
 

1 
 

 

 

 هساعد الطالب

 لوادة الفيزياء الطبيت  

 2019-2018للعام الدراسي 

 

 

 الوىصل  /الوعهد التقني 

 قسن التقنياث االلكترونيت

 فرع االجهزة الطبيت

 ت االولىالورح

 

 

 

 

 اعداد 

 يونس دد. أحم

 

 



 

2 
 

    Atomذرةلا

 األساسية الؾحجةتسثل  وىيالى اجداء اصغخ  يايسكؽ تقديس في الكؾف ال ةاصغخ االشياء التي تؤلف الساد ىي ةالذر 
  .لبشاء العشاصخ

 مكهنات الذرة

 االلكتخوناتو  )عجيسة الذحشة( ، الشيؾتخونات )مؾجبة الذحشة( الحرة مؽ ثالث جديسات صغيخه ىي البخوتؾناتتتألف 
 تتألف مؽ جديسات اصغخ تدسى الكؾاركات . ىي و الحرية وتدسى ىحه الجديسات بالجديسات  )سالبة الذحشة(

 نهاة الذرة  

 ى قؾ التسثل اىؼ  التيو  ةكبيخ ال ةشؾويالقؾة ال بفعلتجسع البخوتؾنات والشيؾتخونات في مخكد الحرة  تتألف نؾاة الحرة مؽ
قؾة  وىي تتغمب عمى ( ةقؾة الجاذبي – ةالسغشاطيدي ةالقؾ  – ةالكيخبائي ةالقؾ  – ةالشؾوي ة) القؾ  ةفي الظبيع ةاالربع

  .ةالكيخبائيقؾة الاكبخ بكثيخ مؽ  لحلػ فيي التشافخ الكيخبائي بيؽ البخوتؾنات

 البروتهنات

الييػػػػػػػػػػجروجيؽ تستمػػػػػػػػػػػ بخوتػػػػػػػػػػؾف واحػػػػػػػػػػج ذرة  )أسػػػػػػػػػػؼ العشرػػػػػػػػػػخ  حػػػػػػػػػػجدالػػػػػػػػػػحرة ي نػػػػػػػػػػؾاة  عػػػػػػػػػػجد البخوتؾنػػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػػي
ايزػػػػػػػػػػػػػػػػػا يحػػػػػػػػػػػػػػػػػجد و  (ات( بخوتؾنػػػػػػػػػػػػػػػػػ8تستمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ) األوكدػػػػػػػػػػػػػػػػػجيؽذرة و  ات( بخوتؾنػػػػػػػػػػػػػػػػػ6ذرة الكػػػػػػػػػػػػػػػػػاربؾف تستمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ )و 

سيػػػػػػػػػائي لمعشرػػػػػػػػػخ ولقػػػػػػػػػج تػػػػػػػػػؼ تختيػػػػػػػػػب الجػػػػػػػػػجوؿ الػػػػػػػػػجور  لمعشاصػػػػػػػػػخ اعتسػػػػػػػػػادا  عمػػػػػػػػػى الديػػػػػػػػػادة فػػػػػػػػػي الترػػػػػػػػػخؼ الكي
 امػػػػػػػػػا (𝐙) يظمػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػى عػػػػػػػػػجد البخوتؾنػػػػػػػػات فػػػػػػػػػي الػػػػػػػػحرة بالعػػػػػػػػػجد الػػػػػػػػحر  . الػػػػػػػػحراتنػػػػػػػػػؾى عػػػػػػػػجد البخوتؾنػػػػػػػػػات فػػػػػػػػي 

ستمػػػػػػػػػػػػ البخوتػػػػػػػػػػػؾف كتمػػػػػػػػػػػة وي,  (𝐀)بالعػػػػػػػػػػػجد الكتمػػػػػػػػػػػيفيعػػػػػػػػػػػخؼ ع البخوتؾنػػػػػػػػػػػات والشيؾتخونػػػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػػؾاة مجسػػػػػػػػػػػؾ 
 .تخوف ؾ اصغخ قميال  مؽ كتمة الشي

 

 الشيهترونات

عجد الشيؾتخونات في الشؾاة يحجد و تؾجج في جسيع نؾى الحرات عجى ذرة الييجروجيؽ،  ةىي جديسات غيخ مذحؾن
الخالية مؽ  ذرة الييجروجيؽ) 𝐻يـؾ تالبخو  ىي نغائخ العشرخ الؾاحج فسثال  ذرة الييجروجيؽ تستمػ ثالث نغائخ

)ذرة الييجروجيؽ التي 𝑇 التخيتيـؾ  خوتؾف(بو )ذرة الييجروجيؽ التي تستمػ نؾاتيا نيؾتخوف  𝐷  الشيؾتخونات ( الجيؾتيخيـؾ
 .تستمػ نؾاتيا نيؾتخونيؽ وبخوتؾف(
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 االلكترونات

( مخه كتمة  1800ججا  مقارنة مع البخوتؾنات والشيؾتخونات حيث تعادؿ كتمة البخوتؾف  )  ةىي جديسات خفيف
شحشو سالبة وتستمػ االلكتخونات   ات مداو  لعجد البخوتؾنات في الشؾاة االلكتخونؽ الحرة عجد م ستمػتو االلكتخوف 

جور حؾؿ تمقيج في الحره و  اقؾة تجعمياللمبخوتؾنات في الشؾاة وىحه  ةالسؾجب اتمع الذحش كيخبائي بقؾة تجاذب ياتخبظ
 في الفيدياء الحجيثة. التالية حدب نغخية الكؼكؼ الاعجاد تحجدىا الشؾاة في مجارات محجده 

  𝑙  السجار  عجد الكؼ  -𝑛            2 عجد الكؼ الخئيدي  -1 

  𝑚𝑠  السغدليعجد الكؼ  -𝑚𝑙        4 عجد الكؼ السغشاطيدي -3

 اسئلة للسراجعة

  ؟التي تقيد االلكترونات في الذرة وتجعليا تدور حهل الشهاة ةالقه ىي  ما/  1س

 ة وااللكتخونات الدالبةبقؾة التجاذب الكيخبائي بيؽ الشؾاة السؾج 

في  الكيربائي بين البروتهنات وتجسع البروتهنات والشيهتروناتتتغلب على قهة التشافر التي  ةالقه ىي  ما/ 2س 
  القؾة الشؾويةمكدسة في حجم صغير جدا ؟  الذرة وتجعليا نهاة 

 عجد البخوتؾنات في نؾاة الحرة يعتسج عمى  ؟على ماذا يعتسد االسم الكيسائي للعشرر/ 3س

 عجد الشيؾتخونات في نؾاة الحرة عمىيعتسج يعتسد اسم الشظير الكيسيائي للعشرر؟ على ماذا /  4س

 ىي القهى الطبيعية في الكهن ؟  / ما5س

 قؾة الجاذبية  -4   القؾة السغشاطيدية  -3    القؾة الكيخبائية -2   القؾة الشؾوية -1

 / ماىي اعداد الكم التي تحدد مدتهيات الطاقة لاللكترونات في الذرات حدب نظرية الكم؟  6س 

  𝑙عجد الكؼ السجار    -𝑛                  2 عجد الكؼ الخئيدي  -1

  𝑚𝑠  عجد الكؼ السغدلي -𝑚𝑙             4عجد الكؼ السغشاطيدي  -2

 مخة 1800  / تعد كتلة البروتهن الكبر من كتلة االلكترون ب؟ 7س

 كتمة البخوتؾف اصغخ قميال مؽ كتمة الشيتخوف   مقارنة كتلة البروتهن مع كتلة الشيترون نجد ان؟/عشد  8س
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 Atom Model   لذرةانسهذج 
 :ؾذج يفتخض بؾرفي ىحا الشس/ نسهذج بهر لذرة الييدروجين

 .خالؿ الجورافتبعث ا  طاقو اشعاع  وال ةمدتقخ  جدةتجور في مجارات مح ةفي الحر بأف االلكتخونات  -1

السجارات التي حجث  بيؽ 𝑬∆ ةبعج اف يكتدب او يعظي فخؽ الظاق ةاالنتقاؿ بيؽ مجارات الحر  لإللكتخوف يسكؽ  -2
 . ةالتالي ةتعظى حدب السعادلمعيشة ىحا يكؾف بذكل فؾتؾف بتخدد وطاقو  ةيا وفخؽ الظاقبيشؿ نتقااال

ℎ𝜗 = ∆𝐸 = 𝐸𝑖 − 𝐸𝑓       (1) 

ℎ ) ثابت بالنػ (ℎ ) حيث اف  = 6.63 × 10−34 𝐽. 𝑠𝑒𝑐 ) (,𝜗 )  تخدد الفؾتؾف( ب𝐻𝑧)  ,(𝐸𝑖)  طاقو السجار
الح  انتقل السجار )  (𝐽 )ب طاقو السجار الشيائي  (𝐸𝑓)و االلكتخوف ( انتقل مشو الح  السجار )  (𝐽 )ب  االبتجائي

  .اليو االلكتخوف (

وتعظى   (𝑛 )وعجد الكؼ الخئيدي  (𝑍)ة لمحر تعتسج عمى العجد الحر   ةفي السجارات السدتقخ  اإللكتخوف اف طاقة  -3
  :ةالتالي ةلسعادلاب

𝐸𝑛 = −13.6 
𝑍2

𝑛2
       𝑒𝑉         (2) 

 -الكتخوف ) (𝑒𝑉) ,تعشي اف االلكتخوف مقيج بشؾاة الحرة ويجور حؾليا (2) اف االشارة الدالبة في السعادلة :1مالحظة
𝑒𝑉) حيث اف , ةىي اصغخ وحجه لقياس الظاق (فؾلت = 1.6 × 10−19  𝐽). 

 الظاقة السشبعثة مؽ الحرة خالؿ انتقاؿ االلكتخوف الى مدتؾى طاقو ادنى. إليجاد (1) تدتخجـ السعادلة :2مالحظة

  ةارات بهر السدتقر مد بينااللكترونات  انتقال

𝑛)عشجما تكؾف  =  ى لسدتؾ اويدسى ب (𝐸0)ادنى مدتؾى لظاقة االلكتخوف  يجور االلكتخوف في السجار االوؿ وىؾ (1
𝑍)وفي حالو ذرة الييجروجيؽ حيث  ,االرضي  = 𝐸0) تكؾف طاقة السدتؾى االرضي (1 = −13.6   𝑒𝑉) . عشج

الييجروجيؽ في السدتؾى االرضي ولكؽ يسكؽ جعل االلكتخوف يشتقل الى مدتؾى طاقة  تكؾف ذرة ةدرجة حخارة الغخف
لسدتؾى ااعمى مؽ خالؿ ترادمو مع الكتخوف او فؾتؾف واكتدابو طاقو كافيو لالنتقاؿ الى مدتؾى طاقو اعمى يدسى ب

  :ةالتالي ةلسعادلانتقاؿ تعظى بالل زمةالل، والظاقة ا (𝐸𝑒)الستييج 

∆𝐸 = 𝐸𝑓 − 𝐸𝑖        (3) 

طاقة ادنى الى مجار مجار او مدتؾى مؽ نتقاؿ االلكتخوف في حداب الظاقة الالزمة الىحه السعادلة تدتخجـ  مالحظة:
 اعمى. او مدتؾى طاقة 
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جج طاقة وتخدد الفؾتؾف السشبعث مؽ ذرة الييجروجيؽ خالؿ انتقاؿ االلكتخوف مؽ السجار الثالث الى  : (1) مثال /
ℎ) . االوؿ السجار = 6.63 × 10−34 𝐽. 𝑠𝑒𝑐) ( ,𝑒𝑉 = 1.6 × 10−19 𝐽) 

 السشبعث خالؿ االنتقاؿ ىي:الفؾتؾف حدب نغخية بؾر لحرة الييجروجيؽ نجج اف طاقة الحل / 

ℎ𝜗 = 𝐸𝑖 − 𝐸𝑓 

𝐸𝑛ىي:        (𝑛)وطاقة االلكتخوف في السجار = −13.6  
𝑍2

𝑛2  

𝑍)ومؽ الدؤاؿ نجج اف  = 𝑛)لحرة الييجروجيؽ و  (1 = 𝑛)و( 𝐸𝑖لسدتؾى الظاقة االبتجائي )  (3 = لسدتؾى   (1
 لحلػ نجج اف: (𝐸𝑓)الظاقة الشيائي 

ℎ𝜗 =  −13.6  
12

32
  −  −13.6 

12

12
         

ℎ𝜗 =   
−13.6

9
  + 13.6 

ℎ𝜗 = −1.51 + 13.6 = 12.09   𝑒𝑉 

 : يعظى بالسعادلة التالية 𝜗 تؾف تخدد الفؾ 

𝜗 =
𝐸𝑖 − 𝐸𝑓

ℎ
 

𝜗 =
12.09   𝑒𝑉 × 1.6 × 10−19   

𝐽
𝑒𝑉

6.63 × 10−34     𝐽. 𝑠𝑒𝑐
= 2.9 × 1015     

1

𝑠𝑒𝑐
= 2.9 × 1015   𝐻𝑧 
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ف ؾ الى اي ةااللكتخوف في ذرة الييجروجيؽ مؽ السجار االوؿ وتحؾيل الحر  لتحخيخ ةالالزم ةجج الظاق( : 2مثال / )
 مؾجب . 

 الظاقة الالزمة لتحخيخ االلكتخوف تعظى بالسعادلة التالية: الحل /

∆𝐸 = 𝐸𝑓 − 𝐸𝑖 

 تعظى بالسعادلة التالية:مظاقة  لمدتؾى ا  وطاقة االلكتخوف في 

𝐸𝑛 = −13.6  
𝑍2

𝑛2
  

𝑍)ولحرة الييجروجيؽ = 𝑛)و  (1 = 𝑛)و( 𝐸𝑖) االبتجائيلسدتؾى الظاقة   (1 =  الشيائي لسدتؾى الظاقة  (∞
(𝐸𝑓) :لحلػ نجج اف 

∆𝐸 =  −13.6  
12

∞2
  −  −13.6  

12

12
         

∆𝐸 =  
−13.6

∞2
 −  

−13.6

12
        

∆𝐸 = 0 + 13.6 
∆𝐸 = 13.6   𝑒𝑉 
وتدسى ىحه الظاقة بظاقة التأيؽ  (𝑒𝑉   13.6)لحلػ فاف الظاقة الالزمة لتحخيخ االلكتخوف مؽ ذرة الييجروجيؽ ىي 

 .(𝐸𝑖)لحرة الييجروجيؽ 

 

 اسئلة للسراجعة

 بهر في نسهذجو لذرة الييدروجين؟ فرضيات ىي ما/  1س

 .أف االلكتخونات في الحرة تجور في مجارات محجدة مدتقخة وال تبعث ا  طاقو اشعاع خالؿ الجوراف -1

بيؽ السجارات التي حجث  𝑬∆يسكؽ لإللكتخوف االنتقاؿ بيؽ مجارات الحرة بعج اف يكتدب او يعظي فخؽ الظاقة  -2
  :االنتقاؿ بيشيا وفخؽ الظاقة ىحا يكؾف بذكل فؾتؾف بتخدد وطاقو معيشة تعظى بالسعادلة التالية

ℎ𝜗 = ∆𝐸 = 𝐸𝑖 − 𝐸𝑓        

طاقو  (𝐸𝑓)و  (𝐽 )طاقو السجار االبتجائي ب  (𝐸𝑖)( , 𝐻𝑧تخدد الفؾتؾف ب ) ( 𝜗ثابت بالنػ ,) (ℎ ) حيث اف 
  .(𝐽 )سجار الشيائي ب ال
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 لمسجار (𝑛 )وعجد الكؼ الخئيدي  (𝑍)اف طاقة اإللكتخوف في السجارات السدتقخة تعتسج عمى العجد الحر  لمحرة  -3
  :دلة التاليةبالسعافؾلت  –( االلكتخوف 𝑒𝑉بؾحجة )وتعظى ىحه الظاقة 

𝐸𝑛 = −13.6  
𝑍2

𝑛2
       𝑒𝑉 

  ؟وتحهيل الذرة الى ايهن مهجبثاني جد الطاقة الالزمة لتحرير االلكترون في ذرة الييدروجين من السدار ال/ 2س

 الحل/ حدب نغخية بؾر لحرة الييجروجيؽ نجج اف الظاقة الالزمة لتحخيخ االلكتخوف ىي:

∆𝐸 = 𝐸𝑓 − 𝐸𝑖 

𝐸𝑛ىي:        (𝑛)وطاقة االلكتخوف في السجار = −13.6  
𝑍2

𝑛2
  

𝑍)ومؽ الدؤاؿ نجج اف  = 𝑛)لحرة الييجروجيؽ و  (1 = 𝑛)و( 𝐸𝑖لسدتؾى الظاقة االبتجائي )  (2 = ∞)  
 لحلػ نجج اف: (𝐸𝑓لسدتؾى الظاقة الشيائي )

∆𝐸 = 𝐸∞ − 𝐸2 

∆𝐸 =  −13.6  
12

∞2
  −  −13.6  

12

22
         

∆𝐸 =  
−13.6

∞2
 −  

−13.6

4
        

∆𝐸 = 0 + 3.4 = 3.4   𝑒𝑉 

  لثاني؟سشبعث من ذرة الييدروجين خالل انتقال االلكترون من السدار الثالث الى السدار االفهتهن الجد طاقة / 3س

 الحل/ حدب نغخية بؾر لحرة الييجروجيؽ نجج اف الظاقة السشبعثة خالؿ االنتقاؿ ىي:

∆𝐸 = 𝐸𝑖 − 𝐸𝑓 

𝐸𝑛ىي:        (𝑛)وطاقة االلكتخوف في السجار = −13.6  
𝑍2

𝑛2  

𝑍)ومؽ الدؤاؿ نجج اف  = 𝑛)لحرة الييجروجيؽ و  (1 = 𝑛)و( 𝐸𝑖لسدتؾى الظاقة االبتجائي )  (3 = لسدتؾى   (2
 لحلػ نجج اف: (𝐸𝑓)الظاقة الشيائي 

∆𝐸 = 𝐸3 − 𝐸2 

∆𝐸 =  −13.6  
12

92
  −  −13.6 

12

22
    →     ∆𝐸 =  

−13.6

27
 −  

−13.6

4
        

∆𝐸 = −0.5 + 3.4 = 2.9   𝑒𝑉 
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 LASER   لليزرا
    Light Amplification by Simulated Emission of Radiation                         

الزؾء بانبعاث االشعاع السحفد, واشعة الميدر ىي اشعة كيخومغشاطيدية كبيخىؾ مخترخ لعسمية ت ضؾئية  الليزر
390) البرخ   بظؾؿ مؾجي ضسؽ السجى − 750 𝑛𝑚 طاقة و وتخدد محجد محجد مؾجي  بظؾؿ( واو قخيبة مش

  عالية ججا وزاوية انفخاج صغيخة ججا, لحلػ يدتخجـ الميدر في العجيج مؽ االجيدة الظبية والرشاعية.

 الليزراشعة  احتياجات تهليد

 بسدتؾيات طاقة ثالثية او رباعيةذرات , نغاـ  (الؾسط الفعاؿ)مادة تؾليج الميدر  -1

 في مدتؾيات الظاقة لياتحقي  التؾزيع العكدي لزخ االلكتخونات و مرجر طاقة كيخبائية او ضؾئية  -2

  ليا السحفد ثاستسخارية االنبعاوضساف  عية لفؾتؾنات الميدرلتحقي  التغحية االستخجا اتافمخ  -3

 في تهليد الليزرالهسط الفعال دور  – اوالا  

ثالثية او رباعية مدتؾيات عجد كبيخ مؽ الحرات مؽ  الميدر وىؾ يتألفشعاع  لجتؾ الؾسط الفعاؿ ىؾ السادة التي 
لتحقي  التؾزيع العكدي  لالنحالؿالعسخ الدمشي اختالفيا في تحق  شخوط تؾليج الميدر مؽ حيث التي و الظاقة 

لتدييل ضخ االلكتخونات الى اعمى مدتؾى  بيشيا يسكؽ تجييده كيخبائيا او ضؾئيافخؽ الظاقة  كؾف و لاللكتخونات 
 .مشيا مؽ خالؿ تجييدىا بالتغحية العكدية لفؾتؾنات الميدر وكحلػ يسكؽ الحرؾؿ عمى االنبعاث السحفد لمظاقة

 د الليزرفي تهلي لاللكتروناتالتهزيع العكدي دور  – ثانياا 

لحجوث عسمية االنبعاث السحفد ججا ميؼ شخط في مدتؾيات الظاقة  لاللكتخونات التؾزيع العكدي يعتبخ تحقي 
, بفعل اعادة تؾزيع االلكتخونات في السدتؾيات الثالثية او الخباعية لحرات الؾسط الفعاؿث جيحىؾ و الميدر  لفؾتؾنات

بالسقارنة مع مدتؾيات الظاقة الستييج شبو السدتقخ دتؾى الس حيث نحرل عمى عجد كبيخ ججا مؽ االلكتخونات في
كيخبائيا او برخيا مؽ السدتؾى فتخة قريخة ججا مؽ ضخ االلكتخونات  بعجنحرل عل التؾزيع العكدي و االدنى 

  .االرضي الى اعمى مدتؾى لمظاقة في نغاـ مدتؾيات الظاقة الثالثي او الخباعي

 في تهليد الليزر لفهتهنات الليزر ةالتغذية االسترجاعيدور  – ثالثا

التغحية العكدية تسثل  وىي ونيايتيعشج  ةاالبتجائية تخخج مؽ الؾسط الفعاؿ ثؼ تشعكذ عشج السخايا السثبت فؾتؾنات الميدر
الى  (شبو السدتقخ)في تحفيد االلكتخونات عمى اليبؾط مؽ مدتؾى الظاقة الستييج   ميؼ والتي ليا دور ؾسط الفعاؿلم

)السدتقخ( واطالؽ فؾتؾنات الميدر بظاقة تسثل فخؽ الظاقة بيؽ ىحيؽ السدتؾييؽ , ويؤد  االستسخار السدتؾى االرضي 
  (. رتكبيخ الزؾء ) تؾليج الميد و استسخار زيادة ىحه العسمية الى في 
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 لتحقيق التهزيع العكديبين مدتهيات الطاقة االلكترونات طرق ضخ 

اللكتخونات في مدتؾيات الظاقة ل لجراسة كيفية ضخ الؾسط الفعاؿ بظاقو مؽ مرجر ما لتحقي  التؾزيع العكدي
ويؤد  الى تزخيؼ االشعاع الزؾئي بؾاسظة االنبعاث السحفد ، ىشاؾ عسميا  نغاماف  ةالحخج ةبسقجار يتجاوز القيس
  .او طخيقتاف لمزخ

  السدتهياتالزخ ثالثي نظام  - 1

 (𝐸0) االرضي ةالؾسط الفعاؿ وىي مدتؾى الظاق في كل ذره مؽ ذرات ةفي ىحا الشغاـ تؾجج ثالث مدتؾيات لمظاق
 ومدتؾى الظاقة االعمى الستييج (𝑠𝑒𝑐  3−10)بعسخ زمشي  (𝐸1)شبو السدتقخ و  الستييجومدتؾى الظاقة الؾسظي 

الزؾئي مؽ  . في ىحا الشغاـ تييج الحرات بالزخ الكيخبائي او(𝑠𝑒𝑐  8−10)بعسخ زمشي   (𝐸2) وغيخ السدتقخ 
انيا  وبجوف مشو لحلػ تشحل الحرات قريخ ججا , الدمشي السخ عال ذو  (𝐸2) الى السدتؾى الستييج (𝐸0)السدتؾى 

ومؽ ىحا السدتؾى يحجث ىبؾط لاللكتخونات بالتحفيد بفؾتؾنات التغحية  (𝐸1) سدتقختحفيد الى السدتؾى شبو ال
متؾزيع العكدي ل يتؼ تجاوز القيسة الحخجةحلػ وبعج فتخة زمشية قريخة ججا  ل,  (𝐸0)الى السدتؾى االرضي  العكدية

 . (1) كسا مبيؽ في الذكل وتبجا عسمية تؾليج الميدر (𝐸0)و (𝐸1)لاللكتخونات بيؽ السدتؾييؽ 

 
 مخظط تؾليج الميدر بؾاسظة نغاـ ضخ ثالثي السدتؾيات( 1شكل )
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 رباعي السدتهياتظام الزخ ن - 2

الستييج  ةالى مدتؾى الظاق (𝐸0) في ىحا الشغاـ تييج الحرات بالزخ الكيخبائي اوالزؾئي مؽ السدتؾ  االرضي
 لاللكتخوناتومؽ ىحا السدتؾى يحجث ىبؾط سخيع . (𝑠𝑒𝑐  8−10)دمشي العسخ الذو  (𝐸3) غيخ السدتقخ الخابع

ىحا  ومؽ (𝑠𝑒𝑐  3−10) دمشي العسخ الذو  (𝐸2)شبو مدتقخ  ثالثالستييج الظاقة الالى مدتؾى وبجوف تحفيد 
غيخ السدتقخ  الثانيالستييج  ةالى مدتؾى الظاقلاللكتخونات بالتحفيد بفؾتؾنات التغحية العكدية السدتؾى يحجث ىبؾط 

(𝐸1)  دمشي العسخ الذو(8−10  𝑠𝑒𝑐)  االرضي ةالى مدتؾى الظاقوبجوف تحفيد ومشو (𝐸0  اف .  ديالتؾزيع العك(
  (.2الذكل )في مبيؽ كسا  (𝐸1)والثاني  (𝐸2) في ىحا الشغاـ يحجث بديؾلو بيؽ السدتؾييؽ الثالث لاللكتخونات

 

 
 نغاـ ضخ رباعي السدتؾياتتؾليج الميدر بؾاسظة ( مخظط 2شكل )

 

 اسئمة لمسخاجعة

 / ماىي مسيزات اشعة الليزر؟ 1س

390)بظؾؿ مؾجي ضسؽ السجى  برخيةىي اشعة كيخومغشاطيدية  -1 − 750 𝑛𝑚 او قخيبة مشو )

 انفخاج صغيخة ججا  تستمػ زاوية  -3        احادية التخدد والظؾؿ مؾجي  -2

 تستمػ طاقة وشجة عالية ججا تتخكد في حدمة ضيقة -4
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 ؟احتياجات تهليد اشعة الليزر/ ماىي  2س

 بسدتؾيات طاقة ثالثية او رباعيةالؾسط الفعاؿ ذرات  ,مادة تؾليج الميدر -1

 لياتحقي  التؾزيع العكدي لزخ االلكتخونات و مرجر طاقة كيخبائية او ضؾئية  -2

 السحفد ليا  ثالسيسة في استسخارية االنبعا رلتحقي  التغحية االستخجاعية لفؾتؾنات الميد  تافمخآ -3

 / تكلم عن دور الهسط الفعال في تهليد الليزر؟ 3س

شعاع الميدر وىؾ يتألف مؽ عجد كبيخ مؽ الحرات ثالثية او رباعية مدتؾيات  تؾلجالؾسط الفعاؿ ىؾ السادة التي  
لتحقي  التؾزيع العكدي  تحق  شخوط تؾليج الميدر مؽ حيث اختالفيا في العسخ الدمشي لالنحالؿالتي و الظاقة 

لتدييل ضخ االلكتخونات الى اعمى مدتؾى  يخبائيا او ضؾئيافخؽ الظاقة بيشيا يسكؽ تجييده ك كؾف و لاللكتخونات 
 العكدية لفؾتؾنات الميدر. لمظاقة وكحلػ يسكؽ الحرؾؿ عمى االنبعاث السحفد مشيا مؽ خالؿ تجييدىا بالتغحية

 لاللكترونات في تهليد الليزر؟التهزيع العكدي دور / تكلم عن 4س

شخط ميؼ ججا لحجوث عسمية االنبعاث السحفد في مدتؾيات الظاقة  لاللكتخونات التؾزيع العكدي يعتبخ تحقي 
ات في السدتؾيات الثالثية او الخباعية لحرات الؾسط الفعاؿ, وىؾ يحجث بفعل اعادة تؾزيع االلكتخونالميدر لفؾتؾنات 

حيث نحرل عمى عجد كبيخ ججا مؽ االلكتخونات في السدتؾى الستييج شبو السدتقخ بالسقارنة مع مدتؾيات الظاقة 
ونحرل عل التؾزيع العكدي بعج فتخة قريخة ججا مؽ ضخ االلكتخونات كيخبائيا او برخيا مؽ السدتؾى االدنى 

 االرضي الى اعمى مدتؾى لمظاقة في نغاـ مدتؾيات الظاقة الثالثي او الخباعي. 

في تهليد الليزر؟  التغذية االسترجاعية لفهتهنات الليزر/ تكلم عن دور  5س

وىي تسثل التغحية  وفؾتؾنات الميدر االبتجائية تخخج مؽ الؾسط الفعاؿ ثؼ تشعكذ عؽ السخايا السثبتة عشج نيايتي 
عكدية لمؾسط الفعاؿ والتي ليا دور ميؼ  في تحفيد االلكتخونات عمى اليبؾط مؽ مدتؾى الظاقة الستييج )شبو ال

السدتقخ( الى السدتؾى االرضي )السدتقخ( واطالؽ فؾتؾنات الميدر بظاقة تسثل فخؽ الظاقة بيؽ ىحيؽ السدتؾييؽ , 
  (.رخ الزؾء ) تؾليج الميد ويؤد  االستسخار في ىحه العسمية الى استسخار زيادة وتكبي

 

 

 

 

 



 

12 
 

 خالل تهليد الليزر؟  لتحقيق التهزيع العكديااللكترونات بين مدتهيات الطاقة طرق ضخ / تكلم عن  6س

 نغاـ الزخ ثالثي السدتؾيات -1

 (𝐸0)االرضي  ةفي كل ذره مؽ ذرات الؾسط الفعاؿ وىي مدتؾى الظاق ةفي ىحا الشغاـ تؾجج ثالث مدتؾيات لمظاق
ومدتؾى الظاقة االعمى الستييج  (𝑠𝑒𝑐  3−10)بعسخ زمشي  (𝐸1)ومدتؾى الظاقة الؾسظي الستييج وشبو السدتقخ 

. في ىحا الشغاـ تييج الحرات بالزخ الكيخبائي او الزؾئي مؽ (𝑠𝑒𝑐  8−10)بعسخ زمشي   (𝐸2)وغيخ السدتقخ  
انيا  وبجوف مشو ل الحرات قريخ ججا , لحلػ تشحالدمشي العسخ الذو   (𝐸2)الى السدتؾى الستييج  (𝐸0)السدتؾى 

ومؽ ىحا السدتؾى يحجث ىبؾط لاللكتخونات بالتحفيد بفؾتؾنات التغحية  (𝐸1)تحفيد الى السدتؾى شبو السدتقخ 
متؾزيع العكدي ل يتؼ تجاوز القيسة الحخجةلحلػ وبعج فتخة زمشية قريخة ججا  ,  (𝐸0)العكدية الى السدتؾى االرضي 

 وتبجا عسمية تؾليج الميدر. (𝐸0)و (𝐸1)لاللكتخونات بيؽ السدتؾييؽ 

 نغاـ الزخ رباعي السدتؾيات -2

لى مدتؾى الظاقة الستييج ا (𝐸0)الزؾئي مؽ السدتؾ  االرضي  في ىحا الشغاـ تييج الحرات بالزخ الكيخبائي او
يحجث ىبؾط سخيع لاللكتخونات  . ومؽ ىحا السدتؾى (𝑠𝑒𝑐  8−10)دمشي العسخ الذو  (𝐸3)الخابع غيخ السدتقخ 

ومؽ ىحا  (𝑠𝑒𝑐  3−10) دمشي العسخ الذو  (𝐸2)وبجوف تحفيد الى مدتؾى الظاقة الستييج الثالث شبو مدتقخ 
ي غيخ السدتقخ السدتؾى يحجث ىبؾط لاللكتخونات بالتحفيد بفؾتؾنات التغحية العكدية الى مدتؾى الظاقة الستييج الثان

(𝐸1)  دمشي العسخ الذو(8−10  𝑠𝑒𝑐)  ومشو وبجوف تحفيد الى مدتؾى الظاقة االرضي(𝐸0  . لحلػ وبعج فتخة (
وتبجا عسمية  (𝐸1)و (𝐸2)متؾزيع العكدي لاللكتخونات بيؽ السدتؾييؽ ل يتؼ تجاوز القيسة الحخجةزمشية قريخة ججا  

 تؾليج الميدر.

/ ارسم   ( 1الجؾاب شكل ) ؟تهليد الليزر بهاسطة نظام ضخ ثالثي السدتهياتلمخطط 7س

( 2الجؾاب شكل )؟ السدتهياترباعي تهليد الليزر بهاسطة نظام ضخ لمخطط /  8س  ارسم 
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 x-ray   ةالديشي ةاالشع
0.01)بظؾؿ مؾجي بيؽ ةكيخومغشاطيدي مؾجاتىي  ةالديشي ةاالشع − 10 𝑛𝑚)  وطاقة بيؽ             

(120 − 120000 𝑒𝑉) ا السجاؿ السغشاطيدي وال تشعكذ او تشكدخ يوىي تديخ بخط مدتقيؼ واليغيخ اتجاى
 .تدبب تأيؽ في ذرات الؾسط او الساده التي تسخ مؽ خاللياقج و  ةزؾئيال كاألشعةبديؾلو 

 الترهير باألشعة الديشية

 Computer), (CT)الحاسؾب بتقشية الفؾتؾغخافي وجياز الترؾيخ  ترؾيخجياز التدتخجـ االشعة الديشية طبيا في 
Technology) عمى اعتسادا جداء الجاخمية لجدؼ االنداف خاصة العغاـ حيث تدتخجـ ىحه االجيدة لترؾيخ اال

السارة  االشعة الديشية في امتراص او تؾىيؽ )اضعاؼ( اختالفيااختالؼ اجداء جدؼ االنداف في الكثافة وبالتالي 
تدقط االشعة ثؼ  ,حيث تدمط االشعة الديشية عمى جدؼ االنداف بذجة معيشة وتخخج مشو بذجات مختمفة, مؽ خالليا

تبيؽ السشاط  حاسؾبية  اوف صؾرة فؾتؾغخافية ؾ وتك او متحدذ كيخوضؾئي لتتفاعل معوالشافحة عمى لؾحة فؾتؾغخافية 
   .السختمفة لجدؼ االنداف

  ةالديشي ةتهليد االشع

ذات  ةمذحؾناو جديسات  بإلكتخوناتيتؼ تؾليج االشعو الديشيو مؽ خالؿ قرف بعض السؾاد ذات عجد ذر  عالي  
 ىي: بظخيقتيؽاليجؼ  ةااللكتخونات مع ذرات ماد تترادـ حيث,  ةطاقة عالي

 كترون مع نهاة ذرات مادة اليدفترادم االل -1
 ى شؾ احجى العشج اقتخابو مؽ لإللكتخوف شجيج  ؤتباطيحجث  نؾى ذرات مادة اليجؼمع السعجل عشج ترادـ االلكتخوف 

 باألشعة ةوتدسى في ىحه الحال ةالديشي ةاالشع ؤويشتج عؽ ىحا التباط اة بيشو وبيؽ الشؾ  بفعل قؾة التشافخ الكيخبائي
واطؾاؿ مؾجيو  ةتخددات مختمفتستمػ  يابانتتسيد وىي او اشعة الكبح  ةالسدتسخ باألشعة الديشية البيزاء او الديشية 

:( 3)كسا مبيؽ في الذكل  ةوطاقات مختمف ةختمفم
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 ( مخظط تؾليج االشعة الديشية السدتسخة 3شكل )

 شهاة ذرة ماده اليدفل ةالداخلي ةترادم االلكترون مع الكترونات االغلف -2

 ةالجاخمي ةمع احج الكتخونات االغمفالسعجل مؽ ترادـ االلكتخوف  ةديشيال ةشعاالفي ىحه الحالة نحرل عمى   
 ةحيث يشظم  فؾتؾف االشعو الديشيو بعج ممئ الفخاغ الحاصل في االغمفواخخاجو بعيجا عؽ الحرة  ة مؽ نؾاة الحرةالقخيب
,  ةالسسيد  ةالديشي عةباألش ةفي ىحه الحال ةالسشبعث ةالديشي ةوتدسى االشع ةالقخيب ةكتخونات االغمفلا بأحج لمحرة ةالجاخمي

 :(4)تعتسج عمى نؾع مادة اليجؼ كسا مبيؽ في الذكلوىي حيث تتسيد بتخدد محجد وطؾؿ مؾجي محجد وطاقو محجده 

 
 ( مخظط تؾليج االشعة الديشية السسيدة 4شكل )
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   ةالديشي ةيف االشعط

مادة اليجؼ نحرل عمى طيف االشعو خالؿ انتاج االشعو الديشيو بعسمية ترادـ االلكتخونات السعجمو مع ذرات 
 .ةالسسيد  ةالديشي ةواالشعالسدتسخة او اشعة الكبح  ةالديشي ة, وىؾ يتزسؽ االشع (5) الديشيو السبيؽ في الذكل

 
 شبعث عؽ ترادـ االلكتخونات السعجمة مع ذرات مادة اليجؼ( طيف االشعة الديشية الس5شكل )

  

 اسئلة للسراجعة

 / ما ىه السبدأ الذي تعتسد عليو اجيزة الترهير باألشعة الديشية؟ 1س

اختالؼ اجداء جدؼ االنداف في الكثافة وبالتالي اختالفيا في امتراص او تؾىيؽ )اضعاؼ( االشعة تعسج عمى مبجأ  
ا, حيث تدمط االشعة الديشية عمى جدؼ االنداف بذجة معيشة وتخخج مشو بذجات مختمفة, ثؼ الديشية السارة مؽ خاللي

تدقط االشعة الشافحة عمى لؾحة فؾتؾغخافية او متحدذ كيخوضؾئي لتتفاعل معو وتكؾف صؾرة فؾتؾغخافية او حاسؾبية 
 تبيؽ السشاط  السختمفة لجدؼ االنداف. 
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 / تكلم عن طرق تهليد االشعة الديشية؟ 2س

لكتخوف عشج اقتخابو مؽ شجيج لإل ؤترادـ االلكتخوف السعجل مع نؾى ذرات مادة اليجؼ يحجث تباطعشج  -1
وتدسى في ىحه ,  الديشية األشعة التباطؤاحجى الشؾى بفعل قؾة التشافخ الكيخبائي بيشو وبيؽ الشؾاة ويشتج عؽ ىحا 

انيا تستمػ تخددات الحالة باألشعة الديشية البيزاء او باألشعة الديشية السدتسخة او اشعة الكبح وىي تتسيد ب
.مختمفة واطؾاؿ مؾجيو مختمفة وطاقات مختمفة 

مع احج الكتخونات االغمفة الجاخمية القخيبة مؽ نؾاة الحرة واخخاجو بعيجا عؽ السعجل ترادـ االلكتخوف عشج  -2
بعج ممئ الفخاغ الحاصل في االغمفة الجاخمية لمحرة بأحج الكتخونات  ةالديشي ةالحرة حيث يشظم  فؾتؾف االشع

القخيبة وتدسى االشعة الديشية السشبعثة في ىحه الحالة باألشعة الديشية السسيدة , حيث تتسيد بتخدد محجد  االغمفة
.وطؾؿ مؾجي محجد وطاقو محجده وىي تعتسج عمى نؾع مادة اليجؼ 

 / ما الفرق بين نهعي االشعة الديشية اشعة الكبح واالشعة السسيزة؟ 3س

مع نؾى ذرات مادة اليجؼ عشج ترادمو ذجيج لإللكتخوف السعجل ال ؤتباطال اشعة الكبح او االشعة السدتسخة تشتج مؽ
 .تخددات مختمفة واطؾاؿ مؾجيو مختمفة وطاقات مختمفة ذاتتتسيد بانيا و 

نؾاة الحرة مع احج الكتخونات االغمفة الجاخمية القخيبة مؽ السعجل ترادـ االلكتخوف مؽ اما االشعة السسيدة فيي تشتج 
بعج ممئ الفخاغ الحاصل في االغمفة الجاخمية لمحرة بأحج  ةالديشي ةواخخاجو بعيجا عؽ الحرة حيث يشظم  فؾتؾف االشع

مادة تتسيد بتخدد محجد وطؾؿ مؾجي محجد وطاقو محجده وىي تعتسج عمى نؾع وىي مشو  الكتخونات االغمفة القخيبة
 .اليجؼ

 ( 3الجؾاب شكل )؟ تهليد االشعة الديشية السدتسرةلمخطط / ارسم  4س

 ( 4الجؾاب شكل )؟ ةيز تهليد االشعة الديشية السسلمخطط / ارسم  5س
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 Magnetic Resonance      الرنين السغشاطيدي
متعامجيؽ باتجاىيؽ مختمفيؽ  ىؾ عاىخة تحبحب العـد السغشاطيدي لبخوتؾف ذرة الييجروجيؽ الرنين السغشاطيدي

2)ثابت وشجيج خارجي عشجما يؾضع في مجاؿ مغشاطيدي  − قع تحت تأثيخ مؾجة يو  (      3
40)كيخومغشاطيدية راديؾية بتخدد  − الترؾيخ في جياز الخنيؽ السغشاطيدي عاىخة دتخجـ , وت (    130

ذرات  باالعتساد عمى, جدؼ االنداف ألجداءتؾليج صؾره حاسؾبيو لغخض  (   )بالخنيؽ السغشاطيدي 
 . % تقخيبا مؽ تكؾيؽ الشديج الخمؾ  لجدؼ االنداف 70والتي تذكل  (الساءجدئيات ) الييجروجيؽ

 

 العزم السغشاطيدي لذرة الييدروجين 

الشؾاة يشذأ بفعل دوراف )مجاؿ مغشاطيدي( صغيخ ججا )البخوتؾف( عـد مغشاطيدي  الييجروجيؽ ةذر نؾاة تستمػ 
عـد تيار كيخبائي يشذا عشو دورانيا  مؽفيتؾلج  الذحشة مؾجبو , والف الشؾاة  ةحؾؿ مخكد الحر  (البخوتؾف )

  .(6كسا مبيؽ في الذكل ) اتجاه معيؽبمغشاطيدي 

 
 ذرة الييجروجيؽ )البخوتؾف( ( العـد او السجاؿ السغشاطيدي لشؾاة 6شكل )
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 تأثير السجال السغشاطيدي الخارجي على العزوم السغشاطيدية لذرات الييدروجين

يكؾف تؾزيع العدـو السغشاطيدية لحرات الييجروجيؽ في جدئيات الساء لمشديج الخمؾ  في جدؼ االنداف عذؾائيا ولكؽ 
ترظف عدوميا السغشاطيدية الييجروجيؽ جدؼ عشجئح فاف ذرات الشجيج عمى و ج تدميط مجاؿ مغشاطيدي ثابت عش

  .(7)في الذكل  باتجاه السجاؿ السغشاطيدي الخارجي كسا مبيؽ

 
 ( تؾزيع العدـو السغشاطيدية لحرات الييجروجيؽ في حالة وجؾد وغياب السجاؿ السغشاطيدي الخارجي7شكل )

 لذرات الييدروجين بهجهد السجال السغشاطيدي الخارجيتأثير السهجة الراديهية على العزوم السغشاطيدية 

عشج تدميط مؾجة كيخومغشاطيدية راديؾية عمى الشديج الخمؾ  مع وجؾد السجاؿ السغشاطيدي الثابت 
اشارات والستخخاء وتبعث خالؿ التحبحب  يؽ متعامجيؽباتجاى تتحبحب عشجئح فاف ذرات الييجروجيؽ

في تكؾيؽ صؾرة مقظعية  مشياراديؾية يسكؽ التقاطيا باستخجاـ ىؾائي راديؾ  مشاسب لالستفادة 
 . (8)لمشديج الخمؾ  كسا مبيؽ في الذكل حاسؾبية 

 
العدـو السغشاطيدية لحرات الييجروجيؽ بتأثيخ السؾجة واستخخاء ( انبعاث نبزات راديؾية بفعل تحبحب 8شكل )

 الداقظة عمى الحرات بؾجؾد السجاؿ السغشاطيدي الخارجيالخاديؾية 
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 اسئلة للسراجعة

 ؟(   )/ ما ىي السبادئ التي يعتسد علييا جياز الترهير بالرنين السغشاطيدي 1س

% تقخيبا مؽ تكؾيؽ الشديج الخمؾ  لجدؼ  70الساء تذكل  تفي جدئيا (ذرات الييجروجيؽالبخوتؾنات ) اف -1
  االنداف

  ةذرات الييجروجيؽ تستمػ عدـو مغشاطيدية طبيعية تتؾزع باتجاىات عذؾائياف  -2

تحبحب باتجاىيؽ اف العدـو السغشاطيدية لمبخوتؾنات يسكؽ اف تكؾف في حالة رنيؽ مغشاطيدي حيث ترظف و  -3
قع تحت تأثيخ مؾجة تو  (ثابت وشجيجخارجي )ؾضع في مجاؿ مغشاطيدي تعشجما ومتعامجيؽ مختمفيؽ 
 مشاسب لمخنيؽ تخددذات اطيدية راديؾية كيخومغش

يسكؽ لمبخوتؾنات اف تظم  نبزات راديؾية بفعل التحبحب واالستخخاء )الخنيؽ السغشاطيدي( ويتؼ االستفادة مؽ  -4
 ىحه الشبزة في تكؾيؽ صؾرة حاسؾبية ألجداء جدؼ االنداف الؾاقعة تحت تأثيخ الخنيؽ السغشاطيدي.

 ؟يدي لذرة الييدروجينالعزم السغشاط/ كيف يشذأ  2س

دورانيا تيار كيخبائي  مؽفيتؾلج  الذحشة حؾؿ مخكد الحرة , والف الشؾاة مؾجبو (البخوتؾف الشؾاة )يشذأ بفعل دوراف  
  .يشذا عشو عـد مغشاطيدي باتجاه معيؽ
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    Ultrasound Waves          السهجات فهق الرهتية 
1) ميكانيكية ذات تخدد عالي ججاىي مؾجات  السهجات فهق الرهتية − غيخ مدسؾعة ىي و  (    10

20لمتخددات )لسجى بالشدبة لإلنداف الح  يشحرخ سسعو  − عتسج جياز الترؾيخ بالسؾجات فؾؽ وي,  (   20000
في  فةط مختماوساعمى عاىخة انعكاس السؾجات فؾؽ الرؾتية عؽ الحجود الفاصمة بيؽ ( SONAR)الرؾتية 
عمى جانبي السادتيؽ عمى الفخؽ في كثافة بذجة تعتسج عؽ الدظح الفاصل اف شجة الشبزة السشعكدة  ث, حيالكثافة

عمى السؾجات فؾؽ الرؾتية لحلػ ,الدظح  جدؼ االنداف بذجة معيشة وتشعكذ مشو بذجات مختمفة ليتؼ تدمط  
دة مشيا لتكؾف صؾرة حاسؾبية تبيؽ السشاط  السختمفة لجدؼ االندافالتقاطاىا بسدتقبل لمسؾجات فؾؽ الرؾتية واالستفا 

.    (10كسا مبيؽ في الذكل )

 
 ( مخظط الستخجاـ السؾجات فؾؽ الرؾتية في ترؾيخ االجداء الجاخمية لجدؼ االنداف10شكل )
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 اىسية الترهير بالسهجات فهق الرهتية

دتخجـ السؾجات فؾؽ الرؾتية في ترؾيخ االجشة وذلػ الف ىحه السؾجات ىي عبارة عؽ مؾجات ميكانيكية ال تدبب ت
وجياز الترؾيخ باألشعة الديشية ضخر لخاليا الجشيؽ خالؿ الترؾيخ, اما في جياز الترؾيخ بالخنيؽ السغشاطيدي 

اف وتتخؾ عمييا اثار ع خاليا الجشيؽ او جدؼ االندفاف السؾجات السدتخجمة ىي مؾجات كيخومغشاطيدية قج تتفاعل م
مثل جياز اخخى اجيدة طبية فيي تدتخجـ في مسؾجات فؾؽ الرؾتية ل , وبفزل ىحه السيدة السيسة جانبية ضارة

وجياز الجوبمخ او الرجى الح  يدتخجـ لترؾيخ عزمة القمب وعسمية الشبض وضخ الجـ  (ECHOااليكؾ)
(Doppler)  لترؾيخ وقياس تجف  جخياف الجـ في االوعية الجمؾية لجدؼ االنداف .الح  يدتخجـ  

  في تحجيج السحيط مؽ حؾليا الحؾت والجولفيؽ والخفاش.ومؽ الكائشات الحية التي تعتسج عمى السؾجات فؾؽ الرؾتية 

  

 اسئلة للسراجعة

 / ما ىي السبادئ التي تعتسد علييا اجيزة الترهير بالسهجات فهق الرهتية مثل جياز الدهنار وااليكه والدوبلر؟ 1س

 في الكثافة  فةط مختماوساعمى عاىخة انعكاس السؾجات فؾؽ الرؾتية عؽ الحجود الفاصمة بيؽ  تعتسج ىحه االجيدة
تدمط  بيشيسا, لحلػ عمى جانبي الدظح الفاصلالسادتيؽ الفخؽ في كثافة  تشاسب بذجة معاف شجة الشبزة السشعكدة تو 

جدؼ االنداف بذجة معيشة وتشعكذ مشو بذجات مختمفة ليتؼ التقاطاىا بسدتقبل لمسؾجات عمى السؾجات فؾؽ الرؾتية 
 فؾؽ الرؾتية واالستفادة مشيا لتكؾف صؾرة حاسؾبية تبيؽ السشاط  السختمفة لجدؼ االنداف.  

( MRI( على جياز الرنين السغشاطيدي )Sonar/ لساذا يفزل جياز الترهير بالسهجات فهق الرهتية ) 2س
 ( في ترهير وكذف الحسل عشد الشداء؟  CTوجياز الترهير باألشعة الديشية بتقشية الحاسهب )

لرؾتية ىي مؾجات ميكانيكية غيخ مدسؾعة ال تدبب اضخار جانبية لخاليا الجشيؽ عشج وذلػ الف السؾجات فؾؽ ا
والتي يسكشيا اف تدبب تأيؽ لحرات  (CT)و (MRI)الترؾيخ بيشسا تدتخجـ السؾجات الكيخومغشاطيدية في جياز  

 جدئيات خاليا الجشيؽ خالؿ عسمية الترؾيخ.

/ ارسم   ؟السهجات فهق الرهتية في ترهير االجزاء الداخلية لجدم االندان يهضح كيفية استخداممخطط 3س

     (10الجؾاب شكل )

 


