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 الــــــمــــــــقــــــدمــــــــة
 ( Introductionاملـــقـــــــدمـــــة )

فيما بينها مكونة العناصر واملركبات املستخدمة يف حياتنا )املتشاهبه أو املختلفة( تتحد الذرات 
تعرف اإلنسان على تركيبها الذري ومتكن من تصنيع مواد خمتلفة  أذمثل احلديد والذهب وامللح و غريها 

املختلفة. إن الذرة املتناهية يف الصغر هي وحدة اليومية منها وفقا لتقنيات متنوعة واستثمرها يف حاجاته 
بناء املادة. طوع اإلنسان تقنيات خمتلفة لتشكيل هذه الذرات وخلق مواد جديدة ذات خواص جديدة 

ألقى العامل ريتشارت فني مان  0591ابقتها تليب احتياجاته التصنيعية. يف عام ختتلف عن س
(Richard Fen man ( حماضرة حبضور جمموعة من العلماء ذكر فيها مجلته املشهورة )هناك متسع

واليت ادة ترتيبها ـــــــادة أذا مت أعـــيف القاع( اليت تدل على أمكانية وجود جسيمات صغرية تغري خواص أي م
على حجمها  خواص املواد النانوية تعتمد(. nano materialsانوية)ـــــواد النــــــا ابملـــــــعرفت الحق

ومساحتها السطحية لذا فكر اإلنسان يف إجياد تقنية لتحريك الذرة يف املادة ونقلها من مكان إىل أخر 
والعشرين ظهرت تقنية  القرن احلادي واحلصول على خواص أفضل واستخدامات أكفأ. يفتيبها وإعادة تر 

إن مصطلح اننو مشتق من الكلمة اليواننية  .(nanotechnologyحديثة مسيت بتقنية النانو )
اننوس )القزم الصغري( وتعرب عن اجلسيمات املتناهية يف الصغر ومقياسها واحد من املليار من املرت. إن 

ن اختالف خصائص ملادة ابملقياس الذري أو اجلزيئي. إتقنية النانو هي العلم الذي يتعامل مع دراسة ا
يعتمد على احلجم و مساحة السطح وأتثري الكم. استخدم العرب تقنية النانو خالل القرن  املواد النانوية

كما يف   )دون ان يكون هلم معرفة مسبقة بذلك( السابع عشر يف صناعة السيف الدمشقي احملدب الشهري
وعند التحليل وجد  ،حيث صنع من أانبيب كربونية اسطوانية الشكل املعروف بقوته ومتانته االيت الشكل

 انه حيتوي على أسالك كاربيدية متناهية الصغر.

 
 شكل ميثل السيف الدمشقي

ظهرت األجهزة ذات احلجم الصغري  أذ بدال من تقنية املايكرو مرت مرتتقنية النانو  استخدمت
. إن علم النانو وتقنية النانو يقومان على خلق مواد جديدة وتصنيع أجهزة عند االستخدام الكفاءة العالية

متطورة من خالل التحكم ابملادة ابملقياس النانوي واستثمار اخلواص اجلديدة هلذه املواد. إن تقنية النانو 



 الــــــمــــــــقــــــدمــــــــة
 ةكمي  حمدداتن تتعامل مع الظواهر ذات مستوى اجلسيمات الصغرية وان هذه الظواهر ميكن إن تتضم

quantum confinement) حيكم ظواهر كهرومغناطيسية وبصرية للمواد اليت يبلغ حجمها بني )
الذرة واجلزيء وكذلك ظاهرة جبسن طومسون املتضمنة اخنفاض درجة انصهار املادة عندما يصبح قياسها 

 د ذكرها الحقاً.املواد النانوية على طريقتني خمتلفتني متعاكستني سري اننواي. تعتمد تقنية 
مت أتليف هذا الكتاب ليكون مصدر مفيد للراغبني ابالطالع على املواد النانوية. يتضمن 
الفصل االول اساسيات ومبادئ املواد النانوية. الفصل الثاين يتطرق اىل اخلواص الكهرابئية. اما الفصل 

ية. اما الفصل اخلامس فيتناول الثالث فيشرح اخلواص البصرية، والرابع يتطرق اىل اخلواص املغناطيس
اخلواص امليكانيكية. والفصل السادس يشرح التطبيقات الصناعية للمواد النانوية. اما الفصل السابع 
فيتناول عيوب وحماسن املواد النانوية واملخاوف املستقبلية هلذه املواد أنمل ان يكون هذا اجلهد البسيط 

 .ناعةالنانوية واستخداماهتا يف الص ابدرة ألغناء املكتبة العراقية ابملواد
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ون ــــــــؤلفــــمــــــال
 



 الفصـــــــــل االول
 أســـــاســـــيات ومبادئ املــــــــواد النــــــــــــــانوية

Principles of Nano materials –Basics 
 الفهرست

 (Materials Scienceعلم املواد ) 1-1
  (Materials Engineeringواد )ـــــــــــدسة املـــــــهن 1-2
  Material Classification موادـــــيف الـــتصن -1-3

   Classification Oldالتصنيف القدمي  - 1-3-1
 (Advanced Materials) -:ةاملواد املتقدم :1-3-2

 ( Nano materialsواد النانوية )ــــامل :1-4
 (Nano Technologyتقنية النانو ) :1-5
 ( Quantum Mechanicsامليكانيك الكمي ) :1-6

 ( Basics of quantum mechanicsالكمي ) اسس امليكانيك: 1-6-1
  Classical Mechanicsامليكانيك الكالسيكي )ميكانيك نيوتن(: 1-6-1-1
 (Relative – Mechanicsامليكانيك النسيب او ميكانيك أينشتاين ): 1-6-1-2
 (Back ground quantum mechanicsخلفية امليكانيك الكمي ): 1-6-2
 املعادالت التفاضلية للميكانيك املوجي :1-6-3

 (Differential equations of wave mechanics) 
 ( Quantization of energyتكميم الطاقة ): 1-6-4
 (Development of new quantum theoryتطوير نظرية كم جديدة )  :1-6-5
 (The wave Function)دالة املوجة  :1-6-6
 ومعادالت املوجة الكميطريقة امليكانيك : 1-6-7

)Quantum mechanical way and wave equations( 
 (The Harmonic oscillator) توافقيةالنوابض ال: 1-7

 (The vibrating Object)اهنزار االجسام : 1-7-1
 امليكانيكي الكمو ذبذب التوافقي تامل :1-7-2

(Quantum Mechanical Harmonic Oscillator) 
 ( Magnetic Phenomenaالظواهر املغناطيسية ) :1-8

 (Introductionاملقدمة ) :1-8-1
 ( Fundamental of Magnetismاساسيات املغناطيسية ) :1-8-2
 (Anti symmetrization)غري املتماثل  :1-8-3



   (Concept of singlet and triplet state)مفهوم احلاالت االحادية و الثنائية و الثالثية: 1-8-4
  Dia and magnetization (Magnetization para)  الدااي مغناطيسية و البارا مغناطيسية: 1-8-5

 (spin – orbit coupling)الربم  –بني املدار  القرتانا: 1-9
  (The Bloch Function) خدالة بلو  :1-9-1
 (  (Bloch theoremخنظرية بلو : 1-9-2
 (Band structure in three-dimension)احلزمة ثالثية االبعاد  : هيكل1-9-3
 (The periodic voltage): اجلهد املتناوب 1-9-4

   ESR ( Möss  bauer)(MB) مطياف موسباور ومطياف :1-11
  (Möss bauer Spectroscopy)مطياف موسباور : 1-11-1
 ( Electionic Spin Resonaneمطياف رنني الربم الرنيين) :1-11-2

  (Optical Phenomena)الظواهر البصرية : 11 -1
 ( Introductionاملقدمة ) :1-11-1
 (Electro Dynamic and Light)والضوء التأثري امليكانيكي للمجال الكهرومغناطيسي :1-11-2
 (The stimulated Emission) فزاالنبعاث احمل :1-11-3
 (The spontaneous Emission)االنبعاث الذايت : 1-11-4
 (The optical transition)االنتقال البصري  :1-11-5

 (Bonding  in  Solids)الصلبة املواد االواصر يف  :1-12
 ( Ionic Bandاالصره االيونيه ): 1-12-1
 (Covalent bond)االصرة التسامهية   :1-12-2
 (Metalic Bond)االصرة الفلزيه   :1-12-3
 (Van Der Waals Bond)اواصر فان دير ولز  : 1-12-4
 (Mixed Bond)االواصر املزدوجة   :1-12-5
 (Quantum Mechanical Covalency)تسامهيه امليكانيك الكمي : 1-12-6

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ل الثاين ـــــصــــــالف
 هـــــهرابئيــــــــواص الكــــــــــاخل

Electrical properties  
 الفهرست

 ( Switching glasses with nano particlesزجاج االقفال واجلسيمات النانويه ): 2-1
 (Introductionاملقدمه ): 2-1-1
  (Preparation of glasses with nano particles) جلسيمات نانويةابحتضري زجاج : 2-1-2
 البيانات الكهرابئية جلسيمات البزموث والسلينيوم النانوية : 2-1-3

Electrical data of nano particles of Bismuth and Selenium  
 (Electrical conduction in Bismuth glasses) التوصيل الكهرابئي لزجاج البزموث: 2-1-3-1
  (Eiectrical conduction in Selenium glases) التوصيل الكهرابئي لزجاج السلينيوم:2-1-3-2
 (Tunneling conduction in nano particles) اجلسيمات النانويهالتوصيل النفقي يف : 2-1-3-3

 حتضري اجلسيمات النانووية وقياس املوصلية: 2-2
Preparation of nano particles and conductivity measurement 

 (Lon- exchangeالتبادل االيوين )-2-2-1
 التوصيل االلكرتوين يف اجلسيمات النانونية: 2-2-2

(Electronic conduction with Nano particles) 
 للجسيمات النانوية  DCبيانات التوصيل للتيار املستمر  : 2-2-3

D.C conductivits for nano particles  
 بني املوصلية االلكرتونية والبيانات املغناطيسية  العالقة : 2-2-4

)Correlation between electronic conduction and magntic data( 
 لتيار املتناوب للجسيمات النانونية ابيانات موصلية : 2-2-5

A.C conduction data of nano particles  
 
 

 
 
 
 
 
 



 ثــــــالــــــالث لـــــصــــــالف
 (Optical propertiesاخلواص البصرية )

 الفهرست
 (Introduction)املقدمة  :3-1
 (Optical propertiesاخلواص البصرية ): 3-2

 (Optical terminologyاملصطلحات البصرية ) :3-2-1
 (The Refractive index and Dispersionوالتشتت )  ارساالنكمعامل : 3-2-2
 ((The non-Linear Refractive indexغرياخلطي  االنكسار معامل : 3-2-3
 (The Absorption coefficientمعامل االمتصاص )  : 3-2-4
 (The Reflectionاالنعكاس ) :3-2-5

 ( Special propertiesاصة ) ــــــــــخ صفات :3-3
 -التأثري – Birefringenceانكسار مزدوج  –Accident Anisotropy السقوط املتباين: 3-3-1

  )Elasto Optic Effectالبصري املرئي 
 السمعي -الكهرابئي والبصري-البصري –التأثري : 3-3-2

 (Electro – optic and Acousto – optic effect) 
 (The electric – optic effect) التأثري الضوئي الكهرابئي: 3-3-2-1
 )The Acousto – optic effect)التأثري البصري السمعي  :3-3-2-2

 (The coloured glassesالزجاج امللون ): 3-4
 (Absorption in Glassesاالمتصاص يف الزجاج ) :3-4-1
 (photochromic، الكروم الضوئي )(The colors centers)الكهرضوئي مراكز االلوان  :3-4-2
 )The coulour due to the dispersed particles( اللون الناتج من تشتت اجلسيمات  :3-4-3
 (The Gold Ruby Glass)الزجاج الداكن الذهيب : 3-4-3-1
 )and Lopper Rubies  The Silver) الفضة والنحاس القرمزايت: 3-4-3-2
 The Luminescent Glassesالزجاج الناقل لالشعاع الضوئي ( الضيائية )   :3-4-4
 )The Laser Glassesزجاج الليزر ) :3-4-4-1
  Particles (Some examples of- Nano) بعض النماذج للجسيمات الثانوية :3-4-4-2

 
 
 
 
 



 عــــــالراب لـــــصــــــالف
 انويةــــــمواد النــــــــــسية للــــــــــــواص املغناطيـــــــــــــــــاخل

Magnetic Properties for Nano-Materials  
 الفهرست

 (Introduction) دمةــــــــــــمقالــــــــــ :4-1
 (Magnetic Field vectorsمتجهات اجملال املغناطيسي ): 4-2
 (Magnetic Materials) املواد املغناطيسية: 4-3
 (Classification of Magnetic Materialsتصنيف املواد املغناطيسية ): 4-4

 ( :linearية )ـد اخلطاو ــــــامل 4-4-1
 (Non linear)املواد الغري اخلطية  4-4-2

 ( Spinel)  لـــــــــــبينــــــــــس  4-5
 املواد املغناطيسيةيف الدوامة  تيارات الاخلسائر نتيجة  :4-6

Losses due eddy current in magnetic Martials  
     (Structure ordinary ferrites) للفريت الطبيعيالرتكيب  4-7
 ميكانيكية املغنطة التلقائية للفريت :4-8

 (The mechanism of spontaneous magnetization ferrite) 
 املغنطة واهلسرتة للفريت: 4-9

)Magnetization of ferrites and hysteresis( 
 (Super - para magnetismالفائقة ) بارامغناطيسية: ال4-11
 (Materials preparation) ضري املوادـــــــــــــحت :4-11

  Nano- Particles and x-ray data السينية –عشعة االالنانو وبيانات  جسيمات :4-11-1
 نانوية مغناطيسية سمياتجل التمغنطبيانات  :4-12

 Magnetization data of Nano- particles of magnetite  
  درجة احلرارة واجملال املغناطيسي تغيري 4-12-1

Variation of temperature of magnetic field  
 املعد للتشكيلاخلواص املغناطيسية للزجاج  : 4-12-2

 Magnatic characteristic of blank glasses 
 911و  711 اخلواص املغناطيسية للعينات  :4-12-3

 Magnetic charateristics of 700, 900 sample 
 يةالنانو  اجلسيماتالشبكي يف الفريت مع  التمدد : 4-12-4

 Lattice Expasion in Ferrit with Nano particles 



 للمغنتيت يةالنانو  للجسيماتت مسباور انابي :4-13
 Masssbamer Data of Nano particales of Magnetite 

 Hyperfine field in Nano particles  يةاجملال الدقيق يف اجلزيئات النانو  : 4-13-1
 النانو للمغنتيت دقائقميل الغزول يف  :4-13-2

 Spin canting in Nano particles of magnetite  
 ESR ESR spectrographyالتحليل الطيفي  :4-14
 Small angle neutron scattering تشتت النيرتون بزاوية ضيقة : 4-15

  Introduction املقدمة 4-15-1
 Theoretical Considerations االعتبارات النظرية:4-15-2
 Nucleation and Crystallization Behaviour :سلوك التنوي والتبلور4-15-3
  Homogeneous Nucleationالتنوي املتجانس:4-15-4
  :الشروط العامة حلركية التزجيج 5- 4-15

Genral Conditions of Kinetics of Vitrtfication 
  النظرية الكالسيكية للتنوي املتجانس:4-15-6

Classical Theory of Homogeneous Nucleation 
   Small angle Neutron Scattering  :تشتت النيوترون بزاوية صغرية4-15-7
 إىل هذه الصورة؟ )األوم احلراري( ل فورييهيكيف يصل حتو  4-15-8

How Fourier transform come into this picture? 
  SANS:Interpretation of the SANA Dataتفسري بيانات  4-15-9
 SANS: Preparation for the SANS Studyاالستعدادات والتحضريات لدراسة  4-15-11
 SANA Data for Nano Particles  جلسيمات النانو: SANS بيانات 4-15-11
  James:  Validity of James’ Assumptionsصحة افرتاضات جيمس  4-15-12
 احلد األقصى للتنوي ونصف قطر غينييه جلسيمات النانو:4-15-13

Nucleation Maximum and Guinier Radius of Nano Particles  
 اوستفالد جلسيمات النانو والنمو:إنضاج 4-15-14

Ostwald Ripening for Nano Particles and the Growth 
 عملية إعادة الذوابن جلسيمات النانو: 4-15-15

 Redissolution Process for Nano Particles 
  



 امســــــــــل اخلـــــــصــــالف
 واص امليكانيكيةاخل

Mechanical Properties 
 الفهرست

 ((Introductionدمة ــــــــاملقــ :5-1
 Theoretical aspects)املفاهـيم النظرية  )  :5-2

  Data Analysis of theoretical strength النظريه املتانةحتليل بيانات  :5-2-1
 (Strength Of Nano Crystalline Sic) لكاربيد السيليكون لورات النانويهــــــــــــالب :5-3

 ( Basic conceptsاملفاهيم االساسيه ): 5-3-1
 (:(Weibull theoryرية ويبل ــــــــــنظ :5-3-2
 ( Stress intensity Factorمعامل عشدة االجهاد ) :5-3-3

 preparation for strength measurement املتانةقياسات هتيئة : 5-4
 ي وخواصهحتضري املسحوق النانو  :5-4-1

 ((Nano powder preparation and characteristic 
  strength measurement املتانةقياس  :5-4-2
  Flexurap strength )االحنناء( الثين متانة :5-4-2-1
 (Fracture toughness)التكسر صالبة متانة : 5-4-2-2

 انيكيةــــــــــــــواص امليكــــــــــــــــاخل :5-5
∝امليكانيكية لكل منمقارنة البيانات : 5-5-1  (sicلكاربيد السليكون ) 𝛃 و

(comparison of mechanical data ) 
 (flexural strength of ∝– sicحبيبات ) ي اىللال متانة مقاومة: 5-5-2
  (Microstructure)البنية الدقيقة : 5-5-3

  
 
 

 
 
 
 
 
 



 ادســــــل الســـــالفص
 وتطبيقاهتااملواد النانوية 

Nano materials and their applications   
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 ل االولـــــــــالفص
 انويةــــــــــــــالن وادــــــــومبادئ امل ياتـــــاســـــأس

Basics– Principles of Nano materials 
 (Science Materials) علم املواد 1-1

 تطوير او اجياد مواد جديدةل املواد كيب وخواصبني تر  العالقةبدراسة  يعىن هو العلم الذي
كالزجاج املواد غري البلورية )و  (كاملعادن والسرياميكمثل املواد البلورية )ساسية واد االملمن ا

االنسان.  خمتلفة وواسعة تستخدم خلدمةهلا تطبيقات واسعة يف جماالت كل هذه املواد .  (اتمري البلو 
ضمن ان تقنية النانو تقع  .واالستخدامات املختلفة التقنيات طورتمع  بسرعةهذه املواد تطورت 

 .املتطورة املتولدة يف هذا الزمن هذه التقنيات
  (Materials Engineeringواد )ـــــــــــدسة املـــــــهن 1-2

 أو االساسيةمنظومات جديدة ابستخدام املواد  أومواد جديدة  تعىن ابنتاجهندسة املواد 
. ان الذرات واجلزيئات داخل املادة كيفية ترتيب . ان تركيب املواد يعينهاإلنتاجتطوير تقنية حديثة 

الرتتيب اجلزيئات داخل املواد واختالف الذرات أو ىل كيفية ترتيب ااالختالف يف خواص املواد يعود 
اخلواص امليكانيكية والكهرابئية سني حت يدعوا اىلمما ها داخل املادة ترتيبااللكرتوين للذرات واختالف 

خالل  استخدمهابغية  ملعرفة خواصهاهو  املواداهلدف من دراسة  إنللمواد.  واملغناطيسية والضوئية
تؤخذ  اخرى  . وهناك عواملاحملددة لالستخدام لألهدافوفقا ملالئمتها عمليات التصميم والتنفيذ 

  -هي:اثناء االستخدام بنظر االعتبار عند اختيار املواد 
  (strain)االنفعال ،(stress)دجهااال  ستخدمةامل األمحالطبيعة  -أ

  .األمحالفرتة استخدام  -ب
الظروف البيئية  ال تؤثراختيار املواد اليت  يإ. االستعمال فرتة خاللالظروف التشغيلية  -ج

 . على خواصها التصميمية طيلة فرتة االستخدام
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  Material classification-مواد:ـــــيف الـــتصن -1-3
   -:إىلالكيمائية والرتكيب الذري  األسس وفق تقسم املواد

   التصنيف القدمي  - 1-3-1
  -:(Metals and metals alloysالفلزات والسبائك الفلزية ) -أ 

اما السبائك الفلزية  ، مثل الذهب والفضةاملواد املعدنية الفلزات هي العناصر النقية من 
مثل اكاسيد  فهي املزيج املتجانس من تفاعل الفلزات النقية وتكون اما حديدية وغري حديدية

عالية القاومة امليكانيكية اات وامل ومتتاز خبواصها التوصيلية الكهرابئية واحلرارية وكاربيدات املواد
 واات صالدة عالية.  وللتأكل لإلجهادات

  -:( Ceramics) زفيةاملواد اخل  -ب 
 ، املعدنية وتتكون من االوكسيداتالعناصر املعدنية وغري مؤلفة منمركبات  عبارة عن

( وترتكب 2OSi( واوكسيد السيلكون )3O2Alوالكاربيدات مثل اوكسيد االملنيوم ) ،والنرتيدات
( ومتتاز ابخلواص Cementوالسمنت ) وااللياف الزجاجيةمن الطني املعدين )البورسلني( والزجاج 

  -االتية:
 اليةـــــــــالع تأثريةال ،اداتـــــــــواالجه الــــــــلألمحالية ـــــــاومة عــــــاات مق -ة:ــــــيــــــكــــــانيــــــامليك -

(Suscecceptibility)، تتحمل  ،غري قابلة للطرق والسحب والتشكيل ،عالية الصالبة
 . والربي كلآللتمقاومة و درجات احلرارة العالية 

  .رديئة التوصيل الكهرابئي واحلراري -:الكهرابئية -
  .معتمة( وبعضها شفاف او نصف شفافمبرور الضوء ) ال تسمح -:الضوئية -
اح اقد ،ستخدامات عامة مثل تصنيع املقصاتاتستخدم يف صنع العوازل و  -:االستخدام -

  .زهرايتوامل ،الشاي وبالط البناء واالرضيات
( عبارة عن مواد عضوية متضمنة املواد البالستيكية واملواد Polymersالبوليمرات ) -ج

املطاطية تتكون من الكاربون واهليدروجني والعناصر غري املعدنية األخرى )االوكسجني، النيرتوجني، 
 ايلون،ــــن (polyethylene–PE)والسليكون( اات تركيب جزيئي كبري وتشمل على البويل اثيلني 

 – poly carbon)ونـــــاربـــويل كــــ، ب(pvc- polyvinylchloride) دــــوريـــلـــكمثينيل   يــــلبو 
pc) :وتتصف ابخلواص االتية-  
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خفيف الوزن، مادة عازلة للحرارة، غري موصل للتيار الكهرابئي، مقاوم للتأكل والصدئ، 
 قابل للتشكيل. 

االقمشة، لعب االطفال، اانبيب نقل السوائل مثل املاء صناعة  -ويستخدم يف اجملاالت االتية:
 ةوالسوائل الكيميائية، صناعة الثالجات. حافظات الطعام والسوائل، صناعة هياكل املركبات، اجهز 

 .السالمة أغطيةاهلواتف، العدسات الالصقة، 
 -:(composite materialsة )باملواد املرتاك -د

البوليمر ومن انواعها  ،سرياميكال ،من املواد املنفردة مثل املعادن وتتكون من اثنني او اكثر
( واملتكون من الزجاج مضاف اليه البوليمر ويتضمن Fiber glass) االلياف الزجاجيةمركبات 

العام للمرتاكبات هو  يم. ان اهلدف من التصم(Pollster( والبولسرت )Epoxy) يبوكسياال
الوصول اىل خواص متميزة  للمادة الناجتة من اضافة نسب وزنية او حجمية معينة من مادة او اكثر 

( اىل مادة االساس Materials Reinforcementمن خالل اضافة املادة الداعمة )
(Matrixوختلط جيدا للحصول على مركب متجانس تتوزع داخله املواد الداعمة بصورة )  جيدة

هويتها حتافظ على صورهتا بعض او مع مادة االساس حبيث ال بعضهامع كيمياواًي على ان التتفاعل  
ختتلف له خواص اضافية  داخل القالب املنتج النهائي للمركب لغرض احلصول على منتج وخواصها

 -: مثالً عن املواد االساس، 
شبكة من أسالك رفيعة من مادة  يعترب املطاط املادة االساس ألطار السيارة وتضاف اليه -

  .ار اات قابلية ملقاومة االجهاداتلتجعل من مادة االط الفوالا
املواد وهي رسانة البناء ويضاف اليه الرمل واحلصى خليكون االمسنت املادة االساسية  -

  .حلملمادة هلا القابلية على حتمل اجهادات ا إلنتاجالداعمة 
 (Advanced Materials) -:ةاملتقدم املواد :1-3-2

  :اىلتقدمة لتطبيقات التقنية امللوفقا املستخدمة  املواد تصنيف
 3-11ل ومقاومة نوعية بنيلكهرابئية بني املوصالت والعواز املوصالت اات التوصيلية ا أشباه -

 والرتانزستورات اي الشمسيةتستخدم يف تصنيع اخلال. سم( وفجوة طاقة ضيقةاوم.)119اىل 
       .والدايودات

  . اجلسم احلية أنسجةتناغمة مع ( وهي املواد املBio materialsاملواد احليوية ) -
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املتغريات  إىل( وهي املواد اليت تتحسس وتستجيب Smart materialsاملواد الذكية ) -
 . تلقائية ة احمليطة هبا بصورةبيئاليف 

 مبقياس الدقيقة واملقاسة اإلبعاد( وهي املواد اات Nano materialsاملواد النانوية ) -
وتتميز مساحتها السطحية  ( اننو مرت111 – 1)وتكون حجوم دقائقها بني الذري واجلزيئي 

 العالية.
 ( Nano materials) واد النانويةــــامل :1-4

ة خصائص ساحرة وتقنيات هائلة واعد االبعاد الدقيقة و اات فيصنتوهي مواد حديثة ال
تشبه املواد االعتيادية  واملركبات وهي البوليمرو  املعادنو  االربعة اخلزفحدى املواد تنتمي ألوهي 

انو من املرت )النوال ختتلف عنها يف الرتكيب ولكن ختتلف يف احلجم واالبعاد فالنانو جزء من املليار 
. ان االنسان من قطر شعرةمرة ( 111.111)ـــــ( فالنانو اصغر ب10-9جزء من الف مليون من املرت

( اما املواد النانوية فيحكمها كانيك الكالسيكي )ميكانيك نيوتناملواد االعتيادية حيكمها املي
. يتعامل مع حالة االجسام الساكنة واملتحركة بتأثري القوة املسلطة عليه الذي امليكانيك الكمي

  -:يات النانو جيب االلتزام مبا يليتقن ولتطبيق
 . على التعامل مع الذرات املنفردة القابلية -
( هلا القدرة على Assemblerاستخدام االت دقيقة واالت جمهرية مثل اجملمعات ) -

 . STEMمثل  دراسة الذرات واجلزيئات
 Replicators))خلق جممعات قادرة على بناء املواد النانوية مثل املستنسخات  -
 -Topزولية )ـــــوالن (Bottom - upاستخدام طرق التصنيع الصعودية ) -

down .) 
  -:املواد النانوية اىلتقسم  و

 111ابعادها عن  احد وتشمل مجيع املواد اليت يقل قياس -:املواد النانوية احادية االبعاد -
ة ـــــــالم رقيقـــــــ( او االفThin layersاننو مرت اي هلا بعد واحد مثل االغشية الرقيقة )

ف املنتجات الغذائية واملواد النانوية ياملستخدمة يف تغل( Thin filmsالسمك )
 .يف طالء االبنيةو املستخدمة 
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اننو مرت  111دين وتقل ابعادها عن ــــوهي املواد اليت هلا بع -:املواد النانوية ثنائية االبعاد -
الك ــــــاف النانوية واالســـــــــ( واالليNano tubesاانبيب الكاربون النانوية ) مثل
 ( Nano wiresوية )ــــــانــــــالن

وتقل ابعادها  x،y،zوهي املواد اليت هلا ثالثة ابعاد على احملاور  -:ادـــاملواد ثالثية االبع -
مساحيق الفلزات املواد  ،احلبيبات النانوية ،النانوية اننو مرت مثل الكرات  111عن 

 .ائقة النعومةالسرياميكية وهي ف
  -(:echnologyT oNanتقنية النانو ) :1-5

تقنية النانو تقنية متطورة وتتعامل مع تكوين  اجلسيمات املتناهية الصغر وتطبيقاهتا وبصورة 
 دقيقة( اننو مرت وهبذا يسمى جسيم او 111-1اعتيادية عندما يكون مدى حجم اجلسيم بقياس )

. واد على املقياس الذري و اجلزيئياملاو هي العلم الذي يهتم بدراسة ومعاجلة  متناهية الصغر
 ،مرت (10-9) ويساوي انكسرتوم 11اننو مرت =  1فكرة هذا املدى احلجمي حيث ان  ولتوضيح

ان اربعة عشر ايوان من االوكسجني  .انكسرتوم1= تقريبا قطر ايون االوكسجنيويف اكاسيد املواد ان 
 .(1-1يف الشكل )تكون تقريبا عشرة انكسرتوم او واحد اننو مرت كما 

 
 اننو مرت 1ميثل  :(1-1شكل )

ميكن  هاميكي بعد تلدينري الس سحوقامليف حتضري املواد السرياميكية ان يكون  امليلان 
. ان اانبيب ت خمتلفةلوصول اىل مادة كثيفة وحببيبات دقيقة اات خواص جيدة واستخداماا

حماطة ابسالك اننوية  كوهنا  الشد واملرونة متانة املعروفة ابهنا اقوى املواد من حيثالكاربون النانوية 
النانوية  املواد يفظ. وتتمثل تقنية النانو يف تو (C3Feالنانوي ) مصنوعة من مركب السمنتيت

 اجهزة وادوات اات ابعاد اننوية وتتم من خالل اعادة ترتيب ارات املواد او تغري الرتتيبتصنيع ب
اات خواص افضل من سابقتها فمثال اعادة ترتيب ارات  الذري للمادة للحصول على مواد جديدة

 الرمل مع بعض االضافات املالئمة لتصنيع رقائق احلاسبات او اعادة ترتيب ارات الطني واملاء
للحصول على اكثر دقة هو  استخدام تقنيات اننوية خاصةان . واهلواء للحصول على مواد غذائية

(. ان التكثيف او Reactivityعلية للمادة )مواد اات مساحة سطحية تسبب زايدة الفا
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والذي يؤدي اىل حتسني خواص املواد مثل  ةالتصليب حيدث افضل عند درجات احلرارة االعتيادي
والضوئية واملغناطيسية وجعل استخدامها  امليكانيكيةاخلواص وحتسني  كلآالتالقشط و  ةمقاوم

 . فضل واوسع يف جمال تصنيع املعداتا
 ( Quantum Mechanicsامليكانيك الكمي ) :1-6

ص وسلوك الذرات  الذي يتعامل مع خوا امليكانيكية  العلوم احد فروعهو  امليكانيك الكمي
و ميكن اعتباره وفقا للنظرايت ابملقياس اجملهري  من خالل مفاهيم امليكانيك الكمي و واجلزيئات

  -:من الضروري معرفة النقاط االتية انويةالن . ولفهم سلوك اجلسيماتاالساسية من الظواهر الذرية
يتعامل مع التغريات فيتعامل مع السعة احلرارية للمائع اما امليكانيك الكمي  ان الثرموداينمك -

 . ة للجزيئات اات احلركة الدورانيةاخلاصة حلاالت الطاق
اىل اخر اما امليكانيك الكمي فيتعامل مع حاالت من شكل ادة املتتعامل مع تغري  ءالكيميا -

 . يئات املتفاعلة عند حصول التفاعلوالرتاكيب للجز االهتزاز 
 . وحاالت توزيع الذراتالكمي مع العزم املغزيل لنواة الذرات  امليكانيكيتعامل  -
الكمي  امليكانيكالتحليل الطيفي يبىن على اساس التغريات املختلفة يف مستوى طاقة الكم اما  -

. ان التطبيقات احلديثة الكيمياءو فيتعامل مع اندماج حاالت حديثة من الفيزايء النووية 
خالل القرن العشرين وتعترب احلديثة للميكانيك الكمي تعود جذورها اىل تطور الفيزايء 

التجارب القدمية االساس يف بناء الفيزايء وامليكانيك الكمي اجملهري وان اعمال بالنك 
 . يف بناء وتفسري امليكانيك الكمي متثل اللبنة االساسية و شرودنكر وانشتاين و هيزن ابرك 

 ( Basics of quantum mechanicsاسس امليكانيك الكمي ): 1-6-1
 مستوايتمن  مستوى سبعة ايوانت من االوكسجني مبستوى واحد تشكل اصغر وضع ان

يكانيك الكمي. ان فهم ويعترب هذا املستوي االساسي يف امل. (2-1كما يف الشكل) جسيمة النانو
 او اجملمع اجلزيئي (النسيج اجلزيئيشبكة اجلزيئات )النانو املستقرة يف  ةسلوكها او جسيم الذرة او

امليكانيك على تعتمد الكمي ان توضيح جماالت امليكانيك  الكمي. احلديث امليكانيكفهم  يسهل
ولكي نتكلم عن امليكانيك الكمي  الكمي بشكل عام هو االساس يف ظهور امليكانيكفالكالسيكي 

  -واليت تشمل:. املختلفة جماالت امليكانيك توضيح  جيب
 . ركشرود ن ،ديراك ،مبيكانيك بويل واملتمثلةالكمي ي نظرية اجملال امليكانيك -
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 . يلودي برو  ،ركشرود ن ،ركمي املتمثل مبيكانيك بالنك بو امليكانيك ال -
 .ألينشتاينامليكانيك النسيب  -
  .املختلفة امليكانيك  ظهور فروعيكانيك الكالسيكي هو االساس يف امل -

  Classical Mechanics(الكالسيكي )ميكانيك نيوتنامليكانيك : 1-6-1-1
القوة  بتأثريالعلوم الفيزايئية الذي يتعامل مع حالة االجسام الساكنة واملتحركة أحد هو 
او دراسة حركة اي جمموعة ميكانيكية لتحديد احداثيات موقعها   ابملقياس االرضي املسلطة عليه
. واستنبط  واالجسام العائمة العتالتارمخيدس درس . اقدم العلوم الفيزايئية ويعترب .كدوال للزمن

اول من درس  غاليليو. ويعترب ووضع معظم قوانني علم السكون ،قوانني املتجهات للقوى ستيفن
. تطور علم لقوانني احلركة وقانون اجلاابية . كما يعود اىل نيوتن االستنتاج الدقيقعلم احلركة

وينقسم علم امليكانيك  وإلبالس وفارغوني دافنشمثل من العلماء  جمموعةامليكانيك على ايدي 
 . يكي اىل علم السكون  وعلم احلركةالكالس

 ( Mechanics –Relativeأينشتاين )امليكانيك النسيب او ميكانيك : 1-6-1-2
ن التأثريات املتبادلة بني االجسام ميكن ان حتدث بصورة فورية أمبدا النسبية جلاليليو وضح 

. ولكن حسب مفهوم مبدا نسبية أينشتاين ان التأثريات ال تظهر بفرض ان سرعة التأثريات الهنائية
وان  ايضاً،املتبادلة حمدودة  التأثرياتى فرض ان سرعة انتشار لاال بعد مرور فرتة زمنية حمددة ع

 القائم. ان امليكانيك القصوريةاملتبادلة اثبتة يف جمموعات االسناد  التأثرياتالسرعة احلدية النتشار 
 لنسبية يسمى امليكانيك النسيب.على مبدا ا

 . ينظرايت اجملال الكم -
 . امليكانيك الكمي -

 (Back ground quantum mechanicsخلفية امليكانيك الكمي ): 1-6-2
وتدخله الطاقة على شكل توهج اجلسم الصلب عند تسخينه  هآرتسشاهد  1782عام 
هذه  .شرارة اسرع بقليل من املتوقعمنه . وتنطلق منه على هيئة اشعة فوق البنفسجيةحزم وخترج 

فكري اخلالص على ما انغمس بالنك يف الت 1911ويف عام  .لشرارة هي بداية بزوغ مفهوم الكما
فافرتض ان الطاقة البد وان تنطلق على شكل حزم واطلق على هذه احلزم اسم الكم  .تناوله هآرتس

  -ادلته لإلشعاع املشهورة وكما يلي:واضعا مع
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 (1-1)...                       (fالرتدد ) ×( h( = اثبت بالنك ) E) كم الطاقة
افرتض بور ان الذرة تتكون من بروتوانت موجبة الشحنة ونرتوانت متعادلة  1915ويف عام 

الشحنة مكونة نواة الذرة وتدور حول النواة الكرتوانت سالبة الشحنة مبدارات خمتلفة وفقا اىل 
 مستوى طاقة االلكرتوانت. 

لألجسام  رابئيةة تتعلق ابلديناميكية الكهنظرية جديد أنشتايناعلن الربت  1913عام 
او اخلارجة  ةالداخل املتحركة مسيت حاليا ابلنظرية النسبية اخلاصة موضحا ان كل كم من الطاقة
. بني العامل جونسن (تسلك سلوك املوجة وسلوك اجلسيم )جسيمة الضوء الذي يسمى االن الفوتون

عرف االسطح املعدنية متنح االلكرتون طاقة تسبب انبعاثه )وت .عند اصطدام االشعة فوق البنفسجية
يف حلقة هرتز بشكل اسرع من  ة الكهرابئية( وهذا سبب ظهور الشرار حاليا ابلظاهرة الكهرو ضوئية

املتوقع ويف عهد بالنك ظهرت مشاكل وظواهر مل تفسر علميا اال عند تفسري طيف اجلسم االسود 
االشعاع الكهرومغناطيسي بكمات معينة واليت كل منها حتتوي على طاقة  وامتصاصابفرتاض انبعاث 

(E = )hf  حيث انf  االشعاع تردد، h .اثبت بالنك 
وابعتماد تصورات احصائية اعتقد علماء الفيزايء 1911وابلرجوع اىل فرتة اترخيية قبل عام 

احلكم على العامل الصغري ( سارية Macro worldابن القوانني اليت حتكم العامل الكبري )
(Micro world) هذا احلكم اوجد مشكلة ومل يفسر ظاهرة اشعاع اجلسم االسود مما ادى اىل .

ت اليت بلور  .Rayleigh  Jeansو Winesعدم مالئمة هذا النظام. واستنادا اىل اعمال 
ن امليكانيك وفسرت قوانني االشعاع مما ادت اىل ظهور نظرايت امليكانيك الكمي الذي انسلخ ع

الكهرابئية والثرمو داينمك والبصرايت وبزوغ علم جديد او فرع من فروع و الكالسيكي واملغناطيسية 
وتردد وان طاقة  موجي ( مبوجة هلا طولEوالذي يشرح جتريبيا مشاهدات للطاقة ) امليكانيك

حمددة. ان تطور الفيزايء خالل القرن ( للجسم االسود عندما تسخن اىل درجات Eاالشعاع )
صلب اىل امليكانيك الكمي اجملهري  فزايئيالعشرين والتجارب القدمية منذ مئة سنة اوجدت اساس 

ل سه   اً خلق عهدقد متثل االساس القوي يف الفيزايء  وهزبرك يلوبرو وبور  شتايننواواعمال بالنك 
 .مفهوم امليكانيك الكمي وطور
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 ملوجيا لميكانيكل التفاضلية عادالتامل :1-6-3
(Differential equations of wave mechanics) 

 -وصف حركة االجسام: اميكن من خالهلعلى معادالت تفاضلية ملوجي ا امليكانيك مشل
)2-1(    ...               + f ( x ) y = 0     2dx \y 2d 

  بنيعالقة  هذه املعادلة ميكن رسم ( ومن خاللxدالة للمتغري املستقل )  f (x)حيث ان
yو x حيث ان قيمy  2وdx \y 2d ( لقيم غري حمددةx)وميكن وضع صيغة مكافئة اخرى . 
وهو حل عام ميكن عرضه برسم  2yB+  1A y 0 = -وهو: 1y،2yعلى مستقلني وجود حلني ب

  -:الصيغ االتيةة واتخذ اثبت f (x) دالة ( عندما تكون1-1لمعادلة )ل ل. ان ابسط حبياين
  -:ابلصيغة االتية  املعادلةتكتب  2f(x)= k ،القيمة اثبت وموجب f(xااا كانت ) -1

Y = A coskx + B sinkx                    ...    (1-3) 
Y=acos (kx+𝜺)  حيث انA ، B، a، 𝜺 الشكل يف هي ثوابت غري حمددة وان احلل يوضح 

(1-1)a 
حنصل على و Ɣ2-  =f (x)حيث ميكن وضعه ابلصيغة   القيمةاثبت وسالب  f (x)ااا كان  -2

  -املعادلة:  العام  لاحلمن  xƔe، xƔ-e احلل 
)4-1( ...                             xƔ+ Be x Ɣ-Y = Ae 

غري  :-f (x). ويف احلالة العامة عندما يكونأ، ب، ج( 2-1ويوضح هذا احلل يف الشكل )
موجب وان   f (x)ون ـــــدما تكـــــــــسية وعنأتكون دالة  yان ان ــــــــــن بيـــــــــاطة ميكـــــــــــاثبت فمن البس

2dx/y2y = d  ( 2-1كما موضحة يف الشكل )a. 
ويزداد امليل يف كل نقطة  نفس االشارة y، 2dx\y2dسالبة تكون كل من  f(x)عندما تكون  -

عندما  f(x)وفقا اىل الدالة  y( ب. ان احلل العام اىل 3-1) سية كما موضح يف الشكلأزايدة 
هي طريقة ( 1-1. ان افضل طريقة حلل املعادلة )أ، ب(2-1تتغري االشارة موضح يف الشكل )

wentzel- kramers- Brillouin (WKB) 
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𝟎( حل املعادالت التفاضلية 2-1شكل ) = 𝒇(𝒙) + 𝒚′′. 

   = a -L1 2 f(x) = k, L1 b2 Ɣ-f(x) بتغرياالشارة f(x)اىل  اعتباطي الي شكل

  
 .لدالة تصاعدية (b( لدالة تناقصية )a)-( xمقابل yرسم  :(3-1شكل )

 
 
 

iBY= ae  حيث انa،b    كالمها دالة اىلx، وانY   التذبذبمتثل سعة، B متثل الطور حيث ان
  -كااليت:يكون   (2-1)حل املعادلة 

Y = const F-1\4 exp [ ∫𝒇  ]  ...(1-5) 
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ميثل  ج(2-1)الشكل وان  صغرية  f ( x )حيث ان سعة التذبذب تزداد عندما تكون 
 املوجة تردد ازدايد 

 ( Quantization of energyتكميم الطاقة ): 1-6-4
يظهر  تصورات احصائية  على عتمادالم واب 1911ابلرجوع اىل فرتة اترخيية بسيطة قبل عام 

 على العاملهي نفسها تنطبق اد علماء الفيزايء ابن القوانني الطبيعية احلاكمة للعامل الكبري قلنا اعت
صحة اصبح  مشكلة ومل يفسر ظاهرة اشعاع اجلسم االسود مما ادى اىل عدم العتقاد . هذا االصغري

مما ادت اىل ظهور ( بلورت وفسرت قوانني االشعاع Winesاعمال وينز )ان  . هذه االحكام
الكهرابئية و  واملغناطيسيةنظرايت امليكانيك الكمي الذي انسلخ عن امليكانيك القدمي 

 ما تعنيهوالثرموداينمك والبصرايت وبرز كعلم جديد او فرع من فروع امليكانيك والذي يفسر جتريبيا 
وتردد مستمر وان موجي جلسم االسود ميثل مبوجة هلا طول اوجة وان اشعاع امل( وطول Eالطاقة )

. ان نظرية اشعاع حمددةحرارية وداء عندما تسخن اىل درجات من االجسام الس ينبعثاالشعاع 
م مفرتضا ان االنبعاث 1948( عام Maxplanexماكس بالنك ) اجلسم االسود اليت طورها

حددت  نكبالان فرضية ، (oscillatorsينتج من بعض انواع املتذبذابت ) لإلشعاعواالمتصاص 
 1787وخالل عام . االشعاع الكهرومغناطيسي فقط يعمل على حتضري املتذبذابتان حينها من 

الطاقة وانبعاثها على شكل حزم او هيئة شاهد هريتز توهج اجلسم عند تسخينه نتيجة امتصاص 
 . ق الشرارة اسرع بقليل من املتوقعاشعة فوق البنفسجية وان انطال

 بظاهرةانغمس بالنك يف التفكري  1911بزوغ الكم ويف عام  بدايةتعترب مالحظة هريتز هي 
واضعا معادلته  زم اسم كماحلعلى ان الطاقة البد وان تنطلق على شكل حزم واطلق على هذه  هريتز

افرتض بور  1915( ويف عام f( يف الرتدد )hاثبت بالنك ) =(Eكم الطاقة )  -:املشهورة ابلشعاع
 هلاموجبة الشحنة ونيرتوانت متعادلة وتدور حو ان نواة ارة اهليدروجني تتكون من بروتوانت 

 . ة وفقا اىل مستوى طاقة االلكرتونالكرتوانت سالبة الشحنة مبدارات خمتلف
املتحركة  لألجسامالكهرابئية  ابلديناميكيةنظرية جديدة  ينانتشتااعلن الربت  1913ويف 

يسلك سلوك املوجة على ان كل كم طاقة  أينشتاين افرتض. ى حاليا ابلنظرية النسبية اخلاصةتسم
. وعند اكتشاف جونسون االلكرتون اوضح االن فوتون( جسيم الضوء الذي يسمىوسلوك اجلسيم )

ا تسبب املعدنية تزود االلكرتون بطاقة مم تسقط على السطوحان االشعة فوق البنفسجية عندما 
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حلقة هريتز بشكل اسرع من ما يفسر ظهور الشرارات يف (. وهذا وضوئيةالكهر  ظاهرةالانبعاثه )
عند تفسريه طيف  1911. ظهرت مسائل مل يتم تفسريها علميا اال يف عهد بالنك عام املتوقع

ها واليت كل من اجلسم االسود ابفرتاض انبعاث وامتصاص االشعاع الكهرومغناطيسي بكمات ومضية
ميثل اثبت بالنك واليت استعملت  h ،االشعاع ترددميثل  fحيث ان  h f( = Eحتتوي على طاقة )

مفهوم تكميم الطاقة استنادا اىل ظاهرة  أينشتاينم طور  1915. ويف عام أينشتاينالحقا من قبل 
ويف عام  .الكهروضوئيةالظاهرة  أتثرياالشعاع التلقائي وعمليات امتصاص وانبعاث االشعة بواسطة 

ارة اهليدروجني ابلفرضيات تكميم الطاقة لطيف  بني الفيزايء القدمية وفرضيات رمجع بو 1913
  -:االتية

نواة )بروتوانت + نيرتوانت(يف مدارات االلكرتوانت يف ارة اهليدروجني تتحرك حول ال -
 .( دون اطالق طاقةدائرية )حاالت مستقرة

  -:اباليتملستقرة املسموح هبا متثل ان احلاالت ا -
- L=m v r  حيثL  لإللكرتونميثل العزم الزاوي، r  قطر مدار االلكرتون =m   كتلة

 سرعة االلكرتون. v ،االلكرتون
 1Eاكرب من  2Eحيث  2Eاىل  1Eعند انتقال االلكرتون من حالة طاقة اىل اخرى من  -

االنبعاث  . علما ان تردد عملية( من ارة اهليدروجنيينبعث اشعاع كهرومغناطيسي )فوتون
  -:تيةحيسب ابلعالقة اال

/ h 1E –2 F=E، علما ان نظرية بور تطبق على الذرات االخرى. 
 (Development of new quantum theory)  جديدةكم تطوير نظرية   :1-6-5

من  ،الكمي نظام علم امليكانيك (Heisenberg)ك نرب ز هيم طور العامل 1925عام 
خالل مراجعة وحتليل بياانت املعلومات امليكانيكية القدمية على اساس فرضيته ابن النظرية الذرية 

اليت  .اإللكرتونيةافضل من اشكال املدارات وبشكل  ،اليت مت مشاهدهتا ظواهرتناقش الجيب ان 
املصفوفات اجلربية  من خاللامليكانيك  مصفوفةاخريا يف  ظهرت)نظرية بور( واليت عت من قبل وض
=  ƛ -: تنص على ان. ان نظرية املوجات املادية واليتمن خالهلا ظهر امليكانيك املوجي يتوال

h/p  حيث انp  و اجلسم زخممتثل ƛ و طول املوجةh وبنفس الفرتة الزمنية اليت مت اثبت بالنك .
 اركة بناءمعادلة احلم 1926( عام(Schrodinger رنكوضع املصفوفة امليكانيكية ادخل شرود
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وجات امليكانيكية على اساس املعادلة التفاضلية اجلزئية للموجات املادية واليت برهنت رايضيا ان امل
 رنكشرود. تصور ولكن تفسريها الفيزايئي غري واضح .امليكانيكية تكافئ املصفوفة

Schrodinger))  (وقت واحديتصرف كونه جسيم وموجه يف )االلكرتون دي برويل ان موجة. 
ابلوسط ولكن غري ممكن تنتقل جزئيًا تنعكس و جزئيًا ولكن هناك صعوابت عندما تكون املوجة 

 اىل مركبتني واحدة اىل االنتقال واالخرى اىل االنعكاس. تحللي نا لإللكرتون
املوجة تنتقل على ( ان Schrodinger) نكرلة موجة اجلسيم افرتض شرودابلنسبة اىل معاد

 -:يلي وكما( Hamiltonian( واستخدام قاعدة هاملتون )wave packedحزم )شكل 
يسمى  مبالبصرية توزيع احلزم ابني ميكانيك اجلسيم و  تربطهاملتون وجود عالقة فرتض ا -

 .ميكانيك هاملتون
بصرية ااا كان طول املوجة ( Geomertrical)معادلة املوجة البصرية تتحول اىل هيئة  -

 يساوي صفر.
حدود للميكانيك املوجي حالة ان ميكانيك نيوتن القدمي هو  نكرشرودوكذلك افرتض 

بواسطة حركة املوجة وجيب واملشتقة الثانية ملوجة اجلسيم لغرض الوصف الكامل حلركة اجلسيم 
  -:ان تكون

 .ثيل مناسب ملوجة اجلسيم االحاديمت إلجياد -
 . اىل حزمة ومسار اجلسيم ةمكافئ( Kinematic) وجود حركيات خاصة -

 ( واليت حتقق الشروط اعاله wave packedحزمة املوجة )
 -حركة املوجة جيب القيام مبا يلي: لغرض اكمال وصف حركة اجلسيم بواسطة

 .ثيل مناسب ملوجة اجلسيم املنفرداجياد مت -
 .املسار املنحين للجسيمحركي لوصف  مكافئهتيئة  -

وجية ــــــــــى حزمة مـــــسمـــان تـــــــاوي صفر يف كل مكـــــها تســــــــاملوضعية واليت سعتة ـــــوجـــــــــامل
(packed Waveواليت حتقق الشروط اع )الهــــ. 

 احلركي او خاص ابحلركة اجملردةمربهنة مكافئ 
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To prove the kinemalic equivalent 
 بعد واحد ميكن متثيلها بواسطة املوجات السطحية احادية الطول املوجي يف


𝒌
(𝒙،𝒕) = (𝐤)𝐞𝐱𝐩(𝒊(𝒌𝒙 − 𝒘𝒕))                            ...   (1-6) 

|𝒌|او  kار ويرمز هلا ـــــاالنتشمتجه اىل  -xمتثل مركبة  k حيث ان =
𝟐𝝅


𝒘وان    =

𝒘(𝒌) = 𝟐𝝅𝒇 . املوجات السطحية متساوية طول املوجة والرتدد فانه  جماميعجيب مالحظة
 wave)اىل حـــــــزمة املوجـــــــة ادة ــــــــــــــيف كل مكان ماعدا يف منطقة ضيقة وتعطي زي أتاليف التداخل

packet) فورير يل بواسطة حتل ثيلهاة ميكن متيف حالة بعد واحد، ان هذه املوجه اجلزيئ
(Fourier Analysis)  وأبخذ املوجة اجلزيئة(wave)  متمركزة يفk  اىل ممتدة و∆𝒌 ± 
𝒌وعليه يكون اشتقاق فورير بني −

∆𝒌

𝟐
𝒌اىل   

𝟐
+

∆𝒌

𝟐
   

 (𝟎،𝒕) =
𝟏

𝟏𝟐𝝅
∫ 𝑭(𝒌)+ 𝐞𝐱𝐩[𝒊(𝒌𝒙 − 𝒘𝒕)] 𝒅𝒙

+∞

−∞
         ...   (1-6) 

كل ـــــــــرتض ان الشـــــــــدعنا نف،  (kx – wt) = 0دما تكون ــــــــــــــــــاقصى تداخل تركييب وجد عن
w(0,0)  يكون 

 (𝟎،𝟎) =
𝟏

𝟏𝟐𝝅
∫ 𝑭(𝒌)𝒅𝒌

𝒌𝟎+∆𝒌/𝟐

𝒌𝟎+∆𝒌/𝟐
                                 ...   (1-7) 

  يكون شكل  𝒙∆ة فوابعد مسا 𝒕∆ الزمنوالحقاً عندما يكون 
 (∆𝒙، ∆𝒕) =

𝟏

√𝟐𝝅
∫ 𝑭(𝒌) 𝐞𝐱𝐩[𝒊(𝒌∆𝒙 − 𝒘∆𝒕)]𝒅𝒌

𝒌𝟎+∆𝒌/𝟐

𝒌𝟎−∆𝒌/𝟐
  ... (1-8) 

 
=

𝟏

√𝟐𝝅
𝐞𝐱𝐩 [𝒊(𝒌𝟎∆𝒙 − 𝒘𝟎∆𝒕) ∫ 𝑭(𝒌) 𝐞𝐱[𝒊(𝒌 − 𝒌𝒅𝒙) − (−

𝒌𝟎+∆𝒌/𝟐

𝒌𝟎−∆𝒌/𝟐


𝟎
)∆𝒕)] 𝒅𝒌                                                                        ...   (1-9) 

𝒊(𝒌حنتاج اىل  قيمة والجل احلصول على اعلى − 𝒌𝟎)∆𝒙 − (𝒘 − 𝒘𝟎)∆𝒕 = 𝟎 
∆𝒙

∆𝒕
=

(𝒘 − 𝒘𝟎)

(𝒌 − 𝒌𝟎)
 

 حنصل على  𝒌𝟎حول  (Taloyer series) يلربواسطة سلسة ات w(k)عند استعمال 
𝒘 = 𝒘𝟎 + (𝒌 − 𝒌𝟎) (

𝒅𝒘

𝒅𝒌
) + (𝒌 − 𝒌𝟎)

𝟐 (
𝒅𝟐

𝒅𝒌𝟐
)  𝒘 = 𝒘𝟎 

𝒘 = 𝒘𝟎 + (𝒌 − 𝒌𝟎)
𝟐 (

𝒅𝟐𝒘

𝒅𝒌𝟐
)                 ...   (1-10) 
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 واعلى قيمة يف املعادلة اعاله حنصل على   w اىل ابمهال املشتقة الثانية
∆𝒙

∆𝒕
= (

𝒅𝒘

𝒅𝒌
)
𝒘=𝒘𝟎

 

v group velocity= 𝐥𝐢𝐦
∆𝒕→𝟎

(
∆𝒙

∆𝒕
) =

𝒅

𝒅𝒌
 

حنتاج اىل  (B)احلركي اىل شعاع وموجة جزيئة واملسقط اجلزيئي ان شرط  املكايفء والجياد
𝒗𝒈سرعة اجملموعة العائدة اىل املوجة اجلزيئة املساوية اىل سرعة اجلسيم واليت تعين  = 𝒗𝒑  ان

𝒗𝒑سرعة اجلسم نقطي  =
𝒅𝑬

𝒅𝒑
=

𝒅(
𝑬

𝑯
)

𝒅(
𝑳

𝑰
)

 

 ان الطاقة تكتب كما يلي حيث

𝑬 =
𝒑𝟐

𝟐𝒎
+ 𝒗 

 يساويزخم وال
𝒑𝟐 = 𝟐𝒎(𝑬 − 𝒗) =

𝑯


 
 وان سرعة اجملموعة نكتب كمايلي:

𝒗𝒈 =
𝒅

𝒅𝒌
=

𝒅

𝒅(
𝟐𝝅

𝒉
)
=

𝒅(
𝒎

𝟐𝑯
)

𝒅(
𝑳

𝑹
)

                           ...   (1-11) 
𝒗𝒈حيث حنتاج اىل  = 𝒗𝒑 

 ومن هذا حنصل على عالقة االتية
𝑬

𝑯
=

𝒘

𝟐𝑯
= 𝒗 

E=Hv=hv=Planck constant x  
 (The wave Function)دالة املوجة  :1-6-6
  4 ةــــــــــرضيــــالف

𝑯𝜸معطاة كحل اىل  حالة الدالة  = 𝑬  حيث انH  عامل للطاقة الكلية عامل
 سعىمصطلح امليكانيك الكمي، الننا ن هاملتون. هذه الفرضية تقدم نقطة انقالب لوضع املسالة يف

هو جمموعة  قدميةدالة املوجه لوصف النظام املراد دراسته. ان دالة هاميلتون يف الفيزايء ال ألجياد
 وبشكل العامل  لطاقة الكامنةا V الطاقة احلركة االنتقالية kحيث  k+vالطاقة 
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H=k+V                                                         ...   (1-12) 
 t والزمن q هلندسيةا رعامل الطاقة الكامنة وعند وصف يف احملاو  Vعامل الطاقة احلركة،  kحيث 

 :ان معادلة االنطالق تكون
𝑯(𝒒𝟎𝒕) = (−

𝒉

𝒕
)𝝏(𝒒𝒊 𝒕)/𝒅𝒕                   ...   (1-13) 

 والطاقة احلركية ميكن كتابتها بشكل عزم
𝒌 =

𝒎𝒗𝟐

𝟐
=

𝒑𝟐

𝟐𝒎
                                               ...   (1-14) 

 وعند كتابتها بثالث ابعاد 
𝒌 =

𝒑𝟐𝒙

𝟐𝒎
+

𝒑𝟐𝒚

𝟐𝒎
+

𝒑𝟐𝒛

𝟐𝒎
                                      ...   (1-15) 

 عند استعمال عامل العزم

𝒌 = (
𝟏

𝟐𝑯
) (

𝒉𝝏

𝒊𝒅𝒙
)
𝟐
+

𝟏

𝟐𝒎
(

𝒉𝝏

𝒊𝒅𝒚
)
𝟐
+

𝟏

𝟐𝝅
(

𝒉𝝏

𝒊𝒅𝒛
)
𝟐

    ...   (1-16) 
 العزم مشغلوعليه ميكن كتابة 

(
𝒉𝝏

𝒊𝒅𝒙
)𝟐 = (

𝒉𝝏

𝒊𝒅𝒙
) (

𝒉𝝏

𝒊𝒅𝒛
) =

𝒉𝟐

𝒊𝟐
𝝏𝟐

𝝏𝒙𝟐
= −

𝒉𝟐𝝏𝟐

𝝏𝒙𝟐
          ...   (1-17) 

 وميكن احلصول 
𝒌 = −

𝒉𝟐

𝟐𝒎
(

𝝏𝟐

𝝏𝒙𝟐
+

𝝏𝟐

𝝏𝒚𝟐
+

𝝏𝟐

𝝏𝒛𝟐
) = (

−𝒉𝟐

𝟐𝒎
)𝛁𝟐        ...   (1-18) 

 عامل االبالس  𝟐∆حيث 
𝐕فعليه يكون الشكل العام للطاقة الكامنة   = 𝒗(𝒒𝟎𝒕)   العاملوعليه معادلةoperala  

{− (
𝒉𝟐

𝟐𝒎
)𝛁𝟐 + 𝜸(𝒒𝒊 ،𝒕)} 𝜸 (𝒒𝟎،𝒕) = −(

𝒉

𝒊
)

𝝏𝜸(𝒒،𝒕)
𝝏𝒕

     ...   (1-19) 
 زمن.ولتبسيط املسائل حذف االعتماد على ال هذه معادلة شرونكر اليت تعتمد على الزمن

 ومعادالت املوجة الكميطريقة امليكانيك : 1-6-8
 (way and wave equations Quantum mechanical) 

  (x – ib)بواسطة املرافق املركب  (x + ib)ويف حالة ضرب 
𝒙)ميكن احلصول على  + 𝒊𝒃)(𝒙 − 𝒊𝒃) = 𝒙𝟐 − 𝒊𝟐𝒃𝟐 
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= 𝒙𝟐 − 𝒃𝟐 املركب، ان الكمية  هامرافقوحلساب االحتمالية نعتمد دائمًا ضرب الدالة مع  قيمة
𝚿

𝒙
𝒅𝒗Ψ عنصرناسب مع احتمالية وجود اجلسم يف املنظومة يف حجم التت 𝒅𝐕 =

𝒅𝒙𝒅𝒚𝒅𝒛يف مكان وميكن  ويكون اجلسيم الوحدوية للموجه الكلية حيث حتتاج اىل االحتمالية
 ابلصيغة التالية  شرحه

∫𝚿𝚿
𝒙
𝒅𝐯 = 𝟏                                           ...   (1-20) 

قيمة مفردة ومستمرة  دةدتكون حم 𝚿وابضافة  اعتياديةتكون  Ψوعند بلوغ الشرط ان 
حيث ان سبب هذه املتطلبات   وجةدالة امل (well behandسلوك البئر) تصفالشرط  هذهو 

  :أييت كما
  (Finit)احملدودية  -1

وان االحتمالية  (surthing)تشري اىل ضمان الشي ( unity)االحتمالية الوحدوية 
 .كانت غري حمددة  Ψمن صفر اىل واحد ااا تتغري االحتمالية  ان، مياجلس تواجدعدم  الصفرية تعين

 وان االحتمالية تكون اكرب من واحد.
  (single valued)حادية اال )املنفردة( القيمة -2

يف املساحة املعطاة يف الفراغ توجد احتمالية واحدة لوجود اجلسيم فمثاًل احتمالية واحدة 
 لوجود االلكرتون احتمالني يوجد. وال حمددة من نواة ارة اهليدروجني االلكرتون عند مسافة لوجود

 يف نفس املسافة املعطاة.
  (continuous)االستمرارية  -3

عطاة بني النواة يف ارة املااللكرتون يف املساحة  وجوددة لو عندما توجد احتمالية حمد
ان دالة  ،تغري النظاميويكون هناك احتمالية خمتلفة للمساحة عندما وملستوي الكرتوين  روجنياهليد

 𝚿𝟐،𝚿𝟏استمرارية يف دالة املوجة واليت جيب ان تكون مستمرة. ااا كان هناك  ليس هلااالحتمالية 
 :هلما اخلواص االتية

∫ 𝚿𝟏
𝒙
𝚿𝟐

𝒙𝒅𝐯 = 𝟎 

𝒐𝒓∫ 𝚿𝟏𝚿𝟐
𝒙𝒅𝐯 = 𝟎                                    ...   (1-21)      

 .ال ورمبا يعتمد على حدود التكاملام  ةكون االستقامة متغري تجد التعامد وعندما يو وهنا 
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. وهلذا يكون حدود التكامل واضح يف احلاالت دائمًا التعامدية يف فرتة حمدده وهنا تكون 
 ،xااا كانت االحداثيات  dvاعاله ويكون التكامل فوق املدى املمكن لالحداثيات املستعملة يف 

y، z  تكون احلدود لكل متغري وااا كانت احملاورr، ∅،  𝟐تكون حدود التكامل من𝝅 ←

𝟎، 𝝅 ← 𝟎، 𝟎 ←  ابلتباين  ∞
  ues)l(Eigen vaاجين  قيم -4

حيث  =ان القيم املسموح هبا واليت رمبا ميلكها التغري احلركي هي القيم املعطاة بواسطة 
يف الشكل  الفرضيات ميكن وصف  (a)املطابق للقيم املسموح  هي دالة اجين للعامل  ان 

 -لتايل:ا
                 =     a                    

 عامل    دالة املوجة      اثبت قيمة )اجين(       دالة املوجة 
دالة املوجة واليت تعود اىل اصل وجدان عملية واقعية يف ( pertor ming) اجنزتااا 

والذي ميكن وصفه ابلقيمة  تكون دالة اجين للعامل  الدالة مضروبة بثابت. حيث  = 𝒆𝒛𝒙 
𝒅وانخذ العامل 

𝒅𝒙
 حنصل على العامل االيت  

𝒅

𝒅𝒙
= 𝒛𝒆𝒛𝒙 = × اثبت 𝒆𝒛𝒙                                  ...   (1-22) 

𝒆𝒛𝒙فمثاًل حنصل  𝒂 وقيمة اجين دالة اجين مع العامل  𝒆𝒛𝒙حيث ان  =   والعامل𝒂  حنصل
= 𝟐(𝒆𝒛𝒙)على  𝒆(𝒆𝒛𝒙)𝟐 𝒙اثبتة لدالة االصل حيث كانت فأن   ةواليت التكون اثبت𝒆𝒛𝒙  ليست

 للعزم الزاوي  xيستعمل العامل اىل مركه  𝒂دالة اجين للعامل 
𝑰𝒙 = (

𝒉

𝒊
)

𝝏

𝝏∅
                                                      ...   (1-23)  

 اثبت( حنصل على n)حيث  ∅𝒆𝒊𝒏لتبسيط الدالة 
(
𝒉

𝒊
)

𝝏

𝝏∅
(𝒆𝒊𝒏∅) = 𝒊𝒏 (

𝒉

𝒕
) 𝒆𝒊𝒏∅ = 𝒏𝒉. 𝒆𝒊𝒏∅             ...   (1-24)      

  (nh)ان قيمة اجين هو و اثبت زمن دالة اجين االصلية  (nh)حيث ان 
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 (The Harmonic oscillator) توافقيةالنوابض ال: 1-8
 (The vibrating Object)اهنزار االجسام : 1-8-1

ان اهتزاز منظومة اجلزيئات تعترب احدى الصفات املهمة اليت على اساسها يتم دراسة الرتكيب 
كغم( بنابض   1فمثال تعليق جسم كتلته ) (spectro scopy)اجلزيئي مبختلف الطرق اجملهرية 

سم من موقع االستقرار وتركه نالحظ  (X)نيوتن وحتريكه ازاحة  (F)عليه مقدارها قوة وتسليط 
  F=-KXاهتزازه حول موقع استقراره بقوة معيدة وتقدر حسب قانون هوك 

 النابض وةقاثبت =  Kحيث ان 
F ( 2اوداين/ سم 2م/ نيوتن = القوة املعيدة على النابض) 

او قوة شد النابض ابجتاه معاكس  (restoring Force)واالشارة السالبة تعين ان القوة املعيدة 
 لالزاحة

( هي طاقه كامنه ويعرب عنها Xاجلسم عن موقع استقراره ) ةالزاحالطاقة الالزمة او ان الشغل 
 -وفق املعادلة التالية: (strechedحيث ان النابض امتد ) X  اىل  0من  مسافةللبقانون القوة 

∫ 𝑭(𝑿)𝒅𝒙 = ∫ −𝑲𝒙 𝒅𝒙 =
𝑲𝒙𝟐

𝟐

𝑿

𝟎

𝑿

𝟎
                        ...   (1-25) 

 
وان  ،انه يهرت يف حركة توافقية  بسيطةف ،وترك اجلسم يتذبذب ،(Xمسافة ) (m)عند ازاحة الكتلة

𝛚. ( حيسب ابلعالقة االتية𝛚تردده الزاوي ) = √
𝑲

𝑴
   

𝒇( حيسب ابلعالقة االتية fوان الرتدد االهتزازي ) =
𝟏

𝟐𝝅
√

𝑲

𝑴
 

𝛚 :( تكتب كما يليf( والرتدد االهتزازي )𝛚الزاوي )ان العالقة بني الرتدد  = 𝟐𝝅𝑭 
( وان تغيري Amplitudeان اقصى ازاحة للجسم املهتز من موقع االستقرار يسمى السعة )

حيث ان السرعة تساوي   F=ma (N): حيسب بقانون نيوتن الثاين للحركةاالزاحة مع الزمن 
)املشتقة االوىل للمسافة 

𝒅𝒙

𝒅𝒕
 و التعجيل يساوي مشتقة السرعة او املشتقه  الثانيه  لالزاحه (

(
𝒅𝟐𝒙

𝒅𝒕𝟐
m𝒅𝟐𝒙 :كااليت  (F=ma)وعليه ميكن كتابة القوه (

𝒅𝒕𝟐
 = -kx . ع ماملعادلة  ههذحل ان

 .ى قيمة جديدة اىل ميكانيك الكمالعامل الثابت يعطوجود 
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𝒎
𝒅𝟐𝒙

𝒅𝒕𝟐
+

𝟏

𝟐
(

𝒌

𝒎
) 𝒙 = 𝟎                                  ...   (1-26) 

 ميكانيك الكمو ذبذب التوافقي تامل :1-8-2
(Quantum Mechanical Harmonic Oscillator) 

 .التوافقي منواج مهم يف امليكانيك الكمي فأن املتذبذبيب والتذبذب اجلزيئي تدراسة الرت ل
 -ابلعالقة االتيه :( حيسب Vه الكامنة )طاقالذب و ان وصف اجلسم املتذب

𝑽 =
𝟏

𝟐
𝒌𝒙𝟐 

𝑽 =
𝟏

𝟐
𝒎𝒙𝟐𝒘𝟐                                                ...   (1-27) 

ر كشرودن ونبدأ مبعادلةاحلركية  ةوالطاق ةالكامن ةجمموع الطاق حيث ان الطاقة الكلية تساوي
(schrodinger) :التالية Hᴪ=EW  اجياد  جيبو حلها  شرودجنيكتابة معادلة البدء بوقبل

( واليت K) ةاحلركي ةمعرفه الطاقو ( Hamiltonian Operatorشكل عامل هاميلتون )
𝑲تساوي  = (−

𝒉𝟐

𝟐𝒎
)

𝒅𝟐

𝒅𝒙𝟐
  

لتون  ـــــــعامل هامي لذا ميكن كتابة ،(2𝝅𝟐𝒗𝟐𝒎𝒙𝟐الطاقة الكاملة )ميكن التعبري عن 
 كااليت

 𝑯 = [(
𝒉𝟐

𝟐𝒎
)

𝒅𝟐

𝒅𝒙𝟐
+ 𝟐𝝅𝟐𝒗𝟐𝒎𝒙𝟐] 

  -تصبح كما يلي :  Hᴪ=EW ،(schrödingerوهبذا ان معادله شرودجنر )
|(

𝒉𝟐

𝟐𝒎
)

𝒅𝟐

𝒅𝒙𝟐 + 𝟐𝑯𝟐𝑽𝟐𝒎𝒙𝟐| ᴪ = 𝑬ᴪ                     ...   (1-28) 
 تصبح املعادلة  -𝒉𝟐وقسمتها بواسطه  -2mوتبسط املعادلة بضرهبا بواسطه 

(
𝒅𝟐

𝒅𝒙𝟐 −
𝟒𝒉𝟐𝒗𝟐𝒎𝟑𝒙𝟐

𝒉𝟐 )ᴪ = (
−𝟐𝒎𝑬

𝒉𝟐 )                          ...   (1-29) 
 

⍺ = 𝟐𝒎
𝑬

𝒉
. 𝑩 = 𝟐𝝅 

𝒎

𝒉
− 𝒎

𝒘

𝒉
                             ...   (1-30) 

 وكذلك :
𝒅𝟐ᴪ

𝒅𝒙𝟐
+ (⍺ − 𝑩𝟐𝒙𝟐)ᴪ = 𝟎                             ...   (1-31) 
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 اومبا اهن 𝒙𝟐ان هذا الشكل العام ملعادله شرودجنر يف هذه املعادلة يفسر الطاقة الكامنه مع 
او اجلسم يف  معادلة املتذبذب التوافقي القدميمن فبذلك تكون اكثر تعقيدا دالة غري خطيه 

للقيمة  𝒙𝟐الصندوق االحادي االبعاد. ان املشتقه الثانية حتتوي على الداله االصلية والعامل 
حتقق   exp(-B𝒙𝟐). وميكن ان نفرض الداله املماثلة اىل  xقيمة كبرية للمتغري القصوى اىل 

 املعادلة 
ᴪ = 𝑪[𝒆𝒙𝒑(−𝑩𝒙𝟐)]                                                     ...   (1-32) 

=والعالقة االخرى  ،اثبت Cو   b=(B𝒕𝟐)حيث ان  𝑪[𝒆𝒙𝒑(+𝑩𝒙𝟐)]Ψ 
واليت هي شرط اساسي والجل التحقق من احلل  ∞± →x ال هنائي عندما لكون حل املعادلة و 

 االول أنخذ االشتقاق 
𝐝𝚿

𝐝𝐱
= −𝟐𝒃𝒙𝒄 [(−𝒃𝒙𝟐)] 

𝒅𝟐𝜳

𝒅𝒙𝟐 = −𝟐𝒃𝒄 (𝒆𝒙𝒑(−𝒃𝒙𝟐)) + 𝟒𝒃𝟐𝒄𝒙𝟐 (𝒆𝒙𝒑(−𝒃𝒙𝟐))        ...   (1-33) 
 نتعامل مع اجلانب االمين من املعادله 

(
𝒎𝟐𝒘𝟐

ℏ𝟐 ) 𝒙𝟐𝒄[𝒆𝒙𝒑(−𝒃𝒙𝟐)] = 𝟒𝒃𝟐𝒄𝒙𝟐 (𝒆𝒙𝒑(−𝒃𝒙𝟐))            ...   (1-34) 
 وحبذف العوامل املتشاهبه 

𝟒𝐛𝟐 = (
𝒎𝟐𝒘𝟐

ℏ𝟐
)                                                          ...   (1-35) 

𝒃 =
𝒎𝒘

𝟐ℏ
 

   xنعمل على الطرف الذي اليوجد فيه 

𝑬 = 𝒃(
ℏ𝟐

𝒎
) 

𝑬 =
𝟏

𝟐
𝒘ℏ                                                                                  ...   (1-36) 

𝒃 حيث ان   =
𝒎𝒘

𝟐ℏ
𝑬و    ، =

𝟏

𝟐
𝒘ℏ 

 Ψ=c(exp(-b𝒙𝟐))الدالة  
 وتكتب املعادلة كما يلي  bحتقق معادله شرودجنر ابستعمال قيمة 

𝚿 = 𝒄 {𝒆𝒙𝒑 (−
𝒎𝟐𝒘𝟐

𝒉𝟐 )}                                                    ...   (1-37) 
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بدون البدء  املتذبذب التوافقي مسألة معادلة طاقه واطئ. ان حل  حبالةعامل هاملتون ا ان هذ
𝐝𝟐𝚿 تكون كما يليو  دلة املوجهامبع

𝐝𝐱𝟐
+

𝟐𝒎

𝒉𝟐
(𝑬 −

𝟏

𝟐
𝒌𝒙𝟐)𝜳 = 𝟎 

𝑩  حيث ان  =
(𝒎𝒌)

𝟏
𝟐

𝒉
، ∝=

𝟐𝝅𝑬

𝒉𝟐
 

𝐝𝟐𝚿فاملعادلة تصبح 

𝐝𝐱𝟐
+ (∝ −𝐁𝐱𝟐)𝚿 = 𝟎 

( اليت حتقق املعادلة من Ψوالجل اجياد القيمة جيب ان جند سلسلة من معادالت املوجه )
 ( Born-conditionط بورن )+ واملعادلة جيب ان ختضع اىل شر ∞اىل  -∞

وتدعى هذه بطريقة  xوتشمل كل احلدود اىل  xحلل املعادلة جيب اجياد حدود اىل 
(Polynomial( وبعد حدود )Born حنصل على معادلة )(Hermit)  هريمت وابستخدام

  :االتيه  (Hermit Poly nominal)ويشكل ، (zاملتغري )
38)-...   (1                  𝑯𝒏(𝒛) = (−𝟏)𝒏𝒆𝒙𝒑(𝒙𝟐)

𝒅𝒏

𝒅𝒙𝒏
𝒆𝒙𝒑(−

𝒛𝟐

𝟐
) 

( وهبذا iH(2)) مضروبة( Ni( وفق اثبت التوافقي )Ψدالة موجة املتذبذب التوافقي ) مت شرح
 -تكون معادلة الدالة :

𝑯𝟐(𝒁) = −𝟒𝒁𝟐 − 𝟐 ،  𝑯𝟏(𝒁) = −𝟐𝒁𝟏   ،   𝑯𝟎(𝒁) = 𝟏 
𝑯𝟒(𝒁) = −𝟏𝒃𝒁𝟒 − 𝟒𝟖𝒁𝟐 + 𝟏𝟐  ،    𝑯𝟑(𝒛) = 𝟖𝒁𝟑 − 𝟏𝟐𝒁 

 
  H(z)الرمز  ،( Niاثبت غري توافقي ) بوجود( Ψداله املوجه للمتذبذب التوافقي ) مت شرح

 وهبذا تعطي داله املتبادلة 
𝜳𝟎 = 𝑵𝟎𝒆𝒙𝒑 (−

𝒛𝟐

𝟐
)  

  𝜳𝟏  = 𝑵𝟏 (𝟐𝒁)𝒆𝒙𝒑 (−
𝒛𝟐

𝟐
)                                                  ...   (1-39) 

 𝜳𝟐 = 𝑵𝟐(𝟒𝒛𝟐 − 𝟐) (−
𝒛𝟐

𝟐
)  

𝜳𝟑 = 𝑵𝟑(𝟖𝒛𝟑 − 𝟏𝟐𝒙)𝒆𝒙𝒑 (−
𝒛𝟐

𝟐
)  

 امليكانيك الكمي.يف  منواج يستخدموهذه املعادالت اعاله هي حل ملعادلة املتذبذب التوافقي وهو 
  -:من املطياف املتذبذب هواملتوخاة الفائدة ان 
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  خصوصًا اات و نبني الذرات يف جزيئات النا لالواصرحتديد احلاالت املختلفة من التذبذب
مثل التمدد احلراري واملوصلية للمواد اخلواص احلرارية  توضيحوهذا مفيد ل الطاقة االعلى

  .وااللكرتوانتاحلرارية املتضمنة فوتوانت 
 لومات مفيدة عن املواد النانوويهمع. 
 اخلواص املغناطيسية والضوئية املفيدة يف امليكانيك الكمي.  

 
 ( Magnetic Phenomenaالظواهر املغناطيسية ) :1-7 

 (Introductionاملقدمة ) :1-7-1
 .ميثل الربم االلكرتوينالذي  زاويال الزخممع  ولُه عالقة هو توزيع منطي اتان توزيع الشحن

العزم املغناطيسي من حالة الربم االلكرتوين مولدًا عزماً زاواًي كاليت موجودة يف امليكانيك الكمي يتولد 
حيث ان قيمة  miابلرقم املغناطيسي الكمي  Lمت استبدال  ،L،N،Mi،اعداد كميةثالث  معطياً 
mi  تتالئم  مع العزم الزاوي املداري. والذي يؤدي اىل ظهور مداراتf،d،p،s  ولكن هذه

حل مت . ( Intrinsic Angular moment)اللكرتون لاملعاجلة التتضمن العزم الزاوي الذايت 
وجهة نظر امليكانيك الكمي غري ( من paul diracبول ديراك )من قبل مسألة ارة اهليدروجني 

والذي ينسجم مع عزم الدوران الذايت لاللكرتون  msالنسيب والنظرية النسبية ابضافه الرقم الكمي
ولتوضيح حالة الربم ( Z-axisمسقط هذا العزم على احملور )ميثل يف احلقيقة هو و  𝐌𝐒ويسمى 

 sternااللكرتوين، قام العلماء سترين 
( ومن مث braffleوامرار البخار خالل مانع ) ةالفض بتسخني  Gerlashوجريالش 

مما ادى اىل ظهور  ،( على صفيحة زجاجيةzخالل جمال مغناطيسي غري متجانس )على امتداد حمور 
S=𝟏االلكرتوانت ) مزدوجةغري  5sلمستوي ليعودان بقعتني خمتلفتني 

𝟐
( مع مسقطني خمتلفني على 

mi=±𝟏 مع  Zحمور 

𝟐
يف  والذي يعرف حاليًا ابلثنائي املغناطيسي يف اجملال املغناطيسي غري املنتظم 

الذي يعطي قوة تفرق الثنائي يف اجتاه يعتمد على اجتاه الثنائي نسبة اىل اجملال  جتارب اجملال
   .املغناطيسي
 

 



 اساسيات ومبادئ املواد النانوية: ل االول ــــالفص

24 

 ( Fundamental of Magnetism) اساسيات املغناطيسية :1-7-2
لذرة. اعتماداً على حالة حيدد اخلواص املغناطيسة لسوف  ما  االلكرتوين يف ارةان حالة الربم 

 -:اىل ارات املواد  ميكن تصنيفو  يةنلكرتو الاالربم 
  مثل  متكاىفااللكرتوين مزدوج او  برمهايكون واليت  ،ات الدااي مغناطيسية )او ايوانت(الذر

  .البزموث
  او غري مزدوج يف  غري مقرتنعلى برم االلكرتوين الذرات البارا مغناطيسية )ايوانت( وحتتوي اراهتا

او تسلك ارهتا الواحدة وكأهنا مغناطيس صغري مغناطيسي خالص اىل ظهور عزم  املدارات مؤدايً 
( غري املزدوج un coupled. فالعزم املغناطيسي االحادي )(dipoleيسمى دايبول )

ميثل عزم  كل مغناطيس بورحيث ان   .𝝁𝑩( Bohr Megenton) مغانط بوريعطي 
اي  5𝝁𝑩اره هو  𝑭𝒆±𝟑مغناطيسي اللكرتون احادي فمثاًل العزم املغناطيسي اخلالص اىل ارة 

وهناك انواع خمتلفة من املغانط كما موضحة يف الشكل  (احادي) الكرتوانت غري مقرتنة 5ميلك 
 ادانه

 
c B a 

( ميثل انيت فريومغناطيسية و b( ميثل فريومغناطيسية و )aحيث ) ميثل انواع خمتلفة من التمغنط (:4-1) الشكل
(cميثل فريي مغناطيسية ). 

 
. حيث ان  مجيع العزوم املغناطيسية ةمغناطيسية حتتوي على عزوم خالص ان ارات البارا

لذرات يف الشبكية البلورية ابالعتماد على ن صغرية نتيجة للتأثري املتبادل لللبورات الصلبة رمبا تكو 
 -:ميكن تصنيف ارات املواد بشكل عام اىلطبيعة هذا التأثري املتبادل. 

 فريو مغناطيسية (Ferro Magnetic):- سمى البلورة فريو مغناطيسية ااا كانت ت
ميكن حتويلة اىل االعلى  . واجتاهها ابستقامة واجتاه واحدذرات املشاركة هي ابرا مغناطيسيةال

 (4a-1او اىل االسفل شكل )
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 ( انيت فريو مغناطيسيةAnti Ferro Magnetic:)-  وهي اليت يكون جمموع عزومها
واجتاه احد  ةواحد على استقامةاملغناطيسية تساوي صفر حيث ان العزم املغناطيسي للذرات 
 (4b-1)الف ـــــابجتاه خمومعادل بواسطة ارة اخرى حيث يكون عزمها على استقامة 

 ( فريي مغناطيسيةFerri Magnetic:)-  وهي البلورات اليت تكون عزومها املغناطيسية
يف اجتاه واحد اكرب من االجتاهات االخرى واحملصلة تساوي صفر لكل العزوم املغناطيسية 

 (4c-1)شكل 
( اىل االعلى و االسفل و Ferri magnetic) الفريي مغناطيسية يتولد العزم يف املواد

يفصل كل ( فيتولد العزم يف منطقتني Ferro magneticخمتلفة اما يف املواد ) مبقادير
 .( وابجتاه واحد وبنفس املقدارDomain) حيزاً كل منطقة وتسمى   منهما جدار

 (Anti symmetrization)غري املتماثل  :1-7-3
 ودالة الربم ،(special)اله خاصة اللكرتون يف الصلب تتكون من د كليةالان دالة املوجه 

(spin ) الدالة جزءان . غري متجانسة ومتعاكسةتكون  مة املتماثلة فان دالة الرب خلاصالدالة اففي 
ولكن الدالة  ،و غري متماثل( متماثل اspinجزء الربم )ويكون  ،متجانس او غري متجانساما يكون 

. متوفرةغري موجة دالة الكلية هي دالة املوجة املتماثلة  و انجيب ان تكون غري متماثلة  كليةال
حاالت متاثل  دمجميكن و ( Hamiltonian )توننيهاميلدوال يف  ات مضافةاليوجد اصطالح

تتضمن دوال . صفريه دمجوجد مصفوفه عناصر تال الدمج. يف حاالت متاثلغري  حاالتمع 
ان حمطة دمج دوال متماثلة واخرى غري متماثلة تعطي دائمًا دالة . فقرات متماثلةعلى  نيهاميلتون

     ←𝒊𝒆والجل حساب قيمة عناصر املصفوفة يتم اشتقاق كلي يف مجيع فضاءغري متماثلة 
وان كل وهلذا يكون االشتقاق متالشياً. غري متماثل  الناتجيكون  ماعند و يف منطقة التماثل

املتماثلة وغري املتماثلة ال تعتمدان أاًي منهما على االخرى كذلك ال ميكن دجمها  من الدالة الكلية
لذا جيب معرفه اي من  هلذا االلتواء وهلذا توجد حاله واحدة يف الطبيعة ولكن تتأثر احدامها ابالخرى

يف  يت حتصلاالت الاحلان مجيع التجارب اليت مت مالحظتها تبني ان  .الدالتني حتدث يف الطبيعة
( واليت He(. ولنأخذ مثال ارة اهليليوم )Anti symmetericالطبيعة كلها غري متماثلة )

( حيث ان الربم االلكرتوين s=1( من حالة الربم )degenerated)يكون احنالهلا ثالثي
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( s=0ااا كانت دالة املوجة كليًا متجانسة وغري منحلة اات خلفية ) .(un pairedاحادي)
 . ياً غري متجانسةا تكون دالة املوجة كله. عندا يكون الربم االلكرتوين زوجيندمحاله الربم ع

( بسبب حتلل العزم الثنائي 1تكون املادة ابرا مغناطيسية )اكثر من  s=1عند حالة 
)ضعيف النفااية  تكون املادة دااي مغناطيسية s=0عندما تكون احلاله و املغناطيسي لاللكرتونني 

 املغناطيسية(
اىل احلاالت اليت هلا نفس وتعزى  s=1عندما تكون الطاقة واطئة فأن اكثر احلاالت فيها 

املستوايت اما يف احلاالت غري املتماثلة فيكون العكس هو صحيح ومما يذكر ان احلاالت الثالثية 
 دائماً يف حالة طاقة  واطئة واوطأ من احلاالت املنفردة.

( pauli exclusion principleقاعدة بويل )هذه نتيجة اىل الصيغة الكمية اىل 
لتحقيق حاالت  جيب ان تكون غري متماثلة تلكرتوانواليت تنص على ان الداالت املوجبة لبعض اال

وعليه جيب  ،ميكن حتديدها جتريبياً واليت  . ان تبادل التماثل للدوال املوجبة لبعض االجساماالستبعاد
 .لتجربةميكن حتديدها ابواليت ان يتبادل التناظر للداالت املوجبة لبعض االجسام 

 التماثل يف نظرايت ميكانيك الكم خيضع اىل فرضيات  عدمان خاصية 
(The Assumation):-  ان الداالت املوجبة متثل يف احلالة الطبيعية لنظام حيتوي اثنان او

وبتغيري احملاور  𝒊𝒆 ←اكثر من الكرتوانت جيب ان تكون كليًا غري متماثلة ويف حماور االلكرتونية 
ية ـــــفرضــــــويف احلقيقة ان هذه ال ،املوجبة االنفرادي جيب ان تتغري الي الكرتونني فان اشارة الدالة

 pauli exclusion) االستبعاد لباويلمي اىل فرضيه ــــــــلكانيك اــــــــهي صيغه امليك
principleبواسطه خواص املصفوفات وكما يلي (. ومن املمكن معرفتها:- 

 احملدد اخلاصية االوىل اىل (miantterde.) 
( برم x= داله )مدار A(1)ان داالت املوجات غري املتماثلة ميكن شرحها كمصفوفة ولتأخذ 

ويكون جمموع دالة املوجه الكلية  ،... وهكذا 𝐋𝐒⍺ ، 𝐁 ، 𝐂اللكرتون واحد ومثل هذا 
(x)Ψ تكتب كااليت:- 

|

𝑨(𝟏) 𝑩(𝟏) 𝑵(𝟏)
𝑨(𝟐) 𝑩(𝟐) 𝑵(𝟐)
𝑨(𝑵) 𝑩(𝑵) 𝑵(𝑵)

|     
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تغيري داخلي يف اي صفني تغري يف اشارة  ايوالك  ،من االلكرتوانت Nواليت تكون غري متماثلة يف 
 رقم يف كل صف هو عالمة االلكرتوناملصفوفة واليت هي الصفة االوىل اىل املصفوف. ان ال

  ،B∝ برم  ( االول = وحاالتOrbiteواليت تشمل املدار )
 . دالة املوجة غري املتماثلة كليةمصفوفة والجياد  2x2تكون 

|
𝑳𝑺(𝟏) ∝ (𝟏) 𝑳𝑺(𝟏)𝑩(𝟏)
𝑳𝑺(𝟐) ∝ (𝟐) 𝑳𝑺(𝟐)𝑩(𝟐)

| 
=𝑳𝑺(𝟏) ∝ (𝟏)𝑳𝑺(𝟐)𝑩(𝟐) − 𝑳𝑺(𝟐) ∝ (𝟐)𝑳𝑺(𝟏)𝑩(𝟏)          ...   (1-40) 
=𝑳𝑺(𝟏)𝑳𝑺(𝟐)[∝ (𝟏)𝑩(𝟐) − 𝑩(𝟏) ∝ (𝟐)] 

اجلزء اخلاص متماثل وجزء الربم غري متماثل  ،( متثل دالة غري متماثلة1-41ان املعادلة )
  S=1 ، ms=0 ← icحيث ان جزء الربم يعود اىل 

  اخلاصية الثانية للمصفوفة 
كل واحد منهما ينهي يف مصفوفة فأن  عمودين متساوين كل مصفوفة ااا كان  للاخلاصية الثانية 

تكون فااا كان الكرتون واحد يف مدار  .مفعول االخر وهذه مبنيه على فرضية بول الرايضية
دالة برم  وحيصل هذا بضرب دالة الربم اخلاصة بواسطة و  xهناك احتمال وجود دالتني خاصه 

يف نفس املدار يف الذرة او اجلزيئة  تمركزانيوجد اكثر من الكرتونني يحيث ال ،B∝دالتني برم 
اعداد الكم واليوجد اكثر من الكرتونني هلما نفس  ←ويكون برم كل منهما عكس االخر 

  n،l،m،𝒎𝟐 االربعة
ولكل  𝑳𝑺ااا فرض كل من االلكرتوانت هي يف املدار  ،حلاله ارة اهليليوماخللفية  -:مثال آخر
 فيمكن كتابة  ∝منهما برم 

𝚿 = |
𝑰𝑺(𝟏) 𝑳𝑺(𝟏)

𝑰𝑺(𝟐) 𝑰𝑺(𝟐)
|                                  ...   (1-41)  

= 𝑰𝑺(𝟏) ∝ (𝟏). 𝑰𝑺(𝟐) ∝ (𝟐) − 𝑰𝑺(𝟐) ∝ (𝟐). 𝑰𝑺(𝟏) ∝ (𝟏) = 𝟎 
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 ة و الثالثيةمفهوم احلاالت االحادية و الثنائي: 1-7-4
(Concept of singlet and triplet state)  

 بدالة برمعليها من خالل ضرب الدالة اخلاصة املتماثلة  احلصولان احلالة املعطاة ميكن 
 هذه احلاالت تسمى  ms= 0، s=0توجد حالة واحدة عندما يكون  وهلذا غري متماثلة . احادية

كل دالة خاصه غري متماثلة   .دالة برم متماثلةبغري متماثلة خاصة دالة او بضرب احلاالت االحادية 
خاصة دالة  كلكون  تعندما  ms=0, 1,-1،s=0 ،معمتماثلة  ةبثالث داالت خاصميكن ضرهبا 
 .احلاالت الثالث احلاالت تسمىوهذه  xخاصه برم داالت  ،اىل ثالث فسوف تتفرعغري متماثلة 

االخر فمثاًل ان مدار الربم واليت تتالئم كل منهما مع  msختتلف بقيمة ان هذه احلاالت الثالث 
. ان ي زايدة مضاعفة اىل الطيف املرئيمما يعط الثالث احلاالتمن احنالل  ينشق املزدوج ميكن ان 

يعين احلالة الثالثة  s1ان حيث  املدارات وتتميز بطاقتها احملدودةرموز تسمى  p4،s3 ،s 1الرموز
ومن املفيد معرفة سلوك الطيف  p" وحالة Sتعين احلالة االنفرادية من " p1بينما   ”s“ من مشتق

=LN  الصلبة للمادة. 
 أاوط الثالث متلك طاقات ان احلاالت ،(Consideration Energyتصور الطاقة )

 ةاىل احلاالت الثالث( Heارة اهليليوم )هتيج . فمثاًل تملداراانفس بمن احلالة االنفرادية واليت توجد 
ان الدالة  ،للحالة االحادية 1S،2Sدارات اات طاقة اقل من احلالة وامل ،1S2Sحمتوية على 

دل املتماثل لدالة ان االختالف يف الطاقة يظهر من التبا .اخلاصة حتتوي على نفس املدارات املوجبة
االحادية متلك دالة  بينما احلاالت ،متلك دالة خاصة غري متماثلة ان احلاالت الثالث ،املوجة اخلاصة
الكرتونني يقع تتالشى ااا  ،(nodeاخلاصة غري املتماثلة متلك عقدة ) ان الداالت ،خاصة متماثلة

الدالة اخلاصة غري ة باتميكن كفمثاًل  الغائعاالدالة اخلاصة املتماثلة ال ميكن  بينما ،يف نفس املوقع
  :املتماثلة ابلعالقة االتية

𝟏

√𝟐
[𝑳𝑺(𝟏)𝟐𝑺(𝟐) ± 𝟐𝑺(𝟏)𝟏𝑺(𝟏)] = 𝟎                        ...   (1-42) 

" ان دالة املوجه q يقعان يف نفس املوقع"  اللذان ميثالن الكرتونني 2،1حيث ان عالقة االلكرتون 
   كما يلي:اخلاصة املتماثلة تكتب  

𝟏

√𝟐
[𝟏𝑺(𝒒)𝟐𝑺(𝒒) + 𝟐𝑺(𝒒)𝟏𝑺(𝒒)] = 𝟎                        ...   (1-43) 
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يبني  qحول النقطة  1.43لكرتوانت الغالف غري مرتابطة. ان رسم الدالة يف املعادلة احيث 
 qالنقاط  فةلكا qاجياد الكرتونني متقاربني وكل منهما صغري واالحتمالية تتالشى يف احتمالية 

 ان الدالة اخلاصة املتماثلة تكتب كااليت qوابلعكس ااا وقعت الكرتوانت يف 
𝟏

√𝟐
(𝒊𝒔 (𝐪)𝟐𝒔 (𝒒) + 𝟐𝒔 )𝒒) 𝟏𝒔 (𝒒) ≠ 𝟎               ...   (1-44) 

ضاء وليس يف نفس النقطة يف الف الستقرارابان الدالة اخلاصة املتماثلة تسمح اىل الكرتونني 
حتمالية صغرية الجياد الكرتونني يف نفس املوقع كل منهما قرب االخر. ان من الضروري ان تكون اال

 ان .االحاديالكرتون عن معدل املتضاد لاللكرتوانت الثالثية واليت جتعل كل منهما بعيد  االرتباط
الكرتون  –الكرتون. ان تنافر الكرتون -كمية جتااب الكرتونتصل مبقدار تقليل  طاقة احلالة الثالثية 

حلالة ليست فقط تؤدي بزايدة طاقة احلاله املعطاة ان طاقة ا والذيالتأثري املتبادل من نوع والذي هو 
اىل ( permutation) املتبادل. ان واليت تكون الدالة املوجة اخلاصةحتسب بواسطة املداران 

   املوجة اخلاصة ميكنها ان تؤدي اىل قاعدة علمية يف حتديد طاقة احلالة دالة
 الدااي مغناطيسية و البارا مغناطيسية: 1-7-5

  (Dia Magnetization and magnetization  
 

يف الفراغ واحلث املغناطيسي   �⃗⃗�قوة اجملال املغناطيسي مثل ترتبط الكميات الفيزايئية 
 -:ابلعالقة التالية

�⃗⃗� = 𝝁𝑶�⃗⃗⃗�                                         ...   (1-45)  
𝝁𝑶 حيث ان  = 𝟒𝝅 × 𝟏𝟎−𝟕 = 𝑽𝒔

𝑨𝒎𝒑⁄ 
احلالة املغناطيسية للنظام  ميكن تعريف .(Permeability) الفضاء احلر وهي مساحيه

 :تاليةابلعالقة ال (B)مع بط ت( وتر Magnetization( )Mبواسطة التمغنط )
�⃗⃗� = 𝝁𝑶(𝑯 + 𝑴)                                     ...   (1-46) 

 -وكما يلي:( mاملغناطيسي ) ثنائي العزوم( يساوي كثافة Mحيث ان التمغنط )
M=m (N/V) 

𝑩𝑶حلث اخلارجي ويساوياب Hاجملال اخلارجي  ميكن استبدال وبصورة عامة = 𝝁𝑶𝑯  
𝑩𝒐ال اجملاجملال املغناطيسي وهناك عالقة خطية بني قوة   (B)وتسمى   

⃗⃗⃗⃗   Mوالتمغنط ⃗ 
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 𝝁𝑶𝑯 = 𝑿𝑩𝑶  → (𝑴)                                  ...   (1-47) 
( تكون سالبة فيكون (X (susceptibityية)ر تأثال ويف حالة ،التأثرية  هي xحيث 

وهذا السلوك يسمى احملث بعكس اشارة اجملال املسلط املغناطيسي  االستقطاب
(diamagnetic يسمى وعندما تكون احلالة معكوسة اي هلا نفس االشارة عندئذ 
(paramagnetic) يوصف عندما ( 0يكون<xوبصورة عامة ان ال )وخصوصاً رية للذرة تأث 

ان مركبة  (𝒙𝑫،𝒙𝒑) ( مغناطيسية واليت يرمز هلاdia، par) املركبتنيتتكون من  ةالصلباحلالة يف 
عزم فمثاًل  ربم االلكرتوينالو  ،الزاوي زخموالذي اصلة من ال البارا تعود اىل العزم املغناطيسي الذايت

 -: ابلصيغة التالية تهنتيجة العزم الزاوي ميكن كتاب القطب املغناطيسي
𝐦 = −(

𝒆

𝟐𝒎
)∑ 𝑭𝒊 × 𝑷𝟏 = −𝝁𝑩𝑳 𝒊                 ...   (1-48) 

𝑯𝑳  ،حيث ان = ∑ 𝒓𝒊 ×𝒊 𝒑𝟏   
𝝁𝑩  ومغناطيس بور =

𝒆𝒉

𝟐𝒎
 

= 𝟓. 𝟕𝟖 × 𝟏𝟎−𝟓
𝒆𝒗

𝑻
= 𝟗. 𝟐 × 𝟏𝟎−𝟐𝟒

𝒋

𝑻
 

(𝟏𝑻) = 𝟏𝑻𝒆𝒔𝒍𝒂 = 𝟏
𝒗𝒔

𝒎𝟐
= 𝟏𝟎𝟒 𝒈𝒂𝒖𝒔𝒔 

تيار  اجتاه التيار الكهرابئي عكس اجتاه ان انجتة من  1.48السالبة يف املعادلة االشارة
الذي ينتج م املغناطيسي العز  وبعيداً عن كون .الشحنة السالبة لاللكرتون والك يعزى اىلاجلسيمات 
انت يكون هلا عزمًا مغناطيسيًا يعطينا العزم املغناطيسي للذرة وكما ن االلكرتو فأ ،الزاويعن الزخم 

 -:يلي
𝒎 = 𝝁𝑩𝑮𝑶 ∑ 𝑺𝒊 = 𝝁𝑩𝑮𝑶𝑺𝒊                           ...   (1-49) 

لاللكرتون  2( = land factor)  (g)العامل االلكرتوين او عامل الند 0gحيث ان 
يف املعادالت السابقة ميكن اعتبارها   Sو  Lو  .االلكرتوين السالبربم ال -S1بينما ميثل احلر 

الربم لكي يكون مؤثر الربم والعزم املغناطيسي هلا نفس كمؤثرات. من املناسب اختيار أشارة مؤثر 
 .S-Lاالشارة. عندئذ ميكن احلديث عن زوج 
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  orbit coupling) –(spinالربم  –بني املدار  القرتانا: 1-9
هي لتفسري ارتفاع  (spin – orbit coupling)الربم  –املدار  اقرتانان امهية معامل 

(lifts)  االحنالل(degeneracy)  .مع اهليدروجني   شرودنكرتعامل عند للحاالت االلكرتونية
فيها ظهور مصطلح هامليتون والذي التتضمنه عملية الربم كذرات. ومن خالل الربم االلكرتوين 
االحنالل  االحادي للصوديوم فمثالً  ”p“ املدار كرتونلااللكرتوين. ان احلاالت الست ال

(degeneracy)  ظاهرة الفلوره مهم لفهم(Flourescence) وط ــــــــــــــــخلط(Na-D)  ان
املغناطيسي املتحرك يف  (dipole)القطب ثنائي الدوران الزاوي الذايت لاللكرتون يسبب زايدة 

اجملال الكهرابئي للذرة او اجلزئي. ان التأثر الداخلي حلركة القطب الثنائي مع اجملال الكهرابئي املتولد 
ابلربم او  –غري يف الطاقة االلكرتونية مبينًا كيفية ازدايد االحنالل من خالل الربط املدار نتيجة الت
“L-s” مدار يف معادلة هاملتون يعطي ابملعادلة التالية: –ان مزدوج برم اهليدروجني  لذرة- 

𝑯𝒎 =
𝒁𝒆𝟐

𝟖𝑯𝒆𝟎𝒎
𝟐𝒄

(
𝟏

𝒓𝟐
) (𝒓𝒙𝒑). 𝒔 

=
𝒁𝒆𝟐

𝟖𝑯𝒆𝟎𝒎
𝟐𝒄

(
𝟏

𝒓𝟐) 𝑳. 𝒔                                         ...   (1-50) 
واليت سوف ترفع  S-Lمن خالل فهم عالقة االقرتان بني  Sو Lحيتاج فهم املؤثرات 

لذرة اهليدروجني فقط ظهرت حدود  ردرجات حاالت االحنالل االلكرتونية. ان حل معادلة شرودنك
 جديدة انجتة عن الربم االلكرتوين مل تكن موجودة يف معادلة هاملتون.

فيعمل على دالة موجة الربم  Sاما املؤثر  .(L)الزاوي املداري  زخمميثل ال( p x r)حيث 
𝟏فيعمل كمؤثر على دالة موجة الزخم الزاوي املداري والقيمة  Lااللكرتوين اما 

𝒓𝟐
يعمل كمؤثر على ف 

 -اجلزء الشعاعي لدالة املوجة وميكن اخرياً التعبري عن املؤثرات اهلاملتونية وفق املعادلة التالية:
L.S (r)    = HSo 

يؤدي اىل   2zان  z = (r) 4ميكن التعبري عنه .S(L(مقدار املعامل ان هليدروجني لذرة او 
زايدة العدد الذري ابلربم يزداد بسرعة كبرية مع  -املدار  مزدوجزايدة أتثري الذرة الثقيلة وهبذا يكون 

(Z)  ،كون ممتدة على حنو خاص فأن هناك ان دالة املوجه للذرة او اجلزئي تمبا للذرات او اجلزيئات
هو املسؤول عن يف الذرات الثقيلة للمذيب. ان موقع االلكرتوانت  ةاحتمالية وجود الكرتوانت جزيئ

عدم للذرات. نالحظ S، Lاملتوقعة للمؤثرات رات الثقيلة من خالل تقدير القيم للذ اخلارجي التأثري
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زخوم يكون جمموع ال االغلفة املغلقة اما الذرات ااتفقط للذرات ولكن تالشي للقيم املتوقعه  وجود
وخصوصا يف اات االغلفة املفتوحة للعناصر  يف املواد الصلبة . امااملدارية وعزم الربم تساوي صفر

 تكون متوقعة للمواد الصلبة اليت حتتوي على تلك العناصراملواد البارا مغناطيسية  صفة. ان االنتقالية
عندئذ تكون القيم املتوقعة حمددة القيم وااا وضعنا صفة البارا مغناطيسية الناجتة عن االلكرتوانت 

طيسية اليت تعزى اىل التيارات الدوامة املتولدة من اجملاالت املغناطيسية جانبا وكذلك صفة الدااي مغنا
اخلارجية. ووفقًا لقاعدة لنز فأن العزم املغناطيسي للتيارات احملتثة يكون ابجتاه معاكس للمجال 
املسلط عندئذ تكون التأثرية املغناطيسية اات مسامهة سلبية يف صفة الداايمغناطيسية وتعطى 

 -ابملعادلة:
𝒙 = (

𝒆𝟐𝒏

𝟔𝒎
)𝝁𝟎 ∑(𝒓𝒊𝟐) >                                ...   (1-51) 

االلكرتوانت يف وجمموع عناصر املصفوفات عدد الذرات لوحدة احلجم،  nحيث ان 
 اات امهية كبرية. ان معدل مربع املسافة عن النواة تكون كبرية جدًا. املدارات اخلارجية تكون 

انصاف أقطار الذرات أو   وممكن مشول azااا كانت عدد االلكرتوانت يف املدارات اخلارجية 
 حنصل   𝒓𝒊𝟐بداًل من   arاالنوية 

𝒙 = (
𝒆𝟐

𝟔𝒎
)𝝁𝟎𝒏𝒛𝒂 𝒓𝟐𝒂                                                       ...   (1-52) 

فقد املدارات املغلقة  ااتيوانت للذرات وااللدااي مغناطيسية اأثرية لتان القيم املقاسه 
2 وجدت اهنا تتوافق مع القيمة

araz  املثالية البارامغناطيسية. تكون القيم . وينطق هذا ايضًا على
وفق النظام الدويل للوحدات  4-11وقيمة التأثرية حوايل  3مول / سم 1.2لكثافة احلالة الصلبة 

mol/cc. 
 

  ) n)Bloch FunctioThe خدالة بلو  :1-9-1
عند مناقشة دالة بلوخ يتوجب اواًل معرفة طاقة االلكرتون احلركية، عليه من املناسب ان 
تكون اخلصائص االلكرتونية للمواد الصلبة ان تستخدم حركة الكرتون منفرد بينما الكرتوانت الذرة 

يف مواقع استقرارها كذلك  او اجلزيئة املقيدة يف الصلب )املدارات الداخلية( فتكون متموضعة كلياً 
تكون مشكلة القيمة الذاتية للطاقة )قيمة آيكن( اللكرتون حزمة التكافؤ الذي أيخذ ابلنقصان 
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ليكون حاًل ملعادلة شرودنكر جلميع الكرتوانت التكافؤ كما وأهنا تتحرك ابجتاه زايدة اعتمادها على 
 .V(r)الطاقة الكامنة 

ت يف املادة الصلبة فيكون تفاعالهتا مهمة جدًا لتوضيح واا تناولنا عددًا من االلكرتوان
ظاهرة االنتقاالت االلكرتونية يف الصلب. ابلرغم من ان احلركة النووية ليس هلا حمطة اثبتة ولكن 

. يف هذا )اوبنها مير –ميكن اعتبارها مستقرة لذلك حتتاج اىل مبدأ التقريب مثل مبدأ التقريب )بورن 
ن ماملوجة الكلية لنظام ما تعطى من خالل الربط بني دوال املوجات، وكل منها تتضالتقريب ان دالة 

ويوجد ضمن اطار هذا العمل  دورها تعطي تقريب الكرتون واحدبحماور ختص الكرتون واحد واليت 
 .ومها طريقتني خمتلفتني

 رتلهي(Heilter)، ن )ندلLondon( او خمطط حزمة التكافؤ )valence Band 
scheme)، فيكون االلكرتون يف حالة  عندما تكون الذرة بعيدة عن كل الذرات االخرى

 ( localized stateركزة )متم
 خبلو  تقريب (Bloch approache ) بعاد اال اىل نتميياعتبار االلكرتون وفيه ميكن

 ة اي لعموم البلورة غري ما يكون لذرة واحدة على وجة التخصص.يالثالثالبلورية 
حتت أتثري جهد البلورة الدوري وهذا بدوره يقود اىل فوارق  عتتضمن الكرتون يقواملشكلة هنا 

طبيعية بني املعادن والعوازل واشباه املوصالت يف حدود حزمة هيكل تلك املواد الصلبة. ومع الك 
 وقبل كل شيء ميكن اعتبار وجود متاثل بني احلركة االلكرتونية واملوجات املرنة.

 -التماثل يعين:
 رةــــــــرنة بصورة مستمـــمـات الـوجـار املـانتش. 
 ضمن هيكل دوري.ة او احلركة االلكرتونية اثب  

الرتدد عكسيًا مع الطول املوجي  لوسط مستمر يتناسب (Elastic wavesاملوجات املرنة )
وضمن عالقة خطية بني تردد املوجة وعددها املوجي او متجه املوجة وهذا يقود اىل ان سرعة 

ألمناط الرتدد االهتزازي لوسط ( وبدون اية حدود λاالنتشار تكون مستقلة عن الطول املوجي )
كة تعود لنقاط متقطعة واليت تكون اهليكل الدوري يمتجانس مع اعتبار ان امناط االهتزاز يف الشب

 ومها املنطقة املسموحة واملنطقة احملظورة.للبورة واليت بدورها تعطينا منطقتني خمتلفتني 
       احلركة االلكرتونية) (Electronic motion  
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 البلورة اي ضمن نظرية االلكرتون احلر فأن طاقة االلكرتون تكون دالةجهد عندما يكون 
 ( ويعطي ابلعالقة التالية: kمتجه املوجة )
𝐩حيث 

𝐡
= 𝐤 =

𝟐𝛑

 𝛌 
 = الزخم 𝐩= الطول املوجي و  𝛌وان   

𝐕(𝐗)|االلكرتون  زخم=  p ،طول املوجة λ  حيث ان = يف هذه احلالة اليوجد  |𝟎
 لطاقة )الطاقة تكون متساوية الكميات( لحدود عليا 

 حنصل على النتائج االتية.  عندئذ دوريويف حالة نصور حركة االلكرتون يف جهد 
 ومع الك ميكن اعتبار حركة االلكرتون يف جهد دوري عندئذ ميكن التوصل اىل:

 .kدورية ضمن نطاق  E(k)وجود حزم طاقة مسموحة مفصولة حبزم حمظورة وان دالة الطاقة 
مع  قرتنةم( نتعامل مع موجات b( نتعامل مع موجات مرنة ويف )aواعاله يكون يف )

 .عندئذ يكون التماثل طبيعيكرتوانت لاال
  (Bloch theorem( خنظرية بلو : 1-9-2

بعد واحد  اىلاىل معادلة شرودجنر  يقود( 𝐕𝐎نفرتض ان االلكرتون يتحرك يف جهد اثبت )
𝐝𝟐𝚿

𝐝𝐱𝟐
+ (

𝟐𝐦

𝐡
) (𝐄 − 𝐕𝐎)𝚿 = 𝟎 

 ( Plane Waves) ستويةان حل هذه املعادلة يتم بواسطة املوجات امل
𝚿(𝒙) = 𝒆(𝒊𝒌𝒙)                                                     ...   (1-53)  

 وابلتعويض حنصل على الطاقة احلركية 
𝑬𝒌𝒊𝒏 = 𝑬 − 𝑽𝑶 =

𝒉𝟐𝒌𝟐

𝟐𝒎
=

𝒑𝟐

𝟐𝒎
                            ...   (1-54) 

والجل احلصول على حل كامل اىل دالة  h علىااللكرتون مقسوم  زخممتثل  kحيث ان 
-54)حل املعادلة ويكون  W=E/hحيث  𝐞−𝐢𝛚𝐭بواسطه  Ψ(x)املوجة اعاله حيث تضرب 

  x –املوجة على امتداد حمور  النتشار (1
 (Periodic Potentialhe T) دورياجلهد ال

 لكامنةطاقة اال. ان احادي االبعاد دوريجهد ادلة شرودجنر اللكرتون متحرك يف لنتصور مع
V(x)  حتقق املعادلة االتية :جيب ان- (V(x)=(v+∝  

 -معادلة شرودجنر كما يلي : الشبكية وتكونمتثل دورية ∝ - حيث ان 



 اساسيات ومبادئ املواد النانوية: ل االول ــــالفص

35 

𝒅𝟐𝜳

𝒅𝒙𝟐
+ (

𝟐𝒎

𝒉
) (𝑬 − 𝑽(𝒙))𝜳 = 𝟎                             ...   (1-55) 

 
 -االشكال التالية: حلول أنخذوحلل معادلة شرودنكر فهناك نظرية مهمة وتنص على ان هناك 

𝜳(𝒙)-هي: Bloch خان دالة بلو  = 𝒆+𝒊𝒌𝒙𝑼𝑲(𝒙)   
𝑼𝑲(𝒙)مع  = 𝑼𝑲(𝒙+∝)  

واليت هلا نفس  𝑼𝑲(𝒙)بواسطة الدالة ومبعىن اخر ان احللول هي ملوجات مستوية وقد عدلت 
 كة الدورية وتسمى نظرية بلوخيالشب
 -:تكون هلا اخلواص االتية خالة بلو ان د

𝑼𝑲(𝒙عندما تكون  + 𝒂) = 𝑼𝑲(𝒙)  هلا اخلواص االتية: ختكون دالة بلو- 
𝜳(𝒙+∝) = 𝒆𝒙𝒑(𝒊𝒌(𝒙+∝)𝑼𝑲(𝒙 + 𝒂)) = 𝜳(𝒙)𝒆𝒙𝒑(𝒊𝒌 ∝) 

𝜳(𝒙)(𝒙وعندما تكون  + 𝒂) = 𝜳(𝒚)(𝒙) تكون هلا اخلاصية 
𝚿(𝐱 + 𝐚) = 𝐐 𝚿(𝐱)  ،  (𝑸 = 𝒆𝒙𝒑(±𝒌𝒊𝒕))                          ...   (1-56) 
 

 (dimension-Band structure in three)احلزمة ثالثية االبعاد  هيكل: 1-9-3
غري  لبلورةة ثالثية االبعاد . ان الصفة االساسية يكحركة االلكرتون يف شب ميكن مناقشة

  -كاآليت:" d" هو عند عمل نقله ملتجه آخر مثل a،b،c  انتقالية متجهات اولية مع االبعاد حمددة
d=𝒏𝟏𝒂 + 𝒏𝟐𝒃 + 𝒏𝟑𝒄                                                       ...   (1-57) 

أي  بدايةالنقطة  هندسياً معصحيحة :حنصل على نقطة متكافئة  عدادا 𝒏𝟏،𝒏𝟐،𝒏𝟑حيث 
التذبذب. ان اخلواص الفيزايئية اىل البلورة الصلبة تبقى اثبتة )غري متغرية( عند القيام  هلا نفس دورية

حنصل على ( V(r)الي الكرتون ) الكامنةطاقة االفمثاًل ان  ،d ألي متجه مثلبنقل حمدد 
V(r)=V(r+d). ( ان املتجهات اليت تشبه املتجهd تسمى متجهات مباشرة أو متجهات )

 شبيكة حقيقية لتمييزها عن متجهات شبيكة مقلوبة.
   ESR ( Möss  bauer)(MB) ومطيافمطياف موسباور  :1-11
يف دراسة اخلواص  ESRومطياف  (Möss  bauer)يستخدم مطياف موسباور  

ومعلومات  عن ارة وما حوهلا واعطاء معلومات دقيقةنوية طيسية للمواد وخصوصًا للمواد النااملغنا
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. اما مطياف رنني وحميطها النانوية. ان مطياف موسباور يتعامل مع اجملاالت ةمفصلة عن املواد النانوي
هنما اات حساسية ين بني مستوايت الطاقة املختلفة )اااللكرتوين فيتعامل مع االنتقال االلكرتو الربم 
 . طياف ختص املغناطيسية يف طبيعتها. ان كل انواع الدراسات اليت تتم هبذا امل(عالية

  )Möss bauer Spectroscopy(مطياف موسباور : 1-11-1
أتثري ور يف االساس هو مطياف نووي لدراسة نواة ارة موسباور. ان ان أتثري مطياف موسبا

مت  ,هذا املطياف هو لالمتصاص أو االنبعاث الرنيين لالشعة السينية للذرات يف املواد الصلبة
ومن  وتركيبه احلديد نظري( ملالحظة Pollackاستخدام مطياف موسباور من قبل العامل بولالك )

هنا بدأ استخدام مطياف موسباور لدراسة اهليكل البلوري للمواد الصلبة عشوائية الرتكيب كونه يعترب 
 من االجهزة املهمة والدقيقة يف الفحص.

 -وميكن احلصول على املعلومات التالية:
 حالة التأين .1
 األواصر الكيميائية للمواد  .2
 متانة الرتابط الداخلي بني الذرات  .3
 تباين اخلواص بني املواد  .4

 -وهناك فوائد اخرى عن استعماله هي:
 .نصب املنظومةسهولة  -
 .قلة الكلفة -
اىل حالة متهيجة لنظري  تحلل ميكن ان ي اعداد التجربة حيتاج مصدر مشع نشط )ماده مشعة ( -

 ان رنني االمتصاص او االنبعاث للطاقة احملكمة يعرف بتأثري موسباور.  .موسباور
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الرابعي الناتج من مستوايت طاقة خمتلفة  لنظري االنفالق ( ميثل  العالقة بني االحنراف املتساوي و 5-1)شكل 

 Fe57للحديد 
 مها  :وهناك عامالن مهمان مشتقان من قياسات موسباور

 يف اخلواص لرتكيب متشاهبة كيميائياً  االحنراف (losmer shift ) 
 الرابعي نفالقاال(The Quadruple  splitting)  

يف ( ميثل الطاقة الناجتة من توزيع الشحنات النووية واالخر ميثل اجلهد الكهرابئي 5-1ان الشكل )
 النواة نتيجة اىل االلكرتون .
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 ( ecElectionic Spin Resonanالربم الرنيين) رنني مطياف :1-11-2
وميثل تقنية عالية وحساسة لكشف  مهوبر  االلكرتون تضمنان مطياف رنني الربم االلكرتوين ي

مواقع الذرات وميكن ربطها مع التقنيات البصرية للحصول على قياسات مناسبة. هتدف هذه 
 .الطريقة لدراسة فصل مستوايت الطاقة األلكرتونية لذرة ما بوجود جمال مغناطيسي خارجي 

فان مطياف الربم الرنيين  على احلديد اليت حتتوي النانويةعند دراسه اجلسيمات البلوريه 
ESR مهم يف هذا اجملال. 

  henomenaPptical (O( الظواهر البصرية: 11 -1
 ( ntroductionIاملقدمة ) :1-11-1

 -هناك ثالث ظواهر بصرية مهمة كاآليت:
a) ( االمتصاصabsorption ) للمواد مثل الزجاج وبعض البلوراتللخواص البصرية . 
b) ( االنبعاث املستثارstimulation للمواد الليزرية فمثاًل زجاج ليزر )Nd،  وليزر

 .الياقوت
c) ( االنبعاث التلقائيspontaneous emissionللمواد املتفلورة ) 

درست اخلواص البصرية بشكل تفصيلي من قبل العامل ماكسويل ضمن جمال طبيعة الضوء 
 الكهرومغناطيسية .ووضع معادالت مهمة هي معادالت ماكسويل واليت ختص املوجات 

 والضوء التأثري امليكانيكي للمجال الكهرومغناطيسي :1-11-2
(Electro Dynamic and Light) 

واليت تتضمن اشتقاقاً ( vector relation) للعالقة بني املتجهاتان التطبيقات املهمة 
 -ملعادالت ماكسويل وكاآليت:

𝛁. �⃗⃗� = 𝟎  
 𝛁. �⃗⃗� = 𝟎  
 𝛁 × 𝑩 = 𝜺𝒐𝝁𝒐 (

𝝏𝑬

𝝏𝒕
)                                                   ...   (1-60) 

𝛁 × 𝑬 = −
𝝏𝑬

𝝏𝒕
 

املادة العازلة   هي مساحيه 𝜺𝒐 ،= اجملال الكهرابئيE ،احلث املغناطيسي  �⃗⃗�حيث ان 
((dielectric permittivity، 𝝁𝒐  هي النفااية املغناطيسية(magnetic 
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permeability) وعند حذف  يف الفراغ �⃗⃗�   من املعادلة الثالثة والرابعة ملاكسويل وبصورة
 ( لكال طريف املعادلة الرابعة والثالثة ابشتقاق املعادلة الثالثة curlبسيطة ابستعمال )

(
𝛛

𝛛𝐭
)𝛁 × 𝑩 = 𝑽 × (

𝝏𝑩

𝝏𝒕
)  

𝛁 × (𝛁 × 𝑬) = −𝜺𝒐𝝁𝒐 (
𝝏𝟐𝑬

𝝏𝒕𝟐
)                                       ...   (1-61) 

 -( حنصل على :curl of curlاخذ ) عندو 
𝛁. 𝛁𝑬 = 𝜺𝒐𝝁𝒐 (

𝝏𝟐𝑬

𝝏𝒕𝟐
)  

𝛁𝟐𝑬 = 𝜺𝒐𝝁𝒐 (
𝝏𝟐𝑬

𝝏𝒕𝟐
)                                                       ...   (1-62) 

= 𝛁𝟐�⃗⃗�للمعادلة الثانية  curl of curlاخذ  عندو  𝜺𝒐𝝁𝒐 (
𝝏𝟐𝑩

𝝏𝒕𝟐
) 

 حتقق املعادلة االتية  E،Bفتكون مركبات  ،ويف حالة عدم وجود شحنة او تيار
𝛁𝟐𝑭 =

𝟏

𝑽𝟐 (
𝝏𝟐𝑬

𝝏𝒕𝟐
)                                                             ...   (1-63) 

ضمن ( vالكهرومغناطيسية وتساعد يف تقدم حركة املوجة بسرعة ) وجةامل وهذه معادلة متجه
  -:رومغناطيسية بسرعه وتكتب كما يلياملوجة الكه ألنتشاردعم الفراغ  ماكسويل،ونالحظ تمعادال

  𝑽 =
𝟏

√𝒆𝒐𝝁𝒐
= 𝟑𝟎𝟎 × 𝟏𝟎𝟑𝒎/𝒔                                     ...   (1-64) 

  نفااية الفراغ %𝑬 ،مساحيه  املغناطيس   𝝁𝒐(. cوهذه هي سرعة الضوء )
 (The stimulated Emission) فزاالنبعاث احمل :1-11-3

متصاص الضوئي يف جمال ( مهم يف االbracketي الكابح )ئانان انبعاث العزم الث
 لشكلية. ان ا(1.69يف املعادلة )و تغري تلك الشدة مع الزمن موضحة . ان شدة الضوء االحتمالية

( Stimulated Emissionاالنبعاث التحفيزي ) اىليف الوصف اعاله مشاهبه متامًا  اةاملعط
( اىل حالة الطاقة الواطئ 𝑬𝒎احتمالية االنتقال من حاالت الطاقة العالية )هي ما عدا ما مت اجياده 

(𝑬𝒏 عندما ) من االنتقال يكونn→m  الشعاع النظائرواملعطاة لوحدة الزمن. 
واطئة الطاقة كما مستوايت من مستوايت عالية الطاقة اىل  ان احتمالية االنتقال االلكرتوين

االنتقال من املستوايت االوطأ طاقة اىل مستوايت ( تكون اكثر حصواًل مما لو كان 69-1يف معادلة )
 ئةطاقة واطان اعطاء االعلى طاقة واليت تكون مشاهبة نوعا ما اىل عملية االنبعاث احملفز للضوء. 

 لغرض متكينها من القفز اىل مستوايت طاقة اعلى.
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او الذرات على طاقة  يكون كهرابئيًا او كيميائيًا لغرض حصول اجلزيئات ان ضخ الطاقة
  .ماينتج عنه شعاع الليزر ااضافية لتحقيق قانون الرتبيع العكسي وحصول االنبعاث احملفز والذي غالب

 (The spontaneous Emission)االنبعاث الذايت : 1-11-4
متهيجة وبدون وجود  حالة يفانبعاث االشعة من ارة أو جزيئة تكون  ابنهعاث الذايت بعرف االني

حملفز. هلذا فأن احلاالت املتهيجة للذرات او اجلزيئات عي والذي بدوره يسبب االنبعاث اجمال أشعا
يكون تفسريها وفق ميكانيك الكم حصرًا. ان االنتقال بني مستوايت الطاقة لذرة او جزيئة متهيجة 

يعرف ابلفلورة او التألق. إاا كان االنتقال ضمن املستوايت الثانوية عندئذ تسمى وانبعاث أشعاع 
 والفسفرة انجتة عن االنبعاث الذايت لالشعة عندما تكون احلالة متهيجة. ةالظاهرة ابلفسفرة ان الفلور 

 (The optical transition)االنتقال البصري  :1-11-5
وهلا امهية واسعة يف تطبيقات املواد مواد اشباه املوصالت. معظم مهم يف  البصريان االنتقال 

 -:الليزرية وحيدث االنتقال البصري بطريقتني
  املباشر يكون متجه زخم املوجة يف االنتقال البصري(k)  حفظحسب قانون يبقى بدون تغيري 

 الزخم
 ميثل  فوتون يف االنتقال الغري مباشر يكون االنتقال البصري مصاحب النبعاث او امتصاص(

 اهتزاز الشبكة(
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 ( ميثل عمليات االنبعاث واالمتصاص6-1شكل )

(a)  انتقال مباشر 
(b) انتقال غري مباشر 

 (Bonding  in  Solids)الصلبة املواد االواصر يف  :1-12
معرفه ما هي من الضروي او اجلسيمات اات احلجم النووي  النانويةلفهم سلوك املواد 

 -الرابطه ومن انواعها : ة وحمدده من االواصر هناك انواع خمتلف. حيث همالروابط بينا
 ( Ionic Bandاالصره االيونيه ): 1-12-1

الصوديوم  جزيئةتتولد االصره االيونيه من التجااب بني االيوانت املوجبه والسالبه فمثأل 
(Nacl تكون من ايون الصوديوم )+Na  املوجب وايون الكلور-Cl  السالب وتربطهما قوة

 . وحسب قانون كولوم جذب بينهما
 (Covalent bond)االصرة التسامهية   :1-12-2

وهي انجته من مشاركه الكرتوانت يف املدارات اخلارجيه للذرات املتجاوره واملكونه لالصره 
 واليت متأل مداراهتا اخلارجيه مولد قوة جذب بني الذرات .
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 (lic BondlMeta)االصرة الفلزيه   :1-12-3
هي االصرة الناجته من جمموعه ارات متأينه موجود بينهما سيل من االلكرتوانت الطليقه 

 وتنتج من خالل الرتابط بني االيوانت املوجبه وااليوانت السالبه املوجودة يف ارات املاده . 
 )Van Der Waals Bond(  رتلفار داواصر فان: 1-12-4

القطبية وتعترب  تولده يف املواد( املdipolesاالصرة الناجته عن التجااب بني ثنائيات االقطاب )هي 
 اات قوى ضعيفة مقارنة ابالواصر الكيمياوية. من االواصر الفيزايوية

 (Mixed Bond)االواصر املزدوجة   :1-12-5
مثل االصره اليت  هي االواصر الناجتة من خليط من االواصر اليت تربط ارات بعض املواد

 .وتصنف ايضا ضمن االواصر الفيزايئية اهليدروجني يف جزيئة اهليدروجني تربط اريت
 (Quantum Mechanical Covalency)تسامهيه امليكانيك الكمي : 1-12-6

تعترب جزيئة اهليدروجني من اهم االمثلة يف هذا اجملال فااا مت فهم  -تسامهية امليكانيك الكمي:
زيئات املعقدة. ان  اجلالربط بني  فأن نفس الفكرة ميكن توسيعها لفهمموضوع الربط يف اجلزيئات 

( لتكن 11-1كانت املسافة بني نوايت جزيئة اهليدروجني وبني الكرتوين الذرتني وكما يف الشكل )
b, a  نوايت اريت جزيئة اهليدروجني واملسافة بينهماb,aR  واملسافة بينهما  2و1ولنسمي الكرتوهنا

12R والنواة ارة اهليدروجني  1. املسافة بني االلكرتونa  لتكنa1R  وكذلك املسافة بني االلكرتون
اومنها مير( واضافة دوال  –....اخل. ومن خالل تقريب )بورن  a2Rهي  aونواة ارة اهليدروجني  2

املوجة النووية اىل املوضوع لالخذ بنظر االعتبار التفاعالت النووية فيمكن ان تكتب دالة املوجة 
 (.85-1االلكرتونية كما يف املعادلة )
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 .املسافه يف خمطط  الربط اىل جزيئه اهليدروجني)مقدار( ( ميثل  عوامل 8-1شكل )

 
(𝛁𝟏

𝟐 + 𝛁𝟏
𝟐)ᴪ + (

𝟐𝒎

𝐡𝟐 ) [𝑬 +
𝒆𝟐

𝑹𝒂𝟏
+

𝒆𝟐

𝑹𝒃𝟏
+

𝒆𝟐

𝑹𝒂𝟐
+

𝒆𝟐

𝑹𝒃𝟐
−

𝒆𝟐

𝑹𝟏𝟐
−

𝒆𝟐

𝑹𝒂𝒃
] ᴪ = 𝟎            ...   (1-75) 

 
 ل املسافة بنيمتث (R)متثل شحنة االلكرتون  ، (e)= متثل كتله االلكرتونmحيث ان 
 . ايوانت اهليدروجني

الكرتون يؤثر على داله لكل  -ان احلد االول هو الطاقه احلركيه ويشمل  عوامل البالس 
وهي  th5 - nd2دود ( واليت هي مربع احلvalue eigenللنظام ) الذاتيةقيمه ال. ان (E)املوجه

 –واحلد السادس ميثل حد التنافر بني الكرتون . bونواة  a للنواة  I ،2 تكولوم لاللكرتوان ثريأت
الكرتون واحلد االخري ميثل التنافر بني اريت اهليدروجني. فااا كانت املسافة النووية كبرية جدًا فتكون 

. يف حالة احتواء النظام على اريت اهليدروجني ففي هذه احلالة فأن دوال 112Eطاقة النظام هي 
,ᴪ𝟏𝒔𝒂(𝟏)موجة النظام واليت متثل دوال معدلة   ᴪ𝟏𝒔𝒃(𝟏)  مع حاالت االحنالل فيمكن التعبري

 عنها كما يلي
 كما يلي:وميكن كتابتهما   sb1ᴪ ( 1و ) sa1ᴪ (1)للنظام دالة االساس

(II  1sbᴪ1 (I) 1sbᴪ1) = ᴪ( 
(I  1sbᴪ1 (II) 1sbᴪ2) = ᴪ( 
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 -ميلتون اباليت :صفوفه هاوميكن كتابه م

𝐇𝐒𝐇 |
𝐇𝟏𝟏 𝐇𝟏𝟐

𝐇𝐇𝟏 𝐇𝟐
|                         … (𝟏 − 𝟔𝟔) 

ل الكلي والذي هو التكام ∆و (Eigen value)  ،الذاتيةقيمة الهي Eن حيث ا
 (sوالتماثل ) ،اجين ودالة اجين يتاملصفوفة لقيم عامل مهم يف خمطط الربط اجلزئي وحلل

(systemically)  كما يلي : ∆وغري التماثل 
E_s = (H11 + H12)/(1 + ∆2)    
E_k = (H11 + H12)/(1 − ∆2)    
[s = 1(√2 + 2∆2)] [

1sa
(1) +  − 12sb(1)(− 1sa(H)]  … (1-76) 

[k = 1(√2 − 2∆2)] [
1sa

(H) +  − 12sb(H)(− 1sa(11)]  

 
 نواةالواخرى حول  a نواةالوارة واحدة حول  دروجنيلذرة اهلي رجندوهبذا جند معادله شرو 

b دال بومن هذه املعادله جند معامل هاميلتون وا(II)22E هاميلتونيكون اجلزء االول  حبيث.  
H11 = 2EH + 2J + J1 + 

𝑒2

𝑎𝑜𝑐
  …… (1.76)  

. ان قطر كولومالداله  االساسيه  و   2تكامل كولوم ويتكون من  Jحيث 
a_o=R_ah/a_o    وميكن كتابه اجلزء الثاين هلاميلتون 

H12 = 2∆2EH + ∆2Eex + Eex1 + ∆2 (
𝑒2

𝑎𝑜𝑐
)  …… (1.76)  

 
وتقدم  ،بهلجزيئات الرابطه التسامهيه الصللاملدار اجلزئي تعترب عامل مهم يف  رسم  E_exحيث 

ميكن  و اعلى حد ميكن يقدر ابلتحليل وميثل  1Eexالسبب ملااا تسمى تسامهية امليكانيك الكمي 
 للجزي كما يلي: 2Hالتماثل وغري التماثل  كتابة الطاقة اليت تشمل ربط

Es= 2EH +e2/ (aoc) + (2J+J1+ Eex2 (1+∆2) 
EA= 2EH +e2/ (aoc) + (2J+J1- 2Eex (1-∆2) 
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 S1/EA/EN=E11H ان الصيغ املختلفة للطاقة 
 (7-1كما يف الشكل )  رمست مقابل املسافات النووية الداخلية

 
 .ميثل خمطط الطاقة لالشكال املختلفه للطاقة جلزيئه اهليدروجني :(7-1)شكل 

 
كبري  الفاصل بينهمادروجني عندما يكون حيث اليوجد تفاعل داخلي بني نواتني من اهلي

 والبياانت الثالثة متلك نفس متجه من الطاقه كما موضحه يف املخطط اعاله  ،جداً 
مرار مع املسافة ان طاقه عدم التماثل للربط تزداد ابست .املساحةقل تذه احلاله تتغري عندما ولكن ه

 ربط الطاقةوال يكون استقرار  الداخلية للنواة
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 اينــــــــــلثل اــــــــالفص
 الكهرابئيةواص ــــــــــاخل

Electrical Properties  
 lasses with Gwitchingانويه)واجلسيمات الن فايي  الجااايةامل :2-1

articles Pano N) 
 (ntroductionIاملقدمه ): 2-1-1

 املصفوفة يف النانوية للبلورات واإللكرتونية الكهرابئية اخلواص يف الفصل هذا يبحث
 بوساطة اننوية بلورات يرسيب لغرض احلرارة دراات تخلل مب احلرارية املعاجلة حدود عند الجاااية
غض وب. النانوية املواد دراسة يف ابلغة أمهية هلا ولكن سهلة ليست الطريقة هذه. واللبلور اللنويه آلية
 الليار بني العالقة مجااي اىل أي املوصالت، أشباه زااج من املصنوعة املفايي  سلوك عن النظر

 الطبقاتحتلوي . الكهرابئية الدوائر مفايي  خواص دراسة يف واسعة أمهية لجااجل لذا اصب  والفوللية
الذب متت االشارة اليه يف  3O2Bi البجموث أوكسيد على السليكون زااج من املكونة السطحية
 –صوديوم اآليوين اللبادل مفايي  - عرض مت ان بعد( switching memory) الذاكرة مفلاح
يف يركيبها على دقائق  جااايةال وادامل حتلوي. اهليدرواني اخلجال على اساسا   يعلمد والذي فضة

اليت  اننومرت منلشرة يف مصفوفة عشوائية الرتكيب 25اىل  5أبقطار يرتاوح بني  معدنية من البجموث
 الفضة دقائق فأن االخلجال ةعمليو  اآليوين اللبادل بعد.  اآليوين اللبادليقوم بعملية االخلجال و 

 غشاء على القياسات أاريت. نليجة لعملية اللفاعل أيضا   يرتسب سوف اننومرت 111 بقطر النانوية
 ميثل بدوره وهذا اخلجالية معاملة أو آيوين يبادل عملية ألي سابقا   يعرض ومل ما نوعا مسيك زااج
 الال فقط النانوية الفضة دقائق يعمل وهنا. الجااج خلصائص مميجة صفة وهي ديناميكي مفلاح
 خالل من جتريبيا   وضحت قد الجاااية االغشية مقاومة يغري ان. الكهرابئي املفلاح فوللية خفض
 اخلصائص ملعرفة اللجارب ااريت. النانوية البجموث لدقائق املعدنية اجلجر بني الكرتوين ينطط

 .(Selenieumلسيلينوم)ا من بلورية دقائق على احمللوي اليوروسليكات لجااج الكهرابئية
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  نويةانسيمات جلابزااج  ريضحت: 2-1-2
)Preparation of Glasses with nano Particles( 

 ةاللالياملركبات احمللوي على البجموث والذي يلكون جااج العلى ت متمعظم الدراسات اليت 
 -ئها :وفق النسب املؤشرة ازا

)% emol(      3O2Bi 8         64SIO,         ,3O2, 18B       2O3aN10 

بعض كما ااريت (Memory Switching )الذاكرةمت حتديد هوية الجااج لبيان خواص مفلاح 
 -املركبات االييه: اللجارب على

)mole %(       3O2,         10Bi2,        55SIOOac, 10       O2aN25 

املركبات مكوانت علمد على يال انوي نعدن البجموث الملان السلوك الكهرابئي واليت بينت 
ثري اسيمات البجموث لغرض بيان أتو  (glass-matrix) ملادة االساس الجااايالكيماوية 

اسيمات ثري لغرض معرفة أت للجارب االضافيةابعض ااريت فقد  ااكثر وضوحبشكل انوية نال
 :من خالل اسلتخدام املركبات اللاليةو  الكهرابئي السلوك على انويةنالبجموث ال

,        64SIO3O2o       , 26B2aN10 

)Mole %,        55SIO    (3O230B O,225Na 
انوية نال لدراسة اتثري اسيمات البجموث مكوانت خملل  انواع الجااج واليت اسلتخدمتان 

وم يينودراسة اتثري انلشار بلورات اجئيات السل (1-2)موضحة يف اجلدول على اخلواص الكهرابئية 
 (.2-2)موضحة يف اجلدول  (matrix)ساس ( على نلائج مادة االSeleniumانوية )نال

 الجااج احمللوي على البجموث كوانت(: م2-1ادول )
 مول % 3O2Bi  مول % O 2Na مول %  CaO مول % 3O2B  مول % 2SiO  رقم الجااج

1 64 18 - 10 8 
2 64 36 - 10 - 
3 55 - 10 25 10 
4 55 - 21 25 - 

 الجااج احمللوي على السلينيوم كوانت(: م2-2ادول )
 مول %  Se مول %  CaO مول % 3O2B  مول % 2SiO  رقم الجااج
5 53.3 22 14.7 0.0 
6 53.5 26.6 19.7 0.2 
7 53.8 21.1 24.8 1.2 
8 48 19.2 28.8 4 
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 ,يف فرن كهرابئي ومينامصنوعة من االل ودقهبيف املركبات الكيمائية  تذابحيضر الجااج أب
دراة مئوية حتت الظروف االعليادية من ضغط  (1011-1211) بدراة حرارة يرتاوح بني دراة
. يربد املتخلوط الجاااي من خالل سكب %99.9لينيومالسمسحوق ودراة حرارة ويكون نقاوة 

مث يربد ، دراه مئويه ملده ساعه 511بدراه  يلدينهويلم  ومنيادقه مصنوعه من االلبو يف  نصهرامل
يوم ينوخالل اللربيد يفقد كميه من ماده السل ن يلم اطفاء الفرن.ببطئ ايل دراه حراره الغرفه بعد ا

(Selenium بسبب اخنفاض دراة )حتديد  ناميكنوهنا زااج  على ويلوالذي حي ،انصهاره
لطريقة الكيمائية اب( املواود Selenium)نيوم لالس كميةمكوانت مناذج الدراسة بعد حساب  

 السلينيوم الذي حيلوي على كمية كبرية من ( 8)رقم  منوذج الجااج للحضري. قياسيةال
(Selenium) ،لغرض احلصول على اوكسيد الجااج مبولية خمللفة من مسحوق السلينيوم  حيضر

يلم سحق  .اوال  مبقادير مولية بنسب مئوية ملتخلل  املكوانتاوكسيد الجااج  يصنع. املطلوبةالكمية 
الجااج على شكل مسحوق وخيلط بشكل ايد مع كمية من مسحوق السيلينوم لكي حنصل على 

خليط  يصهرو  املكوانت املطلوبة ويوضع اخلليط يف بودقة كواريج ويفرغ من اهلواء ويغلق أبحكام
 (gentle)مثايل ملجانس  ساعة مع حجر 20دراة مئوية ملدة  1111ابحلرارة اىل دراة  البودقة 

اىل دراة ربد الكواريج وي بودقةمث يلم اخراج ومن اللجانس املطلوب. بكمية معلدلة للحصول على 
يف  السلينيوميؤكد واود  8.5البصري لنماذج الجااج و االملصاص  ان طي  .حرارة الغرفة

دراسة الرتكيب اجملهري للجااج بواسطة اجملهر االلكرتوين ومن خالل مكوانيه على شكل اوكسيد. 
املعدنية حبيبات البجموث مواقع داكنه واليت يشري اىل واود  حيث ميكن متيج(. TEMاملاس  )

 واليت هي حبيبات اننوية.
. يدرس (اوكسيد)ويلوااد بشكل يف الجااج السلينيوم  واود يالئم 8,5 رقم لجااجامناذج 

و   (Philips-Model)هداجلاهاز يقنيات عديدة مثل للجااج بواسطة  يكيب املايكرو الرت 
اجملهري واود اسيمات  فحصال بني. يTEM)كويب)االنلشار االلكرتوين املايكروس كذلك

فحص يبني ال وكذلك. على شكل نقاط سوداء بيضوية الشكل و أببعاد اننوية البجموث النانوية
خمللفة انوية نوم الناجتة عن واود حبيبات معدن السلينيوم النيمناطق سوداء من السيل اجملهري واود
انوية هي نالدراسة ان حبيبات معدن السيلينيوم الاوضحت هذه . نو( ان211-51من ) االحجام
. الليار -الل رسم اخلواص الفوللية املقاومة النوعية للليار املقاس من خحساب  ميكن .الشكل بلورية
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، 161-)( جلميع النماذج حبدود دراات احلرارة من I-Vاملنحين اخلطي ) مت احلصول على
على واهي  املرسبة   A.Cامللناوبللليار قياس املقاومة النوعية  لموي دراه مئويه ( 221+

للجااج احمللوي على ظاهرة القفل  حتدثعندئذ  1000Hzوبرتدد  ملالمسان لنموذاني 
 .عامل ابهليدروانيلوال  +Ag+ Naاىل يبادل ايوين   لسيلينيوم عند يعرضها
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 انويةنال بجموث والسلينيومالالبياانت الكهرابئية جلسيمات : 2-1-2
 Electrical data of nano particles of Bismuth and Selenium  

 لجااج البجموث اللوصيل الكهرابئي: 2-1-2-1
)Electrical conduction in Bismuth glasses ( 

𝟏 ( مقابل مقلوب دراة احلرارةLogρلوغارمت املوصلية النوعية ) ان رسم 

𝐓
 

اسيمات  على  لويحتال يت( ال1-4للنماذج الجاااية ) (1-2)املوض  يف الشكل 
رسم و  4)وزااج منوذج 2منوذج ) جااج للبسيطان  خطان منحنياند و وانالحظ انوي نالبجموث ال

، 1ي للنماذج )ميكانيك ويردد لنييالنليجة يوض  يوصو خطي بسيط فوق مدخل مدى دراة احلرارة 
( (Arrheniusملماثل يوابفرتاض نوع .من دراات احلرارة تمبداي ن يعمال ( مبديني خمللفني2

 -: العالقة اللاليةفق مبقاومة نوعية ملغرية كدالة للدراة احلرارة و 
𝛒 = 𝝆𝟎 𝐞𝐱𝐩(

𝑬

𝑲𝑻
)……(1-2) 

 املقاومة النوعية اجلديدة 𝛒حيث ان 
 املقومة النوعية االولية 𝝆𝟎و     

E  =طاقة اللهيج  
k  =بللجمان اثبت  
        T  =دراة احلرارة 

 
4at𝒇-1اىل زااج  T/1مقابل  𝝆لوغارمت ميثل  (:2-1)شكل  = 𝐊𝐇𝐙 at 
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 دراه مئويه( 211-21ت حرارة خمللفة بني )االلهيج للجااج يقدر مبدى درا اتان طاق

 (2-2( دراه مئويه و املوضحة يف ادول)511-211و )
 مبدى دراات احلرارة العالية نليجة حركة ايون  1,2حيث ان املقاومة النوعية للجااج 

Na كة الجاااية واليت حتلاج دراة طاقة هتيج عالية نليجة قطر انلشار ايون الصوديوم يخالل الشب
Na املشبك الجاااي يف  (glass –matrix) 

 
 (0-1ميثل طاقة اللهيج لللوصيل يف زااج منوذج) :(2-3ادول )

Ac on (v) (20-500) Ac on (v) (20-200) No. 
1.1±0.1 0.03 ± 0.1 1 

1.42±0.01 1.42± 0.01 2 
0.40±0.01 0.03±0.00 3 
1.10±0.01 1.16±0.02 4 

 
( 3O2, 10Bi2OSiكة )يشكل الشبنسبه كانت  اذا ةاملعرف السيلكون شائع يف زااج

 يوانتلال ط نظام عدم الرب  يركيجقل فأن ي )3O2, Bi2, Cao o2aN) من  معدلةكة ياىل شب
هتيج  اتلك طاقمت يتالقافجة وال aN+اىل ايوانت   ان فقدان الرتكيب الذي يكون مرافق .يجداد
 ةبيكشحقيقه يالصق  يعجى اىل 0و2مقارنه ايل زااج  2و1ان اخنفاض  طاقه اللهيج للجااج  .قليلة

هنالك حاالت خمللفه  .يكيشبيؤدي اىل يعديل اج واليت يف الجا 3O2Biالسليكون بواود نسبه 
كما   امبدى دراات احلراره العاليه واليت ميكن مناقشله +Naالكهرابئيه نليجه ايل ايون للموصلية 

 -:يلي
 (2-1منوذج )بني زااج  -1

 %( مول26-18( من )boraxوزايده البوراكس)والصودا  عند ثبوت كل من السليكا 
 1للجااج  (46+18=82%)( networkالعمل ) ةكيرتكيب شبابلنسبة لصلبة اللكوين  واليت
طاقه اللهيج من ا يجداد يسلقر بصعوبه وهبذ Na+ حبيث جنعل ايوانت  2يف زااج  %91و
 (1-2)كما موض  يف ادول    الكرتون فولت( 1.15-1.42)
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 (3-1) وذجــــــمنبني زااج  - 2
حيث ان طاقه اللهيج يقل ،  %55 اىل %82ينتخفض جمموع شكل شبكه العمل من 

 2اللصاق الرتكيب وهلذا يكون واود البجموث يف منوذج  ةنليج  الكرتون فولت( 1.1 – 0.9من )
 .ثري البجموث بفقدان الرتكيب من واهه نظر الطاقهوالذي يشرح أت 1ذج و اكثر من من

  (4-1منوذج )بني زااج  -2
 يعابر   املطورة اهنما ميلكان نفس طاقه اللهيج حىت اذا كانت النسبه بني شكل شبكه العمل

  .يف هذه احلالة وضوحا ثري البجموث اكثران أتو  اكثر الرتكيب يضع . حيث واود البجموث الشكل
 (2-3 )زااج -0

حيث  الكرتون فولت( 0.9-1.42اكثر من ) يف هذه احلالة ان االخلالف يف طاقه اللهيج
حيث جيعل صن   2,2قل يف االساس وحىت بواود البجموث يف النموذج يان شكل شبكه العمل 

 .كنا مياقل مكون طاقه اللهيج يميكن وهبذا  العمل ايل اقصى ماشكل 
 (2-4) بني منوذج -5

االخنفاض يف شكل شبكه العمل  ة( نليج1.42 – 1.10ان االخنفاض يف طاقه اللهيج من )
خنفاض غري املسموح به يف طاقه لال ةنليج 0.2ولكن عدم واود البجموث يف منوذج  (0-2)من 

 .الفقدان واض  ويكوناللهيج 
 اماكناللهيج يف  لطاقةواود البجموث مهم لللحليل املفصل   4,1 ومن املالحظ يف مناذج

 electronااللكرتون ) جقف ةنليج 2,1 اللوصيل يف النماذج ةاملنتخفض ةحلرار دراه ا
hoppingه وهنا يكون طاقه اللهيج اقل من نونيانه العجل جلسيمات البجموث الق( بني منط

 .الكرتون فولت 0.03
مت احلصول عليها يف  للليار املسلمر والليار امللناوب( (DC,ACبياانت املقاومه  كل من

الليار اللغري يف منحين ميل مقاومه ان .  (2-2)كما موض  يف شكل 1 يرددات خمللفه للجااج
 ة.دراه مئوي 121له يف دراه ظ مالحمت  DCاملسلمر
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 ACوالبينات االخرى  DCلجااج يف يردادت خمللفه. االعلى  T/1مقابل  logميثل رسم (: 2-2)شكل 

 جااج السلينيوملاللوصيل الكهرابئي : 2-1-2-2
)Eiectrical conduction in Selenium glases( 

حبيبات  على اةاحمللو  (8-5) مناذج لجااج DCللليار املسلمر ةالنوعي ةان بياانت املقاوم
والذي يوض  نجول  (2-3)موضحه يف الشكل كما ( Selenium) ةانوينالالبلورية السلينيوم 

للجااج  ة( يف دراات احلراره الواطئSeleniumكداله لرتكيج السلينيوم )  ةالنوعي ةحاد يف املقاوم
-61) ةغري مبدى دراات احلرار لي ةالنوعي ةيبني ان ميل املنحين للمقاومبينما السلينيوم احمللوي على 

اليت حيدث فيها يغري امليل يجداد ابزدايد  ةان دراه احلرار .الرتكيب على ( دراه مئويه معلمدا 111
سب هلذا الجااج من ميل املنحين يف حتان طاقه اللهيج لللوصيل  .السلينيومعلى  ء الجااجحلواا
 ةمن خالل احلرك  حتدثالعالية  رةدراات احلرا منطقة يف ةالنوعي ةان املقاوم(. 2-4) جلدولا

 .(Glasses-Matrix) جااجال مصفوفة عرباليوانت الصوديوم  ةاملتخللف
اريفاع يركيج  نليجة 5منوذج زااج مقارنه مع  8، 7، 6ان نقصان طاقه اللهيج للنماذج 

الجااايه  صفوفةنليجه زايده كميه السلينيوم يف امل اللالصق زايدة عامل يعملواليت ايوانت الصوديوم 
(glasses- Matrix ) الجااج احمللوي على  الف اقل منيف هذا النموذج يكون االخلاما

كما يف شكل   8اىل منوذج  5العمل )صودا( يلقدم بجايدة من منوذج  مصفوفة. ان حتديث البجموث
(3-2) 
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 8 اىل 5 مناذج من الكرتون فولت( 1.3-0.5ان سبب اللغري انيج عن يغري طاقه اللهيج من )
ثري السلينيوم حيث ان أت 8 اىل  5  النموذج يف (%0-1) %يوم يلغري منــــن كميه السلينـــــــــــولك

السلينيوم. ان طاقه اللهيج زااج حاله  يفضعي  يف الرتكيب وهبذا يكون نقصان طاقه اللهيج واض  
 بني املنطقه املعجوله اىل نليجة اىل ميكانيكية قفج االلكرتونيف منطقه دراه احلراره العاليه يكون 

. الكرتون فولت  0.01قليلة مقدارها نويه. والذي حيلاج ايل طاقه هتيجناالسلينوم ال نحبيبات معد
كما يف  البجموثزااج  يكون داله لرتدد (AC)ان اللغري يف بياانت مقاومه الليار امللناوب

 شكليف  مبني كما   8ج يوم منوذ نيالسل زااجواىل  (2-4) كلــــــــشما يبني يف الـــك 2،1 النموذاني
حيث ان   𝛔(f)=0الليار امللناوب يف كال احلاللني حيسب بواسطه العالقهموصليه حيث ان  (5-2)

n   يف منطقه 1.91حوايل zH 610 يف املوصالت غري  اىل ميكانيك ماكسويل واليت ختضع
 .امللجانسة

 8-5لجااج ا لبجموث ميثل طاقة اللهيج (2-4)ادول رقم
 .N (cvاللهيج) طاقة 500c-200))اللهيج طاقة

- 1.3-0.1 5 
- 0.80-0.1 6 
- 0.9-0.1 7 

0.01-0.06 0.5-0 8 
 

𝐥𝐨𝐠 ميثل  (2-4) ادول 𝝆 مقابل 𝐥𝐨𝐠 𝒇 200حرارة  يف دراة 2.2 اىل زااجc   الدوائر
 1N=0.90 circle=glass 3    n=0.92لجااج  -اململؤة
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 7الدوائر لجااج  6، املربع لجااج 5( املثلث زااج 8-5)لجااج   T/1مقابل  logميثل رسم  (:2-2)شكل
 .8املثلث املقلوب زااج 

 

 
𝐥𝐨𝐠 ميثل (: 0-2)شكل  𝝆 مقابل 𝐥𝐨𝐠 𝒇 200, 1,3اىل زااج°c 1يساوي زااج  فارغةيف الدوائر ال يف 

n=90  2بجااج رقم  صلدة، والدوائر ال n=92 
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𝐥𝐨𝐠 ميثل (: 5-2)شكل  𝝆 1مقابل/ 𝐥𝐨𝐠 𝒇  25دراة حرارة  8اىل زااج°C ،n=0.96 

 
 ةوصيل النفقي يف اجلسيمات النانويالل: 2-1-2-2

 )Tunneling conduction in nano particles(  
والذي أثر  ةاملعجول ةبني اجلسيمات املوصل  االلية النفقيةان االنلقال الكهرابئي حيدث نليجه 

واطئ. بني الكهرابئي الال جملحتت أتثري ا  (D.C) سلمرللليار الكهرابئي املعلى السلوك اللوصيلي 
ييب عند عجل اجلسيمات عن باحل ندمعلل ةالنوعي ةقاوموجمموعله ان امل (Abelesالعامل ابيليج)

 -لعالقه االييه:بعضها حتسب اب
𝝆 = 𝝆𝟎 𝒆𝒙𝒑 (𝟐 𝑪/𝑲𝑻)

𝟏
𝟐) … … . (𝟐 − 𝟐) 

 C=XS Eالقيم للثوابت االخرى يعطى من خالل و  اثبت  𝝆𝟎حيث ان

𝒙 يعرب عنه ابلعالقة االيية     Xحيث ان عامل  = (
𝟐𝒎∅

𝒉𝟐
)

𝟏

𝟐 
=m   كلله االلكرتون ، =ثري للحااجاعلى أت 

hاثبت بالنك= 
S=الفاصل بني حبيبات الجااج 

𝑬𝒄
وحبيبات مشحونة  موابه وسالبهمن احلبيبات املشحونة = الطاقه االزمه للوليد زوج منفصل 𝟎

𝟐𝒆𝟐   :حتسب من خالل العالقه االييه ةحيث ان الطاق سالبة

𝐤𝐝
= 𝑬𝒄

𝟎 
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𝒅) :يعرب عنها k ان

𝟐𝐬
  +1)e=K ان  حيثe  لعازل, لمتثل اثبت الوسطd يمات متثل حجم اجلس

جااج مت رمسها اليت حيلويها الللبجموث والسلينيوم  (DC)ان بياانت مقاومة الليار املسلمر .النانوية
𝐥𝐨𝐠 بني  𝝆𝟏و

𝐓𝟐
 (7-2) وشكل (6-2)كما يف شكل   𝟏

 
 

𝐥𝐨𝐠 مرسوم مقابل لوغارمت املقاومة  1بياانت مقاومة الليار املسلمر لجااج رسم ميثل  :(6-2شكل ) 𝝆𝟏و

𝐓𝟐
𝟏 
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𝐥𝐨𝐠 بياانت زااج السلينوم رسم ميثل: (7-2)شكل  𝝆  𝟏مقابل

𝐓𝟐
𝟏 

علومات حول الية انلقال الليار يعطينا مم  120 دراات احلرارة اقل من لطي املنحين اخل ان
 (5-2وحسب ادول )عوازل الالنفقي بني 
 اتواليت مت حساهبا من خالل ميل املنحنيلجااج خملل   الطاقة املسلتخراة من ميل املنحين ان قيمة
𝑬𝒄حيث ان قيمة  5nm  S=و X=10/nmعند 

C= xs 𝑬𝒄قدرت من املعادلة 𝟎
𝟎   

 لرتاكيب خمللفة.
𝑬𝒄وان قيمة ( 5-2)يف ادول  دونةان النلائج م

 ايضا يلم حساهبا من املعادلة االيية𝟎
   …… 3-2  (𝐝

𝟐𝐬
  (1+ e   K= 

واخذ قيمة مناسبة ل  االساس جااجثل لمت( dielectricحيث ان  اثبت العازل ).e=-4ابعلماد 
d  ان حساب قيم الطاقة يكون ملوافقة من اليت مت حساهبا  (5-2)وهذه القيم اعطيت يف ادول

𝟏مقابل log pمن رسم 

𝐓𝟐
 Sاالخلالفات نليجة الشك يف قيمة  هان هذ 8ماعدا زااج منوذج  𝟏

واليت اخذت يقريبا   Sيف قيمة  رمبا نليجة الالدقةان االخلالف احلاصل  5nmواليت اخذت يقريبا 
5nm  5 من احلساابت ان الفاصل الداخلي يبني يف يركيب الجااج هو اقل منnm حدود  واليت
 ( للمجهر االلكرتوين املسلتخدم يف هذا العملresolution limitاللحلل )

𝑬𝒄𝟎(𝒆𝒓) dnm 𝑬𝒄𝟎(𝒆𝒓) C(ev) Glass no 
9*𝟏𝟎𝟑 5 4*𝟏𝟎𝟐 1.9 1 

6.5*𝟏𝟎𝟒 100 3.20*𝟏𝟎𝟐 2.90*𝟏𝟎−𝟐 7 
2.4*𝟏𝟎−𝟏 50 200*𝟏𝟎𝟒 1.0*𝟏𝟎−𝟐 8 

 8، 7، 1للنماذج  0E  ،C( يبني 5-2ادول ) 
لكل من االاجاء احلقيقية واخليالية  املكوانت للجااج خملل   Ec,Cقيمة  يبني( 5-2)ادول 

حيث ان يقنية  يف مدى دراات احلرارة (8-2)رمست مقابل الرتدد يف شكل 1رقم  لنفاذية الجااج
ان البياانت املواودة مت عرضها بواسطة خمطط  .(9-2))الية( النفق اظهرت فعاليلها يف شكل

(cola-cola.) 
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 ميثل االاجاء احلقيقة واخليالية اىل النفاذية العازلة للجااج يف دراات حرارة خمللفة مقابل الرتدد (:8-2)شكل 

 
( والذي حيلوي على 1زااج بنموذج )يف نالحظ الية يوزيع االرختاء  شكالمن هذه اال

ان طاقة ينشيط االرختاء  العازل واليت مت احلصول عليها من خالل رسم لوغارمت الرتدد عند  .البجموث
𝟏حدوث اقصى خسارة كدالة اىل 

𝐓
اخلط املسلقيم  بواسطة ( 8-2شكل )يف  النليجة مت مالحظة  

𝑬𝒄وهذا يلفق مع قيمة  ev (0.14)  مقدارها ابعلبار ان طاقة اللنشيط
-2)املبينة يف اجلدول   𝟎

شحن بني العازل للجسيمات النانوية للبجموث ال اىل حامالت اعلباطي النفقي  االرختاءحيث ان ( 5
  كنيكرتو نيرمسة الذبذابت بواسطة مالفوللية –اللياررسم ان  .مع املشبك الجاااي

(Tektronix oscilloscope)شكلاملبني يف   (8)للبادل االيوين لجااج منوذجا .يكون 
ان  (9-2)والفاصل كما موض  يف الشكل  النموذجان سعة االلكرتون يف سط    . يالحظ(2-9)

مت مالحظلها حول الفوللية  (9-2االلكرتون يف السط  الفاصل مبني يف الشكل ) نطاق
V(1.1)املقاومة الة ح من( الواطئةΩ12-5 )العالية ملقاومةاحالة  اىل (Ω100)،  غلق القفلان 

دث نليجة واود حي اللأثري اان هذ .(11-2كما يف شكل )  حيدث عكسيا فوق مئات الدورات
بني كرات الفضة املشاركة يف املشبك الجاااي بعد اللبادل االيوين  غري البلوريةاسيمات السلينيوم 
نليجة يكوين املريفعة آلقل حالة يوصيل ابسلتخدام الفوللية  فلاح يعملان املكما ومعاملة اللقليل  

موقع االذابة نليجة  قطابمقاومة عالية للطبقات غري البلورية العمودية على مسار الليار بني اال
  .السلينيوملبلورات 
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يف دراات حرارة خمللفة  1للجااج رقم  (cole-cole)ميثل رسم بياانت النفاذية للعازل (:9-2)شكل 

(a)16°C, (b) 59°C, (c) 118°C 
 

 
𝟏مقابل maxfاىل  𝐥𝐨𝐠ميثل رسم  (:11-2)شكل 

𝐓
 معلوم طاقة اللهيج 1للجااج منوذج   
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ملم  2لعرض االلكرتون  8لطبقات السط  اىل اللبادل االيوين لنموذج زااج  v-Iميثل اخلواص  (:11-2)شكل 

 ملم 1والفاصل 
مت كما  1.17الواطئ يساوي  فلاحالعاكس ان جمال امل فلاحان هذا النوع من السلوك يسمى امل
 .ةضمالحظله يف دراسة اسيمات الف

  
 حتضري اجلسيمات النانوية وقياس املوصلية: 2-2

Preparation of nano particles and conductivity measurement 
 (glass-matrixلهيئة اجلسيمات النانوية مع املصفوفة الجاااية )ل طريقلان خمللفلان يواد

 مها: للمفايي  الجاااية
 (exchange -onIاللبادل االيوين )-2-2-1

بواسطة البازلت ( glass-matrixمع مصفوفة زااج ) نويةانان عملية يكوين اسيمات 
ان النهاايت الثالث  .الطور املغناطيسي اللنوية ويبلورعملية  طوررارية وبلعملية املعاملة احل

ملم مع ( 2-2)سم ومسكه بني 1 هقطر  صمتت من خالل منوذج على شكل قر  ةالكهرابئي اتسالقيل
 قياسات ان .( بطريقة أعلياديةpolishingذهب على سط  مسلوى مصقول )من ال قطبيبتخري 

بواسطة الكرتومرت  م(1000-377بني دراة حرارة ) مت ااراءها املوصلية الكهرابئية للليار املسلمر
يف دراة حرارة الغرفة كدالة ت مت (AC)ان قياس املوصلية الكهرابئية للليار امللناوب و معياري 

يف  مبدى يرددي ملغريMETER -Qبواسطة مقياس MH 2200  و 210KHللرتدد بني 
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منلشر يف  (redox)اوكسيد االيون يف حاالت خمللفة  %13الذي حيلوي وزن  زااج البازالت
 Fe  ،2+Fe+3حيدث بني مواقع ايوانت  الطاقةوانلقال  Matrix) -(glassمصفوف الجااج 

ن( واملعاملة احلرارية مع يكوين اسيمات مغناطيسية غري بلورية، ان انلقال رو والالب) من خالل ينطط
يف البلورات النانوية املغناطيسية يف هذه احلالة.  (redox)حيدث بني احلاللني املتخللفلني اىل  الطاقة

حالة طاقة اجلهد ان طاقة اللهيج يبني بعض اللغريات خالل يكوين مغناطيسي غري بلوري حيث ان 
خمللفة يف الجااج )غري نظامية، وبلورة اننوية حىت يف البلورات النانوية صغرية احلجم واللوزيع  يكون
 غري نظامية وبلورة اننوية حىت يف البلورات النانوية صغرية احلجم وبلوزيع ضيق. (ادا ضعي  يكون   
 اللوصيل االلكرتوين يف اجلسيمات النانوية: 2-2-2

(Electronic conduction with Nano particles) 
( يلم يف جماالت حرارية واسعة لجااج DCان قياس املوصلية للليار الكهرابئي املسلمر )

خمللفة لغرض احلصول على اسيمات  ( ويعامل حراراي  بدراات حرارةbasalt glassالبازالت )
الجااج  ىماملسالجااج ) ينلدللن ميكن اسلتخدامها رو بوالل جالقف ان يقنية .نوية مغناطيسيةان

لل  يف اللماثل ختقع سواء يلشابه او ااملو  عجليف حالة 𝑭𝒆+𝟐 𝑭𝒆+𝟑مواقع ايوانت  ، بنياالسود(
يف دراة  DCان مقاومة الليار املسلمر و  يعجيج اللوصيليةمن خالل نعكس يف طاقة اللنشيط ي واليت

473k   700يغري مهم حول دراة احلرارة  اننيبيوطاقة اللنشيطc ماللمعاملة احلرارية وعند 
بياانت املغناطيسية هلذه  مع لجااج البازالت والذي له عالقة يكون اجلسيمات  النانوية املغناطيسية

لضمنة ايوانت معادن ملحولة املاكاسيد اشباه املوصالت لجااج ان املوصلية االلكرتونية فالنماذج 
(transition metalاهنا مهمة هذه االنواع من الجا ) اللوصيل القفجي  لياتآاج يبني
يف زااج  (TM)لني لللكافؤ اليوانت بني حاللني خمللف (polaran hooping) نبوالرو لل

ينلشر يف مصفوفة  (redox)اوكسيد ايون يف حاالت خمللفة  %12البازلت احمللوي على وزن 
ن رو بوالوحالة  2Fe  ،+3Fe+وانلقال الشحنة حيدث بني مواقع  (glass matrix)الجااج 

املعاملة احلرارية مع يكوين اسيمات مغناطيسية غري بلورية. أن انلقال الشحنة حيدث بني اود و ب
هذه احلاللني املتخللفلني يف البلورات النانوية املغناطيسية يف هذه احلالة. ان طاقة اللهيج يبني بعض 

ليت مت حتقيقها خمللفة د وامن خالل يكوين مغناطيسي غري بلوري. حيث ان حالة طاقة اجله تاللغريا
 .يف الجااج
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 انوية للجسيمات النبياانت اللوصيل للليار املسلمر  : 2-2-2
D.C conductivits for nano particles  

𝟏مقابل  𝝈( ميثل رسم لوغارمت 12-2الشكل )

𝑻
صغري ن رو لبوال قفجالموصلية وض  ي  

(polaron ) جملاميع  اخرى يف مدى دراات احلرارة بني عمل وk(1000-373 ) 

 
𝟏ميثل موصلية الليار املسلمر مقابل  (:12-2)شكل 

𝑻
 م911عند معاملة حرارية  

 
   .لنموذجل 911دراة املعاملة احلرارية اىل  زايدة املوصلية مع ايدةز يالحظ حيث  

أتثري  وال ةمسلقيم وطولكنها يعطي خط اللجريبية يف النلائج باينلالبعض  هناكحيث لوحظ 
 (Ea)طاقة اللنشيط مت قياس، وان املوصلية بصورة خاصة الكرتونية .ليةياللوص قياساتللوقت على 

 ℃ املعامل احلراراي  ( لجااج ابزالت 0.6ev-0.85ev) وامللغرية بني يل اخلطوط املسلقيمةممن 
الذي 3O2B3(ao2B )اوكسيد الباريوم ) زااج اثلث اىل 0.7nm حجمها وجبسيمات 900
واليت يعلمد ذه البياانت هل 0.93evطاقة اللنشيط  مقدار ان ,3O2eFمن  10%حوايل  حيلوي
زااج   املعجولة يف 𝐅𝐞+𝟑اىل  𝐅𝐞+𝟐( بني ايون polaronلبوالرون الصغري )اب القفج الية على
لها كدالة ظمالح وطاقة اللنشيط اليت مت يف كال املوصلية  شديد االحندار حيدث يغري .لجااجا ابزالت

يف دراة  𝝈 logميثل رسم لوغارمت  (12-2)لمعاملة احلرارة يف دراات احلرارة العالية ان الشكل ل
ونالحظ ان اللغيري حدث يف  ،مست مقابل دراة املعاملة احلراريةر  E( وان 200) 300kاحلرارة 

  ية.دراة احلرار ال هذه مغناطيسي يف ينو ويكون اسيم ان 700 ℃
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( صلدة( وطاقة اللهيج )مربعات صلدة)للدوائر ال 473kميثل املوصلية للليار املسلمر يف دراة  (:12-2)شكل 

 احلراري لةمامقابل دراة املع
 

 بني املوصلية االلكرتونية والبياانت املغناطيسية  العالقة : 2-2-0
)Correlation between electronic conduction and magntic data( 

 quadruped)الرابعي االنفالق  270K( يفMs) اللمغنط املشبعان قيمة 
splitting 700 ℃حول املعاملة احلرارية بدراة  اتبني نفس اللغري ي( واالحنراف امللساوي، 

 .آليوانت احلديد  اخلالف اللناظر تهذه البياانت فسر 
واود جة لين 700Cمغناطيسية الفائقة يف دراة حرارة  اعن سلوك املواد البار  ان املالحظ

االشباع حالة يف  يجدادو  nm(5.5 ) يانو الن ةاملغناطيسي اتلجسيمل ريصغجم الاحل
مع زايدة متاثل  دراة مئوية ويكون ملناظرة c(700-600) دراات حرارة بني (Ms)املغناطيسي

امللشابه يف مدى دراة  وزايدة االحنراف الرابعي االنفالقوهذا يعود اىل نقصان  ،ايوانت احلديد
 (12-2ي للجسيمات املغناطيسية كما موض  يف شكل )النانو وضمن هذا املدى  ،املعاملة احلرارية

( وطاقة اللنشيط الصلدة)الدوائر  𝒌 473ميثل املوصلية للليار املسلمر يف دراة حرارة  حيث
كما ( 700-900بني ) واض ثري غري أهذا اللو  ( عند دراة حرارة املعاملةالصلدة)املربعات 
حيث مت يوضي  هذا اللصرف من قبل العامل احنالل االيوانت املوابة الشحنة  بواسطة طريقة موض 
 nm(5.5-7ية ينمو حبجم )ان اجليسمات املغناطيسية النانو   Neelنيل 
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 حنو اريفاع دراة املعاملة 700 ℃ذلك النجول احلاد لطاقة اللنشيط بعد  وعالوة على
( آلخذ مكان بني polar on hooping)ينطط البوالرون الصغريرمبا يدل على سهولة  احلرارية
هيكل عام يعري  حتديد ميكن و النظام العشوائي مثل الجااج  عنها يفالبلورات النانوية  يفموقعني 

 حتت دراة حرارة لرتابط مع بياانت املغناطيسية وكما يلياب املسلمرةاملوصلية  تبيااناىل فيما خيص 
, 𝐅𝐞+𝟐ايوانت  700 ℃ 𝐅𝐞+𝟑  مانيةالث هامواقعيف اهنا (Octahedral معجوله )  يف متاما
 االلكرتون او بواسطه عن طريقيكون  ( وان اللوصيلglass-matric) ةالجاااي صفوفةامل

   .بني مواقع هذه االيوانت (small polar an hopping) ينطط بوالرون صغري
 ℃ند دراات احلرارة احملصورة بني ع( nucleation) ان اللنوية االساسية للمغناطيسية

ال من اجلسيمات بد من الطور الجاااي وحتل  𝐅𝐞+𝟐بعض ايوانت  يجيل ℃ 700 و 600
ان بعض ايوانت .  tetrahedral للمغناطيس وحيث هي رابعيه احملاور  ةيالنانو  ةالبلوري

𝐅𝐞+𝟐  واقع ملمكافئه  ةواعداد قليل ذات حماور هيكلية خمللفة𝐅𝐞+𝟐, 𝐅𝐞+𝟑  يكون ملاحة آللية
( على كل حاله ان طريقه اللبلور polar on hopping) اللوصيل بواسطة البوالرون الصغري

اسيمات  يولدسوف  𝐅𝐞+𝟐, 𝐅𝐞+𝟑للعامل احلراري اكثر فاكثر يف موقع حراره ادراة بجايده 
 مكافئة لللك يف مثانية احملاور 𝐅𝐞+𝟑ايل  𝐅𝐞+𝟐. وعندما يكون نسبه ايوانت هاننونيه مغناطيسي

(octahedral .)املعاملة احلرارية و ايوانت  ابزدايد ةاملوصلي يجداد ويكون ذات قيم مثالية عندئذ
املغنليت )أوكسيد مثل اجلسيمات النانونيه عن طريق  اللوصيلية سهولةذلك الدليل على . احلديد

ان  .مول %2زااج البازالت حوايل  يفملوفره مشاركه مغناطيسية . ان اقصى كميه احلديد االسود(
( وذات حجم اجء -0.0015evشبه موصل ذو طاقه اللنشيط قليله )  -nافضل مغناطيس نوع 
ان الجايده يف املوصليه  .فيه يسبب يغري اساسي يف املوصليهكا  ةاملغناطيسي ةمن اجلسيمات النانوي

لغري ي( حيث 12-2ليس سهل بسبب نقصان يف طاقه اللهيج ان يقاطع اخلط املسلقيم يف شكل )
 .اللغري احلاصل يف اللوصيليةت ز عج حيث دراة مئوية   900cيف  ة للنماذجرارياحل ةاملعامل
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 للجسيمات النانونية  امللناوبلليار ابياانت موصلية : 2-2-5
A.C conduction data of nano particles 

( 10-2( للنماذج موضحة يف شكل )dielectric) املثلى ان نلائج قياسات العازلية
 'واثبت العجل   c.alog (AC)رمست العالقة بني يوصيلية الليار امللناوب ( 15-2وشكل )
لجااج البازالت املعامل   كدالة ملدى واسع من الرتدد عند دراة حرارة الغرفة  ''log العجل وفقدان

وكما هو  يجداد املوصلية للليار املسلمر بجايدة الرتدد بينماساعات  8ملدة  800 ℃حراراي يف دراة
ان اثبت العجل يوض  يشلت منوذاي مع زايدة الرتدد يف كل املدايت ولكن خسارة العازلية  ملوقع،

 للفصيل عمليات اللوصيل مفلاح( حيث يعطينا dielectricعامل مهم يف كل مادة عازلة )

 
العجل )املربعات ( وفقدان صلدةواثبت العجل )الدوائر ال صلدة(ثات ال)املثلميثل املقاومة الكهرابئية (:10-2)شكل 

 811نموذج لل صلدة( مقابل لوغارمت الرتدد ال

 
 مقابل دراة اللعامل احلراري Hz510ميثل اثبت العجل يف (:15-2)شكل 
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( صلدةاثبت العجل )دوائر و ( الصلداملوصلية للليار املسلمر )املثلث ميثل  (10-2)شكل 
الواض  ان هناك منوذج ومن  811ل( لوغارمت الرتدد logf( مقابل )صلدةوخسارة العازل )مربعات 

ؤشر على ان يو  ''log مة اسرتخاء يكون عنديعالقة واضحة ملدى واسع من الرسم أبن اعظم ق
. ان قمة االسرتخاء عند ينططي مواقع آيونني مكوان  بوالرون صغرين اللنطط بني اللوصيلية انجتة ع

الة ديفرتض واود معلومات ملكاملة وخصوصا  دراة احلرارة ك 50KHZالذي قيمله  الرتدد
ضرورية لفهم يفصيل ملتخلل  مواقع البوالروانت الصغرية املشاركة يف عملية اللوصيل واليت يدل 

 على ان دراة احلرارة هلا اتثري كبري على طاقة اللنشيط. 
لمر فمن الصعب اسلنلاج ما مل يكون هناك يوافق بني عمليات اللنشيط ويوصيلة الليار املس

 داي يعري  حمدود لعملية اللوصيل الكهرابئي من العمليات املسلنبطة من يوصيلية الليار امللناوب عن
كما يف   1000KHZاملقاس عند دراة حرارة الغرفة وعند ثبوت الرتدد عند  'رسم اثبت العجل 

اة مئوية فأنه اليواد اي در  600(. يالحظ ان الجااج امللون عند دراة حرارة 15-2الشكل )
اننوية لدقائق صغرية للمغنليت )اوكسيد احلديد( قد  اثبت العجل وال واود يذكر للنوية يغري يف

دراة  800ة حيدث يغري مهم بعد دراة حرارة يدراة احلرار الاخذت مكاهنا يف احمللول. بعد يلك 
مئوية وهذا يدعوان ألقرتاح واود اجء حجمي من البلورات النانوية املغنليت والذي يعلرب كدالة 

 811دراة مئوية وبعد  (800-600)خطية للمعاملة احلرارية عندما يكون دراة احلرارة للمدى 
 يظهر أتثري حلصول يغري يف قيمة اثبت العجل. دراة مئوية فأن اجلجء احلجمي ال
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 الثــــــــــــــــالثل ـــــــالفص
 (Optical propertiesاخلواص البصرية )

 (Introduction)املقدمة  :3-1
من مركبيت اجملالني الكهرابئي واملغناطيسي املتعامدين  االشعاع الكهرومغناطيسيتتألف موجة 
( وينتشر يف الفراغ 1-3ومتعامدين على حمور انتشارمها كما يف الشكل ) على بعضهما البعض

كلم/ اثنبة، يضم االشعاع الكهرومغناطيسي الشمسي عدة أطوال موجية تبدأ من   333333بسرعة 
اننو مرت  353و تنتهي ابالشعة املايكروية و يقع بضمنها الضوء أبلوانه السبعة و يبدأ من أشعة كاما 

 (.2-3اننومرت )اللون االمحر( وكما يالحظ ذلك يف الشكل ) 053ي( وينتهي )اللون البنفسج
يعود اتريخ التأثري املتبادل بني االشعة الكهرومغناطيسية و املادة اىل عهد ماكسويل هناية القرن 

، و أعتمادا على هذا التأثري املتبادل بني االشعة و املادة متكنا دراسة العديد من التاسع عشر 
الفيزايئية للزجاج و املعادن و البوليمرات. أن نوعية التفاعل بني الطيف الكهرومغناطيسي و  اخلواص

 املادة يعتمد على نوعية املادة و طاقة الطيف. أن خواص الزجاج و أمهيتها حمددة ابلصفات التالية:
   Isotropyأن تكون متناظرة ابخلواص  -1
  Homogeneousمتجانسة  -2
 مستمر و كبري مع اختالف الرتكيبتتغري خواصها بشكل  -3
 احلصول على مناذج بدون أية حمددات يف أبعادها -4

 
واجملال املغناطيسي  Eيبني املوجات الكهرومغناطيسية املتكونة من مركبات اجملال اهلرابئي (: 1-3شكل )

H  وطول املوجة 
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دى الضوء لاللوان يف ميبني طيف االشعاع الكهرمغناطيسي متضمن مدى اطوال خمتلفة (: 2-3شكل )

 املرئي
االلياف  و زجاج الليزر و املرااي رشاات وامل و ريشيستخدم الزجاج البصري يف صناعة املوا

. ان دراسة اخلواص البصرية للمواد ضروري وخاصة اخرى البصرية لالتصاالت واستعماالت عامة
فق متطلبات و من حيث االستجابة املتبادلة بني املواد واملوجات الكهرومغناطيسية  تأثرياتملعرفة ال

. وهذا يتم من خالل معرفتنا للخواص البصرية و ميكانيكية هذا التأثري املتبادل لسلوك االستخدام
نالحظ زايدة كفاءهتا من ( Fibersمع املواد فمثاًل بصرايت االلياف الزجاجية ) وجات البصرية امل

( لسطح املادة Gradient index) التدرجخالل اضافة مادة تؤدي اىل التغري التدرجيي لدليل 
 .حدود السيطرة على الرتكيز( عند doped) بتشويبها
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 (Optical propertiesاخلواص البصرية ): 3-2
 (Optical terminologyاملصطلاات البصرية ) :3-2-1

و  :كهرابئية. ازاحة الشانات ال نتج عنهيف املواد يومغناطيسية ان انتشار املوجات الكهر 
املعقد و يعطى  راسل االنكمعامأن التغري يف سرعة املوجة و شدهتا يكون مستمرا يف فملوجة جيبية 

 :( والذي يرتبط ابلسماحية املعقدة و يعطى ب xnب )
   3-1                ἔ ἱ  +ἕ  =ἑ   وحتسب ابلعالقةἑ =  َ𝒏𝒙𝟐 حيث ان kἱ = n x n      
n  االنكسار معامل ترمز اىلو   ،k  وحتصل علىمتثل معامل االمتصاص 

                         3-2                                       ἑ  =2k -2n   ،ἕ =k n       
متثل التأثريية املغناطيسية  (x)ان  حيث x  =1 - ἑكمية   ان              

(Susceptibility ) 
 ( index and Dispersion RefractiveThe) والتشتت  معامل االنكسار: 3-2-2

( وسرعته يف Voابنه النسبة بني سرعة الضوء الساقط يف الفراغ ) راساالنك معامليعرف 
 . حيث ان(Vmاملادة )

= 𝑽𝒐

𝑽𝒎
  n  3-3 :ويعتمد على…          

 طول املوجة 
   زاوية السقوط (Normally) 

( فيعرف ابنه التغري Dispersionاما التشتت )(. גويقل عند زايدة طول املوجة )
𝒅𝒏ويساوي  ساراالنك معامل احلاصل يف 

𝒅ג
  =D  يف معامل االنكسار و معامل االمتصاص  تغريالان

k  𝒏  يعود اىل كل منهما  ג 
التشتت يف منطقة االمتصاص معاكس مقارنة اىل بشكل يتغري  ر احلقيقياساالنك معاملان 

 (Dispersive Anomalyالشديد ويسمى التشتت غري املنتظم )
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 ( Linear Refractive index-nonThe(اخلطي غري  راساالنك معامل: 3-2-3
بواسطة التأثرية الكهرابئية  كوماً ون حمكعلى شدة الضوء وي راساالنك معامليعتمد 

(Susceptibility ) معدل اجملال  اىل يعود راساالنك معامل ان  .الثالثةمرفوعة ابلقوة
 < وكما يلي :  2Eالكهرابئي > 

> 2<E2  n = no + n 4…                                            -3 
. ان امهية غري اخلطي راسل معامل االنكميث  2n، اخلطي االنكسار معاملمتثل  noحيث ان 

 2nقيمة صغرية اىل والزجاج الذي ميلك العاليه  تقنية صنع ليزرات القدرة يفاخلطي  ريغال النكسارا
 2nصغري وسلوك تشتت صغري مثل بلورة التفلور هلا قيمة قليلة اىل  راسانك عاملمما جيعل الزجاج مب

. 
 (The Absorption coefficientمعامل االمتصاص )  : 3-2-4

 اصـــــــــمعامل االمتص  رف ابنهـــــــــــويع ()( هو دالة لطول املوجة Kل االمتصاص )معامان 
K/ӆ4  =𝜶. من شدة الضوء املمتص يعتمد على  المواد املتجانسة ان جزءل ويكون   مسكو 
𝒅𝑰وتساوي   ذي يسري خالله( الdx) الوسط

𝟏
=  − 𝜶 𝒅 𝒙  3-5…         

 حيسب ابلعالقة االتية( xالضوء املار خالل املادة ذات السمك ) وهنيتان 
  ) 𝜶𝒙-exp ( oI = I  6…                                               -3 

 املار وسط= معامل االمتصاص لل α، شدة الضوء الساقط oI، متثل شدة الضوء املار Iحيث ان 
𝟏. الضوء خالله

𝑰𝟎
 وهبذا تكون كثافة الضوء تعرف ابلعالقة االتية   100= 

  / I ) o( I 10O.D = Iog7…                                          -3  
 ( حيث انDecibels. ان وحدة قياس الشدة ديسبل ) D= 2انتقال يعود اىل  1فمثال %

𝟏 (D. O)واحد

𝐈𝐎
 = dB الفقدان يف االلياف الزجاجية يقدر ،  ان𝒅𝑩

𝒌.𝒎
. وعند استعمال وحدة  

dB  املرورمسافة يكون مسك. 
 𝟑 − 𝟖 …         𝜶 = 𝑳𝒏 (𝑰𝒐 / 𝑰 )/𝒙  = 𝟐. 𝟐𝟎𝟑 (𝑶. 𝑫 )/𝒙 = 𝟐𝟑. 𝟎𝟑 𝒅𝑩/𝒔 

معامل  فأن (Chromophore، )نتيجة ايوانت اجلسيمات االمتصاص يكونعندما 
𝜶   ، يتناسب مع تركيز االيوانت وميكن كتابة وفق املعادلة االتية   االمتصاص = Ԑ. 𝒄  
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 :( ويكتب كما يليExtinction Coefficient) موداخل تسمى معامل Ԑحيث ان 
ex)Ԑ-exp ( oI = I9…                                                          -3  

 ((Beer lambertالمربت  وهذا يسمى قانون بري
 
 (The Reflectionاالنعكاس ) :3-2-5

بواسطة عالقة فرسنيل  حيسب ابلظروف االعتيادية R ان جزءا من املوجات املنعكسة 
(Fresnel االتية ) 
)2K+  2/ ((n + 1) 2+ K 11)-(n R =10…        -3  

  تكتب كما يلي(  K ~0حيث يكون يف املنطقة البصرية للطيف ) 
21)+  (n/  21)-R = (n11…                           -3  

 .بعض الوحدات املفيدة
( واالمتصاص البصري مها دالة اىل طول املوجة او Indices) معامل االمتصاصان 

( او ميلي مايكرون 𝛍. ويعرب عن طول املوجة ابملايكرون )(Incidentطاقة الفوتون الساقط )
(𝛍 m او انكسرت ) ( ونA او اننومي )رت ( nm  كما يلي ) 

μ 3-= 10 A = 10 μ1 nm = 1 m 
 ( هيℷ( وطول املوجة ) Eوالعالقة بني الطاقة ) 

  𝟏𝟐.𝟑𝟗

ℷ
E (ev) =  , (cm) 𝟏

ℷ
=  1-f(cm) 

 والطيف يكتب كما يلي
 3-12…                               𝒗(𝒄𝒎−𝟏) =

𝟏


𝒄𝒎 

 ( properties Specialاصة ) ــــــــــخ خواص :3-3
زدوج املنكسار واال –Anisotropy alAccident السقوط املتباين: 3-3-1
 Birefringence–  املرئي  -التأثري البصريوElasto Optic Effect)  

 . ان معظم(Anisotropicيكون الزجاج متباين اخلواص )حمددة يف شروط خاصة 
انكسار مزدوج  عن يكانيك والذي ينتجاالجهاد املأسباب حدوث هذه الظواهر انجتة عن 
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(Birefracting) .حتت ان معامل االنكسار يعتمد على دوران الوسط أي سطح االستقطاب .
-3). الشكل (uniaxialالزجاج مثل الوسط غري احملوري ) ، يسلك(zбأتثري االجهاد احملوري )

( Identical)  االستقطابيطابق اجتاه سطح  zбيبني ان سرعة انتشار الضوء املوازي اىل  (1
عمودي على الالسرعة اعتمادا على ان سطح االستقطاب  تتغري .zбالي حزمة ضوئية عمودية على 

2 б  أي ان: 
)Ray = oR(   او موازيzб  ،)Ray = ER( 

 nc)0(n ,وعليه يكون الزجاج له دليلني انكسار ثل التأثري البصري املرنمي (3-3)شكل 
 :بواسطة العالقة االتيةتشتت زوج ال يعرف

 ∆𝒏 = 𝒏𝒆 − 𝒏𝒐   واليت تكون اما موجبة او سالبة حيث ان б   gLa ( اىل السمكe )
 للزجاج يكون كما يلي 

)on -(ne= e   б  ويقدر بواسطة 
nm/cm 𝒅النسبة   

𝒆
 :النسيب حيسب مبوجب a   Logان  

 3-13…                        r = (ne – no) / n 
. ان قياس التشوهم ثلمل يتعرض اىل جهد ومي الزجاج والذيدليل متثل معامل  nحيث 

 :كما يلي   б ,  r  العالقة بني 
 3-14…                        r = ∆n / n = B б 

  R(Elasto – optical constant) املرنثابت البصري ابلوالذي يعرف  
𝒏∆ وان

𝒏
  б  2dynes/cmكمية ليس هلا ابعاد وتقدر ،   

B  تقاسBrewester   ويف هذه احلالة∆𝒏

𝒏
  =0бb 6-10 للزجاج بصورة عامة . 

B = 2.6 Brewster 
 يعود اىل ان سبب حدوث االنكسار املزدوج

 مشابه اىل التشوه املرن بصورة حيدث عندما. 
 الرتكيب الدقيق اخلاص داخل الزجاج مثل طور االنفصال 
  الزجاجوجود اجتاه اجلسيمات داخل 
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 (: ميثل التأثري البصري املرن3-3شكل )

 السمعي -بصريالكهرابئي وال-البصري اتتأثري ال: 3-3-2
)Electro – optic and Acosta – optic effects( 

اكثر تطورا الستخدامها يف  تقنياتى تقنية الليزر واليت حتتاج اىل هناك انظمة مبنية عل
اجهزة  :اجهزة كامثلة على ذلكهذه ر مناذج من . وميكن ان نذكة ودليل املوجاتيالليزر  املنظومات 

وايضا يف  نبؤ,يف حاالت السيطرة والت، االشارات البصرية تهذيب و احليود و مفاتيح الغلق وال
انواع  وهذه .متتاز بكفائتها العالية يف نقل املعلومات واليت البصرية االجهزة املتطورة يف االتصاالت

بواسطة اتثري جماالت خمتلفة مع االشارة البصرية تفاعل عدة تتغري بواسطة و لمواد الضوئية ل واصاخل
 –البصري ) ( او بواسطة اجملال املغناطيسيالكهرابئي –يسمى البصري اجملال الكهرابئي )

 .امليكانيكي–ى التأثري الضوئي ممن خالل تسليط جهد خارجي أي ما يس( او املغناطيسي
 ( optic effect –The electric) الضوئي الكهرابئيالتأثري : 3-3-2-1

مستقرا مثل منظومة املوجات الدقيقة او حىت منظومات اجملال الكهرابئي عندما يكون 
الكهرومغناطيسية فعند تفاعلها مع االشارة الضوئية ينتج عنها تغيري يف اخلواص العزلية البصرية 
عندئذ حيدث التأثري الكهروضوئي من املواد. يف املواد البلورية فان ظاهرة التأثري الكهروضوئي تزداد 

 نتيجة ما يلي:
  االلكرتوينالتاثري 
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 الفوتوانت 
أي بسبب أتثري امناط االهتزاز يف النظام البلوري. هذا النوع من التأثري يف حاالت كثرية ينتج 
عن االختالف يف االمناط اخلطية او السلوك املتعدد مع اجملال الكهرابئي ، و كحالة مثالية ملعامل 

جملال الكهرابئي يعمل على احنراف االنكسار يف حدود تذبذب االلكرتون فأن فعل احنفاض تردد ا
 وميكن التعبري عنه اباليت :  2n اىل  1nالرتدد من 

o2ev( e + 2 )E ] / 3mv б= [ 1n - 2n15…              -3  

 كتلة االلكرتون  mشانة االلكرتون ،  eحيث ان 
V  قوة غري الرتددية ، الاثبتб لعازلاثبت تردد ا 

𝟏)يتغري مع والذي  nايضا دليل االنعكاس والذي يعرف 

𝒗𝟐
𝟐−𝒗𝟏

𝟐 ) 
 ل االنكسار مع اجملال الكهرابئي .عامتعبري اخلطي ملالواملعادلة اعاله هي  

( 𝛍)يكون ضمنا ذات عزم ثنائي قوي و متثل كدالة خطية  العزم واليت ةان املواد ثنائي
  العزم و يعطى بـــــنائبات ثعدد  б E  =μ  ،N  للمجال الكهرابئي اخلارجي املسلط و يعرب عنه 

 3-16…                                           P = N μ = N 𝜶E 
 Lithium)مثل ليثيوم نوبيت  (Ferro electric) كهرابئية الفريوالبلورات 

neonate) نوليثيوم ات( تاالتLithium tantalat). 
( من خالل تضمنه nonlinearعنه بتغري غري خطي )فاجملال الكهرابئي هلا ميكن ان يعرب 

. ويف حالة كون االستقطاب دالة غري خطية للمجال (Polari abilityاستقطاب النظام الذري )
 الكهرابئي املطبق تكون التغري ابلدرجة الثالثة

 3-17…        P = 𝜶𝟏 < 𝑬 > +𝜶𝟐 < 𝑬𝟐 > +𝜶𝟑 < 𝑬𝟑 > 
 .قيمتها اثبتة يف املواد والذي يكون ةخطي حلدودمعامل  هي   a2 و a3 و α  =Naحيث ان 
 حملافظةهو ا( Electro – optic) ضوئيال-كهرون مبدأ التاثري التعبري عطرق الحدى ا

     𝝀 ) ( املتولد يف نصف طول موجةField – distanceعلى مسافة اجملال )

     𝟐    
 ) 

خصوصية مسافة اجملال ينتج منها فولتية مناسبة لكي ، ان = طول املسار البصريLحيث 
مسك  dعندما تكون  L/d= 1  تنتج أتثري ارتداد نصف املوجة ملادة خبصائص معينة أي عندما 
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  طريةقابلدرجات نصف  يعرب عنها ∅ االرتداديا االشارة. ان الطور البصري البلورة اليت متر خالهل
  كما يلي:

  =(2𝝅𝑳/𝝀. )[ 𝒏𝟏(𝑬) − 𝒏𝟐(𝑬)]∅ 3-18…               

 

 = طول موجة الضوء يف الفراغ λحيث ان 
ان اختالفها يعتمد على . معامل االنكساررابئي املعتمد على هي اجملال الكه 𝒏𝟏(𝑬) ،𝒏𝟐(𝑬)و

 :االيت
 ل البلوريالتماث 
 لطاجتاه اجملال الكهرابئي املس 
 لازمة البصريةلب اجتاه االنتشار  واالستقطا 

  Lithium niobate،tantalatخمتلفة ومهمة مثل  بصرية -ومواد كهر هناك 
Potassium neonate .و غريها 

تكون وحدة اوكسجني اليت  حماور احادية مع ست ايوانت Taاو  Nbيف معظم ايوانت 
ط يف مواد  سلمع اجملال الكهرابئي امل غيري معمل االنكسار. ان الصفة الرئيسة لتبنائية اولية

 :تتغري وفق االستعماالت مثل كهروبصرية 
 املتذبذب البصري 
 الرتدد املزدوج 
 السيطرة يف حفرة الليزر مفتاحية تفول 
 املعدالت النظمة االتصاالت البصرية 

نوية وهناك حبوث مستمرة الجياد مواد ان .نانويةاقاهتا مهمة حاليا يف املواد المل نبائط والمعظم هذه 
 جديدة .
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 ( optic effect –cousto AThe)السمعي  البصري التأثري :3-3-2-2
فعند . اجملال الكهرابئيسليط عند تمعامل االنكسار تغري ياليت ذكرت الكهروبصرية  ان املواد

سيؤدي اىل تغيري معامل االنكسار لتلك املواد . هذا  عند انفعال البلورة و  اجملال الكهرابئيغياب 
عندئذ يكون للشبيكة  البصري –التغري يف معامل االنكسار بواسطة االنفعال يعرف ابأتثري السمعي 

جهدا والذي بدوره يتغري بواسطة قيمة االنفعال والذي سيغري كال من شكل و حجم البلورية 
دارية الضعيفة. و هذا ابلنتيجة سوف يغري استقطابية املواد و االوربتاالت اجلزيئية لالكرتوانت امل

نفعاالت قيما خمتلفة و عند خمتلف االجتاهات واليت معامل انكسارها. يف البلورة املستقطبة يكون لال
عندئذ يكون أتثري على معامل انكسار الشبيكة ( Tensorميكن التعبري عنها مبتجهات تنسر )

البلورية يعتمد على اجتاه حماور االنفعال وايضا يعتمد على اجتاه االستقطاب الضوئي. ان هذا التاثري 
السمعية للمواد النانوية البلورية. لو كان  –املتبادل شيؤدي ابلنتيجة اىل التوجه حنو اخلواص البصرية 

و يف نظام بلوري, فأن أتثري االنفعال الدوري سوف حيدث أبمتداد مسا لدينا موجة مستوية مرنة
السمعي ملعامل االنكسار  –عية. و نتيجة لتأثري االنفعال فأن االختالف البصري لطول املوجة السم

والذي يكون مكافئا حملزز احليود احلجمي والذي يكون اساسه  وف حيدث يف الشبيكة البلوريةس
السمعي بزاوية معينة مناسبة و على هذا االساس  –الساقط على احملزز الضوئي االحنراف يف الضوء 

السمعية. يف هذه النبائط يتم استخدام البلورة اعتمادا على عدة عوامل  –تصنع النبائط الضوئية 
  منها:
 توهني املوجات فوق الصوتية 
 السمعي-ضوئيال امالتمع 
 Lithium tantalite( )Lithiumالسمعي املهمة هي )-بلورات البصرياهم ان 

niobate )2.2هلذه املواد حوايل  راساالنك معاملاالخر اساسه مركبات الرصاص. ان  والبعض 
يكون جمال احادي او مزدوج و nm (400– 700 )طول املوجة و  وتكون شفافة يف الطيف املرئي

 .للمواد
 ( glasses coloredTheالزجاج امللون ): 3-4

فتكون  (VIBEYORالطيف املرئي ) ضمنللضوء  ااو مشتت اممتص ازجاجعند اختيار 
 ابلنسبة للعني البشرية واليت  ملون بشكل مما يسبب ظهور الزجاج. النتيجة نفاذية غري منتظمة للضوء
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ثري هو أت. ان ظهور اللون يف الواقع nm(400 – 700)بني مدى طول املوجة  تتاسس يف
طبيعة  يعتمد على االخريف جانب ومن اجلانب للطيف  البشريةاحساسي يعتمد على حساسية العني 

 .الضوء الساقط
 (Absorption in Glassesالزجاج ) يفاالمتصاص  :3-4-1

( واليت  TMاالنتقالية ) ايوانت الفلزات يف الزجاج االعتيادي، حتدث ظاهرة امتصاص الضوء نتيجة وجود 
 ,V, Cr, Mn, Fe, Coوبشكل خاص مثل  3dميكن متييزها من خالل عدم ااكنمال ملئ املستوي 

Ni, Cu   .اخل  ( وحتدث بدرجة اقل نوعاما بسبب وجود ايوانت فلزات االتربة القلويةRE بسبب )
ميكن تفسري ويف بعض احلاالت نتيجة وجود مراكز لونية يف تركيب البلورة. 4Fعدم اكنمال ملئ املستوايت 

( واليت تفرتض حصول احنالل يف املستوايت (ligand field theoryهذه الظواهر وفق نظرية ليجاند
انت السالبة) اي اوكسجني و االلكرتونية واليت سوف ترتفع اىل مستوايت اعلى نتيجة اجملال الكهرابئي لالي

ند يف اوكسيد الزجاج( و تكون حماطة اباليوانت املوجبة للفلزات االنتقالية. ان انتاج االلوان يعتمد على ليجا
حالة التأكسد او مؤشر التأكسد و االختزال او يعتمد على العدد احملوري لاليوانت ذات العالقة، فمثال 

 ت االوكسجني النتاج اللون االزرقيف سليكات الزجاج يكون رابعي احملور مع ايوان 2CO+االيون املوجب 
فسوف يعطي ( 6الغامق، بينما يف الزجاج الفسفوري او زجاج البوروسيليكات و يكون ذات عدد حموري )

فاهنا تعطي زايدة يف اللون   Y, La,Gd, Yb, Luلوان ورداي.ان ايوانت عناصر االتربة القلوية مثل 
. و هذه االيوانت ليس هلا اي حزمة يف املنطقة املرئية من الضوء. ومن  4fنتيجة الفصل بني مستوايت ال 

 3Nd+بنفسجي. اما الزجاج املشوب مع ايوانت  -يعطي لوان ممزوجا امحر  Ndخالل التباين فان عنصر 
تعطي زايدة يف اللون االخضر   Prوبنفس الطريقة فان ايوانت  .يوالذي يعترب اساس الزجاج الليزر 

تعطي زايدة يف اللون الربتقايل. ان االمثلة اعاله تعترب امثلة لتفسري جمال ليجاند واليت ختص  Er  وايوانت 
ايوانت العناصر االنتقالية وايوانت عناصر االتربة القلوية وهي تعترب أتثريا مهما يف حتديد مزااي االمتصاص و 

 ابلتايل انتاج اللون. 
وية من خالل ترابط االيوانت املمتصة او حامالت اللون احياان حنصل على اللون يف املركبات العض

chromophore  ويف حالة املواد الزجاجية فأن حامالت اللون ميكن احلصول عليها من تشكيل .
تتميز ابهنا  S-2و ايوانت  2Cd+والذي بدوره يعطي اللون االصفر . علما ان ايوانت  Cd -Sزوج 

عدمية اللون و تلك االيوانت ليس هلا اتثري امتصاص يف املنطقة املرئية من الضوء و لكن دجمها مع بعض 
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يعطي اللون االصفر. ان حامالت اللون تكون مسوؤلة عن االلوان اجلميلة للمواد النانوية ويكون هلا اتثري 
 مهم جدا و فعال. 

 (photochromic، الكروم الضوئي )( centers scolorThe) اللونيةراكز امل :3-4-2
 اىلنتيجة حيدث  يف املواد املختلفة مثل الزجاج الناشئة كيفية اختالف االلوان  ان

 .(RT( او ايوانت )TMمتصاص ايوانت )حزم ا .1
 .( يف الزجاج امللونPhotochromic) الضوئية  صباغةال .2
تعطي جسيمات ملونة  واليت لةالفعا ذات االلوان مراكزلل انويةنتوزيع منتظم للجسيمات ال .3

 . لزجاجل ابلنسبة 
نتيجة اليت تولد تلون تعرض الزجاج املستمر لالشعة فوق البنفسجية الواردة من الشمس  .4

ظاهرة التشمس   تسمى هذهو  ،تغري تكافؤ بعض االيوانت او احتاد بعض االيوانت
(Solarizationتعرض الزجاج اىل الشمس( ) ) تغري تكافئ بعض عبارة عن وهي

نتيجة اختواء الزجاج  ( UV) فوق البنفسجيةا نتيجة تعرضها اىل اشعة األيوانت او اهنائه
 :كشوائب وميكن كتابته كما يليFe و  Mnاذا احتوى الزجاج على   Mn , Feعلى 

-+ e +3Mn  f  ℷ+  +3Mn19…                -3  
االلكرتون املقذوف الذي يستقر يف و ، (UV) اىل اشعة تتاول فوتونطافة  ℷfحيث ان 

   3Fe+مكان ما يف الرتكيب الزجاجي فمثال يف موقع ابلنسبة اىل 
 +2Fe  -+ e +3Fe20…                            -3    

مما واليت تكون مستقرة   (center color Solarizedان مراكز االلوان الشمسية )
 ايوانت ( نتيجة وجودcolor-teolViصفر )اللون اابالزجاج  ابللون البنفسجي  شويبتيؤدي 

+3Mn   تعرض الزجاج للضوءوهذا مت مالحظته قدميا يف الزجاج نتيجة (Prolonged 
exposure.)  4+ان سليكات الزجاج املختوية على ايوانتTi+2, Eu   تعاين اخنفاضا خادا يف

حتت أتثري طاقة الفوتون واليت ينتج عنها مراكز لونية و تؤدي ابلنتيجة اىل اختفاء اخلصائص البصرية 
 photochromicاملادة كمصدر للضوء. هذا النوع من الزجاج يسمى ابلصابغ الضوئي 

 وحسب التفاعل التايل:
+4Eu+  +3Ti  ⇄ +4Ti+  +2Eu21…           -3  
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. واملثال االخر 3Ti+اللون نتيجة وجود ايوانتاللون تكون مسوؤلة عن اعطاء ان مراكز 
 . مكونة طورنويةجسيمات بلورية ان وجوداىل  يعود( Photochromic) الضوئيللصابغ 

 .سؤول عن التلونامل( يف الزجاج disperse) تشتت
مع  يقرتنمع االلكرتوانت والذي ال فاعلميكن توليد اللون من امتصاص الضوء بواسطة الت

فمثال مركز اللون يف  البلورية  بواسطة عيوب تركيب الشبكة ميكن ايقافهاي ايون خاص ولكن 
يعمل على ايقاف االلكرتوانت داخل الزجاج و يعمل اما يف الزجاج فان التغري يف املواقع . البلورات

م منتظم و على ان يكون االنتقال منتظم اىل حد كبري عرب الطيف و ابلنتيجة يعمل على حصول ظال
 هذا حبد ذاته ميثل تعريفا جيدا لللون.

 اللون الناتج من تشتت اجلسيمات  :3-4-3
 (persed particlesdisThe coulour due to the   ) 

حيتوي الزجاج على وسط ميكنه انتاج تفاعالت ترسيب خمتلفة حتت اتثري املعاملة احلرارية او 
 ,Cu, Auحتت اتثري الضوء مبعىن اخر تفاعالت حساسة للضوء. ان ايوانت عناصر معينة مثل 

Ag, Pt   ميكن ان تذاب ابلزجاج وابلتايل ختفض حالتها املعدنية من خالل مسامهتها يف تقليل
 مثل اوكسيد القصدير و اوكسيد الزرنيخ يف الرتكيب الكيمياوي للزجاج . العوامل املؤثرة

 (The Gold Ruby Glass)الزجاج الداكن الذهيب : 3-4-3-1
حرارة اعلى نوعا ما من درجة حرارة حيتوي على ايوانت الذهب و يعامل حراراي بدرجة 

 التلدين و عندئذ تنخفض ايوانت الذهب كما يف املعادلة التالية:
oAu    -+3e +3Au22…           -3  

 وان االلكرتوانت الضرورية لالستعمال مت احلصول عليها من التفاعل 
-+ 2e  +4Sn  +2Sn23…           -3  
-+ 2e +5Sb +3Sb  
 :معاملتها حراراي يتم من خاللعند و 

  ينتج تكتل من ذرات الذهب على شكل كتلة غروية و بعدها تكون على شكل بلورات
 صغرية مبدى اننوي.
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  يعترب الزجاج بشكل عام شفاف و أيخذ شكل الياقوت عند معاملتها حراراي و يطلق على
 .هذه العملية املعاجلة اهلشة

  نفس الظاهرة ميكن ان حتدث من تفاعل الضوء مع الدقائق املعدنية و ليس هلا عالقة
. وان النظرية بظاهرة االستطارة و لكن هلا عالقة ابالمتصاص من قبل جيالتني الذهب 

 معادالت استخدام خالل ومن Mieاليت تفسر التفاعل اعاله يطلق عليها نظرية ماي 
 جماميع هتتز حيث البالزما رنني هو التاثري اهذ اساس ان لوحظ وقد. ماكسويل

 .اننومنر 23 ابعادها اليت املادة دقائق يف مميز برتدد االلكنروانت
 (and Lopper Rubies  The silver) والنااس القرمزايت الفضة: 3-4-3-2

ان ايوانت  .الزجاج احملتوي على فضةمن قبل  احمللول اجلامد حيصل االمتصاص ايضا يف
وابستطاعتها ان تتاول اىل معدن الفضة ، عندئذ حيصل أتلق املذابة هي ابلعادة شفافة  Agالفضة 

للفضة . ان تكتل ذرات الفضة على شكل حملول غروي يعمل على اختفاء ظاهرة التألق بل و تعطي 
. حيصل   Mie يلوان اصفر يف املكان الذي تتواجد فيه و هذه ايضا ميكن تفسريها وفق نظرية ما

اننومرت واليت تستخدم يف دراسة انتشار  396متصاص من قبل الدقائق واليت ترتاوح احجامها اال
تكون الفضة على شكل شوائب. ان اختزال ايوانت اهليدروجني يف الزجاج املشوب ابلفضة و هنا 

مثل ايوانت النااس و الفضة والذهب ميكن ان يؤثر على تفاعل املواد احلساسة للضوء بواسطة 
من عوامل خمفضة ضوئية مثل اوكسيد السيلينيوم يف الزجاج. حتت   %0.05كميات صغرية   اضافة

اتثري فعل االشعة فوق البنفسجية عند درجة حرارة الغرفة حيصل انبعاث لاللكرتوانت كما يف املعادلة 
  التالية:

-+ e +4e+ hf = C +3Ce24…            -3  

 0Cu   -+ e +2Cuاىل        Cu+ايوانت   ويستخدم يف خفض

عند  اللونطور تبة تسمح يعاملة احلرار تنوية وان امل كزا كمر ان ذرات النااس تستخدم  
.يعترب الزجاج مادة حساسة ضوئيا و حيتوي على عناصر معدنية مثل ايوانت النااس و تشعيعها

الفوتوغرايف ويسمح الجناز التصوير  الفضة والذهب و عادة ما بستخدم يف التطبيقات التجارية.
 600- 500بواسطة التعرض لالشعة فوق البنفسجية و تتبعها عملية املعاملة احلرارية عند درجة ) 

 .( درجة مئوية 
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( يف زجاج Silver halidالفضة ) اتومن املمكن ترسيب كمية صغرية من بلورات هاليد
  .(photochromismالضوئي ) واحلصول على زجاج شفاف يساهم يف التلوين ناسبم

 او  AgCl , Ag , Brعلىوالذي حيتوي  بوروسيليكات االلوميناان الزجاج النموذجي 
AgI  15بشكل بلورات صغريةnm – 8nm  واليت ترسب بواسطة املعاملة احلرارية حتتc 
 احلركية للعمليات املعتمة . ان احلساسية 100nmبني اجلسيمات بقدر  سافة. امل800، 400

 :احلالة االعتيادية يتأثر مبا يليملثل هذا الزجاج ورجوعه اىل 
 الرتكيب الكيمياوي للزجاج 
 طبيعة االيوانت اهلالوجينية 
 جدول املعاملة احلرارية 
 .)حجم الدقائق )ينبغي ان تكون ذات بعد اننوي 

ميكن اعتبار دالة .  لضوءالزجاج ل سيةيؤدي اىل زايدة حسا Cuان اضافة من املعروف 
النظام اشبه بصفيحة فوتوغرافية عكوسة ،ان امتصاص الفوتون حيفز على انفصال مركبات الفضة اىل 
ذرات فضة و هالوجني. ان معدن الفضة ميتص الضوء و اللون الرصاصي للزجاج . وعلى عكس 

كما لو كان الضوء   طبقة التحسس الضوئي يف اللوح الفوتوغرايف فأن املزدوج يعيد ارتباطه من جديد
 يعاين اختفاءا منتجا لوان ابيضا او مرشحا لونيا. 

 The Luminescent Glasses(  الضيائيةالزجاج الناقل لالشعاع الضوئي )   :3-4-4
توضح ظاهرة االمتصاص من الطيف املرئي فقط. تعزى االلوان اىل لزجاج ان او ان دراسة ال

االنتقال االلكرتوين مع انبعاث فوتون يف املنطقة املرئية من ظاهرة الفلورة اليت تتم بواسطة 
الطيف.تتهيج الذرة عند امتصاصها لفوتون ما و تعود اىل حالتها الطبيعية بعد ان تبعث ضوءا من 

 خالل العمليات املعروفة.
 (The Laser Glasses)زجاج الليزر  :3-4-4-1 

ان مواد ليزر احلالة الصلبة هي مواد أتلقية حيث ينبعث الضوء بواسطة الفلورة من احدى 
املراكز اللونية واليت بدورها حتفز مراكز اخرى لكي يتم حتفيز على بعث الضوء بطور يشبه طور مركز 

لكي ميكننا احلصول على انبعاث ( Stimulated emission)اللون االول و بنفس االجتاه. 
 inversion) فمن الضروري حصول توزيع عكسي للذرات او اجلزيئات  حمفز
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population) .من الوضع االول ) حالة طاقة عددا  اكثر حمفز وضع على احلصول من البد اي
اوطأ( لتاقيق مبدا التوزيع العكسي. ميكن احلصول على التوزيع العكسي من خالل عدة طرق منها 

حيث يتم التافيز ملستوايت طاقة اعلى كما يف ( optical pumping) الضخ الضوئي 
.من املالحظ انه من الضروري وجود ايوانت متهيجة مرتبة على ثالث مستوايت (4-3)الشكل 

طاقة على االقل لغرض هتيج النظام . أييت التهيج من الضخ الضوئي من خالل صعود الذرات او 
ا الرجوع اىل مستواها االساسي مع انبعاث فوتون اجلزيئات اىل املستوي الثالث او الرابع حبيث ميكنه

( وهو ركن وى الثاين ميثل حالة أتلق )فلورةاو ميكن ان تنتقل الذرات اىل مسىت طاقة بيين ليكن املست
 اساسي لفهم الية انتاج الليزو.

 
 مستوى ( 4او  3الليزر )  اىل منظومة الطاقة ستوىرسم مبسط مل(: 4-3)الشكل 

وي الثاين اىل املستوي االول فسوف يبعث فوتوان ضوئيا بنفس طول تالذرات من املسعند رجوع 
هذا االنتقال عندئذ ميكن حتفيز نفس الذرة مرة  حصولرض موجة الذرة واليت سبق ان حفزت لغ

اخرى حلصول انتقاالت متعددة اخرى و هلم جرا، عندئذ تستمر العملية تكرارا. عند غياب 
طيع احلصول على حالة التساوي يف كثافة التوزيع بني املستوي االول واملستوي املستوي الثاين نست

 الثالث.



 ريةـــــالبص اخلــــــــــواصلث: الثــــــــــا الفصــــــــل

67 

وهناك انظمة هلا اربعة مستوايت و هنا يكون أتثري الليزر املنتج بني املستوي الثاين واملستوي االول 
والذي ميثل موقعا فوق املستوي الصفري. حيصل التهيج يف هذه احلالة بواسطة مصباح خارجي 

ضع املادة والذي يبعث فوتوانت ضوئية متتص من قبل االيوانت املتهيجة. يف احلالة الطبيعية ، تو 
   R1=100% , R2˂100%انعكاسية عالية لتكن: الفعالة بني مرااي ذو فعالية 

R1R2=EXP(𝛃
𝑵

−∝) /2L>1               … 3-25 
تعتمد على   𝛃 طول قضيب االمتصاص وان قيمة Lمعامل االمتصاص االعتيادي و  ∝حيث 

 -والذي يعتمد على: Nل االنكسار معام
 طول املوجة  .1
 الشعة التفلور. ∆يف طول املوجة  فرقال .2
 A يناانشتعامل م .3

الضوء املنبعث عن تلك املرااي يعمل على تعزيز االنبعاث احملفز بواسطة أتثري االهنيار . 
واخرى واطئة الطاقة على  من الذرات موزعة على حاالت عالية الطاقة N1, N2لدينا 

 التوايل ابلنسبة لوحدة احلجم ولتاقيق حالة التوزيع العكسي أنخذ 
N2-N1=N˃0 يث يكون معامل الربح لكل ايون حبß  نستطيع ان نالحظ تضخيما

 ضوئيا كما يف املعادلة التالية
 

 يعرب عنه ابلعالقة االتية  Aان اعتماد معامل انشتاين 

𝛃 = (
𝟏

𝒈
𝒏𝒄) . (

𝟐

𝒏𝟐
) . (

𝑨

∆
)                      …3-26 
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 بعض النماذج للجسيمات الثانوية :3-4-4-2
 (Nano -Some examples of)Particles  

 )Dioxide of Tin Nano particles   القصديرانوية الوكسيد ناجلسيمات ال .1
واليت تنتج  3Eu+    اننومرت أليوانت  612شدة االنبعاث لقمة املناين عند طول موجي  ان

 2 بسبب االنتقال احلاصل بني 
+7Fe  5   

oD  واملنشطة بواسطة بلورات اننوية من اوكسيد
القصدير و قد وجدت ابهنا فعالة و حساسة ابلنسبة للبيئة النانوية لكل من املواد املشوبة و النماذج 

 بـ النانوية املشوبة بواسطة ( 2OSn) اوكسيد القصديراملطلية. ان كفاءة الضيائية لبلورات 
O2Eu  2 قورنت مع نظريهتا بلوراتOSn 02بواسطة  ةاملطليEu  ان شدهتا اعلى وجدت فقد

  بشكل ملاوظ عن تلك البلورات املطلية . لقد وجد ايضا من خالل شدة الضيائية ان ايوانت 
+3Eu  2 تشغل مناطق ذات تناظر قليل نسبيا يف بلوراتOSn   النانوية املطلية بواسطة O2Eu 

، مع معدل مرونة اشعاعية اعلى بكثري يف حالة البلورة املطلية عن تلك النماذج املشوبة و يعود 
ومن اجلدير ابلذكر ان تلك املزااي انفة الذكر ليست انجتة عن التناظر .3Eu+ بسبب تناظر ايوانت 

 كون الدقائق اننوية.و لكن من طبيعة  
 (particles of cuprous-Nano oxide)اجلسيمات النانوية اىل اوكسيد النااس  .2

acry -polyيد )املطلية مبادة متعدد أكريالم(  O2Cu) دقائق اوكسيد النااس ان 
lamide )  ( 8.6 – 4.8)واليت ترتاوح اقطارها بنيnm   قد مت حتضريها بطرق كيميائية . وجد

واليت تكون ترتاوح   Exitonان االمتصاص الضوئي لتلك الدقائق تكون بواسطة االكزيتون 
وتكون متوافقة مع ابعاد الدقائق اعاله. ان اقصى امتصاص  eV( 2.35 – 2.6) طاقاهتا بني 

 1.77)تكمن امهيته للااالت السطاية بفجوة طاقة النماذج احملضرة وتقع ضمن املدى  ضوئي اثن
– 2.6 )eV .وفق ابعاد الدقائق احملضرة 

 SdCparticles of -Nano   النانوية الكاديوم يدربيتدقائق ك .3
اخلصائص الضوئية والرتكيبية للمرتاكبات النانوية احملضرة كأغشية رقيقة على قواعد من  

Cds-)نا ميو االلو الكادميوم  وكربيتيد (OnZ-SdCالكاديوم واوكسيد الزنك ) يدربيتك
3o2Al)  قد مت دراستها من قبل العديد من العلماء المهيتها . مت حتضري املواد النانوية انفة الذكر

 مع CdSالكادميوم  لكربييدية الر ان نسبة املو . (Solgel technique) جل -بطريقة سول
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مت احلصول على . (50/50 – 20/80تتغري مبدى ) Al2O3االلومينا و   ZnO اوكسيد الزنك
وكانت  nm( 4.7 – 1.8) ضمن مدى حجمي CdS الكادميوم دقائق اننوية من كربيتيد

اشكاهلا كروية ابالغلب وهذا ما اكدته طرق الفاص اجملهري من خالل حافة االمتصاص ومت 
بينما مصفوفة االلومينا فقد اعطت ( ZnO)احلصول عليها ابستخدام مصفوفة من اوكسيد الزنك 

وقد بينت الفاوصات الرتكيبية للدقائق احملضرة ابهنا مواد . nm( 7 – 2.8) احجاما ترتاوح بني
كانت  SdC - 3O2Al اننوية خمتلفة االحجام و االشكال . ان فجوة الطاقة للمرتاكب النانوي 

 CdS-ZnOبينما فجوة الطاقة للمرتاكب النانوي  (eV-3.69eV 2.61)ترتاوح بني 
الطاقة تتغري بل تزداد كلما كانت الدقائق  وهذا يعين ان فجوة. eV(2.52 – 3.16بني )فيرتاوح 

 النانوية اصغر.
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 عــــــــــــــــــل الرابــــــــــالفص
 انويةــــــمواد النــــــــــسية للــــــــــــواص املغناطيـــــــــــــــــاخل

Magnetic Properties for Nano-Materials  
 (Introductionدمة )ــــــــــــمقالــــــــــ :4-1

املغانط توجدا ايضًا  املغانط )املعدنية(. بينماعندما نتحدث عن املغانط، يتبادر يف اذهاننا 
واليت هي ، (اخلام املعدين البلوري) بناءا على الرتكيب البلوري، يطلق عليها"فريت" واليت السرياميكية
واليت ، لتطبيقات التكنولوجية. وهذه تشمل سلسلة من املعادن املغناطيسية االستعمالجدا شائعة 

املواد واملهندسني وابالخص مهندسي الكهرابء وااللكرتونيك بتعاملهم  من علماء ثريانلت اهتمام ك
مع خمتلف االجهزة. يف هذا الفصل سوف نعطي شرح موجز عن مبادئ املغنطة وأيضا نتناول شرح 
عدة انواع من املواد مثل املواد ذات الرتكيب البلوري. هذا الشرح املوجز لغرض تسليط الضوء على 

الفريدة يف  هالنانو وخواص-املغنتيت يف هذه احلالة( بصورة مواد ذات حجم)(ferrite) "الفريت"
 .ايمغناطيسة زجاجيةامصفوفة د من خاللمدى النانو 

. هذا التغيري يف (E)التغيري احلاصل يف اجملال الكهرابئيخالل ينشأ من ( H) ان اجملال املغناطيسي
( احلركة 2) )التيار(  eللحركة اخلطية للشحنة االلكرتونية ( 1)اجملال الكهرابئي قد ينشأ نتيجة 

تغري شدة اجملال الكهرابئي  e، (3) لكرتونأو نتيجة لدوران اال (e) ( لاللكرتونspinاملغزلية )
(Eيف،)  .او احلث املغناطيسي املغناطيسي الفيض ان كمية املوجة الكهرومغناطيسية(B) ينشأ

 :بوجود
 مرت(\)امبريH شدة اجملال املغناطيسي .1
 مرت( \)امبري𝛍 غناطيسيامل الثنائي  .2

 املعادلة التالية تبني العالقة بني هذه املتغريات
4-….1 .M = µ. H0.H + µ0B = µ 

 حيث ان
µ˳=4π. 𝟏𝟎−𝟕 (volt/(coulomb. meterالنفاذية املغناطيسية ابلفراغ = ) 
µ (V/(c.m)النفاذية املغناطيسية الفعالة للمواد = ) 𝑯(

𝑨

𝒎
) 
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  H(A/m) =شدة اجملال املغناطيسي
B (V.s/𝒎𝟐.احلث املغناطيسي = ) 

تصطف املغانط الصغرية املوجودة يف هذه  ( على اي مادةHعند تسليط جمال مغناطيسي خارجي )
مبعىن اخر نتيجة لدوران االلكرتون سالب الشحنة حول النواة موجبة  املواد على استقامة واحدة،

 (, ويعرب عنها ابلعالقة التالية:Mملغنطة)يطلق عليها ابو هذه الظاهرة تولد تالشحنة وحول نفسه. 
M= n. P = n. a. H…. 2-4 

 :وهذه العالقة ميكن ان يعرب عنها كما يلي
M( عدد االقطاب املغناطيسية( =n× ) ( العزم املغناطيسي للقطب الواحد(P)) 

 حيث ان
= P   االلقطب لالعزم املغناطيسي(بتدائيA.𝒎𝟐,) 

n( عدد االقطاب االبتدائية خالل وحدة احلجم =𝒎−𝟑.) 
 وابلتايل فان العالقة التالية تكون:

𝒂 =
𝒑

𝑯
 …3-4 

من حركة  الصغر عنصر يظهر Peالثنائي املغناطيسي  ، ان قطبميكانيك الكم ووفقًا ملفهوم
 m =6.63×𝟏𝟎−𝟑𝟏kgكتلة الو  e = 1.6*𝟏𝟎−𝟏𝟗Cشحنة ذو االلكرتون 

𝐏𝒆= e. h/ (4π.m) = 9.3 * 𝟏𝟎−𝟑𝟒A.𝒎𝟐 
 𝟑𝟒j.s−𝟏𝟎 * 6.63))= اثبت بالنك hحيث ان 

𝐏𝒆 = µ𝑩=Bohr Magneton …4-4 
األيوانت. وكما يف عند وجود الكرتوانت غري مقرتنة يف الذرة  يظهراملغناطيسية الدائم  ثنائيان 

ايل شدة اجملال  (M)لنسبة بني املغنطةوهي اابهنا كمية عدمية االبعاد تعرف  .املغناطيسية (χتأثرية )ال
 (H) املغناطيسي

=M/H ….5-4 χ 
 spontaneous)(M)متغنط ذاتـــــــــيورة ـــــــــد بصــــــــــواد تتواجــــــــــــــض املـــــــــــبع

magnetization)،  هذا يعينm>0 .حىت عند عدم وجود جمال مغناطسيس خارجي 
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هذه املواد   (susceptibility)وقيم التأثرية املغناطيسية (spinالربم ) ترتيبنوع على  وتعتمد

 تصنف كااليت:
( وهي: املواد الدااي مغناطيسية )غري قابلة للتمغنط( واملواد البارا linerمواد خطية ) .1

 مغناطيسية )القابلة للتمغنط(.
العالية االنفاذية ( وهي املواد الفريومغناطيسية non linerاملواد الغري خطية ) .2

املغناطيسية واملواد الفريي مغناطيسية )الصغرية االنفاذية املغناطيسة( واملواد االنيت 
 مغناطيسية )املواد املضادة النفاذية املغنطايسية(.

استجابة املادة للمجال املغناطيسي اخلارجي املسلط  التأثرية للمادة على دعتما، وبالوبشكل عام
 .ميكن ان تصنف كما يف التصنيف اعالهكل املواد   ،عليها

املغناطيسية ظاهرة تبديها املواد بقوة جتاذب او تنافر او التأين مع مواد أخرى. عرفت وميكن القول 
منذ آالف السنني. ان معرفة املبادئ األساسية والتقنيات ضرورة لشرح الظاهرة املغناطيسية. ان 
معظم األجهزة اليت يستخدمها األنسان تعتمد على املواد املغناطيسية حيث تكون جزء أساسي من 

 احلاسبات.  –األتصاالت  –احملركات الكهرابئية –ل احملوالت الكهرابئية مثركيبها ت
 (Magnetic Field vectorsمتجهات اجملال املغناطيسي ): 4-2
 (Magnetic Field Strengthشدة اجملال املغناطيسي ) .1

اليت هو القوة املغناطيسية الناجتة عن شحنة كهرابئية متحركة  (Hيرمز اىل شدة اجملال املغناطيسي )
من مغناطيس ساكن او متحرك فمثاًل عند مرور  القوة الناجتة داخل جماهلا اواختيارية على شحنة تؤثر 

( وطوله Nتيار كهرابئي يف موصل داخل ملف حلزوين )اسطواين(متكون من عدد من اللفات )
(Lومير داخل)تيار كهرابئي ه ( مقدارةI( كما يف شكل )وحيسب ابلعالقة اآلتيةأ، ب 1-4): 
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( وعدد I( املتولد بواسطه ملف حلزوين والذي يعتمد على التيار )Hأ ، ب(: اجملال املغناطيسي ) 1-4)الشكل

 (L( وطوله )Nلفات امللف )

𝑯 =
𝐍𝐈

𝐋
    ……… (6-4) 

 حيث ان:
H لفة.امبري/م(: شدة اجملال املغناطيسي( 
N عدد اللفات : 
Iامبري( : التيار( 
𝝁 هنريي/م( النفاذية املغناطيسية للمادة :hennery/m)) 
𝝁
𝟎

 (nery/m)heهنريي/م   𝝅4 ×10-7: النفاذية املغناطيسية للفراغ 
 

 𝝁𝑯( داخـــــــــــــل املـــــــــــادة الصـلبة ويســــــــاوي Bميثل كثافة الفيض املغناطيسي ) ب( 1-4)شكل 
B= حيث ان𝛍 نفاذية املادة الصلبة 

 (Bاحلث املغناطيسي )كثافة الفيض املغناطيسي() .2
Magnetic induction (magnetic flux density) 

 املغناطيسي مقدار شدة اجملال( هو Bاحلث املغناطيسي او كثافة الفيض املغناطيسي والذي يرمز له )
ان  ب(.1-4كما يف شكل )  املتولد يف املادة من خالل تسليط جمال مغناطيسي خارجي. الداخلي
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( مها متجهان هلما مقدار واجتاه وتربطهما H(و)B( كل من)2م\( هي )تسال( او )ويرب Bوحدة )
 العالقة التالية:

𝑩 = µH….7-4                                              
 (n(M)Magnetizatioالتمغنط )   .3

م املغناطيسية لكل وحدة حجم من املادة او هو مقياس لتوزيع الفيض املغناطيسي و هو جمموع العز 
 ميكن تعريفها ابلعالقة اآلتية:/مرت و دورةوحدته امبري.( و Hبواسطة بعض املواد يف جمال مغناطيسي )

𝑩 = µ𝒐𝑯 + µ𝒐𝑴 
𝑴 = 𝑿𝒎𝑯…8-4 

 حيث ان:
Bكثافة الفيض املغناطيسي : 
H شدة اجملال املغناطيسي : 
µ النفاذية للمادة : 

M: التمغنط  
X: تأثرية املغناطيسيةال 
 (Permeability (magneticµ)النفاذية )السماحية( ) .4

𝛍وتســــــــــــــــاوي ( H)املغناطيسي اجملال وشدة  (B)هي النسبة بني احلث املغناطيسي  =
𝑩

𝑯
او هي  

𝛍)يف الفراغ وقيمة النفاذية  (H)واجملال  (B)اثبت التناسب بني 
𝟎

.𝟏(تساوي  𝟐𝟓𝟕 ×

𝟏𝟎ˉ𝟔𝐇\𝐦 ( او هي صفة خاصة للوسط واليت من خالهلا ان اجملالH(مير و)B تقاس كما يف)
 (H\m( او )Wb\A.m( النفاذية هلا ابعاد هي )2-4شكل )
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حيث ان ظاهرة مسينر  (messenger)ميثل ظاهرة  -ميثل نفاذية املادة بدرجات احلرارة احلرجة.أ :(2-4)شكل 

أ( او تلتف حول  2-4تنفذ من داخل املادة كما يف ) ال املغناطيسي فأن خطو  اجملال عند وضع املادة داخل اجمل
 ب( 2-4املادة كما يف شكل )

 (relative permeabilityالنسبية ) السماحية .5
 وحدات وتربطها العالقة التالية :هي النسبة بني مساحية املادة اىل مساحية الفراغ وهي بدون 

µ𝒓 =
µ

 𝛍𝟎
….9-4 

μ مساحية املادة و  µالسماحية النسبية و  µ𝑟حيث ان 
0

 مساحية الفراغ 
 (Magnetic Susceptibilityالتأثريية املغناطيسي ) .6

( وشدة اجملال Mوهي عبارة عن اثبت التناسب بني التمغنط ) (بدون وحدات)( mXيرمز هلا )
 x=M/H -او هي النسبة بني التمغنط واجملال املستخدم كما يف العالقة االتية: (Hاملغناطيسي )

 (العالقة اآلتية :µr( والنفاذية النسبية )mXوتربط التأثريية املغناطيسية )
4-…101-rX= µ 
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اوتعرف أبهنا مقياس استجابة الكرتوانت املادة اىل اجملال املغناطيسي اخلارجي املستخدم. حيث ان  
وانت تولد العزوم املغناطيسية. والعزم اخلالص يساوي جمموع عزوم يميع االلكرتوانت كما يف االلكرت 
 أ،ب( 4-4شكل )

 
أ( ميثل عزم دوران االلكرتون  4(: ميثل التأثرية املغناطيسية املتولدة بواسطة عزوم  االلكرتوانت حيث )4-4شكل )

 هب( ميثل عزم برم االلكرتون حول نفس-4حول النواة و)
   Origin of Magnetic Momentsاصل العزوم املغناطيسية .1

ان اخلواص اجملهرية للمواد نتيجة العزوم املالئمة لاللكرتوانت املقرونة ببعضها وتتضمن مبادئ 
ميكانيك الكم. كل الكرتون يف الذرة له عزم مغناطيسي اصله من مصدرين احدمها يعود اىل حركة 

ابئي مولد جمال كهر و الشحنات االلكرتونية مبدارات خمتلفة حول النواة مولدة حلقة تيار صغري 
 ( 4-4ضعيف وله عزم مغناطيسي حول مداره كما يف الشكل )

  (Bohr Magneton)( Bµمكنتون ) بورمعظم العزوم املغناطيسية األساسية هي  وان اصل
( )موجب Bµ±لكل الكرتون يف الذرة عزم مغناطيسي برم ) (2A.m24ˉ10×9.27(ومقدارة 

 ,العزم املغناطيسي املداري يساوي  قدارالربم اىل األعلى وسالب الربم اىل األسفل( وم
1m(B.µ2m)  (4-4كما يف شكل )ب 
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يف الذرة األحادية العزم املدارية لبعض األزواج االلكرتونية تالشي كل منهما األخرى وكذالك يف 
 مع  االلكرتوين العزوم الربم  فمثال ان عزم الدوران لاللكرتون مع الربم اىل األعلى يالشي عزم دوران

اىل األسفل . ان العزم اخلالص للذرة يكون جمموع العزوم املغناطيسية لكل االلكرتوانت   بورعزم 
بنظر االعتبار تالشي العزوم . وللذرة اليت تكون مملوءة  م مع اآلخذاملسامهة يف املداري والرب 

عندما . كل منها االخرتالشي   عزوم املدارات والربم كلتصور  املدارات او املدارات الثانوية وعند 
املمكن ان تكون دائمية  فمن غريلكرتوانت اب املدارات تكون املادة متكونة من ذرات مملوءة

 وبعض املواد االيونية. (AL,Ne,Heاملغناطيس الدائم مثل الغازات النادرة ) التمغنط. 
 (Magnehic dipolesالثنائيات املغناطيسية ) .2

هذه القوة مضاف هلا بصورة عامة , حركة جسيمات الشحنات الكهرابئية القوة املغناطيسية تتولد من
)قوة الكرتونية(ويف بعض األحيان ميكن متثيل هذه القوة )اجملال(برسم  اية قوة كهرابئية مستقرة

خطو  ومهية نرسم من املواقع احمليطة مبصدر اجملال لتحديد كمية واجتاه القوة )اجملال( خترج من 
وتتوزع بصورة متوازية وال تتقاطع وتباعدها وتقارهبا حيدد شدة  ،اىل القطب اجلنويبالقطب الشمايل 
 .أ، ب،ج، د( 5-4كما يف الشكل )  اجملال املغناطيسي

 
 )أ(

 أ( ميثل خطو  اجملال لقضيب معدين صلب خترج من الشمال اىل اجلنوب5-4شكل )
 



 ويةــــــــــالنان وادـــــــللم سيةــــــــاملغناطي واصـــــــــــــــــاخلــــــــــــــرابــــــــــع: ال الفصــــــــل

89 

 
 )ب(

 )رسم خطو  اجملال حول قضيب معدين ممغنط(ب( ميثل مسار االبرة املغناطيسية  5-4شكل )
  

 
 )د( )ج(

 شكل )ج(: ميثل خطو  اجملال املغناطيسي لقوة حول حلقة تيار  و)د( وحول قضيب مغناطيسي
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تتولد الثنائيات املغناطيسية بواسطة اجملاالت املغناطيسية وتكون مشاهبة اىل نفس طريق الثنائيات 
  -:متضمنة الكهرابئي الكهرابئية املتولدة يف اجملال

 الثنائي املتولد من قوة دفع العزم بواسطة اجملال االلكرتوين. .1
 الثنائي املتولد من األقطاب الشمايل واجلنويب. .2

 االبرةمثال على ذلك خطو  كتؤثر قوة اجملال بعزم يقوم بتدوير وتوجيه الثنائي مع اجملال  
والذي  املغناطيسية يف اجملال املغناطيسي األرضي كل الكرتون يدور حول حمور العزم املغناطيسي 

م الربم املغناطيسي و وعز ( ب 4-4كما يف شكل )من برم االلكرتون على امتداد حمور الربم   هأساس
 هاعتبار  ل االكرتون يف الذرة ميكنكون يف االجتاه األعلى او يف االجتاه األسفل. وكتميكن ان 

 مغناطيس صغري له عزم مداري وعزم برم مغناطيسي.
 (Domainاملقاطعات )

وهي مناطق صغرية تفصل بينها حدود او جدران حتتوي على مغانط صغرية تكون أبجتاهات 
ا يف جماالت مغناطيسية خارجية تصطف هذه املغانط يف املناطق الصغرية ضعهعشوائية. وعند و 

مناطق جتمع. ان يميع املواد احلديدية مواد الفريو مغناطيسية او الفريي ابجتاهات متساوية بشكل 
(تتكون من مغانط ذات احجام صغرية وهلا TCمغناطيسية وبدرجات حرارة اقل من درجة حرارة )

 ( 6-4عزوم ثنائية وأبجتاه واحد كما يف الشكل )

 
الفريو او الفريي وان االسهم متثل ثنائيات مغناطيسية الذرة يف كل   (domainميثل مقاطعات ): (6-4)شكل 

 منطقة ويكون الثنائي مصطفاً حيث ان املستقيمات يف كل منطقة متثل اجتاه املنطقة
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بواسطة  ناطق منفصلة بعضها عن بعضوتكون هذه امل نفوذاو منطقة  مقاطعةكل منطقة تدعى   
 جدران او حدود. 

 (Magnetic Materialsاملغناطيسية )املواد : 4-3
ان مصطلح مغناطيس خيص نوع من املواد اليت تولد جمال مغناطيسي خاص هبا مستمر حىت 
يف حالة  عدم وجود جمال مغناطيسي خارجي. معظم املواد تولد جمال مغناطيسي استجابة اىل اجملال 

لكن يميع )االلكرتوانت( ت احلرة املغناطيسية اىل حركة الشحنا املغناطيسي املستخدم. حيث تعزى
املواد حتتوي على الكرتوانت ساحبة تتحرك يف مدارات حول النواة مولدة جماالت مغناطيسية. املواد 
املغناطيسية تشبه املواد العازلة من حيث ان الشحنات االنفرادية او جمموعة من الشحنات ميكن ان 

ترتيبها بصورة منتظمة تولد حمصلة عزوم مغناطيسية متتلك عزوم مغناطيسية . هذه العزوم عندما يتم 
 يقال ان هذه االجسام ممغنطة.  هايف االجسام الصلبة وعند

فالتمغنط ظاهرة جتاذب او تنافر تسلطها مواد مغناطيسية على مواد أخرى. يف معظم املواد 
نية )الربم( لاللكرتوانت احلركة املدارية او الدورا بسببالذرات او االيوانت تلغي عزومها املغناطيسية 

)ابرا مغناطيس( وعند  )قابلة للتمغنط( واذا مل يتم هذا اإللغاء يقال ان املادة متسامية املغناطيسية
م  يفان ذراهتا تتعرض اىل عزوم جيعلها متيل اىل تنظ جير خا وضع مثل هذه املادة يف جمال مغناطيسي

هذه  ,ب احلراري يعمل على تدمري هذا التنظيملكن االضطرا املغناطيسي اخلارجي نفسها مع اجملال
 احلالة مشاهبة اىل تنظيم اجلزيئات القطبية يف العوازل . 

ان ظاهرة اجلذب املغناطيسي تتكون نتيجة االقرتان التلقائي لعزوم االيوانت املنفردة للمغانط 
ويف حيز ضيق من املواد الدائمة. احملصلة النهائية تنتج حىت يف غياب اجملال املغناطيسي اخلارجي 

 (الدوميناتاملناطق )اننومرت. ان عرض هذه  11 -1 ــــ)الدومني( واليت يقدر حجمها بــــتدعى ب
تلعب دورا حيواي يف خصائص اجلذب املغناطيسي او ابالحرى تؤثر ابالستقطاب التلقائي للعزوم 

 املغناطيسية للمواد.
يعرف)ابلتفاعالت املوجبة للغزول( عندما تكون الضعيف املغناطيسي ابلنسبة لظاهرة اجلذب 

 الغزول مرتاصفة ابجتاه واحد وتنتج ايضا من احملاذات املتوازية للغزول.
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)التفاعالت السالبة للغزول( والذي تكون الغزول ـــاما ابلنسبة للنفور املغناطيسي يعرف ب
ة. اما اجلذب املغناطيسي الضعيف مرتاصفة ابجتاه متعاكس وابلتايل الغاء كامل للمحصلة املغناطيسي

هو ابحلقيقه نفور مغناطيسي ولكن اليوجد الغاء كامل للمحصلة املغناطيسية نتيجة لكيفية اصطفاف 
واليت تعتمد على عدة عوامل ، يف املواد املغناطيسية يوجد عدة اشكال الصطفاف الغزول, الغزول

 وهذه االصطفافات تتكون عند: 
متنافرة ولكن اليوجد الغاء كامل   M2و M1مغناطيسية خمتلفة  ايوانت اثنني هلا عزوم .1

 M2اليساوي  M1للمحصلة املغناطيسية نتيجة اختالف العزوم هذا يعين 
حيدث تداخل بني الشبكتني الداخلتني واليت حتتوي على ايوانت ، املغناطيسية البلوراتيف  .2

ناطيسية نتيجة للعزوم املغ,ولكن اليوجد الغاء كامل M2يساوي  M1عندها ، متشاهبه
 بلورة.لشبكة الداخلية لكل ايوانت لالختالف يف عدد ا

التلقائي للمواد الشبه مغناطيسية تكون متعاكسة نتيجة االهتزاز احلراري  الربمان اصطفاف 
حرارة كوري(, املواد املغناطيسية تصبح درجة تسمى ب) Tcيف النسيج. يف درجة احلرارة احلرجة 

 ابرامغناطيسية.مواد 
-ان احلساسية املغناطيسية يف درجة حرارة اكرب من الدرجة احلرجة يعرب عنها بقانون )كوري

 :وييس( كما يلي
ᵡ
𝑷

= C/(T-Tc)….11-4 
مبنية  بلوريةاغلب املغانط السرياميكية)الفريت( هي مواد شبة مغناطيسة حتتوي على بنية 

( او mXصورة عامة ميكن اعتماد التأثريية املغناطيسية )ب على سبينل املتعاكسة  او الشبة متعاكسة.
 لتصنيف املواد املغناطيسية. (rµالنفاذية النسبية )

 
 (Classification of Magnetic Materialsتصنيف املواد املغناطيسية ): 4-4
 املواد املغناطيسية تصنف اىل: .3
 ( :linearية )ـد اخلطاو ــــــامل -4-4-1
 ( Dia magnetic)الدااي مغناطيسية  .1
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واج هتا تتألف من از اتميز ابن ذر تضعيفا و  اً قوي تنافر الغناطيسي املوتتنافر مع اجملال 
جمال مغناطيسي معاكس اىل اجملال  فيهاالكرتونية فأذا تعرضت اىل جمال مغناطيسي خارجي يتولد 

نتيجة احلركة األلكرتونية يف املدارات  يةجماالت املواد الدااي مغناطيسأن املغناطيسي اخلارجي املؤثر. 
حيث يلغي عزم الربم املغناطيسي كل منها األخرى. وهبذا تكون العزوم املغناطيسية لكل ذرة يساوي 

لقانون فراداي للحث  ا  تكون ذات أتثري ضعيف وان العزوم األولية غري دائمة وحتدث وفقو صفر 
mX=-، الرصاص، النحاس وان قيمة التأثريية فيها )مثل الربومومعظم املواد تكون دااي مغناطيسية 

( فائقة التوصيل وهي مواد دااي مغناطيسية نقية وحتدث يف درجات احلرارة 10-3(وتساوي )1
ان ظاهرة الدااي  .( وال حتتوي على جمال مغناطيسيmX( ،)µr=0( ،)B=0=-1املطلقة حيث )

رتون ابجملال املغناطيسي اخلارجي، وهو حمصلة تنشأ من التقيد احلاصل نتيجة حركة األلك يةمغناطيس
وهي ذات أتثري  (Lenzeواملعروف بقانون ) .القوة املغناطيسية املضادة للمجال املسلط عليها

يف املادة وهذا يعين ان املادة  ةسالب وميكن الكشف عنها عند عدم وجود اقطاب مغناطيسية دائم
 ال حتتوي على أي ازواج من األلكرتوانت.

الظاهرة الدايمغناطيسية ضئيلة جدا وذات أتثري سالب وميكن الكشف عنها دائما عند  أن
عدم وجود اقطاب مغناطيسية دائمة يف املادة وهذا يعين ان املادة الحتتوي على اي الكرتوانت غري 

وشدة اجملال  (B)ميثل خمطط بني كثافة الفيض املغناطيسي الذي ( 7-4كما يف شكل )مقرتنة  
 .( مغناطيسيةوالدااي)يسي املغناط
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( ميثل خمطط بني كثافة الفيض املغناطيسي وشدة اجملال املغناطيسي للمواد البارامغناطيسية ودااي 7-4شكل )

 مغناطيسية
 

 (:Para magnetic Materialsاملواد البارا مغناطيسية ) .2
وحتتوي ذراهتا الكرتوانت  وهي املواد القابلة للتمغنط وتنجذب حنو اجملال املغناطيسي اخلارجي،

( Dipoleمنفردة يف بعض اغلفتها املدارية ويكون لذراهتا عزم مغناطيسي صغري يسمى دايبول )
او ميكن القول  ,تنضمت وترتبت ذراهتا أبجتاه واحد، يفأذا وضعت يف جمال مغناطيسي خارجي قو 

تأثرية أللكرتونية وهي ضعيفة وموجبة والأبهنا انجتة من أحد األقطاب الدائمية املنتظمة من األزواج ا
( تسمى ابملواد rµ( ،)<0mX(1=<والنفاذية النسبية  mX=(10-105_-2فيها تكون بني )

فأن ذراهتا تتعرض اىل عزوم جتعلها متيل اىل تنظيم نفسها مع اجملال املغناطيسي  ,املتسامية املغناطيسية
 هذا التنظيم. هذا التنظيم مشابه اىل تنظيم اخلارجي . لكن األضطراب احلراري يعمل على تدمري
 .والنحاس اجلزيئات القطبية يف العوازل .مثال على ذلك البواتسيوم

 (Non linear)املواد الغري اخلطية  4-3-1-2
 (Ferro Magnetic)  املواد الفريو مغناطيسية-

فأذا علق سلك مستقيم يف اجملال املغناطيسي  بقوةهي املواد اليت جيذهبا املغناطيس األعتيادي 
القوي، يتخذ السلك وضعا موازاي للمجال واسرع من املواد البارا مغناطيسية ومن هذه املواد 

(، يف املغناطيسية احلديدية توجد Cd(، الكادميوم )Ni(، النيكل )Co(، الكوبلن )Feاحلديد)
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دائمية. وتكون  (Domain مقاطعاتسمى )تو  يف اجتاه واحدو  ثنائية العزوممغانط صغرية تكون 
ال توجد فيها حمصلة عزوم و  ,ة للبلورةيملغانطها عزوم مغناطيسية أبجتاه متعادلة احملاور الثالث

مغناطيسي. اذا تكون حمصلة اجملال املغناطيسي صفر وضعف مغناطيسيتها أبرتفاع درجات احلرارة. 
صطفافها وانتظام بعضها أبجتاه اجملال املغناطيسي. ألضطراب حركة املغانط الصغرية حبيث يتعذر ا

املادة ذات صفة ابرا مغناطيسية وتسمى هذه الدرجة بدرجة  تصبحدرجة حرارة حمددة ب وضعهاوعند 
تصنع املغانط الوقتية والدائمة  ومنها(. ان النفوذية النسبية هلذه املواد عالية TC)كوريحرارة  

اية األجهزة الكهرابئية من التأثريات املغناطيسية العالية وتصنع وصناعة احلافظات املغناطيسية حلم
( µr>1( والنفاذية املغناطيسية )Xm>0نواة للملفات الكهرابئية ومن صفاهتا ان التأثرية هلا )

 ومن خواصها:
 .املسلط عليها تتمغنط بقوة يف اجملاالت املغناطيسية .1
 .املستخدمة مغناطيسيتها عند ابعادها عن اجملاالت املغناطيسية حتتفظ وتفقد .2
تفقد خواصها الفريو مفناطيسية وترجع غري خطية عندما ترتفع درجة حرارهتا فوق درجة  .3

 .(وريالك)درجة تلك ال( وتفقد مغناطيسيتها عند التسخني فوق TCكوري )حرارة  
تقيم يف جمال مغناطيسي قوي خارجي فأن وميكن الكشف عنها عند تعليق املادة بواسطة سلك مس

 .اجتاه اجملال اخلارجي معالسلك أيخذ موضع متوازي 
 املواد الفريو، الفريي، انيت فريو-

 (Ferro Magnetic ,Ferri Magnetic and Anti Ferro Magnetic) 
 (Ferro Magnetic))عالية االنفاذية املغناطيسية(الفريو مغناطيسية  .3

مغناطيسية نتيجة األزدواج اآلين للعزوم املغناطيسية الدائم لأليوانت املنفردة. نتيجة الفريو  ينشأ
عند غياب جمال مغناطيسي خارجي يف مناطق صغرية من املواد  بروم مغناطيسية اصطفاف جمموعة

( وسعة هذه املقطعات 1--10)µmواليت يكون حجمها  (Domainsتسمى املقاطعات )
تلعب دور حيوي يف اخلواص الفريو مغناطيسية هو أتثري برم موجب عندما يكون الربم على استقامة 

 . أحادية أبجتاه األيون األنفرادي وتكون على استقامة موازية للربم
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(، انيت فريي Ferri Magnetic))الصغرية االنفاذية املغناطيسية(الفريي مغناطيسية  .4
 (Anti Ferro magnetic)لالنفاذية املغناطيسية( )املضاد

تتكون من ازواج من العزوم املغناطيسية اليت تالشي كل منها األخرى نتيجة اصطفاف الربم او 
والذي ( 1-4)اصطفاف يف املواد املغناطيسية توجد أنواع خمتلفة من العزوم كما موضح يف شكل

الربم ميكن ان حيدث عند حدوث األمكانيات يعتمد على عدة عوامل هذا النوع من اصطفاف 
 اآلتية:
مها سالبان ولكن تالشيهما غري ازدواجي  M1 , M2اذا كان ايوانن ميتلكان عزم خمتلف  .1

  M1≠M2نتيجة األختالف يف العزوم 
 متالصقتان يف شبكة حيتواين ايوانن متشاهبان حيث ان تنييف بلورتني مغناطيسي .2

M1=M2  ولكن العزوم املغناطيسية غري متكاملة نتيجة األختالف يف عدد األيوانت يف
 تلك الشبكة. 

وهبذا يكون عدد األيوانت مهم. ان اصطفاف الربم اآليت يف الفريايت يكون مضاد اىل 
تصبح املواد  عندئذ كوريحرارة  ( واليت تسمى درجة TCاهتزاز حراري. يف درجة احلرارة احلرجة )

تعرف بقانون  T>TCتأثرية املغناطيسية يف درجة احلرارة غناطيسية ابرا مغناطيسية . ان الالفريو م
 (Curic-Weiss)كيورك ويز ()

𝒙𝒑 =
𝐂

(𝐓−𝐓𝐜)
….8-4 

 (Ferrits Materialsالفريات ) .5
معدنية مصنوعة من مادة هلا مقاومة نوعية عالية مثل  تهي مواد حديدية التمغنط ليس

 (21 -  5بني ) ااثبت عزهلالكهرابئي ضعيف و  هاأوكسيد احلديد خملو  مع فلزات أخرى توصيل
توصيل اخلطو  املغناطيسية يف حال عدم التشبع املغناطيسي جبودة عالية وتتميز بسماحية 

واالجهزة الكهرابء حقل وتدخل يف صناعة احملوالت يف مغناطيسية عالية ومبقاومة مغناطيسية صغرية 
وخواصها املغناطيسية تعود اىل  لكرتونية وصناعة االجراس الكهرابئية وصناعة املغانط الدائميةاال

 الربم األلكرتوين مميزة بنفوذيتها املغناطيسية العالية.
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والتقنية األلكرتونية   األلكرتونياتصناعة تستخدم الفرييتات املرنة يف الفرييتات املرنة مغناطيسيآ:  -
 يةاملغناطيسالتخلفية وحيدد منحين , كأجزاء من امللفات الكهرابئية املغناطيسية واحملوالت الكهرابئية 

. اما الصلبة مكون منحناها (8-4كما يف شكل )  عما اذا كانت املادة صلبة او مرنة مغناطيسيآ
يسية تكون عالية ومبا ان الفرييتات املغناطيسية هي مواد خزفية مقاومتها املغناط وناطيسي واسع املغ

 سرياميكية فتكون هشة وقابلة للتكسر.
الصلبة هلا قوة مغناطيسية عالية. مثل   (hard)ان الفرييتات الفرييتات الصلبة مغناطيسيآ: .6

 وهلاالصلبة. تستخدم يف صناعة املغانط و اريوم او كاربونيت سرتونيوم واوكسيد البأوكسيد احلديد 
مساحية عالية تسمى املغناطيس  ذاتفيض مغناطيسي جيد وهلا اخلواص األساسية للمغناطيس الدائم 

رخيصة وتستعمل بصورة واسعة يف  تتميز بكوهناال مغناطيسي عايل من احلديد. اخلزيف وختزن جم
املغناطيسي ( ومقاومة اجملال (0.35Teslaحوايل  هلا ان اقصى جمال مغناطيسي ,الثالجات

(H حوايل)(100-30) هوكثافت (400-2000)مرت \كيلو امبري دورة (59M\c2)  وتستخدم
 يف صناعة املغانط الدائمية.

 

 
 مغناطيسيآ الصلبة الفرييتات -مغناطيسيآ ب ميثل الفريايتات املرنة -أ ميثل املواد الفرييتات : (8-4)شكل 
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 ( Spinel)  لـــــــــــبينــــــــــس  4-4
وله  (4O2AB)هي  (spinel) (البلوري املعدين اخلام) اوالصيغة اجلزئية للسبينل 

  32O16Bi8Aجزيئات يف وحدة اخللية =  (8مثان)
 )A( هو عبارة عن ايون ثنائي التكافؤ)2+, Fe 2+, Zn 2+(Mg  وB  هو ايون واهب

هي وحدة خلية حتتوي  (spinel)يف احلالة الطبيعية بنية السبينل    Fe 3+(Al ,+3(التكافؤ ثالثي
و   Bاباليون  بنصف والذي يكون ممتلئ (8) مثاين الرؤس  B موقع 32ايون اوكسجني و 32على 
ادانه بعض االمثلة للصيغ  Aايوانت  8/1والذي يكون مملوئ بنسبة  سطوحرابعي ال  Aايون 64

 (spinel)اجلزئية للسبينل
4O2= MgAI 3O2MgO.AI   , 4   O2= ZnFe 3ZnO.FeO 

ونصف الكلية  Aايوانت  واىل. B(AB)O4الصيغة العامة للسبينل املعاكس هي ان 
ع اقتتواجد ابملو  Bالروؤس والنصف االخر من االيوانت  ( 8) قع مثايناموجودة ابملو  Bايوانت 

 كما يف االمثلة التالية  املعاكسةبنية سبينل  هلا (ferrate). اغلب الفريت سطوحال ةرابعيال
4,     NiO.Fe2O3 = FeNiFeO   4= FeMgFeO 3O2MgO.Fe 

ولكن هناك ايضا  يف امثلة السبينل اعاله هناك نوع واحد من ايوانت املعدن ثنائية التكافؤ
النوع الوحيد من ايوانت املعدن هو و تظهر هلا خصاص مغناطيسية  (mixed) سبينل خملوطة 

 تظهر لنا خصائص مغناطيسية مميزة ملختلف التطبيقات ختلطةاملايضا سبينل و  ،ثالثية التكافؤتكون 
تعددة التكافؤ او اعادة املهذه االيوانت لتوزيع هناك عدة طرق ة مثل السبينل املخلو  ميكن مالحظ

 هي: لصيغة العامة هلان اتوزيعها داخل بنية السبينل. ا
(𝑨𝟏−𝒙𝑩𝒚)(𝑨𝒙𝑩𝟐−𝒚)𝑶𝟒  مثال على ذلكMg-Zn  فريت 

احباث كثرية حول هذا  وتوجد. 4O2ABالفريت ذات بنية السبينل, ميكن متثيله ابلصيغة التالية  ان
 اخلصائص الفيزايئية تعتمد كما هو معروف تطبيقاهتا الرائعة يف علم النانو والتكنوجليا.لاجملال نظرا 

( B)سطوح( والثمانية الAالل الرابعية الروؤس)خ (cation)الشحنات املوجبة على توزيع 
ختتصر  ومعظم الباحثون ابالوكسجنيفائقة التبادل وهي لتأثريات ا ةوالشدة النسبية لالنواع خمتلف

قع  ايف هذه السبينل مو  4O2MFe(.…M=Zn,Co,Mn)سبينل الفريت  دراساهتم على
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B  بواسطة  مشغولة𝑭𝒆𝟑+  الحتتوي املوقع  عدد منه الصناف خمتلفةمع مالحظةB(𝑭𝒆𝟑+ .
ميكن ان تدخل يف الدراسات الفيزائية والتطبيقات التكنلوجية مثال على ذلك الكرومايت ولكن 

والذي يعترب واحد من عدة اصناف تعرض خواص مغناطيسية غري اعتيادية مثال على ذلك 
 .املمانعة املغناطيسية العالية..اخل ،السلوك نصف املعدين، املغناطيسية

 A يف املوقع  الربمدنية يف السبينل هي يف بنية احد االسباب لتوقع ظاهرة النصف مع
واليت تكون السبينل داخل كل من املواقع اعاله ولكن هناك اثنني من السبينل الداخلي   Bواملوقع 

موصلة وااللكرتوانت  تكونان لالعلى ر و للمثال االلكرتوانت ذات الد ،تكون متوازية بصورة عكسية
على اهنا مرشح قوي  Mn[𝑪𝒓𝟐−𝒙Vx]S4تقدم سلسلة و  عازلة,تكون ذات الدوران لالسفل 

. قد  Mn[𝑪𝒓𝟐−𝒙Vx]S4للمادة الشبة معدنية. وتشري االحباث اىل ان السبينل املضخم 
. أبعتبار موقع حتول الكايتوانت x>0.6بنية املكعبة للسبينل عندما تكون اليكون غري مستقر يف 

سلوكها ابملقارنة ابلشكل املضخم واستقرارية البنية.ان  يف جزيئات النانو سبينل مع حتول جذري يف
انتاج جزيئات النانو قد يكون الطريق البديل للوصول للبنية املستقرة لسلسلة 

Mn[𝑪𝒓𝟐−𝒙Vx]S4. 
هي خواص نشطة  MCr2O4(M=Mn,Fe…) ـــان اخلواص املغناطيسية واالنتقالية ل

. ونتيجة لكال 4O2MCrناطيسية واالنتقالية يف جدا.املثري للدهشة عند النظر اىل اخلواص املغ
)السولفايد واالوكسيد( السبينالت تكون متطابقة مع البنية اهليكلية املربعة, وكالمها مادة مغناطيسية 

وتكون بصورة مواد مغناطيسية غري خطية حتت   °(K61°-K81ابملدى) Tcيف درجة احلرارة 
 كلفن.  21 درجة

 A-O-Bيف بنية السبينل االواصر املتبادلة القوية تكون ذات امهية للتكوينات اخلطيه 
اما للتكوينات االخرى املسافة بني ايون االوكسجني °. 01بزاوية  B-O-Bو ° 125بزاوية 

قوية.وميكن القول ان االواصر املباشرة   A-O-Bوايون الكايتون تكون كبرية جدا لتكوين اواصر
يف احلقيقة  ،4O2MnCrميكن ان تكون كمركب مثل   Bيسية( بني كايتوانت املوقع)الضد مغناط

،   Bكايتون للموقع   –عدة ظواهر يف السنوات االخرية قد شرحت بواسطة التفاعل املباشر كايتون 
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( قد مت التاكد +𝑪𝒓𝟑)Bان بنية السبينل الغري خطية بني عزوم املوقع   ،4O2ZnCrكما يف 
 .4O2MnCrربة االحنراف النيوتروين يف منها بواسطة جت

 يف املواد املغناطيسية الدوامة  تيارات الاخلسائر نتيجة  :4-5
Losses due eddy current in magnetic Martials  

ات التأثري  ؤخذ بنظر االعتبار عند تصميم خمتلف االجهزة الكهرابئية وااللكرتونيةيجيب ان 
التمغنط او غري معدنية اي  ي( سواء حديدFerrite)عترب "الفريت" ي الناجتة من التيارات الدوامة.

مواد خزفية او مواد فريومغناطيسية عازلة للتيار الكهرابئي او موصله له ضعيفة التوصيل هلا مقاومة 
ذات نفوذية مغناطيسية عالية واثبت عزل كهرابئي  ،نوعية عالية تفوق املقاومة املعدنية مبليون مرة

واملقاومة   Mمغانط جيدة نتيجة ملغناطيسيتها العالية تعترب الفريت  ،التخلف صغري عايل ومنحين
عندما تكون املقاومة الكهرابئية للمادة املغانطيسية قليلة   الكهرابئية اجليدة )عزل كهرابئي عايل(

احلاالت . يف بعض الدوامةالتيارات  حمدثة ،جمال مغناطيسي عايل الرتدد تولد ،كاملعادن املغناطيسية
قد تكون مفيدة مثال على ذلك يف احلرارة املتولدة من احلث يف االفران  دوامةال تياراتالالنادرة 

ذات احلث عايل الرتدد واليت تسخدم ألذابة خمتلف املعادن من ضمنها السبائك املستخدمة يف 
بب خبسائر يف تس دوامةالتيارات التكنوجليا وصناعة الفضاء املتطورة. ولكن يف اغلب احلاالت 

 الطاقة وحرارة غري مرغوب بيها.
 V.I  =/R 𝑽𝟐القدرة املفقودة يف املعادن املغناطيسية بصورة حرارة = 

 .dB/dtالفولتية احملتثة  Vو  دوامة،هي تيارات   I ،هي مقاومة املعادن  Rحيث ان 
 فريتاملقاومة النوعية اىل الان مقدار عند مقارنة قيم املقاومة النوعية للفريت واملغانط املعدنية: 

سم. هذه  اوم Fe  =𝟏𝟎−𝟓 بينما ملعدن احلديد ،سم-اوم3O2CoO.Fe =𝟏𝟎𝟕الكوبلت 
الضياعات يف املغنا  السرياميكية)الفريت( تكون اصغر  ،القيم لنفس الكمية من الفولتية احملتثة

 مرة ابملقارنة ابلضياعات يف املغانط املعدنية.12ــــب
اعات القدرة قليلة جدا يف املواد الفريتية تستخدم هذه املواد يف صناعة املغنا  ومبا ان ضي

ذات الرتدد العايل)الفريت يف املعدات االلكرتونية(. ادانه بعض االستخدامات املهمة هلذه 
 املواد)الفريت(:
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 املسجالت الصوتية واملرئية.روؤس  .1
 اساس )قلوب( ملفات وحموالت واحملركات الكهرابئية. .2
 القلب املغناطيسي دوائر )اساس(حموالت و  .3
 هوائيات االرسال واالستقبال .4
 مسجالت املعلوامات ووحدات اخلزن)االشرطية املغناطيسية واالقراص( .5
 واجزاء اهلوائيات. HFيف تقنيات الرتددات العالية  .6
 يف تغيري مواصفات املوصالت الكهرابئية )خانقات التيار املرتدد( .7

      (Structure ordinary ferrites)للفريتي العتيادالرتكيب ا 4-6
 او  (Bحماور)ثماين ال ( ذاتcations) موجبة الشحنة املعدنية االيوانتان تفضيل بعض 

(A) مـــــــــــــــــــركـــــزية الســــــــــــطح )ــــــــــــــاور يف شبـــــــــــكـــــــــــة االوكســـــــــجيــــــن مكـــــــعـــــــــــبة اعي احملـــــــــرب 
FCC Face Cubic Centered ختضع اىل نظرية التبلور. ان التفضيل االيوين التطبيقي )

 الرتتيب التايل: وفقيقل الثماين او الرابعي االبعاد )احملاور( 
𝑪𝒓𝟑+>𝑴𝒏𝟑+>𝑵𝒊𝟐+>𝑪𝒖𝟐+>𝑨𝒍𝟑+>𝑪𝒐𝟐+>𝑴𝒈𝟐+>𝑻𝒊𝟑+>𝑭𝒆𝟐+>

𝑭𝒆𝟑+>𝑴𝒏𝟐+>𝒁𝒏𝟐+ 
 :كما يلي  من الرتتيب اعاله عدة استنتاجات ميكن ان تصاغ

ماعدا تلك اليت حتتوي  ،املنيوم هي اعتياديةعلى اليت حتتوي ( Spenil)معظم السبينل  .1
 على نيكل او حناس.

تتبادل مبواقعها بني  ان يدل على اهنا ميكن بسهولة  −𝑭𝒆𝟑و  +𝑭𝒆𝟐ان تقارب ايوانت  .2
 B واملوقع   Aاملوقع 

موجودة غالبًا تكون الفرايت املغناطيسي و  املغنيسيوم و النحاس و الكوبلت و النيكل .3
ولكن يف بعض احلاالت هذه  ةالثمانيحملاور ل اضهذا يعين االيوانت املرتابطة تفو معكوسة 

 االيوانت تتخذ مواقع اعتيادية كما يف السبينل املختلطة.
 سبينل الزنك هو سبينل اعتيادي .4
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وااليوانت  كسجنيالو تشوهات البنيوية وجدت يف السبينل كمثال: حتول اانواع البعض  .5
يف خمتلفة دائمة يولد اقطاب  Bيف املوقع  ( Cationايتوانت)املعدنية ك موجبة الشحنة
 .ةتوازيضد املتلقائيا يف االجتاه أثر الفريت واليت تت

 ميكانيكية املغنطة التلقائية للفريت :4-7
(The mechanism of spontaneous magnetization ferrite)  

املختلفة بواسطة ايوانت االيوانت املوجبة الشحنة املعدنية  مناحلاصل  فاصلابلرغم من ال
  يف املغانط السرياميكيةيظهر يوجد مغناطيسي تلقائي وعزم مغناطيسي غري صفري  ،االوكسجني

 للعناصر ةاخلارجي غلفةوالذي ميكن اعتبار ان الرتتيب االلكرتوين لأل اخر.او لسبب  الفريتمثل ك
 االكثر امهية يف بنية الفريت.

(يف املواد 𝝁𝑩1بور مغنيتون)1 يعادليقاس ما  قرتناملغري  انتاجات الربم الكرتوينكل 
التلقائي للربم أيخذ مكان  ان الرتتيب  ،مغناطيسية النقية مثل احلديد والنيكل والكوبلتالفريو 

 بني االلكرتوانت نتيجة للتأثري تفاعل تعاوينوالذي حيدث بينهما  االيوانت املتجاورة،
 مغناطيسية.الفريو 

املتغرية مفصولة ابالوكسجني فيكون هناك نقص ابلتفاعالت  يةيوانت املعدناالومبا ان 
يف  برمذلك حيدث تفاعل  . ومعاملفقودة ت الذرةاملوجات ملدارايف داالت املباشرة أي تداخل 

 مغناطيسية.الغري ملعادن اسيد كاا 
يف السبينل  (cationيوانت الشحنات املوجبة )وابلرغم من احلقائق اعاله وجد ان ا

ن مغم ابلر  ة الربم االلكرتويننلاللكرتوانت غري مقرت  املتوازيةاالستقامة غري تتجاذب ابجتاه دوران 
 والذي يعرف بنموذج التجاذب التباديل الشديد.الوكسجني الفاصلة ا لذرات السالبةالشحنات 

اليوانت املعدن مع االلكرتوانت ( 3d)النموذج اجلزئي يفرض انه يتواجد بني املدار الثالث 
توزيع االيوانت مثل ل. (2p)مقرتنة الدوارة و املدار الثاين اليوانت االوكسجني (unpair) الغري

والنحاس مع ( Mn)واملغنيسوم ( Coوالكوبلت )والكروم  (Ni)والنيكل( Fe)حلديد ايوانت ا
شبيكة االوكسجني الرابعية ل Bقع اواملو الثمانية A قع اااللكرتوانت الغري مقرتنة اخلارجية بني املو 

هذه ملثل . ان خمطط الطاقة الكامنة التفاعالت فائقة التغيريهذه لشرو  احلرجة ملثل النانوية وفق ا
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ذو امهية ملعادلة احلركة واليت تعتمد على نوع  االيوانت املعطاة يف احمليط الذري املتضمن التفاعل
اليون االوكسجني يبني لنا ان  pان شكل املدار  فيه الشحنات السالبة،املوقع الذي تتواجد 

 ɸها ابلرمزاوكسجني واليت يعرب عن-التجاذب يكون ابقوى حاالته عندما تكون زاوية اواصر معدن
 °:181تساوي تقريبا 

 154°و  A-O-B,ɸ°=126 لتفاعلل .1
 A-O-A,ɸ°=79لتجاذب  .2
 B-O-B,ɸ°=90لتجاذب  .3

( من ضمنها ايوانت 4O2FeAlيف السبينل االعتيادي اليت حتتوي على حديد مثل)
𝑭𝒆𝟐+  اليت تشغل املوقع الرابعيA ( 4وO2ZnFe من ضمنها كل ايوانت احلديد )𝑭𝒆𝟑+ 

ان هذه  اومب ،مزدوج برمحتتوي على  +𝒁𝒏𝟐و  +𝑨𝒍𝟑, ان كل من Bاليت تشغل املوقع الثماين 
برم على الميكن ان يكون   A-B, اذن التجاذب 𝝁𝑩=0االيوانت هي ليست ابرامغناطيسية 

هو ضعيف جدا ليعطي  B-Bاو A-Aخالل   Fe-Feعالوة على ذلك التجاذب  .استقامة
يف السبينل االعتيادي اليت حتتوي  ةم املغناطيسيو يف عدد غري معلوم من العز ستقامة الا ةحاذامبنتائج 

 على ايوانت ليست ابرامغناطيسية مصحوبة ابحلديد.
واليت  +𝑭𝒆𝟐ايوانت  ساوي اىلمهناك عدد ، ولكن يف السبينل العكسية اليت حتتوي حديد

قوي.  A-O-B التفاعلون يكولذلك ، B ة منقع الثمانياواملو  A ة منقع الرابعياتشغل املو 
اليوانت  ةغري متوازي والذي الحيوي على حمصلة عزم مغناطيسي نتيج برم مغزيلونتيجة لذلك هنا 

ترمز اليوانت املعدن  M)حيث ان  MO ـــب شوبعموما ميكن للسبينل املتعاكسه ان ت احلديد.
 التفاعل القوي. ان Bقع ااملو االخرى و  Aقع ااملو  تفضل بعضها +𝑴𝟐ان ايوانت  .ثنائية التكافؤ(
A-O-B  اليوانت𝑴𝟐+  يف املوقعB  مع ايوانت𝑭𝒆𝟑+  يف املوقعA،  تنتج عزم مغناطيسي

والذي يعين بقاء  ،+𝑴𝟐غري متكافئ. هذا العزم يتناسب مع عدد االلكرتوانت الغري مقرتنة يف 
 بصورة غري متوازية. +𝑭𝒆𝟑اصطفاف ايوانت 

 (FCC) تمركز الوجوهمغلق م كعباوكسيد احلديد تكون على شكل مكل بوليمرات 
. من بني البوليمرات: مغنتيت Aثقوب مع/أو  Bقع الئ املو تمتالشحنات املوجبة ومع ، االوكسجني
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و  32.33O21Fe=3O2Fe-ɣاوكسيد احلديد 32O24=Fe4O3Fe -ɣ=اوكسيد احلديد 
حيث يعترب اوكسيد املغنتيت من املواد املغناطيسية املهمة  32O32FeO=Feاوكسيد احلديد= 

 جدا.
 8: (cationايوانت موجبة الشحنة ) 23اوكسجني و  32ميلك  عكسيالسبينل ال ويف

ايوانت حديد ثالثية التكافؤ موزعة  16و Aاملواقع  و Bقع امتكافئ يف املو  +𝑭𝒆𝟐ايوانت 
الدوراين  ربمفان العزم املغناطيسي للمغنتيت ينتج من ال. وهكذا BوAبصورة متساوية بني املوقع 

وحملتلف التطبيقات للفريت من املهم االخذ بنظر االعتبار املغنطة وتصرف  .+𝑭𝒆𝟐اىل غري املنتظم 
 (.B-Hاهلسرتة املغناطيسية )منحىن 

 (Magnetization of ferrites and hysteresis )  املغنطة واهلسرتة للفريت: 4-8
. من خالل دراسة البنية Hواجتاه اجملال املغناطيسي  دالة لشدة اجملالهي  Mاملغنطة 

 رياميكيةداخل حبيبات س (Domainقاطعات )املايكروية فان زايدة املغنطة تنتج عن اتساع امل
 الفريت واليت تكون موازية للمجال املغناطيسي املسلط.

. بعض خصائص حلقات اهلسرتة هي حلقات اهلسرتة هي من اهم جوانب دراسة الفريت
 .(8-4كما موضحة يف شكل )  ذات امهية كبرية اعتمادا على التطبيق الذي يستخدم الفريت به

  
 )ب( )أ(

 منحىن اهلسرتة املغناطيسية ملغناطيس اعتياديميثل  (:أ و ب 8 -4رقم)شكل 
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 :املصطلحات التالية ضرورية لفهم حلقات اهلسرتة املغناطيسيةان 
 :( Initial permeability) ةبتدائياذية االــــــالنف .1

µ°… . 𝟗 − 𝟒=[𝒅𝑩
𝒅𝑯
]
𝑯=𝟎

 
اذا  ملقاطعات.وبدون دوران ا (Domainاملقاطعات)ينتج هذا من االزاحة العكسية حلدود 

د اىل وضعه و عوي ختتفي املقاطعاتو  ،B الفيض املغناطيسي ايضا يتفخي )شدة اجملال(،H اختفى
يعترب هذا مؤشر مهم على ضعف اجملال املغناطيسي كما يف اهلوائيات حيث ان و الطبيعي العشوائي 

 احلث الدائمي)املتبقي( هو غري مرغوب به.
 :(Maximum permeability) اذيةـــــــــى نفــــــــــاقص .2

µ𝒎𝒂𝒙  … . . 𝟏𝟎 − 𝟒=[𝒅𝑩
𝒅𝑯
]
𝒎𝒂𝒙

 
 املقاطعات.وبدون دوران  ملقاطعاتس حلدود ااعكقابلة لالنغري  ازاحةينتج هذا من 

 :(𝝁𝒔)و نفاذية التشبع املغناطيسي (B)املغناطيسي يالتشبع احلث .3
هذه العوامل  يميعاة اجملال املغناطيسي املسلط. جتتدور اب قاطعاتكل املاملغناطيسية  عند هذه النقطة 

نط املعدنية. عموما فان التشبع احلثي ايف الفريت عن املغ 5-2 منمهمة لتوليد اجملال وكالمها اقل 
. اما ابلنسبة 18000اىل  2000بينما النفاذية من  ،كاوس  5000اىل  4000للفريت يساوي 

و النفاذية  ،كاوس20000 تساويحديد..( -حديد,سيليكون-للمغانط املعدنية القوية )كوبلت
 ديها تشبع حثي قليلنيكل( ل%80-العايل)حديد -. اما مغانط النيكل2000اىل  1000وي اتس

 .100000كاوس ولكن نفاذية عالية تصل اىل   7500 وتعادل
 Br (ctionunant indemreP)البقااي احلثية  .4

قيمة ان  للفريت، ولكنها عالية يف املغانط الدائمة( softاللني )تكون قليلة يف الفريت  Brقيمة 
 البقااي احلثية تستخدم ملعرفة نوع املغناطيس.

 The area hysterics (loop))( حلقات اهلسرتة مساحة .5
ميثل اخلسائر الصافية يف   B.H. انكاملة للتمغنطد الطاقة الكلية الالزمة لدورة  هذه املنطقة حتد

هي  Aتكون بشكل حرارة. مغناطيسية الكاملة  –ألكمال دورة متغنط البارا يف العادة  ،النظام
 حلقات مربعة رفيعة وطويلة ويفضل استخدامها يف التطبيقات عالية الرتدد لكون اخلسائر قليلة.
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حتدد قيمة القدرة الضائعة يف فريت الرتدد العايل. اجملال ∆ B=(Bs-Br)ابالضافة اىل ان 
 حيدد تطبيقاهتا ابجملاالت احلركية. هذه الفريت ميكن ان ،HL80 A/mالقسري الضئيل للفريت 

تستخدم يف مؤشرات الرتدد العايل واحملوالت وملفات التحويل لتطبيقات الذاكرة او العناصر 
 املغناطيسية يف تطبيقات املايكروويف.

ة يتبادر يف اذهاننا السؤال االهم ملاذا اخلصائص املميزة للفريت رت سمن حتليل حلقات اهل
ملغانط املعدنية هي مادة مغناطيسية اما ختتلف عنها يف املغانط املعدنية؟ جواب هذا السؤال ان ا

يبقى و التفاعل التباديل القوي يف  ربمفقط جزء من ال همغناطيسية.وهكذا فان فرييالفريت هو مادة 
 الفريت هو معقد جدا نسبة للتفاعل املباشر والذي حيدث يف املغانط املعدنية.

ث ان حبات املغنتيت النانوية حي ،اعاله ميكن ان يكون كافيا لفهم سلوك املغنتيت تفسريال
ة لالهتمام. ويكون هذا ممكن بتقنيات خمتلفة عند كال من ري احلجم تظهر لنا خصائص مغناطيسية مث

درجة احلرارة العالية والواطئة كوظيفة للمجال املغناطيسي املسلط العطاء اقصى فائدة علمية واليت 
 واملستقبل.هي مهمة لفهم عدة تطبيقات تكنولوجية للوقت احلاظر 

 ( par magnetism -Superالفائقة ) بارامغناطيسية: ال4-0
 5000اىل  اننومرت1000تكون مبدى اننوي أي من  و ت خمتلفةاتري الف اتم حبو حج ان

اليت تكون على خط صفوف صغري. ونتيجة لل ناطيسيوابلتايل فان كل حبة ميكن اعتبارها مغ، اننومرت
 ،واعتمادا على عوامل اخرىخواص خمتلفة هلذه املغانط الصغرية  تكون (Alignment)واحد
سرتة مهم مثل اجملال القسري)اجملال الالزم ازالة مغنطته( ميكن ان يعطينا اشارة مهمة اهلعامل فأن 

يلزم استخدام  الذي والتصوير الطيب (ساتستحال)لعدة تطبيقات. ولعدة تطبيقات مهمة مثل 
 .سيمات مغناطيسية صغريةج

وبعدها  ،الدقيقة بعدة تقنيات احلبيبية املغناطيسية ادةاملر ضحت، ولغرض اجراء التجارب
ايمغناطيسية او ادخاهلا يف مصفوفة كاربونية لدراسة خواصها الفيزايئية. اابلظاهرة الد دجمها تضمن

وقت لالصغرية من املغنتيت وبسهولة بواسطة التحكم سيمات وهناك طريقة ممتازة لتكوين هذه اجل
حرارة املعاجلة  للمواد الغري متبلورة او الزجاجية واليت حتتوي على اوكسيدات احلديد لغرض درجة و 

 ولدراسةجدا دقيقة من املغنتيت(.  جسيمات)ي الصغرية يف املدى النانو  بلوراتالتحضري السريع لل
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"مصفوفة ـــــــناطيسية ليف املدى النانوي واليت تنشأ بواسطة الدايمغبلورية سلوك حبات املغنتيت ال
 الزجاجية للبازلت".

ة يحرار طاقة يشكل البازلت زجاج اسود متجانس عندما يربد من احلالة املنصهرة.وتسليط 
اعلى من درجة حرارة التعدين ينتج لنا حبات السرياميك الزجاجية الدقيقة. ولغرض التحكم جبودة 

للنظام.  بلوراتية)تكوين االنوية( وتكوين السلوك عملية التنو  ةسسرياميك الزجاج من املهم درا
الزجاج على اوكسيد احلديد حيتوي النيوترون بزاوية صغرية". ولطاملا  تشتتوالذي يتم بعملية " 

الزجاج السرياميكي على املغنتيت)اوكسيد احلديد االسود( فأن اخلواص املغناطيسية هلذا حيتوي و 
 النظام جيب اخذها ابالعتبار.

فأن اخلواص املغناطيسية  زمن املعاجلةاو نقصان درجة حرارة املعاجلة احلرارية او عند زايدة 
سلوك مغناطيسي خمتلف يعتمد على حجم  ةمظهر  تشارك يف طور املغنتيت  Feاحلديد اليوانت 

اجلزيئة طاملا اهنا تعتمد على برانمج املعاملة احلرارية. وهذا السلوك يعتمد بصورة حرجة على درجة 
 احلرارة عند االخذ ابلقياسات املغناطيسية.

النانو للمغنتيت هي سوبر ابرامغناطيسية عند درجة حرارة اقل من درجة حرارة  سيماتاجل
. هذه التكوينات سيماتاملغناطيسي للمغنتيت املضخم نتيجة لألرخاء السريع ملغناطيسية اجلالتحول 

 اجلسيم،على درجة حرارة وحجم  ةاخل املادة معتمداو اليت مت اعادة تكوينها حتدث ابستمرار د
 °Kيف درجة حرارة غرفة  جدا ولكن الزمن الالزم هلذه العملية يعرف بزمن االرخاء ويكون سريع

)والذي يعين وقت ارخاء قليل(. وتصبح اقل سرعة)وقت ارخاء اكثر( عند تربيد املادة لدرجة 300
من الضروري الكشف عن جزيئات املغنتيت اليت تظهر خواص كلفن ف   4حرارة اهلليوم السائل عند 

 سوبر ابرامغناطيسية مع وقت ارخاء جدا سريع لغرض فهم سلوكها املميز.
وكما قلنا سابقا هذا يعتمد كذلك على نوع ودرجة حرارة القياسات. كمثال عند درجة حرارة 

النانو قد تظهر كمواد  سيمات( فان اجل(𝑻𝑩 اقل من درجة حرارة مايسمى بدرجة حرارة احلجب 
 سيمات( بعض اجل(𝑻𝑩 ولكن عند درجة حرارة اعلى من  ،قليلة النفاذية املغناطيسية)ارخاء ابطء(

تظهر لنا ابرامغناطيسية)ارخاء اسرع(. وميكن مالحظة الظاهرة نفسها يف حجم جزيئات النانو)ابعاد 
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كلما كانت عملية االرخاء   سيمجزيئات النانو للمغنتيت او اي طور مغناطيسي( كلما قل حجم اجل
 اسرع وهلذا تكون اجلزيئات سوبر ابرامغناطيسية والعكس صحيح.

ابروكسني ( Pyroxene)هنا نتيجة زجاج البازلت عرفت أباملغناطيسية ل اخلواصان 
(,Mg𝑭𝒆𝟐+)3SiO  وجزيئات املغنتيت املوزعة يف جزء صغري داخل مصفوفة السيليكا الغري

µمغناطيسية. يف البايروكسني ايوانت احلديد لديها عزم مغناطيسي 
𝑭𝒆𝟐+

يتصرف كأقطاب  
للبارامغناطيسية.ووفقا للعامل ستونر  (Langevin) بنظرية النكفني وصفوالذي  ،مغناطيسية حرة

ة µفان قيم
𝑭𝒆𝟐+

ديد. ووفقا لنظرية ـــــــــللح emu/g 540ريبا ـــــــاوي تقــــــتس 
 للمادة املعطاة يصاغ كااليت Mالعزم املغناطيسي احملدد  (Langevin)الينكفني

M=Nµ𝟐H/3𝑲𝑩T 
 تدل على ارقام ايوانت احلديد  N  ،H ،K  ،T حيث ان 

طيف ان  .ميكن قياسها بواسطة حتليالت لورنز خلطو  الشدة Nقيمة  انيف هذه احلالة 
 .TوHاىل ميكن ان تقدر لكل قيمة  +𝑭𝒆𝟐موسباور حيث ان املسامهة املغناطيسية اليوانت 

فة النفاذية املغناطيسية البنية. ويعترب مادة ضعي بلوري (كعب)املعكوس املسبينل ذو الاملغنتيت 
يف درجة  92emu/gيف حالة التشبع املغناطيسي وكلفن    851  وبدرجة حرارة كوري تساوي 

)مغنتيت مضخم(. يف حالة تعاملنا مع  °0kيف درجة حرارة emu/g 98و  °300Kحرارة 
مفرد وطاقة حرارية يف درجة  مقاطعةابلغة الصغر من املغنتيت حيث ان لكل واحدة بنية  سيماتج

حرارة التجربة ميكن ان تكون كافية ملعادلة املغناطيسية لتجميع اجلزيئات يف زمن اقل من زمن 
. وهذا السلوك يطلق (نانويةفائقة الدقة ال سيماتالتجربة)مبعىن اخر التجربة التستطيع كشف اجل

 .عليه السوبر ابرامغناطيسية
)السوبر سيماتصغري اجل قاطعةة ملغنتيت مفرد املان سلوك جمموعة ابرامغناطيسي

 سيماتتظهر لنا عزم مغناطيسي كبري. ان العزم املغناطيسي الكلي جملموعة من اجل )ابرامغناطيسية
يعرب عنها  𝑽𝒔موجودة يف عينة احلجم  𝑻𝑩الغري متفاعلة مغناطيسيا فوق درجة حرارة احلجب 

 :ابلعالقة التالية
M (𝑯𝒆𝒙𝒕, T) = ∫ 𝑵(𝑽)𝑴𝒔 

 𝑽𝒔
𝟎

(T) VL (α) dV    … (10-2) 
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 Tهو التشبع املغناطيسي عند درجة حرارة  𝑴𝒔(T)حيث ان 
N (V) للحجم  سيماتهو عدد اجلV يف العينة 

α  =𝑴𝒔(T) V𝑯𝒆𝒙𝒕/𝑲𝑩T 
L (α)  النكفن دالةهو (Langevin). 

 مقاطعةيكون مفيد عندما جزيئة  4-10من املهم هنا ذكر ان سلوك مقارب معني للمعادلة 
املغنطة ميكن ان يعرب عنها ابلعالقة ، مفردة لديها تباين للتناظر املكعب كما يف املغنتيت املضخم

 →1𝑯𝒆𝒙𝒕التالية ألي اجتاه كان للمجال املغناطيسي املسلط

M (𝑯𝒆𝒙𝒕, T) =  𝑴𝒔 𝑻
𝟐𝑯𝒆𝒙𝒕

𝟑𝑲𝑩𝑻
 ∫ 𝑵(𝑽)𝑽𝟐
𝑽𝒔
𝟎

 dV = 
𝑵𝑴𝒔𝑻

𝟐𝑯𝒆𝒙𝒕 
𝑽𝟐
→  

𝟑𝑲𝑩𝑻
 … (11-4) 

𝑯𝒆𝒙𝒕 →∞ 
M (𝑯𝒆𝒙𝒕,T) = ∫ 𝑵(𝑽)

𝑽𝒔
𝟎

𝑴𝒔(T) V dV - 𝑲𝑩 𝑻
𝑯𝒆𝒙𝒕

 ∫ 𝑵(𝑽)𝒅𝑽
𝑽𝒔
𝟎

 
N𝑴𝒔(T) 

𝑽
→ - 𝑵𝑲𝑩𝑻

𝑯𝒆𝒙𝒕
     … (12-4) 

حيث ان 
𝑽
 معدل احلجم جلزيئات املغنتيت. →

 Mتدل على ان املغناطيسية 4-10تعتمد على درجة احلرارة, فان املعادلة   Mعندما تكون تكون 
هذا يعين ان املنحى املغناطيسي عند درجات حرارة خمتلفة جيب ان يقع  𝑯𝒆𝒙𝒕/Tهي وظيفة ل 

السوبر ابرامغناطيسية تالزم  اجلسيماتوهذا يعين ان مغناطيسية  𝑯𝒆𝒙𝒕,Tعلى الرسم البياين ل 
 النكفن الكالسيكيةدالة 

M=𝑴𝒔[𝐜𝐨𝐭𝐡 (µ 𝑯𝒆𝒙𝒕/𝑲𝑩𝑻)-( 𝟕𝑲𝑩𝑻/µ𝑯𝒆𝒙𝒕)] … (13-4) 
 B-Hوالتظهر اي حلقات هسرتة يف الرسم البياين ل 

وللجزيئات املغناطيسية يف التوازن احلراري)حالة السوبر ابرامغناطيسية(,احلساسية املغناطيسية 
. بينما الوصول لالشباع حمكوم 12-4االكرب كما يف املعادلة  سيماتتكون حساسة جدا للج

الصغرية. عندما يكون منحىن املغناطيسية عند درجة احلرارة املعطاة تظهر حلقات  سيماتابجل
 سيمجيب ان تكون قياس لكمية املادة املغناطيسية مع حجم اجل 𝑴𝑹املغناطيسية املتبقية ، هسرتة

 بني يف هذه Bean و Jacobويكون اكرب من قيمته يف التوازن احلراري. ووفقا للعاملني جيكوب
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𝟏يكون مساوي اىل  𝑴𝑹احلالة, 
𝟐⁄ 𝑴𝒔 حيث ان ,𝑴𝒔  قيمة املغناطيسية يف احلالة املشبعة

 جممعة ومستقلة واليت يكون ترتيبها بصورة عشوائية. سيماتجل
. الرسم K°300-4القياسات املغناطيسية واليت اخذت بني  ،900و  700وللنموذجني ال 

.يظهر لنا يف ان 700هو فقط لعينة ال  𝑯𝒆𝒙𝒕/Tمع M ـــــــل (9-4املوضح يف شكل ) البياين
ومن الواضح اهنا تلتزم بوظيفة النكفن ، °300Kو K°77منحنيات املغناطيسية تتطابق عند 

 .4-12للمعادلة 
ان شكل املنحىن هو مشابه لذلك املتحقق جلزيئات املغنتيت املضمنة يف مصفوفة الكاربون 

النانو مغنتيت حىت عند درجة  سيماتسلوك السوبر ابرامغناطيسية جلالغين اخلامل. وهذا يؤكد لنا 
املادة الشبه مغناطيسية هي ذات ابعاد  سيمات.  وهذا يظهر لنا ايضا ان كمية جK°77حرارة 

 اننوية وذات مشاركة قليلة.

 
  K°77وK°300درجة حرارة  لكال 𝑯𝒆𝒙𝒕/Tل دالة منحيات املغناطيسية كاملواقع الفائقة  (: 0-4)الشكل

 700للعينة 
يظهر امنا  مغناطيسية   K°77على الرغم من حقيقة ان طيف مسباور عند درجة حرارة 

فائقة الدقة سداسية اخلطو )مادة شبه مغناطيسية( و طيف الرنني البارامغناطيسي لاللكرتون عند 
77°K    ان وقت  فأن سبب هذا السلوك 711يظهر رنني مادة شبه مغناطيسية هلذه العينة
  K°77( يف القياسات املغناطيسية عند درجة حرارة 𝝉𝒐𝒃𝒔( هو اقل بكثري من وقت )ʈاالرخاء)

   K°77,وهلذا فان اجلزيئات النانو للمغنتيت تظهر سوبر ابرامغناطيسية عند درجة احلرارة 
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, يدل على ان درجة حرارة   K°77حظ وجود حلقات هسرتة يف درجة احلرارة ومبا انه مل يال
عند درجة حرارة  𝑴𝒔. املالحظ ايضا ان قيمة   K°77هي اقل من  700احلجب هلذه العينة 

4°K  5.97و  6.73تساوي  900والعينة  700للعينةemu/g  على التوايل. وهذا يظهر لنا
وهو كذلك مبني  700يف حالة الشبه املغناطيسية اكثر بقليل يف العينة  Fe احلديد ان عدد ايوانت

 .K°4انت مسباور عند ايف بي
 (Materials preparation) ضري املوادـــــــــــــحت :4-11

حتتوي على   هذه االحجار ان االحجار البازالتية موجودة بوفرة يف الطبيعة)قشرة االرض(. 
 فمثالً كمية كبرية من اوكسيد احلديد فهذا يعين ابلتاكيد اهنا حتتوي على نوع من اخلواص املغناطيسية.

عن احجار البازلت املستخرجة من احد اجلبال يف الوالايت املتحدة واليت تكون مكوانهتا الكيميائية 
  2SiO  ,14% 3O2Al  ,12.8% 3O2Fe  ,9.3%CaO  ,6.4% %52من : 

MgO  ,3.2% O2Na  ,1.2% O2K  ,1% O2Ti 
اىل مسحوق  تكسر االحجار البازلية وتطحنحيث كل هذه املواد اخلام تعاجل ويصنع منها الزجاج 

ملدة C 1500ة كبرية من البالتينيوم يف درجة حرارة دقدقيق ومن مث تصهر مرتني للمجانسة يف بو 
ومن  ,C 525ساعة. وبعد صب لوحات كبرية من الزجاج تربد بصورة بطيئة عند درجة حرارة  16
ومن الرسم  C/min 3حرارة درجة يف معدل يف قياس نقطة حتول السائل عمل جتربة تعددية تمث 

وابلتايل  C  635افرتاض درجة احلرارة االنتقالية للزجاج تساويو  L/L₀ Vs. T∆البياين ل 
 Cسم ومت معاجلتها حراراي عند درجة حرارة 1 ×سم 1الزجاج اىل مربعات صغرية يقطع 

مناذج( لكي يتم عليها دراسة  ةساعات)مخس 8ابلتتابع ملدة  600,650,700,800,900
ودراسات اخرى, هناك ستة مناذج رئيسية من ضمنها النموذج املربد ببطئ والذي  رتكيب البلوريال

 .((blank)زجاجية معدة للتشكيل  البلورات )قطعة يسمى زجاج
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 ينيةسال –شعة االالنانو وبياانت  جسيمات :4-11-1
ray data -Particles and x -Nano 

 ةشعواليت تعتمد على شدة اال ينيةسالشعة االسجلت قياسات احنراف  ،يف النماذج الستة اعاله
I(Ɵ)  عند زوااي احنراف خمتلفةƟ 2 : واعتمادا على قانون احنراف براغ 

 nλ=2d sin Ɵ 
 حيث ان

λ  طول موجة اشعاع الCu𝑲𝒂 
d املسافة الذرية الداخلية 

, 650و  600يف مناذج ال  لستخدامايف الزجاج  بلوريةحيث لوحظ عدم وجود القمة 
اقوى  700للنموذج اليت تظهر لديها بنية سبينل عكسي  4O3Feالقمم الناتتجة من املغنتيت  

 d 2.5Åقمة كانت عند مسافة 
هناك قمم نتيجة للمغنتيت  وكذلك نتيجة للربوكسني  900و 800ابلنسبة للنماذج 

(pyroxene) )6O2CaMgSi(  ومعطيا اقوى قمة عند مسافةd Å2.97  ان اضافة بعض
 650املغنتيت يف النموذج  وجود. يظهر (TEM)االطوار اجملهر االكرتوين الدقيق االنتقايل 

االشعة ومن بياانت  حيتواين خليطا من االطوار 900و800, بينما النوذجني 700والنموذج 
. ومن موجود (pyroxene)اليوجد ختمني كمي اىل كميات مغناطيسية والبريوكسني  السينية

 2.5Åللمغنتيت مخنت من قمم املغنتيت عند جسيمات احجام املعروفة, فان  ودجنرمعادلة شر 
واليت وجد احجامها ابلتتابع  650,700,800,900للنماذج 

4.5nm,5.5nm,6.4nm,7.K0nm   . تشار ندراسة مفصلة لزاوية اومن خالل
 اىل اليت وجدتجيب ان تكون مشاهبه  اجلسيموجدت انه حجم  700االلكرتون الصغرية للنموذج 

حجم اجلسيمات يكون  ان هذه البياانت ميكن القول أبن توزيعالسينية  بواسطة  بياانت االشعة 
 .متاماً ضيق مع هذه الدراسة
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 اننوية مغناطيسية سمياتجل التمغنطبياانت  :4-11
particles of magnetite  -Magnetization data of Nano 

للمجال املغناطيسي. ابلنسبة  وكذلك كدالةالقياسات عند درجات حرارة خمتلفة  جيب اجراء
( فان القياسات املغناطيسية 7nm)900( و 5.5nm)700النماذج  املعد للتشكيلللزجاج 

(M)   للمدى الواسع للمجال املغناطيسي  كدالةاخذت يف توازن مغناطيسي قياسيH  60و0بني  
 .K800( و K°4عند درجات حرارة خمتلفة بني درجة حرارة اهلليوم السائل)(KG)كيلوكاوس 

   270ت اخذت يف درجة حرارة واحدةفان القياسا (Ms)والجل ختمني قيم مغناطيسية التشبع 
تزداد بصورة  Ms 600ومناذج  (blank)املعد للتشكيل لكل النماذج الستة. للزجاج كلفن 

عند  وتشبع  (H)تزداد بصورة غري خطية مع  (Ms)بينما لبقية النماذج  (H) خطية مع 
H=50KG،  300   هسرتة عند درجة احلرارة مناذج بني والتوجد اي  الربمواليت يكون عندها 

  كلفن.
درجات احلرارة للنماذج  مقابلرمست كلفن 270 عند حرارة  (Ms)يف البداية فان قيم 

 8حلرارية بقي اثبت عند  ملة. وقت املعا11-4يف الشكل كما موضحة ة حراراي  ملالستة املعا
مميز يف كل منوذج وابالفرتاض انه اليوجد  جسيماتساعات لكل هذه النماذج والذي يعين ان حجم 

 اجلسيمات ملةالنانو او على االقل التوزيع حمدود جدا يف كل منوذج. وهذا ميثل معا جلسيماتتوزيع 
النانو للمغنتيت داخل املصفوفة الزجاجية ولطاملا اخلواص املغناطيسية هي حساسة جدا حلجم 

 نوي.وحىت يف النطاقات الضيقة للحجم النا اجلسيم
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 .ة احلراريةملمع درجة املعاكلفن  270عند  Msمغناطيسية التشبع  (: 11-4)شكل 

 
 (blank glass)املعد للتشكيل للزجاج  Msلنا ان قيم  بنيي (11-4)ومن الشكل 

هي قليلة وتقريبا مهملة مبا اهنا تظهر سلوك ابرامغناطيسي مع قيم عزم ليست  600والعينات 
والذي قد يشر اىل عملية التنوية 625Cتزداد تقريبا عند درجة احلرارة  Msابلكبرية. بعدها قيم 

-625وهذه الزايدة تكون سريعة بني درجيت احلرارة  C 670لطور املغنتيت وصوال لدرجة احلرارة 
قليلة والذي  Msوبعدها حيدث تغيري ابملنحىن وتصبح الزايدة بقيمة  11-4كما يف الشكل   670

 .املغناطيسيةالنانو  اجلسيمات يعزى اىل عملية منو
سلوك فان ( التمغنط املشبعحالة مثال كمية فيزايئية)  عند وجودبصورة عامة يف معظم النظم الفيزايئية 

درجة احلرارة, ومن الشائع  مثلمتغري اتبع  ميل السلوك مقابلاملتغري املستقل يظهر تغيري ملحوظ يف 
ميكن القول  11-4االستنتاج ان هناك عمليتان فعالتان ومن تفسري البياانت املغناطيسية يف الشكل 

وهناك  C  625°-671للمغنتيت بني درجة احلرارة يةالنانو  للجسيماتان هناك عملية تنوية 
 °.C 671-011فعالة بني درجيت احلرارةمنو عمليات 

-611احلرارة  مدىيف  اجلسيماتلنا عالقة خطية مع زايدة حجم يظهر  Msكذلك 
اكثر من درجة  711-°611هي ملحوظة اكثر يف درجة احلرارة بني  Msوان زايدة °, 011
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يف احلالة الثانية يزداد, ولكن هناك زايدة  اجلسيماتحيث ان يف حجم  011-°711احلرارة بني 
نتيجة لقلة مشاركة  الصعبة غناطيسيةامللزايدة طور  بسببوالذي ميكن ان يتوقف  (Ms)بطيئة 

مسباور عند درجة اطياف . وهذا ميكن ان يالحظ ايضا ببياانت الفائقة ابرامغناطيسية جسيمات
السطحية  Fe. وابالضافة اىل ذلك ميكن ان حتدث نتيجة لزايدة ختفيف ايوانت K  311°احلرارة
 +𝑪𝒂𝟐+,𝑴𝒈𝟐غري مغناطيسية مثل  انت املوجبةااليو  ةتيت بواسطالنانو للمغن جسيماتعلى 

 والربم50KG=𝑯𝒆𝒙𝒕 حيث ان  K°4...اخل وتظهر كذلك يف طيف مسباور عند درجة احلرارة 
 النانو تظهر متوقفة. للجسيمات

تعزى لعملية اعادة توزيع  711-611يف درجة احلرارة بني  (Ms)ان الزايدة السريعة لقيمة 
للمغنتيت وفقا للعامل  يةالنانو  للجسيماتخالل عملية التنوية  (cation)االيوانت املوجبة 

 من املغنيتت يعرب عنه ابلعالقة التالية: للجزيئات املغناطيسية, فأن العزم املغناطيسي (Neel)نيل
𝑴𝜷 = (4+2𝜸)𝝁𝑩 … (13-4) 

 حيث ان
 𝛄 معامل اخلواص لبنية السبينل العكسي 
 𝝁𝑩 الشحنات املوجبة يف عملية توزيع  ون بوريتاثبت مغن(cation)  يف احلالة غري االعتيادية فان

𝟎 < 𝛄 < للمغنتيت ميكن  يةالنانو  اجلسيماتمقرتنة مع زايدة عدد وحجم   𝛄ان زايدة قيمة  𝟏
 700--600بني درجيت احلرارة   Msحساهبا للزايدة السريعة احلاصلة لقيمة 

. هذا مفسر بنقصان  Fe احلديد زايدة التماثل اليوانتومن الواضح فان الزايدة  تقرتن مع 
ة ملدرجة حرارة املعامدى يف  (Isomer)انقسام االقطاب الرابعية وزايدة التحول املتشابه االجزاء 

تزداد كلفن  300عند درجة حرارة مقاربة ل Ms. ان قيمة 12-4يف الشكل  احلرارية كما موضح
(. بينما 20nm-75nmاملضخم النقي يف احلجم اجلزيئي مبدى)يف حالة املغنتيت  %70حبوايل 

بني  للجسيمات. وحبدود احلجم النانو C 650--900بني درجيت احلرارة  %50تزداد حبوايل 
7nm - 4.5nm -   النانو الدقيقة للمغنتيت املضمن يف  للجسيماتتظهر سلوك مميز مما

 مصفوفة زجاجية.
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  درجة احلرارة واجملال املغناطيسي تغيري 4-11-1
Variation of temperature of magnetic field  

 ( كنتيجةكلفن4,77,300 عند درجات حرارة خمتلفة ) emu/g ـــــالبياانت املغناطيسية املقاسة ب
 700, النماذج املعد للعملللزجاج  kgz  60فوق ال   𝑯𝒆𝒙𝒕للمجال املغناطيسي املسلط  دالة

 جسيماتعلى وكنتيجة لقابلية املواد احملتوية ( 11-4)مثرية لالهتمام وكما موضح ابلشكل  900و
كل منوذج سلط عليه   ،(remamanance)لمجال املغناطيسيل اكرهتاذتفظ بالنانو للمغنتيت حت

كنتيجة   تدرساليت  (M) ختمنيبعد ذلك  ،قبل كل جتربة كلفن300  جمال متناوب عند درجة
هذه  kg  9.56يساوي 𝑯𝒆𝒙𝒕مع اجملال املغناطيسي املسلط  كلفن 800 حرارة اعلى منلدرجة 

 (.11-4)البياانت تظهر يف الشكل 
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 للمجال املغناطيسي عند درجات حرارة خمتلفة. دالةك  التمغنط (:11-4)شكل 

 

كما يف الشكل   M(H)للمجال املغناطيسي  كدالةاملختربية   التمغنطيف حتليل كل منحنيات 
جزء البارامغناطيسية للمسامهة ( 11-4)يف الشكل  M(T)حلرارة لدرجة ا كدالة (4-12)

واليت كانت اول استنتاج من قيم  ،واليت قدرت بتحليالت لورنز لبياانت مسباور +𝑭𝒆𝟐ابيوانت 
M(H)وM(T)  وجيب مالحظ ان هذا التصحيح هو ضروري ويتم عند .𝝁𝑭𝒆𝟐+  =

540emu/g   للحديد و𝑵𝑭𝒆𝟐+  =𝟑. 𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟒  mol/g يف هذه احلالة للزجاج 
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 H= 9.56 KGلدرجة احلرارة  دالةك  التمغنط (:12-4)شكل 

 
 املعد للتشكيلاخلواص املغناطيسية للزجاج  : 4-11-2

Magnatic characteristic of blank glasses 
 منوذج هو املعدل للتشكيلالغرفة وجد ان طيف مسباور للزجاج حرارة يف درجة 

-4)كما يف الشكل   M(H)للمجال املغناطيسي  كدالةعزم املغناطيسي  ال مت قياسبارامغناطيسي. لل
 ميكن توضحيه ابلعالقة التالية: K°300منحىن التجربة عند درجة حرارة ( 14

M = (N’𝝁’𝟐H)/3𝑲𝑩T         … (14-4) 
مغناطيسية وبدون اي ايف حالة البار  (Fe)احلديد ايوانت من   𝝁  =441emu/g حيث ان 
يف حالة  Feمن ايوانت  %80تساوي تقريبا ’N  (Remenance)ان قيمةافرتاض 

-4)جدول  (Remenance)من قيمة البقااي املغناطيسيةكلفن 4 البارامغناطيسية. عند درجة 
  50emu/gة التشبع املغناطيسي تساوي ممغناطيسية تقدر ابفرتاض قي ه( فان املسامهة الشب1

.يف درجة احلرارة املنخفضة هذه فان املسامهة الشبه  700للجزيئات النانو للمغنتيت كما يف النموذج
 .%5مغناطيسية تقدر حبوايل 
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 ( بياانت موسرب للجسيمات املغناطيسية النانوية1-4جدول )
4° k % 

Ferri 
4° k % 

Superpara 
4° k % 

2+Fe 
300° k % 

Ferri 
300° k % 

Superpara 
300° k % 

2+Fe 
درجة حرارة 

 املعامل 
- - - - 79.0 21.0 As- 

annealed 
- - - - 78.0 22.0 600 

58.5 16.5 25.0 - 80.5 19.5 650 
79.0 2.0 19.0 - 84.5 15.5 700 
65.0 10.0 25.0 42.5 37.0 20.5 800 
64.0 18.0 18.0 56.0 29.0 15.0 900 

 
فان اخلط املنقط يعين ان مشاركة البارمغناطيسية  13-4شكل  M=ƒ  (T)جتربة ومن

يف هذا التحليل  14-4مؤشرة يف الشكل  ᵪ−𝟏  =H/Mهي حمسومة, قيمة  +𝑭𝒆𝟐اليوانت 
. كلفن  4 مغناطيسية مهلت ابلنظر لقيمة البقااي املغناطيسية الصغرية عند درجة احلرارةالفريو املسامهة 

 emu/g= ‘µ 390و ᵪ−𝟏 =T/N’µ’ 𝑲𝑩  3ومع  Tخطية ل دالةهي  ᵪ−𝟏يتبني لنا ان 
( ولكن  emu/g 400 من احلديد.هذه القيمة هي بطريقة ما اقل من القيمة املخمنة السابقة )

 .+𝑭𝒆𝟐بنفس قيمة املغنتيت. هذا االختالف نتيجة الختالف مسامهة 
 

 900 , 700اخلواص املغناطيسية للعينات  :4-11-3
Magnetic charateristics of 700, 900 samples  

 011و  711وضحت فقط للعينات التزايدية  Hان سلوك زايدة قيمة 13-4يف الشكل 
املغناطيسية  التخلفقيمة  ومت تقدير K°4عند درجات حرارة خمتلفة. عند درجة حرارة 

(Remanace) جدا متشاهبة لنصف قيمة تلك يف  011و  711للعينات𝑴𝟔𝟎𝑲𝑮-
𝑴𝑭𝒆𝟐+  وفقا ل𝑴𝒔 = 𝟏 𝟐⁄ 𝑴𝑹  اجلسيماتكل   هذه ان يف درجة احلرارة على . هذا يدل 

 blocking)النموذجني هي ابلتاكيد حتت درجة حرارة احلجب  ينللمغنتيت يف هذ يةالنانو 
temperature) ضعيفة مغناطيسي  جسيمات وايضا تسلك سلوك. 
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ومن هذه البياانت عند درجة احلرارة املنخفضة تلك جملاالت مغناطيسية  011و 711وللنماذج 
M=ƒ(𝟏 ـــمت رسم منحنيات ل +𝑭𝒆𝟐خمتلفلة بعد استنتاج مسامهة ايوانت 

𝑯
قيم عزومها الستقرار  (

 واليت تساوي  ∞=Hاملغناطيسية عند 
 للزجاج  4.05emu/gويساوي  M(T= 4°K, H=∞)فان  711للنموذج  .1
 للزجاج emu/g 5.85ويساوي  M(T=4°K, H=∞)فان  011للنموذج  .2

اجملال   ستقامة ابالربوم تصطف فان كل   ∞=Hو  T= 4°Kانه عند  افرتاض من الواضح
ال بدون اي جم K°4عند  الفريو مغناطيسيةاملغناطيسي املسلط. ان نسبة املغنتيت يف احلالة 

  2𝑴𝑹/Mتساوي تعطى بواسطة نسبة مغناطيسي مسلط 
(T= 4°K, H=∞)  .هذه البياانت تتوافق مع البينات املستخرجة من بياانت مسباور 

 الفريويف حالة  يةالنانو  للجسيماتفان قيم التشبع املغناطيسي  M(T= 4°K, H=∞)من قيم 
 :كما يليمغناطيسية تقدر  

=  اجلسيمللمغنتيت) حجم  Ms(T= 4°K, H=∞)  =51 emu/g 711للنموذج  .1
5.5nm) 

=  اجلسيمللمغنتيت ) حجم  Ms(T= 4°K, H=∞)  =50 emu/g 011للنموذج  .2
7(nm 

  emu/g 08هذه القيم اقل من القيم املغناطيسية للمغنتيت املضخم واليت تساوي 

 
 .املعد للتشكيللدرجة احلرارة الزجاج  كدالةالنفاذية املغناطيسية العكسية   (:13-4)شكل 
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. وكما اجلسيماتابالختالف حبجم  نتيجة  ان االختالف بني هذه القيم ميكن ان يفسر
عند  الربم. ان احنناء 011اصغر منها يف النموذج  711يف النموذج  اجلسيمموضح اعاله فان حجم 

وهلذا فان احملصلة املغناطيسية تكون  711يكون اكثر تكرار يف النموذج  ينالنانو  اجلسيمسطح 
بنظر  Msمصطفة ابجتاه واحد. فاذا اخذان  هذا االختالف يف  العزوماصغر منها عندما تكون كل 

وبعد   K°4عند درجة احلرارة  011والنموذج  711للنموذج  M=ƒ(H)االعتبار فان منحنيات 
. يف هذا التحليل فان املسامهة من (14-4)تكون متشاهبة كما يف الشكل   +𝑭𝒆𝟐استنتاج مسامهة

 مغناطيسية التؤخذ بنظر االعتبار.الفريو من املغنتيت والذي اليكون يف حالة  %21اىل  15
من التشبع املغناطيسي يتم احتواءه حىت عندما يكون اجملال املغناطيسي املسلط  %01يالحظ ان 

 صغري.
النانو  جسيماتاملغناطيسية تعطي مقدار التخلف قيم بقااي ° K77عند درجة حرارة 

النانو  اجلسيماتان مسامهة  .K311°اىل  4فريومغناطيسية أبفرتاض التشبع املغناطيسي اثبت من 
واليت  ƒ(H)  𝑴𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓 =السوبر ابرامغناطيسية ميكن ان تقدر عند كل قيمة جمال مغناطيسي

و حالة الفريميغناطيسية من العزم املغناطيسي التجرييب. واخر قيمة  +𝑭𝒆𝟐تقدر بطرح مسامهات 
𝑴𝒔 = 𝟏حتسب من قيمة البقااي املغناطيسية ل  𝟐⁄ 𝑴𝑹 وبفرض منو الفريميغناطيسي= ƒ(H) 

𝑴𝒇𝒊𝒓𝒓𝒊  واليت هي مشاهبه للقيمة اليت وجدت عندK4° ( 14-4شكل.) 

 
𝑭𝒆𝟐+ (b )( بعد حسم مشاركة (K4° aعند درجة حرارة  التمغنطاملغناطيسية مقابل اجملال  (:14-4)شكل 

 Ms 900/ Ms 700مضروبة ابلنسبة بني  Mقيمة 
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رمست  T 𝑯𝒆𝒙𝒕/نتيجة املسامهة السوبر ابرامغناطيسية مقابل Mقيم  (15-4)يف الشكل 
° K77. منحنيات املغناطيسية ترتاكب عند درجة حرارة 011و النموذج  711لكل من النموذج 

لنكفني. ومن اجلزء االعلى للمنحنيات فان متوسط قطر اجلزيئة  دالةوتتناسب مع ° K311و 
. اجلزيئات 5.4النانو السوبر ابرامغناطيسية تقدر ابملعادلة  للجسيمات  𝑴𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓وم التشبعز وع

تخدم . اجلزء االسفل من املنحيات اليس011اصغر من تلك يف النموذج  711النانو يف النموذج 
 %21لكون الدقة يف هذا اجلزء ضعيفة. ان هذا السلوك البارامغناطيسي يثبت الفرضية االوىل ابن 

من ايوانت احلديد هي يف حالة البارامغناطيسية, البعض يف حالة الفريميغناطيسية وايوانت احلديد 
 غناطيسية.ماملتعادلة هي يف حالة السوبرابرا

 
و  k°77يف درجة حرارة  TextH/ميثل منحين املواقع للمواد البارو الفائقة للجسيمات مقابل  (:51-4)شكل 

300°k 
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 )نسبة احلجوم املغناطيسية(كدالة لدرجة احلرارة  مغناطيسية للجسيمات الفريو مسامهة  (:16-4)شكل 

H=9.56 kg 
 %81ال  التخلفيةميكن شرحها ابفرتاض ان كل  011و  711للنماذج  M = ƒ(T)منحنيات 

 من ايوانت احلديد هي يف حالة فريميغناطيسية او سوبرابرامغناطيسية للمغنتيت وهذا يعين ان:
N(𝑽)𝒇𝒆𝒓𝒓𝒊 + N(𝑽)𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓احلجم املغناطيسي الكلي = اثبت = 

النانو فريميغناطيسية تتحول اىل سوبر ابرامغناطيسية نتيجة  اجلسيماتوبزايدة درجة احلرارة بعض 
 النانو تتقلب بصورة سريعة وميكن صياغتها كااليت: اجلسيماتيف  لربما ←لوقت االرخاء السريع 

M = 𝑴𝒔−𝑭𝒆𝒓𝒓𝒊[𝑵(𝑽)]𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓+𝑴𝒔−𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓[𝑵(𝑽)]𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓[coth α – 1/α] 
 حيث ان 

α=𝑴𝒔−𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓 𝑽𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝑯𝒆𝒙𝒕/𝑲𝑩T 
يفرتض ان تكون معتمدة على درجة احلرارة يف نفس حالة  𝑴𝒔−𝑭𝒆𝒓𝒓𝒊و  𝑴𝒔−𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓كال من 
𝑭𝒆𝟑𝑶𝟒ولكل درجة حرارة من املمكن حساب  (15-4)كما هو موضح يف الشكل ،املضخم .

كوظيفة لدرجة   011و 711للنموذج ( 16-4)كسر الفريمغناطيسية%. هذا موضح يف الشكل 
وبزايدة درجة احلرارة فان نسبة اجلزيئات النانو فريميغناطيسية تقل. وميكن  H = 9.56KGاحلرارة 
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. ان درجة T>800°Kالقول ان كل اجلزيئات النانو يف حالة البارامغناطيسية عند درجة احلرارة 
 .K°851احلرارة هذه هي اقل من درجة كوري للمغنتيت املضخم 

 
 (H=9.56KGمسامهة اجلزيئات الفريميغناطيسية )حجم املغنتيت%( كوظيفة للحرارة ) (:17-4)شكل

 
شرة يف النموذج تينتج من قياس حجم اجلزيئة املن (17-4)فريق املنحنيات للشكل تان 

فان  711. درجة احلرارة تتناسب مع حجم اجلزيئة.يف النموذج 5.11كما يف الشكل   011و 711
فان هناك  اذكولكن متوسط القيمة يكون اصغر. وه 011انتشار اجلزيئة اكرب من النموذج  قياس

ضمن نطاق ضيق من قياسات اجلزيئة بني  011و 711تغيري حاد للسلوك املغناطيسي بني النموذج 
5.5nm  7.0وnm  او بني  5.3يف القسم  السينيةلبينات املكتشفة بواسطة االشعة كما يف ا
2.8nm  3.6وnm  .كما مت اجيادة بواسطة البياانت املغناطيسية 
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 تتناسب مع حجم اجلزيئة( Tقياس انتشار حجم اجلزيئة كوظيفة للحرارة )(: 18-4)شكل 

 يةالنانو  اجلسيماتالشبكي يف الفريت مع  التمدد : 4-11-4
Lattice Expasion in Ferrit with Nano particles 

امليكانيكي. اظهرت القياسات  للطحن جديدةبواسطة تقنية  يةالنانو  اجلسيمات مت حتضري 
بداللة  استعماالت جديدة مما ادى اىل يةالنانو  لجسيماتخواص جديدة لعتيادية الغناطيسية غري اامل

مرتبط  K°18. حتول حاد يف املغناطيسية عند درجة احلرارة اجلسيمالبنية مع النقصان يف حجم  متدد
ولكن احلركة الغري خطية  يةالنانو  اجلسيماتيف كن مالحظته مي الحيث  ,يالغري خط الربممع بنية 

 يةالنانو  اجلسيماتالنقصان يف املغناطيسية يف مت تفسري . رة يف جزيئات النانو للمغنتيتللغزول ظاه
اخلواص املغناطيسية للجسيمات  يف والذي يعزى اىل زايدة أتثري التشوه، شل( –منوذج )كور  وفق
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ابرا و تظهر صفات عازلة تكون اىل اوكسيد السينال. ان فريي املغناطيسية  (bulk)النانوية الصلبة 
اىل فريو مغناطيسية  (collinear)متسامتة )واقعة على خط مستقيم واحد(  (PM)مغناطيسية 

(FM)  سفل عند درجة حرارة اتى االتنتقلT= 45K  وانMF سامتة اىل غري متسامتة ويف  املت
وزايدة التماثل يف فرضية بلوش مع نقصان حجم اجلسيم يوضح بصورة  cTكل االحوال ان زايدة 

 .كة جلسيمات النانويةيغري اعتيادية والذي يعزى بتمدد الشب
كة يف مواد يينتج من نقصان عوامل الشب اجلسيم مبصورة عامة فان النقصان يف حج

منها  مكونة بعدد من الطرق يةكة يف املواد النانو يلتوسع الشب نتيجة توضيحاتالنانو.هناك عدة 
 والتغري يف تكافؤ الكايتوانت. الشحنات املوجبةاالوكسجني املنسق مع  حورمت التغري يف عدد

ن فأ متطابقة مع النماذج املضخمة يةاننو  جزيئاتعلى للمواد احملتوية حيود االشعة السينية ان منط 
لبنية السبينل  ةنسبحيود االشعة السينية و عدم وجود خطو  اضافية التماثل يف موقع قمة احنراف 

القياسية للنموذج املضخم يشري اىل انه الجيود اي حتول طوري بلوري يف املواد احملتوية على 
( للنموذج املضخم مع Tcالنانو. ان توافق العوامل املغناطيسية )العزم املغناطيسي و  جسيمات

(. ان غالف +3𝒅𝟓:M𝒏𝟐هي ثنائية التكافؤ) Mnالقيم املعلن عنها مسبقا يثبت ان ايوانت 
مع حالة  Mnكمية كافية من ايوانت   تكوينامليكانيكي ايضا يلعب دور يف  الطحناالرغون خالل 

 +(.4+ او 3ايونية اعلى )
 +M𝒏𝟑( ,5𝝁𝑩, العزم =  :3𝒅𝟓) +M𝒏𝟐 اىلالغالف اخلارجي  برمومبقارنة تكوين 

(3𝒅𝟒:  = 4, العزم𝝁𝑩),  M𝒏𝟒+ (3𝒅𝟑:  = 3, العزم𝝁𝑩),  وجد انه عند وجودM𝒏𝟒+ 
فان النقصان يف معامالت البنية الشبكية يكون متوقعا. ولذلك فان التغري يف حالة  +M𝒏𝟑او 

ة. ويشار هنا اىل ان يالبنية الشبك ددمتالتكافؤ او حتول الطور البلوري اليؤخذ بنظر االعتبار 
اليعزى للتغري يف حالة التكافؤ اليواانت  اجلسيمالنقصان يف العزم املغناطيسي مع النقصان يف حجم 

. وعلى اية حال فان النقصان يف العزم املغناطيسي يف املواد املغناطيسية اعاله احملتوية على Mnال 
 .(croe-shell)منوذج املدار االساسييبدو انه متطابق مع  يةالنانو  اجلسيمات
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الفرميغناطيسية يقرتح ان مشاركة الغالف  يةالنانو  للجسيمات )املدار االساسي(ان منوذج 
. ان البنية املايكروية للغالف واملتأثرة ابلتشوه ميكن ان يةالنانو  اجلسيماتسوف يسيطر على خواص 

 يف احد الطرق التالية: كيةبالبنية الش متددتؤثر على 
 يف بنية السطح( الربم ،احلر للغالف املتفكك )حدود احلبة الزائدجم احلزايدة  .1
 السطح. االيوانت املوجبةاالوكسجني مع  مواقعتقليل التماثل يف عدد  .2

والربم الغالف  برماالقرتان املرن بني  االساسي يقل بواسطة الربمعلى  الشبيكةضغط ان 
 .االساسي

 اجتاهيف احلقيقة هناك عدة عوامل مثل كسر الطول البلوري بعيد املدى للمواد املضخمة و 
 .املضخم رة واليت ختتلف عن النسيجالذ ضاءيف فالغالف  برم

يف اوكسيد السبينل يعتمد بقوة على كل من زاوية االصرة وطول  فائق التبادلومبا ان التفاعل 
جيب ان ينعكس  االساسواي تغيري يف تكوين الغزول يف الغالف او  ،B و  Aاملوقع  لربماالصرة 

 .يةالنانو  للجسيماتعلى التغيري يف اخلواص املغناطيسية 
يف  Bاملوقع  +𝑪𝒓𝟑اليت ليست ابستقامة واحدة بني عزوم  الربمان النقصان التدرجيي لبنية 

,وكما هو K°18ة عند درجة حرارة يتأثر ابختفاء التغري املفاجئ للمغناطيسي النانوية اجلسيمات
 مالحظ يف النموذج املضخم.

والذي يؤدي اىل نقصان  يةالنانو  اجلسيماتيف  Bاملوقع Cr-Crوهذا يؤدي لزايدة مسافة 
 Crبني عزوم  𝑱𝑩𝑩املباشر (antiferromagnetic) لفريو مغناطيسية الذي يعود لل اعفالت

  𝑱𝑨𝑩تبادلية للنسيج الداخلي  الفائقةوزايدة تفاعالت 
تظهر مغناطيسية قوية وتلقائية فوق درجة احلرارة   DCــــان البياانت للمغناطيسية ال

45°K .وهذا يؤكد لنا التحسني يف ترتيب الفريميغناطيسية يف  لنماذج اجلزيئات النانو
MnC𝒓𝟐𝑶𝟒 .للجزيئات النانو 
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 للمغنتيت يةالنانو  للجسيماتت مسباور اانبي :4-12
Masssbamer Data of Nano particales of Magnetite 

حتت درجة  و فائقاملتناهية الصغر للمغنتيت تظهر سلوك ابرا للجسيماتيف املدى النانوي 
نتيجة لالرخاء السريع  851°K (bulk)للجسيم املغناطيسي وري( يحرارة التحول املغناطيسي)ك

وقت االرخاء بقوة يعتمد  .السريع للربمواليت تنشأ من تقلب  يةالنانو  اجلسيماتللمغناطيسية يف 
(. للربومالتقلب السريع  منع)𝑻𝑩 شبعتحرارة الودرجة احلرارة املقاسة حتت درجة  اجلسيمعلى حجم 

 مغناطيسي.و تظهر سلوك فري  يةالنانو  اجلسيماتان هذه 
ور ميكن من خالهلا التحري عن مركبات احلديد.ولغرض دراسة تطور السلوك اان تقنية مسب

مت عمل حتليل طيفي مفصل ملسباور على مناذج  اجلسيملدرجة احلرارة وحجم  كدالةاملغناطيسي  
ة حراراي عند درجات حرارة خمتلفة مع او بدون جمال مغناطيسي مسلط والذي مللزجاج البازلت املعا

 يف املصوفة الزجاجية. يةالنانو  جسيماتة من نوعها على جعل منها اول دراس
عند درجة حرارة الغرفة ودرجة حرارة اهلليوم السائل  تور للنماذج الستة سجلاان طيف مسب

4°K .50فوق اىل ال مغناطيسي اجملKG  4عند درجة حرارة°K  ومصدر من𝑪𝒐𝟓𝟕  يف
يف الروديوم استخدم  𝑪𝒐𝟓𝟕بينما مصدر من  ،الكروميوم استخدم للقراءات عند درجة حرارة الغرفة

بواسطة العداد كشف عنها حيث مت ال KeV ɣ-rayes 14.4للقراءات االخرى.التقطت 
 –اشارة السرعة للمحول االلكرتو ان نقل املصدر بواسطة حمرك تسارع اثبت. مث التناسيب. 

حملل  time mode منوذج زمين وقد خزنت العدات يف ،ميكانيكي كانت بشكل مثلث متماثل
 .411 القنوات

لكل  (11-4)يف الشكل  موضحعند درجة حرارة الغرفة  ذور الذي اخاان طيف مسب
ميكن تفسريه كنتيجة لرتاكب ثنائيات وكما  011و811كل طيف ماعدا للنماذج   ،النماذج الستة

لثنائيات)كما يشاهد على نفس ا فسرفان الطيف  011و 811يشاهد يف حتليل لورنز. وللنماذج 
عرفت , و HFSشرة)بنية جدا دقيقة( تيف ابقي النماذج( ترتاكب مكونة ستة خطو  مغناطيسية من

 450Kو  410Kتقريبا يساوي  HFS الحقا كنتيجة للمغنتيت.اجملال املغناطيسي هلذه ال 
 ابلتعاقب هلذين النموذجني االخريين.
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االقل (∆)quadrupole رابعي قطبو  isomer shift(δ) حنراف املتساويان اال
( واليت ابلعادة متثل معدن احلديد, δ=1.05 ± 0.02 mm/secشدة هي نفسها لكل النماذج)

∆=2.02 ± 0.02 mm/sec 

 
كدالة لدرجة   311مقاس يف درجة  3Fe+يعرب االحنراف املتساوي والشق النصف رابعي اىل  (: 10-4)شكل 

 حرارة املعاملة احلرارية
 املعاملة )زايدة حجم اجلسيمات النانوية(للثنائيات الثانية رمست مقابل درجة حرارة  δو  ∆قيم 

. وعلى اية حال فان +𝑭𝒆𝟑. هذه القيم قريبة للقيم يف ايوانت ال 10-4شكل كما احلرارية  
 كيلاملعد للتشالتلغى بصورة كاملة. يف احلقيقة فان الثنائيات الثانية للزجاج  +𝑭𝒆𝟐مشاركة ايوانت 

 Feبينما يف بقية النماذج االربعة متثل ايوانت ، املعزولةFe متثل ايوانت ال 611و النموذج 
 .الفائقة واليت حتدد الحقاً بواسطة درجات احلرارةامغناطيسية و بار ال

 (: يبني بياانت موسر جلسيمات النانونية املغناطيسية2-4اجلدول )
 درجة التعامل احلراري

+2 300°k Fe
% 

300°k 
% Superpara 

 300°k Ferri
% 

%+2 4°k Fe 
 4°k Superpara

% 
% 4°k Ferri 

As-annealed 21 79 - - - - 
600 22 78 - - - - 
650 19.5 80.5 - 25 10.5 58.5 
700 15.5 84.5 - 19 2 79 
800 20.5 37 42.5 25 10 65 
900 15 29 56 18 18 64 
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نتيجة  3Fe+العائدة اىل املساهم املسيطر وهو ايوانت احلديد   δو  ∆لو فرضنا ان قيم 
+2Fe  الذي يبقى اثبت واملالحظ يف الثناايت االوىل. ان مدى درجة حرارة املعاملة احلرارية من

اىل النوذج  611يزداد من النموذج  +𝑭𝒆𝟑ان التماثل يف ايوانت  10-4مالحظتها يف الشكل 
و  ∆ ــــزايدة ال C°900واىل درجة  C°700مع التنوية والبلورة لطور املغنتيت. بعد درجة  711

حتدث نتيجة لالضطراب يف بنية املغنتيت نتيجة للكايتوانت  δوالنقصان الطفيف لل 
واليت نتجة بسبب  711(. اقصى كمية للمغنتيت تتشكل يف النموذج +𝑪𝒂𝟐+,𝑴𝟐االخرى)

 هلذا النموذج. δو اكرب  ∆كما تبني لنا عن طريق اصغر   +𝑭𝒆𝟑التماثل االمثل اليوانت 
مت احصاء املناطق حتت القمم لغاية ختمني كمي للمواقع املختلفة يف النماذج وكما يف اجلدول 

واليت فرضت ابهنا حرة يف كل النماذج  %22-15بني  +𝑭𝒆𝟐. يالحظ ان تركيز ايوانت (4-1)
واليت  %85 – 78بني  Feاملطابقة للثنائيات االقل شدة) الثنائيات االوىل(. وتركيز بقية ايوانت 

 711و 651واملطابقة للثنائيات الثانية. للنماذج  611فرضت حرة يف الزجاج الفارغ والنموذج 
الرتكيز  011و 811زيئات السوبر ابرامغناطيسية. للنماذج الرتكيز ميثل بصورة رئيسية تركيب اجل

بسبب  ،ابلتعاقب %20و  %37يف حالة السوبر مغناطيسية هي اقل بكثري عند  Feاليوانت 
ابلتعاقب. وهذا جيعل  %56و  %42.5وجود عدد معترب من ايوانت احلديد يف حالة التضخيم 
والذي يعترب مادة  HFSهو مالحظ يف من كشفها ممكن حىت يف درجة حرارة الغرفة وكما 

 فريميغناطيسية مضخمة.
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 K°4طيف مسباور عند  (: 21-4)شكل 

 يةاجملال الدقيق يف اجلزيئات النانو  : 4-12-1
Hyperfine field in Nano particles 

 611لكل النماذج ماعدا النموذج  K°4ور عند اطيف مسبميثل  21-4ان الشكل 
اجملال املغناطيسي الدقيق يف  زايدةحتصل كل النماذج فان  جدا  الواطئةاحلرارة  اتويالحظ يف درج

يوانت ال على تفاصيل انوية القائمةور الطيفية اويالحظ عند اجراء جتربة مسب .𝑭𝒆𝟓𝟕 ى  احلديدنو ل
 اجلسيماتلنفس يظهر سلوكان خمتلفان  ،وحىت يف نطاق ضيق من حجم اجلزيئة النانوية Feوذرات 
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النانوية ويف نفس املصفوفة الزجاجية عند درجات حرارة خمتلفة)بفضل ميكانيكية االرخاء 
سرعة االرخاء وابلتايل نستطيع  نقصانبسبب درجة احلرارة  نزول ان(. الربمللمغناطيسية او تقلب 

 التقا  او كشف نفس اجلزيئات يف شكلني خمتلفني)سوبر مغناطيسية و فريميغناطيسية(.
للزجاج  ضئيلةللطيف املغناطيسي تكون  HFSان خطو   (10-4) الشكل ويالحظ يف

عمل منحىن .ومت 011لغاية النموذج  651موذج الن يف. وتكون هذه اخلطو  املعد للتشكيل
لكون نسبة اخلطأ جدا كبرية وأبفرتاض  املعد للتشكيلبواسطة الكومبيوتر لكل طيف ماعدا زجاج 

. ومت عمل +𝑭𝒆𝟐يات مركزية وثنائيات اضافية نتيجة اليوانت الرتاكب للطيف املغناطيسي ثنائ
وابخذ فقط اربعة خطو   HFSالطيف املغناطيسي املختربي ابفرتاض حدوث تداخلني لطيفني 

اىل ايوانت  510KG   خارجية بنظر االعتبار. اجملال الدقيق الخر اربعة مناذج وجد يساوي تقريبا 
+3Fe .رابعي املواقع للمغناطيس التام 

عدا ا تتكون من وجود املغناطيس جلميع النماذج م 4kور يف درجة حرارة اان بياانت مسب
النماذج يعطي طيف انقسام  كل  منمنوذج من حتضري املغناطيس  611الزجاج املعد للتشكيل مع 

و  811عند درجة حرارة الغرفة ماعدا للنماذج  االنقسام املغناطيسيينتهي . K°4مغناطيسي عند 
نتيجة لالنقالابت السريعة او االرخاء السريع فوق درجة حرارة احلجب والذي يعترب سلوك  011

حتت درجة حرارة كوري للمغنتيت املضخم وفوق درجة حرارة ية اعتيادي جلزيئات املغنتيت النانو 
لنسيج املغنتيت ميكن ان يسبب عدة انعكاسات ابجتاه  او االهتزاز احلراري يةاحلجب, الطاقة احلرار 

وحتت درجة حرارة احلجب اجتاه املغناطيسية يبقى  املغناطيسية لكل جزيئة اننوية خالل وقت القياس.
 اثبت.

عدة دراسات على جزيئات صغرية من املغنتيت يف املستوى النانوي اثبتت ان اجملال اجريت 
 درجة حرارة احلجب اصغر من املوجود يف كرستاالت اكرب.املغناطيسي الدقيق املقسم حتت 

. حيث ان قيمة اجملال الدقيق هلذين 011و  811وكما مت اثباته ببياانت مسباور للنماذج 
ابلتعاقب. بينما يف املغنتيت املضخم  450KGو  410KGالنموذجني وجدت تساوي 

McNab  486وجدت تساويKGحلجم احلقيق . وهذه القيم وجدت نتيجة لظاهرة ا
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للجزيئات النانو للمغنتيت او بعبارة اخرى نتيجة مليكانيكية احلث املغناطيسي املشرتك واملقدمة 
 بواسطة العلماء مورب وتوبس.

الطاقة احلرارية او االهتزاز احلراري عند درجة حرارة التجربة تكون كافية ملوازنة املغناطيسية 
التجربة)حالة السوبر مغتناطيسية وانقالب الغزول او  وملدة من الوقت والذي يعترب اقل من وقت

جلزيئة النانو مقاطعة واحدة االرخاء السريع صعب حجبها فوق درجة حرارة احلجب(. يف تركيب 
يكون اكرب من تردد  والذي عنده العزم املغناطيسي يتقلب, ƒوحتت درجة حرارة كوري فان الرتدد 

اثنية, فاننا  𝟖−𝟏𝟎يساوي  (𝑽𝑳/1. ومبا ان وقت الضبط)𝑭𝒆𝟓𝟕النوية مسباور  𝑽𝑳 الساسيا
 .KV≈𝑲𝑩لكي يكون تباين الطاقة ابجلزيئة  10nmحنتاج جزيئات صغرية حبجم اقل من 

 𝑯𝒆𝒙𝒕 0 =وابفرتاض
τ= 𝝉𝟎exp(KV /𝑲𝑩  T)   … (4-8) 

 °180هو الوقت الالزم للعزم املغناطيسي لالنقالب  τ=1/ƒحيث ان 
 اثنية 𝟏𝟎−𝟏𝟎  𝟗−𝟏𝟎 -  عامل تردد اجلزيئيةوالذي يساوي 𝝉𝟎و  

K اثبت التباين 
V  النانو اجلسيمحجم 

𝑲𝑩  T الطاقة احلرارية 
  𝑽𝑳/1<<وابلتايل  كبري جدا  KV)املغنتيت املضخم( فان احلجم  الكبرية اجلسيماتيف 

τ . وقيمة𝑯𝒉𝒇  .يف اجلزيئات النانو الصغرية يف املغنتيت تكون اقل منها يف املغنتيت املضخم
 يةوميكن مالحظة ان ايوانت السطح لديها جمال دقيق اصغر من االيوانت يف داخل اجلزيئة النانو 

نتيجة لظاهرة السطح. ان النموذج املقدم من قبل مورب وتوبس فان احلاالت اليت لديها اقل قيمة 
تنتج من تقلب اجتاه املغناطيسية حول الطاقة املقابلة للمغناطيسية. ووضع مورف وتوبس  𝑯𝒉𝒇لل 

نتائجهما املختربية لطيف مسباور للجزيئات الالصغرية من املغنتيت بدون اخذ ابالعتبار ظاهرة 
 السطح ابحلسبان.
ة حرار  درجةوعند Vحبجم  للجسيمفان اجملال الدقيق  𝑲𝑩  T/KV << 1وابفرتاض 

T يعطى ابملعادلة 
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𝑯𝒉𝒇(V,T) = 𝑯𝒉𝒇(∞,T)[1-(𝑲𝑩  T/2KV)]     … (15-4) 
ببساطة اليعتمد على  𝑯𝒉𝒇فان T=0°Kومن اهم تطبيق هلذه املعادلة هو عندما تكون 

 حجم اجلزيئة.
( K°4ولغرض جتربة هذا النموذج فان جتربة مسباور جيب تؤخذ عند درجة حرارة قليلة جدا)

لكل النماذج  𝑯𝒉𝒇فان قيم  (13-4)مع مناذج خمتلفة احلجوم. وكما هو مالحظ يف الشكل 
 وعلى الرغم من اختالف حجومها. 510KGتساوي

عن طريق معرفة حجم اجلزيئة من خالل  Kاستخراج قيمة  (0-4)وميكن من خالل املعادلة 
XRD و𝑯𝒉𝒇  300من خالل طيف ال°K حيث وجد ان .K ــــهو رقم قريب لer/𝒄𝒎𝟑 
𝟏𝟎𝟔. 

 النانو للمغنتيت دقائقميل الغزول يف ال :4-12-2
Spin canting in Nano particles of magnetite  

 𝑯𝒆𝒙𝒕هناك بعض النتائج املثرية لالهتمام يف نتائج مسباور عند تسليط جمال مغناطيسي 
 + K°4و K,4°K°300عند  651. طيف مسباور للنموذج ray  𝜸 -موازي الجتاه

50KG 300عند  011. وللنموذج (21-4)يف الشكل  كما موضح°K,4°K  4و°K + 
10KG  4و°K + 50KG ويالحظ من الشكل االخري عند (21-4)يف الشكل  الحظي .

4°K0 = و 𝑯𝒆𝒙𝒕 10 = اخلط الطيفي الثاين واخلامس يكون مرئي. وعندماKG  𝑯𝒆𝒙𝒕 
هذه  50KG  𝑯𝒆𝒙𝒕 =  ولكن عند، اخلطو  الثانية واخلامسة بقيت مرئية مع بعض الشدة

موازي الجتاه العزم  ray  𝜸 -عندما يكون اجتاه ، ختتفي تقريبا ابلتشكيالت الطولية  اخلطو 
ن للنماذج . وجيب مالحظة ان عرض اخلطو  يبدء ابلنقصاFeاملغناطيسي املسلط اليوانت 

 زى اىل التشوه يف البنية الشبكية للمغنيت.يع والذي ميكن ان 011و651
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لزجاج البازلت املعاجل حراراي عند  K + 50KG°4و  K,4°K°300طيف مسباور عند  (:21-4)شكل 

650°C ساعات 8وملدة 
فان العزوم الغري متوازية هلا حجم غري متساوي تعطي زايدة  ،نيل للفريمغناطيسية لنظريةوطبقا 

يف جتربة مسباورفان اجملال الفعال  ray – 𝜸بصورة متوازية الجتاه  𝑯𝒆𝒙𝒕للعزم الكلي. عند تسليط 
 تعطى ابلعالقة التالية Bو Aلكل من البنية الشبكية  

𝑯𝒆𝒇𝒇 (A,B) = 𝑯𝒆𝒇𝒇(A,B) ±𝑯𝒆𝒙𝒕     … (16-4) 
هذا يعين  ray – 𝜸, = 0 ∆𝒎𝟏مسلط بصورة متوازية النتشار ال  𝑯𝒆𝒙𝒕عندما يكون 

ان اخلطو  الثانية واخلامسة يف طيف مسباور للمجال ستختفي و حمصلة الطيف حتتوي على تراكب 
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 651بينما نظرية نيل غري كافية للنماذج  .4.0معطى ابملعادلة  𝑯𝒆𝒙𝒕لطيف االربع خطو  مع 
 , فان ايفت وكيتل وسع نظرية نيل ابلسماح لتنظيم الغزول املنحرفة وكما يف املعادلة التالية711و

𝑯𝒆𝒇𝒇 (A,B) = 𝑯𝟐𝒆𝒙𝒕(A,B) - 2𝑯𝒆𝒙𝒕𝑯𝒉𝒇(A,B)(𝒄𝒐𝒔 𝜽𝑨,𝑩)𝟏/𝟐   … (17-4) 
 .𝑯𝒆𝒙𝒕( و A,Bكية )بهي الزاوية بني الغزل والبنية الش 𝜽𝑨,𝑩حيث ان 

مت شرحها بواسطة هانيدا و موريش  𝑯𝒆𝒙𝒕  0 ≠ مع 𝒎𝟏∆  0 = ان ظهور خطو 
يف اجلزيئات الصغرية  سطح احلديد بفرض تركيبات الغزول الغري واقعة على نفس اخلط اليوانت

السطح اليت تغري  الربمزول(. ولفهم التنظيمات )احنراف الغ4.11تتبع املعادلة  𝑶𝟑 ɣ-F𝒆𝟐لل
من   7.0nm اىل  5.5nmمنط التنظيم من منط االحنراف اىل اقل او اكثر تنظيم وحبجم من 

 حجم اخللية.

 
 عندما يظر ميل الربم C°700او   650: منوذج مغناطيسي لزجاج البازلت يف درجة حرارة معاملة (22-4)شكل 

  
 للنماذج خمتلفة k°300يف درجة حرارة  ESR: ميثل طيف (23-4)شكل 

 



 ويةــــــــــالنان وادـــــــللم سيةــــــــاملغناطي واصـــــــــــــــــاخلــــــــــــــرابــــــــــع: ال الفصــــــــل

999 

فان بعض  011. وللنموذج (22-4)يف النموذج يف الشكل ميكن مالحظته والشرح اعاله 
لكون التشبع احلقيقي لتنظيمات ، 50KG =𝑯𝒆𝒙𝒕غزول السطح ميكن ان تنحرف حىت عند  

وحبجم جزيئة  711. هذا النموذج يشاهد للنموذج 50KG>𝑯𝒆𝒙𝒕الغزل ميكن ان حيدث عند 
حيث ان عزول اكثر تتواجد على سطح  651وميكن ان يشاهد للنموذج  5.5nmحوايل 

وانت السطح هي اقل او اكثر تنظيم)اقل احنراف( والذي يشاهد ياتكون اجلزيئات النانو للمغنتيت,و 
 50KG 𝑯𝒆𝒙𝒕 = لشكل عندكوظيفة للمجال املغناطيسي.ويالحظ من ا  (23-4)يف الشكل 

 اخلطو  الثانية واخلامسة ختتفي تقريبا مشرية اىل انعدام احنراف الغزل.
فان غزول  ،ة حراراي عند درجات حرارة منخفضة وحجم جزيئات اقلملوللنماذج املعا

السطح)كما مشاهد يف النموذج( من الصعب تنظيمها حىت عند جمال مغناطيسي عايل.وهنا تربز 
حتواء جزيئات النانو على غزول سطح منظمة.وهذا يبني امهية التباين اجلزيئي لتنظيمات امهية ا

 غزول السطح بداللة االرخاء السريع للجزيئات النانو.
و  5.5nmمن اجلدير ابلذكر انه هناك حجم حرج بني النماذج اليت تظهر احنراف غزول 

 6.9nmوسوف نفرتض ان هذا احلجم احلرج يساوي  7nmالنماذج اليت التظهر احنراف غزول 
السوبر ابرامغناطيسية و  يف ةمهلتحديد كال من  طيف مسباورللمسا والذي حيدد امكانية او عدمها

. وكذلك حتديد مدى احنراف الغزل °300عند  011و  811الفريميغناطيسية وكما يف النموذجني 
 ومبعىن اخر حتديد التشبع.

والذي 711و  651السطح املنحرفة يف النماذج  برميسي ضروري لتنظيم ان اجملال املغناط
 .50KGجيب ان يكون اعلى من 

, فان 7nmوميكن القول ان اجلزيئات النانو للمغنتيت يف زجاج البازلت حبجم جزيئة حوايل 
 يظهر كال من املسامهة السوبر ابرامغناطيسية والفريميغناطيسية بينما  K°300طيف مسباور عند 
فقط السلوك السوبر ابرامغناطيسي ميكن ان يالحظ.وحتت درجة حرارة  6nmحتت احلجم احلرج 

يظهر انقسام مغناطيسي دقيق جدا نتيجة للمغنتيت  K°4احلجب فان طيف مسباور عند 
الفريمغناطيسي. وهذا السلوك ميكن ان يعزى اىل ظاهرة االرخاء جلزيئات النانو للمغنتيت مع االخذ 

للنماذج يبدو انه اليعتمد على حجم K°4تبار وقت جتربة مسباور.اجملال الدقيق عند بنظر العا
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فان اجملال  ،K°300اجلزيئية النانو مؤكدا منوذج ماكنوم. ومن اجلزء الفريمغناطيسي يف الطيف عند 
الدقيق وجد ان اقل منه يف املغنتيت املضخم واثبت التباين للجزيئات النانو للمغنتيت يبدو ان كبري 

 فوق احلجم احلرج.
يف درجة احلرارة املنخفضة وبياانت مسباور للمجال العايل للجزيئات النانو فان ظهور خطو  

∆𝒎𝟏= 0  و𝑯𝒆𝒙𝒕≠0 بينما اختفاء هذه اخلطو  مع التطبيق يؤكد احنراف الغزول عند السطح ,
 فوق احلجم احلرج يظهر تنظيم لغزول السطح.  𝑯𝒆𝒙𝒕التدرجيي لل 

 ESR         ESR spectrographyالتحليل الطيفي  :4-13
يعمل يف والذي يف مطياف براكر  K°300 درجة حرارة عند ESR اخذت قياسات

X(9.2 GHz )18 يساوي اجملال املغناطيسي ان تردد معامل .حزمة ترددكKHz ويميع .
 عند تردد (varianbssocater)درجة احلرارة املنخفضة اخذت بواسطة مطياف فاراين قياسات

تكبري مع .كل االحتياطات اخذت لتقليل مستوى الضوضاء 100KHz املوصلوتردد  X حزمة
تعتمد  ESR. ومبا ان الشدة الكلية لل ق االشاراتدللحصول ا تصفية االشارات من خالله ميكن

على عدد ايوانت البارمغناطيسية يف وحدة احلجم, فان وزن كل منوذج قيس قبل ادخال انبوب  
 كوارتز يف جتويف مايكرويف.

. (25-4)يف الشكل  كما موضحلبعض النماذج   K°300عند  ESRطيف  الحظي
رنني g = 2.0( ل (I* ∆𝑯𝟐الشدة مشتقة ( و ∆Hعرض اخلط ) ،( Iقمة ) –شدة القمة 

 611والنموذج  املعد للتشكيلمع الوزن اخلاص بكل منوذج.طيف زجاج ( 2-4)يف اجلدول  الحظي
ابلتتابع والذي يالحظ ابلعادة مع املواد البارامغناطيسية  g=2.0و   g = 4.3يظهران رنني عند 

 .+𝑭𝒆𝟑احملتوية ايوانت 
 +𝑭𝒆𝟑كبري جدا مظهرا وجود تفاعل تباديل بني ايوانت   g = 2.0ان عرض اخلط للرنني 

مع  g=4.3يظهر رنني قوي  املعد للتشكيللزجاج  ESRفان طيف  K°4يف هذه النماذج.عند 
ولكن هناك استيعاب قوي يف منطقة اجملال االعلى.ومن حتليل التفاعل  g=2.0رنني ضعيف 

بسبب تفاعل  K°4عند  g=2.0عاف الرنني اهلاملتوين املقدم بواسطة اون, ميكن القول ان اض
والذي يكون مدمج يف كتل اننوية صغرية وكما ماهو ، +𝑭𝒆𝟑االنيت فريومغناطيسية بني ايونني 
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 gفان الرنني  +𝑭𝒆𝟐و  +𝑭𝒆𝟑. فاذا كان التفاعل بني ايوين K°4مالحظ يف طيف مسباور عند 
 .K°300 مما هو عليه عند K°4جيب ان يكون اقوى غند  2.0 =

 اىل  108Gوجد ان عرض اخلط يزداد من  املعد للتشكيللزجاج  g = 4.3وللرنني 
220G  4بني درجيت حرارة°K  300و°K غزل بدل عن  –اىل تفاعل غزل  يعزى. والذي

بنية شبكية,والذي ميكن ان يسبب تناسب عكسي لدرجة احلرارة مع عرض اخلط.عند  –تفاعل غزل 
خيتفي تدرجييا من زجاج الفراغ اىل النماذج االخرى.  g = 4.3الرنني فان   K°300درجة حرارة 

بلورات بدات ابهلجرة اىل بنية ال +𝑭𝒆𝟑يظهر ان ايوانت 651وهذا الظهور الضعيف للنموذج 
 يتالشى تقريبا. 711للمغنتيت.بينما الرنني للنموذج  يةالنانو 

 g = 2.0مرة اقل من النموذجني االوليني بينما الشدة للرنني  25وزن اخر اربعة مناذج كان 
اننوي مع سلوك سوبر ابرامغناطيسي يف هذه  بلوريبقيت عالية جدا.وهذا يظهر لنا وجود طور 

يظهر سلوك سوبر ابرامغناطيسي. هذا الطيف هو مشابه لنظريه يف  651النماذج.الطيف للنموذج 
ولكن بعرض  g = 4.3ئات النانو للمغنتيت املضمنه يف مصفوفة كاربونية خاملة معطية رنني اجلزي

 خط صغري جدا.
هذا السلوك يعزى اىل التفاعل التباديل القوي والتقريب احلركي بسبب نسبة االنقالب العايل 

يف  +𝑭𝒆𝟑. ان عدم التناسق يف الطيف ينتج من عدم تساوي مواقع ايوانت +𝑭𝒆𝟑اليوانت 
النانو للمغنتيت. ويظهر لنا هنا نوع من التشوه يف اجلزيئات النانو للمغنتيت للنموذج  البلورينسيج 
لكون الطيف املمتص متماثل اكثر.وهذا يؤثر على  711ويقل هذا التشوه يف النموذج  651

 .C°700مظهرا متاثل اكثر عند املعاجلة احلرارية عند  )∆وδمتغريات مسباور )
 g-ويعطي رنني متماثل عند قيمة، الطيف خواص سوبر ابرامغناطيسيةيظهر  ،711للنموذج 
ولكن بعرض خط جدا كبري. والتقريب التباديل واحلركي يقل مع زايدة حجم  2.1اكرب بقليل من 

.علما ان االرخاء السريع جعل من اجلزيئات 711اىل النموذج  651اجلزيئات من النموذج 
وابليت التشارك يف طيف النموذج K°300عبة الكشف يف طيف مسباور عند الفريمغناطيسية ص

711. 
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 711للنموذج  k°77يف درجة حرارة  ESR: ميثل طيف (24-4)شكل 

واليت فيها  K°130نزوال اىل  K°300الطيف تغيريات مستمرة من يظهر  ،711للنموذج 
حتدث زايدة سريعة يف عرض اخلط مع نقصان الشدة. الطيف عند درجة حرارة النرتوجني 

. (24-2)كما يف الشكل   2.0اكرب بكثري من  g-( يظهر رنني واسع عند قيمةK°77السائل)
جزيئات مغنتيت  K°77ويعترب هذا رنني فريمغناطيسي اعتيادي. وتظهر القراءات املغناطيسية عند 

يظهر سلوك فريمغناطيسي, ووجود اجلزيئات  K°77سوبر ابرامغناطيسية ولكن طيف مسباور عند 
 .K°300الفريميغناطيسية يعطي رنني اقوى من ويالحظ اجلزء السوبر ابرامغناطيسي عند 

هو  ،(والذي يشبه الوقت االزم لبياانت مسباور𝒕𝒐𝒃𝒔)ESRويالحظ ان الوقت الالزم لقراءات 
وجاعال من اجلزء الفريمغناطيسي للرنني ظاهرا  K°77للجزيئات النانو عند  tاقل من وقت االرخاء 

 يف الطيف.
, ولكن الرنني °135نزول اىل حرارة  651يالحظ للنموذج  g=2.0سلوك مشابه للرنني 

g=4.3  300يبقى اثبت عند°K طيف.ESR  4عند°K  يظهر رننيg=4.3  قوي ومكوانت
 K°4عند  g=4.3. ان ظهور رنني (10-4)كما يف الشكل   gطيسية عند اقل قيمة فريمغنا

 وبكثافة كافية قد يعزى اىل الزايدة بكثافة بولتزمان بني مستويني من الطاقة.
 تدعم قراءات مسباور. ESRويف اخلالصة ميكن القول ان بياانت 
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 650اىل منوذج  k°4يف درجة حرارة  ESR(: طيف 25-4شكل )

 Small angle neutron scattering تشتت النيرتون بزاوية ضيقة : 4-14
   Introductionاملقدمة 4-14-1

زجاج البازلت متعدد املكوانت هو نظام فريد لدراسة سلوك التنوية والبلورة جلزيئات النانو 
واليت تسمح لتحدد  SANSللمغنتيت.واهم تقنية هلذه الدراسة هي )تشتت النيرتون بزاوية ضيقة( 

 للوقت عند درجة احلرارة املعطاة. كدالةالبلورات الصغرية النانوية  
 °710عند درجة حرارة  SANSتظهر اقصى طيف  اجلسيمان ظاهرة التشويش داخل 

ملختلف انوية النماذج. قطر هذه اجلزيئات قدر حبدود ختمينات كوينري من منحى العالقة اخلطية بني 
النانو يقل مع زايدة وقت النمو والتشبع.  جسيماتوشدة عدد  . 2Qو 1I(Q(التشتت  اتمتجه

النانو  اجلسيماتالنانو الصغرية نتيجة زايدة منو  اجلسيماتوهذا السلوك ابلذات يرجع اىل احنالل 
نضوج او مرحلة التصلب. وهذه العملية تفيدان لتكوين احلبات الة اثبت عند فاالكرب حجما بعدد كثا

 .on – lineية ـــة احلركـــــــللكشف عنها يف الدراس SANSالنانوية يف املصفوفة الزجاجية وقدرة 
سة سلوك النوى والتبلور اان زجاج البازلت املضاعف الرتكيب عبارة عن نظام احادي. ولدر 

حبجم بلوري بني  ي والسيطرة على منوها حىت ترتسبو اناحلجم النللجسيمات املغناطيسية ذات 
(4-5)nm  وأبفضل التقنيات احلساسة مثل طريقة تشتت النيرتون بزاوية صغرية(SANS) 

ذات حجم اننوي تكون دالة مع الزمن يف درجة حرارة معينة. ان الدراسة واليت تسهل تعني بلورات 
وى يف تصميم درجة مناسبة يسهل عملية النمو.  ان التأثريات املستمرة لسلوك البلورات لنموذج الن

املتبادلة للجسيمات الداخلية البيضوية واضح يف تشتت طيف االلكرتون بزاوية صغرية يف درجة 
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لنماذج نوى خمتلفة. ان نصف قطر ملثل هذه اجلسيمات مت تقديره بواسطة تقريب   C°710النمو 
. ان رقم كثافة اجلسيمات ذات احلجم النانوي واليت  2Qبل مقا I(Q)كونر بواسطة الرسم اخلطي 

نتيجة اعادة حتلل اجلسيمات النانوية  ةتحللاملتقل مع زمن النمو والتشبع. ان سلوك اجلسيمات 
د االشباع. ان عمليات نععالية اكرب الوحدات مستمرة يف النمو مع كثافة على ذلك الصغرية ومثل 

االستقرار للنواة  مالنانوية خالل النمو يف حالة استقرار . ان كثافة عداعادة التحلل للجسيمات 
دث بواسطة احلركة يف الدراسة حت SANSلتوليد حبيبات اننوية مع مصفوفة الزجاج املسحوق 

 املوقعية. 
 Theoretical Considerations االعتبارات النظرية:4-14-2

ابهتمام كبري، إذ إهنا ترتبط ابملشكلة املهمة حظيت ظواهر التنوي والتبلور يف الزجاجيات 
من تطبيقات التكنولوجيا  واسعةالسرياميك الزجاجي، والذي ي عد مفيدًا جملموعة  صنيعاملتمثّلة بت

اننومرت. وهذا جيعل  111الفائقة، على سبيل املثال يف صناعة الطريان. تكون دقة اهليكل يف نطاق 
 Small Angle X-ray Scatteringس بزاوية صغرية اجملهر اإللكرتوين وتشتت أشعة اك

(SAXS)  .مناسًبا متاًما للدراسات 
، أي تشكيل بعض ةعملية التنوينمو تعندئذ ، كافية  جتميع ذري، مع طاقة حراريةبوجود 

النوى، اليت حتفز عملية التبلور عن طريق منو هذه النوى إىل بلورات، واليت ت شَتت على طول 
ق التبلور. كما هو موضح يف املبحث التايل، هذه هي عملية صنع السرياميك املصفوفة عن طري

بنية غري منظمة مثل الزجاج. واخلاصية الفيزايئية  ceramizationالزجاجي، أو ابألحرى تكوير 
ية كياألكثر مالحظة بسهولة للنواة هي قدرهتا على تسهيل منو طور جديد يف ظل ظروف دينام

 .حرارية مناسبة
مباشرًة، هي الطريقة األسهل  ةفإن دراسة عملية النمو، اليت تلي عملية التنوي ،لذلك

. مع ذلك، غالبًا ما يكون ةللوصول على الرغم من أهنا طريقة غري مباشرة للتحقيق يف ظاهرة التنوي
ية من الصعب إتّباع املراحل املبكرة للنمو إما ألنه حيدث بسرعة كبرية، أو ألن حجم )أو الكتلة الكل

لـ( الرواسب يقع خارج النطاق التقليدي للكشف عن التقنيات اهليكلية. كما سيكون واضًحا الحًقا، 
 Small Angle Neutron Scatteringفإن تشتت النيوترون بزاوية صغرية 
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(SANS)  هو تقنية قوية جًدا للقيام ابملهمة املطلوبة. مع ذلك، ابدئ ذي بدء، جيب علينا أن
 :والتبلور، على النحو املفصل أدانه ةتنوينفهم ظاهريَت ال

 :سلوك التنوي والتبلور4-14-3
Nucleation and Crystallization Behaviour 

والتبلور للمواد الزجاجية لفهم آلية حتوهلا إىل السرياميك  ةمن املهم شرح سلوك التنوي
الزجاجي. إنه موضوع متداخل متاًما، وابلتايل فإّن من غري املمكن إعطاء مراجعة شاملة. مع ذلك، 
حناول إعطاء وصف موجز هنا من أجل توضيح بعض النقا  املهمة لنكون قادرين على فهم دراسة 

للمغنتيت )أوكسيد احلديد األسود( بتقنية حّساسة للغاية  يةمات النانو سلوك التنوي والتبلور للجسي
 .(SANS)مثل تشتت النيوترون بزاوية صغرية 

 c(T(يتم تربيد مادة من حالة سائلة مستقرة، فقد تبدأ ابلتبلور عند درجة حرارة البلورة  حني
يل البلورات. من انحية عن طريق تقليل حجمها إىل حالة أكثر استقرارًا لتكون قادرة على تشك

هذه اآلن، مث تربد أكثر على طول املسار األصلي  cTأخرى، قد تتجاهل املادة درجة حرارة البلورة 
، وتشكل زجاًجا عن طريق (Tg)للتربيد ويف درجة حرارة معينة تسمى درجة حرارة انتقال الزجاج 

 بويز. 1310 تغيري ميل منحىن التربيد هذا عند لزوجة تصل إىل حوايل 
افة اجلي احلراري يكيوابلتايل، من املعروف أن الزجاج عبارة عن مادة قابلة للتحلل الدينام

ّول إىل حالة مستقرة.  الذي يعرقل بسبب االنسداد "حاالت إعادة الرتتيب الذري"، لذلك فقد ال حت 
ميتلك حجماً  ومن خالل هذا املنطق، جيب إعطاء طاقة كافية للزجاج الصلب )الذي من الواضح أنه

عادة الرتتيب الذري" ممكنة فوق درجة اأكرب من البلورة املقابلة(، أي الطاقة احلرارية جلعل "حاالت 
. كي يتمكن من التنوي والتبلور لتشكيل بلورات صغرية، على سبيل (Tg)حرارة انتقال الزجاج 

 .املثال يف زجاج البازلت
الزجاج حبيث حيدث "ترسيب" البلورات ذات اخلصائص إذا مت تنفيذ املعاجلة احلرارية لبلورة 

 اخلاصة يف يميع أحناء املادة، فإن تطوير مادة جديدة، تسمى "سرياميك الزجاج"، ممكن.
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  Homogeneous Nucleation:ةاملتجانس ةالتنوي4-14-4
جيب أن نتذكر أن تبلور الطور املتجانس )سائل أو زجاج( ال حيدث يف أية مادة يف الكتلة 
أبكملها. أواًل، يبدأ من نقطة ومث ميتد تدرجييًا من املراكز املنفصلة، ويتوزع يف الكتلة أبكملها. وهذه 

 .هي الطريقة اليت تتم هبا العملية برمتها
يتم تربيد السائل حتت نقطة انصهاره، حيدث التبلور من خالل منو البلورات بـ"معدل حني 

أن يعزى تكوين الزجاج إىل اخنفاض معدل النمو البلوري )أي  متناٍه" من "عدد متناٍه" للنوى. وميكن
 .معدل صفري تقريًبا(، أو اخنفاض معدل تكوين النوى، أو مزيج من كال العاملني

هنا أتيت مسألة "االستقرار". إذ يعتمد استقرار جسيم الطور اجلديد يف التنوي املتجانس على 
 :إسهامني
 احلرة بني الطورين، ومن اختالف يف الطاقة اييت االول  .1
 البينية(.الواقعة بني سطحني )الطاقة اآلخر من الطاقة  .2

عند نقطة االنصهار، تكون الطاقة احلرة لكمية معينة من مادة ما هي نفسها يف البلور 
)الكريستالني( واألشكال السائلة. ويف درجات احلرارة املنخفضة، سيكون للشكل البلوري دائًما 

وسيتبلور السائل، إذا كانت النوى ذات األحجام الصحيحة متوفرة أبعداد كافية طاقة حرة أقل 
 للنشوء أو اإلنبات.

، تصبح اجلسيمات الصغرية جًدا )اليت ت سّمى ابألجنة( نقطة االنطالق لتطوير ةيف حالة التنوي
تنتجها  "منطقة منظمة". وهذه اجلسيمات الصغرية، اليت تتشكل بسبب "التقلبات اهليكلية" اليت

 .واليت تتقلب أو تتباين ابستمرار -اإلاثرة احلرارية، هلا أحجام خمتلفة 
سيتبني فيما بعد أن هذا احلجم يبلغ قيمة "احلجم احلرج" حبيث ميكن أن خيدم كـ"نقطة 

إن   ,عرب املنظومة متجانسًا  ةانطالق"، نواة، لتشكيل طور بلوري جديد. وي سمى اإلنبات أو التنوي
عناصر الطور األم متطابقة من الناحية اهليكلية والكيميائية والطاقية مع عناصر احلجم  كانت يميع

 .املتنوي. وهذا هو الشر  الضروري للتنوي املتجانس
من الواضح أن هذا ممكن فقط إذا كان احلجم الكامل للمادة متجانًسا كيميائًيا وخالًيا من 

لية، هذا أمر صعب للغاية، ألن السطح نفسه هو أي نوع من العيوب اهليكلية. من الناحية العم
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ابلفعل مصدر حتمي للعيوب. وميكن أن تتفاقم أكثر من وجود بعض الشوائب الغريبة. ويف هذه 
احلالة، يتم تقليل الطاقة الالزمة لتشكيل "نواة" ملثل هذه املواقع املليئة ابلشوائب، وسيتم إنتاج 

 .ويف هذه احلالة، ي سّمى التنوي ابلتنوي غري املتجانس التنوي بشكل تفضيلي عند حاالت متاسها.
العملية، من النادر جًدا إمكانية جتنب هذا املسار البديل للتنوي، ونتساءل يف من الناحية 

بعض األحيان عّما إذا كان التنوي املتجانس ممكن التحقيق متاًما أم ال. مع ذلك، فإن هذه احلالة 
 .تدل على الوضع املثايل

اليت تصبح نواة إبضافة متتالية للذرات املأخوذة، خارج الطور  التنويةومن مث يزداد حجم 
السائل، مما يؤدي إىل تكوين جزيء بلوري، ينمو مبعدل معني على حساب الطور يف بيئته أو الطور 

عدهتا األم، أي إن الطور األم يزود الذرات الالزمة لسطح األجنة الصغرية "املتشكلة ابلفعل" ملسا
 على النمو أكثر إلكمال عملية التبلور. وهذا ما ي سّمى بـ"مرحلة النمو البلوري".

 :الشرو  العامة حلركية التزجيج 5- 4-14
Genral Conditions of Kinetics of Vitrtfication 

للنواة املنتجة لكل وحدة حجم لكل وحدة زمنية، أي معدل التنوي، ومعدل  Iيعتمد العدد 
(. وهذا الشكل حيتاج إىل 26-4كالمها على درجة احلرارة، كما هو مبني يف الشكل )  Uمنو البلورة 

 .تفسري

 
 ( معدل منحنيي التنوي والتبلور للزجاج26-4الشكل )
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ه بسرعة لتجنب التبلور. فتحَت درجة حرارة لكي يشّكل أو يكّون السائل زجاًجا، جيب تربيد
، يتألف السائل من طور مستقر. ومع دخول السائل مرحلة التربيد الفائق حتت f(T(االنصهار 

. مع ذلك، فإن تكوين النواة األولية الالزمة قبل 3Tو fT، ميكن أن حيدث النمو نظراًي بني f(T(الـ
 .4Tو 2Tحدوث النمو قد حيدث بني 

، وستعتمد إمكانية التبلور على 3Tو 2Tوهكذا، تتألف املنطقة احلرجة لدرجة حرارة بني 
( وكذلك على القيم املطلقة 26-4الطريقة اليت ي فَرض فيها منحىن واحد على اآلخر )انظر الشكل 

 للمعدالت املعنية يف منطقة التداخل أو الرتاكب.
مًعا( صغريًا جًدا، فإن  Uو I)أو،  Uأو  I، إما 3T-2Tإذا كان الفاصل البيين املشرتك 

 ةمهم Uو Iومير النظام إىل حالة زجاجية. من انحية أخرى، إذا كان  -التبلور ال ميكن كشفه 
 كلي.للغاية، أي تداخل قوي بني املنحنني، فال ميكن جتنب التبلور ال

قوي، فإن التبلور قد يؤدي إىل  Uضعيف لكن  3T-2T ،Iكان يف هذا الفاصل   إذا
قوي، لكن  Iاملعاكسة )أي أن  إنشاء عدد صغري من البلورات موزعة يف طور زجاجي، بينما يف احلالة

U .ضعيف(، سوف يؤدي إىل مادة متبلورة جزئياً ذات حبيبات أدق 
استناًدا إىل الوصف أعاله، ميكن القول أنه ابلنسبة للزجاج الصلب مثل "زجاج البازلت"، 

على درجة احلرارة، وابلتايل ميكن  (U)ومعدل النمو البلوري  (I)يعتمد كل من معدل التنوي 
 عند Iاستخدام هذه الفكرة لوضع اسرتاتيجية لـ "جدول املعاجلة احلرارية". فيظهر احلد األقصى يف 

. من الواضح أن جدول املعاجلة احلرارية األكثر فاعلية أواًل Uدرجة حرارة أقل من احلد األقصى لـ
 .للتنوي قد مت بلوغه عند درجة احلرارة اليت تعطي احلد األقصى ملعدل التنوي

ابلتايل، فإن الزجاج الذي مت تربيده ابلفعل )بعد التكوين( إىل درجة حرارة الغرفة ي عاد تسخينه 
موًما إىل درجة احلرارة هذه، الذي تليه معاجلة حرارية عند درجة حرارة أعلى لنمو البلورة. ويف ع

املنحىن النموذجي لـ"درجة احلرارة مقابل الزمن"، ت رفع درجة احلرارة يف البدء بسرعة إىل نطاق التنوي 
من النوى يف ويتم احلفاظ عليها عند هذا احلد لبعض الوقت، وهذا يكفي لتكوين عدد كاٍف 

 .الزجاج
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بعد ذلك، ت رفع درجة احلرارة مرة أخرى إىل نطاق النمو البلوري بسرعة واالحتفاظ هبا عند 
َفض درجة احلرارة بسرعة  درجة احلرارة هذه لوقٍت كاٍف ألجل أن تكّون النوى بلورة مستقرة، مث خت 

كيب الزجاج. ر ل مبا يف ذلك تإىل درجة حرارة الغرفة. ويعتمد هذا اجلدول على العديد من العوام
"املرحلتني" ، والذي مت استخدامه أيًضا يف حالة زجاج  ووي سّمى هذا جدول املعاجلة احلرارية ذ

 البازلت لرتسيب اجلسيمات النانوية للمغنتيت.
 النظرية الكالسيكية للتنوي املتجانس:4-14-6

Classical Theory of Homogeneous Nucleation 
إعادة الرتتيب حاالت حيث يوجد تنقل ملحوظ للذرات، حتدث  معينة درجة حرارة عند

ة كيالذري بشكل مستمر بعد التحريض احلراري. فإذا كان الطور املستقر من الناحية الدينامي
احلرارية، فإن هلذا اجملال وجود "خاص"، حيث يتم تدمريه واستبداله ابلطور اآلخر. وحني يصبح 

 .وهو املصدر احملتمل لطور أكثر استقرارًا -شكٍل متوازن، ميكن أن يصبح تقلب معني ب اً الطور اثبت

 
 ( منحىن الطاقة احلرة مقابل نصف قطر النواة27-4الشكل )

رتكيب. ففي النموذج البنية و الشكل، و الميكن أن يكون هلذه التقلبات تباين يف احلجم، و 
، وبيكر ودورينج Volmer and Weberالكالسيكي األبسط، الذي اقرتحه فوملر وويرب 

Becker and Doringة بنية وتركيب وخصائص موحدة، مما يتطابق وين، من املفرتض أن لال
 .ني ال خيتلفان يف شكلهما وحجمهمامع "األطوار املستقبلية"، وكال هذين الكيان



 ويةــــــــــالنان وادـــــــللم سيةــــــــاملغناطي واصـــــــــــــــــاخلــــــــــــــرابــــــــــع: ال الفصــــــــل

999 

تايل، فإنه ابلنسبة ملسألة "الشكل"، فإن "الشكل" سيجعل طاقة تكوينهما أقل ما ميكن. ابل
يرتبط ارتباطًا وثيقًا بطبيعة السطح البيين. فإن ا فرتض اآلن يف التقريب األول أن الطاقة البينية 

ة نويمستقلة عن التوجه البياين البلوري وأن الطاقة الناجتة عن التشوه املرن ال تكاد تذكر، فإن األ
 ستمتلك شكاًل كروايً. 
ية للسائل واألطوار البلورية كدالة لدرجة احلرارة. ر املوال( الطاقة احلرة 27-4يظهر الشكل )
، واليت متثل التوازن بني األطوار. وعند هذه النقطة، من الواضح، أن الفرق fTوتنمو املنحنيات عند 

بني الطورين هو صفر. وي شار إىل جزء املنحىن الذي ميثل السائل املستقر أو  AGيف الطاقة احلرة 
و  متواصلة، ويتم متثيل تلك املوجودة يف األطوار التنقلية )أي السائل فائق الطور البلوري خبط

 .الربودة أو البلورة الفائقة احلرارة( خبطو  متقطعة
، يكون السائل T -f T = TΔأو درجة التربيد البارد  fT<Tلدرجة احلرارة ابلنسبة 

فق حتول السائل إىل بلورة تباين سليب الفائق الربودة يف حالة توازن اثبت فيما يتعلق ابلبلورة. ويرا
)V(AG  لكل وحدة حجم. وابلنسبة لنواة كروية نصف قطرهاr يتطابق هذا مع حترير كمية من ،

 .vGΔ3r(4/3)الطاقة مساوية لـ 
لكن هذا التكوين للنواة يصاحبه تعديل للسطح البيين، الذي حيوي على كمية من الطاقة 

SGΔ  تقريب األول مساوية "للطاقة السطحية" يف اللكل وحدة مساحة سطح، واليت ميكن اعتبارها
. لذلك، sGΔ2r4، يتطلب هذا األمر طاقة مساوية لـr(. وابلنسبة لنواة نصف قطرها σاجملهرية)

ّثل تغري الطاقة احلرة ومن خالل تقييم املوقف برمته، أي أتثري الكتلة أو احلجم وأتثري السطح، مي  
 بـ: ΔGللتنوي 

4-…. 18sGΔ2r+4 vGΔ3r= (4/3) rGΔ 
موجباً. مع ذلك،  rGΔوسيكون  2r، سوف يهيمن حد السطح يف rعند القيم الصغرية لـ 

يف  rسالًبا. ويتم رسم احلدين كدالة لـ  rGΔوسيصبح  3r، سوف يهيمن حد احلجم يف rمع زايدة 
 (*AG)(، مع اجلمع كخط صلب حيث ي ظهر التغري يف الطاقة احلرة حد أقصى 27-4الشكل )

هذا، فإن التقلب الذي  (*r). وفوق نصف القطر احلرج (.*r)للحصول على "نصف قطر حرج" 
 .إمكانية قوية للتناميمتلك اجتاز هذه املرحلة سي
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، بـ"األجنة" وهي غري *rي سّمى التكتل الذري، أي اجلسيمات، اليت نصف قطرها أقل من 
مستقرة. ويرجع ذلك إىل الزايدة يف الطاقة احلرة، اليت تصاحب اخنفاض حجمها. وت سّمى اجلسيمات 

بـ"نواة" وتكون مستقرة، حيث إن النمو يكون مصحواًب ابخنفاض يف  *rاليت نصف قطرها أكرب من 
 .الطاقة احلرة

لى حجم اجلنني، الذي يصبح عرضة عند اخلروج عن نصف القطر احلرج هذا، فإنه يدل عو 
فيما يتعلق  rGΔمن خالل ووضع مشتق الـ *rألن يصبح نواًة. وميكن حساب نصف القطر احلرج 

 بـ:ـ rمبا يساوي الصفر، وحل  rبـ
.= 0sGΔr  8+  vGΔ 2R)/dr = 4rGΔd( 
or,       4-….19 vGΔ / sGΔ 2-r* =   

، املرتبط بتكوين أجنة ذات حجم حرج، بوضع *ΔGيتم احلصول على حاجز الطاقة احلر 
 :على النحو التايل *rقيمة 
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من الذرات هو  nهو حجم ذرة واحدة، فإن حجم النواة اليت حتتوي على  vاآلن، إذا كان 
nv،ميكننا كتابة . ابلتايل 
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يتم احلصول على عدد الذرات يف ومن مث يف املعادلة أعاله،  *rميكننا االستعاضة عن 

 كـ:  (*n)اجلزيء ذي احلجم احلرج 
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نظًرا ألن تكوين "اجلنني" يتضمن تغيريًا إجيابًيا يف الطاقة احلرة، فإن احتمال مثل هذا احلدوث 
السائل  -سيكون ضئياًل جًدا، أي أنه غري مواٍت بقوة. مع ذلك، ميكن زايدة إنرتوبيا نظام الصلب

 أن الوصف بوجود عدد من جماميع الذرات يف حالة توازن مع ذرات السائل. جتدر اإلشارة هنا إىل
 -أعاله لـ"حراجة" عدد وحجم النوى أمر مهم للغاية لفهم سلوك التنوي والتبلور ألي نظام زجاج

 .SANSن طريق الـعزجاج البازلت، الذي د ِرس بشكل دينامي  -سرياميك، مبا يف ذلك سرياميك
 

 :تشتت النيوترون بزاوية صغرية 4-14-7
Small angle Neutron Scattering 
بعض املزااي يف متابعة "عملية منو"  (SANS)ت ظهر تقنية "تشتت النيوترون بزاوية صغرية 

 يتم استغالل ثالث مزااي معينة بشكل عام:و املواد املرتسبة يف املواد السائبة. 
Q=5x10-، الذي ميكن دراسته، املنطقة احمليطة بـ (Q). يشمل املدى يف متجه التشتت 1

/nm4 بزاوية صغرية  السينية  شعةاألتشتت قياَسي ، واليت تقع عادًة بني نطاقSmall 
Angle X-ray Scattering (SAXS) اخلفيف  تشتتوالLight Scattering 

 (LS). 
بتحقيق سهل  (1nm~)يسمح اخنفاض امتصاص النيوتروانت حىت يف األطوال املوجية الطويلة . 2

يتم تسخينه مباشرة يف املوقع يف حزمة النيوتروانت، أي دراسة يف انتقال الزجاج السائب، الذي 
 . دينامية على اإلنرتنت

. تباين التشتت بني املواد املرتسبة واملصفوفة الزجاجية املضيفة، السيما الزجاجيات اليت حتوي 3
 .املعادن االنتقالية، مثل زجاج البازلت TMعلى أكاسيد 

يف خمتلف السرياميك  SANSخالل دراسة الـ مت الكشف عن التأثريات املذهلة من
خالل املراحل املبكرة من منو الرواسب، أي تكوين  جاج مثل البازلت والكورديريت إخلوالز 

جسيمات "اننوية" فقط. ونتيجًة لعالقة اللزوجة ودرجة احلرارة املستمرة، ميكن وضع معدل التكوين 
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تابعة "حركية النمو" ببساطة عن طريق العمل يف البلوري يف الزجاجيات على نطاق زمين "مناسب" مل
 .درجة حرارة مناسبة

ألول مرة من ِقبل روث  (SANS)مت استخدام تقنية "تشتت النيوترون بزاوية صغرية 
على عينات مت معاجلتها حراراًي يف درجات حرارة خمتلفة،  Roth and Zarzyckiوزارزيكي 

من أجل الدراسة  Bandyopadhyay and Zarzyckiوابنديوابدايي وزارزيكي 
الدينامية لسلوك التنوي والتبلور يف منشآت املفاعالت عالية التدفق اليت مت إنشاؤها يف معهد الو 

)غرينوبل، فرنسا( لكي ميكن مقارنة هذه الدراسات  Institut Laue Langevinالجنيفن 
سات التنوي والتبلور على أنظمة خمتلفة، وكذلك من أجل درا SAXSمع تلك اخلاصة ببياانت 

ينبغي على القّراء الذين و  املبكرة، حني يكون حجم النوى أو البلورات يف مدى اننوي صغري جدًا.
تقدير اجلزء التايل حول االعتبارات النظرية لدراسة  Fourier لديهم معرفة عن حتويل فورييه

SANS.حيث أنخذ مثااًل حقيقياً عن مادة ما ، 
 إىل هذه الصورة؟ )األوم احلراري( فورييه ليكيف يصل حتو  4-14-8

How Fourier transform come into this picture? 
والنيوتروانت عند زوااي صغرية  السينيةألشعة لتتناسب شدة اإلشعاع املشتت يف كلتا احلالتني 

مع مربع معامل حتويل فورييه "لتقلبات" "كثافة طاقة التشتت" املوضعية،  kكدالة ملتجه التشتت 
P(r)السيليكا، يتم التعبري عنه بـ:-. وكمثال حقيقي عن نظام ذي مكّونني مثل زجاج الصودا 

}> 2C(r)b -(1+  1b<N(r){C(r)  -} 2C(r)b-(1+  1bP(r) = N(r){C(r) 
…….(1) 

على  القياس مها معامال التشتت لوحدات السيليكا والصودا املتكافئة 2bو lbحيث 
هي القيمة املوضعية 'لعدد  N(r)هو الرتكيز املويل املوضعي يف السيليكا، و C(r)التوايل. 

الوحدات املتكافئة القياس لكل وحدة حجم. ومبا أن وحدات السيليكا والصودا هلا الكتلة املوالرية 
 :p(r)ببساطة متناسبة مع الكثافة املوضعية  N(r)ن اعتبار ، ميك(M=60)نفسها 

N(r) = (N/M) p(r) ………….(2)  
 .Avogadroأفوغادرو = عدد  Nحيث 
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"متوسط" قيمة احلد األول على حجم العينة. ففي  < >ميّثل احلد املوجود بني القوسني 
، ألن كلتا وحديت السيليكا والصودا "هلما 2b-1b، ميكن أن يتبنّي بسهولة أن لسينيةشعة ااألحالة 

 وميكن كتابتها بـ: P(r)(. ابلتايل، يتم تقليل 31نفس عدد اإللكرتوانت )أي 
)4-23………….. ( 2b<p(r)>]  -P(r) = (N/60) [p(r)  

فقط "تقلبات الكثافة"، وهو غري  SAXSالسيليكا، يقيس الـ-ابلتايل، يف زجاجيات الصودا
 بـ: 2bو 1bحّساس لـ"تقلبات الرتكيز". ويف حالة النيوتروانت، ت عطى قيم 

cm 12 -1.576 x 10=  1b 
cm  12 -1.280 x 10= 2bو 

 على تقلبات الكثافة وتركيز املوالري، اليت يتم التعبري عنها بـ: SANSابلتايل، يعتمد الـ
-1<p(r)c(r)>](b-+(N/60)[p(r)c(r)2]b<p(r)>-P(r)=(N/60)[p(r)
) 4-24()….2b 

أن تفصل التأثريين. ومتّثل احلاالت  SANSو SAXSابلتايل، ميكن ملقارنة بياانت 
بشكل  الصلبة فعليًا "االرتبا  الذري احملدد"، وتكون الشّدة امل حّيدة نتيجة للتداخل املوجي املشتت

النيوتروانت مرتابطًا )املرن وغري املرن على حٍد سواء( وغري . إذ ميكن أن يكون تشتت ترابطي
للتشتت النيوتروين املرتابط  مرتابط. وإبمهال احلد غري املرتابط، ي عطى املقطع املستعرض التفاضلي

 حلالة عامة عن طريق حتويل جيب فورييه بـ:





0

22 }/)sin(])()([41{)/( KrdrKrrrrbNdd coh 

…..(25-5) 
الكبرية عامل الرتكيب الذي يتضمن حدود الرتكيز والكثافة يتضمن احلد املوجود يف األقواس 

هو  p(r)]2r[4للكثافة الذرية  RDFلذرات التشتت الفردية. ويتبني من هذه املعادلة أن الـ
حتويل فورييه لشدة احليود. ومن مث، من حتويل فورييه العكسي، ميكن تقدير تقلبات الكثافة والرتكيز 

متبلورة مع سطح بيين لفصل األطوار. ابلتايل، تتبني أمهية حتويل فورييه مرة )موضعية( يف مادة غري 
 . SANSو SAXSأخرى ملشاكل الـ
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  SANS:Interpretation of the SANA Dataتفسري بياانت  4-14-0
يف ما يسمى ابلزجاج املتجانس، تكون تقلبات الرتكيز، اليت تؤثر يف التكوين التلقائي 
"للمجاميع أو العناقيد"، غري مرتابطة. لذلك، ينبغي أن تؤدي إىل ظهور عشوائي مكاين وزماين ملراكز 

نسبة التنوي يف يميع أحناء املصفوفة الزجاجية. مع ذلك، فإن منو الطور البلوري اجلديد يعّدل 
يف جوار اجلسيمات النامية عن طريق تكوين "منطقة مستنضبة" متتد  للمادة املذابة"التشبع الفائق" 

من أسطح اجلسيمات. وحيافظ الرتكيز املوجود على السطح على توازن دينامي مع نصف قطر 
ابة وعمر اجلسيمات، لكن التدرج ومدى "املنطقة املستنفدة" يعتمدان على معدل انتشار املادة املذ

اجلسيم. وقد أ شري إىل أن وجود "املناطق املستنضبة" ميكن أن يشوه كل من "العشوائية املكانية 
والزمانية" لعملية التنوي عن طريق خفض احتمال حدوث التنوي ابلقرب من مواقع التنوي القائمة، 

يف كثافة عدد وابلتايل خلق ترتيب قصري املدى بني اجلسيمات ويف هناية املطاف حيدث تشبع 
 اجلسيمات.

حني تكون معدالت االنتشار عالية، قد تتداخل وترتاكب "مناطق النضوب" مللء املساحة 
الكاملة املتاحة. ومن مث تصبح يميع اجلسيمات متأثرة بربوفيالت )جانبيات( الرتكيز املوحدة اليت 

املستوى احلرج، فإن بعض  تنشئها اجلسيمات اجملاورة. وحني ينخفض الرتكيز املوضعي إىل أدىن من
األكثر أتثرًا ستكون اجلسيمات األصغر القريبة من أو احملاطة جبسيمات جماورة . و اجلسيمات ستنحل

أكرب. وهذا يعين ببساطة، نظًرا ألن تركيز املادة املذابة يكون أكرب حول اجلسيمات الصغرية وحول 
اجلسيمات  ها يفاجلسيمات الكبرية من يفة اجلسيمات األكرب حجًما، أن هناك انتشار للمادة املذاب

 األصغر، وهذه سوف تنحل مرًة أخرى يف النهاية.
، وهو أمر مهم (SANS)دعوان نذكر إبجياز شديد نظرية تشتت النيرتون بزاوية صغرية 

 :لدراسة جسيمات النانو، كما هو موضح يف أدانه
ملادة ما  [p(r)]تقلبات الكثافة اإللكرتونية بنظر االعتبار، من املعروف أن الكثافة املوضعية أبخذ 

 p)0(ال تكون موحدة يف املقياس اجملهري، ولكنها تظهر احنرافًا بسيطًا فيما يتعلق مبتوسط الكثافة 
 :على النحو اآليت

) 4-26p  ………...(+  0p(r) = p 



 ويةــــــــــالنان وادـــــــللم سيةــــــــاملغناطي واصـــــــــــــــــاخلــــــــــــــرابــــــــــع: ال الفصــــــــل

999 

 :على النحو اآليت xpمن املالئم حتليل التقلبات يف مكوانت فورييه املكانية اخلاصة هبا 

 









vx drrixr
V

).exp()(
1


…………..(27-4) 

 .هو حجم النظام Vحيث 
، وذات كثافة Vذات حجم  Nابلنسبة إىل نظام خمفف من جسيمات متطابقة العدد 

، فإن شدة اإلشعاع املتشتت عند زوااي صغرية  'p'حمتواة يف مصفوفة الكثافة  'pإلكرتونية موحدة 
الطول املوجي(،  = = زاوية التشتت و، )حيث Q=4 sin /كدالة ملتجه التشتت 

 ت كتب كاآليت:
)4-28+ ....) …….……….(2.Q2

G1/3 R-(1 2NV 2p)( eI(Q)= I 
هو الفرق يف الكثافات اإللكرتونية  p')-p=(pهو اإلشعاع املشتت بواسطة إلكرتون و eIحيث 

 .للجسيمات واملصفوفة الزجاجية
، احملدد ابلكثافة GR، على نصف قطر الدوران اإللكرتوين I(Q)يعتمد شكل منحىن التشتت، أي 

p(r) :على النحو اآليت 






v

v
G

drr

drrr
R

)(

)(2

2




)4-29…………………..(  

، ميكن كتابته على النحو sRونصف القطر  p(r)=pالكثافة ذي ابلنسبة إىل جسيم متجانس و 
 اآليت:

5

3
SG RR 

  …………………(30-4) 
 بـ: Guinierبتقريب غينييه  I(Q)ومت ثَّل الشدة 

 )4-31) ………………(2.Q2
Gl/3R-exp(2NV2p)(eI(Q) = I 

هي  SANSمع ذلك، كما هو موضح الحًقا يف هذه احلالة، فإن السمة الرئيسة لطيف 
الذروة احملددة جيًدا، واليت هي خاصية آاثر "التداخل بني اجلسيمات". ويف حالة غياب الرتتيب بعيد 

بشدة بواسطة التداخل بني اجلسيمات، بل  maxQ>Qعند  I(Q)املدى، ال يتم تعديل منحىن 
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 هو من خصائص "التشتت" من اجلسيمات املعزولة اليت هلا ميكن حتديد متوسط حجم اجلسيمات
 ، من منحدر املخطط اخلطي لـ1.2GQR>، أي "Guinier"ضمن حدود تقريب غينييه 

2ln I(Q) vs. Q. 
، والذي يتم تفسريه )max/Q=2(من أقصى "منحىن التشتت"، الطول املوجي املميز 

على أنه "متوسط املسافة" بني الرواسب الصغرية، وابلتايل ميكن احلصول على "كثافة عددية" نسبية 
[. لذلك، ميكن احلصول على املعلمات الثالث املذكورة 2 ،4 ،45] =(N-3(للجسيمات 

حنن نعرف  . ابلتايل،،SANSمن التقييم البسيط ملنحنيات التشتت لطيف  N), G(R ,أعاله 
 على مواد النانو؟ SANSاآلن: ما الذي ميكننا احلصول عليه من دراسة 

 :SANSاالستعدادات والتحضريات لدراسة  4-14-11
Preparation for the SANS Study 

من وزن  ٪13تتناول اخلصائص املغناطيسية لزجاج البازلت الذي حيوي ما يقارب  وهذه
أكسيد احلديد، الذي متت معاجلته حراراًي يف درجات حرارة خمتلفة، أي، جسيمات خمتلفة من 
املغنتيت مع جمموعة ضيقة من احلبوب حبجم النانو. وعند املعاجلة احلرارية، يتحول زجاج البازلت إىل 

الزجاج، من املهم دراسة -اميك انعم احلبيبات. ومن أجل التحكم جبودة ونوعية السرياميكزجاج سري 
 (XRD)سلوك التنوي والتبلور هلذا النظام. يف البدء، مت إجراء قياسات حيود األشعة السينية 

، 711، 651، 611على عينات متت معاجلتها حراراًي عند  (TEM)فذ انلإواجملهر اإللكرتوين 
ساعات، وأيًضا على ما هو زجاج ملدن )أي الزجاج  8، و4، 2درجة مئوية ملدة  011، 811

أنه ال توجد قمم بلورية يف الزجاج الفارغ، ويف  XRDتقنية الفارغ(. وكما و ّضح سابًقا، أظهرت 
درجة مئوية؛  711لقمم بسبب املغنتيت لعينة الـدرجة مئوية. وظهرت ا 651و 611عينات الـ

 011و 811اننومرت. اما ابلنسبة للعينات  1,251لـ -dوكانت أقوى قمة أو ذروة عند تباعد
درجة مئوية، فكانت هناك أيضًا قمم بسبب البريوكسني جنبًا إىل جنب مع تلك اخلاصة ابألطوار 

درجة مئوية، وكذلك يف  651غنتيت يف عينة الـوجود امل TEMالثانوية األخرى. مع ذلك، أظهر الـ
درجة مئوية، يف حني أظهرت آخر عينتني وجود مزيج من األطوار. ومت تقدير أحجام  711عينة الـ
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درجة مئوية  011و 651اننومرت بني  7,1اننومرت إىل  4,5جلسيمات النانوية للمغنتيت لترتاوح بني ا
 .ساعات فقط 8ملدة 

صغرية، فإن السلوك املغناطيسي الفائق للجسيمات مثري جًدا  نظًرا ألن اجلسيماتو 
أن أقصى   Ko4عند  Mossbauerلالهتمام كما موضح يف أعاله. وأظهرت قياسات موسباور 

درجة مئوية، وأظهر تطور معلمات موسباور  711كمية او مقدار للمغنتيت تشكلت عند 
Mossbauer نًا" عند درجة احلرارة هذه.أن جلسيمات املغنتيت "التماثل األكثر حتس 

إّن دراسة عملية النمو اليت تلي التنوي مباشرًة هو األسلوب األسهل وصواًل، وإن بشكٍل 
-غري مباشر، للتحقيق يف عملية التنوي. ومن أجل حتديد حالة التنوي املثلى للمغنتيت يف سرياميك

بشكل دينامي يف  (SANS)ة زجاج البازلت، مت إجراء قياسات لتشتت النيوتروانت بزاوية صغري 
ملم(  7×ملم11×ملم11درجة مئوية، كدالة للزمن، على سلسلة من عينات )األبعاد=  711

ومتت مناقشة أمهية  .درجة مئوية ملدد زمنية خمتلفة 665و 551معاجلة حراراًي )أي منواة( بني 
ساعة  32ملثل هذه الدراسة يف مكان آخر. ومت استخدام أوقات أطول تصل إىل  SANSقياسات 

ساعات لدرجات حرارة أعلى من املعاجلة احلرارية.  8يف درجات حرارة أدىن وأوقات أقصر تصل إىل 
درجة مئوية. كان هذا  711وأتسيسًا على النتائج املذكورة أعاله، مت تثبيت منو درجة احلرارة عند 

درجة مئوية(، حبيث ميكن  578للمغنتيت السائب ) Curieعلى من درجة حرارة كوري أيًضا أ
 .SANSإمهال أتثري "التشتت املغناطيسي" على أطياف 

-Laueيف معهد الو الجنيفن D-17يف مقياس الطيف  SANSأجريت قياسات 
Langevin  غرينوبل(؛ وترد تفاصيل هذا الطيف يف مكان آخر. كانت مسافة الكاشف(

. مت استنتاج املقاطع املستعرضة ذات الزاوية الصغرية املطلقة من شدة 1.282nm0=م و2,85
النيوترون التجريبية، مما يقيس التشتت غري املرتابط على عينة فاانديوم مسيكة. ومت وضع العينة يف 

 11درجة مئوية يف حوايل  711والكاشف، ور فعت درجة احلرارة إىل  صادرشعاع الفرن صغري بني ال
ساعة( واليت مت  10درجة مئوية ملدة  577دقيقة، ابستثناء عينة واحدة )متنوية عند  121إىل 

 دقيقة. 361متديدها إىل 
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 SANA Data for Nano Particlesجلسيمات النانو: SANSبياانت 4-14-11
( الشكل العام ملنحنيات التشتت، اليت مت احلصول عليها على 28-4يوضح الشكل )

تكاد ال تذكر  SANSدرجة مئوية ملدة ساعتني. كانت شدة الـ 634عينة متنوية قبل املعاجلة عند 
درجة  711فورًا بعد التنوي وتتطابق مع منحىن الزمن الصفري. وعند التسخني يف املوقع عند 

منو اجلسيمات مما يعطي شدة مشتتة كافية للسماح إبتّباع منحىن مع  SANSمئوية، تزداد شدة 
كانت هذه امليزة العامة تقريًبا جلميع العينات األخرى املتنوية يف درجات   .التشتت كل بضع دقائق

 11عند حوايل  0.005nmmaxQ~حرارة خمتلفة. وامليزة املهمة أن هناك حد أقصى واضح )
. وتكون الكثافة العالية للجسيمات املرتسبة Qدقيقة( مع اخنفاض الشدة ابجتاه الصفر عند اخنفاض 

. ويكون احلد SANS، يف طيف mQمسؤولة عن أتثري التداخل، الذي ينتج احلد األقصى، 
ًدا، ويبقى اثبًتا األقصى واضًحا دائًما، حىت يف أقصر األزمنة اليت يكون حجم اجلسيم فيها صغريًا ج

 .خالل فرتة النمو يف أزمنة تبلور أعلى

 
درجة مئوية لعينة متنوية يف  711يف أزمنة تبلور خمتلفة عند  SANS( أطياف 28-4الشكل )

 درجة مئوية ملدة ساعتني 634
 4، 2درجة مئوية ملدة  634مقابل زمن التبلور للعينات املتنوية عند  mQيتم رسم قيم 

ينخفض بسرعة   mQساعات، الـ 8(. إذ يتبني أنه، ابلنسبة لعينة الـ20-4ساعات يف الشكل ) 8و
دقيقة تقريًبا، وهو ما مييز عملية إعادة الذوابن مع عدد  61كبرية خالل األزمنة املبكرة للتبلور حىت 

ا من البلورات، كما سيتم مناقشته الحًقا. ويالحظ وجود ميزة مشاهبة للغاية لدى العينتني اثبت تقريبً 
 .ساعات على التوايل 4درجة مئوية ملدة ساعتني و 634األخريني املعاجلتني عند 
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 مقابل زمن التبلور لعينات متنوية خمتلفة mQ( خمطط لـ 20-4الشكل )

 10درجة مئوية ملدة  577( لعينة متنوية عند 20-4يظهر نفس املخطط يف الشكل )
دقيقة ومن مث يتشبع إىل قيمة اثبتة  251ينخفض بسرعة أكرب إىل حوايل  mQساعة. وي الحظ أن 

 mQساعات(، ال ينخفض الـ 8و 4درجة مئوية ) 665حنو زمن أعلى. وابلنسبة للعينة املتنوية عند 
دقيقة، ألن عملية النمو تبدأ يف وقت  61ة تقريًبا قبل بسرعة كبرية ومييل إىل التشبع إىل قيمة اثبت

 .درجة مئوية 665أبكر. ويرجع ذلك إىل تداخل عملييت التنوي والنمو عند درجة حرارة تنوي 
املستقرة كدالة حلالة التنوي أن الكثافة العددية للجسيمات )املتناسبة  mQأظهرت خمططات قيم 

درجة  634، ولكن يف حالة املعاجلات عند درجة حرارة ( تزداد مع زمن التنويmQمباشرًة مع 
درجة مئوية، حدث التشبع بعد بضع ساعات. إذ كانت كثافة اجلسيمات عند التشبع  665مئوية و

أعلى عند درجة حرارة أدىن للتنوي. وقد لوحظ هذا السلوك أيًضا يف دراسة سابقة أجريت على 
املستقر )يف زمن تنوي أعلى( لدرجات  mQلى للـزجاج الكورديريت. إّن القيمة األع-سرياميك

حرارة أدىن للتنوي، مقرتاًن مبالحظة أّن الزمن املستغرق للوصول إىل التشبع عند درجة حرارة النمو 
درجة مئوية( أطول للعينة املعاجلة يف درجات حرارة أدىن للتنوي، مما يشري إىل أن  711)أي عند 

والنمو حىت يف درجات حرارة التنوي، وهذا مالحظ بشكل خاص هناك "تنافس" بني عملييت التنوي 
 .درجة مئوية، كما ذ كر يف أعاله 665عند املعاجلة بدرجة حرارة 
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 :Jamesصحة افرتاضات جيمس  4-14-12
Validity of James’ Assumptions 

 :كما قيل آنفاً، من منحنيات التشتت، ميكن حساب ثالث معلمات مهمة على النحو اآليت
، يتم احلصول على تقدير تقرييب ملتوسط املسافة بني الرواسب m(Q(. من موقع احلد األقصى 1
)max/Q=2(. 

يتم احلصول على الكثافة العددية النسبية للجسيمات )أي العدد الكلي للجسيمات لكل . ابلتايل 2
 .=(N-3( وحدة حجم من العينة(

من احلد  Q. يتم احلصول على حجم اجلسيمات من خمططات غينييه على اجلانب العلوي 3
 G(R(بنصف قطر الدوران  QS، ترتبط دالة التشتت GQR>1.2األقصى. ضمن حدود صحة 
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 ….. 32-4 
لقد ذ كر من قبل أن الكثافة العالية جلسيمات النانو  هو نصف قطر اجلسيم "الكروي". SRحيث 

. ومن قيمة SANSيف طيف الـ m(Q(املرتسبة هي املسؤولة عن أتثري التداخل، الذي ي نتج أقصى 
mQ  هذه، مت حساب الطول املوجي املميز  لتقلبات الكثافة، الذي مت تفسريه على أنه "متوسط

مع ذلك، كما . يتم احلصول على كثافة نسبية لرواسب النانواملسافة بني رواسب النانو"، وابلتايل 
أشار غينييه، هذا جمرد تقييم تقرييب. وألغراض املقارنة بني العينات املختلفة، ال يزال من املمكن 

" عدد مقداراستخدام الكثافة العددية النسبية هذه كمعلمة؛ وهذا يعطي أيًضا فكرة عن "ترتيب 
 جسيمات النانو.

مقابل  Nمت رسم املعلمة و . mQست ظِهر نفس أنواع سلوك  ا، ألهنمل يتم رسم املعلمة 
 4، 2درجة مئوية ملدة  634( للعينات املتنوية عند درجة حرارة 31-4زمن التبلور يف الشكل )

دقيقة،  31( أن النيرتوجني ينخفض بسرعة تصل إىل 31-4ساعات. ويالحظ من الشكل ) 8و
ه بنظر االعتبار بسبب جسيمات اننوية أكرب أو بسبب "التهام" النوى للنوى وهو ما ميكن أخذ

األصغر منها قبل بدء عملية النمو، أي عملية إعادة الذوابن جلسيمات النانو األصغر بينما تستمر 
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دقيقة،  61على حنو كبري إىل حوايل  Nدقيقة، ال يتغري الـ 31األكرب منها ابلنمو على حساهبا. بعد 
ا يقرتب من قيمة التشبع حني يكون هناك منو لـ"نوى مستقرة". وابلنسبة للعينة املتنوية عند وعنده
درجة مئوية، يكون هذا التغيري أقل أمهية، حيث يصل التشبع يف زمن أقل بسبب عملية النمو  665

جة حرارة املبكرة. ومن الواضح أن هذا يرجع إىل احلاجة إىل زمن أقصر لعملية النمو بسبب ارتفاع در 
 التنوي.

 
 ( تباين عدد النوى مع زمن التبلور للعينات املتنوية املختلفة31-4الشكل )

 
 10درجة مئوية ملدة  577( عدد النوى مقابل زمن التبلور للعينة املتنوية عند 31-4الشكل )

 ساعة عند ثالث درجات حرارة للنمو
أ كِّد على أمهية املعاجلة احلرارية ذات ميكن وصف السلوك أعاله وفًقا للنموذج التايل. إذ 

 :الذي قدم افرتاضني مها السرياميك من جيمس -تنوي الزجاج املرحلتني لدراسة
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بعد التنوي، حيوي الزجاج على جمموعة من النوى، اليت منا بعضها إىل بلورات اننو صغرية،  .1
 املعاجلة احلرارية. الغالبية العظمى منها ال تنحل عند التسخني إىل املرحلة الثانية من

 .معدل التنوي يف درجة حرارة النمو ال يكاد ي ذكر .2
( صحيًحا، إذًا فإن تغيري درجة حرارة النمو جيب أال يغري عدد 1إذا كان االفرتاض )

بلورات النانو بشكل جذري، وهذا ما لوحظ بعد املعاجلة احلرارية لتنوي مفرتض. وكمسألة "اختبار"، 
ساعة  10درجة مئوية لزمٍن طويٍل جًدا يبلغ  577املتنوية حراراًي يف درجة حرارة متت معاجلة العينة 

درجة مئوية على  741درجة مئوية و 711درجة مئوية و 681عند ثالث درجات حرارة للنمو، أي 
خيتلف بشكٍل كبري يف  N(. يف الواقع، ي الَحظ أن 32-4التوايل. وتظهر هذه البياانت يف الشكل )

(، لوحظ أن الزجاج 2(. الختبار االفرتاض )1رة التبلور هذه، مما "يبطل" االفرتاض )درجات حرا
الفارغ أظهر مستوى عاٍل من التنوي عند درجة حرارة النمو، كما يتبني الحًقا. وهذا "يبطل" 

(. لذلك، ميكن القول أّن لدراسة سلوك التنوي والتبلور لـ"جسيمات النانو" للمغنتيت، 2االفرتاض )
ن افرتاضات جيمس ال تبدو صاحلة للمعاجلة احلرارية ذات املرحلتني. ومن أجل توضيح البياانت فإ

 ( املوقف بشكل ختطيطي.32-4أعاله، ي ظهر الشكل )
وفًقا للنظرية الكالسيكية، يزداد حجم النواة احلرجة مع رفع درجة احلرارة. ابلتايل، فإن 

درجة مئوية( لن  577أو  551أدىن )على سبيل املثال جمموعة "احلجم احلرج" يف درجة حرارة تنوي 
تشكل "حجًما حرًجا" عند درجة حرارة النمو وستنحل جمددًا بشكٍل طبيعي، ألهنا ليست مواتية 

مع ذلك، خالل املعاجلة احلرارية  بشكٍل نشط، أو ألهنا نوى غري مستقرة دينامًيا وحراراًي نوعًا ما.
يت تصل إىل "احلجم احلرج" سوف تستمر يف النمو وستصل إىل حجم للنوى، فإن العديد من النوى ال

" عند درجة حرارة النمو، مما جيعلها "مستقرة" وأيضًا متّكنها من النمو ناظرأكرب من "احلجم احلرج امل
إىل جسيمات أكرب يف درجة حرارة النمو هذه يف زمٍن أطول. ابلتايل، فإن عدد جسيمات النانو بعد 

ول لن يكون تقديًرا جيًدا لعدد النوى املتكونة يف درجة حرارة أدىن للتنوي، بسبب معاجلة منو أط
 ."إعادة الذوابن" للعديد من هذه النوى اليت كانت موجودة يف العينة "األصلية" املتنوية
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 ( رسم ختطيطي للطاقة احلرة مقابل نصف قطر النوى يف ثالث درجات حرارة خمتلفة32-4الشكل )

هي درجة حرارة التبلور  3Tو N(T(هي درجة حرارة التنوي  1Tاآلن، دعنا نقول أن 
)C(T( يف 7. لذلك، وفًقا للشكل ،)NT  يكون العدد الكلي للنوى(N*)  معr>*1r  اثبًتا. وإن

غري  r<r1r>*3*مع  N)1(*وجعلها تنمو، فإن عدد النوى  CTقمنا بزايدة درجة احلرارة إىل 
، سينمو عند درجة احلرارة هذه CT، اليت تكون مستقرة عند N)2(*مستقرين، ولكن عدد النوى 

 t ، ملا N1N*=N+*2*درجة مئوية،  711، أي لنق ل يف CT. هذا يعين أنه يف 3r >r*مع 
قد احنل ابلفعل خالل الزمن األويل  1N*، طاملا أن عدد النوى t ،*2N*=N، ولكن ملا 0

 . CTللتبلور عند 
هنا، جتدر اإلشارة إىل أن معدل التنوي للمغنتيت سيعتمد على مستوى التشبع الفائق يف و 

درجة حرارة التنوي، الذي يرتبط بكمية احلديد املتبقية الذائبة يف املصفوفة الزجاجية. وعند حدوث 
الفائق مع الزمن، وابلتايل فإن معدل التنوي سوف ينخفض الرتسيب، سينخفض مستوى التشبع 

إىل قيمة قصوى اثبتة أو  (N)ابلتايل، جيب أن يصل عدد النوى  .بنفسه ويقرتب من الصفر تدرجيياً 
قيمة تشبع اثبتة، كما يالَحظ يف هذه احلالة من تبلور جسيمات النانو للمغنتيت. بعد ذلك، قد 

إىل "احلد األقصى"  Nببطء. ابلتايل، جيب أن يصل  Ostwaldيسيطر أتثري إنضاج أوستفالد 
 .ببساطة بسبب ترسب كل املغنتيت املتاح يف النهاية حبيث ال ميكن تشكيل نوى جديدة

مع ذلك، فإن عدد تشبع النوى الذي مت الوصول إليه عند درجة حرارة معينة سيعتمد على 
تنوي والنمو، وابلتايل سوف ختتلف بشدة مع سرعة عملية الرتسب الكلية، اليت حتكمها معدالت ال

درجة احلرارة. ابلتايل، فإن استخدام املعاجلة احلرارية ذات املرحلتني قد يكون أدى إىل إعادة إذابة 
جسيمات النانو الصغرية للمغنتيت يف الزجاج مع اختفاء عدد معني من اجلسيمات واحنالل جزئي 
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سيمات النانو هي على األقل "حمتملة" مثل عملية إعادة إذابة العملية املقرتحة هنا لنمو جو  .لألخرى
النوى شبه احلرجة عند درجة حرارة النمو. مع ذلك، يف املمارسة العملية، قد يكون املوقف أكثر 

 تعقيًدا من النموذج املقرتح هنا، أبخذ الطبيعة املعقدة لزجاج البازلت بنظر االعتبار.
يف تطبيق املعاجلة احلرارية ذات املرحلتني على زجاج البازلت تنشأ لة وجتدر اإلشارة إىل أن هناك مشك

ثنائي  لدراسة البلورات النانوية. إذ مت تطبيق الطريقة ذات املرحلتني بنجاح على أنظمة مشاهبة مثل
، حيث تكون األطوار البلورية والسائلة هلا نفس الرتكيبة، ومل تكن درجة حرارة سيليكات الليثيوم

ملستخدمة عالية جًدا؛ على الرغم من عدم إمكانية تطبيقها على زجاج البازلت، إال أن هذه النمو ا
الطريقة ال تزال سارية على العديد من األنظمة األخرى. مع ذلك، يف زجاج البازلت، ا ستخدمت 

تزال يف نطاق املعاجلة احلرارية ذات املرحلتني لتطوير ومن مث تنمية بلورات "كبرية مبا فيه الكفاية" )ال 
 .SANSالنانو( من أجل إعطاء طيف 

 ينييه جلسيمات النانو:غاحلد األقصى للتنوي ونصف قطر 4-14-13
Nucleation Maximum and Guinier Radius of Nano 

Particles  
بعد النظر إىل بياانت التنوي والتبلور على جسيمات النانو حىت اآلن، إن افرتضنا أن "عدد 

درجة مئوية،  611اثبًتا تقريًبا بني درجات حرارة التنوي ذات الصلة، على سبيل املثال بقى النوى" ي
من اجلولة األوىل ألطياف  Nدرجة مئوية، حينها ميكن أخذ قيمة  711ودرجة حرارة النمو، أي 

SANS دقيقة، على أهنا "تعادل عدد النوى يف العينة األصلية املتنوية"، أي  11، أي عند
 tNابفرتاض عدم حصول اي "تدمري ألي نوى خالل عملية التسخني "القصرية". وتكون قيم 

مقابل درجة  tN. ويتم رسم قيم t=0*)2*+N1N*(=N( متساوية تقريًبا t=11min)حيث 
درجة  634(. وي الَحظ أّن عدد النوى مير حبد أقصى عند حوايل 33-4حرارة التنوي يف الشكل )

مئوية، مما يؤشر إىل أن درجة احلرارة هذه قد تكون درجة احلرارة "املثلى" لتنوي "جسيمات النانو" 
 .للمغنتيت
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 ( خمطط عدد النوى مقابل درجة حرارة التنوي33-4الشكل )

( 34-4مقابل زمن التبلور يف الشكل )ينييه جلسيمات النانو غيتم رسم نصف قطر 
 4درجة مئوية ملدة ساعتني و 634لعينات خمتلفة. ي الَحظ أن العينة املتنوية عند درجة حرارة 

دقيقة، مث تزداد ببطء إىل حوايل  31تزداد بسرعة كبرية تصل إىل حوايل  GRساعات،  8ساعات و
دقيقة،  61سيمات "اننو" أصغر. أخريًا، بعد دقيقة، مما يدل على إهناء عملية إعادة الذوابن جل 61

إىل قيمة اثبتة تقريًبا حنو زمن أعلى مما يشري إىل "عملية إنضاج" اوستفالد. ابلنسبة للعينة  GRيصل 
ساعات، يكون هذا التغيري أقل أمهية بسبب  8ساعات و 4درجة مئوية ملدة  665املتنوية عند 

اء املبكر" لعملية إعادة الذوابن، بسبب ارتفاع درجة عملية منو مبكرة أو ابألحرى بسبب "اإلهن
 .أسهل بكثري CTحرارة التنوي، مما جيعل بلوغ النوى املستقرة لعملية النمو يف 

 
 .( نصف قطر غينييه مقابل زمن التبلور لعينات متنوية خمتلفة34-4الشكل )
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 الد جلسيمات النانو والنمو:إنضاج اوست4-14-14
for Nano Particles and the GrowthOstwald Ripening  

ساعة  10درجة مئوية ملدة  577من أجل فحص عملية النمو، متت بلورة عينة متنوية عند 
درجة مئوية على  741درجة مئوية و 711درجة مئوية و 681عند ثالث درجات حرارة خمتلفة، أي 

3(قطر ال ( خمططات مكعب35-4التوايل. وي ظهر الشكل )
S=8R3(D  جلسيمات النانو مقابل

 زمن التبلور.

 
( خمطط مكعب قطر بلورات النانو مقابل زمن التبلور يف ثالث درجات حرارة منو 35-4الشكل )

 خمتلفة
3[جتدر اإلشارة إىل أنه ميكن أيًضا إظهار خمطط مشابه لـ

S/3)RV[=(4  مقابلCt 
درجة مئوية، يكون معدل النمو بطيًئا  681لإلشارة إىل عملية اإلنضاج. ويتبني من الشكل أنه عند 

ويبني هذا املنحىن أيضًا أّن إعادة ذوابن جسيمات  .دقيقة 61للغاية، ويبقى عدد النوى اثبًتا حىت 
درجة  711وعند النانو األصغر يكاد ال تذكر او ميكن إمهاله، بسبب اخنفاض درجة حرارة النمو. 

دقيقة، مث يزداد "ببطء ولكن بشكٍل خطي" مع  81مئوية، يزداد قطر اجلسيمات بسرعة تصل إىل 
 الزمن، مما يشري إىل عملية "إنضاج اوستفالد".
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دقيقة  41درجة مئوية، تصل الزايدة السريعة لقطر جسيمات النانو إىل  741أما عند 
أعلى. كما توضح أيضًا أن عملية إعادة الذوابن تنتهي يف  فقط، ومن مث ت ظهر سلوكًا خطيًا حنو زمنٍ 

 711وقت مبكر بسبب ارتفاع درجة حرارة النمو. ويف املنطقة اخلطية، ي ظهر معدل النمو زايدة بني 
درجة مئوية، مما يشري إىل أن تبلور جسيمات النانو للمغنتيت يف زجاج البازلت هو عملية  741و

 "نشطة حرارايً".
وجتدر اإلشارة إىل أنه يف زجاج البازلت، اعتماًدا على درجة احلرارة، يوجد "جزء حجٍم 

الد هو السائد فقط حني يكون . يف الواقع، يصبح إنضاج اوست٪11متوازن" من املغنتيت أقل من 
جزء احلجم قريبًا من هذه القيمة احملددة. مع ذلك، يف بعض األنظمة الزجاجية، على سبيل املثال 

لنظام األبسط لثنائي سيليكات الليثيوم، سيحدث إنضاج أوستالد عند اقرتاب درجة التبلور من ا
، وابلتايل سيكون ضئياًل ميكن إمهاله ابلنسبة جلزء احلجم البلوري املنخفض املطّبق يف معظم 111٪

صطدام" يف املمارسة العملية الفعلية، قد حيدث "ا. دراسات التنوي اليت أجريت على هذا النظام
البلورات عند درجات تبلور أدىن بكثري، بداًل من إنضاج أوستفالد. لذلك، جيب أال يغيب عن البال 
أن إنضاج اوستفالد مهم فقط يف ظروف معينة. وقد يتم تفسري ذلك أبن  هناك لرمبا آلية إنضاج 

 يف درجات حرارة منو معينة مع عينات متنوية خمتلفة.فّعالة "خفية" 
درجة مئوية كثافة متشتتة كافية  711كما ذكران، أظهر "الزجاج الفارغ" عند دراسته عند 

اننومرت  3,77بني  S(R(دقيقة. وتراوح نصف قطر اجلسيمات  11مع حد أقصى حىت عند 
دقيقة. وهذا يدل على أن "الزجاج الفارغ" نفسه قد نـ ّوَي ابلفعل  121و 11اننومرت بني  6,13و

دقيقة(، وهو ما ميكن أن حيدث إما أثناء التربيد أو  11يف  16N=19.0×10للنوى )بكثافة عالية 
أثناء التلدين. ال ميكن إجراء أي قياس على هذا الزجاج سواء يف درجة حرارة الغرفة أو عند درجة 

وال ميكن القيام  .درجة مئوية، لتحديد عدد وحجم النوى يف العينة األصلية 525حرارة التلدين، أي 
ذلك بسبب مسامهة "التشتت املغناطيسي" جنبًا إىل جنب مع تشتت التنوي )أي بسبب تقلبات ب

على هذا الزجاج عند  Mossbauerالكثافة والرتكيز(. مع ذلك، أظهرت قياسات موسباور 
Ko4  أن هناك "ترتيب مغناطيسي" قصري املدى لذرات احلديدFe  اننومرت. قد  1,2ذات الب عد
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قد يكون أثـَّر على السلوك اإليمايل للتنوي والتبلور جلسيمات النانو الصغرية  ي عتَقد أبن هذا
 .للمغنتيت يف مصفوفة زجاج البازلت

 عملية إعادة الذوابن جلسيمات النانو: 4-14-15
Redissolution Process for Nano Particles 

ألي  تشتت وجداملذكورة أعاله حول تنوي ومنو جسيمات النانو،  SANSمن بياانت 
لـ"نوى النانو" مع الزمن عند درجة حرارة النمو، ومن  t(N(حالة تنوي معينة، تقل الكثافة العددية 

مث تتشبع عند زمٍن أطول مع قيمة مستقرة. وهذه هي "نوى النانو" )وهي أكرب بقليل(، اليت تكون 
نو"، أي األصغر حجمًا، مستقرة فقط يف درجة حرارة النمو وستستمر يف النمو، لكن بقية "نوى النا

ال تكون مستقرة ديناميًا وحراراًي وهكذا سوف تنحل جمددًا. ابلتايل، هناك نوع من التنافس بني 
"معدل منو نوى النانو املستقرة" و"معدل إعادة ذوابن أو احنالل نوى النانو غري املستقرة" عند درجة 

، جيب أخذ املعلمات احلركية هلذا "التطور" بنظر حرارة النمو. يف التطور الدينامي احلراري لنوى النانو
االعتبار أيضاً. على الرغم من أن كلمة "إعادة الذوابن أو إعادة االحنالل" قد استخدمت يف 

السابقة لعدة مرات، إال أّن من األفضل منحها شكاًل ملموًسا حنو املعىن الفعلي هلذه  البحوث
 .يرد يف أدانهالكلمة من خالل مزيد من التحليل، والذي 
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درجة مئوية  711( إعادة ذوابن أو احنالل جسيمات النانو مقابل زمن النمو عند 36-4الشكل )

 درجة مئوية 611عينات متنوية يف  7لـ
، حينها يف أي زمن Nيف درجة حرارة النمو، إن أخذان الكثافة العددية يف أطول زمن كـ 

( 37-4( و)36-4ميثل عدد نوى النانو اليت تعيد احنالهلا. وي ظهر الشكالن ) N-t(N(منو، 
كدالة لزمن النمو جلميع العينات املتنوية. ويتبني أن يميع املنحنيات   N-t(N(الرسوم التخطيطية لـ

 إىل تقريًبا تظهر اخنفاًضا أكثر او أقل سرعًة يف زمن النمو األويل. ويتباطأ هذا االخنفاض إىل حد كبري
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زمٍن معني عند درجات حرارة أدىن للتنوي. وبعد هذه املرحلة، ال يوجد املزيد من إعادة االحنالل مما 
t(N-يشري إىل سلوٍك مستقر. وهذا "الزمن األويل" إلعادة االحنالل السريع، أي اخنفاض سريع لـ

)N تتعلق بعملية االنتشار ، ميكن أن يصطَلح عليه بـ"مدة احلضانة"، اليت تتطابق مع ظاهرة حركية
 .الذري السائب يف زجاج البازلت

ابلنسبة حلاالت التنوي املختلفة يف درجات حرارة منخفضة نسبًيا، ولكن يف نفس درجة 
درجة مئوية(، ي الحظ أنه خالل "مدة احلضانة"، يكون معدل إعادة الذوابن  711حرارة النمو )أي 
". املعد للتشكيلساعة أقل من ذلك اخلاص بـ"الزجاج  32درجة مئوية ملدة  551لعينة متنوية عند 

رجع ذلك إىل ارتفاع درجة حرارة التنوي، الذي يبدو أنه يثّبت عدًدا معيًنا من النوى. ونظًرا ألن وي
ساعة، فإن معدل إعادة الذوابن يكون أيًضا أقل من ذلك  32زمن التنوي هلذه العينة أعلى عند 

ابلتايل، ساعة.  10درجة مئوية لزمن أقصر يصل إىل  577املتنوي حىت عند درجة حرارة أعلى عند 
مما يعين اخنفاض معدل  -يبدو أن "أتثري الزمن" يكون أكثر أمهية ابلنسبة لـ "استقرار" نوى النانو 

 525من "أتثري درجة احلرارة" يف منطقة درجة احلرارة األدىن للتنوي، أي بني  -إعادة الذوابن 
 درجة مئوية.  577و
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 634درجة مئوية للعينات املتنوية عند  711زمن النمو عند ( إعادة ذوابن جسيمات النانو مقابل 37-4الشكل )

 درجة مئوية على التوايل 665درجة مئوية و
ابلنسبة حلاالت التنوي نفسها، لكن مع درجات حرارة خمتلفة للنمو، فإن مالحظات إعادة 

للنمو  ذوابن نوى النانو مثرية لالهتمام للغاية. تكون "مدة احلضانة" أطول عند درجة حرارة أدىن
بسبب اخنفاض معدل االنتشار الذري األدىن. وخالل "مدة احلضانة"، يكون معدل إعادة الذوابن 

درجة  711درجة مئوية، مث يرتفع بدرجة كبرية عند درجة حرارة منو أعلى تبلغ  681اثبًتا تقريًبا عند 
 .ةدرجة مئوي 741مئوية، مث ينخفض مرة أخرى عند درجة حرارة منو أعلى تصل إىل 

 :ميكن توضيح البياانت أعاله ابلطريقة اآلتية
من ذلك التنقل يف  بكثري درجة مئوية، يكون تنقل الذرات أقل 681عند درجة حرارة 

درجات احلرارة املرتفعة حىت زمٍن معني، أي "مدة احلضانة"، حبيث يكون معدل إعادة الذوابن ضئياًل 
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درجة مئوية، يزداد معدل إعادة  711ا أيًضا. وعند للغاية ميكن إمهاله، وتكون العملية طويلة جدً 
 741مع ذلك، عند  .الذوابن بدرجة كبرية بسبب زايدة االنتشار الذري السائب مع درجة احلرارة

درجة مئوية، يبدو أن هذا املعدل قد اخنفض كثريًا، ألن العديد من نوى النانو قد احنلت ابلفعل 
بلوغ "نوى النانو املستقرة" أسهل كثريًا. ومثّلت درجة احلرارة خالل زايدة درجة احلرارة، مما جيعل 

احلرة هلا مع زايدة احلجم، مفضلًة النمو  Gibbsاألعلى اجلسيمات اليت ستنخفض طاقة غيبس 
 الفوري مبجرد رفع درجة احلرارة من أجل إعطاء "طاقة حرارية" كافية لالنتشار الذري السائب.

 741إىل  681دة احلضانة"، اخنفض معدل إعادة الذوابن من جتدر اإلشارة إىل أنه بعد "م
درجة مئوية، مما يشري إىل أن هذه عملية "نشطة حرارايً". وحتت "مدة احلضانة" هذه، هناك نوع من 
"احلجب" يف إعادة ترتيب الذرات املنتشرة، اليت مل تبق معدل إعادة الذوابن اثبًتا فحسب، بل 

درجة مئوية.  681درجة حرارة لنّقل عند ة احلضانة" طويلة جًدا، تسببت أيًضا يف أن تكون "مد
لذلك، ت ظهر الدراسة الدينامية للنمو على عينات متنوية خمتلفة "املزااي" يف كشف بعض التفاصيل، 

 .املرحلتني اليت كانت ست فَقد يف التقنية التقليدية لدراسة النمو يف املعاجلات احلرارية ذات
حلرارة املرتفعة للتنوي، ي ظهر عدد نوى النانو "املعاد االحنالل" مقابل ابلنسبة لدرجات ا

( سلوًكا مشاهبًا للغاية. فهناك اخنفاض سريع يف الكثافة العددية 37-4زمن النمو )أنظر الشكل 
دقيقة، مث تصل إىل مستوى التشبع. ويكون مستوى التشبع هذا أقل  51"املعاد احنالهلا" حىت حوايل 

 8درجة مئوية ملدة  665حرارة أعلى للتنوي. وعند أعلى درجة حرارة للتنوي  لدى درجات
ساعات، يكون معدل إعادة الذوابن ضئياًل تقريًبا ميكن إمهاله. من الواضح أن سبب هذا يرجع إىل 

درجة  665إىل  611ارتفاع درجة حرارة التنوي. لذلك، يف مدى درجة حرارة التنوي هذا، أي من 
 .درجة احلرارة عاماًل مهًمامئوية، تكون 

احلد األقصى  t0من خالل حتليل هذه املنحنيات، إذا مت اعتبار الكثافة العددية عند 
يتناقص مع زمن التنوي  D(max)[N[لعدد نوى النانو "املعاد احنالهلا"، فمن املالحظ أن هذا العدد 

يف أي من درجات حرارة التنوي هذه. يف حني أن هذا "االخنفاض" قليل للغاية لدى درجة احلرارة 
درجة مئوية على التوايل، مما  665درجة مئوية و 634درجة مئوية، إال أنه سريع للغاية عند  611

البياانت أعاله حول إعادة الذوابن  . وت ظهر يميعgTيشري إىل التأثري املفيد للتنوي عند أو حوايل 
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أتثريها بوضوح على سلوك التنوي والتبلور جلسيمات النانو للمغنتيت، اليت "مت ابتكارها" داخل 
مصفوفة زجاج البازلت عن طريق إجراء بسيط للمعاجلات احلرارية يف درجات حرارة خمتلفة لزمن 

 .خمتلف
لنمو جسيمات النانو للمغنتيت أتثريًا واضًحا  ابختصار، تظهر الدراسة الدينامية "املباشرة"

. فهناك اخنفاض يف الكثافة العددية مع زمن النمو، SANSللتداخل بني اجلسيمات يف أطياف 
ويكون مستوى التشبع هذا أعلى يف  .املستقرةوبعد ذلك، حيدث التشبع بسبب منو نوى النانو 

نه نتيجة إلعادة ذوابن نوى النانو األصغر درجات احلرارة املنخفضة للنوى. وي فّسر ذلك على أ
حجًما، حيث تستمر نوى النانو األكرب واملستقرة ابلنمو. ومييل سلوك التبلور إىل إتّباع آلية إنضاج 
اوستفالد يف زمن منو أعلى. ابلنسبة لدرجة احلرارة األدىن للتنوي، فإن زمن التنوي عامل مهم، يف 

ويالحظ  .، تبدو درجة احلرارة معلمة مهمةgTى للتنوي قرب األعل احلرارةحني ابلنسبة لدرجة 
االخنفاض السريع لكثافة عدد نوى النانو املعاد احنالهلا يف الزمن األويل جلميع حاالت التنوي. ويف 
زمن أطول للنمو، تنتهي عملية إعادة االحنالل تدرجييًا عند درجات احلرارة األدىن للتنوي. ولكن 

احلرارة األعلى للتنوي، هناك أتثري تشبع قبل إهناء عملية إعادة االحنالل. وهذه ابلنسبة لدرجات 
البياانت حول "جسيمات النانو" داخل هذا "املدى الضيق لألحجام" مفيدة وبّناءة متاًما وهي 

 ابلتأكيد تستحق مزيًدا من االهتمام ملساعينا املستقبلية يف البحث عن "مواد اننو أجدد".
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 الفصل اخلماـ:
 واص امليكمانيكيةاخل

Mechanical Properties 
 (Introduction(دـة ــــــــاملقــ  5-1

دة واليت يكون أسماسهما املواد النمانوية، فمن املهم لباخلواص امليكمانيكية للمواد امل عند احلديث عن
والضروري جدًا توضيح ولو بشكل خمتصر عن طبيعة ـيكمانيك الكسر ألي ـمادة. هلذا جيب ـراجعة 

 .Griffith theoryنظرية كرفت 
ـن خالل حتديد ـنطقة الكسر للمواد اهلشة واليت بنيت على التقريب اجلييب ملتمانة املواد  

ستخدا  املعمادتا  املنماسبة حلسما  املتمانة النظرية واليت طور  ابستخدا  امانون وو  املستخدـة. اب
(Hook’s law ابلقر  ـن ـنطقة اتاجهماد اتاعظم املسلط ـع اتاخذ بنظر اتاعتبمار ـقدار )

 التغري يف اتاستطمالة.
جد  وتلك املعمادلة أعطت عماـل ـضماعف والذي استخد  يف تواع املتمانة النظرية ـىت ـما و  

ما  املستخرجة ـن حلول املعمادتا  النظرية مت ـنمااشتهما يف  العيو  املمايكروية يف املواد اهلشة. املعلـو
ما  املتماحة للسيليكما املنصهرة.حدود املعل  ـو

 )Theoretical aspects)املفماوـيم النظرية     5-2
والزجماج وحتديدًا يف اـيكية اهلشة دراسة ـيكمانيك الكسر للمواد السري ومائلة يف  بذلت جهود
واملبنية على تكّون  Griffithنظرية كرفت وتلك الدراسما  بنيت على أسماس  جممال املتمانة النظرية

أـما بوجود عواـل  ،تصدعما  أوليليجية الشكل داخل املمادة وايضمًا وجود حمددا  تاستخدا  املواد
لتصميم يف جممال التطبيقما  ـتعددة أو بثبو  تلك العواـل واليت ميكن ايماسهما حيث تستخد  يف ا

 اهلندسية.
عند حسما  املتمانة النظرية املبنية أسماسمًا على  ةكون ـوجودتان الداة يف التصميم جيب ان 

 .واملرونةرسم العالاة بني اتاجهماد املسلط  خاللـن التقريب اجلييب 
б)وتاستنبماط ايمة 

𝒕𝒉
نفرتض وجود اوة سحب ـسلطة على اضيب أسطواين الشكل  ( 

ومبسماحة ـقطع حمددة. ان اوة التمماسك بني اي ـستوين ذريني تتغري ـع ـسمافة الفصل بينهمما وعند 
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( فأن جزءًا ـن املنحين وو ميثل تقريبماً 1-5( كمما يف الشكل )aأخذ ـسمافة ذرية بينية ولتكن )
 (5-1) -عالاة جيبية وكمما يف املعمادلة 

(. الشكل xه متثل ـعمادلة ميكن ان تغطي ايم اتاجهماد املسلط ـع اتاستطمالة )دانالعالاة ا
 X=0لكل وحدة ـسماحة تاجل فصل أي ـستويني ذريني ميكن حسمابه بواسطة التكماـل احملدد بني  

  𝛌 صفر و 

𝟐
 X=  وكمما يلي- 

б = б
𝒕𝒉

  Sin  𝟐𝛑 𝐱 

𝛌
     … (5-1)             

 
 الشغل لوحدة(x).  )اتانفعمال( ( ـقمابل اتاستطمالة𝝈احلماكم ) هداجليسمى  ـما لثمتاملعمادلة 

  𝛌 نــين بيـــــــــــــاملنح اشتقماقسب بواسطة حي، لذرا ـن السطحني  ةماصللفا املسماحة

𝟐
 X=  X=0 ،  

 كمما يلي 

∫  б
𝒕𝒉

 
𝛑

𝟐
𝟎

 Sin (𝟐𝛑𝐗

𝛌
)dx = бth (𝒙

𝛌
)       … (5-2)             

  

 
 تطمالة سـقمابل اتاـنحين اجلهد ميثل    (1-5الشكل)
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تولدين ـسطحيني جديدين ألي 2𝛄) ي الطمااة السطحية )و تسما او الطمااة لشكلاوذا ان 
   ةاتاتي ةاملعمادل وحبسب

б
𝒕𝒉

 = 𝟐𝝅𝜸

𝛌

                                         … (5-3)             
 

 ميكن التعبري. (1-5)شكل اليف كمما ( aاملتعمادل )فضماء الر  اـن املنحين  زء اتاولـياجل
  كمما يلي قمانون وو   ب  هعن

б= E  (𝑿

𝒂
)                         … (5-4)             

 
ميكن (. 4-5ـن املعمادلة )و للمنحين  (X )زء الصغريلجل .يونكـعماـل  =  Eحيث 
   كمما يلي ةالتمالي  استنتماج املعمادلة

|
𝐝𝛔

𝐝𝐱 𝒙=𝟎
| =𝟐𝝅б𝒕𝒉 

𝝀
 cos(

𝟐𝝅𝑿

𝝀
) = 𝟐𝝅б𝒕𝒉 

𝝀
   … (5-5)             

= 𝟐𝑯б𝐭𝐡

𝝀
 

𝐝𝛔حنصل على x=0   كونتوعندـما     

𝐝𝐱
 وفق العالاة 

𝟐𝝅

𝝀
  . б

𝒕𝒉
 =𝑬

𝒂
 ,                       … (5-6)             

 حنصل على (4-5)ـن (6-5)وبطرح املعمادلة 

б
𝒕𝒉

 =(
𝑬𝜸

𝒂
)

𝟏

𝟐                       … (5-7)        
      

𝑬 = 𝟑 × 𝟏𝟎𝟏𝟏
𝒅𝒚𝒏𝒆𝒔

𝒄𝒎𝟐
 عندـما يكون 

 
𝛄 = 𝟏𝟎𝟑𝒆𝒓𝒈𝒔/𝒄𝒎𝟐       والقيم املثلى وي 

𝒂 = 𝟑 × 𝟏𝟎−𝟖 𝒄𝒎 
б

𝒕𝒉
= 𝟏𝟎𝟏𝟏dynes/𝒄𝒎𝟐 
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ن مث حنصل على  𝝀=𝒂اذا  (7-5بواسطة املعمادلة )   املعمادلة اتاتيةـو
𝑬

𝟏𝟎
бاىل  

𝒕𝒉
=

𝑬

𝟓

 

ن ـعمادلة  ips .410 ( = strength) ةتمانان امل ,بمابيكشزجماج الاىل ود عيت تال( 5-6) ـو
𝑬

𝟏𝟎𝟎𝟎
=б

𝒕𝒉
psi45 x 10, 𝑬  اتاملنيو  زجماجواىل  

𝟏𝟎𝟎𝟎
=б

𝒕𝒉
 

وذا و ووذا اتاختالف جيب ان جيد حاًل  بيةيالتجر  والقيم النظريةونما  اختالف بني القيم 
)نظرية   ـعيمار. ان (c) بيضويال التشقق  طول يضماً او ( E  ،Ɣ)يعين وجود تضمني ثوابت املواد 

وهبذا تكون نظرية كرفت ـيزة املعمادلة اعاله  وفق تفشل املمادة خالهلماـن واليت  تااصى ـتمانة فت(كر 
 𝝀اىل ايمة   бايمة عند تغيري حدود التكماـل وتغيري  ,التشقق الدايقبيماان  املبنية على  ـهمة جدًا 

  وحنصل على املعمادلة اتاتية  تتصدع املمادة ان بعد  . النظرية ملتمانةاحنصل على عك: القيمة اىل 

б
𝒕𝒉

= √

𝑬𝜸

𝒂

𝝅𝜹

𝝅
+

𝟐𝝅𝟐𝝈𝟐

𝝀𝟐

   … (5-7)             

 

) توفقما اىل ـعيمار كرف ةنظريـتمانة اعاله تقدر ااصى  املعمادلةان 
 𝑬𝜸  

𝒂
)

𝟏

 (αالذي ـعيماره ) لممادةل 𝟐
 حيل حمل طول التصدع. الذي 

 ةالنظري املتمانةحتليل بيماان    5-2-1
Data Analysis of Theoretical strength 

  لو اخذان ايمة
𝝈

𝝀
𝟏ـن بكثري اال 

𝟒
للمواد  بشكل اكثر داة ةالنظري املتمانة تواعميكننما  

𝝈قيمة ال ضبطل( ميكن استخداـهما بداة 5-7عمادلة )ماملذن فا . (brittle)اهلشة

𝝀
. فمثال لو اخذان 

𝝈ثالث ايم خمتلفة 

𝝀
 اجلذر الرتبيعي )عند اخذ تفميكننما ـضماعفة ايمة كر  0.1 ,0.01 ,0.001=  

. يف احلمالة قيمة كرفتل 𝟐√العماـل  يتبني وجود. على التوايل 1.4 ,5.47 ,17.10( ـع للقيمة
)اريب اىل  (1.4)لتصل عماـل للضماعفة ـزايده  عطيعندئذ ت б/λ =0.1ابخذ ايمة  اتاوىل. اعتربان

𝝈ـواد خمتلفة وبقيم خمتلفة لنسب  حتليل يسماعدان على التحليل اعاله  .𝟐√)=10414

𝝀
 الئمتل  

. ويف كل تا ميكن ايماسهما б ،λ ة كل ـنالنظري. حيث ان ايم العملية ـع التواعايم التجمار  
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(. لو اخذان كمثمال 5-5)املعمادلة  املتمانة عند استخدا لتقدير  النسبةـن اتافضل أخذ اتاحوال 
𝟏𝟒𝑮𝒑𝒂 كيكا ابسكال وايمة اتاعتيماديالزجماج  = б

𝒕𝒉
ولكن القيم ( 7-5تطبيق ـعمادلة )وب 

 وحسب نظرية كرفت لو أخذان املعمادلة التمالية  ية بطبيعة احلمال تكون دائمماً أالالعمل

𝛔 = (𝟐𝑬𝜸/𝝅𝑳)
𝟏
 =Lحيث 𝟐

يف   strength)) املتمانة ضعف ( والذي بسبب Micro-flawsالدايق ) لتشققطول امبثل  
 كثري ـن املواد اهلشة اتاخرى.

فبأستطماعته  (𝟔𝒎−𝟏𝟎جم ـمايكروي واحد )حبعندـما افرتض وجود عمائق  تواد وجد كرف
𝝈تقليل ـتمانة الزجماج ـئة ـرة وبطبيعة احلمال فأن النسبة 

𝝀
تبقى أال هلذا فمان عماـل التضماعف سوف  

لنأخذ على سبيل املثمال السليكما . يزداد ويف احلقيقة فأن تلك النسبة تؤكد وجود تشووما  دايقة 
 صهرة وتكون ايم العواـل نامل

2=1.75 J/m𝜸 ،E= 72 Gpa ،10-a= 16x10تمانة، عندئذ جند القيمة النظرية للم 
 .  Gpa 24.1بينمما ايمتهما النظرية  Gpa 28.1 ( ووي3-5ابستخدا  املعمادلة )

خذ التشووما  الدايقة بنظر اتاعتبمار يف وممما جيدر اتاشمارة اليه فمان احلسمااب  النظرية تا أت
 السليكما املنصهرة 

ة النظرية ملواد خمتلفة5-1جدول )  (  املقماـو
ـضماعفه العماـل الذي 

حنتماجه للحصول 
 𝛔𝒕𝒉 على

𝝈 نسبهل افض
𝝀⁄ 
 تصدعـستوى ال a28.1Gpللحصول على      

 𝛔𝒕𝒉تقدير 
Griffith rev 
equ(𝑬Ɣ/𝝅𝑳)  

A=L 
حجم السراين 

 ـرت 10-10
1.77 𝟕𝟎𝟓. 𝟎𝟎𝟎 × 𝟏𝟎−𝟒 Quantum 15.84 1.6 
5.60 𝟗𝟓. 𝟖𝟎𝟎𝟎 × 𝟏𝟎−𝟒 nona 5.01 16 

17.74 𝟏𝟎. 𝟎𝟔𝟎𝟎 × 𝟏𝟎−𝟒 nona 1.58 160 
56.11 𝟏. 𝟎𝟏𝟏𝟎 × 𝟏𝟎−𝟒 >Nona 0.50 1600 

177.44 𝟎. 𝟏𝟎𝟏𝟏 × 𝟏𝟎−𝟒 granular 0.16 16000 

 ة السيلكما املنصهرةاىل حجم الصدع ملماد ةبقيم خمتلف ةالنظري ايم املتمانةميثل ( 1-5جدول )
fused silica 

 
 



 يةـــــمانيكـــامليك اخلــــــــــواصماــــــــ:  اخل الفصــــــــل

981 

 لكماربيد السليكون لورا  النمانويهــــــــــــالب ـتمانة  5-3
 (Strength Of Nano Crystalline Sic) 

ة اتاحننماءاخلواص امليكمانيكيه ـثل  مت دراسة ة ( flexural strength) ـقماـو قماـو ـو
-αدة واليت مت حتضريوما ـن ـواد اننوية نوع لبملمادة كماربيد السليكون امل .(toughness)التكسر

sic  ة اتاحننماءفقد وابلتمايل تسليط طمااة عمالية يف عملية الطحن  تسماوي وجد ان ـعدل ـقماـو
  MPa 390 عدل صالبه التكسر تسماوي  . MPa 4.3 ـو
 ( basic conceptsاملفماويم اتاسماسيه )  5-3-1

اصبح ـهم  (Sic)لكماربيد السيليكون اجلسيمما  النمانويه تلبيد وخطوا  عملية ان سلو  
و املواد السرياـيكية اليت تا يدخل اتاوكسجني يف تركيبهما وخصوصما يف تطبيقما  واسعة له جدًا و 

  ابتت هلما امهية كبرية يف تركيبة املواد بسبب 
 املصنوعة ـن السرياـيك املكمائن ممما جعلته ـالئم يف تطبيقما ه يف درجما  احلراره العماليه تـقماـو 

 .والتوربينما  الغمازية
  يف درجما  احلرارة العمالية،  ـتمانتهما تبدو ـالئمة عمليمًا بسببان كماربيدا  السيليكون

تهما الذاتية للتأك قماـو وهلما أواصر تسمامهية اوية وعند تلبيدوما الياًل تقود اىل ـواد فعمالة يف د سـو
  ة.كثيف  لصنماعة ـواد C4Bاو   AINالتطبيق ـثل 

  اثبتت التجمار  أبـكمانية حتلل او نقصمان ـتمانة املواد املختلفة يف ظروف درجما  احلرارة بني
o1200C  اوo1300C  بينمما سرياـيك كماربيد السليكون تا يعماين أي تنمااص يف ـتمانته حىت

 o1500Cعند درجما  حرارية تصل 
 ( theory Weibull(رية ويبل ــــــــــنظ  3-2- 5

ملما هلما ـن امهية ابلغة يف فهم ـيكمانيك الكسر ملختلف  ويبل التطرق نظريةـن املهم جدًا 
نظرية املواد. ان حتديد الوثواية ملكوان  املواد ـبنية على أسماس نظرية ويبل يف الربط الضعيف ووي 

وتعتمد على اعتبمار اجزاء املمادة تشبه السلسلة املتكونة ـن عدة حلقما . وان فشل  نوعما ـما سهلة
ة )ووي وحدة ـكوان  السلسلة( عندئذ سيصيب الفشل عمو  السلسلة. واعتممادًا على أي حلق

 ذو امهية ابلغة وعندـما يكون وذا اجلزء جمهدًا ربأبن اي جزء ـن ـكوان  املمادة يعتالفكرة اعاله 
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حيصل التشقق او تصدع املمادة وابلتمايل فشلهما. ان ـفتماح فشل أية ـمادة أو جزءًا ـنهما لذلك فنتيجة 
 جيب حتديدُه تانه سيقود اىل فشل املمادة ابلكماـل.

عندـما تكون خواص املواد ـتغرية لسبب عشوائية توزيع العوائق يف املمادة سوف يكون ونما  
 اختالف يف ـتمانة املواد نتيجة اختالف العنماصر املؤلفة ألي جزء ـن املمادة.
عة احصمائيمًا بقيم أال أو وعلى وذا اتاسماس فمان ـتمانة خمتلف العنماصر ميكن اعتبماروما ـوز 

 أعلى ـن ـتمانة املمادة احملسوبة.
ـتمانة بزايدة فهنما  أحتممالية ـؤكدة  ا لو مت تعريض أي عنصر ـن املمادة لبعض اتاجهماد

 .املمادة
وكلمما تزداد عدد عنماصر السلسلة فهذا يعين حصول ربط ضعيف بني تلك احللقما  وابلتمايل 

ما القول ان أي جزء ـن املمادة ميكن اعتبماره دالة حجمية ـن يؤدي اىل الفشل. وبنف: الطريقة ميكنن
 الدراسة واليت ميكن تعريضهما تاجهمادا  خمتلفة.عمو  املمادة حتت 

  الفشل ـع بعضهما فمان احتممالية الفشل الكلي ميكن ان حيدد عند ربط مجيع احتمماتا
أو فشل املمادة عند  بشكل دايق. ووذا يعترب ـوجز بسيط لنظرية ويبل يف حتديد ـيكمانيك الكسر

اتاستخدا  لذا تعترب نظرية ويبل ـن النظراي  الشمائعة يف متييز ـتمانة املواد اهلشة على وجه 
 اخلصوص.

 ـن العواـل اليت تؤدي اىل فشل املمادة. وميكن التعبري عنهما ابملعمادلة  Nلنفرض ان ونما  
P= 1- (∑ (

𝝈−𝝈𝒖

𝛔
)𝒎𝒏

𝒊=𝟏  𝑽𝟏

𝑽𝟎
]                        … (5-9)             

 احتممالية التكسر متثل  P حيث
  б وб

𝟎
 oVعواـل تعديل القيم )وميكن تعريفهما بكوهنما اتاجهماد املميز لعنصر حجم ـن املمادة  

бوالذي سوف يفشل عند تعريضه تاجهماد وان 
𝒖

وميثل أال أجهماد ممكن ان وي حد عتبة اتاجهماد  
 الفشل(.يؤدي اىل 

mـعماـل ويبل = 
 ابلشكل التمايل (9-5)وحلجم وشكل حمدد للنموذج ميكن كتمابة املعمادلة 

   
𝑷 = 𝟏 − 𝒆𝒙𝒑{−[(𝝈 − 𝝈𝒖)/𝝈𝒐]𝒎}            ….(5-10) 
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وكنتيجة طبيعة ـعتدلة ميكن أخذ ايمة أجهماد حد العتبة يسماوي صفرًا عندئذ ميكن كتمابة املعمادلة 
 كمما يلي   (5-11)

𝑷 = 𝟏 − 𝒆𝒙𝒑{−(𝝈/𝝈𝒐)𝒎}                         ….(5-11) 
𝒎)ان اعلى ايمة ملعماـل ويبل تاي ـمادة وجد  تزيد عن  > ووذه القيمة  𝟐𝟎(𝟐𝟎

𝒎)عندـما تكون ايم ـعماـل ويبل أال ـن و ضيقماً تاجهمادا  الكسر، تعطي توزيعما ً  < 𝟓)𝟓 
ة الكسر وابلتمايل تقل وثواية املمادة حسب  يف بداية  ـما مت توضيحهعندئذ يعطينما توزيعماً  واسعمًا ملقماـو

 .املوضوع
 ( actorf stress intensityعماـل شدة اتاجهماد )  5-3-3

ـن املعطيما  املنماسبة ذلك الكسر يف املواد اهلشة كمالسرياـيك وعلى سبيل املثمال كماربيد 
السليكون أنه حيدث ـن خالل انتشمار العوائق )العيو ( يف عمو  املمادة. وان اغلب حماتا  الكسر 
م الشمائعة وي التصدعما  املمايكروية. ان شدة اتاجهماد عند ـنطقة التصدع ميكن اتاشمارة اليه ابلرا

1k  ووذا له عالاة ابتاجهماد املسلط وحسب العالاة التمالية 
𝒌𝟏 = 𝝈𝐘√𝒂                          … (5-12)             

 
 =عماـل بدون أبعماد ويعتمد على الشكل اهلندسي لالمحمال وعلى توزيع التصدع𝐘حيث 

=a نصف طول التصدع 
ويف حلظة  بعماـل شدة اتاجهماد ويف احلقيقة ميثل القوة املسببة عند ـنطقة التصدع 𝒌𝟏عندئذ يسمى 

ووذه القيمة ـهمة ملعرفة جهماد العمودي يصل اىل ايمة حرجة حدوث الكسر ميكن اعتبمار اتا
سوف يبلغ  𝒌𝟏حدوث متزق املمادة وتكسر أواصروما. وممما جيدر اتاشمارة اليه فأن عماـل شدة اتاجهماد 

رجة كبقية ظواور الفيزايء املعروفة فمان القيمة احلرجة لعماـل شدة اتاجهماد يعتمد على سرعة القيمة احل
يف فسوف نالحظ ثالث ـنماطق  𝒌𝟏انتشمار التصدع واذا ـما رمسنما عالاة بني سرعة التصدع والعماـل 

ن مث تزداد بشكل بطيء أو تبقى اثبتة تقر  يبمًا واخريًا املنطقة اتاوىل، تزداد سرعة التصدع أبعتدال ـو
ن مث يقود اىل الكسر او الفشل  𝒌𝟏عند القيمة احلرجة لـــ فمان سرعة التصدع تزداد أبطراد سريع ـو

 للمواد اهلشة.
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وميكن ان يسمى ايضمًا مبسماواة الكسر وميثل ايماس  𝒌𝟏𝒄عماـل شدة اتاجهماد احلرج  
وي ايماس  𝒌𝟏𝒄ول ان القيمة اتاجهماد املطلو  لبداية انتشمار التصدع السريع وابلتمايل ميكن الق

ة انتشمار التصدع يف املواد اهلشة.  ملقماـو
ميثل عماـل املمادة واليت تعطينما حقيقة الظروف احمليطة  𝒌𝟏𝒄ووذا يقودان للقول أبن العماـل  

عماـل يونك واليت تعترب عواـل  ابملمادة. ميكن التعبري عن ـسماواة الكسر ألي ـمادة بطمااة السطح ـو
  (Irwinاملمادة املرفع ايماسهما ـن خالل استخدا  ـعمادلة آرون )

𝒌𝟏𝒄 = 𝛔√𝝅𝒂   𝐟(𝐚/𝐰)       …. 5-13 
w للنموذج النصف = عرض 

𝐚  =طول التصدع 
𝛔 اتاجهماد = 

ن املالحظ ان الدالة  𝒌𝟏ميكن ـعرفتهما ابل حتديد الكمية 𝐟(𝐚/𝐰) الدالة          𝐟(𝐚/𝐰)ـو
كبرية  (𝐚/𝐰)    اـما عندـما تكون اي  (𝐚/𝐰)تذوب اىل الواحد الصحيح لقيم صغرية ـن

 عندئذ ميكن كتمابة املعمادلة كمما يلي 
𝑲𝟏 = 𝒀𝝈 …. 5-14 

 (𝐚/𝐰)ـتعدد احلدود يف  𝜸حيث 
 𝒀تعترب ـندجمة ـع  𝝅𝒂√اـما العماـل 

 واملعمادلة العماـة مت اشتقمااهما على اسماس التصدع يكون يف داخل املواد.
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 preparation for strength measurement حتضريا  ايماس املتمانه  5-4
 ـزاايهي و حتضري املسحوق النمانو   5-4-1

(characteristicNano powder preparation and ( 
كماربيد   𝛃و  ∝نوع (Acheson)اشتو  يهتيئة املسحوق النمانو طريقة شرح إن 

ـن الكماربون. ان  %wt 1 بنسبةالسليكون ـع كل ـن كماربيد البورون ونرتيد اتاملنيو  كمشو  
   كمما يلي  وي SiCاىل   (Nano)طريقة حتضري اجلسيمما  النمانوية 

  التنقية 
  ـماده رابطه  اخللط ـع(green binders) 
 250 املسحوق ابستخدا  ـكب: بقوة :بك Mpa 
 (2050-2100)يف درجة  تلبيدهC  ـلي ابر( 3دايقة حتت ضغط فراغ ) ٥١ملدة 

ن مث دراسة اخلواص  يف ( SiC) ةالنمانويكماربيد السليكون سيمما   امليكمانيكية لغرض ـعرفة أتثري جـو
ضرورية يف تفماصيلهما وحتليلهما فيمما خيص دراسة  ةعندئذ تكون ايماسما  املتمان دة،امللبخواص املمادة 

  اخلواص امليكمانيكية للمواد 
  strength measurement ةتمانايماس امل  5-4-2
 strength  Flexural )اتاحننماء( ةتمانـ  5-4-2-1

ة   -اتاحننماء تتطلب اخلطوا  اتاتية  ان ايماسما  ـقماـو
 هتيئة النمماذج 
   أربعة نقماط يف النموذج ألجل الثينهتيئة 
  ايماس محل التكسر 

ة الثين ودرجما  حرارة بواسطة طريقة نقماط الفحص الغرفة  يف درجة حرارة للمواد يتم ايماس ـقماـو
 اتاربعة وكمما يلي 

 وضع اتاطمار العما  للتجربة Frame  
 درجة ـئوية  1455كهرابئي حىت درجة حرارة ال فرنابل لتسخنيا 
 التحميل جهماز 
  ة القيماس  ـنظـو
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  سيطر   3ـلم  45  (3.5 (45ايماس  ايقة، واجهزة ايماس دcontrolـسجل ـو
 ( سم3،5×45×45حتضري منوذج حبجم)وبعد تشغيله بشكل ـنماسب 3 
  يم لصقل سطح النموذج.استخدا  ورق التنعيتم 

 مانيكيةــــــــــــــواص امليكــــــــــــــــاخل  5-5
 (Fracture toughness)كسر ة الاـسماو اليت تفسر بيماان   (weibullل )ويبنظرية 

تمانة املواد اد عرفت ـن خالل نظرية ويبل ـثل ـعماـل ومبسماو  ة الكسر وعماـل اعدة تفماصيل مليكمانيكية الكسر ـو
∝ شدة اتاجهماد احلرج واخذ  ـمادة كماربيد السليكون بنوعيه   كنمماذج للفحص والدراسة.  𝛃 و

∝لكماربيد السليكون امليكمانيكية بني اخلواص ـقمارنة   5-5-1   𝛃 و
(comparison of mechanical data ) 

∝ مت دراسة ـتمانة اتاحننماء لكال نوعي كماربيد السليكون املشوبة بكماربيد اليورون واخرى  𝛃 و
ورون  باملشوبة ابلكماربون ونرتيد اتاملنيو . ان ـتمانة اتاحننماء لكماربيد السليكون بنوعيه املشو  ابل

ـيكما ابسكمال على التوايل. يالحظ ان ـتمانة كماربيد السليكون  333ـيكما ابسكمال و 393كمانت 
. ميكن تفسري اختالف ايم ـتمانة الكسر آنفة 𝛃 اكثر ـن ايمة املتمانة لنوع  ∝املشو  ابلبورون نوع 

 ةواملشوب ∝ع الذكر ـن خالل كثمافة التلبيد وتكوين النوع املتعدد ان حبيبما  كماربيد السليكون نو 
 ∝ابلبورون أتخذ ابتاستطمالة وبذلك يتغري شكلهما. ان ايمة كثمافة التلبيد لكماربيد السليكون نوع 

، بينمما  %99وذه القيمة تتوافق ـع القيمة النظرية بنسبة  و 3غم/سم 3،13واملشو  ابلبورون وي 
ـع القيمة  %96،5تتوافق بنسبة  3غم/سم3،13اتخذ القيمة  𝛃كثمافة كماربيد السليكون نوع 

وي املسؤولة عن زايدة ـتمانة اتاحننماء للمواد  ∝النظرية. هلذا فمان ايمة كثمافة كماربيد السليكون نوع 
 احملضرة ولكن وجد ان ونما  أسبما  اخرى هلما عالاة خلواص املواد.

)اي ثالثة تشكيال  ـن ـتعدد  3C-pdy typeعلى  𝛃حيتوي كماربيد السليكون نوع 
ودانيمكيمًا وبذلك يكون منو البلورا  يف اجتماه خماص يكون سريعمًا ا لنوع ووذا جيعله غري ـستقر ثـر

 .(طبقماً ملراعماة عماـل الطمااة و  ∝نوعما ـما ـقمارنة ـع نظريتهما نوع 
ـسماـية داخل حدود نتيجة وجود  𝛃ان تسمارع النمو للبلورا  املستطمالة عند بدء تلبيد نوع 

تلعب دورًا ـعرااًل ألمتما  عملية التكثيف. ونما  نوعني رئيسني ـن املسماـما   البلورة ووذا جيعلهما ان
 ووي  
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 بعضهما يكون ضمنماً ـع احلبيبما  اثنماء التكوين .أ
 اخرى تقع عند حدود احلبيبما  . 
ة  5-5-2  ( sic –∝flexural strength of) حبيبما  اىل اللي ـتمانة ـقماـو

حجم وشكل احلبيبما  يف ـتمانة املواد السرياـيكية ـثل املسماـية  رتؤث عواـلك عدة لونما
   والظروف احمليطة بسطح النموذج.

ما  ويالحظ ان احلبيب ∝( ميثل صورة جمهرية سطحية لكماربيد السليكون نوع 2-5الشكل )
يرت. الشكل ) 5033ان ـعدل احلجم احلبييب يبلغ . البلورية أتخذ شكاًل أنبوبيماً  يبني ايم ( 2-5اننـو

درجة  1433ـتمانة الثين كدالة لدرجة احلرارة. حيث وجد عد  تبماين بني املتمانة ودرجة احلرارة حلدود 
( توضح 4-5( و )3-5ـيكما ابسكمال. اتاشكمال) 393ـئوية . ان ـعدل ايم ـتمانة الثين كمانت 

تمانة الثين عند درجة حرارة الغرفة.  العالاة بني ـعماـل ويبل ـو
ل ويبل يزداد عند درجما  احلرارة العمالية ووذا يعود اىل تصدعما  سطح لقد وجد ان ـعماـ

كمما املمادة ووذه التصدعما  تنتج عن عمليما  اطع النمماذج ابستخدا  شفرا  ـماس عمالية السرعة.  
 (5-5( وشكل )6-5ـوضح يف شكل )

 
 الكثيف α جمهري دايق لسطح ـصقول لكماربيد السليكون SEMرسم  ميثل ( 2-5)شكل 



 يةـــــمانيكـــامليك اخلــــــــــواصماــــــــ:  اخل الفصــــــــل

919 

 
وزن لكماربيد الكماربون +  %0.5تشويب  αـتمانة اللي كدالة لدرجة احلرارة اىل كماربيد السليكون  ( 3-5شكل )

 وزن كماربون %1
 

 
ة اللي يف درجة حرارة الغرفة اىل كماربيد السليكون املشو   ( 4-5شكل ) تشويب  αميثل ـعماـل ويرب  ملقماـو

 وزن كماربون 1%وزن لكماربيد الكماربون +  0.5%
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ة اللي يف درجة حرارة  ( 5-5شكل ) تشويب  αاىل كماربيد السليكون املشو   C° 1400ميثل ـعماـل ويرب  ملقماـو

 وزن كماربون 1%وزن لكماربيد الكماربون +  0.5%

 
ة اللي لكماربيد السليكون  ( 6-5شكل ) ة اللي وجد    αيوضح ان ـقماـو كدالة لدرجة احلراة وان ـعدل ـقماـو

Mpa𝒎 395تسماوي 
𝟏

Mpa𝒎 3.55تسماوي  αوايمة كماربيد السليكون  𝟐
𝟏

𝟐   
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  (Microstructure) دايقةالبنية ال  5-5-3
ممما يدل ( 0-5وجود ـسماـما  عددية يف الصورة اجملهرية لكماربيد السليكون كمما يف الشكل )ان 
ان الكسر يبدأ وينشأ ـن التصدع املتولد عن املسماـما . وذا النوع ـن الكسر يتولد ـن  على

جمهرية لسطح الكسر ملمادة كماربيد ( ميثل صورة 3-5املسماـما  املوجوده يف عمق املمادة. الشكل )
ويظهر انتشمار التصدع وابلتمايل حدوث كسر تكون بدايته ـن املسماـما  املوجودة  ،αالسليكون نوع 

 .عمق املمادةيف 
ان انتشمار التصدع يف املمادة يتطلب حصول تشقق يف اتاواصر الداخلية للممادة عند حدود  

𝝈)ـنماطق التصدع هلذا فأن كثمافة اتاجهماد 
𝒎𝒂𝒙

( عند طرق التصدع يتطلب تسماوي القيمة النظرية 
( عندئذ 𝛔) احملسوبة لالجهماد املتكون لغرض سحب اتاواصر الذرية جمانبماً. وعند تسليط اتاجهماد

𝝈اتاجهماد اتاعظم ) جيب
𝒎𝒂𝒙

 ( وفق املعمادلة التمالية 

𝝈
𝒎𝒂𝒙

= 𝟐𝝈(𝒄/𝒑)
𝟏

𝟐 …. 5-14 
 = نصف اطر ـنحين التصدع pحيث 

c .نصف طول التصدع = 
يكون و يف وذه احلمالة فمان نصف اطر ـنحين التصدع الذي ينتج ـن الفجوا  يكون ضئيل جدًا 

𝝈اعظم اجهماد 
𝒎𝒂𝒙

𝝈القيمة النظرية لالجهماد  ـسماوي اىل 
𝒕𝒉

ـيكما ابسكمال  393وتقريبما يسماوي   
 ـيكما ابسكمال. 393 تسماويفمان ـعدل ايمة ـتمانة اتاحننماء ايضماً  وعليه
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 .(التشقق  ـنشأ) فراغ كبري تبني وجود SEMصورة فوتغرافية (  0-5)شكل 

 

 
 .لتكسر فينتشر خالل منوذج صلبة SEMصورة فوتغرافية    يوضح (  3-5)شكل 
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 ل السادســــــالفص
 وتطبيقاهتااملواد النانوية 

Nano materials and their applications   
 (Introduction) املقدمة: 6-1

لزات وتشمل الف ،وتقنيات هائلة واعدة ،خصائص ساحرة ،ذات عهداملواد النانوية حديثة ال
ها يف ولكنها التشبه خواص كل واحدة منها منفردة وتشبه ،واملركبات ،والبوليمر ،املعدنية والسرياميك

الرتكيب وختتلف عنها يف احلجم واالبعاد وتتعامل بتقنية النانو مع االطوال الصغرية واليت مقدارها جزء 
م امليكانيك الكمي وذات ل( من قطر الشعرة وحيكمها ع08888) ـــــفالنانو اصغر ب .من املليون

جيب  .ريةختتلف عما عليه يف االحجام الكب يكية ومغناطيسية وضوئية فائقةخواص كهرابئية وميكان
  -:االخذ بنظر االعتبار ما يلي

  .القابلية على التعامل مع الذرات املنفردة .1
هلا القدرة على دراسة  (Assemblers)استخدام االت اننوية جمهرية مثل اجملمعات  .2

  .الذرات واجلزيئات
  .(Replicators)املتماثلة جممعات قادرة على بناء املواد النانوية مثل املستنسخات أنشاء  .3
والنزولية  (Bottom- Up) من االسفل اىل االعلى استخدام طرق التصنيع الصعودية .4

 (1-6كما يف شكل رقم )  (Top – Down)من االعلى اىل االسفل 
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 والنزولية(: ميثل طرق التصنيع الصعودية 1-6شكل )

   Type of nano materials-انواع املواد النانوية :: 6-2
  -تصنع املواد النانوية ابشكال خمتلفة وفقا لالستخدام وكما يلي :

 ( Quantum dots)النقاط الكمية  6-2-1
اننو مرت  (2-1)ترتاوح ابعادها بني شبه موصلة ثالثية االبعاد،عبارة عن جسيمات اننوية 

وانت التوصيل الكرت رتابط بني عبارة عن زوج م)تو  على الكرتوانت التوصيل او االكسيتوانت حتو 
( تكتسب بعض ultravioletوعند تسليط عليها اشعة فوق البنفسجية ) وثقوب التكافؤ

كهرابء، وعند   ةدات وجتعلها تتحرك حول النواة مولالكرتوانهتا طاقة كافية متكنها من فك ارتباطها ابلذر 
اص الكرتونية ذات خو  تعترب االكتيوانترجوعها اىل املدارات اخلارجية )حزم التوصيل( تبعث ضوء و 

ضوئية خاصة ويشار هلا يف بعض االحيان ابلذرات الصناعية تستخدم يف صناعة الرتانسسرتات واخلالاي 
اننوية ذات الثالث  ( وهي جسيماتQuantum dotالنقاط الكمية )الشمسية والتصوير الطيب. 

ة ان التغري يف االبعاد النانوية للجسيمات النانوية يسبب يف تغري اخلصائص االلكرتونية والضوئيابعاد. 
التعلق  . وتكون هلا القابلية علىاىل الوزن أو احلجم السطحية املساحةوتعتمد هذه اخلصائص على 
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التفاعل )االلتصاق( بني سطح اجلسيمات ابلسائل او احمللول دون ان تطفو او تنغمر وذلك الن 
 والسائل يكون قواي حبيث يعتمد على فرق الكثافة بينهما.

  (Fullerene)ورين الفول 6-2-2
الشكل  ةكروي  (C60)ذرة من ذرات الكاربون ويرمز هلا  68عبارة عن جزيئات مكونة من 

شكال سداسيا وميكن حتضريه من عدد خمتلف من الذرات مثل  28و شكال مخاسيا 12حيتو  على 
(C48)، (C36)، (C70)  واالهم هو جز ء(C60)  وله مركبات خمتلفة مثلc602Rbcs، 
3CHB r –C60  ذات التوصيلية الفائقة وله القابلية على التمغنط غري قابل لالنكسار.  
  -: (Nano Balls)الكرات النانوية  6-2-3

واهنا خاوية  C60ومنها كرات الكاربون النانوية وتتكون من  مواد اننوية تعود اىل الفلوريناتوهي 
 (2-6كما يف شكل )  رتاننو م 08ويقدر قطرها  (Bucky)املركز وشكلها يشبه البصل 

 
 ميثل الكرات النانوية (:2-6الشكل )

 -:(no particlesaN)اجلسيمات النانوية  6-2-4
 (او جتمع ذر  او جزيئي مايكرو سكويب)عبارة عن جمموعة كروية من الذرات او اجلزيئات 

يرتاوح عددها من بضع ذرات او جزيئات اىل مليون مرتبط بعضها مع البعض بشكل كرو  نصف 
ان متوسط املسار احلر الذ  تقطعه االلكرتوانت بني تصادمني مع  .اننو مرت (188-1)قطرها بني 
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قا اىل املقياس تقسم االجسام النانوية وف .وهذا حيدد التوصيلية الكهرابئيةطويل نسبيًا الذرات املهتزة 
  -:ثالثة انواع وهي النانو  اىل
  .عندما تكون هذه اجلسيمات ببعد واحد (Quantum Well)البئر الكمي  .1
  .وهي اجلسيمات النانوية عندما تكون ببعدين (Quantum wire)السلك الكمي  .2
 ( وهي نقاط كروية بثالث ابعاد.Quantum dotsالنقاط الكمية ) .3

يب هلا ترك عبارة عن جزيئات البوليمر كروية الشكل -:(Dendrimes) ندرميرزدجهاز  6-2-0
ستقبلي اليصال جهاز متركيب بوليمر  له تفرعات تشبه الشجرة وهو وهو او  تفرعي يشبه الشجرة

 -:(3-6كما يف شكل )الدواء اىل اخلالاي املصابة وتزويدها ابلدواء دون حدوث ا  نتائج سلبية.  
 

  الحبارايف الطالء و.  
 محل االدوية والفيتامينات واالرتباط ابخلالاي داخل اجلسم.  
          معاجلة االمراض السرطانية ابلديناميكية الضوئية من خالل وضعها داخل اجلسم وتسليط

 ضوء على اجلسم من اخلارج ومن خالل امتصاص اجلسم للضوء وتسخني اجلزيئات 
 مولدة جزيئات االوكسجني وتدمري اخلالاي املريضة.  

 
 جهاز الدندرمير(: يوضح 3-6شكل )
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 ميثل االانبيب النانوية (:4-6الشكل )

اسالك ذات بعد واحد واطوال خمتلفة قطرها يقل  (Nano wires)االسالك النانوية  6-2-6
يل نتيجة ذات توصيل كهرابئي عاوهي اننو مرت وتكون نسبة طوهلا اىل عرضها اكثر من الف مرة  1عن 

 (.0-6كما يف شكل )  حلصر االلكرتوانت كميا يف اجتاه واحد

 
 ميثل االسالك النانوية. (:0-6)الشكل 
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يتكون  .وهي الياف مصنوعة من البوليمرات -:(Nano fibers)االلياف النانوية  6-2-7
 يفالشد والصالبة مالئمة لالستخدام  مثل سطحها من عدد كبري من الذرات خواصها امليكانيكية

  (.6-6كما يف شكل ) تنقية السوائل والغازاتحقول كثرية منها 

 
 ميثل االلياف النانوية (:6-6الشكل )

وهي مواد انجتة من عدة عناصر اننوية  (Nano composites)النانوية  رتاكباتامل 6-2-0
متحدة مع بعضها لتكون مركب اننو  ذات خواص افضل من خواص العناصر النانوية املنفردة اليت 

  .تكونت منها
  -:(converters for auto mobiles Catagytce)للعجالت  فزاحملول احمل 6-2-9

هو مادة مساعدة تعمل على تعجيل معدل التفاعل الكيمياو  دون املشاركة يف ذلك التفاعل 
ويوجد بشكل صلب اجلزيئات املتفاعلة يف الغاز او يف طور السائل هي مكثفة يف سطح احلفاز ويف 

موقع  .مياويةمعدل التفاعالت الكي تسبب يف زايدةمما بعض نقاطه حتدث بعض التفاعالت الداخلية 
ما يف كهو سطح معاب يتالئم مع اوجه الذرات الداخلية او اجلزيئات وحزمها   زالتكثيف على احلف

هلا عابة و ك عدة انواع من السطوح املهنال .املكثفة الجزاءاملتكونة بني املواقع املعيبة وا( 7-6شكل )
 ،متغري( xحيث ان ) xCO،  xNoتقليل انبعاث امللواثت اخلارجة من العوادم مثل  منهافوائد  عدة

ليط من الغازات خيدخل اهلواء املنبعث من ماكنة العجلة اىل العوادم وهو  .بون غري احملرتقواهليدروكار 
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وذرات النايرتوجني  (2O) جزيئات( اىل xNo(مما يؤد  اىل حتليلها حيث يتحلل فز ومتر فوق احمل
 .واول اوكسيد الكاربون كذلك يتحلل اىل الكاربون واالوكسجني وهي مواد غري ملوثة

 
 ميثل حمولة حمفزة. (:7-6الشكل )

يوضح إستخدام تقانة النانو يف ترشيح وتنقية العوادم الناجتة من حمركات األحرتاق  (7-6الشكل)
  الداخلي.

 
 -:(tubes Carbon Nano)االانبيب الكاربونية النانوية  6-2-18

عبارة عن صفيحة احادية من الكرافيت ملفوفة على شكل انبوب اسطواين جوانبه مغطاة 
يوضح انبوب  (4-6)الشكل  .اننو مرت 19-2على شكل نصف دائرة قطرها بني  68ابلكاربون نوع 

كل انبوب اننو  هو عبارة عن صف من الذرات   .اننو مرت او اقل 188اننو  من الكاربون ومبقياس 
 كاربونية تتكون من اسطواانتالجدرانه و االحادية تتكون من مالين الذرات طوله اكرب من قطره 

كا ابسكال وهذا يك  288 – 08مة وقوة شده متتد بني متمركزة ومن خواصه الصالبة وشدة املقاو 
وله مقاومة  28-0ا ابسكال واالجهاد بني كيك  1888عروف ومتدده الطويل يعادل اقوى معدن م

تصنع هذه االانبيب من مواد غري عضوية مثل اكاسيد الفلزات )اوكسيد و  عالية وخواص كهرابئية جيدة
الكانديوم، اوكسيد املنغنيز، املولوبيديوم( وهي تشبه اانبيب الكاربون النانوية ولكن اثقل منها واضعف 

يتم طيها حول حمورها لتكون على شكل اسطواين جموفة او نصف  وهي عبارة عن شرائح من الكرافيت 
( اننو مرت مفتوح من احد اجلوانب ومغلق اجلانب الثاين وهي مواد موصلة 188 – 1كرو  قطرها )
 (.0-6كما يف الشكل )  وشبه موصلة

http://www.almrsal.com/post/147965/nanotechnology-in-agriculture
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 ميثل الدعامات النانوية (:0-6الشكل )

 
 

  (Application of Nano Technology) تطبيقات املواد النانوية : 6-3
 (Medical Application)  التطبيقات الطبية 6-3-1
  -:ة اىلميكن تقسيم تطبيقات النانو الطبي 

تطبيقات املدى القريب مثل مستحضرات التجميل ودهاانت الوقاية من الشمس ومركبات  .1
 .النانو يف تنقيات املياه ومكافحة التلوث

  .مثل التطبيقات الطبية املتقدمة واجهزة الفحص املتقدمة -:تطبيقات املدى املتوسط .2
  .تصنيع اجهزة النانو واليت تكون حبجم اجلزيئات -:تطبيقات املدى البعيد .3
 ق واجهزة التصوير الطيبوتشمل اجهزة التشخيص الدقي -:االجهزة الطبية النانوية .4

وب االماكن املطلمثل استخدام صبغات االشعة الطبية حبيث تصل اىل  التشخيصي
  .تشخيصها

اجهزة لصق جزيئات النانو ابجسام مضادة وارساهلا لتلتحم ابملكروابت داخل اجلسم ومن  .0
 .مث استالم اشارات من جزيئات النانو لتشخيص االصابة هبذه املاكروابت
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اصداف و ايتم ارسال غواصات اننوية حيث يتم يف عالج السرطان و عالج االضرار اخللوية  .6
ق حمملة جبزيئات النانو اىل اخلالاي السرطانية وتتمركز فيها ومن مث يتم تسخيتها عن طرياننوية 

ما يف ك  موجات ترددية معينة مما يؤد  اىل قتل خالاي السرطان دون االضرار خبالاي اجلسم
  .(0-6شكل )

صممة بطريقة ميف صناعة نواقل متناهية الصغر حتمل اجلرعات الدوائية وهي  استخدام النانو .7
  .التتعرف عليها خالاي املناعة يف اجلسم وتقوم بعمليتني عند وصوهلا منطقة الورم

  .غلق الشعريات الدموية اليت تغذ  الورم السرطاين .0
  .اطالق املكوانت الكيميائية او االشعاعية لقتل اخلالاي السرطانية .9
بيعية واعادهتا اىل حالتها الطاستخدام بعض انواع جسيمات النانو لبناء االنسجة اجللدية  .18

 يزر. لومبساعدة ال
  .عمل حلام االوعية الدموية بعد قطعها دون احلاجة خلياط اجلراحة .11
  .حتضري او اصالح بعض االنسجة املريضة بدال عن زراعة انسجة هلا .12
كروابت ملروبواتت متناهية الصغر لكشف اماكن االعطاب واصالحها او مهامجة ا .13

  .والقضاء عليهاوالطفيليات 
  nano Medical الطب النانو  6-3-2

من أهم خصائص تقنيات النانو أهنا تساهم بشكل كبري يف عالجات أمراض السرطان عن 
طريق إستخدام اجلسيمات النانوية يف التصوير ابلرنني املغناطيسي لتحديد مواقع األورام السرطانية 

  األدوية عن طريق مسحوق النانو وهو عبارة عن مركب اننومرت بدقة عالية ، كما أهنا تدخل يف تصنيع 
اننومرت، هذا ابإلضافة إىل تقنية توصيل األدوية والعقاقري عن طريق األانبيب  188قطره أقل من 

 (.9-6النانومرتية كما يف الشكل)
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 عن طريق األانبيب النانومرتية. التصوير واملعاجلةيوضح كيفية توصيل (: 9-6الشكل )

 تكنلوجيا  والدراسات والتطبيقات الطبية املستقبلية للنان 6-3-3
(Future studies and applications for nano technology medicine) 

 -تستخدم تقنية النانو تكنلوجيا يف عدة جماالت عالجية تذكر منها:
 التسسمم البكرت  عالج  .1
 الفشل التنفسي  عالج .2
 االصاابت اجلسمانية  عالج .3
  .االمراض الوراثية من خالل احالل واستبدال الكروموسومات املعينة عالج .4

  (Medical nano products)املنتجات الطبية النانوية 6-3-4
 -اما يف جمال استخدام املواد النانوية يف انتاج املركبات واملعدات الطبية فنذكر منها:

 مشارط جراحية حساسة اننوية  .1
 استخدام اوكسيد النانو  يف اجهزة التصوير الطيفي  .2
 كبسولة اننوية لتوصيل االدوية اىل اماكن حمددة يف اجلسم  .3

  (Nano medical tools and apparatus)النانوية الدقيقة الطبية عدات واالجهزةامل 6-3-0
تساو  ابعاد كرايت الدم البيضاء وابعاده  (cantilever) الدعامة البارزة النانويةجهاز  -

 (.18-6كما يف شكل )ويستخدم لرصد واكتشاف اخلالاي املصابة ابلسرطان  

http://www.almrsal.com/post/147965/nanotechnology-in-water-treatment
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 املبدأ االساسي لعمل اصداف النانو يف عالج اخلالاي السرطانية(: يوضح 18-6شكل )

 ان اهم تطبيقات النانو يف اجملاالت -:(Nano Military) العسكريةالتطبيقات  6-3-6
  -:العسكرية واالمنية تتضمن ما يلي

  .تصنيع طائرة الشبح اليت مت استخدام املواد النانوية يف انتاجها .1
ية رارية وامليكانيكحلانتاج غواصات اننوية صغرية احلجم ذات مقاومة عالية للصدمات ا .2

  .املختلفة
  .تصنيع طائرات صغرية احلجم من مواد اننوية تستطيع اخرتاق الرادرات .3
  .املباين وامعسكرات ومعدات التمويه .4
مالبس امليدان املصنوعة من الياف دقيقة متناهية الصغر متعددة االلوان للتمويه العسكر   .0

  .والقتايل املصنوعة من املواد النانوية
ذات االحجام الصغرية املستخدمة  (Nano roborts)تصنيع الريبواتت النانوية  .6

 لتفتيش مواقع القتال 
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  .ات صغرية جتسسيةصنع طائر  .7
 مايكرون لتعقب االشخاص وحقن اجسامهم ابلسموم 288صنع حشرات صغرية حبجم  .0

ت االستقطاب من خالاي جسم االنسان للبقاء عدة اايم االقاتلة لتصنيع اقراص تعيد عملي
 .(11-6كما يف شكل )  بدون نوم او طعام

 
 ميثل حشرات اننوية صغرية. (:11-6الشكل ) 

  .يكشف املتفجراتاستخدام حنل  .9
صنع اجهزة رصد اذهان الناس املشكوك هبم عن بعد ملراقبتهم والتجسس على افكارهم  .18

  (قراءة االفكار)
ة ميل الذاكرة مبعلومات كثري حلت (قرن امون)اجياد بديل الكرتوين جلزء من دماغ االنسان  .11

 .وختزين املعلومات املعقدة لتحقيق التواصل بني ادمغة الناس
 Home apparatus -االدوات املنزلية :  6-3-7
كما يف الزجاج  و التنظيف الذايت لالواين والسطوح لالجهزة املصنوعة من املواد السرياميكية النانوية  -

 (.12-6شكل )
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 ميثل اواين سرياميكية اننوية (:12-6الشكل )

ة تزيد من اننويأصبحت هناك أنواعًا من السرياميك والزجاج حتتو  على جزيئات سرياميك  -
-6نعومتها وجتعلها أكثر مقاومة للحرارة وأسهل يف التنظيف مثل املكواة ، كما يف الشكل)

13.) 

 
 يوضح إستخدام تقانة النانو يف صناعة األدوات املنزلية.(: 13-6)الشكل

 optics -:رايتــــــــــالبص 6-3-0
 .واملضادة لالنعكاستصنيع نظارة مشسية مطلية مبادة البوليمر الرقيقة جدا  -
  .طالء سطحي مقاوم للخدوش -

http://www.almrsal.com/post/147965/nano-fibers
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بصرايت النانو: مت إطالق نظارات مشسية مصممة بطالءات سطحية مقاومة للخدش عن طريق مكوانت 
اننوية، ابإلضافة إىل أن بصرايت النانو تعمل على الزايدة يف دقة تصحيح بؤبؤ العني وتستخدم يف 

 (.14-6صناعة قرنية العني كما يف الشكل)

 
 يوضح إستخدام تقنية النانو يف البصرايت. (:14-6)الشكل

    communication -:االتـــــــــــــاالتص 6-3-9
املستخدمة يف االتصاالت واحلاسوب  (Micro chips)تصنيع الشرائح الصغرية  -

  .واالدوات الطبية
 Nano Foods -:االغذية النانوية 6-3-18

صنع مشروابت مربجمة االلوان وال طعم هلا متضمنة جزيئات  (Kraft)متكنت شركة كرافت 
النانو للون والطعم عند وضعه يف املايكرووف على تردد معني ينتج عصري ليمون وعلى تردد اخر 

  .يصبح شراب تفاح وهكذا
  .وشكوالتة احلمية ،وشا  اننو  ،انتاج زيوت الكانوال -
  .اضافة املزيد من السكرحتسني املذاق والفوائد الصحية للكوكا دون  -
  .حفظ االغذية خالل التعبئة او النقل -
  .معاجلة النفاايت وحفظ االمن الغذائي -

األغذية النانوية: أصبحت عملية إنتاج األغذية تعتمد على تقانة النانو من خالل مشروع تقانة النانو 
نوية حتمل حيتو  على نقاط ان الناشئة اليت تتضمن ثالثة أنواع من األطعمة مثاًل زيت الكانوال الذ 

http://www.almrsal.com/post/147965/nanoparticles-energy
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ابإلضافة إىل  هلضمي واليوراي ، والشا  النانو فيتامينات ومعادن ومواد كيميائية نباتية متر عرب اجلهاز ا
شوكوالتة احلمية اليت تسمى اننوسيوتيكال شوكليت اليت حتتو  على كتل اننوية تعمل على حتسني 

 .(10-6)الشكلاملذاق دون احلاجة إىل إضافة السكر كما يف 

 
 يوضح إستخدام تقانة النانو يف صناعة األغذية.(: 10-6)الشكل

 
لتخزين والتحويل ا: تستخدم تقنية النانو يف جماالت عدة للطاقة اليت تتمثل يف و النانو  املصباح

ك الطاقة الباعث للضوء الذ  يؤد  إىل ترشيد إستهالنانو  ، فهناك املصباح الوحتسني التصنيع
، كما أهنا تساعد يف زايدة فعالية حتول الضوء احلرار  من خالل إستخدام الكهرابئية يف اإلضاءة

، وتعمل تقنية النانو على حتسني كفاءة حمرك اإلحرتاق ل النانوية من احلزم ذات الفجواتاهلياك
قة االداخلي عن طريق تطوير مواد جزيئية اننوية يتم رشها على السطح فتحوله إىل مصدر للط

 الشمسية وابإلضافة إىل هذا فتعترب الطاقة النانوية صديقة للبيئة حيث أهنا فعالة يف تقليل امللواثت
الصادرة من حمرك اإلحرتاق من خالل مرشحات مسامية اننوية تعمل على تنقية وتنظيف العوادم من 

 .خالل حموالت حمفزة وجزيئات معادن نبيلة اننوية
  magnetite materialsnano Application of  غناطيسيةاملواد امل تطبيقات 6-4

تستخدم املواد املغناطيسية يف مجيع االجهزة واملعدات الكهرابئية مثل احملركات الكهرابئية و 
احملوالت واملولدات واملعدات الكهرابئية املختلفة و مواد خزن املعلومات، انتاج املغانط القوية الدائمة 

 ية.يف القدرة الكهرابئ
 ساخلزن املغناطيسي: ختزن املعلومات وتسرتجع بواسطة االقراص املغناطيسية و ابستعمال الرؤو 

 (16-6الكهرومغناطيسية وكما يف شكل )

http://www.almrsal.com/post/147965/nanotechnology-in-construction
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على استقامة واحدة متثل وسط مصطفة  حقولجمال مغناطيسي و  حيتو  علىالرأس جزء 
 التخزين املغناطيسي الذ  يطرأ يف مغناطيسية الوسط.

 
 ميثل حمولة حمفزة. (:16-6)الشكل 

القرص الدوار عبارة عن مقاطعات رأسية مغناطيسية على شكل قرص دوار تقوم هذه الرؤوس 
 -أ  17 -6املغناطيسية بعملية اخلزن من خالل مرور تيار كهرابئ مير خالل القرص كما يف شكل )

 (ب

 
 أ( 17-6شكل )
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 ب( 17-6شكل )

 ب( -أ  10-6املصاعد الكهرابئية وكما يف الشكل )استخدام اجملاالت الكهرابئية يف 

 
 أ( 10-6شكل )
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 ب( 10-6شكل )

ما يف شكل ك  يف بطاقة االئتمان استخدام ظاهرة احلث الكهرومغناطيسي يف خزن املعلومات 
عند حتريك بطاقة االئتمان )بطاقة خزن املعلومات املمغنظة امام ملف سلكي  ب( -أ 4-19)

 يستحدث تيار كهرابئي ويضخم وحيول اىل نبضات فولطية فيها املعلومات املطلوبة.

 
 أ : بطاقة االئتمان( 19-6شكل )

 ةتصنع اواتر القيثار من مواد فريو مغناطيسية تتمغنط خالل اهتزازها بواسطه ملفات سلكي
حيتو  كالً منها على ساق مغناطيسية وتوضع هذه امللفات حتت اواتر القيثار وعند اهتزازها يستحدث 

 (ب 19-6كما يف شكل )  فيها تيار كهرابئي متناوب تردده يساو  تردد االواتر
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 ب: القيثار الكهرابئي( 19-6شكل )

  Nano application in water treatment تطبيقات النانو يف معاجلة املياه: 6-0
ياه الصرف متعمل على معاجلة املياه السطحية و )مرشحات( تستخدم تقنية النانو يف تصنيع مواد اننوية  

-1، حيث أن لديها القدرة الفائقة على التخلص من امللواثت كما يف الشكل)الصحي واملياه اجلوفية
28.)  

 
 ملواثت املياه. معاجلةيوضح إستخدام تقنية النانو يف  (:28-6الشكل )

  

http://www.almrsal.com/post/147965/nano-ceramic
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 Nano- agricultureلزراعة النانوية: ا 6-6
اءًا ابلتعبئة هتعمل تطبيقات النانو على حتسني إنتاج الغذاء ابلكامل بداية من بدء عملية اإلنتاج وإنت

تقليل نسبة هدر و الكفاءة اإلنتاجية للمساحة املزروعة  زايدة، كما أن هلا أثراً كبرياً يف ومعاجلة النفاايت
 .(21-6كما يف الشكل)املياه  

 
 يوضح إستخدام تقنية النانو يف جمال الزراعة.(: 21-6)الشكل

 تقانة النانو يف مستحضرات التجميل:  6-7
 Nano technology in cosmetic materials 

التجميل هي صناعة واقي ألشعة الشمس املكونة من من أهم جماالت تقانة النانو يف مستحضرات 
لذ  حيمي اجلسم ا او اكسيد الزنك النانو   جزيئات اننو معدنية مثل ثنائي أوكسيد التيتانيوم النانو 

 .(22-6)من أشعة الشمس فوق البنفسجية كما يف الشكل

http://www.almrsal.com/post/147965/nanotechnology-in-chocolate
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 يوضح إستخدام تقانة النانو يف مستحضرات التجميل. (:22-6)الشكل

   Nano-Fiber in texture industry :يف صناعة النسيج األلياف النانوية  6-0
كما أهنا   ،والبقع كما أهنا مقاومة لألنكماشتستخدم األلياف النانوية يف صناعة أقمشة مقاومة للمياه  

تساعد على التقليل من غسيل األقمشة املصنوعة من األلياف النانوية وبدرجات حرارة أقل كما يف 
 .(23-6)الشكل

 
 يوضح كيفية إستخدام األلياف النانوية يف صناعة األقمشة.(: 23-6)الشكل

 
 

http://www.almrsal.com/post/147965/nanotechnology-in-medicine
http://www.almrsal.com/post/147965/nano-optics
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 Nano technology in buildingتطبيقات النانو يف البناء:  6-9
تساهم تقنيات النانو بزايدة معدل بناء املنشآت وانطحات السحاب بصورة أسرع وبتكلفة أقل بكثري 

 .(24-6الشكل)من املنشآت العادية كما يف 

 
 يوضح أستخدام تقنيات النانو يف البناء واألنشاءات. (:24-6)الشكل

  wails and streets for air refinement اهلواء لتنقيةجدران وشوارع  6-9-1
ببناء جدران  (Skanska، قامت شركة األنشاءات السويدية العمالقة )2880يف العام 

السيارات يف األنفاق. كما أعلنت إمكانية صنع حجارة رصف للطرق خرسانية تفكك إنبعااثت عوادم 
ليها ط تنظف اهلواء يف املدن. وذلك ضمن مشروع سويد  فنلند  مشرتك لتطوير منتجات أمسنتية يتم

ليًا ، الذ  يستعمل غالبًا يف الطالء األبيض ومعجون األسنان ويصبح تفاعبثنائي أوكسيد التيتانيوم
 ضِه لألشعة فوق البنفسجية.بشكل كبري عند تعر 

ميم مواد ، حيث يتم تصكنولوجيالقد أصبحت األحباث يف هذا اجملال ممكنة من خالل النانوت
البناء على املستوى اجلزيئي الدقيق. وتصبح اخلصائص احملفزة لثنائي أوكسيد التيتانيوم فعالة عندما 

ق جمموعة من ق النانو. وتتوافر يف السو يستعمل يف طبقة رقيقة جدًا، أو يف جسيمات جمهرية على نطا
مبا يف ذلك زجاج النوافذ وبالط  ،«Crestal active»املنتجات الذاتية التنظيف املطلية بـ 

السرياميك. ومثة أمثلة على هذه اإلستعماالت. ففي روما، صنعت اجلدران املقوَّسة لكنيسة ميزريكورداي 
ن، متت تساعد يف بقاء سطوحها بيضاء المعة. ويف الياابالعصرية التصميم من خرسانة ذاتية التنظيف 

http://www.almrsal.com/post/147965/nanotechnology-in-cosmetics
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ضوئيًا للحد  فزحمتغطية عدة أبنية حديثة، من بينها مبىن مارونوشي يف وسط العاصمة طوكيو ببالط 
 من زوال األلوان نتيجة التلوث.

حيث يقوم بتفكيك غازات أوكسيد النيرتوجني، فتتحول  «Crestal active»و يعمل 
يك الذ  يتفاعل سريعًا مع كربوانت الكالسيوم املوجودة يف الطالء ، فيننتج التفاعل إىل محض النيرت 

نيرتات الكالسيوم وكميات قليلة من املاء وثنائي أوكسيد الكربون. الحقاً، تذوب نيرتات الكالسيوم 
اء على الغش (Free Radicals)يف املاء وتزال بسهولة عن غشاء الطالء ليكرر عمليته التنظيفية 

 طاقة الضوء ثنائي أوكسيد التيتانيوم ، فيحول خبار املاء إىل جذوره احلّرة. ، وحتفزالرقيق للطالء
فتتحول اىل  ،غازات صناعية مثل أكاسيد الكربيت، حيتجز ثنائي أوكسيد التيتانيوم كذلك

 لسطوح املطلية به.ابنيرتات الكربيت األقل ضررًا. وهو مينع البكترياي والعفن واألوساخ من األلتصاق 
، اس( للقطارات يف لندنألف لوح من الزجاج الذكي تكوِّن ظلة حمطة )سانت ابنكر  17ومثة 

مت طالؤها بطبقة حتتو  على ثنائي أوكسيد التيتانيوم. وحتدث داخل هذه الطبقة تفاعالت على نطاق 
أن يغطيه  اجلاذب للماء يتيح للزجاجاننو  تؤد  إىل إزالة األوساخ والبكترياي. وهذا الطالء املتفوق 

 املاء، رافعاً عنه األوساخ ومسهاًل إجنرافها.
 Nano application in environment ئةــــــــــــالبيتطبيقات النانو يف  6-18
  protectionائي:قو  6-18-1
إّن وجود جسيمات عضوية وغري عضوية يف اهلواء غري الرتكيبة الطبيعية له هي اليت تشكل تلوث  
 ،ارات ، ولعل أبرزها )عوادم املصانع والسيواء. ومسببات تلوث اهلواء كثرية، وهي األكثر إنتشارًااهل

ونية(. ة األلكرت ، واألشعاعات واملوجات الناجتة عن األجهز عاعات الذرية الطبيعية والصناعيةاإلش
ة وظاهرة ، وإّن إرتفاع درجة احلرار رتبة األوىل للنبات وصحة اإلنسانوتلوث اهلواء يعين الضرر ابمل

ر ، واألمطار احلمضية هي دليل على مكافحة البيئة بقداحلرار  هي دليل على هذا التلوث اإلحتباس
 (.20-6ما تستطيع لدفع امللواثت عنها كما يف الشكل )
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 يوضح أسباب تلوث اهلواء.(: 20-6)الشكل 

 
  water contaminationتلوث املاء )التلوث املائي(: 6-18-2
ال خيفى على أحد أمهية املاء لإلنسان ولكل الكون ، وال يغفل أحد عن احليز الكبري الذ  يشغله  

 من جسم األنسان ، وقد %78، ومن األرض %71ية ، حيث يشكل نسبة املاء من الكرة األرض
أثبتت دراسات أن اخللية الصغرية تعتمد يف بناءها على املاء، فإذا تلوث املاء هذا يعين أنه أخطر أنواع 
التلوث على كافة املستوايت. وتتمثل أسباب تلوث املاء يف تلوث مياه البحار واآلابر من وصول 

سحاب يف لألرض يسري ابلالنفاايت واملواد الضارة إليهما ، وتلوث مياه األمطار؛ فاملطر قبل نزوله 
اهلواء وإذا كان اهلواء ملوث فهذا يعين تلوث املاء الذ  يف اهلواء قبل أن ينزل على شكل أمطار، 

 ، وكذلك مياه اجملار  اليت تصل لآلابر، وعوادم املصانعت النووية أضرار على صعيد املاءوللمفاعال
ل إليها تناوله للنبات واللحوم اليت وص واملبيدات احلشرية. ويصل التلوث جلسم األنسان عن طريق

، هذا إذا مل تصل املياه امللوثة إىل املزارع والنبات لإلنسان ، وهو كسم بطيءالتلوث من احلشرات
 (.26-6فسيكون كل ما يؤكل سام كما يف الشكل)
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 يوضح أسباب تلوث املاء.(: 26-6)الشكل

  contaminationEarthرضي(: تلوث الرتبة )التلوث األ 6-18-3
اين ، وأتثرها ابألمسدة الكيميائية العضوية والغري عضوية ، وإن للزحف العمر وهو وصول امللواثت للرتبة

ما يف مما أدى إىل ظهور ظاهرة التصحر كدليل للتلوث ك ،للمناطق الزراعية هدر للرتبة اخلصبة الصاحلة
 (.27-6الشكل )

 
 يوضح أسباب تلوث الرتبة. (:27-6)الشكل 
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 ءالنانو يف تنقية املياه واهلوا تكنلوجيا  6-11
 Nano technology air and water refinement  

 
 .واهلواء املياه تنقية يف النانو تكنلوجيايوضح استخدام  (:20-6)الشكل 

، ال حيصلون على مياه مليون شخص( 708شر سكان العامل )تشري اإلحصائيات إىل أن حنو عن 
شرب نظيفة. وحيصد املاء امللوث ابلبكترياي و الفريوسات و الرصاص و الزرنيخ املاليني من األرواح  

ومن أجل ذلك طّور الباحثون يف )معهد التكنولوجيا اهلند  مبدراس( نوعاً جديداً من األنظمة  كل عام
 لنانوية للجسيمات متناهية الصغر. احملمولة لتنقية املياه املعتِمدة على نظم الرتشيح ا

وقام العلماء هبذا العمل كمساعدة للوصول إىل األهداف اإلمنائية لأللفية اليت أعلنت عنها 
األمم املتحدة عن طريق مضاعفة عدد األشخاص الذين ميكنهم احلصول على مياه الشرب املأمونة 

ياه العلماء اهلنود نظامًا حممواًل لتنقية امل وإبتكرت اجملموعة البحثية منم. 2810أبستمرار حبلول عام 
من املياه النظيفة يف الساعة. ويزيل املرشح )الفلرت( النانو  املوجود يف اجلهاز  (لرتات 18يرشح )

اجلزيئات متناهية الصغر من املعادن الثقيلة كما يزيل مجيع امللواثت و املخاطر البيولوجية النامجة عن 
 الطحالب و الفطرايت و البكترياي و الفريوسات وغريها.

اه طوير نظام يستخدم التقنية النانوية لتنقية املياه و توفري ميإن من أهم أهداف هذا العمل هو ت
صاحلة للشرب حىت ألفقر اجملتمعات احمللية يف اهلند وغريها من البلدان األخرى اليت تشاركها حمنة 

 تلوث املياه.
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وهذا اجلهاز )املرشح النانو ( رخيص الثمن وميكنه أن يزيل امليكروابت اخلطرة و املواد 
ية من مياه الشرب بشكل فعال حلل هذه املشكلة ، كما ميكن أن ميد هذا اجلهاز عائلة مكونة الكيميائ

 دوالرًا(. 16من مخسة أفراد ابملاء النظيف ملدة عام كامل. والسعر املتوقع هلذا اجلهازهو )
إال أن هذا النظام هو أول جهاز ميكنه  ،وعلى الرغم من توافر أنظمة ترشيح رخيصة من قبل 

مع بني القدرة على قتل امليكروابت والقدرة على إزالة امللواثت الكيميائية مثل الرصاص و الزرنيخ اجل
 يف آٍن واحد.

، د الكيميائيةاملايكروابت واملوا ويستخدم هذا النظام مرشحان مبكوانت منفصلة لتنقية املياه من
أو كليهما إعتمادًا  واثت الكيميائيةفيمكن ختصيص نظام لتخليص املياه من امللواثت امليكروبية أو املل

 على إحتياجات املستخدم.
 قفص""ويف هذا النظام يتبني أن مرشح امليكروابت يعتمد على الفضة النانوية املضّمن يف 
 مصنوع من األلومنيوم و الكيتوزان ، وهو نوع من الكربوهيدرات املشتقة من كيتني القشرايت.

 اجلزيئات النانوية اليت تطلق آيوانت احلديد و الزرنيخوتستخدم يف هذا املرشح )الفلرت( 
احملصورة لصنع املرشح الكيميائي. وميكن أن تنستخدم تقنية "القفص" مع اجلسيمات النانوية األخرى 

 لتنقية امللواثت املستهدفة مثل الزئبق.
يف اجلزء السفلي  ة، والكتلة احملوريزء العلو  البكترياي و الفريوساتويقتل الغشاء املرشح يف اجل
كن أن تكون خمصصة للتزود اب ملياه أ  كهرابء ، وال يتطلب ترشيح املرشح الثاين للرصاص أو الزرنيخمين

زان مع وتتحد ألياف الكيتو  ،هة ابِلطمى يف درجة حرارة الغرفةألهنا مصنوعة من املرشحات الشبي
ص" من مادة شبيهة ابلِطمى ( لتشكيل "قفAlOOHNpجزيئات هيدروكسيد األلومنيوم النانوية )

 حلماية الفضة النانوية من الرتسب حىت ال تنقّلل من قوة قتل امليكروابت. 
الة ، وكيف يعمل على إز كيف ينؤد  جهازهم اجلديد وظيفته  ،وأوضح فريق العلماء مؤخراً 

ديد من نظام اجلل، واملعادن الثقيلة السامة أيضاً. ويتكون هذا ات النانوية واملخاطر البيولوجيةامللواث
 لرتات( من املياه النظيفة يف غضون ساعة واحدة. 18، ويوفر )عملية ترشيح على مرحلتني

ويقول الفريق: " إن التحد  األكرب الذ  واجهنا كان معرفة كيفية نقل آيوانت الفضة إىل املياه 
مية ضئيلة إبستخدام ك وكان على العلماء اإللتزام أيضاً  ."اجلتها من دون إستخدام أ  كهرابءلتتم مع

 من آيوانت الفضة لتلبية معايري السالمة الدولية.
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ولقد تغلب العلماء على هذه املشكلة عن طريق إستخدام املواد اجلديدة اليت توظف الفضة  
النانوية عن طريق حصارها داخل بنية صغرية تشبه القفص مصنوعة من مواد صلصالية. وإستخدم 

، مما ملياهومتتص املعادن الثقيلة من اأخرى إلنشاء مرشحات تقتل امليكروابت العلماء جسيمات اننوية 
 جيعلها صاحلة للشرب وإستخدامها يف أغراض الطهي.

وتقوم املرحلة األوىل ابلتخلص من الفريوسات و البكترياي وغريها من الكائنات احلية الدقيقة 
 دن الثقيلة مثل الرصاص و الزرنيخ.اخلطرية األخرى، وتقوم املرحلة الثانية إبمتصاص املعا

رتشيح احملمولة لوالنتيجة النهائية هي جهاز حممول رخيص الكلفة لتنقية املياه مقارنًة أبنظمة ا
 من بديل، وتصل كلفتها إىل أقل ، ولكن املعاجلة يف حد ذاهتا أرخص من أ  نظاماملشاهبة األخرى

 )ثالثة دوالرات( سنوايً فقط دون إستخدام أ  مصدر للطاقة.
 ، مث يتم إستبداهلا بعدلرت تقريباً( 3688واحدة أ  جتهز)وهذه املرشحات تعمل جيدًا لسنة 

 ذلك، وميكن تشغيل الرتشيح أكثر من مرة يف اليوم إذا لزم األمر.
. فقد الحظ الباحثون أن مليون( شخص سنوايً  2وميكن أن يساعد اجلهاز يف إنقاذ حوايل )
وأن وجود إبتكارهم  ،شكلة كبرية يف مجيع أحناء العاملاحلصول على مياه الشرب النظيفة ال يزال يشكل م

-6)(مليون( شخص سنواًي أ  حوايل 2يف متناول أايد  اجلميع من شأنه أن ينقذ ما يقارب من )
 اايه من األطفال.ومعظم ضح ،يف املئة من الوفيات بسبب اإلسهال وحده ( 42

ويعتقد الباحثون أن هذا اجلهاز قادر على توفري مياه الشرب ألسرة مكونة من مخسة أفراد. 
كن إاتحته للبيع كما يف النموذج االويل  ولكنهم مل يعلنوا عن اجلهة اليت ستصنع اجلهاز اجلديد أو مىت مين

 (.29-6)للمرشح املوضح يف الشكل
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 .للنموذج األويل للمرشح النانو يوضح صورة (: 29-6)الشكل 

 
 Nano technology in air refinementتكنولوجيا النانو لتنقية اهلواء 6-21

، تقارير عن توافر أجهزة تكييف مزودة بفالتر هوائية خاصة قادرة كثريا ما نسمع ونشاهد اليوم
ة اليت تضر جسم الدقيق على التخلص من البكترياي العالقة جبو الغرف املغلقة وتنقيته من العوالق

األنسان عند إستنشاقها. ونشاهد كذلك يف األسواق كثريًا من األجهزة اليت توظف احملفزات الضوئية 
 النانوية لتنقية الوسط اهلوائي الداخل للمنازل وختليصه من الروائح الكريهة.

 فلرت تنقية اهلواء أبستخدام تقنية النانوتيتانيوم -
ستعانة أبستخدام النانو تيتانيوم من التقنيات احلديثة الرائدة ، وفيها يتم األتعترب تنقية اهلواء 

مبحفز النانوتيتانيوم املعّدل والذ  يعمل على مكافحة البكترياي واجلراثيم ومقاومة الفطرايت ومسببات 
 (.38-6احلساسية والروائح الكريهة كما يف الشكل )
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 النانوتيتانيوم لتنقية اهلواء.يوضح صورة لتقنية (: 38-6)الشكل

 وأهم قدرات فلرت النانوتيتانيوم يف تنقية اهلواء
 مضاد للبكرتاي: -1

 (%99.99)لقد أثبتت قدرة فلرت تنقية اهلواء النانوتيتانيوم اجلديد على تثبيط نشاط أكثر من
 .أ، ب (31-6من البكترياي بفّعالية كما يف الشكل )

 
 ميثل مرشح لتنقية اهلواء. (:أ 31-6)الشكل
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 يوضح فاعلية فلرت النانوتيتانيوم ضد البكترياي(: ب 31-6)الشكل 

 مضاد ملسببات احلساسية: -2
فلرت تنقية هواء النانوتيتانيوم نشاط مسببات احلساسية الضارة مثل عثة الغبار وغاز  يعاجل

 (.32-6الفورماليدهيد بفّعالية واليت قد تسبب أمراض احلساسية مثل مرض الربو كما يف الشكل )
 

 

 يوضح فاعلية فلرت النانوتيتانيوم ضد البكترياي(: أ 32-6)الشكل 
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 سيةفاعلية فلرت النانوتيتانيوم ضد مسببات احلسايوضح (: ب 32-6)الشكل 
 القضاء على العفن والفطرايت: -3

ليًا ينوقف فلرت تنقية اهلواء النانوتيتانيوم بشكل كبري منو الفطرايت ليحافظ على اهلواء منعشاً وخا
 (.33-6من العفن يف مجيع األوقات كما يف الشكل )

 

 النانوتيتانيوم ضد العفن والفطرايت.يوضح فاعلية فلرت (: 33-6)الشكل 
 إزالة الروائح الكريهة: -4

ساعة واحدة  يف %02يقوم فلرت تنقية اهلواء النانوتيتانيوم إبزالة الروائح الكريهة من اهلواء متاماً بنسبة 
 (.41-6)فقط كما يف الشكل 
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 يوضح فاعلية فلرت النانوتيتانيوم أبزالة الروائح الكريهة. :(34-6الشكل )
 
 كيفية عمل تقنية النانو تيتانيوم-

 اننومرت(..  0تكون جسيمات النانوتيتانيوم ابلغة الصغر )حوايل 
 

 يوضح كيفية عمل تقنية النانو. :(30-6الشكل )
 

لك اجلسيمات تكون أكرب من تيعبأ املرشح هبذه اجلسيمات الدقيقة أللتقاط البكترياي اليت 
مرة تقريباً، وكذلك إلتقاط فطرايت العفن والروائح الكريهة مث تقوم ابلقضاء عليها. متنع  1888

 .جسيمات النانوتيتانيوم عالية الكثافة امليكروابت من املرور وتثبط نشاطها بشكل فعال
 مو يانيتمبدأ عمل الن -

ترياي وإزالة الروائح لبكبقدرهتا على القضاء على نشاط امتتاز حمفزات اثين أوكسيد التيتانيوم 
 كما يف الشكل. الكريهة
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  optical stimulant phenomena  ظاهرة احلفز الضوئي 6-13
قية، مثل السيليكون إن ميكانيكية إمتصاص الضوء يف املواد من أشباه املوصالت الن

ألكرتوانهتا الواقعة يف نطاق التكافؤ اخلارجي لذرات تلك املواد إىل مصدر  عند تعرض، واجلرمانيوم
 هذا النطاق إاثرهتا على البقاء واإلستمرار يف اليت تسببتسمى طاقة الفوتوانت و ضوئي )طاقة ضوئية( 

سيد كمن الذرة وذلك كنتيجة إلكتساهبا تلك الطاقة. وتتبع ذرات احملفزات الضوئية النانوية مثل ثنائي أو 
 ، فقد أكسبتها مقاييس أبعادها النانوية الصغرية جداً خواص املواد(امليكانيكية نفسها2OTiالتيتانيوم)

من أشباه املوصالت على الرغم من كوهنا أكاسيد فلزية. وعند إكتساب هذه األلكرتوانت طاقة عالية 
دارها لرتتقي ، فأهنا تتحرر متسامية على مالطاقة اليت تربطها بنواة الذرة تفوق يف قيمتها مقدار قيمة

، الذ  يفصله عن النطاق األول فجوة تعرف أبسم فجوة نطاق أخر يعرف أبسم نطاق التوصيلعلى 
 .النطاق

وخالصة القول إن األلكرتوانت املهاجرة من مداراهتا اخلارجية الواقعة على نطاق التكافؤ، 
أللكرتوانت نطاقي التكافؤ والتوصيل، واليت هبا تتمكن اتكتسب طاقة عالية تكون كاجلسر الرابط بني 

وحيث إن األلكرتوانت ابلذرة حتمل شحنات سالبة فأهنا حينما تغادر  .اخلارجية من عبور الفجوة
نات. ولكن موجبة الشح جواتمواقعها بنطاق التكافؤ، حتمل معها تلك الشحنات، اتركًة من ورائها ف

عدم و  سرعان ما تنجذب تلك األلكرتوانت سالبة الشحنة حنو مواقعها األصلية فتعود إليها وحتتلها
نطلق إىل نطاق ، لتئية( حىت ترتك مواقعها مرًة أخرىاثنية بفوتوانت ضوء الشمس )طاقة ضو  أتثرها

ليتولد  ،املواد من أشباه املوصالتبلورة  التوصيل. وهكذا تكون األلكرتوانت يف حركة دائبة داخل
التيار  ذلك اجلهد يسري ، وعلى أساسينها وبني الفجوات موجبة الشحناتبذلك جهد كهرابئي ب

 ، بني القطبني )السالب واملوجب(.الكهرابئ
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 ابعـــــــــــل الســـــــالفص
 ل تقنيات النانو يف تطور اجملتمعـــــــــمستقبفوائد وعيوب و 

Nano technology advantage, dis advantage and future 
 (Introduction) دمةـــــــــــــــــمق: 7-1

ة وأخالقية وقانونية.  وثقافيإقتصادية   تكنولوجيا النانو على اجملتمع ىف عدة جوانب :ميتد أتثري 
 واألمن القومي.  اهلندسة وعلوم الكمبيوتر وأسلوب احلياة وم الصرفة وعلومكما ميتد أتثريها ليشمل العل

 (Bottom-top)أسفل ألعلى بتقنية تصنيعها اليت متكبات وأجهزة النانو مر كون وت
فسوف تتأثر متطلبات التعليم والقوى العاملة بذلك. فالتعليم ضروري لتجنب املشاكل األقتصادية 

ة عن إستخدام تكنولوجيا النانو يف جماالت التجارة والصناعة والرعاية الصحية وتنقية مجالناو احملتملة 
ائدة كربى مبا حيقق ف السيارات أو جمال الطاقة(  البيئة ومثلما قننت الصناعات األخرى )مثل صناعة

ابلنسبة للمجتمع البد أن يهتم واضعوا السياسات اخلاصة بتكنولوجيا النانو ابلنظر اىل التقدم 
ما جيب أن وبشكل آمن. ك كلفةالتكنولوجي والعلمي آخذين نظر اإلعتبار ما حيققه من فوائد أبقل  

 ات املعنية.طبيقية اليت متوهلا اهليئيُراعوا النواحي األخالقية عند إختيار األولوايت البحثية والت
 ( Nano Technology Benefits)أهم فوائد النانوتكنولوجي: 7-2

يعترب علم النانو أقرب العلوم بدون منازع إىل مصطلح العلوم املتعددة التخصصات حيث أن 
ألتصاالت ايف جمال و تستخدم يف جماالت متنوعة كأستخدامات الطاقة وتقنياهتا،  تقنية النانو 

واملعلومات ويف تعليب األغذية وتصنيعها وحىت يف صناعة بعض األدوات املنزلية. ولعل األستخدام 
 الذي املكثف لتقنية النانو كان يف اجملال الطيب والعلمي على سبيل املثال اجملهر األلكرتوين املاسح

يستخدم لتكبري األشياء الصغرية ماليني املرات حبيث ميكن للباحث دراستها بتفاصيلها الدقيقة عن 
طريق احلصول على صورة رقمية مفصلة هلا وكذلك مت تطوير جهاز بتقنية النانو يزرع يف اجلسم حبيث 

أحد  ىيغين األشخاص املصابني مبرض السكري عن أستخدام حقن األنسولني وهذا جمرد مثال عل
اجملاالت  ، ومثال آخر على إستخدام هذه التقنية يفيف جمال الطب لتقنية النانو االساسيةاألستخدامات 

ن السيطرة الذي مُيكن اجلراحني م الطبية العالجية والوقائية أال وهو إستخدام أجهزة مثل النانو روبوت
صاة احلرجة، حيث َيستخدم اجلراح ععلى األجهزة الدقيقة أثناء إجراء العمليات اجلراحية الدقيقة و 
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التحكم اليت مُتكنه من التحكم بذراع الروبوت الذي حيمل األجهزة الدقيقة وكامريا مصغرة وذلك 
ات صغرية وهذا يتيح مزيداً من الدقة اجلراحية. أيضاً هنالك مركب مركباتالكبرية إىل  املركباتليحول 

 ية يساعد كالً اجلزيئات والذرات، لذا فإستخدام هذه التقن مت هندستها بتقنية النانو لتتوافق مع مستوى
 ،احلروقو  ،شىت اجملاالت منها أمراض القلب واملخ واألعصاببمن التشخيص والعالج لألمراض من 

واإلجناب، ومستحضرات التجميل. فمن الناحية العالجية ميكن بواسطة هذه التقنية  ،واإلصاابت
ذلك عالج كوتدمريها و ك ابلبحث عن اخلالاي املسببة لألمراض إستئصال و القضاء على املرض وذل

أو إصالح اخلالاي التالفة وأيضاً إستخدام مضخات أو وسائل على مستوى التكنولوجيا اجلزيئية كوسيلة 
 .إليصال األدوية

  :ومن األدوات املستخدمة يف تقنية النانو يف اجملال الطيب
 مثل اجملهر اإللكرتوين املاسح.طورة تاألجهزة اجملهرية الدقيقة وامل .1
 .املعدات املستخدمة يف تصوير اخلالاي والبكترياي والفريوسات والوحدات اجلزيئية .2
( مرة من الفوالذ على الرغم 111)ـــجزيئات الكربون حيث يتم تشكيلها إلنتاج مواد أقوى ب .3

دم أن ُيستخ من أن وزهنا سدس وزن الفوالذ وأكثر من النحاس من انحية التوصيل، وميكن
 أبمان يف بعض التطبيقات الطبية مثل أنظمة إيصال األدوية، وتعترب من أشهر األمثلة يف

 .(Nanotubes) ،Fullerenesإستخدام تقنية النانو يف الطب مثل
واليت حتتوي على أجزاء متحركة مصغرة  األجهزة الدقيقة اليت تضم النظم الكهرابئية الصغرية .4

 .واألجهزة املنِظمة لضرابت القلبللعمليات اجلراحية 
 .إلجراء إختبارات احلمض النووي( Microfluidics) ملوائع املايكرويةا .5
واليت ُتستخدم للكشف عن الكميات القلية للبكرتاي ( Microarrays) رتتيب املايكرويال .6

 . املرضية
 (Nano Technology Defects)عيوب النانوتكنولوجي: 7-3

نية يف جمال الطب ه التقابلنسبة إلستخدام هذ ااثر سلبيةينتج عن استخدام تقنية النانو تكنولوجي 
ملناعي اق اجلهاز ا، ظهر ما يدعو للقلق وهو قدرة "الروبواتت" متناهية الصغر على إخرت واجلراحة

ز دم ضًا أن تتسلل إىل حاج، أو الدخول إىل غشاء خالاي اجللد والرئة، وإبمكاهنا أيللجسم البشري
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، وأظهرت بعض الدراسات إن أانبيب الكاربون أكثر ضررًا من غبار " الكوارتز" الذي يسبب الدماغ
 مميتة يف أماكن العمل.مزمنة وبعضها مميت انجتة من التعامل مع املواد النانوية أمراضاً 

أن هذه  ية ، وأشار املتخصصون إىلهذه التقنية ألغراض ال إنسان تزداد تلك اخلطورة عندما تستخدم 
ستطيع ت" وهو عبارة عن آلة متقدمة تكنولوجياً ، دقيقة احلجم ، دليل حيويالتقنية قد تؤدي لظهور "

أن تستنسخ نفسها بنفسها ، أي تتكاثر ذاتيًا وبال حدود لتتحول إىل جحافل من التجمعات اآللية 
 ل شيٍء على وجه األرض.الصغرية تقتلع أي شيء يف طريقها حبيث تُبيد كُ 

  :يف اجملال: املخاوف املستقبلية 7-4
Future Fear In Field Of 

 العسكري -أ
وتتجه الدول حاليًا اىل تصنيع أسلحة " اننومرتية " غري تقليدية وذكية تستطيع التعرف على 

 " ، ونشرت بعض الصحف مؤخرًا تقريرًا كاماًل حول حربضحاايها من خالل املادة الوراثية
اننوتكنولوجية " حمتملة قريبًا بدأت تضع معاملها بعض املؤسسات احلربية العسكرية األمنية حيث 

حف عن ، وكشفت الصيه هذه التكنولوجيا " النانوية "ابشرت عمليًا بتوظيف أحدث ما وصلت إل
 .ود وجير وراءهم الذخرية والتموينروبوت شخصي يتبع اجلن

قع كاملة ويزودها ابلرد املناسب األوتوماتيكي يف مواجهة وكذلك عن غالف دفاعي يشمل موا
 أي هتديد، إضافة إىل وجود عاكس يبني للجنود ما جيري خلف اجلدران من اجلانب اآلخر. 

 ونة من، بل ستكون مكلن تكون جيوشًا تقليدية أبية حالومعىن هذا أن جيوش املستقبل  
بشر خالل  من فيها منللقضاء على كل  دة ومهيأةعة معحماربني " اننويني " ميكن إرساهلم إىل أية بق

عن طريق تدمري  ،بيوتر من هتيئة اجلو هلذه اجليوش، وذلك بعد أن تنتهي أجهزة الكومساعات قليلة
ي تقوم جحافل النانو متاماً ك ئة، حبيث تكون املنطقة املستهدفة مهيبكات اإلتصال والطاقة الكهرابئيةش

 بعملها. 
التقنية اجلديدة فقد خصصت الدول املتقدمة ميزانيات هائلة لتطوير أحباثها يف وخلطورة هذه 

 هذا املضمار.
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 Future Hopeال ــــــــــــــــيف اجمل: التفائل املستقبلي 7-5
 (Medical aspect)يــــــــــــــالطب -أ

 تطبيقات مازالت حتت التطوير يف اجملال الطيب ومنها: هناك
- (Q dots)وتستخدم للكشف التحديدي ملكان اخلالاي املسرطنة  او النقاط الكمية البؤر

 .يف اجلسم
وتستخدم لتوصيل العالج الكيميائي للخالاي  (Nano particles)الدقائق النانوية   -

ابة وهي تستطيع اإللتصاق اخلالاي املص اخلالاي السليمة املسرطنة مباشرة لتجنب تدمري
 املثال. من التعرف عليها ىف عينات الدم على سبيل طبيبال نابألمراض املختلفة وبذلك متك

- (Nano tubes) ىف حاالت العظام املكسورة لتزويد هيكل جديد يساعد  وتستخدم
 اإللتحام والنمو. العظام على
بتنفيذ  ، يتم وضعها داخل جسم املريض لتقومفة عمليات كاملة يف كبسولة صغريةوسُيمّكن صناعة غر 

 .الذي برجمُه الطبيب فيها حسب حالة املريض برانمج العملية
 (Space Field) االقمار الصناعية -ب

 من التطبيقات العظيمة اليت ستحقق إنفراج علمي عظيم يف املستقبل هي تطبيقات اإلستشعار
وتطبيقات تصوير األرض من الفضاء اخلارجي إبستخدام األقمار الصناعية. إذ إن الطريقة  ،عن بعد

مليار دوالر، ولكن  111سنة بتكلفة  111الكالسيكية لعمل مسح لطبقات األرض ككل تستدعي 
عندما إسُتخدمت تقنية النانو يف صناعة األقمار الصناعية املاسحة لألرض ساعدت هذه التقنية على 

ص الفرتة الزمنية ملدة أسبوعني والتكلفة اىل مليار دوالر. إذ إن تقنية النانو تساعد على زايدة تقلي
 نانويةواملبين أساساً على ما ميكن تسميته ابملوجات ال ،سرعة احلواسيب عن طريق زايدة الرتدد املوجي

(Nano Wave وهذه املوجيات الصغرية ميكنها أن خترتق أصغر األشياء وأن تصل اىل أعماق )
 بعيدة. 
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)Nano- technology Future fear( 

وأهنا ستتيح  ،هنا مفتاح هناية التلوث واألمراضيعتقد علماء تقنية النانو أهنا تقنية نظيفة و أ
ولكنها أبحجام متناهية الصغر. إذ إنُه سيكون هناك رجال آليون  ،مصانع ذات كفاءة عاليةتشغيل 

)روبواتت( غري مرئية تقوم ببناء أي شيء ميكن ختيله. يف الوقت ذاته ُتوَصف تقنية النانو أبهنا عقاٌب 
هذه  ثلت، ومتالبيئة ضد تطبيقات تقنيات النانوحمتمل. وهناك خماوف من قبل مجعيات محاية 

نوية )كرايت ملادة الناأو إحداث تسمم للبشر عند إستنشاق ا ،التحفظات يف إمكانية تلويث البيئة
ها كذلك إمكانية تصميم وإنتاج ماكينات ميكن برجمت  ،، ومن املمكن تصميم بكترياي جديدةالكاربون(

 .ةتلفمتناهية يف الصغر أبشكال خم ات الوراثية إليها بواسطة حبيباتوإدخال املعلوم
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