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  ،،،ددــــالع ةـــــكلم
  

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم 
سيدنا محمد على المبعوث رحمة للعالمين، 

  ،،،وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد
  

بحمد هللا وتوفیقھ یصدر العدد السادس من 
مجلة الفیزیاء العصریة في قالب جدید 

لتقدم للقارئ العربي . وبمواضیع فیزیائیة متنوعة
مواضیع  أوعلیمة  أخبارالعلم في صورة  إلیھاحدث ما توصل 

ھذا على صفحات المجلة، وابتھا لتنشر ومقاالت قام متخصصون بكت
 وأنارتالمجلة  أثرتالعدد ممیزا لما یحتویھ من مواضیع جدیدة 

موضوع في ھذا  أولكل من شارك بمقال  أتوجھ فإننيلذا . صفحاتھا
ینیر طریقھ ویوفقھ  أنالعدد بالشكر والتقدیر سائال هللا عز وجل 
  .ویجعل من كل كلمة كتبھا في میزان حسناتھ

ضع بین أیدیكم ھذه المجلة والتي شارك في كما ویسرني أن ن
إعدادھا فریق عمل متكامل ضم أعضاء من منتدى الفیزیاء التعلیمي 

عالم موقع ومنتدى وأعضاء من منتدى قصة العلوم وأعضاء من 
اإللكترون، فكل الشكر والتقدیر لكل من ساھم معنا في األعداد 

  . والتحریر والمراجعة والتدقیق واإلخراج الفني

والباب  ،اقتراحھ لتطویر المجلة أو ھشكرا لكل من أرسل لنا بتعلیق
  .مفتوح لكل من یرغب في نشر مقاالتھ ومواضیعھ

ً في تصفح وقراءة المجلة  ً ممتعا   أتمنى أن تقضوا وقتا

  .وإلى اللقاء في العدد القادم

  حازم فالح سكیك.د

    

 

 مجلة الفیزیاء العصریة
مجلة فیزیائیة علمیة تصدر بصفة 
دوریة عن منتدى الفیزیاء التعلیمي 
ومنتدى قصة العلوم ومنتدى عالم 

 اإللكترون

 

المواقع وتدعو المجلة كافة 
المتخصصة  المنتدیات العلمیةو

 إلى مشاركتنا في األعداد القادمة
 

لالستفسار والمشاركة یرجى 
 مراسلتنا على برید المجلة

 

info@hazemsakeek.com 
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  لنشاھد الذرة بأعیننا.. .العالم أحمد زویلثورة جدیدة في عالم التقنیة النانویة یفجرھا  
  مازن صوفي/ إعداد 

 4electron.comعضو فریق عمل الموقع التخصصي 
  
  

أعوام انقضت، منذ أن ظھرت أولى التقنیات المتطورة في تسجیل وعرض الصور المتحركة 
ً من ً أو ضربا خیال،  للعالم المتحرك من حولنا، وحققت ما كان یظنھ اإلنسان من قبل سحرا

ولكن لعالم یتحرك في مستویات القیاس ... وھا نحن الیوم، نشھد ثورة شبیھة بسابقتھا
تقنیة جدیدة تصور لنا في الزمن الحقیقي، و تشكیل مرئي للفضاء الحقیقي ثالثي . الذریة

  .األبعاد لكل التغیرات التي تجري على بنیة وشكل المادة بأصغر أجزائھا، وبأبعادھا النانویة
  

ما یجعلنا نقدم لكم ھذا الخبر في موقعنا، وما یجعلنا فخورین بالفعل أن من قام بھ عالم عربي 
في الكیمیاء، إنھ أحمد زویل، یترأس الیوم في معھد كالیفورنیا  1999عرفناه وافتخرنا بھ حینما تسلم جائزة نوبل عام 

ً بأبحاث المادة والفیزیاء الجزیئیة،  ً رائدا ً وقفزة جدیدة من نوعھا في ھذا للتكنولوجیا قسما وھا ھو یقدم مع زمالئھ اختراعا
المجال، ویمكنك أخي القارئ أن تشاھد ما قد توصل إلیھ زویل من خالل األفالم التي یعرضھا على موقعھ الشخصي وموقع 

الم التي قام المجھر ، وھي مشاھد حقیقیة وواقعیة من األف/http://ust.caltech.edu/movie_gallery: المركز على الرابط
ضمن الخطة البحثیة التي عھدت إلى معھد كالیفورنیا  2006رباعي األبعاد بتسجیلھا، خطوة خطط لھا أن تنجز منذ عام 

ر في مركز الفیزیاء CalTech للتكنولوجیا ، وقد سمیت ھذه التقنیة الحدیثة بالمیكروسكوب اإللكتروني رباعي األبعاد، وطوّ
  .والتقنیات فائقة السرعة والذي یقوم علیھ أحمد زویل بنفسھالبیولوجیة للعلوم 

  

ً حول  ً من التذكیر بخطوط أبحاثھ العریضة وربطھا بموضوع حیاة العالم أحمد زویلعرضنا من قبل موضوعا ، وال نجد ضیرا
  .الخبر

كمكافأة لھ على أبحاثھ الرائدة في الكیمیاء الفیمتویة، وھو علم استخدام  1999الم أحمد زویل جائزة نوبل عام لقد تسلم الع
ً بھدف المراقبة العینیة المرئیة والتسجیلیة للتفاعالت الكیمیائیة األساسیة، كاتحاد  الومضات اللیزریة المتقطعة والقصیرة جدا

جزء من ملیون من بلیون جزء من (والتي تجري في مقیاس زمني من رتبة الفیمتو ثانیة ذرات مادة ما مع جزیئات مادة أخرى، 
، وقد عبّر أحمد زویل آنذاك بأن ما یقوم بھ اختراعھ من تصویر لحركة )من الثانیة 15-مرفوعة إلى القوة  10الثانیة أو 

د مویبریدج في القرن التاسع عشر عندما أثبتت الجزیئات والذرات مشابھ من حیث المبدأ لما قامت بھ كامیرا المصور إدوار
  .ألول مرة أن الحصان یرفع كل أرجلھ عن األرض عندما یجري

ً لحركة الجزیئات في البعد الزمني، ولكنھا لما تقدم لنا المعلومات ( یقول العالم أحمد زویل الیوم  لقد قدم لنا ذلك االختراع صورا
ة لبنیة الجزیئات، فقد رأینا من خاللھا الحصان، ولكن لم نعلم ألھ ذیل طویل ؟ عینان الكافیة ألبعاد الفضاء والحركة الكامل

ً، كان حلمي أن  1999جمیلتان ؟ كان حلمي منذ عام  ً بأبعاد المكان الثالثة، وزمانیا أن أتوصل إلى طریقة لرصد الحركة مكانیا
ً كانت مادة فیزیائیة أو حیویةأغوص إلى عمق البنیة المعقدة على المقیاس الذري للمادة وأراقب     ..تغیراتھا خالل الزمن، سواء

لقد شكل المجھر اإللكتروني أداة مساعدة لكافة األبحاث العلمیة عندما قدم إمكانیة للعلماء لمشاھدة البنیة الثابتة للمواد وبدقة 
من اإللكترونات المنفردة التي تبعثر المواد ، وھو مجھر یقوم بتولید سیالة )أو النانومتر(تفوق الجزء من بلیون جزء من المتر 

التي ترتطم بھا عندما تتحرك بسرعة معینة وتوجھ نحو تلك المواد، وقد تحقق ذلك لمواءمة اإللكترون للشروط الفیزیائیة لعملیة 
للذرات، وھو ما التصویر، إذ یتوجب على طول موجة المنبع المشع الذي یستخدمھ المجھر أن یكون أقصر من األبعاد الفراغیة 

یتناقص طول موجة اإللكترون المنبعث بازدیاد سرعتھ، وذلك عندما یتم تسریعھ : تتمتع بھ المنابع اإللكترونیة، وبتفصیل أكثر
 ً   .إلى سرعات كبیرة جدا

ٍ لتصویر حركة الذرات في الفراغ والزمن، إذ یلزم أن یكون  ولكن امتالكنا لمنبع إلكتروني موافق للشروط أمر غیر كاف
ً وبدقة عالیة كي یصل إلى العینة بفواصل زمنیة محددة في الدراسة  المسار الزمني والمكاني لإللكترون المنبعث مدروسا
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ع زمالئھ بتقدیمھم لنظام التصویر اإللكتروني رباعي األبعاد عالي الدقة، والذي قد النظریة، وھو ما حققھ العالم أحمد زویل م
، حیث یتم التحكم بمسار اإللكترون Ultrafast Single-Electron Imagingأسموه التصویر أحادي اإللكترون فائق السرعة 

 ً ً ومكانیا   .المنبعث بشكل دقیق زمنیا
ي عبارة عن فیمتوثانیة ثابتة لحظة االلتقاط، وكما ھو الحال في اإلطارات التي تجمع إن الصورة التي ینتجھا كل إلكترون ھ

ً، وتشكیل الصورة المتحركة  بشكل متتالٍ لتشكیل الفیلم أو الصورة المتحركة، یتم جمع الصور الملتقطة من كل إلكترون رقمیا
  .للذرة

فقد طبق العالم أحمد زویل وزمالؤه تقنیتھم على صفائح من في الورقة المخصصة للبحث،  Science كما ذكر في مجلة العلوم
من طبقات من ) التي تشكل مادة الكتابة في قلم الرصاص(الذھب والغرافیت في مراقبة سلوك ذراتھا، وتتألف مادة الغرافیت 

شوھدت في فیلم  ذرات الكربون المنتظمة بشكل مصفوفات صفائحیة متتالیة، وأبدت ذراتھا حركة منتظمة ومتماسكة حینما
فیمتوي على المقیاس الزمني، ولكن من الجدیر بالذكر، أنھ قد سبق للعلماء أن قاموا بدراسة تصویریة من رتبة البیكوثانیة على 
ً صوتیة، أما في الصور، فقد ظھرت  المقیاس الزمني باستخدام مجاھر أخرى، وقد أنتجت صفائح الغرافیت النانویة أمواجا

-وحدد من خالل ھذه الحركة مقدار القوة التي تربطھا مع بعضھا البعض ضمن خاصیة إجھادیة) الذرات ال(حركة الصفائح 
ً لحركة ذرات وصفائح الغرافیت في أبعاد الفراغ  توتریة أسمیت بمعامل یونغ، أما المجھر رباعي األبعاد، فقد قدم لنا فیلما

  .والزمن

، فقد ذكر أن العالم أحمد زویل Nano Lettersبحث في اإلصدار الحالي لصحیفة أما في الورقة الثانیة التي قدمھا فریق عمل ال
وزمالؤه وصفوا مشاھداتھم المرئیة لتغیرات طبقة ثخینة من غشاء من الغرافیت على مقیاس زمني أطول یصل إلى ألف جزء 

ئیة غیر متزامنة، ومع مرور الوقت، من الثانیة، حیث قاموا بتسخین نبضي للعینة المدروسة، التي بدأت تھتز في حركة عشوا
أو ( وأبدت حركتھا ما یشبھ النبضات القلبیة ) أقفلت أطوار الحركات االھتزازیة للذرات ( تزامنت حركة الذرات مع بعضھا 

 Nano-Drumming ، وفسرت تلك األفالم المصورة لحركة الذرات ظاھرة التطبیل النانوي المیكانیكیة)النبضات الطبلیة 
Mechanical Phenomena التي انطوت على حادثة طنین أو رنین میكانیكي أعلى بمائة مما یمكن للتجھیزات رصده في ،

  .اھتزازات غشاء الطبل في أذن اإلنسان
یقوم العالم أحمد زویل اآلن بتوسیع دائرة تطبیقات نظام التصویر رباعي األبعاد إلى 

، Grant Jensen  ون مع غرانت جینسینحدود التطبیقات الحیویة والطبیة وذلك بالتعا
باستخدام تقنیة : (، فیقول زویلCalTech األستاذ في قسم علوم الحیاة في معھد

ً ومباشرة الكثیر من الحوادث التي  التصویر رباعیة األبعاد ھذه، یمكننا أن نسجل فیدیویا
ً، وشكل ً تحدث على المستوى الذري للمادة، وأصبح بإمكاننا توصیفھا بنیویا یا

، ویقوم الباحثون اآلن )وكخصائص میكانیكیة نانویة، مما سیمكننا من الفھم األعمق لھا
باستخدام ھذه التقنیة لتصویر عناصر الخلیة الدقیقة كالبروتینات والریبوزومات 
واآللیات التي تحدث في الخلیة لتشكیل البروتینات، وقد سجلت حتى اآلن حركات 

یا الحیة لفئران التجارب في األوساط المائیة، وكل ذلك، في البلورات البروتینیة والخال
  .الزمن الحقیقي

  

ساھمت في دعم ھذا البحث العدید من المؤسسات العلمیة، وھو على حد تعبیر أغلب العلماء والمختصین في المجاالت الحیویة 
ً للبحث العلمي في :والفیزیائیة الجزیئیة من المطلعین ً جدیدا ً  أنھ سیفتح آفاقا أدق وأصغر سویات المادة، وما كان مستحیال

باألمس أصبح واقع الیوم، بفضل جھود ونفقات ومتابعات واستقصاءات دامت عشرات السنین، قضى فیھا العالم أحمد زویل 
ً في األعماق، عن أكبر أسرار الكون والحیاة   .ساعات عمره منقبا

  

 .وتحیة إجالل وتعظیم، وأدامك هللا جل وعال، قدوة لنا نحتذي بھاأحمد زویل كل تقدیر واحترام، .لك منا یا عالمنا د
 

 Physical Biology Center of Ultrafast مركز البیولوجیا الفیزیائیة للعلوم والتقنیات فائقة السرعة :مترجم عن المصدر
Science & Technology.  
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نیویورك تایمز تشید بدور مدینة الملك عبد العزیز للعلوم 
لمشاركتھا في التجربة الفضائیة الختبار نظریة  التقنیةو

 ألینشتاین النسبیة العامة

 نبض الحیاة مراقبة المنتدیات العامة في منتدى قصة العلوم: بقلم
 

والفعال الذي  أشادت صحیفة نیویورك تایمز األمریكیة بالدور الھام
 التجربة أسھمت بھ مدینة الملك عبدالعزیز للعلوم والتقنیة في إنقاذ

 وذلك عبر ،الفضائیة الختبار وإثبات مبدأین من نظریة النسبیة العامة الینشتاین
ب الذي یعد باكورة تعاون بین المدینة وجامعة  –مشروع مسبار الجاذبیة 

 .األمریكیة ستانفورد

مجال الفضاء  وتقوم المدینة من خالل ھذا التعاون بإنشاء مركز تمیز مشترك في
 تشارك في إطار ھذا التعاون في مشاریع عدیدة من ضمنھاوالطیران، كما 

 .تجارب فضائیة ستطبق بمشیئة هللا عبر أقمار اصطناعیة سعودیة
األمیر الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود نائب رئیس  وأوضح سمو

االتفاق مع جامعة ستانفورد یأتي في إطار حرص  المدینة لمعاھد البحوث بأن
عالقة تعاون للمھمات الفضائیة المقبلة،  ة السعودیة على تكوینالمملكة العربی

تقني بین المدینة والجامعة في  حیث ینص االتفاق على أن یكون ھناك تعاون
حیث تم إرسال عدد ) الجاذبیة مسبار(تحلیل التجارب وأنظمة القمر االصطناعي 

 .تانفوردالباحثین في س من المختصین في المدینة للعمل جنبا إلى جنب مع
لتقنیة األقمار  وقال سموه إن أخصائیین ومھندسین من البرنامج الوطني

ھذه  االصطناعیة بالمدینة سیقومون بتصمیم وتصنیع أنظمة جدیدة مبنیة على
 مضیفا بأن ھذه األنظمة سوف تختبر عبر األقمار ،التجربة في تجارب مستقبلیة

ً عن بعض التجارب المشتركة على ھذه األقمار  ،االصطناعیة السعودیة فضال
 .وكالة الفضاء األمریكیة  ناسا بالتعاون مع

والتقنیة سوف تطلق قمرین اصطناعیین  وأعلن أن مدینة الملك عبد العزیز للعلوم
 .م 2011جدیدین عام 

تایمز إلى أن التعاون بین جامعة ستانفورد ومدینة  وأشارت صحیفة نیویورك
في ھذا المشروع جاء بعد أن اضطرت ناسا  بدالعزیز للعلوم والتقنیةالملك ع

م على الرغم من 2008عام  للتوقف عن رعایة ودعم ھذا المشروع في منتصف
إطالق المسبار  التقدم الذي أحرزه فریق البحث بعد أربع سنوات من العمل عقب

 .2004عام 
تانفورد في تجربة س وذكر البروفیسور فرانسیس ایفریت الباحث من جامعة

بسبب أخطاء  ب الختبار نظریة النسبیة العامة الینشتاین أنھ –مسبار الجاذبیة 
خطط لھا  بسیطة في عملیة القیاس أثناء المرحلة السابقة فإن التجربة لم تتم كما

ً إلى أن الفریق یعمل في الفترة الحالیة على حل المشكلة من ً، مشیرا خالل  تماما
 األخطاء على النتیجة للوصول إلى النتیجة الصحیحة كما لو كانتإزالة أثر 

  .القیاسات بدون أخطاء
حتى اآلن من الحصول  وأشار البروفیسور ایفریت إلى أن الفریق العلمي تمكن

ً، ویأمل ً للنتائج المتوقعة نظریا بالحصول على نتائج  على نتائج مذھلة مقاربة جدا
 .م2010 بدأي النظریة النسبیة في منتصف عامشبھ مطابقة للنتائج النظریة لم

 .حیث سیتم اإلعالن عنھا للعالم أجمع

  

  شھادة دكتوراه آینشتین للبیع
المواھب واالختراعات عبد الرؤوف مشرف منتدى 

 بمنتدى الفیزیاء التعلیمي

  

الدكتوراه التي حصل علیھ عالم  تعرض شھادة
من  1906الفیزیاء الشھیر ألبرت آینشتین عام 

زیورخ األلمانیة للبیع في مزاد یقام بدار  جامعة
 یونیو بمدینة لوتسرن السویسریة في" فیشر"عرض 

 .المقبل، وفقا لما أكده المنظمون

 

الذي یحمل الجنسیة  عالم الفیزیاء األلمانيكان 
السویسریة قد قدم الرسالة التي منح بفضلھا درجة 

طریقة جدیدة لقیاس أبعاد " الدكتوراه حول
، التي حاول من خاللھا شرح كیفیة قیاس "الجزیئات

 .الذرة حجم

 

وفي نفس العام تمكن آینشتین من االنتھاء من وضع 
ت لھ شھرة منقطعة التي حقق "النظریة النسبیة"

النظیر، ونشر أوراقا علمیة عن اكتشافھ لظاھرة 
التي حاز عنھا جائزة نوبل عام  الكھروضوئیة

1921. 

 

-1879" ومن المعروف أن أعمال ألبرت آینشتین
غیرت نظرة العالم إلى علم الفیزیاء بشكل  "1955

 .جذري
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عبدالعزیز التویجري الباحث في المشروع إن  من جھتھ قال الدكتور ھیثم بن
للعلوم والتقنیة وجامعة ستانفورد من  العمل التعاوني بین مدینة الملك عبدالعزیز

ً تطبیقیة  التجربة البارزة یشمل فیزیاء الفضاءخالل ھذه  األساسیة ؛ وكذلك بحوثا
جدا، فیزیاء درجات  منھا على سبیل المثال تصمیم وتصنیع جایروسكوب دقیق

ً، تقنیات القیاس المغناطیسي الدقیق للنظم، وااللكترونیات  الحرارة المتدنیة جدا
  .المتقدمة والتقنیات البصریة

السعودیین یعملون بالتعاون مع نظرائھم في  إن الباحثینالتویجري .وأضاف د
مشروع تطویر آخر ما وصلت إلیھ  الجامعة األمریكیة في مشاریع أخرى منھا

 angular) الزاوي تقنیات لیزر األشعة فوق البنفسجیة وتقنیات االستشعار
sensing technologies ) عن تصنیع أنظمة واختبارھا في الفضاء ً  فضال

ام أقمار اصطناعیة سعودیة مطورة ومصنعة في مدینة الملك عبدالعزیز باستخد
والتقنیة الجراء جمیع االختبارات الالزمة الستخدامھا مستقبال في تجارب  للعلوم

 بالغة الدقة مثل الھوائي الفضائي باستخدام اللیزر التداخلي وبحوث فضائیة
(LISA)، االنفجار الكبیر ومراقب (BBO)،  التناسق الزمني في وبحوث عدم
 .(STAR) الفضاء

التعاون القائم بین المدینة وجامعة ستانفورد في ھذا المشروع البحثي  وفي إطار
الیوم األحد سلسلة محاضرات علمیة یستعرض من خاللھا الباحث في  الكبیر تبدأ

التقنیات المطورة في القمر " البروفیسور فرانسیس ایفریت  ھذا المشروع
حیث تستمر ھذه المحاضرات على مدى ثالثة " ب بار الجاذبیةاالصطناعي مس

 .أیام

لجامعة ستانفورد األمریكیة ھذا التعاون بمزید من  وابرز الموقع االلكتروني
  االھتمام من خالل الرابطین

http://einstein.stanford.edu/highlig...1.html#funding 
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بدأ  (Gravity Probe B) "ـب –مسبار الجاذبیة " یذكر أن العمل على مشروع
لة الفضاء األمریكیة في أواخر الخمسینیات من القرن العشرین، بدعم من وكا

للنسبیة العامة، األول والمسمى بـ  بھدف إثبات مبدأین من نظریة أینشتاین ،)ناسا(
ً  والذي ینص (Geodetic effect) "األثر الجیودیسي" ً كبیرا على أن جسما

ثقیلة بھا،  كاألرض یقوم بطيّ الزمن كما تنطوي صفیحة مطاطیة عند رمي كرة
بأن  ، والذي یقولFrame-dragging) اإلطار -جرّ ( أما الثاني والمعروف باسم

ّ الفضاء والزمن المقارب لھ حال دورانھ كما لو ً سیقوم بلف  دوران جسم كبیر جدا
  .ةلة الموجودة على الصفیحة المطاطیقمنا بإدارة الكرة الثقی

 

  
AMD تطلق معالجات ثالثیة النواة 

عبد الرؤوف مشرف منتدى المواھب 
 واالختراعات بمنتدى الفیزیاء التعلیمي

  

الكمبیوتر  لصناعة رقائق AMD تعتزم شركة
مزودة إطالق عن سلسلة جدیدة من المعالجات 

وذكرت الشركة أنھ من   .النواة برقائق ثالثیة
 المقرر أن تطرح الشركة المعالجات الخمسة

الجدیدة في إطار خط معالجات فینوم التي تنتجھا 
الجدیدة  الشركة، وسوف یُطلق على المعالجات

 .2–اسم فینوم

 وإلى جانب المعالجات الثالثة رباعیة النواة التي
إلى  2.5سرعتھا بین تنتجھا الشركة وتتراوح 

  AMDغیغاھیرتز، ستطرح شركة  2.6
 .معالجین جدیدین ثالثیي النواة

 710- 3إكس 2-وستصل سرعة المعالج فینوم
جیجا ھیرتز لكل نواة في حین ستصل  2.6إلى 

 2.8إلى  720- 3إكس 2 - سرعة المعالج فینوم
ھیرتز لكل نواة، وھو مزود بتقنیة  جیجا

التي تسمح للرقائق أوفردرایف ) إم.دي.إیھ(
 .بسرعات أعلى من سرعاتھا األصلیة بالعمل

 وسیجري تثبیت المعالجات الجدیدة رباعیة
وثالثیة النواة في اللوحات الرئیسیة التي تنتجھا 

للعمل مع  ، وھي متوافقة)دي.إم.إیھ(شركة 
رقائق الذاكرة المستخدمة حالیا من نوعیة 

 سیسمح ، وھو ما3- أر.دي.ودي 2–أر.دي.دي
للمستخدم بتحدیث الكمبیوتر القدیم الخاص بھ 

إلى تغییر جمیع  بالمعالجات الجدیدة دون الحاجة
  .مكونات الجھاز

http://www.hazemsakeek.com
http://www.allsc.info
http://www.4electron.com
http://einstein.stanford.edu/highlig...1.html#funding
http://einstein.stanford.edu


11  ومنتدى عالم اإللكترون ومنتدى قصة العلوماء التعلیمي یزیمنتدى الف       )2009العدد السادس ابریل (مجلة الفیزیاء العصریة 
www.hazemsakeek.com & www.allsc.info & www.4electron.com 

  فأرة حاسوب لحمایة األصابع
  وااللكترونیة والمغناطیسیةمشرف منتدى الفیزیاء الكھربیة  بقلم أحمد شریف غانم

الكمبیوتر وھي حمایة األصابع " ماوس"تقنیة جدیدة لـ  ،ابتكرت شركة أمریكیة متخصصة في اإللكترونیات وأجھزة الكمبیوتر
  .من البرودة

  

 من خالل توصیلھ بجھاز داخلي للتدفئة یزید من درجة حرارة الماوس بشكل یتالءم مع درجة حرارة" الماوس"ویعمل ھذا 
  .الجسم

خاصة أن  ،وأفادت الشركة أن المصممین تمكنوا من ابتكار نموذج آخر من الماوس مزود بجھاز داخلى یناسب فصل الصیف
  . ارتفاع درجات الحرارة یعمل على تزوید األصابع بالھواء الجاف بحیث یبقى الید جافة

 

  

  السنة الدولیة للفلك 
  مشرف منتدى علماء الفیزیاء NEWTON: بقلم

 International Year) لعلم الفلك سنة دولیة 2009أعلن االتحاد الدولي للفلك بأن عام 
Astronomy 2009)، تحت شعار الكون لك  لتكتشفھ. 

 على تأسیس المرصد الفلكي من قبل 400مرور الذكرى السنویة الـ  2009یصادف عام 
 .غالیلیو

في المجتمع  الفلك ونشر مساھماتھاحتفال عالمي لعلم  2009وسیكون ھناك خالل عام 
، وستجري الشباب ، وإشراك الناس ومشاركة جیلعلى التعلیم، مع التركیز الشدید والثقافة

والعالمي في كل أنحاء  أحداث مصاحبھ للحدث العالمي على الصعیدین الوطني واإلقلیمي
 .2009العالم عام 

وقد أعلنت األمم المتحدة في وقت  2009الدولیة للفلك  ھذا وقد وافقت الیونسكو على السنة
 .2007دیسمبر  20الدولیة لعلم الفلك وذلك في  بوصفھ السنة 2009سابق عام 

  .العراق والسودان واإلمارات منومن الدول العربیة التي أبدت رغبتھا في االحتفال بھذه المناسبة كل 
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تطویر الرقاقات السیلیكونیة المرنة یحدث ثورة تكنولوجیة 
  العالم ستغیر وجھ

 عبد الرؤوف مشرف منتدى المواھب واالختراعات بمنتدى الفیزیاء التعلیمي
االلكترونیة، بكونھا  تتصف حشوات رقاقات السلیكون، التي تمثل العمود الفقري للصناعة

مرنة یمكن مطھا وثنیھا  ھشة سریعة التكسر والتلف، لذا یجھد العلماء لتطویر بولیمیرات
وقد جاء الحل . االلكترونیة أي اتجاه لیمكن استخدامھا في مختلف الدارات ولیّھا في

ً إلى وضع وصالت سلكیة بین مكونات الدارات مع وضع انحناءات مرنة  بتوصلھم مؤخرا
 .األصلي في األسالك یمكن ان ترتخي وان تعود إلى شكلھا

ً لما یقولھ یونغ غانغ ھوانغ أستاذ الھندسة في جامعة نورث والمشارك في  ویسترن، وتبعا
الینوي، فإننا  إدارة مشروع تطویر ھذه الرقاقات مع جون روجرز أستاذ الھندسة في جامعة

االلكترونیة إلى ما مقداره  األوائل بنجاحنا في التوصل إلى تطویر طریقة لمدّ المكونات
 .من طولھا األصلي% 140

ً حول الذراع، أو تطویرالدارات على مختلف السط ویقول الباحثان انھ بوضع ھذه ألواح  وح، سیمكن تطویر شاشات مرنة توضع مثال
  .اإلنسان شمسیة على ھیاكل السیارات، ونوافذ المنازل وحتى تطویر كامیرات تماثل عین

  

  

  البریطانیون یضعون حد للعمى
  مشرف منتدى الفیزیاء الكھربیة وااللكترونیة والمغناطیسیة بقلم أحمد شریف غانم

ً ضد أفادت  ً جدیدا روا عالجا صحیفة دیلي إكسبریس أن علماء بریطانیین طوّ
العمى، یمكن أن یعید النظر إلى مالیین الناس الذین فقدوا بصرھم ألسباب 

  .مختلفة

روا جراحة للخالیا الجذعیة قد تقود  وذكرت الصحیفة أن العلماء البریطانیین طوّ
ً عل ى اختبارھا على البشر، في أول للشفاء من عمى القرنیة وأنھم یعكفون حالیا

تجارب من نوعھا یشھدھا العالم ویأملون أن تقود النتائج إلى شفاء أشكال أخرى 
   .من العمى

وأضافت أن العلماء یعتقدون أنھ سیكون بمقدورھم إعادة النظر لألشخاص الذین 
ولدوا فاقدي البصر، في حال نجحت تجاربھم التي ستكون لھا مضاعفات بالغة 

ملیون ضریر بشكل كامل أو جزئي في مختلف أنحاء  16میة على نحو األھ
   .ألف ضریر في بریطانیا 360العالم، ومن بینھم 

وأشارت الصحیفة إلى أن العلماء سیبدؤون تجاربھم المرتقبة في كانون الثاني الجاري في اسكتلندا، وسیقومون باستبدال الخالیا 
عین بعد وفاتھم أو قاموا بتنمیتھا في المختبرات 20المریضة في قرنیة العین لدى  ً بخالیا صحیة أخذوھا من متبرّ . ضریرا

ع الخالیا الصحیة في قرنیة العین على تنمیة خالیا صحیة جدیدة وتقود إلى  وأضافت أن العلماء البریطانیین یأملون أن تشجّ
ب للعمى    .إصالح خلل سطح القرنیة المسبّ
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  ناسا تطلق التلسكوب كیبلر للبحث عن أشقاء لألرض
 بمنتدى الفیزیاء التعلیميمشرف منتدى األخبار العلمیة  محمد مصطفى

  

" ناسا" تطلق وكالة الفضاء األمریكیة
لیل الجمعة تلسكوب الفضاء الجدید 

من قاعدتھا في كیب " كیبلر"
من المتوقع أن ینفذ  كانافیرال، حیث

 ً التلسكوب الجدید مھمة سھلة ظاھریا
األمر،  لكنھا شدیدة التعقید في واقع

 وتتمثل بالتركیز على نقطة واحدة في
الفضاء لمدة ثالثة أعوام ونصف، 

كواكب قد تكون شبیھة  للبحث عن
 .باألرض

العثور على كوكب یدور حول شمس  فإن الھدف ھو النظر في إمكانیة" ناسا"وبحسب 
ویحتمل بالتالي أن یكون  موجودة في تلك النقطة، وفق ظروف مماثلة لظروف األرض،

 .ذلك قد مھّد لظھور حیاة على سطحھ

للعثور على حیاة في كواكب مجموعة األرض الشمسیة قد باءت  عي البشروكانت مسا
الكواكب البعیدة فاصطدمت بعدم قدرة التلسكوبات التقلیدیة على  بالفشل، أما جھود رصد

 .للنجوم لمعرفة الكواكب التي تدور حولھا تجاوز النور الساطع

بیجاسوس "كوكب  1995 الفضاء، مایكل مایر، عام غیر أن ذلك تبدل بعد ما رصد عالم
5b"  خالل قیاس تأثیرات الجاذبیة التي یحدثھا  ، من"بیجاسوس"الذي یدور حول النجم

ً منذ ذلك الحین 342اكتشاف  دون رؤیتھ مباشرة، مما فتح الباب أمام  .كوكبا

بجھاز خاص یسمح لھ بقیاس االختالفات  یتمثل في أنھ مزود" كیبلر"ولكن الجدید في 
المحیطة بھا في المنطقة المواجھة لعدسة  ء النجوم لدى مرور الكواكبالحاصلة في ضو

 .صغیرة بحیث ال تقاس سوى باإللكترونات التلسكوب، حتى وإن كانت تلك االختالفات

إذا وجھنا ھذا التلسكوب نحو : "قائالً " كیبلر" وأوضح جیمس فانسون، مدیر برنامج
ون بمقدوره رصد الضوء الصادر اللیل، فسیك مدینة صغیرة على سطح األرض خالل

ً لمجلة"عن مصباح یدوي  ".تایم" ، وفقا

ولیس عند مدار  بأن آلیة إطالقھ ستضعھ عند مدار المجموعة الشمسیة" كیبلر"ویمتاز 
المجاورة لمجال  األرض، ما یجعلھ بمنأى عن االعتراض الذي یمكن أن تسببھ الكواكب

سیغنوس " شمسي قریب منا یعرف باسم رؤیتھ، وسیضعھ العلماء على مقربة من نظام
 .، یمتاز بكثرة النجوم والكواكب فیھ"لیرا

واحدة في ضوء النجوم للجزم بوجود كوكب في مكان ما  وال یكفي رصد تغییرات لمرة
أن یرصد ھذا التغییر ألكثر من مرة " كیبلر"على  ، بل یتوجب"سیغنوس لیرا"من نظام 

  .وجود مدار ثابت وبشكل منتظم، حتى یمكن التأكد من
  

  

   اآلن أن تلمس الضوءبإمكانك 
ندوشش مشرفة منتدى صیانة الكمبیوتر 

  التعلیمي  بمنتدى الفیزیا
 6.1تمكن العلماء من تقلیل سرعة الضوء إلى 

.. الضوء سریع تعتقد أن ھل الساعةكیلومتر في 
حسنا، فكر مرة ثانیة، ففي بعض األحیان تصل 

طلبة  جمیع الزواحفسرعتھ ألقل من سرعة 
المدارس یعرفون أن الضوء ھو أسرع ما في 

أو  ألف كیلومتر  297 الكون، فھو ینتقل بسرعة
ویستغرق  .ألف میل في الثانیة في الفضاء 186

ثماني دقائق لیصل إلینا من الشمس،  الضوء نحو
 ینما یستغرق نحو ثانیة لیصل إلینا من القمر

 .وملیوني عام من اقرب مجرة

 یاء دانمركیة وفریقھا توصلوا إلىإال ان عالمة فیز
 6.1طریقة لتقلیل سرعة الضوء لتصل إلى اقل من 

سرعة اإلنسان  في الساعة، أي اقل من كیلومتر
وكانت دراسة قادتھا العام الماضي   وھو یمشي

من معھد روالند للعلوم وجامعة  الدكتورة لین ھاو
من تقلیل سرعة الضوء لتصل  ھارفارد قد تمكنت

  .یلومترا في الساعةك 60 إلى

فقالت . واآلن توصلوا إلى ما ھو أكثر من ذلك
ھاو إن اإلنسان یمكنھ اآلن أن یرسل  الدكتورة

 شعاعا من الضوء ویعد لنفسھ قدحا من القھوة
ویعود في الوقت المناسب لیرى الضوء خارجا من 

وأضافت انھ یمكن  الجانب اآلخر الذي أرسل إلیھ
واستخدمت . ریبالإلنسان أن یلمس الضوء تق

وفریقھا مجموعة من الذرات تم  الدكتورة ھاو
 لدرجة حرارة تصل إلى أجزاء دقیقة من تبریدھا

الملیون من الدرجة المئویة فوق الصفر المطلق، 
إلیھا والتي  الوصول وھي أقل درجة حرارة یمكن

وعن طریق إطالق أشعة  تتوقف عندھا أي حركة
من الذرات  ھذه المجموعة من ضوء اللیزر عبر

ویمكن . تمكن الباحثون من تقلیل سرعة الضوء
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 النوویة واحد من المراكز العالمیة البارزة في الفیزیاء -معھد كورتشاتوف 
 نبض الحیاة مراقبة المنتدیات العامة في منتدى قصة العلوم: إعداد

 
التكلفة وزیادة المردود والفاعلیة  وقلة االقتصاديالتوفیر 

یطرحھا  كل ھذه المتطلبات -واألمان والسالمة والشمولیة 
ویعكف علماء معھد  .الطاقة النوویة أمامالمستقبل 

صنع مودیالت ونماذج  كورتشاتوف بھمة ونشاط على
 . جدیدة من المفاعالت النوویة المستحدثة

معھد كورتشاتوف، وفي ھذا المبنى  تم ھنا، في لقد
السوفیتي،  بالتحدید، تجمیع اول مفاعل نووي في اإلتحاد

الذي ما زال یواصل عملھ منذ "  1 –إف " إنھ مفاعل 
المفاعالت التي صنعت في معھد  ستین عاما، شأن جمیع

 بكیان من القرمید أشبھكان المفاعل األول . كورتشاتوف
والحقیقة أنھ شید بالفعل لیكون بناءا . ودالغرافیتي األس

واأللواح من دون روابط معدنیة  فقد رصفت الكتل. قرمیدیا
 كما رصفت متعاكسة بحیث تتوافق الثقوب .فیما بینھا

ثم أدخلت في ھذه الثقوب اسطوانات . المحفورة فیھا عمدا
قیل لنا ان بناء المفاعل ... األخرى الیورانیوم الواحدة تلو

اإلتحاد  جمیع كمیات الیورانیوم التي كانت في حوزة استنفد
ثم ان الغرافیت الذي استخدم كوسیلة . السوفیتي آنذاك

وعاكس یحول دون تطایرھا  النیتروناتلتخفیف سرعة 
 فھو األنقى في. الغرافیت أنواع أجودالى الخارج كان من 

ولیس فیھ سوى ذرة واحدة من المخالیط بین كل  ،العالم
 .الكربون ة منملیون ذر

وضع العلماء في معھد كورتشاتوف تصامیم جدیدة یمكنھا 
الكثیر من مساحات التقنیات الشائعة، إن لم نقل،  ان تقلص

لجیل جدید من  وثمة مشروع. أن تحل محلھا بالكامل
ل كفایة اكبر بكثیر،  عامِ ُ المفاعالت القنواتیة یتمیز بم

ى اآلن، وبشبكة مثمر للوقود في العالم حت وبأجود استھالك
خارجیة محكمة  محسنة ومعززة للتبرید والتبخیر، وبھیكلیة

ویعتقد الخبراء ان مستقبل بناء المفاعل . اإلغالق لزاما
ارتباط بالتفاعالت النوویة التي تستخدم  أصبح على
ووسائل  مباشرة من دون مواد" السریعة"النترونات 

وھو ما یجعل المفاعالت  ،النیتروناتتخفیف سرعة تلك 
واألھم من ذلك انھ . بعدة مرات تكاثفا وأكثراصغر حجما 

بعد  في الدورة الوقودیة، 238 –سیتیح استخدام الیورانیوم 
. إلیھاأن مثل حتى اآلن مادة مصاحبة ما من حاجة ماسة 

تشكل " النافلة"ان ھذه المادة  االعتباربعین  أخذنا وإذا
 إذایوم الطبیعي فإن البشریة، من مكونات الیوران% 99

تعلمت استثمارھا واستھالكھا، ستنسى مشكلة الطاقة آلالف 
  .السنین
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مؤسسة  أول ومن ھذه الناحیة كان المعھد. األساسیة لعمل معھد كورتشاتوف االتجاھاتالحراریة أحد  تشكل الدراسات النوویة
بین جدران ھذا المعھد بالذات تم اختراع وصنع  دأت البحوث النوویة الحراریةللبحث العلمي في روسیا واإلتحاد السوفیتي ب

 .الیوم اعتمد كأساس لبناء أول مفاعل نووي حراري تجریبي" توكاماك" جھاز نووي حراري عرف بأسم أول
  

 أوالبالزما الفائقة الحرارة لنظائر الھیدروجین لفترة زمنیة طویلة بھذا القدر  یتطلب التفاعل النووي الحراري استمرار بقاء
بشكل طوق ذي ملفات  صنع حجرة أي" توكاماك"وقد أظھرت التجربة ان العلماء السوفیت الذین طرحوا فكرة  .ذاك

 .المعضلة حل ھذه إلىكھرمغناطیسیة كانوا اقرب الناس 
  

حجرة مفرغة من یتمثل في " توكاماك"ان أساس 
وتطلق على ھذا الشكل الھندسي  .الھواء بشكل طوق

 ولھذا فان الحجرة ." torus "اسم الطوق وبالالتینیة
. ویتم فیھا احراق البالزما. الشكل" طوقیة" تكون

كھربائي  ویلف الطوق بحلقات من ملفات مغناطیس
وتقوم . قوي یضغط بمجالھ على السیل البالزمي

بطرد البالزما  في وسط الطوق الوحدة الكھربائیة
" والجھاز الذي نراه اآلن ھو . في حركة دائریة

. التوكاماك من آخر جیل اي –" 15 –توكاماك 
ونصب فیھ اقوى مغناطیس كھربائي فائق التوصیل 

ویقول الخبراء الروس إن اإلمكانیات  .في العالم
 15-جھاز توكاماك "التجریبیة التي یوفرھا 

ا، تعتبر بحكم خصائصھ الممیزة لتسخین البالزم"
 .العالم فریدة من نوعھا ولیس لھا مثیل في

في العالم في معھد " توكاماك" جھاز أولصنع 
كان لنشر ذلك النبأ  .1955كورتشاتوف في عام 

كیف ال وقد . في العالم اإلسماعوقع الصاعقة على 
ومنذ ذلك الحین بدأت  .لساخنة وحصرھا ولو لمھلة قصیرة جدااإلتحاد السوفیتي من السیطرة على البالزما ا تمكن العلماء في

العلماء مازالوا یدققون الحسابات النظریة ویجرون التجارب على  ان إال .في البلدان المتطورة ازدھار حقیقي لتقنیات التوكاماك
 .مكتمل العلمي في صنع مفاعل نووي حراري االتجاهالخطوة التالیة لتطویر ھذا  ثم جاءت. البالزما

  

الیوم  أما". توكاماك"مفاعل نووي حراري دولي تجریبي قائم على تقنیات  كان اإلتحاد السوفیتي قد طرح في حینھ فكرة بناء
روسیا والوالیات المتحدة  الذي تشارك فیھ كل من" ایتر"بما لدیھا من خبرة أحد المواقع الرئیسیة في مشروع  فتحتل روسیا

 .األوروبي والھند وكوریا والیابان واإلتحادوكندا والصین وكازاخستان 
  

فھذا المشروع العلمي األساسي یمثل . الطاقة الكھربائیة ألحفادنا الذي یؤمن" ایتر"نعتبر من واجبنا المشاركة في مشروع  إننا
  .والمستجدات ویحمل األمل الى البشریة جمعاء ویمد األیدي الى اجیال المستقبل احدث البرامج

  

صناعة الطاقة  أفضلیاتمن االطالع على  ستتمكنون" نبض المستقبل"دى زیارة مركز كورتشاتوف سویة مع برنامج وھكذا فل
 ،االطالع على المستجدات في مجال الطب النووي ومبتكرات تكنولوجیا النانو النوویة وكذلك من إلىالنوویة الحراریة قیاسا 

 .سوفیتي عالم ذري أعظمستتمكنون من زیارة البیت الذي عاش فیھ ایغور كورتشاتوف  كما
  

  .روسیا الیوم: المصدر
http://allsc.info/vb/showthread.php?t=6876  
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 ذرة الھیدروجین
 لطاقة ذرة الھیدروجین اشتقاق جدید

  بقلم أحمد فتحي عضو منتدى الفیزیاء التعلیمي
  

نعلم أن تلك الذرة تتكون من إلكترون واحد یدور حول 
وبتطبیق ، لھذه الذرة ةبروتون واحد وھذا في ابسط صور

قانون كولوم على تلك الحالة فیمكن كتابتھ في الصورة 
 :اآلتیة

F=ke2/r2 

ثابت  kالمسافة بین اإللكترون والبروتون وr  حیث ان
حاصل ضرب e2 لتقریب یوضع مساویا الوحدة ولكولوم و

 القوه بینھم Fشحنتي اإللكترون والبروتون و

یمكن وضع k  وباألخذ في االعتبار التقریب المذكور عن
 :اآلتیةالمعادلة السابقة في الصورة 

F=e2/r2 

یمكن كتابة العالقة ولما كان یمكن من قوانین المیكانیكا 
 بین القوه والمسافة اآلتیة

E=F.r 

 الطاقةE  حیث أن

ولما كان یمكن كتابة العالقة بین الطاقة والمسافة في 
 اآلتیةالصورة 

Er=ħc 

 حیث أن

ħ=nh/2π 

 عدد الكم الرئیسي nسرعة الضوء و cوھو ثابت بالنك و

 مع مالحظة أن ھذا الثابت یستخدم في میكانیكا الكم بدون
n   واستخدامھ ھنا ھذا االستخدام ھو استخدام خاص 

كما أحب أن انوه إلى أن المعادلة السابقة وعلى صورتھا 
 وبھذا ، ال داخل النظام المغلق مثل الذرةتلك ال تستخدم إ

 اآلتیةفیمكن كتابة قانون كولوم على الصورة 

F.r2=e2=ħc 

وھى كتلة m  وبتربیع المعادلة األخیرة وضربھا في
 لكترون یكون الناتجاإل

me4=m(ħc)2 

 ولما كان

E=mc2=hν=hc/λ 

 فى الطرف األیمن من المعادلة فتكونm بالتعویض عن

hc/λ=me4/ħ2 

 ومنھا یكون الطول الموجى الناتج ھو

1/λ=2π2me4/n2ch3 

 ħ ھذا بعد التعویض عن قیمة

، لموجياطول لوكذلك اخذ المتوسط الحسابي بین قرأتین ل
وكذلك یمكن معرفة أن ، الھیدروجینوھى معادلة ذرة 

 اآلتیةثابت ریدبرج على الصورة 

R=2π2me4/ch3 

  

 .نفس صورة استنتاج ذرة بوھر للھیدروجین ھيوھذه 

  

    

http://www.hazemsakeek.com
http://www.allsc.info
http://www.4electron.com


19  ومنتدى عالم اإللكترون ومنتدى قصة العلوماء التعلیمي یزیمنتدى الف       )2009العدد السادس ابریل (مجلة الفیزیاء العصریة 
www.hazemsakeek.com & www.allsc.info & www.4electron.com 

  

  النانوتكنولوجي دروس من الطبیعة في
 .جامعة الطائف، المملكة العربیة السعودیة_قسم الفیزیاء_ بقلم عطیھ البردي 

  الفیزیاء التعلیميعضو منتدى 
 

الكائنات الحیة  إنیمكن فھم  ال انھیدل على  یوجد ما ال: " قال الفیزیائیة محاضراتھ إحدىریتشارد فاینمان  في 
ً لقوانین الفیزیاء، نحن عبارة عن  من الذرات یعاد ترتیبھا وربطھا بطریقة صعبة  أكوامكلھا مكونة من ذرات وفقا

ربما تسمح قوانین الفیزیاء لعدد محدود من العملیات والتفاعالت ولكن ھذا ال یعني بالفعل ان تقنیة النانو . ومحددة
ھذا العلم مثل  تطور تظھر معفي الطبیعة،فھناك بعض المشاكل التي بدأت  تستطیع ان تطبق  وتستنسخ كل ما

 The Sticky and)ذي دب بین العالمین دریكسلر و سمالي حول التكوینات الجزیئیة المشھور بـ   الخالف ال
The Thick Fingers)   سمالي لیبدأ النقاش حول معوقات و عقبات تقنیة النانو اقترحھاو التي  

  
ھو التالعب بالذرات  الرئیسيعلي الرغم من ذلك فالھدف 
تتعارض مع قوانین الفیزیاء  بكل الطرق الممكنة والتي ال

علیة من األسئلة التي تدور  اإلجابةنستطیع  واالستفادة مما
  .الحيحول عالمنا 

كبیرة  اھتماماتمنذ أوائل القرن العشرین أصبح ھناك 
بدراسة القوانین الفیزیائیة مع بعض التغییرات التي أدى 

 النسبیةنظریات جدیدة مثل  نظریة   ابتكارى بعضھا إل
 اھتمتالنانو  فتكنولوجیا االمتدادوعلى ھذا . ألینشتاین

 الفیزیائیة األبعادبكیفیة تغیّر قوانین الفیزیاء عندما تتغیر 
والسؤال ھنا ھو ھل . نانومتر 100-1وتصل إلى ما بین 

اإلجابة   ؟تتغیرا ألبعادمتناظرة عندما  زیائیةیالفالقوانین 

 : علي ھذا السؤال كانت بالنفي من قبل جالیلیو في كتابة
“On Two New Sciences”   

ولكننا الیوم نعلم ان خصائص المواد تعتمد على أبعادھا 
إذا فتغییر األبعاد .على أساس انھا ذریة في الطبیعة

للمواد ینتج عنة خصائص وممیزات قد تكون  الفیزیائیة
ً عن خصائص  ھذه .ھا كأجسام  كتلیة ضخمةمختلفة تماما

الخصائص مجتمعة تعطي إمكانیات كثیرة تخدم  كثیر من 
عجزت المواد الكتلیة عن عملھا، فعلى سبیل  التيالتطبیقات 

المثال القوانین الكالسیكیة لم تعد قادرة على التحكم في 
الفیزیائیة النانویة ولكن یظھر ھنا خلیط من القوى  األنظمة

 ھذهعن سلوكیات  المسئولةرات  الكمیة الكھربیة والمؤث
  .األنظمة
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األنظمة  ھذهلیس ھناك من جدل أن المكان األنسب لفھم 
النانویة ھو داخل الخلیة الحیة حیث أنھا عبارة عن مصنع 
نانوى یتم التحكم بكل محتویاتھا بواسطة ھذة القوى 
والقوانین الحدیثة ولذلك فھي تعتبر نقطة البدایة للتعرف 

داخل  الخلیة یوجد تجمعات جزیئیة . على خفایا ھذا العلم
المرن تقوم  ومحركات منھا الصلب ومنھا استشعاروأجھزة 

بالنقل والتوصیل والحمایة ومھام أخرى  وتتراوح أبعادھا  
لذلك فالخلیة ).       1شكل رقم( نانومتر 200-0.2مابین 

فقط  بل   حيجسیم  إنھایجب دراستھا علي   الحیة ال
والطب تشترك فیھا  بقیة العلوم منھا الفیزیاء والكیمیاء 

یلي سوف نتطرق  وظائفھا وفیما واستنساخللتعرف علیھا 
ف وكیفیة االستفادة منھا لبناء أنظمة ئالوظا ھذهلبعض 

  .غیر حیویة أونانویة مشابھة سواء كانت حیویة 
  

 )1(شكل 
  

  مبادئ تقنیة النانو في الطبیعة
ر بواسطة علماء التقنیة  . Nanomachinesظائف محددة أو ما یسمى بناء أنظمة نانویة تقوم بأداء و المبدأ األساسي ھو وّ ُ قد ط

من العلیات الحیویة للبناء الذري والتالعب بالذرات مثل عمل  Bottom upالحیویة یجدر بالذكر أن التكوین التصاعدي 
الربط ) 1( Self-orgnization ،:بتقسیم ھذه العملیات إلى أربعة أقسام و ھي) وایتسایدس(لذلك قام العلماء مثل . اإلنزیمات

 .التجمیع الذاتي) 4( التنظیم الذاتي) 3(البلمرة التساھمیة، ) 2(اھمي المتتابع، التس

في تصمیم وبناء جزیئات ذكیة وبولیمرات شبیھة بالطبیعیة إال أن  ءيالشعلى الرغم من أن النھج المذكور ھنا قد نجح بعض 
ً في    .Self-assembly التكوین أو التجمع التلقائي باستخدام، تصمیم األبعاد الثالثیة للجزیئاتالبناء الطبیعي یتفوق كثیرا

  :منھاائي والتعرف التلقائي للجزیئات وھناك العدید من القوى والمؤثرات الفیزیائیة التي تتحكم في عملیات التكوین التلق

  :قوى التشتت) أ(

    
  )3(شكل )                                                2(شكل 
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  كل ما یحتاجھ معلم الفیزیاء یجده في موقع واحد ھو

  "موقع معلم الفیزیاء"
 .، ویشرف علیھ قسم المعلمین في الجمعیةالجمعیة العلمیة السعودیة للعلوم الفیزیائیةیتفرع من موقع 

 

 .راقیة تفید أبناءنا الطلبة و الطالباتمعلم فیزیاء ذا كفاءة علمیة وتربویة عالیة ینفذ برامج فیزیاء  :الرؤیة
 

االرتقاء بمستوى تعلیم الفیزیاء في المملكة العربیة السعودیة من خالل رفع كفاءة معلمي الفیزیاء وذلك بتزویدھم  :الرسالة
  .بالخبرات والمھارات والمعارف المتخصصة

  

http://www.sps.org.sa/TeachersCorner/Default.aspx 
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مباشرة لتفاعالت كھربیة نانویة، فعند  نتیجةھذه القوى ھي 
عدد من الذرات في نظام معین فإنھ ال  االعتباراألخذ في 

یكون فیھا عدد متساوي من الشحنات الموجبة والسالبة أو ال 
في ھذه . تكون موزعة بالتساوي كما في جزیئات الماء

الحالة فإنھ سوف یكون ھناك قوى كھربیة متخلفة والتي 
النانویة حیث أنھا تتالشى في  األنظمةعلى  حصیریاتؤثر 

   .بسبب تعادل ھذه القوى األجسام الكتلیة

  :قوى التنافر) ب(
ھذه القوى ھي التي تعمل على مواجھة قوى التشتت حسب 
ً ما على  مبدأ باولي، فإذا كانت قوى التشتت تساعد نوعا
تفاعل الجزیئات فیما بینھا فإن قوى التنافر تحاول منع ھذه 

ھنالك بعض  .الجزیئات من التداخل مع بعضھا البعض
تنتج من تفاعالت الجزیئات مع بعضھا مثل  القوى األخرى

القوى الناتجة من النفور من الماء و كذلك الناتجة من 
من األمثلة على ھذه القوى ھو ما . الروابط الھیدروجینیة

وكذلك ما یحدث )  2شكل (یحدث للبروتینات من طي 
  ).3شكل (لجمیع الجزیئات الغنیة بالكربون 

  

  :یة في الطبیعةكیف نتعلم من األنظمة النانو
ھنا سوف نسرد بعض األنظمة النانویة الطبیعیة بشئ من 
التفصیل مع شرح عملھا وإمكانیة تطویرھا أو تقلیدھا و إلى 

  . أي مدى توصل الباحثون إلى ما یطمحون للوصول إلیھ

 Nanoassemblersالتجمعات النانویة 

  
  4شكل 
  

عبارة عن الرایبوسوم ھو أشھر األمثلة على ھذا النوع فھو 
كیان معقد سوف یستغرق عدة سنوات للتعرف على 

الرایبوسوم ھو في األساس   ).4شكل(تفاصیلھ البنائیة 
لكثیر من األسرار التي عبارة عن آلة نانویة تحتوي على ا

یعمل على بناء البروتینات التي لھا تقنیة النانو، ربما تخدم و
 ) RNA(حیث أنھ یترجم البیانات المخزنة في 

  :ظ البیانات و تشفیرھاحف
عن حفظ الشفرة  المسئولیوجد في الخلیة جزئ حیوي ھو 

لبناء األنظمة النانویة الحیویة داخل  وھو عبارة عن نظام 
الخلیة و الذي یعرف بالحمض .    تخزین كثیف وفعال

 ) DNA(النووي 
منھا كأداة قویة في  لالستفادةلذلك فإن ھناك جھود عظیمة 

  .األخرى االستخداماتمجال علوم الكمبیوتر و العدید من 

 :ومحوالت الطاقة االستشعارأجھزة 
ومحوالت الطاقة في  االستشعاریوجد العدید من أنظمة 

عن تحویل  والمسئولةاإلنسان مثل المستقبالت الحیویة جسم 
 أو باسمطاقة الفوتونات إلى إشارات البروتینیة والمعروفة 

عن مدى الرؤیة  مسئولةكھربیة، كما أنھا  )Opsin(بسین 
ھذا یعتبر مصدر إلھام و تحدي للتطبیقات . في العین

حیث أنھ یمكن  استشعارالمستقبلیة المشتملة على أجھزة 
  .ھذه األنظمة بعد فصلھا عن بیئتھا الطبیعیة استخدام

بة عن من ناحیة أخرى فإن التعرف التلقائي للجزیئات الغری
الجسم والذي تقوم بھ بعض الجزیئات الحیویة كما في 
حاستي الشم والذوق یعتبر من الحقائق المذھلة التي ربما 

كأنظمة معزولة فما ھي إال عبارة  لالستنساختكون قابلة 
عن بروتینات مستقبلة تتحد مع ما تتعرف علیھ من جزیئات 

من ثم ثم تقوم بإرسال اإلشارات العصبیة إلى الدماغ و 
یوجد الیوم دائرة بحثیة واسعة لدراسة طرق عمل . تحلیلھا

ھذه األنظمة و بناء أنظمة نانویة مشابھة تقوم بھذه المھام 
  .في أساط معزولة

من األمثلة على الكیفیة التي یمكن أن تستخدم فیھا تقنیة 
البلوریة  Otolithھو األنظمة البیولوجیة  استشعارالنانو 

 .ة السمعاسح استخدامالجاذبیة األرضیة  استشعارفي 
ً ھناك على سبیل المثال عملیة التمثیل  في النباتات أیضا
ً والتي یمكن التعلم منھا في تحو یل الضوئي والمعقدة جدا

ومازال التطویر جاري  نآلاالطاقة الشمسیة حیث أنھ إلى 
ھنا تبدأ مھمة . ذا الغرضھفي فعالیة أشباه الموصالت ل

 اصطناعيعلى تقنیات النانو لعمل تمثیل ضوئي العاملین 
ً لعمل النباتات، و في ھذا المجال فقد نجح البروفسور  محاكاة

 .ھو وفریقھجراتزل 

في تطویر نوع جدید من الخالیا الشمسیة التي یقوم عملھا 
على الصبغات الحساسة النانویة الواقعة بین الطبقات 

  .للسرامیك النانویة

http://www.hazemsakeek.com
http://www.allsc.info
http://www.4electron.com


23  ومنتدى عالم اإللكترون ومنتدى قصة العلوماء التعلیمي یزیمنتدى الف       )2009العدد السادس ابریل (مجلة الفیزیاء العصریة 
www.hazemsakeek.com & www.allsc.info & www.4electron.com 

 :وسائل إستكشافیة
قبل نصف قرن من اآلن بعض العلماء مثل ریتشارد 
فاینمان قال بأنھ إذا تمكنوا من معرفة ما یحدث داخل الخلیة 
بالتفصیل فإنھم سیكونوا قادرین على التعلم منھا 

الیوم ھذه الطرق والوسائل متوفرة وباإلمكان . استخدامھاو
الذي داخل الخالیا الحیة بكل سھولة و رصد كل ما یحدث

یوجد . للعلماء والباحثین تحلیلھا على المستوى الذريسمح 
العدید من الوسائل والتقنیات المتعددة الخصائص والمھام 
وسوف نقتصر على شرح بعض منھا، فمن ھذه التقنیات 

  :التي ظھرت مع ثورة تقنیات النانو ما یلي

  
 Scanning Tunnellingمجھر المسح النفقي ) 1(

Microscope  
  )5(شكل 

ً، لذلك فإن  عن أسطح الترتیبات المكانیة على الرغم من أنھ قد ال الذي یستخدم للكشف یكون مناسب للمواد العازلة كھربیا
  .یوضح میكانیكیة عمل ھذا المجھر) 5( شكل. المطلوبةللبروتینات قد ال یعطي البیانات  استخدامھ

  

  Atomic Force Microscope مجھر القوى الذریة) 2(
قیاس القوى المیكانیكیة والكھربیة بین جزیئات العینات والطرف المدبب للجسر الذي یستخدم  ،عدیدة منھا استخداماتوالذي لھ 

على الكشف عن الخصائص الخلویة  ھذا المجھر أثبت أنھ قادر. نانومتر 20-5في ھذا المجھر والذي یبلغ قطر رأسھ حوالي 
  ).6،7( ھذه التقنیة وطریقة عملھا موضحة في الشكل. نانومتر 0.1بوضوح یصل إلى تفاعالتھا الداخلیة و
 

 
  

  )7(شكل )                                            6(شكل 
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 التصویر البلوري باألشعة السینیة) 3(
X-Ray Crystallography  

ھذه التقنیة تقوم بإعطاء أكثر معلومات 
یمكن الحصول علیھا لتركیب و تنظیم 
الذرات حیث أن المعلومات الناتجة ھي 
عبارة عن مخططات ثالثیة األبعاد تعبر 
عن الكثافة اإللیكترونیة لذرات العینات 

شكل . ناتجة من حیود األشعة السینیة
  .   یوضح عمل ھذا الجھاز) 8(
  

 : عوقاتالمستقبل و الم
ً أن التحدي الذي یواجھ  كما ذكرنا مسبقا
العلماء و الباحثون في مجال تقنیات 
النانو ربما یكون الفھم الوافي لوظائف 
األنظمة الحیویة الدقیقة والذي یمكن أن 
یساعد في بناء أنظمة نانویة بشریة 

. في عدد من التطبیقات المستقبلیة استخدامھاالصنع لھا نفس الوظائف التي یمكن 
أغشیتھا التي سوف ینتج عنھا العدید تعدیل الخلیة وو ھندسةیدخل ضمن ھذا المجال 

من اإلنجازات العلمیة مثل بناء أعضاء حیویة كاملة وإصالح التالف من ھذه 
األعضاء حیث یعتبر الجینوم أو المخزون الوراثي من أھم النقاط التي یركز علیھا 

  .حثونالبا
للسعي وراء ھذه اإلنجازات إال أن  الدءوبعلى الرغم من الجھود المبذولة و العمل 

ھناك العدید من العقبات التي یجب أن تأخذ في الحسبان مثل العمر الزمني القصیر 
التي یتدخل فیھا عدد الموجودة في كیفیة التحكم بھا و لھذه األنظمة وكذلك الثغرات
حرارة والحموضة والملوحة، ولیس ھناك إال واحد من من العوامل مثل درجة ال

أنظمة جدیدة لھا  استحداثخیارین إما السیطرة على ھذه األنظمة في ھذه البیئات أو 
  .القدرة على مقاومة ھذه العوامل

ً فإن  ، األنجحالنانو الحیویة موجودة منذ خلق اإلنسان و تعتبر كذلك  تكنولوجیاوأخیرا
. غیر الحیویةاألنظمة الحیویة وولذلك فإنھ البد من التعلم منھا وتطبیقھا على 

التالعب بھذه األنظمة سوف یجلب الكثیر من لتطورات المستقبلیة في التصمیم وفا
التحدیات لھذه التقنیات المتناھیة في الصغر على الرغم من و جود بعض الوسائل 

  .ھا أعالهالمتناھیة في الدقة والمذكور بعض من
  

  :المراجع
(1) Donald Voet¤ Judith G. Voet¤ Biochemistry (John Wiley & Sons¤ 1995). 
(2) Mark Ratner¤ Daniel Ratner¤ Nanotechnology¤ a gentle introduction to 
the next big (Prentice Hall¤ 2002) 
(3)  Richard Feynman¤ The Feynman Lectures on Physics (Addison- 
Wesley Publishing Company¤ 1977 paperback edition) 
(4)  www.nanonet.go.jp 
(5)  www.rcsb.org 
(6)  Robert Kelsall¤ Ian Hamley¤ Mark Geoghegan¤ Nanoscale Science and 
Technology (Wiley¤ 2005) 

)8(شكل   
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نة الھجریّة ھي  ورة الطبیعیة بشھادة الفیزیاءالسّ  الدّ
  عضو منتدى الفیزیاء التعلیمي مراد أحمد أبوعمرو: بقلم

 

إنّ الحمد   نحمده ونستعینھ ونستغفره ونستھدیھ، ونعوذ با  من شرور أنفسنا ومن سیّئات أعمالنا، من یھد هللا 
ّ لھ وحده ال شریك لھ، وأشھد أن محمداً عبد هللا ورسولھ، وأشھد أن ال إلھ إال هللا .ومن یضلل فال ھادي لھ ،فال مضل

ین كلھ ولو كره الكافرون   أرسلھ هللا تعالى بالھدى ودین الحقّ لیظھره على الدّ
وء من القرآن الكریم، وذلك عندما قام أحد الباحثین  ّ حساب سرعة الضّ ً  -أما بعد، فقد تم باالجتھاد  -جزاه هللا خیرا

رعة في تفسیر اآلیة الخامس ة من سورة السجدة، وذلك من أجل حساب سرعة العروج المعني في اآلیة فكانت السّ
وء بط ھي سرعة الضّ  .فكان ھذا االجتھاد من ھذا الباحث فتحاً في مجال اإلعجاز العلمي في القرآن الكریم ،بالضّ

  

رعة، فمن خالل اجتھاد الباحث، بعد توفیق هللا لھ، قد علم أنّ  أما كیف تمّ حساب السّ
العروج المعني في اآلیة یقطع في زمن یوم واحد، المسافة التي یقطعھا القمر في ألف 
وء رط ال یتحقق إال إذا كان العروج بسرعة الضّ ة، فكانت المفاجئة أنّ ھذا الشّ  .سنة قمریّ

جارب  ّ ة التي اعتدت القیام بھاوفي أحد الت ّظریّ سبیة، ، والمتعالن ّ كافؤ في الن ّ قة بمبدأ الت ّ ل
ً أذھلني، ویشبھ ما توصل لھ الباحث ً غریبا مة السابقةاكتشفت أمرا   ، كما في المقدّ

 

وء والقمر؟  ما الذي توصلت لھ، وعالقة ذلك بسرعة الضّ
ة ، بحیث ال م التي تتحرك في الفضاءامعلوم من خالل مبدأ التكافؤ، أنّ األجس تتعرض لقوّ

ة الجاذبیة  .، فھذه األجسام تكون في حالة انعدام وزنتمانع قوّ
ة  إنّ انعدام الوزن لھ تأثیرات خطیرة على جسم اإلنسان في حال استمرار البقاء فیھ لمدّ

فر في الفضاء د ،أكثر من ثالثة أسابیع ھ لو أراد إنسانٌ السّ ّ ھ ود تسارعون وجلذلك فإن ّ ، فإن
 .في السفر في الفضاء االستمرارسیعاني من تأثیرات انعدام الوزن، ولن یتمكن من 

ب على ھذه المشكلة ّ تي یسافر بھا ذلك اإلنسان ، علینا تزوید المركبة الفضائیة الولكي نتغل
سارع مساو ولكي یكون في وضع یشبھ وضع األرض، بتسارع ّ ، فیجب أن یكون ذلك الت
ً لتسارع  ً أم خطیّا ة، سواءٌ أكان ذلك التسارع مركزیا  .الجاذبیة األرضیّ

ك بتسارع خطي مساو  سارع الخطي، أي أنّ مركبتنا ستتحرّ ّ في دراستنا ھذه سنختار الت
ً بجاذبیة كما لو  لتسارع الجاذبیة األرضیة، وفي ھذه الحالة فإنّ رائد الفضاء سیبقى متمتعا

 .كان على األرض

وء، وھي ولكن ھنالك مشكلة، ة معیّنة سرعة الضّ الحد  وھي أنّ ھذه المركبة ستبلغ بعد مدّ
بیعة ّ   ، لذلك ال بدّ للتسارع أن یتوقف عندئذاألعلى للسرعة في الط

ب رائد الفضاء على ھذه المشكلةولكي یتغ ّ ، فعلیھ أن یقوم بإبطاء سرعة المركبة بتسارع ل
ل الم ّف، ثمّ یعود یعجّ ً حتى تتوق ة أیضا وء وھكذاالجاذبیّ ، في ركبة حتى تبلغ سرعة الضّ

 .دورات متتالیة
وء، ف من الالزم لكي تبلغ المركبة سرعة الضّ یمكن ذلك من خالل لو أردنا حساب الزّ

كون ، على اعتبار أنّ معادالت الحركة من المركبة بدأت الحركة من السّ ، لذلك فإنّ الزّ
الیة ّ  : یعطى من المعادلة الت

t = c/g 
من والذي یساوي ومن خالل التّ  الیة للزّ ّ عویض في المعادلة األخیرة نحصل على القیمة الت

 .ثانیة 30591067.14

قم األخیر إلى أیام حیث  إنّ المفاجئة ھي عند تحویل الرّ
من باألیام  ھذه القیمة . یوم 354.063یساوي أنّ الزّ

بط  ل سنة قمریّة بالضّ ّ ساعة ) + یوم  354( األخیرة تمث
 . ونصف ودقیقة

ة  بیعیّ ّ ة الط منیّ ورة الزّ تیجة األخیرة، بأنّ الدّ ّ توحي الن
نة الشمسیّة ة ولیست السّ نة القمریّ  . لألرض، ھي السّ

 ً ة، بناء ولو أردنا حساب قیمة تسارع الجاذبیة األرضیّ
ة سیعطى من عل ى ھذه الحقیقة، فإنّ تسارع الجاذبیّ

 : المعادلة التالیة

g = c/354day 
 . 2ث/م 9.80175174وھذه القیمة تساوي 

ة، لحساب سرعة  ویمكن الحصول على عالقة ریاضیّ
صلنا لھ كالتالي وء من خالل ما توّ  : الضّ

c = (354day) g 
ل من  نالحظ ھنا أنّ ھذه النتیجة التي أظن أني أوّ
نة  وء والسّ اكتشفھا، ھي ثاني ارتباط بین سرعة الضّ
ة، حیث أنّ  نة اإلسالمیّة الشرعیّ ة والتي ھي السّ القمریّ
نة  شرائع اإلسالم تقوم على أساسھا، ال على أساس السّ

عُ للغرب ّظام العالمي المتبّ ة التي یقوم علیھا الن مسیّ  . الشّ

ً على ما سبق، لعلمنا  ولو احتكمنا للفیزیاء وحدھا بناء
أننا نحن البشر على ھذه األرض التي خلقھا هللا لنا، 

ّ : (حیث قال ً ثم ھو الذي خلق لكم ما في األرض جمیعا
اھنّ سبع سماوات وھو بكل شيء  ماء فسوّ استوى إلى السّ

ة 29البقرة، آیة  ( علیم نا نخضع لدورة خفیّ ّ ، لعلمنا أن
د كلّ  نة القمریة أو السن 354تتجدّ ة یوم، وھي السّ

ة  . الھجریّ
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 مبدأ الھلوغرافیا والھلوغرام الكوني
 الصادق  مشرف منتدى الفیزیاء الحدیثة والنظریة النسبیة:  الكاتب

 
بإجراء تجربة تبین فیما بعد انھا واحدة من أھم  Alain Aspect وفى جامعة باریس قام فریق من الباحثین بقیادة االین اسبكت 1982في العام 

أو الصحف الیومیة، وفى حقیقة ما لم تكن انت من المداومین  بالطبع ربما لم تسمع بھذه التجربة في نشرات األخبار.التجارب في القرن العشرین
سبكت ربما على قراءة المجالت العلمیة فبالتأكید لم تسمع أبدا باسم االین اسبكت ومع ذلك ھناك العدید من العلمیین من یعتقد بان اكتشاف االین ا

والتي وضعھا كل من البرت اینشتاین وزمالئھ بولدلسكى و  EPR ةتجربة االلین ترتبط بتجربة أخرى ھي تجرب  .یغیر وجھ العلم إلى األبد
 .روزین وذلك لدحض میكانیكا الكم على أساس ان مبدأ باولى االستبعادى یتعارض مع مبادئ النظریة النسبیة الخاصة

 اكتشف اسبكت وفریقھ أنھ تحت ظروف معینة فان الجسیمات دون الذریة مثل اإللكترونات قادرة على االتصال فیما بینھا اَنیا والتأثیر على
سنتیمتر أو ملیون سنة ضوئیة،  1وال یھم ما إذا كانت المسافة الفاصلة بینھا ھي .بعضھا البعض بغض النظر عن المسافة التي تفصل بینھا

 باإللكترون أخر في مجرة اندرومیدا مثال أنیاترون الموضوع أمامك ھنا في مكتبك یؤثر ویتأثر فاإللك
  

على نحو ما یبدو أن كل الجسیم دائما یعرف بالضبط ما تقوم 
المشكلة مع ھذا العمل الفذ ھو أنھ ینتھك . بھ بقیة الجسیمات

 یمكن ان مبدأ أینشتاین المعمول بھ منذ فترة طویلة؟، أنھ ال
یحدث اتصال بین اي جسیمین بسرعة أكبر من سرعة 

ألن السفر بسرعة أكبر من سرعة الضوء ھو بمثابة .الضوء
كسر لحاجز الزمن ، وھذا االحتمال قد جعل بعض علماء 
الفیزیاء ان یقوم بمحاولة إلیجاد طرق للتفسیر بعید عن نتائج 

یم إیضاحات لكنھ في نفس الوقت قد ألھم اآلخرین لتقد.اسبكت
 .أكثر تطرفا

في جامعة  Bohm على سبیل المثال عالم الفیزیاء دیفد بوم
لندن ، یعتقد ان نتائج أسبكت توحي بأن الحقیقة الموضوعیة 
ال وجود لھا، وذلك على رغم مما یبدو من صالبة إال ان 
الكون ما ھو إال توھم ، رائع وھائل لتفاصیل صورة 

 .المجسمة عمالقة

سبب الذي جعل بوم یقدم تلك الصورة المذھلة لكي نفھم ال
وشدیدة الغرابة ، یجب على المرء أوال أن یفھم قلیال عن 

الھلوغرام ھو صورة ثالثیة األبعاد یتم انتاجھا .الھولوغرام
 .بواسطة أشعة اللیزر

لكي نصنع صورة مجسمة ، یجب أوال ان نضع الجسم 
ع لیزر أخر ثم یبدأ شعا.المراد تصویره في ضوء أشعة لیزر

في االنعكاس من األول وما ینجم عن ذلك ھو نمط التدخل 
 .الذي یتم عرضھ على فیلم

وبمجرد ما یتم تعریض الفیلم إلشعاع لیزر آخر، سوف 
 .تظھر صورة ثالثیة األبعاد للجسم األصلي

 

 
 

 :الكل في كل جزء
وثالثیة األبعاد لھذه الصور لیست ھي السمة الوحیدة التي 

فإذا قطعنا صورة الھلوغرام لجسم ما .الھولوغرام یتمیز بھا
إلى نصفین ثم قمنا بإسقاط أشعة اللیزر ، فإننا سوف نجد كل 
نصف قد احتواء على صورة الجسم كاملة ،في الوقع حتى لو 
قسمنا النصفین إلى نصفین آخرین فان كل قصاصة من الفیلم 
سوف تظل دائما محتویة على نسخة صغیرة من النسخة 

وخالفا للصور االعتیادیة نجد ان كل جزء من .صلیة األ
یحتوي على جمیع المعلومات ) الھلوغرام(الصورة المجسمة 

 .التي تمتلكھا الصورة الكاملة
 

ھذه النظرة ھي التي قادت بوم القترح طریقة أخرى لتفسیر 
نتائج أسبكت حیث ان بوم یعتقد ان السبب الذي یجعل 
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بغض (لى االتصال فیما بینھا األجسام دون الذریة قادرة ع
، ال یرجع في األساس )النظر عن المسافة التي تفصل بینھا

إلى ان ھذه األجسام تتبادل فیما بینھا نوعا من اإلشارات 
الغامضة التي تسیر بسرعة اكبر من سرعة الضوء، ولكن 
السبب ھو ان المسافة التي تفصل بین ھذه الجسیمات ما ھي 

، وھو یقول أیضا على مستوى )صال غیر موجود أ(إال وھم 
أعمق للواقع نجد ان ھذه الجسیمات دون الذریة لیست 
كیانات فردیة ، ولكن ھي في الواقع امتدادا لنفس الشيء 

 .األساسي
لیعطى بوم صورة تسھل تصور ما یعنیھ قام بوضع المثال 
التوضیحي التالي تخیل حوض ماء وبھ سمكة، وتخیل أیضا 

ان ترى السمكة مباشرة وكل معلوماتك عن انك ال تستطیع 
وحدة ) تلفزیون(الحوض وما یحتویھ تأتى من كمرتى تلفزة 

تصور الحوض من الجھة األمامیة للحوض والكمرة الثانیة 
وأنت عندما تنظر إلى .تصور الحوض من الجھة الجانبیة 

شاشتي التلفزة ربما تفترض ان السمكة على كل شاشة 
ن الكمرتین تصوران من زاویتین تختلف عن األخرى و ال

مختلفتین فان أي صورة تختلف عن األخرى، ولكن عندما 
تستمر في عملیة مشاھدة السمكتین سوف یتبین لك في نھایة 
األمر ان ھناك عالقة بینھما، فعندما تلتف احد السمكتین 

الختالف (تلتف األخرى أیضا ولكن بطریقة مختلفة قلیال 
اجھة أحداھما مقدمة الحوض فان فإذا و) الزاویة طبعا

وحتى اآلن إذا كنت ال .األخیرة سوف تواجھ جانب الحوض
تزال غیر مدرك للوضع العام سوف تستنتج ان السمكتین 
نى فإذا تحركت واحدة تتحرك الثانیة في نفس  َ على اتصال ا
اللحظة ولكن من الواضح ان الوضع الحقیقي لیس كذلك، 

تفسیر ما یحدث بین الجسیمات وھذا بالضبط ما یقولھ بوم ل
وفقا لبوم ان الصلة التي تربط .دون الذریة في تجربة أسبكیت

األجسام دون الذریة بسرعة ظاھریة اكبر من سرعة الضوء 
أي بعد أكثر .تدل على ھناك مستوى عمیق للحقیقة لم ندركھ

تعقیدا یتجاوز منطقنا وھو مماثل تماما لحوض السمك ثم 
ا ننظر إلى األجسام كالجسیمات دون یضیف بوم بقولھ إنن

الذریة كأنھا منفصلة تماما عن بعضھا البعض وذلك ألننا ال 
تذكر إننا نرى السمكة فقط من )نرى إال جانب من حقیقتھا 

شاشتي التلفزة لذلك اعتبرنا ان ھناك اتصال یربط بین 
، وھذه الجسیمات لیست مستقلة عن )سمكتین مختلفتین

ي في أخر المطاف عبارة عن تجسید بعضھا البعض ولكن ھ
لوحدة عمیقة مثل الھلوغرام الغیر قابل للتجزئة على النحو 
المذكور سابقا و مھما قسمنا الفیلم فان صورة كل جزء 

ولما كان كل شيء في .تحتوى على نسخة للصورة الكاملة
الواقع الفیزیائي یتكون من ھذه الیدولونات فان الكون ككل ما 

 ).ھلوغرامیة(لصورة مجسمة ھو إال إسقاط 

باإلضافة لھذه الطبیعة شبھ الوھمیة، فان ھكذا كون سوف 
یمتلك میزات وخصائص مذھلة، لو كانت المسافة الظاھریة 
التي تفصل بین الجسیمات دون الذریة ھي مسافة وھمیة، 
فھذا یعنى انھ عند مستوى أعمق للحقیقة ان كل األشیاء في 

فااللكترونات في ذرة كربون .مطلقة الكون مترابطة بصورة 
في العقل البشرى ترتبط مع كل الجسیمات دون الذریة في 
أي نجم في الفضاء السحیق ومع أي شيء أخر في الكون 
وكل شيء یتداخل مع كل شيء، ، وعلى الرغم من ان 
الطبیعة البشریة قد تسعى لتصنیف وتقسیم مختلف الظواھر 

سام التي ھي بالضرورة في الكون ،فان جمیع ھذه األق
و كل الطبیعة في نھایة المطاف عبارة ) وھمیة(اصطناعیة 

 عن شبكة سلسة متصلة مع بعضھا البعض

 

 بعیدا عن الفیزیاء 
بوم لیس ھو العالم الوحید الذي وجد أدلة تؤكد ان الكون 

حتى ان عالم جراحة المخ كارل الشللى  عبارة عن ھلوغرام،
عشرینات القرن السابق أكد انھ ال في سلسلة من التجارب في 

یوجد مكان معین لتخزین الذاكرة في الدماغ، حیث قام بتعلیم 
فئران للتجارب حیل محددة، وبعدھا مباشرة قام بتقطیع 
أجزاء مختلفة من مخ الفأر والحظ ان ذاكرتھ ال تتأثر مھما 

ویتذكر الفأر دائما جمیع  كانت تلك األجزاء المستأصلة،
تعلمھا سابقا وھذا یذكرنا بقاعدة الكل في كل جزء الحیل التي 

وبالفعل بعد أربعین عاما من تلك .التي یتمتع بھا الھلوغرام
التجارب قام بریبرام بوضع تفسیر لتلك الظاھرة حیث یعتقد 
بریبرام ان الذكریات ال تخزن في األعصاب أو تجمعات 
األعصاب الصغیرة وإنما في شكل أنماط كھربیة عصبیة 

وب المخ مثلما تفعل أنماط أشعة اللیزر التي تجوب الفیلم تج
في الصورة الھلوغرامیة ویعتقد بریبرام ان المخ في حد 

ونجد أیضا ان نظریة بریبرام .نفسھ عبارة عن ھلوغرام
تفسر لماذا یستطیع العقل البشرى تخزین كم ھائل من 
الذكریات في مساحة صغیرة مثل المخ، حیث یقدر حجم 

ات التي یخزنھا المخ بعشرة ملیار بت في متوسط المعلوم
 .عمر اإلنسان

كما ان ھناك شيء أخر یشترك فیھ المخ مع الھلوغرام وھو 
ارتباط المعلومات داخل المخ مع بعضھا البعض فربما لو 
ذكرت لك معلومة ما فقد ترتبط عندك بصور مختلفة كثیرة 

عة كلمة جدا وال توجد فواصل بین تلك الصور، فمثال ان سم
لون احمر سوف تتخیل جمیع األشیاء الحمراء الورود، 

 المشاعر، إلى أخره من صور  الدماء، الحروب العنف،
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شيء غریب أخر ھو ان اإلنسان یستطیع معرفة مصدر 
الصوت من دون تحریك رأسھ فأنت إذا سمعت صوتا حتى 
لو استخدمت أذن واحدة، تلتفت دائما وبدقة إلى جھة مصدر 

وقد أشار العالم ھوقو زوكار بان المبدأ الھلوغرامى الصوت 
 یستطیع تفسیر ھذه القدرة البشریة

ما ھو مقدار المعلومات المحتواة في غرفة محددة الحجم؟ 
بالطبع إذا طرح علیك ھذا السؤال سوف تصف شكل الغرفة 
! وما فیھا من أشیاء، ولكن ھناك أشیاء ال تراھا داخل الغرفة

وافترض ان الغرفة خالیة من األساس ومن دعنا نبسط األمر 
أي شيء ماعدا الھواء، أذن فھناك عدد ضخم جدا من 

جزئ وكل جزء لھ جزیئات الھواء یقدر تقریبا ب 
سرعة محددة وفى اتجاه محدد في لحظة معینة عند نقطة ما، 

 . وھكذا یوجد قدر ضخم جدا من المعلومات داخل الغرفة

  
اكبر من المعلومات فیجب ان نزید وإذا كنا نرید تخزین قدر 

الضغط داخل الغرفة ونسمح بدخول ھواء إضافي فیتضاعف 
عدد الجزیئات وبالتالي تصبح مھمة وصف الغرفة أصعب 

الحتوائھ على قدر اكبر من المعلومات وتستمر عملیة زیادة 
الضغط ویزداد عدد الجزیئات وعلیھ تتقارب المسافة 

ل الغاز إلى حالة السیولة الفاصلة بین جزیئین حتى یتحو
 .ومنھ إلى الحالة الصلبة وتتوقف العملیة

ولكن ھناك حل أفضل یجعلنا نخزن قدر اكبر من المعلومات 
فإذا كان كل جزئ یحمل معلومة واحدة فإننا بتقسیمھ إلى 
ذرات ومن ثم إلى الكترونات وانویة وحتى االنویة یمكن 

ى إلى كواركات تھشیمھا إلى بروتونات ونیوترونات أو حت
وكل واحد من ھذه القسیمات الصغیرة لھا حركة محددة 

الخ وھكذا نستطیع تخزین قدر ..وموقع معین ووصف كمي 
 ضخم جدا من المعلومات في غرفة محددة الحجم

اآلن یأتي دور النظریة الكمیة ھناك نظریة یحترمھا 
الفیزیائیون النظریون جدا وھى نظریة المجال الكمي ھذه 

ریة تصف مجاالت كمیة وھذه المجاالت الكمیة تعرف النظ
عند نقطة محددة في الزمنكان وعلیھ ال یوجد أي قید على 
صغر الجسیم الموصوف بذلك المجال ویمكن ان یتم تقسیم 
االلكترونات والكواركات إلى أجسام أدق واصغر ویستمر 
ھذه التقسیم إلى ماال نھایة ویصبح بمقدورنا تخزین حجم 

ولكن ھناك .ي من المعلومات في غرفة محددة الحجم النھائ
ثمن یجب دفعھ لكي نصل إلى ھذا التقسیم الالنھائي 
للجسیمات وھو احترام مبدأ ھیزنبیرج لالحتمیة والذي ینص 
على إننا إذا كنا نرید رؤیة جسیم صغیر فیجب ان نسقط علیھ 
ضوء طولھ الموجى في حدود عرض ذلك الجسیم وھكذا فان 

األصغر یحتاج إلى طول موجى اصغر وكلما قل  الجسیم
الطول الموجى یزداد تردد الضوء الساقط وعلیھ تزداد 
الطاقة ، ولكي نصل إلى تقسیم اصغر واصغر یجب بذل 

 طاقة ھائلة جدا
وخالصة القول ان حجم النھائي من المعلومات یقابل طاقة 

 ولكن نعرف ان ھناك حد من الطاقة المسموح بھا.ال نھائیة
في حیز محدد من الفضاء قبل ان یتحول ذلك الحیز إلى كتلة 

شدیدة ) تعلمنا من نسبیة اینشتاین ان الكتلة والطاقة متكافئان(
الجذب، تمنع أي جسم من مغادرة سطح ذلك الحیز وحتى ان 
سرعة الضوء لن تكون كافیھ لیھرب من قوى الجذب وھذا 

تحول الغرفة إلى أذن بعد مرحلة ما ت.ما نسمیھ بالثقب األسود
ثقب اسود ولن نستطیع تخزین معلومات إضافیة في الغرفة 
دون ان نزید حجم الغرفة وھكذا یوجد حد محدد من 

 .المعلومات التي یمكن تخزینھا في حجم محدد من الفضاء
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  المركز العلمي للترجمة
  یقدم لكم 

  مترجمة من كتاب الفیزیاء العامة أجزاء 3
  للمؤلف ریموند سیروي

  
  للتحمیل

www.trgma.com 
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  حوار مع ضیف ھذا العدد

  أحمد شریف غانم الحوارأجرى 
  مشرف منتدى الفیزیاء الكھربیة والمغناطیسیة واإللكترونیة

  

  تعریفیة بطاقة
  الدكتور كمال محمد اسعد رشید: االسم

  

  :الجامعي والشھادات الحاصل علیھاالتعلیم 
  مصر/  القاھرةبمرتبھ الشرف جامعھ " الخاصةالفیزیاء "بكالوریوس 

بالقاھرة  األمریكیة الجامعة" الطبیعیةھندسھ المواد والعلوم " ماجستیر 
  مصر/ 

  كندا/ جامعة كالجري " الذریةالنظائر "دكتوراه 
  

  :الوظائف التي شغلتھا
للفیزیاء بجامعھ النجاح  ، أستاذفلسطین/للفیزیاء بجامعھ القدس ، أستاذفلسطین/للفیزیاء بجامعھ بیرزیت أستاذ

  كندا/للفیزیاء بجامعھ كلجري أستاذ )الحالیة الوظیفة(فلسطین /الوطنیة
  

  ؟؟الفلكیةما الذي جعلك مھتم بالفیزیاء 
كي یعمر ھذا الكون ومستقبل  اإلنسانفي رأي، ألنني أرى أن هللا تعالى خلق  البشریةھذا التخصص بالفیزیاء فیھ مستقبل 

في فلسطین منھ ینطلق أول  والفلكیة الفضائیةمرتبط بالسفر للكواكب األخرى، آمل أن أرى یوما مركزا للدراسات  اإلنسان
  .رائد فضاء فلسطیني ان شاء هللا

  

  :المنح والدورات التي حصلت علیھا
العمل في الجامعات  أثناءالتعلیم الجامعي كانت معتمده على منح من الحكومات والجامعات التي درست بھا، و  جمیع مراحل
أو  أوروبیةوالتعلیم، وجمیعھا ممولھ من مصادر  والطاقة البیئةعملت على تأسیس عده جمعیات تعمل لخدمھ  الفلسطینیة

  .بالعالم مختلفةأماكن علمیھ  إلىأو عربیھ من ضمنھا زیارات علمیھ مطولھ  ةأمریكی
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  :الحالیةھل أنت راضي عن وظیفتك 
الجامعي ھي العمل الذي كنت أریده وأحببتھ طوال حیاتي لكني أصبحت أشعر باألسى والحزن في  األستاذ وظیفةأعتقد أن 

  .منھ اقل بكثیر مما نرید ونتمنى والفائدةألن التعلیم الجامعي في أصبح مفرغاً من محتواه وأصبح مسیّس  األخیرة الفترة
  

  التنجیم بعلم الفلك؟؟؟ عالقةما 
  علم الفیزیاء أولھذا العلم بالفلك  عالقةعلمي وال  أساسلیس لھا  شعوذةعلم التنجیم ھو 

  

  ما رأیك بمستوى تدریس الفیزیاء في العالم العربي بشكل عام وجامعھ النجاح بشكل خاص؟
 إحساسالفیزیاء في العالم العربي تدرس بطریقھ تقلیدیھ وغیر مشوقھ تعتمد بشكل عام على التلقین وال تعطي الطالب 

فمستوى الخریجین من قسم  المعاصرةالفیزیاء في العالم الحدیث وال تبین دورھا الریادي في تطور التكنولوجیا  بأھمیة
الفیزیاء بجامعھ النجاح كان في الماضي أعلى بكثیر من الخریجین في الوقت الحاضر لكن بصورة عامھ یعتبر عدد الخریجین 

  .األخرى العربیةمن قسم الفیزیاء بجامعھ النجاح أفضل بكثیر من نظائرھا في الجامعات 
  

  :بتعاد عنھعن تخصص الفیزیاء واال الطلبةما سبب حیاد  
الطالب دائما یبحث عن التخصص الذي یؤمن لھ مستقبال أفضل والفیزیاء ال تعده بأي عمل سوى التدریس في المدارس 

  المتقدمةاألبحاث كما ھو الحال في الدول  الصناعةوالجامعات أحیانا ولیس لھ مستقبل في 
  

  :للطلبةكلمھ أخیره 
للتقدم التكنولوجي الحدیث فھم الفیزیاء على حقیقتھا یجب أن یكون ھدف  األساسوھي  الطبیعیةالفیزیاء ھي ام العلوم 

  .فقط كما ترى الحال في طالب الفیزیاء في الوقت الحاضر العالقةالطالب في الفیزیاء ولیس 
  

  
  مع طالبھ احمد شریف غانم كمال رشیدصورة تذكاریة تجمع الدكتور 
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  في الوجــــود أســرع شيء
  عضو منتدى قصة العلوم Maruko: إعداد

 

إن أسرع   .أو الرصاصة المنطلقة أو الموجات الصوتیة بأسرع شيء في الوجود لیست الطائرة أو الریح
ً إلى  إنھا سرعة كبیرة .میل في الثانیة 300،186یسیر الضوء بسرعة  . الوجود ھو الضوء شيء في جدا

ً یطیر بسرعة الضوء وأن  تصور :یسمى فلویدل دارووإلیك ما ذكره كاتب . درجة یصعب معھا تخیلھا طائرا
 ،قدماً من سطح األرض 16ع افإذا كان الطائر على ارتف .إصابة الطائر في جناحھ ھناك صیاداً ماھراً بوسعھ
 في الثانیة األولى، بفعل جاذبیة األرض، فإن الجسم من على ارتفاعھ إلى األرض وھو االرتفاع الذي یسقط

ونصف  االستواء سبع مرات یكون قد دار حول الكرة األرضیة عند خط، ثانیة واحدةالطائر في ھذه المدة 
 .مرة قبل أن یصل إلى األرض

مائة وستة .میل في الثانیة 300،186وكانت النتائج دائماً تؤدي إلى  .الجبارة عدة مرات بوساطة عدد من العلماء لقد قیست سرعة الضوء
الرقم  ولكن ھذا ،ولیس في ھذا الكتاب أرقام كثیرة لتحفظھا ،قلب علیك أن تتذكره عن ظھر إنھ رقم .وثالث مائة میل في الثانیةوثمانین ألفاً 

 الضوء یسیر بسرعة أقل في الزجاج والماء كما أن. بھا في الفراغ وال یسري الضوء في الھواء بسرعة كالتي یسري.من أھم األرقام بالذات
  .ولكن كیف تكون ھناك أمواج في الفراغ .ما نعتقد ــــ في موجات فالضوء یسیر ــــ على ،إلى سر غامض حول الضوء ھذا ویؤدي بنا  

   .الفراغ للضوء أن یسیر في ھذا الفراغ ؟ ومع ھذا فإن الضوء یسیر في النجوم، فكیف یمكن وعلى ھذا، إذا لم یكن ھناك سوى فراغ بین
وعلى أي حال، ما ھو الضوء؟ ویجرنا ھذا إلى مشكلة أو لغز  الحراري؟ المشكلة عندما تعرضنا لدراسة اإلشعاعھل تذكر أننا تعرضنا لنفس 

  .الضوء عن ماھیة لقد ظھرت بین عھد جالیلیو والعھد الحاضر نظریتان. متعلق بالضوء آخر
تنبعث مندفعة  تركب من مالیین الجزیئات الصغیرة التيأن الضوء ی تموجیة بینما اعتقد آخرون لقد اعتقد البعض أن الضوء ما ھو إال حركة

ولقد انقسم العلماء إلى فریقین یؤكد كل فریق منھما   .والنیران أي أجسام دقیقة تقذفھا الشمس والنجوم والمصابیح. مصادر الضوء من
ً من ھذین واستطاعت أن تفسر  ،قرب إلى الصوابأ إذ كانت وحتى عھد قریب انحاز الناس لنظریة التموجات الضوئیة،  .الرأیین رأیا

إثباتھا فقط  بل أمكن  التجارب التي أجریت بعد ذلك لم یكن تفسیرھا بوساطة نظریة التموجات ولكن بعض.  تجاربھم المختلفة في الضوء
من تموجات، كما  الضوء یتركبفیمكننا أن نعتقد أن . بصحة النظریتین من ھذا بدأ االعتقاد یسود  .بوساطة تكوین الضوء من جزیئات دقیقة

 .في الثانیة میل 300،186حزم من الجزیئات المندفعة بسرعة  أنھ یتركب من
  .أن نفترض صحة كلتیھما ؟ ال أحد یعرف یمكن بأي حال من األحوال فكیف ،والغریب في الموضوع ھو أن ھاتین النظریتین ال تتفقان إطالقاً 

أن  تبطئ تنبعث تموجات غیر مرئیة ال یمكن تزداد سرعة التیار الكھربي أو فعندما. تھ بالكھرباءعجیبة عن الضوء وھي عالق وحقیقة أخرى
رغم عدم  إننا. التموجات الكھرومغناطیسیة أو اإللكترومغناطیسیة إنھا تسمى. اإلحساس بھا كما أنھ ال یمكن ،ترى كأشباح القصص

فإذا كان جھاز الرادیو في حالة استقبال . األجھزة ھو الرادیو وأحد ھذه. ت خاصةرؤیتھا أو إحساسھا ندرك وجودھا بوساطة آال استطاعتنا
ً عندما تضيء أو تطفئ أحد المصابیح الكھربیة بعض فإنك في إنك عندئذٍ تعمل على إبطاء أو إسراع . المنزل في األحیان تسمع تشویشا

(( الكھربیة من قاعدتھ تنشأ  وإذا حركت أحد المصابیح .الكھرومغناطیسیة التي تنبعثالرادیو تلك التموجات  وعندئذٍ یلتقط التیار الكھربي،
وفي كل مرة تحدث تلك األصوات في . التیار الكھربي على بدء أو وقف سریان الرادیو حیث یكون المصباح عندئذٍ عامالً  في)) شوشرة 
لقد قرأت ھذا الرقم من . میل في الثانیة 300،186بـ بسرعة ھائلة تقدروتسیر ھذه األمواج . التموجات الكھرومغناطیسیة بوساطة الرادیو

 .قبل في ھذا الباب
 ، ولكن)شرح كیفیة معرفة ذلك نتیجة للتعقید الشدید في شرحھا یمكنني أن أفیض في وال(میل في الثانیة ھي سرعة الضوء  300،186إن 

والواقع  ،الكھربیة والضوئیة ھما شيء واحد التموجات طیع أن تستنتج أنولعلك تست  .الكھرومغناطیسیة تسیر بسرعة الضوء التموجات
الضوء، فكیف یمكن أن یكونا  الكھرومغناطیسیة، ولكنك ترى إنك ال تستطیع أن ترى التموجات لكن، وعدة مرات لكن، ...لكن  .أنھما كذلك

ً صورتین لشيء واحد؟  .والتموجات وأطوال الموجات شيء صعب الفھم. التفسیر ھو في أطوال الموجة حسناً إن إذا
 ومع .إننا نستطیع أن نرى الضوء ولكن ال یمكننا أن نرى أمواجاً فیھ .الضوئیة توضح ما ھي الموجة  وال یمكنني حتى أن أرسم لك صورة

المسافة بین كل  الموجة ھووطول . الماء أو الصوت تموجات ھذا فإننا نؤمن أن الضوء یسیر في أمواج رغم أن تلك األمواج ال تشبھ
بعض األحیان  ھذه التموجات ذات أطوال قصیرة تكون في وبعض. المختلفة للتموجات الكھرومغناطیسیة ویمكننا قیاس األطوال .موجتین
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ً قد تصل إلى األمیال أقصر من ة، في حین أن لبعضھا أطواال تباین بین  فھناك .قطر الذرّ
میل في  300،186 ولكنھا جمیعھا تسیر بسرعةأطوال األمواج الكھرومغناطیسیة، 

 .الثانیة في الفراغ
. طول معین وألعیننا القدرة على رؤیة التموجات الكھرومغناطیسیة إذا كانت ذات

 شكل تموجات، ولكننا وال نرى التموجات الضوئیة على. وھذه ھي التموجات الضوئیة
ذات طول معین، وأن  تموجات ونحن نعلم أن الضوء یسیر في. نرى الضوء فقط

. أنواع مختلفة من التموجات الكھرومغناطیسیة ھو إال جزء ضئیل واحد من الضوء ما
ً من الموجات المختلفة الطول أكثر من العین، ولذلك آلة التصویر أن وتستطیع ً في الظالم إذا  تستطیع تمیز عددا آلة التصویر أن تلتقط صورا

 .على اللوح الحساس صوراً  ، فإنھا تكونرغم عدم قدرتنا على رؤیتھا. یسیةالكھرومغناطالتموجات  وجدت أنواع معینة من
ً ألطوالھا واآلن فلنحاول ترتیب األمواج س تالمیذ الفصل ،تماماً  الكھرومغناطیسیة في صف تبعا ً ألطوالھم كما یرتب المدرّ إننا عندئذٍ . تبعا

 إنھا تبدو كأنھا. والتي ال نعرف عنھا الكثیر حتى اآلن الكونیة المتناھیة القصر على رسم توضیحي یوضح في أحد طرفیھ األمواج سنحصل
 .وفي قیعان البحیرات من جمیع الجھات وتصل إلى أعماق كبیرة حیث توجد في أعماق المناجم تصل إلى األرض
موجاتھا قصیرة بدرجة  إن. في القصروالكونیة رغم أن موجاتھا متناھیة  من حیث موجاتھا من األشعة فھي أطول (X) أما أشعة اكس

 ولھذا تمكننا ھذه األشعة من تصویر األجزاء الداخلیة .المرئي العادي أن یخترقھا من اختراق الكثیر من المواد التي ال یمكن للضوء تمكنھا
األشعة تخترق الید وتؤثر في فإن ھذه  أشعة اكس، وضع لوح حساس من ألواح التصویر خلف راحة یدك وسلطت علیھ فإذا. في أجسامنا

، ولھذا ال تخترق بھا اللحم أو الدم السھولة التي وال تخترق األشعة العظام أو األجسام المعدنیة بنفس. إلیھ منھا تصل الفیلم في األجزاء التي
فإن أشعة اكس  ظام في الید مثالً،إحدى الع وفي حالة كسر. ولذلك تظھر صورة العظام سوداء قائمة تحت العظام، یتأثر اللوح الحساس كثیراً 

 .اكس تظھرھا داخل جسمھ جسماً معدنیاً كقطعة من النقود، فإن أشعة وإذا ابتلع طفل .تظھرھا
األسنان واللثة والتي ال یمكن رؤیتھا بأي  في ویستطیع طبیب األسنان أن یصور بأشعة اكس الحفر والدمامل

. أما األشعة فوق البنفسجیة فھي أطول من أشعة اكس .عموما عظیم لألطباء نفع فھي لھذا ذات. طریقة أخرى
ھي التي تسبب تلك السمرة  فوق البنفسجیة األشعةوھذه . بقلیل من موجة الضوء الذي نراه بنفسجیاً  أقصر إنھا

ً خالل الزجاج  ال تنفذ إنھا. التي تكتسبھا البشرة من شمس الصیف وھذا ھو السبب في أن فائدة  العادي،جیدا
 .في حالة الحمامات الشمسیة خالل الزجاج لیست مثل فائدة أشعة الشمس الخارجیة الشمس التي تنفذ أشعة

 .البنفسجیة نوع خاص من الزجاج تنفذ خاللھ األشعة فوق ولقد أنشئت في بعض المنازل نوافذ من
 وتستطیع أیضاً تكوین صورة على ،رغم أننا نشعر بدفئھالتي ال ترى الحمراء ا ویلي ذلك في الرسم األشعة تحت

الكھرومغناطیسیة التي  وعد األشعة تحت الحمراء تأتي التموجات الحراریة وھي تلك التموجات. اللوح الحساس
إنھا تلك األشعة التي تكسب أشعة الشمس   .الثانیة میل في 300،186تحمل إلینا الحرارة من الشمس بسرعة 

 .بالحل أو التوصیل انتقال الحرارة باإلشعاع أسرع بكثیر من انتقالھا ھا ھي السبب فيإن .حرارتھا
ذو األمواج  ویلتقط جھاز االستقبال. الیسار القصیرة إلى ویلي ذلك في الرسم األمواج الالسلكیة وفیھا األمواج

ً والتي تستخدم في  ،القصیرة ھذه الموجات نسمع ھذه  ال ونحن. اإلذاعات العادیةوإلى الیمین تأتي األمواج طوال
ولذلك فإننا ال نسمع إال أمواجاً  للصوت، بوساطة مكبر ولكنھا تسبب أمواجاً صوتیة الرادیو،األمواج على جھاز 

 .الكھرومغناطیسیة األمواج الصوتیة تختلف كلیة عن األمواج أن تتذكر جیداً أن ویجب. صوتیة
تسیر التموجات  . میل في الثانیة 300،186یسیر الضوء بسرعة  .لتي درسناھا في ھذا البابواآلن فلنسترجع الحقائق الرئیسیة ا

 فالتموجات الضوئیة ولھذا ،ال یوجد أي شيء یسیر بسرعة الضوء  .میل في الثانیة 300،186بسرعة  الكھرومغناطیسیة
یبعث التیار الكھربي الذي تتغیر   .الكھرومغناطیسیة صغیر من الموجات الضوء المرئي ما ھو إال جزء  .والكھرومغناطیسیة شيء واحد

 .بعض أنواع التموجات الكھرومغناطیسیة إلى الزیادة أو النقص سرعتھ سواء
 ، والضوء المرئي، والفوق بنفسجیةاألشعة الكونیة، وأشعة اكس منھا وھناك. تختلف التموجات الكھرومغناطیسیة من حیث النوع والطول

ّد ولقد عرفنا أیضاً أن  .ةشعاع الحراري والتموجات الالسلكیالحمراء، وأشعة اإل واألشعة تحت ر ومعق   .موضوع الضوء موضوع محیّ
  .جامعة عین شمس –صابر سلیم األستاذ بكلیة التربیة  الدكتور محمد: ترجمة    ھیوى .إدواردج: تألیف   كتاب كیف تدور عجلة الحیاة :المصدر

http://allsc.info/vb/showthread.php?t=6878  
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http://www.phys4arab.net/vb 
  مترجمة تشرح أساسیات ومفاھیم الفیزیاء بأسلوب شیق وجذاب اتحلق

  ى الفیزیائیین العرب على ملتقتنشر تباعا 
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 اكتشاف النیترون قصة
 نبض الحیاة مراقبة المنتدیات العامة في منتدى قصة العلوم :إعداد

 

 : النیترون

جسیم أولي  Neutron النیوترون
یحمل شحنة  ال )دون ذري(

ً كتلة  كھربائیة، كتلتھ تساوي تقریبا
البروتون، یوجد في أنویة الذرات، 

 أن یوجد خارجھا حیثكما یمكن 
النیوترون . یدعى بالنیوترون الحر

الحر غیر مستقر لھ متوسط عمر 
 15حوالي   ثانیة 886قدره حوالي 

دقیقة، حیث یتحلل بعد ھذه الفترة 
القصیرة یتحلل إلى بروتون 

كون النیوترونات غیر  .وإلكترون
مشحونة یجعل من الصعب كشفھا 
 أو التحكم بھا، األمر الذي أدى

فقد تم اكتشافھا من . لتأخر اكتشافھا
قبل عالم الفیزیاء حامل جائزة نوبل 

 .شادویك جیمس

كما أن النیوترونات الحرة 
 لھا قدرتھا) اإلشعاعات النیوترونیة(

الطریقة الوحیدة . العالیة على النفاذ
لتغییر مسار النیوترون ھي بوضع 

حیث یتم تصادم تام  نواة في مساره،
تمال اصطدام لكن اح. المرونة

 نیوترون حر متحرك بنواة ما ضمن
ً بسبب الفرق  المادة ضعیف جدا
الھائل بین حجم النیوترون أو النواة 

أن الذرة تحوي  أي(بالنسبة للذرة 
 ً ً كبیرا ، مما یعطي )فراغا

 النیوترونات قدرة كبیرة على
تستخدم النیوترونات في  .االختراق

شطر أنویة العناصر الثقیلة في 
 .النوویة االنشطاریة التالمفاع

 

 : قصة اكتشافھ
الحظ بروت أنھ عند قیاسھ ألوزان 

أوزانھا مضاعفات  الذرات فإن

ولكن  ،لوزن ذرة الھیدروجین ؛ فاقترح أن الذرات تتكون من ذرات الھیدروجین
 عندما طرح رذرفورد فكرة وجود النواة قام العلماء بتعدیل فكرة بروت إلى أن

التي تتكون من مضاعفات نواة الھیدروجین التي أسموھا فیما أنویة الذرات ھي 
بالبروتون نسبة إلى بروت وأن شحنة ھذا البروتون تساوي شحنة اإللكترون  بعد

  .أي أن في النواة عدد من الشحنات الموجبة تتوزع في كثافة النواة ولكنھا موجبة
الموجبة تتركز یتناقض مع تجارب جایجر ومارسدن التي أثبتت أن الشحنة  ھذا

ً فافترض أحدھم أن اإللكترونات  ،النواة في نصف كثافة فأصبح األمر محیرا
البروتونات ولكن ھل یمكن أن یكون اإللكترون موجود  موجودة في النواة مع

  داخل النواة ؟
ً من طول نصف قطر  إذا حسبنا طول موجة اإللكترونات تفاجأنا بأنھا أكبر كثیرا

إللكترون أكبر بمئة مرة من نصف قطر النواة وبالتالي كان ا فطول موجة ،النواة
 .مكونات النواة ینبغي إعادة النظر في

العالمین  م وقبل ھذا التاریخ بسنتین اكتشف1932تم فھم التركیب النووي عام 
 بوث وبیكر أنھ عند قذف البریلیوم بجسیمات ألف المنبعثة من عینة البولونیوم

 : قابلیة شدیدة الختراق الموادتنبعث إشعاعات ذات 
 

 
 

شحنة وعلیھ كان من المعقول أن  تحقق لبوث وبیكر من أن ھذه األشعة ال تمتلك
ھي موجات  یفترض ھذان العالمان بأنھا إشعاعات جاما وأشعة جاما

 .كھرومغناطیسیة ذات أطوال موجیة صغیرة

ً  لو كان ھذا  اإلشعاعات الختراق المادةلكانت القابلیة الشدیدة لھذه  التفسیر صحیحا
ذات أطوال : تشیر إلى أنھا یجب أن تكون) بضعة سنتیمترات من الرصاص( 

ً  موجیة قصیرة ً غیر مألوفة سابقا   ! جدا

 اھتم علماء آخرین بھذه اإلشعاعات وفي إحدى التجارب الحظ كوري وجولیوت
) لھیدروجین مادة غزیرة با( أنھ عندما تسقط ھذه األشعة على كتلة من البرافین 

تبدو ھذه الظاھرة غریبة إذ  وللوھلة األولى ال ،بروتونات إلى الخارج تنبعث
) تشتت ( السینیة أن تعطي طاقة إلى اإللكترونات خالل تصادم  تستطیع األشعة

نتوقع أن أشعة جاما ذات األطوال الموجیة األقصر  كومبتون، وبنفس الطریقة
 : تستطیع أن تعطي طاقة للبروتونات
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 تأثیر كمبتون

لقد وجد كوري وجولیوت أن طاقة البروتونات المندفعة قد تصل إلى حوالي 
5.3Mev   وإذا حسبنا الطاقة الدنیا لفوتون یعطي ھذه الطاقة الحركیة للبروتون

تصادم كومبتون نجد أننا نحتاج إلى طاقة دنیا للفوتون  عن طریق
 ! وھذه النتیجة غریبة 53Mev.مقدارھا

 .ھذه الطاقة العالیة ألنھ لم تعرف نواة تبعث إشعاعات بمثل

جسیمات ألفا والبریلیوم  إضافة إلى ذلك فالحسابات على أساس ھذا التفاعل بین
 الكتلة مقداره لتكوین نواة الكربون وانبعاث فوتون تشیر إلى نقصان في

10.7Mev 
ً  الطاقة الالزمة لفوتون أشعةوھذه الطاقة حوالي خمس  جاما لكي یدفع بروتونا

  .خارج البرافین  5.3Mev  بطاقة حركیة مقدارھا
م اقترح شادویك زمیل راذرفورد نظریة جدیدة لتفسیر 1932عام  وفي

وافترض ھذا  ،المنبعثة من البریلیوم عند قذفھا بجسیمات ألفا اإلشعاعات المبھمة
ً اإلشعاعات  العالم أن ھذه جسیمات متعادلة ذات كتلة تساوي كتلة البروتون تقریبا

  : إن قابلیة ھذه الجسیمات الختراق المادة ھي نتیجة ،وسماھا النیترونات
 

  
  

كتلتھا المقترحة بصورة جیدة طاقة البروتونات  تعادلھا الكھربائي وتحقق
 ً ً متحركا الكتلة  یتصادم مباشرة مع جسیم ساكن لھ نفس المندفعة، ذلك أن جسیما

 .الساكن یستطیع أن یعطي جمیع كتلتھ إلى الجسیم

  
 

 ھي وعلیھ فإن الطاقة العظمي
5.3Mev  المكتسبة من قبل

تتطلب نیوترون ذو طاقة  البروتون
ً   5.3Mev حركیة مقدارھا فقط بدال

الالزمة ألشعة جاما   53Mev  من
 .إلحداث نفس التأثیر

 
 :المعادلة تكون صحیحة كالتالي إذن

 
  

تأخر اكتشاف النیترون ھو  وسبب
أنھ ال یحمل شحنة وال یتأثر 

 .والمغناطیسي بالمجالین الكھربائي
وھذا االكتشاف ھو الذي وضع 
الفیزیاء النوویة على الطریق التي 

في النھایة إلى صنع القنبلة  أدت
   .الذریة

  

لالستزادة یمكنكم الرجوع لمصادر 
 : ھذا الموضوع

  

ترجمة  ،الفیزیاء الحدیثةكتاب مفاھیم في 
   شاكر جابر شاكر. د/ مشكور  منعم. د

http://www2.kutl.kyushu-
u.ac.jp/semi...rNeutron_E.htm 

http://www.chemcases.com/nucl
ear/nc-01.htm

http://www.hazemsakeek.com
http://www.allsc.info
http://www.4electron.com
http://www2.kutl.kyushu
http://www.chemcases.com/nucl


38  ومنتدى عالم اإللكترون ومنتدى قصة العلوماء التعلیمي یزیمنتدى الف       )2009العدد السادس ابریل (مجلة الفیزیاء العصریة 
www.hazemsakeek.com & www.allsc.info & www.4electron.com     

http://www.hazemsakeek.com
http://www.allsc.info
http://www.4electron.com


39  ومنتدى عالم اإللكترون ومنتدى قصة العلوماء التعلیمي یزیمنتدى الف       )2009العدد السادس ابریل (مجلة الفیزیاء العصریة 
www.hazemsakeek.com & www.allsc.info & www.4electron.com 

 طاقة الھیدروجین تقرع األبواب
NAWABRA عضو منتدى الفیزیاء التعلیمي 

  
اخترع ولیام جروف اإلنجلیزي 
خالیا الوقود الھیدروجینیة في عام 

ولكن العلماء لم یستطیعوا  ،1839
استثمار اختراعھ حتى مطلع 
 الستینیات من القرن العشرین،

كحال اكتشاف الكھرباء عندما لم 
ُعرف استخداماتھا الواسعة النطاق  تـ

قامت شركة  إذ. عندما اكتشفت
باستثمار ھذا '' جنرال الكتریك''

االختراع في المركبة الفضائیة 
انطلقت صوب القمر التي  ''أبوللو''

وزودتھا بالخالیا الھیدروجینیة التي 
الفضائیة  قامت بتزوید المركبة

بالكھرباء والماء النقي الكافي 
 .لشرب طاقم المركبة

على األرض  ال یوجد الھیدروجین
ة ولكنھ یشكل  ً بصورة حرّ منفردا

%  90نحو ثلث كتلة الشمس ونحو 
الكون، وھو ثالث أكثر  من كتلة

ً على كوكبنا العناصر ت وافرا
ً التقاط. األرض  وقد كان ممكنا

الھیدروجین وتزوید المركبة 
 .الفضائیة بالطاقة

 إن مبدأ عمل النظام ھو مرور غاز
من خالل غشاء  H2 الھیدروجین

مصنوع من البالتین مما یؤدي إلى 
إلى  انحالل جزيء الھیدروجین

وإلكترون ) بروتون(أیون موجب 
مرور وفیما یتشكل من . سالب

كھربائیة تیار  اإللكترونات في دارة
كھربائي، فإنھا تعاود االتحاد 
باألكسجین عند خروجھا من الدارة 

 .H2O الماء لتولید

في آیسلندا ھناك محطة لتولید 
الطاقة الكھربائیة من الھیدروجین 

ة تزداد MW8 قدرتھا َ ، ولكن الكفاء
بوتیرة متسارعة في العالم، وأخذت 

الطاقة الكھربائیة من الھیدروجین بشكل كبیر، وغدت تستخدم  اجتتنوع وسائل إنت
الھیدروجین عن الماء، وكذلك تستخدم الطاقة النوویة  الطاقة الشمسیة لفصل

 .للغرض ذاتھ

إلنتاج الھیدروجین من البكتیریا والطحالب، وبذلك یمكننا تخفیف  وھناك محاوالت
لة في التعامل مع المواد المشعة النوویة ومخاطرھا؛ المتمث أضرار محطات الطاقة

الحروب باستخدام المواد المشعة الناجمة عن فضالت  والنفایات النوویة ومخاطر
 .القذائف بالیورانیوم المستنفذ المفاعالت النوویة في تغلیف

لالستخدام في المفاعل النووي  إن كل كیلوغرام من الیورانیوم المخصب الجاھز
ً من الیورانیومینتج في مقابلھ أحد عشر   .المستنفد كیلوغراما

الذخائر  إن الیورانیوم المستنفد ھو مادة كیمیائیة سامة ومركب مشع، ویستخدم في
 مرة كثافة عنصر الرصاص، 7،1الخارقة للدروع بفعل كثافتھ المرتفعة التي تبلغ 

بفعل األمر الذي ینتج عنھ زیادة مدى القذائف وزیادة قدرتھا على اختراق الدروع 
ویتم تصنیع الجزء الخارق من الذخیرة بإضافة . الحركة األكبر التي تمتلكھا طاقة
 .كالتیتانیوم إلیھ لزیادة قوتھ ومقاومتھ للصدأ مواد

نحو ما یُضغط الغاز الطبیعي لیصبح  یتم تخزین الھیدروجین بالضغط، على
ً، ویتراوح الضغط حسب طبیعة التخزین، إذ إلى نحو  بار 12یتراوح من  سائال

ً للطاقة بعد 600 الوقود النووي، فالطاقة  بار، ویعتبر الھیدروجین األكثر تركیزا
. على سبیل المثال المنتجة من وحدة الكتلة تعادل نحو ثالث مرات قدرة البنزین،

 .ولذلك یتم استخدامھ على نطاق واسع في استكشاف الفضاء

نھ یشتعل عند درجة حرارة مخاطر انفجار الھیدروجین أو احتراقھ، أل ولتجاوز
مرئي، فإنھ ینبغي حمایة مستودعاتھ بعنایة بالغة؛ كذلك  عالیة، ومن دون لھب

ً في  یؤدي استنشاقھ إلى حروق في الجھاز التنفسي، وبما أنھ أكثر العناصر نفاذا
ا كان ال لون وال طعم وال رائحة لھ، فینبغي التعامل معھ  المواد الطبیعیة، ولمّ

وبمرور الوقت وتعاظم . استعمالھ ید، وھذه ھي إحدى سلبیاتبالحذر الشد
ن مستمر،'' صناعة المعرفة'' ً كما ھي الحال علیھ  فإن عامل األمان في تحسّ تماما

 .في صناعة الطاقة النوویة
تولید الطاقة في العدید من الصناعات وفي تسییر  ویستخدم الھیدروجین الیوم في

المركبات العالمیة إلنتاج مركبات حدیثة تسیر  وتتنافس شركات تصنیع. المركبات
ً في  على طاقة الھیدروجین بعد أن غدت محطات توزیع الھیدروجین أكثر انتشارا
ً  بعض دول العالم المتقدم، كما أنھا غدت أكثر وھذه المركبات ال تؤدي إلى . أمانا

دورجین ھو إنتاج الطاقة من الھی تلوث في البیئة على اإلطالق، إذ أن ناتج عملیة
ً من  والھیدروجین ربما یكون وقود. الماء النقي الصافي المستقبل للطائرات، فبدال

والتي تؤدي إلى ظاھرة  أن تنفث الطائرات الغازات في الغالف الجوي لألرض
إلى ذلك،  االنحباس الحراري وارتفاع درجة حرارة األرض وتغیر المناخ وما

 .ن االحتراقفإنھا سوف تطلق بخار الماء الناجم ع
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  ال سلكیاً . .طرق جدیدة لتنبیھ الدماغ
  4electron.comعضو فریق عمل الموقع التخصصي    مازن صوفي/ إعداد 

 
تتطلب بعض الحاالت المرضیة العصبیة إجراءات خاصة لتنبیھ مناطق معینة من الدماغ كھربائیاً، وقد كانت تستخدم لھذا 
ً للدماغ، وتتصل بوحدة تحكمیة یستخدمھا الطبیب للتحكم ببارامترات النبضات  الغرض أقطاب كھربائیة تغرس عمیقا

األمریكیة   Case Western Reserveعة كیس ویستیرن ریزیرف الكھربائیة، أما الیوم، فیعرض لنا باحثون من جام
  .تقنیة جدیداً تعتمد الجزیئات النانویة ألداء ذلك الغرض

  
شارك في ھذا البحث مجموعة من الطالب والباحثین من اختصاصات كیمیائیة 
وطبیة عصبیة، وقادتھم النتائج إلى جزیئات نانویة مصنعة من أنصاف النواقل ومن 

أن تنبھ الدارات الدماغیة المحیطة بھا عند غرسھا في النسیج العصبي شأنھا 
الدماغي، وذلك عند تسلیط األشعة تحت الحمراء على مناطق تواجدھا، مما یزیل 
الحاجة إلى األقطاب الكھربائیة اآلنفة الذكر وداراتھا التحكمیة، وما یتطلبھ ذلك من 

ومؤذیة لھا، كما تتمتع ھذه الجزیئات توصیالت كھربائیة وإجراءات اقتحامیة للنسج 
ً من تأثیر التقنیات السابقة، والتي كانت  النانویة بتأثیر فراغي في النسیج أكثر نفعا
ً من اإلشارات الكھربائیة التي تحمل من طیاتھا أذیات للنسج غیر  تنتج أشكاال

  .المستھدفة من العالج
  

إلى تقنیة تخولھم من أداء یطمح الباحثون من خالل البحث واالكتشاف للوصول 
عملیات جراحیة عصبیة أعمق للجھاز العصبي بشكل عام في الجسم، ولیس الدماغ 
وحسب، واستخدامھا لعالج وتنبیھ األعصاب المتأذیة نتیجة الجروح واإلصابات، ومناطق أعمق في الدماغ، كما یسعون 

داخل الجسم باستخدام للوصول إلى طرق تحقق كفاءة أعلى في التوزیع العقاري الدقیق 
  .الجزیئات النانویة

  

إن الھدف طویل األمد ( ، أحد أعضاء الفریق البحثي Strowbridgeیقول الباحث ستروبریدج 
من ھذا البحث ھو الوصول إلى واجھات تخاطبیة متطورة بین الدماغ البشري والحاسب 

وفات من األقطاب لإلنباء بمناطق األذیة الواجب عالجھا، وھو أمر یتطلب الیوم مصف
ً في العالج، ھذا  الكھربائیة معقدة التوصیل التي تزرع في دماغ المریض التي ال تساعد كثیرا

ً للنسج  ،)إن لم تتسبب في المزید من المضاعفات الخطرة أما الضوء فھو بالتأكید أداة أقل إیذاء
  .الناقلة طالما كان یحقق نفس الغرض الفیزیائي باستخدام الجزیئات النانویة نصف

قام على البحث كل من األستاذ الجامعي المساعد في قسم العلوم العصبیة في جامعة كیس 
 Clemensكلیمینز بوردا "، و"Ben Strowbridgeبین ستروبریدج "ویستیرن ریفیرز 

Burda  " األستاذ المساعد في قسم الكیمیاء في نفس الجامعة، ومجموعة من الطالب الخریجین المساھمین في إعداد النتائج
  .وإجراءات االختبار والمحاكاة على الحاسب وأخذ القیاسات المطلوبة لتجارب التقنیة المكتشفة

  
  .Case Western Reserveجامعة كیس ویستیرن ریزیرف  :مترجم عن
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  تطبیقات اللیزر الحدیثة
  وبتقنیة أشعة اللیزر أنظمة متطورة تكشف المطلوبین بین الجماھیر ـ ثالثیة األبعاد

  طالبة علم مشرفة منتدى فیزیاء اللیزر وتطبیقاتھ 
 

ف اإلرھابیین من بین ً في المطارات یقول علماء إن أنظمة لتمییز الوجھ قادرة على تعرّ یقول إن التكنولوجیا  و. الجمھور ستتوفر قریبا
ومقارنتھا مع صور إلرھابیین  لوجوه المسافرین قبل صعودھم إلى الطائرة) مجسمة(تكوین صور ثالثیة األبعاد  الجدیدة ھذه قادرة على

 .محتملین
ما كانت  األنظمة كثیراً ثنائیة األبعاد متوفرة بین أیدي رجال األمن منذ سنوات، إال أن ھذه  ومن المعروف أن األنظمة التي تستخدم صوراً 

یختلف عن الوضع الذي جرى التقاط الصورة فیھ، في حین أن  تفشل في تعرف المشتبھ بھم ألنھا ال تستطیع تمییز الوجھ إذا كان في وضع
 .تصویر المسافرین من أیة مسافة ومن أیة زاویة الصور المجسمة تعني انھ یمكن
 إطالق الصواعق بواسطة اللیزر

نعلم أن الصواعق قد تكون خطرا فتسبب  .حدود لخیال اإلنسان ولسعیھ للتحكم في قوى الطبیعةیبدو أن ال 
تفریغ الشحنات الكھربائیة الخطرة من الغیوم الرعدیة قبل أن  فلماذا ال نعمل على ،الحرائق أو تقتل البشر

 ( Teramobile) تیراموبیلھذا ما یھدف لتحقیقھ برنامج أمریكي طموح یدعى تصل إلى مناطق حساسة ؟
لھذا  یستخدم. سنوات وأجرى عدة تجارب لھذا الغرض في نیومكسیكو في الوالیات المتحدة 10 بدأ قبل نحو

یطلق على قاعدة الغیوم  وعندما .إذ تبلغ قوتھ بضعة آالف ملیار واط ،الغرض أقوى شعاع لیزر في العالم
وھو '' تفریغ تاجي'' وقد أمكن إحداث  ،ي توصل الكھرباءفانھ یشكل خیطا من االلكترونات واألیونات الت
ألف ملیار  30حقیقیة سیتطلب رفع قدرة شعاع اللیزر إلى  الذي یسبق حصول الصاعقة لكن تولید صاعقة

ھذا على األقل ما تدل علیھ الحسابات الریاضیة ویتوقع تحقیق ذلك  .متتالیة واط وإطالقھ على شكل دفقات
 .2010 العام القادم خالل

 اللیزر أفضل عالجاً لتوصیل األعصاب المقطوعة

األعصاب المبتورة بسبب الحوادث أو في أثناء  أظھرت األبحاث الحدیثة بالمعھد القومي للیزر بمصر أن استخدام اللیزر في عملیات لحام
تحدث  تالفي الكثیر من المضاعفات التي قدالطرق المستخدمة في الجراحة التقلیدیة، إلى جانب  الجراحات یعطي نتائج أفضل بكثیر من

السابع المسؤول  وقد تم خالل البحث األول استخدام لیزر ثاني أكسید الكربون في لحام قطع صناعي للعصب   .مصاحبة للجراحات التقلیدیة
 .بتغلیف العصب عن تحریك عضالت الوجھ والفكین في مجموعة من حیوانات التجارب والقیام

القدرة على نقل اإلشارات العصبیة بطریقة منتظمة وعدم تكوین عقد  ات لوظیفة العصب بعد التحامھ نتائج ھائلة من حیثوأظھرت القیاس
 .آلالم شدیدة في مكان قطع العصب عصبیة كانت مصدرا

 مشـــــط اللیــــــزر
فھو یساعد في . معاً إن مشط الشعر اللیزري فعال في منع تساقط الشعر، وتشجیع نموه عند الرجال والنساء 

  .المحافظة على حویصالت الشعر، ومنع تساقطھ، وتجدید نموه مرة أخرى
الشعر فھو یصدر حزمة ضوئیة خفیفة  یستخدم الضوء إلیصال الطاقة التي تحتاج إلیھا حویصالتمشط اللیزر 

فتخترق طاقة اللیزر الجلد، وتنشط  ،بین أسنانھ عند تمریره على فروة الرأس الشدة من أشعة اللیزر من
إن استخدام ھذا المشط سھل للغایة ویزید من تدفق الدم إلى . الشعر حویصالت

 .للحویصلة مما یزید من كمیة األوكسجین التي یتلقاھا الشعر طبقة الجلد المجاورة
 بتقنیة اللیزر طریقة إلذابة الدھون تحت الجلد بدون جراحة

" لیزر خال من اإللكترون"ن من إدارة الطاقة األمریكیة فریق من الباحثی استخدم
ویمثل  إنتاج أشعة دقیقة للغایة لتسخین الدھون وإذابتھا من دون تدمیر أنسجة الجسم األخرى، والذي یمكنھ

لھا صلة بأمراض القلب  ھذا التطور العلمي بدایة لعالجات باللیزر لحاالت مختلفة من تكدس الدھون والتي
 .نسجة وحب الشباب وغیرھاوالتھاب األ
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  ةالقوى الكھربائی
  الحلقة األولى

  ةوالمغناطیسی ةوااللكترونی ةمشرف منتدى الفیزیاء الكھربی بقلم أحمد شریف غانم
  

  :التكھرب) 1-1(
فلو أن . نالحظ في حیاتنا الیومیة مشاھدات عدیدة تشیر كلھا إلى وجود ظاھرة طبیعیة اصطلح على تسمیتھا التكھرب

كما أن صوت الطقطقة الخفیفة التي تسمع . أحد سار فوق سجاده من الصوف ثم لمس جسمآ معدنیأ فإنھ یشعر برجة كھربائیة ونقول أنھ تكھرب
عند تمشیط الشعر الجاف بمشط من المطاط الصلب مثال مألوف لھذه الظاھرة فالتكھرب عملیة تنشأ من تكوین شحنة كھربائیة على جسم فیقال 

الجسم مشحون بالكھرباء وأنھ اكتسب جراء ھذه الشحنة خاصیة جدیة یستطیع بواساطتھا جذب القطع الصغیرة من القش أو الورق أو  عندئذ أن
  .ما شابھھا من األجسام الخفیفة

  

  :الشحنھ الكھربائیھ) 1-2(
لمتولدة على الزجاج اسم الشحنات الموجبة عند دلك قضیب زجاج بقطعة حریر تتولد شحنات كھربائیة على كل منھما وقد أطلق على الشحنة ا

كما وأنھ عند دلك قضیب بالستیك بقطعة صوف تتولد شحنات كھربائیة على كل منھما وقد أطلق على الشحنة المتولة على البالستیك اسم 
لبة وإذا قربت الشحنات إلى بعضھا من ھنا نقول أن الشحنات التي تتولد على األجسام إما أن تكون موجبة وإما أن تكوزن سا. الشحنات السالبة

  .البعض فإنھا تتنافر إذا كانت متماثلة وتتجاذب إذا كانت مختلفة

  :الكھربائیةما مصدر الشحنات ) 1-3(
ادة كما لكي نفھم طبیعة الشحنات الكھربائیة ونستطیع أن نعطي تفسیرا مقبوال لظاھره التكھرب بالدلك البد لنا من الرجوع إل تركیب المادة فالم

تعلم تتأئف من ذرات كل واحده منھا تحتوي على بروتونات مشحونة بشحنات موجبة و إلكترونات مشحونة بشحنة سالبة وینظر إلى الذرة على 
وعند إضافة شحنة كھربائیة إلى الجسم تعمل على إخالل . أنھا متعادلة كھربائیا حیث أنھا تحتوي على عدد متساو من اإللكترونات والبروتونات

من فإذا كانت الشحنة المضافة موجبة فإن عدد الشحنات الموجبة على الجسم یصبح أكثر . التعادل الكربائي بین الشحنات الموجبة والسالبة علیھ
الحالتین عدد الشحنات السالبة أما إذا كانت الشحنة المضافة سالبة فإن عدد الشحنات السالبة یصبح أكثر من عدد الشحنات الموجبة علیھ وفي كلتا 

  . یختل التوازن بین نوعي ألشحنة على الجسم ویصبح نتیجة لذلك مشحونا بنوع الشحنة الزائدة

ولما كانت . ات كھربائیة البد لنا من إحداث خلل في التوازن بین الشحنات الموجبة والسالبة علیھیتضح من ذلك أنھ لكى نشحن جسما بشحن
جود أإللكترونات السالبة ترتبط بأنویة الذرات في المواد بقوى تتفاوت في مقادیرھا حسب بعد ھذه اإللكترونات عن األنویة فقد نشأ عن ذلك و

ھا الخارجیة لمجود حدوث مؤثر خارجي یساعدھا على ذلك وعندما یصادف أن تنتقل بعض إلكترونات مادة مواد لدیھا قابلیة على فقدان إلكترونات
باء إذ من ھذه المواد إلى مادة أخرى فإنھ ینشأ عن ذلك أن یختل التعامل الكھربائي على كل من المادتین فتصبح كلتا المادتین مشحونتین بالكھر

  .جة فقدانھا بعض اإللكترونات والثانیة مشحونة بشحنة سالبة نتیجة اكتسابھا لتلك اإللكتروناتتصبح األول مشحونة بشحنة موجبة نتی

  :مبدأ حفظ الشحنة الكھربائیة) 1-4(
اإللكترونات من جسم إلى آخر وآن ھذا االنتقال ال یمكن أن یستمر نتیجة التنافر والتجاذب  انتقالان الشحن الكھربائي ینتج عن  إلىتوصلنا 

اختالل  إلىیعزى ظھورھا على األجسام  وإنماكما تؤكد ھذه النتیجة أن الشحنة الكھربائیة ال تستحدث وال تفنى . نات المتجمعة على األجسامألشح 
 )الشحنات ال تفنى وال تستحدث ( والتي تنص على أن  الكھربائیة الشحنةبحفظ  القائلة الفرضیةالتعادل الكھربائي علیھا فقط وھذا ینسجم مع 

  كاآلتي الشحنةیعبر عن مبدأ حفظ ة وبصوره ریاضی.ان ما یفقده جسم من شحنات یكتسبھ جسم آخر( أخرى  وبعبارة
  

  اإللكترونش × ن = ش الجسم 
  19-^10× 1.6=  اإللكترونش ، عدد صحیح موجب= حیث أن ن 

  أي تكون على شكل كمیات ثابتھ)  ةمكما ةأي الشحن(  الشحنة ةویسمى ھذا المبدأ مبدأ تكمی
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   :لمحة تاریخیة
بجھود نخبة من طالب كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة في  2005انطلق الموقع عام 

الجمھوریة العربیة السوریة، وقد حمل على عاتقھ آنذاك تزوید  –جامعة دمشق 
موادھم الدراسیة بشكل الطالب والباحثین بالمواضیع الھامة والتي تلتقي مع 

مباشر أو غیر مباشر، كما وفر مجموعة من البرمجیات الخدمیة وافتتح منتدى 
لتداول النقاشات واألفكار، ومن ثم تطور الموقع وانضم لھ أعضاء جدد شاركوا 
ً في استمراره حتى یومنا ھذا، وھا ھم الیوم، أعادوا انطالق  في بنائھ فكانوا سببا

بحلة جدیدة وسیاسة عرض علمي ممیزة وفریدة من  2007الموقع في أكتوبر 
نوعھا بین المواقع األخرى، فیحافظون بذلك مجتمعین على المسیرة التي بدأ بھا 
الموقع، ویحاولون تحقیق األھداف التي یسعى لتحقیقھا كل باحث وطالب في 

 .علوم الھندسة التقنیة على شبكة اإلنترنت

   :خطة عمل الموقع وأھدافھ
مراجع علمیة، برمجیات (الموقع من خالل الخدمات التي یوفرھا  یسعى

أن یضع بین یدي ) اختصاصیة، ساحات النقاش العلمي، المقاالت العلمیة الھادفة
ً لكافة احتیاجاتھ، ویمكن  ً شامال الباحث والطالب في العلوم الھندسیة التقنیة موقعا

ً یتسع لكل موضوع ویتبنى كل طر ً رحبا ح ونقاش طالما تأطر اعتباره فضاء
  .بإطار العلم والتكنولوجیا، وال حدود للعلم كما نعلم

  :یمكن تلخیص أھداف الموقع بالنقاط اآلتیة
مساھمة عربیة ھادفة على شبكة اإلنترنت ترتبط بعلوم الھندسة التقنیة بشكل  .1

 .مباشر وعلمي بحت

ومعلومات توفیر احتیاجات الطالب والمھندس والباحث من مواضیع  . 2
 .وربطھم بالمراجع والمواقع الھندسیة المختصة

الحرص على السالمة اللغویة والنحویة وقواعد التعریب المغني للمحتوى ال .3
 .المفقر لھ

توضیح أھداف ومعطیات الدراسة األكادیمیة في االختصاصات الھندسیة  . 4
تحالة التي لحدیثي العھد في ھذه الكلیات، وإزالة الغموض والصعوبة واالس

 .اعترت أفكار الناس تجاه ھذه االختصاصات
تأكید وتعمیق الروح التشاركیة في العلم والسعي إلزالة الفردیة في العمل  . 5

 .العلمي الھندسي العربي
التعریف بأعالم الھندسة التقنیة في العالم العربي وإنجازاتھم، وربط الزائر  . 6

 .بمواقعھم اإللكترونیة أو عناوینھم

   :اختصاصات الموقع
ھندسة اإللكترون واالتصاالت   :العلوم الھندسیة التقنیةمن یعنى الموقع بالكثیر 

ھندسة الحواسیب  – المعالجات والمتحكمات الصغریة –الھندسة الطبیة  –
 –الھندسة الكھربائیة والطاقات المتجددة  –ھندسة المیكاترونیكس  –واألتمتة 
  .العلوم األساسیة ذات التقاطعات الھندسیة –الھندسیة البرمجة  –الشبكات 
الموقع غیر مرتبط بجھة تمویلیة حكومیة أو خاصة، وھو جھد جماعي علمي  :مالحظة

  .تشاركي بحت

 مع تحیات إدارة وفریق عمل عالم اإللكترون
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  Tissue Engineeringھندسة النسج الحیة 
  مازن صوفي: كاتب الموضوع

 4electron.comمن فریق عمل الموقع  جامعة دمشق/ الھندسة الطبیة قسم 
  

الخالیا الجذعیة، مفردات ومصطلحات ال تدأب تطرق آذاننا . .االستنساخ. .الھندسة الوراثیة.. زراعة األعضاء
ً في الماضي قد أصبح الیوم حالة  ً علمیا نعیشھا وتلمحھا أنظارنا في كل محفل أو نشرة علمیة، وما كان خیاال

وندرس آثارھا علینا ونطرق أبوابھا الكتشاف المزید من مكامنھا، وكل ذلك بفضل خطوة خطاھا اإلنسان على مدى 
ً متواصالً من الجھود العالمیة الحثیثة الكتشاف التكوین المفصل للجینوم البشري، إنھا الخارطة الجینیة  15 عاما

، وتوالت من بعدھا األبحاث والتطبیقات لتؤكد 2003تشافھا عام لجسم اإلنسان التي أعلن الباحثون نجاحھم في اك
ما ذكره العلماء البیولوجیون حینھا بأنھا خطوة تكافئ بقیمتھا كل علوم الحیاة السابقة لھا، وتفوق في أھمیتھا قفزة 

  .اإلنسان على سطح القمر
  

إنھ علم متكامل وواعد، یحمل في طیات نعرض الیوم في ھذا الموضوع لعلم من أحدث العلوم الھندسیة والطبیة، 
أبحاثھ العدید من الطموحات واآلمال، وجاء نتیجة حتمیة لتطور العلوم الحیویة والطبیة واكتشاف الجینوم البشري، 

  .والمرافق للتطور الصناعي التقني الذي میّز حیاتنا المعاصرة بممیزاتھا الحاسوبیة والمعلوماتیة
  
  

  :سج الحیةتعریف بھندسة الن: أوالً 
یمكننا تعریف علم ھندسة النسج الحیة بأنھ نقطة التقاء بین علم البیولوجیا الجزیئیة والخلویة والكیمیاء الحیویة والطب من جھة، 
وبین علوم ھندسة المیكانیك الدقیق والمعلوماتیة من جھة أخرى، فھو كأي فرع ھندسي طبي آخر، یوظف إمكانیات التقنیة 

ً التقنیة النانویة لخدمة الطب وعلم البیولوجیا لبناء أنسجة حیویة في وظیفتھا وبنیتھا المیكانیكیة وقدرا ت الحوسبة الفائقة وحدیثا
ً، یمكنھا أن تحل مكان النسج الحیة في جسم اإلنسان  والتي ) وغیرھا..الغضاریف، العظام، العضالت، األوعیة الدمویة(مخبریا

ً أو  تعرضت إلصابة ما أو حالة مرضیة معینة ً دعامیا أفقدتھا وظیفتھا في جسم المریض، أو یكون باستطاعتھا أن تلعب دورا
ً لتلك النسج المصابة   .عالجیا
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  :أھداف ھندسة النسج وآلیات العمل بھا: ثانیاً 
ظھر علم ھندسة النسج الحیة تلبیة للمتطلبات الصحیة 
للمرضى الذین یحتاجون إلى أعضاء للزرع أو إجراءات 

راحیة تعوضھم عن نسیج مصاب في الجسم ویصعب ج
عالجھ، وھي حاالت كثیرة ومتنوعة بتنوع األنسجة 
ً من  المصابة، وتذكر العدید من اإلحصائیات أن آالفا
م لھم  ون وھم ینتظرون بنوك األعضاء لتقدّ ّ المرضى یتوف
العضو المطابق لحاجتھم وحالتھم الصحیة، فأتت ھندسة 

ً  النسج لتبحث عن الحلول لھذه المشاكل وتنتج أعضاء
وأنسجة حیویة بطرق اصطناعیة وبأعداد تغطي احتیاجات 

  .المرضى

ً على ذلك، وضعت لھندسة النسج الحیة أھداف  وبناء
  :وآلیات محددة تؤطر أبحاثھ وتوجھھا بمنحیین أساسیین

إیجاد عالج خلوي إصالحي للنسج التالفة أو  .1
المریضة في الجسم، وحقن التشكیالت الخلویة المحضرة 

ً إلى داخل الجسم ألداء وظیفتھا العالجیة  وھي اآللیة (ھندسیا
 ). in-vivoالمسماة بداخل الحیویة 

بناء أنسجة متكاملة خارج الجسم الستخدامھا  .2
ء الداخلیة في كزرعات أو أعضاء حیویة مساعدة لألعضا

الجسم على أداء وظیفتھا إذا ما كانت تواجھ تحدیات معینة 
وھي اآللیة (تمنعھا من أداء وظیفتھا بالشكل الصحي األمثل 

 ).ex-vivoالمسماة بخارج الحیویة 
  

  
  الحاسوب والمجھرات فائقة الدقة، أدوات أساسیة في ھندسة النسج

  
  للنسیج، مرحلة أساسیة من مراحل النجاحالنمذجة الحاسوبیة 

 

  :أدوات التقنیة ومصادرھا: ثالثاً 
تعتمد ھندسة النسج في قسم كبیر منھا على دراسة المواد 

) كالبولیمیرات(الطبیة الحیویة وبحث توافقیاتھا مع الجسم 
وعدم رفضھا من قبل الجھاز المناعي كأجسام دخیلة وما 

مضاعفات صحیة، وھي دراسات یترتب على ذلك من 
مطولة ومعقدة ال یتسع المجال لذكرھا، أما من الناحیة 
البیولوجیة فنبدأ بعرض التصانیف األساسیة للزرعات 
الخلویة من وجھة نظر ھندسة النسج حسب مصادرھا، 

  :فھي
: Syngenicزرعات متماثلة الصیغة الوراثیة   . أ

راد إجراء یكون فیھا مصدر الخالیا المزروعة والجسم الم
 ً كما ھو الحال عند أخذ الخالیا ( الزرع فیھ متطابقین جینیا

 .أو جسم التوأم الحقیقي autologousمن نفس الجسم 
زرعات متماثلة النوع مختلفة الصیغة الوراثیة   . ب

Allogenic : یكون فیھا المصدر والمستقبل من نفس النوع
ولكنھما مختلفان من حیث الصیغة ) الجنس البشري(

 .الوراثیة

یكون : زرعات مختلفة النوع والصیغة الوراثیة  . ج
إنسان وحیوان (فیھا المصدر والمستقبل من نوعین مختلفین 

 .ومختلفین بالتأكید في صیغتھما الوراثیة) مثالً 
وتنتج ضرورة ھذا التصنیف من فداحة األعراض التي قد 
یصاب بھا المریض في حال حدوث الزرع دون مراعاة 

وعي أو الوراثي، كاختالف الزمر الدمویة أو التوافق الن
، والتي تؤدي في حال تجاھلھا إلى RHعامل الریزوس 

ً مراكز  أمراض خطیرة أو الوفاة المباشرة، فتسعى حدیثا
البحث للقضاء على ھذه المخاطر وحاجتھا إلى التصنیفات، 
وذلك بالوصول إلى مصادر مانحة شاملة للخالیا تلغي 

ف المختلفة، وتتمتع بأقل حد من الفروق بین األصنا
أن تتمتع بزمرة دمویة مانحة : مثال( المضاعفات المناعیة 

  ).-RH، وعامل الریزوس Oبشكل عام 
ً من أھم األصناف الخلویة، أال وھو ً صنفا : ونضیف أخیرا

الخالیا الجذعیة، وھي خالیا لم تتمایز بعد إلى نوع محدد 
مایز إلى نوع محدد فقط من الخالیا الوظیفیة، وبإمكانھا الت

من الخالیا، أو إلى أي نوع یختاره الباحث، وھي إما جنینیة 
، أو بالغة )وھي أكثر قابلیة وشمولیة للتمایز(المصدر 

  .موجھة التمایز
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محضر لنسیج عظمي من  scaffoldالبنیة المجھریة لقالب تشكیلي 
  ).میكرومیتر100من رتبة (المواد البولیمیریة 

 
، أحد مصادر تقنیات ھندسة النسج Stem Cellsالخالیا الجذعیة 

  .واألكثر أھمیة على اإلطالق
  

  :یتم العمل في ھندسة النسج الحیة بالخطوات التالیة: رابعاً 
الحصول على كتلة محتویة على الخالیا الحیة  .1

المراد استخدامھا لبناء النسیج حسب الحالة ومن المصادر 
آنفة الذكر، ومن ثم استخالص الخالیا المطلوبة من الكتلة 

مع  centrifugationباستخدام أجھزة النبذ المركزي  
، أو الطرق المیكانیكیة مع النسج )كالدم(النسج السائلة 

 ).كتھشیم العظام(الصلبة 
توفیر الظروف المخبریة المطابقة للظروف الحیة  .2

ً، كدرجات الحرارة،  التي تتكاثر فیھا الخالیا وتتمایز وظیفیا
والضغط، والتي تتم دراستھا ونمذجتھا عل الحاسب، ومن 

 automatedثم التحكم بھا في المفاعالت الحیویة المؤتمتة 
bioreactors  تقنیة تحكمیة عالیةالتي تتمتع بإمكانیات. 

توفیر المواد الكیمیائیة المغذیة للخالیا والعوامل  .3
المحرضة لھا على التكاثر واالنقسام والنمو من ھرمونات 

 .وإنزیمات
الذي ستتوضع فیھ  scaffoldبناء القالب التشكیلي  .4

الخالیا وتعطي الشكل النھائي للنسیج، وذلك باستخدام 

مثل ( میمیة اختصاصیة النمذجة الحاسوبیة وبرمجیات تص
، ومن ثم التطبیق المخبري بعد الحصول )CADبرمجیات 

على النتائج الالزمة، ویقابل ھذا القالب في النسیج الطبیعي 
ق خارج الخلوي  ِ ، والذي Extracellular Matrixالمطر

یقوم بدور الربط بین خالیا النسیج المتنوعة ونقل اإلشارات 
 .یھاالخلویة والغذیّات منھا وإل

یتم جمع المراحل السابقة ضمن أجھزة خاصة ھي 
المفاعالت الحیویة المؤتمتة، وتأخذ فیھا الخالیا مواضعھا 
المناسبة وتصطف، وتحصل على غذائھا الضروري، 
وتنمو إلى أن تأخذ الشكل والبارامترات المطلوبة، ومن ثم 
تزرع في جسم المریض في موضعھا المناسب، ومن 

ھذا المجال أن أبحاث التقنیة النانویة  الجدیر بالذكر في
تتوجھ الیوم في مراكز أبحاث ھندسة النسج لبناء القوالب 

، لما تتمتع CNTsالتشكیلیة من األنابیب الكربونیة النانویة 
بھ من توافقیة حیویة، ومسامیة لمرور الغذیّات والعوامل 

  .الكیمیائیة، وقابلیة للتحكم بالشكل واألبعاد

  

  :إنجازات ھندسة النسج الحیة: خامساً 
ً حدیث العھد ال یتجاوز ال  سنة من العمر، ورغم ذلك، تحفل المجالت العلمیة الیوم بنتائج أبحاثھ  20یعد علم ھندسة النسج علما

  :على ھذه اإلنجازات، ومن األمثلة Tissue Engineeringالمفیدة للبشریة وتم تخصیص مجالت ألبحاثھ ونتائجھ كمجلة 

 .إنتاج جھاز دعم حیوي اصطناعي للكبد باستخدام خالیا كبدیة حیة •
استخدم الباحثون خالیا جزر النجرھانز إلنتاج وتنظیم األنسولین بطرق صناعیة وبكمیات : البنكریاس االصطناعي •

 .تجاریة لعالج أمراض السكري
األمریكیة إنتاج مثانات بولیة  Wake Forestعة ویك فوریست استطاع العلماء في جام: المثانة البولیة االصطناعیة •

ً ل ً، وأعطت نتائج إیجابیة 20مصنعة من نسج حیة تطابق المثانة الحیة في الشكل والوظیفة، وتم زرعھا بدایة  .مریضا
ً تساعد على عالج أمراض غضروف الركبة: الغضاریف •  .تم الوصول إلى نسج غضروفیة محضرة اصطناعیا
تم استخدام الكوالجین لبناء نسج جلدیة تعالج المرضى الذین قد تعرضوا لحروق أو أمراض جلدیة : صطناعيالجلد اال •

 .خطیرة، أو في عملیات التجمیل
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ً من جسم المریض نفسھ  ً، تم بناء عالجات متطورة من نسج نخاعیة محضرة اصطناعیا ً ولیس آخرا ، Autologousوأخیرا
لعظام التي تؤدي بالمریض إلى فقد القدرة على تولید الدم في جسمھ بصورة سلیمة، وما وعولجت بواسطتھا أمراض نقيّ ا

  .یعقبھا من مضاعفات قاتلة
 

 
  :المراحل األساسیة لھندسة النسج

  .استخالص الخالیا. 1
  .تكاثر الخالیا خارج الجسم في بیئة مغذیة. 2
وضع الخالیا مع القالب التشكیلي للنسیج وإضافة عوامل . 3

  .النمو والسیتوكینات
ومراقبة نموه ) مستنبت(وضع النسیج في بیئة مغذیة . 4

  .وتفاعالتھ وإجراء االختبارات علیھ
  .زرعھ في جسم المریض. 5

  
  

دراسات مقارنة لفوائد تطبیق التقنیة النانویة في ھندسة النسج التي 
 نانومتر، واالقتراب من ظروف 300انتقل فیھا التصمیم إلى رتبة الـ 

  .العمل الطبیعیة للنسیج قدر اإلمكان باستخدامھا

  

  
  :التحدیات والطموحات المستقبلیة: سادساً 

لم یصل علم ھندسة النسج إلى منتھى أحالمھ وطموحاتھ، ونستطیع 
أن نقول بأنھ ما زال في بدایة الطریق، وعلى العلم أن یعترف بأنھ 

النسج تلك الظروف عاجز في أغلب األحیان أن یوفر لھندسة 
الطبیعیة الحقیقیة التي تسمح للباحثین بضبط التفاعالت الحیویة، 
والتحكم بالتوضع الطولي والزاوي للعوامل الحیویة على الخالیا 
لتحقیق الوظیفة المطلوبة، ومھما كانت التقنیة متقدمة وتباھى 
اإلنسان بھا، فعلیھ أن یعترف بأنھ لم یستطع حتى ھذه اللحظة أن 

بني منظومة حیة بیدیھ تطابق الخلیة الحیة التي یوجد منھا البالیین ی
والبالیین في جسم اإلنسان وال تحصى على كوكب األرض، إال أنھ 
ینظر الیوم إلى ھندسة النسج بعین حالمة طموحة للقضاء على 

 400أمراض تتكبد حكومات كحكومة الوالیات المتحدة األمریكیة 
ً لعال جھا، وسیظل یبحث في السنوات والعقود بلیون دوالر سنویا

القادمة بین ثنایا نسجھ االصطناعیة عما یخفف عناء المرضى، 
ونفقات الصحة المضنیة، وال ننسى أقالم وأصوات المعارضین 
للھندسة الحیویة بشتى طرقھا وأدواتھا، والمنادین بضرورة تدخل 

الطریق أخالقیات العلم ومؤسساتھا في كل بحث ودراسة، وما زال 
  .طویالً 

  

  
 Tissue: مراجع ینصح بالرجوع إلیھا

Engineering - CRC Press  
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  نصائح فیزیائیة        
 بقلم تمام دخان  المراقب العام في منتدى الفیزیاء التعلیمي

 

صب  تنصحك الفیزیاء باختیار أقداح زجاجیة رقیقة الجدران، وذلك ألنھا تسخن بسرعة أثناء )1(              
بینما ذات الجدران السمیكة تسخن  الشاي وسرعان ما تتساوى درجة الحرارة في جمیع نواحیھا،

یبطئ مما یؤدي إلى تمدد غیر منتظم في الزجاج حیث تسخن الطبقة الداخلیة و تأخذ في التمدد في 
اء صب أو أن تضع ملعقة معدنیة أثن .حین أن الطبقة الخارجیة لم تسخن بعد مما یؤدي إلى كسره

بامتصاص حرارة الشاي الساخن ) موصل جید للحرارة(الشاي الساخن، حیث تقوم الملعقة المعدنیة 
  .ویتحول الشاي من حار إلى دافئ و یصبح عدیم الضرر تقریبا) موصل رديء للحرارة(قبل الزجاج 

بتدویر البیضة بأصابع تنصحك الفیزیاء للتمیز بین البیضة المسلوقة والبیضة النیئة،أن تقوم ) 2(
ھي منتصبة على طرفھا لفترة من الزمن فھي مسلوقة، أما إذا ، فإذا استمرت البیضة بالدوران والید

لم تستمر وسرعان ما تقف فتكون نیئة و یعود السبب إلى وجود السوائل بداخلھا التي تعمل على 
  .فرملة الحركة الدورانیة

تسخین القدور الملحومة، عندما تكون خالیة من المیاه أو أن الماء دون تنصحك الفیزیاء بعدم ) 3(
مستوى اللحام، فإن ذلك سیؤدي إلى فك اللحام، ویعود ذلك إلى أن سبیكة اللحام سھلة االنصھار، 
فالتصاقھا بالماء ھو األمر الوحید الذي یقیھا من خطر ارتفاع درجة الحرارة، حیث یقوم الماء 

  .على حساب الحرارة الممتصة من قبل المعدن بامتصاص الحرارة

تنصحك الفیزیاء بأن ال تستغرب عندما تشعر بتیار ھواء قادم من النافذة المحكمة اإلغالق، وذلك ) 4(
إذ أن ھناك تیارات ھواء خفیفة ناتجة عن سخونة الھواء . ألن ھواء الغرفة ال یعرف السكون

المالمس للنافذة، حیث یرتفع الھواء الساخن ویحل مكانھ الھواء المالمس للمدفأة وبرودة الھواء 
   ....البارد و ھكذا

، ألن ذلك سیؤدي إلى تعجنھا، )الكاتو(تنصحك الفیزیاء بأن ال تفتح باب الفرن أثناء صنع الكیك ) 5(
الفرن وبعد تبخر والسبب یكمن في أن الغازات المنبعثة من الباودر تؤدي إلى زیادة حجم الكیكة في 

الماء وجفاف الكیكة تأخذ شكلھا األسفنجي المعروف، أما عند إخراجھا قبل نضوجھا، فإن ذلك یسبب 
برودة ھذه الغازات و بالتالي تقلص حجمھا و باعتبار الكیك ال یزال عجینا ولم یجف ویتماسك، 

  ).المتفیزق(فسرعان ما تھبط ویلتقي العجین بالعجین ونقول تعجنت الكیكة 

سوف تستطیع أن  تنصحك الفیزیاء بالسفر إلى القمر للقیام بأعمال تبدو مستحیلة على األرض،) 6(
تحمل بسھولة أحماال ینوء بحملھا األبطال، كما أنھ یمكنك أن تركض كالغزال وان تقفز إلى ارتفاعات 

وذلك ألن قوة . تدریبات ریاضیةخیالیة، وأن تحطم الرقم القیاسي العالمي للقفز العالي، دون أي 
الجاذبیة على سطح القمر ھي سدس قوة الجاذبیة على األرض، حیث كتلة القمر أصغر بكثیر من كتلة 

  .األرض
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  احتیاطات السالمة و تأثیرات اإلشعاع البیولوجیة
  المراقب العام في منتدى الفیزیاء التعلیمي تمام دخانبقلم 

  

و ھكذا  ،المشتغلین األوائل بالنشاط اإلشعاعي لم یكونوا على درایة بأخطارهلعل من المؤسف أن 
 .و ھو من أمراض الدم الذي ینجم عن التعرض المدید لإلشعاع ،قضت ماري كوري مثال باللوكیمیا

وتختلف سماكة الدرع و نوعھ تبعا لنوع  ،لذلك فالتدریع أمر أساسي في جمیع أنواع النشاط اإلشعاعي
  .اإلشعاع

 ،وتنحصر تأثیراتھا البیولوجیة بسطح الجلد فحسب ،تتصف جسیمات إلفا بأنھا غیر نافذة و یمكن إیقافھا بصفیحة من األلمنیوم
مضللة فمع أن ارتفاع درجة الحرارة المتولدة بفعل ھذا النوع من " حروق "و لعل كلمة  .اإلشعاع" بحروق"فتولد ما یعرف 

أللف من الدرجة إال أن الحروق التي تعقبھ ال تشفى نظرا لتخرب البنیة الجزیئیة للخالیا اإلشعاع ال یتعدى بضع أجزاء من ا
  .المصابة

  .أما نفاذیة جسیمات بیتا فھي أعلى بعض الشيء و تحتاج إلى ثخانة أعلى في صفیحة األلمنیوم إلیقافھا

من الرصاص  وأما نفاذیة أشعة غاما فھي بالغة الشدة و تحتاج إلى العدید من سنتیمترات
و بما أن أشعة غاما تخضع  .إلنقاص الشدة التي یعطیھا منبع كبیر إلى سویات مأمونة

فإن التدبیر األنسب ھو االبتعاد قدر اإلمكان عن منبع  ،لقانون التربیع العكسي في الھواء
تؤثر أشعة غاما في األعضاء الداخلیة في الجسم و ذلك نظرا لقدرتھا العالیة . أشعة غاما

  .ى النفاذعل
ً خاصة فألن النیترونات غیر مشحونة لذا ال تولد سوى  .یشكل اإلشعاع النیتروني مشاكال
ولكنھا تسبب أضرارا ذات شأن عند اصطدامھا  ،القلیل من األیونات و تمتلك مدى أبعد نسبیا في نسیج الجسم

وبما أن الجسم یحتوي أعدادا كبیرة من نوى  ،وجینیقارب النیترون في كتلھ نواة الھدر .بالخالیا الحیة بسبب كتلتھا العالیة
  .الھیدروجین في خالیاه لذلك تفقد النیترونات مقدارا كبیرا من الطاقة مما یتسبب بضرر بالغ للخالیا

شمع _إلیقاف النترونات استخدام مواد تحتوي أعدادا كبیرة من ذرات الھیدروجین ،لألسباب ذاتھا ،و لعل أفضل الوسائل
  .فعال في ھذا المجالالبرافین 

فھو یتسبب فضال عن  .ولكن تأثیراتھ على األمد البعید ھي األشد خطورة،یمكن أن یتسبب اإلشعاع بأذیة فوریة كحروق اإلشعاع
كخالیا الكبد و أعضاء  ،نظرا ألنھ یؤثر في الخالیا السریعة االنقسام في الجسم ،باإلصابة بالسرطان و األذیة الوراثیة ،اللوكیمیا

  .ویمكن لإلشعاع أن یخرب العین و یتسبب في تصلب الجسم البلوري مما یشوه وضوح الرؤیة .لتكاثرا

  .ینبغي تداول المنابع المشعة دائما بالحذر والحیطة والتعقل ،لھذه األسباب مجتمعة
  

  :احتیاطات السالمة 
  :عند استعمال المنابع المشعة ینبغي مراعاة احتیاطات األمان التالیة

  .من العمر 16ال تستعمل المنابع إذا كنت دون الـ  -1
  .استخدم دائما المالقط .ال تمسك المنبع مباشرة قط -2

  .ال توجھ المنبع قط نحو أي شخص بما فیھم أنت -3
  .أعد دائما المنبع إلى الحاویة الرصاصیة بعد االستعمال -4

  .ال تكون قید االستعمالاحفظ المنابع في خزانة مأمونة و أغلقھا بالمفتاح عندما  -5
  .حافظ دوما على أبعد مسافة ممكنة بینك و بین و المنبع -6

  .ال تفتح قط منبعا مشعا مختوما -7
 بلغ فورا عن أي حوادث -8
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الحلقة الرابعة  حوار العلماء  
  مشرف منتدى العلماء NEWTONیجري الحوار ویعده 

 

خلیط بین الفرنسیة ضیفنا لھذه الحلقة صاحب جنسیة ھي 
وھذا لم .وھو من أسرة عریقة ذات أصول نبیلة..واإلیطالیة

رحبوا معي   .یمنعھ من أن یكون عالما مرموقا كذلك 
كونت دي ) جوزیف لویس(.بالعالم اإلیطالي ـ الفرنسي

 .الغرانج

 .أھال وسھال بك معنا ضیفي الكریم: نیوتن
 .أھال: الغرانج

نبدأ الحدیث بذكر نبذة عن طفولة كل اعتدنا دائما أن : نیوتن
فكیف كانت طفولة حضرتك؟وأین  ،ضیف من ضیوفنا

 ولدت؟
ثریة  أسرةمن  ،ولدت في مدینة تورینو االیطالیة :الغرانج

وكان والدي ھو ،لھا كما تفضلت سابقا أصول ایطالیة نبیلة
 أسرتيأمین خزینة ملك سردینیا، لكن سرعان ما فقدت 

 .ثروتھا بعد أن استثمرتھا في المضاربة

 وھل أثر ھذا علیك؟: نیوتن
فقد اعتمدت بعد ذلك على مواردي الخاصة  ،أكید: الغرانج

 .إلكمال دروسي في المدرسة

ما ھي المواضیع التي كانت تثیر اھتمامك في فترة : نیوتن
 الدراسة ھذه؟

على العكس كنت  ،لم تكون میولي علمیة وقتھا: الغرانج
مھتما بالشعراء الكالسیكیین الیونانیین والرومانیین من أمثال 

 .ھومیروس وفیرجیل

 ومتى اكتشفت میولك الریاضیة إذن ؟ ،جمیل: نیوتن
كانت البدایة عندما قرأت مصادفة إحدى مذكرات : الغرانج

فرحت أقرأ كل بحث ریاضي استطعت  ،إدموند ھالي
 .الحصول علیھ بعد ذلك

 وبعدھا ؟: نیوتن
حتى أنني  ،لم ألبث أن تمكنت من الموضوع: الغرانج

ً للریاضیات في مدرسة المدفعیة الملكیة في  أصبحت معلما
 .تورینو

 كم كان عمر آنئذ؟: نیوتن
ً  19كان عمري : الغرانج  .عاما

لقد بلغ تحكمك في الریاضیات من اإلكتمال حدا نزع : نیوتن
 .ء تشككاانتباه أكثر االساتذة القدما

 .رغم طریقة حدیثي غیر المؤثرة ،نعم :الغرانج

وكسبت أیضا احترام زمالئك : نیوتن
وحماستك  ،بشخصیتك غیر المتعالیة

 .للریاضیات
في الحقیقة كانت مجموعة العلماء ھذه ھم  ،أشكرك: الغرانج

 .األعضاء األوائل في أكادیمیة علوم تورینو

یعود إلیك ضیفي  لكن الفضل األكبر في تأسیسھا: نیوتن
 .الكریم

علمت أن موھبتك العظمى كانت تظھر جلیة اثناء قیامك 
تتبدل ،فبمجرد ان تمسك القلم بیدك ،ببحوثك في الریاضیات

فال ...بل إن كتباتك من البدایة كانت األناقة بذاتھا. .ھیأتك
عل تحدثنا قلیال عن ،استغرب اھتمام الریاضیین األوروبیین

 ذلك؟
كان ما لفت انتباه الریاضیین  ،إطراءك أشكر: الغرانج

مسألة " األوروبیین في بادئ األمر ھو حلي لما یسمى بـ
وكانت قد حیرت العلماء لما یقرب  "المحیطات المتساویة 

 .من نصف قرن
 ،وكان آنذاك أشھر ریاضیي أوروبا ،ولرفأرسلت حلھا إلى أل

 .وكان قد وصل إلى نتیجة مماثلة كذلك
 .اثة عن كامل حق اإلكتشاف ليوقد تخلى بكل دم

ھل توضح لنا كیفیة التوصل إلى ھذا الحل ؟ وما : نیوتن
 الذي فعلتھ بعد ذلك؟

ابتكر أولر لحل ھذه المسألة نوعا من الحساب : الغرانج
تطویر ھذا النوع من  أصبحوقد  ،"حساب المتغیرات"یسمى 

وقد كان ذو أھمیة بالغة بالنسبة  ،الحساب ھو مركز اھتمامي
 .الفعل األصغري مبدأفي الطبیعة ومنھ  االقتصادإلى مفھوم 

كان لجھودك في ھذا ثمارھا بالتأكید ضیفي : نیوتن
فلقد أثر مبدأ األصغریات ھذا في اعمال ھاملتون .العزیز

، ومازال وثیق الصلة بكل ،ومكسویل وآلبرت آینشتاین
 .مجاالت الفیزیاء الحدیثة

 ،لقد أصبحتُ من أشد المعجبین بشخصیتك ضیفي العزیز
فقد كنت باإلضافة لكونك أحد كبار الریاضیین في اوروبا ـ 

كما  ،وبخالف البالس ـ تعترف بإسھام اآلخرین بصورة لبقة
وكنت قادرا على اكتشاف أدنى خطأ في أعمالھم بما في ذلك 

 !!أخطاء ارتكبتھا أنا نفسي 
ا اعتراف جمیع معاصریك بمھارتك دون لذا فال أستغرب أبد

حدثنا اآلن عن الجائزة التي تلقیتھا من أكادیمیة  .تحفظ
 علوم باریس؟
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 .أشكر لك ذلك مرة أخرى،أنت تمدحني كثیرا: الغرانج
في "عن مقالتي 1764كان ذلك في عام  ،بالنسبة لتلك الجائزة

أي االھتزاز الظاھري الذي یسبب تغیرات ،تمایل القمر
في وضع مالمح القمر في الوجھ الذي یقابل بھ  طفیفة

فقد ساعد ابتكاري للمعادلة التي تحمل اسمي في ،"األرض 
ً علیھ تلقیت تلك الجائزة،حل ھذه المسألة  .وبناء

 وماذا عن الجائزة األخرى؟ ،رائع حقا: نیوتن
ومن  ،األولىكان ھذا عقب عامین من الجائزة : الغرانج

األكادیمیة نفسھا ولكنھا كانت ھذه المرة عن مقاالتي في 
 .نظریة حركة أقمار المشتري

فكلمنا عن ،و لم ینتھ وابل الجوائز عند ھذا الحد: نیوتن
 .البقیة

في العقد التالي نلت ثالث جوائز أخرى على : الغرانج
 .مقاالتي في الریاضیات

لبیت دعوة  حدث وأن 1776في ھذا العقد وفي عام : نیوتن
في (والذي عبر عن رغبتھ  ،من فریدریك األكبر في برلین

 في بالط اعظم ملك فیھا ،أن یكون أعظم ریاضي في أوروبا
). 

وقد كان أن عینت بعدھا في المركز الذي  ،صحیح: الغرانج
وذلك بعد توصیة من أولر  ،تخلى عنھ أولر في االكادیمیة
بیر.نفسھ ومن الریاضي الفرنسي ج ْ  .داالم

لم یغیر تعیینك في البالط كثیرا من شخصیتك غیر : نیوتن
بل لقد ثابرت أكثر على نظام دراستك األكادیمیة  ،المتعالیة
 .وكان لھذا تأثیره علیك كما علمت،المنھكة
بعدد فقد اصبت نتیجة افتقاري للراحة  ،معك حق:الغرانج

فوجھ لي فریدریك نفسھ نصیحة عن حاجتي  ،من األمراض
وفد استجبت  ،ألن أخفف من برنامج عملي المضني

فغیرت عاداتي وصرت أضع كل لیلة ،لنصیحتھ بالفعل
دون أن أزید ،برنامجا لما یجب علي أن أقراه في الیوم التالي

 .على ما أخصص أبدا

كان لك انجازاتك  ،أمضیت في بروسیا وقت طویال: نیوتن
 .فیھا

ً  20أمضیت فیھا : الغرانج كتبتت فیھا عددا كبیرا من  ،عاما
 البحوث الریاضیة البارزة والتي جمعتھا بعد ذلك في كتابي

 ."المیكانیك التحلیلي"

 وبعد ذلك ؟: نیوتن
غادرت بروسیا بعد وفاة فریدریك تلبیة لدعوة : الغرانج

 .لویس السادس عشر إلى باریس

 وما الذي حدث معك ھناك ؟ : نیوتن

على الرغم من أنھم قد أعطوني شقة للسكن وعددا : الغرانج
فقد ظلت سنتاي األولى في فرنسا  ،من المكافآت

ألن ولعي بالریاضیات فارقني ظاھریا حال ،مجدبتین
 .فكنت أبدو ألصدقائي شاردا غیر مبالٍ ،وصولي

وقد تكون السنوات العدیدة من جھودي المستمرة في 
 .عقلي أرھقتالریاضیات قد 

فنتیجة لذلك  ،لكن ذلك لم یكن سیئا لھذه الدرجة: نیوتن
 .اھتممت بأمور أخرى

كان لما مر معي في ذلك الوقت أثره  ،ھذا صحیح: الغرانج
في التفاتي إلى موضوعات أخرى تتضمن المیتافیزیاء 

لكني في ذات الوقت لم ابد اھتماما كبیرا  ،والفلسفة والكیمیاء
حتى أنني لم أفتح ،"المیكانیك التحلیلي "حین نشر كتابي 

 ! نسخة الطبعة األولى إال بعد عامین

التي اندلعت فیھا الثورة  ننتقل اآلن إلى الفترة: نیوتن
 .البد كان لھذا الحدث تأثیره على حیاتك ،الفرنسیة
لم یكن الندالع الثورة أثرا مباشرا  ،لیس تماما: الغرانج

عامل  ،إال ان عددا من أصدقائي ھجروا البالد ،علي ُ وبقیت أ
ومع ،معاملة حسنة من الحكومة في تلك الفترة المضطربة

الكیمیائي الشھیر الفوازییھ إلى ذلك فقد دفعني قطع رأس 
 .التساؤل إن أصبحت أیامي معدودة أنا أیضا

أكمل .،كانت نھایة مأساویة لذلك العالم العظیم،نعم: نیوتن
 .وعذرا على المقاطعة ،ضیفي العزیز رجاء

في النھایة بقیت في باریس رغم الخطر  ،ال علیك: الغرانج
التي كانت قد  لدي من طاقة للجمعیة وسخرت ما ،المحدق بي

وقد أصبحت  ،جمعت من أجل إصالح النظام المتري
ً على  تسمیات النقود واألوزان مبنیة منذ ذلك الحین حصرا

 .مضاعفات العدد عشرة

 ومتى عدت إلى بحوثك في الریاضیات ؟: نیوتن
حیث تخلصت من  1791كان ذلك في عام : الغرانج

تج من وبدأت ان ،شرودي العقلي عن الریاضیات العزیزة
ً من البحوث في موضوعات ومسائل مختلفة  .جدید عددا

 ،وھكذا ضیفي الرائع نصل معا لختام ھذه الحلقة: نیوتن
وبقي أن أقول أنك لم تترك مجاال في الریاضیات تقریبا في 
 ،سنوات عمرك المدیدة إال وأسھمت فیھ إسھاما نادر المثال

وقلما أن نجد بین العلماء من یجاریك في أصالة كتاباتك 
غیر ما أوحت  ،وعظمتھا أو حتى في كمیة اإلنتاج الصرف

 .بھ أعمالك العظیمة لمن جاء بعدك من ریاضیین بارزین
بقي أن نعلم ان الموت قد وافاك في العاشر من ابریل عام 

ا اشكر باسمكم جمیعا ضیفنا الممیز لھذ..وكالعادة .1813
 الریاضي الشھیر صاحب اإلنجازات الكثیرة والمذھلة ،الیوم
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  بقراءتھكتاب ننصحك 

  
  

  نبذة عن الكتاب
  
  القوة الخفیة  وحبات المعرفة   

  
  كتابان رائعان للدكتور الفاضل محمد التكریتي

ً لمسیرة الفیزیــــاء الحدیثة، من أعماق ً وبسیطا ً ممتعا الذرة  یقدمان عرضا شیقا
  .وجسیماتھا حتى الكون الرحب ومجراتھ

  .و یناقشان العدید من القضایا والمسائل المرتبطة بالكون ونشأتھ
لق  ،وحتى وقتنا الحاضر ،من لحظة االنفجار العظیم مرورا بالمعتقدات حول نشأة الخَ

  .ووجود الخالق واإلیمان بالغیب
  .بقراءتھماكتابان خفیفان ندعوك القتنائھما والتمتع 
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  Linux عشر اختالفات رئیسیة بین نظام
  ™Windows ونظام 

 

قسم ھندسة حواسیب ونظم تحكم  جاك یعقوب :الموضوع كاتب
  4electron.com من فریق عمل الموقع جامعة دمشق/ وأتمتة

 

ا عن تلك الحرب المستعرة بین المبرمجین في سوق البرمجیات العالمي، فمعسكر یدافع عن التوجھ التجاري  ّ ال بدَّ و أن سمع الكثیر من
أو ما یسمى معسكر ( ، وآخر یراھا مادة یجب أن تكون متاحة للجمیع ومن دون أي مقابل مادي اقتصادیاللبرمجیات كمادة مربحة ومجدیة 

ّ الجبھات التي یتصارع فیھا الطرفان ھي نظم التشغیل )Open Sourceالمصادر المفتوحة  ، فشركة Operating Systems، ولعل أھم
ً من قبل مستخدمي الحواسب الشخصیة تتصدر الشركات التجاریة المصنعة لنظم ا Microsoftمایكروسوفت  لتشغیل وھي األكثر استخداما

الشھیرة، أما على الجبھة المقابلة فیتصدر نظام التشغیل )  ™Windowsالنوافذ (ومدیري الشبكات في العالم، وتحمل نظم تشغیلھا تسمیة 
Linux لنظامین ؟ ھذا ما سنتناولھ في الموضوع بشيء من قائمة النظم المستخدمة في عالم المصادر المفتوحة، فما الفرق بین ھذین ا

ً عن التفاصیل البرمجیة التي قد تضیع القارئ وتبعده عن الھدف الرئیسي للمقال، في عشرة بنود رئیسیة توضح أھم  التفصیل المبسط، بعیدا
  .نقاط االختالف وااللتقاء بین النظامین

  
  

 Linux لتشغیلاالختالفات العشرة الرئیسیة بین نظام ا
  :™™Windowsو
  :النفاذ الكامل أو الال نفاذ  .1

من المحتمل أن تكون القدرة على النفاذ إلى كود المصدر ھي 
، ™Windowsوالـ   Linuxاالختالف األكثر أھمیة بین الـ

التي تضمن  GNU إلى أنظمة واجھات Linux إذ ینتمي الـ
) تعدیل و(للمستخدمین مھما كان نوعھم القدرة على النفاذ 

 الكود للنواة البرمجیة التي تخدم كأساس لنظام التشغیل
Linuxبینما نظام ، Windows™  ،فھو نظام مغلق النواة

ً بالتأكید  ً موفقا وإذا عزمت الدخول إلیھا فنتمنى لك حظا
ً، وإذا ما لم تكن من النخبة البرمجیة في  ً طویال وعمرا

ى الكود محیطك العالمي، فلن تستطیع عیناك أن تقع عل
  .البرمجي للنواة مھما حاولت

  
  Linuxواجھة العرض والتخاطب في نظام 

 

تستطیع النظر إلى ھذا االختالف من منظورین، فالبعض 
یقول إن إعطاء النفاذ العام للكود یفتح نظام التشغیل 

لمطوري البرامج الخبیثة الذین ) والبرامج التي تعمل علیھ(
ذلك النص، و یرى آخرون یستفیدون من ضعف یجدونھ في 

أن امتالك النفاذ الكامل للكود یساعد على الحصول على 
أسرع تحسینات وتصحیح لألخطاء لمنع مطوري البرامج 

   .الخبیثة من القدرة على إفساد النظام

  

  :الرخصة المجانیة و الرخصة المقیدة .2
بعد النفاذ إلى النواة البرمجیة للنظام، یأتي االختالف بین 

خَص  ، وأنا متأكد من أن كل )( License االستخدام أورُ
تقني محترف یسترسل في الحدیث حول رخص برامج 
الكمبیوتر وكیفیة النظام الواجب تطبیقھ علیھا، ولكن دعنا 

دون ( فقط ننظر إلى االختالف المفتاحي في ھذا الموضوع 
  .)الدخول في التفاصیل القانونیة

 Linux GPL " Generalمع ترخیص نظام التشغیل للـ
Public License "  من تعدیل تلك البرامج ً تكون حرا

طالما أنك ستجعل (واستعمالھا أو حتى إعادة نشرھا أو بیعھا 
ً للجمیع تستطیع  ،GPL ، باإلضافة إلى أنھ مع)الكود متاحا

المسوق وتثبیتھ   Linuxتحمیل نسخة واحدة من النظام الـ
 أما مع رخصة . على أكثر من جھاز مثلما ترید

Microsoftإنك مقید بعدد  .، فال یمكنك عمل ما سبق
ً من المالحقات  الرخص التي تشتریھا، لذا، ولكي تكون آمنا
القانونیة، فإن تثبیت نظام التشغیل أو التطبیقات الخاصة 

ي على عشر أجھزة یتطلب منك أن تشتر  Microsoftبـ
  .عشر رخص

 

http://www.hazemsakeek.com
http://www.allsc.info
http://www.4electron.com


55  ومنتدى عالم اإللكترون ومنتدى قصة العلوماء التعلیمي یزیمنتدى الف       )2009العدد السادس ابریل (مجلة الفیزیاء العصریة 
www.hazemsakeek.com & www.allsc.info & www.4electron.com 

دعم الند المباشر على شبكة اإلنترنت مقابل دعم  .3
  :مكتب المساعدة المأجور

 ھناك مشكلة وحیدة التي تجعل أغلب الشركات تترك نظام 
Linux،  ولكنھا لیست بتلك األھمیة في أغلب األحیان، فمع 
Linux إذا ما احتجت أي مساعدة في استخدام النظام فعلیك ،

یات والبحث على الشبكة عن مشاركات اللجوء إلى المنتد
الھواة من مستخدمي النظام، وھذا یجعلك تعتمد على أنداد لك 
من مستخدمي النظام مما یضعف الثقة في الحلول التي قد 

ً ( تجدھا لمشكلتك  على الرغم من وصول المساعدة إلیك غالبا
، كما أنھ بإمكانك أن تشتري اتفاقیة للدعم )في غضون دقائق 

 Red (كـ   Linux شركات الداعمة لنظاممن ال
Hat،Novell ( شراء ً ، أما في الجھة األخرى، فیمكنك أیضا

ً ( Microsoftاتفاقیة دعم من شركة   والتي ستقدم لك حال
 ً   .أوالبحث في المنتدیات والمواقع الداعمة للنظام) أكیدا

  
  Linuxاختر شكل سطح مكتبك كما تشاء مع 

 

  :الصلب والدعم الجزئيالدعم الكامل للكیان  .4
ً بعد یوم، وھي دعم  تعد ھذه إحدى المشاكل التي تختفي یوما

 .الكیان الصلب لنظام التشغیل، والعكس

على  Linux في السنوات الماضیة، إذا كنت ترید تثبیت
جھاز یتوجب علیك أن تتأكد من أنك قد اخترت كل قطعة من 

ً ال یعمل الكیان الصلب بما یدعم النظام، أو أنك ستثبت  نظاما
، ولكن لم تعد ھذه الحالة ھي الغالبة في ھذه األیام، 100%

التي صممھا  Linux یمكنك تثبیت واحدة أو أكثر من نسخ
المبرمجون لدعم مختلف تجھیزات الكیان الصلب المتوفرة، 

، و لكن یبقى ھناك بعض %100وسیعمل نظامك بحدود 
فظ الطاقة في وضعیات ح: االستثناءات؛ فعلى سبیل المثال

ً تبقى مشكلة  Hibernate اإلغالق المؤقت للجھاز مثال
یواجھھا العدید من مستخدمي الالبتوبات، وذلك على الرغم 

ً بعد ً نھائیا  .من أنھا مشكلة قدیمة، إال أنھا لم تجد حال

ً أن أصغر قطعة من الكیان ™Windowsمع  ، تكون أكیدا
ھناك وقت ضائع الصلب ستعمل مع نظام التشغیل، وبالطبع، 

ً بالبحث عن التعریف المناسب الصحیح  عندما تقضي أیاما
للقطعة إذا ما لم یتوفر لدیك قرص تعریف لھ، ولكن یمكنك 

تعرفھ على جھازك و تبحث  Ethernet  شراء كرت شبكة 
 .عن التعریفات الالزمة من اإلنترنت

  :سطر األوامر وال سطر لألوامر .5
و ال كیف أصبحت  Linux ال یھم كیف أصبح نظام تشغیل

بیئة سطح المكتب، سیبقى سطر األوامر أداة رئیسیة 
 ألغراض إدارة النظام، وال یمكن تخیل كیفیة إدارة جھاز

Linux  وھو نافذة بشاشة سوداء شبیھة ( بدون سطر أوامر
، و لكن للمستخدم العادي، فلیس من )القدیم  DOS بنظام

أو ال، ویمكنك الضروري أن یكون ھناك سطر لألوامر 
لسنوات دون االقتراب من سطر  Linux استخدام جھاز

تستطیع استخدام   :™Windowsو بالمثل مع الـ. األوامر
ً إلى الحد الذي یقارن مع  سطر األوامر معھ ولكن لیس تقریبا

Linux. 
إلى تعتیم مؤشر األوامر عن  Microsoft وتتجھ

من قائمة ) تشغیل(المستخدمین، فبدون الذھاب إلى أمر 
فإن )  (command أو)  CMD(و طلب األمر) ابدأ(

المستخدم لن یعرف أن سطر األوامر موجود في نظامھ أم 
 .ال

  :مركزیة و عدم مركزیة التطبیقات المثبتة .6
ً حیث ) مع كل نسخة موزعة(تملك  Linux مع ً مركزیا مكانا

تستطیع البحث عن، و إضافة أو إزالة التطبیقات، ونتكلم ھنا 
 فمع  .Synaptic :أنظمة إدارة الرزم، كمثالعن 

Synaptic أو (، تستطیع فتح أداة واحدة، تبحث عن تطبیق
، تثبیت ذلك التطبیق بدون البحث في )مجموعة من التطبیقات

أي شيء مما   ™Windows اإلنترنت أو الشراء، وال یملك
یجب أن تعرف أین تجد البرنامج  ™Windows ذكر، فمع

في  CDأو وضع الـ(تثبتھ، وتحمیل البرنامج و أي ترید أن 
 install.exe أو setup.exe ، و تشغیل ملف)سواقة الجھاز

كان االعتقاد أن  ،لسنوات عدیدة . وذلك بالضغط مرتین
أسھل بكثیر من  ™Windows تثبیت التطبیقات على

أبسط، و  Linux تثبیت في. ،ولكن لیس بعد اآلنLinuxالـ
  ).ان واحد ومجانيموجود في مك( متمركز 

  
  Windowsاسأل دائماً عن النسخة األصلیة من 
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  :المرونة و الصالبة .7
يْ الـ َ ً أقارن نظام ) و باألخص سطح المكتب(  Linuxدائما

بالغرفة التي لھا أرض وسقف قابل   ™Windowsمع الـ
، لدیك غرفة حیث Linux للحركة أو غیر قابل، فمع 

األرض والسقف یمكن رفعھا أو خفضھا حسب الرغبة، على 
 ارتفاع أو دنو كما ترید ان تجعلھما وتحتاجھما، أما مع 

Windows™ ،فاألرض و السقف غیر قابلین للتحریك ،
 Microsoft حیث ال یمكنك الذھاب أبعد مما تعتبره
ً للذھاب، وخذ كمثال سطح المكتب لدفع لو أردت ا: ضروریا

 لشركة أخرى غیر   third-partyلشراء وتثبیت تطبیقات 
Microsoft التي تستطیع من خاللھا تعدیل مظھر سطح

حیث سطح ... Microsoft المكتب فستفاجأ بما أعلنتھ شركة
، Linux مكتبھا ھو األمثل لك ولن تستطیع التغییر، أما مع 

فتستطیع جعل سطح مكتبك یتناسب من حیث الشكل و 
من بسیط ثنائي البعد إلى . المضمون مع ما تریده أو تحتاجھ

یكون لك بیئة مرنة تتكیف  Linux ثالثي البعد، سطح مكتب
  .مع متطلباتك وحاجاتك

 
  :نموذج الجمھور، و نموذج الشركة .8

تجعلھ یعمل  Linuxألن طبیعة المصدر المفتوح لنظام الـ
بدون مساعدة المجموعة التجاریة والرزم المخفیة 

، ومع ھذا، تأتي الحاجة إلى جمھور Microsoftلـ
للمساعدة وتقدیم العون ویسعون  (fans) مستخدمي النظام

 دائما للتطویر والتنافس مع ممتلكي نظم تشغیل
Windows™ ویصل حب النظام لدى معجبیھ إلى درجة ،

تجعلھ موضع اھتمام كلیات بأسرھا وحدیث اجتماعات 
واإلعجاب  ™Windows طویرالتطویر العلمي، بینما یقع ت

 ً بھ في ید مدراء الشركة المطورة لھ، والذین یؤمنون دائما
ً، وبیدھم مصیر نظم  بأنھم موظفون إلى األبد، یربحون دائما

 .التشغیل لمالیین األجھزة في أنحاء األرض

التحكم و عدم إمكانیة التحكم للوسائل المتعددة  .9
  :القابلة لإلزالة

الجدد ھي  Linux تواجھ مستخدميإن أحدى القضایا التي 
كیفیة استعمال الوسائط المتعددة القابلة لإلزالة، والفكرة تكمن 
في ضرورة امتالك القدرة الیدویة على تثبیت السواقة 
اللیزریة الخاصة بك للنفاذ إلى محتویات القرص بشكل كامل 
والتحكم بھا، دون تأثیر باقي المستخدمین للنظام على ملفاتك 

تك،وقد تطورت الحلول الیوم إلى النقطة شبھ وخصوصی
الفرعیة بحیث یستطیع  Linux المطلوبة، حیث تعد أنظمة

المستخدم استخدام األجھزة القابلة لإلزالة بنفس الطریقة التي 
ولكن لیس  ،™Windows یتم فیھا االستخدام في نظام

ً، فكم من المستخدمین ال یرید كتابة ( ؟  etc/fstab fle/ تماما
  ). Linux ؤال موجھ لمستخدمي س
 

مستویات تشغیل متعدد الطبقات و مستوي تشغیل  .10
  :وحید الطبقة

مع تعدد الطبقات، تستطیع العمل إما مع سطر األوامر 
، فعندما )5تشغیل مستوى (  GUIأو الـ) 3تشغیل مستوى (

یحاول شخص ما أن یفتعل مشكلة أو یتالعب بالنظام، 
وتحتاج إلى كشفھ وحل المشكلة التي افتعلھا، فباستطاعتك 

مع سطر  3حینھا اإلقالع من خالل تشغیل المستوي 
، وستجد سبب rootاألوامر، الدخول إلى النظام كجذر 

محظوظ ألنھ  ، فإنك™Windows المشكلة وتحلھا، أما مع 
 -یمكنك الحصول على سطر األوامر من خالل وضع األمن

ً ألنھ قد یمكنك أو ال یمكنك امتالك أدوات  و ثم تقف حائرا
، حتى یعمل في Linux في. إلصالح المشكلة أو اكتشافھا

ً أن تحصل وتثبت أداة تساعدك 3المستوى  ، تستطیع دائما
 .على حل المشكلة

  
  

ح تلك الفروق األساسیة بین النظامین، وأعطى القارئ المعلومات األساسیة التي تسمح لھ نأمل أن  یكون الموضوع قد وضّ
  أي النظامین أفضل ؟؟: أن یختار اآلن
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  كیف یعمل االنترنت من خالل خطوط االشتراك الرقمیة
Digital subscriber line (DSL) 

  الفیزیاء التعلیمي حازم سكیك المشرف العام لمنتدى.بقلم د

عندما نقوم باالتصال باالنترنت، فانھ من الممكن أن یكون ذلك من خالل استخدام المودم أو من خالل االتصال 
 digitalبشبكة محلیة بواسطة كوابل خاصة أو من خالل خطوط اشتراك رقمیة والتي تعرف باسم 

subscriber line  وتختصر)DSL  .(میة تمتاز خطوط االتصال الرقDSL  بسرعة اتصال عالیة تستخدم
  .نفس خطوط الھاتف

إنھا تزودك باتصال مستمر باالنترنت باستخدام خطوط الھاتف المنزلي وفي نفس الوقت  DSLومن مزایا الـ 
كذلك یوفر لك سرعة . یمكنك اجراء اتصاالتك او استقبال اتصاالت دون الحاجة إلى فصل االتصال باالنترنت

ال تتطلب تمدید أسالك وكوابل خاصة بل تستخدم نفس  DSLھذا باإلضافة إلى ان خطوط االتصال الرقمیة .  مقارنة مع المودم العادياتصال عالیة بال
  .تقوم بتزویدك بالمودم الخاص والتركیب الالزم DSLخطوط الھاتف المتوفرة لدیك، كما إن الشركة المزودة باشتراك 

ھذا النوع من االتصال باالنترنت وھو ان جودة األداء تعتمد كثیرا على مدى قربك من المكتب الرئیسي المزود إال ان ھناك بعض العیوب المتعلقة ب
وكذلك فان سرعة استقبال المعلومات كبیرة بینما سرعة إرسالھا عبر االنترنت .  وكلما زادت المسافة تضعف اإلشارة DSLبخدمة االشتراك بخدمة 

  .دمة قد ال تكون متوفرة في كل مكانتكون ضعیفة، كما ان ھذه الخ

باستخدام خطوط الھاتف  DSLفي ھذا المقال من كیف تعمل األشیاء سوف نقوم بشرح كیف یعمل االتصال الرقمي باالنترنت من خالل اشتراك 
  .المنزلیة وكیف یتم إجراء االتصاالت الھاتفیة بدون انقطاع في اتصال االنترنت

  

  خطوط الھاتف

، كیف یعمل الھاتففي مقال سابق تحدثنا عن موضع 
ووضحنا ان خدمة الھاتف تعمل من خالل تمدیدات ألسالك 
نحاسیة تصل بینك وبین الشركة المزودة لخدمة االتصاالت 

ھذه األسالك النحاسیة تقوم بنقل المحادثة الصوتیة .  الھاتفیة
كما إنھا تمتاز بقدرة على تحمل المزید من نقل المعلومات 

 bandwidthحیث ان لھا نطاق واسع من الترددات 
تقوم باالستفادة من  DSLتقنیة الـ .  المطلوبة لنقل الصوت

ھذه القدرة لنقل البیانات على نفس السلك دون ان تشوش 
ومن ھنا .  على قدرة السلك على نقل المحادثة الصوتیة

تعتمد على تخصیص  DSLنستطیع ان نقول ان تقنیة الـ 
  .ترددات معینة للقیام بمھمة محددة

، فإنھ في البدایة یجب أن نعرف DSLقنیة لفھم فكرة عمل ت
خاصیة ھامة لخط الھاتف العادي وھي ان خدمة الھاتف 
تعتمد على خطوط سلكیة من مصنوعة من النحاس وتنقل 

و  0اإلشارات الصوتیة معتمدة على ترددات تتراوح بین 
3400Hz  . في حین ان ھذه خطوط الھاتف یمكنھا ان تنقل

  .إلى عدة مالیین ھیرتزالمزید من الترددات تصل 

ان استخدام جزء صغیر من قدرة خطوط الھاتف وكذلك 
توفر ھذه الخطوط في معظم المنازل والمؤسسات جعل من 
الممكن استخدام أجزاء أخرى من الترددات التي ال تستخدم 
لنقل اإلشارات الصوتیة في نقل البیانات بدون خشیة ان 

  .DSLیحدث تداخل وتشویش وھذا ما تقوم بھ نظام الـ 

  

  ADSLالغیر متماثل  DSL نظام الـ

معظم المنازل ومكاتب العمل الصغیرة تستخدم نظام الـ 
DSL  الغیر متماثلasymmetric DSL  والذي یعرف

في ھذا النظام یتم تقسیم ).  ADSL(باسم مختصر ھو 
الترددات المتاحة في خط الھاتف معتمدا على ان معظم 
مستخدمي اإلنترنت یقومون بتصفح المواقع وتحمیل الملفات 

download  رفع الملفات(أكثر بكثیر من إرسال البیانات (
upload . وعلى أساس ھذه االفتراض یكون سرعة التحمیل

. أربع مرات من رفع الملفات من االنترنت أكثر بثالث أو
ولھذا یشعر مستخدم االنترنت بسرعة تصفح المواقع 
وتحمیل الملفات في حین یعاني من بطء رفع الملفات إذا 

   .احتاج لذلك
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تعتمد كثیرا على المسافة التي تبعد  ADSLكما ان كفاءة الـ 
 ADSLحیث ان خدمة الـ .  المستخدم عن مقدم الخدمة

فكلما زادت المسافة كلما أصبحت جودة : ةحساسة جدا للمساف
ویقدر الحد األعلى للمسافة . اإلشارة اقل وكلما قلت السرعة

متر وكلما قلت المسافة عن ذلك كان أفضل، أما  5460بـ 
من یبعد بمسافة اكبر من ذلك فانھ سیجد ان سرعة التصفح 

وتصل .  اقل بكثیر من السرعة التي اشترك على أساسھا
میجابیت في  8إلى  ADSLال بتقنیة الـ سرعة االتص

متر أما سرعة  1800عندما تكون المسافة ) 8Mbps(الثانیة
كیلوبایت في الثانیة  640رفع الملفات تكون في حدود 

)640kbps  .( عملیا فان أفضل سرعة یمكن ان نحصل
في حین سرعة الرفع تتراوح بین  1.5Mbpsعلیھا تصل لـ 

64 Kbps  640وKbps .سرعات أفضل تصل إلى  ویوجد
12Mbps  باستخدام تقنیات متطورة عنADSL  تعرف

، حیث ان تصل سرعة +ASDL2و  ASDL2باسم 
وسرعة الرفع إلى  24Mbpsالتحمیل في األخیرة إلى 

3Mbps.  

  

قد یتبادر السؤال التالي وھو لماذا ال تؤثر المسافة على 
؟ DSLة االتصال الھاتفي في حین إنھا تؤثر كثیرا على تقنی

وتكمن اإلجابة على ھذا السؤال في استخدام مكبر یسمى 
من قبل شركات الھاتف لتقویة  loading coilملف التحمیل 

ولكن لألسف ھذا التكبیر ال یعمل مع . اإلشارة الصوتیة
، ولھذا ADSLاإلشارات الرقمیة المستخدمة في إشارة الـ 

تقال فان ملفات تكبیر اإلشارات الصوتیة سوف تمنع اس
، ھذا باإلضافة إلى وجود عوامل أخرى ADSLإشارات الـ 

  :والتي ھي ADSLتمنع استخدام خدمة الـ 

والتي تستخدم لتمدید خدمة  :bridge tapsوصلة الجسر 
الھاتف ألكثر من مشترك، وقد ال نالحظ اثر ھذه الوصالت 
في خدمة الھاتف إال إنھا تشكل عبء إضافي على المسافة 

الفعلیة بین المشترك ومزود الخدمة اذا كانت ھذه الوصالت 
  .مستخدمة

إشارة الـ  :fiber-optics cablesكوابل األلیاف الضوئیة 
ADSL ن ان تنتقل في نظام یعمل في باستخدام ال یمك

األلیاف الضوئیة الن في ھذه الحالة یحدث تحویل لإلشارة 
ومن ثم  digitalإلى إشارة رقمیة  analogمن تناظریة 

تتحول من رقمیة إلى تناظریة مرة أخرى وھذا ال یمكن ان 
الرقمیة ولذلك ال یمكن  ADSLیعمل مع إشارات الـ 

في حالة وجود اعتماد اتصالك مع  ADSLاستخدام تقنیة الـ 
  .شركة الھاتف على األلیاف الضوئیة

  

  مع األلیاف الضوئیة DSLال یمكن استخدام إشارة 

وفي الجزء التالي من الموضوع سوف نتطرق إلى شرح 
فكرة فصل اإلشارة لتستخدم في نفس الوقت للمحادثات 

الھاتفیة واالتصال باالنترنت واألدوات التي تستخدم لذلك 
  .DSLفي تقنیة 

  CAPفصل اإلشارة باستخدام نظام الـ 

من خالل تقسیم اإلشارات في خطوط  CAPیعمل ھذا نظام 
الحزمة األولى مخصصة . الھاتف إلى ثالثة حزم مختلفة

، 4Khz-0للمحادثة الھاتفیة والتي خصصت لھا الحزمة من 
ما (أما الحزمة الثانیة فیھ مخصصة لإلرسال عبر االنترنت 

وخصص لھذه الحزمة ) uploadنسمیھ بعملیة رفع الملفات 
، وتصفح االنترنت وتحمیل 160KHzإلى  25النطاق من 

الملفات منھ خصص لھ الحزمة الثالثة والتي لھا النطاق من 
240KHz  1.5إلىMHz  . وفي ھذا النظام نجد ان الحزم

الثالثة مفصولة عن بعضھا البعض بما یضمن عدم وجود 
  .تداخل في اإلشارات في الحزم الثالثة
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  DMTفصل اإلشارة باستخدام نظام 

لتقنیة أیضا من خالل تقسیم اإلشارة إلى عدة تعمل ھذه ا
قنوات او حزم ولكن ال تستخدم نطاقات مخصصة للتحمیل 

 247او الرفع من االنترنت، إنما تقوم بتقسیم البیانات إلى 
  .4KHzقناة مختلفة كل قناة تستخدم نطاق اتساعھ 

 

  

ولتوضیح ھذا األمر تخیل ان شركة الھاتف تقوم بتقسیم خط 
خط مختلف كل خط ینقل حزمة  247لنحاسي إلى الھاتف ا
4KHz وھنا نحصل . وبعد ذلك یتم توصیل كل خط بالمودم

وھكذا . مودم متصل مع الكمبیوتر في نفس الوقت 247على 
قناة وكل قناة تكون جاھزة لنقل اإلشارة  247یكون لدینا 

فیبحث النظام على أفضل قناة إلرسال أو استقبال اإلشارة من 
ویتضح من ھذا النظام انھ أكثر تعقیدا من النظام .  خاللھا

  . CAPالسابق 

 Filtersفصل اإلشارة باستخدام الفالتر 

) DMT & CAP(یمكن اعتبار النظامین السابقین 
فانھ  ADSLمتشابھین بالنسبة للمستخدم، وإذا قمت بتركیب 

ویقوم ھذا  low-pass filtersسیتم تركیب فلتر من نوع 
الفلتر بحجب جمیع اإلشارات التي تكون اكبر من تردد 

حیث إن كل المحادثات الصوتیة تعمل عند تردد اقل .  معین
فان الفلتر یقوم بحجب كل الترددات األكبر من  4KHzمن 

4KHz  مما یمنع من تداخل اإلشارات الرقمیة المخصصة
لنقل البیانات لالتصال باالنترنت مع إشارات المحادثة 

  .الصوتیة

 

  DSLمعدات نظام 

جھازین احدھما مثبت عند المستخدم  ADSLیستخدم نظام 
واألخر عند مزود خدمة االنترنت، عند المستخدم یوجد 

، وعند مزود DSL DSL transceiverجھاز استقبال 
 DSL Access Multiplexerالخدمة یوجد جھاز 

)DSLAM (لیستقبل اتصال المستخدم.  

 

 The Transceiverجھاز المستقبل 

یعرف المستخدم ھذا الجھاز المثبت في بیتھ أو في مقر عملھ 
ویعرفھ مھندسو ) DSL )DSL modemباسم مودم 

ومھما كانت .  ATU-Rاالتصاالت في شركة الھاتف باسم 
التسمیة فان وظیفة ھذا الجھاز ھي نقطة االتصال مع خطوط 

  .DSLالـ 
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لـ یتم توصیل المودم مع األجھزة الملحقة بھ من خالل ا
USB  أو من خالل االیثرنتEthernet  . كما یمكن أن یتم

أو بموزع شبكة   routerوصل ھذه المودم براوتر 
network switches أو أي معدات شبكة متوفرة.  

 The DSLAMجھاز مزود خدمة اإلنترنت 

الموجود  DSLAMتعتمد خدمة االنترنت على جھاز الـ 
لخدمة االنترنت، لدى شركة الھاتف أو الشركات المزودة 

بتوصیل أكثر من مستخدم  DSLAMحیث یقوم جھاز 
  . وتوصیلھم بشبكة االنترنت

یجعل من تقنیة االتصال بشبكة  DSLAMكما ان جھاز 
بواسطة  dial upاالنترنت مختلف عن االتصال العادي 

المودم حیث ان في االتصال العادي یتشارك المستخدمین 
خدمة االنترنت فیقل األداء كلما زاد عدد المشتركین ولكن 

فان لكل مشترك خط  ADSLفي حالة االتصال من خالل 
وھنا عدد  DSLAMمخصص یوصل بھ مع جھاز 

المشتركین ال یؤثر على جودة األداء وإذا زاد عدد 
إلى حد معین فان على الشركة المزودة المشتركین لیصل 

لخدمة االنترنت علیھا ان تقوم بإجراء ترقیة على جھاز 
DSLAM لینعكس على كل المشتركین.  

  

 DSLلیست ھي التقنیة الوحیدة لنظام  ADSLتقنیة 
لتوفیر اتصال سریع باالنترنت، وإنما ھناك أكثر من تقنیة 

  .من الموضوعوھذا ما سوف نتحدث عنھ في الجزء التالي 

  ADSLبدائل وخیارات للـ 

إال إنھا أیضا  DSLیوجد ھناك الكثیر من الخیارات لنظام الـ 
تعاني من قصورھا في حالة المسافات الطویلة ومن ھذه 

  :الخیارات ما یلي

  )VDSL( Very high bit-rate DSLتقنیة ) 1( 

ھذه التقنیة تمتاز بسرعة اتصال عالیة ولكن تعمل فقط على 
وھي قادرة على نقل اإلشارات بسرعة . مسافات قصیرة

ویصل سرعة رفع البیانات إلى  52Mbpsتصل إلى 
12Mbps  مما یجعلھا أیضا جیدة في نقل إشارات التلفزیون

  .HDTVعالي الجودة 

 Symmetric DSLالمتماثل  DSLتقنیة الـ ) 2(
)SDSL(  

ھذه التقنیة تستخدم في شركات األعمال الصغیرة وال تسمح 
باستخدام الھاتف في نفس الوقت ولكن سرعة إرسال 

  .واستقبال البیانات كبیرة ومتساویة في نفس الوقت

  )RADSL( Rate-adaptive DSLتقنیة ) 3(

ھذه التقنیة تعمل على تعدیل سرعة االتصال حسب المسافة 
  .ھاتفيوحسب جودة الخط ال

ھذه التقنیة تدمج بین ) IDSL( ISDN DSLتقنیة ) 4(
  نظام

Integrated Services Digital Network (ISDN) 
الحل االمثل  ISDNحیث كان نظام . DSLوبین نظام 

فتسمح بنقل  dial-upلالتصال العادي لالنترنت بواسطة 
البیانات والفیدیو إجراء المحادثة الصوتیة على نفس خط 

ولكن أبطء  ISDNأسرع من  IDSLوتعد تقنیة . "الھاتف
 8ولكن تستطیع ان تعمل لمسافات تصل الى . DSLمن 

  .كیلومتر

  )Uni-DSL( Universal DLSتقنیة ) 5( 

. Texas Instrumentsھذه تقنیة جدیدة طورت بواسطة 
حیث تكون سرعة  VDSLو  ASDLتوفر اداء یقع بین 
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عند المسافات  ASDLاالتصال باالنترنت أفضل من 
عند المسافات  VDSLالطویلة وسرعات افضل من 

  .SDSLالقصیرة تصل ألربعة أضعاف سرعة 

   DSLبدائل عن تقنیة الـ

في حال تعذر استخدام تقنیة الـ 
DSL  نظرا لبعد المسافة أو

عدم توفرھا في المنطقة التي 
تقطنھا فان ھناك العدید من 
البدائل التي تعتمد على 
استخدام الكوابل أو االتصال 

  .الالسلكي

 DSLتنافس الكوابل تقنیة الـ 
حیث ان نقل االنترنت عبر الكوابل المخصصة ال یعاني من 

اتف مع ولكن استخدام الھ DSLطول المسافة مثل خطوط 
االنترنت تعتبر میزة مشجعة للكثیرین لالعتماد علیھا في 

.  االستفادة من خطوط الھاتف في االتصال بشبكة االنترنت
أصبحت توفر خدمة  DSLولكي تنافس الكوابل خطوط الـ 
إال ان استخدام أكثر من .  نقل المحطات التلفزیونیة أیضا

ل سرعة مستخدم كابل االنترنت في نفس الوقت سوف یقل
  .االتصال

تكنولوجیا جدیدة تعتمد على االتصال الالسلكي تعرف باسم 
WiMax  والتي تدمج مزایا االتصال الالسلكي  802.16أو

مع االتصال السریع لمسافات كبیرة، وھي تقنیة بدأت العدید 
  .من الدول باالعتماد علیھا لتوفیر خدمة االنترنت في المدن

فان  WiMaxوإلى حین ان یتم توفر خدمة االنترنت عبر 
  .ھي األفضل في الوقت الحالي DSLخطوط الـ 
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  ...المتفیزق یشرح القانون األول لنیوتن ویتحدث عن القصور الذاتي و یحل إشكالیة الفعل ورد الفعل 
  جامعة األقصى بغزة الكاتب الدكتور مازن العبادلة

إن الكرة التي تتحرك على … متباینة الخشونة ) مستویة(نتصور مجموعة كرات متشابھة تتدحرج في خط مستقیم على أسطح دعنا 
حتى نصل إلى ) وبالتالي زادت نعومتھ ( المستوى الخشن سرعان ما تقف بینما تزداد الفترة التي تتحركھا الكرة كلما قلت خشونة السطح 

ً وھنا نتوقع أن الكرة سوف تتحرك إلى الماالنھایة في خط مستقیم ، وھذا بالضبط ما نعنیھ بالقصور وضع یصبح فیھ المستوى أملس ت ماما
. ة الذاتي ، عجز األجسام عن تغییر حالتھا الدینامیكیة من تلقاء نفسھا ، أو قل إنھا قاصرة عن ھذا التغییر بذاتھا، ومن ھنا جاءت التسمی

  .أي من تلقاء نفسھا: یر ، والذاتي أي عجز األجسام عن التغی: القصور
  

الجسم : سنعید ذلك بطریقة أخرى
أن یحرك ) ال یستطیع( الساكن یقصر

نفسھ بنفسھ والجسم المتحرك قاصر 
... وال یستطیع أن یوقف نفسھ بنفسھ

ھذا ھو ا ل ق ص و ر ا ل ذ ا ت ي 
وھنا نقطة رائعة ترتبط بالقصور !!!

  !!!الكتلةإنھا ... الذاتي 

بالتأكید ستعرف الكتلة على أنھا ما 
  .یحتویھ الجسم من المادة

ً وربما أكثر دقة ً رائعا الكتلة ھي مقیاس ... ال بأس لكن ھناك تعریفا
  ...سنوضح ذلك  ...القصور الذاتي للحركة االنتقالیة

بدأنا بدفعھا فإذا ھي ... تصور أننا نرید أن نحرك شاحنة متعطلة
ضطررنا إلى نخوة بعض المارة وبالكاد استطعنا وا... مستعصیة 
  ...تحریكھا

انزلقت على : أي) دحلت(تصور كذلك أن ھذه الشاحنة كما نقول 
ھل تستطیع؟ ... أنت شاھدتھا فأردت أن توقفھا ...طریق مائل 

  ...ستجد أن األمر صعب جدا !!! حاول 

عندما كانت الشاحنة واقفة كان صعبا أن نحركھا : الحظ معي
ولذا نقول إن ...عندما تحركت صار من الصعب أن نوقفھاو

  ...قصور الشاحنة كبیر

واآلن قارن ذلك بما یحصل لو كان األمر تحریك أو إیقاف حركة 
یسھل التحریك ... سترى أن األمر أسھل بكثیر ... دراجة مثال 

  ...أي أن القصور الذاتي للدراجة صغیر...ویسھل اإلیقاف

بما أن القصور الذاتي للشاحنة أكبر من : ولذلك فإننا نقول 
... القصور الذاتي للدراجة فإن كتلة الشاحنة أكبر من كتلة الدراجة

  !!!أرأیت ؟؟؟

أو قانون القصور ( و ینص القانون األول في الحركة لنیوتن 
أو ( على أن كل جسم یبقى على حالتھ من حیث السكون ) الذاتي 

ما لم یؤثر علیھ مؤثر ) م الحركة بسرعة منتظمة في خط مستقی
أو یحاول أن یغیر ( وھذا المؤثر الذي یغیر . آخر یغیر من حالتھ 

ً وحركة ( من حالة الجسم )  وفي مثال . یسمى القوة ) سكونا
ھو الذي یمنع الكرة من ) قوة ( الكرات نرى أن وجود االحتكاك 

  ...التحرك بسرعة منتظمة في خط مستقیم 

  ل إشكالیة الفعل و رد الفعل واآلن تعالوا معي لنح

ینص قانون نیوتن الثالث أن لكل فعل رد 
فعل مساو لھ في المقدار ومضاد في 

  .االتجاه 

) ألسفل(فأنت تؤثر على األرض بقوة 
تساوي وزنك فتؤثر األرض علیك بقوة 

، وحین تحاول )إلى أعلى(تساوي وزنك 
رفع الحقیبة فإنك تؤثر علیھا بقوة فیما 

  . ك بقوة مماثلةتؤثر ھي علی

إذا ): إشكالیة في الواقع(وھنا یبرز سؤال 
كانت قوة الفعل مساویة ومعاكسة لقوة رد 

ً ویجب على ذلك أن یسكن الجسم  الفعل فإن المحصلة تصبح صفرا
  ألیس كذلك ؟… 

األولى أن تساوي  … والحق أن ھناك مغالطتین واضحتین 
ھ لو تحرك بسرعة القوتین ال یعني بالضرورة أن الجسم ساكن ألن

فإن محصلة القوى الخارجیة ) ثابتة في خط مستقیم(منتظمة 
 ً وھذا مفھوم القصور الذاتي في الواقع (المؤثرة علیھ تكون صفرا

  ) .وقد تحدثنا عنھ

أما الثانیة وھي األھم ھنا فھي أن قوتي الفعل ورد الفعل ال تؤثران 
ً یسقط في جسم واحد بل في جسمین مختلفین ، فلو تصورنا  جسما

أي بمقدار وزنھ  mgإلى األرض فإننا نفھم أن األرض تجذبھ بقوة 
، وھذا الجسم بدوره یجذب األرض بنفس القوة ، ولكن أنى للجسم 

  ! أن یحرك األرض ؟

فإن كنت تقف على ... تصور أنك تشد الطاولة ... خذا مثاال آخر 
ة فأنت تشد أرضیة صلبة فإننا نتوقع أن تشد الطاولة وفي ھذه الحال

نیوتن أیضا 200نیوتن وھي تشدك بقوة  200الطاولة مثال بقوة 
  .لكنك ثابت على األرض ولذا تتحرك ھي 

وأنت ... تصور اآلن أن الطاولة مثبتة في األرض بمسامیر 
بالمقابل تلبس في رجلیك حذاء تزلج أو أنك تقف على أرضیة 

غیر كافیة  نیوتن فھي200فإن أنت شددت الطاولة بقوة ... زلقة
ماذا یحصل ... للتغلب على قوة المسامیر ولذلك ال تتحرك الطاولة 

نیوتن وھي رد 200إذن ؟ سوف تنزلق أنت ناحیة الطاولة ألن 
  ...فعل الطاولة كافیة لشدك 

أرجو أن یكون ھذا المثال بحیث ینجلي معھ اللبس في ھذا 
 ...الموضوع
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