذرات مستويات الطاقة متوسطة القيمة ويستضال 

 ً ة القيمة وينبعث االشعاع نتيجة لتغيير طاقة ضفي مستويات طاقة مرتفعة او منخف عددها تدريجيا

ت في مستوى معين الذرات من مستوى طاقة اعلى الى مستوى طاقة اقل وكلما ازداد عدد الذرا

زادت شدة االشعاع ثم تنخفض شدة االشعاع بسبب انخفاض عدد الذرات في المستويات ذات 

 الطاقة العالية .
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               photoelectric effectالتاثير الكهروضوئي :

على سطح  ultra violetانه عند سقوط االشعة فوق البنفسجية  1887عام  Hertzالحظ هيرتز

ويفسر ذلك بان الفلز يفقد الكترونات بفعل االشعة الساقطة  فلز فانة يكتسب شحنة كهربائية موجبة

  -ويمكن تلخيص النتائج العملية كاالتي :عليه . 

االلكترونات المنبعثة ال تعتمد على شدة الضوء الساقط بل على تردده فاذا انخفض طاقه  -2

تردد االشعة الساقطة عن قيمة معينة ) يعتمد على الفلز ( فان االلكترونات ال تنبعث مهما 

 .  لألشعةطال تعرض سطح الفلز 

 .االلكترونات المنبعثة مع تردد الضوء الساقط تناسباً طردياً عدد يتناسب  -1

 االلكترونات المنبعثة طردياً مع تردد الضوء الساقط .  طاقةتتناسب  -3

 تفسير اينشتاين للتاثير الكهروضوئي :

 ما ياتي :  1905اقترح اينشتاين عام 

ان االشعة الكهرومغناطيسية تتكون من جسيمات متناهية في الدقة تدعى فوتونات  -2

Photons  لكل منها طاقه تساويh℧ 

تمكن العالم  1, 2سرعه الفوتونات في الفضاء هي سرعه الضوء. وحسب المقترحين  -1

 اينشتاين ان يفسر التاثير الكهروضوئي بالشكل االتي :.

a)  الفوتون الواحد هو جسيم يحمل كماً من الطاقةquanta  يتحدد بتردد الشعاع

فعند اصطدام الفوتون بسطح الفلز           ℧h = الضوئي تبعاً لعالقة بالنك

 تنتقل طاقة الفوتون الى احد االلكترونات 

b)  تحتاج عملية تحرير االلكترون من ذرة الفلز الى بذل شغل معين   

 جهد تاين الفلز(   تعتمد قيمه الشغل على جهد تاين الفلز )

ب طاقة يتحرر االلكترون من ذرة الفلز ويكتس             عندما تكون 

حركية تساوي 
 

 
      

        c  (  : 2العالقة بين طاقة الفوتون الساقط والطاقة الحركية لاللكترون      المنبعث هي)  -

----     
 

 
        = E = h℧  

                 (1  )-----          
 

 
     +   =h℧ 



 -1028قسم الجيولوجي  -/ كلية العلوم الجبوري خلف جبر اعداد االستاذ المساعد الدكتور احمود -الالعضوية :محاضرة الكيمياء 

1029 

5 
 

                (3   )-----           .h℧  =
 

 
       

( تفسر العالقة الخطية بين الطاقة الحركية لاللكترون المنبعث وتردد الشعاع 3المعادلة رقم )

 Csالساقط ويتضح من هذة العالقة ان االلكترونات تتحرر من العناصر الفعالة مثل السيزيوم 

لكترونات من والتي تتميز بجهد تاين قليل فعند سقوط اشعة اقل تردد من تلك الالزمة لتحرير اال

 العناصر االقل فعالية . 

اي طاقة حركية ) إعطائهوعندما يتحرر) ينبعث ( االلكترون دون 
 

 
   ℧ h( فان : 0=   

  =            -h ℧  =0 

التردد الحرج اي هو ذلك التردد الالزم لتحرير االلكترون دون اعطائة اي طاقة    ℧فيدعى 

 حركية.

 

h= plank`s constant  

= 6.626 x 10-
27

 erg.sec or 6.62 x 10-
34

 j.sec. 

 فكلما كان الفلز نشط او له قابيلة كبيرة للتاين كلما قل التردد الالزم الزاحة االلكترونات .

معلومات مفيدة : تزداد الطاقة بزيادة التردد وليس بزيادة شدة الشعاع الساقط على الفلز                            

 

 
    =℧        ℧     C = 

E = h ℧         ℧   
 

 
 

 
 

 
  

 

 
          

 

 
   

      
 

 
                ℧  
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   ℧ اي ان    
 

 
       العدد الموجي ويقاس بوحدة   ℧ يدعى      

  E   طاقة االشعاعEnergѰ        C    )سرعة الشعاع )الضوءVelocitѰ 

 ثابت بالنك             frequencѰ  hالتردد    ℧    Wave length      الطول الموجي  

1cm =           ,    1nm =      cm   ,  1nm =         

         cm    ,                  

1Mm =      m    ,    1Mm =      cm 

 مايكرومتر   Mmانكستروم   ,     نانو متر ,    nmمتر   ,       m,  سنتمتر     cm حيث :

 Wave lengthهي وحدات الطول الموجي  وهذه

   3          ⁄ or      C =       3           ⁄ C =   

او   Hzهي هيرتز    frequencѰوحدات التردد  
       ذبذبة

    ثا
⁄ 

Example :     Determine  the  frequencies and  wave  number  of 

electromagnetic  radiation  of  the following  wave length  .  

  1- 1.0                                                                           

  
          ⁄

          
   =

 

 
    =℧ Soloing  1-        

                      ℧               

 

          
             =                               ℧   

 

 
   

2-.      ℧   
         ⁄

         
                           

                               ℧   
 

          
             

 ( 4( و )3وبالطريقه نفسها تحل ) 
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 المحاضرة الثانية /  االطياف الذرية : 

اذا حدث تسخين او تفريغ كهربائي لذرات عنصر ما في الحالة الغازية وتحت ضغط مخلخل فان 

وبتحليل هذا الضوء المنبعث بواسطة   excited atomsضوءاً ينبعث من ذرات الغاز المهيجة 

ويعرف  line spectrumموشور نحصل على مجموعة من الخطوط تعرف بالطيف الخطي 

 هذا الطيف بطيف االنبعاث 

Emission spectrum  محور وكذلك تردد    ويتميز كل خط من خطوط الطيف بطول موجي

محدد ويتميز كل عنصر بطيف خطي معين يختلف عن الطيف الخطي الي عنصر اخر  ℧

ويمكن رؤية بعض هذة الخطوط بالعين المجردة حيث انها تقع في المنطقة المرئية من الطيف 

بينما يمكن تسجيل البعض االخر على لوح فوتوغرافي عندما تقع في المنطقة تحت الحمراء 

infrared او فوق البنفسجية ultraviolet 

 

 شكل يوضح الطيف الخطي للهيدروجين الذري في المنطقة المرئية 

 واطئان الضوء المنبعث )الطيف الخطي ( ناتج عن انتقال االلكترونات للذرة من مستوى طاقة 

تبعث شعاعاً بطول موجي  واطئالى مستوى اعلى وعند رجوع االلكترونات الى مستوى طاقة 

مختلف ومجموع هذة االشعاعات المنبعثة تشكل الطيف الخطي للذرة . وهذة الطريقة تساعدنا   

 .في معرفة الترتيب االلكتروني للذرة 
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               Line  spectrum of HѰdrogen Atomالطيف الخطي لذرة الهيدروجين : 

                       Atomic spectrum of HѰdrogenهيدروجين   للاو يدعى الطيف الذري  

ابسط الذرات ولها الكترون واحد  ألنهالقد تم اختيار ذرة الهيدروجين لدراسة الترتيب الذري 

وبذلك يمكن معرفة المستويات التي ينتقل بينها هذا االلكترون وكذلك معرفة بعدة عن النواة وهذا 

 يعني امكانية دراسة الطيف الخطي لة . 

سوف يحصل تهيج وينبعث ضوء  Hيغ كهربائي في انبوب يحتوي ذرات غاز فعند احداث تفر

من خالل موشور موجود في  الجهاز الطيفي وتحصل على مجموعه من الخطوط على شكل 

مجاميع ذات اطوال موجية مختلفة تظهر على لوح فوتوغرافي )الشكل السابق ( لقد سميت هذة 

واول من اكتشف خطوط االنبعاث  Seriesتسلسالت المالمجاميع من الخطوط الطبقية فيما بعد 

بعد ذلك توالت اكتشاف المتسلسالت من  Balmerفي المنطقة المرئية هو العالم بالمر  Hلذرة 

 , باشن, براكيت , وفنر  في اطوال موجبة اخرى وهم ليمان قبل علماء اخرين

ان كل مجموعة من خطوط االنبعاث تمثل انتقاالت االلكترون من مستوى طاقة عالي الى 

مستوى طاقة واطىء ولقد تم حساب الطاقة المنبعثة من خالل معادلة رياضية تدعى معادلة 

 . RѰdbergرايدبرغ 

 

  ⁄           3ـوء تساوي    ضـــرعه الســـ

℧      
 

      
  

 

   
  

  ℧    (
 

      
  

 

   
)     او

   ℧   الن 
 ℧

 
 التردد      ℧تمثل :   

      العدد الموجي بوحدة   ℧                      

R  =  109677      ثابت رايدبرغ 

 ارقام المدارات او مستويات الطاقة    ,  
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من تشخيص مواقع خطوط    ℧او  التردد   ℧   ويمكن حساب العدد الموجي   n2>n1دائما 

  -حسب اسم المتسلسلة  وكاالتي : Hاالنبعاث لذرة الهيدروجين 

1- lѰman`s series     متسلسلة اليمان 

n1= 1  , n2 =2,3,4,…………….∞ 

  uvفي المنطقة فوق البنفسجية  أليمانتقع خطوط متسلسلة 

2-Balmer`s  series            متسلسلة بالمر 

n1= 2  , n2 =3,4,5…………….∞ 

  visibleتقع خطوط متسلسلة بالمر في المنطقة المرئية 

3- Paschen`s series        متسلسلة باشن 

n1= 3  , n2 =4,5,6,…………….∞ 

 infraredتقع خطوط متسلسلة باشن في المنطقة  تحت الحمراء 

4- Bracket`s  series متسلسلة براكيت                

بعد خطوط  infraredفي المنطقة  االشعة تحت الحمراء متسلسلة براكيت تقع خطوط 

 متسلسلة براكيت     

 

 




