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إلى بریتا ، إستر و جوستوس آرون 

 !

 Die Menschen stärken , die Sachen klären

في اختالف الناس تتضح األشیاء 



مقدمة 

" تحرك أوال ، ثم تعلم  " * 

عبارة / مقولة قدیمة  

هـذا الـكتاب السـلسلة ألي شـخص لـدیـه فـضول حـول الحـركـة فـي الـطبیعة . لـكن الـسؤال كـیف تتحـرك األشـیاء ، الـناس ، 
الحیوانات ، الصور ، و الفضاء الخالي ؟  

یفضي الجواب على هذا السؤال إلى العدید من المغامرات ، هذا المجلد یقدم أفضل المغامرات عن الحركة الیومیة . 

إن الـمالحـظة الـدقـیقة للحـركـة الـیومـیة تـمكّننا مـن اسـتخالص سـت عـبارات أسـاسـیة " الحـركـة الـیومـیة مسـتمرة ، مـنحفظة / 
مـصونـة ، نسـبیة ، قـابـلة لـالنـعكاس ، مـتطابـقة  و كـسولـة . نـعم الـطبیعة فـعال كـسولـة : فـي كـل حـركـة هـي تـقلل للحـد األدنـى مـن 

التغیر . 

هـذا الـكتاب یسـتعرض كـیف تـم اسـتنتاج هـذه الـنتائـج السـت   وكـیف أنـها تـتطابـق مـع كـل الـمالحـظات الـتي یـبدو أنـها تـتناقـض 
معها.  

فـي بـنیة الـفیزیـاء الحـدیـثة ، الـمبینة فـي الـشكل 1 ، فـإن الـنتائـج حـول الحـركـة الـیومـیة تـشكّل الجـزء الـرئـیس مـن نـقطة الـبدایـة فـي 
األسـفل . إن المجـلد الـحالـي هـو األول مـن سـت مجـلدات تـعرض لـعلم الـفیزیـاء . و هـو نـاتـج عـن هـدف ثـالثـي وضـعته لنفسـي مـنذ 

عام 1990  :   تقدیم الحركة بشكل بسیط ، حدیث و آسر .  

مـن أجـل أن یـكون بسـیطا فـإن الـنص یـركـز عـلى الـمفاهـیم ، بـینما یـبقي الـعالقـات الـریـاضـیة فـي حـدهـا األدنـى الـالزم و فـهم 
الـمفاهـیم الـفیزیـائـیة یـعطى أولـویـة عـلى اسـتخدام الـعالقـات فـي الـحسابـات . إن كـل الـنص هـو ضـمن مـتناول الـطالـب فـي مـرحـلة 
الـدراسـة الـجامـعیة األولـى . و مـن أجـل أن یـكون حـدیـثا ، الـنص غـني بـالـعدیـد مـن اإلضـافـات الـنظریـة و التجـریـبیة المنتشـرة فـي 

جمیع المراجع العلمیة .  

مـن أجـل أن یـكون آسـرا فـإن الـنص یـحاول أن یبهـر الـقارئ قـدر المسـتطاع . إن قـراءة كـتاب فـي الـفیزیـاء الـعامـة یـجب أن یـكون 
مثل الذهاب لعرض سحري . حیث نشاهد ، و ندهش و ال نصدق أعیننا ، ثم نفكر و أخیرا نفهم  الحیلة .  

إن مـقولـة الـنص " یـقوى الـناس بـفهم األشـیاء  " وهـي عـبارة شهـیرة حـول الـتعلیم تـترجـم كـما سـبق و قـلنا ،  االلـتزام فـقط 
بالحقیقة یتطلب شجاعة حیث أن تغییر عادات الفكر ینتج خوفا الذي غالبا یتخفى بالغضب . و لكن بالتغلب على مخاوفنا   

فـإنـنا نـكبر ونـقوى . و عـندهـا نـعانـي مـن شـعور قـوي / شـدیـد و جـمیل . و كـل الـمغامـرات الـعظیمة فـي الـحیاة تـسمح بهـذا                      
و استكشاف الحركة هو أحدها . فلتستمتعوا بها .  

كریستوف شیلر 

  

 -----

*أوال تحـرك ثـم تـعلم  . فـي الـلغة الحـدیـثة ، الـنوع الـمذكـور مـن الحـركـة ( الـقلب ) یـدعـى الـخفق / الـحفز و كـال الـمصطلحین 
یعودان لنفس الجذر الالتیني .  

الوصف النهائي الموحد للحركة 



الـمغامـرات : الـوصـف الـدقـیق لـكل الحـركـة ، فـهم أصـل األلـوان ، الـفراغ – الـزمـن و الجـزیـئات ، االسـتمتاع بـالـتفكیر 
المتطرف ، حساب الكتل و االرتباطات / االقترانات ، الحصول على لمحة أخرى صغیرة من النعیم ( المجلد  6)  

السهم یشیر إلى زیادة في الدقة بإضافة حد للحركة  

الفیزیاء : وصف الحركة بدقة ، أي استخدام مبدأ الفعل األقل / أقل جهد .  

النسـبیة الـعامـة : الـمغامـرات : فـي سـماء الـلیل ، قـیاس الـفضاء الـمنحني و الـمرتـعش / الـمتذبـذب و اسـتكشاف الـثقوب الـسوداء                
و الكون ، الفضاء و الزمن ( المجلد 2 ) .  

نظریة الكم مع الجاذبیة / الثقالة الكالسیكیة : النترونات المرتدة ، فهم النمو الحر ( المجلد 5 )  

مـغامـرات نـظریـة الـحقل / الـمجال الـكمي ( الـنموذج الـمعیاري ): بـناء مسـرعـات ، فـهم الـكواركـات ، الـنجوم ، الـقنابـل و أسـاس 
مادة الحیاة  ، المادة و اإلشعاع ( المجلد 5 )  

مـغامـرات  الـجاذبـیة / الـثقالـة الـكالسـیكیة : التسـلق ، الـتزلـج ، الـسفر فـي الـفضاء ، عـجائـب عـلم الـفلك و الـجیولـوجـیا ( المجـلد 
1) . حدود G ، الحركة المنتظمة  

مغامرات النسبیة الخاصة : الضوء ، المغناطیسیة ، تقلص الطول ، تمدد الزمن و E0 = mc2 ( المجلد 2 ) . حدود 

h,e,k ، الحركة الصغیرة  

مـغامـرات نـظریـة الـكم : عـلم الـحیاة ، الـوالدة ، الـحب ، الـموت ، الـتطور ، االسـتمتاع بـاأللـوان ، الـفن ، الـتناقـضات ، الـطب                
و األعمال عالیة التقانة ( المجلد 5 & 4 ) .  

فیزیاء غالیلیو ، الحرارة و الكهرباء : عالم الحركة الیومیة : المقیاس البشري ، البطيء و الضعیف .  

مـغامـرات : الـریـاضـة ، الـموسـیقى ، اإلبـحار ، الـطبخ ، وصـف الجـمال وفـهم أصـله ( المجـلد 1  ). اسـتخدام الكهـربـاء ، الـضوء 
و الحاسبات ، فهم الدماغ و الناس ( المجلد 3 ) .  
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الشكل 1  - خارطة كاملة للفیزیاء ، علم الحركة  كما اقترحت ألول مرة من قبل Matvei Bronshtein . مكعب  
Bronshtein یبدأ في األسفل بالحركة الیومیة و یبین االرتباطات بین حقول الفیزیاء الحدیثة . و كل ارتباط یزید دقة 

الوصف و هو بسبب محدودیة الحركة التي تؤخذ بالحسبان . إن الحدود معطاة من أجل الحركة المنتظمة بواسطة ثابت 
الجاذبیة G   و من أجل الحركة السریعة بواسطة سرعة الضوء c ومن أجل الحركة الصغیرة / الدقیقة بواسطة ثابت بالنك 

 . k و ثابت بولتزمان ،  e و الشحنة األولیة !

  



استخدام هذا الكتاب  

إن الـمالحـظات فـي الـهوامـش هـي لـلمراجـع الـعلمیة الـمعتمدة ، و لـصفحات أخـرى أو لتحـدیـات إیـجاد الحـلول . وفـي الـنسخة 
الملونة ، فإن المالحظات الهامشیة ، مؤشرات للمالحظات السفلیة و روابط لمواقع إنترنت مطبوعة باللون األخضر  

وعـبر الـزمـن الـروابـط عـلى اإلنـترنـت تـختفي و أكـثر الـروابـط یـمكن اسـتعادتـها مـن خـالل www.archive.org الـذي یـبقي عـلى 
نـسخة مـن صـفحات اإلنـترنـت الـقدیـمة . و فـي نـسخة  pdf الـمجانـیة ، الـمتوفـرة عـلى www.motionmountain.net فـإن كـل 
الـمؤشـرات الـخضراء و الـروابـط قـابـلة لـلنقر . و نـسخة pdf  أیـضا تـحتوي عـلى كـل األفـالم ، و یـمكن مـشاهـدتـها مـباشـرة فـي 

  . Adobe Reader برنامج

إن الحـلول و اإلرشـادات للتحـدیـات مـعطاة فـي الـملحق . التحـدیـات مـصنفة بـأنـها ( e) سهـلة ، ذات مسـتوى مـناسـب لـلطالـب 
الـمعیاري (s ) و صـعبة (d )  و ذات مسـتوى خـاص بـالـبحوث (r ) . التحـدیـات الـتي ال یـوجـد مـن أجـلها حـلول و الـتي  لـم یـتم 

         . ( ny) تضمینها بعد في الكتاب قد وضعت علیها عالمة

نصیحة للمتعلمین  

الـتعلم یـسمح لـنا بـاكـتشاف مـا هـو نـوع الـشخص الـذي یـمكن نـحن أن نـكون عـلیه و یـوسـع الـتعلم مـعرفـتنا ، یـحسّن مـن الـذكـاء             
و یـعطي إحـساسـا بـاإلنـجاز .بـالـتالـي الـتعلم مـن كـتاب ، خـالصـة كـتاب یـبحث فـي الـطبیعة ، یـجب أن یـكون فـعاال و مـمتعا . تـجنب 
طـرق الـتعلم السـیئة مـثل الـطاعـون . و ال تسـتخدم قـلم تـأشـیر أو قـلم رصـاص لـإلشـارة أو وضـع خـط عـلى الـنص الـورقـي . إنـه 
مـضیعة لـلوقـت ، حـیث یـعطي راحـة زائـفة  ویـجعل الـنص غـیر قـابـل لـلقراءة . و ال تـتعلم مـن شـاشـة ، و بـشكل خـاص ال تـتعلم 
أبـدا مـن اإلنـترنـت ، مـن الـفیدیـو ، مـن األلـعاب أو مـن الـهاتـف الـذكـي . أكـثر اإلنـترنـت و تـقریـبا كـل الـفیدیـوهـات و كـل األلـعاب 
سـموم و مخـدرات لـلدمـاغ . و إن الـهواتـف الـذكـیة هـي أوعـیة مخـدرات الـتي تـجعل الـناس مـدمـنین و تـمنعهم مـن الـتعلم و ال یـوجـد 

أي شخص یضع عالمات على الورق أو ینظر لشاشة یتعلم بشكل فعال أو یستمتع بالقیام بذلك . 

فـي رأیـي كـتلمیذ و كـمعلم ، إحـدى طـرق الـتعلم الـتي ال تخـطئ أبـدا هـي تـحویـل الـتالمـیذ غـیر الـناجـحین إلـى نـاجـحین : إذا كـنت 
تـقرأ نـصل لـدراسـته ، لـخص كـل فـقرة تـقرؤهـا ، بـكلماتـك الـخاصـة و صـورك ، بـصوت عـال . إذا كـنت غـیر قـادر عـلى الـقیام 
بـذلـك اقـرأ الـفقرة ثـانـیة . كـرر هـذا حـتى تـلخص بـوضـوح مـا قـرأتـه بـكلماتـك الـخاصـة و صـورك بـصوت عـال . واسـتمتع بـأن 
تـخبر و تـقول بـصوت عـال أنـه یـمكنك الـقیام بـذلـك لـوحـدك أو مـع األصـدقـاء ـ فـي غـرفـة بـینما تمشـي . إذا قـمت بـذلـك فـي كـل 
شـيء تـقرؤه فـإنـك سـتخفض زمـن الـتعلم   و الـقراءة  بـشكل كـبیر وسـوف تسـتمتع بـالـتعلم مـن نـصوص جـیدة أكـثر بـكثیر و تـكره 
الـنصوص السـیئة أقـل بـكثیر . و إن أربـاب هـذه الـطریـقة  یـمكنهم أن یسـتخدمـوهـا حـتى بـینما یسـتمعون لـمحاضـرة ، بـصوت 

منخفض و بالتالي یتجنبون تسجیل المالحظات .  

نصائح للمعلمین  

إن الـمعلم یـحب تـالمـیذه و یـحب أن یـقودهـم السـتكشاف الـحقل الـذي یـختاره و إن حـماسـته هـي األسـاس لـلرضـا عـن الـعمل و إذا 
كـنت مـعلما قـبل بـدء الـدرس ، صـور ، اشـعر و أخـبر نـفسك كـم تسـتمتع بـموضـوع الـدرس و بـعدهـا صـور واشـعر و أخـبر نـفسك 
كـیف سـتقود كـال مـن تـالمـیذك لیسـتمتعوا بـالـموضـوع كـما اسـتمتعت أنـت ، و قـم بهـذا الـتمریـن لـشكل واع ، كـل یـوم و سـوف تـقلل 

من المشاكل في صفك و تزید من نجاحك في التعلیم  

هـذا الـكتاب لـم یـكتب بهـدف عـمل امـتحانـات ولـكنه مـكتوب لـجعل الـمعلمین و الـطالب یـفهمون و یسـتمتعون بـالـفیزیـاء ، عـلم 
الحركة .   

اآلراء  

إن آخـر إصـدار pdf لـلكتاب هـو وسـیبقى مـجانـا للتحـمیل مـن اإلنـترنـت . و یـسعدنـي أن أتـلقى مـنكم رسـائـل إلـكترونـیة عـلى 
عنواني fb@motionmountain.net ، خاصة حول القضایا التالیة :  

التحدي األول  

ما هي األمور غیر الواضحة و التي یجب تحسینها ؟  -

ما هي القصة ، الموضوع  ، األحجیة ، الصورة أو الفیلم الذي لم تفهمه ؟ -

http://www.archive.org
http://www.motionmountain.net
mailto:fb@motionmountain.net


أیـضا سـاعـد فـي نـقاط خـاصـة واردة فـي صـفحة الـویـب  www.motionmountain.net/helplhtml  والـتي هـي 
مـوضـع تـرحـیب . و كـل اآلراء سـیتم اسـتخدامـها لتحسـین اإلصـدار الـتالـي . و إنـه مـرحـب بـكم إلرسـال اآلراء بـالـبریـد 

اإللكتروني  على العنوان التالي fb@motionmountain.net  خاصة حول القضایا التالیة :  

التحدي األول  

ما هي األمور غیر الواضحة الواجب تحسینها ؟ -

ما هي القصة ، األحجیة ، الصورة أو الفیلم الذي لم تفهمه ؟  -

  www.motionmountain.net/help.html  أیـضا الـمساعـدة حـول الـنقاط الـخاصـة الـواردة فـي صـفحة الـویـب
هـي مـوضـع تـرحـیب و كـل اآلراء سـتستخدم لتحسـین اإلصـدار الـتالـي . و أنـتم مـرحـب بـكم إلرسـال اآلراء بـالـبریـد 
اإللـكترونـي أو بـإرسـالـها كـملف pdf مـع إضـافـة مـالحـظات بـالـلون األصـفر إلعـطاء تـوضـیحات أو صـور أو 
الـمساهـمة فـي الـتصویـب لـألخـطاء  عـلى مـوقـع الـویـب و إذا كـنتم تـرغـبون بـترجـمة فـصل مـن الـكتاب إلـى لـغتكم 
أخـبرونـي مـن فـضلكم . و بـاسـم كـل الـقراء ، أتـقدم  بـالـشكر لـكم مـقدمـا مـن أجـل مـجهودكـم فـي ذلـك ، و مـن أجـل أي 

مساهمة مفیدة خاصة ستذكرون – إذا أردتم - في الثناءات / التقدیرات و تتلقوا مكافأة أو كالهما .  

الدعم  

إن تـبرعـكم لـلمنظمة الـخیریـة ، غـیر الـربـحیة الـمعفاة مـن الـضریـبة الـتي تـنتج ، تـترجـم و تنشـر هـذه السـلسلة مـن الـكتب 
هــــو مــــوضــــع تــــرحــــیب . مــــن أجــــل الــــتفاصــــیل ، أنــــظروا مــــن فــــضلكم فــــي صــــفحة الــــویــــب 
www.motionmountain.net/donation.html إن مـكتب الـضرائـب األلـمانـي یـتأكـد  االسـتخدام الـصحیح 
مسـبقا مـن أجـل مـساعـدتـكم بـاسـم كـل الـقراء عـبر الـعالـم . إن اإلصـدار الـورقـي لـلكتاب مـتوفـر ، إمـا بـشكل مـلون أو 
باألبیض و األسود من www.amayon.com    أو www.createspace.com  . و اآلن استمتعوا بالقراءة . 

المحتویات 

http://www.motionmountain.net/helplhtml
mailto:fb@motionmountain.net
http://www.motionmountain.net/help.html
http://www.motionmountain.net/donation.html
http://www.amayon.com
http://www.createspace.com


15 1 لماذا علینا أن نهتم بالحركة   

هـل الحـركـة مـوجـودة ؟ 16 . كـیف عـلینا الحـدیـث حـول الحـركـة ؟ 18 . مـا هـي  أنـواع الحـركـة ؟ 20 . 
الـتصور ، الـدوام و الـتغیر . 25 . هـل الـعالـم بـحاجـة لـحاالت ؟ 27 . فـیزیـاء غـالـیلیو فـي سـتة عـبارات 

ممتعة 29  . الفضول و تحدیات المرح حول الحركة 30 . ملخص عن الحركة 33   

34  2 من قیاس الحركة إلى االستمراریة   

مـا هـي السـرعـة ؟  مـا هـي السـرعـة ؟ 35 . مـا هـو الـزمـن ؟ 40 . الـساعـات 44 . لـماذا تـدور الـساعـات 
بهذا االتجاه ؟ 48 . هل یتدفق / یجري الزمن ؟ ما هو الفضاء / الفراغ ؟ 49 .هل الفراغ  

و الـزمـن مـطلقان أم نسـبیان ؟ 52 . الحجـم – لـماذا یـوجـد الـقیاس و الـمساحـة ، و لـكن ال یـوجـد الحجـم  ؟ 
52  . مـا هـو المسـتقیم / االسـتقامـة ؟ 59 . مـا هـي األرض الـمجوفـة ؟ 60  الـفضول و تحـدیـات الـمرح 

حول الفراغ و الزمن الیومي ؟ 61 . ملخص حول الفراغ و الزمن الیومي 73 .    

75 3    كیف نصف الحركة – الكینماتیك  

الـرمـي ، الـقفز و اإلطـالق 78  . االسـتمتاع بـاألشـعة 80  . مـا هـي الـراحـة ؟ مـا هـي السـرعـة ؟ 81  . 
الـتسارع ؟ 84  . مـن األشـیاء إلـى الجـزیـئات الـنقطیة 85 . السـیقان و الـعجالت 89  . تحـدیـات الـفضول             

و المرح حول الكینماتیك 92  . ملخص عن الكینماتیك 96   

98 4  من األشیاء و الصور إلى المالحظة  

الحـركـة و الـتماس 99 . مـا هـي الـكتلة ؟ 100 . كـمیة الحـركـة و الـكتلة 102 هـل الحـركـة خـالـدة ؟ - 
انـحفاظ / مـصونـیة  كـمیة الحـركـة 107 .  مـزیـد مـن االنـحفاظ –الـطاقـة 110  . الجـداء الـتصالـبي أو 
الجــداءالــشعاعــي 113 . الــعزم الــدورانــي و الــزاوي 116 . الــعجالت الــدوارة 120 . كــیف نمشــي                     
و نركض ؟ 121 . الفضول و تحدیات المرح حول الكتلة ، االنحفاظ و الدوران 123 . ملخص عن  

االنحفاظ في الحركة 133  

135 5  من دوران األرض إلى نسبیة الحركة ؟  

كـیف تـدور األرض ؟ 145 هـل تتحـرك األرض ؟ 150 . هـل السـرعـة مـطلقة ؟نـظریـة النسـبیة الـیومـیة 
156 . هـل الـدوران نسـبي ؟ 158 . فـضول و تحـدیـات الـمرح حـول الـدوران و النسـبیة 158 . السـیقان أو 

العجالت ؟ - مرة ثانیة 168 .ملخص عن النسبیة الغالیلیة 172  

173  6  الحركة بسبب الجاذبیة  

الـجاذبـیة كحـد للحـركـة الـمنتظمة 173 . الـجاذبـیة فـي الـسماء 174 . الـجاذبـیة عـلى  األرض 178 . 
خـواص الـجاذبـیة : G & g  182. الـكمون الـجاذبـي 186 . شـكل األرض 188 . الـدیـنامـیك – كـیف 
تتحرك األشیاء في أبعاد مختلفة ؟ 189 . القمر 190  . المدارات – المقاطع المخروطیة و أكثر 192. 

الـمد و الجـزر 197 . هـل یـمكن لـلضوء أن یـسقط ؟ 201 الـكتلة : الـعطالـیة و الـجاذبـیة 202 .الـفضول             
و تحدیات  المرح حول الجاذبیة 204 . ملخص عن  الجاذبیة 224  

225 7  المیكانیك الكالسیكي ، القوة و قابلیة توقع الحركة . 

هـل یـجب عـلى الـمرء اسـتخدام الـقوة ؟ 226 . الـقوى ، األسـطح و االنـحفاظ 230 . االحـتكاك و الحـركـة 
231 . االحـتكاك ، الـریـاضـة ، اآلالت و قـابـلیة الـتوقـع 233 .الـحاالت الـكامـلة   - الشـروط االبـتدائـیة 236 
. هـل تـوجـد مـفاجـئات ؟ هـل المسـتقبل محـدد ؟ 237 . اإلرادة الحـرة 240 . مـلخص عـن قـابـلیة الـتوقـع 

241 . من قابلیة التوقع إلى الوصف الشامل للحركة 241  .   

247 8    قیاس التغیر في الفعل / العمل  



مـبدأ أقـل فـعل 252 . الـالغـرانـجیان و الحـركـة 235 . لـماذا الحـركـة تـكون غـالـبا محـدودة ؟ 256 فـضول 
و تحدیات مرحة حول الالغرانجیان 260 .ملخص عن الفعل 263 

265  9   الحركة و التناظر  

مـاذا یـمكن أن نـفكر و نتحـدث عـن الـعالـم ؟ 269 . وجـهات نـظر 270  . الـتناظـرات و المجـموعـات 271. 
الـمضاریـب / الـمضاعـفات 272 . الـتمثیالت 274 . الـتناظـرات  و مـفردات الحـركـة 275 . قـابـلیة 
الـتكرار ، االنـحفاظ و نـظریـة  نـویـثر 279 ؟ قـلب / عـكس اإلنـجابـیة و عـكس الحـركـة 283  . تـناظـرات 
التأثیر المتبادل 284 . فوضل و تحدیات مرحة حول التناظر 284 . ملخص حول التناظر 285    

287  10   الحركات البسیطة لألجسام الممتدة – التذبذبات و األمواج 

الـتذبـذبـات 287 . الـتخامـد 288 . الـتجاوب 290 . األمـواج : الـعامـة و الـتوافـقیة 292 . أمـواج الـماء 
294األمـواج وحـركـتها 299 . لـماذا یـمكننا التحـدث مـع بـعضنا الـبعض ؟-مـبدأ هـویـغنیز 303 . مـعادالت 
الـموجـة 304 . لـماذا أصـوات الـموسـیقى و الـغناء جـمیلة ؟ 306 . قـیاس الـصوت 309 . هـل الـتصویـر 
بـاألمـواج فـوق الـصوتـیة آمـن لـألطـفال ؟ 312 . اإلشـارات  313 . األمـواج الـمنفردة و الـسولـیتونـات 
315فـضول و تحـدیـات مـرحـة حـول األمـواج و الـتذبـذب 317 . مـلخص حـول األمـواج و االهـتزازات 

  330

331 11   هل األجسام الممتدة موجودة ؟ - حدود االستمراریة  

الـجبال و الـفراكـتاالت 331 . هـل یـمكن لـقضیب الـشوكـوال أن یـدوم لـألبـد ؟ 331 . حـالـة غـالـیلیو غـالـیالي 
333 . كـم یـبلغ ارتـفاع قـفزة الـحیوانـات ؟ 335 . أشـجار الـقطع 336   كـرات ذات بـعض الـصالبـة 
337 . صـوت الـصمت 338 . كـیف تـعد مـا ال یـمكن رؤیـته 338 اإلحـساس بـالـذرات 340 . رؤیـة 
الـذرات 342 . فـضول و تحـدیـات مـرحـة حـول األجـسام الـصلبة و الـذرات 343   . مـلخص حـول الـذرات 

ملخص حول الذرات 349  

352 12  السوائل/ الموائع  و حركتها  

مـا الـذي یـمكن أن یتحـرك فـي الـطبیعة ؟ - تـدفـقات مـن كـل األنـواع 352 . حـالـة الـمائـع 355 .الـتدفـق 
الـصفحي  و الـدوامـي 359 . الـغالف الـجوي  . الـغالف الـجوي 362 . فـیزیـاء الـدم و الـتنفس 365 . 

فضول و تحدیات مرحة حول الموائع 367 . ملخص حول الموائع 380 .   

381 13  حول الحرارة و عدم تغیر انعكاس الحركة  

درجـة الحـرارة 381 الـطاقـة الحـراریـة 385  . لـماذا تـنطلق الـمناطـید فـي الـهواء ؟ - نـهایـة االسـتمراریـة 
387الحـركـة  الـبراونـیة  الحـركـة الـبراونـیة 389  لـماذا ال یـمكن لـألحـجار أن تـكون ال مـلساء / انسـیابـیة                
و الـفراكـتال ، و ال مـصنوعـة مـن الـكرات ذات الـصالبـة الـقلیلة 392 . اإلنـتروبـي 393 . اإلنـتروبـي مـن 
الجـزیـئات 396 . اإلنـتروبـي األصـغري لـلطبیعة – كـم الـمعلومـات  لـلطبیعة – كـم الـمعلومـات 397 هـل 
كـل شـيء مـكون مـن جـزیـئات ؟ 398 . الـمبدأ الـثانـي فـي الـترمـودیـنامـیك   400 لـماذا ال یـمكننا تـذكـر 
المسـتقبل ؟ 402  . تـدفـق اإلنـتروبـي 402  هـل تـوجـد األنـظمة الـمعزولـة ؟ 403 .  فـضول و تحـدیـات  

مرحة حول قابلیة االنعكاس و الحرارة 403 . ملخص حول الحرارة و عدم التغیر الزمني 411  

413 14  التنظیم الذاتي و الفوضى – بساطة التعقید  

شـكل الـنظام 416 . الـتنظیم الـذاتـي فـي الـرمـل 418 . الـتنظیم الـذاتـي لـلكرات 420 . شـروط شـكل 
الـنظام420 ریـاضـیات شـكل الـنظام 421  . الـفوضـى 422 . الـظهور / االنـبالج  424 فـضول وتحـدیـات 

حول التنظیم الذاتي 425 . ملخص حول التنظیم الذاتي و الفوضى 431 .  

432 15  من حدود الفیزیاء إلى حدود الحركة  

مواضیع البحث في الدینامیك الكالسیكي 438  ما هو التماس 433 . ما الذي یحدد  الضبط و الدقة ؟ 
434 . هل یمكن لكل الطبیعة أن توصف في كتاب ؟ 434 شيء ما خطأ حول وصفنا للحركة 435 . 

لماذا القیاس ممكن ؟ 436 . هل الحركة غیر محدودة ؟ 436 .  



A  438  المفاهیم و االصطالحات  

األبجدیة الالتینیة 438 األبجدیة اإلغریقیة 440 . األبجدیة العبریة     و أنظمة كتابة أخرى 441 . 
األعداد و  األرقام الهندیة 442 . الرموز المستخدمة في النص 443  . الموقتات 446 . أسماء الناس 

447 . مختصرات و أسماء ممنوحة / ألقاب أو مفاهیم ؟  448 . 

B  449  واحدات ، قیاسات و ثوابت  

وحدات SI المتریة الدولیة  449 . معنى القیاس 452 . فضول و تحدیات مرحة حول الواحدات 452  
الضبط و دقة القیاسات 455 . حدود اإلحكام 456 . الثوابت الفیزیائیة 457 . األرقام المفیدة 464 .  

C  465  مصادر معلومات الحركة  

471  إشارات عن التحدیات و الحلول  

519  المراجع  

552   اإلضافات / التوثیقات / مصادر   

  امتنان 552  توثیقات أفالم 553 توثیقات / مصادر صور 553  

560  دلیل األسماء  

 573   دلیل المواضیع  

 !

السقوط ، التدفق و الحرارة  

في سعینا لتعلم كیف تتحرك األشیاء ، 

فإن خبرة التسلق و الحركات األخرى  



تؤدي بنا إلى إدخال مفاهیم السرعة ، الكتلة ودرجة الحرارة .  

إننا نتعلم كیف نستخدمهم لقیاس التغیر  

ونجد تلك الطبیعة التي تقلل منه .  

وإننا نكتشف كیف نعوم في الفضاء الحر ،  

لماذا لدینا أرجل بدال من العجالت ، 

لماذا ال یمكن أبدا إزالة اإلصابة / االضطراب   

ولماذا إحدى أهم القضایا المفتوحة و األكثر صعوبة  

في العلم هي تدفق الماء عبر أنبوب .  

الفصل األول  

لماذا یجب أن نهتم بالحركة ؟ 

" كل الحركة هي وهم . 

زینو من إلیاء "  

وام ! الـبرق یـضرب الشجـرة الـقریـبة بـعنف و یـزیـل هـدوء مشـینا فـي الـغابـة و یـجعل قـلوبـنا تـنبض فـجأة بـشكل أسـرع . فـي أعـلى 
الشجـرة نـرى الـنار تـضطرم وتـخبو ثـانـیة . الـریـح الـلطیفة تحـرك األوراق حـولـناتـساعـد فـي اسـتعادة الهـدوء لـلمكان . فـي 

القریب ، الماء من نره صغیر یتبع طریقه المعقد  ألسفل الوادي ، و یعكس سطحه أشكال التغیر المستمرة للغیوم .  

الحـركـة هـي فـي كـل مـكان : ودودة و خـطرة ، مـریـعة و جـمیلة . هـي أسـاسـیة لـوجـودنـا البشـري . نـحن نـحتاج للحـركـة كـي نـكبر ، 
كـي نـتعلم ، كـي نـفكر ، مـن أجـل أن نـبقى أصـحاء و نسـتمتع بـالـحیاة . نـحن نسـتخدم الحـركـة للمشـي عـبر الـغابـة مـن أجـل 
االسـتماع لـلضجیج و مـن أجـل الحـدیـث عـن كـل هـذا .  مـثل كـل الـحیوانـات  ، نـحن نـعتمد عـلى الحـركـة مـن أجـل الـحصول عـلى 
الـطعام ، و الـنجاة مـن الخـطر . مـثل كـل الـكائـنات الـحیة ، نـحن نـحتاج للحـركـة كـي نـتكاثـر ، مـن أجـل الـتنفس و الـهضم . مـثل كـل 

األشیاء ،الحركة تبقینا دافئین . 

الحـركـة هـي الـمالحـظة األكـثر أسـاسـیة لـلطبیعة بـشكل أعـم / كـبیر . و یـنتج أن كـل شـيء یحـدث فـي الـعالـم هـو نـوع مـن الحـركـة . 
لیس هناك استثناءات . 

الحـركـة هـي ذلـك الجـزء األسـاسـي مـن مـالحـظاتـنا الـتي تـكون بـحیث أن أصـل الـكلمة یـضیع فـي ظـالم الـتاریـخ الـلغوي الـهندو 
أوربي . إن سحر الحركة كان دائما موضوعا مفضال للفضول . وفي القرن الخامس قبل المیالد في الیونان القدیمة بدأت 



(مرجع 1 ) دراسة الحركة تأخذ اسم : الفیزیاء :   

الحـركـة هـي أیـضا مـهمة لـلحالـة البشـریـة . مـاذا یـمكن أن نـعرف ؟ مـن أیـن أتـى الـعالـم ؟ مـن نـحن ؟ مـن أیـن أتـینا ؟  مـاذا سـنفعل ؟ 
مـاذا  یـجب أن نـفعل ؟ بـماذا سـیأتـي المسـتقبل ؟ مـا هـو الـموت ؟ إلـى  أیـن تـؤدي الـحیاة ؟ كـل هـذه األسـئلة  هـي حـول الحـركـة .               

و دراسة الحركة تعطي إجابات عمیقة ومدهشة  .  

(الـمرجـع 2 ) الحـركـة هـي غـامـضة . بـالـرغـم مـن أنـها مـوجـوة فـي كـل مـكان – فـي الـنجوم ، فـي الـمد و الجـزر ، فـي  جـفونـنا – 
حـیث أنـه ال الـمفكرون الـقدمـاء و ال أكـثر اآلخـریـن فـي الـقرون الـ 25 مـنذ ذلـك الـحین كـانـوا قـادریـن عـلى إلـقاء الـضوء عـلى 
الـغموض الـمركـزي : مـا هـي الحـركـة ؟ هـل سـنكتشف أن اإلجـابـة الـقیاسـیة هـي " الحـركـة هـي تـغیر الـمكان فـي الـزمـن " ، هـذا 

صحیح و لكن غیر دقیقة .  

تـمامـا فـي وقـت قـریـب مـؤخـرا وجـدت اإلجـابـة الـنهائـیة الـكامـلة . و هـي الـقصة الـتي سـنقوم بـالـبحث عـنها فـالحـركـة هـي جـزء مـن 
الخبرة البشریة .  إذا تخلینا أن خبرة البشر جزیرة ،بالتالي الكثافة ، التي ترمز لها أمواج البحر ، تحملنا إلى شاطئها  .   

 ---

زینو من إلیاء "  

( تقریبا عاش في 450 قبل المیالد ) وهو أحد دعاة المدرسة اإللیائیة للفلسفة .  

 !

الشكل 2  جزیرة الخبرة ، حیث یتم متابعة جبل الحركة  و المسار 

قـرب مـركـز الجـزیـرة  هـناك جـبل عـال یـقف مـنتصبا . و مـن قـمته یـمكننا أن نـرى كـل المشهـد و الـحصول عـلى انـطباع لـلعالقـات 
بـین كـل الـخبرات البشـریـة ، وبـشكل خـاص بـین األمـثلة الـمختلفة للحـركـة . هـذا دلـیل لـلوصـول إلـى قـیمة مـا اسـمیه  جـبل الحـركـة  



( أنـظر الـشكل 2 ، الـشكل األقـل رمـزیـة و أكـثر دقـة صـفحة 8 /   فـي الـشكل 1    ) . إن التسـلق هـو إحـدى أجـمل الـمغامـرات 
في العقل البشري .  

أول سؤال نسأله هو : هل توجد الحركة ؟  

"ال یوجد أحجیات و لكن إذا كان هناك سؤال فإنه یمكن اإلجابة علیه "  

لودفیج فیتغنشتاین ، تراكتاتوس 6.5  

لشحـذ الـذهـن حـول قـضیة وجـود الحـركـة ، لـننظر لـلشكل  3  أو  الـمرجـع 3/ الـشكل 4 و نـتبع الـتعلیمات . فـي كـل  الـحاالت 
الـشكلین یـبدوان مـدوران . یـمكنك  أن تـعایـن تـأثـیرات مـشابـهة إذا مشـیت فـوق رصـف مـن أحـجار الـرصـف الـمرتـبة فـي نـماذج 
قــوســیة أو إذا نــظرت إلــى الــتوهــمات الحــركــیة الــكثیرة المجــموعــة مــن قــبل كــیتاوكــا أكــیوشــي الــمرجــع 4 /  
www.ritsumei.ac.jp/~akitoka . كـیف یـمكنك الـتأكـد مـن أن الحـركـة الـحقیقیة التحـدي الـثانـي / مـختلفة عـن هـذه أو 

األوهام  المشابهة األخرى ؟  

إن الـعدیـد مـن الـباحـثین قـالـوا بـبساطـة أن الحـركـة غـیر مـوجـودة عـلى اإلطـالق .   . إن مـقوالتـهم (الـمرجـع 5 )  تـأثـرت بـعمق 
بدراسة الحركة خالل عدة قرون .  

 !

الشكل 3 أوهام الحركة : أنظر للشكل إلى الیسار و حرك الصفحة بشكل طفیف ، أو انظر للنقطة البیضاء في مركز الشكل 
إلى الیمین و حرك رأسك للخلف و األمام . 

مـثال الـفیلسوف اإلغـریـقي بـارمـینیدس ( ولـد تـقریـبا فـي 515 قـبل الـمیالد فـي إلـیاء ، وهـي بـلدة صـغیرة قـرب نـابـولـي) قـال  نـظرا 
بـأنـه ال شـيء یـأتـي مـن ال شـيء ، فـالـتغیر غـیر مـوجـود . و قـد قـلل مـن أهـمیة اسـتمرار الـطبیعة و بـالـتالـي قـال بـشكل منسجـم أن 

كل التغیر و بالتالي كل الحركة هي  وهم (المرجع 6 ) .  

هـیراكـلیتوس ( مـن 540 إلـى 480 ) قـال بـالـرأي  الـمعاكـس . .لـقد عـبّر عـنه فـي عـبارتـه الشهـیرة " كـل شـيء یـتدفـق "  وقـد 
رأى الـتغیر كـجوهـر / أسـاس لـلطبیعة عـلى عـكس بـارمـینیدس. هـذیـن الـرأیـین الشهـیریـن بـنفس الـقدر حـرضـا الـكثیر مـن الـباحـثین 
عـلى الـبحث بـمزیـد مـن الـتفصیل فـیما إذا كـان فـي  الـطبیعة كـمیات مـنحفظة / مـصونـة  أو فـیما إذا كـان الخـلق مسـتحیال . و 

سوف نكشف عن الجواب الحقا ، وحتى ذلك الحین یمكنك  التفكیر في أي خیار تفضل (تحدي 3 ).   

إن بـارمـینیدس مـساعـد زیـنو مـن إلـیاء ( الـمولـود تـقریـبا فـي 500 قـبل الـمیالد ) قـال مـناهـضا بشـدة الحـركـة بـأن بـعض الـناس مـا 
یـزالـون قـلقین حـول ذلـك الـیوم . و فـي إحـدى مـقوالتـه قـال بـلغة بسـیطة – أنـه مـن المسـتحیل أن نـصفع أحـدا مـا نـظرا ألن الـید فـي 
الـبدایـة تـكون قـد قـطعت نـصف الـمسافـة لـلوجـه ، و بـالـتالـي االنـتقال عـبر الـنصف الـثانـي مـن الـمسافـة هـو الـباقـي بـالـتالـي ثـانـیة        

یكون ، و هكذا ، بین الالنهایة و عكسها ، النهایة ، في وصف الحركة .  

(المرجع 7 ) في نظریة الكم الحدیثة فإن القضیة المرتبطة  بذلك هي موضوع بحث حتى هذا الیوم .  

http://www.ritsumei.ac.jp/~akitoka


زیـنو أیـضا قـال أنـه بـالـنظر إلـى الـجسم المتحـرك فـي لحـظة وحـیدة مـن الـزمـن ال یـمكن لـلمرء أن یـتحقق مـن أنـه یتحـرك . و قـد 
قـال أنـه عـند لحـظة واحـدة مـن الـزمـن فـإن ال یـكون هـناك  فـرق بـین الـجسم المتحـرك و الـساكـن . و اسـتنتج بـالـتالـي أنـه إذا لـم یـكن 
هـناك فـرق فـي وقـت / زمـن وحـید ، فـإنـه لـن یـكون هـناك فـرق فـي األزمـنة األطـول . و بـالـتالـي تـساءل زیـنو  فـیما إذا كـانـت 
الحـركـة یـمكن تـمییزهـا بـوضـوح عـن نـقیضها / عـكسها  ، الـسكون / الـراحـة . و فـي الـحقیقة  فـي تـاریـخ الـفیزیـاء فـإن الـمفكریـن 
تـذبـذبـوا بـین اإلجـابـة اإلیـجابـیة  و السـلبیة . و كـان هـو الـسؤال بـعینه الـذي أدى بـأینشـتایـن لـتطویـر / وضـع  النسـبیة الـعامـة ، و هـي 
إحـدى الـنقاط الـمهمة فـي رحـلتنا . و فـي مـغامـرتـنا فـإنـنا سـوف نسـتكشف  كـل الـفروقـات الـمعلومـة بـین الحـركـة و الـسكون . و فـي 
الـنهایـة سـنتجاسـر عـلى الـسؤال فـیما إذا  كـانـت لحـظات وحـیدة مـن الـزمـن هـي مـوجـودة فـعال . و اإلجـابـة عـلى هـذا الـسؤال هـي 

أمر أساسي للوصول  إلى قمة جبل الحركة  .  

عـندمـا نسـتكشف الـنظریـة سـوف نـكتشف أن الحـركـة فـي الـحقیقة بـدرجـة مـعینة  هـي وهـم  كـما قـال بـاریـمیندیـس , و بـشكل أكـثر 
دقة سنبین أن الحركة  تالحظ فقط بسبب حدود الوضعیة / الحالة البشریة . و سوف نجد أننا  نختبر الحركة فقط بسبب  

  ---

*الملحق A یشرح كیفیة قراءة نص إغریقي  

 !

الشكل 4 – قم بتكبیر هذه الصورة إلى حجم كبیر أو اقترب منها بشكل وثیق من أجل االستمتاع بحركتها الظاهرة                
 .( Kitaoka Akiyosihi  من كتاب اكتشاف Michael Bach حقوق النسخ مایكل باخ )

إننا بحجم منتهي -

إننا مصنوعین من عدد كبیر جدا و لكن منتهي من الذرات  -

لدینا درجة حرارة منتهیة و لكن معتدلة  -

نتحرك بسرعة أقل من سرعة الضوء   -

نعیش في أبعاد ثالثیة  -

نحن كبیرون بالمقارنة مع الثقب األسود ذو كتلة تساوي  كلتنا  -

نحن صغیرون بالمقارنة مع الكون  -

لدینا ذاكرة تعمل و لكنها محدودة  -



نحن مجبرون من قبل أدمغتنا على تقریب الفضاء و الزمن واعتبارهما أشیاء مستمرة و  -

نـحن مـجبرون مـن قـبل أدمـغتنا عـلى تـقریـب الـطبیعة واعـتبارهـا مـكونـة مـن أجـزاء مـختلفة . إذا لـم تـتحقق أي مـن -
الشـروط هـذه فـإنـنا لـن نـالحـظ الحـركـة ، الحـركـة بـالـتالـي  سـوف لـن تـوجـد  . إذا لـم تـكن كـافـیة ، الحـظ ال یـوجـد أي مـن 

الشروط خاصة  ببني البشر حیث أنها مقبولة بالنسبة للعدید من الحیوانات و اآلالت . و كل من هذه الشروط 

یمكن كشفها بشكل أكثر فعالیة إذا بدأنا باألسئلة التالیة :    

كیف یمكننا الحدیث حول الحركة ؟  

" أكره الحركة التي تزیح الخطوط / تغیر األشكال  

و دائما ال یصیبني البكاء   و ال یصیبني الضحك "  

شارل بودلیر ، الجمال  

مثل أي علم ، فإن منهج الفیزیاء هو في منحیین : األول نتقدم بالدقة precision  و بالفضول . و الدقة هي الدرجة التي 
تطابق بها أوصافنا القیاسات .  

  --

شارل بودلیر ( ولد في باریس 1821  وتوفي فیها في 1867  ) الجمال : " أكره الحركة التي تزیح الخطوط / تغیر 
المرجع 8 /  األشكال و دائما ال یصیبني البكاء   و ال یصیبني الضحك "  

 !

الشكل 5 – الخط الزمني للشخصیات العلمیة و السیاسیة في األزمنة القدیمة . الحرف األخیر هو اسم  مرتبط بسنة الوفاة . 
مثال ماریا الشابة هي مخترع عملیة خبز ماري و تالس هو ألو ریاضي و عالم معروف باالسم .  

الـفضول هـو شـغف الـذي یـقود كـل الـعلماء . و الـدقـة تـجعل االتـصال ذو الـمعنى  مـمكنا ، و الـفضول یـجعله ذو قـیمة . لـنأخـذ 
الـكسوف ، هـو قـطعة مـوسـیقیة جـمیلة  (الـمرجـع 9)   أو عـمل بـطولـي فـي األلـعاب األولـمبیة : الـعالـم مـليء بـاألمـثلة الـرائـعة عـن 

الحركة .  

إذا وجـدت نـفسك مـرة تتحـدث عـن الحـركـة ، سـواء كـنت تـفهمها بـشكل أكـثر دقـة أو أكـثر عـمقا ، فـإنـك تتخـذ خـطوات بـاتـجاه 
تحـریـك / جـبل الحـركـة  , األمـثلة فـي الـشكل 6   تـبین هـذه الـنقطة . إن الـدلـو الـفارغ یـقف بـشكل شـاقـولـي . عـندمـا تـمأل الـدلـو 
بـالـماء  فـإنـه ال یـقف بـشكل شـاقـولـي (لـماذا ؟ ) . إذا اسـتمریـت  بـإضـافـة الـماء فـإنـه یـبدأ بـالـوقـوف شـاقـولـیا  ثـانـیة . كـم مـقدار الـماء 



الـالزم  التحـدي الـرابـع / لهـذا الـتحول األخـیر؟ الـتوضـیح الـثانـي فـي الـشكل 6 هـو مـن أجـل األحـجیة الـتالـیة . عـندمـا تـسحب خـیطا 
مـن بـكرة بـالـشكل الـمبین فـإن الـبكرة سـتتحرك إمـا لـألمـام أو للخـلف ،  تـبعا لـزاویـة الـسحب . مـا هـي الـزاویـة المحـددة بـین 

اإلمكانیتین ؟  

تـعني الـدقـة الـعالـیة الـدخـول فـي الـتفاصـیل الـدقـیقة . إن كـونـك مـتناغـم مـع الـتفاصـیل یخـلق فـي  الـحقیقة سـعادة الـمغامـرة . * الـشكل 
7 یبین مثال عن ذلك . كلما صعدنا ألعلى  الجبل كلما استطعنا أن ترى أكثر و كلما تم إشباع فضولنا أكثر .  

إن الـمناظـر الـتي نـراهـا خـالبـة ، خـاصـة مـن أعـلى الـقمة . الـطریـق الـذي سنسـلكه  - وهـو أحـد الـطرق الـعدیـدة الـممكنة – یـبدأ مـن 
ناحیة علم الحیاة و مباشرة  یدخل  المرجع 10 / الغابة التي تقع في سفح الجبل .  

 ---

 التحـدي الـسادس : ال تـثق بـأي شـخص یـریـد الحـدیـث عـن تـفاصـیل الـبحث . إنـه یـحاول خـداعـك . الـتفاصـیل مـهمة . كـن یـقظا 
خالل الرحلة .  

  

 !

الشكل 6  كم مقدار الماء الالزم لجعل الدلو یقف بشكل شاقولي ؟ عند أي زاویة البكرة 

التحدي الخامس /  ( المرسومة بشكل غیر صحیح ، بحواف صغیرة جدا ) یتغیر اتجاه الحركة عندما تسحب على طول 
الخیط ؟   

 !

الشكل 7 مثال عن مقدار دقة المالحظة التي یمكن أن تؤدي الكتشاف تأثیرات جدیدة :التشوه في كرة التنس خالل االرتداد 
السریع  بسرعة 6 متر بالثانیة .  



إن  الفضول الشدید یقودنا إلى المضي مباشرة إلى الحدود : فهم الحركة یتطلباستكشاف أكبر المسافات ، أعلى السرعات ، 
أصغر الجزیئات ، أقوى القوى ، و أعلى الدقة و أغرب المفاهیم . لنبدأ الرحلة .  

  

ما هي أنواع الحركة ؟  

" كل حركة  تولد الرغبة في التغییر " 
  

قول مأثور  

إن المكان الجید للحصول على  عرض ألنواع الحركة هو مكتبة كبیرة . الجدول  1 یبین النتائج . إن المجاالت التي فیها 
الحركة ، التحركات و التحریكات تلعب دورا هي في الحقیقة متنوعة . إن الباحثین األوائل في الیونان القدیمة . – الواردین 

في الشكل 5 –كان لدیهم شك أن كل أنواع الحركة ، و أیضا العدید من أنواع التغیر األخرى هي مرتبطة ببعضها . و   
وهذه األنواع من التغیرات المعروفة عادة بالشكل التالي :  

النقل : النوع الوحید من التغییر الذي سندعوه بالحركة في الحیاة الیومیة هو نقل المادة ،مثل شخص یمشي ، 1.
ورقة تسقط  من شجرة ، أداة موسیقیة تعزف . و النقل هو تغیر الموضع أو االتجاه ألشیاء ، بما فیها الموائع / 

السوائل . بدرجة كبیرة ، سلوك الناس أیضا یقع ضمن هذا النوع .  

التحویل . النوع اآلخر لمالحظات / قیاسات مجموعات التغییر مثل انحالل ملح في الماء ، تشكل الجلید بواسطة 2.
التجمد ، تعفن الخشب ، طبخ الطعام ، تخثر الدم ،  و انصهار و سباكة المعادن . 

الجدول 1 – محتوى الكتب حول الحركة التي وجدت في مكتبة عامة 

مواضیع الحركةمواضیع الحركة

الحركة كعالج للسرطان ، السكري ، حب الشباب                   صور الحركة و التأثیرات الرقمیة 
و االكتئاب 

مرض الحركة تصور الحركة / المرجع 11

الحركة من أجل الروحانیات الحركة من أجل الرشاقة و الصحة  

إمكانیة الحركة كفحص للصحة التحكم بالحركة و التدریب في الریاضة و الغناء  

حركة الكواكب ، النجوم و المالئكة / المرجع 13الحركة كدلیل على اآللهة المتعددة / المرجع 12

االرتباط بین العادات الحركیة و الشعوریة / االنفعالیة المردود االقتصادي للحركة 

الحركة كعالج نفسي / المرجع 14الحركة كمساعد للتغلب على الرض 

حركة الخالیا و النباتات  حركة الحشرات ، الخیول ، الحیوانات و الروبوت 

نمو  الكائنات متعددة الخالیا  ، الجبال ، البقع الشمسیة و اصطدام الذرات ، السیارات ، النجوم و المجرات 
المجرات 

حركة القارات ، أسراب الطیور ، الظالل و الفضاء الحر  حركة النوابض ، الوصالت ، اآللیات ، السوائل و الغازات 



هـذه الـتغیرات فـي الـلون ، السـطوع ، الـصالبـة ، درجـة الحـرارة ،و خـواص الـمادة األخـرى هـي كـلها تـحوالت . و الـتحوالت  
هـي تـغیرات مـرئـیة غـیر مـرتـبطة بـالـنقل . یـمكن إضـافـة لهـذا الـنوع االنـبعاث / اإلصـدار و االمـتصاص لـلضوء . و فـي الـقرن 
العشـریـن  ، هـذیـن األثـریـن أثـبت  أنـهما حـالـة خـاصـة مـن الـتحویـالت ، حـیث أنـهما كـانـا شـكلین  مـكتشفین حـدیـثا  لـظهور و اخـتفاء 
الـمادة ، كـما لـوحـظ فـي الـشمس و الـنشاط اإلشـعاعـي . إن تـغیر الـفكر ، مـثل الـتغیر فـي الـمزاج ، (الـمرجـع  18 ) الـصحة ، 

التعلیم و الشخصیة ، هو أیضا ( في األغلب ) نوع من التحویل .  

(الـمرجـع  19 )  الـنمو . هـذا هـو الـنوع األخـیر و الـمهم بـشكل خـاص مـن الـتغیر ، وقـد لـوحـظ فـي الـحیوانـات ، الـنباتـات ، 
الجـراثـیم ، الـبلورات ، الـجبال ، الـكواكـب ، الـنجوم  وحـتى المجـرات . وفـي الـقرن الـتاسـع عشـر ، فـإن الـتغیرات فـي أعـداد / 

مجموعات األنظمة ، التطور البیولوجي ، وفي القرن العشرین ، التغیرات في حجم الكون ، التطور الكوني ، أضیفت  

لهـذا الـنوع . و بـشكل تـقلیدي ، فـإن هـذه الـظواهـر درسـت مـن قـبل عـلوم مـنفصلة . و بـشكل مسـتقل تـوصـلوا إلـى نـتیجة مـفادهـا أن 
النمو هو مجموع كل من النقل و التحویل . الفرق هو مرتبط  بالتعقیدات و المقیاس الزمني .    

 !

الشكل 8 – مثال عن النقل ، جبل إنتا 

الحركة في الفنون الحربیة الفوضى / الثورة و العنف 

الحركات في الفن ، العلم و السیاسة الحركات في البرلمان 

الحركات في سوق البورصةالحركات في الساعات 

الحركة في نمو األطفال / المرجع 15الحركة في التعلیم و التعلم 

حركات القوات / المرجع 16الحركات الموسیقیة

حركات األمعاء الحركات الدینیة 

حركات الغش في الكازینوهات / المالهي / المرجع 17الحركات في الشطرنج 

الربط بین المنتج القومي و حركة المواطنین



فـي بـدایـات الـعلم الحـدیـث خـالل عـصر الـنهضة ، فـإن دراسـة الـنقل فـقط كـانـت تـرى  هـي مـوضـوع لـلفیزیـاء . و الحـركـة كـانـت 
تـعادل الـنقل . و الـمجالـین اآلخـریـن أهـمال مـن قـبل الـفیزیـائـیین . بـالـرغـم مـن هـذا الـتقیید ، فـإن حـقل الـبحث مـا یـزال كـبیرا ، 
الـصفحة 16 / الـذي یـغطي جـزءا كـبیرا مـن جـزیـرة الـخبرة . و إن الـباحـثین األوائـل فـرقـوا بـین أنـواع الـنقل حسـب مـنشأهـا . 
الحـركـات مـثل الـتي تـعود لـلساقـین أثـناء المشـي صـنفت بـأنـها إرادیـة ، ألنـه یـتحكم بـها مـن قـبل اإلرادة الـذاتـیة ، بـینما حـركـات 
األجـسام الـخارجـیة مـثل سـقوط نـدفـة الـثلج  الـتي ال یـمكن أن تـتأثـر بـقوة اإلرادة ، صـنفت بـأنـها غـیر فـعالـة . و إن البشـر الشـباب ، 

خاصة البشر الذكور الشباب ، قضوا وقتا طویال في تعلم الحركات اإلرادیة الشاقة . و المثال على ذلك مبین في الشكل 10.   

الـتمییز الـكامـل بـین الحـركـة غـیر الـفعالـة و اإلرادیـة تـتم مـن قـبل األطـفال فـي عـمر سـت سـنوات ، وهـذا یـؤشـر عـلى خـطوة 
مـركـزیـة فـي تـطور كـل إنـسان تـجاه وصـف الـبیئة *. مـن هـذا الـتمییز یـنبع الـتعریـف الـتاریـخي و هـو اآلن قـدیـم لـلفیزیـاء ،  بـأنـه 

علم حركة األشیاء غیر الحیة .  

إن حـلول عـصر اآلالت أجـبر الـباحـثین عـلى الـتمییز بـین الحـركـة اإلرادیـة وغـیر الـفعالـة . و مـثل األشـیاء الـحیة ، فـإن اآلالت 
تتحرك ذاتیا و بالتالي تحاكي الحركة اإلرادیة . 

 و لـكن الـمالحـظة الـدقـیقة تـبین أن كـل جـزء فـي آلـة یحـرك مـن قـبل جـزء آخـر ، بـحیث أن الحـركـة فـي الـحقیقة غـیر فـعالـة . و 
لكن هل األحیاء أیضا آالت ؟ 

 هـل أعـمال البشـر  هـي غـیر فـعالـة أیـضا ؟  إن تـراكـم الـمالحـظات فـي الـسنوات الـمائـة األخـیرة جـعل مـن الـواضـح أن الحـركـة 
اإلرادیة ** في الحقیقة لها نفس خواص الحركة غیر الفعالة في األنظمة غیر الحیة .  

  ---

*إن الفشـل فـي تـجاوز هـذه الـمرحـلة كـلیا یـؤدي بـالـشخص إلـى تـبني اعـتقادات عـدیـدة غـریـبة مـثل االعـتقادبـإمـكانـیة الـتأثـیر عـلى 
كـرات الـرولـیت و أجـسام أخـرى بـالـفكر ، كـما وجـد فـي الـالعـبین القهـریـین، أو الـمقدرة عـلى تحـریـك أجـسام أخـرى بـالـفكر ، كـما 
وجـد فـي أنـاس كـثیریـن یـبدون خـالفـا لـما هـو عـلیه أصـحاء . و األمـر المسـلي  و الـعلمي   لـكل الـغش و خـداع الـنفس قـائـم فـي  
 Prometheus Books , ، اعـتقاد / إیـمان الـمطببین ، Jamed Randi خـلق و تـغذیـة هـذه االعـتقادات أعـطیت مـن قـبل
1989  . وهـو الـساحـر الـمختص ، الـذي یـقدم الـعدیـد مـن الـمواضـیع الـمشابـهة فـي كـتبه األخـرى .   أنـظر أیـضا مـوقـع الـویـب  
www.randi.org لـمزیـد مـن الـتفاصـیل **كـلمة " حـركـة " هـي حـدیـثة ، وقـد جـلبت إلـى  الـلغة اإلنجـلیزیـة مـن الـفرنسـیة 

القدیمة و أصبحت شائعة فقط في نهایة القرن الثامن عشر , و هي لم تستخدم أبدا من قبل شكسبیر .    

http://www.randi.org


 !

الشكل 9 النقل ، النمو و التحویل 

 !

الشكل 10 إحدى الحركات اإلرادیة األكثر صعوبة المعروفة ، تنفذ من قبل ألكسندر توسكانوف و هو أول رجل كان قادرا 
على فعل هذا ، بالقفز من عجلة  ألخرى . 

إن الـتمییز بـین نـوعـین  مـن الحـركـة هـو بـالـتالـي غـیر ضـروري .   بـالـطبع مـن وجـهة الـنظر الـشعوریـة ، فـإن الـفروقـات (الـمرجـع 
20 ) هـي مـهمة ، مـثال ، الـصالة  یـمكن فـقط نسـبتها إلـى الحـركـات اإلرادیـة . نـظرا ألن الحـركـة غـیر الـفعالـة و اإلرادیـة لـها 
نـفس الـخواص ، عـن طـریـق دراسـة حـركـة األجـسام غـیر الـحیة ، یـمكننا تـعلم شـیئا مـا عـن الـوضـعیة البشـریـة , هـذا هـو األكـثر 
وضـوحـا عـندمـا نـتعرض لـموضـوعـات التحـدیـد ، السـببیة ، االحـتمال ، الـالنـهایـة ،  الـزمـن ، الـحب و الـموت ، االسـم وهـذه بـعض 

المواضیع التي سوف نصادفها خالل مغامرتنا .  



فـي الـقرنـین الـتاسـع عشـر و العشـریـن فـإن االعـتقادات األخـرى الـقائـمة حـول الحـركـة سـقطت فـي الـطریـق . و إن الـمالحـظات 
الـشامـلة بـینت أن كـل ظـواهـر الـتحویـالت و الـنمو بـما فـیها الـتغیر السـلوكـي و الـتطور هـي أیـضا أمـثلة عـن الـنقل . بـمعنى آخـر ، 

أكثر من 2000 عام من الدراسة بینت أن التصنیف القدیم للمالحظات كان عدیم الفائدة :  

كل التغیرات هي نقل . -

و  

النقل و الحركة هما نفسهما  -

 فـي مـنتصف الـقرن العشـریـن فـإن دراسـة الحـركـة تـوجـت بـتأكـید تجـریـبي لـفكرة أخـرى خـاصـة حـتى ، و الـتي وجـدت سـابـقا فـي 
الیونان القدیمة .  

كل نوع من التغیر هو ناتج عن حركة الجزیئات .  -

اسـتغرق األمـر وقـتا و عـمال لـلوصـول لهـذه الـنتیجة ، الـتي تـبدو فـقط عـند الـسعي الـذي ال یـكل  وراء الـدقـة األعـلى                    
و األعـلى فـي وصـف الـطبیعة . و أول خـمسة أجـزاء (  التحـدي الـسابـع ) مـن هـذه الـمغامـرة هـو مـتابـعة مـسار هـذه الـنتیجة . 

( هل تتفق معها ؟ )  

فـي الـعقد األخـیر مـن الـقرن العشـریـن  ثـانـیة تـغیر كـلیا وصـف الحـركـة : فـكرة الجـزیـئة تـحولـت إلـى أنـها محـدودة و خـاطـئة . 
وهـذه الـنتیجة  األخـیرة وصـلت عـن طـریـق اشـتراك الـمالحـظة الـدقـیقة و االسـتنتاج ، و هـذا سـیدرس فـي الجـزء األخـیر مـن 
مـغامـرتـنا . و لـكننا مـا زلـنا مـا یـزال عـلینا السـیر بـعض الشـيء فـي الـطریـق قـبل أن نـصل إلـى تـلك الـنتیجة ، تـمامـا أسـفل قـمة 

رحلتنا .  

بـاخـتصار ، فـإن الـتاریـخ بـیّن أن تـصنیف أنـوا عـدیـدة مـن الحـركـة لـیس مـثمرا . و فـقط بـمحاولـة تـحقیق الـدقـة الـعظمى 
یـمكننا أن نـأمـل الـوصـول إلـى الـخواص األسـاسـیة للحـركـة . الـدقـة ، لـیس الـتصنیف ، هـي الـطریـق الـواجـب اتـباعـه . كـما 
قـال إرنسـت رذرفـورد عـلى سـبیل الـفكاهـة : " كـل الـعلم إمـا فـیزیـاء أو جـمع طـوابـع "  مـن أجـل تـحقیق الـدقـة فـي وصـف 
الحـركـة ، فـإنـنا بـحاجـة الخـتیار أمـثلة خـاصـة  عـن الحـركـة ودراسـتها بـتفصیل كـامـل . و إنـه مـن الـواضـح بـشكل حـدسـي أن 
الـوصـفاألكـثر دقـة هـو الـقابـل لـلتحقیق مـن أجـل أبسـط األمـثلة الـممكنة . فـي الـحیاة الـیومـیة هـذا هـو حـال الحـركـة ألي شـيء 
جـسم غـیر حـي ، صـلب وجـاسـئ فـي بـیئتنامـثل الحجـر الـذي یـرمـى فـي الـهواء . فـي الـحقیقة مـثل كـل البشـر فـننا تـعلمنا رمـي 
(الـمرجـع 21 ) األشـیاء قـبل فـترة طـویـلة مـن تـعلمنا للمشـي . و إن الـرمـي هـو إحـدى أولـى الـتجارب الـفیزیـائـیة الـتي 
أجـریـناهـا بـأنـفسنا . و إن أهـمیة الـرمـي هـي أیـضا تـرى مـن الشـروط المسـتنتجة مـنها : فـي الـالتـینیة ، كـلمات مـثل الـجسم أو 
الـمرمـي ألسـفل أو الـمرمـي لـألمـام ، و االعـتراض / الـمعترض  ، و الـمرمـي بـین شـیئین ، فـي الـیونـانـیة عـملیة الـرمـي 
تـؤدي لـمصطلحات مـثل رمـز أو مـرمـي مـعا ، مـشألـة أو مـرمـي لـألمـام ، رمـز / شـعار مـرمـي فـي  و أخـیرا و لـیس آخـرا ، 
الشـیطان أو الـمرمـي عـبر . فـي الـحقیقة  خـالل طـفولـتنا الـمبكرة بـرمـي األحـجار ، األلـعاب ، و األشـیاء األخـرى حـتى 

یخاف أبوانا على كل قطعة من البیت   فإننا نستكشف مفهوم و خواص الحركة . و نحن نقوم بنفس الشيء هنا . 

  

  " إن العالم مستقل عن إرادتي "  

لودفیج فیتجنشتاین ، تراكتاتوس 6.373   



 !

الشكل 11 كیف یمكن أن نمیز الغزال عن بیئته ؟ 

التصور / اإلدراك  ، الدیمومة و التغیر  

" فقط الضعفاء یدرسون فقط الحالة العامة ، العلماء  

الحقیقیون یعطون أمثلة " 

بیریسفورد بارلیت  

إن البشـر   یسـتمتعون بـالـتصور .  یـبدأ الـتصور قـبل الـوالدة ، و نـحن نسـتمر بـاالسـتمتاع بـه طـالـما نسـتطیع . وهـذا لـماذا یـكون 
الـتلفاز ، حـتى عـندمـا  یـكون خـالـیا مـن الـمحتوى ، نـاجـحا  جـدا . و خـالل سـیرنـا  عـبر الـغابـة فـي سـفح جـبل الحـركـة  فـإنـه ال یـمكن 
أن نتجـرد مـن  الـتصور . و الـتصور هـو أول كـل اإلمـكانـات مـن أجـل الـتمییز . و نـحن نسـتخدم الـفعل الـعقلي لـلتمییز  تـقریـبا فـي 
كـل لحـظة مـن الـحیاة ، مـثال  خـالل الـطفولـة أول مـا نـتعلم هـو تـمییز الـمالحـظات الـشائـعة مـن غـیر الـشائـعة .   و هـذا مـمكن 
بـاالشـتراك  مـع مـقدرة أسـاسـیة أخـرى ، وهـي الـمقدرة عـلى حـفظ الـخبرات فـي الـذاكـرة . و إن الـذاكـرة تـعطینا الـمقدرة عـلى 
االسـتفادة مـن الـخبرة ، الحـدیـث ، و بـالـتالـي اسـتكشاف الـطبیعة . إن الـتصور ، الـتصنیف و الـتذكـر / الـحفظ مـعا یـشكون الـتعلم . 

و بدون أي من هذه القدرات الثالث ال یمكننا أن ندرس الحركة .      

یـتعلم األطـفال بسـرعـة الـتمییز  لـما هـو دائـم / ثـابـت عـن الـمتغیر . و هـم یـتعلمون تـمییز األوجـه البشـریـة ، حـتى بـالـرغـم مـن أن 
الوجه ربما ال یبدو أبدا تماما نفسه في كل مرة یشاهدوه .  

مـن مـعرفـة الـوجـوه ، یـوسـع األطـفال مـعرفـتهم لـكل الـمالحـظات األخـرى . و  الـمعرفـة تـؤدي دورهـا جـیدا فـي الـحیاة الـیومـیة ، 
حتى لیال ، و حتى بعد احتساء عدة كؤوس من الجعة ( لیس تحدیا) . إن عملیة التعرف بالتالي تستخدم دائما شكل  

التعمیم . و عندما نالحظ فإننا دائما یكون لدینا فكرة عامة ما في ذهننا . لنحدد  األشیاء األساسیة .  

إن الجـلوس  عـلى العشـب فـي فـسحة فـي الـغابـة عـلى سـفح جـبل الحـركـة ، مـحاطـین بـاألشـجار و الـسكون الـكائـن فـي مـثل هـذه 
األمـاكـن ، فـإن الـشعور بـالـسكینة ، و الـطمأنـینة یـتغشانـا . و نـحن نـفكر بـأصـل الـتصور . فـجأة ، یتحـرك شـيء مـابـین الـشجیرات ، 
فـورا تـدور أعـیننا و یـتركـز انـتباهـنا . و إن الـخالیـا الـعصبیة الـتي تـكشف الحـركـة هـي جـزء مـن أقـدم جـزء مـن دمـاغـنا ، 
ونـتشارك بـها مـع الـطیور (الـمرجـع 22 ) الـزواحـف : جـذع الـدمـاغ . بـالـتالـي فـإن قشـر الـدمـاغ ، أو الـدمـاغ الحـدیـث ، یـأخـذ وظـیفة 
تحـلیل نـوع الحـركـة و تحـدیـد أصـلها . و بـمراقـبة الحـركـة عـبر حـقل الـرؤیـة ، نـالحـظ نـوعـین محـددیـن مـن األشـیاء : المشهـد 

الثابت و الحیوان المتحرك . و بعد أن نتعرف على الحیوان كغزال ، فإننا نسترخي و نرتاح ثانیة .   

كـیف مـیزنـا ، فـي حـال الـشكل 11 ، بـین الـشكل الـطبیعي و الـغزال ؟ الـتصور یـتضمن الـعدیـد مـن الـعملیات فـي الـعین و فـي 
الـدمـاغ . و إن الجـزء األسـاسـي مـن هـذه الـعملیة هـو الحـركـة ،  كـما یسـتنتج مـن فـیلم مـطوي مـبین فـي الـزاویـة الـسفلى مـن 

(المرجع 23 ) هذه الصفحات . كل صورة تبین فقط مستطیال مملوءا بنموذج ریاضي عشوائي . 



لـكن عـندمـا تـمسح الـصفحات فـي تـتابـع سـریـع ، فـإنـك تسـتنتج شـكال – مـربـع – الـذي یتحـرك مـقابـل خـلفیة ثـابـتة . و فـي أي لحـظة 
مـعینة ، فـإن الـمربـع ال یـمكن تـمییزه عـن الخـلفیة ، و ال یـكون هـناك جـسم مـرئـي فـي أي لحـظة مـعینة مـن الـزمـن . عـلى أنـه مـن 
السهـل تـصور حـركـته *. تـجارب الـتصور  مـثل هـذه   قـد أجـریـت بـأشـكال عـدیـدة . مـثل هـذه الـتجارب بـینت أن كـشف مـربـع 
متحـرك مـقابـل خـلفیة عـشوائـیة هـو لـیس شـیئا خـاصـا بـالبشـر ، الـذبـاب لـدیـه نـفس اإلمـكانـیة ، وكـذلـك فـي الـحقیقة كـل الـحیوانـات 

التي لها عیون .  

إن الـفیلم الـمطوي فـي الـزاویـة الیسـرى الـسفلى ، مـثل الـعدیـد مـن الـتجارب الـمشابـهة ، یـوضـح مـسألـتین أسـاسـیتین فـي الحـركـة . 
أوال الحـركـة فـقط تـتصور إذا كـان الـجسم یـمكن تـمییزه عـن الخـلفیة  أو بـیئته . الـعدیـد مـن  أوهـام الحـركـة تـركـز عـلى هـذه الـنقطة 

 **

ثـانـیا ، الحـركـة مـطلوبـة لـتعریـف كـل مـن الـجسم و الـبیئة ، و تـمییزهـما عـن بـعضهما الـبعض . فـي الـحقیقة ، مـفهوم الـفراغ – مـن 
بـین الـمفاهـیم األخـرى – هـو تجـریـد لـفكرة الخـلفیة . إن الخـلفیة مـعممة ، الشـيء المتحـرك یـتم تحـدیـد مـوضـعه . هـل هـذا یـبدو 

ممال ؟  ال لیس كذلك ، فقط انتظر ثانیة .  

نـدعـو تحـدیـد مـوضـع الشـيء بـالـدراسـة الـتي یـمكن أن تـغیر أو تحـرك الجـملة الـفیزیـائـیة أو بـبساطـة الجـملة . الجـملة هـي شـيء 
قـابـل لـإلدراك ، وبـالـتالـي جـزء ثـابـت مـن الـطبیعة . الجـمل یـمكن أن تـكون أشـیاء – أیـضا تـعرف بـاألجـسام الـفیزیـائـیة . بـالـتالـي ، 

الصور ، المكونة من أشعة هي  ، هي جوانب من الجمل الفیزیائیة ، ولكن لیست بنفسها جمل فیزیائیة .  

التحـدي الـثامـن / هـذه االرتـباطـات مـلخصة فـي الجـدول 2 . اآلن ، هـل الـثقوب جـمل فـیزیـائـیة ؟ بـمعنى آخـر سـوف نـدعـو 
مجـموعـة الـنواحـي الـمدركـة الـتي تـبقى بـال تـغییر أو ثـابـتة خـالل الحـركـة ، مـثل الحجـم ، الـشكل ، الـلون .. الـخ كجـملة مـعا ، 

بالشيء ( المادي / الفیزیائي )   أو الجسم الفیزیائي . و سوف نشدد في التعریف الحقا ، لتمییز األشیاء عن الصور .  

وسـوف نـالحـظ أنـنا لتحـدیـد األشـیاء المتحـركـة الـدائـمة ، فـإنـنا بـحاجـة لـتمییزهـا عـن الـبیئة . بـمعنى آخـر ، مـباشـرة مـنذ الـبدایـة الـتي 
نعایش فیها الحركة كعملیة نسبیة فإنها تتصور  بالنسبة إلى و بشكل متعارض / معاكس للبیئة .  

الـتمییز فـي الـمبدأ بـین األشـیاء الـمتوضـعة ، الـقابـلة لـلعزل و الـبیئة التحـدي الـتاسـع /الـممتدة هـو أمـر مـهم . و مـن الـصحیح ، أن 
لها شكل التعریف الدوار . ( هل تتفق مع ذلك ؟ ) . 

صـفحة 435 / فـي الـحقیقة هـذه الـقضیة سـتبقینا مـشغولـین فـیما یـلي . مـن نـاحـیة أخـرى ، لـقد اسـتخدمـنا مـقدرتـنا عـلى عـزل 
األنـظمة المحـلیة مـن الـبیئة الـتي أخـذنـاهـا عـلى أنـها مسـلمة . و لـكن سـنكتشف الحـقا فـي مسـیرنـا ، أن هـذا الـتمییز كـان مـن الـناحـیة 
الـممنطقیة  (المجـلد 5  صـفحة   84 ) و  التجـریـبیة مسـتحیال ***.   إن سـبب هـذه االسـتحالـة سـنتبین أنـها مـذهـلة . الكـتشاف 
االسـتحالـة ، الـتي نـالحـظها ، كخـطوة أولـى ، الـتي بـعیدا عـن الـكیانـات المتحـركـة  و الخـلفیة الـثابـتة ، أیـضا نـحن بـحاجـة ألن 

نصف عالقاتها .  

 ---  

*العین البشریة هي جیدة في كشف الحركة. مثال العین یمكن أن تكشف حركة نقطة ضوء  

حتى إذا كانت زاویة التغیر أصغر من التي یمكن تمییزها في صورة ثابتة , إن تفاصیل  

المرجع 11 / هذا و المواضیع المشابهة عن الحواس األخرى هي مجال أبحاث اإلدراك الحسي . 

**موضوع إدراك الحركة هو مليء بالنواحي الممتعة . إن المقدمة الممتازة عن ذلك هي الفصل 6 لنص 

 W.W.Norton & الـذكـاء الـمرئـي – كـیف یـمكننا أن نـشكل مـا نـراه ، نشـر ، DONALD F. HOFFMAN جـمیل بـقلم
.Co ، 1998   و إن مجموعته عن أوهام الحركة األساسیة یمكن  اإلطالع علیها  و استكشافها في موقع   

 . www.cogsci.ucl.edu/~ddhoff

*** بشكل معاكس لما یقرأ غالبا في المراجع الشائعة ، فإن التمییز ممكن في نظریة الكم . و یصبح من المستحیل فقط 
عندما توحد نظریة الكم مع النسبیة العامة .    

الجدول 2 شجرة عائلة المفاهیم الفیزیائیة األساسیة 

الحركة 

http://www.cogsci.ucl.edu/~ddhoff


النوع األساسي للتغیر 

العالم – الطبیعة – الكون – األكوان  

مجموعة كل األجزاء ، العالقات و الخلفیات  و المفاهیم األساسیة ملخصة في الجدول 2  

" الحكمة هي شيء : لفهم الفكر الذي یقود كل األشیاء عبر كل األشیاء "  

المرجع 24 / هیرقلیس إفسوس  

هل العالم بحاجة لحاالت ؟  

" الثابت ، الموجود و الشيء هما واحد . الجسم هو الثابت ، الموجود ، التشكیل هو التغیر ، المتحول " 

لودفیج فیتیجنشتاین ، تركتاتوس 2.027-2.0271  

  

الذي یمیز النماذج المختلفة هو الزوایا السفلیة الیسرى من هذا النص ؟ في الحیاة الیومیة یمكن أن نقول :  الوضعیة أو 
التشكیل للكیانات القائمة . الوضعیة تصف بشكل ما كل تلك النواحي التي یمكن أن تختلف من حالة ألخرى . و من المعتاد  

أن ندعو قائمة كل المتحوالت لمجموعة األشیاء بحالتها ( الفیزیائیة ) للحركة أو ببساطة حالتها . كیف یمكن تمییز الحالة ؟  

إن التشكیالت في الزوایا السفلى الیسرى تختلف أوال / قبل كل شيء بالزمن . الزمن هو ما یجهل المتعارضات ممكنة : 
الطفل في منزل  و نفس  الطفل خارج المنزل .  

األجزاء / األنظمة  

ثابتة  

محدودة  

لها أشكال 

العالقات  

تنتج حدود  

تنتج أشكال 

الخلفیة  

قابلة للقیاس  

غیر محدودة  

ممتدة 

أشیاء  

فیر قابلة 
لالختراق 

قابلة لالختراق 
باإلشعاع  

حاالت عامة /
شاملة 

تبادالت تأثیر 
محلیة 

مكونة من فراغ 
الطور 

بسیطة من حیث 
الفراغ – الزمن

النواحي المقابلة 

الكتلة   

القیاس  

 الشحنة  

البرم 

 ..الخ  

الشدة  

 اللون 

 الصورة  

 الشكل / 
المظهر ..الخ  

اللحظة   

الوضعیة   

كمیة الحركة   
الطاقة  

..الخ  

المصدر 

 المجال 

  القوة  

 االتجاه 

 ..الخ  

البعد  

 المسافة 

  الحجم    
الفراغات 

 الجزئیة 

 ..الخ

االنحناء  
الطبولوجیا   

المسافة    

المساحة 

 .. الخ  



الزمن  یصف و یزیل هذا النوع من التناقض . و لكن الحالة لیس فقط  تمیز الوضعیات في الزمن : الحالة تحتوي كل هذه 
النواحي للنظام – أي مجموعة األشیاء – التي تجعله متفردا عن كل األنظمة المشابهة . األشیاء المتشابهة یمكن أن تختلف 

في كل لحظة من الزمن في :  

موضعها  -

سرعتها  -

توضعها / اتجاهها  أو  -

سرعتها الزاویة  -

هذه الخواص تحدد الحالة و تشیر إلى فردیة النظام / الجملة الفیزیائي من بین النسخ الدقیقة نفسها . و بشكل مكافئ ، 
الحالة تصف عالقة شيء أو نظام بالنسبة للبیئة , أو مرة ثانیة بشكل مكافئ :  

الحالة تصف كل نواحي النظام التي تعتمد على المراقب / المالحظ تعریف الحالة لیس ممال أبدا – فقط تأمل -
هذا : هل الكون له حالة ؟   و : هل قائمة خواص الحالة التي أعطیت  هي كاملة ؟ باإلضافة لذلك ، األنظمة / 

الجمل الفیزیائیة توصف بواسطة خواصها الثابتة / الدائمة ، الذاتیة و بعض األمثلة على ذلك :  

الكتلة  -

الشكل  -

اللون  -

التركیب  -

الخواص الذاتیة ال تعتمد على المالحظ , هي مستقلة عن حالة  

التحدي العاشر / الجملة . و هي دائمة – على األقل من أجل مجال زمني معین . الخواص الذاتیة أیضا تسمح 
بتمییز األنظمة الفیزیائیة عن بعضها البعض . و مرة ثانیة ، یمكننا أن نسأل : ما هي القائمة الكاملة للخواص 

الذاتیة في الطبیعة ؟ و هل الكون له (التحدي الحادي عشر )  خواص ذاتیة  . 

إن النواحي المتعددة لألشیاء و حاالتها تدعى قابلة للمالحظة ( الفیزیائیة ) . و سوف ندقق في هذا التعرف 
األولي التقریبي فیما یلي .  

إن وصف الطبیعة  كمجموعة من الكیانات الدائمة / المستمرة و حاالت متغیرة هو نقطة البدایة لدراسة الحركة . 
كل مالحظة للقیاس تتطلب تمییز  الخواص الثابتة و الذاتیة – التي تصف األشیاء التي تتحرك – و الحاالت 

المتغیرة – و التي تصف الطریقة التي تتحرك بها األشیاء . بدون هذا التمییز  ، لیس هناك حركة .  

باستخدام المصطلحات التي طرحناها للتو یمكننا القول : 

الحركة هي تغیر حالة األشیاء الثابتة الفصل الدقیق بین هذه النواحي التي تنتمي للشيء ، و الخواص المستمرة / -
الثابتة و تلك التي تنتمي للحالة ، خواص الحالة المتغیرة ، تعتمد على دقة المالحظة . مثال ، طول قطعة من 

الخشب لیس ثابتا حیث أن الخشب یتقلص و ینحني مع الزمن ، بسبب العملیات على المستوى الجزیئي . و من  

أجل أن نكون دقیقین فإن طول قطعة من الخشب ال یكون صفة للشيء / الجسم و لكنه صفة لحالته .                      
و المالحظات الدقیقة بالتالي تزیح التمییز بین الشيء و حالته ،  حیث أن التمییز نفسه ال یختفي – على األقل 

لیس في أول خمسة مجلدات من مغامرتنا .  

في نهایة القرن العشرین ، اكتشفت العلوم العصبیة أن التمییز  بین الحاالت المتغیرة و األشیاء الدائمة / الثابتة ال 
یتم فقط  من قبل العلماء و المهندسین .أیضا الطبیعة تقوم بالتمییز . و في الحقیقة ، الطبیعة لقامت بتجهیز الدماغ  

لـلتمییز! . وبـاسـتخدام إشـارات الخـرج مـن القشـرة الـمرئـیة الـتي تـعالـج مـا تـراه الـعین  ، فـإن األجـزاء الـمجاورة عـلى 
الـطرف الـعلوي مـن الـدمـاغ البشـري – الجـزء الظهـري – یـعالـج حـالـة األشـیاء الـتي تـرى ، مـثل الـمسافـة و الحـركـة ، 



بـینما األجـزاء الـمجاورة  عـلى الـطرف الـسفلي مـن الـدمـاغ البشـري – الجـزء الـبطني – تـعالـج الـخواص الـذاتـیة ، مـثل 
الشكل ، االلوان و النماذج .   

بـاخـتصار فـإن الـحاالت فـي الـحقیقة مـطلوبـة لـوصـف الحـركـة . وكـذلـك الـخواص الـثابـتة الـذاتـیة . مـن أجـل الـمتابـعة            
و تـحقیق الـوصـف الـكامـل للحـركـة ، فـإنـنا بـالـتالـي بـحاجـة لـوصـف كـامـل   لـلحاالت الـممكنة و وصـف كـامـل لـلخواص 
الـذاتـیة لـألشـیاء . و أول طـریـقة الـتي تـحاول هـذا تـدعـى الـفیزیـاء الـغالـیلیة ، وهـي تـبدأ بتحـدیـد الـبیئة الـیومـیة و الحـركـة 

فیها بشكل دقیق قدر المستطاع .  

الفیزیاء الغالیلیة في ستة عبارات ممتعة / مهمة  

إن دراسـة الحـركـة الـیومـیة ، فـیزیـاء غـالـیلیو ، هـي مـسألـة جـدیـرة بـذاتـها : وسـوف نـمیط الـلثام عـن الـعدیـد مـن الـنتائـج 
الـتي تـخالـف خـبرتـنا الـمعتادة . مـثال إذا تـذكـرنـا مـاضـینا ، فـإنـنا سـنتذكـر مـقدار الـمفاجـآت ذات األهـمیة ، الـسعادة أو 
الـسوء . عـلى أن دراسـة الحـركـة الـیومـیة تـبین أنـه ال یـوجـد مـفاجـآت فـي الـطبیعة . الحـركـة و بـالـتالـي الـعالـم ، قـابـل 

للتوقع أو تحدیدي .  

الـمفاجـأة الـرئیسـیة السـتكشافـنا للحـركـة هـي أنـه لـیس هـناك مـفاجـآت فـي الـطبیعة . الـطبیعة یـمكن تـوقـعها .  فـي 
الحقیقة ، سوف نكشف عن النواحي الست لقابلیة التوقع للحركة الیومیة :  

I - االسـتمراریـة  : نـحن نـعلم أن الـعینین ، الـكامـیرات ، و أجهـزة الـقیاس لـها دقـة محـدودة / منتهـیة . و كـلها لـها 
أصـغر مـسافـة یـمكنها مـالحـظتها / قـیاسـها . و بـالـرغـم مـن هـذه الـقیود  ، فـي الـحیاة الـیومـیة كـل الحـركـات ، حـاالتـها ، 

و أیضا الفراغ و الزمن نفسهما هي مستمرة .  

II – االنـحفاظ : نـحن كـلنا نـالحـظ أن الـناس ، الـموسـیقى ، و الـعدیـد مـن األشـیاء األخـرى المتحـركـة و تـتوقـف عـن 
الحـركـة بـعد بـرهـة . إن دراسـة الحـركـة تـعطي الـنتیجة الـمعاكـسة : الحـركـة ال تـتوقـف أبـدا . فـي الـحقیقة هـناك ثـالثـة 
نـواحـي للحـركـة الـتي ال تـتغیر ، ولـكنها مـحافـظة : كـمیة الحـركـة كـمیة الحـركـة الـزاویـة و الـطاقـة ، بـشكل مـنفصل  فـي 
كـل األمـثلة للحـركـة . و الم یـالحـظ أي اسـتثناء لهـذه األنـواع الـثالثـة مـن الـمحافـظة . ( عـلى الـعكس فـإن الـكتلة غـالـبا ، 
و لـیس دائـما تـكون مـنحفظة ) . بـاإلضـافـة لـذلـك ، سـوف نـكتشف أن االنـحفاظ یـقتضي أن الحـركـة و خـواصـها تـكون 

نفسها في كل األماكن وكل األوقات : الحركة عامة .  

III – النسـبیة : كـلنا نـعلم أن الحـركـة تـختلف عـن الـسكون . و بـالـرغـم مـن هـذه الـخبرة فـإن الـدراسـة الـدقـیقة تـبین أنـه 
لـیس هـناك فـرق جـوهـري بـین االثـنین . و الحـركـة و الـسكون تـعتمد عـلى الـمالحـظ . الحـركـة نسـبیة , و كـذلـك هـو 

السكون . و هذه هي الخطوة األولى تجاهفهم   نظریة النسبیة .  

IV – قاـبلـیة االنعـكاس : نحـن كلـنا نالحظ العـدیدـ منـ العـملیات تحدـث فقـط فيـ اتجـاه واحدـ . مثال الحلـیب المـنسكب ال 
یعود أبدا إلى اإلناء بنفسه . و بالرغم من مثل هذه المالحظة  

 !

الشكل 12  بلوك و حبل و بكرة تفاضلیة ( الیسار ) و مزارع ( الیمین ) 



فـإن دراسـة الحـركـة سـتبین لـنا أن كـل الحـركـة الـیومـیة قـابـلة لـالنـعكاس . الـفیزیـائـیون یـسمون هـذا بـعدم الـتفاوت للحـركـة الـیومـیة 
تحت   انعكاس الحركة . بشكل غامض لكن  صحیح یمكن في بعض األحیان للمرء أن یتكلم عن " انعكاس الزمن "  

V - عـدم الـتفاوت الـمرآتـي : أكـثرنـا یجـد أنـه مـن الـصعب الـتعامـل مـع الـمقصات بـالـید الیسـرىولـدیـه مـصاعـب فـي الـكتابـة بـالـید 
األخرى ، و قد كبر وقلبه واقع في الطرف األیسر من جسده .  

بـالـرغـم مـن كـل هـذه الـمالحـظات فـإن اسـتكشافـنا سـیبین أن الحـركـة الـیومـیة غـیر مـتغیرة مـرآتـیا ( أو غـیر مـتغیرة تـشابهـیا / 
تكافؤیا أو تساویا ) و العملیات المرآتیة / المتطابقة  هي دائما ممكنة في الحیاة الیومیة .  

VI – تـقلیل الـتغیر : نـحن كـلنا نـدهـش بـواسـطة الـعدیـد مـن الـمالحـظات الـتي یـقدمـها الـعالـم : األلـوان ، األشـكال ، األصـوات ، 
النمو ، الكوارث ، السعادة ، الصداقة ، الحب . و التغیر ، الجمال و تعقید الطبیعة مذهل . و سوف نؤكد أن كل المالحظات  

هـي نـاتـجة عـن الحـركـة . و بـالـرغـم مـن المظهـر الـمعقد فـإن كـل الحـركـة بسـیطة . إن دراسـتنا سـتبین أن كـل الـمالحـظات یـمكن 
تـلخیصها فـي شـكل بسـیط : الـطبیعة كـسولـة . كـل الحـركـة تحـدث بـطریـقة تـقلل مـن الـتغیر . الـتغیر یـمكن قـیاسـه ، بـاسـتخدام كـمیة 
تـدعـى " الـفعل " و الـطبیعة تـبقیه فـي الحـد األدنـى . الـوضـعیات أو - الـحاالت  كـما یـحب أن یـقول الـفیزیـائـیون – تـطورت 

بواسطة التغیر األدنى . الطبیعة كسولة .  

هـذه الـنواحـي السـت أسـاسـیة فـي فـهم الحـركـة فـي الـریـاضـة ، فـي الـحیوانـات ، فـي  اآلالت أو بـین الـنجوم . و هـذا المجـلد األول 
مـن مـغامـرتـنا سـیستكشف مـثل هـذه الحـركـات . و بـشكل خـاص ، سـوف نـؤكـد ، مـقابـل كـل األشـكال الـمعاكـسة الـخواص السـت 

المذكورة في كل حاالت الحركة الیومیة .  

الفضول و تحدیات ممتعة حول الحركة *  

عـلى عـكس أكـثر الـحیوانـات ، فـإن المخـلوقـات المسـتقرة ، مـثل الـنباتـات أو  شـقائـق الـنعمان  البحـریـة لـیس لـهاأرجـل و ال یـمكنها 
التحرك ، ومن أجل الدفاع عن نفسها فإن لدیها سموما .  

 ---

*الـفقرات الـتي أشـیر لـها بـكلمة فـضول ، هـي مجـموعـات مـواضـیع الـتي تـسمح لـلمرء أن یـتأكـد و یـعمماسـتخدام الـمفاهـیم الـتي تـم 
طرحها .  

و األمـثلة عـلى مـثل هـذه الـنباتـات هـي الـقراص الـالسـع  ، نـبات الـتبغ ، الـدیـجتالـیس ، الـبیالدونـا ، و الـخشخاش ، الـسموم تـتضمن 
الـكافـیین ، الـنیكوتـین ، و الـكورار . الـسموم مـثل هـذه هـي أسـاس أكـثر األدویـة . بـالـتالـي أكـثر األدویـة تـوجـد أسـاسـا ألن الـنباتـات 

لیس لها أرجل .  

 *   *

یتسـلق رجـل جـبال مـن الـساعـة الـتاسـعة صـباحـا و حـتى الـواحـدة ظهـرا . ویـنام فـي الـقمة و یـنزل فـي الـیوم الـتالـي ، و یـباشـر 
الـصعود ثـانـیة مـن الـساعـة الـتاسـعة صـباحـا و حـتى الـواحـدة ظهـرا ثـم یـنزل . هـل هـناك مـكان (التحـدي الـثانـي عشـر ) فـي الـطریـق  

الذي یمر به في نفس الوقت في الیومین .  

 *   *

فـي كـل مـرة تنفجـر بـها فـقاعـة الـصابـون ، فـإن حـركـة السـطح خـالل االنـفجار هـي نـفسها  (التحـدي الـثالـث عشـر ) حـتى بـالـرغـم 
من أنها سریعة جدا بحیث یصعب رؤیتها بالعین المجردة . هل یمكنك تخیل التفاصیل؟ 

 *   *



التحدي الرابع عشر : هل حركة الشبح هي مثال عن الحركة ؟ 

 *   *

التحدي الخامس عشر : هل یمكن لشيء ما أن یتوقف عن الحركة ؟ هل یمكنك بیان ذلك ؟  

 *   *

التحدي السادس عشر : هل الجسم المتحرك لألبد في خط مستقیم یبدي طبیعة أو فراغ ال نهائي ؟  

 *   *

(التحـدي الـسابـع عشـر ) مـا هـو طـول حـبل عـلى الـمرء سـحبه مـن أجـل أن یـرفـع كـتلة بـارتـفاع h بـواسـطة بـلوك و حـبل بـواسـطة 
أربع عجالت كما هو مبین في یسار الشكل 12 ؟ هل المزارع إلى یمین الشكل یفعل شیئا محسوسا ؟  

فـي الـماضـي ، الـبلوك و الـحبل كـانـت مـهمة فـي الـعدیـد مـن اآلالت . و إن شـكلین مـهمین خـصیصا ، هـما الـبلوك الـتفاضـلي                   
و الحبل و أیضا یدعى البكرة التفاضلیة ، التي من السهل صنعها ، و البورتون اإلسباني الذي له أكبر تأثیر في أصغر. 

 *   *

التحدي الثامن عشر / المرجع 25 : عدد من الدوالیب . وهذا حتى یعرف بحبل األحمق . استمتع باستكشافه . 

كـل هـذه األدوات هـي أمـثلة عـن الـقاعـدة الـذهـبیة فـي الـمیكانـیك : مـا هـو الـربـح فـي الـقوة ، الـذي تـحصل عـلیه فـي اإلزاحـة أو 
بـشكل مـكافـئ :الـقوة مـضروبـة بـاإلزاحـة – أیـضا تـعرف ( فـیزیـائـیا ) بـالـعمل – تـبقى بـال تـغییر ، مـهما كـان الـجهاز الـمیكانـیكي 

الذي تستخدمه . و هذه حالة خاصة .  

 *   *

التحدي التاسع عشر : هل یمكن للكون أن یتحرك ؟  

للحدیث عن الدقة بواسطة الدقة فإننا نحتاج لقیاس الدقة نفسها . هل (التحدي العشرین )  یمكنك القیام بذلك ؟ 

 *   *

التحدي الحادي و العشرین / هل سنالحظ الحركة إذا لم یكن لدینا ذاكرة ؟  

 *   *

  

التحدي الثاني و العشرین / ما هي السرعة األخفض التي الحظتها ؟ هل هناك سرعة أخفض ما تكون في الطبیعة؟ 

 !



الشكل 14  ما هي سرعة الرولرات / الدارجات ؟    الشكل 13 ماذا یحدث ؟ 

هل أشكال  الدارجات األخرى ممكنة ؟   

وفقا لألسطورة ، سیسا بن ضاهر ، المخترع الهندي للعبة شاتورانجا أو الشطرنج ، طلب من الملك شیرهام الجائزة التالیة 
الختراعه : أراد حبة من القمح ألول مربع ، اثنین للثاني و أربعة للثالث و ثمانیة للرابع و هكذا . كم من الزمن ستحتاج كل 

حقول الحنطة في العالم التحدي الثالث و العشرین / إلنتاج الحبوب المطلوبة ؟  

 *   *

عندما تحرك  شمعة  تحترق ، فإن اللهب یتأخر عن الشمعة . كیف سیتصرف  

التحدي الرابع و العشرین / اللهب إذا كانت الشمعة داخل زجاجة ، هل ما تزال تحترق و هل الزجاج یتسارع ؟  

الـطریـقة الـجیدة لـجني الـمال هـي بـناء كـواشـف حـركـة . كـاشـف الحـركـة هـو صـندوق صـغیر ذو بـعض األسـالك . و الـصندوق 
ینتج إشارة كهربائیة متى تحرك الصندوق .  

ما هي أنواع كواشف الحركة التي تتخیلها ؟ كم سعر مثل هذا الصندوق ؟  

 *   *

التحدي الخامس و العشرین d / و كم دقته ؟  

إن الكرة عدیمة االحتكاك بشكل تام و الكرویة تقع قرب حافة طاولة مسطحة بشكل تام  

 *   *

التحدي الخامس و العشرین d / و أفقیة كما هو مبین في الشكل 13 . ماذا یحدث ؟ في أي مقیاس زمني ؟  

أنت تقف في صندوق مغلق بدون نوافذ . الصندوق یحرك بواسطة قوى خارجیة  

 *   *

التحدي السابع و العشرین / غیر معلومة بالنسبة لك . یمكنك تحدید كیف تتحرك من داخل الصندوق ؟   

 / s عندما یدور بلوك فوق أرض عبر مجموعة من األسطوانات :ما هو مبین في الشكل 14 كم التحدي الثامن و العشرین
هي سرعة البلوك و سرعة األسطوانات بالنسبة إلیه ؟  

 *   *

المرجع 18 هل تكره العالقات ؟ إذا كنت ، استخدم طریقة الثالث دقائق التالیة لتغییر الوضع .  

 التحدي  التاسع و العشرین /   من الجدیر محاولة ذلك ،حیث أثناء القیام بذلك ستستمتع  بهذا الكتاب أكثر . الحیاة  

قصیرة  ، حیث أنه من الممكن مثل قراءة هذا النص أن تكون ممتعة .  

 *   *

I ) أغلق عینیك و تذكر معایشة حالة كانت رائعة بشكل مطلق ، حیث شعرت بأنك مثار ، فضولي ، و إیجابي  

II ) افتح عینیك لثانیة أو اثنین  انظر للصفحة 279 ، أو أي صفحة أخرى التي 

 تحتوي العدید من العالقات  



III ) بعدها أغلق عینیك ثانیة و عد إلى معایشتك الرائعة  

IV) كرر المالحظة للعالقات و عرض  ذاكرتك –  

كـرر الخـطوتـین 3 & 2 – ثـالث مـرات أخـرى بـعدهـا اتـرك الـذاكـرة ، انـظر حـولـك لـلعودة إلـى هـنا و اآلن اخـتبر نـفسك . أنـظر 
ثانیة للصفحة279 . كیف تشعر حول المعادالت اآلن ؟  

فـي الـقرن الـسادس عشـر ، اقـترح نـیكولـو تـراجـیال الـمسالـة الـتالـیة . ثـالث أزواج شـباب یـریـدون عـبور نهـر .  فـقط یـوجـد قـارب 
صغیر الذي یمكن أن یحمل شخصین . 

الـرجـال غـیوریـن جـدا ، و ال یـریـدون أبـدا أن  یـتركـوا زوجـاتـهم مـع التحـدي الـثالثـین /  رجـل آخـر . كـم عـدد الـرحـالت عـبر النهـر 
الالزمة .   

األسـطوانـات یـمكن اسـتخدامـها لـتدریـج جـسم مسـطح فـوق األرض ، كـما هـو مـبین فـي الـشكل 14 . تـبقي األسـطوانـات مسـتویـي 
الـجسم دائـما فـي نـفس الـمسافـة عـن األرض . مـا هـي الـمقاطـع الـعرضـیة غـیر الـدائـریـة ، مـا یـعرف بـالـمنحنیات ذات الـعرض 
الـثابـت ، الـتي یـمكن ألسـطوانـة أن تـملكها لـتحقیق التحـدي الـحادي و الـثالثـین / نـفس الهـدف ؟ كـم عـدد األمـثلة الـتي یـمكنك 

إیجادها . هل األشیاء مختلفة عن األسطوانات ممكنة ؟  

تـعلیق الـصور عـلى الجـدار أمـرا لـیس سهـل  . األحـجیة األولـى : مـا هـي أفـضل طـریـقة لـتعلیق صـورة عـلى مـسمار ؟ الـطریـقة 
یـجب أن تـسمح لـك بتحـریـك الـصورة فـي وضـعیة أفـقیة بـعد التحـدي الـثانـي و الـثالثـین / تـثبیت الـمسمار بـالـحائـط ، فـي حـال أن 

الوزن لم یكن موزعا بشكل متساوي . األحجیة الثانیة : 

الـمرجـع 26 / هـل یـمكنك تـعلیق صـورة عـلى جـدار – هـذه الـمرة بـواسـطة حـبل طـویـل – فـوق مـسماریـن فـي مـثل (التحـدي الـثالـث 
و الثالثین ) هذه الطریقة التي تسحب إما المسمار مما یجعل الصورة تسقط ؟ و بواسطة ثالثة مسامیر ؟ n مسمار   

ملخص حول الحركة  

الحركة هي المالحظة األكثر أساسیة في الطبیعة . الحركة الیومیة یمكن توقعها و قابلة للتحدید . قابلیة التوقع  تنعكس في 
ست نواحي : االستمراریة ، المحافظة  قابلیة العكس ، عدم التغیر المرآتي ، النسبیة و التقلیل . بعض هذه النواحي مقبولة 

من أجل كل الحركة ، وبعضها مقبولة من أجل الحركة الیومیة فقط . أیها ؟ 

التحدي الرابع و الثالثین d  / و لماذا ؟  سنستكشف هذا اآلن .  

 ---

نیكولو فونتانا تراتاجیال ( 1557-1499 ) ریاضي مهم من عصر النهضة  

  

الفصل الثاني  

من قیاس الحركة إلى االستمراریة  

" الفیزیاء في الحقیقة دراسة فعلیة للبشر "  

جورج كریستوف لیشتنبیرج  

إن أبسـط وصـف للحـركـة هـي الـذي كـلنا نسـتخدمـه ، مـثل الـقطط  أو الـقردة فـي كـل  حـیاتـنا الـیومـیة : الشـيء الـوحـید الـذي یـمكن 
أن یكون في بقعة معینة في زمن معین .  



و هـذا الـوصـف الـعام یـمكن فـصله إلـى ثـالثـة افـتراضـات : الـمادة غـیر نـفوذة و تتحـرك ، و الـزمـن مـكون مـن لحـظات ، و 
الـفراغ / الـفضاء  مـكون مـن نـقاط .  وبـدون هـذه  التحـدي الـخامـس و الـثالثـین / االفـتراضـات الـثالث ( هـل تـتفق مـعها ؟ ) إنـه 
حـتى لـیس مـن الـممكن تـعریـف السـرعـة  و بـالـتالـي فـإنـنا بـحاجـة لـنقاط كـامـنة فـي الـفراغ المسـتمر و الـزمـن للحـدیـث عـن الحـركـة . 

وهذا الوصف للطبیعة یدعى بفیزیاء غالیلیو ، أو في بعض األحیان بفیزیاء نیوتن .  

غـالـیلیلو غـالـیلي ( 1642-1564 ) هـو أسـتاذ ریـاضـیات مـن تـوسـكانـي و كـان الـمؤسـس األول لـلفیزیـاء الحـدیـثة . و قـد أصـبح 
شهـیرا بسـبب دعـوتـه أهـمیة الـمالحـظات كـوسـائـل تـأكـید لـلمقوالت حـول الـطبیعة . و بـاشـتراط و تـنفیذ هـذه الـفحوصـات فـي كـل 
حـیاتـه قـاده األمـر إلـى الـزیـادة المسـتمرة لـلدقـة فـي وصـف الحـركـة . مـثال درس غـالـیلیو الحـركـة بـقیاس الـتغیر فـي الـموضـع 

بواسطة ساعة توقیت صنعها بنفسه . و هدف غالیلیو التجریبي كان قیاس كل ما هو قابل للقیاس حول الحركة . 

إن طـریـقته غـیرت الـوصـف التخـمیني لـلیونـان الـقدمـاء فـي الـفیزیـاء  التجـریـبیة  فـي إیـطالـیا فـي عـصر الـتنویـر / الـنهضة . 
***بـعد غـالـیلیو ، الـخیمیائـي اإلنجـلیزي ، عـالـم الـالهـوت ، الـفیزیـائـي و السـیاسـي إسـحق نـیوتـن (1727-1643 ) اسـتمر فـي 
اسـتكشاف بـحیویـة فـكرة األنـواع الـمختلفة مـن الحـركـة الـتي لـها نـفس الـخواص و قـام بخـطوات مـهمة فـي إنـشاء الـمفاهـیم الـالزمـة 

إلظهار هذه الفكرة . ****    

فـوق كـل شـيء ، فـإن الـدراسـات و الـكتب الـتي صـدرت عـن غـالـیلیو نشـرت الـمقوالت األسـاسـیة  التجـریـبیة حـول خـواص 
السرعة ، الفراغ و الزمن .  

 ----

**الفیزیاء في الحقیقة هي الدراسة الصحیحة لإلنسان . جورج كریستوف لیشتینبیرغ ( ولد في 1724 في رامشتدات 

وتوفي في 1799 في جوتنجن ) كان فیزیائي و كاتب مهم .  

*** أفضل و أكثر الكتب أهمیة حول حیاة غالیلیو و زمانه بقلم بیترو ریدوندت ( أنظر  

الـفقرة فـي الـصفحة  فـي الـصفحة 333 ) , قـد ولـد غـالـیلیو فـي الـسنة الـتي اخـترع فـیها قـلم الـرصـاص .وقـبل هـذا الـوقـت كـان مـن 
www.mpiwg- المسـتحیل الـقیام بـالـحسابـات بـاسـتخدام الـورقـة و الـقلم . مـن أجـل إشـباع الـفضول فـإن مـوقـع الـویـب

berlin.mpg.de یسمح لك بقراءة المخطوط األصلي المكتوب من قبل غالیلیو .   

*** ولد نیوتن بعد سنة من وفاة غالیلیو . و في أغلب حیاته وصل نیوتن إلى حجر  

الفالسفة .إن هوایة نیوتن كرئیس لمصلحة سك العملة كانت اإلشراف شخصیا على شنق  

المرجع 27 / المزورین . إن هیام نیوتن في حیاته كلها بالخیمیاء ، أنظر كتب Dobbs . لقد كان نیوتن  

طیلة حیاته مبغضا للنساء ، و كان یعتقد أنه قد اختیر من قبل اهللا ، وتسمى باسمه الالتیني إسحاقوس نیوتونوس أنظر  

        . Clifford Truesdell المرجع 28  / النص من قبل

 !

الشكل 15  غالیلیلو غالیلي ( 1564-1642 ) 

http://www.mpiwg-berlin.mpg.de
http://www.mpiwg-berlin.mpg.de


 !

الشكل 16  بعض أجهزة قیاس السرعة : مقیاس أنیومومیتر ، تاكومیتر من أجل االنزالقات ضمن الخطوط ، مسدس 

رادار ریاضي و أنبوب بیتو – براندتي في طائرة . 

ما هي السرعة ؟  

" لیس هناك شيء آخر مثلها " 

جوشن ریندت  

السرـعةـ تبهرـ . باـلنسبـة للـفیزیاـئیـین ، لیـس فقـط سبـاقاـت السیـارات ممـتعة و لكـن أي شيـء متحرـك .باـلتـاليـ الفـیزیاـئیـون أوال 
یـقیسون الـعدیـد مـن األمـثلة قـدر المسـتطاع . إن اخـتیار  قـیم السـرعـة الـمقاسـة مـعطى فـي الجـدول 3 . الـوحـدات و الـسوابـق 

مشروحة بالتفصیل  (الصفحة 449 ) في الملحق B . بعض أجهزة قیاس السرعة مبینة في الشكل  16 . 

تـعلمنا الـحیاة الـیومـیة الـكثیر عـن الحـركـة : األشـیاء یـمكن أن تسـبق بـعضها الـبعض ویـمكنها  أن تتحـرك فـي اتـجاهـات مـختلفة .    
و أیـضا نـالحـظ أن السـرعـات یـمكن أن تجـمع أو تـغیر  بـشكل انسـیابـي . و الـقائـمة الـدقـیقة لهـذه الـخواص هـي كـما مـعطى فـي 
الجـدول 4 ، وهـي مـلخصة مـن  قـبل ریـاضـیین   بـدالالت خـاصـة ، و هـم یـقولـون أن السـرعـات تـشكل فـضاء شـعاعـي إقـلیدي ** 

أیضا  (الصفحة 80  ) التفاصیل حول هذا المصطلح الغریب ستعطى عن قریب . و بالنسبة لآلن فإننا نالحظ فقط أن في  

وصف الطبیعة ، فإن المفاهیم الریاضیة تعطي التعبیر األكثر دقة .  

عنـدماـ یفـترض أن السرـعةـ شعـاع إقلـیدي ، فإـنهـا تسـمى باـلسرـعةـ اإلقلـیدیةـ . و السرـعةـ هيـ مفـهوم أساـسيـ . مثـر السرـعةـ ال 
تحتاج إلى قیاسات مكانیة / فراغیة و زمنیة كي تحدد . هل تقدر على إیجاد متوسطات سرعات القیاس بدون  

 ---

*جوشن ریندت  (1970-1942 ) ، سائق سیارات أسترالي للفورمیوال ون ، یتحدث عن السرعة . 

** سمیت باسم إقلید أو إقلیدس ، الریاضي الیوناني العظیم الذي عاش في اإلسكندریة حوالي  

 إقلید أو إقلیدس ، الریاضي الیوناني العظیم الذي عاش في اإلسكندریة حوالي 300 قبل المیالد . وقد كتب إقلید كتابا عن 
الهندسة سماه العناصر ، و الذي هو أحد النقاط البارزة في الفكر البشري . و النص یقدم كل المعرفة حول الهندسة في ذلك 

الوقت . ألول مرة طرح إقلیدس طرقا التي هي اآلن مستخدمة بشكل شائع : كل المقوالت مستنتجة من عدد صغیر من  
البدیهیات / المسلمات و من أجل كل مقولة یعطى برهان لها . و الكتاب ما یزال یطبع الیوم وكان المرجع في الهندسة ألكثر 

aleph0.clarku.edu/~djoyce/java/elements/ من ألفي عام . و على الویب یمكن أن نجده في الموقع
 . elements.html

الجدول 3 بعض قیم السرعة المقاسة 

السرعةالمالحظة

am/s 80نمو قشریات المنغنیز البحریة 



التحدي السادس و الثالثین هل یمكنك أن تجد شیئا ما أبطأ ؟

pm/s 0.3 نمو الصواعد و النوازل / الرواسب الكلسیة

حتى pm/s 7نمو األشنة 

mm/a = 0.3 nm/s 10 الحركة النوعیة للقارات  

 nm/s 4النمو البشري خالل الطفولة ، نمو الشعر 

حتى nm/s 30 نمو الشجر

µ m/s 1انجراف اإللكترون في سلك معدني 

µ m/s 160- 60حركة النطفة 

mm/s 1سرعة الضوء في مركز الشمس المرجع 29

mm/s 1حركة صلصة الطماطم / الكتشاب 

أخفض سرعة في الضوء مقاسة في مادة على األرض 
المرجع 30

0.3 m/s 

m/s 1.5 – 0.5سرعة ندف الثلج 

m/s 120 – 0.5سرعة اإلشارة في الخالیا العصبیة البشریة المرجع 31 

m/s , > 33 m/s 1.5 >سرعة الریح في الهواء الخفیف و اإلعصار 

m/s 8- 2سرعة هطول المطر تبعا لنصف القطر 

m/s 22أسرع سمكة سباحة /سمكة البحار 

m/s 26.4سرعة اإلبحار المسجلة عام 2009 لمسافة 500  متر 

m/s 30أسرع حیوان جریا ، الفهد 

m/s 42سرعة الهواء أثناء العطاس 

أسرع رمي : كرة الكریكیت المرمیة بواسطة تقنیة كرة 
القاعدة أثناء الجري 

50 m/s

m/s 90 -50السقوط الحر لإلنسان ، تبعا للمالبس 

m/s 60أسرع طائر ، غوصا 

m/s 70أسرع ضرب للریشة ( في لعبة الریشة الطائرة )

السرعة المتوسطة لجزیئة األكسجین في الهواء عند درجة 
حرارة الغرفة  

280 m/s

سرعة الصوت في الهواء الجاف عند مستوى سطح البحر 
و درجة حرارة معیاریة 

330 m/s

m/s 434سرعة خط االستواء

m/s 750تشقق نهایة السوط

Km/s  1سرعة طلقة البندقیة 

Km/s  5سرعة انتشار الشق في السلیكون المتكسر 

أعلى سرعة ماكرسكوبیة محققة من قبل البشر – القمر 
 Heltos II الصناعي

70.2  Km/s

Km/s  370سرعة الكرة األرضیة عبر الكون 



الجدول 4 – خواص السرعة الیومیة أو الغالیلیة 

التحـدي الـسابـع و الـثالثـین / قـیاس الـفضاء و الـزمـن ؟ و إذا كـان األمـر كـذلـك ربـما تـرغـب بـتجاوز المجـلد الـتالـي و تـقفز مـقدار 
ألـفي عـام مـن الـبحث . إذا لـم تسـتطع فـعل ذلـك ، اعـتبر هـذا : مـتى نـقیس كـمیة فـإنـنا نـفترض أن كـل جـسم قـادر عـلى الـقیام بـذلـك     
و أن كـل شـخص سـیحصل عـلى نـفس الـنتیجة . بـمعنى آخـر ، فـإنـنا نـعرف الـقیاس كـمقارنـة مـع قـیمة مـعیاریـة . و بـالـتالـي فـإنـنا 
نـفترض ضـمنیا أن مـثل هـذا الـمعیار مـوجـود ، أي أن مـثال عـن سـرعـة مـثالـیة / تـامـة یـمكن أن یـوجـد .  و مـن الـناحـیة الـتاریـخیة 
فـإن دراسـة الحـركـة لـم تـبحث فـي هـذه الـقضیة أوال، ألنـه لـقرون كـثیرة لـم یـتمكن أحـد مـن إیـجاد مـثل هـذه السـرعـة الـقیاسـیة .                  

و بالتالي فإنك شریك جید  في هذا .  

كـیف تـقاس السـرعـة فـي الـحیاة الـیومـیة ؟ الـحیوانـات و الـناس تـقدر سـرعـها بـطریـقتین : بـتقدیـر تـواتـر حـركـتهم  ، مـثل خـطواتـهم 
أو بـاسـتخدام أعـینهم ، آذانـهم ، حـس الـلمس أو حـس االهـتزاز السـتنتاج كـیف یـتغیر مـوضـعهم بـالنسـبة لـلبیئة . و لـكن الـعدیـد مـن 
الـحیوانـات لـدیـها إمـكانـیات إضـافـیة  : بـعض مـنها یـمكن أن یحـدد السـرعـات بـواسـطة أعـضاء الـحساسـات تـحت الحـمراء            
( الـخفاش والـحیوانـات الـلیلیة  ) ، و أخـرى بـواسـطة أعـضاء تـحسس لـلحقل الـمغناطیسـي ( الـطیور )  . و مـا تـزال هـناكـحیوانـات 
تـصدر أصـوات تـعمل صـدى لـقیاس السـرعـات بـدقـة عـالـیة . تسـتخدم الـحیوانـات األخـرى الـنجوم مـن أجـل التحـرك . إن تـشكیلة 

أخرى من الحلول تستخدم من قبل أجهزة فنیة . الجدول 5 یعطي عرضا لذلك. 

السـرعـة لیسـت دائـما مـوضـوعـا سهـال . الـفیزیـائـیین یـحبون الـقول ، بـشكل محـرش ، أنـهم  ال یسـتطیعون قـیاس مـا ال یـوجـد . هـل 
یمكنك قیاس سرعتك الخاصة في (التحدي الثامن و الثالثین )  الفراغ النجومي . 

السـرعـة مـهمة لـكل مـن الـمهندسـین و عـلماء الـتطور . بـشكل عـام أنـظمة الـدفـع الـذاتـي كـلما أریـد لـها أن تـكون أسـرع سـتكون أكـبر 
حجـما . كـمثال الـشكل 17 یـبین كـیف یـطبق هـذا عـلى سـرعـة الـطیران ألشـیاء طـائـرة . بـشكل عـام سـرعـة الـطیران تـرتـبط بـالجـذر 
مـن الـمرتـبة الـسادسـة لـلوزن ، كـما هـو مـبین بـواسـطة خـط الـتحول الـمرسـوم فـي المخـطط ( هـل یـمكنك /التحـدي الـتاسـع والـثالثـون 
/ إیـجاد لـماذا ؟ ) و بـشكل مـشابـه فـإن عـالقـات االرتـباط الـتصالـبیة / األلـومـتریـة تـصح مـن أجـل الـعدیـد مـن الـخواص األخـرى 

للجمل المتحركة كما سنرى الحقا ؟  

Km/s ( 50 Mm/s) 600السرعة المتوسطة ( و سرعة الذروة) للبرق 

m/s 0.97.108أعلى سرعة ماكرسكوبیة مقاسة في مجرتنا ، المرجع 32

 m/s 1.108سرعة اإللكترونات داخل أنبوب التلفزیون الملون

m/s 2.109سرعة بقعة الضوء للمنارة عند المرور فوق القمر

m/s 7.1013أعلى سرعة محققة بالنسبة لإللكترونات من قبل البشر

ال حدود أعلى سرعة ممكنة لبقعة الضوء أو الظل 

التعریفاالسم الریاضيالخاصة الفیزیائیةالسرعة

المجلد III  ، صفحة 212 عنصر مجموعة قابلیة التمییز یمكن تمییزها 

صفحة 80 ، المجلد V ، فضاء شعاعي حقیقي  مستمرة / استمراریة تتغیر تدریجیا 
صفحة 364

فضاء شعاعي ، قابلیة اتجاه نقطة في مكان ما 
التحدید للبعد 

صفحة 364

المجلد IV ، صفحة 235القیاسیة قابلیة القیاس تقارن 

صفحة 80فضاء شعاعي قابلیة الجمع تجمع 

صفحة 80فضاء شعاعي إقلیدي اتجاه لها زوایا محددة 

المجلد III ، صفحة 213عدم المحدودیة ال نهایة تجاوز أي حد 



بـعض الـباحـثین قـد تـخصصوا فـي دراسـة أخـفض السـرعـات الـتي تـوجـد فـي الـطبیعة : الـمرجـع 33 / و یـسمون الـجیولـوجـیون . 
ال تـفوت فـرصـة المشـي عـبر المشهـد الـطبیعي بـینما التحـدي األربـعون /  تسـتمع لـواحـد مـنهم  .السـرعـة هـي أمـر أسـاسـي لسـبب 
إضـافـي : سـوف نـكتشف أن كـل الـخواص السـبعة لـها فـي الجـدول 4 هـي تـقریـبیة و ال واحـدة مـنها فـعال صـحیحة . إن الـتجارب 

المحسنة ستكشف عن استثناءات لكل خاصة من السرعة الغالیلیة .  

 !

الشكل 17 كیفیة تناسب حمل الجناح و سرعة الطیران عند مستوى سطح البحر مع الوزن لألجسام الطائرة مقارنة مع 
خط / مستقیم  التحول العام 

الجدول 5 أجهزة قیاس السرعة في األنظمة الحیویة و المهندسة 

المجالالجهازالقیاس

سرعة الجري في الحشرات ، الثدییات 
و البشر  

قیاس تردد ضربة / خبطة القدم / 
الساق بواسطة ساعة داخلیة  

0-33 m/s

m/s 150- 0تاكومتر مرتبط بالعجالت سرعة السیارة 

m/s 30-0نظام الرؤیة قیاس المفترسات لسرعة الفریسة 

m/s 90-0مسدس رادار أو لیزر  قیاس الشرطة لسرعة السیارة 



إن آخـر ثـالثـة خـواص فـي الجـدول 4 سـتؤدي بـنا إلـى النسـبیة الـخاصـة و الـعامـة ، و فشـل الـخاصـتین الـمتوسـطتین لـنظریـة الـكم   
و فشـل أول خـاصـتین إلـى الـوصـف الـموحـد لـلطبیعة . و لـكن بـالنسـبة لـآلن  سـنبقى فـي السـرعـة الـغالـیلیة و نسـتمر فـي مـفهوم 

غالیلي آخر مشتق منه : الزمن .   

 !

قیاس الخفاش لسرعته و سرعة 
الفریسة لیال 

m/s 20-0سونار دوبلر 

قیاس سرعة انزالق باب لناس 
یقتربون 

m/s 3-0سونار دوبلر 

m/s 30-0االحتكاك و تشوه الجلد سرعة السباحة في السمك و البشر 

m/s 20-0السونار إلى أرض البحر  سرعة السباحة في الدولفین  و السفن 

سرعة الغوص في السمك ، الحیوانات 
، الغواصین و الغواصات 

m/s 5-0تغیر الضغط 

قیاس المفترسات البحریة و قوارب 
الصید لسرعة الفریسة 

m/s 20-0سونار 

غیر معلومة غالبا ال یوجد ( الجنادب )سرعة الحشرات بالنسبة لألرض 

m/s 60-0نظام الرؤیة سرعة الطیور بالنسبة لألرض 

سرعة الطائرات و الصواریخ بالنسبة 
لألرض 

m/s 8000-0نظام قیاس الزوایا الالسلكي ، رادار 

سرعة الحشرات و الطیور بالنسبة 
لألرض

انعطاف / فتل األشعار الرفیعة في 
الحشرات و الریش في الطیور  

0-60 m/s

m/s 340-0أنبوب  Pitot - Prandtl سرعة الطائرة بالنسبة للهواء 

قیاس سرعة الریح في محطات 
الرصد الجوي 

مقاییس سرعة الریاح حراریة ، 
دورانیة أو فوق صوتیة

0-80 m/s

m/s 20-0نظام الرؤیة قیاس السنونو لسرعة الفریسة 

m/s 20-0سونار قیاس الخفاش لسرعة الفریسة 

نظام تحدید الموضع الجغرافي ، الحركة الماكروسكوبیة  على األرض
غالیلیو ، غلوناس 

0-100 m/s

m/s 1000-0رادار الربابنة الذین یقیسون سرعة الهدف 

m/s 1000-0تأثیر دوبلر الضوئيحركة  النجوم 

m/s 200-0تأثیر دوبلر الضوئيحركة ستار جیت 



الشكل 18 مسار نوعي یتبعه حجر مرمي في الهواء – مساره عبارة عن قطع مكافئ – مع صور ( مغشاة                              
و ستروبوكسوبیة ) لكرة تنس الطاولة التي ترتد عن الطاولة ( الوسط ) و صورة ستروبوسكوبیة لقطرة ماء ترتد عن سطح 

كاره للماء ( یمین) . 

بدون مفاهیم المكان ، الفراغ  و الزمن ، ال یمكن أن یكون هناك تغیر . و بالتالي من الواضح  أن دراستها قد تمت بدراسة  

كل منها بشكل منفصل .  

أرسطو * الفیزیاء ، الكتاب III ، الجزء 1 .  

ما هو الزمن ؟  

" الزمن هو حادث الحركة  ". 

ثیوفراستوس ** 

" الزمن ال یوجد بنفسه ، فقط عن طریق األشیاء المتصورة ، التي تنشأ  منها مفاهیم الماضي ، الحاصر و المستقبل . 

لـوكـرتـیوس *** الـطبیعة الـضاحـكة ، الـكتاب v.460 ss ، 1 فـي أول سـني عـمرهـم فـإن األطـفال یـقضون وقـتا طـویـال فـي رمـي 
األشـیاء . إن مـصطلح "شـيء" هـو كـلمة التـینیة تـعني "  مـا یـرمـى لـألمـام " . إن عـلم الـنفس الـتطوري الـمرجـع 21 قـد بـیّن 
تجـریـبیا أن مـن هـذه الـخبرة األولـى یسـتخلص األطـفال مـفاهـیم الـزمـن و الـفضاء / الـفراغ . إن الـفیزیـائـیین الـبالـغین یـقومـون بـنفس 

الشيء عند دراسة الحركة في الجامعة .  

عـندمـا نـرمـي حجـرا فـي الـهواء ، یـمكننا أن نحـدد تـتابـع الـمالحـظات .یـوضـح الـشكل 18 كـیف یـتم ذلـك . إن ذاكـرتـنا و حـواسـنا 
تعطینا هذه المقدرة .  

 ----

*أرسـطو ( ولـد فـي 384/3 ، سـتاجـیریـا ، و تـوفـي فـي 322 قـبل الـمیالد فـي  إیـوبـیا ) و هـو فـیلسوف إغـریـقي مـهم وعـالـم 
مؤسس المدرسة المشائیة الواقعة في لیسیوم ، و هي مكان  مخصص لإلله أبولو لیسیوس  

**ثیوفراستوس من إیرسوس ( 287 -371 ) كانت فیلسوفا سحاقیة ، وهي خلفت أرسطو في لیسیوم  

***تیتوس لوكریتوس كاروس ( 55-95 قبل المیالد ) . عالم و شاعر روماني.  

   

الجدول 6 قیاسات زمنیة مختارة 

الزمنالقیاس

44-10 ثانیة أقصر زمن قابل للقیاس 

ys 10أقصر زمن تم قیاسه قط 

as 10 – 0.1زمن عبور الضوء عبر ذرة نموذجیة 

as 200أقصر زمن لنبضة لیزر  منتجة حتى اآلن 

ps 108.78277570778 فترة انتقال ذر ة السیزیوم من الحالة األرضیة فائقة النعومة

 PSR ( نجم النیوترون الدوار )   فترة النجم النابض
 1913+16

0.059029995271(2)s

ms 20اللحظة البشریة 

d 0.3أقصر حیاة لكائن حي 

s 79200 الطول المتوسط للیوم منذ 400  ملیون سنة خلت 



إن الحاسة / اإلحساس  تسمى  سجالت السمع خالل صعود و نزول متعدد و سقوط و نزول الحجر .  

إن أعیننا تتابع موقع الحجر من نقطة ألخرى .كل المالحظات لها مكانها في تتابع ، حیث بعض المالحظات تسبقها ، 
وبعض المالحظات تأتي معها وما یزال هناك بعض المالحظات التي تأتي بعدها / تلحقها  .  و نقول بأن المالحظات 

متصور أن تحدث في لحظات متعددة – أیضا تدعى النقاط  في الزمن – و سوف نسمي التتابع لكل اللحظات بالزمن .  

إن المالحظة التي تعتبر أصغر جزء من تتابع ، أي لیست نفسها تتابعا ، تدعى حدثا . و األحداث هي أساسیة في تعریف 
الزمن ، بشكل خاص (التحدي الحادي و األربعین ) تشغیل أو إیقاف ساعة توقیت هي أحداث . ( لكن هل توجد األحداث 

فعال ؟ أبق هذا السؤال  في مؤخرة دماغك أثناء تقدمنا في الدرس) .  

إن الظواهر التتابعیة لها خاصة إضافیة تعرف باالمتداد ، التمدد أو االستمرار . بعض القیم المقاسة معطاة في الجدول *6     
. االستمرار تعبر عن فكرة أن التتابع یستغرق زمنا . و نقول أن التتابع یستغرق زمن للتعبیر أن تتابعات أخرى یمكن أن 

تتم على التوازي معها .  

 ---

 . (  annus من الالتینیة ) a السنة تختصر بحرف

كـیف یسـتنتج  تـمامـا مـبدأ الـزمـن ، بـما فـیه الـتتابـع و االسـتمرار مـن الـمالحـظات ؟ الـعدیـد مـن الـناس بـحثوا فـي هـذا الـسؤال : رواد 
فضاء ، فیزیائیین ، صانعي ساعات ، علماء نفس و فالسفة . و كلهم وجدوا :  

الزمن یستنتج بمقارنة الحركات .  -

هـذه هـي الـحالـة حـتى بـالنسـبة لـألطـفال و الـحیوانـات . بـدءا مـن عـمر صـغیر ، فـإنـهم  (الـمرجـع 21 ) یـطوروا مـفهوم الـزمـن مـن 
مقارنة الحركات في محیطهم .  

s (1)86400.002الطول المتوسط للیوم الیوم 

a 31.7من والدة اإلنسان حتى مرور 1000 ملیون ثانیة 

a 4600عمر أقدم شجرة حیة 

Ma 0.2استخدام اللغة البشریة 

Ma 55 – 35عمر الهیماالیا 

عمر أقدم الصخور التي وجدت في حزام إیسوا ، في 
غرینلند و في بروبویس كوف في خلیج هدسون 

3.8 Ga

Ma 4.6عمر األرض 

Ma 13.8عمر أقدم النجوم 

Ga 13.8عمر أكثر البروتونات في جسمك 
180Ta 1015عمر نواة التیتانیوم a

209 Bi 1019.(2) 1.9عمر نواة البیسموث a



الـكبار یـأخـذون كـمعیار حـركـة الـشمس و یـسمون الـنوع الـناتـج مـن الـزمـن  بـالـزمـن المحـلي . ومـن الـقمر فـإنـهم یسـتنتجوا الـتقویـم 
الـقمري . إذا أخـذوا سـاعـة قـریـة مـعینة  فـي جـزیـرة أوربـیة فـإنـهم یـسموه اإلحـداثـي الـزمـني الـعام (UTC ) ، والـذي كـان یـعرف 
بـتوقـیت غـریـنتش الـمتوسـط * GMT  . یسـتخدم رواد الـفضاء حـركـات الـنجوم و یـسمون الـوقـت الـناتـج بـالـوقـت  الـمداري 
ephemeris  ( أو أحـد خـالئـفه ) . الـمراقـب الـذي یسـتخدم سـاعـته الـشخصیة یـسمي  الـقراءة زمـنه الـخاص ، و غـالـبا یسـتخدم 

في نظریة النسبیة .  

لیسـت كـل حـركـة هـي مـعیار جـید لـلزمـن . فـي عـام 2000  فـإن دوران األرض (صـفحة 453 ) لـم یـعد یسـتغرق 400 86 ثـانـیة  
كـما فـي عـام 1900 ، و لـكن 400.002 86 ثـانـیة . هـل یـمكنك اسـتنتاج فـي أي سـنة سـیكون عـید مـیالدك مـزاحـا یـومـا كـامـال عـن 

(التحدي الثالث و األربعین ) الوقت المتوقع البالغ    400 86 ثانیة   ؟ 

كـل طـرق تـعریـف الـزمـن كـانـت بـالـتالـي تسـتند إلـى مـقارنـات الحـركـة مـن أجـل أن نـجعل الـمفهوم دقـیقا ومـفیدا قـدر اإلمـكان ، فـإنـه 
یتم اختیار  المرجع القیاسي للحركة ومن أجله یتم تعریف تتابع قیاسي و استمرار / فترة قیاسیة .  

الجهاز الذي یقوم بهذا العمل یدعى الساعة . و یمكننا بالتالي أن نجیب على سؤااللفقرة  بعنوان :  

الزمن  هو ما نقراه من الساعة . -

الحـظ أن كـل الـتعاریـف لـلزمـن المسـتخدمـة  فـي فـروع مـختلفة مـن الـفیزیـاء مـكافـئة لهـذا و ال یـمكن  إیـجاد أي تـعریـف أعـمق أو 
أكـثر أسـاسـیة ** . الحـظ أن كـلمة "لحـظة " هـي فـي الـواقـع مسـتنتجة مـن كـلمة حـركـة . الـلغة تـتبع الـفیزیـاء فـي هـذه الـحالـة . و 
مـن الـمدهـش ، أن تـعریـف الـزمـن الـمعطى اآلن هـو نـهائـي ، سـوف لـن یـتغیر أبـدا و ال حـتى فـي أعـلى قـمة جـبل الحـركـة . و هـذا 
مدهش  للوهلة األولى ألن العدید من الكتب قد كتبت حول طبیعة الزمن . و بدال من ذلك یجب أن تبحث في طبیعة الحركة .   

- كل ساعة تذكرنا أنه من أجل فهم الزمن یجب أن نفهم الحركة .  

لـكن هـذا هـو هـدف مشـینا بـأي حـال . وبـالـتالـي فـإنـنا   مخـلوقـون كـي نـكتشف كـل أسـرار الـزمـن كـنتیجة جـانـبیة لـمغامـرتـنا . الـوقـت 
لیس فقط ناحیة من المالحظات ، فهو أیضا وجه من الخبرة الشخصیة .  

حـتى فـي حـیاتـا الـخاصـة األكـثر حـمیمیة ، فـي أفـكارنـا ، شـعورنـا و أحـالمـنا فـإنـنا نـختبر الـتتابـعات و الـفترات . یـتعلم  األطـفال 
ربط هذه الخبرة الداخلیة للزمن مع زمن غالیلیو  

 ----

*توقیت UTC  الرسمي یستخدم لتحدید طور شبكة القدرة ، توقیت االتصال في شركات الهاتف و اإلنترنت  

و إشارة نظام GPS . و األخیرة تستخدم من قبل العدید من أنظمة الترحال حول العالم ، خاصة  

 . www.gpsworld.com في السفن ، الطائرات و الهواتف النقالة . و لمزید من المعلومات زر الموقع

إن الـبنیة الـتحتیة إلعـطاء الـزمـن هـي أیـضا مـهمة مـن أجـل أجـزاء أخـرى مـن االقـتصاد الحـدیـث . هـل یـمكنك أن 
التحدي الثاني و األربعین /  تحدد المجاالت المهمة األخرى .  

   gnomonics المرجع 34 : أقدم الساعات هي الساعات الشمسیة / المزاول . علم صناعتها یعرف بـ

الجدول 7 خواص زمن غالیلیلو 

التعریفاالسم الریاضيالخاصة الفیزیائیةلحظة الزمن

المجلد III ، صفحة 212عنصر الضبطقابلیة التمییز یمكن تمییزه 

http://www.gpsworld.com


  

الـمالحـظات الـخارجـیة ، و اسـتخدام الـخاصـة الـتعاقـبیة لـألحـداث فـي أعـمالـهم . دراسـات أصـل الـزمـن النفسـیة بـینت 
أنـها تـتفق – بـعیدا عـن قـلة الـدقـة فـیها – مـن زمـن الـساعـة * . و إن كـل البشـر األحـیاء بـالـضرورة یسـتخدمـون فـي 
حـیاتـهم الـیومـیة مـفهوم الـزمـن كمجـموع تـتابـع و فـترة / اسـتمرار و هـذه الـحقیقة تـم دراسـتها فـي الـعدیـد مـن األبـحاث .    

مثال ، مصطلح " متى " یوجد في كل لغات العالم (المرجع 38) .  

مـفهوم الـزمـن ضـروري لـلتمییز بـین الـمالحـظات . فـي أي تـتابـع  لـلمالحـظات ، فـإنـنا نـالحـظ أن األحـداث تـالحـق 
بـعضها الـبعض بـانسـیابـیة ، بـشكل ظـاهـر بـدون نـهایـة . و فـي هـذا السـیاق ، فـإن إنسـیابـیة تـعني أن الـمالحـظات الـتي  
لیسـت بـعیدة جـدا   تـمیل ألال  تـكون مـختلفة كـثیرا . و مـع ذلـك بـین لحـظتین ، بـالـقدر الـقریـب الـذي نـالحـظهما ، یـكون 
هـناكـدائـما مـجال مـن أجـل أحـداث أخـرى . الـفترات ، أو الـفواصـل / الـمجاالت الـزمـنیة ، مـقاسـة مـن قـبل أنـاس 
مـختلفین  بـواسـطة سـاعـات مـختلفة تـتفق فـي الـحیاة الـیومـیة ، و أیـضا كـل الـمراقـبین یـتفقون حـول تـرتـیب  تـتابـع 

األحداث .  و الزمن بالتالي فرید في الحیاة الیومیة . و یقول المرء أیضا أن الزمن  مطلق في الحیاة الیومیة .   

الـزمـن ضـروري لـلتمییز بـین الـمالحـظات . ولهـذا السـبب كـل أجهـزة الـمالحـظة الـتي تـمیز بـین الـمالحـظات ، مـن 
األدمـغة إلـى الـدكـتافـون / جـهاز اإلمـالء و كـامـیرات الـفیدیـو لـها سـاعـات داخـلیة . و بـشكل خـاص كـل أدمـغة 
الـحیوانـات لـها سـاعـات داخـلیة  . هـذه الـساعـات الـدمـاغـیة تـسمح لمسـتخدمـیها بـالـتمییز بـین بـیانـات الـحاضـر ، الـقریـب 

و الماضي و  المالحظات .  

عـندمـا درس غـالـیلیلو الحـركـة فـي الـقرن الـسابـع عشـر ، لـم یـكن هـناك بـعد أي سـاعـات تـوقـیت و قـد كـان عـلیه بـالـتالـي 
أن یـصنع واحـدة لـقیاس األزمـنة فـي الـمجال  (التحـدي الـرابـع و األربـعین ) بـین جـزء مـن الـثانـیة و بـضع ثـوان . هـل 

یمكنك تخیل كیف فعل ذلك ؟ 

إذا صـغنا بـدقـة كـل خـواص الـزمـن الـتي نـختبرهـا فـي حـیاتـنا الـیومـیة فـإنـنا نـحصل عـلى الجـدول 7 . و هـذا الـمفهوم 
لـلزمـن یـعرف بـزمـن غـالـیلیلو  . كـل خـواصـه یـمكن الـتعبیر عـنها بـنفس الـوقـت بـوصـف الـزمـن بـمساعـدة األعـداد 

الحقیقیة . 

فـي الـحقیقة ، األعـداد الـحقیقة تـم تـشكیلها مـن قـبل الـریـاضـیین لـیكون لـدیـهم تـمامـا نـفس  (المجـلد III  ، صـفحة 221 ) 
خواص زمن غالیلیلو  كما شرحنا في الفصل حول الدماغ .  

 ---

المجلد V ، صفحة 42 *الدماغ یحتوي ساعات كثیرة . أكثر ساعة دقة للفترات الزمنیة القصیرة هي مؤقت 
الفترة  الداخلي للدماغ ، وهو أكثر دقة مما یتخیل غالبا ، خاصة عندما یدرب . من أجل الفترات الزمنیة بین 

(المرجع 35 ) بضع أجزاء من عشرة من الثانیة ، الالزمة من أجل الموسیقى   وبضع دقائق ، یمكن للبشر أن 
یحققوا دقة في التوقیت تبلغ بضع بالمائة  

المجلد V ، صفحة 364ترتیب تتابع یمكن ترتیبه 

المجلد IV ، صفحة 235القیاسیة قابلیة القیاس تعریف الفترة / االستمرار

یمكن أن یكون له فترة 
متناقصة 

المجلد V ، صفحة 364الكثافة ، االكتمال االستمراریة 

المجلد IV ، صفحة 235القیاسیة قابلیة الجمع السماح للفترات بأن تجمع 

صفحة 237التجانس عدم التغیر التحویلي ال یحتمل المفاجئات 

المجلد III ، صفحة 213عدم المحدودیة الالنهایة ال ینتهي 

متساویة من أجل كل 
المالحظین 

التفردیة المطلق 



  .  t في حال  كل لحظة یوصف بها لحظة زمنیة بواسطة عدد حقیقي ، غالبا تختصر بـ

إن فترة تتابع األحداث یعطى بالتالي بواسطة الفرق بین قیم الزمن للحدث النهائي و الحدث البدائي . سوف نلهو 
بعض الشيء مع زمن غالیلیلو في هذا الجزء من مغامرتنا . لكن مئات السنین من الدراسة الدقیقة بینت أن كل 
خاصة وحیدة من زمن غالیلیوواردة في الجدول 7  هي تقریبیة ، و ال واحدة منها صحیحة بدقة . القصة یمكن 

أن نقصها في بقیة مغامرتنا . 

الساعات  

" الشيء األكثر قیمة الذي یمكن أن ینفقه اإلنسان هو الزمن "  

ثیوفراستوس  

الساعة هي نظام متحرك الذي موضعه یمكن أن یقرأ .  

هناك العدید من أنواع الساعات : ساعات توقیت ، ساعات ذات اثني عشرة ساعة ، ساعات  شمسیة ، ساعات 
قمریة ، ساعات موسمیة . ..الخ و البعض منها مبین في الشكل 19 . و أكثر أنواع هذه الساعات (المرجع 37) 

أیضا توجد في النباتات و الحیوانات ، كما هو مبین في الجدول 8 .  

المرجع 38 / من الممتع أن هناك قاعد ة دقیقة في المملكة الحیوانیة : الساعات الكبیرة تمشي ببطء . كیفیة 
حدوث هذا مبین في الشكل 20 ، و هو مثال آخر لقانون قیاس تفاوت النمو .  

الساعة هي جملة متحركة التي یمكن قراءة موضعها . بالطبع الساعة الدقیقة هي جملة متحركة بشكل منتظم قدر 
اإلمكان ، مع القلیل من االضطراب   الخارجي قدر اإلمكان .  

صناع الساعات هم خبراء في إنتاج الحركة التي هي منتظمة قدر اإلمكان . سوف  (صفحة 181  )  نكتشف 
بعض الحیل فیما یلي . سوف أیضا نستكشف ، الحقا ،  الحدود لدقة  

المجلد V ، صفحة 45 / الساعات .  

هل هناك ساعة مثالیة في الطبیعة ؟ هل الساعات موجودة على اإلطالق ؟ سوف نستمر في دراسة هذه القضایا 
في كل هذا العمل و في النهایة نصل إلى نتیجة مدهشة . لكن عند هذه النقطة سوف نبین نتیجة وسیطة بسیطة : 

نظر ألن الساعات موجودة ، فإنه بشكل ما (التحدي الخامس و األربعون ) یوجد في الطبیعة طریقة ذاتي / 
ضمنیة  ، طبیعیة ، و مثالیة لقیاس الزمن .هل یمكنك رؤیتها؟ 



 !

الشكل 19 أنواع مختلفة من الساعات :  ساعة  شمسیة / مزولة  عالي التقنیة ( قیاسه تقریبا cm 30 ) ، كرونومتر جیب 
بحري ( قیاسه تقریبا cm 6 ) ، مجموعة من الزَّراقِم (قِسْمٌ مِنْ بِدائِیَّاتِ النَّواة)  ، ساعة سیزیوم ذریة  ( قیاسه 

تقریبا cm 4) األقمار الصناعیة الغالیلیة للمشتري . 



الجدول 8 أمثلة على الغیقاعات البیولوجیة و الساعات 

الفترة / الدورالنظام الذبذبة / االهتزازالكائن الحي

یعرف في أي اتجاه یهرب من موضع جندب الرمل 
الشمس أو القمر 

یوماوي 

أمواج غاما في الدماغ  البشر 

أمواج ألفا في الدماغ  

المعدل القلبي  

أمواج دلتا في الدماغ  

دوران الدم 

اإلیقاعات الدوریة الخلویة  

دور النوم لحركة العین السریعة 

الدورة األنفیة   

دورة النمو الهرموني  

 ، ( SCN) نواة فوق التصالبة

تركیز الهرمون الیوماوي 

درجة الحرارة ، ..الخ تؤدي إلى تأخر الدفع  

ساعة الجلد  

الدورة الشهریة  

التقدم في العمر

 0.023 – 0.03 s

 0.08-0.13 s

 0.3-1.5 s

 0.3-10 s

 30s

 1 – 2 ks

 5.4 ks

 4 -9 ks

 11 ks

 90ks

یوماویة 

 2.4(4) Ms

3.2(3)Gs

ms 30ضربات الجناح الذباب الشائع 

ms 34ضربة الجناح من أجل المغازلة ذباب الفاكهة 

أكثر الحشرات ( مثل الیعاسیب ، 
ذباب الفاكهة ) 

كشف اقتراب الشتاء ( السبات ) وفق 
طول قیاس الیوم مما یقدح تغیرات 

استقالبیة 

سنویا 

تركیز األدینتوزین ثالثي الفوسفات العوالق 
ATP

یوماوي تشكل الغبیرات العفن 

یوماويفتح و إغالق الزهرة العددي من النباتات المزهرة 

ساعة فتح الزهرة ، یقدها طول الیوم نبات التبغ 
وقد اكتشف في عام 1920 من قبل 

Garner & Allard

سنوي 

الحركة المحیطیة  الصمغ العربي 
 Circumnutation

النمو

یوماوي  

بضع ساعات 



 !

الشكل 20 مقدار اإلیقاع البیولوجي منسوبا للحجم في الثدییات كلها ذات قیاس أكثر أو  أقل من ربع قوة الكتلة . 

لماذا تمشي الساعات باتجاه الیمین ؟ 

التحـدي الـسادس و األربـعون كـم الـزمـن عـند الـقطب الـشمالـي اآلن ؟ أكـثر الحـركـات الـدورانـیة فـي مـجتمعنا ، مـثل السـباقـات 
الـریـاضـیة ، الـخیل ، الـدراجـات أو سـباقـات الـتزلـج  تـدور بـعكس عـقارب الـساعـة * الـریـاضـیون یـسمون هـذا بـاتـجاه الـدوران 
اإلیـجابـي . كـل سـوبـر مـاركـت یـقود زبـائـنه بـاتـجاه عـكس عـقارب الـساعـة عـبر الـصالـة ، لـماذا ؟ . أكـثر الـناس أیـامـن /  
یسـتخدمـون یـدهـم الـیمنى و الـید الـیمنى لـدیـها حـریـة أكـبر عـند خـارج الـدائـرة . بـالـتالـي مـنذ آالف الـسنین   خـلت فـإن سـباقـات 

s 200 دوران الورقة جانبیا نبات التلغراف 

نبات Frosythiaاألوربي ، المعلق ،   
spectabilis ، viridissima

تذبذب بتالت الزهرة ، اكتشف من قبل 
Van Gooch 2002

5.1 ks



الـعربـات فـي السـتادات / الحـلبات  كـانـت تـتم بـعكس اتـجاه عـقارب الـساعـة . بـالـنتیجة كـل سـباقـات السـتاد / الحـلبات مـا تـزال تـفعل 
ذلـك حـتى الـیوم و أن الـعدائـین یتحـركـون عـكس عـقارب الـساعـة . لـنفس السـبب ، األدراج الحـلزونـیة فـي الـقالع  مـعمولـة بـطریـقة 

تساعد األیامن ، عادة من األعلى ، بحیث یمسك الشخص بیده باتجاه الخارج .  

مـن نـاحـیة أخـرى ، الـساعـة تـحاكـي ظـل الـساعـات الشمسـیة / الـمزاول  ، مـن الـواضـح أن هـذا صـحیح فـي نـصف الـكرة الـشمالـي 
فـقط وفـقط بـالنسـبة لـلساعـات  الشمسـیة / الـمزاول  عـلى األرض ، الـتي كـانـت األكـثر شـیوعـا . ( الخـدعـة الـقدیـمة لتحـدیـد الـشمال 
بـاإلشـارة لـعقرب الـساعـة لـساعـة أفـقیة بـاتـجاه الـشمس و تـنصیف الـزاویـة بـینها و اتـجاه الـساعـة 12 الـذي ال یـنجح  فـي نـصف 
الـكرة الـجنوبـي – لـكن هـناك یـمكنك أن تحـدد الـشمل بهـذه الـطریـقة ) . هـكذا كـل سـاعـة تسـتمر بـشكل ضـمني بـبیان فـي أي نـصف 
كرة تم اختراعها . باإلضافة لذلك ، أیضا تخبرنا أن المزاول  على الجدران أتت مـتأخرة أكثر من تلك التي على األرض .  

هل یتدفق الزمن ؟  

" ال یـمكننا أن نـقارن أي عـملیة مـع مـرور الـزمـن – لـیس هـناك شـيء كهـذا  - لـكن یـمكن بـواسـطة عـملیة أخـرى ( مـثال بـواسـطة 
علم كرونومتر ) " 

لودفیج فیتجنشتاین ، تراكتاتوس 6.3611   

" إذا كان الزمن نهرا فما هو سریره ؟ "  

إن تـعبیر تـدفـق الـزمـن ، غـالـبا یسـتخدم إلعـطاء فـكرة أنـه فـي الـطبیعة أي تـغیر یـتلوه  تـغیر فـي شـكل مسـتمر و ثـابـت . و لـكن عـن 
طـریـق تـدفـق عـقارب الـساعـة فـإن الـزمـن نـفسه ال یـتغیر .    الـزمـن هـو مـفهوم طـرح خـصیصا لـیصف تـدفـق األحـداث حـولـنا                
و هـو ال یـتدفـق بـنفسه و لـكنه یـصف الـتدفـق . الـزمـن ال یـتقدم . الـزمـن لـیس خـطیا و ال دوریـا . فـكرة أن الـزمـن یـتدفـق هـي مـثل 

إعاقة فهم الطبیعة في فكرة (المجلد III ، صفحة 72  ) أن المرایا تبدل الیمین  و الیسار .   

إن االسـتخدام غـیر الـمضلل لـلتعبیر الـخاطـئ لـتدفـق الـزمـن قـد انتشـر أوال  (الـمرجـع 39 )  بـواسـطة بـعض الـمفكریـن اإلغـریـق 
ومـرة أخـرى مـن قـبل نـیوتـن . و مـا یـزال مسـتمرا كـان أرسـطو حـذرا فـي الـتفكیر مـنطقیا ، و أشـار  إلـى سـوء هـذا الـفهم ،                 
و الـعدیـد قـامـوا بـذلـك بـعده . عـلى أن الـتعابـیر مـثل انـعكاس الـزمـن ، عـدم قـابـلیة انـعكاس الـزمـن و الـكثیر أسـاؤوا اسـتخدام سـهم 

الزمن الذي ما زال شائعا . تماما اقرأ مجلة علمیة شعبیة  

 ---

*االستثناءات الملحوظة هي األكثر ولكن لیس كلها ، سباقات الفورمیوال 1  

التحـدي الـسابـع و األربـعین e/ مـختارة بـشكل عـشوائـي . الـحقیقة هـي أن: الـزمـن ال یـمكن أن یـعكس ، فـقط الحـركـة یـمكن أو 
بـشكل أكـثر دقـة سـرعـات األجـسام فـقط ، الـزمـن ال یـملك سـهما ، الحـركـة فـقط تـملك  و لـیس تـدفـق الـزمـن الـذي یسـتطیع البشـر 
إیـقافـه لـكن حـركـة كـل األشـیاء فـي الـطبیعة . وبـشكل (الـمرجـع 40 )  ال یـصدق هـناك حـتى كـتب كـتبت مـن قـبل فـیزیـائـیین 
مـحترمـین الـذیـن درسـوا أنـواعـا مـختلفة  مـن أسـهم الـزمـن و قـارنـوهـا مـع بـعضها الـبعض . و مـن الـمتوقـع أنـه لـن تسـتخلصأي 

نتیجة  ذات صلة أو جدیدة .    



- الـزمـن  ال یـتدفـق . فـقط األجـسام تـتدفـق الـزمـن ال یـملك اتـجاهـا . الحـركـة تـملك . لـنفس السـبب ، الـتعابـیر الـعامـیة مـثل بـدایـة ( أو 
نهایة ) الزمن یجب تجنبها . إن خبیر الحركة یترجمها ویحولهاإلة بدایة ( أو نهایة ) الحركة .  

ما هو الفراغ ؟  

إن طرح األعداد مثل اإلحداثیات ...  

هو عمل عنیف  

هیرمان ویل فیلسوف الریاضیات و العلوم الطبیعیة * 

مـتى مـیزنـا جـسمین عـن بـعضهما الـبعض ، مـثل نجـمین ، فـإنـنا أوال نـمیز مـوضـعهما . و نـحن نـمیز الـمواضـع بـواسـطة حـواس 
الـرؤیـة ، الـلمس ، الـتصور و الـسمع . و الـموضـع بـالـتالـي هـو نـاحـیة مـهمة مـن الـحالـة الـفیزیـائـیة لـلجسم . إن الـموضـع یـؤخـذ ألحـد 
الـجسمین كـل مـرة . الـمواضـع محـدودة . إن مجـموعـة الـمواضـع الـمتاحـة ، الـتي تـسمى الـفراغ / الـفضاء الـمادي تـعمل كـحاویـة               

و خلفیة .  

إن الـخاصـة الـمرتـبطة بـشكل وثـیق بـالـفضاء / الـفراغ  و الـموضـع هـو الحجـم ، و هـو مجـموعـة الـمواضـع الـتي یـشغلها 
جـسم .األجـسام الـصغیرة تـشغل فـقط مجـموعـات جـزئـیة مـن الـماضـع الـمشغولـة مـن قـبل األجـسام األكـبر . و سـوف نـناقـش 

(صفحة 52) الحجم بتفضیل أكبر بعد وقت قصیر .  

كـیف نسـتنتج الـفراغ مـن الـمالحـظات / الـقیاسـات ؟ خـالل الـطفولـة ،فـإن البشـر ( و أكـثر الـحیوانـات األعـلى ) تـتعلم مـن أن تجـمع 
كـل الـتصورات الـمختلفة لـلفرغ و هـي الـمرئـیة ، اللمسـیة و الـسمعیة ، الحـركـیة الحسـیة ، الـدهـلیزیـة ... الـخ فـي مجـموعـة واحـدة  
منسجـمة ذاتـیا مـن الـخبرات و الـوصـف . نـتیجة هـذه الـعملیة الـتعلیمیة هـي الـمفهوم الـمؤكـد لـلفراغ فـي الـدمـاغ . و فـي الـحقیقة ، 
الـسؤال " أیـن " ؟ یـمكن أن یـسأل و یـجاوب عـلیه   فـي كـل لـغات الـعالـم . و لـكونـه أكـثر دقـة فـإن الـبالـغین یسـتنتجون الـفراغ مـن 
قـیاسـات بـعیدة . و مـفاهـیم الـطول ، الـمساحـة ، الحجـم ، الـزاویـة و الـزاویـة الحجـمیة كـلها تسـتنتج بـمساعـدتـهم . إن الـمقییسن 
الـهندسـیین ، الـمساحـین ، الـمعماریـین ، رواد الـفضاء ، بـائـعي الـسجاد و مـنتجي الـمقایـیس یسـتندون فـي مـهنتهم إلـى قـیاسـات 

المسافة .    

الـفراغ یـتشكل مـن كـل عـالقـات الـموضـع و الـمسافـة بـین األجـسام بـاسـتخدام أدوات الـقیاس . طـور البشـر مـقایـیس -
المسافة لتحدید المسافات و األحجام بالدقة الممكنة .  

  ---

هـیرمـان  ویـل (1955- 1885 ) كـان أحـد الـریـاضـیین األكـثر أهـمیة فـي عـصره  و أیـضا فـیزیـائـي نـظري  مـهم . ولـقد كـان أحـد 
آخـر الـعلماء فـي كـال الـحقلین ، و هـو مـن الـمساهـمین فـي نـظریـة الـكم و النسـبیة ، وهـو أبـو نـظریـة مـصطلح  الـقیاس و مـؤلـف 

العدید من الكتب الشائعة .   



 !

الشكل 21 إثباتین أن الفراغ له ثالثة أبعاد : التیه الدهلیزي في األذن الداخلیة   للثدییات ( هنا البشر ) ذو ثالث قنوات  و عقدة . 

مـقایـیس الـمسافـة تـعمل جـیدا فـقط إذا كـانـت مسـتقیمة . ولـكن عـندمـا عـاش البشـر فـي الـغابـات لـم یـكن هـناك أجـسام مسـتقیمة 
حولهم . و لم یوجد مساطر مستقیمة و ال أدوات مستقیمة و ال شيء. 

التحـدي الـثامـن و األربـعین / الـیوم إن مخـطط الـمدیـنة هـو  أسـاسـا مجـموعـة مـن الخـطوط المسـتقیمة . هـل یـمكنك وصـف كـیف 
حـقق البشـر هـذا ؟ حـالـما خـرج البشـر مـن الـغابـة ، مـع مـقایـیسهم الـمتریـة الـمصنوعـة حـدیـثا ، فـقد جـمعوا مجـموعـة كـبیرة مـن 
الـنتائـج  . الـنتائـج األسـاسـیة  واردة فـي الجـدول 9 وهـي تـؤكـد بـسهولـة بـواسـطة الـخبرة البشـریـة . بـشكل خـاص ، األجـسام الـتي 
یـمكن أن تـأخـذ مـوضـعا فـي شـكل مسـتمر  واضـح: و هـناك فـي الـحقیقة مـزیـد مـن الـمواضـع أكـثر مـن أن یـعد .* الحجـم یـتم 
الـحصول عـلیه بـتعریـف الـمساقـة بـین مـواضـع مـختلفة تـعرف بـالـطول أو بـاسـتخدام حـقل الـرؤیـة  الـذي یـأخـذه جـسم عـندمـا یـلمس      
و الـذي یـعرف بـمساحـة سـطحه . الـطول و الـمساحـة یـمكن قـیاسـها بـمساعـدة الـمقیاس الـمتري . ( نـتائـج الـقیاس الـمختارة مـعطاة 
فـي الجـدول 10 ، بـعض أجهـزة قـیاس الـطول مـبینة فـي الـشكل 23 ) . إن طـول األجـسام مسـتقل  عـن الـشخص الـذي یـقیسها ،     
و عـن مـوضـع األجـسام و تـوضـعها . و فـي الـحیاة الـیومـیة فـإن مجـموع الـزوایـا فـي أي مـثلث یـساوي زاویـتین قـائـمتین . ولـیس 

هناك حدود للمسافات ، األطول و بالتالي الفراغ .  

تـبین لـنا الـخبرة أن الـفراغ لـه ثـالثـة أبـعاد ، ویـمكننا تـعریـف تـتابـعات الـمواضـع فـي ثـالثـة طـرق مسـتقلة . فـي الـحقیقة األذن 
الـداخـلیة ( عـملیا ) لـكل الـفقاریـات لـها ثـالث قـنوات نـصف دائـریـة الـتي تـتحسس لـتسارع الـجسم فـي األبـعاد الـثالثـة لـلفراغ كـما 
هـو مـبین فـي الـشكل **21 . بـشكل مـشابـه فـإن كـل عـین بشـریـة تتحـرك (التحـدي الـتاسـع و األربـعین ) بـواسـطة ثـالثـة أزواج مـن 
الـعضالت . ( لـماذا ثـالثـة ؟ ) و هـذا دلـیل آخـر عـلى أن الـفراغ لـه ثـالثـة أبـعاد وهـي تـتم بـواسـطة أربـطة : إذا كـان الـفراغ لـه أكـثر 
مـن ثـالثـة أبـعاد ، فـإن األربـطة لـن تـكون مـفیدة ، ألن الـعقد تـوجـد فـقط فـي الـفراغ ثـالثـي األبـعاد . لـكن لـماذا یـكون لـلفراغ أبـعاد 
ثـالثـیة ؟ هـذا هـو أحـد األسـئلة األكـثر صـعوبـة فـي الـفیزیـاء . نـحن نـتركـه مـفتوحـا فـي الـوقـت الـحاضـر . یـقال غـالـبا أن الـتفكیر فـي 

أربعة أبعاد مستحیل . و هذا خطأ . حاول فقط .  

 ---

 . III من أجل تعریف عدم قابلیة العد ، أنظر الصفحة 215 في المجلد*

  **الحظ أن القول أن الفراغ له ثالثة أبعاد یقتضي أن الفراغ مستمر ، الریاضي  

و الفیلسوف Luitzen BROUWER ( ولد في Overschie  في 1881  و توفي 1966 في Blaricum  )أظهر أن 
قابلیة تحدید األبعاد هي فقط مفیدة من أجل المجموعات المستمرة . 



الجدول 9 خواص الفراغ / الفضاء الغالیلي 

التحـدي الخـمسون / مـثال هـل  یـمكنك تـأكـید أنـه فـي األبـعاد األربـعة  الـعقد هـي مسـتحیلة ؟  مـثل الـفواصـل الـزمـنیة ، فـإن فـواصـل  
الـطول یـمكن وصـفها بـشكل أكـثر دقـة بـمساعـدة  األعـداد الـحقیقیة . مـن أجـل تبسـیط االتـصال فـإنـه تسـتخدم واحـدات مـعیاریـة ، 
بـحیث أن كـل شـخص یسـتخدم نـفس األعـداد مـن أجـل نـفس الـطول . الـواحـدات تـدعـنا نسـتكشف الـخواص الـعامـة  لـلفراغ اإلقـلیدي 
تجـریـبیا : الـفراغ  ، حـاویـة األجـسام هـي مسـتمرة  ، ثـالثـیة األبـعاد ، مـتماثـلة الـمناحـي ، مـتجانـسة ، ال نـهائـیة ، اإلقـلیدیـة و الـتفرد 
أو الـمطلقیة . فـي الـریـاضـیات ، فـإن بـنیة أو الـمفهوم الـریـاضـي ذو كـل الـخواص الـتي ذكـرت لـلتو تـدعـى الـفراغ اإلقـلیدي ثـالثـي 

األبعاد . إن عناصره  النقاط( الریاضیة ) موصوفة بواسطة بارامترات حقیقیة  ثالثة . و هي تكتب عادة بالشكل :     

 !

وهـي تـعرف بـاإلحـداثـیات . و هـي تحـدد و تـرتـب مـوقـع نـقطة فـي الـفراغ . ( مـن أجـل صـفحة 80 / الـتعریـف الـدقـیق  لـلفراغـات 
اإلقلیدیة أنظر أدناه ) .  

مـا هـو مـوصـوف هـنا فـقط فـي نـصف صـفحة اسـتغرق 2000 عـامـا لـلوصـول إلـیه بـشكل أسـاسـي بسـبب أن مـفاهـیم األعـداد 
الـحقیقیة و اإلحـداثـیات كـان یـجب أن تـكتشف أوال . أول شـخص وصـف الـنقاط فـي الـفراغ كـان الـریـاضـي الشهـیرو الـفیلسوف  

رینیه دیكارت * الذي سمیت باسمه (1 ) اإلحدثیات الدیكارتیة .  

مـثل الـزمـن فـإن الـفراغ هـو مـفهوم ضـروري لـوصـف الـعالـم . فـي الـحقیقة الـفراغ یـطرحـتلقائـیا عـندمـا نـصف الـحاالت لـلعدیـد مـن 
األجـسام . مـثال عـندمـا الـعدیـد مـن الـكرات تـقع عـلى طـاولـة بـلیاردو فـإنـنا ال یـمكننا تـجنب اسـتخدام الـفراغ لـوصـف الـعالقـات 

بینها . و لیس هناك طریقة لتجنب استخدام المفاهیم الفراغیة عند الحدیث عن الطبیعة .  

 ---

النقاط أو المواضع في 
الفراغ

التعریفاالسم الریاضيالخاصة الفیزیائیة

المجلد III  ، صفحة 212عنصر مجموعة قابلیة التمییز یمكن تمییزها 

یمكن جمعها إذا كانت على 
خط واحد 

المجلد V  ، صفحة 364ترتیب تتابع

المجلد V  ، صفحة 363الطبولوجیا شكل یمكن تشكیل األشكال 

تقع على طول ثالثة 
اتجاهات مستقلة 

صفحة 80 ـ المجلد IV ، 3 أبعاد إمكانیة العقد 
صفحة 234

یمكن أن یكون لها مسافة 
متناقصة  

المجلد V  ، صفحة 364كثافة ، اكتمال  استمراریة 

المجلد IV  ، صفحة 235القیاس قابلیة القیاس تعریف المسافات

المجلد IV  ، صفحة 235القیاس قابلیة الجمعالسماح بإضافة االنتقاالت 

صفحة 90الفراغ اإلقلیدي الجداء السلمي  تعریف الزوایا 

التجانسعدم التغیر في االنتقالال تتضمن مفاجئات 

المجلد III  ، صفحة 213عدم المحدودیةالنهایة ال یمكن أن تتجاوز أي نهایة 

معرفة من أجل كل 
المراقبین

صفحة 52التفرد / الوحداینة المطلقیة



ریـنیه دیـكارت أو كـارتـیزیـوس : ( ولـد فـي 1596  فـي La Haye و تـوفـي فـي 1650 فـي سـتوكـهولـم ) ،هـو ریـاضـي                      
و فـیلسوف قـائـل الـعبارة الشهـیرة " أنـا أفـكر إذا أنـا مـوجـود " . و فـي رأیـه فـإن هـذه الـعبارة هـي الـعبارة الـوحـیدة الـتي یـمكن 

لإلنسان أن یكون متأكد بشأنها .  

 !

الشكل 22 رینیه دیكارت (1650- 1569 )  

حـتى بـالـرغـم مـن أنـنا بـحاجـة لـلفراغ للحـدیـث عـن الـطبیعة ، مـا یـزال مـن الـمهم الـسؤال لـماذا هـذا مـمكن . مـثال نـظرا ألن الـعدیـد 
مـن طـرق  قـیاس الـمسافـة مـوجـودة – فـإن بـعضها الـواردة فـي الجـدول 11 – ونـظرا ألنـها كـلها تـعطي نـتائـج مـتوافـقة ، یـجب أن 
تـكون طـریـقة طـبیعیة أو (التحـدي الـحادي و الخـمسین ) مـثالـیة  لـقیاس الـمسافـات ، األحـجام  و االسـتقامـات . هـل یـمكن أن تجـد 

ذلك ؟  

كـما فـي حـال الـزمـن ، كـل مـن خـواص الـفراغ الـواردة یـجب أن تـدرس . و مـرةثـانـیة ، الـمالحـظات الـدقـیقة سـتبین أن كـل خـاصـة 
هـي تـقریـب . و فـي كـلمات أبسـط و أكـثر قـسوة كـلها خـاطـئة . وهـذا یـؤكـد قـول Weyl فـي بـدایـة هـذه الـفقرة . فـي الـحقیقة قـولـه 

حول العنف مرتبط بطرحاألعداد التي تخبرنا بها كل غابة في العالم . بقیة مغامرتنا ستبین هذا .  

هل الفراغ و الزمن مطلقان أم نسبیان ؟   

في الحیاة الیومیة ، فإن مفاهیم الفراغ الغالیلي و الزمن تشمل ناحیتین متعاكستین ، التباین لوّن كل مناقشة لعدة قرون . من 
ناحیة أخرى الفراغ و الزمن تعبر عن شيء ما غیر متغیر و ثابت ، و كالهما یعمالن مثل حاویات كبیرة من أجل كل 

األشیاء و األحداث التي توجد في الطبیعة . و عندما ینظر إلیها بهذا الشكل فإن الفراغ و الزمن یكون لهما وجود بذاتهما . 
وبهذا المعنى یمكن للمرء القول  أنهما أساسیان أو مطلقان . من ناحیة أخرى ، الفراغ و الزمن أداتان للوصف اللتان 

تسمحان لنا بالحدیث عن العالقات بین األجسام . و بهذا الشكل ، فهما ال یملكان أي معنى عندما یفصال عناألجسام ، وفقط 
ینتجان عن العالقات  بین األجسام ، وهما مشتقان ، مترابطان أو(التحدي الثاني و الخمسون e ) نسبیان .  أي هذه اآلراء 
تفضل ؟ إن نتائج الفیزیاء قد مالت بشكل مغایر لرأي أو آخر . وسوف نكرر هذا التغیر في كل (المرجع 41 ) مغامرتنا 

حتى نجد الحل . و من الواضح  أن هذا سیؤدي إلى خیار ثالث .  

الحجم – لماذا الطول و المساحة توجد و لكن الحجم ال یوجد  الناحیة المركزیة في  األشیاء هي حجمها .    كطفل صغیر 
دون سن المدرسة ، كل إنسان  یتعلم كیفیة استخدام خواص الحجم و الفراغ في عملهم . و كبالغین یبحثون عن الدقة ، 

بتعریف المساقة بأنها الفرق بین إحداثیین تسمح لنا بتعریف الطول بشكل موثوق . استغرق األمر مئات السنین  الكتشاف 
أن هذا لیس صحیحا .  

 ---

*القیاس هو أفضل (شيء ) ، كلیوبولوس ( BCE 550-620 ) من لیندوس كان رجال آخر من الحكماء السبعة   

الجدول  10 بعض قیم المسافة المقاسة 

المسافةالمالحظة

m 85-10 ( محسوبة فقط ) طول موجة كومبتون للمجرة 

m 35-10طول بالنك ، أقصر طول قابل للقیاس 



و الـعدیـد مـن الـدراسـات فـي الـفیزیـاء و الـریـاضـیات أدت إلـى مـضاعـفات الـقضایـا الـفیزیـائـیة  بـدأت بـسؤال بسـیط مـدهـش سـئل مـن 
قبل لویس  ریتشاردسون: *كم طول الساحل البریطاني ؟  

 l بـمتابـعة الـساحـل عـلى خـارطـة بـاسـتخدام مـقیاس مـسافـة  ،وهـو جـهاز مـبین فـي الـشكل 24 ، وجـد ریـتشاردسـون أن الـطول
للساحل یعتمد على المقیاس ( لیكن 000 1:10 أو 000 1:500 ) للخارطة المستخدمة :  

 !

( وجد ریتشاردسون أسس أخرى لسواحل أخرى ) . العدد l0  هو الطول  في المقیاس 1:1 .  إن النتائج األساسیة هي أنه 
كلما كانت الخارطة أكبر كلما كان الساحل أطول . ماذا یحدث إذا ازداد مقیاس الخارطة حتى أكثر من حجم األصل ؟  

الطول سیزداد أكثر من كل الحدود . هل یمكن للساحل أن یكون له فعال طول ال نهائي ؟ نعم یمكن . في الحقیقة الریاضیون 
وصفوا مثل هذه المنحنیات ، و الیوم یسمون هذا  المنحنیات المغلقة fractals . العدد الالنهائي منها یوجد و الشكل 25 

یبین أحد األمثلة ** 

fm 1قطر البروتون 

pm(18)2.426310215طول موجة كومبتون لإللكترون 

11pmأصغر ذبذبة هواء قابلة للكشف من قبل األذن البشریة

30pmحجم ذرة الهیدروجین 

µm 0.2حجم جرثومة صغیرة 

µm 0.8 – 0.4طول موجة الضوء المرئي

 µm 5نصف قطر شفرة الحالقة 

µm 20النقطة : قطر أصغر جسم مرئي بالعین المجردة 

µm 80-30قطر الشعرة البشریة ( الرفیعة إلى الثخینة)

2mالطول الكلي  لـ DNA في الخلیة البشریة

Armillaria ostoyae 3أكبر شيء حي ، فطر km

m 427أطول رمیة بشریة ألي جسم ، باستخدام رامي معكوف  

828mأعلى بناء من صنع البشر ، برج خلیفة 

تقریبا km 5أكبر شبكة عنكبوت في المكسیك 

m (6)40075014.8طول خط االستواء لألرض 

km 104. 16-4الطول الكلي لألوعیة الدمویة لإلنسان ( تقدیرا )

km 105. 8-1.5الطول الكلي للخالیا العصبیة لإلنسان ( تقدیرا )

m (30)14959787061المسافة المتوسطة للشمس 

Pm 9.5السنة الضوئیة 

Em 10المسافة إلى نجم نوعي لیال 

Zm 1حجم المرجة 

Zm 28المسافة لمجرة األندرومیدا / المرأة المسلسلة

Ym 125أكثر األجسام المرئیة بعدا 



 ---

*لویس فراي ریشتاردسون ( 1953-1881 ) فیزیائي إنجلیزي و عالم نفس 

 **أكثر هذه المنحنیات هي متشابهة مع بعضها ، وهي تتبع قوانین تناسب ،مشابهة لما ذكر أعاله  

 !

الشكل 23 ثالثة أجهزة میكانیكیة ( بیاكولیس ، میكرومتر ، شارب ) و ثالثة بصریة ( العینین ، اللیزر ، و الستارة 
الضوئیة ) لقیاس الطول و المسافة . 

التحدي الثالث و الخمسون e / هل یمنك إنشاء واحد آخر ؟  



 ---

مصطلح فراكتال ، ناتج عن الریاضي Benoit Mandelbrot   ویشیر إلى خاصة غریبة : في معنى معین ، لدیهم عدد 
غیر صحیح من D  لألبعاد ، بالرغم من كونها أحادیة البعد من حیث البنیة / اإلنشاء .  

رأى Mandelbrot    أن البعد غیر الصحیح كان مرتبطا باألس e لریتشاردسون بالشكل D = 1+e ،المرجع 42 / 
وبالتالي یعطي D =1.25 في المثال أعاله . و العدد D یختلف من حالة ألخرى . و تعطي القیاسات قیمة D = 1.14 من 
أجل حدود أراضي دولة البرتغال D = 1.13 من أجل الساحل األسترالي و D= 1.02 من أجل ساحل جنوب أفریقیا .     

  

الجدول 11 أجهزة قیاس الطول في األنظمة البیولوجیة و الهندسیة 

المجالالجهازالقیاس

البشر  

قیاس شكل الجسم مثل مسافة 
اإلصبع ، موضع العین ، مسافة 

األسنان 

mm - 2 m 0.3حساسات عضلیة 

m 100-1الرؤیة الستریوسكوبیة قیاس مسافة الجسم

1000m- 0.1تأثیر صدى الصوت قیاس مسافة الجسم

الحیوانات  

قیاس حجم الثقب / الحفرة 
حتى m 0.5الشارب 

قیاس مسافة المشي من قبل نمل 
الصحراء

حتى m 100عداد خطوات 

قیاس مسافة الطیران من قبل نحل 
العسل

حتى km 3العین 

قیاس مسافات السباحة من قبل 
القروش

حتى km 1000خارطة الحقل المغناطیسي  

حتى  m 2حساس أشعة تحت الحمراء قیاس مسافة الفریسة من قبل الثعابین

قیاس مسافة الفریسة من قبل الخفافیش 
، الدالفین و الحیتان الحدباء  

حتى m  100  السونار 

1000m – 0.1الرؤیة قیاس مسافة الفریسة من قبل العصافیر 

اآلالت 

قیاس مسافة الجسم بواسطة  اللیزر
Mm 400 - 0.1انعكاس الضوء 

km 50 – 0.1صدى الرادیو قیاس مسافة الجسم بواسطة   الرادار 

µm- 50 km 0.5مقیاس التداخل الضوئي قیاس طول الجسم 



 !

الشكل 24 مقیاس انحناء أو مسافة 

 !

الشكل 25 مثال على فراكتال : منحني مشابه لنفسه ذو طول ال نهائي ( أقصى الیمین ) و بنیته 

الـطول لـه ثـالثـة خـواص . كـان الـریـاضـي Giuseppe Vitali  أول مـن اكـتشف أنـه مـن الـممكن قـطع مـقطع مـن طـول  l إلـى 
قـطع الـتي یـمكن إعـادة تجـمیعها – بمجـرد إزاحـتها فـي اتـجاه الـقطعة / الـمقطع – فـي مـقطع خـط بـطول 2 . حـیث تسـتطیع إیـجاد 

مثل هذا التقسیم باستخدام الملحوظة أنه من الممكن فقط (التحدي الرابع و الخمسون d  /) استخدام قطع بعدد غیر منته . 

للتلخیص  

الـطول مـوجـود و لـكن الـطول مـعرف جـیدا فـقط مـن أجـل الخـطوط المسـتقیمة أو ذات االنـحناء الـلطیف ولـكن لـیس مـن -
أجل الخطوط   المعقدة ، أو الخطوط التي یمكن تقطیعها إلى  عدد ال نهائي من القطع .  

بـالـتالـي نـحن نـتجنب الـفراكـتال و الـمنحنیات ذات الـشكل الـغریـب فـیما یـلي و سـوف نـنتبه بـشكل خـاص عـند الحـدیـث حـول 
الـقطع الـصغیرة بـشكل ال مـتناهـي . و هـذه هـي االفـتراضـات الـرئیسـیة فـي أول خـمسة مجـلدات مـن هـذه الـمغامـرة و عـلینا 

أبدا أال ننساها .  

سـوف نـعود إلـى هـذه االفـتراضـات فـي آخـر جـزء مـن مـغامـرتـنا . فـي الـحقیقة كـل هـذه الـمشاكـل تـتالشـى مـقارنـة مـع الـمشكلة 
الـتالـیة : عـمومـا الـمساحـة و الحجـم یـتم تـعریـفها بـاسـتخدام الـطول . عـل تـعتقد أن هـذا سهـل ؟ إنـك مخـطئ ،وأیـضا أنـت 
ضـحیة ألحـكام مسـبقة انتشـرت فـي الـمدارس حـول الـعالـم . لـتعریـف الـمساحـة والحجـم بـدقـة ، فـإن تـعریـفها یـجب أن یـكون 
لـه خـاصـتین : الـقیم یـجب أن تـكون قـابـلة للجـمع ، أي مـن أجـل المجـموعـات المنتهـیة و غـیر المنتهـیة مـن األشـیاء ، فـإن 
الـمساحـة الـكلیة و الحجـم یـجب أن یـكونـوا مجـموع الـمساحـات و الـحجوم لـكل عـنصر مـن المجـموعـة ، و الـقیم یـجب أن 
تـكون دقـیقةأي   إذا قـسمنا مـساحـة أو حجـم إلـى قـطع و أعـدنـا تـرتـیب الـقطع ، فـإن الـقیمة یـجب أن تـبقى نـفسها . هـل هـذه 

التعاریف ممكنة ؟ بمعنى آخر هل مثل هذه المفاهیم للحجم و المساحة موجودة ؟  

قیاس مسافة النجم ، المجرة أو 
الكوازر 

حتى Ym 125تناقص الشدة 

حتى m 18- 10 مسرعقیاس حجم الجزیئة 



 a & لمسـتطیل بـأنـها جـداء الـضلعین A مـن أجـل الـمساحـات فـي المسـتوي فـإنـنا نـتابـع بـالـطریـقة الـقیاسـیة : نـعرف الـمساحـة
b بـالـشكل A = ab نـظرا ألن أي مـضلع یـمكن إعـادة تـشكیله (التحـدي 55  ) إلـى مسـتطیل ذو عـدد منتهـي مـن الـقطع 
المسـتقیمة ، و یـمكننا بـالـتالـي تـعریـف قـیمة الـمساحـة لـكل الـمضلعات . بـالـتالـي ، یـمكننا تـعریـف الـمساحـة مـن أجـل األشـكال 
الـتي لـها مـنحني ظـریـف كحـد (صـفحة 250  )  لمجـموع الـعدیـد مـن الـمضلعات الـالنـهائـیة . هـذه الـطریـقة تـدعـى الـتكامـل ، 

و هي مطروحة بالتفصیل في الفقرة حول العمل الفیزیائي .  

لـكن الـتكامـل ال یـسمح لـنا بـتعریـف الـمساحـة مـن أجـل مـناطـق محـدودة بـشكل اعـتباطـي  (التحـدي 56 ) ( هـل یـمكنك تـخیل 
مـثل هـذه الـمنطقة ؟) مـن أجـل تـعریـف كـامـل ، فـإن مـزیـدا مـن األدوات الـمعقدة الزمـة . و قـد اكـتشفت فـي عـام 1923 مـن 
قـبل الـریـاضـي الشهـیر *Stephan Banach وقـد أثـبت أن الـمرء یـمكنه فـعال تـعریـف مـساحـة بـأي مجـموعـة مـن الـنقاط 
مـهما كـانـت  حـتى إذا لـم تـكن الحـدود ذات مـنحنیات لـطیفة / مـنتظمة و لـكن مـعقدة بـشكل كـبیر مـثل مـنحني الـفراكـتال الـذي 
وصـفناه سـابـقا  . و الـیوم هـذا الـمفهوم الـمعمم لـلمساحـة ، فـنیا هـو قـیاس تجـمیعي نـهائـي غـیر مـتغیر بـشكل مـتماثـل الـمناحـي ، 
و یـعرف بـقیاس  Banach تخـلیدا لـه . و الـریـاضـیون یخـلصون مـن هـذه الـمناقـشة بـالـقول أنـه نـظرا ألنـه فـي بـعدیـن یـكون 
هـناك قـیاس Banach فـإن هـناك طـریـقة لـتعریـف مـفهوم الـمساحـة – هـي قـیاس جـمع و تحـدیـد – ألي مجـموعـة مـن الـنقاط 

مهما كانت ** . باختصار : 

تـوجـد مـساحـة . الـمساحـة تـعرف جـیدا مـن أجـل المسـتوي و األسـطح ذات الـشكل الـمنتظم و لـكن لـیس مـن أجـل أشـكال -
معقدة .  

 ---

* Stephan Banach ( ولد في 1892 في كراكوف ، و توفي في 1945 في لفوف )  

**فـي الـحقیقة هـذا صـحیح فـقط مـن أجـل مجـموعـات فـي المسـتوي مـثل سـطح كـرة ، یـكون هـناك مـضاعـفات الـتي لـن تـناقـش 
هـنا . بـاإلضـافـة لـذلـك  فـإن الـمسائـل الـمذكـورة فـي تـعریـف طـول الـفراكـتالت أیـضا تـعاود الـظهور إذا كـان السـطح الـمقاس غـیر 
مسـطح . إن الـمثال الـنوعـي هـو مـساحـة الـرئـة البشـریـة : تـبعا لمسـتوى الـتفاصـیل الـمفحوصـة ، قـیم الـمساحـة تـختلف مـن بـضع إلـى 

أكثر من مئات من األمتار المربعة .     

 !

الشكل 26 كثیر وجوه مع واحدة من الزوایا بین وجهین 

 V مـا هـو الـوضـع فـي األبـعاد الـثالثـیة أي مـن أجـل الحجـم ؟ یـمكننا الـبدء بـنفس الـطریـقة فـي حـال الـمساحـة ، بـتعریـف الحجـم
لـمتوازي مسـتطیالت ذو أضـالع a,b,c حـیث V = abc . لكـن عنـدماـ نصـادف أول مسـألةـ : متـوازي مستـطیالت عاـم ال 
یـمكننا تقسـیمه إلـى  مـكعب بـواسـطة قـطع مـباشـرة . التحـدیـد اكـتشف فـي 1902 & 1900 مـن قـبل *Max Dehn لـقد وجـد أن 



اإلمـكانـیة تـعتمد عـلى قـیم  زوایـا األضـالع أو الـزوایـا بـین الـوجـوه ، كـما یـسمیها الـریـاضـیون . ( وهـي مـعرفـة فـي الـشكل 26  ) . 
إذا وصـف الـمرء كـل ضـلع مـن كـثیر وجـوه عـام بـعدد مـعطى بـواسـطة طـولـه مـضروبـا بـتابـع خـاص g(α) لـلزاویـة بـین الـوجهـین 
α و بـالـتالـي وجـد  Dehn أن مجـموع كـل األعـداد مـن أجـل كـل األضـالع لـمجسم ال یـتغیر عـند الـتقطیع / النشـر ، شـریـطة أن 
الـتابـع یـحقق :g(α+β) = g(α) + g(β) & g(π) =0 . و كـمثال عـلى مـثل هـذا الـتابـع الـغریـب g هـو  أن یـعطي الـمرء الـقیمة 
صفر ألي مضاعف كسري لـ π و القیمة واحد لمجموعة أساس لمضاریب غیر كسریة لـ π . و قیم كل الزوایا بین وجهین  

لـكثیر الـوجـوه یـمكن بـالـتالـي إنـشاؤهـا بـتشكیل مـضاریـب كسـریـة لهـذه الـزوایـا األسـاسـیة . و بـاسـتخدام (التحـدي 57 ) هـذا الـتابـع 
یمكنك أن تستنتج بنفسك أن المكعب ال یمكن أن یقطع إلى رباعي أضالع ألن ثوابت   Dehn لها هي مختلفة ** . 

بـالـرغـم مـن الـمشاكـل الـمتعلقة بـثوابـت Dehn فـإن الـمفهوم الـصحیح و الجـمعي للحجـم مـن أجـل كـثیرات الـوجـوه مـوجـود نـظرا 
ألنـه مـن أجـل كـل كـثیرات الـوجـوه و بـشكل عـام مـن أجـل كـل  األشـكال ذات أشـكال الـمنحنیات الـمنتظمة فـإن الحجـم یـمكن تـعریـفه 

بمساعدة التكامل .  

اآلن لـنعتبر األشـكال الـعامـة  و قـطع عـامـة فـي األبـعاد الـثالثـیة لـیس فـقط الـلطیفة الـتي مـرت مـعنا حـتى اآلن . و بـالـتالـي سـنتعثر 
 Alfred و Stephan Banach (الـمرجـع 43 ) ( أو الـعبارة ) . فـي 1924 أثـبت  Banach – Tarski فـي تـطبیق نـظریـة

***Tarski أنه من الممكن قص كرة إلى خمسة أجزاء التي یمكن إعادة جمعها بشكل كرتین كل واحدة بحجم األصلیة .  

 ----

Max Dehn * ( ولـد فـي هـامـبورج فـي 1878  ، وتـوفـي 1952  فـي الـجبل األسـود) وهـو ریـاضـي ، و تـلمیذ 
دایفید هیلبرت  

** هـذا أیـضا یـقال فـي الـكتاب الجـمیل لـ M. AIGLER & G.M. ZIEGLER بـراهـین مـن الـكتاب ، طـبع 
Springer 1999  و هـذا الـعنوان هـو نـاتـج عـن عـادة هـللریـاضـي الشهـیر Paul Erdös  لـتخیل أن كـل الـبراهـین 

الریاضیة الجمیلة یمكن جمعها في كتاب البراهین .  

***Alfred Tarski ( ولد في 1902 في وارسو و توفي في 1983 في بیركلي ) هو ریاضي تأثیري . 

 !

الشكل 27 خطوط مستقیمة في الطبیعة : سیروسیت 

إن هـذا الـتناقـص الـمنطقي هـو نـظریـة  Banach – Tarski . حـتى األسـوأ مـن ذلـك الـشكل اآلخـر مـن الـنظریـة یـنص عـلى أن : 
خـذ أي مجـموعـتین تـمتدان لـالنـهایـة و تـحتوي  كـل مـنهما  كـرة مـجسمة بـالـتالـي دائـما مـن الـممكن قـطع واحـدة إلـى أخـرى بـعدد 
منتهـي مـن الـقطعات . و بـشكل خـاص مـن الـممكن قـطع حـبة الـبازالء إلـى الـكرة األرضـیة أو الـعكس بـالـعكس . الحجـم ال یـعتبر 

* و باختصار الحجم لیس مفهوما مفیدا على اإلطالق . 

إن نـظریـة Banach – Tarski تـطرح سـؤالـین : األول هـل یـمكن تـطبیق الـنتیجة عـلى الـذهـب أو الـخبز ؟ إن هـذا سـیحل الـعدیـد 
مـن الـمشاكـل . ثـانـیا هـل یـمكن تـطبیقه عـلى الـفضاء (التحـدي 58 ) الـخالـي ؟ بـمعنى آخـر هـل الـمادة خـالـیة و الـفضاء الـخالـي 
مسـتمر ؟ كـال  الـموضـوعـین سـیدرسـان الحـقا فـي مسـیرتـنا و كـل قـضیة سـیكون لـها نـتائـجها الـخاصـة بـها .  و بـالنسـبة للحـظة 
الـحالـیة  نـلغي هـذه الـقضیة الـشائـكة بـحصر اهـتمامـنا – ثـانـیة – بـاألشـكال ذات الـمنحنیات الـمنتظمة ( و سـكاكـین الـقطع ) . 
بوـاسطـة هذـا الحـصر فإـن األحجـام للـمادة و الفـراغ / الفـضاء الخـاليـ تعمالن بشـكل جیـد : حیـث أنهـما جمـعیان و دقیـقان و ال 
یـبدیـان أي تـناقـض ** و فـي الـحقیقة الـقطع الـمطلوبـة مـن أجـل تـناقـض Banach – Tarski لیسـت انسـیابـیة ، حـیث مـن الـممكن 



تـنفیذهـا بـواسـطة سـكین قـطع عـادیـة ، كـما تـتطلب ( عـدد ال نـهائـي ) و االنـحناءات تـكون حـادة بـشكل ال نـهائـي الـتي تـنفذ بـواسـطة 
سـكین حـادة بـشكل ال نـهائـي . و مـثل هـذه الـسكین غـیر مـوجـودة . عـلى أنـنا سـنبقي فـي خـلفیة عـقلنا أن حجـم جـسم أو قـطعة مـن 

فضاء فارغ هي كمیة مخادعة – و أننا بحاجة ألن نكون دقیقین عند الحدیث عنها .  

باختصار 

الحجـم یـوجـد فـقط كـتقریـب . الحجـم مـعرف جـیدا مـن أجـل الـمناطـق ذات األسـطح االنسـیابـیة .  الحجـم ال یـوجـد بـشكل -
عام عندما  

یسمح بالقطع الحادة المحدودة /النهائي . و نحن نتجنب األحجام ذات الشكل الغریب ، األسطح و المنحنیات فیما 
یلي و ننتبه بشكل خاص  عند الحدیث عن  األشیاء الصغیرة . و یمكننا الحدیث عن الطول ، المساحة و الحجم 

فقط بواسطة هذا الشرط . و هذا التجنب هو افتراض أساسي في أول خمسة مجلدات من هذه المغامرة .  

 ----

*إثبات النتیجة ال یحتاج لكثیر من الریاضیات حیث تفسر بشكل جمیل من قبل إیان ستوارت في تناقض 
الكرات ، New Scientist  ، 14 كانون الثاني 1995 ، صفحة 31-28 . البرهان یستند إلى بدیهیة االختیار  

مجلد III ، صفحة 213 / التي ستعرض الحقا . إن تناقض  Banach – Tarski أیضا توجد في األبعاد 
الرباعیة كما  (مرجع 44 ) في أي بعد أعلى و مزید من التفاصیل الریاضیة یمكن أن توجد في كتاب جمیل بقلم 

 . Stan Wagon

**الریاضیون یقولون أن ما یعرف بقیاس Lesbsgue هو كافي في الفیزیاء و هذا قیاس    تجمیعي حسابي 

ثابت بشكل متماثل المناحي الذي یعطي طریقة األكثر عمومیة لتعریف حجم .    

 !

الشكل 28 صورة لألرض – ترى من اتجاه الشمس ( ناسا ) 



ومرة ثانیة علینا أال ننسي أبدا هذه القیود حتى بالرغم من أنها لیست قضي في الحیاة الیومیة . سوف نعود 
للفرضیات في نهایة مغامرتنا .  

مـا هـو المسـتقیم ؟عـندمـا تـرى شـیئا مـجسما ذو حـافـة مسـتقیمة فـإن هـذا تـقدیـر آمـن بنسـبة  %99 بـأنـه مـن صـنع اإلنـسان . بـالـطبع 
هـناك اسـتثناءات كـما هـو مـبین فـي الـشكل *27  . أكـبر الـبلورات الـتي وجـدت قـط الـمرجـع 46 / هـي بـطول 18  مـتر . لـكن 
بـشكل عـام الـتبایـن بـین األشـیاء الـتي تـرى فـي الـمدیـنة كـاألبـنیة ، األثـاث ، السـیارات ، و األعـمدة الكهـربـائـیة ، الـصنادیـق ،الـكتب 
و األشـیاء الـتي تـرى فـي الـغابـة كـاألشـجار ، الـنباتـات ، الـغیوم هـو واضـح : فـي الـغابـة الشـيء مسـتقیم أو مسـطح ، بـینما فـي 

المدینة أكثر األشیاء هي  كذلك .      

صـفحة 475 / أي غـابـة تـعلمنا أصـل االسـتقامـة ، فهـي تـمثل جـذوع األشـجار الـطویـلة و أشـعة شـمس الـنهار الـتي تـدخـل مـن أعـلى 
عـبر األوراق . لهـذا السـبب نـدعـو الخـط مسـتقیما إذا كـان یـالمـس إمـا خـطا عـمودیـا أو شـعاع ضـوء عـلى كـامـل طـولـه . و فـي 
الـحقیقة الـتعریـفان مـتكافـئان (تحـدي 60 ). هـل یـمكنك تـأكـید هـذا . هـل یـمكن أن تجـد تـعریـفا آخـر ؟ مـن الـواضـح أنـنا نـدعـو 
السـطح مسـطحا إذا كـان مـن أجـل أي تـوضـع/ تـوجـه  مـختار و وضـعیة  المـس السـطح  الخـط الـعامـودي أو شـعاع الـضوء عـلى 

طول امتداداه .  

 ----

تحـدي ny 59 /*لـماذا الـبلورات لـها حـواف مسـتقیمة ؟ الـمثال اآلخـر للخـطوط المسـتقیمة فـي الـطبیعة غـیر مـرتـبط بـالـبنى 
صـفحة 427 / الـذریـة و هـي مـعروفـة جـیدا بـالـتشكیل الـجیولـوجـي اإلیـرلـندي تـسمى الـممرات الـعمالقـة . و الـمرشـحات األخـرى 
الـتي یـمكن أن تـأتـي لـلذهـن مـثل الجـراثـیم الـمعینة الـتي لـها (تـقریـبا ) أشـكال مـربـعة أو ( تـقریـبا) مـثلثیة لیسـت (الـمرجـع 45 ) 

أمثلة معاكسة كما أن األشكال هي تقریبیة فقط .  

  

 !

الشكل 29  نموذج یوضح نظریة األرض المجوفة ، یبین كیف یظهر اللیل و النهار 

فـي الـملخص ، مـفهوم االسـتقامـة و بـالـتالـي التسـطح یـعرف بـمساعـدة األجـسام أو اإلشـعاع . وفـي الـحقیقة كـل الـمفاهـیم الـفراغـیة 
مثل كل المفاهیم الزمنیة تتطلب حركة لتعریفها .  

األرض المجوفة ؟  



الـفراغ و االسـتقامـة تـفرض تحـدیـات قـویـة . بـعض الـناس الـغریـبین یـقولـون أن كـل البشـر یـعیشون فـي داخـل كـرة ، و یـسمون هـذه 
بـنموذج األرض الـمجوف . و یـدعـون بـأن ( الـمرجـع 47  ) الـقمر ، الـشمس و الـنجوم هـي كـلها قـرب مـركـز الـكرة الـمجوفـة كـما 
هـو مـوضـح  فـي الـشكل 29  . وهـم أیـضا یشـرحـون أن الـضوء یـتبع مـسارات مـنحنیة فـي الـسماء و أنـه عـندمـا یتحـدث 
 . rhe  = R2Earth /r مـن مـركـز األرض ، فـإن مـسافـة تحـدي 61  / األرض الـمجوفـة هـي r الـفیزیـائـیون الـتقلیدیـون عـن مـسافـة
هـل یـمكن أن تـبین أن هـذا الـنموذج خـاطـئ ؟ إن  *Roman Sexl اعـتاد أن یـطرح هـذا الـسؤال عـلى طـالبـه و زمـالئـه 

الفیزیائیین .    

الـجواب بسـیط : إذا كـنت تـعتقد أن الـفرضـیة / الـنظریـة هـي بـیان أن نـموذجـاألرض الـمجوفـة هـو خـاطـئ فـأنـت مخـطئ . لـیس 
 (  62 e التحـدي) هـناك طـریـقة لـبیان أن مـثل هـذا الـرأي خـاطـئ . و مـن الـممكن شـرح األفـق ، ظـهور الـنهار و الـلیل و أیـضا
صـور األقـمار الـصناعـیة لـألرض الـمدورة مـثل الـشكل 28  . لشـرح مـا یحـدث خـالل الـرحـلة لـلقمر هـو أیـضا مـمتع . إن مـنظر 
األرض الـمجوفـة الـمتوافـق هـو مـكافـئ بـشكل كـامـل لـلصورة االعـتیادیـة لـفضاء مـمتد لـالنـهایـة . و سـوف نـعود لهـذه الـمسألـة 

(المجلد II ، صفحة 243  ) في الفقرة  حول النسبیة العامة .  

 ---

*Roman Sexl ( 1986-1939 ) فیزیائي نمساوي مهم ، مؤلف العدید من الكتب المهمة حول الجاذبیة و النسبیة  

تحدیات الفضول و المرح حول الفراغ والزمن الیومي  

كیف یمكن للمرء أن یقیس سرعة طلقة مسدس بواسطة ساعة توقیت ، في فراغ مقداره متر مكعب واحد (تحدي 63 ) 
بدون إلكترونیات ؟ مالحظة : نفس الطریقة یمكن أیضا استخدامها لقیاس سرعة الطیران .  

 *    *

من أجل  طریقة مدهشة و تفاعلیة لتغییر الحجم عبر كل مقاییس الطول في الطبیعة ، من طول بالنك إلى  حجم الكون ، 
  www.htwins.net/scale2/ أنظر الموقع

 *    *

التحدي 64  من هو أسرع : السهم أو الدراجة الناریة ؟  

 *    *

التحدي 65  / لماذا غرف التفتیس دائما مستدیرة ؟  

 *    *

هل یمكنك أن تبین لطفل أن مجموع زوایا مثلث یساوي زاوتین قائمتین ؟ (تحدي e 66  ) ماذا عن مثلث على كرة أو سرج 
؟  

 *    *

هل تملك كأس ارتفاعها أكبر من محیطها األعظمي ؟ 

 *    *

یرید بستاني أن یزرع تسعة أشجار  بحیث أنها تشكل عشرة خطوط مستقیمة  (التحدي e 67  )  على كل مستقیم منها ثالثة 
أشجار . كیف یمكنه القیام بذلك ؟  

 *    *

http://www.htwins.net/scale2/


كم سرعة مسیر حصادة العشب ؟ هذا السؤال هو عنوان منشور في  (تحدي d 68 ) المجلة الطبیة البریطانیة لعام 2011  . 
هل تستطیع تخیل كیفیة اإلجابة علیه ؟  

 *    *

قیاسات الزمن تتطلب ظواهر دوریة . حلقات األشجار هي بقایا / آثار للفصول ؟ المتجلدات أیضا لها مثل هذه اآلثار ، 
تعرف بـ ogives . اآلثار المشابهة توجد في األسنان . هل تعلم مزید من األمثلة ؟  

 *    *

یرید رجل أن یعلم كم علیه أن یصعد من الدرجات إذا كان الدرج المتحرك  أمامه والذي یتحرك لألعلى و كانت واقفا . هو 
یرقى الدرج و یعد ستون درجة و ینزل نفس الدرج بنفس السرعة و یعد تسعون درجة .  (التحدي 69  )  ما هو الجواب ؟  

 *    *

 ( 70 e التحدي) لدیك ساعتین رملیتین : واحدة تحتاج أربعة دقائق و األخرى تحتاج ثالثة دقائق . كیف تستطیع
استخدامهما لتحدد إذا كانت خمس دقائق قد انقضت ؟  

 !

الشكل 30 في أي وزن یكون الكأس المخروطي نصف ممتلئ ؟ 

لدیك فاصمتان بطول مختلف التي تستغرق كل منهما دقیقة لتحترق . و ال یسمح لكأن تحنیهما و ال أن تستخدم مسطرة . 
كیف یمكنك تحدید أنه قد مضت 45 ثانیة علیهما ؟  (التحدي 71e  ) اآلن اللغز األصعب : كیف یمكنك تحدید أنه قد مضت 

عشرة ثواني بواسطة فاصمة وحیدة ؟  

 *    * 

لدیك ثالثة أوعیة حلیب : واحد ممتلئ بثمانیة لترات و اآلخر فارغة بسعة خمسة لترات و اآلخر  (التحدي 72e ) فارغ 
بسعة ثالثة لترات . كیف یمكنك استخدامها لتقسیم الكمیة إلى نصفین متساویین ؟  

 *    *

كیف یمكنك صنع ثقب في بطاقة بریدیة التي تسمح لك بالمرور عبرها ؟  



 *    *

ما هي نسبة ارتفاع كأس مخروطیة المبینة في الشكل 30  ، التي یجب أن تمأل بها  (التحدي 74 ) الكأس نصفها مآلن ؟ 

 *    *

التحدي 75  /  كم عدد أقالم الرصاص الالزمة لرسم خط بطول خط استواء األرض ؟  

  

 *    *

التحدي 76e / هل یمكنك وضع قطع نقدیة خمسة متساویة بحیث أن كل منها یالمس األربعة األخرى ؟ هل تكدیس طبقتین 
من ثالث قطع نقدیة ، كل طبقة في مثلث ، أوجد الحل من أجل ست قطع ؟ لماذا ؟ ما هو أصغر عدد من القطع النقدیة التي 

یمكن أن توضع مسطحة على طاولة بحیث أن كل قطعة (التحدي 77e  ) تالمس تماما القطع األخرى ؟  

 *    * 

التحدي 78e / هل یمكنك أن تجد ثالث نقاط تقاطع على رقعة شطرنج التي تقع على مثلث متساوي األضالع؟ 

 *    *

لـغز الـدب الـتالـي مـعروف جـیدا : یـغادر صـیاد بـیته ،و یمشـي عشـرة كـیلو مـترات إلـى الـجنوب و عشـرة كـیلومـترات لـلغرب ،                 
و یـطلق الـنار عـلى دب ، یمشـي عشـرة كـیلو مـترات لـلشمال و یـعود لـلمنزل ؟مـا هـو لـون الـدب ؟ ربـما تـعرف الـجواب مـباشـرة . 
اآلن یـأتـي الـسؤال األصـعب ، الـمفید فـي كسـب الـمال فـي الـمراهـنات  . الـبیت یـجب أن یـكون عـلى عـدة أمـاكـن  إضـافـیة عـلى 
األرض ، حـیث هـناك أمـاكـن أقـل وضـوحـا الـتي یـمكن لـلمرء أن یـقوم تـمامـا بـنفس الـرحـلة ( انـس الـدب اآلن ) الـتي وصـفت لـلتو 

و یكون في البیت ثانیة ؟  

 !

الشكل 31  هل یمكن لحلزون أن یصل للحصان حالما یبدأ في العدو بعیدا ؟ 

التحدي 79  

   تخیل حزام مطاطي موصل لجدار من طرف و متصل لحصان من جهة أخرى كما هو مبین في الشكل 31  . على 
الحزام المطاطي ، قرب الجدار ، هناك حلزون . كل من الحلزون و الحصان یتحركان ، بسرعة نوعیة - حیث المطاط قابل 

للمط  (التحدي 80  ) بشكل ال نهائي هل یمكن للحلزون أن یصل للحصان ؟  

 *    *



بالنسبة للریاضیین فإن كیلو متر واحد هو نفس ألف متر . و بالنسبة للفیزیائیین هذا مختلف !في الحقیقة ، بالنسبة للفیزیائي 
الكیلومتر الواحد هو مقیاس یقع بین km 1.5 & 0.5 بینما  1000m هي مقیاس بین m & 1000.5 m 999.5 . وهكذا 

یجب االنتباه عندما تكتب قیم القیاس . الطریقة المهنیة هي كتابة مثال m (8)1000 لتعني  m 8±1000  أي القیمة تقع بین 
m 1008 & 992 باحتمال یبلغ (صفحة 455 ) 66.3% . 

تخیل بقعة سوداء على سطح أبیض . ما هو لون الخط الذي یفصل البقعة  (التحدي 81  ) عن الخلفیة ؟ هذا السؤال غالبا 
  . Peirce یعرف بأحجیة / لغز

أیضا الخبز هو ( تقریبا ) فراكتال بالرغم من أنه غیر منتظم . البعد الجزئي / الكسري / النسبي (التحدي 82 ) للخبر هو 
حوالي 2.7 . حاول قیاسه  . 

 *    *

التحدي e 83  / كیف تعرف مركز قعر الكوب باستخدام ورقة و قلم رصاص ؟ 

 *    *

كم مرة في 24 ساعة یقع عقرب الساعات و الدقائق فوق بعضهما البعض ؟  (التحدي 84 ) بالنسبة للساعات التي أیضا لها 
عقرب ثواني ، كم مرة تقع العقارب الثالث فوق بعضها البعض ؟  

 *    *

التحدي 85 / كم مرة في 24 ساعة یقع عقرب الساعات و الدقائق یشكان زاویة قائمة ؟  

 *    *

كم مرة في 12 ساعة یمكن  لعقارب الساعة أن تتبادل مع  (التحدي 85 ) نتیجة حالة جدیدة التي تبین الزمن المقبول ؟ ماذا 
یحدث للساعات التي لها  عقرب ثالث للثواني ؟  

 *    *

التحدي 87  / كم عدد الدقائق التي تدور بها األرض في دقیقة ؟  

 *    * 

ما هي أعلى سرعة تم تحقیقها في الرمي ( مع أو بدون مضرب ) ؟ ما ذا كان  (التحدي 88 ) المقذوف المستخدم ؟ 

 *    *

یوضع حبل حول األرض ، على خط االستواء بشكل مشدود قدر اإلمكان . الحبل  (التحدي 89  ) یطول بعد ذلك بمقدار 
متر واحد . هل یمكن لفأر أن ینزلق تحت الحبل ؟ األصل ، الحبل مشدود  و تم إطالته بمقدار 1mm . هل یمكن لطفل أن 

ینزلق تحت الحبل ؟  

 *    *   

جاك كان یجدف في قاربه في نهر . عندما كان تحت جسر ، أسقط كرة في النهر . استمر جاك في التجدیف بنفس االتجاه 
لمدة عشرة دقائق بعد أن أسقط الكرة . و بعدها دار و جدف عائدا . عندما وصل للكرة فقدعامت 600m  من الجسر . كم 

كانت سرعة جریان النهر ؟  

 *    *

آدم و بیرت أخوان . آدم بعمر ثمانیة عشر عاما و بیرت بضعف العمر  (التحدي e 91 ) عندما كان آدم بعمر بیرت اآلن . 
كم عمر بیرت ؟  



 *    *

أي أنا ؟ هو سؤال شائع ، متى كنت أنا ؟ هو تقریبا سؤال ال یسأل حتى في (التحدي  92 ) لغات أخرى ، لماذا ؟  

 *    *

التحدي 93   هل هناك أصغر فترة زمنیة في الطبیعة ؟ أصغر مسافة ؟  

 *    *

بفرض أنك تعرف ما هي االستقامة ، كیف یمكنك تمییز أو تعریف  (التحدي 94  ) خط منحني باستخدام األعداد ؟ و ما هو 
السطح ؟  

 *    *  

التحدي 95  / ما هي سرعة جفن العین ؟  

 *    *

إن مساحة سطح الجسم البشري هي حوالي m2 400 . هل یمكنك القول من  أین  أتى (التحدي 96  ) هذا الرقم الكبیر  

 !

الشكل 32  بیاكولیس قیاس  10-9 و شكل 20-19 ( في الحقیقة هو شكل 38-40 ) 

     *  

كیف یمكن لبیاكولیس أن یعمل ؟ یسمى نونیوس في لغات أخرى . أول اسم مشتق من مهندس عسكري فرنسي * الذي لم 
یخترعه ، و الثاني هو لعبة كلمات حول االسم الالتیني  لمخترع برتغالي ألكثر األجهزة أهمیة ** و الكلمة الالتینیة هي " 
تسعة " . في الحقیقة الجهاز كما یعرف الیوم – مبین في الشكل 32 صمم حوالي عام 1600  من قبل كریستوفر كالفیوس 
*** وهو نفس عالك الفلك الذي دراساته كانت أساس إصالح التقویم الغریغوري في عام 1582  .    هل تستطیع  تصمیم 
جهاز بیاكولیس / vernier/ nonius/ clavius ، بدال من زیادة الدقة بعشرة أضعاف تقوم بهذا  (التحدي 97  ) بواسطة 

عامل اختیاري ؟ هل هناك حد للدقة الممكن الوصول إلیها ؟  

 *    *  

صفحة 55 / الفراكتالت في األبعاد الثالثیة تحمل العدید من المفاجئات . لنعمم  ، الشكل 25  ألبعاد ثالثیة . لنأخذ رباعي 
وجوه منتظم ، و بعدها نلصق على كل من أوجهه المثلثیة رباعي وجوه أصغر منتظم بحیث أن سطح الجسم یكون ثانیة 

مكونا من العدید من المثلثات المنتظمة المتساویة . كرر العملیة مع لصق رباعیات الوجوده األصغر لهذه األسطح المثلیة 
الجدیدة ( األكثر عددا ) .  ما هو شكل الفراكتال النهائي بعد عدد (التحدي 98 )  نهائي من الخطوات ؟  

 *    *  

اسـتخدام السـیارات یـشكل الـعدیـد مـن الـمشاكـل الـریـاضـیة . الـمشكلة الـرئیسـیة هـي تحـدي االصـطفاف الـتالـي ، مـا هـي أقـصر 
مـسافـة d عـن السـیارة الـتي فـي الـمقدمـة الـالزمـة لـمغادرة  التحـدي 99  / مـنطقة الـصف بـدون اسـتخدام تـرس الحـركـة للخـلف ؟    



 ، R افـترض أنـك تـعرف الـشكل الـهندسـي  لسـیارتـك ، كـما هـو مـبین فـي الـشكل 33 ، و أصـغر نـصف قـطر خـارجـي )
الـمعروف لـكل سـیارة ) . الـسؤال الـتالـي : مـا هـو أصـغر فـجوة مـطلوبـة عـندمـا یـسمح لـك (التحـدي 100 ) بـالـمناورة للخـلف و 

   n األمام غالبا قدر ما ترید ؟ اآلن المشكلة التي ال یبدو أن لها  حل في المراجع : كیف تعتمد الفجوة على الرقم

 ------

*Pierre Vernier ( 1637 -1580 ) ضابط فرنسي مهتم بالخرائط  

**Pedro Nunes أو Peter Nonnius ( 1578-1502 ) ریاضي برتغالي و عالم خرائط  

***Christophonius Clavius أو Schlüssel ( 1612-1537   ) عالم فلك بافاري أحد علماء الفلك في عصره  

 !

الشكل 33  مغادرة فراغ الصف 

الجدول 12 المفهوم األسي : كیفیة كتابة األعداد الصغیرة و الكبیرة 

  التعبیر األسي   العدد    التعبیر األسي        العدد   

 !     !

التحدي 101 / المرات التي تستخدم فیها السرعة الخلفیة ؟ ( الباحث عرض خمسون یورو ألول حل مفسر جیدا و الحل 
الفائز كان لدانییل هاوكینز وهو موجود  اآلن في الملحق ) .  

 *    *  

یستخدم العلماء طریقة خاصة لكتابة األعداد الكبیرة و الصغیرة ، مشروحة في الجدول 12  . 

 *    *   



المرجع 48  / في عام 1996 فإن أصغر مسافة تم قیاسها تجریبیا كانت m 19-10 ، و حققت بین الكواركات في 
Fermilab . ( لتتذوق قیمة المسافة ، اكتبها بدون أس ) التحدي 102  / ماذا یعني هذا القیاس الستمرار الفضاء / الفراغ ؟  

 *    *     

Zeno الفیلسوف الیوناني ، الذي ناقش بالتفصیل ما یحدث لجسم متحرك عند لحظة معطاة من الزمن . للمناقشة معه ، 
علیك أن تبني  مغالق أسرع ما یمكن لكامیرا تصویر التي یمكنك تخیلها . لدیك كل المال الذي ترید . ما هي (التحدي 103)  

أقصر زمن مغالق یمكنك تحقیقه ؟  

 *    *      

 !

الشكل 34 تعریف زوایا المستوي و زوایا المجسم 

هـل یـمكنك إثـبات نـظریـة فـیثاغـورث بـوسـائـل هـندسـیة لـوحـدهـا بـدون اسـتخدام  (التحـدي 104 ) اإلحـداثـیات ؟ ( هـناك أكـثر مـن 
30 إمـكانـیة )  صـفحة 59  / مـا هـي الـكواكـب و األقـمار بـما فـیها كـوكـبنا األكـثر كـرویـة ( تـقریـبا ) ( أنـظر مـثال التحـدي 105 ، 

الشكل 28 ) ؟  

 *    *       

حزام مطاطي یوصل رأسي عقارب ساعة . ما هو المساء الذي یتبعه  (التحدي 106  ) بواسطة نقطة وسط العقرب ؟ 

 *    *      

هـناك مـقداریـن مـهمین مـتصلین بـالـزوایـا . كـما هـو مـبین فـي الـشكل 34  الـلذیـن  عـادة یـعرفـان بـالـزاویـة ( المسـتویـة ) و الـتي 
تعرف بأنها النسبة بین أطوال القوس  ونصف القطر . الزاویة القائمة هي π/2   رادیان ( أو  π/2 راد ) أو 90° .  

الـزاویـة الـمجسمة و هـي النسـبة بـین الـمساحـة و مـربـع نـصف الـقطر . و إن ثـمن  الـكرة هـو π/2  سـترادیـان ( أو  π/2 سـتراد ) . 
( الـریـاضـیون بـالـطبع سـیتركـون / یـتغاضـون عـن  وحـدة السـتیرادیـان ) . و بـالـنتیجة الـزاویـة الـمجسمة الـصغیرة الـتي بـشكل مـثل 

المخروط و زاویة  (التحدي 107 ) رأس المخروط هما مختلفتان . هل یمكنك أن تجد العالقة بینهما ؟ .  

 *    *      

تـعریـف الـزاویـة یـساعـد فـي تحـدیـد قـیاس إظـهار األلـعاب الـناریـة . قـس الـزمـن T بـالـثوانـي بـین لحـظة تـرى فـیها الـصارخ ینفجـر 
فـي الـسماء و اللحـظة الـتي تـسمع بـها االنـفجار ، قـس الـزاویـة ( المسـتویـة ) α – تـلفظ " ألـفا " – لـلكرة الـمشكلة بـواسـطة األلـعاب 

الناریة بواسطة یدك . القطر D  هو : 



 !

  cc.oulu.fi/~kempmp  108  /  لماذا ؟ من أجل مزید من المعلومات حول األلعاب الناریة ، أنظر موقع e التحدي

بالمناسبة ، المسافة الزاویة بین براجم القبضة الممتدة هي حوالي °3 & °2 , °3 قیاس الید الممتدة °20  . هل یمكنك تحدید 
الزوایا األخرى المرتبطة  (التحدي  109  )  بیدك ؟  

 !

الشكل 35 تعریفین  متكافئین لجیب ، تجیب ( جیب التمام ) ، الظل و التظل ( ظل التمام ) و الظل القطعي  التظل القطعي 
لزاویة . 

 !

الشكل 36  كیف یتغیر قیاس القمر و الشمس الظاهریین خالل الیوم . 

بـاسـتخدام الـزوایـا فـإن جـیب ، تـجیب ( جـیب الـتمام ) ، الـظل و الـتظل ( ظـل الـتمام ) و الـظل الـقطعي  الـتظل الـقطعي لـزاویـة 
یمكن تعریفها كما هو مبین في الشكل 35 . علیك تذكر هذا من المدرسة الثانویة . یمكنك تأكید  

 ! التحدي e 110 / أن  



! ؟ هل یمكنك أن تبین أیضا أن :  ! و أن 

 !

التحدي e 111 / هو صحیح ؟   

 !

الشكل 37 كم یتغیر حجم القمر فعال خالل مداره ؟ 

قـیاس حجـم الـزاویـة بـواسـطة الـعین فـقط هـو أمـر مـخادع . مـثال  هـل  یـمكنك الـقول أن الـقمر أكـبر مـن ظـفر إبـهامـك فـي نـهایـة 
الذراع الممتدة ؟  التحدي e 112 / القیاس الزاوي لیس كمیة حدسیة/ تخمینیة ، إنها تتطلب أدوات قیاس .  

الـمثال الشهـیر ، مـبین فـي الـشكل 36  ، یـوضـح صـعوبـة تـقدیـر الـزوایـا . إن كـال مـن الـشمس و الـقمر یـبدوان أكـبر مـما هـما عـلیه 
في األفق . و في األزمنة الغابرة شرح بطلیموس ما یعرف بخداع / وهم القمر بواسطة  تغیر مسافة ظاهرة غیر مدركة  

الـمرجـع 49 /   الـناتـجة عـن دمـاغ اإلنـسان . فـي الـحقیقة ، وهـم الـقمر یـختفي عـندمـا تـنظر لـلقمر عـبر سـاقـیك . فـي الـحقیقة یـكون 
الـقمر حـتى أبـعد مـن الـمالحـظ عـندمـا  یـكون تـمامـا فـوق األفـق ، و بـالـتالـي صـورتـه أصـغر مـما كـان  (التحـدي e 113 ) قـبل 

ساعات سابقا عندما كان عالیا في السماء . هل یمكنك تأكید هذا ؟  

تـتغیر قـیمة  زاویـة الـقمر حـتى أكـثر بسـبب تـأثـیر آخـر : مـدار الـقمر حـول األرض هـو بـیضوي .الـمثال عـلى نـتیجة ذلـك مـبین فـي 
الشكل 37 .   

غـالـیلیو أیـضا ارتـكب أخـطاء . فـي كـتابـه الشهـیر حـوارات ، حـیث قـال أن الـمنحني الـمتشكل بـواسـطة سـلسلة رفـیعة بـین 
مـسماریـن هـي قـطع مـكافـئ ، أي الـمنحني الـمعرّف التحـدي d 114 / بـالـعالقـة y = x2 . و هـذا لـیس صـحیحا . مـا هـو الـمنحني 

الصحیح ؟ تستطیع مالحظة شكل ( تقریبا) المنحني في الجسور المعلقة .  

 *    *

ارسـم ثـالثـة دوائـر ذات حجـم مـختلف ، الـتي تـالمـس بـعضها الـبعض كـما هـو مـبین فـي الـشكل 38 . اآلن ارسـم دائـرة رابـعة فـي 
الـفراغ بـینها و الـتي تـالمـس الـدوائـر الـثالث . مـا هـي الـعالقـة البسـیطة (التحـدي 115  ) الـتي تـخضع لـها مـقالـیب أنـصاف أقـطار 
الـدوائـر األربـعة  خـذ ربـاعـي الـوجـوه OABC  الـذي أوجـهه الـمثلثات OAB , OBC & OAC مـتعامـدة فـي كـما هـو مـبین 
فـي الـشكل  كـما هـو مـبین فـي الـشكل 39 . بـمعنى آخـر ، األضـالع OA , OB & OC كـلها مـتعامـدة مـع بـعضها الـبعض . فـي 

رباعي الوجوه ، مساحات المثلثات  OAB , OBC & OAC هي : 



 !

الشكل 39 ما هي مساحة ABC   الشكل 38 لغز شهیر : كیف ترتب أنصاف األقطار األربعة ؟ 

عندما المساحات الثالث األخرى  

و الزوایا الثالث قائمة في O ؟   

 !

الشكل 40 لغز سلمین : متوسط الصعوبة ( الیسار ) و صعب (الیمین) 

التحدي 116 / هي على التوالي 1 & 4 , 8 . ما هي مساحة المثلث ABC ؟  

المرجع 50 : هناك العدید من األحجیات حول الساللم . هناك اثنتین موضحتین في الشكل 40 . إذا وضع سلم 5mمقابل 
جدار بحیث أنه فقط بالمس صندوق ذو ارتفاع وعمق  1m (التحدي 117  ) كم االرتفاع الذي یصل له السلم ؟ إذا وضع 

  ( 118 d التحدي) سلمین مقابل  جدارین متقابلین ، و إذا كانت أطوال الساللم و ارتفاع نقطة العبور معلومة ، كم هي
المسافة بین الجدارین ؟ 



بواسطة  مسطرتین ، یمكنك جمع و طرح األعداد بوضعها جنبا لجنب . هل تستطیع  (التحدي 119 ) أن تصمم مساطر 
التي تسمح لك بالضرب و التقسیم بنفس الشكل ؟  

 !

الشكل 41 أشعة مضادة للشفق – أین الشمس في هذه الوضعیة ؟ 

 *    *

كم عدد أیام السنة إذا دارت األرض باالتجاه اآلخر بنفس  (التحدي 120 )  التواتر الدوراني ؟  

 *    *

التحدي 121 / الشمس مختفیة في وضعیة رائعة مبینة في الشكل 41 أین هي ؟  

 *    *

إن الـوضـعیة الـمختلفة و لـكن أیـضا الـرائـعة – و الـمفیدة مـن أجـل االعـتیاد عـلى  الـرسـم الـمنظوري – تظهـر عـندمـا كـون لـدیـك 
منارة في ظهرك . هل یمكنك رسم  (التحدي e 122 ) األشعة التي تراها في السماء حتى األفق ؟  

 *    *

أسطوانتین بنصف قطر متساوي یتقاطعان بزاویة قائمة . ما هي قیمة (التحدي 123 ) حجم التقاطع ؟ ( أوال ارسم )  

 *    *

ضـلعین  مـن مـكعب أجـوف بـطول dm 1  تـم إزالـتهما لـیعطیان نـفق ذو فـتحة مـربـعة . هـل  صـحیح أن الـمكعب   الـمكعب ذو 
طول الضلع المساوي dm 1.06 یمكن أن یجعل (تحدي 124 ) یمر عبر المكعب األجوف ذو طول الضلع dm 1 ؟  

 *    *

مرجع 51 / هل یمكن للكون ذو البعدین أن یوجد ؟ تخیل ألكسندر دیوني مثل هذا الكون  بتفصیل كبیر و كتب كتابا معروفا 
جیدا حول ذلك . وقد وصف المنازل ،  أجهزة  النقل ، الهضم ، التكاثر و الكثیر . هل یمكنك أن تشرح لماذا (تحدي 

125d) الكون ذو البعدین مستحیل    ؟ 

 *    *



الحبال هي بنى رائعة . هي مرنة و یمكن أن تحاك بشكل لولبي / حلزوني و لكن بالرغم من هذا فإنها ال یمكن أن تفل أو 
تفتل ، وهي تقریبا غیر قابلة للتمدد ، و شكلها الهندسي (مرجع 52 ) یعتمد قلیال على المادة المستخدمة في صنعها . ما هو 

أصل كل هذه  الخواص ؟  

 !

الشكل 42 تشكیالت مثالیة من الحبال مصنوعة من جدلتین ، ثالث و أربع في تشكیل مثالي ، و زاویة الخطوة الخاصة 
بالنسبة للمستوي االستوائي – °43.8 & °42.8 , °39.4 على التوالي – و الذي یؤدي إلى بنى ذات فتل صفري . و في 

هذه التشكیالت المثالیة ، الحبل لن یدور و لن یكون في االتجاه اآلخر تحت انفعال شاقولي .  

صـنع الـحبال هـو مـهنة قـدیـمة ، وهـي تسـتند إلـى نـتیجة هـندسـیة صـرفـة : مـن بـین كـل الحـلزونـات الـمحتملة ذات n  جـدلـة مـن 
طـول مـعطى مجـدولـة حـول بـنیة مـركـزیـة ذات نـصف قـطر ثـابـت هـناك حـلزون وحـید مـن أجـله عـدد الـدورات یـكون أعـظمیا .              
و ألسـباب هـندسـیة صـرفـة الـحبال ذات الـعدد الـخاص مـن الـدورات ، و نـصف الـقطر الـداخـلي الـمقابـل لـها الـخواص الـمذكـورة 
الـتي تـجعل الـحبال مـفیدة جـدا . إن األشـكال الـهندسـیة لـلحبال الـمثالـیة الـمصنوعـة مـن جـدلـتین ، ثـالث و أربـع جـدالت مـبینة فـي 

الشكل 42 .    

تحدي 126 /  بعض الباحثین یدرسون فیما إذا كان الزمن یمكن أن یكون ذو بعدین . هل یمكن أن یكون هذا؟ 

 *    *

 باحثون آخرون یدرسون فیما إذا كان الفراغ یمكن أن یكون بأكثر من ثالثة (تحدي 127 ) أبعاد ، هل یمكن أن یكون هذا ؟  

 *    *

إحدى الطرق لمقارنة سرعات الحیوانات و اآلالت هي قیاسها في : طول جسم  بالثانیة . إن الخنفساء النطاطة تحقق قیمة 
حوالي 2000  خالل مرحلة القفز و بعض خالیا البدائیات ( مثل البكتریا ) قیمتها 500  ، و بعض الطیور الطنانة 380 .  

و هذه  القیم المسجلة حتى اآلن . السیارات ، الطائرات ، الفهود ، الصقور ، السرطانات و كل  (مرجع 53 )  األنظمة ذات 
المحركات هي أبطأ بكثیر .  

 *    *

تحدي e 128  / ما هو المقطع العرضي ألنبوب یكون عادة دائریا ؟  

 *    *

ما هي أبعاد خزان میاه مستطیل مفتوح الذي یحتوى متر مكعب واحد من الماء  (تحدي e 129  ) و یستخدم أصغر كمیة 
من مادة الجدار ؟  

 *    *



 !

الشكل 43  مسألة بحثیة مفتوحة : ما هو طول الحبل ذو عقدة مشدودة . 

ارسـم مـربـعا یـحتوي أربـعة قـطع مسـتقیمة بـطول مـتساوي مـتمفصلة عـند رؤوسـها . مـثل هـذه الـبنیة یـمكن أن تـتشوه بحـریـة إلـى 
شبه منحرف إذا طبقت قوة ما علیها .  

كـم عـدد الخـطوط اإلضـافـیة الـتي یـجب رسـمها بـنفس الـطول لـتجنب هـذه الحـریـة و مـنع الـمربـع مـن الـتشوه ؟ الخـطوط الـداخـلیة 
اإلضافیة یجب أن تكون في نفس مستوي المربع و كل واحد یمكن أن یتصل مع اآلخرین  (تحدي 130 ) من نهایاته    

 *    *

قـیاسـات الـمساحـة یـمكن أن تـكون صـعبة . فـي عـام 2014 أصـبح مـن الـواضـح أن مـساحـة الـقناة الـمعدیـة الـمعویـة / الـهضمیة 
للبشـر األصـحاء الـبالـغین هـي بـین 30  و 40 مـتر مـربـع و مـنذ سـنوات عـدیـدة  كـان تـقدیـر الـمساحـة الـخاطـئ هـو بـین 180               

و 300 متر مربع .  

 *    *

 CLAUDIA إذا لـم تسـتكشف أبـدا الـهندسـة المسـتویـة ، افـعلها مـرة فـي حـیاتـك . إن الـمقدمـة الـممتازة حـول ذلـك هـي كـتاب
 MAA أیـقونـات الـریـاضـیات : اسـتكشاف عشـریـن صـورة أسـاسـیة طـباعـة ، ALSINA & ROGER B. NELSEN
Press , 2011   . و هـذا الـكتاب الـرائـع ذو الـعدیـد مـن الـحقائـق البسـیطة و الـمدهـشة حـول الـهندسـیة الـتي لـم تـخبرك بـها قـط 

المدرسة أو الجامعة .  

 *    *

  Leonhard Euler , Chalrles Julien Brinchson & المثلثات دائما ملیئة بالمفاجئات . اكتشف معا كل من

Jean Victor Poncelet  أنه في أي مثلث ، تقع تسعة نقاط على نفس الدائرة : 

مـنصفات األضـالع ، أقـدام خـطوط االرتـفاع ، و مـنصفات مـقاطـع االرتـفاع الـتي تـصل كـل رأس لـلمركـز اآلخـر . و قـد اكـتشف 
أویـلر أیـضا أنـه فـي كـل مـثلث الـمرك الـمتعامـد ، الـمركـز المشـترك ، الـمركـز الـمحیطي و مـركـز دائـرة  الـنقاط الـتسع تـقع عـلى 
نـفس المسـتقیم الـذي یـعرف اآلن بمسـتقیم أویـلر . مـن أجـل نـتائـج األبـحاث األحـدث حـول الـمثلثات المسـتویـة ، أنـظر الـموسـوعـة 

  faculty.evansville.edu/ck6/encylcopedia/ETC.html الرائعة لمراكز المثلثات المتوفرة من

 *    * 

هـنا تحـد بسـیط حـول طـول الـذي لـم یحـله أحـد بـعد . خـذ قـطعة مـن حـبل  مـثالـي  : ذو نـصف قـطر ثـابـت ، مـرن بـشكل مـثالـي ،                
و منزلق كلیا . اربط عقدة قویة فیه ،  تحدي 113r  / كما هو مبین في الشكل 43 . بكم یمكن أن تربط نهایتي الحبل معا ؟ 

مـلخص حـول الـفراغ و الـزمـن الـیومـي   الحـركـة نـعرف السـرعـة و الـطول . قـیاسـات الـحیاة الـیومـیة و تـجارب الـضبط هـي 
مـوصـوفـة بـشكل مـالئـم و دقـیق بـوصـف السـرعـة كـشعاع الـفراغ كمجـموعـة ثـالثـیة األبـعاد مـن الـنقاط ، و الـزمـن كخـط حـقیقي 

أحادي البعد و أیضا مكون من نقاط . هذه التعاریف الثالث من وصف الحیاة الیومیة أو غالیلیو لبیئتنا .   

نـمذجـة السـرعـة ، الـزمـن و الـفراغ كـكمیات مسـتمرة هـو دقـیق و مـالئـم . إن الـنمذجـة تـعمل خـالل أكـثر الـمغامـرات الـتالـیة .                 
و لـكن هـذا الـنموذج  الـشائـع / المشـترك  لـلفراغ و الـزمـن ال یـمكن تـأكـیده بـواسـطة التجـربـة . مـثال ال یـوجـد  تجـربـة یـمكن أن 
تـتحقق مـن الـمسافـات األطـول مـن 1025 مـتر أو أصـغر مـن 25-10  مـتر و نـموذج  االسـتمرار مـن الـمحتمل أن یـكون غـیر 

صحیحة عند مقاییس أصغر . و سوف نجد في الجزء األخیر  من مغامرتنا أن هذه هي فعال الحقیقة . 



الفصل 3  

كیف نصف الحركة – الكینماتیك  

تـبین الـتجارب أن خـواص الحـركـة ، الـزمـن و الـفراغ تسـتخلص مـن الـبیئة مـن قـبل كـل مـن األطـفال و الـحیوانـات . و هـذا 
االسـتخالص أكـد بـالنسـبة لـلقطط ، الـكالب ، الجـرذان ، الـفئران و الـسمك مـن بـین الـحیوانـات األخـرى . و هـي لـها تجـد نـفس 
الـنتائـج . أوال و قـبل كـل شـيء الحـركـة هـي تـغیر لـلموضـع مـع الـزمـن ، و هـذا الـوصـف مـوضـح بسـرعـة تـقلیب الـزوایـا الیسـرى 
مـن هـذا الـكتاب بـدءا مـن الـصفحة 241 . و كـل صـفحة تـحاكـي لحـظة مـن الـزمـن و الـتغیر الـوحـید الـذي یحـدث خـالل الحـركـة هـو 
مـوضـع الشـيء ، لـیكن حجـر ،  مـمثال بـنقطة داكـنة . الـتغیرات األخـرى مـن صـورة لـصورة تـالـیة ، الـتي هـي نـاتـجة عـن عـدم 

مثالیة تقنیات الطباعة و التي یمكن أن تؤخذ لمحاكاة أخطاء القیاس التي ال بد منها .   



إن قـول أن الحـركـة هـي تـغیر فـي الـموضـع مـع الـزمـن هـو لـیس اكـتشافـا و ال تـعریـفا نـظرا ألن كـل مـن مـفاهـیم الـزمـن و الـموضـع 
تستنتج من الحركة نفسها .  

إنـه وصـف للحـركـة فـقط . و مـا یـزال هـذا الـقول مـفید ، ألنـه یـسمح بـدقـة  عـالـیة ، كـما سنجـد بـاسـتكشاف الـجاذبـیة و الـدیـنامـیك 
الكهـربـائـي . و بـعد كـل شـيء الـضبط هـي مـبدؤنـا الـموجـه خـالل هـذه الـنزهـة . و بـالـتالـي الـوصـف الـتفصیلي لـلتغیرات فـي 

الموضع له اسم خاص : یدعى بالكینماتیك .  

إن فـكرة تـغیر الـموضـع تسـتدعـي أن الـجسم یـمكن مـتابـعته  خـالل حـركـته .و هـذا لـیس واضـحا ، فـي الـفقرة حـول نـظریـة الـكم 
سـوف نجـد أمـثلة حـیث یـكون هـذا مسـتحیال . و لـكن فـي الـحیاة الـیومـیة ، فـإن األجـسام یـمكن مـتابـعتها دائـما . و مجـموعـة 
الـمواضـع الـتي یـأخـذهـا    جـسم  خـالل الـزمـن تـشكل طـریـقه أو مـساره . و أصـل هـذا الـمبدأ  (الـمرجـع 55  ) واضـح عـندمـا 

یراقب المرء األلعاب الناریة أو مرة ثانیة یقلب الزاویا السفلیة الیسرى  للكتاب بدءا من الصفحة 241  . 

 -----

**العلم مكتوب في هذا الكتاب الضخم الذي هو مفتوح باستمرار أمام أعیننا ( أنا أعني الكون ) .. 

هو مكتوب بلغة الریاضیات .  

 !

الشكل 44 طریقتین الختبار أن زمن السقوط الحر لن یعتمد على السرعة األفقیة 

  

فـي الـحیاة الـیومـیة تـتفق الـحیوانـات و البشـر حـول الـخواص اإلقـلیدیـة للسـرعـة الـفراغ و الـزمـن . بـشكل خـاص ، هـذا یـقتضي أن 
               . t واحـد لـكل بـعد – بـشكل تـابـع مسـتمر لـلزمـن – ( x , y, z ) الـمسار یـمكن وصـفه بتحـدیـد ثـالثـة أرقـام ، ثـالثـة إحـداثـیات

( التوابع ستعرف الحقا بالتفصیل ) . و هذا عادة یكتب بالشكل  

 !

مثال ، وجد غالیلیو للتو باستخدام ساعة توقیت و مسطرة أن االرتفاع z ألي حجر مرمي أو ساقط یتغیر بالشكل :  

 !

حـیث t0  زمـن بـدء الـسقوط ، z0  هـو االرتـفاع الـبدائـي ، vz0 هـو السـرعـة الـبدائـیة فـي االتـجاه الـشاقـولـي و g =9.8 m/s2 هـو 
ثابت الذي وجد أنه نفسه ضمن  حوالي  جزء من 300  من أجل كل األجسام الساقطة على سطح األرض .  

صـفحة 56   حـیث الـقیمة m/s2 9.8 و تـغیراتـها الـطفیفة تـأتـي ؟ الـجواب االبـتدائـي سـیعطى بـعد وقـت قـصیر ولـكن التفسـیر 
الكامل سیشغلنا خالل الجزء األكبر من هذه الرحلة .  



إن الـحالـة الـخاصـة بـدون سـرعـة ابـتدائـیة هـي ذات أهـمیة كـبیرة . مـثل بـعض الـناس قـبل غـالـیلیو أوضـحوا أن g  هـي نـفسها مـن 
أجـل كـل األجـسام ، إذا كـان سـیتم إهـمال مـقاومـة ( الـصفحة 202  ) الـهواء . و كـان لـدیـه الـعدیـد مـن الـحجج لـلتوصـل لهـذه 
الـنتیجة : هـل یـمكنك أن تجـد واحـدة مـنها ؟ وبـالـطبعالتجـربـة الشهـیرة فـي بـرج بـیزا الـمائـل أكـدت هـذه الـحقیقة  . ( هـذه أسـطورة 

مزیفة  (المرجع 57 ) منتشرة أن غالیلیو لم یجر أبدا مثل هذه التجربة . لكنه أجراها ) .  

الـمعادلـة ( 6 ) بـالـتالـي تـسمح لـنا بتحـدیـد عـمق بـئر بـمعرفـة الـزمـن ( التحـدي 132 ) الـذي یسـتغرقـه حجـر لـلوصـول إلـى قـعره . 
المعادلة أیضا تعطینا السرعة v   التي  یصل بها المرء األرض بعد أن یقفز من شجرة و هي :  

 !

إن االرتـفاع الـبالـغ 3m یـعطي سـرعـة تـساوي .km/h 27   و السـرعـة بـالـتالـي مـتناسـبة فـقط مـع الجـذر الـتربـیعي لـالرتـفاع . هـل 
هذا یعني أن الخوف القوي من السقوط ینتج من ( التحدي 133 ) زیادة تدیر هذه التأثیرات فعال ؟  

لـقد كـان غـالـیلیلو أول مـن قـال بهـذه الـنتیجة الـمهمة عـن الـسقوط الحـر : الحـركـات فـي االتـجاهـین األفـقي و الـشاقـولـي هـي مسـتقلة . 
و بیّن أن الزمن الذي یستغرقه  

 !

الشكل 45 أنواع مختلفة من المخططات تصف نفس مسار حجر مرمي 

كـرة مـدفـع الـتي أطـلقت تـمامـا بـشكل أفـقي لـتسقط هـي مسـتقلة عـن قـوة الـبارود كـما هـو مـبین فـي الـشكل 44 . الـعدیـد مـن الـمفكریـن 
الـعظام لـم یـوافـقوا عـلى هـذا الـقول (الـمرجـع 58 ) حـتى بـعد وفـاتـه : فـي عـام 1658 حـیث أن أكـادیـمیة سـیمنتو نـظمت تجـربـة 
لـلتأكـد مـن هـذا بـمقارن كـرة مـدفـع مـنطلقة مـع كـرة تـسقط بـبساطـة ( التحـدي 134 ) شـاقـولـیا . یـمكنك تـخیل كـیف یـتم الـتأكـد مـن 
ذلـك بـنفس الـوقـت ؟ الـشكل 44 یـبین كـیف یـمكنك الـتأكـد مـن هـذا فـي الـمنزل . فـي تجـربـته مـهما كـان الحـمل الـنابـضي لـلمدفـع فـإن 

الجسمین دائما سیصطدمان في منتصف الهواء ( إذا كانت الطاولة عالیة كفایة ) و بالتالي تثبت النظریة .  

بـمعنى آخـر ، إن كـرة الـمدفـع الـمنطلقة ال تـتسارع فـي االتـجاه األفـقي . إن حـركـتها األفـقیة بـبساطـة هـي غـیر مـتغیرة – طـالـما أن 
مقاومة الهواء مهملة . و بتعمیم وصف المعادلة ( 6 ) مع عالقتي اإلحداثیات األفقیة و الشاقولیة  x & y وهما :   

 !

نحصل على وصف كامل للمسار الذي یأخذه حجران مرمیان . والمسار من هذا الشكل  



صفحة 40  / یعرف بالقطع المكافئ وهو مبین في الشكل 45&18,44  . ( یستخدم أیضا شكل القطع المكافئ  

تحدي 135 / من أجل عواكس الضوء داخل مصابیح الجیب أو مصابیح السیارة األمامیة . هل یمكن أن تبین لماذا؟ )  

الـمرجـع 95  / یسـتمتع الـفیزیـائـیون بـتعمیم فـكرة مـسار . كـما یـبین الـشكل 45 فـإن الـمسار هـو أثـر یـترك فـي المخـطط بـواسـطة 
جـسم متحـرك و تـبعا لـما یسـتخدم المخـطط مـن أجـله فـإن هـذه الـمسارات   لـها أسـماء مـختلفة . إن مخـططات الـفراغ – الـزمـن 

مفیدة لجعل نظریة النسبیة ممكنة الفهم .  

إن فـضاء الـتكویـن یـتشكل مـن قـبل اإلحـداثـیات لـكل الجـزیـئات لجـملة . مـن أجـل الـعدیـد مـن الجـزیـئات فـإن لـه عـددا كـبیرا مـن 
األبـعاد  و یـلعب دورا مـهما فـي  (الـصفحة 413 ) الـتنظیم الـذاتـي . و الـفرق بـین الـفوضـى و الـنظام یـمكن وصـفه بـشكل  فـرق 
فـي خـواص الـمسارات فـي فـضاء الـتكویـن . إن مخـطاطـات التحـرك hodograph ، الـمسارات فـي فـضاء السـرعـة تسـتخدم فـي 

التنبؤ بالطقس . و مخطط فضاء الطور یدعى أیضا مخطط فضاء الحالة و هو یلعب دورا أساسیا في الترمودینامیك .  

الرمي ، القفز و اإلطالق  

الوصف الكینماتیكي للحركة مفید في اإلجابة على مجموعة كبیرة من األسئلة .  

 **

مـا هـو الحـد األعـلى لـلقفزة الـطویـلة ؟ الـرقـم الـقیاسـي الـعالـمي لسـرعـة ذروة الجـري فـي عـام  (الـمرجـع 60 ) 2008 كـان 12.5 
m/s ≈ 45 km/h مـن قـبل أوسـین بـولـت و الـرقـم الـقیاسـي لـلنساء لـعام 1997 (الـمرجـع 61 ) كـان m/s 11 . لـكن العـبي الـقفز 
الـطویـل مـن الـرجـال ال یجـرون أبـدا أسـرع مـن حـوالـي m/s 9.5  . كـم مـقدار الـقفزة اإلضـافـیة الـتي یـمكنهم تـحقیقها إذا 

استطاعوا أن یجروا بسرعة أكبر ؟ 

و كـیف یـمكنهم تـحقیق ذلـك ؟ بـاإلضـافـة لـذلـك ، أصـحاب الـقفزات الـطویـلة یهـبطون بـزاویـة حـوالـي 20 درجـة  (الـمرجـع 62 ) 
حـیث أنـهم ال یسـتطیعون تـحقیق زاویـة أعـلى بـالسـرعـة الـتي یجـرون بـها . كـم الـمقدار  (التحـدي s 136 ) الـذي یـربـحونـه إذا 

استطاعوا تحقیق  زاویة 45 درجة ؟ هل الزاویة 45 درجة هي الزاویة المثلى؟ 

مـاذا لـدى  الـریـاضـي أوسـین بـولـت و مـایـكل حـونـسون صـاحـبي آخـر رقـمین قـیاسـیین عـالـمیین  فـي سـباق 200 مـتر عـند كـتابـة 
هـذا الـكالم ، بـشكل مشـترك ؟ إنـهما طـویـالن ، ریـاضـیین و لـدیـهما ألـیاف عـضلیة سـریـعة االنـتفاض  . و هـذه الـخواص تـجعل 

منهما عدائین .  

الـفرق األخـیر یـجعلها عـدائـین عـلى المسـتوى الـعالـمي : حـیث أن لـدیـهما عـامـود فـقري منبسـط ، تـقریـبا بـدون شـكل S . و هـذه 
الـحالـة غـیر الـطبیعیة تـوفـر لـهما الـقلیل مـن الـوقـت فـي كـل خـطوة ، ألن عـمودهـما الـفقري لـیس مـرنـا كـما فـي الـناس الـعادیـین . و 

هذا یسمح لهما بالتفوق في سباقات المسافات القصیرة .  

 *                                *                                                 

الـریـاضـیین بـاسـتمرار یـحسنون مـن األرقـام الـقیاسـیة لسـرعـاتـهم . خـیول السـباق ال تـقوم بـذلـك . مـن أجـل خـیول السـباق فـإن إیـقاع 
الـتنفس یـرتـبط  بـالمشـیة ( طـریـقة الـعدو ) . و بـالـنتیجة ، خـیول السـباق ال یـمكنها تـغییر أو تحسـین تـقنیتها ، و سـرعـة خـیول 

السابق أساسا هي نفسها كما تقاس .  

 *                                *                                                 

مـا هـو أعـلى ارتـفاع مـحقق مـن قـبل رامـي بشـري لـجسم  ؟ مـا هـي أطـول  (التحـدي 137s ) مـسافـة مـحققة مـن قـبل رامـي بشـري 
؟ كـم یـمكنك تـوضـیح الـقواعـد ؟ قـارن  الـنتائـج مـع مـسافـة الـقیمة الـقیاسـیة مـع الـقوس والـنشاب ، حـیث حـقق 1,871.8 مـتر فـي 
عـام 1988 مـن قـبل هـاري دریـك ، و هـي  الـمسافـة الـقیاسـیة بـواسـطة الـقوس و الـنشاب فـي عـام 1971 أیـضا مـن قـبل هـاریـدریـك 

و بواسطة قوس محمول بالید و حققت مسافة 1,222.0 متر في عام 1987 من قبل دون براون . 

 *                                *                                                 

التحـدي 138s / كـیف یـمكن لسـرعـة الـمطر الـمتساقـط أن تـقاس بـاسـتخدام مـظلة ؟ الـجواب مـهم  نـفس الـطریـقة یـمكن  أیـضا 
استخدامها لقیاس سرعة الضوء  كما سنجد الحقا في المجلد II  ، صفحة 17 / ( هل یمكن أن تحزر كیف ؟ )  

 *                                *                                                 



عـندمـا یـقفز راقـص فـي الـهواء كـم عـدد الـمرات الـتي یـدور / أو تـدور بـها حـول  (التحـدي 139s ) حـول مـحوره الـشاقـولـي قـبل 
الوصول عودة لألرض ؟  

 !

الشكل 46 – ثالثة صور متوضعة فوق بعضها لحبة غبار أطلقت من قبل  یسروع داخل ورقة ملفوفة  

 *                                *                                                 

إن أنـواعـا كـثیرة مـن یـساریـع الـعث و الـفراش تـطلق غـبارهـا – لـنكون أكـثر  (الـمرجـع 63  ) دقـة بـرازهـا   - بـحیث أن رائـحتها 
ال تساعد المفترسات في تحدید موضعها .  

 Calpodes      قـام سـتانـلي كـافـیني وفـریـقه بـأخـذ صـور لهـذه الـعملیة . یـبین الـشكل 46  یسـروع  ( أصـفر) مـن صـنف دودة
ethlius  داخـل ورقـة خـضراء مـلفوفـة قـد أمـسك فـي هـذه الـحالـة ، بـمعرفـة الـمسافـة المسجـلة الـمقاسـة هـي 1.5  مـترا ( بـالـرغـم 
مـن أنـه فـي أنـواع أخـرى مـثل Eparagyrus clarus  (التحـدي 140s  ) مـا هـي سـرعـة الـلفظ ؟ كـیف یـمكن لـلیساریـع أن 

تحققها .  

 *                                *                                                 

ما هي المسافة األفقیة التي یمكن أن نصل إلیها في رمي حجر ، بمعرفة السرعة  وزاویة (التحدي 141s  ) األفق التي 
رمي منها الحجر ؟  

 *                                *                                                 

التحدي 142s  / ما هي األعداد العظمى للكرات التي یمكن رمیها / التالعب بها في نفس الوقت ؟ 

 *                                *                                                 

 هل صحیح أن قطرات المطر یمكن أن تقتل إذا لم یكن هناك مقاومة للهواء في الجو ؟  التحدي s/143 ماذا عن البرد ؟  

 *                                *                                                 

التحدي 144s  / هل الطلقات المطلقة في الهواء من مسدس ، خطرة عندما ترتد ساقطة لألسفل ؟  

 *                                *                                                 

تجـد الشـرطـة جـثة شـخص مـیت فـي أسـفل جـرف مـن ارتـفاع ثـالثـین مـترا عـلى مـسافـة  (التحـدي 145s  ) اثـني عشـر  مـترا  مـن 
الجرف . هل كان انتحارا أم جریمة ؟  

 *                                *                                                 

الـمرجـع 64  / كـل الـحیوانـات الـبریـة ، بـغض الـنظر عـن حجـمها ، تـحقق ارتـفاعـات قـفز تـصل فـي األكـثر إلـى 2.2 مـترا  
(التحدي 164s  )  كما هو مبین في الشكل 47  . إن تفسیر هذه الحقیقة یأخذ مسارین فقط . هل یمكنك إیجادهما . 



 !

الشكل 47 – االرتفاع المحقق بواسطة قفز الحیوانات البریة 

إن آخـر قـضیتین یظهـران بسـبب الـمعادلـة ( 6 ) الـتي تـصف الـسقوط الحـر الـذي یـصح فـي  كـل الـحاالت . مـثال األوراق أو 
رقـائـق الـبطاطـس ال تـتبع ذلـك . كـما عـرف جـالـیلیلو لـلتو هـذا نـتیجة مـقاومـة الـهواء وسـوف نـناقـش هـذا قـریـبا . بسـبب مـقاومـة 

الهواء فإن مسار الحجر لیس قطعا مكافئا . 

فـي الـحقیقة هـناك حـاالت أخـرى حـیث مـسار الحجـر الـساقـط ال یـكون قـطعا مـكافـئا ، (التحـدي 147s ) حـتى بـدون مـقاومـة الـهواء 
. هل یمكن أن نجد واحدا .  

االستماع باألشعة  

الـكمیات الـفیزیـائـیة ذات االتـجاه محـدد ، مـثل السـرعـة  تـوصـف بـثالثـة أعـداد أو ثـالثـة مـركـبات و تـدعـى أشـعة . إن تـعلم حـساب 
مثل هذه المقادیر  المتعددة المركبات هو مقدرة مهمة في العدید من العلوم . و هنا ملخص عن ذلك . 

األشـعة یـمكن تـصویـرهـا بـواسـطة أسـهم صـغیرة . الحـظ أن األشـعة لـیس نـقاط محـددة الـتي یـمكن أن تـبدأ عـندهـا : إن سـهمین 
بـنفس االتـجاه و نـفس الـطول هـما نـفس الـشعاع ، حـتى لـو بـدأا مـن نـقطتین مـختلفتین فـي الـفراغ . نـظرا ألن األشـعة تـتصرف 
مـثل األسـهم فـإن األشـعة یـمكن جـمعها و یـمكن ضـربـها بـأعـداد . مـثال تـمدیـد شـعاع a=(ax ,ay ,az)   بـعدد c  یـقابـل فـي مـفهوم 

 . c a=(cax ,cay ,caz)  المركبات ، الشعاع

بـدقـة فـي لـغة الـریـاضـیات فـإن الـشعاع هـو عـنصر مـن مجـموعـة ، تـسمى الـفضاء الـشعاعـي الـتي فـیها تـصح الـخواص لـكل األشـعة 
a & b و من أجل كل األعداد : c & d  حیث : 

 !

األمـثلة عـلى الـفضاءات الـشعاعـیة هـي مجـموعـة كـل الـمواضـع لـجسم ، أو مجـموعـة كـل  (التحـدي 148s  ) السـرعـات الـممكنة . 
هل مجموعة كل الدوارنات تشكل فضاء شعاعي ؟ 

كـل الـفضاءات الـشعاعـیة تـسمح بـتعریـف شـعاع صـفري وحـید و شـعاع سـالـب وحـید  (التحـدي 149e  ) مـن أجـل كـل شـعاع   
فـي أكـثر الـفضاءات الـشعاعـیة الـمهمة عـند وصـف طـبیعة مـبدأ الـقیمة  المحـددة لـلطول یـمكن الـتعبیر عـن ذلـك بـشعاع . وهـذا یـتم 
عـن طـریـق خـطوة  وسـیطة  وهـي إدخـال جـداء سـلمي لـشعاعـین . یـعرف الجـداء  بـالسـلمي ألنـه یـؤدي لـقیمة سـلمیة ، الـقیمة 

السلمیة هي عدد هو نفسه  بالنسبة لكل المراقبین ، مثر هو نفسه بالنسبة للمراقبین ذوي التوجهات المختلفة . الجداء 

السلمي بین شعاعین a & b هو عدد یحقق :  



 !

الـتعریـف للجـداء السـلمي لـیس فـریـدا ، و لـكن هـناك جـداء سـلمي قـیاسـي .  فـي الجـملة الـدیـكارتـیة لـإلحـداثـیات الجـداء السـلمي 
القیاسي یعطى بالشكل :   

 !

إذا كان الجداء السلمي لشعاعین یتناقص فإن الشعاعین متعامدین ،  (التحدي 150s  ) أي یصنعان زاویة قائمة فیما بینهما . 
( بین ذلك ) و الحظ أنه یمكن كتابة إما ab أو a.b مع نقطة بینهما .  

! . غالبا وأیضا  طول أو طویلة أو ناظم شعاع یمكن بالتالي تعریفها كجذر تربیعي  للجداء السلمي لشعاع بنفسه : 

  ! في هذا النص تكتب  األطوال بأحرف مائلة  بینما األشعة تكتب بأحرف ثخینة . الطویلة  غالبا تكتب بالشكل : 
إن الفضاء الشعاعي ذو ذوالجداء السلمي یدعى بالفضاء الشعاعي اإلقلیدي . 

إن الجداء السلمي مفید بشكل خاص من أجل تحدید االتجاهات و في الحقیقة الجداء السلمي بین شعاعین یرمز الزاویة بینهما 
. و یمكنك استنتاج  (التحدي 151s ) هذه العالقة المهمة ؟   

 ما هو السكون ؟ ما هي السرعة ؟  

في الوصف الغالیلي للطبیعة ، فإن الحركة و السكون متعاكسان . بمعنى آخر الجسم یكون في السكون عندما موضعه أي 
إحداثیاته ال تتغیر مع الزمن . بمعنى آخر ( الغالیلي ) السكون یعرف بأنه :  

 !

سـوف نـتذكـر أن x(t) هـو اخـتصار لـثالثـة إحـداثـیات (x(t) , y(t) , z(t) ) . الحـقا سـنرى أن هـذا الـتعریـف  لـلسكون ، 
المعاكس ألول انطباع ال یستخدم بكثرة وسوف  یتم تعمیمه . على أن أي تعریف للسكون یقتضي أن عدم السكون  

 ----

*سـوف نـذكـر أنـه فـي الـریـاضـیات الـقیمة السـلمیة هـي عـدد و فـي الـفیزیـاء الـقیمة السـلمیة هـي عـدد ثـالثـي الـمتحوالت وهـو عـدد 
نـفسه مـن أجـل كـل الـمالحـظین . و بـنفس الـشكل فـإن الـشعاع هـو عـنصر فـي الـفضاء الـشعاعـي  یـالحـظ و یـرصـد مـن قـبل 

مراقبین مختلفین ، و یتغیر مثل مركبات السرعة .  

    



 !

الشكل 48  - االشتقاق في نقطة كحد للقواطع 

 t مع الزمن x لجسم بأنها تغیر موضعه  v األجسام یمكن تمییزها بمقارنة سرعة إزاحتها . و بالتالي یمكننا تعریف السرعة
وهذا ییكتب عادة بالشكل : 

 !

فـي هـذه الـعالقـة الـصالـحة مـن أجـل كـل إحـداثـي بـشكل مـنفصل یـعني  d/dt الـتغیر مـع الـزمـن و یـمكننا بـالـتالـي الـقول أن السـرعـة 

! . إن  هـي مشـتق الـموضـع بـالنسـبة لـلزمـن . السـرعـة v هـي االسـم الـمعطى لـطویـلة السـرعـة v . و بـالـتالـي لـدیـنا 
المشتقات تكتب كتوابع من أجل تذكیر القارئ أنها مشتقة من فكرة المیل . العالقة  : 

 !

هي مختصر القول أن المشتق عند نقطة لحد / نهایة میول القاطع في  جوار النقطة كما هو مبین في الشكل 48  . و هذا 
 . (  152 e التحدي) التعریف یقتضي قواعد العمل

 !

c هو أي عدد . و هذا كل ما نحتاجه دائما لنعرف عن المشتقات في الفیزیاء .  المقادیر مثل dt & ds في بعض األحیان 
تكون مفیدة بنفسها و تعرف بالتفاضالت .  

هذه المفاهیم تعود إلى جوتفرید ویلهم لیبتنز . المشتقات تشكل أساس كل  الحسابات المستندة إلى استمرار الفضاء و الزمن . 
و لیبتنز كان الشخص  الذي جعل من الممكن وصف و استخدام السرعة في عالقة فیزیائیة و بشكل خاص استخدام الفكرة 

عند نقطة معطاة في الزمن أو الفراغ من أجل الحسابات . 

 ----



جـوتـفریـد ویـلهم لـیبتنز ( ولـد فـي 1646  و تـوفـي فـي 1716  ) و هـو مـحام و فـیزیـائـي و ریـاضـي  و فـیلسوف و دبـلومـاسـي                
و مـؤرخ . و قـد كـان واحـد مـن الـعقول الـعظیمة فـي البشـریـة : وقـد اخـترع الـحساب  الـتفاضـلي  ( قـبل نـیوتـن ) و نشـر الـعدیـد مـن 
 De arte combinaturata , Hypothesis physics الـكتب الـمهمة و الـناجـحة فـي حـقول مـختلفة دراسـها  و مـن بـینها

  nova , Discours de metaphysique , Noveaux

 !

الشكل 49 جوتفرید ویلهم لیبتنز (1646  - 1716  ) 

إن تـعریـف السـرعـة یـفترض أنـها تـعطي قـیمة و مـعنى لـلنهایـة Δt → 0 . بـمعنى  آخـر یـفترض أن الـمجاالت الـزمـنیة الـقصیرة 
بـشكل ال نـهائـي تـوجـد فـي الـطبیعة . و إن  تـعریـف السـرعـة بـواسـطة المشـتقات هـو مـمكن فـقط ألن كـال مـن الـفراغ و الـزمـن 

موصوفان بواسطة مجموعات التي هي إحداثیة أو بلغة الریاضیات ، موصلة و كاملة . 

فـي بـقیة مسـیرتـنا سـوف لـن ننسـى أنـه مـن بـدایـة الـفیزیـاء الـكالسـیكیة فـإن الـالنـهایـة تـوجـد فـي وصـف  طـبیعتها . و إن الـمقدار 
الـصغیر بـشكل ال نـهائـي هـو جـزء مـن  تـعریـفنا للسـرعـة . و بـالـتالـي فـإنـنا نـكتشف أن شـكل الـالنـهایـة ال یـعطي تـلقائـیا  وصـف 
مسـتحیل أو عـدم دقـیق . مـن أجـل الـبقاء مـتمتعین بـالـدقـة فـإن الـفیزیـائـیین یسـتخدمـون  فـقط أصـغر اثـنین مـمكنین مـن أنـواع 

المقادیر المنتهیة الصغر . إن تعریفهم الدقیق  (المجلد III ، صفحة 214 ) و عرض لألنواع األخرى سیقدم الحقا .   

إن شـكل الـالنـهایـة فـي الـوصـف الـمعتاد للحـركـة تـم انـتقاده أوال فـي  (الـمرجـع 65 ) مـرجـعه ذو الـمقوالت الـساخـرة مـن قـبل 
Zeno  مـن Elena  ( حـوالـي 445  قـبل الـمیالد ) و هـو تـلمیذ Parmenides  . و فـي مـا یـعرف بـمقولـته ( حـجته) الـثالـثة 
یشـرح Zeno   أنـه نـظرا فـي كـل لحـظة زمـنیة فـإن جـسما  مـعینا یـشغل جـزءا مـن الـفراغ الـمقابـل لحجـمه ، فـإن مـفهوم السـرعـة 

عند  لحظة زمنیة معینة ال یعطي معنى ، و هو یخلص بشكل مستفز أن الحركة بالتالي غیر موجودة .  

وفـي هـذه األیـام ال یـمكننا أن نـسمي هـذه مـقولـة الـتي تـناهـض وجـود الحـركـة و لـكننا  ضـد وصـفها الـمعتاد ، بـشكل خـاص ضـد 
اسـتخدام الـفراغ الـقابـل للتقسـیم بـشكل مـنتاه فـي الـصغر  (التحـدي 153e  ) و الـزمـن ( هـل تـوافـق عـلى ذلـك ؟ ) . عـلى أن 
الـوصـف الـذي انـتقد مـن قـبل Zeno  فـي الـحقیقة یـعمل بـشكل جـید تـمامـا فـي الـحیاة الـیومـیة   . إن السـبب هـو بسـیط و لـكنه عـمیق 

: في الحیاة الیویمة التغیرات في الحقیقة  تكون مستمرة .  

إن الـتغیرات الـكبیرة تـتم مـن الـعدیـد مـن الـتغیرات الـصغیرة . و هـذه الـخاصـة لـلطبیعة  غـیر واضـحة . مـثال ، نـالحـظ أنـنا                  
( ثانیة) قد افترضنا أن مسار جسم  لیس فراكتال أو   كیان یسلك سبیال سیئا / فجا . وفي الحیاة الیومیة هذا صحیح  

و فـي مـجاالت أخـرى مـن الـطبیعة هـذا لـیس كـذلـك . و إن شـكوك Zeno  سـیعاد تـأهـیلها جـزئـیا الحـقا (المجـلد VI  ، صـفحة64) 
فـي مسـیرتـنا و بـشكل مـتزایـد كـلما تـقدمـنا فـي السـیر . إن إعـادة الـتأهـیل هـي فـقط جـزئـیة  حـیث أن الحـل الـنهائـي سـیكون مـختلف 
عن الذي نعرضه / نتصوره  و من ناحیة أخرى  الشكوك حول فكرة السرعة غي نقطة سیتبین أنها ذات أساس قوي في أن  

تغیرات الطبیعة تحدث بانسیابیة .  

لـماذا السـرعـة مـفهوم مـهم ؟ مـن أجـل الـسعي لـلدقـة فـي وصـف  الحـركـة ،  فـإنـنا بـحاجـة إلكـمال قـائـمة مـن الـنواحـي الـالزمـة لتحـدیـد 
حالة  جسم . مفهوم السرعة من الواضح أنه في هذه القائمة .   

الجدول 13 بعض قیم التسارع المقاسة 

التسارعالقیاس



التسارع  

االستمرار على نفس الخط ، ندعوه بالتسارع a لجسم بواسطة تغیر السرعة vمع الزمن أو 

 !

التحدي ما هي أخفض قیمة یمكنك إیجادها ؟

fm/s2 10تسارع خلفي للمجرة M82 بواسطة دفعها النابذ 

fm/s2 10تسارع نجم جدید / یافع بواسطة الدفع النابذ

nm/s2 0.2تسارع Fathoumi للشمس في مدارها حول درب التبانة 

nm/s2 0.8تباطؤ األقمار الصناعیة األولیة ، بسبب عدم توازن اإلشعاع الحراري 

nm/s2 33التسارع الطارد المركزي في خط االستواء بسبب دوران األرض 

nm/s2 50تسارع اإللكترون في أسالك المهرباء المنزلیة بسبب التیار المتناوب 

m/s2 1.3تسارع القطار تحت األرض السریع 

1.6m/s2تسارع الجاذبیة على القمر 

 5.5m/s2التباطؤ األصغري لسیارة ، وفق القانون ، على أسفلت جاف جدید  

m/s2 9.8 0.3 ± تسارع الجاذبیة في سطح األرض ، تبعا للموقع 

9.80665m/s2تسارع الجاذبیة القیاسي 

m/s2 15أعلى تسارع لسیارة أو دراجة ناریة ذات دوالیب مقادة بمحرك 

m/s2 20-90إقالع صواریخ الفضاء 

32m/s2تسارع الفهد 

25m/s2تسارع الجاذبیة على سطح المشتري

 (  Musca domestica ) 100 تقریبا الذبابة الطائرةm/s2

120m/s2 تقریباتسارع الحجر المرمي 

360m/s2 التسارع الذي یفتح بالون الحمایة في السیارات 

 4km/s2أسرع تسارع بواسطة األقدام ( من قبل الیسروع الضفدعي ) 

0.1Mm/s2كرة تنس أمام الجدار 

2Mm/s2تسارع الطلقة في البندقیة  

0.1Gm/s2أسرع طرد مركزي 

90Tm/s2تسارع البروتونات في المسرع الكبیر 

m/s2 1031تسارع البروتونات داخل النواة 

m/s2 1052أعلى تسارع ممكن في الطبیعة 



الـتسارع هـو مـا نـشعر بـه عـندمـا تـرتـعش األرض / تهـتز ، أو تـقلع الـطائـرة ، أو تـدور الـدراجـة حـول زاویـة . الـمزیـد مـن األمـثلة 
مـعطاة فـي الجـدول 13  . الـتسارع هـو المشـتق الـزمـني للسـرعـة . و مـثل السـرعـة فـإن الـتسارع لـه مـطال و اتـجاه . و بـاخـتصار 

التسارع مثل السرعة هو شعاع و كالمعتاد هذه الخاصة مبینة باستخدام حرف ثخین الختصاره .  

الجدول 14 بعض حساسات التسارع 

فـي السـیارة الـعادیـة ، أو فـي الـدراجـة الـناریـة ، فـإنـنا نـشعر بـأنـها تـتسارع ( هـذه الـتسارعـات هـي أقـل مـن 1g و بـالـتالـي غـیر 
ضـارة ) و نـحن نـشعر بـالـتسارع ألن جـزءا مـا داخـلنا یـخبرنـا یـأنـنا تحـركـنا بـالنسـبة لجـزء آخـر مـا : الـتسارع یـشوهـنا . مـثل هـذا 
الجـزء المتحـرك یـمكن أن یـكون مـثال جـزء مـا داخـل أذنـنا  ، أو مـعدتـنا داخـل األحـشاء أو بـبساطـة أطـرفـنا مـقابـل جـذعـنا . كـل 
حـساسـات الـتسارع ، الـتي تـتضمن تـلك الـواردة فـي الجـدول 14  أو تـلك الـمبینة فـي الـشكل 50 سـواء كـانـت حـیویـة أو فـنیة تـعمل 

بهذا الشكل .  

یـتم اإلحـساس بـالـتسارع . و جـسمنا یـتشوه و الـحساسـات فـي جـسمنا تـكشفه . مـثال فـي حـدائـق الـلعب . الـتسارعـات األعـلى یـمكن 
أن یـكون لـها تـأثـیرات أقـوى . مـثالعـندمـا یـتسارع شـخص یجـلس فـي اتـجاه الـرأس عـند مـرة أو مـرتـین مـن قـیمة تـسارع الـجاذبـیة 
الـمعتاد ، تـتوقـف الـعینان و الـنظر یـغیب ، ألن الـدم ال یـمكنه الـوصـول لـلعین . و بـین  g 5 & 3 مـن الـتسارع المسـتمر (الـمرجـع 
66 ) أو عـند تـسارع g 9-7 لـفترة قـصیرة یـتم فـقدان الـوعـي ، ألن الـدمـاغ ال یـتلقى كـفایـة مـن الـدم و الـدم یـمكن أن یتسـرب مـن 

األقدام أو السیقان . و إن التسارع  العالي  في اتجاه األقدام لشخص جالس یمكن أن یؤدي إلى صدمات نزفیة  

فـي الـدمـاغ . و الـناس الـذیـن هـم فـي خـطر أكـبر لـإلصـابـة بـذلـك هـم طـیارو الـطائـرات الـنفاثـة ،حـیث لـدیـهم مـالبـس خـاصـة الـتي 
ترسل الهواء المضغوط إلى أجسام الطیارین لتجنب تراكم الدم في أماكن خاطئة .  

التحدي 155s / هل یمكنك التفكیر بحالة تتسارع فیها ولكنك ال تشعر بها ؟  

السـرعـة هـي المشـتق الـزمـني لـلموضـع بـالنسـبة لـلزمـن . و الـتسارع هـو المشـتق الـثانـي لـلموضـع بـالنسـبة لـلزمـن . المشـتقات 
األعلى من التسارع یمكن أیضا تعریفها بنفس الشكل . 

المجالالحساسالقیاس

اتجاه الجاذبیة في النباتات ( الجذور ، 
الجذع ، األغضان ، األوراق ) 

Statoliiths خالیاm/s2 0-10

األغشیة في كل قناة نصف دائریة ، و اتجاه وقمیة التسارعات في الثدییات
القریبات و الكییسات في األذن 

الداخلیة 

m/s2 0-20

اتجاه وقیمة التسارع في العدادات 
الخطویة الحدیثة لمتسلقي الجبال 

m/s2 0-20حساسات كهرانضغاطیة 

اتجاه وقیمة التسارع في اصطدام 
السیارات

حساس كیس الهواء باستخدام 
سیرامیك كهرانضغاطي 

m/s2 0-2000



التحـدي 156s / وهـي تـضیف الـقلیل لـوصـف الـطبیغة ألنـه – كـما سـنبین بـعد قـلیل – ال یـمكن ألي مـن هـذه المشـتقات األعـلى             
و ال للتسارع نفسه أن یكون مفیدا من أجل وصف  حالة الحركة لجملة .  

من األجسام إلى الجزیئات النقطیة  

" إذا علمت شیئا ، فإنني أیضا أعلم إمكانیات حدوثه / وجوده في حقائق ذریة " 

لودفیج فیتنجشتاین  

 !

الشكل 50 ثالثة مقاییس تسارع : حساس كیس هواء أحادي المحور كهرانضغاطي ، و حساس تسارع ثالثي المحاور 

سعوي و القراب و الكییسات داخل القنوات الثالث شبه الدائریة داخل األذن البشریة . 

أحـد أهـداف دراسـة الحـركـة هـي إیـجاد الـوصـف الـكامـل و الـدقـیق لـكل مـن الـحاالت و األجـسام . و بـمساعـدة مـفهوم الـفراغ ، فـإن 
وصـف األجـسام یـمكن أن یـدقـق بـشكل مـقبول . بـشكل خـاص نـحن نـعلم مـن الـخبرة أن كـل األجـسام الـمرئـیة فـي الـحیاة (التحـدي 
157e  ) الـیومـیة لـها خـاصـة مـهمة : و هـي یـمكن تقسـیمها إلـى جـزئـین . غـالـبا الـقیاس یـعبر عـنه بـالـقول أن كـل األشـیاء أو 
األجـسام   لـهاخـاصـتین . أوال هـي مـكونـة مـن الـمادة ، الـمعرفـة بـأنـها ذلـك الـجانـب مـن الـجسم الـمسؤول عـن عـدم االخـتراق / 
الـنفوذ   أي الـحاصـة الـتي تـمنع جـسمین مـن أن یـكونـا فـي نـفس الـمكان . ثـانـیا األجـسام لـها شـكل مـعین أو مظهـر یـعرف بـأنـه 

الطریقة الدقیقة التي توزع فیها عدم قابلیة االختراق في الفضاء / الفراغ  .   

مـن أجـل وصـف الحـركـة بـالـدقـة الـممكنة / مـن الـمالئـم الـبدء بـتلك األجـسام البسـیطة قـدر اإلمـكان . بـشكل عـام ، كـلما كـان الـجسم 
أصـغر كـلما كـانـأبسـط . و الـجسم الـصغیر جـدا بـحیث أن مـكونـاتـه ال تـعود بـحاجـة ألن تـؤخـذ بـالحسـبان یـدعـى جـزیـئة ( الـمصطلح 



األقـدم هـو كـبسولـة الـذي لـم یـعد یسـتخدم) و الجـزیـئات / الجسـیمات بـالـتالـي عـبارة عـن أحـجار صـغیرة مـثالـیة . الـحالـة الـقصوى ، 
جسـیم / جـزیـئة حجـمه مـهمل مـقارنـة مـع أبـعاد حـركـته بـحیث أن مـوضـعه یـوصـف كـلیا بـثالثـیة وحـیدة مـن اإلحـداثـیات و یـدعـى 

بالجسیم النقطي ( النقطة المادیة) أو الكتلة النقطیة أو نقطة الكتلة . وبشكل معادلة ( 6) الحجر افترض أنه كنقطة مادیة .  

الـمرجـع 67 : الـمادة كـلمة مشـتقة مـن الـالتـینیة materia الـتي كـانـت أصـر تـعني الخشـب و اشـتقت عـن طـریـق خـطوات وسـیطة 
من كلمة mater التي تعني األم .  

 !

الشكل 52 مقارنة ألحجام النجوم 

هل األجسام النقطیة مثل األجسام أألصغر من أي شيء یمكن للمرء أن یقیسه موجودة في الحیاة الحقیقیة ؟ نعم و ال . 
األمثلة األكثر بروزا هي النجوم . في الوقت الحالي األحجام الزاویة التي تبلغ في صغرها µrad 2  یمكن قیاسها ، وهذا حد 

معطة بواسطة التذبذبات للهواء فیالغالف الجوي . وفي الفضاء مثل التلسكوب هبل الذي یدور حول األرض فإن الحد 
الزاوي ناتج عن قطر التلسكوب و هو من مر تبة nrad 10 . عملیا كل النجوم التي ترى من األرض هي أصغر من ذلك و 

بالتالي بعملیا هي مثل النقطة ، حتى عندما ترى بواسطة أقوى المناظیر .  



 !

الشكل 53 كوكبي Regulus و المریخ ، صور ملتقطة بزمن تعریض 10 ثانیة في 4 حزیران 2010 بواسطة كامیرا 
متأرجحة تبین الفرق بین الكوكب النقطي الذي یومض و الكوكب الممتد الذي ال یومض . 

االسـتثناء  لـلقاعـدة الـعامـة هـو حجـم بـعض الـنجوم األكـبر أو الـنجوم الـقریـبة و أكـثرهـا  مـن الـنوع األحـمر الـعمالق یـمكن قـیاسـه 
 ، Cetus فـي Mira أعـلى كـتفین فـي أوریـون مـبین فـي الـشكل 51 . إن Betelgeuse بـواسـطة أجهـزة قـیاس خـاصـة . إن
Antares فـي Aldebaran ، Scorpio فـي Taurus و Sirius فـي Canis Major هـي أمـثلة عـلى كـواكـب الـتي تـم قـیاس 
حجـمها  (الـمرجـع 68 ) وهـي كـلها تـبعد بـأقـل مـن ألـفي سـنة ضـوئـیة عـن األرض . مـن أجـل مـقارنـة األبـعاد أنـظر الـشكل 52 . 
بـالـطبع مـثل الـشمس أیـضا كـل الـنجوم األخـرى لـها حجـم منتهـي / محـدد و لـكن  (التحـدي 158s ) ال یـمكن إثـبات هـذا بـقیاس 

أبعادها في الصور ( صحیح ؟ ) .  

الـفرق بـین الـنقطة الـمادیـة و الـمصادر ذات الحجـم الـنهائـي یـمكن أن یـرى بـالـعین (التحـدي 159e ) المجـردة ،لـیال بـومـیض 
الـكواكـب و لـكن الـكواكـب ال تـفعل ذلـك . ( تـأكـد مـن ذلـك !) إن الـمنظر الجـمیل مـبین فـي الـشكل 53 .هـذا األثـر نـاتـج عـن دوامـة 
الـهواء . الـدوامـة لـها تـأثـیر  عـلى أكـثر الـكواكـب الـتي مـثل الـنقطة الـمادیـة  ألنـها تحـرف أشـعة  الـضوء بـمقادیـر صـغیرة . و مـن 
نـاحـیة  أخـرى ، فـإن دوامـة الـهواء تـكون ضـعیفة جـدا بـحیث تـؤدي لـومـیض مـصادر ذات حجـم زاویـة  أكـبر ، مـثل الـكواكـب أو 

األقمار الصناعیة ** ألن االنحراف یكون متوسط في مثل هذه  الحالة .  

 2'= 0.6 ( 160s التحـدي)  إن الـجسم مـثل الـنقطة الـمادیـة بـالنسـبة لـلعین المجـردة إذا كـان حجـمه الـزاوي أصـغر مـن حـوالـي
mrad . هـل یـمكنك تـقدیـر حجـم ذرة غـبار بحجـم نـقطة مـادیـة ؟ بـالـمناسـبة فـإن  الـجسم یـكون غـیر مـرئـي لـلعین المجـردة إذا كـان 
مـثل الـنقطة الـمادیـة و إذا كـانـت إضـاءتـه أي شـدة  الـضوء مـن الـجسم الـتي تـصل لـلعین هـي أدنـى مـن قـیمة حـرجـة . یـمكنك تـقدیـر 

فیما إذا كان هناك أي أجسام من صنع البشر  مرئیة من القمر ، أو من  (التحدي 161s)  مكوك الفضاء ؟  

إن الـتعریـف الـسابـق لـلنقطة الـمادیـة فـي الـحیاة الـیومـیة مـضلل بـشكل واضـح هـل الجسـیمات الـمناسـبة الـحقیقیة مـوجـودة ؟ فـي 
الـحقیقة كـل مـا هـو مـمكن هـو بـیان أن الجـزئـیة لـها حجـم مـتالش ؟ بـنفس الـشكل فـإنـنا بـحاجـة ألن نـسأل و نـتأكـد فـیما إذا كـانـت 

النقاط في الفراغ هي موجودة .  

 ---- 

 KENNETH R. LANG& یعطي مقدمة من قبل stars.astro.illinois.edu/sowlist.html الموقع*

 vagabands de l'espace-Exploration et decouverts dans le systeme ، CHARLES A. WHITNEY
 DAVID إن الــصور الجــمیلة بــشكل مــذهــل لــلنجوم یــمكن أن تــوجــد فــي . solaire , Springer Verlag , 1993

  MALIAN , A View of the universe , Sky Publishing and Cambridge Univesity Press 1993  .

**إن القمر الصناعي هو جسم یدور حول كوكب ، مثل القمر  و القمر الصناعي هو نظام یوضع في المدار من قبل  

  .  Sputniks البشر مثل



 !

الشكل 54 دوران مشرشر : كیف یدور جسم باستمرار دون أن یضطرب باتصاله  مع جسم ثان . 

إن مسـیرتـنا سـتؤدي بـنا إلـى نـتیجة مـدهـشة أن كـل اإلجـابـات عـلى هـذه (التحـدي s 162  ) األسـئلة هـي بـالـنفي . هـل تـتخیل 
لـماذا ؟ ال یـخیب أمـلك إذا وجـدت هـذه الـقضیة صـعبة ، الـعدیـد مـن الـعقول الـالمـعة لـدیـها نـفس الـمشكلة .   لـكن الـعدیـد مـن 
الجسـیمات ، مـثل اإللـكترونـات ، الـكواركـات أو الـبروتـونـات هـي تشـبة الـنقطة لـكل األغـراض الـعملیة . حـالـما نـتعلم كـیف تـصف 
حـركـة نـقاط مـادیـة ، یـمكننا عـندهـا أیـضا أن نـصف حـركـة األجـسام الـكبیرة ، الـصلبة أو الـمشوهـة و نـفترض أنـها مـكونـة مـن 
أجـزاء . وهـذه هـي نـفس الـطریـقة الـتي نـصف بـها حـركـة حـیوان كـكل بـواسـطة جـمع حـركـات أجـزاء جـسمه الـمختلفة . و أبسـط 
وصـف هـو الـتقریـب المسـتمر ، الـذي یـصف األجـسام الـكبیرة كمجـموعـة ال نـهائـیة مـن الـنقاط الجسـیمیة . و یـسمح لـنا بـفهم و 
تـوقـع حـركـة الحـلیب و العسـل وحـركـة الـهواء فـي إعـصار و الـعطر فـي الـغرف . إن حـركـة الـنار و كـل األجـسام الـغازیـة األخـرى 
، و انـحناء الـقصب فـي الـریـح ، وتـغیرات الـشكل  (الـمرجـع 69  ) لـلعلكة و نـمو الـنباتـات و الـحیوانـات یـمكن أیـضا وصـفها بهـذه 

الطریقة    

كـل الـقیاسـات / الـمالحـظات حـتى اآلن أكـدت أن حـركـة األجـسام الـكبیرة  یـمكن وصـفها بـدقـة كـامـلة نـتیجة لحـركـة أجـزائـها . كـل 
اآلالت الـتي بـناهـا البشـر تسـتند لهـذه الـفكرة . إن الـوصـف الـذي هـو أكـثر دقـة حـتى مـن  (المجـلد IV  ، صـفحة 15 ) الـتقریـب 
المسـتمر مـعطاة الحـقا . إن وصـف حـركـة الـجسم  بـواسـطة حـركـة أجـزاء الـجسم سـتقودنـا عـبر أول مجـلداتـنا الخـمسة مـن 
صـعودنـا لـلجبل مـثال  سـوف نـفهم الـحیاة بهـذا الـشكل . فـقط فـي المجـلد الـنهائـي سـنكتشف أنـه عـلى نـطاق أسـاسـي هـذا الـتفكیك / 

التحلیل مستحیل .  

السیقان و العجالت  

إن أجـزاء الـجسم تحـدد شـكله . الـشكل هـو نـاحـیة مـهمة مـن األجـسام : مـن بـین أشـیاء أخـرى فـهو یـخبرنـا كـیفیة دراسـته . و بـشكل 
خاـص األحیـاء دائمـا مكـونیـن منـ جسـم وحیـد . و هذـه لیستـ عبـارة فاـرغةـ : منـ هذـه الحـقیقة یمـكننا استـنتاج أن الحـیواناـت ال 
یـمكنها أن یـكون لـها عـجالت كـبیرة أو دوافـع كـبیرة . ولـكن لـدیـها فـقط أرجـل ، زغـانـف أو أجـنحة . لـماذا ؟األحـیاء لـدیـهم فـقط 
سـطح واحـد ، بـبساطـة لـدیـهم قـطعة واحـدة مـن الجـلد (المجـلد V ، صـفحة 365 ) مـیكانـیكیا فـإن الـحیوانـات مـتصلة . هـذا غـالـبا 
یـفترض أنـه واضـح  ( الـمرجـع 70  و هـذا غـالـبا یـذكـر بـأن الـتغذیـة الـدمـویـة ، األعـصاب و الـتوصـیالت الـلمفاویـة إلـى  الجـزء 

الدوار الذي سیتحرك . لكن هذه المقولة لیست بسیطة كما یبین الشكل 54 .  

یـثبت الـشكل أنـه فـي الـحقیقة مـن الـممكن تـدویـر جـسم بـاسـتمرار مـقابـل  جـسم ثـان بـدون اضـطراب الـوصـالت / تـغییرهـا .                 
و األبـعاد الـثالثـة لـلفراغ تـسمح  بـالـدوران الخـطوي . هـل یـمكنك إیـجاد أمـثلة مـن هـذا الـنوع مـن الحـركـة ، الـتي  غـالـبا تـعرف 
(التحـدي 163s ) بـالـدوران الخـطوي فـي جـسمك ؟ . هـل أنـت قـادر عـلى رؤیـة كـم عـدد الـكابـالت الـموصـولـة إلـى   (التحـدي 

s 164 ) جسم دوار في الشكل بدون إعاقة الدوران ؟   



 !

الشكل 55  دوران خطوي : دوران مستمر لجسم مرتبط ببیئته 

بـالـرغـم مـن إمـكانـیة امـتالك  الـحیوانـات ألجـزاء متحـركـة فـإن طـریـقة الـشكل 54  أو  الـشكل 55  مـا یـزال ال یـمكن اسـتخدامـه 
لصنع عجلة عملیة أو دافع . هل یمكنك أن ترى لماذا ؟  

التحـدي 165s  / بـالـتالـي الـتطور لـیس لـه خـیار : یـجب تـجنب الـحیوانـات ذات األجـزاء الـدوارة ( الـكبیرة)  حـول الـمحاور ،               
و هـذا الـتقیید ال یـعني أن األجـسام الـحیة تتحـرك بـالـدوران كـكل :  الـمرجـع 71 /  العشـب الـمتطایـر ، الـبذور مـن أشـجار مـختلفة 
و بـعض الحشـرات و الـعدیـد مـن الـعناكـب  و بـعض الـحیوانـات  األطـفال و الـراقـصین فـي بـعض األحـیان یتحـركـون بـالـتدحـرج أو 

الدوران ككل .  

األجـسام الـوحـیدة الـكبیرة و بـالـتالـي كـل الـكائـنات الـحیة الـكبیرة یـمكن لـها أن تتحـرك  فـقط عـبر  (الـمرجـع 72 ) تـشویـه أشـكالـها : 
بـالـتایـل فهـي محـدودة بـالمشـي ،الجـري ، الـقفز ، الـتدحـرج ، االنـزالق ، الـزحـف ، تحـریـك الـزعـانـف ، أو الـضرب بـاألجـنحة . إن 

تحریك الساق هو طریقة شائعة لتشویه جسم .  

الـمرجـع 73 / األمـثلة الـصارخـة عـلى اسـتخدام الـرجـل فـي الـطبیعة مـبینة فـي الـشكل 57 & 56 و أكـثر مـثال تـطرفـا هـو الـعناكـب 
المتحـرجـة / الـمتقلبة – هـناك الـعدیـد مـن أنـواعـها – وهـي Cebrennus villosus  (الـمرجـع 74  ) وتـعیش فـي الـرمـل فـي 
الـمغرب . و هـي تسـتخدم أرجـلها لتسـریـع الـتدحـرج ، و یـمكنها أن تـقود  و تـوجـه اتـجاه الـتدحـرج و یـمكن أن تـتدحـرج مـن أعـلى 
تــلة بــمیل 30% - وهــذا عــمل ال یــمكن للبشــر  أن یــقومــوا بــه . إن أفــالم الحــركــة الــمتدحــرجــة یــمكن أن تــوجــد فــي 
www.bionik.tu-berlin.de  (المجـلد V ، صـفحة 281 ) المشـي عـلى الـماء مـبین فـي الـشكل 127 صـفحة 170 و األمـثلة 
عـلى األجـنحة مـعطاة   (المجـلد V ، صـفحة 281 ) الحـقا ، حـیث أن هـذه هـي األنـواع الـمختلفة مـن الـتشوه الـذي یـسمح 

بالسباحة في الماء . 

عـلى الـعكس فـإن الجـمل الـمكونـة مـن عـدة أجـسام مـثل الـدراجـات الـهوائـیة ، الـقوارب ذات الـبداالت أو اآلالت األخـرى  یـمكن أن 
تتحـرك بـدون أي تـغییر فـي شـكل عـناصـرهـا ، وبـالـتالـي تـمكّن مـن اسـتخدام  الـمحاور ذات الـعجالت ، الـدوافـع و أجهـزة 

الدوران األخرى . 

 --

الـتدحـرج أیـضا  مـعروف فـي الـعناكـب الـدوالبـیة الـنامـیبیة مـن جـنس Carparachne  و أفـالم حـركـتها  یـمكن أن تـوجـد فـي 
اإلنترنت .   

http://www.bionik.tu-berlin.de


 !

الشكل 56 األرجل و العجالت في الكائنات الحیة ، الدودة األلفیة Aphistogoniulus erythrocephalus ( طول 
جسمها  15  سم ) أبو بریص على لوح زجاجي ( طول جسمه 15  سم ) ، أمیبة Amoeba proteus   ( حجمها میلیمتر 
واحد ) ، القریدس المتدحرج Nannsoquilla decemspinosa  ( طول جسمه سنتمتران و بقوم بدورة ونصف بالثانیة 
حتى cm 2  یمكن حتى أن یتدحرج بشكل طفیف من أعلى تل مائل ) و الیسروع المتحرج Pleurotza ruralis  ( یمكنه 

فقط أن یتحرج من أعلى تل كي ینجو من المفترسات ) 

 !

الشكل 57  اثنین من أشكال الحیاة النادرة قادرة على التدحرج من أعلى تل ذات میل شدید االنحدار : عنكبوت الصحراء 

 Homo sapiens و اإلنسان المنتصب   Cebrennus villous

باختصار عندما نالحظ بنیة التي فیها جزء ما یدور باستمرار  ( وبدون توصیل الشكل 54 ) فإننا نعلم فورا أن هذا منظر 
خادع :  

إنه آلة و لیس جسما حیا ( و لكنه مبني من قبل شيء واحد ) . لكن مثل العدید من العبارات  حول المخلوقات الحیة ، فإن 
هذا الشيء الواحد له استثناءات .  

إن التمییز بین الجسم الواحد و الجسمین معرف بشكل ضعیف إذا كانت كل الجملة  مكونة من فقط بضع جزیئات . هذا 
یحدث في شكل أكثر وضوحا داخل البكتریا . األحیاء مثل  اإلیشریكیة القولونیة ، وهي جرثومة معروفة جیدا توجد في 



أمعاء البشر ، أو الجراثیم من  عائلة السالمونیلة ، كلها تسبح باستخدام السیاط . السیاط هي خیوط رفیعة مشابهة لألشعار 
الدقیقة التي تلتصق بأغشیة الخلیة . و في 1970s  تبین أن كل سوط مكون من واحد أو بضع جزیئات طویلة ذات قطر یبلغ 

بضع عشرات من النانومترات  (المجلد V   ، صفحة 282 ) وهذه في الحقیقة تدور حول محورها .  

البكتریا قادرة على تدویر سیاطها في كل من اتجاه مع عقارب الساعة و عكسها ویمكنها تحقیق أكثر من ألف دورة 
بالثانیة ، ویمكن أن تدور كل سیاطها بتزامن  (المرجع 75 ) تام   . وهذه العجالت هي دقیقة جدا بحیث ال تحتاج لربط / 
وصل (المرجع 76 ) میكانیكي ، الشكل 58 یبین عدد من نماذج المحركات التي توجد في البكتریا . و الحركة و بنیة هذه 

البنى المتحركة مبینة بشكل أكثر تفصیال في األفالم ، الشكل 60 & 59 . 

باختصار فإن العجالت في الحقیقة توجد في الكائنات الحیة ، بالرغم من كونها دقیقة . و إن  نمو  الحركة لهذه العجالت هي 
من عجائب الطبیعة . و العجالت الماكروسكوبیة غیر  ممكنة بالرغم من أن الحركة التدحرجیة ممكنة .  

الفضول و التحدیات حول الكینماتیك  

التحدي 167s / ما هو أكبر دوالب صنع قط ؟  

 *                          *                                                    

تطلق كرة قدم بواسطة حارس مرمى بسرعة حوالي m/s 30 . استخدم فیدیو لحساب المسافة التي ستقطعها الكرة وقارنها 
مع المسافات المحققة في مباراة كرة قدم . من أین  (التحدي 186s ) یأتي الفرق ؟ 

 *                          *                                                    

یـنطلق قـطار فـي رحـلته بسـرعـة ثـابـتة تـبلغ m/s 10 بـین مـدیـنیتن A & B ، الـمسافـة بـینهما 36km  سـیستغرق الـقطار سـاعـة 
واحـدة لـقطع رحـلته .فـي نـفس الـوقـت تـبدأ یـمامـة سـریـعة فـي الـطیران بـین     A & B بسـرعـة m/s 20 . و كـونـها أسـرع مـن 
الـقطار تـصل الـیمامـة إلـى  B أوال و تـعود بـعدهـا عـائـدة إلـى A ، وعـندمـا تـالقـي الـقطار سـتعود ثـانـیة  لـلمدیـنة B . و هـي تـطیر 

باستمرار جیئة وذهابا حتى یصل القطار إلى B . ما هي المسافة  (التحدي s 169 ) التي تغطیها الیمامة .  

 ----

بـالـرغـم مـن مـساوئ عـدم كـونـنا قـادریـن عـلى اسـتخدام أجـزاء دوارة و كـونـنا مـقیدیـن بجسـد مـن قـطعة واحـدة فـقط  فـإن الـبنى 
المتحـركـة فـي الـطبیعة ، عـادة تـدعـى حـیوانـات ، غـالـبا تـتفوق عـلى اآلالت الـمبنیة مـن قـبل البشـر . كـمثال  قـارن حجـم أصـغر 
نظـام طیـار بنـي منـ قبـل التـطور معـ ذلكـ الذـي بنـي منـ قبـل البشرـ . ( أنظـر  مثال pixelito.reference.de ) . هـناك سـببین 
مـن أحـل هـذا الـتفاوت . أوال األنـظمة الـطبیعیة لـها  أنـظمة إصـالح وصـیانـة مـدمـجة فـیها . ثـانـیا الـطبیعة یـمكن أن تـبني بـنى كـبیرة 
داخـل حـاویـات  ذات فـتحات صـغیرة  وفـي الـحقیقة ، الـطبیعة جـیدة جـدا فـیما یـفعله الـناس عـندمـا یـبنون سـفن إبـحار داخـل 

(التحدي 166s ) القناني الزجاجیة . الجسم البشري مليء بمثل هذه األمثلة هل تستطیع تسمیة البعض منها ؟     



 !

الشكل 58  بعض أنواع المحركات ذات السیاط التي توجد في الطبیعة ، الصور مأخوذة بواسطة الكریموتوغرافي 

 .  10 nm كل قضبان المقیاس الصفراء هي بطول



 !

الشكل 59 الحركة الدورانیة لسوط جرثومة و مجالها 

  

 !

الشكل 60 نمو سوط جرثومة یبین التجمیع الجزیئي 

یـوضـح الـشكل 62 أن حـول مـدفـع  یـوجـد خـط خـارجـه ال یـمكن الـضرب .وقـد بـیّن إیـفانجیلسـتا تـورتشـیلي فـي الـقرن الـسابـع عشـر 
، بـدون جـبر ، أن (التحـدي e 170 )  الخـط هـو قـطع مـكافـئ  و یـسمى الـقطع الـمكافـئ للسـالمـة . هـا یـمكنك أن تـبین هـذا أیـضا ؟ 
هـل یـمكنك  تـأكـید أن أعـلى نـقاط لـكل الـمقذوفـات تـقع عـلى شـكل إهـلیلجي ؟ الـقطع الـمكافـئ للسـالمـة أیـضا تظهـر فـي نـوافـیر 

المیاه.  



 !

الشكل  61هل المذنبات مثل مذنب ماكنوت الجمیل الذي شوهد في عام 2007 هي صور أو أجسام ؟ كیف یمكن أن تبینها ؟ 
(ولماذا یكون الذیل منحنیا  ؟ )   

 !

الشكل 62 القطع المكافئ للسالمة حول مدفع ، مبین باألحمر . أعلى النقاط لكل المقذوفات  تشكل شكل إهلیلجي مبین باللون 
األزرق . 

 *                          *                                                    

وازن قلم الرصاص شاقولیا ( الرأس لألعلى ) على قطعة من ورق قرب حافة طاولة  (التحدي  e 171 ) هل یمكنك أن 
تسحب الورقة بدون جعل قلم الرصاص یقع ؟  

 *                          *                                                    

هل رحلة العودة لطائرة – من النقطة A إلى النقطة B و عودة إلى A هو أسرع إذا كانت  (التحدي E 172 ) الریح تهب 
أو ال ؟ 



 !

الشكل 63 قیاس التألق الصوتي بواسطة تجربة بسیطة التي  تركز األمواج فوق الصوتیة في الماء 

إن مسـتوى الـتسارع الـذي یـمكن أن یـنجو فـیه البشـر یـعتمد عـلى الـفترة الـتي  یـخضع لـها الـمرء لـذلـك الـتسارع . مـن أجـل عشـر 
الـثانـیة فـإن  g =300 m/s2 30 كـما تـتولـد بـواسـطة الفـظ  الـمقعد فـي طـائـرة و یـكون هـذا مـقبوال . ( یـبدو أن الـرقـم الـقیاسـي 
 15 g80 ) لـكن كـقاعـدة أسـاسـیة یـقال بـأن الـتسارع الـمساوي إلـى g =800 m/s2  المسجـل لـلتسارع لبشـر  نـجا فـیه هـو حـوالـي

m/s2 150= أو أكثر هو قاتل .  

 *                          *                                                    

إن أعـلى تـسارعـات مجهـریـة تـقاس فـي اصـطدام الجـزیـئات حـیث تـصل الـقیم إلـى  m/s 1035 . و أعـلى تـسارعـات عـیانـیة هـي 
ربـما الـتي تـوجـد فـي  تـقویـض داخـل المسـتعر األعـظم ، الـتي تفجـر الـنجوم ، الـتي یـمكن أن تـكون المـعة جـدا بـحیث  تـكون مـرئـیة 
فـي الـسماء حـتى خـالل الـنهار . إن الـمرشـح عـلى األرض هـو داخـل الـفقاعـات  الـمتقوضـة فـي الـسوائـل  ، وهـي عـملیة تـعرف 
بـالـتكهف . الـتكهف غـالـبا یـنتج ضـوء ، و هـو أثـر  مكشـتف  مـن قـبل فـرینتسـل و شـولـترس فـي عـام 1934 و یـسمى الـتألـق 
الـصوتـي ( أنـظر الـشكل 63  ) ویظهـر بـشكل أكـثر بـروزا عـندمـا فـقاعـات الـهواء تـتمدد و تـتقلص بـواسـطة  سـماعـات تـحت الـماء 
بـتردد تـقریـبا Hz 30 و یـسمح بـالـقیاسـات الـدقـیقة لحـركـة  الـفقاعـة . و عـند شـدة عـتبة مـعینة فـإن نـصف قـطر الـفقاعـة یـتغیر عـند 

   . 1011 m/s 1500 بمقدار قلیل یصل إلى  (المرجع 78  ) بضعة میكرونات مما یعطي تسارع یبلغ عدة m/s

األرجـل هـي سهـلة الـبناء . الـطبیعة حـتى أنـتجت آالف األرجـل ، مـثل الـكائـن الـمسمى Illacme plenipes الـتي لـها 750 
رجـال . الـحیوان هـذا بـطول 4-3  سـنتمترا و عـرضـه تـقریـبا 0.5  مـیلي مـتر .هـذا یـبدو أنـه أعـلى رقـم  حـتى اآلن . عـلى عـكس 

اسمها فإن ذات األلف رجل ال تملك فعال ألف رجل .  

ملخص الحركة  

إن وصـف الحـركـة الـیومـیة لـلنقاط الـمادیـة بـواسـطة ثـالثـة إحـداثـیات مـثل (x(t) , y(t) , z(t) ) هـو بسـیط ودقـیقة و كـامـل . هـذا 
الـوصـف لـلمسارات هـو أسـاس  عـلم الحـركـة . و بـالـنتیجة الـفراغ یـوصـف بـفراغ إقـلیدي ثـالثـي األبـعاد  و السـرعـة و الـتسارع 

هي أشعة إقلیدیة .  

إن وصـف الحـركـة بـواسـطة مـسارات یـفترض أن حـركـة األجـسام یـمكن مـتابـعتها عـلى طـول مـساراتـها . و بـالـتالـي الـوصـف غـالـبا 
ال یعمل من أجل حالة مهمة : حركة الصور  

  

   

الفصل الرابع  



من األجسام إلى الصور إلى االنحفاظ  

عند المشي عبر الغابة نالحظ شكلین آخرین مختلفین للحركة :  

نـرى النسـیم یتخـلل األوراق ، و فـي نـفس الـوقـت ، عـلى األرض  (الـمرجـع 79 ) نـرى الـظالل تتحـرك . الـظالل هـي نـوع بسـیط 
مـن الـصور . إن كـال  مـن األجـسام  والـصور قـادرة عـلى الحـركـة ، وكـالهـما یـغیران مـوضـعهما مـع الـزمـن . إن الـنمور 
الـراكـضة ، نـدف الـثلج الـساقـطة ، و الـمواد  الـملفوظـة مـن قـبل الـبراكـین و لـكن أیـضا الـظل الـذي یـتابـع جـسمنا ، و حـزمـة  
الـضوء الـتي تـدور حـول بـرج الـمنارة فـي لـیلة ضـبابـیة ، و قـوس قـزح الـذي  یـبقى بـاسـتمرار عـلى نـفس الـمسافـة الـظاهـرة عـنا 

هي أمثلة عن الحركة .      

إن كـال مـن األجـسام و الـصور / الـخیاالت  تـختلف عـن بـیئتها فـي أن لـها حـدودا تـعرف الحجـم و الـشكل . و لـكن كـل شـخص 
الـذي نـظر قـط إلـى فـیلم صـور متحـركـة یـعرف أن الـصور یـمكن أن تتحـرك بـطرق أكـثر إدهـاشـا مـن األجـسام . الـصور یـمكن أن 
تـغیر حجـمها و شـكلها و هـي یـمكن حـتى أن تـغیر لـونـها ، وهـذا شـيء یـمكن لـقلة مـن األجـسام أن تـفعله . ** الـصور یـمكن أن 
تظهـر و تـختفي بـدون تـرك أثـر ، و تـتضاعـف ، و تـتداخـل مـع بـعضها ، و تـعود للخـلف فـي الـزمـن و تـخالـف الـجاذبـیة أو أي قـوة 
أخـرى . و الـصور  ، حـتى الـظالل الـعادیـة یـمكن أن تتحـرك بـشكل أسـرع مـن الـضوء . الـصور یـمكن أن تـطفو فـي الـفضاء و 
تـحافـظ عـلى نـفس الـمسافـة مـن األجـسام الـمقتربـة مـنها ( الـمرجـع 81 ) . و األجـسام ال یـمكن أن تـقوم بـأي مـن هـذا .وبـشكل عـام 
فـإن قـوانـین فـیزیـاء الـرسـوم المتحـركـة ال تـتبع أي قـواعـد ، عـلى عـكس حـركـة األجـسام . و نـحن نـشعر بـالـحاجـة لـمعایـیر دقـیقة 

التي تسمح بتمییز الحالتین .     

إن تـحقیق تـمییز واضـح بـین الـصور و األجـسام یـتم بـاسـتخدام نـفس الـطریـقة الـتي یسـتخدمـها األطـفال أو الـحیوانـات عـندمـا یـقفون 
أمام مرآة ألول مرة : حیث أنهم یحاولون لمس ما یرونه . و في الحقیقة  

إذا كـنا قـادریـن عـلى لـمس مـانـراه – أو بـشكل أكـثر دقـة إذا كـنا قـادریـن عـلى تحـریـكه بـواسـة صـدمـة – نـسمي هـذا -
جسما و إال فإنه صورة .***  

 ----

** بـاسـتثناء الـتغیرات الـبطیئة جـدا مـثل الـتغیر فـي لـون األوراق فـي الخـریـف ، فـإنـه فـي الـطبیعة فـقط بـلورات مـعینة ، 
األخـطبوط و رأسـیات األرجـل ، و الحـربـاء وقـلة مـن الـحیوانـات األخـرى تسـتطیع فـعل ذلـك . و مـن األشـیاء الـصنعیة ، الـتلفاز ، 

شاشات الحاسب ، و األجسام المسخنة  و لیزرات معینة یمكنها القایم بذلك . هل تعرف أمثلة أخرى ( تحدي 173s ) ؟ 

إن الـمصدر الـممتاز لـلمعلوزمـات عـن مـوضـوع الـلون هـو كـتاب بـقلم K. NASSAU ، فـیزیـاء و كـیمیاء الـلون – خـمسة عشـر 
سـببا لـلون ، نشـر J. Wiley & Sons , 1983 . و فـي مـجال الـعلم الـشائـع فـإن الـكتاب األكـثر جـماال هـو الـكتاب الـكالسـیكي 
                 Springer , 1993 ، الــضوء و الــلون فــي الــخارج ، MARCEL G.J. MINNAERT بــقلم رائــد الــفضاء الــفلمنكي
 De naturkunde vanät vrije veid Thieme & Cle, و الــنسخة المحــدّثــة مــنه المســتندة لســلسلة الــكتب الــرائــعة
1937 . وقـراءة هـذا الـكتاب ال بـد مـنه لـكل عـلماء الـطبیعة . و عـلى شـبكة اإلنـترنـت هـناك مـوقـع أبسـط و لـكنه مـمتاز 

webexhibits.org/causeofcolor ( المرجع 80 ). 

***یـمكن لـلمرء أن یـقترح تـضمین شـرط أنـه یـمكن تـدویـر األجـسام ، لـكن هـذا الشـرط بـشكل مـدهـش یـعطي صـعوبـات فـي حـال 
  . IV الذرات ، كما هو مشروح في الصفحة 84 في المجلد

 !

الشكل 64  في أي اتجاه تدور الدراجة ؟ 

مجـلد رقـم IV ، صـفحة 138 : الـصور ال یـمكن لـمسها , لـكن یـمكن لـمس األجـسام , الـصور ال یـمكن أن تـضرب بـعضها 
البعض ولكن یمكن لألجسام ذلك .و كل شخص یعلم أن لمس شيء ما یعني الشعور بأنه یقاوم الحركة .  



األجـسام الـمعینة مـثل الـفراشـات ، تـشكل مـقاومـة قـلیلة و تتحـرك بـسهولـة ، و األشـیاء األخـرى مـثل الـسفن تـقاوم أكـثر و تتحـرك 
بصعوبة أكبر .  

الـمقاومـة للحـركـة – بـشكل أكـثر دقـة الـتغیر فـي الحـركـة – تـعرف بـالـعطالـة و الـصعوبـة الـتي یـمكن أن یحـرك بـها -
الجسم  بها كتلته ( عطالیا) .  

الصور لیس لها ال عطالة و ال كتلة .  

بـالـمختصر ، مـن أجـل وصـف الحـركـة عـلینا أن نـمیز األجـسام ، الـتي یـمكن أن تـلمس و غـیر الـقابـلة لـالخـتراق عـن الـصور الـتي 
ال یـمكنها ذلـك و قـابـلة لـالخـتراق . كـل شـيء مـرئـي ( التحـدي s 174 ) هـو إمـا جـسم أو صـورة ، ولـیس هـناك احـتمال ثـالـث .
( هـل تـوافـق عـلى ذلـك ؟ ) . إذا كـان الـجسم بـعیدا ال یـمكن لـمسه مـثل النجـم أو الـمذنـب ، و سـیكون مـن الـصعب أن نـقرر فـیما إذا 
كـان الـمرء یـتعامـل مـع جـسم أو صـورة وسـوف نـواجـه هـذه الـصعوبـة بـشكل مـتكرر . مـثال ، كـیف یـمكن أن تـبین أن الـمذنـبات – 

مثل المبینة في المثال الجمیل في الشكل 61 -  هي أجسام و لیست صور كما ادعى غالیلیو ( خطأ ) ؟    

  . ( 175 s ) التحدي

بـنفس الـشكل األجـسام الـمصنوعـة مـن مـادة ، الـصور مـصنوعـة مـن اإلشـعاع . و الـصور ( الـمرجـع 82  ) هـي مـجال مسـرح 
الـظل ، السـینما ، الـتلفاز ، رسـومـیات الـحاسـب ، أنـظمة االعـتقاد و خـبراء الـعقاقـیر . الـصور ، الـصور المتحـركـة ، األشـباح ، 
الـمالئـكة ، األحـالم و الـعدیـد مـن الهـلوسـات هـي صـور ( فـي بـعض األحـیان تـرتـبط بخـلل فـي عـمل الـدمـاغ ) . و لـفهم الـصور 
فـإنـنا بـحاجـة لـدراسـة اإلشـعاع ( إضـافـة لـلعین و الـدمـاغ ) . لـكن بسـبب أهـمیة األجـسام – فـبعد كـل شـيء نـحن أنـفسنا أجـسام -  

فإننا سندرس األخیر أوال .  

الحركة و التماس  

" یؤكد دیموكریتوس أن هناك فقط نوع واحد من الحركة : التي تبدأ من الصدم . إیتیوس ، آراء "  

المرجع 83 . 

عـندمـا یـركـب طـفل دراجـة فـإنـه یسـتخدم قـاعـدة عـامـة فـي عـالـمنا : الـجسم الـمؤثـر عـلى جـسم آخـر بحـركـه . و فـي الـحقیقة فـي 
حـوالـي سـت سـاعـات ، أي شـحص یـمكن أن یـتعلم ركـوب الـدراجـة و یسـتمتع بـها . و كـما فـي كـل مسـرات الـحیاة ، مـثل 
األلـعاب ، الـحیوانـات ، الـنساء ، اآلالت ، األطـفال ، الـرجـال ، البحـر ن الـریـح ، السـینما ، الخـداع ، الـتسكع و الـحب هـي شـيء 

یدفع شیئا آخر . وبالتالي أول تحدي هو وصف انتقال الحركة بسبب التماس – و الصدم - بشكل أكثر دقة. 

 !

الشكل 66 الكیلوغرام القیاسي     الشكل 65 الصدمات تعرف الكتلة 



الـتماس لـیس فـقط الـطریـقة الـوحـیدة لتحـریـك شـيء ، الـمثال الـمعاكـس هـو تـفاحـة تـسقط مـن شجـرة أو مـغناطـیس یـسحب آخـر . 
الـتأثـیرات عـدیـمة الـتماس هـي أكـثر روعـة : ال شـيء مـخفي ، ولـكن یحـدث شـيء مـا غـامـض . حـركـة الـتماس تـبدو أسهـل الـفهم ، 
وهـذا یـبین لـماذا أن الـمرء یـبدأ عـادة بـها . لـكن بـالـرغـم مـن هـذا االخـتیار ، فـإن الـتأثـیرات الـمتبادلـة غـیر الـتماسـیة ال یـمكن 

تجنبها .   إن اختیارنا في البدء بالتماس سیقودنا إلى خبرة مشابهة لتلك العائدة لركوب الدراجة . ( أنظر الشكل 64 ) . 

إذا ركـبنا دراجـة بسـرعـة مـقیدة و حـاولـنا االنـعطاف لـلیسار بـدفـع قـضیب الـتوجـیه األیـمن ، فـسوف نـدور لـلیمین . وبهـذه 
الـطریـقة ، هـذا الـتأثـیر الـمدهـش ، أیـضا مـعروف لـراكـبي الـدراجـات الـناریـة یـعمل بـوضـوح فـقط أعـلى مـن سـرعـة دنـیا . هـل 

یمكنك تحدید ما هذه السرعة ؟ ( التحدي 176s ) انتبه ! إن دفعة قویة جدا ستجعلك تسقط .  

إن شـیئا مـشابـها سـیحدث لـنا أیـضا ، بـالـرغـم مـن اخـتیارنـا الحـركـة الـتماسـیة ، فـإن بـقیة مسـیرتـنا سـتجبرنـا بسـرعـة عـلى دراسـة 
التأثیرات المتبادلة غیر التماسیة .  

ما هي الكتلة ؟  

" أعطنى مكانا ألقف علیه وسأحرك األرض – أرخمیدس "  

 عـندمـا نـدفـع شـیئا مـا نجهـله ، مـثل عـندمـا نـركـل جـسما فـي الـشارع ، فـإنـنا تـلقائـیا نـنتبه لـنفس الـناحـیة الـتي یسـتكشف بـها األطـفال 
عندما یقفون أمام مرآة ألول مرة ، أو عندما یرون بقعة لیزر حمراء ألول مرة . 

 ---

" أعطنى مكانا ألقف علیه وسأحرك األرض – أرخمیدس " ( 212-283 ) عالم إغریقي ومهندس . 

مـرجـع 84 هـذه الـعبارة تنسـب لـه مـن قـبل بـابـوس . لـقد عـلم أرخـمیدس أن الـتمییز المسـتخدم مـن قـبل واضـعي الـقوانـین  بـین 
األجسام القابلة للتحریك و غیر القابلة للتحریك  ال معنى له .   

 !

الشكل 67 أنطوان الفوازییه ( 1794-1743  ) و زوجته  

فهم یتأكدون فیما إذا كان الشيء المجهول یمكن دفعه أو إمساكه و ینتبهون لكیفیة حركة الجسم المجهول تحت تأثیرهم  

كـل هـذه هـي تـجارب صـدمـیة . و الـشكل عـالـي الـدقـة ألي تجـربـة اصـطدام مـوضـحة فـي الـشكل 65 . و تـكرار مـثل هـذه الـتجارب 
بأزواج متعددة من األجسام ، نجد :  

الكمیة الثابتة mi یمكن تخصیصها لكل جسم i محددة بالعالقة :   -



 !

  . i یعرف بكتلة الجسم mi هي تغیر السرعة الناتج عن الصدم . و العدد Δv حیث

كـلما كـان مـن الـصعوبـة أكـثر تحـریـك جـسم ، كـلما كـان هـذا الـرقـم أكـبر . مـن أجـل أن یـكون لـدیـنا قـیم كـتلة الـشائـعة لـكل شـخص ، 
فـإن قـیمة الـكتلة لـجسم مـعین مـختار یـجب أن تـثبت مسـبقا . و الـجسم الـخاص هـذا ، الـمبین فـي الـشكل 66  یـعرف بـالـكیلوغـرام 
الـقیاسـي و هـو مـحفوظ بـعنایـة شـدیـدة فـي مـتحف سـیفر قـرب بـاریـس . و الـكیلوغـرام الـقیاسـي یـلمس مـرة واحـدة فـقط كـل عـدة 
سـنوات بسـبب أن الـغبار ، الـرطـوبـة ، أو الخـدوش یـمكن أن تـغیر كـتلته . بـالـمناسـبة فـإن الـكیلوغـرام الـقیاسـي   ال یـبقى تـحت 

الخالء ، ألن هذا سیؤدي إلى خروج الغاز و بالتالي تغیرات في كتلته .  

یحـدد الـكیلوغـرام الـقیاسـي قـیمة كـتلة كـل جـسم آخـر فـي الـعالـم . و الـكتلة بـالـتالـي تـقیس صـعوبـة تحـریـك شـيء مـا . و الـكتل الـعالـیة 
هــي أصــعب تحــریــكا مــن الــكتل الــمنخفضة . و مــن الــواضــح أن فــقط األجــسام لــها كــتلة و لــكن الــصور لــیس لــها كــتلة . 
( بـالـمناسـبة ، الـمرجـع 67 ، كـلمة كـتلة مشـتقة مـن الـالتـینیة  و تـعني خـبز  - أو بـالـعبریـة مـاسـا – الـخبز غـیر الـمختمر و هـذا 

تغیر كبیر في المعنى ) .  

التجارب على األجسام الیومیة أیضا تبین أنه في أي اصطدام فإن مجموع كل الكتل یكون منحفظا .    

 !

 !

الشكل 68 كریستیان هویغنیز ( 1629-1695 )  

إن مبدأ انحفاظ الكتلة صیغ ألول مرة من قبل أنطوان لوران الفوازییه .*  

إن انـحفاظ الـكتلة أیـضا یـقتضي أن كـتلة جـملة مـركـبة هـي مجـموع كـتل عـناصـرهـا . بـاخـتصار ، الـكتلة أیـضا هـي مـقیاس لـكمیة 
المادة .  

فـي تجـربـة شهـیرة فـي الـقرن الـسادس عشـر ، ولـعدة أسـابـیع قـام سـانـتوریـو سـانـتوریـو ( سـانـكتوریـوس ) ( 1561-1636 ) ، 
وهـو صـدیـق غـالـیلیو ، الـذي عـاش مـع كـل طـعامـه وشـاربـه و أیـضا مـرحـاضـه عـلى مـیزان كـبیر . أراد أن یـختبر انـحفاظ الـكتلة . 

  . ( 177 s التحدي ) كیف  قاس التغیر في الوزن مع الزمن ؟

إن الـعدیـد مـن قـادة الـتنظیمات الـدیـنیة  ادعـوا و مـا یـزالـو یـدعـون أنـه بـاسـتطاعـتهم إنـتاج الـمادة مـن ال شـيء . و هـذا سـیكون مـقال 
 . ( 178s التحدي ) على عدم انحفاظ المادة . كیف یمكن أن تبین أن كل هؤالء القادة هم حمقى ؟

كمیة الحركة و الكتلة  



تـعریـف الـكتلة یـمكن أن یـعطى بـشكل آخـر . یـمكننا تـخصیص الـعدد  mi لـكل جـسم i بحـیث أنهـ منـ أجلـ التـداخلـ الخـارجيـ بال 
صدمات یكون المجموع التالي ثابت خالل الصدم :  

 !

جـداء السـرعـة  vi و الـكتلة mi یـعرف بـكمیة الحـركـة ( الخـطیة ) لـلجسم . والمجـموع ، أو كـمیة الحـركـة الـكلیة للجـملة ، هـي 
نفسها قبل و بعد الصدم ، و بالتالي كمیة الحركة هي مقدار مصون .  

انحفاظ / مصونیة كمیة الحركة تعرف الكتلة  -

مبدئي االنحفاظ / المصونیة ( 18 ) و ( 19 ) صیغا ألول مرة بهذا الشكل من قبل الفیزیائي المهم كریستیان هویغنیز :*  

 ----

أنـطوان لـوران الفـوازیـیه ( ولـد فـي عـام 1743  فـي بـاریـس و تـوفـي فـي 1794  فـي بـاریـس ، وهـو كـیمیائـي و عـبقري . 
الفـوازیـیه كـان أول مـن فـهم أن االحـتراق هـو تـفاعـل مـع األكـسجین ، وقـد اكـتشف مـكونـات الـماء و أدخـل قـیاسـات الـكتلة فـي 
الـكیمیاء  . و الـقصة الشهـیرة حـول شـخصیته : عـندمـا حـكم عـلیه ( ظـلما) بـاإلعـدام بـالـمقصلة خـالل الـثورة الـفرنسـیة قـرر أن 
یسـتفید مـن األوضـاع مـن أجـل إجـراء تجـربـة عـلمیة . و قـد أعـلن أنـه سـیحاول أن یـطرف عـینیه بـأكـبر عـدد مـن الـمرات بـعد أن 
یـقطع رأسـه  مـن أجـل أن یـبین لـآلخـریـن كـم یسـتغرق األمـر كـي یـفقد اإلنـسان وعـیه . وقـد اسـتطاع الفـوازیـیه أن یـطرف عـینیه 
أحـد عشـرة مـرة . و مـن غـیر الـواضـح إذا كـانـت هـذه الـقصة صـحیحة أم ال .و لـكن مـن الـمعلوم أنـه یـمكن هـذا أن یـكون صـحیحا 

حیث بعد قطع الرأس بدون ألم أو صدمة ، یمكن للشخص أن یبقى واعیا لمدة تصل إلى نصف دقیقة .  

 !

الشكل 69 هل هذا خطیر ؟ 

كـمیة الحـركـة و الـكتلة مـصونـتان فـي الحـركـة الـیومـیة لـألجـسام . و بـشكل خـاص ال یـمكن تـعریـف أي مـن هـاتـین الـكمیتین مـن 
أجل حركة الصور .  

بعض قیم كمیات الحركة النوعیة معطاة في الجدول 15 . 

تسـتدعـي مـصونـیة كـمیة الحـركـة أنـه عـندمـا تـضرب كـرة متحـركـة كـرة ثـابـتة بـنفس الـكتلة و بـدون فـقد لـلطاقـة فـإن هـناك قـاعـدة 
بسـیطة لتحـدیـد الـزاویـة بـین اتـجاهـي ( التحـدي s 179 )  الـكرتـین بـعد الـصدم . خـل تسـتطیع إیـجاد هـذه الـقاعـدة ؟ و هـذا مـن 
الـمفید بـشكل خـاص  عـند لـعب الـبلیاردو . سـوف نجـد الحـقا أن الـقاعـدة لیسـت مـقبولـة مـن أجـل السـرعـات قـرب سـرعـة الـضوء                    

( المجلد VII  ، صفحة  55 ) . 



الـنتیجة األخـرى لـمصونـیة كـمیة الحـركـة مـبینة فـي الـشكل 69 : حـیث یسـتلقي رجـل عـلى سـریـر مـن الـمسامـیر ذو قـطعة كـبیرة 
مـن الـبیتون عـلى مـعدتـه . ورجـل آخـر یـضرب الـبیتون بمهـدة ثـقیلة . حـیث أن الـصدم یـمتص فـي أغـلبه مـن قـبل الـبیتون 

( التحدي s 180 ) ال یتعرض الشخص ألي ألم و ال ألي خطر – ما لم تكون الضربة خارج البیتون . لماذا ؟  

الـتعریـف الـسابـق ( 17 ) لـلكتلة تـم تـعمیمه مـن قـبل الـفیزیـائـي و الـفیلسوف إلرنسـت مـاك ** بـحیث أنـه یـكون صـحیح حـتى إذا 
كان الجسمین یتبادالن التأثیر مع بعضهما دون تماس طالما أنهما یفعالن ذلك على طول خط واصل بین موضعیهما . 

نسبة الكتلة بین الجسمین تعرف بأنها مقلوب نسبة  التسارع السلبي وبالتالي :   -

 !

حیث a تسارع كل جسم خالل تبادل التأثیر .  

هذا التعریف للكتلة تم دراسته بكثیر من التفصیل من قبل علماء الفیزیاء ، بشكل أساسي في القرن التاسع عشر .   

 -----

*كـریسـتیان هـویـغنیز ( ولـد فـي 1629 فـي جـرافـینهاجـه ، تـوفـي فـي 1695 فـي هـوفـویـك ) كـان واحـد مـن الـفیزیـائـیین الـبارزیـن و 
الـریـاضـیین فـي زمـانـه . و قـد شـرح هـویـغنیز مـبادئ الـمیكانـیك ، وقـد كـان أول مـن بـیّن أن الـضوء هـو مـوجـة . وقـد كـتب كـتبا 

قیمة حول نظریة االحتمال ، آلیات الساعة ، البصریات و الفلك .  

مـن بـین إنـجازاتـه األخـرى ، بـیّن هـویـغنیز  أن Orion Neubla ( كـوكـبة جـبار الـجوزاء )   مـكونـة مـن نـجوم ، وقـد اكـتشف 
النجم الجبار ، قمر زحل ، وبیّن أن حلقات زحل مكونة من صخر ( هذا مخالف لزحل نفسه الذي كثافته أخفض من الماء ) 

**إرنسـت مـاك ( 1838كـرالـیس - 1916  فـیترشـتیتن ) ، فـیزیـائـي نـمساوي وفـیلسوف . وحـدة الـماك لسـرعـة الـطائـرات 
كـمضاعـف لسـرعـة الـصوت فـي الـهواء ( حـوالـي km/s 0.3 ) سـمیت بـاسـمه . و أیـضا درس أسـاس الـمیكانـیك . و أفـكاره حـول 
الـكتلة و الـعطالـة كـان لـها أثـر فـي تـطویـر النسـبیة الـعامـة و أدت إلـى مـبدأ مـاك و الـذي سـیظهر الحـقا . وقـد كـان أیـضا فـخورا بـأنـه 

آخر عالم ینكر – بشكل فكاهي و  مناف لكل األدلة – وجود الذرات . 

الجدول 15 بعض قیم كمیات الحركة المقاسة 

كمیة الحركةالقیاس

0الصور 

Ns 10-27. 1.2كمیة حركة فوتون أخضر 

Ns 10-26كمیة الحركة المتوسطة لجزئیة أكسجین في الهواء 

Ns 10-23كمیة حركة فوتون األشعة السینیة  

Ns 10-17كمیة حركة فوتون أشعة غاما 

fNs 1أعلى كمیة حركة في المسرعات 

Ns 6.5أعلى كمیة حركة ممكنة لجزیئة أولیة وحیدة – كمیة حركة بالنك

Ns 3كرة بلیاردو سریعة 

Ns 10رصاصة بندقیة طائرة 

50Ns-15لكمة الید 

Ns 80إنسان یمشي بارتیاح 



وبعض النقاط التي تلخص النتائج :  

! . مـصونـیة كـمیة الحـركـة لیسـت مـبدا مـنفصال . - تـعریـف الـكتلة یـقتضي مـصونـیة  كـمیة الحـركـة الـكلیة  
مصونیة كمیة الحركة ال یمكن أن تؤكد تجریبیا ألن الكتلة تعرف بحیث أنه تصح مصونیة كمیة الحركة . 

إن تـعریـف الـكتلة یـقتضي الـتراجـح m1a1  و  m2a2 - . بـحیث أن الجـدائـین یـعرفـان بـالـقوة و تـساوي قـوى الـفعل و -
رد الفعل لیس مبدا منفصال حیث أن الكتلة تعرف بشكل یصح فیه المبدأ . 

تـعریـف الـكتلة مسـتقل عـن فـیما إذا الـتماس مـوجـود أو ال ، وفـیما إذا كـانـت الـتسارعـات نـاتـجة عـن الكهـربـاء ، الـجاذبـیة -
أو تـبادالت تـأثـیر أخـرى * . ونـظرا ألن تـبادل الـتأثـیر ال یـدخـل فـي تـعریـف الـكتلة ، فـإن قـیم الـكتلة الـمعرفـة بـمساعـدة 
تـبادل الـتاثـیر الكهـربـائـي ، الـنووي أو الـجاذبـي كـلها مـتفقىة مـع بـعضها ، طـالـما أن كـمیة الحـركـة مـصونـة . كـل 
الـتأثـیرات الـمتبادلـة الـمعروفـة تـحقق مـصونـیة كـمیة الحـركـة . مـن أجـل بـعض األسـباب الـتاریـخیة غـیر الـمواتـیة فـإن 
قـیمة الـكتلة الـمقاسـة بـواسـطة الـتأثـیرات الـمتبادلـة الكهـربـائـیة أو الـنوویـة  سـمیت  بـالـكتلة الـعطالـیة و الـكتلة الـمقاسـة 
بـاسـتخدام الـجاذبـیة / الـثقالـة تـعرف بـالـكتلة الـثقالـیة .و كـما تـبین فـإن هـذا الـتمییز الـمفروض لـیس لـه مـعنى ، وهـذا 

یصبح واضحا بشكل خاص عندما نأخذ نقطة القیاس بعیدة عن كل األجسام المعنیة .    

 ----

*كـما ذكـرنـا أعـاله فـإن الـقوى الـمركـزیـة فـقط تـخضع لـلعالقـة ( 20 ) المسـتخدمـة لـتعریـف الـكتلة . الـقوى الـمركـزیـة تـؤثـر بـین 
( صـفحة 117 ) مـركـز كـتلة األجـسام . و سـنعطي تـعریـفا دقـیقا الحـقا . لـكن نـظرا ألن كـل الـقوى األسـاسـیة هـي مـركـزیـة ، فـإن 

هذا لیس قیدا . و یبدو أن هناك استثناء واحد : المغناطیسیة . هل تعریف الكتلة ( تحدي s 181 ) صالح في هذه الحالة. 

الجدول 16 بعض قیم الكتلة المقاسة 

kNsضربة مخلب األسد 

kNsلطمة ذیل الحوت  

 kNs 40سیارة على طریق سریع 

2 km ضربة الحجر النیزكي بقطرTNs 100

حتى Ns  1046 كمیة حركة مجرة في اصدام مجري 

الكتلةالقیاس

تقریبا kg  36-10 .2أخف جسم معروف : النیوترینو 

kg  36-10 .4.1تزاید الكتلة بسبب امتصاص فوتون أخضر واحد 

kg  10-31 .(72)9.10938188أخف جسم مشحون معروف : اإللكترون

u =  66. (3) 123 39.962383 ذرة األرغون 
3591(1)yg

ag 0.39أخف جسم تم وزنه قط ( جزیئة ذهب)

g  8-10اإلنسان في عمر مبكر ( بیضة ملقحة)

g  5-10الماء الممتص على وزن كیلوغرام من المعدن

 g  5-10. 2.2كتلة بالنك



إن تعریف الكتلة یتطلب مالحظین / مراقبین في السكون أو في حركة عطالیة .  -

بـقیاس كـتل األجـسام حـولـنا یـمكننا أن نسـتكشف الـعلم و فـن الـتجارب . إن مـراجـعة أجهـزة قـیاس الـكتلة مـعطى فـي الجـدول 18 و 
الشكل 71  .  

بعض نتائج القیاسات واردة في الجدول 16 . 

بـقیاس الـكتلة حـولـنا فـإنـنا نـؤكـد الـخواص األسـاسـیة لـلكتلة . قـبل كـل شـيء ، الـكتلة هـي إضـافـیة / تجـمیعیة فـي الـحیاة الـیومـیة ، 
حـیث أن كـتلة جـسمین مـجتمعین تـساوي مجـموع كـتلتي كـل مـنهما مـنفصلین . أیـضا الـكتلة مسـتمرة حـیث یـمكن أن تـأخـذ 
افتـراضیـا أي قیـمة إیجـابیـة . أخیـرا الكـتلة مصـونةـ فيـ الحـیاة الیـومیـة ، كتـلة جمـلة ، تعـرف بأـنهـا مجمـوع كتـل كلـ مكـوناـتهـا و ال 
تـتغیر مـع الـزمـن إذا أبـقیت الجـملة مـعزولـة عـن بـقیة الـعالـم . الـكتلة لیسـت فـقط مـصونـة فـي الـصدمـات بـل أیـضا خـالل 

االنصهار ، التبخر ، التفكك و كل العملیات االعتیادیة .   

الجدول 17 خواص الكتلة في الحیاة الیومیة 

g  4-10بصمة اإلصبع

g  4-10النملة النموذجیة / العادیة 

mg 1قطیرة الماء 

Apis mellifera ، نحل العسلg 0.1

g 7.5قطعة الیورو المعدنیة 

Balaenoptera musculus ، الحوت األزرقMg 180

 fungus Armillaria ostoyae أثقل األشیاء الحیة ، مثل الفطر المسلح
أو Sequota Sequotadendron giganteum الكبیر 

kg 106

kg 106. 99.7أثقل قطار معروف 

kg 400.106أكبر سفینة تمخر المحیط 

 Troll gas أكبر جسم تم تحریكه من قبل اإلنسان ( حلقة غاز ترول
(ring

kg 106 . 687.5

kg 1015جبل جلیدي  قطبي كبیر

kg 1021الماء على األرض 

kg 1024.  5.98كتلة األرض 

 kg 1030 . 2.0الكتلة الشمسیة 

kg 1041 .3الكتلة المرئیة لمجرتنا 

kg 1042 .2الكتلة الكلیة المقدرة لمجرتنا 

kg 1046 .2العنقود النجمي الهائل لبرج العذراء / السنبلة 

kg 1054الكتلة الكلیة المرئیة في الكون

التعریفاالسم الریاضيالخاصة الفیزیائیةالكتل

المجلد III  ، صفحة 212عنصر مجموعة قابلیة التمییز یمكن تمییزها 

المجلد IV  ، صفحة 223الترتیب تتابع / تتالي یمكن ترتیبها

المجلد IV  ، صفحة 235القیاسقابلیة القیاسیمكن مقارنتها 



كـل الـخواص لـلكتلة االعـتیادیـة مـلخصة فـي الجـدول 17 . الحـقا سنجـد أن الـعدیـد مـن الـخواص هـي فـقط تـقریـبیة . إن الـتجارب 
عالیة الدقة تبین وجود انحرافات *. و لكن تعریف الكتلة یبقى بدون تغییر في كل مغامرتنا .  

إن تـعریـف الـكتلة عـن طـریـق مـصونـیة كـمیة الحـركـة یـقتضي أنـه عـندمـا یـسقط جـسم ، فـإن األرض تـتسارع لـألعـلى بـمقدار 
صـغیر . إذا تـمكنا مـن قـیاس هـذا الـمقدار الـصغیر یـمكننا تحـدیـد كـتلة األرض . لـسوء الحـظ هـذا الـقیاس مسـتحیل ( تحـدي 

182s) . هل یمكنك إیجاد طریقة أفضل للسماح بتحدید كتلة األرض ؟  

تعریف الكتلة و كمیة الحركة یسمح باإلجابة على سؤال الشكل 70 . الطوبة المعلقة في السقف / المتدلیة منه : ویتدلى خیط  

آخـر مـن الـطوبـة ، و یـمكنك سـحبه ( تحـدي e 183 ) . هـل یـمكنك مـوائـمة طـریـقة سـحبك لـتجعل الـخیط الـعلي یـنقطع ؟ و الـخیط 
السفلي ؟  

 . M أو m في التلخیص الجدول 17 ، كتلة جسم بالتالي توصف بشكل أكثر دقة بعدد حقیقي موجب غالبا یختصر بالحرف

هـذا نـتیجة مـباشـرة لـعدم قـابـلیة اخـتراق / نـفوذ الـمادة . فـي الـواقـع الـكتلة الـسالـبة ( الـعطالـیة ) سـتعني ن مـثل هـذا الـجسم سـتحرك 
بـاالتـجاه الـمعاكـس التـجاه أي قـوة أو تـسارع مـطبق عـلیه . مـثل هـذا الـجسم ال یـمكن وضـعه فـي صـندوق ، سـوف یـخترق أي 
جـدار یـحاول أن یـوقـفه .  مـن الـغریـب كـفایـة أن األجـسام ذات الـكتلة الـسالـبة مـا تـزال تـسقط لـألسـفل فـي حـقل الـكتلة الـموجـبة 
الـكبیرة ( بـالـرغـم مـن أن هـذا یحـدث بـشكل أبـطأ مـن الـكتلة الـموجـبة الـمكافـئة ) ( تحـدي e 184 ) . هـل تسـتطیع تـأكـید ذلـك ؟ لـكن 
الـجسم ذو الـكتلة الـموجـبة الـصغیرة سـیعوم و یـطفو بـعیدا عـن الـجسم ذو الـكتلة  الـسالـبة الـكبیرة ، كـما یـمكن أن تسـتنتج بـسهولـة 
بـمقارنـة الـتسارعـات الـعدیـدة الـموجـودة . الـكتلة الـموجـبة و الـسالـبة ذات نـفس الـقیمة سـتبقى عـلى مـسافـة ثـابـتة و تـتسارع تـلقائـیا 
بـعیدا عـلى طـول الخـط الـواصـل بـین الـكتلتین ( التحـدي e 185 ) . الحـظ أن كـال مـن الـطاقـة و كـمیة الحـركـة مـصونـتین فـي كـل 

هذه الحاالت ** ( المجلد II ، صفحة 59 ) . األجسام ذات الكتلة السالبة لم یتم أبدا قیاسها .  

 --- 

*مـثال مـن جـل تـعریـف كـتلة یـجب أن نـكون قـادریـن عـلى تـمییز األجـسام . هـذا یـبدو شـرط عـادي و لـكننا نـكتشف أن هـذا لـیس 
ممكنا بشكل دائم في الطبیعة .  

**لـمزیـد مـن اإلطـالع ، أنـظر R.H.PRICE ، الـكتلة الـسالـبة یـمكن أن تـكون طـریـفة بـشكل إیـجابـي ، المجـلة األمـریـكیة 
لـلفیزیـاء 61  ، صـفحة 217-216 عـام 1993 . الجـزیـئات ذات الـكتلة الـسالـبة فـي صـندوق تـسخن صـندوق مـصنوع مـن كـتلة 
مـوجـبة بـینما تـعبر جـداره ، و تـتسارع أي تـفقد الـطاقـة فـي نـفس الـوقـت . ( صـفحة 109 ) . و هـي تـسمح لـلكرء بـبناء حـركـة 
سـرمـدیـة مـن الـنوع الـثانـي ، أي جـهاز یـتحایـل عـلى الـمبدأ الـثانـي فـي الـترمـودیـنامـیك ( تحـدي e 186 ) . أیـضا مـثل هـذه الجـملة 
لـن یحـدث فـیها اتـزان تـرمـودیـنامـیكي ألن طـاقـتها سـتتناقـص لـألبـد . و كـلما فـكر الـمرء بـالـكتلة الـسالـبة كـلما وجـد خـواص قـیاس 

غریبة متناقضة .    

المجلد V  ، صفحة 364الكمال االستمراریة یمكن تغییرها تدریجیا

صفحة 80التجمیعكمیة المادة یمكن جمعها

المجلد III  ، صفحة 213عدم المحدودیة ، االنفتاحالالنهائیة تتجاوز أي حد / نهایة 

m = constعدم التغیر المصونیة ال تتغیر 

m≥0اإلیجابیة عدم االختراقال تختفي



 !

الشكل 70 تبعا للطریقة التي تسحب بها ، إما الخیط العلوي أو السفلي ینقطع . ما هي الخیارات ؟ 

الجدول 18 بعض حساسات الكتلة 

المجلد IV ، صفحة 191 المادة المضادة التي ستناقش الحقا لها أیضا كتلة موجبة .  

هل الحركة خالدة / سرمدیة ؟ - مصونیة كمیة الحركة  

" كل جسم یستمر في حالة السكون أو الحركة المنتظمة في خط مستقیم ما عدا إذا لم یفعل ذلك – آرثر إیدنغتون "  

 -----

تحـدي s 187  : بـالـمناسـبة مـا هـو مـجال قـیم الـكتلة الـممكنة لـلتاكـیونـات ( هـي أجـسام افـتراضـیة كـتلتها أقـل مـن الـذرة و سـرعـتها 
أكبر من سرعة الضوء ) ؟ 

المجالالحساسالقیاس

pg – 103 kg 1میزان ، نواس ، أو نابض الموازین الدقیقة 

أقل من mg 1السرعة صدم الجزیئات 

mg – 500 kg 1الخالیا الحساسة للضغط حساس اللمس 

mg-100 g 1مقیاس التداخل تأثیر دوبلر للضوء المنعكس عن جسم 

حوالي kg 70تواتر النابض جهاز قیاس كتلة الجسم الكوني 

kg 103 . 60 – 103میزان هیدرولیكي موازین السیارات / القبابین

حتى 106 . 500قیاس حجم الماء وزن السفن



آرثر إیدنغتون ( 1944-1882 ) : عالم فیزیاء فلكیة بریطاني  

 !

الشكل 71 أجهزة قیاس الكتلة : میزان خالء مستخدم في عام 1890  من قبل دیمتري إیفانتوفیتش مندلییف ، میزان مخبري 
حدیث ، جهاز قیاس الكتلة لألجسام الكونیة في الفضاء و موازین السیارات . 

إن الجـداء p = mv  لـلكتلة و السـرعـة یـعرف بـكمیة الحـركـة لجـزیـئة ، وهـو یـصف مـیل الـجسم لـلمحافـظة عـلى حـركـته خـالل 
االصـطدامـات . و كـلما كـان كـبیرا كـلما كـان مـن األصـعب إیـقافـه . و مـثل السـرعـة فـإن كـمیة الحـركـة لـها قـیمة و اتـجاه و هـي 
شـعاع . فـي الـفرنسـیة ، كـمیة الحـركـة تـسمى مـقدار الحـركـة ، وهـو مـصطلح أكـثر مـالئـمة . و فـي األیـام الـخوالـي مـصطلح 
الحـركـة كـان یسـتخدم بـدال مـن كـمیة الحـركـة مـثال مـن قـبل نـیوتـن . و إن عـالقـة قـیاس كـمیة الحـركـة ( 19 ) یـعبر بـالـتالـي عـن 

مصونیة الحركة خالل التأثیرات المتبادلة . 

كـمیة الحـركـة هـي كـمیة شـامـلة. هـذا یـعني أنـه یـمكن الـقول أنـها تـتدفـق مـن جـسم آلخـر ، و انـها یـمكن أن تـتراكـم فـي األجـسام ، 
بـنفس الـشكل الـذي یـتدفـق بـه الـماء فـي الـحاویـات . إن تـخیل كـمیة الحـركـة عـلى أنـها شـيء یـمكن تـبادلـه بـین األجـسام فـي 

االصدامات هو دائما مفید عند التفكیر في وصف األجسام المتحركة . ( المرجع 86 ) . 

كـمیة الحـركـة مـصونـة  و هـذا یفسـر الحـدود الـتي یـمكن أن تـعایـشها عـند تـكون عـلى سـطح مـثالـي عـدیـم االحـتكاك مـثل الجـلید أو 
السـطح الـمصقول ، الـرخـام الـمغطى بـالـزیـت ، حـیث ال یـمكن أن تـدفـع بـنفسك قـدمـا لـألمـام بـتربـیت ظهـرك ( هـل حـاولـت قـط 
وضـع قـطة عـلى مـثل هـذا السـطح الـرخـامـي ؟ فهـي لـن تسـتطیع حـتى الـوقـوف عـلى أرجـلها األربـعة . و ال  حـتى البشـر 

 ( 188 s التحدي ). یستطیعون ذلك



 !

الشكل 72 ما الذي یحدث في هذه الوضعیات األربع ؟ 

  189 s تحدي

هل یمكن أن تتخیل لماذا ؟ ) مصونیة كمیة الحركة هي أیضا حل ألحجیات الشكل 72 . 

إن مـصونـیة كـمیة الحـركـة و الـكتلة أیـضا تـعني أن الـسفر عـبر الـزمـن هـو مسـتحیل فـي الـطبیعة . هـل تسـتطیع أن تشـرح هـذا 
  . ( 190s تحدي ) لشخص غیر فیزیائي ؟

تسـتدعـي مـصونـیة كـمیة الحـركـة أن كـمیة الحـركـة یـمكن تـصور أنـها مـثل الـسائـل غـیر الـمرئـي . فـي تـأثـیر مـتبادل ، الـسائـل غـیر 
المرئي ینتقل من جسم آلخر . و في مثل هذه االنتقاالت ، كمیة السائل تكون دائما ثابتة .  

مـصونـیة كـمیة الحـركـة تسـتدعـي أن الحـركـة ال یـمكن أبـدا أن تـتوقـف و هـي فـقط تـتبادل . و مـن نـاحـیة أخـرى فـإن الحـركـة غـالـبا 
تـختفي فـي بـیئتنا كـما فـي حـال حجـر سـقط عـلى األرض أو كـرة تـركـت تتحـرج عـلى العشـب فـي الـحیاة الـیومـیة غـالـبا نـالحـظ 

تكوین الحركة ، مثل في كل مرة نفتح بها یدنا . كیف تطابق هذه األمثلة مصونیة كمیة الحركة ؟    

یـنتج أن اخـتفاء كـمیة الحـركـة الـظاهـریـة هـي نـاتـجة عـن الـنواحـي الـمیكروسـكوبـیة للجـمل الـقائـمة . و عـن الـعضلة یـمكن أن تـحول 
فقط نوع من الحركة و هي اإللكترونیات الموجودة في مركبات كیماویة معینة * إلى نوع آخر ، فتحرك األصابع .  

إن عـمل الـعضالت مـشابـه لـعمل محـرك السـیارة الـذي یـحول إلـكترونـات الـوقـود إلـى حـركـة الـعجالت . و كـال الجـملتین بـحاجـة 
لوقود و تسخین في أثناء العمل . علینا دراسة السلوك المیكروسكوبي عندما تتدحرج كرة على العشب حتى تتوقف . 

االخـفاء الـظاهـر للحـركـة یـدعـى االحـتكاك . بـدراسـة الـحالـة بـعنایـة ، نجـد أن العشـب و الـكرة یـسخنان خـالل هـذه الـعملیة . وخـالل 
االحـتكاك فـإن الحـركـة الـمرئـیة تـحول إلـى حـرارة . الـمالحـظة الجـدیـرة لهـذا الـتأثـیر هـي لـدراجـة مـبینة فـي الـشكل 273(صـفحة 
382 ) . الحـقا عـندمـا نـكتشف بـنیة الـمادة فـسوف یـصبح مـن الـواضـح أن الحـرارة هـي الحـركـة غـیر الـمنظمة لـلمكونـات 
المجهـریـة لـكل مـادة . عـندمـا تتحـرك الـمكونـات المجهـریـة كـلها فـي نـفس االتـجاه فـإن الـجسم كـله یتحـرك وعـندمـا تـتذبـذب بـشكل 
عـشوائـي فـإن الـجسم یـكون فـي وضـعیة الـسكون و لـكنه دافـئ . الحـرارة هـي شـكل مـن الحـركـة . االحـتكاك بـالـتالـي یـبدو أنـه 

اختفاء الحركة ، في الحقیقة هو تحویل من  الحركة المنتظمة إلى غیر المنتظمة .  

صـفحة 393 . باـلرـغمـ منـ  قیـاس كمـیة الحرـكةـ ، فإـن الحرـكةـ السرـمدـیةـ المـاكرـوسكـوبیـة غیـر موـجوـدة نظـرا ألن االحتـكاك ال 
یمكن إزالته كلیا .** الحركة هي أبدیة فقط عند المستوى المجهري . 

 ----

  ( ATP) المرجع 87 * الوقود في أكثر العملیات في الحیوانات عادة هو األدینوزین ثالثي الفوسفات 

 STANISLAV بــعض األمــثلة الــطریــفة عــند الــمحاوالت فــي الــماضــي لــبناء آلــة دائــمة الحــركــة وصــفت مــن قــبل **
MICHEL ، الحـركـة األبـدیـة ، مـطبعة VDI عـام 1976 . مـن الـمهم مـعرفـة أن فـكرة الحـركـة الـدائـمة أتـت   إلـى أوربـا مـن 
الـهند عـن طـریـق الـعالـم اإلسـالمـي حـوالـي عـام 1200 وأصـبح شـائـعا حـیث یـخالـف الـرأي الـقیاسـي بـأن كـل الحـركـات عـلى 
web.archives.org/web/20040812085618/http:// األرض تــختفي مــع الــزمــن . أنــظر أیــضا مــوقــع اإلنــترنــت
www.lhup.edu/-dsimanek/ و مــــواقــــع اإلنــــترنــــت www.geocities.com/mercutio78_99/pmm.html
museum/unwork.htm . إن الخـطأ الـمبدئـي الـذي ارتـكب مـن قـبل غـریـبي األطـوار و اسـتغل مـن قـبل الـمخادعـین هـو دائـما 
نـفسه : أمـل الـتغلب عـلى االحـتكاك ( فـي الـحقیقة هـذا یـنطبق فـقط عـلى آالت الحـركـة الـدائـمة مـن الـنوع الـثانـي ، و تـلك الـتي مـن 

النوع األول – التي حتى تعارض أكثر المالحظة – حتى تحاول تولید الطاقة من ال شيء . )  

http://www.lhup.edu/-dsimanek/museum/unwork.ht
http://www.lhup.edu/-dsimanek/museum/unwork.ht


إذا كـانـت اآللـة مـبنیة جـیدا أي ذات احـتكاك قـلیل ، فـإنـها تسـتهلك الـقلیل مـن الـطاقـة الـتي تـحتاجـها مـن أجـل تـأمـین دیـمومـة حـركـتها 
مـن تـأثـیرات الـبیئة البسـیطة . مـثال فـي  مـتحف فـیكتوریـا و ألـبرت فـي لـندن یـمكن لـلمرء أن یـعجب لـلساعـة الـتي تـعمل بـواسـطة 

تغیرات ضغط الهواء مع الزمن ( المرجع 88  ).  

إن االحـتكاك الـمنخفض یـعني أن الحـركـة تسـتغرق وقـتا طـویـال كـي تـتوقـف . و یـمكن لـلمرء مـباشـرة ان یـفكر بحـركـة الـكواكـب . 
في الحقیقة هناك احتكاك بین األرض و الشمي ( هل یمكن أن تخمن أحد اآللیات ؟ )  

التحـدي s 191 : لـكن قـیمة االحـتكاك صـغیرة جـدا بـحیث أن األرض تـدور حـول الـشمس آلالف مـالیـین الـسنین ، و سـتسمر فـي 
أكثر من ذلك لزمن.  

بـمعنى آخـر  ، االخـتفاء و أیـضا الـظهورالـتلقائـي للحـركـة فـي الـحیاة الـیومـیة  هـو وهـم نـاتـج عـن محـدودیـة الـحواس . مـثال الحـركـة 
الـخاصـة بـكل كـائ حـي مـوجـودة قـبل والدتـه و تـبقى بـعد مـوتـه . نـفس الشـيء یحـدث مـع طـاقـته . هـذه الـنتیجة ربـما األقـرب الـتي 
یـمكن أن تـقترب مـن فـكرة الـحیاة المسـتمرة مـن الـدلـیل الـمتحصل مـن الـمالحـظة . و ربـما هـذا أقـل مـن مـصادفـة أن الـطاقـة 

المستخدمة ستسمى أو قوة الحیاة من قبل الیبتنیز و الكثیر من اآلخرین .  

نـظرا ألن الحـركـة مـصونـة ، فـإنـه لـیس لـها أصـل و بـالـتالـي عـند هـذه الـمرحـلة مـن سـمیرتـنا ال یـمكننا األإلجـابـة عـلى األسـئلة 
األساسیة : لماذا توجد الحركة ؟ ما هو أصلها ؟ و نهایة مغامرتنا هي قریبة  من هنا.  

مزید من المصونیة – الطاقة  

عـندمـا تـدرس االصـطدمـات بـالـتفصیل ، فـإنـه تظهـر كـمیة مـصونـة أخـرى . تـبین الـتجارب أنـه فـي حـال الـصدم الـمثالـي او الـمرن  
- الصدم بال احتكاك – فإن الكمیة التالیة التي تعرف بالطاقة الحركیة T للجملة تكون أیضا مصونة :  

 !

الـطاقـة الحـركـیة هـي الـمقدرة الـتي یـمتلكها الـجسم لـعمل تـغیر فـي األجـسام الـتي یـضربـها . الـطاقـة الحـركـیة بـالـتالـي تـعتمد عـلى 
الـكتلة و عـلى مـربـع سـرعـة الـجسم v . و االسـم الـكامـل الـطاقـة الحـركـیة طـرح مـن قـبل غـوسـتاف غـاسـبر كـوریـولـیس * وبـعض 

قیم الطاقة الحركیة المقاسة معطاة في الجدول 19  .  

التجارب و األفكار المذكورة حتى اآلن یمكن تلخیصها بالتعریف التالي :  

الطاقة ( الفیزیائیة ) هي قیاس المقدرة على تولید الحركة . -

 --

*غـوسـتاف – غـاسـبر كـوریـولـیس ( ولـد فـي 1792 بـاریـس و تـوفـي 1843 بـاریـس ) كـان مـهندسـا وریـاضـیا وقـد أدخـل الـمفاهـیم 
الحـدیـثة لـلعمل و الـطاقـة الحـركـیة و درس تـأثـیر كـوریـولـیس الـمكتشف مـن قـبل البـالس ( صـفحة 138) . أیـضا طـرح 

 .( 192s تحدي ) (لماذا؟ ) dT/dv=p من أجل أن تتحقق العالقة T كوریولیس مفهوم العامل 1/2 في الطاقة الحركیة

 !



الشكل 73 روبرت مایر ( 1814-1878 )  

الـجسم الـذي یـملك الـكثیر مـن الحـركـة یـملك الـقدرة عـلى  تحـریـك الـعدیـد مـن األجـسام األخـرى . الـطاقـة هـي عـدد ، الـطاقـة عـلى 
عـكس كـمیة الحـركـة لـیس لـها اتـجاه و كـمیة الحـركـة الـكلیة  لـكتلتین مـتساویـتین بسـرعـتین مـتعاكسـتین هـي صـفر و لـكن الـطاقـة 
الـكلیة لیسـت كـذلـك ، و تـزداد مـع السـرعـة . الـطاقـة بـالـتالـي أیـضا تـقیس الحـركـة و لـكن بـشكل مـختلف عـن كـمیة الحـركـة . الـطاقـة 

تقیس الحركة بشكل أعم .  

التعریف المكافئ هو  التالي :  

الطاقة هي المقدرة على تنفیذ العمل  -

و هـنا الـمفهوم الـفیزیـائـي لـلعمل الـذي هـو مجـرد شـكل دقـیق لـما نـعنیه بـالـعمل فـي الـحیاة الـیومـیة . كـما هـو مـعتاد فـإن الـعمل 
الـفیزیـائـي  هـو جـداء الـقوة بـالـمسافـة فـي اتـجاه الـقوة . بـمعنى آخـر هـو الجـداء السـلمي لـلقوة و الـمسافـة . الـعمل الـفیزیـائـي هـو 

كمیة تصف مجهود الدفع لجسم على طول مسافة . بالنتیجة العلم هو شكل من الطاقة .  

التعریف المكافئ اآلخر للطاقة سیصبح واضحا قریبا :  

الطاقة یمكن تحویلها إلى حرارة .  -

الطاقة هي كلمة مأخوذة من اإلغریقیة و قد استخدمت أصال لوصف الشخصیة و تعني الذكي أو الرفیع األخالق  

وقـد اسـتعیرت لـلفیزیـاء مـن قـبل تـومـاس یـونـج (  1829-1773 ) فـي عـام 1807 ألن مـعناهـا الحـرفـي هـو الـقوة الـداخـلیة             
( األحرف E , W ,A و العدید من األحرف األخرى أیضا تستخدم لترمز للطاقة ) . 

إن كـال مـن الـطاقـة و كـمیة الحـركـة تـقیس مـقدار تـغیر الـنظام . كـمیة الحـركـة تـخبرنـا كـیف یـتغیر الـنظام مـع الـمسافـة : كـمیة 
الحركة هي فعل ( أو تغیر ) مقسم على المسافة . و كمیة الحركة الزمة لمقارنة الحركة هنا و هناك .  

الـطاقـة تـخبرنـا كـیف / كـم یـتغیر الـنظام مـع الـزمـن : الـطاقـة هـي فـعل ( أو تـغیر ) مـقسم عـلى الـزمـن . و الـطاقـة الزمـة لـمقارنـة 
الحركة اآلن و الحقا .  

ال تسـتغرب إذا لـم تـفهم الـفرق بـین كـمیة الحـركـة و الـطاقـة مـباشـرة : الـفیزیـائـیون  اسـتغرقـوا حـوالـي قـرن لـفهم ذلـك ! لـذا فـإنـه 
یـحق لـك أن تـأخـذ بـعض الـوقـت لـتعتاد عـلیها . فـي الـواقـع أصـر الـفیزیـائـیون الـبریـطانـیون لـعدة عـقود عـلى اسـتخدام نـفس 
الـمصطلح لـكال الـمفهومـین . هـذا كـان نـاتـجا عـن إصـرار نـیوتـن – جـدیـا – بـأن وجـود اهللا یـقتضي أن الـطاقـة هـي نـفس كـمیة 

الحركة  . و بدال من ذلك فإن لیبنیتز علم أن الطاقة تزداد مع مربع السرعة و أثبت أن نیوتن كان على خطأ .  

في عام 1722 فیلم جاكوب غرافیسانده بیّن الفرق بین الطاقة و كمیة الحركة  تجریبیا ( المرجع 89 ) . و قد جعل كرات 
من المعدن ذات كتل مختلفة تسقط في الوحل من ارتفاعات مختلفة و بمقارنة حجم الطبعات أكد أن نیوتن كان على خطأ في 

كل من بیاناته الفیزیائیة و االعتقادات الدینیة .  

الجدول 19 بعض قیم الطاقة المقاسة 

الطاقةالقیاس

Zj 6الطاقة الحركیة المتوسطة لجزئیة أكسجین في الهواء 

aJ 0.37طاقة الفوتون األخضر 

fJ 1طاقة فوتون األشعة السینیة 



إحـدى الـطرق لـدراسـة الـفرق بـین الـطاقـة و كـمیة الحـركـة هـي الـتفكیر بـالتحـدیـات الـتالـیة . هـل مـن األكـثر صـعوبـة الـتوقـف عـن 

!    ؟ ( تحـدي 193  الجـري لـرجـل ذو كـتلة m و سـرعـة v أو ذو كـتلة m/2 و سـرعـة 2v  أو ذو كـتلة m/2 و سـرعـة  
e ) . یمكنك سؤال صدیق یلعب الرغبي لتأكید ذلك .  

الـتمییز اآلخـر بـین الـطاقـة  و كـمیة الحـركـة  یـتضح بـواسـطة الـریـاضـیین : الـرقـم الـقیاسـي الـعالـمي فـي الـقفز الـطویـل هـو تـقریـبا 
عشـرة أمـتار ، ومـا یـزال یحـمله ریـاضـي فـي بـدایـة الـقرن العشـریـن ذو وزنـین فـي یـدیـه و بـعدهـا یـرمـي األوزان خـلفه فـي لحـظة 

القفز . 

pJ 1طاقة فوتون أشعة غاما 

µJ 0.1طاقة أعلى جزئیة في المسرعات 

µJ 0.2الطاقة الحركیة لبعوضة طائرة 

J 20اإلنسان الذي یمشي براحة 

J 50السهم الطائر 

J 50اللكمة الیمنى في المالكمة 

k J 1الطاقة في بطاریة المصباح الیدوي 

k J 4.1الطاقة في متفجرة TNT  وزنها غرام واحد 

k J 4.18طاقة كیلو كالوري واحد  

k J 10طاقة طلقة بندقیة 

k J 38غرام واحد من الدسم 

k J 44غرام واحد من الغازولین 

M J 0.2هضم تفاحة 

M J 1 -0.3السیارة على الطریق السریع 

M J 1.8طاقة نبضة أعلى لیزر 

حتى 1GJإضاءة الفالش 

GJ 2.0طاقة بالنك 

TJ 84قنبلة نوویة صغیرة ( 20 كیلو طن) 

PJ 2زلزال بدرجة 7

PJ 210أكبر قنبلة نوویة ( 50 میغا طن ) 

2 km 1صدم حجر نیزكي بقطرEJ

EJ 420استخدام الطاقة السنوي آللة  

J 1029 .2طاقة دوران األرض 

J 1044انفجار المستعر األعظم ( السوبرنوفا)

حتى J 1047قذفة أشعة غاما 

E = mc2 محتوى الطاقة لكتلة الشمسJ 1047 . 1.8

J 1053 .4محتوى الطاقة لثقب أسود مركزي للمجرة 



  . ( 194s تحدي ) هل یمكن أن أن تشرح هذا العمل البارع ؟

عـند تحـرك السـیارة بسـرعـة m/s 100 تـتواجـه مـع سـیارة أخـرى مـركـونـة مـن نـفس الـنوع و الـماركـة أي سـیارة یـصیبها ضـرر 
أكبر ؟ ( تحدي 195s ) . ما هي التغیرات إذا كانت السیارة المركونة  كان مكابحها تعمل ؟  

لـلحصول عـلى شـعور أفـضل بـالـطاقـة ، هـنا نـاحـیة إضـافـیة . اسـتهالك الـعالـم مـن الـطاقـة مـن قـبل اآلالت البشـریـة ( اآلتـیة مـن 
الـشمس ، الـطاقـة الـجیوحـراریـة ، الـكتلة الـحیویـة ، الـریـح ، الـطاقـة الـنوویـة ، الـمائـیة ، الـغاز ، الـنفط أو الـمصادر الـحیوانـیة ) فـي 

عام 2000  كان EJ 420  * من أجل عدد سكان العالم البالغ 6000 ملیون نسمة ( المرجع 90 ) .  

لـرؤیـة مـاذا یـعني اسـتهالك الـطاقـة ، نـترجـم هـذا إلـى اسـتهالك الـطاقـة الـشخصي ، فـنحصل عـلى حـوالـي kW 2.2 . إن الـوات 
هـو وحـدة االسـتطاعـة و تـعرف بـبساطـة بـأنـها W = 1 J/s 1 وهـذا یـعكس تـعریـف االسـتطاعـة ( الـفیزیـائـي ) بـأنـه الـطاقـة 

المستخدمة  في وحدة الزمن . إن التعریف الدقیق هو : االستطاعة هي الطاقة المتدفقة بالزمن عبر سطح مغلق محدد .  

أنظر الجدول 20 لمعرفة بعض قیم االستطاعة التي توجد في الطبیعة و الجدول 21 لبعض أجهزة القیاس .  

نـظرا ألن الـشخص الـعامـل یـمكن أن یـنتج عـمال مـیكانـیكیا حـوالـي W 100  فـإن اسـتهالك الـطاقـة الـمتوسـطة لـإلنـسان یـقابـل 22  
شـخصا یـعمل لـمدة 24 سـاعـة فـي الـیوم . و بـشكل خـاص إذا نـظرنـا السـتهالك الـطاقـة فـي أولـى بـالد الـعالـم فـإن الـمواطـن 
الـمتوسـط هـناك لـدیـه آالت تـعمل لـه الـتي تـكافـئ عـدة مـئات مـن الخـدم ( تحـدي 196s ) االالت تـقدم الـكثیر مـن الـفائـدة . هـل یـمكن 

أن تشیر لبعض هذه اآلالت ؟  

الـطاقـة الحـركـیة هـي بـالـتالـي مـصونـة فـي الـحیاة الـیومـیة . مـثال فـي الـصدم غـیر الـمرن ، مـثل الـعلكة الـتي تـضرب جـدارا یـتم فـقد 
الـطاقـة الحـركـیة . االحـتكاك یـدمـر الـطاقـة الحـركـیة . بـنفس الـوقـت ، االحـتكاك یـنتج حـرارة . و كـانـت إحـدى االكـتشافـات لـلمفاهـیم 
الـمهمة فـي الـفیزیـاء أن الـطاقـة الـكلیة مـصونـة إذا أدخـل اإلنـسان اكـتشاف أن الحـرارة هـي شـكل مـن الـطاقـة . و االحـتكاك بـالـتالـي 
هـو عـملیة تـحویـل الـطاقـة الحـركـیة أي الـطاقـة الـمتصلة بحـركـة جـسم إلـى حـرارة . عـلى المسـتوى الـمیكروسـكوبـي الـطاقـة دائـما 

مصونة .  

أي مـثال عـن عـدم مـصونـیة الـطاقـة هـو ظـاهـري فـقط ** و فـي الـواقـع بـدون مـصونـیة الـطاقـة فـإن مـفهوم الـزمـن ال یـمكن تحـدیـده 
و سوف نبین هذا االرتباط المهم قریبا .  

فـي الـملخص ، بـاإلضـافـة لـلكتلة و كـمیة الحـركـة ، فـإن الحـركـة الخـطیة الـیومـیة أیـضا تـصون الـطاقـة . الكـتشاف آخـر كـمیة 
مصونة ندرس نوع آخر من الحركة : الدوران .    

الجداء البیني أو الجداء الشعاعي  

إن مـناقـشة الـدوران تـكون أسهـل إذا طـرحـنا طـریـقة إضـافـیة لـضرب األشـعة . هـذا الجـداء الجـدیـدي لـشعاعـین a & b یـعرف 
  . a x b بالجداء البیني أو الجداء الشعاعي

 ---

  B أنظر الملحق E صفحة 449 :* لشرح االختصار

** فـي الـحقیقة مـصونـیة الـطاقـة تـم بـیانـها بـشكلها الـعام الـكامـل للجـمهور فـقط فـي عـام 1842 مـن قـبل یـولـیوس روبـرت مـایـر . 
وقـد كـان طـبیبا بـالـتدریـب ، و رفـضت مجـلة حـولـیات الـفیزیـاء نشـر بـحثه حـیث افـترض أنـه یـحوي أخـطاء كـبیرة . إن مـا سـماه 
المحـرر أخـطاء كـانـت فـي الـحقیقة فـي األكـثر – لـیس فـقط ذلـك – تـناقـضات ألحـكامـه المسـبقة . الحـقا أقـر هـیلمهولـتز ، تـومـسون 
– كـیلفن ، جـول و الـكثیر مـن الـعلماء اآلخـریـن بـعبقریـة مـایـر . و لـكن أول مـن بـین مـصونـیة الـطاقـة فـي شـكلها الحـدیـث كـان 
الـفیزیـائـي الـفرنسـي سـادي كـارنـو ( 1832-1796 ) فـي عـام 1820 . و بـالنسـبة لـه كـانـت الـقضیة  واضـحة جـدا بـحیث لـم ینشـر 
الـنتیجة . فـي الـحقیقة مـضى و اكـتشف الـقانـون الـثانـي فـي الـترمـودیـنامـیك . و الـیوم مـصونـیة الـطاقـة أیـضا تـعرف بـقانـون 

الترمودینامیك و هي إحدى ركائز علم الفیزیاء حیث أنها صالحة في كل مجاالت هذا العلم .  

الجدول 20 بعض قیم االستطاعة المقاسة 

االستطاعةالقیاس

zW 10إشارة الرادیو من مجس الفضاء غالیلیو المرسل من المشتري 



pW 0.1استطاعة المحرك السوطي في البكتریا 

pW 1االستطاعة المستهلكة من قبل خلیة نوعیة   

pW 2.5استطاعة الصوت في األذن عند عتبة السمع 

780 nm بطول موجة CR-R لیزرmW  40-80

W 0.4خرج الصوت من بیانو یعزف على مستوى الشدة الكبرى

( 0.16 kg وزنها ) معدل االستقالب األساسي لیمامةW 0.97

( 0.26 kg وزنه ) معدل االستقالب األساسي لجرذW 1.45

( 0.30 kg وزنها ) معدل االستقالب األساسي لحمامةW 1.55

( 2.0 kg وزنها ) معدل االستقالب األساسي لدجاجةW 4.8

W 1-5خرج الضوء لمصباح متوهج

( 16 kg وزنه ) معدل االستقالب األساسي لكلبW 20

( 45 kg وزنها ) معدل االستقالب األساسي لنعجةW 50

( 60 kg وزنها ) معدل االستقالب األساسي المرأةW 68

( 70 kg وزنه ) معدل االستقالب األساسي لرجلW 87

W 25-100االستهالك الكهربائي لمصباح ضئي متوهج  

W 100إنسان یقوم بوردیة عمل واحدة مدتها ثماني ساعات 

( 400 kg وزنها ) معدل االستقالب األساسي لبقرةW 266

W 300حصان واحد لوردیة واحدة ثماني ساعات 

( 680 kg وزنه )  معدل االستقالب األساسي لثور صغیرW 411

Eddy MerckxW 500 الدراج الریاضي العظیم ، خالل ساعة واحدة 

( 75 kg . 9.81 m/s2 . 1m/s )  735.5وحدة استطاعة حصانیة متریة W 

W 745.7وحدة االستطاعة الحصانیة البریطانیة 

kW 100الدراجة الناریة الكبیرة 

GW 6 – 0.1خرج محطة كهربائیة 

GW 450إنتاج االستطاعة الكهربائیة العالمي في عام 2000 ، المرجع 90

GW 500- 200االستطاعة المستخدمة من قبل دینامو جیولوجي  

TW 18-68حد إنتاج طاقة الریاح المرجع 91

EW 0.17الدخل على  سطح األرض : اإلشعاع الشمسي لألرض المرجع 92 

TW 32الدخل على  سطح األرض : الطاقة الحراریة من داخل األرض  

TW 3الدخل على  سطح األرض : الطاقة الحراریة من المد و الجزر ( أي من دوران األرض)  

TW 8-11الدخل على  سطح األرض : االستطاعة المولدة من قبل اإلنسان من الوقود األحفوري   

40TWالضیاع من سطح األرض : االستطاعة المخزنة من قبل التركیب الضوئي للنباتات 

1PWالقیمة القیاسیة العالمیة الستطاعة اللیزر 

EW 0.06خرج سطح األرض : ضوء الشمس المنعكس للفضاء 



الجدول 21 بعض حساسات االستطاعة 

 !

الشكل 74 بعض أجهزة قیاس االستطاعة : مقیاس استطاعة الدراجة ، مقیایس استطاعة اللیزر و مقیاس االستطاعة 
الكهربائیة 

نـتیجة الجـداء الـشعاعـي هـي شـعاع آخـر و بـالـتالـي یـختلف عـن الجـداء السـلمي الـذي نـتیجته سـلمیة أي عـدد . و نـتیجة الجـداء 
الشعاعي هذ ذلك الشعاع  

 287 K خرج سطح األرض : االستطاعة المشعة للفضاء عندEW 0.11

5YWاالستطاعة العظمى ألكبر قنبلة نوویة 

YW 384.6خرج الشمس 

c5/4G ،  االستطاعة العظمى في الطبیعةW 1051. 9.1

المجالالحساسالقیاس

W 2000 – 75تشوه الحساس و الساعة ضربة القلب كمقیاس استطاعة 

W 2000 – 75حساس كهرانضغاطي مقیاس استطاعة اللیاقة 

W 10000 – 20قرص األلمنیوم الدوار مقیاس الكهرباء في المنزل 

حتى MW 1كابح كهرطیسي مقیاس االستطاعة لمحرك السیارة 

حتى GW 10التأثیر الكهرضوئي في نصف الناقل  مقیاس استطاعة لیزر 

حتى MW 1حساس درجة الحرارة مقیاس الحریرات للتفاعالت الكیماویة 

حتى بضع µJ/nsحساس ضوئي مقیاس الحریرات للجزیئات 



المتعامد مع كال الشعاعین المضروبین  -

الذي اتجاهه معطى بقاعدة الید الیمنى و  -

- ! طوله یعطى بمساحة سطح متوازي األضالع الممسوح من قبل الشعاعین أي 

الـتعریـف یـقتضي أن الجـداء الـبیني یـزول فـقط و إذا فـقط كـان الـشعاعـین مـتوازیـین . مـن الـتعریـف یـمكن ایـضا أن 
   . ( 197 e التحدي ) تبین أن الجداء الشعاعي له الخواص التالیة

 !

الجـداء الـشعاعـي یـوجـد فـقط فـي الـفضاءات الـشعاعـیة ذات الـثالثـة أبـعاد . وسـوف نـدرس بـمزیـد مـن الـتفصیل هـذا األمـر الحـقا               
( المجلد IV ، صفحة 233 ) .  

الجـداء الـشعاعـي مـفید لـوصـف األنـظمة الـتي تـدور – و بـالـتالـي أیـضا الجـمل الـتي لـها قـوى مـغناطیسـیة . حـركـة جـسم یـدور فـي 
مـدار دائـما تـكون مـتعامـدة عـلى كـل مـن الـمحور و الخـط الـذي یـصل الـجسم بـالـمحور . و فـي الـدوران فـإن الـمحور ، نـصف 
الـقطر و السـرعـة تـشكل  مجـموعـة یـمنى  مـن األشـعة الـمتعامـدة بـشكل مـتبادل . و هـذا االرتـباط یـكمن فـي الـمبدأ / األصـل للجـداء 

الشعاعي . 

التحدي 198e أكد أن أفضل طریقة لحساب الجداء الشعاعي a x b مركبة بعد أخرى یعطى بالمعین الرمزي   

 !

هذه المعینات الرمزیة سهلة التذكر و سهلة التنفیذ في كل من األحرف و القیم العددیة ( هنا ex هي شعاع الواحدة األساسي 
في االتجاه x ) و بالكتابة فإن المعینات الرمزیة مكافئة للدوران  

 !

الذي هو أصعب في التذكر .  

التحـدي e 199 : بـیّن أن مـتوازي السـطوح الـممسوح بـاألشـعة االخـتیاریـة a , b & c لـه الحجـم V= c ( a x b) وبـیّن أن 
 . ( 200e التحدي ) الهرك أو رباعي السطوح المشكل بواسطة نفس األشعة الثالث حجمه سدس ذلك الحجم

الدوران و كمیة الحركة الزاویة  



الـدوران یـبقینا أحـیاء . بـدون تـغیر فـي الـلیل و الـنهار فـإنـنا سـنشوى أو نتجـمد حـتى الـموت تـبعا لـموضـعنا عـلى كـوكـبنا .و لـكن 
الدوران یظهر في حاالت عدیدة أخرى كما یبین الشكل 22 . إن االستعراض القصیر للدوران هو بالتالي مناسب .  

كـل األجـسام  لـدیـها مـقدرة عـلى الـدوران .  و نـحن رأیـنا سـابـقا أن الـجسم یـوصـف بـمقاومـته للحـركـة ، الـتي تـعرف بـالـكتلة ، 
بشكل مشابه الجسم أیضا له مقاومة للدوران .  

هـذه الـكمیة تـعرف بـعزم الـعطالـة و غـالـبا یـرمـز لـها بـالـرمـز   Θ و سـرعـة أو مـعدل الـدوران تـعرف بـالسـرعـة الـزاویـة و عـادة 
یرمز لها بالرمز ω و بعض القیم الموجودة في الطبیعة معطاة في الجدول 22 .  

إن األشـیاء الـقابـلة لـلمالحـظة / الـقیاس الـتي تـصف الـدوران مـشابـهة لـتلك الـتي تـصف الحـركـة الخـطیة ، كـما هـو مـبین فـي 
الجـدول 24 . مـثل الـكتلة فـإن عـزم الـعطالـة یـعرف بـحیث أن مجـموعـة الـعزوم الـزاویـة  L – جـداء عـزم الـعطالـة بـالسـرعـة 

الزاویة – یكون مصونا في األنظمة التي ال تتبادل التأثیر مع العالم الخارجي :  

 !

بـنفس الـشكل فـإن مـصونـیة الـعزم الـزاوي تـعرف الـكتلة ، مـوصـنیة الـعزم الـزتـوي تـعرف عـزم الـعطالـة . الـعزم الـزاوي هـو 
مفهوم طرح في 1730s و 1740s من قبل لیونهارد أویلر و دانییل برنولي .  

الجدول 22 بعض الترددات الدورانیة المقاسة 

القیاس 

2π . 0.14 .10-15 /s = 2π / (220.106 a)دوران المجرات

2π . 3.8 .10-7 /s = 2π / 30dدوران الشمس الوسطي حول محورها 

2π . 0.08  /s المنارة النوعیة 

2π . 3  /sراقصة البالیه الدوارة 

2π . 5  /sمحرك الدیزل للسفن

حتى 2π . 20  /sالغسالة 

2π . 100  /sسوط البكتریا 

حتى 2π . 458  /sمسجل األقراص المدمجة السریع 

حتى 2π . 600  /sمحرك سیارة السباق 

2π . 103  /sأسرع عنفة تم صنعها 

حتى على األقل 2π . 716  /sأسرع البلسارات ( النجوم الدوارة )

> 		2π . 3. 103  /sالطرد المركزي باألمواج فوق الصوتیة 

حتى  2π . 13 .103  /sمثقب األسنان 

2π . 333. 103  /sالمسجل التقني 

2π . 1020  /sدوران البروتون 

2π . 1035  /sأعلى سرعة زاویة ممكنة لبالنك  

! السرعة الزاویة 



إن عزم العطالة یمكن أن یرتبط بالكتلة و شكل الجسم . و إذا اعتبر الجسم مكون من أجزاء صغیرة أو عناصر كتلة فإن 
العالقة الناتجة هي :  

 !

حـیث rn الـمسافـة عـن عـنصر الـكتلة mn إلـى مـحور الـدوران . هـل یـمكنك إثـبات الـعالقـة ؟ ( تحـدي e 201  ) بـالـتالـي عـزم 
العطالة لجسم یعتمد على المحور المختار للدوران ( تحدي s 202 ) . هل یمكنك إثبات أن هذا صحیح بالنسبة لطوبة ؟ 

عـلى عـكس حـالـة الـكتلة ، لـیس هـناك مـصونـیة لـعزم الـعطالـة . فـي الـحقیقة ، قـیمة عـزم الـعطالـة تـعتمد عـلى كـل مـن االتـجاه                  
و عـلى مـوضـع الـمحور المسـتخدم لـتعریـفه . و مـن أجـل كـل مـحور اتـجاه یـمكن لـلمرء أن یـمیز عـزم خـاص / ذاتـي لـلعطالـة 
عـندمـا یـمر الـمحور عـبر مـركـز كـتلة الـجسم ، و مـن عـزم الـعطالـة الـالذاتـي ( الـخارجـي / الـعرضـي) عـندمـا ال یـمر .* و بـنفس 
الـشكل نـمیز الـعزم الـزاوي الـذاتـي / الـداخـلي  و الـخارجـي . ( بـالـمناسـبة إن مـركـز كـتلة جـسم هـي تـلك الـنقطة الـتخیلیة الـتي 
تتحـرك بـشكل مسـتقیم خـالل الـسقوط الـشاقـولـي حـتى إذا كـان الـجسم یـدور . هـل یـمكنك إیـجاد طـریـقة لتحـدیـد مـوضـعها مـن أجـل 

 . ( 204 s تحدي ) ( جسم خاص ؟

 نعرف الطاقة الدورانیة بالشكل :    

 !

 ----

عزم العطالة الذاتي و الخارجي مرتبطان بالشكل :   

 !

حـیثd  الـمسافـة بـین مـركـز الـكتلة و مـحور الـدوران الـخارجـي . و هـذه الـعالقـة تـدعـى نـظریـة مـحور شـتایـنر الـمتوازي . هـل 
  . ( 203s تحدي ) تستطبع استنتاجها ؟

الجدول 23  بعض قیم العزم الزاوي المقاسة 

العزم الزاويالقیاس

Js 10-34 . 0.53أصغر قیمة مقاسة في الطبیعة ، h/2 في جزیئات المادة األولیة ( الفرمیونات)

Js 10-6 . 5سطح البرام 

CD 0.029تشغیل األسطوانة المدمجة Js تقریبا

تقریبا Js 4اإلنسان الماشي ( حول محور جسمه)



الجدول 24 التقابل بین الحركة الخطیة و الدورانیة 

إن الـعالقـة الـمشابـهة لـعالقـة الـطاقـة الحـركـیة لجـزیـئة . مـن أجـل األجـسام الـدوارة ذات الـشكل الـثابـت ، فـإن الـطاقـة الـدورانـیة 
تكون مصونة .  

هـل یـمكن أن تخـمن كـم هـي أكـبر الـطاقـة الـدورانـیة لـألرض مـقارنـة مـع اسـتخدام الـطاقـة الكهـربـائـیة الـسنوي للبشـریـة ؟ ( تحـدي 
205s ) . في الحقیقة إذا كنت ستجد طریقة لتسخیر الطاقة الدورانیة لألرض یمكن أن تصبح مشهورا .  

كـل جـسم لـه تـوجـه أیـضا لـه عـزم زاوي ذاتـي . ( مـاذا عـن الـكرة ؟ ) تحـدي 206s  . بـالـتالـي الجـزیـئات الـنقطیة لـیس لـها عـزم 
زاوي ذاتي – على األقل في الفیزیاء الكالسیكیة . ( هذه العبارة ستتغیر في نظریة الكم ) .  

Js 5راقص یدور 

30 m/s عجلة سیارة نوعیة بسرعةJs 10

( 6 Beaufort ) 12 m/s مولد ریاح نوعي بسرعةJs 104

Js 1026. 1-2الغالف الجوي لألرض 

Js 1024. 5محیطات األرض

Js 1033. 7.1األرض حول محورها 

Js 1034. 2.9القمر حول األرض 

Js 1040. 2.7األرض حول الشمس 

Js 1042. 1.1الشمس حول محورها 

Js 1043. 1.9المشتري حول الشمس 

Js 1043. 3.2المجموعة الشمسیة حول الشمس 

Js 1068درب التبانة 

0 ( ضمن خطأ القیاس)كل الكتل في الكون 

الحركة الدورانیةالحركة الخطیةالكمیة

الزمن t  الحالة 

  x الموضع

 p=mv كمیة الحركة

mv2/2 الطاقة

  t الزمن

  φ  الزاویة

 L=Θω  العزم الزاوي

Θω 2/2  الطاقة

السرعة   v  الحركة 

a التسارع

 ω  السرعة الزاویة

α التسارع الزاوي

عزم العطالة Θالكتلة mالمقاومة للحركة 

العزم Θαالقوة maتغیر الحركة 



 !

الشكل 75 العزم الزاوي و الكمیات األخرى لجسیم نقطي في حركة دائریة و الشكلین لقاعدة الید الیمنى 

 !

الشكل 77 كیف یدور الثعبان نفسه حول محوره الشكل 67 هل یمكن للقرد أن یصل للموزة ؟ 

العزم الزاوي الخارجي   L لجسیم نقطي یعرف بالشكل :  

 !

حـیث p كـمیة حـركـة الجـزیـئة و r شـعاع الـموضـع . الـعزم الـزاوي بـالـتالـي یشـیر عـلى طـول مـحور الـدوران الـذي یـتبع قـاعـدة الـید 
الـیمنى كـما هـو مـبین فـي الـشكل 75 . إن بـعض الـقیم الـمقاسـة فـي الـطبیعة مـعطاة فـي الجـدول 23 . و الـتعریـف یـقتضي أن الـعزم 

   :  ( 207 e تحدي )  الزاوي یمكن أیضا تحدیده باستخدام العالقة

 !



حـیث A (t) هـي الـمساحـة الـممسوحـة بـشعاع الـموضـع r للجـزیـئة خـالل الـزمـن t , مـثال بتحـدیـد الـمساحـة الـممسوحـة بـمساعـدة 
منظاره قام یوهانس كیبلر باكتشاف في عام  1609 أن كل كوكب یدور حول الشمس له قیمة عزم زاوي ثابتة مع الزمن  

الجسم المادي یمكن أن یدور بنفس الوقت حول عدة محاور . والفیلم في الشكل 108 ( صفحة 148 ) یبین مثاال على ذلك  

السـطح یـدور حـول مـحور جـسمه  وحـول الـشاقـول فـي نـفس الـوقـت . إن الـبحث الـتفصیلي یـبین أن الـدوران الـدقـیق للسـطح 
یـعطى بـالـشعاع  الـممثل لمجـموع هـذیـن الـدورانـین ( تحـدي e 208 ) . و إلیـجاد ذلـك قـم بـتثبیت / تجـمید  مـحور الـدوران 

المتغیر عند زمن معین ( صفحة 161 ) . الدورانات بالتالي هي نوع من األشعة .  

كـما فـي حـالـة الحـركـة ، فـإن الـطاقـة الـدورانـیة و الـعزم الـزاوي ال تـكون دائـما مـصونـة فـي الـعالـم الـماكـروسـكوبـي : الـطاقـة 
الـدورانـیة یـمكن أن تـتغیر بسـبب االحـتكاك و الـعزم الـزاوي یـمكن أن یـتغیر بسـبب الـقوى الـخارجـیة ( الـعزوم ) . و لـكن مـن 
أجـل الجـمل الـمغلقة ( غـیر الـموزعـة ) فـإن كـال مـن الـعزم الـزاوي و الـطاقـة الـدورانـیة تـكون مـصونـة . و بـشكل خـاص عـلى 
المسـتوى الـمیكروسـكوبـي فـإن أكـثر األجـسام تـكون غـیر مـوزعـة بـحیث أن مـصونـیة الـطاقـة الـدورانـیة و الـعزم الـزاوي عـادة 

تتحقق على المستوى المیكروسكوبي .  

إن العزم الزاوي مصون . هذه العبارة صحیحة من أجل أي محور للجملة المادیة ، شریطة أن القوى الخارجیة  

( العزوم ) ال تلعب دورا . و لبیان هذه النقطة ، فقد صاغ جان – ما رك ، لیفي - لوبلون مسألة الشكل 76  ( المرجع 2 ). 

هـل یـمكن لـلقرد أن یـصل لـلموزة بـدون أن یـترك الـصفیحة ، بـافـتراض أن الـصفیحة الـتي یـقف عـلیها الـقرد تـدور حـول الـمحور 
    . (  209s تحدي ) بدون أي احتكاك ؟

نالحظ أن العدید من التأثیرات للدورات هي نفسها التي للتسارع : كل من التسارع و الدوران لسیارة یدفعان بنا في مقعدنا . 

بـالـتالـي ، الـعدیـد مـن حـساسـات الـدوران هـي نـفس حـساسـات الـتسارع الـتي درسـناهـا أعـاله . ( صـفحة  85 ) . لـكن الـقلیل مـن  
حساسات الدوران هي جدیدة بشكل أساسي . بشكل خاص سوف نلتقي بالجیروسكوب قریبا ( صفحة 141 ) .  

فـي سـطح عـدیـم االحـتكاك ، كـما یـقرب بـواسـطة الجـلید األمـلس أو بـواسـطة أرضـیة الـرخـام الـمغطاة بـطبقة مـن الـزیـت ، مـن 
الممكن التحرك لألمام . ومن أجل التحرك  فإننا بحاجة للدفع مقابل شيء ما . هل هذه هي ایضا حالة التسارع ؟  

مـن الـمدهـش أنـه مـن الـممكن الـدوران حـتى بـدون الـدفـع مـقابـل شـيء مـا . یـمكنك أن تـتأكـد مـن هـذا فـي كـرسـي مـكتب دوار مـزیـت 
جدا : دور ببساطة الذراع / مسند الذراع أعلى الرأس . وبعد كل دورة للید ، فإن توضع الكرسي یتغیر بمقدار صغیر . 

فـي الـواقـع مـصونـیة الـعزم الـزاوي و الـطاقـة الـدورانـیة ال تـمنع األجـسام مـن تـغییر تـوضـعها / وجهـتها . و الـقطط تـتعلم هـذا فـي 
صـغرهـا . و بـعد أن تـتعلم الخـدعـة ، إذا سـقطت الـقطة و رجـلیها مـقلوبـة / لـألعـلى ، یـمكنها أن تـدور نـفسها بـحیث أن قـدمـیها 
تـتصل لـألرض أوال . الـثعابـین أیـضا تـعلم كـیف تـدور نـفسها ، كـما یـبین الـشكل 77 . أیـضا البشـر لـدیـهم الـمقدرة عـلى ذلـك : 
خـالل األلـعاب األولـمبیة یـمكنك أن تـشاهـد غـواصـي األلـواح و الجـمبازیـین یـقومـون بخـدع مـشابـهة . الـدوران بـالـتالـي یـختلف عـن 

         . ( 210 d تحدي ) االنتقال في هذه الناحیة المهمة ، لماذا ؟

الدوالیب الدوارة  

الـدوران هـو ظـاهـرة مـمیزة فـي الـعدیـد مـن الـطرق . إن الـدوالب الـدوار ال یـدور حـول مـحوره و لـكن حـول نـقطة تـماسـه . لـنبین 
هذا . 

إن دوالبا ذو نصف قطر R یدور إذا كانت سرعة المحور vaxis  مرتبطة بالسرعة الزاویة ω بالشكل :   

 !



 !

الشكل 79 صورة محاكاة لدوالب دوار ذو أسیاخ  الشكل 78 أشعة السرعة و الواحدة لدوالب دوار 

مـن أجـل أي نـقطة P عـلى الـدوالب ، بـمسافـة r عـن الـمحور ، فـإن السـرعـة vP هـي المجـموع  لحـركـة الـمحور والحـركـة حـول 
المحور . الشكل 78 یبین أن vP متعامد مع d المسافة بین النقطة P و نقطة تماس الدوالب .  

تحدي e 211 : الشكل أیضا یبین أن نسبة الطول بین vP  و d هي نفسها بین vaxis   و R . بالنتیجة یمكننا كتابة : 

 !

الذي یبین أن الدوالب الدوار ال یدور في الحقیقة حول نقطة التماس مع األرض .  

مـن الـمدهـش أنـه عـندمـا یـدور دوالب ، فـإن بـعض الـنقاط عـلیه تتحـرك بـاتـجاه مـحور الـدوالب و بـعضها تـبقى عـلى مـسافـة ثـابـتة 
و بـعضها اآلخـر تتحـرك بـعیدا عـنه . هـل یـمكنك تحـدیـد أیـن تـتوضـع هـذه الـنقاط ؟ ( تحـدي s 212 ) . و هـي مـعا تـؤدي إلـى 
نـموذج مـثیر عـندمـا یـكون لـلدوالب الـدار أسـیاخ ( الـمرجـع 94 ) مـثل دوالب الـدراجـة و الـذي یـصور كـما هـو مـبین فـي الـشكل 
79 . وبـواسـطة هـذه الـنتائـج یـمكنك الـتغلب عـلى التحـدي الجـمیل الـتالـي ( الـمرجـع 95 ) . عـندمـا تـقع عجـلة الـدراجـة الـمنعطفة 
عـلى سـطح زلـق ، فـإنـها سـتنزلـق كـكل ، و بـالـتالـي تـنزلـق و تـدور / تتحـرج ، و فـي الـنهایـة تـتدحـرج فـقط . كـم السـرعـة الـنهائـیة 

  . ( 213 d تحدي ) تعتمد على السرعة االبتدائیة عند االحتكاك ؟

كیف یمكننا الجري ؟  

" الجولف هو مشي مشوه . آلینز "  

لـماذا نحـرك ذراعـینا عـند المشـي أو الجـري ؟ لـتوفـیر الـطاقـة أم لـنكون كیسـیین ؟ فـي الـحقیقة مـتى نـفذت حـركـة الـجسم بـأصـغر 
قـدر مـمكن مـن الـطاقـة ، فـإن هـذا طـبیعي و كـیّس . هـذا الـتوافـق یـمكن فـي الـحقیقة أن یـؤخـذ كـتعریـف فـعلیى لـلكیاسـة . إن 
االرتـباط بـین الـمعرفـة الـشائـعة فـي عـالـم الـرقـص هـو ایـضا نـاحـیة مـركـزیـة ( الـمرجـع20) مـن الـطرق المسـتخدمـة مـن قـبل 

الممثلین لتعلم كیفیة تحریك أجسامهم بكشل جمیل قدر اإلمكان .  

إلقـناع نـفسك بـتوفـیر الـطاقـة ، حـالـة المشـي أو الجـري و ذراعـیك ثـابـتتان فـي االتـجاه الـمعاكـس لـالتـجاه الـمعتاد : الجهـد الـمطلوب 
هو  أكبر بكثیر . 



 !

الشكل 30 الحركة المقاسة إلنسان یمشي 

فـي الـحقیقة عـندمـا تحـرك الـساق فـإنـها تـنتج عـزمـا حـول مـحور الـجسم الـذي یـجب أن یـقوم بـموازنـتها عكسـیا . و الـطریـقة الـتي 
تسـتخدم أقـل طـاقـة هـي أرجـحة الـذراعـین ، كـما هـو مـبین فـي الـشكل 80 . نـظرا ألن الـذراعـین أعـلى مـن الـساقـین ، فـإنـهما یـجب 
أن یتحـركـا أكـثر / ابـعد مـن مـحور الـجسم لـتعویـض كـمیة الحـركـة ، و الـتطور بـالـتالـي حـرك ارتـباط الـذراعـین ، الـكتفین ، بـشكل 
أبـعد مـن ذلـك الـعائـد لـلساقـین ، و الـوركـین / الفخـذیـن . الـحیوانـات الـتي لـها سـاقـین ولـكن لـیس لـها ذراعـین مـثل الـبطریـق أو 

الحمام لدیها صعوبة أكبر في المشي : حیث علیها أن تحرك كل جذعها مع كل خطوة تخطوها .  

المرجع 96  :  

القیاسات تبین أن الحیوانات في مشیها تتبع العالقة :   

 !

فـي الـحقیقة المشـي ، و تحـریـك سـاق بـعد األخـرى یـمكن أن یـوصـف بسـلسلة تـتابـع تـارجـحات الـنواس ( الـمقلوبـة) . طـول الـنواس 
! . السـرعـة الـقصوى للمشـي بـالـتالـي تـصبح  یـعطي بـطول الـساق l  . و الـمقیاس الـزمـني الـنوعـي لـلنواس هـو 

! التي هي ، حتى عامل ثابت ، النتیجة المقاسة .  

أي العضالت تقوم بأكثر العمل عند المشي ، الحركة التي یسمیها الخبراء المشیة ؟ 

الـمرجـع 97 : فـي عـام 1980 وجـد  سـیرج غـراكـوفـتسكي أنـه فـي مشـیة البشـر فـإن جـزءا كـبیرا مـن االسـتطاعـة یـأتـي مـن 
الـعضالت عـلى طـول الـعامـود الـفقري ، ولـیس مـن الـساقـین . ( فـي الـواقـع  الـناس بـدون سـیقان أیـضا قـادریـن عـلى المشـي . لـكن 
عـدد مـن الـعضالت فـي الـساقـین یـجب أن تـعمل مـن أجـل المشـي الـطبیعي . ) و عـندمـا تخـطو خـطوة ، فـإن الـعضالت الـقطنیة 

تشد العامود الفقري و هذا یجعلم تلقائیا تدور قلیال  للجانب ، بحیث أن الركبة في الساق في ذلك الجانب تنتقل لألمام آلیا . 

عـندمـا تحـرك الـقدم فـإن الـعضالت الـقطنیة یـمكن أن تسـترخـي و بـالـتالـي تشـد / تـقوم ثـانـبة الخـطوة الـتالـیة . و فـي الـحقیقة یـمكن 
لـلمرء أن یـعانـي مـن زیـادة فـي الشـد / الـتوتـر فـي عـضرت الظهـر عـند المشـي بـدون تحـریـك الـذراعـین ، و بـالـتالـي هـذا یـؤكـد أیـن 

 . ( 214 e تحدي ) یقع المحرك البشري ، حیث یتوضع ما یعرف بالمحرك الفقاري



 !

الشكل 81 : كیف یتغیر الوزن الظاهر عندما یتعلق الجسم في الماء ؟ 

سـیقان البشـر تـختلف عـن سـیقان الـقرود فـي نـاحـیة أسـاسـیة : البشـر قـادریـن عـلى الـدوران . و فـي الـحقیقة كـل الـجسم البشـري تـم 
تـصمیمه مـثالـیا للجـري ، و هـي مـقدرة ال تـمتلكها األولـیات األخـرى . و الـجسم البشـري جـمع أكـثر شـعره لـتحقیق تـبریـد أفـضل و 
تـطور لـتحقیق إمـكانـیة الجـري بـإبـقاء الـرأس مسـتقرا وقـد طـور الـطول األیـمن مـن   الـذراعـین مـن أجـل الـتوازن الـمناسـب عـند 
الجـري حـتى لـو كـان ربـاط خـاص فـي الظهـر الـذي یـعمل كـماص صـدمـات أثـناء الجـري . بـمعنى آخـر ، الجـري هـو األكـثر 

بشریة في أشكال الحركة .  

الفضول و تحدیات مرحة حول الكتلة ، المصونیة و الدوران  

" إنها حقیقة ریاضیة أن رمي هذه الحصوة من یدي یغیر جاذبیة الكون . توماس كاریل – سارتور ریسارتوس الثالث " 

إن كـأسـا مـن الـماء مـوضـوع عـلى مـیزان كـما هـو مـبین فـي الـشكل 81 . كـیف تـنتج الـكتلة تـغیرا إذا جـعلنا قـطعة مـن الـمعدن 
   . (  216 e تحدي ) متصلة بخیط تعلق في الماء ؟

خـذ عشـر قـطع نـقدیـة ذات نـفس الـقیمة . ضـع تـسعة مـنها عـلى طـاولـة و شـكل حـلقة مـغلقة مـنها بـأي شـكل تـریـده ، كـما هـو مـبین 
فـي الـشكل 82 ( الـقطع الـنقدیـة الـتسع تـبدو مـثل اخـتیار عـقد مـن الـلؤلـؤ حـیث الـأللـئ تـالمـس بـعضها الـبعض .) اآلن خـذ الـقطعة 
الـنقدیـة الـعاشـرة و اجـعلها تـدور حـول الحـلقة و بـاتـلتالـي بـدون أن تـدخـل فـیها ابـدا . كـم عـدد الـدورات الـتي تـقوم بـها هـذه الـقطعة 

  . ( 217 e تحدي ) النقدیة األخیرة خالل فتلة واحدة ؟

  --

تحدي s 215 : توماس كارلیل ( 1797 -1881 ) كاتب اسكتلندي . عل توافق على هذه المقولة .   



 !

الشكل 82 كم عدد الدورات التي تقوم بها القطعة النقدیة العاشرة في جولة / فتلة واحدة . 

 !

الشكل 83 سلسلة الكرات أو المهد المخترع من قبل ماریوت یسمح بدراسة مصونیة كمیة الحركة ، مصونیة الطاقة و 
المصاعب في التصنیع الدقیق . 

مـصونـیة كـمیة الحـركـة تـدرس بـشكل أفـضل بـالـلعب و دراسـة لـعبة الـبلیارد ، الـسنوكـر أو الـبول ( نـوع مـن الـبلیاردو ) . أفـضل 
مـقدمـة هـي أفـالم الخـدع الـتي تـوجـد فـي اإلنـترنـت . هـل تسـتیطع اسـتخدام مـصونـیة  كـمیة الحـركـة   التـسنتاج طـرق تـحسن ألـعابـك 

  . ( 218 e تحدي ) في البلیاردو ؟

الـطریـقة األخـرى لـدراسـة مـصونـیة كـمیة الحـركـة هـي دراسـة سـلسلة الـكرات ، أو نـواس الـصدم لـلكرات الـذي اخـترع مـن قـبل 
إدیـم مـاریـوت . وبـعد عـقود مـن ذلـك ، ادعـى نـیوتـن أنـه هـو مـن اخـترعـه ، كـما كـان یـفعل دائـما  مـع الـنتائـج الـتي یـتوصـل إلـیها 
اآلخـرون . إن الـلعب بـاأللـعاب هـو مـرح – و إن شـرح سـلوكـه هـو أمـر حـتى مـرح أكـثر . و فـي الـواقـع إذا رفـعت و تـركـت ثـالث 
كـرات مـن طـرف واحـد ، فـإنـك سـترى الـكرات تـتصادم بـبعضها الـبعض مـن أجـل شـرح هـذا السـلوك فـإن مـصونـیة كـمیة الحـركـة 

و الطاقة لیست كافیة ، كما یجب أن تستنتج . ( تحدي d 219 ) . هل تستطیع بناء سلسلة كرات عالیة الدقة ؟ 

 * *  

تحدي s 220 : هناك طریقة معلومة لمعایشة 81  شروق للشمس في فقط 80 یوما ، كیف ؟  

 * *  



 !

الشكل 84 هل من اآلمن جعل الفلینة تمشي ؟ 

المشـي هـو مـصدر لـلعدیـد مـن مـسائـل الـفیزیـاء . عـند تسـلق جـبل أكـثر الـطرق فـعالـیة مـن حـیث الـطاقـة هـي لیسـت دائـما اتـباع 
الـمیل األقـل  ، فـي الـحقیقة مـن أجـل المنحـدرات الـوعـرة ، الـزیـج زاج ( المشـي بخـط منكسـر ) هـو أكـثر فـعالـیة مـن حـیث الـطاقـة . 

لماذا ؟ ( تحدي s 221 ) . وهل یمكنك تقدیر زاویة المیل التي ستحدث ؟   

 * *  

اسـتریـكس و أصـدقـاؤه مـن مجـموعـة الـتوافـق الـكومـیدیـة ، یـخافـون شـيءا واحـدا فـقط : أن تـسقط الـسماء عـلیهم . هـل الـسماء شـيء 
  . ( 222 e تحدي ) جسم ؟ صورة ؟ /

 * *  

الـموت  هـو عـملیة مـادیـة / فـیزیـائـیة وبـالـتالـي یـمكن دراسـته . بـشكل عـام تـملك  الـحیوانـات مـدى عـمر T الـذي یـتناسـب مـع 
الجـذرالـرابـع لـكتلتها M . بـشكل آخـر ، T = M1/4 . هـذا صـحیح مـن الـبكتریـا إلـى الـحیتان الـزرق . الـحیوانـات أیـضا  تـملك 
اسـتهالك اسـتطاعـة نسـبة لـكتلتها أو مـعدل اسـتقالب نسـبة لـلكتلة یـتناسـب عـكسا مـع الجـذر مـن الـمرتـبة الـرابـعة . نخـلص إلـى أن 
الـموت یحـدث لـكل الـحیوانـات عـندمـا یـتحقق  اسـتهالك الـطاقـة الـثابـت الـمعین نسـبة لـلكتلة . وهـذه هـي الـحال فـي الـواقـع ، یحـدث 
الـموت ألكـثر الـحیوانـات عـندمـا تسـتهلك حـوالـي GJ/kg 1 ( ولـكن بـشكل مـتأخـر أكـثر بـالنسـبة  للبشـر ) . وهـذه الـنتیجة البسـیطة 

بشكل مدهش صالحة ، في المتوسط من أجل كل الحیوانات المعروفة ( المرجع 99  ).  

 الحـظ أن الـطرح هـذا صـالـح فـقط عـندمـا تـقارن األنـواع الـمختلفة . و الـتبعیة لـلكتلة لیسـت صـالـحة عـندمـا یـتم مـقارنـة نـفس 
األنواع ( ال یمكنك أن تعیش أطول بتناول طعام أقل .)  

بـاخـتصار ، الـحیوانـات تـموت بـعد أن تسـتقلب GJ/kg 1 . بـمعنى آخـر حـالـما تـأكـل كـل الحـریـرات / الـسعرات الـتي صـممت لـها 
فإنك تموت .   

 * *  

سـیارة ذات سـرعـة مـعینة تسـتخدم 7 لـتر مـن الـوقـود لـكل km 100  . مـا هـي  مـقاومـة الـهواء و السـیر مـجتمعة ؟ ( تحـدي 223 
s ) ( افترض أن المحرك لدیه مردود  25% ) . 

 * *  

الـفلینة الـمتصلة بـخیط رفـیع بـطول مـتر . الـخیط یـمر فـوق قـضیب طـویـل مـثبت أفـقیا و كـاس مـاء مـتصل فـي الـنهایـة األخـرى فـإذا 
تركت الفلینة في الشكل 84 ، ال یتحطم أي شيء . لماذا ؟ ( تحدي s 224 ) . و ما الذي یحدث بالضبط  ؟ 

 * *  



 !

الشكل 85 مودیل بسیط للقارات و الجبال . 

في عام 1907 قاس دونكن ماكدوجالس  وهو طبیب ، وزن الناس المیتین ،  ( المرجع 100 ) لیرى فیما إذا 

كـانـت كـتلة الـمیت تـتغیر . وقـد وجـد تـناقـص مـفاجـئ بـین g 20 & 10 لحـظة الـوفـاة . وقـد نسـب هـذا إلـى وجـود الـروح فـي 
الجسد. 

  . ( 225 s تحدي ) هل یمكنك إیجاد تفسیر أكثر إقناعا ؟

 * *  

إنـه مـن الـمعروف جـیدا أن وزن طـقل بـعمر سـنة واحـدة یـعتمد عـلى إذا مـا كـان یـریـد أن یحـمل أو یـریـد الـوصـول لـألرض . هـل 
  . ( 226 e تحدي ) هذا یتعارض مع مصونیة الكتلة ؟

 * *  

إن قشـرة األرض أقـل كـثافـة ( kg/l 2.7 ) مـن بـاطـنها ( kg/l 3.1 ) و تـطفو عـلى سـطحها . بـالـنتیجة القشـرة األخـف أسـفل 
حـافـة الـجبل یـجب أن تـكون أعـمق بـكثیر مـما هـي اسـفل السهـل . إذا ارتـفع الـجبل km 1 أعـلى مـن السهـل ، كـم عـمق القشـرة 
أسـفله ؟ ( التحـدي s 227 ) . إن نـموذج الـكتلة البسـیط مـبین فـي الـشكل 85 و الـذي یشـرح بـشكل بـشكل جـید لـماذا الـقیاسـات 
قـرب الـجبال النحـراف الـسقوط الحـر عـن الـشاقـول یـؤدي لـقیم أخـفض بـكثیر مـن تـلك الـمتوقـعةب دون القشـرة الـعمیقة . الحـقا ، 

قیاسات الصوت أكدت مباشرة أن القشرة القاریة  في الواقع أثخن مما هي علیه اسفل الجبال .  

 * *  

كل األسطوانت المتجانسة تدور على مستوي مائل بنفس الشكل . صح أم خطأ ؟  

  ( 228 e تحدي ) ماذا عن الكرات ؟ هل یمكنك أن تبین أن الكرات تدور أسرع من األسطوانات ؟

 * *  

مـن یـدور أسـرع : عـلبة صـودا مـملوءة بـسائـل أم عـلبة صـودا مـملودءة بـالجـلید ؟ ( و مـاذا تـفعل لـملء عـلبة بـالجـلید ؟ ) تحـدي 
 . 229s

 * *  

خـذ عـلبتین بـنفس الحجـم ، واحـدة مـملزءة بـشكل كـامـل بـالـریـفیولـي وواحـدة مـملوءة كـلیا بـالـبازالء . أي مـنهما تـدور بـشكل أسـرع 
  . ( 230 e تحدي ) على مستوي مائل ؟

 * *  



الـفرق اآلخـر بـین الـمادة و الـصورة : الـمادة لـها رائـحة . فـي الـحقیقة األنـف هـو حـساس لـلمادة . نـفس الشـيء یـمكن قـولـه عـن 
اللسان وإحساسه بالذوق . 

 * *  

خـذ مجـموعـة مـن الـقطع الـنقدیـة . یـمكنك دفـع الـقطع الـندیـة بـدءا مـن الـتي فـي األسـفل بـإطـالق قـطعة نـقدیـة أخـرى فـوق سـطح 
  . ( 231 e تحدي ) الطاولة . الطریقة أیضا تساعد في إثبات مصونیة كمیة الحركة البعدیة

 * *  

فـي أوائـل 2004 ، ربـح رجـالن و امـرأة مـبلغ 1.2   مـلیون جـنیه فـي أمسـیة واحـدة فـي كـازیـنو لـندن . وقـد فـعلوا ذلـك بـتطبیق 
عـالقـة مـیكانـیك غـالـیلیو . وقـد اسـتخدمـوا طـریـقة اكـتشفت مـن قـبل الـعدیـد مـن الـفیزیـائـیین فـي 1950s الـذیـن بـنوا حـاسـبات صـغیرة 
مـتعددة الـتي یـمكن أن تـتوقـع نـتیجة كـرة الـرولـیت  مـن سـرعـة ابـتدائـیة نـاتـجة عـن  مـدیـر الـلعبة ( الـمرجـع 101 ) . و فـي حـالـة 

بریطانیا ، أضافت المجموعة ماسح لیزري إلى هاتف ذكي الذي قاس مسار كرة الرولیت و توقع األرقام التي ستنتج . 

بهـذا الـشكل ، فـقد زادوا حـاالت اإلصـابـة مـن 1  فـي 37 إلـى 1 فـي 6 . بـعد سـتة أشهـر مـن التحـریـات اسـتنتجت اسـكتلندیـارد أنـه 
یحق لهم االحتفاظ بالمال الذي كسبوه . 

  فـي الـحقیقة قـریـبا مـن نـفس الـوقـت ، بـعض الـناس كسـبوا حـوالـي 000 400 یـورو خـالل بـضعة أصـابـیع بـاسـتخدام نـفس 
الطریقة في ألمانیا و لكن بدون حاسب على اإلطالق . في بعض الكازینوهات اآلالت هي التي ترمي كرة الرولیت  

وبـقیاس مـوضـع الـصفر إلـى الـكرة الـواردة بـالـعین المجـردة ، هـؤالء الـمقامـریـن كـانـوا قـادریـن عـلى زیـادة فـرص الـربـح 
للمحاوالت التي لعبوها خالل آخر ثواني مسموحة وب التالي حصلوا على مبالغ كبیرة فقط عن طریق رد الفعل السریع  

 * *  

  (  232 s تحدي ) هل الكون یدور ؟

 * *  

إن الـلعبة فـي الـشكل 86 تـبین سـلوكـا مـثیرا : عـندمـا تـرفـع و تـسقط عـدد مـن الـكرات لـضرب الـكرات الـباقـیة ، فـإن نـفس الـعدد مـن 
الـكرات یـنفصل عـلى الـطرف اآلخـر ، بـینما الـكرات الـتي تـم إسـقاطـها سـابـقا تـبقى بـال حـركـة . و فـي الـنظرة األولـى كـل هـذا یـبدو 
أنـه یـنتج مـن مـصونـیة الـطاقـة و كـمیة الحـركـة . لـكن مـصونـیة الـطاقـة و كـمیة الحـركـة  تـعطي فـقط مـعادلـتین ، الـلتان هـما غـیر 
كـافـیتین لشـرح أو تحـدیـد  سـلوك خـمس كـرات . لـماذا بـالـتالـي تـتصرف الـكرات بهـذا الـشكل . و لـماذا ال تـتأرجـح كـلها عـندمـا یـمر 

 . ( 233 d تحدي ) وقت أطول ؟

 * *  

إن الـتأثـیر الـمدهـش یسـتخدم فـي األدوات الـمنزلـیة مـثل الـمثاقـب الـمطرقـیة . و نـحن نـتذكـر أنـه عـندمـا تـضرب كـرة صـغیرة بـشكل 
مـرن كـرة كـبیرة سـاكـنة ، فـإن كـال الـكرتـین تتحـركـان بـعد الـضرب و الـكرة الـصغیرة تتحـرك بـشكل أسـرع مـن الـكبیرة ( الـمرجـع 
102  ) . و بـالـرغـم مـن هـذه الـنتیحة فـإنـه عـندمـا تـصرب أسـطوانـة صـغیرة اسـطوانـة كـبیرة بـنفس الـقطر و الـمادة و لـكن بـطول 
یـبلغ مـضاعـف صـحیح مـا مـن الـقصیرة ، شـيء غـریـب یحـدث . بـعد الـضربـة ، تـبقى األسـطوانـة الـصغیرة سـاكـنة تـقریـبا ،بـینما 

الكبیرة تتحرك كما هو مبین في الشكل 87 .  

 !



الشكل 86 لعبة معروفة 

 !

الشكل 87 صدم مرن یبدو أنه ال یخضع لمصونیة الطاقة 

  

 !

الشكل 89 كیف یسقط السلم ؟    الشكل 88 هل هذا ممكن ؟ 

حـتى بـالـرغـم مـن أن الـصدم مـرن ، فـإن مـصونـیة الـطاقـة یـبدو أنـها مـحققة فـي هـذه الـحالـة . ( فـي الـحقیقة السـبب هـو أن عـروض 
 . ( 234 d تحدي ) الصدم المرن في المدارس  دائما یتم بواسطة الكرات ) . ما الذي یحدث للطاقة ؟

 * *  

هل البنیة المبینة في الشكل 88 ممكنة ؟  

 * *  

 ( 235 s تحدي ) هل الجدار یخضع لصدمة أقوى عندما یضرب بكرة ترتد عنه أو عندما یضرب بكرة تبقى عالقة به ؟

 * *  



 !

الشكل 90 هل هذه وضعیة ممكنة أو صورة مزیفة ؟ 

كـیف تسـتخرج ربـات الـبیوت السـدادة مـن زجـاجـة  الـنبیذ بـاسـتخدام خـرقـة أو حـذاء . هـل یـمكنك  تـخیل كـیف یـتم ذلـك ؟ هـن أیـضا 
 .( 236 s تحدي ) یعرفن كیفیة استخراج السدادة بواسطة قماشة إذا سقطت السدادة داخل الزجاجة . كیف ؟

 * *  

إن مسألة السلم المنزلق المبین تخطیطیا في الشكل 89 ، اسأل عن الحركة التفصیلیة للسلم مع الزمن . المسألة أكثر صعوبة    

مـما تـبدو عـلیه حـتى لـو إذا لـم یـؤخـذ االحـتكاك بـالحسـبان . هـل یـمكنك أن تـقول فـیما إذا كـانـت الـنهایـة الـسفلة تـالمـس األرض أو 
  . ( 237 s تحدي ) إذا رفعت في الهواء لفترة زمنیة قصیرة ؟

 * *  

إن السـلم الـمتجانـس بـطول خـمسة أمـتار وكـتلة خـمسین كـیلوغـرام یسـتند عـلى جـدار . الـزاویـة هـي ثـالثـون درجـة و االحـتكاك 
الـساكـن عـلى الجـدار مـهمل ، و عـلى األرض هـو 0.3 . إن الـشخص الـذي یـزن سـتون كـیلو غـرامـا یتسـلق السـلم . مـا هـو الـطول 
األعـظمي لـلشخص الـذي یـمكن أن سـتلق السـلم قـبل أن یـبدأ السـلم بـاالنـزالق ؟ هـذه و الـعدیـد مـن األلـغاز األخـرى حـول السـاللـم 

  www.mathematische-bastelein.de/leiter.htm یمكن أن توجد في

 * *  

  الـمرجـع 103 : دفـة الـسفینة الـبالـغ وزنـها ثـالثـون ألـف طـن بـطول مـئة مـتر یـمیل بـمقدار أقـل مـن قـطر ذرة واحـدة . و الـیوم 
الـمسافـات بهـذا الـصغر تـقاس بـسهولـة . هـل یـمكنك الـتفكیر عـلى األقـل بـطریـقتین  ، واحـدة مـنهما یـجب أال تـكلف أكـثر مـن ألـفي 

 . ( 238 s تحدي ) یورو ؟

 * *  

هـل صـورة سـطح ثـالثـة بـرامـات مـكدسـة فـوق بـعضها الـمبین  فـي الـشكل 90 وهـي صـورة حـقیقیة ، تـبین قـیاسـا حـقیقیا ، أو هـي 
  239 ny نتیجة تركیب رقمي ، یبین وضعا مستحیال ؟ التحدي

 * *  

تحدي s 240 : كیف تقارن الطقاة الحركیة  لطلقة بندقیة مع الرجل الذي یجري ؟  

 * *  

تحدي s 241 : ما الذي یحدث  لحجم بیضة عندما توضع في جرة خل  لبضعة أیام ؟ 

http://www.mathematische-bastelein.de/leiter.htm


 * *  

تحـدي s 242 : مـا هـو مـطال نـواس یـتذبـذب بـحیث أن الـقیمة الـمطلقة لـتسارعـه تـكون فـي أخـفض نـقطة عـند نـقطة الـعودة تـكون 
متساویة ؟  

 * *  

تحدي d 243 : هل یمكنك تأكید أن قیمة تسارع قطرة ماء تسقط عبر المطر هي g/7 ؟  

 * *  

تحـدي s 244 : لـدیـك كـرتـین مـجوفـتین : ولـهما نـفس الـوزن ، و نـفس الحجـم و مـطلیتان بـنفس الـلون . واحـدة مـن الـنحاس و 
األخـرى مـن األلـمنیوم . مـن الـواضـح أنـهما تـسقطان بـنفس السـرعـة والـتسارع . مـا الـذي یحـدث إذا دحـرجـتا ألسـفل مسـتوي 

مائل؟ 

 * *  

تحدي s 245 : ما هو شكل حبل عند النط على الحبل ؟  

 * *  

تحدي s 246 : كیف یمكن تحدید سرعة طلقة بندقیة بواسطة فقط مقیاس و عصا بطول متر واحد ؟ 

 * *  

تحدي e 247 لماذا یعمل الكمسدس ثقبا في باب و لكن ال یمكنه دفعه لفتحه ، تماما على عكس اإلصبع التي تقوم بذلك ؟ 

 * *  

تحدي s 248 ما هو المنحین الموصوف ببنقة وسط سلم ینزلف من على جدار ؟  

 * *  

تحـدي 249s : شـركـة عـالـیة الـتقنیة www.enocean.com تبـیع مفـاتیـح كهرـباـئيـ ألضوـاء الغـرف التـي لیـس لهـا كاـبالت و ال 
بطاریة . یمكنك لصق المفتاح على زجاج النافذة . كیف هذا ممكن ؟ 

 * *  

تحـدي 250s : ألكـثر مـن خـمسین عـامـا ، فـإن صـانـع سـاعـات سـویسـریـة شهـیر یـبیع سـاعـات الـطاولـة ذات الـنواس الـدوار الـتي 
التـحتاج لـبطاریـة و ال بـرم یـدوي حـیث أنـها تسـتمد الـطاقـة مـن الـبیئة . الـعینة مـبینة فـي الـشكل 91 هـل یـمكنك تـخیل كـیف تـعلم 

هذه الساعة ؟  

 * *  

تحدي s 251 : روافع السفن مثل المبینة في الشكل 92 هي آالت مثیرة . كیف یمكن لوزن الرافعة أن یتغیر عندما تدخل 
السفینة؟ 

 * *  

تحدي e 252 : كیق تقیس كتلة سفینة ؟  

 * *  

http://www.enocean.com


 !

الشكل 91 ساعة تجاریة ال تحتاج لمصدر طاقة خاص ألنها تأخذ طاقتها من البیئة 

كـل الـكتل تـقاس بـمقارنـتها مـباشـرة أو بـشكل غـیر مـباشـر مـع الـكیلو غـرام الـقیاسـي فـي سـیفر قـرب بـاریـس . مـنذ بـضع سـنوات ، 
كـان هـناك شـك كـبیر أن الـكیلو غـرام الـقیاسـي یـفقد مـن وزنـه عـن طـریـق إصـدار الـغاز ، بـمعدل قـدر بـحوالـي µg/a 0.5 وهـذه 
حـالـة مـزعـجة و كـان هـناك مـجهود واسـع عـلى مسـتوى الـعالـم إلیـجاد تـعریـف أفـضل لـلكیلوغـرام . مـثل هـذا الـتعریـق الـمحسن 

یجب أن یكون بسیطا ، دقیقا ما یجعل الذهاب إلى سیفر غیر ضروري . ولم یتم تعریف مثل هذا البدیل بعد . 

 * *  

أي محرك هو أكثر فعایلة : الممسحة أو إنسان على دراجة ؟ 

 * *  

  تحدي e 253 : كل من الكتلة و عزم العطالة یمكن تعریفها وقیاسها مع أو بدون تماس . هل یمكنك القیام بذلك ؟  

 * *  

الـشكل 93 یـبین مـا یـعرف بحجـر الـتذبـذب السـلتي ، أیـضا یـعرف بـ anagyre  أو rattleback    وهـو حجـر الـذي یـبدأ 
الـدوران عـلى سـطح مسـتوي عـندمـا یـوضـع فـي تـذبـذب ألعـلى و أسـفل . و الحجـم یـمكن أن یـختلف بـین بـضع سـنتمترات و بـضع 
أمـتار . بـاالنـحناء البسـیط لـملعقة یـمكن لـلمرء تـحقیق شـكل أولـي مـن هـذا الـجهاز الـغریـب . إذا لـم یـكن االنـحناء مـتناظـر بـشكل 

كامل . 



 !

الشكل 92 رافعة السفن الرائعة في ستریبي – ثیو في بلجیكا . ما هي استطاعة المحرك الالزمة لرفع السفینة إذا كان الرافع 
األیمن و األیسر موصلین بحبال أو نظام هیدرولیكي . 



 !

الشكل 93  حجر التذبذب السلتي الشهیر – األعلى و الیمین – وشكل مصنوع بحني ملعقة – أسفل الیسار 

الـدوران یـكون دائـما فـي نـفس االتـجاه . إذا دور الحجـر فـي االتـجاه الخـطأ بـعد فـترة فـإنـه یـتوقـف و یـبدأ فـي الـدوران فـي االتـجاه 
 . ( 254 d تحدي ) المعاكس ! هل یمكنك أن تشرح األثر الذي یبدو أنه یناقض مصونییة العزم الزاوي ؟

 * *  

الـتأثـیر الجـمیل  لـنافـورة سـلسلیة اكـتشف فـي عـام 2013 مـن قـبل سـتبف مـولـد . و إن سـالسـل مـعینة الـتي تـتدفـق مـن حـاویـة ، 
تـطلق أوال فـي الـهواء . أنـظر الـفیدیـو فـي www.youtube.com/embed/_dQJBBklpQQ و قـصة االكـتشاف فـي 

 . ( 255 ny تحدي ) هل یمكنك أن تشرح التأثیر هذا لجدتك ؟ .  stevemould.com

ملخص حول المصونیة في الحركة  

" اآللهة بلیست غنیة كما یمكن أن یفكر المرء : إن ما  تعطیه لواحد تأخذه من اآلخر . قول قدیم "     

لقد صادفنا أربعة مبادئ مصونیة الصالحة من أجل حركة كل الجمل المغلقة في الحیاة الیومیة :  

مصونیة كمیة الحركة الخطیة الكلیة  -

مصونیة كمیة الحركة الزاویة الكلیة  -

مصونیة الطاقة الكلیة  -

مصونیة الكتلة الكلیة  -

و ال واحـد مـن مـبادء الـمصونـیة هـذه یـطبق عـلى حـركـة الـصور . هـذه الـمبادئ بـالـتالـي تـسمح  لـنا بـالـتمییز بـین 
األجسام و الصور .  

و مـبادئ الـمصونـیة هـي بـین الـنتائـج األعـظم فـي الـعلم . و هـي تحـد مـن الـمفاجـئات الـتي یـمكن أن تـعطیها الـطبیعة : 
المـصونیـة تعـني أن كمـیة الحرـكةـ الخطـیة ، كمـیة الحرـكةـ الزـاویةـ و الكـتلة  – الطـاقةـ ال یمـكن أن تخلـق منـ عدـم و ال 

یمكن أن تفنى إلى ال شيء . تحد المصونیة من اإلبداع . و المقولة أسفل هذه الفقرة تعبر عن هذه الفكرة . 

صـفحة 279 الحـقا سـوف نجـد أن الـنتائـج الـتي تـم الـتوصـل مـن ثـالثـة    قـیاسـات بسـیطة : الجـمل الـمغلقة تـتصرف 
بـنفس الـشكل بـشكل مسـتقل عـما هـي عـلیه ، فـي أي اتـجاه تـم تـوجـیهها و فـي الـزمـن الـذي وجـدت فـیه . فـي شـكل أكـثر 

تجریدا ، الفیزیائیون یرغبون بالقول أن كل مبادئ المصونیة هي نتائج  للثبات أو التناظر في الطبیعة .  

الحـقا فـإن نـظریـة النسـبیة الـخاصـة سـتبین أن الـطاقـة و الـكتلة مـصونـة فـقط عـندمـا تـؤخـذان مـعا . و الـعدیـد مـن 
المغامرات ما تزال تنتظرنا .  

الفصل 5 

http://www.youtube.com/embed/_dQJBBklpQQ


من دوران األرض إلى نسبیة الحركة  

"ومع ذلك فهي تتحرك " شخص مجهول  

هل األرض تدور ؟ إن البحث عن إجابات محددة لهذا السؤال یعطي مقطعا عرضیا ممتعا في تاریخ الفیزیاء الكالسیكیة  

قـریـبا مـن عـام  265 قـبل الـمیالد فـي سـامـوس  كـان الـمفكر اإلغـریـقي أریسـتاركـوس   أول مـن ثـبت أن األرض تـدور . وقـد 
قـاس اخـتالف مـنظر الـقمر ( الـیوم یـعرف أنـه یـصل إلـى 0.95 درجـة ) والـشمس ( الـیوم یـعرف بـأنـه '8.8 ).*** إن اخـتالف 
الـمطالـع هـو تـأثـیر مـهم وهـو الـزاویـة الـتي تـصف الـفرق بـین جـسم فـي الـسماء عـندمـا یـرى مـن قـبل مـراقـب عـلى سـطح األرض و 
عـندمـا یـرى مـن قـبل مـراقـب افـتراضـي فـي مـركـز األرض ( أنـظر الـشكل 94  ) . الحـظ أریسـتاركـوس    أن الـقمر و الـشمس 
تـتذبـذبـان عـبر الـسماء و بـالـتالـي هـذا الـتذبـذب دوره 24 سـاعـة . وقـد خـلص إلـى أن األرض تـدور . و یـبدو أن أریسـتاركـوس    

تلقى تهدیدات بالموت بسبب نتیجته هذه .   

اعـطى قـیاس أریسـتاركـوس  مـقولـة حـتى أكـثر قـوة مـن آثـار الـنجوم الـمبینة فـي الـشكل 95 . هـل یـمكنك أن تشـرح لـماذا؟ ( تحـدي 
256e ) ( وكیف یبدو األثر في األماكن المأهولة أكثر ما یكون على األرض ؟) ( تحدي s 257 ) ؟ 

إن مـعایـشة الـشكل 95 یـمكن أن یـكون أحـد األسـباب الـتي جـعلت الـناس یحـلمون ومـا یـزالـون یحـلمون بـالـوصـول لـلقطبین . ألن 
الدـوران وحرـكةـ األرض تجـعل القـطبین مكـانیـن باـردینـ جدـا ، ومغـامرـة الوـصوـل إلیـهما لیستـ سهلـة . العـدیدـ حاـول ذلكـ بال 
نـجاح . ( الـمرجـع 135 ) . إن مـخادعـا شهـیرا ، روبـرت بـیري ، ادعـى أنـه وصـل لـلقطب الـشمالـي فـي عـام 1909 ( فـي 
الـحقیقة رونـالـد أمـونـدسـین وصـل لـلقطب الـجنوبـي و الـقطب الـشمالـي أوال ) . مـن بـین اآلخـریـن ، ادعـى بـیري أنـه أخـذ صـورة 
هـناك ، ولـكن تـلك الـصورة الـتي تـم تـداولـها حـول الـعالـم تـبین أنـها أولـى األدلـة أنـه لـم یـذهـب لـهناك . هـل تـتخیل لـماذا ؟ ( تحـدي 

   . ( 258s

إذا كـانـت األرض تـدور بـدال مـن كـونـها سـاكـنة ، قـال الـشخص غـیر الـمقتنع أن السـرعـة عـند خـط االسـتواء هـي الـقیمة األسـاسـیة 
  . ( 259 e تحدي ) 0.46 . كیف شرح غالیلیو لم ال تشعر أو ال نالحظ هذه الحركة ؟ km/s

 ----

** "ومـع ذلـك فهـي تتحـرك "هـذا الـقول  الـذي ینسـب ، فـي األغـلب بـشكل غـیر صـحیح ، لـغالـیلیو   مـنذ 1640s و لـكن مـن 
الـصحیح أن مـحاكـمته الـتي أجـبر أن تـكون عـلنیة تـراجـع فـیها عـن عـبارة حـركـة األرض لـینقذ حـیاتـه . لـمزیـد مـن الـتفاصـیل عـن 

هذه القصة الشهیرة ، أنظر الفقرة في الصفحة 333 . 

  . B لتعریف مفهوم الزاویة أنظر الصفحة 67 ، و من أجل تعریف واحدات القیاس للزاویة أنظر الملحق ***

 !

الشكل 94 اختالف المنظر / المطالع – غیر مرسوم وفق مقیاس 

المجـلد II  صـفحة 17  : قـیاسـات الـحیود / الـزیـف لـلضوء تـبین دوران األرض ، یـمكن أن تـكشف بـواسـطة مـنظار أثـناء الـنظر 
لـلنجوم . الـزیـغ هـو تـغیر فـي اتـجاه الـضوء الـمتوقـع ، الـذي سـیناقـش قـریـبا . عـند خـط االسـتواء ، دوران األرض یـضیف انحـرافـا 
زاویـا یـبلغ '0.32 الـذي  یـغیر إشـارتـه كـل 12 سـاعـة بسـبب الـزیـغ الـناتـج عـن حـركـة األرض حـول الـشمس بـحوالـي '20.5 و فـي 



األزمـنة الحـدیـثة ، فـإن الـفلكیین وجـدوا عـدد مـن األدلـة اإلضـافـیة عـلى دوران األرض و لـكن لـیس أي مـنها قـابـل لـلفهم مـن قـبل 
الشخص البسیط .  

أیـضا تـبین الـقیاسـات أن األرض لیسـت كـرة ، ولـكنها مسـطحة عـند الـقطبین وهـذا  أكـد دوران األرض . الـشكل 96 یـوضـح 
الـوضـع . لـكن مـرة ثـانـیة هـذا الـقیاس الـذي أجـري فـي الـقرن الـثامـن عشـر مـن قـبل مـاوبـریـتویـس * لـیس مـمكن الـتوصـل إلـیه فـي 

المالحظة الیومیة .  

وبـالـتالـي فـي الـسنوات مـن 1790 إلـى 1792  فـي بـولـونـیا ، قـام جـیوفـانـي بـاتیسـتا جـولـیلمیني ( 1817- 1736 ) بـالـنجاح أخـیرا 
فـي قـیاس مـا تـوقـع نـیوتـن و غـالـیلیو أنـه أبسـط دلـیل عـلى دوران األرض . عـلى األرض الـتي تـدور فـإن األجـسام ال تـسقط 

شاقولیا  

ولـكنها تنحـرف بـشكل طـفیف للشـرق . و هـذا االنحـراف یظهـر بسـبب أن الـجسم یـحافـظ عـلى السـرعـة األفـقیة األكـبر الـتي یـملكها 
عند االرتفاع الذي بدأ منه السقوط ، كما هو مبین في الشكل 97 .  

إن نـتیجة جـولـیلمیني كـانـت أول إثـبات غـیر فـلكي لـدوران األرض . إن الـتجارب كـررت فـي عـام 1802 مـن قـبل یـوهـان 
فـیریـدریـك بنتسـینبیرغ ( 1846- 1777 )  .  بـاسـتخدام كـرات مـعدنـیة الـتي أسـقطت مـن بـرج مـیكائـلیس فـي هـامـبورغ – 
بـارتـفاع 76 مـتر – وجـد بنتسـینبیرغ أن االنحـراف إلـى الشـرق كـان mm 9.6 . هـل یـمكن أن تـؤكـد أن الـقیمة الـمقاسـة مـن قـبل 
بنتسـینبیرغ تـقریـبا تـتفق مـع افـتراض أن األرض تـدور كـل 24  سـاعـة ؟ و هـناك أیـضا انحـراف أصـغر بـاتـجاه خـط االسـتواء  لـم 
یـتم قـیاسـه مـن قـبل جـولـیلمیني ، بنتسـینبیرغ أو أي شـخص آخـر بـعدهـما  حـتى الـیوم لـكن هـذا یـكمل قـائـمة الـتأثـیرات فـي الـسقوط 

الحر بواسطة دوران األرض . 

إن كـال االنحـرافـین عـن الـسقوط الـشاقـولـي یـتم فـهمهما بـسهولـة إذا اسـتخدمـنا الـنتیجة ( الـمبینة أدنـاه ) أن األجـسام الـساقـطة تـصف 
قطعا ناقصا حول مركز دوران األرض . ( الصفحة 192 ) .  

إن الـشكل الـقطعي  یـبین أن مـسار الحجـر الـمرمـي ال یـقع عـلى مسـتوي  بـالنسـبة لـمراقـب یـقف عـلى األرض ، مـن أجـل مـثل هـذا 
المراقب فإن المسار الدقیق لحجر بالتالي ال یمكن أن یرسم على قطعة مسطحة من الورق .  

 ----

*بـییر لـویـس مـورو دو مـاوبـریـتویـس ( 1759 – 1698 ) ، فـیزیـائـي و ریـاضـي كـان أول األشـخاص األسـاسـیین فـي بـحث 
ووضـع مـبدأ الـفعل األقـل الـذي سـماه هـو بهـذا االسـم وقـد كـان ایـضا الـرئـیس الـمؤسـس ألكـادیـمیة بـرلـین لـلعلوم . اعـتقد 
مـاوبـریـتویـس أن الـمبدأ عـكس تـعظیم الـقدر اإللهـي فـي الـكون . وهـذه الـفكرة تـم السخـریـة مـنها مـن قـبل فـولـتیر فـي كـتابـه تـاریـخ 
 ( www.voltaire-integral.com/Html/23/OSDIAL.htm اقـرأهـا  فـي ) طـبیب أكـاتـا و مـواطـنه سـان مـالـو ، 1753
إن مـاوبـریـتویـس أجـرى قـیاسـه لـألرض لـلتمییز بـین نـظریـة الـجاذبـیة لـنیوتـن و تـلك الـتي وضـعها دیـكارت الـذي تـوقـع أن األرض 

متطاولة عند القطبین بدال من كونها مسطحة .    

http://www.voltaire-integral.com/Html/23/OSDIAL.htm


 !

الشكل 95 حركة النجوم خالل اللیل التي لوحظت في األول من أیار 2012 من القطب الجنوبي مع الضوء األخضر 
 . aurora australis لظاهرة الهالة القطبیة

 !

الشكل 96 انحارف األرض عن الشكل الكروي بسبب دورانها 



 !

الشكل 97 انحرافات السقوط الحر باتجاه الشرق و باتجاه خط االستواء بسبب دوران األرض 

 !

الشكل 98 دوارة نوعیة تسمح بمراقبة تأثیر كوریولیس قي شكل أكثر تعبیرا : إذا جعل الشخص الكرة تتدحرج بسرعة 
واتجاه مناسب ، فإن الكرة تنحرف بقوة بحیث تعود له . 

الـمرجـع 105 : فـي عـام 1798  شـرح بـییر سـیمون البـالس كـیف أن األجـسام تتحـرك عـلى األرض الـدوارة و بـیّن أنـها تـحس 
بـقوة ظـاهـریـة . وفـي عـام 1835 أعـاد غـوسـتاف – جـاسـبر كـوریـولـیس الـوصـف و بسـطه . تـخیل كـرة تـتدحـرج فـوق طـاولـة . 
بـالنسـبة لـشخص عـلى األرض الـكرة تـتدحـرج فـي خـط مسـتقیم . اآلن تـخیل أن الـطاولـة تـدور . بـالنسـبة لـلشخص الـذي عـلى 
األرض الـكرة مـا تـزال  تـتدحـرج فـي خـط مسـتقیم . ولـكن بـالنسـبة لـشخص عـلى الـطاولـة الـدوارة ، الـكرة تـتبع مـسارا مـنحنیا . 
بـاخـتصار أي جـسم یتحـرك فـي خـلفیة تـدور یـخضع لـتسارع عـرضـانـي . الـتسارع الـمكتشف مـن قـبل البـالس ، اآلن یـعرف 

بتسارع كوریولیس أو أثثر كوریولیس .  

 --

بـییر سـیمون البـالس ( ولـد فـي 1749 فـي بـومـون أن أوج ، تـوفـي فـي 1827 فـي بـاریـس ) ریـاضـي مـهم . إن بـحثه / رسـالـته 
الشهـیر : راسـلة فـي مـیكانـیك الـنجوم ، تـتكون مـن خـمسة مجـلدات بـین عـامـي 1798  و 1825 .وقـد كـان أول مـن اقـترح أن 

النظام الشمسي مشكل من غیمة غازیة تدور ، و أحد أول الناس الذین تخیلوا و بحثوا في الثقوب السوداء .  



 !

الشكل 99 األعاصیر ذات المركز منخفض الضغط تختلف في جهة الدوران بین نصف الكرة الجنوبي و الشمالي هنا 
إعصار الري في عام 2006  و  نصف الكرة  الشمالي ، هنا إعصار كاترینا في عام 2005 

عـلى الخـلفیات الـدوارة ، األجـسام المتحـركـة تنحـرف عـن الخـط المسـتقیم و أفـضل طـریـقة لـفهم أثـر كـوریـولـیس هـو أن تـختبره 
بـنفسك وهـذا یـمكن أن یـتم عـلى دوار / دوامـة كـما هـو مـبین فـي الـشكل 89 . إن مـشاهـدة افـالم عـلى اإلنـترنـت حـول الـموضـوع 
أیضا مفید ( المرجع 106 ) . سوف تالحظ أنه على دوامة دوارة فإنه لیس من السهل إصابة الهدف برمي أو دحرجة كرة . 

أیـضا األرض هـي خـلفیة تـدور . فـي نـصف الـكرة الـجنوبـي الـدوران بـعكس عـقارب الـساعـة . بـالـنتیجة أي جـسم متحـرك ینحـرف 
 aC بـشكل طـفیف لـلمین ( بـینما مـقدار سـرعـنه یـبقى ثـابـتا ) . و عـلى األرض مـثل كـل الخـلفیات الـدوارة ، تـسارع كـوریـولـیس

   aC = - 2ω x v ینتج عن تغیر المسافة مع محور الدوران . هل یمكنك استنتاج العالقة التحلیلیة ألثر كوریولیس وهي

عـلى األرض فـإن تـسارع كـوریـولـیس یـملك عـمومـا قـیمة صـغیرة . و بـالـتالـي یـالحـظ بـشكل أفـضل إمـا فـي ظـاهـرة واسـعة الـنطاق 
أو عـالـیة السـرعـة . فـي الـواقـع تـسارع كـوریـولـیس یحـدد اتـجاه  الـعدیـد مـن الـظواهـر واسـعة الـنطاق بـواسـطة شـكل حـلزونـي مـثل 
اتـجاهـات األعـاصـیر و مـضادات األعـاصـیر فـي الـرصـد الـجوي – كـما هـو مـبین فـي الـشكل 99  - نـماذج الـریـاح الـعامـة عـلى 

األرض و انعطاف التیارات في المحیط و المد و الجزر . و هذه الظواهر لها اتجاه في نصفي الكرة الشمالي و الجنوبي  

بـشكل أكـثر جـماال فـإن تـسارع كـوریـولـیس یشـرح لـماذا ال تـتبع الـجبال الجـلیدیـة اتـجاه الـریـح حـیث تنحـرف بـعیدا عـن الـقلنسوتـین 
الـقطبیتین ( الـمرجـع 107 ) أیـضا یـلعب تـسارع كـوریـولـیس دورا فـي طـیران كـرات الـمدفـع ( الـتي كـانـت أولـى اهـتمامـات 
كـوریـولـیس )  وفـي إطـالق االقـكار الـصناعـیة ( الـمرجـع 108 ) و فـي حـركـة الـبقع الشمسـیة و حـتى فـي حـركـة اإللـكترونـات فـي 

الجزیئات .  

كـل هـذه السـتارعـات لـكوریـولـیس هـي بـإشـارة مـعاكـسة عـلى نـصفي الـكرة الـشمالـي و الـجنوبـي و تـثبت دوران األرض . مـثال فـي 
الحـرب الـعالـمیة األولـى الـعدیـد مـن الـمدافـع البحـریـة أخـطأت أهـدافـها فـي نـصف الـكرة الـجنوبـي بسـبب أن الـمهندسـین عـوضـوا 

عن توجیهها بسبب أثر كوریولیس كما في نصف الكرة الشمالي .  

 !



الشكل 100 حرجة الدوران لنواس یبین دوران األرض 

الـمرجـع 109 : فـقط فـي عـام 1962 بـعد الـعدیـد مـن الـمحاوالت األولـى مـن قـبل بـاحـثین آخـریـن . كـان آشـیر شـابـیرو اول مـن 
تـحقق مـن أن أثـر كـوریـولـیس لـه تـأثـیر بسـیط عـلى اتـجاه الـقمة  الـمشكل مـن الـماء الـمتدفـق مـن صـنبور الحـمام . و بـدال مـن 
صـنبور  حـمام عـادي ، كـان عـلیه أن یسـتخدم تجـربـة مـصممة بـدقـة بسـبب أنـه عـلى عـكس الــأكـید الـذي یـطرح غـالـبا فـإنـه ال یـرى 
مـثل هـذا األثـر فـي صـنبور حـمام عـادي . وقـد نـجح فـقط فـي إزالـة بـدقـة كـل االضـطرابـات مـن الـنظام ، مـثال انـتظر 24 سـاعـة بـعد 
مـلء الـحوض ( و لـم یـدخـل أو یخـرج مـنه قـط ) مـن أجـل تـجنب أي حـركـة مـتبقیة لـلماء الـذي سـتؤدي الضـطراب فـي األثـر                  
و یـنى آلـیة فـتح مـصممة بـعنایـة و دورانـیة بـشكل مـتناظـر كـامـال . و قـد كـرر اآلخـرون التجـربـة فـي نـصف الـكرة الـجنوبـي                 
( الـمرجـع 109 ) ووجـدوا دورانـا مـعاكـسا فـي االتـجاه و بـالـتالـي تـأكـدوا مـن الـنتیجة . و بـمعنى آخـر ، إن اتـجاه قـمة / سـطح  
صـنبور / حـوض  الـماء الـعادي ال یـنتج عـن دورات األرض و لـكن یـنتج عـن الـطریـقة الـتي یـبدأ بـها الـماء بـالـتدفـق , ( عـدد مـن 
الـمخادعـین فـي كـویـتو ، و هـي مـدیـنة واقـعة عـلى خـط االسـتواء بـینوا للسـیاح السـذج أن الـقمة  فـي حـوض یـتغیر عـند عـبور خـط 

االستواء المرسوم على الطریق ) ولكن لنمضي في القصة حول دوران األرض .  

فـي عـام 1851 الـطبیب الـذي تـحول إلـى فـیزیـائـي جـان بـیرنـارد لـیون فـوكـو ( ولـد فـي بـاریـس 1819 و تـوفـي فـي بـاریـس 
1868 ) أجـرى تجـربـة الـتي أزالـت كـل الـشكوك و جـعلته أشهـر عـالـم عـملي عـلى مسـتوى الـعالـم خـالل عشـیة وضـحاهـا . وقـد 
عـلق نـواس بـطول 67  مـترا * فـي بـانـثیون بـاریـس و بـیّن للجـمهور الـمندهـش أن اتـجاه تـأرجـحه تـغیر مـع الـزمـن ، حـیث یـدور 
بـبطء . و بـالنسـبة للجـمیع بـعد بـضع دقـائـق مـن االنـتظار لـمراقـبة تـغیر االتـجاه ، أثـبتت التجـربـة أن األرض تـدور . إذا لـم تـكن 
األرض تـدور فـن تـأرجـح الـنواس سـیكون دائـما فـي نـفس االتـجاه . وعـلى األرض الـتي تـدور فـي بـاریـس فـإن االتـجاه یـتغیر 
لـلیمین بـاتـجاه عـقارب الـساعـة كـما هـو مـبین فـي الـشكل 100 . و اتـجاه الـدورات ال یـتغیر إذا كـان الـنواس واقـعا فـي خـط 

االستواء و یتغیر للیسار في نصف الكرة الجنوبي **.  

 ---

*لـماذا مـثل هـذا الـنواس الـطویـل ضـروري ؟ ( تحـدي d 262 ) . فـهم األسـباب یـسمح لـلمرء أن یـكرر التجـربـة فـي الـمنزل                 
( الـمرجـع 110 ) بـاسـتخدام نـواس قـصیر طـولـه cm 70  بـمساعـدة بـضع خـدع . لـمالحـظة اثـر فـوكـو بـواسـكة تجـربـة بسـیطة ، 
وصـل نـواسـا إلـى كـرسـي مـكتبك  ودور الـكرسـي بـبطء . الـعدیـد مـن الـرسـوم المتحـركـة لـلنواسـات الـتي سـتوضـح االنحـراف تـوجـد 

  commons.wikimedia.org/wiki/Focault_pendelum في

**االكـتشاف أیـضا یـبین كـیف تـكون الـدقـة و الـعبقریـة مـعا . فـي الـحقیقة أول شـخص الحـظ األثـر كـان فیشـینتسو فـیفانـي ، تـلمیذ 
غـالـیلیو فـي عـام 1661 . وفـوكـو الـذي قـرأ حـول عـمل فـیفانـي فـي مـنشورات أكـادیـمیة لینتشـي . لـكن األمـر احـتاج لـعبقریـة فـوكـو 

لیربط الثر إلى دوران ارض و هذا أمر لم یفعله أي شخص قبله .  

   

pendelcam.kip.uni- إن الــشكل الحــدیــث مــن الــنواس یــمكن أن یــالحــظ عــن طــریــق كــامــیرا اإلنــترنــت أتــى مــن
pendelcam.kip.uni-  حـیث األفـالم عـالـیة السـرعـة لحـركـة الـنواس خـالل الـنهار یـمكن أیـضا تـنزیـلها مـن heidelberg.de

  heidelberg.de/oeffwiss/pendel/zeitraffer/

الـزمـن الـذي تـقوم بـه نـوسـة الـنواس دورة كـامـلة - زمـن  الـتقدم – یـمكن حـسابـه . ادرس نـواسـا یـبدأ فـي الـتأرجـح فـي اتـجاه  نـصف 
الكرة الجنوبي وسوف تجد أو زمن التقدم TFoucault  یعطى بالشكل :  

 !

حـیث φ خـط عـرض  مـوقـع الـنواس ، مـثال صـفر درجـة عـند خـط االسـتواء و تـسعون درجـة فـي الـقطب  الـشمالـي . و هـذه 
العالقة هي إحدى النتائج األجمل للحركة الغالیلیة *  



أیـضا كـان فـوكـو مـخترع و مـسمي الـجیروسـكوب ، و قـد بـنى أول جـهاز مـبین فـي الـشكل 101  و الـشكل 102 . فـي عـام 
1852 بعد سنة من اختراعه لنواسه .  

وبـواسـطته أظهـر مـرة أخـرى دوران األرض . حـالـما یـبدأ الـجیروسـكوب فـي الـدوران فـإن مـحوره یـبقى ثـابـتا فـي الـفراغ – ولـكن 
فـقط عـندمـا یـرى عـلى مـسافـة مـن نـجوم بـعیدة أو المجـرات . ( بـالـمناسـبة ، هـذا لـیس مـا یـكون عـند الحـدیـث عـن الـفضاء الـمطلق ، 

 . ( 264 s لماذا ؟ تحدي

بـالـنسةب لـمراقـب عـلى األرض فـإن مـحور الـدوران یـتغیر بـانـتظام بـدور یـبلغ 24 سـاعـة . و الـجیروسـكوبـات تسـتخدم اآلن 
بـشكل روتـیني فـي الـطائـرات لـتعطي اتـجاه الـشمال ألنـها أكـثر دقـة و أكـثر وثـوقـیة مـن الـبوصـلة الـمغناطیسـي . أول الـشكال 

الحدیث منها تستخدم ضوء لیزري یدور في دوائر بدال من كتل دوراة **  

فـي عـام 1909 قـاس رونـالـد فـون أوتـفوس أثـرا صـغیرا و لـكن مـمتعا : بسـبب دوران األرض فـإن وزن جـسم یـعتمد عـلى 
االتـجاه الـذي یتحـرك بـه . بـالـنتیة الـتوازن فـي الـدوران حـول مـحور شـاقـولـي ال یـبقى أفـقیا بـشكل تـام :الـمیزان فـي الـدوران حـول 
الـمحور الـشاقـولـي ال یـبقى أفـقیا بـشكل تـام : یـبدأ الـمیزان فـي الـتذبـذب بـشكل طـفیف . هـل یـمكنك شـرح أصـل هـذا األثـر ؟ ( تحـدي 

 .( 266 s

المرجع 111 : في عام 1910 نشر جون هاجین نتائج تجربة أبسط من هذه ، اقترحت من قبل لویس بوانسو في عام 1851  

حـیث تـوضـع كـتلتان عـلى قـضیب أفـقي الـذي یـمكن أن یـدور حـول مـحور شـاقـولـي ، فـیما یـعرف بـاإلیـزوتـومـوغـراف . إن كـتلته 
الـكلیة كـانـت kg 260 . إذا حـركـت الـكتلتان بـشكل بـطيء بـاتـجاه الـمسند / الـحامـل كـما هـو مـبین فـي الـشكل 103 و إذا أبـقي 

االحتكاك منخفضا كفایة ، فإن القضیب یدور . من الواضح أن هذا لن یحدث إذا لم تكن األرض تدور . 

تحـدي s 267 : هـل یـمكنك شـرح الـمالحـظة ؟ هـذا األثـر الـمعروف بـشكل قـلیل أیـضا مـفید مـن أجـل ربـح الـمراهـنات بـین 
الفیزیائیین .  

فـي عـام 1913 بـیّن آرثـر كـومـبتون أن األنـبوب الـمغلق الـمملوء بـالـماء و بـعض الجـزیـئات الـعائـمة ( الـمرجـع 112 ) ( أو 
الـفقاعـات ) یـمكن أن یسـتخدم لـبیان دوران األرض . و الـجهاز یـعرف بـأنـبوب كـمبتون أو دوالب كـومـبتون .  وقـد بـیّن 
كـومـبتون أنـه عـندمـا یـمأل أنـبوب أفـقي بـالـماء ویـدور بـزاویـة ° 180 فـإن شـيءا مـا یحـدث الـذي یـسمح لـلمرء بـإثـبات أن األرض 
تـدور . التجـریـة الـمبین فـي الـشكل 104 تـسمح بـقیاس خـط الـعرض لـلنقطة الـتي تـتم بـها التجـربـة ( تحـدي d 168 ) . هـل یـمكنك 

أن تخمن ما الذي یحدث ؟  

 ---

*حساب دور نواس فوكو یفترض أن معدل التقدم ثابت خالل الدوران . وهذا فقط تقریب ( بالرغم من أنه جید )  

 ( 265 s تحدي ) هل یمكنك أن تخمن كیق یكشف الدوران في هذه الحالة ؟ **

***جـورج سـانـاك ( ولـد فـي بـیریجـز 1869  و تـوفـي فـي مـیدون بـیلفو 1928 ) كـان فـیزیـائـیا فـي لـیل و بـاریـس  وصـدیـق آل 
كـوري ، النـجفین ، بـیران و بـوریـل . سـانـاك أیـضا اسـتنتج مـن تجـربـته أن سـرعـة الـضوء كـانـت مسـتقلة عـن مـنبعه و بـالـتالـي أكـد 

توقع النسبیة الخاصة .  



 !

الشكل 101 الجیروسكوب : النظام األصلي الذي صنع من قبل فوكو بسطحه الدوار الذي یتحرك بحریة ، الجهاز 
المیكانیكي الذي یوصله لسرعته ، هو جهاز ضوئي لكشف حركته ، مبد البنیة العامة و جیروسكوب حلقة اللیزر              

( المثلثي) الحدیث یستند إلى تغیر لون ضوء اللیزر بدال من تغیرات الزاویة للكتل الدوارة . 

  

الـطریـقة األخـرى لـكشف دوران األرض بـاسـتخدام الـضوء تـمت فـي عـام 1913  حـیث اسـتخدم جـورج سـانـاك *** مـقیاس 
تـداخـل إلنـتاج أهـداب  مـضیئة و عـاتـمة لـلضوء  بـواسـطة حـزمـتین ضـوئـیتین ، واحـدة تـدور فـي اتـجاه عـقارب الـساعـة و الـثانـیة 
بعكس اتجاه عقارب الساعة . ( المجلد IV    ، صفحة 56 ) . أهداب التداخل تزاح عندما كل الجملة تدور ( المرجع 113) 

و كـلما كـانـت سـرعـة دورانـها أكـبر كـلما كـان االنحـراف أكـبر . إن الـشكل الحـدیـث عـالـي الـدقـة مـن التجـربـة ، الـذي یسـتخدم 
 ، III لـیزرات بـدال مـن الـمصابـیح مـبین فـي الـشكل 105 ( مـزیـد مـن الـتفاصـیل حـول الـتداخـل و األهـداب یـوجـد فـي المجـلد
صـفحة 84) . أیـضا حـدد سـانـاك الـعالقـة بـین انـزیـاح الهـدب و تـفاصـیل التجـربـة . دوران كـامـل مـقیاس الـتداخـل الحـلقي ذو الـتردد 

الزاوي ( شعاع ) Ω ینتج انزیاح الهدب ذو الطور الزاوي Δφ المعطى بالشكل :   

 !

حـیث a الـمساحـة ( شـعاع ) الـمحاط بـشعاعـي الـضوء الـمتداخـلین ، و λ طـول الـموجـة و c  سـرعـة الـضوء . و األثـر یـعرف 
بأثر ساناك نسبة لمكتشفه .  



 !

الشكل 102 نموذج ثالثي األبعاد لجیروكسوب فوكو األصلي : في نسخة pdf  من هذا النص النموذج یمكن أن یدور و 
یغیر حجمه بتدویر المشیرة حوله . 

 !

الشكل 104 إظهار دوران األرض بالماء الشكل 103 بیان دوران األرض عن طریق دوران محور 

 !



الشكل 105 مقیاس التداخل اللیزري الدقیق الحدیث 

لـقد تـم تـوقـع ذلـك قـبل عشـریـن عـامـا مـن قـبلل أولـیفر لـودج .* ( الـمرجـع 114 ) الـیوم مـقایـیس الـتداخـل هـي جـزء أسـاسـي مـن 
الـجیروسـكوبـات الـلیزریـة – الـمبینة فـي الـشكل 101 – و هـي تـوجـد فـي كـل طـائـرة ركـاب ، صـاروخ و غـواصـة مـن أجـل قـیاس 

تغیرات حركتها و بالتالي تحدید موضعها الفعلي .  

إن جـزءا مـن انـزیـاح الهـدب هـو نـاتـج عـن دوران األرض . و مـقایـیس الـتداخـل الحـدیـثة عـالـیة الـدقـة لـسانـاك تسـتخدم لـیزرات 
حلقیة ذات مساحة بضعة أمتار كما هو مبین في الشكل 105 . 

 --

أولـیفر لـودج ( ولـد فـي سـتوك 1851 و تـوفـي فـي ویـلتشایـر 1940 ) كـان فـیزیـائـیا الـذي درس األمـواج الكهـرطیسـیة و حـاول 
االتـصال مـع الـموتـى . و هـذا الـشخص الـغریـب و لـكنه نـاجـح ، غـالـبا یسـتشهد بـأفـكاره عـندمـا یـراد الـتفكه حـول الـفیزیـائـیین و قـد 

كان أحد الفیزیائیین( النادرین)  الذین اعتقدوا أنه في  نهایة القرن التاسع عشر ستكتمل الفیزیاء .   

 !

الشكل 106 مراقبة دوران األرض في ثانیتن 

مـثل هـذه الـمقایـیس الـتداخـلیة الـلیزریـة قـادرة عـلى قـیاس الـتغیرات فـي مـعدالت الـدوران لـألرض بـأقـل مـن جـزء مـن مـلیون .وفـي 
الـحقیقة خـالل سـنة ، طـول الـیوم یـختلف بـشكل غـیر مـنتظم بـمقدار بـضعة مـیلي ثـانـیة وهـذا فـي األغـلب نـاتـج عـن تـأثـیرات مـن 

الشمس أو القمر ، بسبب تغیرات الطقس و بسبب تدفقات الصهارة في عمق باطن األرض *( المرجع 115 )  . 

ولكن أیضا الزالزل ، أثر النینو في الطقس ، و ملء السدود الكبیرة بالماء له تأثیرات على دورات األرض . 

كـل هـذه الـتأثـیرات یـمكن دراسـتها بـواسـطة مـقایـیس الـتداخـل عـالـیة الـدقـة ، ویـمكن أیـضا اسـتخدامـها مـن أجـل الـبحث فـي حـركـة 
التربة بسبب المد و الجزر القمري أو الزالزل و حتى من أجل التأكد من النسبیة الخاصة .  



أخـیرا فـي عـام 1948 ، طـور هـانـس بـوكـا أبسـط تجـربـة حـتى ذلـك الـوقـت لـبیان دوران األرض ( الـمرجـع 116 ). إن الـقضیب 
الـمعدنـي یـسمح ألي شـخص بـكشف دوران األرض بـعد فـقط بـضع ثـوانـي مـن الـمالحـظة بـاسـتخدام الجـملة الـمبینة فـي الـشكل 

 . ( 270s تحدي ) 106 . یمكن تنفیذ التجربة بسهولة في الصف .هل یمكنك أن تحزر كیف تعمل ؟

بـاخـتصار : كـل الـقیاسـات تـبین أن سـطح األرض یـدور بسـرعـة تـبلغ m/s 464 عـند خـط االسـتواء و هـي قـیمة أكـبر مـن سـرعـة 
الـصوت فـي الـهواء ، الـتي هـي حـوالـي  m/s 340 فـي الشـروط الـعادیـة . و دوران األرض أیـضا یـقتضي وجـود تـسارع عـند 

خط االستواء یساويm/s2 0.034  و بالتالي فإننا ندور و نندفع في الفضاء .  

كیف تدور األرض ؟  

هل دوران األرض ،طول الیوم ، ثابت غیر العصور الجیولوجیة ؟  

هـذا سـؤال صـعب . إذا وجـدت طـریـقة تـؤدي لـلجواب قـم بنشـرهـا ( نـفس الشـيء صـحیح بـالنسـبة لـسؤال فـیما إذا كـان طـول الـسنة 
ثابتة ) . المرجع 117  . 

یـوجـد فـقط بـضع طـرق مـعروفـة كـما سنجـد قـریـبا . و إن دوران األرض لـیس حـتى ثـابـتا خـالل فـترة حـیاة اإلنـسان وهـو یـتغیر 
بـبضع اجـزاء مـن 108 . بـشكل خـاص عـلىى مـقیاس الـزمـن الـدنـیوي فـإن طـول الـیوم ازداد بـمقدار ms 2-1 فـي الـقرن الـواحـد 
و بـشكل أسـاسـي بسـبب االحـتكاك مـن قـبل الـقمر و انـصهار جـلید الـقلنسوة الـقطبیة . و هـذا اسـتنتج  بـدراسـة الـمالحـظات / 

القیاسات الفلكیة التاریخیة للفلكیین البابلیین القدماء والعرب ( المرجع 118 ) . 

 ---

*نـمو األوراق عـلى الشجـر و الـتغیر الـناتـج فـي عـزم عـطالـة األرض قـد تـم الـتفكیر بـه فـي عـام 1916 مـن قـبل هـارولـد جـیفري ، 
وهو صغیر جدا لیشاهد حیث تخفیه التأثیرات األكبر .  

إن الـتغیرات اإلضـافـیة الـتي تحـدث خـالل الـعقود لـها مـطال یـبلغ ms 5- 4 وهـي نـاتـجة عـن حـركـة الجـزء الـسائـل فـي قـلب 
األرض . ( مــركــز قــلب األرض صــلب وهــذا اكــتشف فــي 1936 مــن قــبل أخــصائــیة الــزالزل الــدانــماركــیة إنــجه لــیمان 
( 1993-1888 ) واكـتشافـها أكـد بـشكل أكـثر روعـة مـن قـبل أخـصائـیي زالزل بـریـطانـیین فـي عـام 2008  الـلذیـن كـشفا أمـواج 

قص للقلب الداخلي و بالتالي یؤكد نتیجة لیمان . و هناك سائل یحیط بالقلب الصلب .  

إن الـتغیرات الـفصلیة  و الـسنویـة الـثنائـیة لـطول الـیوم – بـقیمة تـبلغ ms 0.4 كـل سـتة أشهـر و ms 0.5 أخـرى خـالل الـسنة      
و ms 0.08 خـالل أكـثر مـن 26- 24 شهـرا – هـي نـاتـجة بـشكل أسـاسـي عـن تـأثـیرات الـغالف الـجوي . فـي 1950s فـإن تـوفـر 
الـقیاسـات الـدقـیقة بـیّن أن هـناك فـترة 28 & 14 یـومـا بـقیمة ms 0.2  بسـبب الـقمر . وفـي 1970s عـندمـا تـذبـذبـات الـریـح 
بـمقیاس طـول حـوالـي 50  یـومـا تـم اكـتشافـها وجـد أیـضا أنـها تـغیر طـول الـیوم بـقیمة حـوالـي ms 0.25 . لـكن هـذه الـتغیرات 

أألخیرة هي غیر منتظمة تماما .  

أیـضا الـمحیطات تـؤثـر عـلى دوران األرض بسـبب الـمد و الجـزر ، و تـیارات الـمحیط ، قـوة الـریـاح و قـوة الـضغط الـجوي                
( المرجع 119  ) .  

و الـتأثـیرات األخـرى الـناتـجة عـن تـغیرات صـفائـح الجـلید و بسـبب تبخـر الـماء و هـطول الـمطر . و أخـیرا و لـیس آخـرا ، 
الـتدفـقات فـي  داخـل األرض ، الـزالزل ، حـركـة الـصفائـح الـتكتونـیة ، انـحسار مـا بـعد ذوبـان الجـلید ، و الـثورانـات الـبركـانـیة كـلها 

تؤثر على الدوران .  

لـكن لـماذا تـدور األرض بـعد كـل ذلـك ؟ الـدوران نـاشـيء عـن غـیمة الـغاز الـدوارة فـي مـبدأ / أصـل /مـنشأ الـنظام الشمسـي . وهـذا 
االرتـباط یفسـر أن الـشمس و كـل الـكواكـب  مـا عـدا اثـنین تـدور حـول مـحورهـا  فـي نـفس االتـجاه و انـها أیـضا تـدور حـول الـشمس 

في نفس االتجاه . ( المرجع 120 ) . و لكن القصة الكاملة هي خارج مجال هذا الكتاب .  

إن الـدوران حـول مـحورهـا هـي لیسـت الحـركـة الـوحـیدة لـألرض و هـي تـقوم بحـركـات أخـرى أیـضا  و هـذا مـعروف مـنذ زمـن 
طـویـل . فـي عـام BCE 128 اكـتشف الـفلكي اإلغـریـقي هـیباركـوس مـا یـعرف الـیوم بـالـتقدم ( االعـتدالـي/ االسـتوائـي) وقـد قـارن 
الـقیاس الـذي أجـراه بـنفسه مـع قـیاس آخـر تـم مـنذ 169 سـنة سـابـقا . و قـد وجـد هـیباركـوس أن مـحور األرض یشـیر لـنجوم مـختلفة 
فـي أزمـنة مـختلفة . وقـد خـلص إلـى أن الـسماء كـانـت تتحـرك . و الـیوم نـفضل الـقول أن مـحور األرض یتحـرك ( لـماذا ؟ ) 
( تحـدي e 271 ) . خـالل فـترة 800 25 سـنة فـإن الـمحور رسـم قـلب ذو زاویـة مـفتوحـة تـبلغ ° 23.5 وهـذه الحـركـة الـمبینة فـي 
الـشكل 107 تـتولـد عـن قـوى الـمد و الجـزر لـلقمر و الـشمس عـلى نـتوء خـط االسـتواء لـألرض الـذي یـنتج مـن تسـطحها                 



و الـشمس و الـقمر یـحاوالن مـراصـفة مـحور األرض بـزاویـة قـائـمة عـلى مـسار األرض و هـذا الـعزم یـؤدي إلـى تـقدم مـحور 
األرض .  

الـتقدم هـو حـركـة مشـتركـة لـكل الجـمل الـدوارة و هـو یظهـر فـي الـكواكـب ، األسـطح الـبرامـة ، و الـذرات ( الـتقدم أیـضا عـلى 
أسـاس الـمفاجـئة الـمرتـبطة بـالـدوالب الـمعلق الـمبین فـي الـصفحة 243 ) . و الـتقدم یـرى بـشكل أكـثر سـهولـة فـي األسـطح الـبرامـة 
سـواء كـانـت مـعلقة أو ال . و الـمثال عـلى ذلـك مـبین فـي الـشكل 108 مـن أجـل نـوى الـذرات أو الـكواكـب . فـقط تـخیل أن السـلك 
الـمعلق غـیر مـوجـود و أن الـجسم الـدوار أقـل تسـطحا . عـلى األرض الـتقدم یـؤدي إلـى تفجـر الـماء الـعمیق فـي الـمحیط األطلسـي 

االستوائي و یغیر بانتظام بیئة العوالق .  

بـاإلضـافـة لـذلـك إن مـحور األرض لـیس ثـابـتا حـتى بـالنسـبة لسـطح األرض . فـي عـام 1884 بـقیاس الـزاویـة الـدقـیقة أعـلى األفـق 
لنجـم الـقطب الـشمالـي ، وجـد فـریـدریـك كـوسـتنر ( 1936 -1856 ) أن مـحور األرض یتحـرك بـالنسـبة لقشـرة األرض   كـما 

اقترح بیسل منذ اربعین عاما خلت . و بنتیجة اكتشاف كوستنر ، فإنه تم إنشاء  خدمة خطوط العرض الدولیة .  

 !

الشكل 107 التقدم و تغیر محور األرض 

و الحـركـة الـقطبیة الـتي اكـتشفها كـوسـتنر تـبین أنـها مـكونـة مـن مـركـبات : انجـراف خـطي صـغیر – مـا یـزال غـیر مـفهوم –                 
و حـركـة إهـلیلجیة ( قـطع نـاقـصیة ) بسـبب تـغیرات الـفصول لـكتل الـهواء و الـماء ،وحـركـة دائـریـة * ذات دور حـوالـي 1.2 عـام 
بسـبب الـتذبـذبـات فـي الـضغط فـي قـعر الـمحیطات . و عـملیا فـإن الـقطب الـشمالـي یتحـرك بـقیمة تـبلغ m 15   ( الـمرجـع 121  ) 
حـول الـموضـع الـمركـزي الـمتوسـط كـما هـو مـبین فـي الـشكل 109  . الـتغیرات قـصیرة األمـد فـي مـوضـع الـقطب الـشمالـي نـاتـجة 
 GPS عـن تـغیرات فـي الـضغط الـجوي و تـغیر الـطقس ( الـمرجـع 122 ) و الـمد  الجـزر أیـضا تـم قـیاسـها . و الـدقـة الـعالـیة لـنظام
( نـظام تحـدیـد الـمواضـع الـعام ) مـمكن فـقط بـمساعـدة الـموضـع الـدقـیق لـمحور األرض و فـقط بهـذه الـمعرفـة یـمكن تـوجـیه األقـمار 

الصناعیة إلى المریخ أو كواكب أخرى .  

إن تفاصیل حركة األرض قد درست بتفصیل عظیم . الجدول 25 یعطي عرضا شاال للمعرفة و الدقة المتوفرة الیوم  

فـي عـام 1912 فـإن عـالـم الـرصـد الـجوي و الـجیولـوجـیا ألـفرد فـاغـنر ( 1930 – 1880 ) اكـتشف تـاثـیرا أكـبر مـن ذلـك حـتى . 
بـعد دراسـة أشـكال الـرفـوف الـقاریـة و الـطبقات الـجیولـوجـیة عـلى كـال طـرفـي الـمحیط األطلسـي فـقد اسـتنتج أن الـقارات تتحـرك                

و أنها كلها أجزاء من قارة وحیدة انفصلت منذ حوالي مائتي ملیون عام . **  



  ----

*هـذه الحـركـة الـدائـریـة ، مـتذبـذبـة ، تـم تـوقـعها مـن قـبل ریـاضـي سـویسـري عـظیم لـیونـارد أویـلر (1783 – 1707 ) وفـي قـصة 
طریقة باستخدام توقعات بیسل و أویلر و بیانات كوستنر في عام 1891 ادعى سیت شاندلر أنه مكتشف المكونة الدائریة .  

**فـي هـذه الـقارة الـقدیـمة الـتي تـعرف بـغونـدوانـد النـد كـان هـناك نهـر ضخـم یـتدفـق غـربـا مـن تـشاد إلـى إلـى غـوایـا كـویـل فـي 
اكـوادور . وبـعد انشـطار الـقارات مـا یـزال هـذا النهـر یـتدفـق لـلغرب . و عـندمـا ظهـر شـعب اإلنـدز تـم حـبس الـماء و بـعد مـالیـین 

السنین من ذلك عكس تدفقه . الیوم النهر ما یزال یتدفق شرقا و یعرف بنهر األمازون .  

  

 !

الشكل 108 تقدم سطح برام معلق 

 !

الشكل 109 حركة القطب الشمالي – تقریبا بولهود األرض الفعال – من 2003 إلى 2007 بما فیها التوقع حتى عام 2008 
( یسار ) و الموضع المتوسط منذ 1900 ( یمین ) – بتصاعد 0.1 یبلغ حوالي 3.1 مترا على سطح األرض – ال یبین 

التغیرات الیومیة و شبه الیومیة بجزء من المیلي ثانیة من القوس بسبب المد و الجزر 

حـتى بـالـرغـم مـن أنـه اسـتهزئ بـه عـلى مسـتوى الـعالـم فـإن اكـتشافـات فـاغـنر كـانـت صـحیحة . و إن قـیاسـات األقـمار الـصناعـیة 
 23 mm الحـدیـثة الـمبینة فـي الـشكل 110 تـؤكـد هـذا الـنموذج . مـثال الـقارة األمـریـكیة تتحـرك بـعیدا عـن الـقارة األوربـیة بـحوالـي

كل سنة كما هو مبین في الشكل 111  . 



 !

الشكل 110 الصفائح القاریة  هي أجسام ذات حركة تكتونیة 

 !

الشكل 111  الصفائح التكتونیة لألرض مع السرعات النسبیة عند الحدود 

 !

الشكل 112 الحجم الزاوي لتغیرات الشمس بسبب الحركة اإلهلیلجیة لألرض 



 !

الشكل 113 فریدریك فیلهم بیسل (1846- 1784 )   

هـناك أیـضا تـوقـعات أن هـذه السـرع یـمكن أن تـكون أعـلى بـكثیر خـالل فـترات مـعینة فـي الـماضـي . و الـطریـقة لـلتأكـد مـن هـذا هـو 
الـنظر إلـى مـغنطة الـصخور الـرسـوبـیة . فـي الـوقـت الـحاضـر ، مـا یـزال هـذا مـوضـوعـا سـاخـنا لـلبحث . و وفـق الـشكل الحـدیـث 
لـلنموذج الـذي یـعرف بـالـصفائـح الـتكتونـیة ، فـإن الـقارات ( بـكثافـة تـبلغ  kg/m3 103 . 27 ) تـعوم عـلى سـائـل الـغطاء لـألرض            
( بــكثافــة kg/m3 103 . 3.1 ) ( صــفحة 126 ) مــثل قــطع الصخــر عــلى الــماء ( المجــلد III صــفحة 157 ) و الــتصعید 

الحراري للغطاء یعطي آلیة القیادة للحركة ( المرجع 123 ) . 

هل األرض تتحرك ؟  

أیـضا مـركـز األرض لـیس سـاكـنا فـي الـكون . فـي الـقرن الـثالـث قـبل الـمیالد أریسـتاركـوس مـن سـامـوس قـال بـأن األرض تـدور 
حـول الـشمس . و الـتجارب مـثل تـلك الـمبینة فـي الـشكل 112 تـؤكـد أن الـمدار هـو إهـلیلجي . لـكن الـصعوبـة األسـاسـیة فـي الـنظام 
الـذي مـركـزه الـشمس هـو أن الـنجوم تـبدو نـفسها خـالل كـل الـعام . و لـكن كـیف یـكون هـذا ، إذا كـانـت األرض تـدور حـلو 
الـشمس ؟ الـمساقـة بـین األرض و الـشمس مـعروفـة مـنذ الـقرن الـسابـع عشـر و لـكن فـقط فـي عـام 1837   أصـبح فـریـدریـك فـیلهم 
بیسـل * أول شـخص یـالحـظ اخـتالف مـواضـع نجـم . و هـذا كـان نـتیجة الـقیاسـات الـدقـیقة جـدا و الـحسابـات الـمعقدة: حـیث اكـتشف 
تـوابـع بیسـل مـن أجـل أن یجـریـها . و قـد كـان قـادرا عـلى إیـجاد نجـم / Cygni 61  / الـذي مـوضـعه الـظاهـري یـتغیر مـع شهـر 

السنة و قد شوهد في كل السنة و یصف النجم قطعا ناقصا في السماء ذو فتحة ''0.588 ( هذه قیمة حدیثة )  

 ---

فـریـدریـك فـیلهم بیسـل (1846- 1784 )  ، فـلكي مـن ویسـت فـالـت الـذي تـرك عـمله الـناجـح لـیخصص حـیاتـه لـلنجوم و أصـبح 
أول فلكي في عصره  

 ( hpiers.obspm.fr/eop-pc من ) الجدول 25 القیاسات الحدیثة للبیانات حول حركة األرض

القیمةالرمزالقیاس

Ωµrad/s (1)72.921150السرعة الزاویة المتوسطة لألرض 

ΩNµrad/s 72.921151467064السرعة الزاویة االسمیة لألرض ( في 1820) 

d86400sالیوم الشمسي الوسطي التقلیدي ( في 1820) 

dsls 86164.090530832الیوم الفلكي / النجمي التقلیدي 

نسبة الیوم الشمسي التقلیدي الوسطي إلى الیوم الفلكي / 
النجمي التقلیدي 

k=d/dsl1.002737909350795

dst86164.098903691 sالفترة التقلیدیة للیوم الكوكبي 

نسبة الیوم الشمسي التقلیدي الوسطي إلى الیوم الكوكبي 
التقلیدي

k'=d/dst1.00273781191135448

pa/''(2)5.028792التقدم العام في خط الطول 

ε0''21.4119 '26 23°میل / انحراف الكسوف ( دائرة الفلك)



TKCd(1.7)433.1دور  كوستنر – تشاندلر في اإلطار األرضي 

QKC170عامل الجودة لذروة كوستنر – تشاندلر 

دور  انحناء / تذبذب  القلب الحر في اإلطار النجمي / 
الكوكبي 

TFd(3)430.2

QF2.104عامل الجودة لتذبذب  القلب الحر

AUkm(6)149597870.691الوحدة الفلكیة 

asl =d 365.256363004السنة الفلكیة ( فترة 2000 ) 

365d 6 h 9 min 9.76 s

atr =d 365.242190402السنة المداریة 

365d 5 h 48 min 45.25 s

TMd(1)27.32166155 دور القمر المتوسط 

am(1)6378136.6نصف قطر األرض االستوائي 

Akg m2 1037.(2)8.0101أول عزم عطالة استوائي 

A خط طول محور عزم العطالة األساسيλA°(10)14.9291-

Bkg m2 1037.(2)8.0103ثاني  عزم عطالة استوائي

Ckg m2 1037.(2)8.0365عزم العطالة المحوري 

Amkg m2 7.0165.1037عزم العطالة اإلستوائي للغطاء 

Cmkg m2 7.0400.1037عزم العطالة المحوري للغطاء 

f1/298.25642(1)تسطح األرض 

h=(C-A)/C(1)0.0032737949التسطح الدینامیكي لألرض الفلكي 

e=(C-A)/A(1)0.0032844547التسطح الدینامیكي لألرض الجیوفیزیائي  

ef(2)0.002646تسطح القلب الدینامیكي لألرض 

-= J2 الحد من الدرجة الثانیة في كمون الجاذبیة لألرض 
(A+B-2C)/

(2MR2)

10-3.(1)1.0826359

J2 المعدل الزمني لـdJ2 /dra/ 10-11.(3)2.6-

k20.3رقم الحب ( یقیس شكل التشوه بواسطة المد و الجزر)

ks0.9383رقم الحب الزمني 

geqm/s2 (10)9.7803278الجاذبیة اإلستوائیة المتوسطة 

GMm3 /s2 1014.(8)3.986004418الثابت الجیومركزي / األرضي للجاذبیة 

m3 /s2 1020.(50)1.32712442076الثابت الشمسي للجاذبیة 

µ(5)0.012300038نسبة كتلة القمر إلى األرض

!



 !

الشكل 114 التغیرات في حركة األرض حول الشمس ، كما ترى من مراقبین مختلفین خارج المستوي المداري 

وبـعد اإلزالـة الـدقـیقة لـكل التفسـیرات األخـرى الـممكنة  فـقد اسـتنتج أن الـتغیر فـي الـموضـع كـان نـاتـجا عـن حـركـة األرض حـول 
الـشمس ، عـندمـا تـرى مـن نـجوم بـعیدة . و مـن حجـم الـكسوف فـقد حـدد الـمساقـفة إلـى النجـم بـأنـها Pm 105 أو 11.1 سـنة ضـوئـي 

  . (272s تحدي )

بـالـتالـي عـمل بیسـل ، ألول مـرة ، عـلى قـیاس مـسافـة نجـم . وبـالـقیام بـذلـك فـقد أثـبت أیـضاأن األرض لیسـت ثـابـتة بـالنسـبة لـلنجوم 
فـي الـسماء . و إن حـركـة األرض لـم تـكن مـفاجـئة .  وقـد أكـد نـتیجة الـحیود الـمذكـورة لـلضوء الـمكتشفة فـي 1728 مـن قـبل 

جیمس برادلي * و التي ستناقش أدناه ( المجلد II ، صفحة 17) .  

عندما ترى من السماء فإن األرض في الواقع تدور حول الشمس . 

مـع تـحسن الـمناظـیر ، فـقد تـم اكـتشاف الحـركـات األخـرى لـألرض . فـي عـام 1748 أعـلن جـیمس بـرادلـي أن هـناك تـغیر مـنتظم 
صغیر في التقدم ، الذي سمي التأرجح / التذبذب / المیل بدور یساوي 18.6 سنة و مطال زاوي یساوي ''19.2  

یحدث هذا التذبذب ألن مستوي مدار القمر حول األرض لیس  نفس مستوي مدار األرض حول الشمس .  

 --

*جیمس برادلي  

( ولـد فـي شـیربـورن 1693 ، و تـوفـي فـي تـشالـفورد 1762 ) كـان فـلكیا مـهما .وقـد كـان مـن أوائـل الـفلكیین الـذیـن فـهموا قـیمة 
الـقیاس الـدقـیق و حـدث بـشكل كـامـل مـرصـد غـریـنتش . وقـد اكـتشف بـشكل مسـتقل عـن أوسـتاكـیو مـانـفریـدي حـیود الـضوء و بـیّن 
بـواسـطته أن األرض تتحـرك . و بـشكل خـاص سـمح اكـتشافـه بـقیاس سـرعـة الـضوء و أكـد الـقیمة Gm/s 0.3 . والحـقا اكـتشف 

تذبذب محور األرض ( میله) .  

  ( 273 e تحدي ) هل تستطیع تأكید أن هذا الوضع ینتج التذبذب ؟

أیـضا اكـتشف الـفلكیون أن الـمیل بـزاویـة °23.5 - أو الـمیول – لـمحور األرض و هـو الـزاویـة بـین مـحورهـا الـذاتـي و عـزم 
الـعطالـة الـزاوي الـمداري ، یـتغیر فـي الـواقـع مـن °22.1 إلـى °24.5 بـدور یـبلغ 41000 سـنة . هـذه الحـركـة نـاتـجة عـن جـذب 
الـشمس و انحـرافـات األرض عـن الـشكل الـكروي . و فـي عـام1941 خـالل الحـرب الـعالـمیة الـثانـیة فـإن الـفلكي الـصربـي 
مـیلوتـین مـیالنـكوفـیتش ( 1958-1879 ) انـعزل انـفرادیـا و درس الـنتائـج .  وفـي دراسـاتـه أدرك أن الـدور الـبالـغ 41000 سـنة 
لـلتذبـذب مـع دور وسـطي یـبلغ 22000 سـنة نـاتـج عـن الـتقدم * وهـذا یـؤدي ألكـثر مـن 20  عـصر جـلیدي فـي آخـر مـلیونـي سـنة . 



و هـذا یحـدث عـن طـریـق اإلشـعاه األقـوى أو األضـعف لـلقطبین مـن قـبل الـشمس . و إن الـمقادیـر الـمتغیرة مـن الجـلید المنصهـر 
تـؤدي بـالـتالـي إلـى تـغیرات فـي درجـة الحـرارة الـمتوسـطة . و آخـر عـصر جـلیدي كـانـت ذروتـه مـنذ حـوالـي 20000 سـنة خـلت   
و انتهـى مـنذ حـوالـي 11800 سـنة مـضت و الـعصر الـتالـي مـا یـزال بـعیدا . إن الـتأكـید الـرائـع لـلعالقـة بـین الـدورات الجـلیدیـة          
و الـفلك سـمح بـمتابـعة درجـة الحـرارة خـالل مـالیـین الـسنوات الـماضـیة .( الـمرجـع 124  ) . و یـبین الـشكل 115 كـم تـتبع درجـة 

الحرارة بشكل وثیق التغیرات في اإلشعاع الشمسي بسبب التغیرات في التذبذب ( میل محور األرض ) و التقدم .  

إن مـدار األرض أیـضا یـغیر مـركـزه غـیر المشـترك مـع الـزمـن مـن الـشكل الـدائـري كـلیا إلـى الـبیضوي الـطفیف و عـودة إلـى 
الـشكل الـدائـري . و لـكن هـذا یحـدث بـطرق مـعقدة جـدا لیسـت مـنتظمة الـدوریـة و هـذا نـاتـج عـن تـأثـیر الـكواكـب الـكبیرة للمجـموعـة 

الشمسیة على مدار األرض . و إن المقیاس الزمني النوعي هو من 000 100 إلى 000 125 سنة . 

بـإلضـافـة لـذلـك یـتغیر مـدار األرض بـانـتظام كـل 000 100 عـام و فـي هـذه الـفترة یـتغیر الـمیل مـن °2.5 + إلـى °2.5- ویـعود 
متكررا .  

حـتى االتـجاه الـذي یشـیر إلـیه الـخسوف یـتغیر مـع الـزمـن . هـذا مـا یـعرف بـاالنحـراف الـمحیطي الشمسـي و هـو نـاتـج فـي أكـثره 
عـن تـأثـیر الـكواكـب األخـرى ، و الجـزء الـمتبقي الـصغیر سـیكون مـهما فـي الـفصل الـذي یـبحث النسـبیة الـخاصـة . إن االنحـراف 

المحیطي الشمس لعطارد كان أول بیانات تؤكد نظریة أینشتاین .  

من الواضح  أن ططول السنة أیضا یتغیر مع الزمن . التغیرات المقاسة هي من مرتبة بضعة أجزاء في 1011 

أو حوالي ms 1 بالسنة . و لكن معرفة هذه التغیرات و أصلها هو أقل تفصیر بكثیر من التغیرات في دوران األرض .  

الخـطوة الـتالـیة هـي سـؤال فـیما إذا كـانـت الـشمس نـفسها تـدور . و فـي الـحقیقة هـي تـدور . مـوضـعیا ، هـي تتحـرك بسـرعـة 19.4 
km/s بـاتـجاه كـوكـبة هـرقـل . وهـذا أظهـر مـن قـبل ویـلیام هـیرشـل فـي عـام 1783 . و لـكن إجـماال ، الحـركـة هـي أكـثر روعـة . 
إن قـطر المجـرة هـو عـلى األقـل 000 100  سـنة ضـوئـیة ولـكننا واقـعین عـلى بـعد 000 26   سـنة ضـوئـیة مـن الـمركـز . ( هـذا 

معروف منذ عام 1918 ، حیث أن مركز المجرة یقع في اتجاه كوكبة برج القوس .  

 فـي مـوضـعنا فـإن المجـرة هـي بـسماكـة 1300  سـنة ضـوئـیة ، حـالـیا ، تـحت أعـلى مـن مـركـز المسـتوي بـ 68 سـنة ضـوئـیة أ 
الـمرجـع 125 ) . الـشمس مـع المجـموعـة الشمسـیة تسـتغرق حـوالـي 225 مـلیون سـنة لـتدور مـرة حـول مـركـز المجـرة ، و 
سـرعـنها الـمداریـة هـي تـقریـبا km/s 220 .و یـبدو أن الـشمس سـیتستمر فـي الـدوران بـعیدا عـن مسـتوي المجـرة حـتى حـوالـي 

250  سنة ضوئیة أعلى من المستوي ، و بعدها تعود كما هو مبین في الشكل 116  .  

 --

فـي الـحقیقة یـؤدي الـتقدم بـمقدار 28500 سـنة إلـى ثـالثـة فـترات مـعزولـة تـبلغ 19000 & 22400 , 23700 سـنة بسـبب تـبادل 
التأثیر  بین التقدم و االنزیاح الشمسي المحیطي .  



 !

 ( C المنحني األسود ) و التذبذب ( A المنحني األسود ) الشكل 115 القیاسات الحدیثة تبین كیف أن قیمة تقدم األرض
یؤثران على درجة الحرارة المتوسطة ( المنحین الملون B ) و تشعیع األرض ( المنحني األزرق C ) خالل السنوات  
000 800 الماضیة : التذبذب یستنتج بواسطة تحلیل فورییه من بیانات التشعیع  RF ( المنحني األزرق D)  و التذبذب 

یستنتج  من  تحلیل فورییه لدرجة الحرارة ( المنحني األحمر  D ) الذي یطابق التذبذب المعروف من البیانات الفلكیة                   
( المنحني األسود D ) و أحداث التبرید الحادة تحدث متى ارتفع التذبذب بینما قیمة التقدم كانت تهبط ( المعلمة باألحمر 

أسفل منحني درجة الحرارة ) . 

 !

الشكل 116حركة الشمس حول المجرة 



 !

الشكل 117 الحركة الحلزونیة ألول أربعة كواكب حول المسار الذي تتبعه الشمس خالل حركتها حول مركز درب التبانة . 
البني : عطارد ، األبیض : الزهرة ، األزرق : األرض ، األحمر : المریخ 

 !

  

الشكل 118 القیادة عبر ندف الثلج یبین تأثیرات الحركة التسبیة في األبعاد الثالثیة 

( المرجع 205 )  التأثیرات المشابهة ترى عندما تتسارع األرض عبر الكون .  

  ( 274 s تحدي ) دور التذبذب یقدر بأنه حوالي 62 ملیون سنة وقد أظهر القیاس أن مجرتنا نفسها تدور ؟

أخـیرا یـمكننا أن نـسأل فـیما إذا كـانـت مجـرتـنا تـدور . إن حـركـتها فـي الـواقـع یـمكن أن تـالحـظ ألنـه مـن الـممكن أن تـعطي قـیمة 
حـركـة الـشمس عـبر الـكون ، و الـتي تـعرف  بـأنـها الحـركـة الـتي تـكون مـقابـل إشـعاع الخـلفیة . و هـذه الـقیمة تـم قـیاسـها ووجـدت 
تـساوي km/s 370 ( الـمرجـع 126 ) . ( سـرعـة األرض عـبر إشـعاع الخـلفیة  بـالـطبع یـعتمد عـلى الـفصل ) و هـذه الـقیمة هـي 

مجموع حركة الشمس حول مركز المجرة و حركة المجرة نفسها . هذه الحركة األخیرة ناتجة عن  



الجذب الجاذبي / الثقالي لآلخر ، و المجرات المجاورة في مجموعة مجراتنا المحلیة * . 

فـي الـملخص ، فـإن األرض فـعال تتحـرك ، و هـي تـفعل ذلـك بـطرق مـعقدة . كـما قـال هـنري بـوانـكریـه إذا كـنا فـي بـقعة مـعنیة 
الـیوم ، لـیكن الـبانـثیون فـي بـاریـس وعـدنـا لـنفس الـمكان غـذدا فـي نـفس الـوقـت ، فـإنـنا فـي الـحقیقة عـلى بـعد 31 مـلیون كـیلو مـتر 
عـن الـمكان . هـذه الـحالـة مـن الـواقـع تـجعل الـسفر عـبر الـزمـن صـعبا جـدا حـتى لـو كـان مـمكنا ( و هـذا لـیس كـذلـك ) مـتى أردت 

العودة للماضي فإن علیك أن تصل إلى بقعة قدیمة تماما ! 

هل السرعة مطلقة ؟ - نظریة النسبیة الیومیة  

لـماذا ال نـشعر بحـركـة األرض أبـدا ؟ الجـزئـین مـن الـجواب أعـطیا فـي عـام 1632 . قـبل كـل شـيء ، شـرح غـالـیلیو أنـنا ال نـشعر 
بـتسارعـات األرض ألن الـتأثـیرات الـتي تـنتجها صـغیرة جـدهـا بـحیث تعجـز حـواسـنا عـن إدراكـها . فـي الـواقـع الـعدیـد مـن 
الـتسارعـات الـمذكـورة تحـرض تـأثـیرات قـیاسـات فـقط فـي تـجارب ذات دقـة عـالـیة مـثل الـساعـات الـذریـة ( المجـلد II ، صـفحة 

 .(135

لـكن الـنقطة الـثانـیة الـتي بـینها  غـالـیلیو هـي مـهمة بـنفس الـقدر : مـن المسـتحیل أن نـشعر بـالسـرعـة الـعالـیة الـتي نتحـرك بـها ز نـحن 
ال نـشعر بـالحـركـات االنـتقالـیة غـیر الـمتسارعـة ألن هـذا مـن حـیث الـمبدا مسـتحیل . نـاقـش غـالـیلیو الـقضیة بـمقارنـة الـقیاسـات 
لـمراقـبین : واحـد عـلى األرض و آخـر عـلى واسـطة نـقل األحـدث مـا یـكون غـیر مـتسارعـة فـي الـزمـن ، سـفینة ، و تـساءل غـالـیلیو 

فیما إذا كان الرجل على  األرض و رجل في سفینة تتحرك بسرعة ثابتة ال یعاني ( أو یشعر )  بأي شيء مختلف . 

 ---

هذا نهایة السلم تقریبا . الحظ أن تمدد الكون الذي سیدرس الحقا ال ینتج أي حركة .  

اسـتخدم أینشـتایـن الـمراقـبین فـي قـطار و الحـقا أصـبح مـن الـطبیعي اسـتخدام مـسافـریـن فـي صـاروخ ( التحـدي e 275 ) ( مـا 
الـذي سـیأتـي بـعد ذلـك ؟ ) . و شـرح غـالـیلیو أن السـرعـات النسـبیة فـقط بـین األجـسام تـنتج تـأثـیرات و لـیس الـقیم الـمطلقة 

للسرعات . بالنسبة لحواسنا و بالنسبة لكل القیاسات نجد :  

لـیس هـناك فـرق بـین الحـركـة الـثابـتة غـیر الـمضطربـة ، و لـكن السـریـعة یـمكن أن یـكون لـها فـرق و الـسكون . و هـذا -
یعرف بمبدأ غالیلیو في النسبیة .  

فـي الـحقیقة فـي الـحیاة الـیومـیة فـإنـنا نـشعر بـالحـركـة فـقط بـوسـائـط الـنقل الـتي تـجعلنا نـرتـعش إذا تـسارعـت – أو نتحـرك 
مقـابلـ الهـواء . باـلتـاليـ استـنتج غاـلیـلیو أن مرـاقبـین فيـ حرـكةـ مستـقیمة و غیـر مضـطربةـ مقـابلـ بعـضهما البـعض ال 

یمكن القول أیهما یتحرك فعال . مهما كانت سرعتهما النسبیة ال یشعر أي منهما بحركة *.  

الـسكون هـو مسـبي . أو بـشكل أكـثر وضـوحـا : الـسكون هـو مـفهوم تـابـع لـلمراقـب . هـذه الـنتیجة فـي فـیزیـاء غـالـیلیو 
مـهمة جـدا بـحیث أن بـوانـكریـه طـرح تـعبیر نـظریـة النسـبیة و كـرر أینشـتایـن الـمبدأ صـراحـة عـندمـا نشـر نـظریـته 
الشهـیرة للنسـبیة . لـكن هـذه األسـماء مـزعـجة . فـیزیـاء غـالـیلیو أیـضا هـي نـظریـة نسـبیة . و نسـبیة الـسكون هـي 

مشتركة لكل الفیزیاءات ، هي ناحیة أساسیة في الحركة .  

فـي الـملخص ، الحـركـة غـیر الـمضطربـة أو الـمنتظمة لـیس لـها تـأثـیر قـابـل لـلمراقـبة و الـمالحـظة فـقط تـغیر الحـركـة 
یملك ذلك . بالنتیجة كل فیزیائي یمكن أن یستنتج شیئا بسیطا حول العبارة التي قالها ویتنجشتاین :     

"الـشمس سـتشرق غـدا ، هـي فـرضـیة ، و هـذا یـعمي أنـنا ال نـعلم فـیما إذا كـانـت سـتشترق " هـذه الـعبارة الـمعروفـة 
جیدا توجد في لودفیغ ویتنجشتاین ، تراكتاتوس 6.36311 . 

*فـي عـام 1632  ، فـي كـتابـه الـمحاورة ، كـتب غـالـیلیو : " أغـلق الـباب عـلى نـفسك مـع صـدیـق مـا فـي الـكبین 
الـرئیسـي أسـفل سـطح سـفینة كـبیرة مـا ، و اجـعال مـعكما بـعض الـذبـابـات ، و حـیوانـات أخـرى صـغیرة طـائـرة.لـتأخـذ 
وعـاءا كـبیرا مـن الـماء مـع بـعض الـسمك فـیه: عـلق زجـاجـة الـتي تـفرغ قـطرة بـعد قـطرة فـي وعـاء كـبیر تـحتها . وعـند 

كون السفینة ساكنة ، راقب بدقة كیف أن الحیوانات الصغیرة تطیر بسرعة متساویة مع كل جوانب الكبین .  

الـسمك یسـبح بـشكل غـیر مـختلف فـي كـل االتـجاهـات ، الـقطرات تـنسكب فـي الـوعـاء تـحتها ، وعـندمـا تـرمـي شـیئا مـا لـصدیـقك ، 
تـحتاج ألن تـرمـیه بـنفس الـقوة فـي كـل االتـجاهـات . عـندمـا تـراقـب كـل هـذه األشـیاء بـدقـة ( بـالـرغـم مـن أنـه لـیس هـناك شـك  أنـه 
عـندمـا تـكون الـسفینة سـاكـنة كـل شـيء یـجب أن یحـدث بهـذا الـشكل ) و اآلن اجـعل الـسفینة تتحـرك بـأي سـرعـة تـرتـیدهـا ، بـحیث 



أنـه طـالـما أن الحـركـة مـنتظمة و لیسـت مـتذبـذبـة بـشكل أو آخـر ، سـوف تـكتشف أنـه لـیس الـتغیر األقـل فـي كـل الـتـأثـیرات 
المسماة ، و ال یمكنك أن تقول عن أي منها سواء  كانت السفینة تتحرك أو ساكنة .  

فـي الـقفز یـمكنك أن تـنتقل عـلى األرض   فـي نـفس الـفراعـات كـما فـي الـسابـق ، و لـن تـقوم بـقفزات أكـبر بـاتـجاه مـؤخـرة الـسفینة       
و ال بـاتـجاه  الـمقدمـة حـتى بـالـرغـم مـن أن الـسفینة تتحـرك بسـرعـة تـمامـا ، بـالـرغـم مـن حـقیقة أنـه خـالل الـزمـن الـذي تـكون فـیه فـي 
الـهواء فـإن األرضـیة تـحتك سـتسیر فـي اتـجاه مـعاكـس لـقفزتـك . و فـي رمـي شـيء مـا لـرفـیقك ،  سـوق تـحتاج لـمزیـد مـن الـقوة 
لـیصل إلـیه سـواء كـان فـي اتـجاه الـمقدمـة أو الـمؤخـرة ، حـیث أنـك بـنفسك مـتوضـع بـشكل مـعاكـس . و الـقطرات سـوف تـسقط كـما 
فـي الـسابـق فـي الـوعـاء تـحتها بـدون الـسقوط بـاتـجاه الـمقدمـة ، بـالـرغـم مـن أنـه بـینما الـقطرات هـي فـي الـهواء فـإن الـسفینة تـقطع 
مـراحـل عـدیـدة . الـسمك فـي الـماء سـیسیح بـاتـجاه األمـام فـي وعـائـه بـدون تـغییر الـمجهود عـند السـباحـة للخـلف وسـوف یـمضي 
بـنفس الـسهولـة إلـى المجـموعـة الـموضـوعـة فـي أي مـكان حـول حـواف الـوعـاء . أخـیرا الـفراشـات و الـذبـابـات سـتستمر فـي 
طـیرانـها بـشكل غـیر مـختلف بـاتـجاه كـل طـرف ، و لـن یحـدث أبـدا أنـها سـتتجمع مـنفصلة تـجاه الـمؤخـرة كـما لـو أنـها حـاولـت أن 
تـسایـر حـركـة الـسفینة . و إذا كـان هـناك دخـان نـاتـج عـن حـرق بـعض الـبخور ، فـإنـه سـیرى ذاهـبا بـشكل غـیمة صـغیرة ،               
و یـبقى ثـابـتا و ال یـعود متحـركـا بـاتـجاه أحـد األطـراف أكـثر مـن اآلخـر . إن سـبب كـل هـذ الـتأثـیرات الـمتوافـقة هـي حـقیقة أن 
حـركـة الـسفین مشـتركـة بـالنسـبة لـكل األشـیاء الـمحتواة فـیها ، و بـالنسـبة لـلهواء أیـضا . وهـذا یـبین لـماذا أنـا أقـول أن عـلیك أن 
تـكون أسـفل السـطح ، حـیث أن هـذا یحـدث فـي األعـلى فـي الـهواء الـطلق و الـذي لـن یـتبع مـسار الـمركـب ، بـشكل فـروقـات أقـل أو 

أكثر التي   یمكن لحظها و سترى في في بعض التأثیرات الملحوظة .  

 .(276 s تحدي ) إن هذا القول خاطئ . هل یمكن أن تشرخ كیف أخطأ ویتنجشتاین هنا ، بالرغم من رغبته في أال یخطئ ؟

هل الدوران  نسبي ؟  

عـندنـا نـدور بسـرعـة ، تـرتـفع ذراعـانـا . لـماذا یحـدث هـذا ؟ كـیف یـمكن لـجسمنا أن یـكشف فـیما إذا كـما نـدور أو ال ؟ هـناك 
جوابین ممكنین . األول یطرحه نیوتن ، و هو أن هناك فراغ كطاق ، عندما ندور مقابل هذا الفراغ ، الجملة تقوم برد الفعل   

و الـجواب اآلخـر هـو مـرحـظة أنـه مـتر ارتـفع الـذراعـان ، فـإن الـنجوم أیـضا تـدور ، و تـمامـا بـنفس الـشكل . بـمعنى آخـر ، جـسمنا 
یكشف الدوران ألننا نتحرك مقابل توزع الكتلة المتوسطة في الفراغ .  

الـمناقـشة األكـثر اعـتبارا لهـذا الـسؤال هـي الـعائـدة لـتیوتـن . بـدال مـن الـذراعـین فـقد درس الـماء فـي دلـو یـدور . فـي الـدلـو الـدوار ، 
سـطح الـماء یـشكل شـكال مـقعرا بـینما السـطح مسـطح / مسـتوي فـي الـدلـو الـذي ال یـدور . تـساءل نـیوتـن لـماذا یحـدث هـذا . 
كـالـمعتاد بـالنسـبة لـلقضایـا الـفلسفیة كـان جـوانـب نـیوتـن مـدفـوعـا بـالـباطـنیة الـتي نـتجت عـن مـوت أبـیه سـابـقا . رأى نـیوتـن الـفراغ 
المطلق كمفهوم باطني و دیني  و لم یكن حتى قادرا على تصور بدیل . بالتالي راي نیوتن الدوران كنوع مطلق من الحركة  

و  أكـثر الـعلماء الـمعاصـریـن لـدیـهم مـشاكـل شـخصیة أقـل و مـزیـد مـن الـحس المشـترك عـما هـو عـلیه نـیوتـن و بـالـنتیجة الـعرف 
المعتر الیوم هو أن تأثیرات الدوران هي ناتجة عن توزع الكتلة في الكون .  

الدوران نسبي  -

إن عددا من التجارب عالیة الدقة تؤكد هذه النتیجة و بالتالي هي أیضا جزء من نظریة أینشتاین النسبیة .  

الفضول و التحدیات المرحة حول الدوران و النسبیة   

عـندمـا تـسافـر فـي اقـلطار یـمكنك اخـتبار عـبارة غـالـیلیلو حـول النسـبیة الـیومـیة للحـركـة . أغـلق عـینیك و اطـلب مـن شـخص مـا أن 
 . ( 277 e تحدي ) . یدور حولك بضع مرات : عهل تسطیع القول في أي اتجاه یسیر القطار

   *                             *

تحـدي s 278  : مـیزان الحـمّام الـجید  المسـتخدم لتحـدیـد وزن األجـسام ال یـبین وزنـا ثـابـتا عـندمـا تـقف عـلیه و یـبقى بـال حـركـة . 
لماذا ذلك ؟ 

   *                             *

تحدي s 279  : إذا أطلق مسدس موجود على خط االستواء طلقة شاقولیا أین تسقط الطلقة ؟  

   *                             *



تحدي s 280 : لماذا أكثر مواقع إطالق الصواریخ تكون قریبة قدر اإلمكان من خط االستواء ؟  

   *                             *

عـند خـط االسـتواء سـرعـة الـدوران لـألرض هـي m/s 464 أو تـقریـبا 1.4  مـاك و الـرقـم األخـیر یـعني أنـها تـساوي 1.4 سـرعـة 
الصوت . هذه الحركة فوق الصوتیة لها نتیجتین مهمتین .  

أوال ، سـرعـة الـدوران تحـدد حجـم الـظواهـر الـمناخـیة الـنوعـیة . وهـذا الحجـم الـذي یـعرف بـنصف قـطر روسـبي یـعطى بسـرعـة 
الصوت ( أو سرعة نوعیة أخرى ما ) مقسمة على ضعفي سرعة الدوران الموضعیة مضروبة بنصف قطر األرض . 

فـي خـطوط الـعرض الـمتوسـطة ، نـصف قـطر روسـبي هـو حـوالـي km 2000  . وهـذه النسـبة الـقابـل لـلتحجیم لـنصف قـطر 
األرض ، بـحیث أن فـقط بـضع أنـظمة طـقس كـبیرة تـكون مـوجـودة عـلى األرض فـي أي زمـن مـعین . إذا دارت األرض بـشكل 
أبـطأ فـإن الـطقس سـیحدد بـتدفـقات مـوضـعیة قـصیرة األمـد ، و لـن یـكون هـناك انـتظام عـام . إذا درات األرض بـشكل أسـرع فـإن 
الـطقس سـیكو أكـثر عـنفا – كـما عـلى المشـتري – لـكن نـصف قـطر روسـبي الـصغیر یـقتضي أن بـنى الـطقس الـكبیرة لـها عـمر 
طـویـل مـثل الـبقعة الحـمراء عـلى المشـتري ، و الـتي دامـت لـعدة قـرون و مـن نـاحـیة ، دورات األرض لـه سـرعـة الـتي تـعطي 

الطقس األكثر روعة .  

   *                             *

إن الـنتائـج األخـرى لـقیمة سـرعـة دروان األرض تـتعلق بـسماكـة الـغالف الـجوي . إن مـاك واحـد ، تـقریـبا ، هـي السـرعـة 
الحـراریـة لجـزیـئات الـهواء . و هـذه السـرعـة غـیر كـافـیة لجـزیـئة الـهواء لـتصل إلـى االرتـفاع الـممیز لـلغالف الـجوي  الـبالـغ 
حـوالـي سـتة كـیلومـترات . مـن نـاحـیة أخـرى ، سـرعـة الـدوران Ω لـألرض تحـدد اخـتالفـها h عـن الـكرویـة ( الـمرجـع 137 ) : 
األرض مسـطحة ، كـما قـلنا أعـاله . تـقریـبا فـإن لـدیـنا gh=Ω2 R2 /2 ، و حـوالـي km 12 . ( هـذا صـحیح ضـمن %50 مـن 
الـقیمة الـفعلیة الـبالـغة km 21 ) . و بـالـتالـي وجـدنـا أن سـرعـة الـدوران لـألرض تسـتدعـي أن تسـطحها مـقارن مـع سـماكـة الـغالف 

الجوي .  

   *                             *

  إن أثـر كـوریـولـیس یـؤثـر عـلى األنـهار و شـطآنـها . هـذا الـربـط الـمدهـش تـم فـي عـام 1860 مـن قـبل كـارل غـرنسـت فـون بـایـر 
الـذي وجـد أنـه فـي روسـیا الـعدیـد مـن األنـهار تجـري مـن الـشمال فـي األراضـي الـمنخفضة و لـها شـاطـئ ایـمن منحـدر و عـالـي , و 
شـاطـئ أیسـر مـنخفض و مسـطح ( هـل یـمكنك أن تشـرح لـماذا ؟ ) تحـدي e 283 . وقـد وجـد أیـضا أن األنـهار فـي نـصف الـكرة 

الجنوبي تبدي تأثیر معاكس . 

إن أثـر كـوریـولـیس یـنقذ حـیاة الـناس ویـساعـدهـم . و فـي الـحقیقة لـه تـطبیق مـهم مـن أجـل أنـظمة الـمالحـة ، االسـتخدامـات الـنوعـیة 
مبینة في الشكل 119 . الحشرات تستخدم كتل طنانة الستقرار توجهها ، و تحدید اتجاه حركتها و إیجاد طریقها 

أكـثر الـحشارت ثـنائـیة األجـنحة تسـتخدم مـحافـظات اهـتزازیـة  لـلمالحـة : بـشكل خـاص النحـل ، ذبـاب الـفرس ، ذبـاب الـزهـر              
و ذباب الرافعة  تطیر باستخدامها .   

الحشـرات األخـرى مـثل الـعث ، تسـتخدم قـرون اسـتشعار لـلمالحـة . و السـیارات ، األقـمار الـصناعـیة و الـهواتـف الـنقالـة ، نـماذج 
الـمرحـیات الـتي یـتم الـتحكم بـها عـن بـعد و ألـعاب الـحاسـوب أیـضا تسـتخدم كـتل اهـتزازیـة كـحساسـات تـوجـیه و مـالحـة تـمامـا كـما 

تفعل الحشرات  

فـي كـل تـطبیقات الـمالحـة ، واحـد أو بـضع كـتل صـغیرة تهـتز إذا كـانـت الجـملة الـمرتـبطة مـعها تـدور ، فـإن الـتغیر فـي الـتوجـه 
یؤدي إلى أثر كوریولیس  



 !

الشكل 119 استخدام أثر كوریولیس في الحشرات – هنا ذبابة رافعة و ذباب الزهر و في األنظمة الكهرمیكانیكیة الدقیقة              
( حجما حوالي بضع ملیمترات ) كلها تعطي إشارات مالحة لألنظمة المتصلة معها . 



إن األثـر یـقاس بـكشف الـتغیر الـحادث فـي الـشكل الـهندسـي ، الـتغیر و بـالـتالـي فـي قـوة اإلشـارة ، یـعتمد عـلى السـرعـة الـزاویـة و 
اتـجاهـها . مـثل حـساسـات الـتوجـیه هـذه بـالـتالـي تـدعـى جـیروسـكوبـات كـوریـولـیس المهـتزة و إن تـطویـرهـا و إنـتاجـها هـو جـزء كـبیر 

من الشركات عالیة التقنیة – و التطور الحیوي . 

   *                             *

إن زبـونـا ثـریـا و مـتطلبا طـلب مـن مـهندسـه الـمعمار أن یـصمم و یـبني مـنزال لـه أربـعة جـدران بـاتـجاه الـجنوب . كـیف یـمكن 
 . ( 282 e تحدي ) للمعمار أن یحقق هذا الطلب ؟

   *                             *

هـل یـمكن الـسفر فـي الـفضاء بـین الـكواكـب أن یـكون صـحي ؟ الـناس غـالـبا یحـلمون بـرحـالت طـویـلة لـجوانـب الـكون  وقـد بـینت 
الـتجارب أن الـرحـالت ذات الـفترات الـطویـلة ، اإلشـعاع الـكونـي ، ضـعف الـعظام ، تـنكس الـعضالت ، و الـمشاكـل الـفیزیـلوجـیة 
هـي أكـبر األخـطار . و الـعدیـد مـن الـخبراء الـطبیین یـتساءلـون عـن مـدى حـیویـة الـسفر فـي الـفضاء الـذي یـدوم أكـثر مـن بـضع 
سـنین ( سـنتین) . األخـطار األخـرى هـي حـروق الـشمس السـریـعة ، عـلى األقـل قـرب الـشمس ، و الـتعرض لـلخالء . وحـتى اآلن 
تـمكن شـخص واحـد مـن الـبقاء فـي الـخالء بـدون حـمایـة . ( الـمرجـع 127 ) . و قـد فـقط وعـیه بـعد 14  ثـانـیة و لـكنه نـجا بـدون أي 

أذیة . 

   *                             *

تحدي s 283 : في أي اتجاه یمیل اللهب داخل جرة على طاولة دوارة تدور ؟  

   *                             *

إن مـبدا غـالـیلیو فـي النسـبیة الـیومـیة یـنص عـلى أنـه مـن المسـتحیل تحـدیـد سـرعـة مـطلقة . أیـضا مـن المسـتحیل تحـدیـد مـوضـع 
 . ( 284 s تحدي ) مطلق ، و زم مطلق و اتجاه مطلق ، هل هذا صحیح ؟

   *                             *

هـل یـوجـد تـسارع نـابـذ ( الـقوة الـطاردة ) ؟ أكـثر طـالب الـجامـعات یـصدمـوا عـند لـقاء أسـتاذ الـذي یـقول أنـه ال یـوجـد و أن هـذا 
مـقدار خـیالـي ، فـي وجـه مـا یـعایـشه الـمرء یـومـیا فـي سـیارة تـدور  حـول مـنعطف . بـبساطـة اسـأل الـمعلم الـذي یـنكر هـذا لـیعرف 
الـوجـود . ( تـعریـف الـذي یسـتخدمـه  الـفیزیـائـیون عـادة سـیعطى الحـقا ) ( المجـلد III  صـفحة 250 ) . و بـعدهـا تـأكـد فـیما إذا 

  . ( 285 s تحدي ) . كان التعریف یطبق  على المصطلح و قم بإقرار ما یرشدك إلیه عقلك

سـواء أحـببت مـصطلح الـتسارع الـنابـذ أو تـجنتبته بـاسـتخدام نـقیضه  ، فـإن مـا یـعرف بـالـتسارع الـمركـزي الجـذب ( الـجابـذ) ، 
عـلیك أن تـعرف كـیف یحسـب . نـحن نسـتخدم خـدعـة بسـیطة . مـن أجـل جـسم فـي حـركـة دائـریـة ذات نـصف قـطر r ، قـیمة 
السـرعـة v هـي v = dx/dt و هـي v = 2πr/T . الـشعاع v یسـلك مـع الـزمـن مـثل مـوضـع الـجسم : حـیث یـدور بـاسـتمرار                        

 . a = 2πv/T تعطى بالعالقة المقابلة وهي a = dv/dt و بالتالي قیمة التسارع النابذ / الجابذ

بحذف T نجد أن التسارع النابذ / الجابذ a لجسم یدور بسرعة v بنصف قطر r یعطى بالشكل :  

 !

هذا هو التسارع الذي نشعر به عند الجلوس في سیارة التي تدور في منعطف .  

   *                             *

الحـركـة الـدورانـیة تـحتوي مـفاجـئة صـغیةر لـكل شـخص یـدرسـها بـعنایـة , كـمیة الحـركـة الـزاویـة هـي مـقدار ذو قـیمة و اتـجاه و 
لكنه لیس شعاع   كما تبین أي مرآة . 



 !

الشكل 120 كیف تتحرك كرة عندما الجرة تتسارع في اتجاه السهم ؟ 

إن كـمیة الحـركـة الـزاویـة لـجسم یـدور فـي مسـتوي مـوازي لـمرآة یـتصرف بـشكل مـختلف عـن الـسهم الـعادي : إن صـورتـه 
المرآتیة ال تنعكس إذا كان یشیر باتجاه المرآة ( تحدي e 286 ) . هل یمكنك  التأكد من هذا بنفسك ؟ 

 . ( 287 e تحدي ) (هل الدورانات أشعة كاذبة ؟ ) لهذا السبب فإن كمیة الحركة الزاویة تعرف بالشعاع الكذاب

الـحقیقة لـیس لـها نـتائـج مـهمة فـي الـفیزیـاء الـكالسـیكیة ( صـفحة 283) و لـكن یـجب أن نـتذكـر هـذا مـن أجـل مـا سـیتقدم عـندمـا 
ندرس الفیزیاء النوویة . ( المجلد V ، صفحة 245 ) .  

   *                             *

مـا هـي أفـضل طـریـقة لـنقل عـدد مـن فـناجـین الـقهوة الـممتلئة أو الـشاي بـینما فـي نـفس الـوقـت نـتجنب انـشكاب أي سـائـل ثـمین ؟ 
 . ( 288 s تحدي )

   *                             *

إن كـرة الـطاولـة الـمرتـبطة بـخیط إلـى حجـر و الـكل مـوضـوع تـحت الـماء فـي جـرة . التجـربـة مـبینة فـي الـشكل 120 . اآلن إذا 
تـسارعـت الجـرة أفـقیا ، مـثال فـي سـیارة . فـي أي اتـجاه تتحـرك الـكرة ؟ مـا الـذي تسـتنتجه مـن أجـل جـرة سـاكـنة ؟ ( تحـدي 289 

 (s

   *                             *

القمر یتراجع عن األرض بمسافة cm 3.8 سنویا ، بسبب االحتكاك . هل یمكنك أن تجد اآللیة المسؤولة عن األثر ؟ 

  ( 290 s تحدي )

   *                             *

مـا هـي الـزالزل ؟ الـزالزل هـي أمـثلة كـبیرة عـلى نـفس  الـعملیة الـتي تـجعل الـباب یـصر . الـصفائـح الـقاریـة تـقابـل األسـطح 
المعدنیة في مفاصل الباب ؟  

الـزالزل یـمكن وصـفها كـمصادر طـاقـة . إن مـقیاس ریـختر هـو قـیاس مـباشـر لهـذه الـطاقـة . إن قـیمة ریـختر Ms لـزلـزال ، هـي 
رقم صرف ، یعرف من الطاقة E بالجول بالشكل :   

 !

األرقـام الـغریـبة فـي الـعالقـة تـم اخـتیارهـا لـجعل قـیم الـزلـزال قـریـبة قـدر المسـتطاع مـن مـقیاس مـیركـالـي األقـدم الـنوعـي ( اآلن 
یـعرف بـ EMS98 ) الـذي یـصنف شـدة الـزالزل . لـكن هـذا لـیس مـمكنا بـشكل كـامـل ، حـیث أن أكـثر أدوات الـقیاس حـساسـیة 
الـیوم الـتي تـكشف الـزالزل ذات قـیمة 3-  و أعـلى قـیمة تـم قـیاسـها قـط كـان قـیمة ریـختر الـتي تـبلغ 10 فـي تشـیلي عـام 196 و 

 . 291 s القیم األكبر من 12 ممكنة . هل یمكنك أن تبین لماذا ؟ تحدي



 !

الشكل 121   ما الذي یحدث عندما یتسلق القرد ؟ 

   *                             * 

مـا هـي حـركـة الـنقطة عـلى سـطح األرض الـتي لـلشمس فـي سـمتها أي عـامـودیـة فـوقـها - عـندمـا تـرى عـلى خـارطـة  لـألرض 
 . 292 ny خالل یوم واحد ؟ و یوما بعد یوم ؟ تحدي

   *                             *

هـل یـمكن أن أن صـحن قـمر اصـطناعـي لـألقـمار الـصناعـیة الـتلفزیـونـیة الـثابـتة فـي الـمدار تـركـز الـشمس عـلى المسـتقبل ؟                   
 . (  293 s تحدي )

   *                             *

 . ( 294 s تحدي ) لماذا من الصعب إطالق صاروخ من طائرة في اتجاه معاكس لحركة الطائرة ؟

   *                             *

قـرد یـتعلق  عـلى حـبل . الـحبل مـعلق عـلى دوالب و مـربـوط بـكتلة تـساوي الـوزن الـمعلق لـلسفل مـن الـطرف اآلخـر ، كـما هـو 
مـبین فـي الـشكل 121 . الـحبل و الـدوالب عـدیـمي الـكتلة و عـدیـمي االحـتكاك . مـا الـذي یحـدث عـندمـا سـتلق الـقرد الـحبل ؟                 

 . ( 295 s تحدي )

   *                             *

  ( 296 s تحدي ) هل یمكن لمتزلج على الماء أن یتحرك بسرعة أعلى من قارب یسحبه ؟



   *                             *

ربـما تـعرف  " الـدیـنانـبي " و هـو جـهاز جـیروسـكوبـي یحـمل بـالـید الـذي یـمكن أن یسـتارع لسـرعـة عـالـیة بـواسـطة حـركـات مـعینة 
  . ( 297 d تحدي ) بالید . كیف یعمل ؟

   *                             *

 !

الشكل 122  حركة سرعة زاویة لطوبة تهتز . رأس شعاع السرعة الزاویة یتحرك على طول المنحني األصفر ، 
polhode وهو یتحرك مع الجسم المهتز ، كما تفعل شبكة إهلیلجیة تمثل إهلیلج الطاقة ، إن herpolhode هو ضمن 
المنحني األبیض و یقع في مستوي األوزرق الناصع عبر النموذج الذي یمثل المستوي غیر المتغیر ( أنظر النص ) . 

 herpolhode بـدون انـزالق عـلى polhode إن الـرسـم التحـریـكي   خـلف المشهـد یـوضـح الـعبارة الـمعروفـة جـیدا : یتحـرج
www.iamls.net/sim/3d-rigid- الـذي یـقع فـي المسـتوي غـیر الـمتغیر . إن الـرسـم المتحـرك الـكامـل مـتوفـر عـلى اإلنـترنـت
/body-simulation . أي جـسم صـلب حـر غـیر مـنتظم دوار یـتبع مـثل هـذه الحـركـة . مـن أجـل األرض ، الـتي تـدور و هـي 

غیر منتظمة ، لكن لیست حرة بشكل كامل و ال صلبة ، هذا الوصف فقط تقریب .  

من الممكن صنع سطح یبرم بواسطة محبس ورق معدني ؟ حتى من الممكن صنع واحد من هذه السطوح  

 . ( 289 s تحدي ) التي تدور على رأسها عند البرم . هل یمكنك أن تجد كیف ؟

   *                             *

عـزم الـعطالـة لـجسم یـعتمد عـلى شـكل الـجسم و عـادة كـمیة الحـركـة الـزاویـة و السـرعـة الـزاویـة ال تشـیر إلـى نـفس االتـجاه . هـل 
 . ( 299 s تحدي ) یمكنك تأكید هذا بمثال ؟

http://www.iamls.net/sim/3d-rigid-body-simulation/
http://www.iamls.net/sim/3d-rigid-body-simulation/


   *                             *

  ( 300s تحدي ) ما هو عزم عطالة كرة متجانسة ؟

   *                             *

عـزم الـعطالـة الـكامـل لـجسم صـلب / جـاسـئ یحـدد بـقیم عـلى طـول ثـالثـة مـحاور أسـاسـیة . هـذه الـقیم كـلها مـتساویـة مـن أجـل الـكرة 
و الـمكعب  . هـل هـذا یـعني أنـه مـن الـممكن تـمییز كـرة عـن الـمكعب بسـلوكـهما الـعطالـي ؟ ( تحـدي كـرة عـن الـمكعب بسـلوكـهما 

 . ( 301 s تحدي ) العطالي ؟

   *                             *

هـاهـنا بـعض الـمرح الـریـاضـي حـول دوران الـجسم الـصلب الحـر . حـتى مـن أجـل جـسم صـلب یـدور بحـریـة ، مـثل الـطوبـة الـتي 
تـدور فـي الـفضاء الحـر ، السـرعـة الـزاویـة بـشكل عـام لیسـت ثـابـتة : الـطوبـة تـرتـعش بـینما تـدور . فـي هـذه الحـركـة ، كـل مـن 
الـطاقـة و كـمیة الحـركـة الـزاویـة ثـابـتة و لـكن السـرعـة الـزاویـة لیسـت كـذلـك , بـشكل خـاص حـتى اتـجاه السـرعـة الـزاویـة ال یـكون 

ثابت ، بمعنى آخر یتغیر القطب الشمالي مع الزمن .  

فـي الـحقیقة یـتغیر الـقطب الـشمالـي مـع الـزمـن لـكل مـن مـراقـب عـلى الـجسم و فـي الـفضاء الحـر . كـیف یتحـرك الـقطب الـشمالـي و 
النقطة النهائیة لشعاع السرعة الزاویة ؟  

الـصفحة 275 : عـزم الـعطالـة هـو تـنسور و یـمكن تـمثیله بـواسـطة مـجسم نـاقـص ( إهـلیلجي ) . بـاإلضـافـة لـذلـك حـركـة الـجسم 
الـصلب الحـر تـوصـف فـي فـضاء السـرعـة الـزاویـة ، بـواسـطة مـجسم نـاقـص لـلطاقـة الحـركـیة – ألن طـاقـة دورانـها ثـابـتة . و 
عـندمـا یتحـرك جـسم صـلب حـر ، فـإن مـجسم الـطاقـة الحـركـیة الـناقـص – ولـیس الـمجسم الـناقـص لـعزم عـطالـته – یـتدحـرج عـلى 

  . ( 302 e تحدي ) مستوي غیر متغیر المتعامد  (و الثابت)  على كمیة الحركة الزاویة االبتدائیة  للجسم

هـذا هـو الـوصـف الـریـاضـي للحـركـة االرتـعاشـیة  . الـمنحني الـذي تـرسـمه السـرعـة الـزاویـة أو الـقطب الـشمالـي الـممتد لـلجسم ، 
على مستوي ثابت یعرف بـ  herpolhode . و هو یتضمن منحني الذي ینتج من حركتین مخروطیتین منضافتین  

بـالنسـبة لـمراقـب عـلى الـجسم الـدوار ، یـكون الـمنحني اآلخـر أكـثر جـماال . قـطب الـجسم الـدوار یـرسـم مـنحني عـلى الـمجسم 
الـناقـص لـلطاقـة – الـذي هـو نـفسه مـتصل بـالـجسم . و هـذا الـمنحني یـعرف بـ polhode . إن polhode هـو مـنحني مـغلق ذو 
ثـالثـة أبـعاد ، و herpolhode هـو مـنحني مـفتوح مـفید ذو بـعدیـن . و الـمنحنین سـمیا عـلى اسـم لـویـس بـوانـسو و هـما مـفیدان 
بـشكل خـاص لـوصـف حـركـة األجـسام الـدوارة ذات الـشكل غـیر الـمنتظم  ومـن جـل عـرض كـامـل أنـظر مـوقـع اإلنـترنـت الـممتاز 

  . www.ialms.net/sim/ed-rigid-body-simulation

  

إن polhode هـو دائـرة فـقط إذا كـان الـجسم الـصلب لـه تـناظـر دورانـي ، و حـركـة الـقطب بـالـتالـي تـعرف بـالـتقدم ( صـفحة 
 (147

و الـتي صـادفـناهـا أعـاله . و كـما هـو مـبین فـي الـشكل 109 فـإن polhode الـمقاس لـألرض لـیس بـالـشكل الـمتوقـع ، هـذا الـتغیر 
ناتج عن عدة تأثیرات ، من بینها عدم صالبة / جسوئیة كوكبنا .  

http://www.ialms.net/sim/ed-rigid-body-simulation


حـتى بـالـرغـم مـن أن  كـمیة الحـركـة الـزاویـة لـطوبـة تـرتـعش ثـابـتة فـي الـفراغ ، فـإنـها غـیر ثـابـتة فـي إطـار الـجسم . هـل یـمكنك تـأكـید 
هـذا ؟ ( تحـدي e 303  ) . فـي إطـار الـجسم نـهایـة كـمیة الحـركـة الـزاویـة لـطوبـة تـرتـعش یتحـرك عـلى طـول مـنحني آخـر مـعطى 

بتقاطع كرة و مجسم ناقص ، كما أشار لذلك جاك  بینیه . 

   *                             *

هل من الصحیح  أن القمر في الربع األول في نصف الكرة الشمالي یبدو مثل القمر في آخر ربع في نصف الكرة الجنوبي ؟  

 .( 304 s تحدي )

   *                             *

إن الـتأكـید الجـمیل بـأن األرض كـرة یـمكن أن یـرى عـند الـغروب إذا درنـا مـقابـل حـالـتنا الـمعتادة ، وكـان ظهـرنـا لـلشمس . فـي 
سـماء شـرقـیة یـمكننا أن نـرى الـبزوغ الـرائـع لـظل األرض , و یـمكننا أن نـعجب بـالـظل الـواسـع الـذي یظهـر فـوق كـل األفـق ، مـن 
الـواضـح أن لـه شـكل مـقطع دائـرة ضخـمة . یـبین الـشكل 124 مـثاال عـلى ذلـك . فـي الـحقیقة إن الـدراسـات األكـثر دقـة تـبین أنـه 

لیس ظل األرض لوحده و لكن ظل األیونوسفیر العائد لها  

   *                             *

  



 !

الشكل 123 التعرضات الطویلة للنجوم في اللیل – التي تشاهد عند االتجاه شماال أعلى من الجوزاء في مناظیر هاواي ، و 
التي ترى من جبال األلب التي تشمل خط اإلستواء السماوي بواسطة أقمار اصطناعیة ثابتة المدار علیها . 

 !

الشكل 124 ظل األرض – هنا صورة بانورامیة مأخوذة من القطب الشمالي – تبین أن األرض  مدورة 



 ( 305 s تحدي ) كیف یمكن أن یبدو الشكل 123 إذا أخذ عند خط االستواء ؟ ( تحدي إذا أخذ عند خط االستواء ؟

   *                             * 

القـیاساـت الدـقیـقة تبـین أنهـ لیستـ كلـ الكـواكبـ تتحرـك تمـاماـ فيـ المستـوي . المشتـري یبـدي أكبـر انحرـاف . فيـ الحـقیقة ، ال 
یتحـرك أي كـوكـب تـمامـا فـي شـكل إهـلیلجي ، وال حـتى فـي مسـتوي حـول الـشمس . تـقریـبا كـل هـذه الـتأثـیرات هـي صـغیرة جـدا و 

معقدة جدا لشرحها هنا .  

   *                             *

نـظرا ألن األرض مـدورة هـناك الـعدیـد مـن الـطرق لـلقیادة مـن نـقطة عـلى األرض ألخـرى عـلى طـول مـقطع دائـرة . هـذه الحـریـة 
لـالخـتیار لـها نـتائـج مـهمة مـن أجـل كـرات الـطائـرة و مـن أجـل الـرجـال الـذیـن یـراقـبون الـنساء . لـنأخـذ كـرة طـائـرة و نـنظر عـند 
كـدخـل الـهواء إلـیها . إذا أردنـا تحـریـك الـمدخـل إلـى مـوضـع مـختلف بـدوران بسـیط ، یـمكنك اخـتیار مـحور الـدوران فـي الـعدیـد مـن 
الـطرق الـمختلفة . هـل یـمكنك تـأكـید ذلـك ؟ ( التحـدي e 306 ) . بـمعنى آخـر عـندمـا نـنظر فـي اتـجاه مـعین و بـعدهـا نـریـد أن 
نـنظر بـاتـجاه آخـر ، فـإن الـعین یـمكن أن تنجـز هـذا الـتغیر بـطرق مـختلفة . الـخیار الـمختار مـن قـبل الـعین البشـریـة قـد تـم دراسـته 
مـن قـبل عـلماء الـطب فـي الـقرن الـثامـن عشـر . وهـو یـعرف بـقانـون اإلیـراد * وهـو یـنص أن كـل   الـمحاور الـتي تـختارهـا 
الـطبیعة تـقع فـي مسـتوي واحـد . یـمكنك تـخیل مـوضـعها فـي الـفضاء / الـفراغ؟ الـعدیـد مـن الـرجـال لـدیـهم اهـتمام بـأن یـتم اتـباع هـذه 
اآللـیة إذا لـم یحـدث ذلـك فـإن الـنظر لـلنساء عـلى الـشاطـئ یـمكن أن یسـبب أن الـعضالت المحـركـة ألعـینهن تـصبح مـنعقدة / 

مركبة . 

   *                             *

 ---

*إذا كنت مهتما بتعلم المزید عن كیف تتالءم الطبیعة و العین مع تعقیدات ثالثیة األبعاد ، أنظرالموقعین  
schorlab.berkeley.edu/vilis/whatisLI.htm & www.physphar.fmd.uwo.ca/undergrad/

  llconsequenceswebListings/perceptual.htm

http://www.physphar.fmd.uwo.ca/undergrad/llconsequenceswebListings/perceptual.htm
http://www.physphar.fmd.uwo.ca/undergrad/llconsequenceswebListings/perceptual.htm


 !

الشكل 125 كرة فوالذیة في فراش یمكن أن تدور لألبد 

تـخیل أن تـقص لـفتح  فـراش طـري ، الـصق كـرة فـوالذیـة بـه والـصق الـفراش ثـانـیة . اآلن تـخیل أنـنا نسـتخدم حـقل مـغناطیسـي 
لـتدویـر الـكرة الـملصقة بـالـداخـل .  بـالحـدس فـإنـنا نـعتقد أت الـكرة یـمكن تـدویـرهـا بـزایـوة محـددة الـتي قـیمتها سـتحدد بـواسـطة 
مـرون الـفراش . لـكن فـي الـحقیقة ، كـرة الـفوالذ یـمكن أن تـدور غـالـبا بـشكل ال نـهائـي . هـذه اإلمـكانـیة الـمدهـشة هـي نـتیجة 
الدوران المقید المبین في الشكل 55 & 54 . (صفحة 89  ) . مثل هذا الدوران المستمر في الفراش مبین في الشكل 125  

و بـالـرغـم مـن روعـته إال أنـه لـم یـنفذ لـك ، هـل تسـتطیع ؟ ( تحـدي و بـالـرغـم مـن روعـته إال أنـه لـم یـنفذ لـك ، هـل تسـتطیع ؟                    
 . ( 308 r تحدي )

سیقان أم دوالیب ؟ - مرة أخرى  

إن تـسارع و تـباطـؤ السـیارات الـقیاسـیة الـمقادة بـعجالت ال یـكون أبـدا أكـبر بـكثیر مـن 1g = 9.8 m/s2  وهـوتـسارع الـجاذبـیة 
الـناتـج عـن كـوكـبنا . و إن الـتسارعـات األعـلى یـمكن تـحقیقها بـواسـطة الـدراجـات الـناریـة و سـیارات السـباق عـن طـریـق اسـتخدام 

أنظمة تعلیق التي تحرف الوزن إلى المحاور و باستخدام األثقال فإن السیارة تنخفض لألسفل  بأكثر من وزنها .  

 !

الشكل 126 سحلیة بازلیة تجري على الماء ذات طول كلي یبلغ cm 25 و تبین كیق أن الساق الدافعة تندفع في الماء 



إن األثـقال الحـدیـثة هـي كـافـیة جـدا بـدفـع سـیارة لـألسـفل بـاتـجاه الـمضمار الـذي تـتسابـق فـیه السـیارات عـلى سـطح نـفق بـدون 
الـسقوط لـألسـفل . و بـالـرغـم مـن اسـتخدام عـجالت خـاصـة فـإن الـقوى الـسفلیة الـمنتجة بـواسـطة الـتأثـیرات الـدیـنامـیكیة لـلهواء 
تـتحول إلـى مـقبض ، و إطـارات الـسابـق الحـدیـثة تـسمح بـالـتسارعـات األمـامـیة ، الخـلفیة و الـجانـبیة ( الـالزمـة لـزیـادة السـرعـة                 
و مـن أجـل الـدوران فـي الـزوایـا ) بـحوالـي 1.3 – 1.1 مـرة مـن الحـمل . و الـمهندسـون كـانـوا یـعتقدون أن الـعامـل 1 كـان الحـد 
الـنظري و أن هـذا الحـد مـا یـزال فـي بـعض  األحـیان مـوجـود فـي الـكتب ، و لـكن الـتطور فـي تـكنولـوجـیا اإلطـارات فـي األغـلب 
بـاالسـتخدام الـذكـي لـلتشابـك بـین اإلطـار و سـطح الـطریـق كـما فـي آلـیة الـمسننات ، الـتي سـمحت لـلمهندسـین بـتحقیق هـذه الـقیم 

األعلى . و إن أعلى تسارعات البالغة تقریبا 4g قد حققت عندما جزء من اإلطار ینصهر و یلتصق بالسطح . 

اإلطـارات الـخاصـة الـمصممة لـجعل هـذا یحـدث تسـتخدم مـن أجـل سـیارات السـباق و لـكن الـنموذج عـالـي األداء الـمتحكم بـه 
السلكیا من السیارات أیضا یحقق مثل هذه القیم . 

كـیف یـمكن لـلعجالت أن تـقارن مـع السـیقان ؟ إن ریـاضـیي الـقفز الـعالـي یـمكن أن یـحققوا تـسارعـات ذروة تـبلغ g 4-2 و الـفهود 
تـتسارع إلـى 3g  و الـلیمور األفـریـقي یـصل إلـى g 13 ، الجـراد حـوالـي  g 18 و الـبراغـیث قـیس تـسارعـها فـوجـد أنـه حـوالـي 
g 135  ( الـمرجـع 128). و   الـتسارع األعـظمي الـمعروف لـلحیوانـات هـو ذلـك الـعائـد لـلخنفساء الـمقرقـعة وهـي حشـرة 

صغیرة قادرة علىى التسارع حتىm/s2 = 200 g 2000  مثل طلقة المسدس الهوائي عندما تطلق .  

و إن السـیقان بـالـتالـي هـي أدوات أكـثر كـفاءة فـي الـتسارع مـن الـعجالت و إن الفهـد یـمكن بـسهولـة أن یسـبق أي سـیارة أو دراجـة 
و التطور جعل له أرجال بدال من عجالت لتحسین فرص الحیوان في الخطر و تحقیق السالمة .  

بـاخـتصار إن األرجـل تـفوق الـعجالت . و لـكن هـناك أسـباب أخـرى السـتخدام األرجـل بـدل الـعجالت ( هـل یـمكن أن تـعطي 
بـعضا مـنها ؟ ) ( تحـدي 309s ) . مـثال السـیقان عـلى خـالف الـعجالت تـسمح بـالمشـي عـلى الـماء . أكـثر الـمشاهـیر بهـذه الـمسألـة 
هـي سحـلیة بـالـیسك * وهـي سحـلیة تـعیش فـي أمـریـكا الـوسـطى و مـبینة فـي الـشكل 126 . هـذا الـزاحـف بـطول یـصل إلـى 70 
cm  و لـه كـتلة حـوالـي g 90  . و هـو یـبدو مـثل الـتیرنـوصـور ریـكس  صـغیر و قـادر عـلى الجـري فـوق أسـطح الـماء عـلى 

رجلیه الخلفیتین .  

و الحـركـة تـمت دراسـتها بـالـتفصیل بـواسـطة كـامـیرات عـالـیة السـرعـة و أجـریـت الـقیاسـات بـاسـتخدام نـماذج مـن األلـمنیوم ألرجـل 
الـحیوان . بـینت الـتجارب أن األقـدام الـتي تـضرب عـلى الـماء تـعطي فـقط %25 مـن الـقوة الـالزمـة للجـري فـوق الـماء و 75%  

الباقیة تقدم بواسطة جیب من الهواء المضغوط الذي تشكله السحالي بین أقدامها و الماء حالما تكون األقدام داخل الماء    

وفي الحقیقة السحالي تسیر في الهواء  

 --

فـي الـعصور الـوسـطى فـإن مـصطلح بـازیـلي یشـیر إلـى وحـش أسـطوري مـفترض أنـه یظهـر بـعد وقـت قـصیر مـن نـهایـة الـعالـم . 
الیوم هو زاحف صغیر في أمریكا . 

 !

 10mm الشكل 128 روبوت یمشي على الماء   الشكل 127 حشرة مائیة الحجم الكلي حوالي

 20 mm حجمه الكلي تقریبا                    

( كـال األثـریـن المسـتخدمـان مـن قـبل الـسحالـي أیـضا تـوجـد فـي إطـالق الـمدافـع السـریـعة ) ( الـمرجـع 130) . وقـد حسـب أن البشـر 
أیـضا قـادریـن عـلى المشـي عـلى الـماء شـریـطة أن تـضرب أقـدامـهم الـماء بسـرعـة km/h 100 بـاسـتخدام اسـتطاعـة آنـیة بـدنـیة 

تساوي خمسة عشر عداءا . وهذا شيء كبیر جدا بالنسبة لمن فعل ذلك 



هـناك طـریـقة ثـانـیة للمشـي و الجـري عـلى الـماء ، هـذه الـطریـقة الـثانـیة حـتى تـسمح لمسـتخدمـیها بـالـبقاء ثـابـتین عـلى سـطح 
الـماء .هـذا مـا تـقوم بـه حشـرة / بـقة الـماء و هـي حشـرات مـن عـائـلة عـداءات الـماء ذات طـول كـلي یـبلغ 15mm  وهـي قـادرة 
عـلى الـقیام بـذلـك ( مـع الـعدیـد مـن أنـواع الـعداءات ) كـما هـو مـبین فـي الـشكل 127 . مـثل كـل الحشـرات ، فـإن عـداء الـماء یـملك 
سـتة أرجـل ( الـعناكـب لـدیـها ثـمانـیة ) و عـداء الـماء یسـتخدم األرجـل الخـلفیة و األمـامـیة مـن أجـل المشـي عـلى السـطه یـساعـده 
آالف األشـعار الـدقـیقة الـمتصلة بـجسمه . و األشـعار مـع الـتوتـر السـطحي لـلماء تـمنع الـعداء مـن الـتبلل . و إذا وضـعت شـامـبو 

على الماء فإن عداء الماء یغوص و ال یمكنه الحركة .    

تستخدم عداءات الماء أرجلها المتوسطة الكبیرة كمجادف للتقدم فوق السطح و تصل لسرعات m/s 1 للقیام بذلك  

بـاخـتصار إن عـداءات الـماء فـي الـواقـع تـقف فـوق الـماء و نـفس اآللـیة مسـتخدمـة بـواسـطة روبـوتـات صـغیرة الـتي یـمكن أن 
تتحرك فوق الماء و طورت من قبل میتین سیتي و مجموعته كما هو مبین في الشكل 128 ( المرجع 131) .  

تـصمیم الـروبـوت مـا یـزال فـي مهـده و ال یـوجـد روبـوت یـمكنه المشـي أو الجـري و ال حـتى بسـرعـة الـجهاز الـحیوانـي الـذي 
یـحالـو تـقلیده . و إن الـربـوتـات ذات الـساقـین ، و هـي الـنوع األكـثر صـعوبـة ، سجـلها مـن حـیث السـرعـة هـو 3.5 طـول سـاقـها فـي 
الـثانـیة و فـي الـحقیقة هـناك سـباق جـاري فـي أقـسام الـروبـوتـات حـیث یـحاول كـل قـسم صـناعـة أول روبـوت أسـرع إمـا بـاألمـتار 
بـالـثانـیة أو  بـطول الـرجـل بـالـثانـیة مـن الـحیوانـات األصـلیة ذات األربـعة ارجـل أو البشـر ذو الـساقـین . الـصعوبـات  فـي تـحقیق 

هدف التطویر تبین كم هو معقد حركة المشي و كیف الطبیعة قد أعطت األحیاء هذه الجملة .  

األرجـل تـشكل الـعدیـد مـن الـمسائـل الـمهمة . الـمهندسـون یـعلمون أن الـدرج هـو مـریـح فـي الـشمي عـلیه إذا كـان طـول كـل درجـة 
  l + 2h = 0.63±0.02 m : إضافة إلى ثابت h یسایو ضعف االرتفاع  l هو

هذا ما یعرف بعالقة الدرج ( التحدي 310s) . لماذا هي صحیحة ؟ 

التحـدي ( 311s ) أكـثر الـحیوانـات لـها عـدد زوجـي مـن األرجـل ، هـل تـعرف اسـتثناء لـذلـك ؟ لـم ال ؟ فـي الـحقیقة یـمكن لـلمرء أن 
یقول  أنه ال یوجد حیوتن لدیه أربعة أرجل ، لماذا هذه هي الحال ؟  

مـن نـاحـیة أخـرى ، كـل الـحیوانـات ذات الـرجـلین تـكون  أرجـل عـلى الـجانـبین ، بـینما أكـثر األنـظمة ذات العجـلتین تـكون وراء 
  ( 312 e تحدي ) بعضها البعض  . لماذا ال یكون بشكل آخر ؟

األرجـل یـمكن أن تـكون محـركـات فـعالـة جـدا . كـما یـبین الـشكل 129  أكـثر الـحیوانـات الـصغیرة یـمكن أن تجـري  بـمقدار حـوالـي 
25 طول جسم بالثانیة . 

  



 !

الشكل 129 المخطط یبین كیف أن سرعة الجري النسبیة تتغیر مع كتلة األنواع الثدییة األرضیة من أجل 142 

نـوع مـختلف . المخـطط أیـضا یـوضـح كـیف أن أداء الجـري یـتغیر أعـلى مـن kg 30  . و إن الـمربـعات الـمطموسـة تـبین 
الـقوارض ، الـمربـعات الـمفتوحـة تـبین الـرئیسـیات ، الـمعینات الـمطموسـة تـبین الجـذعـیات ، الـمعینات الـمفتوحـة الجـرابـیات ، 
الـمثلثات الـمطموسـة الـلواحـم ، الـمثالت الـمفتوحـة مـزدوجـات األصـابـع و الـدوارئ الـمطموسـة مـفردات األصـابـع و الـدوائـر 

المفتوحة الحیوانات المائیة   .  

الـمرجـع 132  : لـلمقارنـة ، ال یـوجـد أي سـیارة تـقریـبا یـمكن أن تـحقق مـثل هـذه السـرعـة . إن الـحیوانـات فـقط الـتي تـزن أكـثر مـن 
حوالي kg 30 ، بما فیها البشر ، هي أبطأ .  

السـیقان أیـضا تـعطي مـساطـر مـسافـة بسـیطة : حـیث عـلیك فـقط أن تـعد الخـطوات . فـي عـام 2006 اكـتشف أن هـذه الـطریـقة 
مسـتخدمـة مـن قـبل أنـواع مـعینة مـن الـنمل مـثل نـمل الصحـراء . ویـمكنها أن تـعد عـلى األقـل 25000 خـطوة ( الـمرجـع 133  ) 
كـما أظهـر مـاتـیاس ویتلینجـر و فـریـقه . و هـذه الـنمل تسـتخدم الـمقدرة عـل إیـجاد أقـصر طـریـق لـتعود لـبیتها حـتى فـي أرض 

الصحراء بال معالم . 

الـمرجـع 134 :  لـماذا یجـري عـداء m 100 بـشكل أسـرع مـن الـناس الـعادیـین ؟ إن دراسـة شـامـلة تـبین أن سـرعـة الـعداء تـعطى 
بالشكل :   

 !

حـیث f الـتواتـر / الـتردد لـلساقـین ، Lstride هـو طـول الخـطوة ، Lc طـول الـتماس وهـو الـطول الـذي یـتقدم بـه الـعداء خـالل الـزمـن 
الـذي تـكون فـیه الـقدم عـلى تـماس مـع األرض و W وزن الـعداء و Fc الـقوة الـمتوسـطة الـتي یـطبقها الـعداء عـلى األرض خـالل 
الـتماس . و یـنتج أن الـتردد f هـو تـقریـبا نـفسه بـالنسـبة لـكل الـعدائـین ، و فـقط الـطریـقة لـكي یـكون الـعداء اسـرع مـن مـنافسـیه هـي 
زیـادة طـول الخـطوة  Lstride . أیـضا طـول الـتماس Lc یـتغیر بـین الـریـاضـیین . زیـادة طـول الخـطوة بـالـتالـي یـتطلب أن یـضرب 

الریاضي األرض بضریات قویة . وهذا ما یفعله التدریب الریاضي للعدائیین . 

ملخص عن النسبیة الغالیلیة  

 األرض تـدور . و الـتسارع هـو صـغیر جـدا بـحیث أنـنا ال نـشعر بـه وسـرعـة الـدوران كـبیرة و لـكننا ال نـشعر بـها ألنـه ال یـوجـد 
طریقة لذلك .  



إن الحـركـة غـیر الـمضطربـة أو الـعطالـیة ال یـمكن أن یـتم الـشعور بـها أو قـیاسـها . و بـالـتالـي مـن المسـتحیل تـمییز الحـركـة عـن 
الـسكون . و الـتمییز بـین الحـركـة و الـسكون یـعتمد عـلى الـمراقـب : حـركـة األجـسام نسـبیة . هـذا یـبین لـماذا أن الـتربـة فـي أسـفل 

أقدامنا تبدو مستقر جدا لنا ، حتى بالرغم من أنها تتحرك بسرعة عالیة في الكون .  

نـظرا ألن الحـركـة نسـبیة ، فـإن قـیم السـرعـة تـعتمد عـلى الـمراقـب . الحـقا حـول نـكتشف أن مـثاال مـن الحـركـة فـي الـطبیعة لـه قـیمة 
سـرعـة غـیر نسـبیة : حـركـة الـضوء . و لـكننا سنسـتمر أوال فـي دراسـة الحـركـة الـمرسـلة عـبر مـسافـة / الـمنقولـة بـدون اسـتخدام أي 

تماس أبدا .   



الفصل السادس  

الحركة الناتجة عن الجاذبیة  

"  أنا أشعر كما لو أن األجسام المیتة تتساقط "دانتي في كتابة الجحیم ، صفحة 142 . 

أول طـریـقة و الـطریـقة األسـاسـیة لـتولـید الحـركـة بـدون أي تـماس الـتي اكـتشفناهـا فـي بـیئتنا هـي االرتـفاع . إن هـطول الـماء ، 
الـثلج ، الـمطر ، وكـرة لـعبتك الـمفضلة و الـتفاحـات الـساقـطة كـلها تـعتمد عـلیها . إنـها أحـد االكـتشافـات األسـاسـیة فـي الـفیزیـاء أن 
االرتـفاع یـملك هـذه الـخاصـة ألن هـناك أثـرا مـتبادال بـین كـل جـسم و األرض . الـجاذبـیة تـنتج تـسارع عـلى طـول یـصل بـین 
مـركـزي ثـقل الـجسم و األرض . الحـظ أنـه مـن أجـل أن تـعطي هـذا الـتصریـح ، مـن الـضروري أن تـدرك أن األرض هـي جـسم 
بـنفس الـشكل الـذي یـكون عـلیه الحجـر أو الـقمر و أن الـجسم نـهائـي و بـالـتالـي یـملك مـركـز  و كـتلة . الـیوم هـذه الـعبارات هـي 

معرفة شائعة ، ولكنها لیست بأي شكل واضحة في الخبرة الشخصیة الیومیة .  

فـي الـعدیـد مـن األسـاطـیر حـول خـلق و تـنظیم الـعالـم مـثل الـواردة فـي اإلنـجیل أو األسـاطـیر الـهندیـة ، األرض لیسـت جـمسا و 
لـكنها كـیان محـدد بـشكل دقـیق ، مـثل جـزیـرة عـائـمة أو مـحاطـة بـالـماء ذات حـدود غـیر واضـحة و طـریـقة غـیر واضـحة لـلتعلیق . 
هـل تسـتطیع أن تـقنع صـدیـقا أن األرض مـدورة و لیسـت مسـطحة ؟   تحـدي s 313 .  هـل یـمكنك أن تجـد طـرحـا بـعیدا عـن 

استدارة األرض لظل األرض المرئي على القمر المبین في الشكل 134 . 

الجاذبیة كحد من الحركة المنتظمة  

إن ال طـریـقة الـفعالـة لـتعریـف الجـذابـیة أو الجـذب بـاخـتصار تظهـر عـندمـا نـالحـظ أنـه ال یـوجـد جـسم حـولـنا یتحـرك عـلى طـول 
خط مستقیم . في الطبیعة ، هناك حد للثبات أو الحركة الثابتة :  

الجاذبیة تمنع الحركة المنتظمة أي تمنع الحركة  الثابتة  و المستقیمة .   -

فـي الـطبیعة ، نـحن ال نـالحـظ أبـدا األجـسام الـتي تتحـرك بسـرعـة ثـابـتة عـلى خـط مسـتقیم . بـالحـدیـث عـن مـفردات الحـركـة : 
الـجاذبـیة تـفرض تـسارع مـن أجـل كـل جـسم مـادي . و جـاذبـیة األجـسام فـي الـبیئة تـحني مـسار الـجسم ، و تـغیر سـرعـته أو كـالهـما 

و هذا الحد له ناحیتین : األولي الجاذبیة تمنع الحركة المنتظمة غیر المحدودة :  

 ---

**   "  أنـا أشـعر كـما لـو أن األجـسام الـمیتة تـتساقـط " دانـتي ألـیجیري ( 1265 فـیرنـتسه – 1321 رافـینا) ، الـشاعـر اإلیـطالـي 
القوي .  



 !

الشكل 130 بعض المفاهیم المهمة عند مراقبة النجوم لیال 

الحركة ال یمكن أن تكون مستقیمة لألبد . الحركة لیست بال حدود . -

سوف نتعلم الحقا ما یعني هذا من أجل الكون ككل . ثانیا ،  

الحركة ال یمكن أن تكون ثابتة و مستقیمة خالل فترات زمنیة قصیرة .  -

بـمعنى آخـر إذا قـسنا بـدقـة كـافـیة ، سـوف نجـد دائـما انحـرافـات عـن الحـركـة الـمنتظمة . ( الـفیزیـائـیون ایـضا یـقولـون أن 
الحـركـة ال تـكون أبـدا عـطالـیة ) . هـذه الحـدود تـطبق ، بـغض الـنظر عـن قـوة الحـركـة و كـم الـجسم المتحـرك هـو حـر عـن 
الـتأثـیر الـخارجـي . فـي الـطبیعة ، الجـذابـیة تـمنع الحـركـة الـثابـتة، الـمنتظمة لـلذرات ، كـرات الـبلیارد ، الـكواكـب ، الـنجوم و 

حتىى المجرات .    

الـجاذبـیة هـي أول تحـدیـد للحـركـة الـتي نـكتشفها فـي الـطبیعة . وسـوف نـكتشف حـدیـن إضـافـیین للحـركـة الحـقا أثـناء مسـیرتـنا .هـناك 
ثـالثـة حـدود / قـیود أسـاسـیة مـوضـحة فـي الـشكل 1 ( صـفحة 8 ) . لـتحقیق وصـف دقـیق للحـركـة نـحن بـحاجـة ألخـذ كـل حـد 

للحركة في الحسبان .  هذا هو هدفنا األساسي في بقیة مغامرتنا .  

الـجاذبـیة تـؤثـر عـلى كـل األجـسام ، حـتى إذا كـانـت بـعیدة عـن بـعضها الـبعض . كـم هـو تـمامـا أثـر الـجاذبـیة عـلى جـسمین بـعیدن عـن 
بعضهما ؟ نسأل الخبراء لقیاس المسافة بین الجسمین : الفلكیین .  

الجاذبیة في السماء  

جـاذبـیة  األرض تـجبر الـقمر عـلى الـدوران حـولـها . جـاذبـیة الـشمس تـجبر األرض عـلى الـدوران حـولـها و هـي تحـدد طـول الـسنة 
. بشكل مشابه جاذبیة الشمس تحدد حركة كل الكواكب األخرى في السماء .  



 !

الشكل 131 الكواكب تعني " الجواالت / المتحركات " . هذه الصورة المركبة تبین الحركة التراجعي لكوكب المریخ في 
السماء – مجموعة األطلس النجمیة هي في أعلى الیسار – عندما یكون الكوكب في الطرف اآلخر من الشمس . الصور 
أخذت بفاصل أسبوع و تم إضافتها لبعضها . الحركة هي إحدى األمثلة العدیدة التي تشرح كلیا بواسطة الجاذبیة الكونیة 

نـحن نـتصور أنـنا واقـعین فـي مـركـز الـشمس و بـالـتالـي نـقول الـكواكـب تـدور حـول الـشمس . الـشمس بـالـتالـي تـمنع الـكواكـب مـن 
الحركة في خطوط مستقیمة و تجبرها على اتخاذ مدارات دائریة تقریبا حولها . هل یمكنك التأكد من هذا ؟  

قـبل كـل شـيء ، بـالـنظر لـلسماء لـیال ، یـمكننا الـتأكـد مـن أن الـكواكـب دائـما تـبقى ضـمن    دائـرة الـفلك ، و هـي قـطاع صـغیر 
ضـمن الـسماء ( صـفحة 221 ) . الخـط الـمركـزي لـدائـرة الـفلك یـعطي مـسار الـشمس و یـعرف بـدائـرة الـبروج فـي الـفلك  ، نـظرا 
ألن الـقمر یـجب أن یـقع عـلیها لـینتج الـكسوف ( صـفحة 223 ) . و هـذا یـبین أن الـكواكـب تتحـرك ( تـقریـبا ) فـي مسـتوي وحـید 

مشترك . *  

لـتعلم الـمزیـد عـن  الحـركـة فـي الـسماء ، فـقد أجـرى الـفلكیون الـعدیـد مـن الـقیاسـات  لحـركـات الـقمر و الـكواكـب . و أكـثرهـا حـرفـیة 
كانت من قبل تیكو براها ** الذي وضع بحث بمقیاس صناعي من أجل الحقائق الفلكیة و تم رعایته من قبل ملكه . 

كـانـت قـیاسـاتـه األسـاس لـلبحث لـمساعـده الـشاب ، الـفلكي األلـمانـي مـن شـفابـیا یـوهـانـس كـیبلر *** الـذي وجـد أول وصـف دقـیق 
لحركة الكواكب ( مجلد III ، صفحة 250 ) .  

 ----

*االرتـفاع الـظاهـري لـدائـرة الـفلك / الـبروج یـتغیر مـع وقـت الـسنة و هـذا هـو سـبب تـغیر الـفصول ، و بـالـتالـي الـفصول هـي تـأثـیر 
للجاذبیة أیضا .  

**تـیكو بـراهـا ( ولـد فـي 1546 فـي سـكانـیا ، تـوفـي فـي 1601 فـي بـراغ ) و هـو فـلكي شهـیر ، بـانـي أورانـي بـورج ، وهـي قـلعة 
فـلكیة . وقـد صـرف تـقریـبا %10 مـن الـناتـج الـقومـي اإلجـمالـي الـدانـماركـي لـبحثه ، الـذي أنـتج أول كـاتـالـوك / دلـیل نـجوم وأول 

قیاسات موضع دقیقة للكواكب  

*** یـوهـانـس كـیبلر ( 1571  فـي فـایـل دیـر شـتادت - 1630 ریجینسـبورج ) درس الـمذهـب الـبروتسـتانـتي و اصـبح مـعلم 
ریـاضـیات ، فـلك و لـغة . وقـد سـاعـد أمـه فـي الـدفـاع عـن نـفسها بـنجاح فـي مـحاكـمة حـیث اتـهمت بـالسحـر . و أول كـتاب لـه فـي 
الـفلك جـعله مـشهورا و اصـبح مـساعـد لـتیكو بـراهـا وبـعد مـوت أسـتاذه ، الـریـاضـي اإلمـبراطـوري . و قـد كـان أول مـن اسـتخدم 

الریاضیات في وصف القیاسات / المراقبات الفلكیة و طرح مفهوم و حقل الفیزیاء الفلكیة / النجمیة  



 !

الشكل 132 حركة الكوكب حول الشمس ، تبین محورها شبه الرئیسي d الذي هو أیضا متوسط فراغي لمسافته عن 
الشمس. 

هـذه لیسـت مـهمة سهـلة كـما تـبین  الـمراقـبة لـلشكل فـي الـشكل 131 . فـي بـحثه الـمضني حـول حـركـات الـكواكـب فـي دائـرة الـفلك ، 
اكـتشف كـیبلر الـعدیـد مـن الـقوانـین ، أي نـماذج أو قـوانـین . حـركـة لـكواكـب تـتبع نـفس الـقواعـد مـؤكـدا أن الـشمس تحـدد مـداراتـها . 

و القوانین األساسیة الثالث هي كالتالي :  

الكواكب تتحرك على مدارات إهلیلجیة ( قطوع ناقصة ) حول الشمس التي تقع في أحد البؤر ( 1906 ) 1.

الكواكب تمسح مساحات متساویة في أزمنة متساویة ( 1609 )  2.

.3  (1916 ) d و المحور شبه الرئیسي T بین فترة المدار T2/d3 كل الكواكب لها نفس النسبة

نتائج كیبلر موضحة في الشكل 132 . العمل المذهل الستنتاج القوانین الثالثة كان ضخما و لم یكن لدى كیبلر آالت حاسبة . 
و تقنیات الحساب التي استخدمها كانت اللوغاریتمات التي قد اكتشفت للتو .  

أي شخص استخدم جداول اللوغاریتمات إلجراء الحسابات یمكن أن یشعر بقدر العمل وراء هذه االكتشافات الثالث .  

أخیرا في عام 1684  كل المراقبات من قبل كیبلر حول الكواكب و األحجار كثفت في نتیجة بسیطة بشكل مدهش من قبل 
الفیزیائي اإلنجلیزي روبرت هوك و بضع علماء آخرین : *  

كل جسم ذو كتلة M یجدب أي جسم آخر تجاه مركزه بتسارع قیمته a تعطى بالشكل :  -

 !

حیث r المسافة من المركز للمركز للجسمین .  

روبـرت هـوك ( 1703- 1635 ) فـیزیـائـي إنجـلیزي مـهم و سـكرتـیر الجـمعیة الـملكیة و بـعیدا عـن اكـتشاف الـعالقـة •
الـتریـبعیة العكسـیة و الـعدیـد مـن الـعالقـات األخـرى ، مـثل قـانـون هـوك  فـقد كـتب أیـضا كـتاب الـمیكروغـرافـیا و أوضـح 

بشكل جمیل دراسة العالم ذو األشیاء الصغیرة  جدا .   



 !

الشكل 133 إثبات أن الكوكب یتحرك في قطع ناقص ( اللون األحمر ) حول الشمس ، بمعرفة  مقلوب مربع المسافة 
للجاذبیة . البرهان – مفصل في النص – یستند إلى العالقة  SP + PF = R و نظرا ألن R ثابت فإن المدار قطع ناقص 

هـذا یـعرف بـالـجاذبـیة الـكونـیة أو الـقانـون الـكونـي لـلجاذبـیة ، ألنـه صـالـح فـي كـل مـن الـسماء و عـلى األرض كـما سنجـد قـریـبا .                
 ! و إن ثـابـت الـتناسـب G یـدعـى بـثابـت الـجاذبـیة ، وهـو أحـد الـثوابـت األسـاسـیة فـي الـطبیعة ، مـثل سـرعـة الـضوء c أو كـم الـفعل 

( صفحة 182 ) . المزید حول G سنبینه قریبا . 

إن أثـر الـجاذبـیة بـالـتالـي یـتناقـص مـع تـزایـد الـمسافـة ، واألثـر یـعتمد عـلى مـقلوب مـربـع الـمسافـة للجسـیم الـمعتبریـن . إذا كـان 
الـجسمین صـغیریـن مـقارنـة مـع الـمسافـة r ، أو إذا كـنا كـرویـین ، الـعالقـة (39 ) تـكون صـحیحة كـما هـي ومـن أجـل األشـكال غـیر 

الكرویة فإن التسارع یحسب بشكل منفصل من أجل كل جزء من الجسمین و بعدها تجمع القیم معا . 

الـمرجـع 146  : لـماذا الـمدار الـكوكـبي الـعادي قـطع نـاقـص ؟ أبسـط حـجة مـعطاة فـي الـشكل 133 . نـحن نـعلم أن الـتسارع الـناجـم 
                  . E < 0  لـه طـاقـة ثـابـتة m و نـحن نـعلم أیـضا أن الـجسم فـي الـمدار ذو الـكتلة . a = G M/r2   عـن الـجاذبـیة یـتغیر بـالـشكل
و بـالـتالـي یـمكن أن نـرسـم ، حـول الـشمس دائـرة ذات نـصف قـطر R = - G M m /E الـتي تـعطي أكـبر مـسافـة الـتي یـمكن 

للجسم ذو الطاقة E أن یبعد بها  عن الشمس .  

اآلن نـرسـم مـوضـع الـكوكـب P عـلى هـذه الـدائـرة و بـالـتالـي ننشـيء الـموضـع C و بـالـتالـي تـعكس C  عـلى طـول مـماس لـلوصـول 
للموضع F و هذا الموضع األخیر F ثابت في الفضاء / الفارغ و الزمنة ، كما تبین الفرضیة البسیطة .  

( هـل یـمكنك إیـجاده ؟ ) ( تحـدي  ؟ ) ( تحـدي s 314 ) . بـالـنتیجة الـشكل ، مجـموع الـمسافـة SP + PF هـو ثـابـت فـي الـزمـن                    
و یـعطى بـنصف الـقطر    R = - G M m /E . نـظرا ألن مجـموع الـمسافـة ثـابـت فـإن الـمدار هـو قـطع نـاقـص ألن الـقطع 
الـناقـص بـدقـة هـو الـمنحني الـذي یظهـر عـندمـا یـكون هـذا المجـموع ثـابـتا . ( تـذكـر أن الـقطع الـناقـص یـمكن أن یـرسـم بـواسـطة 
قـطعة حـبل بهـذه الـطریـقة ) . الـنقطة F  مـثل الـشمس هـي محـرق الـقطع الـناقـص . إن الـرسـم بـالـتالـي یـبین أن حـركـة الـكوكـب 



تـعرف محـرقـین و تـتبع مـدارا قـطعیا نـاقـصا محـددا بمحـرقـین . و بـاخـتصار ، فـقد اسـتنتجنا أول قـانـونـین لـكیبلر  مـن عـالقـة 
الجاذبیة العامة.  

ثـانـون كـیبلر الـثانـي ، حـول الـمساحـات الـممسوحـة الـمتساویـة یـقتضي أن الـكواكـب تتحـرك بـشكل أسـرع عـندمـا تـكون قـرب 
الشمس . و هي طریقة بسیطة للقول بمصونیة كمیة الحركة الزاویة . ( تحدي e 315 ) . ما الذي یقوله الثانون الثالث ؟ 

  . (  316 s تحدي ) هل یمكنك تأكید أیضا القانون الثاني و الثالث لكیبلر  الناتجة من عالقة هوك للجاذبیة العامة ؟

إن نشـر هـذه الـنتیجة – الـتي كـانـت واضـحة لـهوك – كـانـت إحـدى إنـجازات نـیوتـن . حـاول تـكرار هـذا اإلنـجاز ، سـتبین لـك لـیس 
فقط الصعوبات و لكن أیضا إمكتنیات الفیزیاء ، و المتعة التي تعطیها األلغاز .  

قـام نـیوتـن بحـل هـذه األلـغاز بـواسـطة رسـوم هـندسـیة – بـالـرغـم أن هـذا تـم بـشكل مـعقد . و مـن الـمعروف جـیدا أن نـیوتـن لـم یـكن 
قادرا على كتابة ، بشكل منفصل ، معادالت تفاضلیة في وقت نشره لنتائجه حول الجاذبیة ( المرجع 28 ) .  

فـي الـحقیقة إن مـفهوم نـیوتـن و طـرق الـحساب كـانـت ضـعیفة . ( أضـعف مـما هـو لـدیـك ) . و الـریـاضـي اإلنجـلیزي جـودفـري 
هـاردي *  قـال بـأن اإلصـرار عـلى اسـتخدام تـكامـل نـیوتـن و الـمفهوم الـتفاضـلي ، بـدال مـن الـطریـقة األولـى و األفـضل مـا یـزال 

شائعا الیوم بسبب منافسه لیبنیتز – الذي أدى لترك الریاضیات اإلنجلیزیة بمائة عام .     

الـنتیجة ، إن كـیبلر ، هـوك و نـیوتـن أصـبحوا مـشهوریـن ألنـهم وضـعوا نـظام لـوصـف الحـركـة الـكوكـبیة . و قـد بـینوا أن كـل 
الحـركـة الـناتـجة عـن الـجاذبـیة تـتبع نـفس الـوصـف ، الـمسافـة الـتربـیعیة العكسـیة . و لهـذا السـبب فـإن عـالقـة مـربـع الـمسافـة العكسـي 

a = G M/ r2 یعرف بالقانون العام للجاذبیة .  

و تحقیق هذا التوحید لوصف الحركة بالرغم من كونه ذو أهمیة عملیة قلیلة ، فقد كان محتفى به بشكل عام واسع  

السبب الرئیسي كان الفرضیات المسبقة و األحكام و الخیاالت المرتبطة بعلم الفلك .  

فـي الـحقیقة ، عـالقـة مـربـع الـمسافـة تشـرح الـعدیـد مـن الـظواهـر اإلضـافـیة . و هـي تشـرح حـركـة و شـكل درب الـتبانـة و المجـرات 
األخـرى ، حـركـة الـعدیـد مـن ظـواهـر الـطقس ، و تشـرح لـماذا تـملك األرض جـوا / غـالفـا جـویـا و لـكن ال یـمكلك الـقمر ذلـك ( هـل 

    . (  317 s تحدي ) ( یمكنك شرح هذا

جاذبیة األرض  

تـبعیة الـمربـع العكسـي لـتسارع الـجاذبـیة غـالـبا ، و لـكن بـشكل غـیر صـحیح ، بـعرف بـقانـون نـیوتـن فـي الـجاذبـیة . و فـي الـحقیقة 
إن الـساحـر و الـفیزیـائـي اسـحق نـیوتـن أثـبت بـشكل أكـثر أنـاقـة مـن هـوك الـعالقـة الـمتفق عـلیها مـن قـبل كـل الـمراقـبات الـفلكیة              
و األرضـیة و لـكن قـبل كـل شـيء ، نـظم حـملة الـعالقـات الـعامـة األفـضل  الـتي ادعـى فـیها بـشكل زائـف أن أصـل هـذه الـفكرة                

( المرجع 136 ) .  

نشـر نـیوتـن إثـباتـا بسـیطا یـبین أن وصـف الـجاذبـیة الـفلكیة أیـضا یـعطي وصـفا صـحیحا لـألحـجار الـتي تـرمـى فـي الـهواء ، و تـسقط 
عـلى أرض اإللـه . و لـتحقیق هـذا فـقد قـارن الـتسارع am لـلقمر مـع تـسارع األحـجار g و  النسـبة بـین هـذیـن الـتسارعـین ، تـتوقـع 

عالقة مربع المسافة قیمة g/am = d2m / R2 حیث dm مسافة القمر و R نصف قطر األرض . 

 --

*جـودفـري هـارولـد هـاردي ( 1947-1877 ) نـظري أعـداد مـهم ، و مـؤلـف الـكتاب الشهـیر دفـاع ریـاضـي و قـد اكـتشف ایـضا 
الریاضي الهندس الشهیر سیرنیفازا رامونجان و أتي به إلى بریطانیا . 



 !

الشكل 134 كیفیة مقارنة نصف قطر األرض مع القمر خالل الكسوف الجوئي القمري 

مـسافـة الـقمر یـمكن قـیاسـها بـواسـطة الـعالقـات الـمثلثیة ، و مـقارنـة مـوضـع الـقمر مـقابـل خـلفیة نجـمیة مـن نـقطتین مـختلفتین عـلى 
g /am = 3.6 . تـبعا لـلموضـع الـمداري لـلقمر ، بـحیث أن مـتوسـط النسـبة dm  / R = 60 ± 3 األرض * . و الـنتیجة هـي أن
103  و الـتي تـتوقـع مـن الـجاذبـیة الـعامـة .  لـكن كـال الـتسارعـین بـمكن قـیاسـهما مـباشـرة . عـلى سـطح األرض ـ األحـجار تـخضع 

لتسارع ناتج عن الجاذبیة بمقدار g = 9.8 m/s2  كما هو محدد بقیاس الزمن الذي تحتاجه الحجارة لتسقط مسافة معینة. 

am = dm(2π/ فـي حـال الحـركـة الـدائـریـة – وهـذا صـحیح تـقریـبا هـنا – نـحصل ، a =dv/dt بـالنسـبة لـلقمر ، تـعریـف الـتسارع
T)2 حیث T = 2.4 Ms هو زمن الذي یستغرقه القمر لدورة واحدة حول األرض . **  

 dm = 0.38 بـحیث أن مـسافـة األرض – الـقمر الـمتوسـطة هـي ، R = 6.4 Mm قـیاس نـصف قـطر األرض *** یـعطي
Gm و بالتالي یحصل المرء على g/am = 3.6 . 103 ، و  هذا متفق مع التوقع أعاله .  

 --

*أول قـیاس دقـیق – لـكن لـیس األول – تـم فـي عـام 1752 مـن قـبل الـفلكي الـفرنسـي ال النـد و ال كـاي الـلذیـن بـنفس الـوقـت قـاسـا 
موضع القمر المشاهد من برلین و من لو كاب . 

 v =dx/dt هـو v هـذه الـعالقـة لـلتسارع الـجابـذ مسـتنتجة بـمالحـظة أنـه مـن أجـل جـسم فـي حـركـة دائـریـة فـإن مـقدار السـرعـة  **
یـعطى بـالـشكل v = 2πr/T . إن رسـم الـشعاع v عـبر الـزمـن یـعرف بـالـهودوغـراف ( مخـطط الحـركـة ) الـذي یـبین أنـه 
یـتصرف تـمامـا مـثل مـوضـع الـجسم  ( تحـدي  ( تحـدي s 318) . و بـالـتالـي قـیمة الـتسارع a = dv/dt تـعطى بـالـعالقـى الـموافـقة 

 . a = 2πv/T وهي

***هـذه أصـعب مـقدار تـقیسه بـنفسك . الـطریـقة األكـثر إدهـاشـا لتحـدیـد حجـم األرض هـي كـالـتالـي ( الـمرجـع 137) : راقـب 
غـروب الـشمس فـي حـدیـقة الـمنزل ،  بـینما تـمسك بـساعـة تـوقـیت فـي یـدك ، شـغل الـموقـت و اركـض ألعـلى الـبیت . وهـناك مـا 
 h قـس ارتـفاع الـمسافـة . t تـزال الـشمس مـرئـیة  ، اوقـف الـمؤقـت  عـندمـا یـختفي آخـر شـعاع مـن الـشمس ثـانـیة وسجـل الـزمـن
 k=378.106 حـیث R = k h/ t2 نـصف قـطر األرض مـعطى بـالـشكل .( 319s تحـدي ) لـموضـعي الـعین عـند مـراقـبة الـشمس

  . s2



الـمرجـع 138 : هـناك أیـضا طـریـقة بسـیطة لـقیاس الـمسافـة إلـى الـقمر ، حـالـما یـكون حجـم األرض مـعلومـا . خـذ صـورة لـلقمر 
عـندمـا یـكون فـي كـبد الـسماء ، و سـمها زاویـة الـسمت θ أي زایـوتـه مـع الـشاقـول . و خـذ صـورة أخـرى لـلقمر بـعد بـضع سـاعـات 

عندما یكون تماما فوق األفق .  

صـفحة 69 : فـي هـذه الـصورة ، عـلى خـالف الخـداع الـبصري الـمعروف ، یـكون الـقمر أصـغر ، ألنـه أبـعد . بـواسـطة رسـم 
یصبح سبب هذا فورا واضحا . إذا كانت q نسبة  نصفي القطر الزاویین  فإن مسافة األرض – القمر dm تعطى بالعالقة  

  . ( 320 s تحدي ) استمتع بإیجاد استنتاجه من الرسم . !

اإلمكانیة أألخرى هي تحدید حجم القمر بمقارنته مع حجم الظل . األرض ، خالل الكسوف القمري مبینة في الشكل 134  

السمافة للقمر تحسب بالتالي من حجمه الزاوي و هي حوالي 0.5° .  

 !

الشكل 135 منظر فیزیائي و فني لهبوط القمر : مخطط من قبل كریتسیان هویغنیز ( لیس وفق المقیاس ) و تمثال رخامي 
من قبل أوغست  روبین . 

بـواسـطة هـذا الـحساب الـقمري الشهـیر بـینا بـالـتالـي أن خـاصـة الـمربـع العكسـي لـلجاذبـیة فـعال تـصف حـركـة الـقمر و حـركـة 
 . ( 321 s تحدي ) . لألرض GM األحجار . و یمكنك أن تستنتج قیمة الجداء

بـالـتالـي الـجاذبـیة الـعامـة تـصف كـل الحـركـة الـناتـجة عـن الـجاذبـیة – كـال مـن عـلى األرض و الـسماء . و هـذا كـان خـطوة مـهمة 
تـجاه الـتوحـید لـلفیزیـاء . و قـبل هـذا االكـتشاف ، مـن مـراقـبة أنـه عـلى األرض كـل الحـركـة فـي الـنهایـة تـصبح سـاكـنة بـینما فـي 
الـسماء كـل الحـركـة مخـلدة ، و قـد اسـتنتج أرسـطو والـعدیـد مـن اآلخـریـن أن الحـركـة فـي الـعالـم تـحت الـقمري لـها خـواص مـختلفة 
عـن الحـركـة عـبر الـعالـم الـقمري . و الـعدیـد مـن الـمفكریـن انـتقدوا هـذا الـتمییز بـشكل خـاص الـفیلسوف و عـمید جـامـعة بـاریـس 

جان بوریدان .* ( المرجع 139 ) . و إن حساب القمر كان كان النتیجة األكثر أهمیة التي تبین أن هذا التمییز خاطئ  

هذا هو سبب تسمیة عالقة هوك (39 ) بالجاذبیة العامة .     

الـجاذبـیة الـعامـة تـسمح لـنا بـاإلجـابـة عـلى سـؤال قـدیـم آخـر . لـماذا ال یـقع الـقمر مـن الـسماء ؟ حـسنا ، الـمناقـشة الـسابـقة تـبین أن 
الـسقوط هـي حـركـة نـاتـجة عـن الـجاذبـیة . و بـالـتالـي ، الـقمر فـعال یـسقط ، مـع حـالـة شـاذة بـدال مـن كـونـه یـسقط بـاتـجاه األرض فـإنـه 

یسقط باستمرار حولها . الشكل 135 یوضح الفكرة . القمر یخطئ األرض باستمرار .** 

القمر لیس الجسم اللوحید الذي یسقط حول األرض یبین الشكل 137   جسما آخر .  

 --

* جان بوریدان ( 1366-1295) كان أیضا أول المفكرین ناقشوا دوران األرض حول محورها  



**الـطریـقة األخـرى لـبیان ذلـك هـو اسـتخدام جـواب الـفیزیـائـي الـهولـندي كـریسـتیان هـویـجنیز ( 1695-1269 )و الـقمر ال یـسقط 
من السماء بسبب التسارع النابذ . كما هو مشروح في الصفحة 161 هذا الشرح غالبا ال یعترف به في الجامعات .  

الـمرجـع  140 : هـناك مـسألـة جـمیلة مـتصلة بـالـطرف األبسـر مـن الـشكل: أي الـنقاط عـلى سـطح األرض یـمكن أن تـصاب 
بإطالق من جبل ؟ و أي النقاط یمكن أن تصاب باإلطالق أفقیا ؟  

 !

الشكل 136 نواس ثاني دقیق بالتالي طوله 1m ، تقریبا في الطرف العلوي ، حجرة الخالء التي تعوض التغیرات في 
الضغط الجوي ، باتجاه النهایة السفلى ، البنیة الواسعة التي تعوض تغیرات درجة الحرارة لطول النواس ، عند القعر 

النهائي ، اللولب الذي یعوض التغیرات الموضعیة هي حوالي 1s بالشهر . 



 !

الشكل 137 رجل في المدار ال یشعر بوزنه ، الغالف الجوي األزرق ، یشعر بذلك  

الجدول 26 بعض القیم المقاسة للتسارع الناتجة عن الجاذبیة 

  G & g : خواص الجاذبیة

الـصفحة 77 : الـجاذبـیة تسـتدعـي أن مـسار الحجـر لـیس قـطعا زائـدا ، كـما بـینا سـابـقا  لـكن فـي الـواقـع قـطع نـاقـص حـول مـركـز 
األرض . وهـذا یحـدث تـمامـا لـنفس السـبب الـذي تتحـرك بـعه الـكواكـب فـي قـطع نـاقـص حـول الـشمس ( صـفحة 177 ). هـل 

تستطیع تأكید هذه العالقة ؟  

الـجاذبـیة الـعامـة تـسمح لـنا بـفهم قـیمة الـتسارع الـمحیر  g = 9.8 m/s2 الـتي صـادفـناهـا فـي الـمعادلـة ( 6) . الـقیمة نـاتـجة عـن 
العالقة :  

القیمةالمكان

m/s2 9.83القطبین

m/s2 9.8215343تروندهایم 

m/s2 9.8139443هامبورغ

m/s2 9.8072914میونیخ

m/s2 9.8034755روما

m/s2 9.78خط اإلستواء

m/s2 1.6القمر 

m/s2 273الشمس 



 !

العالقة بمكن استنتاجها من المعادلة (39 ) ، الجاذبیة العامة بأخذ أن األرض كرویة .  

 g مـن الـواضـح أن قـیمة . G بـالـتالـي تـنتج مـن حجـم األرض ، كـتلتها ، و ثـابـت الـجاذبـیة الـعام g إن الـتسارع الـیومـي لـلجاذبـیة
هـي تـقریـبا ثـابـتة عـلى سـطح األرض  ، كـما هـو مـبین فـي الجـدول 26 ، ألن األرض هـي تـقریـبا كـرة . الـعالقـة (40 ) أیـضا 
تفسـر لـماذا g تـصبح أصـغر عـندمـا یـرتـفع اإلنـسان أعـلى مـن األرض و االنحـرافـات  لـشكل األرض عـن الـكرویـة تشـرح لـماذا 
تـكون g مـختلفة عـند الـقطبین و أعـلى عـند الـقسم المسـطح . ( لـماذا سـتكون قـیمة g  عـلى الـقمر ؟ عـلى الـمریـخ ؟ عـلى 

المشتري ؟ )  

( تحـدي 323s ) . بـالـمناسـبة مـن الـممكن إیـجاد آلـة بسـیطة ، غـیر الـیو یـو الـتي تـبطئ  الـتسارع الـفعال لـلجاذبـیة بـقدر مـعلوم ، 
بـحیث أن الـمرء یـمكن أن یـقیس قـیمتها بـشكل أكـثر سـهولـة . هـل یـمكنك تـخیل هـذه اآللـة ؟ ( تحـدي هـل یـمكنك تـخیل هـذه اآللـة ؟ 

 . ( 324 s تحدي )

الحـظ أن الـقیمة 9.8 هـي تـقریـبا π2  وهـذا لـیس مـصادفـة : الـمتر تـم اخـتیاره بـحیث یـقوم بهـذا بـشكل صـحیح ( تـقریـبا) . إن 
الـدور T لـنواس مـتأرجـح أي تـأرجـح جـیئة و ذهـابـا یـعطى بـالـشكل * ( تحـدي تـأرجـح جـیئة و ذهـابـا یـعطى بـالـشكل * ( تحـدي 

 (325 s

 !

حیث l هو طول النواس و g = 9.8 m/s2 هو تسارع الجاذبیة .  

( یـفترض أن  الـنواس مـكون مـن كـتلة مـصغوطـة مـتصلة بـخیط ذو كـتلة مـهملة ) . زمـن الـتذبـذب لـنواس یـعتمد فـقط عـلى طـول 
الخیط و على g و بالتالي الكوكب واقع علیها .  

  2 m /s 2 =9.869 604 09 m/s2 π  كان تماما g فإن قیمة التسارع العادي ، T/2 = 1s إذا كان المتر معرفا بحیث  أن

فـي الـحقیقة ، هـذا كـان أول مـقترح لـتعریـف الـمتر ، وقـد صـنع فـي عـام 1673 مـن قـبل هـویـجنیز و كـررت فـي 1790 مـن قـبل 
تـالـیرانـد ، ولـكن رفـضت مـن قـبل الـمؤتـمر الـذي عـرف الـمتر بسـبب الـتغیرات فـي قـیمة g مـع الـموضـع الـجغرافـي ، و تـغیرات 
نـاتـجة عـن درجـة الحـرارة لـطول الـنواس و حـتى تـغیرات ضـغط الـهواء الـتي أدت ألخـطاء الـتي هـي كـبیرة جـدا لـتعطي تـعریـف 

بدقة مفیدة . ( بدال من ذلك هذه التأثیرات یجب أن تصحح في ساعات النواس ، كما هو مبین في الشكل 136 ) .  

أخـیرا ، وضـع الـمقترح لـتعریـف الـمتر بـأنـه 000 000 1/40 مـن مـحیط األرض عـبر الـقطبین و هـذا مـا یـعرف بـالـمیریـدیـان                   
( األوج )  . هـذا الـمقترح كـان تـقریـبا مـطابـقا – و لـكنه أكـثر دقـة مـن – مـقترح الـنواس . تـعریـف األوج لـلمتر تـم اعـتماده بـالـتالـي 
مـن قـبل الجـمعیة الـوطـنیة الـفرنسـیة بـتاریـخ 26 آذار 1791 ، بـبیان أن األوج یـمر تـحت أقـدام كـل كـائـن بشـري ، و كـل األوج 

متساویة ( على أن المسافة من خط االستواء إلى القطبین لیست Mm 10 تماما ، وهذه قصة غریبة ( المرجع 141) . 

أحـد الـجغرافـیین الـلذیـن حـددا حجـم أول مسـطرة مـتریـة كـان غـیر نـزیـه . و الـبیانـات الـتي أعـطاهـا فـي قـیاسـه – الـطریـقة الـعامـة 
المبینة في الشكل 138 – تم تصنیعها . و بالتالي أول مسطرة  متر رسمي كانت أقصر مما یجب أن تكون علیه ) .  

بـاالسـتمرار فـي شـرحـنا لـتسارع الـجاذبـیة g یـمكننا مـا نـزال أن نـسأل : لـماذا یـكون لـألرض كـتلة و حجـم الـذي لـها ؟ و لـماذا 
یـكون لـ G قـیمة الـتي هـي عـلیها ؟ أول سـؤال یـسأل عـن تـاریـخ المجـموعـة الشمسـیة ، مـا یـزال بـال إجـابـة وهـو مـوضـوع بـحث 

  . B والسؤال الثاني مطروح في الملحق

إذا كـانـت الـجاذبـیة فـعال عـامـة و إذا كـانـت كـل األجـسام فـعال تجـذب بـعضها الـبعض و الـتجاذب ایـضا یحـدث أیـضا بـین أي 
جسمین في الحیاة الیومیة  



الـجاذبـیة یـجب أیـض أن تـعمل یـشكل جـانـبي . و هـذا فـي الـواقـع هـو الـحال ، حـتى بـالـرغـم مـن أن الـتأثـیرات صـغیرة جـدا ز فـي 
الـواقـع الـتأثـیرات تـكون صـغیرة جـدا بـحیث تـقاس فـقط بـعد فـترة طـویـلة مـن تـوقـعها  مـن الـجاذبـیة الـعامـة .مـن نـاحـیة أخـرى قـیاس 

هذا األثر هو الطریقة الوحیدة لتحدید ثابت الجاذبیة G . لنرى كیف نقوم بذلك . 

 ---

*الـعالقـة (41) ذات قـیمة بـشكل أسـاسـي مـن أجـل كـل مـا هـو مـفقود / نـاقـص . دور الـنواس ال یـعتمد عـلى كـتلة الـجسم 
الـمتأرجـح . بـاإلضـافـة لـذلـك دور الـنواس ال یـعتمد عـلى الـمطال . ( هـذا صـحیح طـالـما أن زاویـة الـتذبـذب هـي أصـغر مـن حـوالـي 

 ( 15°

اكـتشف غـالـیلیو كـطالـب عـند مـراقـبة ثـریـا مـعلقة بـحبل طـویـل فـي قـبة بـیزا . بـاسـتخدام نـبضات قـلبه كـساعـة وجـد حـتى أنـه بـالـرغـم 
من أن مطال التأرجح یصغر أكثر و أكثر فإن الزمن من أجل التأرجح بقي نفسه .   

الـساق تتحـرك مـثل الـنواس ، عـندمـا یمشـي الـمرء بـشكل طـبیعي . لـماذا عـندمـا یمشـي الـناس األطـول قـامـة بـشكل أسـرع ؟ هـل 
  . ( 326 s تحدي ) العالقة أیضا صحیحة بالنسبة للحیوانات ذات األحجام المختلفة ؟

 !

الشكل 138 القیاسات التي تؤدي لتعریف المتر 



نـالحـظ أن قـیاس ثـابـت الـجاذبـیة G أیـضا هـو الـطریـقة الـوحـیدة لتحـدیـد كـتلة األرض . و أول مـن فـعل ذلـك فـي عـام 1798 كـان 
الـفیزیـائـي اإلنجـلیزي هـنري كـافـیندیـش ، وقـد اسـتخدم اآللـة ، األفـطار و طـریـقة جـون مـایـكل الـذي تـوفـي عـند مـحاولـة إجـراء 

التجریة . سمى مایكل و كافیندیش * هدف و نتیجة تجاربهما " وزن األرض " . 

فـكرة مـایـكل كـانـت تـعلیق إلـى مـقبض أفـقي ، ذو كـتلتین فـي الـنهایـة و فـي نـهایـة سـلك مـعدنـي طـویـل . و بـعدهـا وضـع كـتلتین 
إضافیتین كبیرتین في نهایتي المقبض مع تجنب أي تیارات هوائیة ، و قاس مقدار دوران المقبض .  

یبین الشكل 139 كیفیة تكرار هذه التجربة في قبو منزلك ، و الشكل 140كیفیة إجراءها عندما یكون لدیك میزانیة أكبر . 

قیمة ثابت الجاذبیة G الذي وجد في أشكال أكثر تعقدیا من تجربة مایكل – كافیندیش هي :  

 !

تجـربـة  كـافـیندیـش كـانـت بـالـتالـي أول مـا أكـدت أن الـجاذبـیة أیـضا تـعمل جـانـبیا . و التجـربـة أیـضا سـمحت بـاسـتنتاج كـتلة األرض 
M مـن نـصف قـطرهـا R و الـعالقـة g = GM/R2 ( التحـدي ( التحـدي 328e  ) بـالـتالـي التجـربـة أیـضا سـمحت بـاسـتنتاج 
الـكثافـة الـمتوسـطة لـألرض . أخـیرا ، كـما سـنرى الحـقا ، هـذه التجـربـة تـثبت ، إذا أبـقینا فـي ذهـننا أن سـرعـة الـضوء منتهـیة و 

ثابتة ، فإن الفضاء یكون منحني ( المجلد II ، صفحة 122 ) . كل هذا یتحقق بإعداد بسیط .  

 ---

هـنري كـافـیندیـش ( ولـد فـي 1731 فـي نـیس ، و تـوفـي 1810 فـي لـندن ) كـان مـن أعـظم عـباقـرة الـفیزیـاء و هـو شـخص غـني ، 
مـتوحـد ، كـاره لـلنساء ، لـم یـتزوج و عـاش فـي عـزلـة وقـد وجـد الـعدیـد مـن قـوانـین الـطبیعة ، ولـكنه لـم ینشـرهـا أبـدا . ولـو قـام بهـذا 

و لكان اسمه سیعرف أكثر بكثیر . جون مایكل ( 1793-1724 ) كان قسا في الكنیسة ، جیولوجیا و فلكیا هاویا .    



 !

الشكل 139 تجارب منزلیة تسمج بتحدید ثابت الجاذبیة G ، وزن األرض و تثبت أن الجاذبیة أیضا تعمل بشكل جانبي و 
تبین أن الجاذبیة تحني الفضاء . الصورة العلویة الیسرى و الیمنى ، توازن الشد یتم من الرغوة و القصدیر بواسطة كتل 

كرویة ككتل مثبتة ، وسط الیمین ، توازن الشد للخشب و الرصاص ، حیث األحجار ككتل ثابتة ، تتابع زمني یبین كیف أن 
األحجار تجذب الرصاص . 

المرجع 142  :  وجد كافیندیش أن كثافة كتلة األرض تبلغ 5.5 مرة كثافة الماء . و هذه كانت نتیجة مدهشة ألن الصخر 
     . (  329 e تحدي ) كثافته فقط 2.8 مرة كثافة الماء . ما هو أصل قیمة الكثافة العالیة ؟

نالحظ أن G لها قیمة صغیرة . لقد ذكرنا أعاله أن الجاذبیة تحد من الحركة . و في الحقیقة ، یمكننا كتابة عالقة الجاذبیة 
العامة بالشكل التالي :   

 !



 !

الشكل 140 تجربة توازن الشد الدقیق الحدیثة تقیس ثابت الجاذبیة ، المجراة في جامعة واشنطن 

 !

الشكل 141 الكمون و التدرج المنظور إلیه من أجل بعدین فراغیین 

الـجاذبـیة تـمنع الحـركـة الـمنتظمة . فـي الـحقیقة یـمكننا أن نـقول الـمزیـد : الـجاذبـیة هـي أصـغر تـأثـیر مـمكن لـلبیئة عـلى جـسم 
متحـرك . كـل الـتأثـیرات األخـرى الـتي تحـدث تـضاف لـلجاذبـیة . لـكن لـیس مـن السهـل الـتعبیر عـن هـذا بـعالقـة بسـیطة . ( تحـدي 

 . (  330 d



الـجاذبـیة بـین األجـسام الـیومـیة هـي ضـعیفة , مـثال الـشخصین الـمتوسـطین الـمتباعـدیـن مـسافـة 1m عـن بـعضهما یـشعران 
بـالـجاذبـیة تـجاه بـعضهما الـبعض هـي اقـل مـما هـو عـلیه لـذبـابـة شـائـعة تحـط عـلى الجـلد ( التحـدي هـي اقـل مـما هـو عـلیه لـذبـابـة 
شـائـعة تحـط عـلى الجـلد ( التحـدي 331s ) . لـذا فـإنـنا عـادة ال نـالحـظ الـتجاذب ألنـاس آخـریـن . و عـندمـا نـالحـظه یـكون أقـوى 
بـكثیر مـن ذلـك . إن قـیاس G بـالـتالـي یـثبت أن الـجاذبـیة ال یـمكن أن تـكون السـبب الـحقیقي وراء حـب الـناس بـعضهم الـبعض 
وأیـضا أن الـتجاذب الـعاطـفي لـیس ذو مـنشأ جـاذبـي و لـكنه مـن مـصدر مـخالـف . األسـاس الـفیزیـائـي لـلحب سـیدرس الحـقا فـي 

مسیرتنا و هو یعرف بالكهرطیسیة . ( المجلد III  ، صفحة 15 ) . 

الكمون الجاذبي / كمون الجاذبیة  

 .φ الجاذبیة لها خاصة مهمة : كل تأثیرات الجاذبیة أیضا توصف من قبل كمون قابل للمالاقبة وهو كمون الجاذبیة

وبالتالي علینا إیجاد عالقة بسیطة  بحیث أن التسارع یعطى بواسطة تدرج كموني  

 !

الـتدرج هـو مجـرد مـصطلح دال عـلى الـمیل عـلى طـول اتـجاه منحـدر  . الـتدرج یـعرف مـن أجـل أي نـقطة عـلى الـمیل ، و هـو 
كـبیر مـن أجـل االنحـدار و صـغیر مـن أجـل التسـطح . و یشـیر الـتدرج إلـى اتـجاه التسـلق / الـصعود األكـثر انحـدارا كـما هـو مـبین 
! و یــلفظ " نــابــال " و یــعرف ریــاضــیا عــن طــریــق الــعالقــة :  فــي الــشكل 141 . و الــتدرج یــختصر بــالــرمــز 

! * . اإلشـارة الـسالـبة فـي (44 ) مـضافـة اصـطالحـا ، مـن أجـل أن 
یـكون هـناك قـیم كـمون أعـلى عـند ارتـفاعـات أعـلى . و فـي الـحیاة الـیومـیة ، عـندمـا الـشكل الـكروي لـألرض یـكون مـهمال ، فـإن 

كمون الجاذبیة یعطى بالشكل :   

 !

الـكمون φ هـو مـقدار مـهم ، حـیث أن عـدد وحـید فـي كـل مـوضـع فـي الـفراغ یـمكننا أن نـصف الـنواحـي الـشعاعـیة لـتسارع 
الـجاذبـیة .و هـو یـعطي تـلقائـیا أن الـجاذبـیة فـي نـیوزیـلندة تـعمل فـي االتـجاه الـمعاكـس فـي بـاریـس . و بـاإلضـافـة لـذلـك یـطرح 

الكمون إضافة   

ما یعرف بالطاقة الكمونیة U بوضع :  

 !

و بالتالي یسمح بتحدید التغیر في الطاقة الحركیة T لجسم ساقط من النقطة 1 إلى النقطة 2 عن طریق :  

 !

بـمعنى آخـر ، فـإن الـطاقـة الـكلیة ، الـمعرفـة كمجـموع الـطاقـة الحـركـیة و الـكامـنة تـكون مـصونـة فـي الحـركـة بسـبب الـجاذبـیة و هـذه 
خاصة ممیزة للجاذبیة . الجاذبیة تصون الطاقة و كمیة الحركة .  

الـصفحة 110 : لیسـت كـل الـتسارعـات یـمكن اسـتنتاجـها مـن الـكمون ، الجـمل ذات هـذه الـخاصـة تـعرف بـأنـها مـصونـیة . الـمراقـبة 
تبین أن التسارعات بسبب االحتكاك لیست مصونة , و لكن التسارعات الناتجة عن الكهرطیسیة مصونة . 



بـاخـتصار ، یـمكننا أن نـقول إمـا أن الـجاذبـیة یـمكن وصـفها بـالـكمون أو نـقول أنـها تـصون الـطاقـة و كـمیة الحـركـة . إن طـاقـة 
الكمون للجسم عند ارتفاع h تعطى بالشكل :  

 !

لـلحصول عـلى تـقدیـر لـمقدار الـطاقـة فـإن هـذا هـو جـواب عـلى الـسؤال الـتالـي . السـیارة ذات الـكتلة Mg 1 الـتي تـسقط مـن عـلى 
جـرف بـارتـفاع m 100 . كـم مـقدار الـماء الـممكن تـسخینه مـن نـقطة التجـمد إلـى نـقطة الـغلیان بـواسـطة طـاقـة السـیارة ؟ ( تحـدي 

  . ( 332 s

 --

! لـها مـعنى مـختلف بـشكل  ! تـلفظ 'd' ألنـه فـي هـذه الـحاالت الـعالقـة  ! - حـیث  فـي مـیل ذو بـعدیـن أو أكـثر یـكتب 
طفیف . التفاصیل تقع خارج مجال هذا الكتاب .    

شكل األرض  

الـجاذبـیة الـعامـة أیـضا تشـرح لـماذا األرض و أكـثر الـكواكـب هـي  ( تـقریـبا) كـرویـة . نـظرا ألن الـجاذبـیة تـزداد مـع تـناقـص 
الـمسافـة ، و الـجسم الـسائـل فـي الـفراغ سـیحاول دائـما أن یـشكل شـكل كـروي . و عـنما یـرى عـلى نـطاق كـبیر ، فـإن األرض فـي 

الواقع سائلة . أیضا نحن نعلم أن األرض تبرد – وهذا یبین كیف  تشكلت القشرة في القارات .  

إن كرویة األجسام الصلبة األصغر المصادفة في الفضاء ، مثل القمر ، وبالتالي تعني أنها  كانت سائلة في األزمنة األقدم . 

األرض بالتالي أسطح بنائین عالیین هو أبعد من قاعدتیهما . ( تحدي  s 333   ) هل یمكن قیاس هذا التأثیر   

 . ( 334 e  تحدي ) φ و الكمون هو M الكرویة تبسط بشكل كبیر وصف الحركة . من أجل الجسم النقطي ذو الكتلة

 !

إن الـكمون یبسـط بـشكل كـبیر وصـف الحـركـة ، نـظرا ألن الـكمون هـو تجـمیعي : بـمعرفـة أن الـكمون جسـیم نـقطي یـمكننا حـساب 
 φ ألبـعاد الـفراغ فـي الـكمون d الـكمون و بـالـتالـي الحـركـة حـول أي جـسم آخـر بـشكل غـیر مـنتظم * و مـن الـمهم أن یـرمـز الـعدد
لـكتلة كـرویـة : إن تـبعیة φ لـنصف الـقطر r هـي فـي الـحقیقة rd-2/1 ( تحـدي  s 336  ) . األس d-2 كـان قـد تـم تـأكـیده تجـریـبیا 

بدقة عالیة جدا و لم یوجد أي انحراف لـ d عن القیمة 3 ابدا ( المرجع 143) .  

إن مفهوم الكمون یساعد في فهم شكل األرض بمزید من التفصیل .  

الـمرجـع 144 : نـظرا ألن أكـثر األرض مـا تـزال سـائـلة عـندمـا تـرى عـلى نـطاق واسـع ، فـإن سـطحها دائـما یـكون أفـقیا بـالنسـبة 
التجاه محدد باجتماع تسارعات الجاذبیة و الدوران . باختصار فإن األرض لیست كرة . إنها مجسم قطعي ناقص   

الـمرجـع 145 : الـشكل الـریـاضـي المحـدد بشـرط الـتوازن یـعرف بـمجسم الـكمثرى . وشـكل مـجسم الـكمثرى الـموضـح فـي الـشكل 
142 یـختلف عـن الـمجسم الـقطعي الـناقـص الـمختار بـشكل مـناسـب فـي األكـثر بـمقدار m 50 . هـل یـمكنك أن تـصف الـمجسم 

     . ( 337 ny تحدي ) الكمثري ریاضیا

إن المجسم الكمثري هو تقریب ممتاز للشكل الفعلي لألرض ، مستوى البحر یختلف عنه بأقل من 20  مترا , و الفروقات 
یمكن قیاسها بواسطة رادار قمر صناعي و هي ذات أهمیة كبیرة للجیولوجیین و الجغرافیین . مثال ینتج أن القطب الشمالي 

  . 30 m فیه هو أقرب للمستوي اإلستوائي من القطب الشمایل بحوالي

 ---

*بـشكل بـدیـل مـن أجـل الـجسم الـممتد الـعام فـإن الـكمون یـوجـد بـاشـتراط أن تـباعـد تـدرجـه مـعطى بـكثافـة الـكتلة ( أو الـشحنة ) 
مضروبا بثابت تناسب , بشكل أدق لدینا     



 !

حیث ρ= ρ ( x ,t) هي كثافة الكتلة الحجمیة للجسم و هي ماتعرف بمعامل البالس Δ ، یلفظ " دلتا" ویعرف بالشكل 

  φ المعادلة (50 ) تعرف بمعادلة بواسون للكمون . !

وسـمیت بـاسـم سـیمون – دیـنیس بـواسـون ( 1840 -1781 ) و هـو ریـاضـي فـرنسـي بـارز و فـیزیـائـي . الـمواضـع الـیت ال تـكون 
عـندهـا ρ تـساوي الـصفر تـعرف بـمنابـع الـكمون . و مـا یـعرف بحـد الـمنبع Δφ  لـتابـع هـو قـیاس لـمقدار اخـتالف الـتابـع φ(x) عـند 

!  ؟ )              الـنقطة x عـن الـقیمة الـمتوسـطة فـي مـنطقة حـول تـلك الـنقطة ( هـل یـمكنك أن تـبین هـذا بـإظـهار أن  
( تحـدي  e 335 ) . بـمعنى آخـر مـعادلـة بـواسـون (50 ) تسـتدعـي أن الـقیمة الـفعلیة لـلكمون فـي نـقطة هـي نـفس الـقیمة الـمتوسـطة 
حـول الـنقطة نـاقـص كـثافـة الـكتلة مـضروبـة بـ 4Πg . بـشكل خـاص ، فـي حـالـة الـفضاء  الـخالـي فـإن الـكمون عـند نـقطة بـساوي 

متوسط الكمون حول تلك النقطة .  

! . ونـحن نـتجنب هـذا فـي حـدیـثنا ألنـنا سـوف نـكتشف أنـه ، وفـق  غـالـبا مـفهوم حـقل الـجاذبـیة یـطرح و یـعرف بـالـشكل 
نـظریـة النسـبیة ، أن الـجاذبـیة لیسـت نـتجة عـن حـقل عـلى اإلطـالق فـي الـحقیقة حـتى مـفهوم كـمون الـجاذبـیة سـیتبین أنـه فـقط 

تقریب .   

 !

الشكل 142 شكل األرض ، بمقیاس ارتفاع مبالغ فیه 

هذا ربما ناتج هم كتل الیابسة الكبیرة في  نصف الكرة الشمالي .  



صـفحة 137 : لـقد رأیـنا أعـاله أن عـطالـة الـمادة ، بـالـرغـم مـا  یـعرف بـالـقوة الـنابـذة تـزیـد نـصف قـطر األرض عـند خـط اإلسـتواء 
بـمعنى آخـر ، األرض مسـطحة عـند الـقطبین . و خـط افسـتواء لـه نـصف قـطر a یـبلغ Mm 6.38  بـینما الـمسافـة b مـن الـقطبین 
 . ( B الــملحق ) لــه الــقیمة 0.0034=1/298.3 ( a-b)/a 6.36 . إن التســطح الــدقــیق هــو Mm إلــى مــركــز األرض هــو
بـالـنتیجة سـطح جـبل مـونـت كـیمبروازو فـي اإلكـوادور حـتى بـالـرغـم أن ارتـفاعـه فـقط m 2676 فـوق سـطح البحـر ، هـو أبـعد 
 . 8850 m 20 مـن مـركـز األرض عـما هـو عـلیه جـبل سـاجـارمـاتـا* فـي نـیبال ، الـذي ارتـفاعـه فـوق سـطح البحـر km بـمقدار

سطح جبل مونت كیمبروازو هو في الحقیقة نقطة السطح األكثر بعدا عن مركز األرض .  

إن شـكل األرض لـه نـتیجة مـهمة أخـرى . إذا تـوقـفت األرض عـن الـدوران ( لـكن اسـتمرت فـي الـمحافـظة عـلى شـكلها ) فـإن 
الـماء فـي الـمحیطات سـوف یـتدفـق مـن خـط اإلسـتواء إلـى الـقطبین ، و كـل أوربـا سـتغرق مـا عـدا بـضع جـبال فـي األلـب الـتي هـي 
أعـلى مـن km 4  . إن األجـزاء الـشمالـیة مـن أوربـا سـتغطى بـین km 10 & 6 بـالـماء . و إن جـبل سـاجـارمـاتـا سـیكون أعـلى بـ 
km 11 مـن سـطح البحـر . و سـوف نمشـي بـشكل مـائـل . أیـضا إذا أخـذنـا بـالحسـبان الـتغیر الـناتـج فـي شـكل األرض ، فـإن 
األعـداد سـتصبح  أصـغر بـنحو مـا . بـاإلضـافـة لـذلـك الـتغیر فـي الـشكل سـینتج زالزل قـویـة جـدا و  عـواصـف . طـالـما أنـه ال یـوجـد 

أي من هذه اآلثار ( صفحة 157 ) فإننا یمكن أن نتأكد أن الشمس ستشرق غدا بالرغم من أن بعض الفالسفة ینفون ذلك . 

الدینامیك – كیف تتحرك األشیاء بأبعاد متعددة   

إن مـفهوم الـكمون هـو أداة قـویـة . إذا كـان یـمكن لـجسم أن یتحـرك عـلى طـول خـط مسـتقیم أو مـنحني ، فـإن مـفاهـیم الـطاقـة 
الحركیة و طاقة الكمون كافیة لتحدید بشكل كامل الطریقة التي تتحرك بها األجسام . 

    --

جبل سارجارماتا یدعى في بعض األحیان بجبل إیفرست  

 !

الشكل 143 التغیر في القمر خالل الشهر یبین اهتزازه 

فـي الـحقیقة فـي اتـجاه واحـد تـنتج مـباشـرة مـن مـصونـیة الـطاقـة . مـن أجـل جـسم یتحـرك عـلى طـول مـنحین مـعین فـإن السـرعـة عـند 
كل لحظة تعطى بمصونیة الطاقة .  



إذا تحـرك جـسم فـي اتـجاهـین – أي عـلى سـطح مسـطح / منبسـط أو مـنحني – و إذا كـانـت الـقوى الـموجـودة داخـلیة ( هـذه هـي 
الـحالـة دائـما نـظریـا ، و لـكن لـیس عـملیا ) فـإن مـصونـیة كـمیة الحـركـة الـزاویـة یـمكن أن تسـتخدم . والحـركـة الـكلیة فـي الـبعدیـن 
بـالـتالـي تـنتج مـن مـصونـیة الـطاقـة و كـمیة الحـركـة الـزاویـة . مـثال كـل خـواص الـسقوط الحـر تـنتج مـن مـصونـیة الـطاقـة و كـمیة 

الحركة الزاویة . ( هل تستطیع بیان هذا ؟ ) ( تحدي s 338 ) . مرة ثانیة الكمون هو أساسي .  

فـي حـالـة الحـركـة فـي األبـعاد الـثالثـة فـإن الـقاعـدة األكـثر عـمومـیة لتحـدیـد الحـركـة تـكون ضـروریـة . إذا كـان هـناك أكـثر مـن بـعدیـن 
فـراغـیین فـإن الـمصونـیة غـیر كـافـیة لتحـدیـد كـیفیة حـركـة الـجسم . و یـنتج أن الحـركـة الـعامـة تـنتج مـن مـبدأ بسـیط : الـمتوسـط 
الـزمـني لـلفرق بـین الـطاقـة الحـركـیة و الـكامـنة یـجب أن یـكون صـغیرا قـدر اإلمـكان . و هـذا یـعرف بـمیدأ أقـل الـفعل . و سـوف 
نشـرح تـفاصـیل طـریـقة الـحساب هـذه الحـقا . و مـرة ثـانـیة الـكمون هـو الـمكون األسـاسـي فـي حـساب  الـتغیر ( صـفحة 247) 

وبالتالي وصف أي مثال للحركة .  

مـن أجـل حـركـات الـجاذبـیة البسـیطة ، فـإن الحـركـة تـكون ثـنائـیة األبـعاد فـي المسـتوي ، و أكـثر الـمسائـل ثـالثـیة األبـعاد هـي خـارج 
نـطاق هـذا الـكتاب ، و بـعض هـذه الـمسائـل صـعبة جـدا و مـا تـزال مـواضـیع بـحث .و فـي الـمغامـرة  سـندرس الحـركـة ثـالثـیة 

األبعاد فقط في حاالت معینة التي تعطي تصورات مهمة .  

القمر  

كـم طـول الـیوم عـلى الـقمر  ؟ الـجواب هـو 29 یـوم أرضـي . و هـذا الـزمـن الـذي یسـتغرقـه مـراقـب عـلى الـقمر لـرؤیـة الـشمس ثـانـیة 
في نفس الموضع في السماء .  

 !

الشكل 144 خرائط عالیة الدقة ( لیست صورا ) للجابن القریب ( األیسر ) و البعید ( األیمن ) للقمر یبین كم یحفظ القمر 
األرض من صدمات الرجم 

و غـالـبا یـسمع الـمرء أن الـقمر دائـما یـبدي نـفس الـجانـب لـألرض . و لـكن هـذا غـیر صـحیح  . كـما یـمكن لـلمرء أن یـتأكـد بـالـعین 
المجـردة مـن مـعلم مـعین فـي مـركـز وجـه الـقمر عـند كـونـه بـدرا و لـیس فـي الـمركـز بـعد أسـبوع الحـقا . إن الحـركـات الـمتعددة 
الـتي  الـقمر ال یـأخـذ مـدارا دائـریـا و لـكن قـطعا نـاقـصا حـول األرض و ألن مـحور الـقمر مـائـل بـشكل طـفیف ، مـقارنـة مـع ذلـك 

العائد لدورانه حول األرض . و بالنتیجة ، فقط حوالي %45 من سطح القمر یخفى بشكل دائم عن األرض . 

أول صـور الـمنطقة الـمحجوبـة مـن الـقمر أخـذت فـي  1960s مـن قـبل قـمر صـناعـي سـوفـیتي ، و األقـمار الـصناعـیة الحـدیـثة 
تعطي خرائط دقیقة كما هو مبین في الشكل 144.  



تحـدي e 339 : ( فـقط قـم بـتغییر حجـم الـشكل لـلمرح ) السـطح الـمحجوب هـو أكـثر تـشوهـا بـكثیر مـن الـوجـه الـمرئـي ، حـیث أن 
السـطح الـمحجوب هـو الـذي یـتقاطـع مـع أكـثر الـكویـكبات المنجـذبـة مـن قـبل األرض . و بـالـتالـي جـاذبـیة الـقمر تـساعـد فـي حـرف 
الـكویـكبات عـن األرض . و عـدد األنـواع الـحیوانـیة الـمنقرضـة بـالـتالـي یـنخفض إلـى عـدد صـغیر و لـكن ال یـكون مـهمال . و 

بمعى آخر التجاذب بفعل الجاذبیة للقمر قد أنقذ العنصر البشري من االنقراض عدة مرات حتى اآلن * . 

إن الـرحـالت إلـى الـقمر فـي 1970s أیـضا بـینت أن الـقمر نـشأ مـن األرض نـفسها : مـنذ فـترة طـویـلة فـإن جـسما ضـرب األرض 
تـقریـبا بـشكل مـماسـي و رمـى بجـزء مـن مـادتـها فـي الـسماء . وهـذه اآللـیة هـي الـوحـیدة الـقادرة عـلى تفسـیر الحجـم الـكبیر لـلقمر ، 

و محتواه من الحدید ( المرجع 147 ) و أیضا تركیبه العام من المواد . 

الـمرجـع 148 : الـقمر یـتراجـع عـن  األرض بـمقدار cm 3.8 بـالـعام و هـذه الـنتیجة تـؤكـد االسـتنتاج الـقدیـم أن الـمدر و الجـزر 
 . ( 340 s تحدي ) یبطئ دوران األرض . هل یمكن أن تتخیل كیف تم إجراء هذا القیاس ؟

 ---

*صـفحات  اإلنـترنـت www.minorplanetcenter.netiau/lists/Closest.html و InnerPlot.html  تـعطي تـقدیـرا 
عن عدد األجسام التي تقریبا تضرب األرض كل عام . بدون القمر ، سیكون لدینا العدید من الكوارث اإلضافیة   

نظرا ألن القمر یبطئ األرض فإن األرض أیضا یتغیر شكلها بسبب هذا التأثیر ( تذكر أن شكل األرض یعتمد على سرعة  

دورانها ) . هذه التغیرات في الشكل تؤثر على النشاط التكتوني لألرض و ربما أیضا تحرف القارات .  

إن الـقمر لـه الـعدیـد مـن الـتأثـیرات عـلى الـحیاة الـحیوانـیة . الـكمثال الشهـیر هـو ذبـابـة كـلونـیو الـتي تـعیش عـلى الـسواحـل عـند اشـتداد 
الـمد و الجـزر . ( الـمرجـع 149 ) .و الـكلونـیو تـقضي بـین سـت و اثـني عشـر أسـبوعـا كـیرقـة ، و بـعدهـا تـفقس و تـعیش فـقط 
سـاعـة أو سـاعـتین كـذبـابـة بـالـغة تـطیر ، خـالل هـذا الـزمـن تـتكاثـر . و الـذبـاب فـقط یـتكاثـر إذا فقسـت الـیرقـات خـالل مـرحـلة الـمد 
الـمنخفض أو الـمد الـربـیعي . و الـمد الـربـیعي  هـو مـد قـوي خـاص خـالل كـون الـقمر بـدرا و جـدیـدا و عـندمـا تـجتمع الـتأثـیرات 
الـقمریـة و الشمسـیة و تحـدث فـقط كـل 14.8 یـومـا . فـي عـام 1995  ، أظهـر دیـتریـش نـیومـان أن الـیرقـات لـها سـاعـتین 
داخـلیتین ، سـاعـة شمسـیة  و سـاعـة قـمریـة ، الـلتان مـعا تـتحكمان بـتفقیس لـبضع سـاعـات بـشكل دقـیق عـندهـا یـمكن للحشـرة أن 

تتكاثر  

و قـد أظهـر أن الـساعـة الـقمریـة مـتزامـنة مـع سـطوع الـقمر فـي الـلیل ..بـمعنى آخـر ، الـیرقـات تـراقـب الـقمر فـي الـلیل و بـعدهـا 
تقرر متى تفقس : وهي أصغر عالمة فلك معروفة .  

إذا كـان یـمكن للحشـرات أن یـكون لـها دورات قـمریـة فـإنـه مـن غـیر الـمدهـش أن الـنساء أیـضا لـدیـهن مـثل هـذه الـدورة ، و فـي هـذه 
الحالة األصل الدقیق لطول الدورة ما یزال مجهول و هو موضوع بحث ( المرجع 150  ) .  

إن الـقمر أیـضا یـساعـد عـلى اسـتقرار مـیل مـحور األرض وإبـقائـه ثـابـتا عـلى نـحو قـلیل أو كـثیر بـالنسـبة لمسـتوي الحـركـة حـول 
الـشمس . و بـدون الـقمر فـإن الـمحور سـیغیر اتـجاهـه بـشكل مـنتظم و یـمكن أال یـكون لـدیـنا إیـقاع مـنتظم لـلیل و الـنهار و سـوف 
تحـدث تـغیرات مـناخـیة شـدیـدة , تـطور الـحیاة سـیكون مسـتحیال ( الـمرجـع 151 ) . بـدون الـقمر األرض سـتدور أیـضا بـشكل 
أسـرع بـكثیر مـما سـیؤدي إلـى طـقس أقـل اعـتداال ( الـمرجـع 152) . و الـتأثـیر الـباقـي لـلقمر عـلى األرض هـو تـقدم مـحورهـا 

المسؤول عن العصور الجلیدیة .( المرجع 146) . 

إن مـدار الـقمر مـا یـزال مـوضـوع بـحث . و مـا یـزال مـن غـیر الـواضـح لـماذا یـدور الـقمر عـند زاویـة °5 عـن الـكسوف و كـیف 
یـتغیر الـمدار مـنذ تـشكل الـقمر . ربـما االصـطدام الـذي أدى إلـى تـشكل الـقمر أمـال مـحور الـدوران لـألرض و الـقمر األصـلي                    
( الـمرجـع 153) بـالـتالـي خـالل آالف  مـالیـین الـسنین كـال الـمحوریـن تحـركـا فـي شـكل مـعقد تـجاه دائـرة الـبروج  ، واحـد أكـثر مـن 

اآلخر .  

هالل هذا التطور فإن المسافة للقمر مقدر أنها تزداد بعامل یساوي 15 .  

http://www.minorplanetcenter.netiau/lists/Closest.html%2520%D9%88%2520InnerPlot.html


المدارات – المقاطع المخروطیة والمزید  

إن مـسار جـسم یـدور بـاسـتمرار حـول جـسم آخـر تـحت تـأثـیر الـجاذبـیة هـو قـطع نـاقـص حـیث الـجسم الـمركـزي یـكون عـند أحـد 
المحـرقـین . و الـمدار الـدائـري أیـضا مـمكن حـیث الـدائـرة هـي حـالـة خـاصـة مـن الـقطع الـناقـص . و إن الـحاالت الـوحـیدة لـجسمین 

یمكن أیضا أن تكون قطع زائد أو قطع مكافئ كما هو مبین في الشكل 145 

إن الـدوائـر ، الـقطوع الـناقـصة ، الـقطوع الـزائـدة و الـمكافـئة تـعرف جـمیا بـالـقطوع المخـروطـیة . و فـي الـحقیقة كـل مـن هـذه 
  . ( 341 e تحدي )المنحنیات یمكن أن ینتج عن قطع مخروط معلوم بسكین . هل تستطیع تأكید هذا ؟

إذا كــانــت الــمدارات فــي األغــلب قــطوعــا نــاقــصة ، یــنتج أن الــمذنــبات تــعود . و الــفلكي اإلنجــلیزي إدوار هــالــي 
( 1742-1656 )كـان أول مـن تـوصـل لهـذا االسـتنتاج و تـوقـع عـودة الـمذنـب . و وصـل إلـى تـاریـخ مـتوقـع فـي عـام 1756   ، 
بـعد وفـاتـه ، و اآلن سـمي بـاسـمه . إن دور مـذنـب هـالـي هـو بـین 80 & 74 عـامـا و أول رؤیـة مسجـلة لـه كـانـت مـنذ 22   قـرنـا 

خلت ، و قد شوهد مرة في كل  قرنا خلت ، و قد شوهد مرة في كل 30 مرور له منذ آخر وقت في عام 1986 . 

 !

الشكل 115 المدارات الممكنة الناتجة عن الجاذبیة العامة لكتلة صغیرة حول كتلة كبیرة وحیدة ( الیسار ) و بضع أمثلة عن 
المدارات المقاسة ( یمین ) و هي تلك العائدة لبعض الكواكب خارج الشمس و األرض و كلها مرسومة حول نجمها 

المركزي المعین ، بمسافات معطاة بالوحدات الفلكیة . 

تـبعا لـلطاقـة األولـیة و كـمیة الحـركـة الـزاویـة االبـتدائـیة لـلجسم بـالنسـبة لـلكوكـب الـمركـزي  ، الـمسارات هـي إمـا قـطوع نـاقـصة أو 
 (342 s تحدي ) قطوع مكافئة أو زائدة  . هل یمكنك تحدید شروط الطاقة و كمیة الحركة الزاویة لظهور هذه المسارات ؟

عـملیا الـمدارات الـقطعیة الـمكافـئة ال تـوجـد فـي الـطبیعة ( بـعض الـمذنـبات یـبدو أنـها تـقترب مـن هـذه الـحالـة عـند الحـركـة حـول 
الـشمس و لـكن تـقریـبا كـل الـمذنـبات تـتبع مـسارات قـطع نـاقـص طـالـما أنـها بـعیدة عـن كـواكـب أخـرى ) . إن الـمسارات الـقطعیة 
الـزائـدة تـوجـد ، و األقـمار الـصناعـیة تـتبعها عـندمـا تـطلق تـجاه كـوكـب و عـادة بهـدف تـغییر اتـجاه رحـلة الـقمر الـصناعـي عـبر 

المجموعة الشمسیة .  



لماذا یؤدي قانون التربیع العكسي إلى مقاطع مخروطیة ؟ أوال هناك جسمین ، كمیة الحركة الزاویة الكلیة L هي ثابتة : 

 !

بالتالي الحركة تقع في مستوي .و أیضا الطاقة E هي ثابتة  

 !

 ( 343 e التحدي ) معا المعادلتین تستدعیان أن

 !

اآلن المنحني العام معرف بالعالقة العامة :   

 !

هو قطع ناقص من أجل e < 1 > 0 ، وقطع مكافئ من أجل e=1 و قطع زائد من أجل e >1 و یوجد محرق في المبدأ . 

إن المقدار e یعرف االختالف المركزي ویصف مقدار انهصار المنحني .  

بمعنى آخر ، الجسم في المدار حول كتلة مركزیة یتبع مقطعا مخروطیا . 

في كل المدارات ، أیضا حركات الكتل الثقیلة . في الحقیقة كال من الجسمین یدوران  حول مركز مشترك للكتلة   .  

كـال الـجسمین یـتبعان نـفس الـنع مـن الـمنحني – الـقطع الـناقـص ، الـقطع الـمكافـئ أو الـقطع الـزائـد – لـكن حـجوم الـمنحنین تـختلف     
 . ( 344 e تحدي )

إذا تحـرك أكـثر مـن جـسمین تـحت الـجاذبـیة المشـتركـة ، فـإن الـعدیـد مـن اإلمـكانـیات اإلضـافـیة للحـركـات تظهـر . إن الـتصنیف و 
الحـركـات هـي مـعقدة تـمامـا . و فـي الـحقیقة هـذا مـا یـعرف بـمسألـة األجـسام الـمتعددة و مـا یـزال مـوضـوع بـحث ، عـند كـل مـن 

الفلكیین و الریاضیین . لننظر إلى بضع مراقبات .  



عـندمـا تـدور عـدة كـواكـب حـول نجـم فـإنـها تجـذب بـعضها الـبعض . الـكواكـب بـالـتالـي ال تتحـرك فـي قـطوع نـاقـص تـامـة . و أكـبر 
انحراف هو انزیاح الحضیض الشمسي كما هو مبین في الشكل 114 . 

صـفحة 152 : هـذا یـالحـظ بـالنسـبة للمشـتري و بـعض الـكواكـب األخـرى بـما فـیها األرض . واالنحـرافـات األخـرى عـن 
الـمسارات الـقطعیة الـناقـصة تظهـر خـالل مـدار وحـید . فـي عـام 1846 فـإن االنحـرافـات الـملحوظـة لحـركـة كـوكـب أورانـوس عـن 

المسار المتوقع بواسطة الجاذبیة العامة استخدم لتوقع وجود كوكب آخر ، نیبتون ، و الذي اكتشف بعد وقت قصیر .   

صـفحة 106  : لـقد  رأیـنا أن الـكتلة دائـما مـوجـبة و أن الـجاذبـیة بـالـتالـي هـي دائـما تـجاذبـیة و لـیس هـناك جـاذبـیة مـضادة . هـل 
یـمكن اسـتخدام الـجاذبـیة مـن أجـل رفـع األجـسام بـاسـتخدام أكـثر مـن جـسمین ؟ نـعم هـناك مـثالـین .* األول هـو األقـمار الـصناعـیة 

الثابتة المدار ، التي تستخدم للبث التلفزیوني اإلشارات األخرى من و إلى األرض .  

إن نـقاط االهـتزاز الـالغـرانـجیة هـي مـثال ثـانـي . سـمیت بـاسـم مـكتشفها و هـذه الـنقاط فـي الـفراغ قـرب جـملة مـن جـسمین مـثل 
الـقمر – األرض أو األرض – الـشمس الـتي تـملك فـیها األجـسام الـصغیرة مـوضـع تـوازن مسـتقر . و الـمراجـعة لـذلـك مـعطاة فـي 

الشكل 147 . هل یمكنك أن تجد موضعهما الدقیق ، مع تذكر أخذ الدوران بالحسبان ؟  

( تحـدي s 345  ) هـناك ثـالثـة نـقاط الغـرانـجیة إضـافـیة عـلى خـط األرض - الـقمر ( أو الـشمس – خـط الـكوكـب ) . كـم مـنها 
  . ( 346 d تحدي ) مستقر ؟

هـناك آالفـا مـن الـكویـكبات تـعرف بـكویـبات طـروادة ، مـوجـودة عـند و حـول الـنقاط الـالغـرانـجیة لجـملة الـشمس – المشـتري . فـي 
عـام 1990 اكـتشفت كـویـكب طـراودة  لجـملة الـمریـخ – الـشمس . أخـیرا فـي عـام 1997 وجـد تـقریـبا كـویـكب طـروادة الـذي یـتبع 
األرض فـي طـریـقها حـول الـشمس ( و هـو فـقط انـتقالـي و یـتبع مـدارا أكـثر نـعقیدا بـعض الشـيء ) ( الـمرجـع 155 ) و هـذا 

  . 5 km المرافق الثاني لألرض له قطر یبلغ

 --

* االهتزاز مناقش بالتفصیل في فقرة التحریك الكهربائي . ( المجلد III ، صفحة 159 ) .  

 !

الشكل 146 األقمار الصناعیة الثابتة في المدار ترى هنا في الربع األیسر العلوي تتحرك مقابل نجوم أخرى و تبین موضع 
خط اإلستواء السماوي . 



 !

الشكل 147 األقمار الصناعیة الثابتة في المدار ( یسار ) و النقاط الالغرانجیة المستقرة األساسیة ( یمین) 

بشكل مشابه على   نقط الالغرانجیان األساسیة لجملة األرض – القمر فإن تركیزا عالیا من الغبار قد تم مالحظته . 

یـعلم الـفلكیون أن الـعدیـد مـن األجـسام األخـرى تـتبع مـدارات غـیر مـنتظمة ، خـاصـة الـكویـكبات . ( الـمرجـع 154 ) مثال 
الكویكب NY107 2003 یتبع مدارا غیر منتظم المبین في الشكل 148، الذي یرافق األرض عددا من السنوات .  



 !

الشكل 143 مثال عن مدار غیر منتظم ، قیس جزئیا و حسب جزئیا ، بسبب تجاذب الجاذبیة لعدة كتل : مدار القمر شبه 
الصناعي األرضي المؤقت NY107 2003 في اإلحداثیات األرضیة المركزیة . هذا الكویكب ذو قطر m (10)20 أصبح 
محتجزا في المدار قرب خط إستواء األرض حوالي 1995 و بقي   كذلك حتى 2006 . الدائرة السوداء تمثل مدار القمر 

حول األرض . 

للتجـمیع ، الـمعادلـة الـوحـیدة a = - GMr/r3 تـصف بـشكل صـحیح عـددا كـبیرا مـن الـظواهـر فـي الـسماء . أول شـخص أوضـح 
هـذه الـعالقـة وصـف كـل شـيء یحـدث فـي الـسماء كـان بـییر سـیمون البـالس فـي رسـالـته الشهـیرة رسـالـة الـمكیانـیك النجـمي . 
عـندمـا أخـبره نـابـلیون أنـه لـم یجـد ذكـرا لـلخالـق فـي كـتابـه ، قـال البـالس عـبارتـه الشهـیرة الـمكونـة مـن جـملة واحـدة الـتي تـلخص 
كـتابـه : إنـي لسـت بـحاجـة لهـذه الـفرضـیة . بـشكل خـاص ، درس البـالس اسـتقرار المجـموعـة الشمسـیة و تـباعـد الـمراكـز لـلمدار 

القمري و تباعد مراكز / اختالفها للمدارات الكوكبیة و دائما حصل على اتفاق كامل بین الحسابات و القیاس .  

وهـذه الـنتائـج تـعبیر جـید عـن الـعالقـة البسـیطة للجـذابـیة الـعامـة : هـي أیـضا تشـرح مـا یـعرف لـماذ تـعرف  بـالـكونـیة ( الـعامـة ) . 
لـكن كـم هـي دقـة الـعالقـة ؟ مـنذ أن سـمح عـلم الـفلك بـأكـثر الـقیاسـات دقـة لحـركـة الـجاذبـیة ، أیـضا أعـطى االخـتبارات األكـثر 
صـرامـة و فـي عـام 1849 اسـتنتج أوربـان لـو فـیریـیه بـعد دراسـة مـكثفة أن هـناك فـقط مـثال واحـد مـعلوم لـلتفاوت بـین الـقیاس                

و الجاذبیة العامة وهو قیاس / مراقبة كوكب المشتري . ( اآلن معروف أكثر قلیال من ذلك ) .  



 !

الشكل 149 مد وجزر سان فالیري أن كو في 20 أیلول 2005 

إن نـقطة أقـصر مـسافـة إلـى الـشمس لـمدار كـوكـب المشـتري ، وهـي الـحضیض الشمسـي لـه تـدور حـول الـشمس بـمعدل أقـل بـقلیل 
مـما هـو مـتوقـع : وقـد وجـد فـرقـا قـلیال بـحوالـي ''38 فـي الـقرن الـواحـد ( الـمرجـع 158  ) ( هـذا صـحح إلـى ''43 بـالـقرن الـواحـد 
فـي عـام 1882 مـن قـبل سـیمون نـیوكـومـب ) . اعـتقد لـو فـیریـیه أن الـفرق كـان نـاتـجا عـن كـوكـب بـین المشـتري و الـشمس ،                 
و الـذي تـمت مـالحـقته لـسنین بـدون نـجاح . فـي الـواقـع فـإنـه یـوجـد كـوكـب اسـمه فـولـكان ( المجـلد II ، صـفحة 143 ) . التفسـیر 

الصحیح لهذا الفرق انتظر حتى قام ألبرت أینشتاین بتقدیمه .  

المد و الجزر  

الـمرجـع (157 ) لـماذا تتحـدث كـتب الـفیزیـاء دومـا عـن الـمد و الجـزر ؟  ألن النسـبیة الـعامـة سـتبین أن الـمد و الجـزر یـثبت أن 
الفضاء منحني . و بالتالي من المفید دراستها بقلیل من التفصیل . یبین الشكل 149 كیف یمكنأن یكون المد و الجزر مذهال  

تـرى الـجاذبـیة مـد وجـزر البحـر نـتیجة الـتجاذب لـمیاه الـمحیط مـن قـبل الـقمر و الـشمس . و الـمد و الجـزر مـثیران حـتى بـالـرغـم 
مـن أن قـیمة الـمد و الجـزر هـي  m 0.5  فـي البحـر الـمفتوح فـإنـها یـمكن أن تـصل إلـى m 20 فـي أمـاكـن خـاصـة قـرب الـساحـل . 

 (347 s تحدي ) هل یمكنك تخیل لماذا ؟

إن الـتربـة أیـضا تـرتـفع و تـنخفض بـواسـطة الـشمس و الـقمر ( الـمرجـع 56  ) بـمقدار m 0.3 تـقریـبا ، حـیث تظهـر قـیاسـات 
األقـمار الـصناعـیة .حـتى الـغالف الـجوي یـخضع لـلمد و الجـزر و تـغیرات الـضغط الـموافـقة یـمكن تـرشـیحها مـن قـیاسـات ضـغط 

الطقس ( المرجع 158  ) . 

الـمد و الجـزر یظهـران مـن أجـل أي جـسم مـمتد یتحـرك فـي حـقل الـجاذبـیة لـجسم آخـر . و لـفهم مـنشأ الـمد و الجـزء تـصور جـسما 
فـي مـدار ، مـثل األرض ، و تـخیل مـكونـاتـه ، مـثل األجـزاء فـي الـشكل 150 الـتي تجـمع مـعا بـواسـطة نـوابـض . إن الـجاذبـیة 
الـعامـة تسـتدعـي أن الـمدارات هـي أبـطأ كـلما كـانـت أبـعد عـن الـجسم الـمركـزي . و بـالـنتیجة الجـزء فـي خـارج الـمدار سـیبدو أنـه 

أبطأ من الجزء في المركز لكنه یسحب بواسطة بقیة الجسم عن طریق النوابض .   



 !

الشكل 151 منشأ المد و الجزر     الشكل 150 تشوهات المدر و الجزر بسبب الجاذبیة 

عـلى الـعكس فـإن الجـزء الـداخـلي سـیرغـب فـي الـدوران بـشكل أسـرع ولـكنه یـمنع مـن قـبل األجـزاء األخـرى . و كـونـها تـبطأ فـإن 
األجـزاء الـداخـلیة سـترغـب فـي الـسقوط بـاتـجاه الـشمس . فـي الـنتیجة ، كـال الجـزئـین سـیخضعان لـسحب بـعیدا عـن مـركـز الـجسم ، 

الذي یحد بواسطة النوابض التي توقف التشوه .  

بالتالي األجسام الممتدة تتشوه في اتجاه عدم تجانس الحقل . 

مـثال نـتیجة قـوى الـمد و الجـزر ، فـإن الـقمر دائـما یـملك نـفس الـوجـه ( تـقریـبا) بـالنسـبة لـألرض . بـاإلضـافـة لـذلـك ، فـإن نـصف 
قـطره فـي اتـجاه األرض هـو أكـبر بـحوالـي  5m مـن نـصف الـقطر الـمتعامـد مـعه . و إذا كـانـت الـنوابـض الـلداخـلیة ضـعیفة جـدا ، 
فـإن الـجسم یـتمزق إلـى أجـزاء ، و بهـذا الـشكل فـإن حـلقة األجـزاء یـمكن أن تـتشكل مـثل حـلقة الـكویـكب بـین الـمریـخ و المشـتري 

أو الحلقات حول زحل .  

    

لـنعد إلـى األرض . إذا أحـیط الـجسم بـماء فـإنـه سـوف یـنتفخ بـاتـجاه حـقل الـجاذبـیة الـمطبق . مـن أجـل قـیاس و مـقارنـة قـوة الـمد و 
الجزر من الشمس و القمر نخفض تأثیرات المد و الجزء إلى قیمتها الدنیا .  

كـما هـو مـبین فـي الـشكل 151 یـمكننا دراسـة تـشوه الـجسم الـناتـج عـن الـجاذبـیة بـدراسـة تـرتـیب أربـعة أجـسام . یـمكننا دراسـة حـال 
السقوط الحر ، ألن الحركة المداریة و السقوط الحر متكافئین .  

اآلن تـأخـذ الـجاذبـیة بـعض األجـزاء لـتقربـها مـن بـعضها و بـعضها اآلخـر تـباعـدهـا ، تـبعا لـمواضـعها النسـبیة . و الـشكل یـوضـح أن 
مـقاومـة الـتشوه   - الـماء لـیس فـیه نـوابـض داخـلیة – تـعتمد عـلى تـغیر تـسارع الجـذابـیة مـع الـمسافـة ، بـمعنى آخـر الـتسارع النسـبي 

الذي یؤدي إلى المد و الجزر متناسب مع مشتق تسارع الجاذبیة .  

صفحة 499 : باستخدام األعداد من الملحق B  ، فإن تسارعات الجاذبیة للشمس و القمر المقاسة من األرض هي :  

 !

و بالتالي التجاذب من القمر هو أضعف بحوالي 178 مرة من ذلك العائد للشمس .  



 !

الشكل 152 األرض ، القمر و تأثیرات االحتكاك للمد و الجزر 

 da = (da/dr) عـندمـا یـسقط جـسمان قـریـبان مـن كـتلة كـبیرة ، فـإن الـتسارع النسـبي یـكون مـتناسـب مـع مـسافـتهما ، و یـنتج أن

! یسمى تسارع المد و الجزر ( تدرج ) و هو القیاس الحقیقي لتأثیرات المد و الجزر .  dr . عامل التناسب 

تحدي e 384 : قرب كتلة كرویة كبیرة تعطى M  بالشكل :  

 !

الذي یعطي القیم  

 !



بـمعنى آخـر ، بـالـرغـم مـن الـسحب األضـعف بـكثیر لـلقمر ، فـإن مـده و جـزره یـتوقـع أن یـكون قـویـا بـضعف مـد و جـزر الـشمس     
و هـذا یـالحـظ فـعال و عـندمـا الـشمس و الـقمر و األرض تـكون عـلى خـط واحـد ، فـإن الـمدیـن و الجـزریـن یجـمعان لـبعضهما 

البعض و هذا ما یدعى بالمد و الجزر الربیعي و هو قوي خاصة و یحدث كل 14.8 یوما  عندما یكون القمر بدرا و جدیدا .  

یـؤدي الـمد و الجـزر إلـى لـغز جـمیل . مـد و جـزر الـقمر هـو اقـوى بـكثیر مـن مـد و جـزر الـشمس ، وهـذا یـقتضي أن الـقمر أكـثر 
 . ( 349 s تحدي ) كثافة بكثیر من الشمس لماذا ؟

 !

الشكل 153 نتیجة رائعة للمد و الجزر : البركانیة على لو ( ناسا ) 

الـمد و الجـزر أیـضا یـنتجان احـتكاكـا ، كـما هـو مـبین فـي الـشكل 152  . یـؤدي االحـتكاك إلـى تـباطـؤ دوران األرض . و فـي هـذه 
األیـام الـتباطـؤ یـقاس بـساعـات دقـیقة ( حـتى الـتغیرات الـزمـنیة الـقصیرة جـدا الـناتـجة عـن تـأثـیرات أخـرى مـثل الـطقس ، تـكون 

غالبا أكبر ) . ( المرجع 115 ) .  

إن النتائج تطابق جیدا نتائج األحفوریات التي تبین أنه منذ  ) .  

إن الـنتائـج تـطابـق جـیدا نـتائـج األحـفوریـات الـتي تـبین أنـه مـنذ400 مـلیون سـنة خـلت فـي الـعصر الـدیـفونـي ، حـیث كـانـت الـسنة  
طولها 400 یوما و الیوم حوالي 22 ساعة . ( المجلد II ، صفحة 194 ) .  

ویـقدر أیـضا أنـه مـنذ 900 مـلیون سـنة مـضت كـل مـن الـسنوات ذات 481 یـومـا كـان الـیوم بـطول 18.2 سـاعـة . االحـتكاك فـي 
اسـاس هـذا الـتباطـؤ أیـضا یـؤدي إلـى زیـادة فـي مـسافـة الـقمر عـن األرض بـحوالـي  إلـى زیـادة فـي مـسافـة الـقمر عـن األرض 

  . ( 350 s تحدي ) 3.8   كل عام . هل تستیطع شرح لماذا ؟ cm بحوالي

كـما ذكـرنـا أعـاله فـإن حـركـة الـمد و الجـزر لـلتربـة مـسؤولـة أیـضا عـن بـدء الـزالزل . و بـالـتالـي یـمكن أن یـكون لـلقمر تـأثـیرات 
خـطیرة عـلى األرض . ( لـسوء الحـظ مـعرفـة اآللـیة ال تـسمح بـتوقـع الـزالزل) . الـمثال األروع لـتاثـیرات الـمد و الجـزر تـرى 
عـلى تـابـع المشـتري لـو . و إن مـده وجـزره یـكون قـویـا جـدا بـحیث یحـرض نـشاطـا بـركـانـیا كـما هـو مـبین فـي الـشكل 153مـع 
ثـورانـات بـارتـفاع یـصل إلـى km 500 . إذا كـان الـمد و لجـزر حـتى أقـوى فـإنـها یـمكن أن تـدمـر الـجسم كـله ، كـما یحـدث فـي 

الجسم بین المریخ و المشتري الذي شكل مجسمات كوكبیة أو ( ربما) األقمار التي أدت لحلقات زحل . 



فـي الـملخص ، فـإن الـمد و الجـزر نـاتـجة عـن الـتسارعـات النسـبیة لـنقاط الـكتلة الـقریـبة , و هـذه نـتیجة مـهمة ( مجـلد II ، صـفحة 
118 ) . فـي الـفصل حـول النسـبیة الـعامـة سـوف نجـد أن الـزمـن مـضروربـا بسـرعـة الـضوء یـلعب نـفس الـدور الـذي لـلطول .               
و الـزمـن بـالـتالـي یـصبح بـعدا إضـافـیا  كـما هـو مـبین فـي الـشكل 154 . بـاسـتخدام هـذا الـتشابـه ، فـإن الجـزیـئتین الحـرتـین 
المتحـركـتین فـي نـفس االتـجاه تـوافـقان خـطوطـا مـتوازیـة فـي  الـفراغ – الـزمـن . و الجـزیـئتین الـلتین تـسقطان جـنبا إلـى جـنب أیـضا 

توافقان لخطوط متوازیة .   و المد و الجزر یبین أن مثل هذه الجزیئات تقترب من بعضها البعض .  

( مجـلد II ، صـفحة164   ) بـمعنى آخـر الـمد و الجـزر یـقتضیان أن الخـطوط الـمتوازیـة تـقترب مـن بـعضها الـبعض ، و لـكن 
الخـطوط الـمتوازیـة ال تـتقارب مـن بـعضها إال فـقط إذا كـان الـفراغ – الـزمـن مـنحنیا . بـاخـتصار الـمد و الجـزر یـقتضیان أن 
الـفراغ – الـزمـن الـمنحني و الـفضاء . و هـذا التفسـیر البسـیط یـمكن أن یـكون قـد تـم فـي الـقرن الـثامـن عشـر ، و لـكن اسـتغرق 

200  سنة كي یكشف عنه العبقري ألبرت أینشتاین .  

 !

الشكل 155 الكتل تحني الضوء  الشكل 154 الجزیئات تسقط جنبا لجنب و تتقارب مع الزمن 

هل یمكن للضوء السقوط ؟  

" إن عظمة أن یفكر المرء دائما  بنفسه هو التنور "   

إیمانویل كانت   

    II باتجاه القرن السابع عشر ، اكتشف الناس أن الضوء له سرعة منتهیة – وهي قصة سنقصها بالتفصیل الحقا ( المجلد

صفحة 15 ) . إن الشيءالذي یتحرك بسرعة منتهیة ال یمكن أن یتأثر بالجاذبیة حیث أنه ال یكون هناك وقت إلحداث 

 التأثیر . لكن الشيء ذو السرعة المنتهیة سیخضع للجاذبیة  وبالتالي سیسقط .  

هل السرعة تزداد عندما یصل الضوء إلى سطح األرض ؟ ألكثر من ثالثة عقود اعتقد الناس أنه ال یوجد أي وسیلة لكشف 

 هذا األمر ، وهكذا لم یتم البحث عن هذه القضیة .  و بعدها في عام 1801 كان الفلكي البروسي یوهان سولدنر ( -1776 

   1833 ) أول من صاغ هذه القضیة بشكل آخر . لكونه فلكیا ، فقد اعتاد على قیاس النجوم و زوایا مراقبتها .  

وقد أدرك أن الضوء الذي یمر قرب جسم ضخم سینحرف بسبب الجاذبیة .  



درس سـولـدنـر جـسما عـلى مـسار قـطع زائـد یتحـرك بسـرعـة c مـتجاوزا كـتلة كـرویـة M عـلى مـسافـة b ( مـقاسـة مـن الـمركـز) 
  ( 351 ny تحدي ) كما هو مبین في الشكل 155 و قد اسنتتج سولدنر زاویة االنحراف

 !

قـیمة الـزاویـة هـي أكـبر عـندمـا عـندمـا تـحیط مـحیطة بـالـكتلة M . و مـن الـضوء المنحـرف بـواسـطة كـتلة الـشمس ، فـإن الـزاویـة 
تـبین أنـها صـغیرة جـدا µrad 4.3 = ''0.88 . و فـي زمـن سـولـدنـر ، هـذه الـزاویـة كـانـت مـن الـصغر بـحیث یـصعب قـیاسـها .وب 
الـتالـي تـم نسـیان الـقضیة . وعـند وضـع النسـبیة الـعامـة الـتي بـدأت كـعلم تجـریـبي ، و لـیس كجهـد نـظري أللـبرت أینشـتایـن ! لـماذا؟ 

( مجلد II ، صفحة 141  ) كما سنرى . بالملخص الضوء یمكن أن یسقط و لكن القضیة تخفي بعض المفاجآت .  

الـقیمة الـتي تـم حـسابـها كـانـت مـختلفة عـن الـقیمة الـمقاسـة . و أول قـیاس تـم فـي عـام 1919 *8 و وجـد أن الـتبعیة الـصحیحة 
لـلمسافـة ، و لـكن وجـد انحـرافـا یـصل إلـى "1.75 تـمامـا ضـعف الـعالقـة ( 58 ) . السـبب لـیس مـن السهـل إیـجاده و هـو نـاتـج عـن 

انحناء الفضاء  

 ---

* إن عظمة أن یفكر المرء دائما  بنفسه هو التنور 

  ( 352 s تحدي ) بالمناسبة كیف یمكنك قیاس انحراف الضوء قرب الشمس الساطعة ؟**

الكتلة : العطالیة و الجاذبیة   

تصف الكتلة كیف یتبادل الجسم التأثیر مع األجسام األخرى . و في مشینا ، نحن نصادف اثنیتن من هذه النواحي . 

الـكتلة الـعطالـیة ، الـتي تـبقي األجـسام تتحـرك و الـتي تـعطي مـقاومـة لـلتغیر فـي حـركـتها . و الـكتلة الـجاذبـیة الـتي هـي الـخاصـة 
الـمسؤولـة عـن تـسارع األجـسام الـقریـبة ( الـناحـیة الـفعالـة ) أو كـونـها تـتسارع بـواسـطة األجـسام الـقریـبة ( الـناحـیة غـیر الـفعالـة) 
مـثال الـناحـیة الـفعالـة لـكتلة األرض تحـدد الـتسارع السـطحي لـألجـسام ، و الـناحـیة غـیر الـفعالـة لـألجـسام تـسمح لـنا بـأن نـزنـها مـن 
أجـل قـیاس كـتلتها بـاسـتخدام الـمسافـات فـقط أي عـلى مـقیاس أو مـیزان . الـكتلة الـجاذبـیة هـي أسـاس الـوزن و هـي صـعوبـة رفـع 

األشیاء *. 

 هل كتلة الجاذبیة لجسم تساوي الكتلة العطالیة ؟ الجواب التقریبي عن هذا معطى بخبرة أن األجسام التي  من الصعب  

 هي من الصعب رفعها . أبسط تجربة هي أخذ جسمین بكتلتین مختلفتین و جعلهما یسقطان . إذا كان التسارع   

هــو نــفسه لــكل األجــسام ، فــإن الــكتلة الــعطالــیة مــساویــة لــكتلة الــجاذبــیة ( غــیر الــفعالــة ) ، ألنــه فــي الــعالقــة 

! الطرف األیسر m في الواقع هي الكتلة العطالیة و في الطرف األیمن m هي كتلة الجاذبیة . 

لـقد قـام فـي الـقرن الـسابـع عشـر غـالـیلیو بـطرح مـقولـة مـعروفـة بـشكل واسـع وحـتى أقـدم الـتي تـبین بـدون تجـربـة أن تـسارع 
الـجاذبـیة فـي الـحقیقة نـفسه لـكل األجـسام . و إذا سـقطت أجـسام أكـبر بسـرعـة أكـبر مـن األجـسام األصـغر بـالـتالـي یظهـر الـتناقـض 

التالي .  

أي جـسم یـمكن أن یـرى مـكونـا مـن جـزء كـبیر مـتصل بجـزء أصـغر . و إذا سـقطت األجـسام الـصغیرة فـعال بـشكل أقـل سـرعـة 
فـإن الجـزء الـصغیر سـیبطئ الجـزء األكـبر ، بـحیث أن كـل الـجسم سـیسقط بـشكل أقـل سـرعـة مـن الجـزء الـكبیر ( أو یتحـطم إلـى 
أجـزاء ) . فـي نـفس الـوقـت الـجسم أكـبر مـن مـن أجـزائـه و سـیسقط بـشكل أسـرع مـن ذلـك الجـزء ، ومـن الـواضـح أن هـذا 

مستحیل : كل الكتل یجب أن تسقط بنفس التسارع .  



الـعدیـد مـن الـتجارب الـدقـیقة أجـریـت مـنذ مـناقـشة غـالـیلیو األصـلیة . و فـي كـل مـنها فـإن اسـتقالل الـتسارع لـلسقوط الحـر مـن 
تركیب الكتلة و المادة أكد بالدقة التي تسمح بها ( المرجع 160 ). و بمعنى آخر تؤكد التجارب أن : 

كتلة الجذابیة و الكتلة العطالیة لیستا متساویتین  -

ما هو أصل هذه المقولة الغریبة ؟  

 إن تـساوي الـكتلة الـجاذبـیة و الـعطالـة لـیس غـریـبا عـلى اإلطـالق . لنهـد إلـى تـعرف الـكتلة كنسـبة تـسارع مـقلوبـة سـالـبة 
( صـفحة 100 ) . و لـقد ذكـرنـا أن األصـل الـفیزیـائـي لـلتسارعـات لـم یـلعب دورا فـي الـتعریـف ألن الـصل ال یظهـر 
فـي الـعالقـة . بـمعنى آخـر ، قـیمة الـكتلة بـالـتعریـف مسـتقلة عـن الـتأثـیر الـمتبادل . هـذا یـعني أن كـتلة عـطالـیة مـعینة ، 

استنادا إلى و المقاسة بواسطة تبادل التأثیر الكهرطیسي ، و كتلة الجاذبیة متطابقتین بالتعریف .  

إن أفـضل بـرهـان عـلى تـساوي كـتلة الـعطالـة و الـجاذبـیة مـوضـح فـي الـشكل 156 : یـبین أن الـمفهومـین یـختلفان فـقط 
من وجهة نظر المراقب . و الكتلة العطالیة و كتلة الجاذبیة تصفان نفس المراقبة / القیاس .  

تحـدي ny 353 : مـا هـي قـیم الـوزن الـمبینة بـواسـطة مـیزان لـشخص وزنـه kg 85  یـقلب ثـالث كـرات كـل مـنها 
بوزن kg 0.3  ؟   

 !

الشكل 156 الكرة الساقطة هي حركة عطالیة من أجل مراقب یسقط و حركة جاذبیة من أجل مراقب على األرض و بالتالي 
الكتلة العطالیة هي نفس كتلة الجاذبیة 

لـقد الحـظنا أیـضا أنـنا لـم نـعرف مـفهومـا مـنفصال لـلكتلة الـجاذبـیة غـیر الـفعالـة ( هـذا الـمفهوم فـي بـعض األحـیان یـوجـد فـي بـعض 
األوراق الـبحثیة ( الـكتلة الـتي تـتسارع بـالـجاذبـیة هـي الـكتلة الـعطالـیة , و األسـوأ أنـه لـیس هـناك طـریـقة لـتعریـف كـتلة الـجاذبـیة 
غـیر الـفعالـة . حـاول ذلـك ( تحـدي s 354 ( . كـل الـطرق الـتي تـقیس الـكتلة الـجاذبـیة غـیر الـفعالـة  مـثل وزن الـجسم ، ال یـمكن 
تـمییزهـا عـن الـطرق الـتي تحـدد الـكتلة الـعطالـیة مـن تـفاعـلها و تـسارعـها . و فـي الـواقـع ، كـل هـذه الـطرق تسـتخدم نـفس اآللـیات 

غیر الجاذبیة ، موازین الحمامات هي أمثلة نوعیة على ذلك .  

فـي الـواقـع كـتلة الـجاذبـیة غـیر الـفعالـة كـانـت مـختلفة عـن الـكتلة الـعطالـیة و سـوف یـكون لـذلـك نـتائـج غـریـبة . ولـیس فـقط مـن 
الـصعب الـتمییز بـین االثـنین فـي تجـربـة حـیث أن هـذه األجـسا الـتي كـانـت مـختلفة سـتحصل لـها مـشاكـل فـي مـصونـیة الـطاقـة           

 . (   355 e التحدي )

فـي الـحقیقة أیـضا بـافـتراض أن كـتلة الـجاذبـیة الـفعالـة تـختلف عـن الـكتلة الـعطالـیة یـوقـعنا فـي مـشاكـل . كـیف یـمكن لـكتلة الـجاذبـیة 
أن تختلف عن الكتلة العطالیة ؟ هل الفرق سیعتمد على السرعة  النسبیة ، الزمن ، التركیب أو الكتلة نفسها ؟ ال . 

 . ( 356 s تحدي ) . كل من هذه اإلمكانیات تناقض سواء مصونیة الطاقة أو كمیة الحركة



بـالـملخص ، ال یسـتغرب أن كـل الـقیاسـات تـؤكـد تـساوي كـل أنـواع الـكتل : لـیس هـناك خـیار – كـما أشـار غـالـیلیو لـذلـك .إن عـدم 
وجود خیارات أخرى هو ناتج عن التكافؤ األساسي    لتعاریف كل الكتل :  

نسب الكتلة هي نسب التسارع  -

المجـلد II ، صـفحة 137 : الـموضـوع عـادة یـطرح فـي النسـبیة الـعامـة بـدون نـتائـج جـدیـدة ألن تـعریـف الـكتلة یـبقى 
نفسه . وتبقى كتلة الجاذبیة و الكتلة العطالیة متساویتان . باختصار :  

الكتلة هي   خاصة فریدة بكل جسم  -

 !

الشكل 157 المدار المحسوب لتابع  شبه صناعي HO3 2016 و هو مرافق لألرض 

الـقضیة األخـرى األعـمق الـباقـیة . مـا هـو أصـل الـكتلة ؟ لـماذا هـي مـوجـودة . هـذا الـسؤال البسـیط و لـكن الـعمیق ال یـمكن اإلجـابـة 
علیه بالفیزیاء الكالسیكیة , سوف نحتاج لبعض الصبر لنوجد ذلك .  

الفضول و التحدیات الممتعة حول الجذابیة  

" السقوط لیس خطرا و ال عارا ، و لكن استمرار الكذب هو كل من ذلك "  

كونراد أدیناور  

جـاذبـیة الـقمر هـي واحـد إلـى سـتة مـن تـلك الـعائـدة لـألرض . لـماذا هـذا یـقتضي أن مـن الـصعب السـیر بسـرعـة و الجـري عـلى 
القمر ( كما یمكن أن یرى في الصور التلفزیونیة المسجلة هناك ) ؟  

   

  ( 357 e تحدي ) افهم و اشرح العبارة التالیة : میزان جائزي یقیس كتلة و میزان نابضي یقیس الوزن

 *    *

على األرض لها توابع أخرى إضافة للقمر و األقمار الصناعیة التي أطلقت في مدارها بواسطة الصواریخ ؟ نعم  



األرض لـها عـدد مـن الـتوابـع الـصغیرة و عـدد كـبیر مـن أشـباه الـتوابـع . إن شـبه  الـتابـع الـخاص الـطویـل الـعمر هـو كـویـكب یـسمى 
H03 2016 و حجـمه حـوالـي m 60 و قـد اكـتشف فـي عـام 2016 . و كـما هـو مـبین فـي الـشكل 157 فـإنـه یـدور حـول األرض 

و یستمر في ذلك لبضع مئات من السنین األخرى على مسافة من 100-40  مرة من مسافة القمر . 

 ---

الـسقوط لـیس خـطرا و ال عـارا االسـتمرار فـي الـكذب هـو كـالهـما . كـونـراد أدیـناور ( ولـد فـي 1876 فـي كـولـونـیا ، و تـوفـي فـي 
1967 في روندورف ) مستشار ألمانیا الغربیة  

 !

الشكل 158  صورة مركبة لنیزك / شهاب  بیرساید یبین كیف أنه مرئي في كل سنة في منتصف آب . و في ذلك الشهر ، 
تعبر األرض غیمة الحطام الناتج عن مذنب سویفت – توتل ، و مصدر النیازك یبدو أنه یكمن في كوكبة بیرسیوس ألنها 

في االتجاه الذي تتحرك به األرض في منتصف آب . التأثیر و الصور بالتالي مشابهة لما یرى في نافذة السیارة أثناء هطول 
الثلج ( صفحة 156  ) . 

 *    *

بـیّن أن كـرة تـرتـد – بـدون فـقد فـي الـطاقـة – عـلى مسـتوي مـائـل تـضرب المسـتوي فـي نـقاط الـتي مـسافـاتـها تـزیـد بـمقدار ثـابـت فـي 
كل ارتدادة .   

 *    *

هـل الـتسارع الـناتـج عـن الـجاذبـیة ثـابـت مـع الـزمـن ؟ لـیس تـمامـا . كـل یـوم یـقدر أن kg 108 مـن الـمادة تـسقط عـلى األرض مـن 
الـنیازك و الـكویـكبات ( األمـثلة عـلى ذلـك یـمكن أن تـرى مـن الـشكلین 159 & 158 ) . عـلى أنـه مـن غـیر الـمعلوم فـیما إذا كـانـت 
كـتلة األرض تـزداد مـع الـزمـن ( بسـبب تجـمیع الـنیازك و الـغبار الـكونـي ) أو تـتناقـص ( بسـببب فـقد الـغاز ) . إذا وجـدت طـریـقة 

إلثبات ذلك ، انشرها .  

 *    *



بـالـمصادفـة ، اكـتشاف األجـسام الـتي تـضرب األرض لـیس بـذلـك الـسهولـة . الـفلكیون یـحبون اإلشـارة إلـى أن كـویـكبا كـبیرا مـثل 
الـذي أدى النـقراض الـدیـناصـورات یـمكن أن یـضرب األرض بـدون أن یـالحـظ الـفلكي مسـبقا ، إذا كـان االتـجاه غـیر عـادي 

بشكل طفیف ، مثل الذي یحدث من الجنوب ، حیث توجد بضع تلسكوبات . 

 *    *

 !

الشكل 159 صورتین مأخوذتین بفاصل ثانیة واحدة تبینان تحكم  نیزك 

 !

الشكل 160 المكانس تسقط بشكل أسرع من األحجار 

 *    *

الـعدیـد مـن البشـر نـجوا مـن سـقوط طـائـرات آلالف األمـتار أو أكـثر حـتى بـالـرغـم مـن أنـه لـیس لـدیـهم مـظلة . أقـلیة نـجوا بـدون أي 
 . ( 358 s تحدي ) أذى على اإلطالق . كیف هذا  ممكن ؟

 *    *



تـخیل أن لـدیـك 12 قـطعة نـقدیـة ذات شـكل مـطابـق ، مـن بـینها واحـدة مـزیـفة . الـمزیـفة لـها كـتلة مـختلفة عـن األحـد عشـر قـطعة 
الـباقـیة  ، كـیف یـمكنك أن تـعرف أي مـنها هـي الـمزیـفة و فـیما إذا كـانـت أخـف أو أثـقل ، بـاسـتخدام مـیزان بسـیط ثـالثـة مـرات 

فقط ؟( تحدي 359 ) . 

لـدیـك تـسع كـرات مـتطابـقة مـن حـیث الـشكل ، كـلها لـها نـفس الـكتلة مـا عـدا واحـدة ، أي مـنها أثـقل . هـل یـمكنك تحـدیـد أي واحـدة 
منها األثقل باستخدام المیزان مرتین فقط . 

 *    *

 !

الشكل 162 میزان صحیح ؟   الشكل 161 وضعیة البدایة لقافز بونجي 

بـالنسـبة لـفیزیـائـي ، فـإن الـجاذبـیة الـمضادة ال تـوجـد فـي الـطبیعة . عـلى أن مـصطلح الـجاذبـیة الـمضادة یسـتخدم بـشكل خـاطـئ مـن 
قـبل الـعدیـد مـن الـناس ، كـما یـبین بـحث قـصیر فـي اإلنـترنـت  , بـعض الـناس یـسمون أي أثـر الـذي یـتغلب عـلى الـجاذبـیة بـالـجاذبـیة 
الـمضادة . لـكن هـذا الـتعریـف یـقتضي أن الـطاوالت و الـكراسـي هـي أدوات جـاذبـیة مـضادة . فـیما یـلي تـعریـف ، ألكـثر مـنتجي 

الخشب ، الفوالذ و البیتون في أعمال الجاذبیة المضادة .تعریف اإلنترنت ال یحمل أي معنى مطلقا . 

 *    *

  ( 360 s تحدي ) ما هي أرخص طریقة لوقف الجاذبیة مدة 25  ثانیة ؟ ( تحدي  ثانیة ؟

هـل كـل األجـسام عـلى األرض تـسقط بـنفس الـتسارع m/s2 9.8 بـافـتراض أن مـقاومـة الـهواء یـمكن إهـمالـها ؟ ال كـل رب مـنزل 
یـعلم ذلـك . یـمكنك الـتأكـد مـن هـذا بـنفسك . كـما هـو مـبین فـي الـشكل 160 المكنسـبة بـزاویـة °35 تـضرب األرض قـبل الحجـر ، 

  ( 361 s تحدي ) كما یؤكد صوت الضربة . هل تستطیع شرح هذا ؟ ( تحدي هل تستطیع شرح هذا ؟

 *    *



أیـضا قـافـزي الـبونـجي یـتسارعـون بـشكل أقـوى مـن g مـن أجـل حـبل بـونـجي ذو كـتلة m وقـافـز ذو  كـتلة M الـتسارع األعـظمي 
a هو :  

 !

 *    *

تحدي s 362 : هل یمكنك استنتاج عالقة من الشكل 161 ؟  

 *    *

تحدي s 363 : تخمین : ما هي كتلة كرة من الفلین ذات نصف قطر 1m ؟ 

 *    *

 !

الشكل 163 تخفیض مقاومة الهواء یزید من السرعة النهائیة : الیسار الرقم القیاسي العالمي في التزلج السریع لعام 2007  
یحمله سیمون أوریجون یبلغ m/s 69.83 و الیمین الرقم القیاسي العالمي في الدراجات على الثلج   لعام 2007  یحمله 

 . 61.73 m/s إریك یارون هو

تحدي s 364 : تخمین : ما هي كتلة ألف كرة فوالذیة مجموعة  بقطر mm 1   ؟ 

 *    *

تحـدي s 365 : هـل یـمكنك أن تسـتخدم مـالحـظاتـك الـتي تـتم خـالل رحـالتـك بـواسـطة مـیزان حـمام  لـتبین أن األرض لیسـت 
مسطحة ؟  

 *    *



إن كـال مـن األرض و الـقمر یجـذبـان األجـسام . مـركـز كـتلة جـملة األرض –الـقمر هـي بـعیدة km 4800 عـن مـركـز األرض ، 
  . ( 366 s تحدي ) وهذا  قریب جدا من سطحها . لماذا األجسام على األرض ما تزال تقع باتجاه مركز األرض ؟

 *    *

هـل كـل جـسم كـروي یـسقط بـنفس الـتسارع ؟ ال . إذا كـانـت كـتلة الـجسم مـقارنـة مـع تـلك الـعائـدة لـألرض ، فـإن الـمسافـة تـتناقـص 
بـشكل مـختلف . هـل یـمكنك تـأكـید هـذه الـعبارة ؟ ( تحـدي e 367) . الـشكل 162 یـبین أحـجیة مـرتـبطة بـذلـك . مـا هـو بـالـتالـي 

الشيء الخطأ حول مقولة غالیلیلو حول ثبات تسارع السقوط الحر ؟ ( صفحة 202 ) . 

 *    *

مـا هـي أكـبر سـرعـة الـتي یـمكن للبشـر تـحقیقها بـاسـتخدام تـسارع الـجاذبـیة ؟ هـناك عـدة طـرق الـتي یـمكن مـحاولـة هـذا بـها ، بـعض 
مـنها مـبین فـي الـشكل 163 . السـرعـة الـنهائـیة لـلسقوط الحـر لـلمظلیین یـمكن أن تـكون أعـلى و لـكن ال یـوجـد قـیمة مسجـلة مـوثـوقـة 
للسـرعـة . و آخـر كـلمة لـم یـتم قـولـها بـعد ، حـیث أن كـل األرقـام الـقیاسـیة سـیتم تـجاوزهـا فـي الـسنوات الـقادمـة . و مـن الـمهم 
اشـتراط ارتـفاع عـادي ، عـند االرتـفاع السـتراتـوسـفیریـة ، قـیم السـرعـات یـمكن أن تـكون أربـعة أضـعاف قـیم السـرعـة عـند 

ارتفاعات منخفضة ( المجلد II ، صفحة 118 ) .  

 *    *

مـن السهـل وضـع كـتلة كـیلو غـرام عـلى الـطاولـة . و عشـریـن كـیلو غـرام أصـعب . و ألـف مسـتحیل . لـكن 6.1024 سهـلة ، 
 . ( 368 s تحدي ) لماذا ؟

 *    *

صـفحة 199 : االحـتكاك بـین األرض و الـقمر یـبطئ دوران كـلیهما . الـقمر تـوقـف عـن الـدوران مـنذ مـالیـین الـسنین خـلت ،               
و األرض فـي طـریـقها لـذلـك أیـضا . عـندمـا تـتوقـف األرض عـن الـدوران فـإن الـقمر سـیتوقـف عـن الحـركـة بـعیدا عـن األرض . 
كـم بـعد الـقمر سـیكون عـن األرض فـي ذلـك الـوقـت ؟ و لـكن بـعد ذلـك ، ( تحـدي ny 369 ) حـتى أبـعد مـن ذلـك فـي المسـتقبل ، 
الـقمر سـیتحرك ثـانـبة بـاتـجاه األرض بسـبب االحـتكاك بـین جـملة األرض – الـقمر و الـشمس . حـتى بـالـرغـم مـن أن هـذا األثـر 

 . ( 370 s تحدي ) سیحدث فقط إذا  احترقت الشمس لألبد ، حیث من المعروف أن هذا خطأ ، هل یمكنك تسفیره ؟

 *    *

عـندمـا تجـري بـاتـجاه الشـرق ، فـإنـك تـفقد وزنـك . هـناك سـببین مـختلفین لهـذا : الـنسارع الـنابـذ یـزداد بـحیث أن الـقوة الـتي تـسحب 
 . ( 371 ny تحدي ) بها للسفل تتالشى و تظهر قوة كوریولیس ، بنتیجة مشابهة . هل یمكنك تقدیر حجم التأثیرین ؟

 *    *

تسـتخدم الـمخابـر الـطاردات الـمركـزیـة عـالـیة السـرعـة : حـیث تـعزل الـطاردات الـمركـزیـة عـالـیة السـرعـة  الـتحضیریـة  
الـفیروسـات ، الـعضیات و الجـزیـئات الـحیویـة ، بـینما الـطاردات الـمركـزیـة عـالـیة السـرعـة التحـلیلیة تـقیس شـكل و كـتلة الجـزیـئات 

 . 106 g 3.3 و تسارع طرد مركزي یبلغ kHz 000 200 أو  أو rpm الكبیرة . أسرع النماذج المتوفرة تجاریا تحقق

 *    *

ما هي العالقة بین الزمن الذي یستغرقه حجر في السقوط لمسافة l و زمن تأرجح النواس عبر نصف دائرة قطرها l  ؟  

( هـذه الـمسألـة نـاتـجة عـن غـالـیلیو ) ( تحـدي s 372 ) . كـم عـدد الـخانـات لـلعدد π الـتي یـمكن أن یـتوقـع  الـمرء تحـدیـدهـا بهـذه 
الطریقة ؟  

 *    *

لـماذا یـمكن لـمركـبة فـضائـیة أن تـتسارع عـبر تـأثـیر الـمقالع ( الـنقافـة ) عـندمـا تـدور حـول كـوكـب  بـالـرغـم مـن مـصونـیة كـمیة 
الحركة ؟ ( تحدي s 373  ) . یتصور أن نفس التأثیر أیضا هو سبب بعض دوران النجوم السریعة التي تراقب في المجرة . 



مـثال نجـم HE0457-5439 یتحـرك بسـرعـة km/s 720 و الـذي هـو أكـبر بـ km/s 200-100   مـن أكـثر الـنجوم فـي درب 
التبانة . یبدو أن دور مركز التسارع قد أخذ من قبل الثقب األسود . 

 *    *

إن مـدار الـكوكـب حـول الـشمس لـه الـعدیـد مـن الـخواص الـمهمة .( الـمرجـع 162  )  مـا هـو مخـطط الحـركـة لـلمدار ؟ مـا هـو 
  . (  374 s تحدي ) مخطط الحركة لمدارات بشكل قطع زائد و قطع مكافئ ؟

 *    *

 !

الشكل 164 التوابع األربعة للمشتري المالحظة من قبل غالیلیو و حركتها 

إن الـتوابـع الـغالـیلیة للمشـتري مـبینة فـي الـشكل 164 یـمكن أن تـرى بـواسـطة تـلسكوب هـواة صـغیر  . اكـتشفها غـالـیلیو فـي عـام 
1610 و تـسمى تـوابـع مـدیسـیة ( الـیوم تـسمى بـترتـیب زیـادة مـسافـتها عـن المشـتري بـالـشكل إیـو ، أوربـا ، غـانـیمید و كـالیسـتو)               
و هـي تـقریـبا أجـسام أسـطوریـة . و هـي أول أجـسام وجـدت ال تـدور بـشكل واضـح حـول األرض و بـالـتالـي اسـتخدمـها غـالـیلیو 
السـتنتاج أن األرض لیسـت مـركـز الـكون . و الـتوابـع كـانـت أیـضا مـرشـحة لـتكون أول سـاعـة قـیاسـیة ، حـیث أن حـركـتها یـمكن 
تـوقـعها بـدقـة عـالـیة ، بـحیث أن الـزمـن الـقیاسـي یـمكن أن یـقرأ حسـب مـوضـعها . و أخـیرا  بسـبب هـذه الـدقـة ، فـي عـام 1676 فـإن 

سرعة الضوء قیست ألول مرة بمساعدتها ، كما یخبر بذلك الفقرة حول النسبیة الخاصة . ( مجلد II ، صفحة 16) . إن  

 *    *

إن الـسؤال البسـیط و لـكن الـصعب : إذا كـانـت كـل األجـسام تجـذب بـعضها الـبعض ، لـماذا تـقع أو ال تـقع كـل الـنجوم تـجاه بـعضها 
الـبعض ؟ ( تحـدي s 375 ) . فـي الـواقـع عـالقـة الـمربـع العكسـي لـلجاذبـیة الـعامـة لـها قـید : هـي ال تـسمح لـلمرء بـأن یـعطي 
عـبارات ذات مـعنى حـول الـمادة فـي الـكون . إن الـجاذبـیة الـعامـة تـتوقـع أن تـوزع الـكتلة الـمتجانـسة غـیر مسـتقرة ، و فـي الـحقیقة 



یـالحـظ الـتوزع غـیر الـمتجانـس . لـكن الـجاذبـیة الـعامـة ال تـتوقـع بـكثافـة الـكتلة الـمتوسـطة ، الـظالم فـي الـلیل ، السـرعـات الـملحوظـة 
للمجـرات الـبعیدة .. الـخ . فـي الـحقیقة ، الـجاذبـیة الـعامـة ال تشـرح أو تـتوقـع خـاصـة واحـدة مـن الـكون   ولـلقیام بـذلـك نـحتاج 

للنسبیة العامة . ( المجلد II ، صفحة 184 ) .  

 *    *

الـتسارع g الـناتـج عـن الـجاذبـیة بـعمق km 3000 هـو m/s2 10.05 ، أكـثر بـ  %2  مـن سـطح األرض ؟ كـیف هـذا مـمكن ؟  
( المرجع 163 ) . أیضا على هضبة التیبت g  تتاثر بالمادة أسفلها .  

 !

الشكل 163 أي مساري القمر صحیح ؟ 

 *    *

عـندمـا یـدور الـقمر حـول الـشمس هـل مـساره لـه مـقاطـع مـقعرة تـجاه الـشمس ، الـمبین فـي یـمین الـشكل 165 أم ال ، كـما هـو مـبین 
عـلى الـیسار ؟ ( بـشكل مشـتقل عـن هـذه الـقضیة كـال الـمساریـن فـي المخـطط یـخفیان أن مـسار الـقمر ال یـقع فـي نـفس المسـتوي 

كمسار األرض حول الشمس . )  

 *    *

یـمكنك إثـبات أن األجـسام تجـذب بـعضها الـبعض ( و أنـها ال تجـذب فـقط مـن قـبل األرض ) بتجـربـة بسـیطة الـتي لـم یجـربـها أحـد 
 . www.fourmilab.ch/gravitation/foobar في البیت ، كما هو موصوف في موقع

 *    *

إنـه مـن الـمهم حـساب سـرعـة االنـفالت عـن األرض أي السـرعـة الـتي یـجب أن یـرمـى بـها جـسم بـحیث أنـه ال یـسقط ثـانـیة . لـقد 
وجـد أنـها km/s 11 ( وهـذه تـعرف بـالسـرعـة الـكونـیة الـثانـبة فـي الـماضـي و السـرعـة الـكونـیة األولـى أعـطیت للسـرعـة األخـفض 
للمدار البالغة km/s 7.9 ) . القیمة الدقیقة لسرعة االنفالت تعتمد على خط عرض الرامي ، و على اتجاه الرمي  ( لماذا؟) 

( تحـدي e 377 ) . مـا هـي سـرعـة االنـفالت مـن المجـموعـة الشمسـیة ؟ ( كـانـت تـعرف بـالسـرعـة الـكونـیة الـثالـثة ) و بـالـمناسـبة 
سـرعـة االنـفالت مـن مجـرتـنا هـي أكـثر مـن km/s 500 . مـا الـذي سـیحدث إذا كـان كـوكـبا أو جـملة ثـقیلة جـدا بـحیث أن سـرعـة 

 . (  378 s تحدي ) االنفالت لها ستكون أكبر من سرعة الضوء ؟

 *    *

 . (  379 s تحدي ) ما هو أكبر كویكب یمكن أن ینفلت بالقفز ؟

http://www.fourmilab.ch/gravitation/foobar


 *    *

مـن أجـل األجـسام ذات الـشكل غـیر الـمنتظم فـإن مـركـز الـجاذبـیة لـلجسم ال یـكون نـفسه مـركـز الـكتلة . عـل تسـتطیع تـأكـید هـذا               
( تحدي s 380 ) ( مالحظة : أوجد و استخدم أبسط مثال ممكن ) .  

 !

الشكل 166 دائرة مواضع الشمس فوق دلهي مأخوذة بین كانون الثاني و كانون األول 2002 

 *    *

هـل یـمكن لـلجاذبـیة أن تـنتج تـنافـر ؟ مـا الـذي یحـدث لـجسم صـغیر اخـتباري داخـل كـتلة كـبیرة بـشكل حـرف C ؟ ( تحـدي 381 
ny ) . هل یفع تجاه مركز الكتلة ؟  

 *    *

 T إن الـمقولـة الجـدلـیة جـدا لـتساوي الـكتلة الـعطالـیة و الـجاذبـیة أعـطیت مـن قـبل شـوبـیكالـو  وفـالـیف . الـطاقـة الحـركـیة الـكلیة
 m حـیث الـمقداریـن T = GmM/2R لـجسمین یـدوران حـول مـركـز كـتلتهما المشـترك مـثل األرض و الـقمر ، مـعطى بـالـشكل
M & هـما الـكتلة الـثقالـیة / الـجاذبـیة لـلجسمین و R مـسافـتهما . مـن هـذه الـعالقـة ، الـتي ال تظهـر فـیها   الـكتل الـعطالـیة فـي 
الـطرف الـیمن ، فهـي تـعطي أن الـكتلة الـعطالـیة و الـجاذبـیة یـجب أن تـكونـا مـتناسـبتین مـع بـعضهما الـبعض . هـل یـمكن أن تـرى 

كیف ؟ ( تحدي 382s ) هل التبریر صحیح ؟  

 *    *

الـمرجـع 165 : شـكل األرض لـیس كـرة . بـالـنتیجة ، خـط الـثقل عـادة ال یشـیر لـمركـز األرض . مـا هـو أكـبر انحـراف 
 . ( 383 ny تحدي )بالدرجات ؟



 *    *

بسـبب الـشكل المسـطح قـلیال لـألرض ، فـإن مـنبع المیسـیسبي یـكون أقـرب بـحوالـي km 20 لـمركـز األرض مـن فـمه ، و الـماء 
  . (  384 s تحدي )یجري لألعلى . كیف یمكن هذا ؟

 *    *

إذا نـظرت فـي الـسماء كـل یـوم عـند الـساعـة a.m 6 ، فـإن الـموضـع یـتغیر خـالل الـسنة . و نـتیجة تـصویـر الـشمس عـلى نـفس 
الـفیلم مـبین فـي الـشكل 166 . الـمنحني یـعرف بـمواضـع الـشمس ، هـو نـاتـج عـن تـأثـیریـن مـجتمعین : مـیل مـحور األرض و 
الـشكل الـقطعي الـناقـصي لـمدار األرض حـول الـشمس . و السـطح و نـقاط الـقعر ( الـمخفیة ) لـمواضـع الـشمس تـوافـق االنـقالب 
الشمسـي فـي الـفلك . كـیف تـبدو مـواضـع الـشمس إذا صـورت كـل یـوم فـي الظهـیرة المحـلیة ؟ مـاذا إذا لـم یـكن هـناك خـط مسـتقیم 

یشیر تماما للجنوب ؟  

 *    *

إن الـكوكـبة الـتي تـقف فـیها الـشمس فـي الظهـیرة ( فـي مـركـز الـمنطقة الـزمـنیة ) تـعرف افـتراضـیا بـإشـارة دائـرة الـبروج لـذلـك 
الـیوم . یـقول المنجـمون أن اثـني عشـر مـنهم و هـي اریـس ، تـاوروس ، جـیمني ، كـانسـر ، لـیو ، فـیرجـو ، لـیبرا ، سـكوربـیوس ، 
سـاجـیتاریـوس ،    كـابـركـورونـوس ، أكـواریـوس ، و ییسـیس و الـتي تـأخـذ كـل مـنها ( بـدقـة تـمامـا ) جـزء مـن اثـني عشـر جـزء مـن 
الـقطع الـناقـص .أي فـحص لـلمؤقـتة یـبین فـي لـلوقـت الـحالـي أن مـنتصف الـمسافـة لـلشمس ال یـكون أبـدا فـي إشـارة دائـرة الـفلك 
خـالل األیـام الـمرتـبطة عـادة بـها . الـعالقـة أزیـحت حـوالـي شهـر مـنذ تـعریـفها ، بسـبب تـقدم مـحور األرض ( صـفحة 152 )                
و الـفحص لـخارطـة نـجوم الـسماء یـبین أن الـكوكـبات االثـني عشـر لـیس لـها نـفس   الـطول و أنـه فـي الـقطع الـناقـص یـوجـد أربـعة 
عشـر مـنها ، لـیس اثـني عشـر . و هـناك أوفـیوكـوس أو سـیربـینتاریـوس و هـو الـكوكـبة الـحامـلة لـألفـعى ، بـین الـعقرب و الـقوس                  
و سـیتوس بـین الـدلـو و الـحوت . و فـي الـحقیقة ال یـوجـد  عـبارة فـلكیة وحـیدة صـحیحة حـول دائـرة الـبروج ( األفـالك )  ( فـي 

األلمانیة كلمة Strolch  تعني المشرد / المحتال أو الوغد / النذل و هي مشتقة من كلمة المنجم ) . 

 *    *

لفـترة طوـیلـة كاـن یعـتقد أنهـ لیـس هنـاك كوـكبـ إضاـفيـ فيـ مجمـوعتـنا الشمسیـة  خاـرج نبـتون و بلـوتوـ بسبـب أن مدـاریهـما ال 
یـبدیـان أي اضـطرابـات مـن جـسم آخـر . ( الـمرجـع 167 ) . الـیوم تـغیر هـذا الـرأي و مـن الـمعلوم أن هـناك ثـمانـیة كـواكـب : بـلوتـو 
لـیس كـوكـبا ، و لـكنه أول مجـموعـة مـن أجـسام أصـغر مـما یـعرف بحـزام كـویـبر و أجـسام حـزام كـویـبر تـكتشف بـانـتظام حـیث 

یعرف أكثر من ألف منها الیوم .  

فـي عـام 2003  فـإن جـسمین مـن أجـسام كـویـبر الـكبیرة تـم اكـتشافـها و احـد سـمي سـدیـنا ، و هـو تـقریـبا بحجـم بـلوتـو و اآلخـر 
إیریس و هو أكبر من بلوتو و له قمر ( المرجع 168  ) . و كالهما لهما مدار قطع ناقص قوي ( أنظر الشكل 167 )  

نـظرا ألن بـلوتـو و إیـریـس مـثل كـویـكب سـیریـس ، نـظف مـداره مـن الحـطام ، فـإن هـذه األجـسام الـثالثـة اآلن مـصنفة كـكواكـب 
قزمة .  

خـارج حـزام كـویـبر ، فـإن المجـموعـة الشمسـیة مـحاطـة بـما یـعرف بـغیمة أورت و عـلى عـكس حـزام كـویـبر المسـطح ، فـإن غـیمة 
أورت ذات شـكل كـروي و لـها نـصف قـطر یـصل إلـى AU 50000 ، كـما هـو مـبین فـي الـشكل 168 & 167 . تـتألـف غـیمة 
أورت مـن عـدد كـبیر مـن األجـسام الجـلیدیـة مـكونـة بـشكل أسـاسـي مـن الـماء و بـدرجـة أقـل مـن الـمیتان و األمـونـیا . األجـسام مـن 
غـیمة أورت الـتي   تـدخـل المجـموعـة الشمسـیة الـداخـلیة  تـصبح مـذنـبات وفـي الـماضـي الـسحیق مـثل هـذه األجـسام أتـت بـالـماء 

لألرض .  



 !

الشكل 167 مدار سیندا بالمقارنة مع مدارات الكواكب في المجموعة الشمسیة 

 *    *

فـي الـفلك األمـثلة الجـدیـدة عـلى الحـركـة تـكتشف بـانـتظام حـتى فـي الـقرن الـحالـي . و فـي بـعض األحـیان هـناك إنـذارات كـاذبـة . 
أحـد األمـثلة ادعـت سـقوط مـذنـبات صـغیرة عـلى األرض . و الـتي افـترض أنـها مـكونـة مـن عشـرات الـكیلوغـرامـات مـن الجـلید 

التي ضربت األرض كل بضع ثواني . و من المعروف اآلن أن هذا لم یحدث ( المرجع 169  ) . 

 *    * 

الـجاذبـیة الـعامـة تـسمح فـقط بـمدارات قـطع نـاقـص ، قـطع مـكافـئ أو زائـد . و مـن المسـتحیل لـجسم صـغیر الـذي  یـقترب مـن جـسم 
كـبیر أن یسـتحوذ عـلیه . و فـي الـنهایـة هـذا مـا تـعلمناه حـتى اآلن . عـلى أن كـل كـتب الـفلك تـخبرنـا قـصصا عـن أسـر فـي 
مجـموعـتنا الشمسـیة ، مـثال الـعددي مـن األقـمار لـزحـل تـم أسـرهـا . كـیف یـمكن أن یحـدث هـذا ؟ ( تحـدي كـیف یـمكن أن یحـدث 

 . ( 386s تحدي ) هذا ؟



 !

الشكل 168 حزام كویبر ، یحتوي بشكل أساسي كویكبات ، و مدار غیمة أورت تحتوي مذنبات ، حول المجموعة الشمسیة 

 *    *

كـیف یـمكن لـنفق أن یـشكل مـن أجـل أن حجـرا یـسقط عـبره بـدون أن یـالمـس جـدرانـه ؟ ( افـترض كـثافـة ثـابـتة ) إذا لـم تـكن 
األرض تـدور ، فـإن الـنفق سـیكون خـطا مسـتقیما عـبر مـركـزهـا و الحجـر سـیسقط و یـصعد ثـانـیة  فـي حـركـة تـذبـذبـیة . مـن أجـل 

  . ( 387s تحدي ) األرض الدوارة ، فإن المسألة أكثر صعوبة . ما هو الشكل عندما یبدأ النفق عند خط االستواء ؟

 *    *

إن محـطة الـفضاء الـدولـةي تـدور حـول األرض كـل 90 دقـیة بـارتـفاع یـبلغ km 380 تـقریـبا . یـمكنك أن تـراهـا مـن الـموقـع 
www.hevens-above.com و بـالـمناسـبة كـنى كـانـت فـوق األفـق ، فـإن المحـطة تـكون ثـالـث أعـلى جـسم فـي سـماء الـلیل 

یعلوها فقط القمر و الزهرة . أنظر إلیها . 

 *    *

  (  389 s تحدي ) هل من الصحیح أن مركز المجموعة الشمسیة و  مركز ثقلها هو دائما داخل الشمس ؟

حـتى بـالـرغـم مـن أن الـشمس أو النجـم یتحـرك قـلیال جـدا عـندمـا تـكون الـكواكـب حـولـهما ، فـإن هـذه الحـركـة یـمكن كـشفها بـقیاسـات 
دقـیقة بـاسـتخدام أثـر دوبـلر لـلضوء أو األمـواج الـرادیـویـة ( المجـلد II  صـفحة 27 ) . إن المشـتري مـثال یـنتج تـغیر سـرعـة 

http://www.hevens-above.com


تــبلغm/s 13فــي الــشمس و األرض m/s 1 و أول الــكواكــب خــارج المجــموعــة الشمســیة ، حــول النجــم الــنابــض 
PSR1257+12 و حـول النجـم الـعادي نـوع G الـمسمى بـیجاسـي 51 تـم اكـتشافـها بهـذه الـطریـقة ، فـي عـام 1995 & 1992 . 

و في الوقت الحالي العدید من آالف ما یعرف بالكواكب الخارجیة   تم اكتشافها بواسطة هذه الطریقة و طرق أخرى  

 بـعضها لـها كـتل مـقارنـة لـألرض . و هـذا الـبحث أیـضا بـین أن الـكواكـب الـخارجـیة هـي أكـثر عـددا مـن الـنجوم و أن الـكواكـب 
التي تشبه األرض نادرة .   

 !

الشكل 169 مراحل القمر و الزهرة كما تالحظ من أثینا في صیف 2007 

 *    *



لیسـت كـل الـنقاط عـلى األرض تـتلقى نـفس الـعدد مـن سـاعـات الـنهار خـالل الـعام . و الـتأثـیرات صـعبة التحـدیـد بـالـرغـم مـن ذلـك 
 . ( 390 d تحدي ) هل  یمكنیك إیجاد واحد منها ؟

 *    *

 (391 s تحدي ) هل یمكن لطور القمر أن یكون له تأثیر قابل للقیاس على الجسم البشري ، مثال عن طریق المد و الجزر ؟

 *    *

هـناك فـرق مـهم بـین الـنظام الـمركـزي الشمسـي و الـفكرة الـقدیـمة أن كـل الـكوابـك تـدور حـول األرض . إن الـنظام الـمركـزي 
الشمسي ینص على أن كواكب معینة ، مثل المریخ و الزهرة یمكن أن تكون بین األرض و الشمس في أوقات معینة و أن   

تـكون خـلف الـشمس فـي أوقـات أخـرى . عـلى عـكس الـنظام الـمركـزي األرضـي الـذي یـنص عـلى أنـها دائـما هـي بـین األرض و 
الـشمس . لـماذا  مـثل هـذا الـفرق الـمهم ال یـنقض مـباشـرة الـنظام الـمركـزي األرضـي ؟ و كـیف مـالحـظة أطـوار الـقمر ، الـمبیة فـي 

  . ( 392 s تحدي ) الشكل 170 & 169 تنقض النظام المركزي األرضي ؟

 !

الشكل 170 الجاذبیة العامة أیضا تشرح مراقبات الزهرة ، نجم الصباح و المساء . بشكل خاص الجاذبیة العامة و المدارات 
بشكل قطع ناقص التي یقتضیها ، و تشرح أطواره و تغیر حجمه الزاوي . و الصور المبینة أخذت في 2005 & 2004              

و المراقبة یمكن أن تتم بسهولة بواسطة منظار أو تلسكوب صغیر . 



 !

الشكل 171  قوة الجاذبیة المتالشیة داخل غالف كروي من المادة 

 *    *

! هي المعادلة التي تبدو أكثر سخفا ( المرجع 170 )   أغرب إعادة صیاغة لوصف الحركة یعطى بواسطة 

 !

  ( 393 s تحدي ) طول مسار الحركة . و یعرف بشكل الشعاع لمعادلة الحركة . هل یمكنك أن تجد مثاال لتطبیقها ؟ s حیث

 *    *

عندما ترى من نیبتون فإن حجم الشمس یكون نفس حجم المشتري الذي یرى من األرض وقت أقرب تقارب له ، صحیح ؟ 

  ( 394 s  تحدي )

 *    *

  الـمرجـع 171   : إن تـسارع الـجاذبـیة لجـزیـئة داخـل غـالف كـروي هـو صـفر . إن تـالشـي الـجاذبـیة فـي هـذه الـحالـة هـو مسـتقل 
عـن شـكل الجـزئـیة و مـوضـعها و مسـتقل عـن سـماكـة الـغالف . ( تحـدي s 395  ) . هـل یـمكنك إیـجاد حـجة بـاسـتخدام الـشكل 
171 ؟ هـذا یـعمل فـقط بسـبب تـبعیة r2/1 لـلجاذبـیة . هـل یـمكن أن تـبین أن الـنتجة ال تـصح مـن أجـل األغـلفة غـیر الـكرویـة ؟ 

الحظ أن تالشي الجاذبیة داخل غالف  كروي عادة ال یصح إذا  وجدت مادة أخرى خارج الغالف . كیف یمكن إزالة     

تأثیرات المادة الخارجیة ؟ ( تحدي s 396 ) ؟ . 

 *    *



 !

الشكل 172  ترسم لو ساج لنموذجه الذي یبین الكثافة األصغر ألجسام أرضیة فائقة بین األجسام المتجاذبة و األجسام 
األعلى كثافة خارجها 

 *    * 

مـا هـي الـجاذبـیة ؟ هـذا الـسؤال البسـیط لـه تـاریـخ طـویـل . فـي عـام 1960 اقـترح نـیكوالس فـاتـیو دو دویـلییه و فـي عـام 1747  
جـورج لـویـس ذو سـاج تفسـیر لـتبعیة r2/1 ( الـمرجـع 172 ) . و قـال لـو سـاج أن الـعالـم مـليء بـالجسـیمات الـصغیرة وسـماهـا 
بـالجسـیمات األرضـیة الـفائـقة و الـتي تـطیر بـشكل عـشوائـي و تـضرب كـل األجـسام . و األجـسام الـوحـیدة ال تـتأثـر بـالـضربـات 
نـظرا أنـها تـضرب بـاسـتمرار و عـشوائـیا مـن كـل االتـجاهـات . ولـكن عـندمـا یـكون هـناك جـسمین قـریـبین مـن بـعضها الـبعض فهـي 
تـنتج ظـالل لجـزء الـفیض إلـى الـجسم اآلخـرمـما یـؤدي لـتجاذب    كـما هـو مـبین فـي الـشكل 172  . هـل  یـمكنك بـیان أن مـثل هـذا 

    . ( 397 e تحدي ) 1 ؟/r2 التجاذب یتبع للعالقة

لـكن مـقترح لـو سـاج لـه بـعض الـمشاكـل . أوال الـمقولـة تـصح فـقط إذا كـانـت االصـطدامـات غـیر مـرنـة ( لـماذا ؟ ) ( تحـدي  تـصح 
فـقط إذا كـانـت االصـطدامـات غـیر مـرنـة ( لـماذا ؟ ) ( تحـدي 398e  ) . لـكن مـاذا یـعني أن كـل األجـسان سـتسخن مـع الـزمـن كـما 
شـرج جـان مـارك لـیفي لـوبـلون ( الـمرجـع 2  ) . ثـانـیا ، الـجسم المتحـرك فـي الـفضاء الحـر سـیضرب بـمزیـد مـن الجـزیـئات أو 
الجـزیـئات األسـرع فـي األمـام أكـثر مـن الخـلف ، بـالـنتیجة الـجسم سـیتباطـأ . أخـیرا الجـذابـیة سـتعتمد عـلى الحجـم و لـكن بـشكل 
غـریـب . بـشكل خـاص ثـالثـة أجـسام تـقع عـلى خـط ال یـمكن أن تـنتج ظـالال . كـما ال یـمكن مـالحـظة هـذه الـظالل و لـكن الـنموذج 

الساذج یتوقع مثل هذه الظالل .  

بالرغم من كل االنتقادات فإن فكرة الجذابیة الناتجة عن الجزیئات طفت على السطح بانتظام في أبحاث الفیزیاء  دائما  

فـي الـشكل األحـدث لـها ، فـإن الجـزیـئات االفـتراضـیة تـسمى الـغرافـیتونـات . و مـن نـاحـیة أخـرى لـم یـتم مـالحـظة مـثل هـذه 
الجزیئات أبدا . وسوف نفهم أصل الجاذبیة في الجزء األخیر من صعود الجبل .  

 *    *



  ( 399 ny التحدي ) من أجل أي أجسام تتناقص الجاذبیة عندما تقترب منها ؟

 *    *

 (  400s تحدي ) هل یمكن وضع قمر صناعي في مدار باستخدام مدفع ؟ هل الجواب یعتمد على اتجاه إطالقه ؟

 *    *

 III مـن الـنافـذة  و قـد كـان بـنیتوم III & IV یـتشارك مسـتخدمـي حـاسـوب قـدیـمین خـبراتـهما " لـقد رمـیت مـن مـعالـجي بـنیتوم
أسرع  

 *    *

  ( 401 s تحدي ) كیف یمكن لألرض أن ترتفع و تنزل عندما تشاهد من القمر ؟ هل األرض تبدي أطوارا ؟

 *    *

  ( 402 ny تحدي ) ما هو وزن القمر ؟ كیف یمكن مقارنته مع وزن جبال األلب ؟

 *    *

إذا كـان نجـم مـكون مـن مـادة عـالـیة الـكثافـة ،  سـرعـة الـكوكـب الـذي یـدور قـربـه یـمكن أن تـكون أكـبر مـن سـرعـة الـضوء . كـیف 
  (  403 s تحدي ) تتجنب الطبیعة مثل هذه اإلمكانیة الغریبة ؟

 *    *

مـا الـذي یحـدث للمجـموعـة الشمسـیة فـي المسـتقبل ؟ هـذا الـسؤال صـعب بـشكل مـدهـش لـإلجـابـة عـلیه . الـخبیر الـرئیسـي فـي هـذا 
الـموضـوع هـو عـالـم الـكواكـب الـفرنسـي جـاك السـكار ، حـاكـى   بـضع مـالیـین مـن الـسنین مـن الـتطور بـاسـتخدام الـتفاضـل و 
الـتكامـل بـمساعـدة الـحاسـب ( الـمرجـع 173 ) وقـد وجـد أن الـمدارات الـكوكـبیة مسـتقرة و لـكن هـناك دلـیل واضـح عـن الـعشوائـیة 
فـي تـطور المجـموعـة الشمسـیة ، عـلى مسـتوى صـغیر . و الـكواكـب الـمختلفة  تـؤثـر عـلى بـعضها الـبعض بـطرق قـویـة و مـا تـزال 
مـفهومـة بـشكل ضـعیف . و الـتأثـیرات فـي الـماضـي درسـت أیـضا مـثل تـغیر الـطاقـة للمشـتري بسـبب لـفظ الـكویـكبات األصـغر مـن 
المجـموعـة الشمسـیة أو كسـب الـطاقـة لـنبتون . و مـا یـزال هـناك الـكثیر مـن الـبحث یـجب أن یـتم فـي هـذا الـمجال ( صـفحة 

 . ( 422

 *    *

أحـد الـمسائـل الـمفتوحـة فـي المجـموعـة الشمسـیة هـي وصـف مـسافـات الـكواكـب الـمغطاة فـي عـام 1766 مـن قـبل یـوهـان دانـییل 
تـیتوس ( 1796-1729 ) و الـذي نشـر مـن قـبل یـوهـان إیـلرت یـود ( 1826-1747  ) و قـد اكـتشف تـیتوس أن الـمسافـات 

الكوكبیة d من الشمس یمكن تقریبها بالشكل :   

 !

حیث المسافات تقاس بالوحدات الفلكیة و n هو رقم الكواكب .  

إن التقریب الناتج یقارن مع القیاسات في الجدول 27  .  

مـن الـمثیر أن الـكواكـب الـثالث األخـیرة و ایـضا الـكویـكبات اكـتشفت بـعد وفـاة بـود و تـیتوس ، و الـقاعـدة تـوقـعت بـنجاح مـسافـة 
أورانـوس و أیـضا مـسافـات الـكویـكبات . و بـالـرغـم مـن هـذه الـنجاحـات و الفشـل بـالنسـبة لـلكوكـبین األخـیریـن لـم  یجـد أحـد بـعد 
نـموذج لـصیاغـة لـلكواكـب تشـرح قـاعـدة تـیتوس . و الـتوابـع الـكبیرة للمشـتري و أورانـوس لـها مـسافـات  مـنتظمة  لـكن لـیس وفـق 

قاعدة تیتوس – بود . 



إن شـرح أو نـقض الـقاعـدة هـو أحـد التحـدیـات الـباقـیة فـي الـمیكانـیك الـكالسـیكي ( الـمرجـع 174 ) بـعض الـباحـثین یـقول أن الـقاعـدة 
هـي نـتیجة ثـبات الـمقیاس ، و آخـرون یـقولـون أن هـذا حـادث أو حـتى رنـكة حـمراء ( الـمرجـع 175 ) . و التفسـیر األخـیر أیـضا 
مـقترح مـن قـبل سـلوك غـیر مـرتـبط بـتیتوس – بـود لـكل الـكواكـب الـخارجـة عـن المجـموعـة الشمسـیة عـملیا  و الـقضیة لـم تـغلق 

بعد . 

الجدول 27 خاصة غیر مشروحة للطبیعة : مسافات الكواكب عن الشمس و القیم الناتجة عن قاعدة تیتوس – بود 

 !

المسافة المقاسةالمسافة المتوقعةnالكوكب

AU مقدرة بـAU مقدرة بـ

0.40.4 -∞عطارد 

00.70.7الزهرة 

11.01.0األرض 

21.61.5المریخ

2.2 – 32.83.2الكویكبات 

45.25.2المشتري 

510.09.5زحل

619.619.2أورانوس 

738.830.1نبتون

877.239.5بلوتو



الشكل 173 حركة الكویكبات مقارنة مع تلك العائدة للكواكب 

مـنذ حـوالـي 3000 سـنة سـابـقة ، قـاس الـبابـلیون األزمـنة الـمداریـة لسـبعة أجـسام سـماویـة  الـتي تتحـرك فـي الـسماء و رتـبوهـا مـن 
األطول لألقصر   وقد سجلوها في  الجدول 28 . إن ستة من األجسام السماویة  مرئیة في السماء الجمیلة الشكل 174  

و أیـضا طـرح الـبابـلیون تقسـیم األسـبوع و الـیوم إلـى 24  سـاعـة . وقـد خـصصوا لـكل واحـد 168 سـاعـة مـن األسـبوع لـلجسم 
الـسماوي وفـق تـرتـیب الجـدول 28 . و قـد خـصصوا كـل الـیوم لـلجسم الـسماوي الـذي یـوافـق أول سـاعـة مـن الـیوم . و أول یـوم 
مـن األسـبوع خـصص لـزحـل ، و الـترتـیب الـحالـي لـألیـام األخـرى لـألسـبوع تـنتج مـن الجـدول 0 28 تحـدي e 404 ) و هـذه 
الـقصة قـصها كـاسـیوس دیـو ( 230 – 160 ) ( الـمرجـع 176 ) و فـي نـهایـة الـعصور الـقدیـمة فـإن الـترتـیب اعـتمد مـن قـبل 

اإلمبراطوریة الرومانیة . و في اللغات الجرمانیة ، بما فیها اإلنجلیزیة و ال 

    



 !

الشكل 174 هذه هي الست أجسام سماویة في اللیل المرئیة بالعین المجردة  و التي مواضعها تتغیر عبر السنة و الخط 
الشاقولي تقریبا الذي یربطها هو قطع ناقص و القطاع السهمي حولها هو دائرة البروج / الفلك . وهي معا و مع الشمس               

و األجسام السماویة السبع تستخدم لتسمیة أیام األسبوع 



الجدول 28 األدوار المداریة المعروفة للبابلیین 

واألسماء الالتینیة لألجسام السماویة استبدلت  باآللهة الجرمانیة المقابلة . و الترتیب هو السبت ، األحد ، االثنین ، الثالثاء ، 
األربعاء ، الخمیس و الجمعیة و بالتالي تتابع كل من القیاسات الفلكیة و النجمیة هو خرافات األقدمین  

 *    *

فـي عـام 1722 قـام الـریـاضـي الـعظیم لـیونـارد أویـلر بخـطأ فـي حـسابـه و الـذي أدى بـه إلـى اسـنتاج أنـه إذا كـان هـناك نـفق أو 
بـشكل أفـضل ثـقب عـمیق مـن قـطب لـألرض إلـى اآلخـر ، فـإن الحجـر الـذي یـسقط فـیه  سـیصل لـمركـز األرض و بـالـتالـي فـوررا 
یـدور و یـعود ثـانـیة . و قـد قـام فـولـتیر بـالسخـریـة مـن هـذه الـنتیجة لـعدة سـنوات . هـل یـمكنك تـصحیح  مـا أتـى بـه أویـلر و تـبین أن 
الحـركـة الـحقیقیة هـي تـذبـذب مـن قـطب آلخـر و هـل یـمكنك حـساب زمـن الـسقوط مـن قـطب لـقطب ( بـافـتراض كـثافـة مـتجانـسة 9؟ 

 . (  405 s تحدي )

 (  406s تحدي ) و بالتالي ال یمتد من القطب للقطب ؟  l ما هو زمن التذبذب لنفق مستقیم اختیاریا من سطح لسطح بطول

التحدیات السابقة تحایلت على تأثیرات دوران األرض . الموضوع یصبح شائقا أكثر إذا أدخل الدوران ( المرجع 177  )  

 . ( 407s تحدي ) ما هو شكل النفق الذي یسقط به حجر بحیث ال یالمس أبدا الجدار ؟

 *    *

یـبین الـشكل 175 صـورة لـلخسوف الشمسـي الـمأخـوذ مـن محـطة الـفضاء الـروسـیة مـیر وصـورة مـأخـوذة مـن مـركـز الـظل مـن 
األرض . و فـي الـحقیقة الـمنظر الـعام لـظاهـرة یـمكن أن یـكون مـختلف تـمامـا عـن الـمنظر الـموضـعي . مـا هـي سـرعـة الـظل ؟               

 (  408s تحدي )

 *    *

  75 mm فـي عـام 2005 بـینت قـیاسـات األقـمار الـصناعـیة أن الـماء فـي نهـر األمـازون یـضغط عـلى األرض بنسـبة تـصل إلـى
أكبر في الموسم عما هو علیه عندما یكون ممتلئ بالماء في الموسم عندما یكون تقریبا فارغ . ( المرجع 178  ) 

 *    *

الدورالجسم

29aزحل 

a 21المشتري 

d 687المریخ

 d 365الشمس 

224dالزهرة 

88dعطارد 

29dالقمر 



 !

الشكل 175  الخسوف الشمسي في 11 آب 1999 ، مصور من قبل جان – بییر – هینیر ، عضو طاقم  میر 27                       
و الخسوف الشمسي المحسن في 29  آذار 2006 

 !

الشكل 176 سلك مرتبط بخط إستواء األرض 

تـخیل أن أسـالك مـوجـودة ال تـنقطع . كـم طـول مـثل هـذا السـلك الـذي عـندمـا یـربـط بخـط اإلسـتواء سـیكون قـائـما فـي الـهواء كـما هـو 
  (409s تحدي ) مبین في الشكل 176 ؟  هل یمكنك   بناء مصعد في الفضاء بهذا الشكل ؟

 *    *

عـادة هـناك تـقریـبا مـدیـن و جـزریـن فـي الـیوم . و لـكن هـناك أمـاكـن مـثل سـاحـل فـیتنام حـیث یحـدث مـد وجـزر واحـد فـي الـیوم 
أنــظر www.jason.oceanobs.com/html/applications/marees/marees_m2k1_fr.html ، لــماذا ؟ ( تحــدي 

 ( 410ny

 *    *

http://www.jason.oceanobs.com/html/applications/marees/marees_m2k1_fr.html


مـن الـكافـي اسـتخدام مـفهوم الـقوة الـناذبـة لـبیان أن حـلقات زحـل ال یـمكن أن تـتكون مـن مـادة مـتماسـكة  ، ولـكنها  مـكونـة مـن 
  (  411s تحدي ) أجزاء منفصلة . هل یمكنك أن تجد كیف ؟

 *    *

لـماذا یـفقد الـمریـخ جـوه  ال أحـد یـعلم . لـقد تـبین حـدیـثا أن الـریـاح الشمسـیة ضـعیفة جـدا لحـدوث هـذا . وهـذا هـو أحـد الـقضایـا 
المفتوحة العدیدة  للمجموعة الشمسیة .  

 *    *

كل األجسام في المجموعة الشمسیة تدور حول الشمس بنفس االتجاه . كلها . ال ؟  

 هـناك بـعض االسـتثناءات . أحـد الـكویـكبات الـمخالـفة یـدور حـول الـشمس قـرب زحـل یـدور فـي االتـجاه الـخاطـئ و الـذي اكـتشف 
فـي 2015 بحجـم  بحجـم 3km . و مـن أجـل رسـم متحـرك لهـذا الـمدار الـغریـب ، الـمخالـف لـكل الـكویـكبات الـطروادیـة أنـظر 

   www.astro.uwo.ca/~wiegrt

 *    *

إن الحـركـة الـملحوظـة بسـبب الـجاذبـیة یـمكن أن نـبین أنـها أبسـط شـيء مـمكن فـي الـمعنى الـتالـي . إذا قـسنا تـغیر جـسم سـاقـط 

! بـالـتالـي فـإن ثـابـت الـتسارع الـناتـج عـن الـجاذبـیة سـیقلل الـتغیر فـي كـل مـثال لـلسقوط                  ! بـالـعالقـة 
  ( 412 e تحدي ) ( صفحة 252 ) . هل یمكنك تأكید هذا ؟

 *    *

الحـركـة الـناتـجة عـن الـجاذبـیة مـثیرة : فـكر بـالـزالقـات الـمتدحـرجـة . إذا كـنت تـریـد مـعرفـة الـمزیـد عـن كـیفة صـنعها زر 
  www.vekoma.com

" النظریة العلمیة  التي أحبها أكثر هي أن حلقات زحل مكونة من أمتعة مفقودة في الطائرات " مارك روسل   

ملخص عن الجاذبیة  

األجـسام الـكروبـة ذات الـكتلة M تجـذب األجـسام األخـرى الـواقـعة عـلى مـسافـة r مـنها بتحـریـض تـسارع تـجاهـها مـعطى بـالـشكل 
a = GM/r2 . هـذه الـعالقـة ، الـجاذبـیة الـعامـة ، تـصف ألـواح الـتزلـج عـلى الـثلج ، الـمتزلـجین ، المتسـلقین ، الـریـاضـیین ، مـدمـني 

الـتلفاز  ، الـنواسـات ، األحـجار ، الـمدافـع ، الـصواریـخ ، الـمد و الجـزر ، و الـخسوف و الـكسوف ، أشـكال الـكواكـب ، حـركـة 
الـكواكـب و الـكثیر أیـضا . الـجاذبـیة الـعامـة هـي أول مـثال عـن الـوصـف الـموحـد : هـي تـصف كـل شـيء یـسقط . وبـواسـطة 

التسارع الذي تنتجه تحد الجاذبیة من ظهور الحركة المنتظمة في الطبیعة .   

http://www.astro.uwo.ca/~wiegrt
http://www.vekoma.com


الفصل السابع  

المیكانیك الكالسیكي ، القوة و قابلیة توقع الحركة  

كـل أنـواع الحـركـة الـتي فـیها الـخاصـة الـدائـمة لـلجسم هـي الـكتلة تـعرف حـقل الـمیكانـیك . و االسـم نـفسه یـطلق أیـضا عـلى الـخبراء 
الـذیـن یـدرسـون هـذا الـمجال . و یـمكن أن نـفكر بـالـمیكانـیك كجـزء ریـاضـة مـن الـفیزیـاء ** وفـي كـل مـن الـریـاضـة  و الـمكیانـیك 

تقاس فقط األطوال ، األزمنة و الكتل – و هي كل ما هو مهم .  

بـشكل أكـثر تحـدیـدا فـإن مـوضـوعـنا فـي الـدراسـة حـتى اآلن كـان بـعرف بـالـمكیانـیك الـكالسـیكي لـتمییزه عـن الـمیكانـیك الـكوانـتي                
و الـفرق الـرئیسـي فـي أن الـمیكانـیك الـكالسـیكي یـفترض وجـود كـمیات اخـتیاریـة صـغیرة مـوجـودة بـینما لیسـت هـذه هـي الـحال فـي 

المیكانیك الكوانتي  

المیكانیك الكالسیكي أیضا یعرف بفیزیاء غالیلیو أو فیزیاء نیوتن ***  

یـنص الـمیكانـیك الـكالسـیكي عـلى أن الحـركـة قـابـلة لـلتوقـع و بـالـتالـي یـنص عـلى أنـه لـیس هـناك مـفاجـئات فـي الحـركـة . هـل هـذا 
صـحیح فـي كـل الـحاالت ؟ إن قـابـلیة الـتوقـع صـالـحة بـوجـود االحـتكاك ؟ اإلرادة الحـرة ؟ هـل لـیس هـناك فـعال مـفاجـئات فـي 

الطبیعة ؟ هذه القضایا تستحق المناقشة و سوف ترافقنا في بقیة مغامرتنا .   

نحـن نعـلم أن هنـاك مزـیدـ فيـ العـالمـ أكثـر منـ الجـاذبیـة . المالحظة البسیـطة تجلـي هذـه النـقطة  : األراضیـن و االحتـكاك . ال 
یـمكن ألي مـنهما أن یـكونـا نـاتـجین عـن الـجاذبـیة . األراضـي ال تـسقط ، و بـالـتالـي ال تـوصـف بـالـجاذبـیة ، و االحـتكاك ال یلحـظ 
فـي الـسماوات ، حـیث الحـركـة نـاجـمة حـصرا عـن الـجاذبـیة ****. أیـضا عـلى األرض ، االحـتكاك غـیر مـرتـبط بـالـجاذبـیة ، 
حـیث یـمكن أن تـریـد أن تـتأكـد بـنفسك ( تحـدي e 413  ) . یـجب أن یـكون هـناك تـآثـر مـسؤول عـن االحـتكاك . سـوف نـدرس هـذا 

في المجلد الثالث . ولكن القضایا تستحق مناقشة مباشرة .   

 ----

! و الـتي تـعني  **هـذا مـعاكـس ألصـل مـصطلح " مـیكانـیك " الـذي یـعني عـلم اآللـة ، و هـو مشـتق مـن الـكلمة اإلغـریـقیة 
اآللة  

و حـتى تـكمن فـي أصـل الـكلمة اإلنجـلیزیـة " آلـة " نـفسها . و فـي بـعض األحـیان مـصطلح " مـیكانـیك " بسـتخدم مـن أجـل دراسـة 
حركة األجسام الصلبة فقط ، باستثناء مثال الهیدرودینامیك ، وهذا االستخدام سقط لصالح الفیزیاء في القرن العشرین .  

*** أسـاس الـمیكانـیك الـكالسـیكي ، وصـف الحـركـة فـقط بـاسـتخدام الـفراغ و الـزمـن ، ویـعرف بـالـكینماتـیك . و الـمثال عـلى ذلـك 

! . الجـزء الـرئیسـي اآلخـر مـن الـمیكانـیك الـكالسـیكي  وصـف الـسقوط الحـر بـالـشكل :  
هـو وصـف الحـركـة كـنتیجة لـلتأثـیرات الـبینیة لـألجـسام و هـي تـعرف بـالـدیـنامـیك . و الـمثال عـلى الـدیـنامـیك هـو صـیغة الـجاذبـیة 

العامة . التمییز بین الكینماتیك و الدینامیك  یمكن أیضا أن یتم في النسبیة ، التیرمودینامیك و اإللكترودینامیك .  

**** ( المجـلد II ، صـفحة 151 ) هـذا غـیر صـحیح بـشكل كـامـل : فـي 1980s  أول حـالـة مـن احـتكاك الـجاذبـیة تـم اكـتشافـها : 
هي إصدار أمواج الجاذبیة , سنناقشها بالتفصیل في الفصل حول النسبیة العامة  . لكن االكتشاف ال یغیر النقطة األساسیة .    



 !

الشكل 177 القطع المكافئ المشكل بواسطة نوافیر الماء التي تبین أن الحركة في الحیاة الیومیة یمكن توقعها . 

الجدول 29 بعض قین القوى في الطبیعة 

  

هل یجب على المرء استخدام القوة ؟ االستطاعة ؟  

"االستخدام المباشر للقوة البدنیة هو حل ضعیف   ... أي أنه یستخدم عادة فقط من قبل بعض األطفال و األمم العظمى "  

دیفید فریدمان  

كـل شـخص یـجب أن یـدلـي بـدلـوه فـي هـذه الـقضیة ، حـتى طـالب الـفیزیـاء . فـي الـواقـع الـعدیـد مـن أنـواع الـقوى تسـتخدم و تـالحـظ 
فـي الـحیاة الـیومـیة . و یتحـدث الـمرء عـن  قـوة  الـعضالت ، الـجاذبـیة ، النفسـیة ، الجنسـیة ، الشـیطانـیة ، الـخارقـة ، االجـتماعـیة ، 

القوةالقیاس

zN 820القیمة المقاسة في  مجهر قوة الرنین المغناطیسي 

pN 600القوى الالزمة لفصل جزیئة DNA إلى سلسلتیها بالسحب عند نهایتیها  

kN 2.1القوة العظمى لعضة اإلنسان 

kN 2قوة الذروة النوعیة المطبقة بواسطة مهدة 

حتى kN 3القوة المطبقة من قبل العضلة رباعیة الرؤوس  

حتى kN 10القوة التي یعطیها cm2 1 من الالصق الجید  

kN 30القوة الالزمة لقطع حبل جید یستخدم في تسلق الجبال  

N 1034 . 3القوة العظمى المقاسة في الطبیعة 



السـیاسـیة االقـتصادیـة  و كـثیر مـن األنـواع األخـرى . الـفیزیـائـیون یـرون األشـیاء بـطریـقة أبسـط . هـم یـسمون األنـواع الـمختلفة 
مـن الـقوى الـملحوظـة  بـین الـتأثـیرات الـمتبادلـة لـألجـسام . و دراسـة تـفاصـیل كـل هـذه الـتأثـیرات الـمتبادلـة سـتبدیـن أنـه فـي الـحیاة 

الیومیة هناك أصل كهربائي أو جاذبي  

بـالنسـبة لـلفیزیـائـیین كـل الـتغیر هـو نـاتـج عـن الحـركـة . و مـصطلح الـقوة بـالـتالـي  أیـضا یـأخـذ  تـعریـفا أكـثر تـقییدا . الـقوة                 
( الفیزیائیة ) تعرف بأنها تغیر كمیة الحركة مع الزمن أي بالشكل :   

 !

وبعض األمثلة على القوة واردة في الشكل 29 .  

المرجع 86 : یجري حصان بسرعة كبیرة بحیث أن الحوافر تالمس األرض فقط في %20 من الزمن .  

تحدي 414s  : ما هو الحمل الذي تحمله األرجل خالل التماس ؟  

الـقوة هـي تـغیر كـمیة الحـركـة و نـظرا ألن كـمیة الحـركـة مـصونـة ، فـإنـنا یـمكن أیـضا أن نـقول أن الـقوة تـقیس تـدفـق كـمیة 
الحـركـة . و كـما سـنرى قـریـبا ، مـتى سـارعـت قـوة جـسما ، فـإن كـمیة الحـركـة تـتدفـق إلـیه / فـیه . و فـي الـواقـع كـمیة الحـركـة یـمكن 
تـخیلها بـأنـها مـادة غـیر مـرئـیة و مـعنویـة  ( الـمرجـع 86 ) . تـقیس الـقوة مـقدار تـدفـق هـذه الـمادة إلـى و مـن الـجسم فـي وحـدة الـزمـن 

  .

القوة هي تدفق كمیة الحركة  -

مصونیة كمیة الحركة هي ناتجة عن مصونیة هذا السائل . مثل أي سائل تتدفق كمیة الحركة عبر سطح .  

بـاسـتخدام تـعریـف غـالـیلیو لـكمیة الحـركـة الخـطیة p = mv ، یـمكننا إعـادة كـتابـة تـعریـف الـقوة ( مـن أجـل كـتلة ثـابـتة ) 
بالشكل :     

  

 !

حـیث F = F(t,x) هـي الـقوة الـمؤثـرة عـلى جـسم ذو كـتلة m  حـیث a = a(x,t) = dv/dt = d2 x/dt2 هـو تـسارع نـفس 
الـجسم أي نـقول أنـه تـغیر السـرعـة *. الـعالقـة تـبین بـعبارة دقـیقة أن الـقوة هـي مـا یـغیر سـرعـة الـكتل . و الـمقدار الـمسمى قـوة ، 
ألنـه یـقابـل فـي الـعدیـد و لـكن لـیس كـل الـنواحـي الـقوة الـعضلیة الـیومـیة . مـثال كـلما كـانـت الـقوة المسـتخدمـة أكـبر ، كـلما تـم رمـي 
الحجـر مـسافـة أطـول . و بـشكل مـكافـئ یـضخ مـزیـد مـن كـمیة الحـركـة فـي الحجـر مـما یـعني أنـه سـیقطع مـسافـة أطـول . و كـمثال 

آخر ، مفهوم الوزن یصف تدفق كمیة الحركة بسبب الجاذبیة .     

الجاذبیة تضخ باستمرار كمیة الحركة في األجسام الضخمة / ذات الكتلة  -

الـرمـل فـي الـساعـة الـرمـلیة یجـري و الـساعـة الـرمـلیة هـي مـقیاس . هـل الـوزن الـمبین عـلى الـمیزان أكـبر ، أصـغر أو 
  . ( 415 s تحدي ) مساوي للوزن عندما یسقط الرمل ؟

تـقاس الـقوى بـقیاس تـمدد نـابـض . قـیم الـقوة الـصغیرة مـن مـرتـبة 1nN یـمكن أن تـكشف بـقیاس انحـراف عـتالت صـغیرة 
بمساعدة حزمة لیزر منعكسة .   

 ---

هـذه الـمعادلـة كـتبت ألول مـرة مـن قـبل الـریـاضـي و الـفیزیـائـي لـیونـارد أویـلر (  ولـد فـي بـازل 1707 و تـوفـي فـي بـیترسـبورغ 
1783 ) فـي عـام 1747 بـعد عشـریـن عـامـا مـن وفـاة نـیوتـن الـذي تنسـب لـه عـادة بـشكل خـطأ . و قـد كـان أویـلر أحـد أعـظم 



الـریـاضـیین فـي كـل األزمـنة ( ولـیس نـیوتـن ) الـذي فـهم أوال أن هـذا الـتعریـف لـلقوة مـفید فـي كـل حـالـة للحـركـة مـهما كـان شـكلها                
و سـواء كـانـت لـألجـسام الـنقطیة أو الـجسام الـكبیرة / الـممتدة ( الـمرجـع 28 ) وسـواء كـانـت صـلبة / جـاسـئة أو قـابـلة لـلتشوه أو 
أجـسام سـائـلة . و مـن الـمدهـش أنـه عـلى عـكس الـمقوالت الـشائـعة فـإن (63 ) صـحیحة حـتى فـي النسـبیة ( المجـلد II  ، صـفحة 

  . ( 68

 !

الشكل 178 الطفل الذي یجر العربة بضخ كمیة حركة فیها . في الحقیقة یتدفق بعض كمیة الحركة لألرض بسبب االحتكاك 
الدینامیكي ( غیر مرسوم ) 

لكن عندما یستخدم مفهوم القوة ، یجب أن نتذكر أن القوة الفیزیائیة مختلفة عن القوة الیومیة أو الجهد الیومي . الجهد ربما 
یقرب بشكل أفضل بمفهوم االستطاعة ( الفیزیائیة ) عادة یرمز لها بـ P ، و تعرف بأنها ( من أجل قوة ثابتة ) بالشكل :  

 !



الـتي فـیها الـعمل ( الـفیزیـائـي ) W یـعرف بـالـشكل W = Fs حـیث s  الـمسافـة عـلى طـول مـحور تـأثـیر الـقوة . الـعمل الـفیزیـائـي 
هو شكل من الطاقة  یجب أن یؤخذ بالحسبان  عند بحث مصونیة الطاقة .  

بـواسـطة تـعریـف الـعمل الـذي أعـطي لـلتو ، یـمكنك حـل األلـغاز الـتالـیة. مـا الـذي یحـدث السـتهالك الكهـربـاء لـدرج إذا مشـیت عـلیه 
بـدال مـن الـوقـوف ؟ ( تحـدي 416s ) . مـا هـو تـأثـیر تـعریـف االسـتطاعـة لـراتـب الـعلماء ؟ ( تحـدي 417s ) . رجـل یحـمل حـقیبة 

  . ( 418s تحدي ) ظهر ثقیلة بالكاد یستطیع فعل أي عمل ، لماذا إذن یتعب ؟

عـندمـا الـطالب فـي االمـتحان یـقولـون أن الـقوة الـمؤثـرة عـلى حجـر مـرمـي هـي أقـل عـند أعـلى نـقطة مـن مـسارهـا ( الـمرجـع 
179)من المعتاد القول أنهم یستخدمون رأیا غیر صحیح وهذا ما یعرف برأي أرسطو ، الذي فیه القوة متناسبة مع السرعة  

فـي بـعض األحـیان حـتى یـقال أنـهم یسـتخدمـون مـفهومـا مـختلفا لـحالـة الحـركـة . الـنقاد یـضیفون بـالـتالـي ، بـلهجة تـعالـي ، كـم هـذا 
كـله خـطأ . و هـذا مـثال عـن خـطأ الـمعلومـات الـفكري . كـل طـالـب یـعلم مـن ركـوب الـدراجـة ، مـن رمـي حجـر أو مـن سـحب جـسم 
أن زیـادة الجهـد تـؤدي إلـى زیـادة السـرعـة . و الـطالـب عـلى حـق ، هـؤالء الـنظریـین الـذیـن یسـتنتجون أن الـطالـب لـدیـه مـفهوم خـطا 
لـلقوة هـم مخـطؤون . فـي الـحقیقة بـدال مـن الـمفهوم الـفیزیـائـي لـلقوة ، الـطالـب یسـتخدم الـشكل الـیومـي ، و هـو الجهـد . و فـي الـواقـع 
الجهـد الـمطبق بـواسـطة الـجاذبـیة عـلى حجـر طـائـر یـكون أقـل مـا یـكون فـي أعـلى نـقطة مـن الـمسار . و فـهم الـفرق بـین الـقوة 

الفیزیائیة و الجهد هو العقبة األساسیة في تعلم المیكانیكك *  .  

 --

*حجر الخطوة / السیر  یكون عالیا جدا بحیث أن العدید من الفیزیائیین المحترفین ال یأخذونه بأنفسهم وهذا مؤكد بواسطة 
تعلیقات ال حصر لها في األوراق التي تنص على أن القوة الفیزیائیة تعرف باستخدام الكتلة و في نفس الوقت ، الكتلة تعرف 

باستخدام القوة ( الجزء األخیر من الجملة هو خطأ أساسي ) .    



 !

الشكل 179 وصفین متكافئین لوضعیتین بقوة صافیة صفریة أي تدفق كمیة حركة مغلق . یحدث االنضغاط عندما تدفق 
كمیة  الحركة 



و نـقطة كـمیة الحـركـة فـي اتـجاه واحـد ، و الشـد / الـتمدد یحـدث عـندمـا تـدفـق كـمیة الحـركـة و نـقطة كـمیة الحـركـة فـي اتـجاهـین  
متعاكسین .  

غـالـبا تـدفـق كـمیة الحـركـة ، الـمعادلـة (62 ) ال تـعتبر كـتعریـف لـلقوة . هـذا نـاتـج بـشكل أسـاسـي عـن الـمالحـظة الـیومـیة : یـبدو أن 
هناك قوى بدون أي تسارع مرتبط بها أو تغیر في كمیة الحركة ، مثل الخیط تحت الشد أو في الماء عند ضغط عال .  

عـندمـا یـدفـع الـمرء شجـرة كـما هـو مـبین فـي الـشكل 179 ، ال یـكون هـناك حـركـة ومـع ذلـك تـطبق قـوة . إذا كـانـت الـقوة تـدفـق كـمیة 
الحـركـة ، أیـن تـذهـب كـمیة الحـركـة ؟ إنـها تـتدفـق إلـى تـشوهـات طـفیفة لـلذراعـین و الشجـرة . فـي الـحقیقة عـندمـا یـبدأ الـمرء بـالـدفـع 
و بـالـتالـي یـتشوه ، فـإن تـغیر كـمیة الحـركـة الـمرتـبط بـالجـزیـئات ، الـذرات أو اإللـكترونـات لـألجـسام یـمكن مـالحـظته / قـیاسـه . بـعد 

حصول التشوه ، فإن تدفق مستمر و متساوي لكمیة الحركة یجري في كال االتجاهین .  

الـمرجـع 68 : ألن الـقوة لیسـت تـدفـق صـافـي لـكمیة الحـركـة ، فـإن مـفهوم الـقوة غـیر الزم حـقیقة فـي وصـف الحـركـة . و لـكن فـي 
بـعض األحـیان الـمفاهـیم تـكون عـملیة . هـذه هـي حـالـة الـحیاة الـیومـیة ، حـیث مـن الـمفید فـي وضـعیات حـیث قـیم كـمیة الحـركـة 
الـصافـیة صـغیرة أو مـهملة . مـثال مـن الـمفید تـعریـف الـضغط بـأنـه الـقوة فـي وحـدة الـمساحـة ، حـتى بـالـرغـم مـن أنـه فـعال تـدفـق 

كمیة حركة لكل وحدة مساحة . وعلى المستوى المیكروسكوبي كمیة الحركة لوحدها تكفي لوصف الحركة .   

فـي اخـتیار عـنوان فـإنـنا نـسأل عـن فـائـدة الـقوة و االسـتطاعـة . قـبل أن نـجیب بـشكل شـامـل نـحن بـحاجـة لـبعض الـحجج . بـالـرغـم 
مـن تـعریـفها فـإن مـفاهـیم الـقوة و االسـتطاعـة مـمیزة بـوضـوح عـن الـكتلة ، كـمیة الحـركـة و الـطاقـة و عـن بـعضها الـبعض . لـكن 
أیـن تـنشأ الـقوى ؟ بـمعنى آخـر ، أي الـتأثـیرات فـي الـطبیعة لـها إمـكانـیة تـسارع األجـسام بـواسـطة ضـخ كـمیة الحـركـة فـي 

األجسام ؟ الجدول 30 یعطي عرضا لذلك .  

القوى ، األسطح و المصونیة  

لـقد رأیـنا أن الـقوة هـي تـغیر فـي كـمیة الحـركـة , لـقد رأیـنا أیـضا أن كـمیة الحـركـة مـصونـة . كـیف لـهاتـین الـعبارتـین أن تـتفقا مـعا ؟ 
الـجواب هـو نـفسه بـالنسـبة لـكل الـكمیات الـمصونـة . نـحن نـتخیل سـطحا مـغلقا الـذي هـو حـدود حجـم فـي الـفراغ . و الـمصونـیة 

تقتضي أن الكمیة المصونة المحاطة داخل السطح یمكن فقط أن تتغیر بالتدفق عبر ذلك السطح .*  

 ---

 j = ρ v و التدفق أو الفیض I = q/t التیار ، ρ = q/V یعبر عنها بمساعدة كثافة الحجم  q ریاضیا ، مصونیة الكمیة
بحیث أن j=q/At . بالتالي تقتضي المصونیة :   

 !

 أو بشكل مكافئ  

 !

هـذه هـي مـعادلـة االسـتمرار لـلكمیة q  . كـل هـذا فـقط یـنص عـلى أن الـكمیة الـمصونـة فـي حجـم مـغلق V  یـمكن فـقط أن تـتغیر 
بالتدفق عبر السطح A. وهذا مثال نوعي على كیفیة أن العالقات الریاضیة یمكن أن تبهم المحتوى الفیزیائي البسیط . 



 !

الشكل 180 عملیات تستند لالحتكاك 

القوة هي تدفق كمیة الحركة عبر سطح  -

المرجع 298 : هذه النقطة أساسیة في فهم القوة الفیزیائیة . كل قوة تتطلب سطحا من أجل تعریفها .  

لـتعریـف مـفهومـك الـخاص عـن الـقوة یـمكنك الـبحث عـن السـطح الـمعني عـندمـا یـسحب حـبل عـربـة ( تحـدي e 419 ) أو عـندمـا 
تدـفعـ الذـراعیـن شجرـة ، أو عنـدماـ تتـسارع سیـارة  أیضـا منـ المـساعدـ مقـارنةـ تعـریفـ القـوة معـ تعـریفـ االستـطاعةـ : كال 

المقدارین یتدفقان عبر األسطح . بالنتیجة یمكننا القول  

المحرك هو مضخة كمیة حركة  -

االحتكاك و الحركة  

كـل مـثال  للحـركـة ، مـن الحـركـة الـتي تـجعلنا نـختار اتـجاه تحـدیـقنا إلـى الحـركـة الـتي تحـمل الـفراشـة عـبر الـطبیعة ، یـمكن 
وضـعها فـي واحـد مـن أحـد أقـصى الـعمودیـن فـي الـیسار مـن الجـدول 30 . فـیزیـائـیا هـذیـن الـعمودیـن مـنفصلین بـواسـطة 
الـمعیار الـتالـي : فـي أول صـنف ، تـسارع الـجسم یـمكن أن یـكون فـي اتـجاه مـختلف عـن سـرعـته . الـصنف الـثانـي مـن 
األمـثلة یـنتج فـقط تـسارعـات الـتي هـي تـمامـا مـعاكـسة لسـرعـة الـجسم المتحـرك ، كـما یـرى مـن اإلطـار الـمرجـعي لـوسـط 

الكبح . 



الجدول 30 العملیات المختارة و األجهزة التي تغیر حركة األجسام 

الحاالت التي یمكن أن تؤدي 
لتسارع

المحركات و المشغالتالحاالت التي تؤدي فقط لتباطؤ

الكهربائیة االنضغاطیة  

الكوارتز تحت جهد مطبق

المنصب االنضغاطي المتحرك اإلضاءة الحراریة 

الصدم  

القمر في كوكب یواجه نمو الجبال  

اصدام سیارة  

اصطدام نیزك

محرك الصاروخ  

الیرقات السابحة 

التأثیرات المغناطیسیة  

إبرة البوصلة قرب مغناطیس 

التخصر بالمغنطة  

التیار في سلك قرب مغناطیس 

الكبح الكهرمغناطیسي  

ضیاعات المحولة  

التسخین الكهربائي 

المسدس  الكهرومغناطیسي  

المحرك الخطي  

الغلفانومتر 

التأثیرات الكهربائیة  

المشط المفروك قرب الشعر  

القنابل 

صمام األشعة المهبطیة 

االحتكاك بین األجسام الصلبة  

الحریق 

المجهر اإللكتروني 

المحرك الكهربائي الساكن 

العضالت ، سیاط النطاف  

المحرك البراوني  

الضوء  

رفع األجسام بواسطة الضوء  

اإلبحار الشمس من أجل األقمار / 
التوابع 

الحمام الضوئي الذي یوقف الذرات 

ضغط الضوء داخل النجوم 

المصنع الضوئي ( الحقیقي ) 

الخلیة الشمسیة

الكهرباء  

القوس و السهم  

األشجار المنحنیة التي تقف ثانیة

تعالیق البنطال  

الوسادة ، الوسادة الهوائیة 

المحرك فوق الصوتي  

ثنائیات الشكل 

الحلول  

ارتفاع الماء في األشجار  

الحلول الكهربائي

النواس الحلولي  مصونیة الملح في الغذاء 

التصویر باألشعة السینیة القابلة 
للتولیف

الحرارة و الضغط 

زجاجة شمبانیا متجمدة  

غالیة الشاي  

البارومتر 

الزالزل 

جذب القطارات السائرة

مقاومة الماء للوح التزلج 

الرمل المتحرك  

المظلة  

مقاومة االنزالق 

ماصات الصدمات

المحركات الهیدرولیكیة 

محرك البخار  

مسدس الهواء ، اإلبحار  

مقیاس الزالزل  

العنفة المائیة  



مثل هذه القوة المقاومة تعرف باالحتكاك ، الجر أو التخامد . و كل األمثلة من النوع الثاني هي أنواع من االحتكاك. 

فقط تأكد من ذلك ( تحدي e 420  ) . بعض األمثلة للعملیات المستندة إلى االحتكاك معطاة في الشكل 180 . 

(تحدي s 421  ) : هنا أحجیة حول الدراجات : هل  تكبح الریح الجانبیة – ولماذا ؟  

االحـتكاك یـمكن أن یـكون قـویـا جـدا بـحیث أن كـل الحـركـة لـجسم مـقابـل بـیئته یـكون مسـتحیال . و هـذا الـنوع مـن االحـتكاك یـعرف 
بـاالحـتكاك السـتاتـیكي أو احـتكاك االلـتصاق و هـو شـائـع و مـهم : بـدونـه فـإن تـدویـر عـجالت الـدراجـة ، الـقطارات لـن یـكون لـه 

تأثیر .  

بـدون االحـتكاك السـتاتـیكي ، الـعجالت الـتي تـقاد بـواسـطة محـرك لـن یـكون لـها ثـبات و بـشكل مـشابـه ال یـوجـد بـرغـي وحـید قـادر 
عـلى الـبقاء مشـدود و  ال حـبسة شـعر یـمكن أن تـعمل . و ال یـمكننا ال أن نجـري و ال أن نمشـي فـي الـغابـة ، حـیث أن الـتربـة 
سـتكون زلـقة أكـثر مـن الجـلید الـمصقول . و فـي الـحقیقة لـیس فـقط حـركـتنا و لـكن الحـركـة اإلرادیـة لـألحـیاء تـعتمد عـلى 

االحتكاك.    

نـفس الشـيء بـالنسـبة لـحالـة كـل اآلالت المتحـركـة ذاتـیا . فـبدون احـتكاك سـتاتـیكي فـإن الـدافـعات / دواسـر الـسفن ، الـطائـرات                 
   . ( 422s تحدي ) ( لماذا ؟ ) و المروحیات لن یكون لها أي أثر و أجنحة الطائرات لن تنتج أي رفع إلبقائها في الهواء

االحتكاك ، الریاضة ، اآلالت و قابلیة التوقع  

حـالـما یتحـرك الـجسم عـبر بـیئته ، فـإنـه یـعاق بـنوع آخـر لـالحـتكاك ، و هـو یـعرف بـاالحـتكاك الـدیـنامـیكي و یـعمل بـین كـل األجـسام 
الـتي فـي حـركـة نسـبیة * . و بـدون االحـتكاك الـدیـنامـیكي فـإن الـجسام الـساقـطة سـترتـد دائـما لـنفس االرتـفاع بـدون أن تـتوقـف أبـدا 

و ال یمكن للمظالت و ال المكابح أن تعمل ، و حتى األسوأ یمكن أال یكون لدینا أي مال كما سنرى الحقا .  

كل أمثلة الحركة في العامود الثاني من الجدول  

كـل أمـثلة الحـركـة فـي الـعامـود الـثانـي مـن الجـدول 30 تـتضمن االحـتكاك . و فـي هـذه األمـثلة الـطاقـة الـماكـروسـكوبـیة ال تـكون 
مصونة : الجمل تكون مبددة . و في أول عامود الطاقة الماكروسكوبیة ثابتة : الجملة مصونة .  

أول عـامـودیـن یـمكن أیـضا تـمییزهـما بـاسـتخدام مـعیار ریـاضـي  أكـثر تجـریـدا : فـي الـیسار هـناك تـسارعـات الـتي یـمكن اسـتنتاجـها 
مـن كـمون  و عـلى الـیمون الـتباطـؤات ال یـمكن . كـما فـي حـالـة الـجاذبـیة ، فـإن وصـف أي نـوع مـن الحـركـة هـو یبسـط بـشكل كـثیر 
بـاسـتخدام كـمون : عـند كـل مـوضـع فـي الـفراغ ، یـحتاج الـمرء فـقط لـقیمة وحـیدة مـن الـكمون لـحسابـها و مـسار الـجسم بـدال مـن 

ثالث قیم للتسارع أو القوة . أیضا مقدار السرعة لجسم في أي نقطة یمكن حسابه مباشرة من مصونیة الطاقة . 

العملیات من العامود الثاني ال یمكن وصفها بالكمون . و هناك حاالت حیث من األفضل استخدام القوة لوصف حركة 
الجملة. مثال ، االحتكاك أو قوة الجر F  الناتجة عن مقاومة الریح لجسم تعطى تقریبا بالشكل :     

 !

النوى  

النشاط اإلشعاعي 
انفجار المستعر األعظمالغطس في الشمس

علم األحیاء  

نمو البامبو
المحركات الجزیئیة تناقص قطر األوعیة الدمویة 

الجاذبیة  

السقوط
البكرة انبعاث أمواج الجاذبیة 



حیث A مساحة المقطع العرضي و v  السرعة بالنسبة للهواء ، ρ كثافة الهواء . و معامل الجر Cw هو عدد مجرد الذي 
یعتمد على شكل الجسم المتحرك  

 ---

*هـناك اسـتثناء واحـد . تـبین األبـحاث الحـدیـثة أنـه ربـما فـي بـعض الجـمل الـمتبلورة مـثل أجـسام التنغسـتین عـلى السـلیكون تـحت 
شـروط مـثالـیة فـإن احـتكاك االنـزالق یـمكن أن یـكون صـغیرا جـدا و ربـما مـتالشـي فـي بـعض اتـجاهـات الحـركـة ( الـمرجـع 

181)وهذا ما یعرف بالتزلیق الفائق و هو  حالیا موضوع بحث .  

 !

الشكل 181 األشكال و مقاومة الهواء / الماء 

إن بـعض األمـثلة مـعطاة فـي الـشكل 181  . الـعالقـة صـالـحة مـن أجـل كـل الـموائـع ، لـیس فـقط فـي الـهواء ، األقـل مـن سـرعـة 
الـصوت ، طـالـما أن الجـر نـاتـج عـن الـدوامـیة . و هـذا عـادة هـو الـحال فـي الـهواء و فـي الـماء . ( عـند سـرعـات مـنخفضة جـدا ، 
عـندمـا حـركـة الـمائـع ال تـكون دوامـیة ولـكن صـفحیة یـسمى الجـر لـزجـا و یـتبع ( تـقریـبا) عـالقـة خـطیة مـع السـرعـة )                           
( مـرجـع359 ) . و یـمكنك الـتأكـد مـن أن الجـر أو الـمقاومـة الـدیـنامـیكیة لـلهواء ال یـمكن اسـتنتاجـها مـن الـكمون . * ( تحـدي 

 .  (423e

إن مـعامـل الجـر Cw هـو كـمیة مـقاسـة . و حـساب مـعامـالت الجـر بـواسـطة الـحاسـبات بـمعرفـة شـكل الـجسم و خـواص الـمائـع هـو 
أحـد أصـعب الـمهام فـي الـعلم ، و الـمسألـة لـم تحـل بـعد . و السـیارة الـدیـنامـیكیة الـهواء لـها قـیمة بـین0.25 & 0.3 و الـعددي مـن 
السـیارات الـریـاضـیة  ذات قـیم 0.44  و أعـلى ، و سـیارات الـسابـق یـمكن أن یـكون لـها قـیمة عـالـیة تـصل إلـى 1 تـبعا لـمقدار 

القوة المستخدمة إلبقاء السیارة مثبتة لألرض . و أخفض قیم معلومة هي للدولفینات و البطاریق **  

الـمرجـع 183  : مـقاومـة الـریـاح أیـضا مـهمة للبشـر بـشكل خـاص فـي الـریـاضـة . و یـقدر أن عـدائـین الـمائـة مـتر یـصرفـون بـین 3 
%6 & مـن قـوتـهم  فـي الـتغلب عـلى الجـر . و هـذا یـؤدي إلـى تـغیر زمـن الـعدو tw عـندمـا تـوجـد سـرعـة الـریـح w ، الـمرتـبطة 

بالعالقة : 

 !



 ---

*مـثل هـذه الـعبارة حـول االحـتكاك  صـحیحة فـقط فـي األبـعاد الـثالثـیة كـما فـي حـالـة الـطبیعة ، وفـي حـالـة الـبعد األحـادي فـإن 
 (  424s تحدي ) . الكمون یمكن أن یوجد دائما

** من غیر الواضح فیما إذا كان هناك في الطبیعة أصغر قیم ممكنة لمعامل الجر  

مـوضـوع األشـكال الـدیـنامـیكیة الـهوائـیة هـو مـهم بـالنسـبة لـألجـسام الـمائـعة . وهـي تـبقى مجـموعـة لـبعضها بـواسـطة الـتوتـر 
السـطحي . مـثال ، الـتوتـر السـطحي یـبقي الـشعر الـرطـب لـفرشـاة مشـربـة بـالـماء مـجتمعا . و الـتوتـر السـطحي أیـضا یحـدد شـكل 
قـطرات الـمطر . تـبین الـتجارب أن شـكلها كـروي بـالنسـبة لـلقطرات األصـغر مـن mm 2 و أن قـطرات الـمطر األكـبر هـي 
بـشكل عـدسـة ، حـیث الجـزء المسـطح یـكون بـاتـجاه األسـفل . ( المجـلد V ، صـفحة  ، صـفحة 308 ) . و شكـل الدـمعـ المـعتاد ال 
یـصادف فـي الـطبیعة ( الـمرجـع 182 ) وهـذا مـشابـه بـعض الشـيء بـشكل غـامـض لـماذ یظهـر خـالل انـفصال الـقطرة و لـكن لـیس 

خالل سقوط القطرات .       

حـیث یسـتخدم الـتقدیـر األكـثر مـحافـظة الـبالـغ %3 . إن سـرعـة الـریـح الـمعاكـسة الـبالـغةm/s 2-  تـعطي زیـادة فـي الـزمـن تـبلغ 
s 0.13 كـافـیة لـتغییر الـقیم الـقیاسـیة لـلكمون إلـى نـتیجة مـمتازة فـقط . ( هـل تسـتطیع اسـتنتاج قـیمة Cw للبشـر الـذیـن یجـرون مـن 

 . ( 425 ny تحدي ) ( العالقة ؟

بـنفس الـشكل فـإن الهـبوط الـمظلي یـوجـد بسـبب مـقاومـة الـریـح ، هـل یـمكنك تحـدیـد سـرعـة جـسم سـاقـط ، مـع أو بـدون مـظلة ، 
  ( 426 s تحدي ) التغیرات مع الزمن ، بافتراض شكل ثابت و مقاومة جر ؟

عـلى الـعكس فـإن االحـتكاك السـتاتـیكي لـه خـواص مـختلفة . إنـه مـتناسـب مـع الـقوى الـضاغـطة عـلى الـجسمین مـعا ( الـمرجـع 
184) لماذا ؟.  

إن دراسـة الـوضـع بـمزیـد مـن الـتفصیل ، فـقد وجـد أن مـقاومـة االلـتصاق مـتناسـبة مـع مـساحـة الـتماس الـفعلي . و یـنتج أن وضـع 
جـسمین صـلبین فـي تـماس  مـشابـه لـقلب سـویسـرا أعـالهـا ألسـفلها ووضـعها فـي الـنمسا ، حـیث مـساحـة الـتماس أصـغر بـكثیر مـن 
الـمقدرة  مـاكـروسـكوبـیا . إن الـنقطة الـمهمة هـي أن مـساحـة الـتماس الـفعلي مـتناسـبة مـع الـقوة الـناظـمیة أي مـركـبة الـقوة الـمتعامـدة 
مـع السـطح . و دراسـة مـا یحـدث فـي مـنطقة الـتماس تـلك هـو مـوضـوع بـحث ، و الـباحـثون یـدرسـون الـقضایـا بـاسـتخدام    أدوات 
مـثل الـمجاهـر ذات الـقوة الـذریـة و الـمجاهـر ذات الـقوة الـجانـبیة  و الـتریـبوسـكوبـات . هـذه الـجهود أدت إلـى أقـراص صـلبة 

للحاسب التي تدوم أطول حیث أن االحتكاك بین القرص و رأس القراءة هو مسألة مركزیة في تحدید عمره .   

كـل أشـكال االحـتكاك تـترافـق بـزیـادة فـي درجـة حـرارة الـجسم المتحـرك . السـبب أصـبح واضـحا بـعد اكـتشاف الـذرات . االحـتكاك 
ال یـالحـظ فـي بـعض الجـمل مـثل  جـمل الجـزیـئات 3 , 2 أو 4 . و االحـتكاك یظهـر فـقط فـي الجـمل ذات الـعدیـد مـن الجـزیـئات 
عـادة مـالیـین مـنها أو أكـثر . و مـثل هـذه الجـمل تـعرف بـأنـها مـبددة ، و كـل مـن تـغیرات درجـة الحـرارة و االحـتكاك نـفسه هـي 
نـاتـجة عـن حـركـة األعـداد الـكبیرة للجـزیـئات الـمیكروسـكوبـیة مـقابـل / ضـد بـعضها الـبعض . الحـركـة ال تـكون مـشمولـة فـي 
وصـف الـمیكانـیك الـغالـیلي . و عـندمـا تـشمل فـإنـه یظهـر االحـتكاك و ضـیاع الـطاقـة ، و بـالـتالـي یـمكن اسـتخدام الـكمونـات بـشكل 

شامل . التسارعات اإلیجابیة – ذات القیمة المیكروسكوبیة – تظهر بالتالي و وجد أن الحركة مصونة .  

باختصار كل الحركة مصونة على المستوى المیكروسكوبي . و على المستوى الماكروسكوبي بالتالي من الممكن و أألكثر 
عملیة وصف كل الحركة بدون مفهوم القوة *  

مـعنویـة الـقصة هـي ذات شـقین : األول یـجب اسـتخدام الـقوة و االسـتطاعـة فـقط فـي حـالـة واحـدة : فـي حـال االحـتكاك ، و فـقط 
عندما الي راد الخوض في التفاصیل **  

ثانیا ، االحتكاك لیس عقبة في قابلیة التوقع  حیث  الحركة تبقى قابلة للتوقع .  

 ---

*أول عـالـم أزال الـقوة مـن وصـف الـطبیعة كـان هـانـریـش رودولـف هـرتـز ( ولـد فـي 1857 فـي هـامـبورغ ، و تـوفـي فـي 1849 
فـي بـون ) . و هـو الـمكتشف الشهـیر لـألمـواج الكهـرطیسـیة ، وفـي كـتابـه حـول الـمیكانـیك ، مـبادئ الـمیكانـیك ، أعـاد بـارث نشـره 
1849 مـن قـبل شـركـة الـكتب الـعلمیة فـي عـام 1963 و فـكرتـه كـانـت مـنتقذة بـقوة فـي ذلـك الـوقـت ، وفـقط بـعد جـیل مـن ذلـك ، 



عـندمـا تخـلص مـیكانـیك الـكم بهـدوء مـن مـفهوم الـجید ، فـإن الـفكرة أصـبحت مـقبولـة عـمومـا . ( الـعدیـد یـعتبروا  دور هـرتـز الـذي 
لـعبه فـي تـطور مـیكانـیك الـكم  و النسـبیة الـعامـة ، و إنـه لـم یـمت شـابـا جـدا ) . و فـي كـتابـه أیـضا صـاغ مـبدأ الـمسار األكـثر 

استقامة : الجزیئات تتبع الجیودیزیا . هذا نفس وصف أحد أعمدة النسبیة العامة كما سنرى الحقا .  

**لكن الكلفة عالیة جدا : في حال العالقات البشریة التقییم سیكون أكثر بصیرة بعض الشيء .  

المرجع 185 : كما یبین بحث حول العنف  

" و سواء كنا  بحاجة إلى هذا المحرك أو ال عندما نستوعب دراسة الطبیعة یثبت لنا أن الحركة الدائمة هي أول قوانینها "   

دونتیان دو ساد جاستان 

الحاالت الكاملة – الشروط االبتدائیة  

ما هو المستقبل غدا ، ال تسأل أبد عن ذلك ... هوراس كوینتوس فالكوس 

هوراس ، كتاب رقم I ، صفحة 13 & 9 

لنستمر في دراستنا لقابلیة توقع الحركة . غالبا نصف حركة جسم بتحدید التبعیة للزمن بالنسبة لموضعه ، مثال بالشكل  

 !

الـمقادیـر ذات الـدلـیل 0 مـثل الـموضـع االبـتدائـي x0 ، السـرعـة االبـتدائـیة v0 تـسمى بـالشـروط االبـتدائـیة . الشـروط االبـتدائـیة 
ضـروریـة ألي وصـف للحـركـة . و الجـمل الـفیزیـائـیة الـمختلفة لـها شـروط ابـتدائـیة مـختلفة . و الشـروط االبـتدائـیة تـصف بـالـتالـي 
فـردیـة و تـفرد جـملة مـعینة . الشـروط االبـتدائـیة أیـضا تـسمح لـنا بـتمییز الـحالـة الـحالـیة لجـملة عـن تـلك الـتي فـي أي زمـن سـابـق : 

الشروط االبتدائیة تحدد نواحي التغیر لجملة . بشكل مكافئ فهي تلخص ماضي جملة .   

صـفحة 27  :  الشـروط االبـتدائـیة بـالـتالـي هـي بـدقـة الـخواص الـتي نـبحث عـنها لـوصـف حـالـة الجـملة . و إلیـجاد وصـف كـامـل 
للحاالت فإننا بالتالي بحاجة فقط لوصف كامل للشروط االبتدائیة  و الذي یمكن أن تسمى بشكل صحیح الحاالت االبتدائیة  

 a0 ویـنتج أنـه مـن أجـل الـجاذبـیة كـما مـن أجـل كـل الـتأثـیرات الـمتبادلـة الـمیكروسـكوبـیة  فـإنـه لـیس هـناك حـاجـة لـلتسارع االبـتدائـي  
و الـذبـذبـة االبـتدائـیة j0  أو الـمقادیـر االبـتدائـیة األخـرى ذات الـمراتـب األعـلى . و فـي الـطبیعة الـتسارع و الـتذبـذب یـعتمدان فـقط 
عـلى خـواص األجـسام و بـیئتها وهـي ال تـعتمد عـلى الـماضـي . مـثال ، الـعالقـة a = GM/r2 لـلجاذبـیة الـعامـة تـعطي تـسارع جـسم 
صـغیر قـرب جـسم أكـبر و ال تـعتمد عـلى الـماضـي و لـكن فـقط عـلى الـبیئة . نـفس الشـيء یحـدث مـن أجـل الـتأثـیرات الـمتبادلـة 

األخرى كما سنجد قریبا .   

صـفحة 86 : الـحالـة الـكامـلة لـكتلة نـقطیة متحـركـة بـالـتالـي تـوصـف بتحـدیـد مـوضـعها و كـمیة حـركـتها فـي كـل اللحـظات الـزمـنیة , 
و بـالـتالـي لـقد حـققنا اآلن الـوصـف الـكامـل لـلخواص الـذاتـیة لـألجـسام الـنقطیة  و هـي كـتلتها ، و حـاالت حـركـتها و كـمیة حـركـتها ، 
الـطاقـة ، الـموضـع ، و الـزمـن . مـن أجـل األجـسام الـجاسـئة الـممتدة  فـإنـنا بـحاجـة أیـضا لـالتـجاه ، و كـمیة الحـركـة الـزاویـة و هـذه 

قائمة كاملة من األجسام الجاسئة و ال یلزم أي حالة أخرى قابلة للقیاس .  

هـل یـمكن أن تحـدد  الـحالـة الـالزمـة الـقابـلة لـلقیاس فـي حـاالت األجـسام الـمرنـة الـممتدة و الـموائـع ؟ ( تحـدي s 427 ) هـل یـمكنك 
  . (  428s تحدي ) أن تعطي مثال عن الخاصة الذاتیة التي نسیناها حتى اآلن ؟

 ---

*" و سواء كنا  بحاجة إلى هذا المحرك أو ال عندما نستوعب دراسة الطبیعة یثبت لنا أن الحركة الدائمة هي أول قوانینها "   

** ( الـمرجـع 84  ) مـا هـو المسـتقبل غـدا ، ال تـسأل أبـد عـن ذلـك ... هـوراس كـویـنتوس فـالكـوس ( 8-65 ) الـشاعـر الـرومـانـي 
العظیم  



إن مجـموعـة كـل الـحاالت الـممكنة لجـملة تـعطى اسـما خـاصـا : تـسمى الـفراغ الـطوري . و سـوف نسـتخدم هـذا الـمفهوم بـشكل 
متكرر . مثل أي فراغ فهو یملك عدد من األبعاد .  

  . ( 429 s تحدي ) جزیئة نقطیة ؟ N هل یمكنك تحدید هذا العدد لجملة مكونة من

 (430s تحدي ) من المهم تذكر التحدي األقدم و السؤال ثانیة : هل الكون یملك شروط ابتدائیة ؟ عل یملك فراغ طوري ؟

بـمعرفـة أن لـدیـنا اآلن وصـف لـكل مـن الـخواص و الـحاالت لـألجـسام الـنقطیة ، األجـسام الـجاسـئة الـممتدة و األجـسام الـقابـلة 
لـلتشوه ، یـمكننا تـوقـع كـل الحـركـة ؟ لـیس بـعد . هـناك حـاالت فـي الـطبیعة الـتي تـعتمد فـیها حـركـة الـجسم عـلى مـمیزات غـیر الـكتلة 
، الحـركـة یـمكن أن تـعتمد عـلى لـونـه ( هـل یـمكن أن تـعطي مـثال ؟ ) ( تحـدي 431s )  و عـلى درجـة حـرارتـه وعـلى بـعض 
الـصفات األخـرى الـتي سـنكتشفها سـریـعا . كـل خـاصـة ذاتـیة إضـافـیة هـي أسـاس حـقل عـلم الـفیزیـاء . السـرعـة كـانـت أسـاس 
الـمیكانـیك ، درجـة الحـرارة أسـاس عـلم الـترمـودیـنامـیك ، و الـشحنة هـي مـن أجـل الـدیـنامـیك الكهـربـائـي .. الـخ عـلینا بـالـتالـي أن 

نستنتج أنه لیس لدینا بعد وصف كامل للحركة .  

" الشخص المتفائل هو الذي یفكر أن المستقبل غیر مؤكد "  

مجهول  

هل المفاجئات موجودة ؟ هل المستقبل قابل للتوقع ؟  

" ال یمكننا معرفة أحداث المستقبل من أحداث الحاضر , اإلیمان بعالقات سببیة هو خرافة " 

لودفیغ ویتنجشتاین ، تراكتوس 5.1361 

" الحریة هي إدراك الضرورة "  

فردیرش إنجلز ( 1895- 1820 )  

إذا ، بـعد صـعود شجـرة ، قـفزنـا لـألسـفل فـإنـنا ال یـمكننا أن نـتوقـف عـن الـقفز فـي مـنتصف الـمسار ، حـالـما یـبدأ الـقفز فـإنـه ال بـد 
مـنه و سـینتهي مـثل كـل الحـركـة غـیر الـفعالـة . لـكن عـندمـا نـبدأ فـي تحـریـك ذراعـنا ، یـمكننا الـتوقـف أو تـغییر الحـركـة مـن 

الضرب إلى التربیت . الحركة اإلرادیة ال یبدو أنها ال مفر منها أو محددة مسبقا .  

  ( 432 e تحدي ) أي من هاتین الحالتین هي العامة ؟

لنبدأ بمثال الذي یمكننا به الوصف بشكل أكثر دقة حتى اآلن : سقوط جسم . حالما یعطى كمون الجاذبیة φ المؤثر على 
الجزیئة   و یؤخذ بالحسبان یمكننا استخدام العالقة  

 !

و یمكننا استخدام الحالة عند زمن معین ، المعطى بالشروط  االبتدائیة مثل  

 !



  . x(t) لتحدید حركة الجزیئة مسبقا . في الحقیقة بواسطة هاتین المعلومتین یمكننا حساب المسار الكامل

 ---

*"ال یـمكننا مـعرفـة أحـداث المسـتقبل مـن أحـداث الـحاضـر , اإلیـمان بـعالقـات سـببیة هـو خـرافـة " لـكن مـغامـرتـنا سـتؤكـد الـمراقـبة 
الیومیة  أن هذه العبارة خاطئة .  

الـمعادلـة الـتي لـها إمـكانـیة تـوقـع مـسار األحـداث تـسمى بـمعادلـة الـتطور . الـمعادلـة (70 ) مـثال ، هـي مـعادلـة تـطور مـن أجـل 
سقوط الجسم .  

( الحـظ مـصطلح "تـطور " لـه مـعنى مـختلف فـي الـفیزیـاء عـن الـبیولـوجـیا ) و مـعادلـة الـتطور تـتضمن مـالحـظة أنـه لیسـت كـل 
أنـواع الـتغیر مـلحوظـة فـي الـطبیعة ، و لـكن فـقط حـاالت خـاصـة مـعینة . و لیسـت كـل الـتتابـعات الـقابـلة لـلتخیل لـألحـداث تـكون 
مـلحوظـة و لـكن فـقط عـدد محـدد مـنها . و بـشكل خـاص الـمعادلـة (70) تـتضمن فـكرة أنـه مـن لحـظة ألخـرى تـغیر األجـسام 

الساقطة حركتها استنادا إلى كمون الجاذبیة المؤثر علیها .  

معادالت التطور ال توجد فقط من أجل الحركة الناتجة عن الجاذبیة و لكن من أجل الحركة الناتجة عن كل قوى الطبیعة  

بـمعرفـة مـعادلـة الـتطور و الـحالـة االبـتدائـیة فـإن كـل الحـركـة للجـملة تـكون ثـابـتة بـشكل فـریـد ،و هـي خـاصـة للحـركـة الـتي تـعرف 
غالبا بالتحدید . مثال الفلكیون یمكن أن یسحبوا موضع الكواكب بدقة عالیة آلالف السنین مقدما .      

لـنمیز بـدقـة التحـدیـد عـن الـمفاهـیم الـعدیـدة الـمشابـهة لـتجنب سـوء الـفهم ، الحـركـة یـمكن أن تـكون محـددة و بـنفس الـوقـت غـیر مـمكن 
توقعها عملیا ( المجلد V ، صفحة 46 ) . قابلیة التوقع للحركة یمكن أن یكون لها أربعة أصول :  

العدد الكبیر بشكل غیر عملي للجزیئات الموجودة بما فیها حاالت ذات احتكاك  1.

معلومات غیر كافیة عن الشروط االبتدائیة و  2.

التعقید الریاضي لمعادالت التطور  3.

األشكال الغریبة للفراغ – الزمن  4.

مـثال ، فـي حـال الـطقس أول ثـالثـة شـروط مـحققة فـي نـفس الـوقـت . و مـن الـصعب تـوقـع الـطقس خـالل فـترات أطـول مـن 
أسـبوع أو اثـنین ( فـي عـام 1942 ، عـمل هـتلر أضـحوكـة مـن نـفسه فـي كـل ألـمانـیا بـطلب تـوقـعات الـطقس خـالل الـسنة 
الـقادمـة كـلها ) . بـالـرغـم مـن صـعوبـة الـتوقـع فـإن تـغیر  الـطقس مـا یـزال غـیر محـدد . الـمثال اآلخـر قـرب الـثقوب الـسوداء 
كـل األصـول األربـعة تـنطبق مـعا . سـوف نـناقـش الـثقوب الـسوداء فـي الـفقرة حـول النسـبیة الـعامـة . بـالـرغـم مـن كـونـها غـیر 

قابلة للتوقع فإن الحركة محددة قرب الثقوب السوداء . 

الحركة  یمكن أن تكون محددة و عشوائیة في الزمن مثل النتائج المختلفة  في تجارب مشابهة ( صفحة 127 )  

إن حـركـة كـرة الـرولـیت هـي محـددة و لـكنها أیـضا عـشوائـیة .* كـما سـوف نـرى الحـقا ( مجـلد IV ، صـفحة 156 ) فـإن األنـظمة 
الكمیة / الكوانتیة تقع في هذا النوع كما كل األمثلة غیر القابلة للعكس للحركة ، مثل قطرة من الحبر تنتشر في ماء صاف . 

أیـضا سـقوط حجـر الـنرد  هـو محـدد وعـشوائـي . فـي الـحقیقة  الـدراسـات حـول كـیفیة تـوقـع نـتیجة رمـي نـرد بـمساعـدة حـساب 
یـحقق تـقدمـا بخـطوات سـریـعة    ( الـمرجـع 187  ) ، هـذه الـدراسـات تـبین أیـضا  كـیفیة رمـي نـرد مـن أجـل زیـادة الـحاالت 
الـفردیـة / الـغریـبة لـلحصول عـلى الـنتیجة الـمرغـوبـة . و فـي كـل الـحاالت فـإن الـعشوائـیة و عـدم الـحصول عـلى نـتائـج هـي ظـاهـرة 
فـقط ، وهـي تظهـر عـند وصـف الـحاالت و الشـروط االبـتدائـیة فـي الـمجال الـمیكروسـكوبـي تـكون مـشمولـة . بـاخـتصار فـإن 
التحـدیـد ال یـتعارض مـع عـدم قـابـلیة االنـعكاس ( الـماكـروسـكوبـي ) . و لـكن عـلى المسـتوى الـمیكروسـكوبـي ، الحـركـة المحـددة 

هي دائما قابل لالنعكاس / لالنقالب / لالرتداد .  

الـمفهوم الـنهائـي الـذي سـیمیز عـن التحـدیـد هـو  الـالسـببیة . السـببیة هـي شـرط الـذي یـجعل السـبب یسـبق الـنتیجة . و هـذا تجـریـبي 
فـي فـیزیـاء غـالـیلیلو   ولـكن تـصبح مـهمة فـي النسـبیة الـخاصـة ، حـیث السـببیة تـقتضي أن سـرعـة الـضوء هـي حـد النـتشار 

التأثیرات .  



 --

* طـور الـریـاضـیون عـددا كـبیرا مـن االخـتبارات لتحـدیـد فـیما إذ كـانـت مجـموعـة مـن األعـداد یـمكن أن تـسمى عـشوائـیة ، نـتائـج 
الـرولـیت تـتجاوز كـل االخـتبارات – لـكن فـي الـكازیـنوهـات الـنزیـهة . مـثل هـذه االخـتبارات نـوعـیا تـفحص الـتوزع الـمتساوي 

لألعداد ، ثالثیات األعداد ..الخ . و االختبارات األخرى  هي اختبار  χ2 ، اختبار مونت كارلو ، و اختبار الغوریال .  

فـي الـحقیقة ، یـبدو مـن المسـتحیل وجـود حـركـة محـددة / تحـدیـدیـة ( لـلمادة و الـطاقـة ) الـتي هـي غـیر سـببیة ، بـمعنى آخـر ، أسـرع 
مـن الـضوء . هـل یـمكنك تـأكـید هـذا  ؟ ( التحـدي 433s ) . هـذا الـموضـوع سـیبحث بـمزیـد مـن الـعمق فـي الـفقرة حـول النسـبیة 

الخاصة .  

إن الـقول بـأن الحـركـة تحـدیـدیـة یـعني أنـها ثـابـتة فـي المسـتقبل و أیـضا فـي الـماضـي . و فـي بـعض األحـیان یـقال أن الـتوقـعات 
لـلمراقـبات المسـتقبلیة هـي اخـتبار حـرج مـن أجـل الـوصـف الـناجـح لـلطبیعة . و بسـبب لـمقدرتـنا الـكبیرة غـالـبا لـلتأثـیر عـلى 
المسـتقبل ، هـذا ال یـكون بـالـضرورة اخـتبارا جـیدا . و أي نـظریـة یـجب ، قـبل كـل شـيء ، أن تـصف الـمراقـبات الـماضـیة بـشكل 
صـحیح . و إن نـقص حـریـتنا فـي تـغییر الـماضـي هـو الـذي یـؤدي إلـى نـقص اخـتیارنـا فـي وصـف الـطبیعة الـذي هـو مـر مـركـزي 
فـي الـفیزیـاء . و فـي هـذا الـمعنى ، فـإن مـصطلح " الشـرط االبـتدائـي " هـو اخـتیار غـیر حـسن ، ألنـه فـي الـحقیقة ، الشـروط 
االبـتدائـیة تـلخص مـاضـي جـملة .* و الـمكون الـرئیسـي لـلوصـف التحـدیـدي هـو أن كـل الحـركـة یـمكن أن تـرد إلـى مـعادلـة تـطور 
إضـافـة لـحالـة واحـدة خـاصـة . هـذه الـحالـة یـمكن إمـا أن تـكون ابـتدائـیة ، مـتوسـطة أو نـهائـیة . الحـركـة التحـدیـدیـة تـخصص فـي 

الماضي و في المستقبل .     

للحصول على مفهوم واضح للتحدیدیة ، من المفید تذكیر أنفسنا بماهیة مفهوم الزمن المطروح في وصفنا للعالم . و قد رحنا 
الزمن ألننا نراقب أوال ما نحن قادرین على تحدیده من متتالیات في المراقبة ، و ثانیا أن التغیر غیر المقید مستحیل . و هذا 

على عكس األفالم ، حیث یمكن لشخص أن یمشي  عبر الباب و یخرج من قارة أخرى أو قرن آخر . في الطبیعة نحن ال 
نراقب التمسخات / التحوالت مثل الناس الذین یحولون فراشي األسنان  إلى حماصات أو كالب . و نحن قادرین على طرح 
الزمن فقط ألن التغیرات التتابعیة التي نراقبها هي مقیدة جدا ( تحدي 434s ) و إذا لم یكن باإلمكان استنساخ الطبیعة ، فإن 

الزمن لن یستخدم . باختصار ، التحدیدیة تعبر عن المراقبة بأن التغیرات التتابعیة مقیدة بإمكانیة وحیدة .  

نظرا ألن التحدیدیة مرتبطة باستخدام مفهوم الزمن ، فإنه تظهر  األسئلة الجدیدة متى تغیر مفهوم الزمن كالذي یحدث في 
النسبیة الخاصة ، في النسبیة العامة و في فیزیاء الطاقة العالیة  و هناك الكثیر من المرح آت .  

فـي الـملخص فـإن كـل وصـف لـلطبیعة الـذي یسـتخدم مـفهوم الـزمـن مـثل الـذي یـكون فـي الـحیاة الـیومـیة ، المسـتخدم فـي الـفیزیـاء 
الكالسیكیة ، نظرا ألن یرتبط بمراقبات الماضي و المستقبل ، و یزیل البدائل . باختصار  

استخدام الزمن یقتضي التحدیدیة و العكس بالعكس  -

عـندمـا نـتوصـل لـنتائـج مـیتافـیزیـقیة كـما هـو شـائـع فـي هـذه األیـام عـند مـناقـشة نـظریـة الـكم ، عـلى الـمرء أال ینسـى أبـدا هـذا 
الربط ( مجلد V  ، صفحة 46 ) . و الذي یستخدم الساعات لكن ینكر التحدیدیة هو یعمل على شطر شخصیته ** 

المستقبل محدد  .  

 --

*هـذه الـمسألـة بـمصطلح " الشـروط االبـتدائـیة " تـصبح واضـحة قـرب االنـفجار الـعظیم : فـي االنـفجار الـعظیم الـكون لـم یـكن لـه 
ماض ، و لكن غالبا یقال أن له شروط ابتدائیة . و هذا التناقض سیدرس الحقا في مغامرتنا  

**هذا یمكن أن یكون  أیضا مرحا جدا  

اإلرادة الحرة  

علیك أن تملك المقدرة إلدهاش نفسك  

ریتشارد یاندلر و جون جریندر 



 إن فـكرة أن الحـركـة محـددة غـالـبا یـنتج الـخوف ، ألنـنا تـعلمنا أن تـربـط التحـدیـد بـعدم وجـود الحـریـة . مـن نـاحـیة أخـرى ، نـحن 
نـمارس الحـریـة فـي أعـمالـنا و نـدعـوهـا اإلرادة الحـرة . و نـحن نـعلم أنـها  ضـروریـة إلبـداعـنا و سـعادتـنا . و بـالـتالـي یـبدو أن 

التحدید یخالف السعادة .  

ولـكن مـا هـي بـدقـة اإلرادة الحـرة ؟ الـكثیر مـن الـحبل اسـتهلك فـي مـحاولـة إیـجاد تـعریـف دقـیق لـها . یـمكن لـلمرء مـحاولـة تـعریـف 
اإلرادة الحـر بـأنـها حـریـة االخـتیار للشـروط االبـتدائـیة . و لـكن الشـروط االبـتدائـیة یـجب نـفسها أن تـنتج مـن مـعادلـة الـتطور ، 
بـحیث ال یـكون هـناك فـي الـحقیقة حـریـة فـي اخـتیارهـا . و یـمكن لـلمرء أن یـحاول تـعریـف اإلرادة الحـرة مـن فـكرة عـدم قـابـلیة 

التوقع ، أو من خواص مشابهة ، مثل عدم قابلیة الحساب  .  

لـكن هـذه الـتعریـفات تـواجـه نـفس الـمسألـة البسـیطة : مـهما كـان الـتعریـف ال یـكون هـناك طـریـقة إلثـبات تجـریـبیا أن الـفعل قـد تـم 
بحریة . و التعاریف الممكنة عدیمة الفائدة . باختصار ، ألن اإلرادة الحرة ال یمكن تعریفها ، فإنه ال یمكن مراقبتها . 

( علماء النفس أیضا لدیهم الكثیر من البیانات اإلضافیة التي تدعم هذه النتیجة ، لكن هذا موضوع آخر )      

ال یـوجـد عـملیة تـدریـجیة – عـلى عـكس الـمفاجـئة – یـمكن أن تـكون نـاتـجة عـن اإلرادة الحـرة ، الـعملیات الـتدریـجیة تـوصـف 
بـواسـطة الـزمـن و هـي تحـدیـدیـة . و فـي هـذا الـمعنى ، الـسؤال حـول اإلرادة الحـرة سـیصبح حـول وجـود الـتغیرات الـمفاجـئة فـي 
الـطبیعة . و هـذا سـیكون مـوضـوع مـكرر فـي بـقیة هـذه المسـیرة .  هـل یـمكن لـلطبیعة أن تـفاجـئنا ؟ فـي الـحیاة الـیومـیة ، الـطبیعة 
ال تـقوم بـذلـك . الـتغیرات الـمفاجـئة ال تـكون مـلحوظـة . وبـالـطبع سـوف یـكون عـلیك دراسـة هـذه الـقضیة فـي مـجاالت أخـرى ، فـي 
األشیاء الصغیرة جدا و الكبیرة جدا . و في الحقیقة سوف  نغیر رأینا عدة مرات خالل مغامرتنا و لكن النتائج تبقى نفسها  

 نـالحـظ أن عـدم وجـود الـمفاجـئات فـي الـحیاة الـیومـیة مـتضمن بـشكل عـمیق فـي طـبیعتنا : الـتطور قـد طـور الـفضول ألن كـل 
شيء اكتشفناه مفید بعد ذلك . و إذا فاجأتنا الطبیعة باستمرار فإن الفضول لن یكون له معنى .  

الـعدیـد مـن الـمراقـبات تـتناقـض مـع وجـود الـمفاجـأة : فـي بـدایـة مشـیتنا لـقد عـرفـنا الـزمـن بـاسـتخدام اسـتمراریـة الحـركـة ، الحـقا لـقد 
عـبرنـا عـن هـذا بـالـقول أن الـزمـن هـو تـتابـع مـن مـصونـیة الـطاقـة . و الـمصونـیة هـي عـكس الـمفاجـأة . بـالـمناسـبة ، یـبقى تحـدي : 

  (   435s تحدي ) هل یمكنك بیان أن الزمن لن یكون قابل للتعریف حتى إذا وجدت المفاجآت فقط بشكل نادر ؟

فـي الـملخص ، حـتى اآلن لـیس لـدیـنا دلـیل أن الـمفاجـآت مـوجـودة فـي الـطبیعیة . و الـزمـن یـوجـد بسـبب أن الـطبیعة تحـدیـدیـة ،               
و اإلرادة الحـرة ال یـمكن أن تـعرف بـالـدقـة الـمطلوبـة مـن قـبل الـفیزیـاء . بـمعرفـة أنـه لـیس هـناك تـغیرات مـفاجـئ ، فـإن هـناك فـقط 
نـتیجة حـصریـة / قـطعیة  واحـدة : اإلرادة الحـرة هـي شـعور ، بـشكل خـاص مسـتقل عـن اآلخـریـن و مسـتقل عـن الـخوف و قـبول 

نتائج أفعال المرء * 

اإلرادة الحرة اسم غریب من أجل الشعور بالرضا ( مرجع 188  )  

 ---

*تـلك اإلرادة الحـرة هـي شـعور الـذي یـمكن أیـضا تـأكـیده بـاالسـتبطان و فـي الـحقیقة فـكرة اإلرادة الجـرة  سـتظهر دائـما بـعد أن 
تـكون قـد بـدأت . و مـن التجـربـة  الـمفیدة الجـلوس فـي بـیئة هـادئـة ، بـنیة عـمل إیـماءة صـغیرة خـالل عـدد غـیر محـدد مـن الـدقـائـق 
مـثل إغـالق الـید . إذا راقـبت بـدقـة ، بـكل الـتفصیل ، مـا الـذي یحـدث داخـل نـفسك حـول لحـظة الـقرار تـمامـا ( تحـدي 436e )فـإنـك 
تجـد إمـا آلـیة الـتي تـؤدي لـقرار أو ضـبابـیة غـیر واضـحة منتشـرة . و إذا لـم یـكن لـدیـك أبـدا إرادة حـرة . فـإن مـثل هـذه التجـربـة هـي 
طـریـقة جـمیلة لـالخـتبار الـعمیق لـلعجائـب الـمتوطـنة فـي نـفسك . و الـخبرات مـن هـذا الـنوع یـمكن أن تـكون أیـضا حـول األصـل 

للروحانیة البشریة ، حیث أنها تبین ارتباطا لكل شخص مع بقیة الطبیعة .      

هـذا یحـل الـتناقـض الـظاهـر ، اإلرادة الحـرة ، كـونـك تـشعر بـما یحـدث ، تـوجـد كـإنـسان فـي الـخبرة ، حـتى بـالـرغـم مـن أن كـل 
األشیاء تتحرك بدون أي إمكانیة لالختیار .  

لیس هناك تناقض . 

الـمرجـع 189 : حـتى إذا كـان فـعل البشـر محـدد ، فـإنـه مـا یـزال حـقیقي . لـذا لـماذا تـكون التحـدیـدیـة مـخیفة بهـذا الـشكل ؟ هـذا 
الـسؤال یـطرحـه الجـمیع عـلى أنـفسهم . مـا هـي الـفروقـات الـتي تـقتضیها التحـدیـدیـة لـحیاتـك ، ألفـعالـك ، الخـتیاراتـك و الـسعادة الـتي 

تصادفها ؟*  



 إذا كـنت تسـتنتج أن كـونـك محـدد هـو مـختلف عـن كـونـك حـر ، هـذا سـیغیر حـیاتـك ! الـخوف مـن التحـدیـد عـادة یـنبع مـن الـرفـض 
الـقبول بـالـعالـم كـما هـو عـلیه . بـشكل لـمثیر لـلتناقـض فـإن الـشخص الـذي یـصر بـدقـة عـلى وجـود اإلرادة الحـرة هـو الـذي یهـرب 

من المسؤولیة .  

ملخص حول قابلیة التوقع  

بـالـرغـم مـن الـمصاعـب فـي تـوقـع الـحاالت الـخاصـة ، كـل الحـركـة الـتي صـادفـناهـا حـتى اآلن هـي تحـدیـدیـة و قـابـلة لـلتوقـع . حـتى 
االحتكاك  قابل للتوقع ، من حیث المبدأ إذا أخذنا باالعتبار ، التفاصیل المیكروسكوبیة للمادة .  

باختصار إن المیكانیك الكالسیكي ینص على أن المستقبل محدد . في الحقیقة سوف نكتشف أن كل الحركة في الطبیعة حتى 
في مجاالت نظریة الكم و النسبیة العامة قابلة للتوقع .   

الحركة قابلة للتوقع ، هذه لست نتیجة مفاجئة ، إذا لم تكن الحركة قابلة للتوقع ، فإنه ال یمكننا طرح مفاهیم الحركة و الزمن 
في المقام األول . و سوف نتكلم فقط  و نفكر بالحركة ألنها قابلة للتوقع  

من قابلیة التوقع إلى األوصاف الشاملة للحركة  

اإلبحار ضروري ، الحیاة لیست كذلك 

بومبیوس  

الـفیزیـائـیون یهـدفـون للتحـدث عـن الحـركـة بـأعـلى دقـة مـمكنة . قـابـلیة الـتوقـع هـي نـاحـیة مـن الـدقـة . و أعـلى قـابـلیة تـوقـع و بـالـتالـي 
أعلى دقة هي ممكنة عندما الحرمة توصف بأنها شاملة / عامة أو شاملة قدر اإلمكان   

كـل مـا فـوق األرض – حـتى فـي أسـترالـیا – الـناس یـالحـظون أن الـحجارة تـسقط و هـذه الـمالحـظة الـقدیـمة أدت الكـتشاف 
الـجاذبـیة الـعامـة . و إلیـجاد ذلـك / كـل مـا هـو ضـروري كـان الـبحث عـن وصـف الـجاذبـیة الـذي هـو مـقبول عـامـة . و الـمالحـظة 
اإلضـافـیة فـقط الـتي تـحتاج ألن یـعترف بـها مـن أجـل الـحصول عـلى الـنتیجة هـي a = GM/r2  وهـي تـغیر الـجاذبـیة مـع 

االرتفاع. 

بـاخـتصار ، الـعمومـیة / الـشمولـیة تـساعـدنـا فـي الـقیام بـوصـف للحـركـة أكـثر دقـة و تـوقـعات أكـثر فـائـدة . كـیف یـمكننا وصـف 
الحـركـة بـأنـها شـامـلة قـدر اإلمـكان ؟ یـنتج أن هـناك سـتة طـرق لهـذه الـقضیة ، كـل مـنها سـتكون مـساعـدة فـي طـریـقنا لـقمة الـجبل . 

و أولها إعطاء  عرض  لها و بعدها سندرس كل منها . 

مـبادئ الـفعل أو الـمبادئ االهـتزازیـة ، أول  طـریـقة عـامـة للحـركـة تظهـر عـند الـتغلب عـلى قـید أسـاسـي لـما قـد  تـعلمناه 1.
حتى اآلن .  

 ---

التحـدي s 438 : * إذا كـانـت قـوانـین الـطبیعة تحـدیـدیـة ، فهـل هـي عـلى عـكس الـقوانـین األخـالقـیة أو الـتنظیمیة ؟ هـل یـمكن 
للناس أن یعبتروا مسؤولین عن أفعالهم ؟  

** اإلبـحار ضـروري ، الـحیاة لیسـت كـذلـك ، غـناوس بـومـبیوس مـاجـنوس  ( BCE 45-106)اسـتشهد بـقولـه بهـذا الـشكل 
من قبل بلوتاركوس (125 -45 ) .  



 !

الشكل 183 هل یمكن للحركة أن توصف بشكل   الشكل 182 ما هو شكل السكة التي تسمح  

مشترك لكل المراقبین ؟     للحجر األسود أن ینزلق بشكل  أسرع  ما یمكن  

من النقطة  A إلى النقطة  األخفض B ؟ 

عـندمـا نـتوقـع الحـركـة لجـزیـئة مـن تـسارعـها الـحالـي بـواسـطة مـعادلـة الـتطور ( الـمرجـع 237 ) فـإنـنا نسـتخدم الـوصـف األكـثر 
مـوضـعیة للحـركـة الـممكن . و نـحن نسـتخدم  تـسارع جـزیـئة عـند مـكان مـعین و زمـن لنحـدد مـوضـعها و حـركـتها تـمامـا بـعد تـلم 

اللحظة و في الجوار المباشر  لذلك المكان . و معادالت التطور بالتالي لها أفق نصف القطر  الصفري .  

عـكس مـعادالت الـتطور  هـناك مـعادالت االهـتزاز . و الـمثال الشهـیر مـوضـح فـي الـشكل 182 . التحـدي هـو إیـجاد ألـمسار الـذي 
یـسمح بـأسـرع انـزالق مـمكن مـن الـنقطة الـعالـیة لـلنقطة الـبعیدة الـمنخفضة . الـمسار الـذي یـتم الـبحث عـنه هـو الـزمـن األقـصر 
ومـنیا مـن الـعبارة اإلغـریـقیة  الـتي تـعني " أقـصر زمـن " و هـذه األحـجیة تـسأل عـن خـاصـة الحـركـة كـكل ، مـن أجـل كـل األزمـنة 
و الـمواضـع . و الـطریـقة الـعامـة الـمطلوبـة وفـق األسـئلة مـثل الـتي سـتقودنـا إلـى وصـف الحـركـة الـتي هـي بسـیطة ، دقـیقة و 

رائعة : هي ما یعرف بمبدأ الكسل الكوني ، أیضا یعرف بمبدأ أقل الفعل .    

النسـبیة ، الـطریـقة الـعامـة الـثانـیة لـفهم الحـركـة ، تظهـر عـندمـا نـقارن  األوصـاف الـمتعددة لـنفس الجـملة الـناتـجة عـن 2.
كـل الـمراقـبین الـممكنین . مـثال الـمراقـبات الـتي تـتم مـن قـبل شـخص یـسقط مـن جـرف – كـما هـو مـبین فـي الـشكل 183 
و راكـب فـي عـربـة دراجـة ، ومـراقـب عـلى األرض سـتختلف عـادة . و الـعالقـات بـین هـذه الـمراقـبات أیـضا مـا یـعرف 
بـالـتحویـالت الـمتناظـرة  الـتي تـؤدي بـنا إلـى وصـف عـام للحـركـة ، مـقبول لـكل شـخص . الحـقا هـذه الـطریـقة سـتؤدي 

بنا إلى نسبیة آینشتاین الخاصة و النظریة العامة للنسبیة  

مـیكانـیك األجـسام الـممتدة و الـجاسـئة ، بـدال مـن الـكتل الـنقطیة  مـطلوبـة لـفهم األجـسام ، الـنباتـات و الـحیوانـات فـي 3.
الـحیاة الـیومـیة . مـن أجـل مـثل هـذه األجـسام فـإنـنا نـریـد أن نـفهم كـیف تتحـرك كـل األجـزاء مـنها . و كـمثال فـإن الـنتیجة 
الـمنافـیة للحـدس للتجـربـة فـي الـشكل 184 تـبین لـماذا هـذا الـموضـع جـدیـر بـاالهـتمام ( تحـدي e 440) . و العجـلة الـتي 

تدور بسرعة معلقة من طرف واحد فقط  لمحور تبقى تقریبا أفقیة ، ولكنها تدور ببطء حول الحبل  

مـن أجـل تـصمیم اآلالت مـن األسـاسـي فـهم كـیف أن مجـموعـة مـن األجـسام الـجاسـئة تـتبادل الـتأثـیر مـع بـعضها الـبعض . 
مـثال خـذ رابـط  Peaucellier – Lipkin   الـمبین فـي الـشكل 185   ( الـمرجـع 191 ) . إن الـوصـلة F مـثبتة إلـى 
جـدار ، و یـوجـد قـضیبین متحـركـین یـؤدیـان إلـى زوایـا مـتعاكـسة لشـبه المنحـرف المتحـرك , الـذي قـضبانـه مـوصـلة 

  . C & P للزاویتین األخریین



 !

الشكل 185 اآللیة الشهیرة Peaucellier – Lipkin   الشكل 184 ماذا یحدث عند یقطع الحبل؟ 

، تتألف من قضبان ( رمادي ) و وصالت ( أحمر) التي  

  F تسمح برسم خط مستقیم بواسطة بوصلة ، ثبت النقطة

  C و بعدها حرك P و ضع قلم رصاص في الوصلة

بواسطة  البوصلة على طول دائرة    

rC = R2 / بـحیث أن الـعالقـة R هـذه اآللـیة لـها الـعدیـد مـن الـخواص الـمدهـشة . أوال ، بـساطـتها تـعرف   دائـرة ذات نـصف قـطر
rp  تتحقق بین مسافات المفصل C & P عن مركز هذه الدائرة . 

هذا یعرف بالعكس / المقلوب عند دائرة . 

هـل یـمكنك إیـجاد هـذه الـدائـرة الـخاصـة ؟ ( تحـدي s 441 ) . ثـانـیا ، إذا وضـعت قـلم رصـاص فـي الـمفصل P و جـعلت الـمفصل 
  ( 442 s تحدي ) یرسم خطا مستقیما . هل یمكنك إیجاد تلك الدائرة ؟ P یتبع دارئة معینة ، فإن قلم الرصاص C

اآللیة تسمح لنا برسم خط مستقیم بمساعدة بوصلة .  

الـمرجـع 192 : تحـدي اآللـة الشهـیر هـو إیـجاد عـربـة خشـبیة ذات عـجالت مـسننة الـتي تـصل الـعجالت بـسهم ، بـخاصـة أنـه مـهما  
كـان مـسار الـعربـة فـإن الـسهم دائـما یشـیر إلـى الـجنوب ( أنـظر الـشكل 187  ) . ( تحـدي 443d ) . حـل هـذه األحـجیة سـیكون 
 ،  II حـتى مـفیدا لـنا فـي فـهم النسـبیة الـعامـة كـما سـنرى . مـثل هـذه الـعربـة تـسمح لـنا بـقیاس انـحناء سـطح و الـفراغ . ( مجـلد
صـفحة 180) . جـزء اآللـة الـمهم الـثانـي هـو عـلبة السـرعـة الـتفاضـلیة ، بـدونـها ال یـمكن أن تسـیر السـیارات فـي الـمنحنیات عـلى 

 . (  444 e تحدي ) الطرقات . هل یمكنك شرح هذا ألصدقائك ؟

أیـضا الـطبیعة تسـتخدم أجـزاء اآللـة . فـي عـام 2011  فـإن الـبراغـي و الـعزقـات وجـدت فـي مـفصل لـخنفساء سـوسـة الـفاكـهة أو 
الـحنطة ، Trigonopterus oblongus  ( الـمرجـع 193) . و فـي عـام 2013  أول مـثال عـن الـمسننات الـبیولـوجـیة تـم 
اكـتشافـه : فـي حشـرة نـطاطـة مـن الـنوع Issus coleoptratus ، ( الـمرجـع 194 ) حـیث تـضمن الـمسننات المشـرشـرة أن 
الـرجـلین الخـلفیتین للحشـرة تـقفزان بـشكل مـتزامـن . یـبین الـشكل 186 بـعض الـتفاصـیل . یـمكنك أن تسـتمتع بهـذا االكـتشاف 

  . www.youtube.com/watch?v=Q8fyUOxD2EA المتوفر في

الـمثال الـمهم اآلخـر للحـركـة الـجاسـئة هـي حـركـة اإلنـسان مـثل الحـركـات الـعامـة لـلذراع ، الـمكونـة مـن عـدد صـغیر مـن الحـركـات 
األسـاسـیة . ( الـمرجـع 195 ) . كـل هـذه األمـثلة هـي مـن الـحقل الـبدیـع لـلهندسـة ، لـسوء الحـظ لـدیـنا الـقلیل مـن الـوقـت لـدراسـة هـذا 

الموضوع في ارتقائنا . 

4-الـطریـقة الـعامـة األخـرى لـفهم الحـركـة هـي وصـف األجـسام الـممتدة غـیر الـجاسـئة . مـثال ، مـیكانـیك الـموائـع یـدرس تـدفـق 
الـموائـع ( مـثل العسـل ، الـماء أو الـهواء ) حـول األجـسام الـصلبة ( مـثل الـمالعـق ، الـسفن ، األشـرعـة أو األجـنحة ) . الهـدف هـو 

http://www.youtube.com/watch?v=Q8fyUOxD2EA


فـهم كـیف أن كـل األجـزاء مـن الـمائـع تتحـرك . مـیكانـیك الـموائـع بـالـتالـي یـصف كـیف تـطیر الحشـرات ، الـطیور و الـطائـرات *              
و لـماذا تبحـر الـمراكـب الشـراعـیة عـكس الـریـح و مـا الـذي یحـدث لـلبیضة المسـلوقـة جـیدا الـتي تـبرم عـلى طـبقة رقـیقة مـن الـماء أو 

كیف أن زجاجة ملیئة بالنبیذ یمكن تفریغها بأسرع طریقة ممكنة . 

  . ( 445 s تحدي )

 ---

*آلـیات  طـیران الحشـرات مـا تـزال مـوضـوع بـحث نشـط . و تـقلیدیـا دیـنامـیك الـموائـع یـركـز عـلى جـمل كـبیرة مـثل الـقوارب ، 
السفن و الطائرات . 

 !

الشكل 186 التروس التي توجد في حشرات نطاطة یافعة 

 !



الشكل 187 عربة موجهة للجنوب : مهما كان المسارع الذي تتبعه فإن السهم علیها یشیر للشمال . 

وأیـضا مـثل الـموائـع  یـمكننا دراسـة سـلوك األجـسام الـقابـلة لـلتشوه . هـذا الـمجال مـن الـبحث یـعرف بـمیكانـیك التسـلسل وهـو یـتعلق 
بالتشوهات و التذبذبات للبنى الممتدة .  

 --

و فـي الـواقـع أصـغر جـسم صـنعه البشـر یـمكنه الـطیران بـطریـقة مـتحكم بـها ، مـثال الـطائـرة أو الـمروحـیة الـتي یـتم الـتحكم بـها 
السـلكیا – هـي أكـبر بـكثیر و أثـقل مـن الـعدیـد مـن الـجسام الـطائـرة الـتي هـندسـها الـتطور . و یـنتج أن الـتحكم بـطیران أشـیاء 
صـغیرة یـتطلب مـزیـدا مـن الـمعرفـة و الخـدع مـن الـتحكم بـطیران األجـسام الـكبیرة . و هـناك الـمزیـد حـول الـموضـوع فـي صـفحة 

278 المجلد الخامس .    

 !

الشكل 189 لماذا بالونات الهواء الساخن تبقى منفوخة؟ الشكل 188  كیف و أین تتحطم مدخنة مصنوعة من الطوب 

كیف یمكن للمرء قیاس وزن راكب دارجة باستخدام مسطرة فقط؟ 

 !

الشكل 190  كیف تفعل زهرة المرغریتا أو زهر ربیع عین الثور ، Leucanthemum vulgare    التي لها عادة حوالي 
21 ( الیسار و الوسط ) بتلة و حوالي 34 ( یمین ) بتلة ؟ 

 یـجب الـبحث عـن تفسـیر مـثال لـماذا األجـراس مـصنوعـة بـأشـكال خـاصـة ، وكـیف أن األجـسام الـكبیرة  - مـثل الـمداخـن الـساقـطة 
الـمبینة فـي الـشكل 188 أو األجـسام الـصغیرة – مـثل األلـماس – تتحـطم عـندمـا تـكون تـحت اإلجـهاد و كـیف یـمكن أن تـدور 
الـقطط نـفسها بـالـشكل الـصحیح عـندمـا تـسقط ؟ و خـالل رحـلتنا سـنصادف بـشكل مـتكرر قـضایـا فـي هـذا الـمجال الـتي تـصطدم 

حتى مع النسبیة العامة و عالم األجسام األولیة  



5-الـمكیانـیك اإلحـصائـي هـو دراسـة حـركـة األعـداد الـكبیرة مـن الجـزیـئات . الـمیكانـیك اإلحـصائـي  یـعتبر أیـضا طـریـقة أخـرى 
شـامـلة لـدراسـة الحـركـة . إن الـمفاهـیم الـالزمـة لـوصـف الـغازات مـثل درجـة الحـرارة ، اإلنـتروبـي و الـضغط ( أنـظر الـشكل 
189) هـي أدوات أسـاسـیة لهـذا االخـتصاص . و بـشكل خـاص ، مـفاهـیم الـفیزیـاء اإلحـصائـیة تـساعـدنـا فـي فـهم لـماذا بـعض 
الـعملیات فـي الـطبیعة ال تحـدث بـشكل مـعاكـس / للخـلف . وهـذه الـمفاهـیم سـتساعـدنـا  أیـضا  فـي خـطو أولـى الخـطوات تـجاه فـهم 

الثقوب السوداء .    

6-الـطریـقة األخـیرة الـعامـة للحـركـة ، هـي الـتنظیم الـذاتـي ، تـتضمن كـل وجـهات الـنظر سـابـقة الـذكـر بـنفس الـوقـت .  مـثل هـذه 
الـطریـقة الزمـة لـفهم الـخبرة الـیومـیة ، و الـحیاة نـفسها . لـماذا  یـكون لـزهـرة عـدد خـاص مـن الـبتالت كـما هـو مـبین فـي الـشكل 
190  ؟ كـیف یـتمایـز الـجنین فـي الـرحـم ؟ مـا الـذي یـجعل قـلوبـنا تـدق ؟ مـا الـذي یـجعل أحـرف الـجبال و نـماذج الـغیوم تظهـر ؟ 

كیف تتطور النجوم و المجرات . كیف تتشكل أمواج البحر بواسطة الریح ؟  

كـل هـذه الـظواهـر هـي أمـثلة عـن عـملیات الـتنظیم الـذاتـي ، عـلماء الـحیاة یتحـدثـون عـن عـملیات الـنمو . و مـهما سـمیناهـا ، كـل هـذه 
الـعملیات تـتمیز بـشكل تـلقائـي / عـفوي لـلنماذج ، األشـكال و الـدورات . الـعملیات الـمنظمة ذاتـیا هـي مـوضـوع بـحث شـائـع فـي 

العدید من التخصصات بما فیها علم الحیاة ، الكیمیاء ، الطب ، الجیولوجیا ، و الهندسة .  

سـوف نـبحث اآلن فـي الـطرق السـتة  لـدراسـة و فـهم الحـركـة . سـوف نـبدأ بـأول طـریـقة و هـي وصـف الحـركـة بـاسـتخدام مـبدأ 
الـتغیر . و هـذه الـطریـقة الجـمیلة لـلوصـف و فـهم و تـوقـع الحـركـة كـانـت نـتیجة الـعدیـد مـن الـقرون مـن الـعمل الجـماعـي و تـعود قـي 
األصـل لـمیكانـیك غـالـیلیو .  و الـمبادئ الـتغیریـة أیـضا تـعطي أسـاسـا لـكل الـطرق الـعامـة الـتي ذكـرت لـلتو . و هـي أیـضا الزمـة 

من أجل كل األوصاف التالیة التي سندرسها الحقا .   

الفصل الثامن  

قیاس التغیر بواسطة الفعل  

الحـركـة یـمكن وصـفها بـواسـطة األعـداد . لـنأخـذ جـزیـئة وحـیدة الـتي تتحـرك الـعالقـة  (x(t) , y(t) , z(t) ) تـصف كـیفیة  تـغیر 
الجزیئة موضعها خالل الحركة . ووصف حركة الجزیئة یكتمل ببیان تغیر سرعتها (vx(t) , vy(t) , vz(t) )  مع الزمن  

بمعرفة أن هاتین العالقتین تصفان بشكل كامل سلوك الجزیئة النقطیة المتحركة كان حجر األساس لتطور الفیزیاء الحدیثة  

حجـر األسـاس الـتالـي لـلفیزیـاء الحـدیـثة تـحقق بـاإلجـابـة عـلى سـؤال قـصیر و لـكن صـعب ( صـفحة 20 ) . إذا كـانـت الحـركـة هـي 
نوع من التغیر كما یقول اإلغریق ، 

كیف یمكن قیاس مقدار التغیر ؟   -

اسـتغرق  الـفیزیـائـیون تـقریـبا قـرنـین مـن الـمحاوالت لـكشف طـریـقة قـیاس الـتغیر . فـي الـحقیقة ، الـتغیر یـمكن أن یـقاس بـعدد 
وحـید. وبسـبب  الـبحث الـطویـل ، فـإن الـمقدار الـذي یـقیس الـتغیر لـه اسـم غـریـب : إنـه یـسمى بـالـفعل (الـفیزیـائـي ) ** وعـادة 

یختصر بالشكل S . من أجل تذكر ارتباط الفعل بالتغیر نفكر بفیلم هولیودي : الكثیر من الفعل یعني الكثیر من التغیر . 

إن إدخـال الـعمل الـفیزیـائـي كـمقیاس لـلتغیر هـو مـهم ، ألنـه یـعطي أول و أیـضا الـوصـف األكـثر فـائـدة للحـركـة . فـي الـحقیقة نـحن 
للتو نعلم أن كفایة لتعریف الفعل مباشرة .  



تـخیل أن لـقطتین مـن جـملة أخـذتـا فـي زمـنین مـختلفین . كـیف یـمكن تـعریـف مـقدار الـتغیر الـذي یحـدث بـینهما ؟ مـتى تـتغیر  
األشیاء كثیرا و متى تتغیر قلیال ؟ أوال و قبل كل شيء الجملة ذات العدید من األجزاء المتحركة تبدي الكثیر من التغیر  

 ---

**الحظ أن هذا الفعل لیس نفس الذي یظهر في العبارات مثل " كل فعل له رد فعل یساویه بالقیمة و یعاكسه باالتجاه" 

هـذا االسـتخدام اآلخـر ابـتدع مـن قـبل نـیوتـن مـن أجـل قـوى مـعینة لیسـت ثـابـتة ، بـالـتالـي الـمصطلح تـم إعـادة تـدویـره . وبـعد نـیوتـن 
المصطلح " فعل "  

اسـتخدم ألول مـرة بـمعنى وسـیط ، قـبل أن یـعطى نـهائـیا الـمعنى الحـدیـث المسـتخدم هـنا . و هـذا الـمعنى الحـدیـث هـو الـمعنى 
المستخدم فقط في هذا الكتاب .  

الـمصطلح اآلخـر الـذي تـم إعـادة اسـتخدامـه ، هـو " مـبدأ اقـل الـفعل / الحـد األدنـى " و فـي الـكتب الـقدیـمة یسـتخدم لـیكون لـه مـعنى 
آخـر عـن الـذي فـي هـذا الـفصل . و الـیوم یشـیر إلـى مـا هـو مـعتاد أن یـسمى بـمبدأ هـامـلتون فـي الـعالـم األنجـلوسـاكـسونـي  ، حـتى 

بالرغم من أنه ناتج عن علماء آخرین مثل الیبنیتز . و األسماء القدیمة و المعاني یتم إهمالها و لم تعد مستمرة هنا .  

وراء هـذه الـتغیرات / االنـزیـاحـات فـي الـتكنولـوجـیا هـي قـصة قـویـة لـلمحاولـة الـطویـلة مـنذ قـرنـین لـوصـف الحـركـة بـما یـعرف 
بـالـمبادئ الـقصوى أو االهـتزازیـة : الهـدف كـان إكـمال و تحسـین الـعلم الـذي بـدأه الیـبنیتز  . هـذه الـمبادئ هـي فـقط ذات أهـمیة 

تاریخیة الیوم ألنها كلها حاالت خاصة من مبدأ الفعل األقل الموصوف هنا ( المرجع 197 ) .    

 !

الشكل 191 جیوسیبه الغرانجیا / جوزیف الغرانج  (1813- 1736 ) 

 !



الشكل 192 الفعل الفیزیائي یقیس التغیر : مثال لعملي ذات قیمة فعل كبیرة 

وهـكذا مـن الـمفهوم أن فـعل الجـملة مـكون مـن الجـمل الجـزئـیة المسـتقلة الـتي تـتكون مـنها و هـو مجـموع أفـعال هـذه الجـمل 
الجزئیة  .  

ثـانـیا ، الجـمل ذات الـطاقـة الـعالـیة أو السـرعـة مـثل االنـفجارات الـمبینة فـي الـشكل 192 ، تـبدي تـغیرا أكـبر مـن الجـمل ذات 
الـطاقـة األخـفض أو السـرعـة . فـي الـحقیقة لـقد طـرحـنا لـلتو الـطاقـة كـأنـها كـمیة الـتي تـقیس مـقدار تـغیر الجـملة مـع الـزمـن                        

( الصفحة 111 ) . 

ثـالـثا الـتغیر غـالـبا – ولـكن لـیس دائـما یـتنامـى مـع الـزمـن ، فـي حـاالت أخـرى ، فـإن الـتغیر األخـیر یـمكن أن یـعوض عـن تـغیر 
سابق ، كما في النواس عندما یمكن للجملة أن تعود ثانیة للحالة األصلیة . و التغیر بالتالي یزداد أو ینقص مع الزمن . 

أخـیرا مـن أجـل جـملة الـتي تخـزن بـها الحـركـة  أو تـزاح مـن جـملة جـزئـیة ألخـرى ، خـاصـة عـندمـا الـطاقـة الحـركـیة تخـزن أو 
تحول إلى طاقة كامنة ، فإن التغیر یتناقص / یتالشى مع الزمن .   

الجدول 31 بعض قیم األفعال للتغیرات و العملیات إما الملحوظة / المقاسة أو المتخیلة 

القیمة التقریبیة للفعلالجملة و عملیتها

Js 34-10 . 1.1أصغر فعل قابل للقیاس 

الضوء 

 Js 33-10 >   أصغر تسوید  لفیلم تصویر

Js 17-10الفالش التصویري / الفوتوغرافي 

الكهرباء

Js 33-10اإللكترون الملفوظ من ذرة أو جزیئة 

Js 104تدفق التیار في ضربة البرق 

المیكانیك و المواد 

Js 33-10تفریق ذرتي حدید عن بعضهما البعض  

Js 101كسر قضیب من الفوالذ 

Js 500شجرة تحنى بواسطة الریح من طرف آلخر 

PJs 100جعل أرنب أبیض یتالشى بواسطة سحر حقیقي 

Js 0.1إخفاء أرنب أبیض 

 kJs 2حادث تحطم سیارة 

kJs 20قیادة سیارة تتوقف خالل طرفة عین 

kJs 40رفع نفسك خالل دقیقة مسافة متر واحد  

PJs 2زلزال كبیر 

ZJs 1قیادة سیارة تختفي خالل طرفة عین 

ZJs  0.1شروق الشمس 

الكیمیاء 



 !

الشكل 193 تحدید التغیر الكلي أو الفعل كتراكم ( جمع أو تكامل ) للتغیرات الصغیرة أو األفعال عبر الزمن 

كل الخواص المذكورة ، المأخوذة معا تقتضي :  

Js 33-10اصطدام ذرة في سائل عند درجة حرارة الغرفة 

Js 31-10شم جزیئة واحدة 

Js 104حرق وقود في سلندر / أسطوانة في سیارة ذات محرك انفجاري عادي   

Js  0.8زجاج سلیم مقابل زجاج مكسور

الحیاة 

Js 32-10جزیئة هواء تضرب طبلة األذن  

Js 20-10إلقاح / إخصاب البیضة  

Js 15-10انقسام الخلیة 

Js 10-10خفقة جناح ذبابة الفاكهة 

nJs 1فتح الزهرة في الصباح 

mJs 10احمرار الوجه

Js 5تغیر الدماغ األعظمي في دقیقة 

Js 102شخص یمشي بطول جسم واحد 

kJs 2الوالدة 

EJs 1التغیر الناتج في الحیاة البشریة 

النوى ، النجوم و المزید 

Js 15-10تفاعل اندماجي في النجوم 

Js 1046انفجار باعثة أشعة غاما – أشعة سینیة 

غیر محدد الكون بعد انقضاء ثانیة واحدة



القیاس الطبیعي للتغیر هو الفرق المتوسط بین الطاقة الحركیة و الكامنة مضروبة بالزمن المنقضي  -

هـذه الـكمیة لـدیـها كـل الـخواص الـصحیحة / هـي مجـموع الـكمیات الـموافـقة مـن أجـل كـل األنـظمة الـفرعـیة / الجـزئـیة إذا كـانـت 
  . (447 e )  هذه مستقلة ، وهي بشكل عام تزداد مع الزمن و الكمیة تتناقص  إذا حول النظام الحركة إلى طاقة كامنة

بالتالي الفعل (الفیزیائي ) S ، تقیس تغیر جملة ( فیزیائیة ) یعرف  بالشكل :  

 !

صـفحة 186 : حـیث T الـطاقـة الحـركـیة ، U الـطاقـة الـكامـنة الـتي نـعرفـها لـلتو ، L الـفرق بـین االثـنین و الخـط الـعلوي یشـیر إلـى 
الـزمـن الـمتوسـط . إن الـمقدارL یـعرف بـالغـرانـجیان ( تـابـع ) الجـملة * تـصف مـا الـذي یـضاف عـبر الـزمـن ، عـندمـا تـتغیر 

األشیاء .  

اإلشـارة ∫ هـي S مـتطاولـة ، للمجـموع و تـقرأ" تـكامـل " . و بـشكل بـدیهـي هـذا الـمصطلح یـرمـز لـعملیة – تـعرف بـالـتكامـل – 
لجـمع الـقیم ذات الـصبغة الـمتغیرة بخـطوات مـتناهـیة الـصغر dt . و األزمـنة االبـتدائـیة و الـنهائـیة تـكتب أدنـى و أعـلى اإلشـارة 

   . L(t) على التوالي . یوضح الشكل 193 الفكرة : التكامل هو ببساطة حجم المنطقة الغامقة أسفل المنحني

 ---

*سـمي بـاسـم جـیوسـیبه لـودفـیكو الغـرانـجیا ( ولـد فـي 1736  تـوریـنو ، تـوفـي فـي بـاریـس 1813 ) والـذي یـعرف بـجوزیـف 
لـویـس الغـرانـج . وقـد كـان الـریـاضـي األكـثر أهـمیة فـي زمـانـه ، وقـد بـدأ     حـیاتـه الـمهنیة فـي تـوریـنو عـندمـا عـمل لعشـریـن عـامـا 
فـي بـرلـین ، و أخـیرا سـتة وعشـریـن عـامـا فـي بـاریـس حـیث طـور أكـثر األدوات الـریـاضـیة المسـتخدمـة الـیوم لـلحسابـات فـي 

المیكانیك الكالسیكي و الجاذبیة الكالسیكیة . وقد طبقها بنجاح على العدید من الحركات في المجموعة الشمسیة . 

التحدي e 488 : ریاضیا تكامل الغرانجیان أي المنحني L (t) یعرف بالشكل :  

 !

بـمعنى آخـر ، الـتكامـل هـو نـهایـة ، حـیث عـندمـا تـصبح الشـرائـح الـزمـنیة أصـغر ، فـإن مجـموع مـساحـات الـقطاعـات المسـتطیلة 
الـمتفرقـة الـتي تـقارب الـتابـع , و نـظرا ألن اإلشـارة ∑ أیـضا تـعني المجـموع  و نـظرا ألن الـقیمة الـمتناهـیة فـي الـصغر Δt تـكتب 
بـالـشكل dt ، یـمكننا أن نـفهم أن الـمفهوم یسـتخدم لـلتكامـل . الـتكامـل هـو مجـموع عـبر شـرائـح ، و هـذا الـمفهوم  طـور مـن قـبل 
جـوتـفریـد فـیلهم الیـبتنیز لـیعبر بـدقـة عـن هـذه الـنقطة . و بـالحـدیـث فـیزیـائـیا ، فـإن تـكامـل الغـرانـجیان یـقیس الـتأثـیر الـكلي الـذي 
یـكونـه L عـبر الـزمـن . و فـي الـحقیقة الـفعل یـسمى " أثـر"  فـي بـعض الـلغات مـثل األلـمانـیة . و األثـر الـذي یـصنع تـغیرا كـلیا فـي 

الجملة . باختصار  

تكامل  الغرانج ، الفعل ، یقیس التغیر الكلي الذي یحدث في الجملة  -

الـفعل الـفیزیـائـي هـو الـتغیر الـكلي . الـفعل أو الـتغیر ، هـو تـكامـل الـالغـرانـجیان عـبر الـزمـن . وحـدة الـفعل و بـالـتالـي الـتغیر هـو 
وحدة الطاقة ، الجول ، مضروبة بوحدة الزمن و هي الثانیة .  

- Js التغیر یقاس بـ

الـقیمة الـكبیرة تـعني تـغیرا كـبیرا . الجـدول31 یـبین بـعض قـیم الـفعل الـمقاسـة فـي الـطبیعة . لـفهم تـعریـف الـفعل بـمزیـد مـن 
التفصیل فإننا نبدأ بأبسط حالة ممكنة : الجملة التي من أجلها تتناقص الطاقة الكامنة ، مثل الجزیئة التي تتحرك بحریة. 

مـن الـواضـح أنـه كـلما كـانـت الـطاقـة الحـركـیة أعـلى كـلما كـان الـتغیر أكـبر فـي زمـن  مـعین . أیـضا إذا الحـظنا جـزیـئة فـي 
لحظتین ، كلما كانت هاتان اللحظتان مختلفتان بشكل أكبر كلما كان التغیر أكبر .  



التغیر من أجل الجزیئة الحرة مع الزمن . و هذا كما هو متوقع .  

بـعد ذلـك ، سـنبحث فـي الجـزیـئة الـوحـیدة المتحـركـة فـي كـمون . مـثال ، حجـر سـاقـط یـفقط طـاقـته الـكامـنة فـي تـبادل مـن أجـل ربـح 
فـي الـطاقـة الحـركـیة . كـلما كـانـت الـطاقـة الحـركـیة المخـزنـة أكـبر كـطاقـة كـامـنة كـلما كـان الـتغیر أقـل . و بـالـتالـي إشـارة الـناقـص 
مـوجـودة فـي تـعریـف L . إذا درسـنا جـزیـئة الـتي رمـیت أوال لـألعـلى فـي الـهواء و بـعدهـا سـقطت فـإن مـنحني L(t) أوال یـكون 
أسـفل مـحور الـزمـن ، و لـیس أعـاله . و نـالحـظ أن تـعریـف الـتكامـل  یـجعلنا نـعتبر السـطح الـرمـادي أسـفل مـحور الـزمـن  سـلبي 

القیمة . و التغیر یمكن أن یكون سلبیا و یمكن أن یعوض بواسطة التغیر الالحق كما هو متوقع .  

لـقیاس الـتغیر لجـملة مـكونـة مـن الـعدیـد مـن الـعناصـر المسـتقلة فـإنـنا بـبساطـة نجـمع كـل الـطاقـات الحـركـیة و نـطرح كـل الـطاقـات 
الـكامـنة . وهـذه الـتقنیة تـسمح لـما بـتعریـف قـیم الـفعل لـلغازات ، الـسوائـل و الـمادة الـصلبة . بـاخـتصار ، الـفعل هـو كـمیة جـمعیة . 

حتى إذا كانت العناصر تتبادل التأثیر فإننا ما نزال نحصل على نتیجة مفهومة .  

بـالـتلخیص ، الـفعل الـفیزیـائـي یـقیس ، بـعدد وحـید ، الـتغیر الـمالحـظ فـي جـملة بـین لحـظتین مـن الـزمـن . الـفعل أو الـتغیر یـقاس بـ 
Js و الـفعل الـفیزیـائـي یحـدد مـقدار الـتغیر الـناتـج عـن الـعملیة الـفیزیـائـیة , وهـذا صـالـح مـن أجـل كـل الـقیاسـات أي مـن أجـل كـل 
الـعملیات  والجـمل : انـفجار مـفرقـعة نـاریـة ، مـالطـفة شـخص مـحبب ، أو تـغیر لـون شـاشـة الـحاسـب . و سـوف نـكتشف الحـقا 
وصـف الـتغیر بـواسـطة  عـدد وحـید و هـو أیـضا مـمكن فـي النسـبیة و نـظریـة الـكم : أي تـغیر یـتم فـي أي جـملة فـي الـطبیعة سـواء 

كان نقل ، تحویل أو نمو یمكن قیاسه بواسطة عدد وحید ( المرجع 20 ) . 

 !

الشكل 194 الحد األدنى لمنحني لدیه شكل متالشي 

مبدأ الحد األدنى / الفعل األقل  

" المتفائل یفكر بأن هذا هو أفضل العوالم الممكنة و المتشائم یعرفه "  

روبرن أوبینهایمر  

 لـدیـنا اآلن قـیاس دقـیق لـلتغیر . و هـذا ، كـما یـتبین ، یـسمح بـوصـف بسـیط ، عـام و قـوي للحـركـة . و فـي الـطبیعة یحـدث الـتغیر 
بین لحظتین وهو دائما أصغر ما هو ممكن .  

في الطبیعة ، الفعل هو أصغري  -

هـذا هـو أصـل الـمبدأ الشهـیر لـلفعل األصـغري / الحـد األدنـى . وهـو صـالـح مـن أجـل كـل مـثال للحـركـة * و مـن كـل 
الحركات الممكنة الطبیعة أیضا تختار التغیر الذي یكون أصغریا . لندرس بضعة أمثلة . 

 أبسـط حـالـة للجـزیـئة الحـرة عـندمـا ال یـكون هـناك كـمونـات ، مـبدأ الـفعل یـقتضي أن الجـزیـئة تتحـرك فـي خـط مسـتقیم 
 ( 499e تحدي ) بسرعة ثابتة . وكل المسارات األخرى ستؤدي إلى أفعال أكبر . هل یمكنك التحقق من ذلك ؟

عـندمـا تـكون الـجاذبـیة مـوجـودة فـإن الحجـر الـمرمـي یـطیر وفـق قـطع مـكافـئ – أو بـشكل أكـثر دقـة قـطع نـاقـص – ألن أي 
مـسار آخـر ، الـذي یـأخـذه الحجـر یـعمل حـلقة مـغلقة فـي الـهواء ، سـیقتضي فـعال أكـبر . مـرة ثـانـیة یـمكن أن تـرغـب بـالـتحقق 

  . ( 450 e تحدي ) من هذا بنفسك



كـل الـقیاسـات تـدعـم الـعبارة البسـیطة و األسـاسـیة : األشـیاء دائـما تتحـرك بـطریـقة الـتي تـنتج أصـغر قـیمة مـمكنة لـلفعل . هـذه 
العبارة تطبق على المسار الكلي ألي من مقاطعه . و سمى برتراند راسل هذا " بقانون الكسل الكوني "  

یمكننا أن نسمي هذا مبدأ الفعالیة العظمى للطبیعة .  

مـن الـمعتاد الـتعبیر عـن فـكرة الـتغیر األصـغري بـطرق مـختلفة . الـفعل یـتغیر عـندمـا یـتغیر الـمسار . و الـمسار الـفعلي هـو الـذي 
یـكون ذو أقـل فـعل . و سـوف تـتذكـر مـن الـمدرسـة أنـه فـي الحـد األدنـى یـتالشـى مشـتق كـمیة  : الحـد األدنـى لـه مـیل أفـقي . وهـذا 

العالقة معطاة في الشكل 194 . 

  ---

فـي الـحقیقة فـي بـعض الـحاالت الـماكـروسـكوبـیة ، الـفعل یـمكن أن یـكون نـقطة دنـیا ، بـحیث أن الـشكل الـصارخ مـن الـمبدأ هـو أن 
الفعل یكون ثابت . و على عكس ما یسمع غالبا فإن الفعل ال یكون أبدا أعظمیا . ( المرجع 198 )  

أیـضا مـن أجـل الحـركـة عـلى مـقیاس صـغیر ( مـتناه فـي الـصغر ) فـإن الـفعل دائـما یـكون اصـغریـا   و الشـرط الـریـاضـي لـلتغیر 
المتالشي المعطى أدناه یتضمن كل هذه التفاصیل .  

في الحالة الحالیة ، نحن ال نغیر أي كمیة ، ولكن المسار الكامل ، وبالتالي نحن ال نتحدث عن مشتق أو میل ولكن عن تغیر  

و من المعتاد كتابة تغیر الفعل بالشكل δS  . مبدأ أقل الفعل ینص بالتالي على :  

-  δS =0  المسار الفعلي بین نقطتین نهائیتین محددتین یحقق

الریاضیون یسمون هذا بمبدأ التغیر . الحظ أن النقطتین النهائیتین یجب أن تكونا محددتین : علینا مقارنة    

الحركات ذات نفس األوضاع البدائیة و النهائیة .  

قـبل مـناقـشة مـبدأ الـفعل األقـل أكـثر عـلینا الـتأكـد مـن أنـه فـعال مـكافـئ لـمعادلـة الـتطور .* و لـلقیام بـذلـك نسـتخدم الـطریـقة الـقیاسـیة ، 
جزء من  حساب التفاضل و التكامل للتغیرات .  

 ---

*من أجل أولئك المهتمین ، هنا بعض التعلیقات حول تكافؤ الالغرانجیان و معادالت التطور .  

أوال ، الـالغـرانـجیان ال یـوجـد مـن أجـل الجـمل غـیر الـمصونـة ،أو الـمبددة . و سـوف نـرى أنـه لـیس هـناك كـمون مـن أجـل أي 
حـركـة تـتضمن االحـتكاك ( الـصفحة 233 ) ( و أكـثر مـن بـعد واحـد )  و بـالـتالـي لـیس هـناك فـعل فـي هـذه الـحاالت . إحـدى 
الـطرق لـلتغلب عـلى هـذا الـقید هـو اسـتخدام صـیغة عـامـة لـمبدأ الـفعل األقـل .  مـتى لـم یـكن هـناك كـمون یـمكننا الـتعبیر عـن تـغیر 

العمل δW بین مسارین مختلفین x بالشكل :    

 !

الحركة بالتالي توصف بالشكل التالي : 



 !

الـكمیة الـتي تـغیرت لـیس لـها اسـم و هـي تـمثل مـفهومـا عـامـا لـمفهوم  الـتغیر . ربـما تـریـد أن تـتأكـد أن هـذا یـؤدي إلـى مـعادالت 
تـطور صـحیحة ( التحـدي 451e ) . و بـالـتالـي بـالـرغـم مـن أن تـوصـیفات الـالغـرانـجیان الـمناسـبة مـوجـودة فـقط مـن أجـل األنـظمة 

المصونة ، فمن أجل الجمل التبدیدیة فإن المبدأ یمكن تعمیمه و یبقى مفیدا .  

الـعدیـد مـن الـفیزیـائـیین سـیفضلون طـریـقة أخـرى . إن  مـا یـعرفـه الـریـاضـیون تـعمیما هـو حـالـة خـاصـة بـالنسـبة لـلفیزیـائـي : الـمبدأ ) 
(75 یــخفي حــقیقة أن كــل antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap070122.html تــنتج مــن مــبدأ الــفعل األقــل  إذا أدخــلنا 
الـتفاصـیل الـمیكروسـكوبـیة الـكامـلة .  و لـیس هـناك احـتكاك فـي الـمجال الـمیكروسـكوبـي ، االحـتكاك هـو مـفهوم مـاكـروسـكوبـي 

تقریبي .  

عـلى أن مـزیـدا مـن اآلراء الـریـاضـیة  تـكون مـفیدة . مـثال هـي تـؤدي إلـى قـیود مـهمة مـن أجـل اسـتخدام الـالغـرانـجیان . هـذه الـقیود 
الـتي تـطبق فـقط إذا كـان الـعالـم مـرئـیا عـلى أنـه كـالسـیكي صـرف – ولـكن لـیس األمـر كـذلـك – و الـذي اكـتشف مـنذ مـئات الـسنین 
الـماضـیة . وفـي تـلك األزمـنة لـم تـكن الـحواسـب مـوجـودة ، و دراسـة تـقنیات الـحساب الجـدیـدة كـانـت مـهمة و هـنا نـعطي مـلخص 

لها  

اإلحـداثـیات المسـتخدمـة بـاالرتـباط مـع الـالغـرانـجیان لیسـت بـالـضرورة اإلحـداثـیات الـدیـكارتـیة ، حـیث أن اإلحـداثـیات الـمعممة 
تـكون مـفیدة بـشكل خـاص عـندمـا یـكون هـناك قـیود عـلى الحـركـة . و هـذه هـي حـالـة الـنواس ، حـیث الـوزن یـكون دائـما عـلى نـفس 
الـمسافـة مـن الـتعلیق ، أو مـن أجـل مـتزلـج ، حـیث الـمزلـجة یـجب أن تتحـرك فـي االتـجاه الـذي تشـیر إیـه ( الـمرجـع 199 ) . 
اإلحـداثـیات الـمعممة یـمكن حـتى أن تـكون  مـزیـج مـن الـمواضـع و كـمیات الحـركـة . و هـي یـمكن أن تـقسم إلـى بـعض األنـواع 

العامة .   

اإلحـداثـیات الـمعممة تـعرف بـالـكامـلة – الـصلبة   إذا كـانـت مـرتـبطة بـاإلحـداثـیات الـدیـكارتـیة فـي شـكل ثـابـت ، مسـتقل عـن الـزمـن : 
الجـمل الـفیزیـائـیة الـموصـوفـة بـواسـطة مـثل هـذه اإلحـداثـیات تـشمل الـنواس و جـزیـئة فـي كـمون . واإلحـداثـیات تـعرف بـالـكامـلة – 
الـمرنـة إذا  كـانـت الـتبعیة تـشمل الـزمـن . و الـمثال عـلى الجـمل الـمرنـة سـیكون نـواس ذو طـول یـعتمد عـلى الـزمـن . و 
الـمصطلحین مـرن و صـلب / جـامـد نـاتـجین عـن لـودفـیغ بـولـتزمـان ( صـفحة 390 ) . هـاتـین الـحالـتین الـلتین تـتعلقان بـالجـمل الـتي 

توصف فقط بشكلها الهندسي تجمع معا في جمل كاملة و المصطلح ناتج عن هینریش هرتز ( المجلد III ، صفحة 82) . 

الـوضـع األكـثر عـمومـیة یـعرف بـغیر الـكامـل و تـعمل الـالغـرانـجیان جـیدا فـقط مـن أجـل األنـظمة الـكامـلة . لـسوء الحـظ مـعنى 
مـصطلح غـیر كـامـل قـد تـغیر . و فـي هـذه األیـام ، الـمصطلح یسـتخدم أیـضا مـن أجـل الجـمل الـمرنـة . و االسـتخدام الحـدیـث یـسمي 
غـیر كـامـل أي جـملة الـتي تـتضمن السـرعـات . بـالـتالـي إن الـمتزلـج عـلى الجـلید أو قـرص مـتدحـرج یـعرف بـالجـملة غـیر الـكامـلة . 

و بالتالي من الضروري اتخاذ القرار حول ما یقصد بغیر الكامل في أي سیاق خاص .  

حـتى بـالـرغـم مـن أن اسـتخدام الـالغـرانـجیان و الـفعل ، لـه قـیود ، فـإن هـذه ال یـجب أن تـزعـجنا عـلى المسـتوى الـمیكروسـكوبـي 
ألن الجـمل الـمیكروسـكوبـیة دائـما مـصونـة ، كـامـلة و صـلبة . و عـلى المسـتوى األسـاسـي ، مـعادالت الـتطور و الـالغـرانـجیان فـي 

الحقیقة متكافئة .      

إن الشـرط δS =0 یـقتضي أن الـفعل أي الـمساحـة تـحت الـمنحني فـي الـشكل 193 هـو أصـغري . و الـقلیل مـن الـتفكیر یـبین أنـه 
 ( 453e تحدي ) بالتالي المساحة الدنیا تتحقق عندما L(xn , vn) = T (vn ) – U(xn) إذا كان الالغرانجیان من الشكل

 !

 (453e تحدي ) تأخذ كل إحداثیات كل الجزیئات * . و من أجل جزیئة وحیدة معادالت  الغرانج للحركة ترجع إلى n حیث



 !

هـذه مـعادلـة تـطور : و تـقول بـأن الـتسارع مـضروبـا بـكتلة الجـزیـئة هـو تـدرج الـطاقـة الـكامـنة U . و مـبدأ أقـل الـفعل بـالـتالـي 
  . ( 454s تحدي ) ( هل یمكنك أن تبین العكس ، أیهما صحیح ؟ ) . یقتضي معادلة الحركة

بـمعنى آخـر كـل الجـمل تـتطور بـحیث أن الـتغیر أو الـفعل یـكون صـغیرا بـالـقدر الـممكن . و الـطبیعة اقـتصادیـة .الـطبیعة فـعالـة 
بـشكل أعـظمي . أو : الـطبیعة كـسولـة . الـطبیعة بـالـتالـي عـكس فـیلم الـرعـب الـهولـیودي الـذي فـیه الـفعل / الحـركـة أكـبر مـا یـمكن     

و الطبیعة هي حكیمة مثل رجل عجوز الذي یحسب حساب أفعاله و یقلل منها للحد األدنى .  

مـبدأ الـفعل األقـل یـنص عـلى أن الـمسار الـفعلي هـو الـذي یـكون فـیه مـتوسـط الـالغـرانـجیان عـبر كـامـل الـمسار هـو أصـغري (أنـظر 
الشكل 193 )  

الطبیعة هي دكتور دولیتل . هل یمكنك التحقق من هذا ( تحدي e 455 ) . هذه النظرة تسمح باستنتاج معادالت الغرانج  

( 76) مباشرة .  

مـبدأ الـفعل األقـل یـمیز الـمسار الـفعلي مـن كـل الـمسارات الـخیالـیة . و هـذه الـمالحـظة أدت بـالیـبتینز إلـى تفسـیره الشهـیر أن الـعالـم 
الـفعلي هـو أفـضل كـل الـعوالـم الـممكنة ** و نـحن یـمكن أن نـتجاهـل هـذا كـتصور مـیتافـیزیـقي لـكن مـا زال بـإمـكانـنا الـشعور 
بـروعـة الـقضیة . الیـبتنیز أیـضا كـان مسـتثارا جـدا حـول  مـبدأ الـفعل األقـل ألنـه كـانـت الـمرة األولـى الـتي تـمیز بـها الـقیاسـات 
الـحقیقیة عـن كـل االحـتماالت الـخیالـیة . و ألول مـرة الـبحث عـن أسـباب كـون األشـیاء عـلى مـا هـي عـلیه أصـبح جـزءا مـن الـبحث 

الفیزیائي . هل یمكن أن یكون العالم مختلفا عما هو علیه ؟ في مبدأ الفعل األقل ، لدینا إجابة بإشارة سالبة .    

 --

*الـشكل األعـم مـن أجـل الـالغـرانـجیان  بـاسـتخدام اإلحـداثـیات الـكامـلة الـعامـة qn یـؤدي إلـى مـعادالت الغـرانـج مـن 
الشكل : 

 !

! . هـذه الـعالقـة صـالـحة فـقط مـن أجـل اإلحـداثـیات  مـن أجـل اسـتنتاج هـذه الـمعادالت فـإنـنا أیـضا بـحاجـة لـلعالقـة  
الكاملة المقدمة في الهامش السابق و یشرح أهمیتها .  

ولـكن نـحن نـالحـظ مـن أجـل جـملة متحـركـة ال تـكون فـریـدة ، فـإن دراسـة كـیفیة الـالغـرانـجیانـات الـمختلفة مـن أجـل جـملة متحـركـة 
تكون مرتبطة لیست جزءا من هذه المسیرة . ( المرجع 200  ) .  

بـالـمناسـبة  الحـرف q لـلموضـع و p مـن أجـل كـمیة الحـركـة مـطروحـة فـي الـفیزیـاء مـن قـبل الـریـاضـي كـارل جـاكـوبـي ( ولـد فـي 
بوتسدام 1804 ، توفي في برلین 1851 ) .  

**هـذه الـفكرة تـم السخـریـة مـنها مـن قـبل الـفیلسوف الـمتمیز فـولـتیر ( ولـد فـي بـاریـس 1694  تـوفـي فـیها فـي 1778  ) فـي 
كتاباته  الساخرة وخاصة في كتابه الشهیر كاندید في عام 1759  و ما یزال متوفرا بشكل واسع .  

 (456s تحدي ) ( هل تعتقد ذلك ؟ ) الیبتنیز أیضا استنتج من النتیجة أن اآللهة ال یمكن أن تختار أفعالها

الالغرانجیان و الحركة  



" ال تخلط أبدا بین الحركة و الفعل "  

إرنست هیمنغواي  

المرجع 201  

الجـمل تـتطور بـواسـطة تـقلیل الـتغیر . الـتغیر أو الـفعل هـو الـتكامـل الـزمـني لـلالغـرانـجیان . و كـطریـقة لـتوقـع الحـركـة ، فـإن 
الـالغـرانـجیان یـملك عـدة مـزایـا عـن مـعادلـة الـتطور .قـبل كـل شـيء ، فـإن الـالغـرانـجیان عـادة یـكون أكـثر اخـتصارا مـن كـتابـة 
مـعادالت الـتطور .  مـثال ، فـقط الغـرانـجیان واحـد الزم مـن أجـل جـملة واحـدة و لـكنه یـتضمن الـكثیر مـن الجـزیـئات . یـرتـكب 
الـمرء بـضع أخـطاء خـاصـة فـي اإلشـارة حـیث یـتعلم الـمرء بسـرعـة عـند إجـراء الـحسابـات . فـقط حـاول كـتابـة مـعادالت الـتطور 
مـن أجـل سـلسلة مـن الـكتل مـوصـلة بـنوابـض وبـعدهـا قـارن الجهـد بـواسـطة االشـتقاق عـن طـریـق الـالغـرانـجیان . ( الجـملة غـالـبا 
تـدرس بسـبب أنـها تـتصرف فـي الـعدیـد مـن الـنواحـي مـثل سـلسلة مـن الـذرات ) و سـوف نـصادف مـثاال آخـر بـعد وقـت قـصیر : 
أخـذ دیـفید هـیلبرت بـضع اسـابـیع لیسـتنتج مـعادالت الحـركـة للنسـبیة الـعامـة بـاسـتخدام الـالغـرانـجیان ، بـینما عـمل ألـبرت اینشـتایـن 

عشر سنوات للوصول إلیها مباشرة .  

بـاإلضـافـة لـذلـك  فـإن وصـف بـواسـطة الغـرانـجیان فـي أي مجـموعـة مـن اإلحـداثـیات الـتي تـصف أجـسام الـمراقـبة . و اإلحـداثـیات 
ال یـجب أن تـكون دیـكارتـیة ، ویـمكن أن تـختار حسـب الـتفضیل : أسـطوانـیة ، كـرویـة ، قـطعیة .. الـخ و هـذا مـا یـعرف  
بـاإلحـداثـیات الـمعممة الـتي تـسمح لـلمرء بـأن یحسـب بسـرعـة سـلوك الـعدیـد مـن الجـمل الـمیكانـیكیة الـتي هـي عـملیا مـعقدة جـدا 

بحیث یتعذر وصفها باإلحداثیات الدیكارتیة .  

مـثال مـن أجـل بـرمـجة أذرعـة روبـوت ، زوایـا الـمفاصـل تـعطي  وصـفا أوضـح مـن اإلحـداثـیات الـدیـكارتـیة . و هـي تبسـط 
الـحسابـات بـشكل كـبیر : مـهمة إیـجاد الـطریـقة األكـثر اقـتصادیـة لتحـریـك یـد روبـوت مـن نـقطة ألخـرى هـي مـثال آخـر یحـل 

بسهولة أكبر بكثیر بواسطة المتحوالت الزاویة .  

مـن األكـثر أهـمیة ، أن الـالغـرانـجیان یـسمح لـنا بـاالسـتنتاج السـریـع لـخواص الجـملة األسـاسـیة ، وهـي تـناظـراتـها و كـمیاتـها 
المصونة . و سوف نبسط هذه الفكرة المهمة بعد هنیهة و نستخدمها بانتظام في مسیرتنا ( المرجع 275 ). 

أخـیرا صـیاغـة الـالغـرانـجیان یـمكن تـعمیمها لـتتضمن كـل أنـواع الـتأثـیرات الـمتبادلـة . نـظرا ألن مـفاهـیم الـطاقـة الحـركـیة و 
الكامنة هي عامة ، فإن مبدأ أقل الفعل یمكن أن یستخدم في الكهرباء ، المغناطیسیة و البصریات و أیضا المیكانیك  

إن مبدأ أقل الفعل هو أساسي في النسبیة العامة و نظریة الكم و یسمح لنا بسهولة ربط كال الحقلین بالمیكانیك الكالسیكي 

نـظرا ألن مـبدأ الـفعل األقـل أصـبح مـعروفـا جـیدا ، فـإن الـناس یـطبقوه عـلى عـدد مـتزایـد مـن الـمسائـل ( الـمرجـع 197). و الـیوم 
الالغرانجیانات تستخدم في كل شيء من دراسة صدم الجزیئات األولیة إلى برمجة حركة الروبوت في الذكاء الصناعي  

( یـبین الجـدول 32 بـضعة أمـثلة ) لـكن عـلینا أال ننسـى أنـه عـلى الـرغـم مـن الـبساطـة الـملحوظـة و الـفائـدة ، فـإن صـیغة 
الـالغـرانـجیان مـكافـئة لـمعادالت الـتطور . إنـها لیسـت ال أكـثر عـمومـیة و ال أكـثر تـخصیصا ( تحـدي s 458  ) و بـشكل خـاص 
هـي لیسـت شـرح ألي نـوع مـن الحـركـة ، و لـكنها فـقط وجـه نـظر مـختلفة لـها و فـي الـحقیقة الـبحث عـن قـانـون فـیزیـائـي جـدیـد 

للحركة هو مجرد بحث عن الغرانجیان جدید .  

الجدول 32 بعض الالغرانجیانات 

الكمیاتالالغرانجیانالجملة

الكتلة m  ، السرعة L= 1/2 mv2 v=dx/dtنقطة مادیة  حرة ، غیر نسبیة 

كمون الجاذبیة L= 1/2 mv2  - mφ(x)φجزیئة في كمون 

االستطالة x ، ثابت النابض L= 1/2 mv2 -  1/2 kx2kكتلة على نابض 

كتلة على طاولة عدیمة االحتكاك 
متصلة بنابض 

L= 1/2 mv2 -  k(x2 + y2)x ,y اإلحداثیات ، k ثابت النابض

سلسلة من الكتل و النوابض ( نموذج 
بسیط للذرات في بلورة خطیة ) 

ω تردد البلورة ،  xi اإلحداثیات
!



وهــذا یــجعل  الــمعنى ، كــوصــف لــلطبیعة دائــما یــتطلب وصــف الــتغیر . الــتغیر فــي الــطبیعة دائــما یــوصــف بــاألفــعال                               
و الالغرانجیان .  

إن مـبدأ أقـل الـفعل یـنص عـلى أن الـفعل یـكون أصـغري عـندمـا الـنقاط الـنهائـیة للحـركـة ( الـمرجـع 202 ) و بـشكل خـاص الـزمـن 
بـینهما یـقع بـینهما یـكون ثـابـت . و مـن الـمعروف بـشكل أقـل مـبدأ الـمقلوب أیـضا یـصح : إذا كـانـت قـیمة الـفعل – قـیمة الـتغیر -  

  . ( 459 ny تحدي ) تبقى ثابتة ، و الزمن المنقضي للحركة الفعلیة تكون أعظمیة . هل یمكنك أن تبین هذا ؟

حـتى بـالـرغـم مـن أن مـبدأ أقـل الـفعل  لـیس  تفسـیرا للحـركـة ، فـالـمبدأ دائـما یسـتدعـي بـشكل مـا تفسـیرا . و نـحن بـحاجـة لـبعض 
الـصبر ، رغـما عـن ذلـك . لـماذا الـطبیعة تـتبع مـبدأ أقـل الـفعل و كـیف تـقوم بـذلـك و سـیصبح هـذا واضـحا عـندمـا نـدرس    نـظریـة 

الكم .  

لماذا الحركة تكون غالبا محدودة / مقیدة ؟  

بـالـنظر حـولـنا عـلى األرض أو فـي الـسماء فـإنـنا نجـد أن الـمادة لیسـت مـوزعـة بـانـتظام . و الـمادة تـمیل ألن تـكون قـرب الـمادة 
األخـرى : إنـها متجـمعة مـعا فـي تـكدسـات . یـبین الـشكل 195 مـثاال نـوعـیا ( الـمرجـع 203 ) . بـعض األمـثلة الـكبرى لـلتكدسـات 

مبینة في الشكل 196 و الجدول 33  .  

 و كل التكدسات لها كتلة و حجم . في مخطط الكتلة – الحجم في الشكل 196 فإن كال من المقیاسین هما لوغاریتمیین .  

و نـالحـظ ثـالثـة خـطوط مسـتقیمة : الخـط  m ~ l الـممتد مـن كـتلة بـالنـك * لـألعـلى ، عـبر الـثقوب الـسوداء ، إلـى الـكون نـفسه            
و الخـط  m ~ 1-l  الـممتد مـن كـتلة بـالنـك لـألسـفل  ، إلـى أخـف تـكدسـات مـمكنة و الـمادة الـعادیـة ذات m ~ l3 الـتي تـمتد مـن 
الـذرات ، عـبر األجـسام الـعادیـة الـیومـیة ، إلـى األرض فـالـشمس . و أول الخـطوط ، حـد الـثقب األسـود  یشـرح بـالنسـبیة الـعامـة               

و آخر خطین یعبران عن حد التكدس و خط المادة الشائع / العادي یفسر بنظریة الكم .**  

إن الـتكدس خـارج خـط الـمادة الـشائـعة أیـضا یـبین أنـه كـلما كـان  الـتأثـیر الـمتبادل أقـوى الـذي یـبقي الـعناصـر مـعا ،  كـلما كـان 
التكدس أصغر . و لكن لماذا المادة توجد أساسا بشكل تكتالت / لزن  ؟  

 ---

 ! *كتلة بالنك تعطى بالشكل  

**الـشكل 196 یـبین أن هـناك مـجاالت بـعد ووراء الـفیزیـاء و سـوف نـكتشف الحـقا أن هـذا غـیر صـحیح حـیث أن الـكتلة                     
و الحجم  ال تكون قابلة للتعریف في هذه المجاالت  

الكتلة m  ، السرعة v  ،سرعة كتلة نقطیة حرة نسبیة 
c الضوء !



 !

الشكل 195 الحركة في الكون محدودة 

قـبل كـل شـيء ، الـتكدسـات تـتشكل بسـبب وجـود الـتأثـیرات الـمتبادلـة الـتجاذبـیة بـین األجـسام . ثـانـیا ، هـي تـتشكل بسـبب 
االحـتكاك : عـندمـا یـقترب عـنصریـن فـإن الـتكدس یـمكن فـقط أن یـتشكل إذا كـان یـمكن لـلطاقـة المحـررة أن تـحول إلـى حـرارة . 
وثـالـثا الـتكدسـات لـها حجـم منتهـي بسـبب قـوى الـتنافـر الـتي تـمنع الـعناصـر مـن االلـتصاق بـبعضها . ثـالـثا هـذه الـعوامـل الـثالث 

تضمن أنه في الكون ، الحركة المحدودة / المقیدة أكثر شیوعا من الحركة غیر المقیدة أو الحركة الحرة .  

فـقط ثـالثـة أنـواع مـن الـتجاذب تـؤدي لـتكدس : الـجاذبـیة  تـجاذب الـشحنات الكهـربـائـیة ، و تـبادالت الـتأثـیرات الـنوویـة الـقویـة . 
بشكل مشابه ، توجد فقط ثالثة أنواع  تنافر ملحوظة : الدوران ، الضغط و مبدأ االستبعاد لباولي ( الذي سنصادفه الحقا ) 

( المجـلد IV صـفحة 135 ) و مـن الـتشكیالت الـتسعة الـممكنة لـلتجاذب و الـتنافـر فـإنـها ال تظهـر كـلها فـي الـطبیعة . هـل یـمكنك 
 . ( 460s تحدي ) أن تجد أي منها مفقودة من الشكل 196 و الجدول 33 و لماذا ؟

وهـي مـعا أي الـتجاذب ، االحـتكاك و الـتنافـر تـقتضي أن الـتغیر و الـفعل یـكونـان أصـغریـین عـندمـا تـقترب األجـسام مـن بـعضها   
و تبقى معا .    



 !

الشكل 196  الجزیئات األولیة و تكدسات توجد في الطبیعة 

إن مـبدأ أقـل الـفعل بـالـتالـي یـقتضي اسـتقرار الـتكدسـات . و بـالـمناسـبة فـإن تـاریـخ الـتشكیل أیـضا یفسـر لـماذا الـكثیر مـن الـتكدسـات 
 . ( 461s تحدي ) تدور . هل یمكنك أن تبین لماذا ؟

لـكن لـماذا یـوجـد االحـتكاك بـاألصـل ؟ ولـماذا تـوجـد تـبادالت الـتأثـیر الـتجاذبـیة و الـتنافـریـة ؟   ولـماذا -  كـما یظهـر مـما سـبق – أنـه 
فـي فـترة مـا مـن الـماضـي الـسحیق لـم تـكن الـمادة متجـمعة فـي كـتل ؟ مـن أجـل اإلجـابـة عـلى هـذه األسـئلة عـلینا أوال أن نـدرس 

خاصة عامة أخرى للحركة : التناظر . 

الجدول 33 بعض التكدسات الملحوظة في الطبیعة 

المكوناتالعدد الملحوظالحجم( القطر )التكدس

التكدسات المقیدة بالجاذبیة 

التجمعات الهائلة من 1تقریبا Ym 100المادة في الكون  
المجرات ،ذرات  

الهیدروجین و الهلیوم 

الباریونات و اللیبتونات m20.106 1014 – 1012الكوازار 

التجمعات الهائلة من 
المجرات

3 Ym107 مجموعات المجرات و
العناقید 

من عشرة إلى خمسین Zm25. 109 60عنقود مجري 
مجرة

خمسین إلى ألفین مجرةZm 240مجموعة مجرات أو عنقود



تقریبا أربعین مجرة Zm1 50مجموعة مجرتنا المحلیة 

من 1010 إلى Zm 3.5 .1012 3. 1011 2 - 0.5المجرة العامة 
نجم ، غبار و غیوم غازیة ، 

ربما نظم نجمیة 

1011 نجما ، غبار و غیوم Zm1  (0.1) 1.0مجرتنا 

غازیة ، المجموعات 
الشمسیة

الهیدروجین ، الجلید و 105<<حتى Em 15الغیوم بین الكواكب 
الغبار 

a النجوم ، الكواكب 400<غیر معلومالمجموعة الشمسیة

الشمس ، الكواكب ( قطر Pm1 30مجموعتنا الشمسیة
 ، ( 11.8 Tm : مدار بلوتو
األقمار ، الكواكب الصغیرة 

، المذنبات ، الكویكبات ، 
الغبار ، الغاز) 

مذنبات ، غبار Pm1 30-6غیمة أوروت

كویكبات ، مذنبات ، غبار Tm1 60حزام كویبر 
b 10نجم km -100 Gm1022±1 ، غاز متأین : بروتونات

نیوترونات ، إلكترونات ، 
نیوترینوات ، فوتونات 

Gm 1.39نجمنا ، الشمس 

كوكب c ( المشتري ، 
األرض)

143Mm, 12.8 Mm8+> 400 ، األجسام الصلبة ، السوائل
الغازات و بشكل خاص 

الذرات الثقیلة 

أجسام صلبة km> 100 ( est. 109) 1000-50الكویكبات ( فارونا ..الخ) 

أجسام صلبةkm > 50 1000-10األقمار 

بشكل أساسي نیوترونات km>1000 10نجوم النیوترونات 
c تكدسات مقیدة كهرطیسیا

الكواكب القزمة ، الكواكب 
d الصغیرة ، الكویكبات

1 m – 2400 km >106 ( مقدرة بـ 109  ) أجسام
صلبة عادة بشكل قطعة 

واحدة

( ممكن أن تصل إلى1012 ) cm – 500 km >109 10مذنبات
جلید و غبار ، 

 جبال ، أجسام صلبة ، 
سوائل ، غازات ، جبنة 

1 nm > 1000 kmجزیئات  ،ذراتغیر متوفر

أعضاء ، خالیا µm – 1 km 1026±2 5حیوانات ، نباتات ، كفیر 

عصبونات و أنواع خالیا m1010 0.2الدماغ ، البشري 
أخرى 

العضیات ، األغشیة ، 1±1031الخالیا 
الجزیئات



a فـقط فـي عـام 1994 وجـد أول دلـیل عـلى أجـسم تـدور حـول الـنجوم غـیر شـمسنا مـن بـینها أكـثر مـن ألـف كـوكـب خـارج 
المجوعة الشمسیة تم اكتشافها حتى اآلن وهي موجودة حول النجوم F , G & K التي تتضمن النجوم النیوترونیة . 

مـثال ، تـدور ثـالثـة أجـسام حـول الـبلزار 12+1257 و حـلقة الـمادة تـدور حـول النجـم  β Pictoris .  یـبدو أن األجـسام هـي 
نـجوم سـوداء / داكـنة ، أقـزام بـنیة أو كـواكـب غـازیـة كـبیرة مـثل المشـتري . و بسـبب محـدودیـة أنـظمة الـمراقـبة ، فـإنـه لـم یـوجـد 
أي من األنظمة حتى اآلن من المجموعة الشمسیة من النوع الذي نعیش علیه . و في الحقیقة فقط بضع كواكب مثل األرض 

وجدت حتى اآلن .  

b الـشمس هـي مـن بـین الـ %7 مـن الـنجوم األسـطع . و مـن بـین كـل الـنجوم فـإن %80  مـنها هـي أقـزام حـمراء M  و %8  مـنها 
هـي أقـزام بـرتـقالـیة  K ، و %5  مـنها هـي أقـزام بـیضاء D : وهـي كـلها بـاهـتة ( ضـعیفة الـضوء ) و مـن بـین كـل الـنجوم الـمرئـیة 
في السماء اللیلیة التي تنتمي إلى الساطعات هي %7 .  و بعضها هي من الصنف O  األزرق النادر أو الصنف B  األزرق 

 Sirius , Vega & األبــیض الــساطــع (مــثل  A 0.7  مــكونــة مــن الــصنف% ، ( Spica , Regulus & Rigel مــثل )
Altair ) و %2  مـن الـنوع F  األصـفر – األبـیض ( مـثل Canopus , Procyon & Polaris ) و %3.5  هـي مـن الـنوع 

G  األصفر ( مثل Alpha Centuri , Capella  أو الشمس ) . 

 Betelgeuse & الـنادر مـثل M و الـعمالق الـهائـل Arcturus & Aldebran الـمرئـیة مـثل  K تـشمل االسـتثناءات الـعمالـقة
Antares  ، و المزید عن النجوم سیعطى الحقا ( المجلد II  ، صفحة 209 )  

c لمزید من التفاصیل عن التكدسات المیكروسكوبیة أنظر جدول المركبات ( مجلد V ، صفحة 342 ) .  

األصغر 
 Nanoarchaeum )

equitans)

400 nm جزیئاتتقریبا

جزیئاتتقریبا µm 600المتحول ( األمیبیا)

األكبر ( أعصاب الحوت ، 
نباتات وحیدة الخلیة )

30 m جزیئاتتقریبا

ذرة2±1078 الجزیئات 

H250 pm ذرة2±1072 تقریبا

ذرة2m 1021 ( كلیا لكل خلیة ) DNA ( البشري) 

إلكترون و نواة pm – 300 pm 1080±2 30 الذرات ، الشوارد 

تكدسات مقیدة بتبادل التأثیر 
c الضعیف

ال یوجد

تكدسات مقیدة بتبادل التأثیر 
c القوي

نكلیونfm1079±2 7 < -  0.9 النواة 

النكلیون ( البروتون ، 
النیوترون)  

0.9 fm1080±2كوارك

كواركغیر متوفر fm 1المیسون

النجوم النیوترونیة: أنظر 
في األعلى  



d یـقدر أن هـناك  مـا یـصل إلـى 1020 جـسم شمسـي صـغیر ( كـویـكبات ، شهـب ، كـواكـب صـغیرة أو مـصغرة / بسـیطة) األثـقل 
من kg 100 . و بالمصادفة أن عطارد و الشمس – الكواكب البركانیة االفتراضیة – قد وجدت حتى اآلن )  

فضول و تحدیات مرحة حول الالغرانجیانات  

مـبدأ أقـل الـفعل كـوصـف ریـاضـي هـو مـا قـدمـه الیـبنتینز . وقـد فـهم صـحته فـي 1707 وقـد أعـید اكـتشافـه بـعد ذلـك مـن قـبل 
Maupertuis في عام 1746  الذي كتب :  

الذي یصل لتغیر معین في الطبیعة ، كمیة الفعل الالزمة لمثل هذا التغییر هي األقل / األصغر التي یمكن أن تكون ممكنة * 

 كـان صـامـوئـیل كـونـینج أول عـالـم یـصرح عـالنـیة و بـشكل صـحیح فـي 1751 أن الـمبدأ كـان مـن الیـبتنیز و لـیس مـن 
 Maupertuis و الـذي طـرد مـن األكـادیـمیة الـبروسـیة لـلعلوم بسـبب قـولـه هـذا . و هـذا كـان نـاتـجا عـن تـآمـر ضـد Maupertuis
الـذي كـان رئـیس األكـادیـمیة فـي ذلـك الـوقـت . إن الـمكیدة أیـضا أكـدت بـقاء الـمصطلح الـغریـب " الـفعل "  . و بـالـرغـم مـن هـذه 
الـقصة المخجـلة فـإن  مـبدأ الیـبتینز الـتقط  سـریـعا و اسـتخدم بـالـتالـي و انتشـر مـن قـبل أویـلر و الغـرانـج و فـي الـنهایـة مـن قـبل 

هاملتون . 

 *   *  

الـفكرة  األسـاسـیة لـمبدأ الـفعل األقـل ، هـي أن الـطبیعة كـسولـة قـدر اإلمـكان ، و هـي أیـضا تـعرف بـ lex parismoniae  و 
الـفكرة الـعامـة عـبر أنـها مـن قـبل بـطلیموس و الحـقا مـن قـبل فـیرمـا ، مـالـبرانـش ، و سـاغـفراسـانـد و لـكن الیـبتینز كـان أول مـن فـهم 

صالحیته و فائدته الریاضیة لوصف كل الحركة . 

 *   *  

 عندما نشر الغرانج كتابه المیكانیك التحلیلي ، في عام 1788 ، و قد شكلت نقاطا بارزة في تاریخ المیكانیك  

وشكلت استخدام مبادئ االهتزاز .  

وقـد كـان فـخورا بـكونـه كـتب شـرحـا نـظامـیا لـلمیكانـیك بـدون شـكل وحـید . و مـن الـواضـح أن الـكتاب كـان صـعب الـقراءة و لـم 
یحقق نجاحا في المبیعات أبدا . و بالتالي طرقه أخذت جیال آخر كي تصبح مستخدمة بشكل عام  

 *   *  

بـمعرفـة أن الـفعل هـو الـكمیة األسـاسـیة الـتي تـصف الحـركـة یـمكننا تـعریـف الـطاقـة كـفعل فـي وحـدة الـزمـن و كـمیة الحـركـة كـفعل 
فـي وحـدة الـمسافـة , و طـاقـة جـملة بـالـتالـي تـصف كـیف جـعله یـتغیر مـع الـزمـن و كـمیة الحـركـة تـصف كـم هـذا الـتغیر عـبر 

  . (  462s تحدي ) المسافة .  ما هو كمیة  الحركة الزاویة و الطاقة الدورانیة ؟

 *   *  

فـي فـیزیـاء غـالـیلیو  فـإن الـالغـرانـجیان هـو الـفرق بـین الـطاقـة الحـركـیة و الـكامـنة . الحـقا هـذا الـتعریـف سـیتم تـعمیمه بـشكل یشحـذ 
فـهمنا لهـذا الـتمییز : الـالغـرانـجیان یـصبح الـفرق بـین حـد  الجـزیـئات الحـرة و حـد نـاجـم عـن   الـتأثـیرات الـمتبادلـة . و بـمعنى آخـر 
كـل حـركـة جـزیـئة هـي تـوفـیق مسـتمر بـین مـا یـمكن أن تـفعله الجـزیـئة إذا كـانـت حـرة و مـا تـریـد الجـزیـئات أخـرى لـها أن تـفعله . 

في هذا الصدد ، الجزیئات تتصرف بشكل مشابه جدا للكائنات البشریة .     

 *   *  

فـي الـطبیعة فـإن الحـركـة الـبعیدة أو الـصالة مسـتحیلة ، كـما فـي أغـلب الـحاالت فـإن الـتغیر داخـل الـدمـاغ هـو اصـغر بـكثیر مـن 
 (  463s تحدي ) التغیر الحادث في العالم الخارجي . هل هذه المقولة صحیحة ؟

 *   *  

 (464ny تحدي ) كیف یمكن قیاس الفعل ؟ ما هو أفضل جهاز أو طریقة لقیاس الفعل ؟

 *   *  



  (  465 s تحدي ) اصغري ؟ T-U ثابت بینما T +U اشرح لماذا

 *   *  

 !

الشكل 197 انكسار الضوء ناتج عن أمثلیة الحركة – الزمن 

فـي الـطبیعة T +U لـلطاقـة الحـركـیة و الـكامـنة ثـابـت خـالل الحـركـة ( مـن أجـل الجـمل الـمغلقة ) بـینما الـفعل هـو أصـغري . مـن 
  ( 466s تحدي ) الممكن استنتاج أنه بجمع هاتین الحقیقتین فإن الجمل تمیل إلى  حالة  ذات طاقة كامنة دنیا ؟

 *   *  

مـبدأ األصـغریـة اآلخـر یـمكن اسـتخدامـه لـفهم بـنیة أجـسام الـحیوانـات ، خـاصـة حجـمها و نسـب بـناهـا الـداخـلیة ( الـمرجـع 206). 
مـثال نـبض الـقلب و تـردد الـتنفس یـتغیر مـع كـتلة الـحیوان بـالـشكل m-1/4  و الـطاقـة الـمبددة تـتغیر وفـق m3/4  . یـنتج أن مـثل هـذه 
الـقوى / األسـس تـنتج مـن ثـالثـة خـواص لـألحـیاء . أوال هـي تـنقل الـطاقـة و الـمادة عـبر الـعضویـة عـن طـریـق شـبكة  مـتفرعـة مـن 
األنـابـیب : بـعضها كـبیر و الـكثیر أصـغر بـشكل مـتزایـد . قـانـیا أألوعـیة كـلها تحـمل نـفس  الحجـم األصـغري . و ثـالـثا الشـبكات 
تـكون أمـثلیة مـن أجـل الـتقلیل مـن الـطاقـة الـالزمـة لـلنقل . و مـعا هـذه الـعالقـة تشـرح الـعدیـد مـن قـواعـد الـتقییس اإلضـافـیة  وهـي 
أیـضا یـمكن أن تشـرح لـماذا مـقایـیس مـدى عـمر الـحیوان  یـبلغ بـالـشكل m -1/4 أو لـماذا أكـثر الـثدیـیات لـها تـقریـبا نـفس الـعدد مـن 

ضربات القلب في فترة حیاتها . ( صفحة 125 )  

إن الشـرح الـمقابـل السـتخدم مـبدأ األصـغریـة الـمختلف یـنص عـلى أن ربـع االسـتطاعـة الـذي یـوجـد فـي أي شـبكة یـنشأ بـالـمرتـبة 
التي یصل بها التدفق إلى مآله بواسطة المسار األكثر مباشرة . ( المرجع 207  ) .  

 *   *  

مـبدأ األصـغریـة لحـركـة الـضوء هـو حـتى أكـثر جـماال : الـضوء دائـما یـأخـذ الـمسار الـذي یـتطلب أقـصر زمـن فـي االنـتقال . و قـد 
كـان مـن الـمعلوم طـویـال  أن هـذه الـفكرة تـصف تـمامـا كـیف یـتغیر اتـجاه الـضوء عـندمـا یتحـرك مـن الـهواء لـلماء ، و الـتأثـیر 
مـوضـح فـي الـشكل 197 . و فـي الـماء یتحـرك الـضوء یـشكل أبـطا ، ونسـبة سـرعـة الـضوء فـي الـهواء إلـى الـماء تـعرف بـقریـنة 
االنـكسار لـلماء . و قـریـنة االنـكسار عـادة یـرمـز لـها بـ n و هـي تـابـعة لـلمادة . و قـیمة الـماء هـي حـوالـي 1.3 و نسـبة السـرعـة هـذه 
مـع مـبدأ الـزمـن األصـغري یـؤدي إلـى قـانـون االنـكسار و هـي عـالقـة بسـیطة بـین جـیبي زاویـتین . هـل یـمكنك اسـتنتاجـها ؟                   

 . ( 467s تحدي )

 *   *  

هل یمكنك أن تؤكد أن كل مبادئ األصغریة المذكورة – من أجل نمو األشجار ، و من أجل الشبكات داخل الحیوانات   

و مـن أجـل حـركـة الـضوء هـي حـاالت خـاصـة لـمبدأ الـفعل األقـل ؟ ( تحـدي 468s ) فـي الـحقیقة  هـذه هـي حـالـة كـل مـبادئ 
األصغریة المعروفة في الطبیعة . كل منها مثل مبدأ الفعل األقل هو مبدأ التغیر األقل  

 *   *   



 فـي فـیزیـاء غـالـیلیو قـیمة الـفعل تـعتمد عـلى سـرعـة الـمراقـب  و لـكن لـیس عـلى مـوضـعه أو وجهـته . و لـكن الـفعل عـندمـا یـعرف 
بشكل صحیح یجب أال یعتمد على المراقب . و كل المراقبین یجب أن یتفقوا على قیمة التغیر الملحوظة / المقاسة  

فقط النسبیة الخاصة ستحقق شرط أن الفعل سیكون مستقل عن سرعة المراقب . كیف سیتم تعریف الفعل النسبي ؟ 

 . (  469s تحدي )

 *   *   

مـا هـي كـمیة الـتغیر الـمتراكـمة فـي الـكون مـنذ االنـفجار األعـظم ؟ قـیاس كـل الـتغیر الـذي یجـري فـي الـكون یـفترض مسـبقا أن 
 . (  470s تحدي ) الكون هو جملة فیزیائیة . هل هذه هي الحال ؟

 *   *   

إحـدى الحـركـات الـتي تـكون بـشكل خـاص أصـغریـة فـي الـطبیعة هـي الـعزیـزة عـلینا : المشـي . جـهود الـبحث الـواسـعة حـاولـت 
تـصمیم روبـوتـات تـنسخ تـوفـیر الـطاقـة فـي عـمل األرجـل و الـتحكم بـها لـدى اإلنـسان . مـثال أنـظر مـوقـع تـاو جـینج فـي 

   cswww.essex.ac.uk/tgeng/research.html .

 *   *   

  (  471 d تحدي ) هل یمكنك إثبات تحدي التكامل التالي ؟

 !

 *   *   

مـا هـو شـكل نـصف األنـبوب الـمثالـي مـن أجـل الـتزلـج ؟ مـا الـذي یـقتضیه كـلمة مـثالـي ؟ أي الشـروط تـؤدي إلـى سـیكلویـد ؟ مـا هـو 
  ( 472s تحدي ) الشرط الذي یشترط ضد السیكلوید ؟

 *   *   

كـما ذكـرنـا أعـاله ، مـوت الـحیوان هـو عـملیة فـیزیـائـیة عـندمـا یـكون الـحیوان قـد اسـتقلب حـوالـي  GJ/kg 1 . بـیّن أن الـفعل الـكلي 
  ( 473 e تحدي ) ؟  M5/4 للحیوان یبلغ

 *   *   

ملخص عن الفعل  

الجـمل الـتي تتحـرك بـتقلیل الـتغیر / بحـد أدنـى مـن الـتغیر . الـتغیر أو الـفعل هـو الـمتوسـط الـزمـني لـلطاقـة  الحـركـیة مـطروحـا مـنه 
الـطاقـة الـكامـنة . و عـبارة الحـركـة  تـصغر الـتغیر تـعبر ع قـابـلیة تـوقـع الحـركـة و اسـتمراریـتها . إن الـعالقـة أیـضا تـقتضي أن كـل 

الحركة هي بسیطة قدر اإلمكان .  

الجـمل تتحـرك بـتقلیل الـتغیر . و بـشكل مـكافـئ الجـمل تتحـرك بـتعظیم الـزمـن الـمنقضي بـین وضـعیتین . و كـال الـعبارتـین تـبینان 
أن الطبیعة  كسولة   .  

الجـمل تتحـرك بـتقلیل الـتغیر . فـي الـفصول الـتالـیة سـنبین أن هـذه الـعبارة تـقتضي عـدم تـغیر الـمراقـب ، الـمصونـیة ، عـدم تـغیر 
المرآة ، قابلیة االنعكاس و نسبیة الحركة الیومیة .  



الفصل التاسع  

الحركة و التناظر  

في البدایة كان هناك التناظر " ( مرجع 209 )  

فیرنر هاینزبیرغ  

الـطریـقة الـثانـیة لـوصـف الحـركـة بـشكل شـامـل هـي وصـفها بـشكل یـتفق عـلیه كـل الـمراقـبین . اآلن مـتى تـبقى الـمراقـبة تـمامـا نـفسها 
عـند الـتبدیـل مـن مـراقـب آلخـر نـسمي هـذه الـمراقـبة ثـابـتة أو مـطلقة أو مـتناظـرة . مـتى تـغیرت الـمراقـبة عـند الـتبدیـل مـن مـراب 

آلخر   نسمیها نسبیة . و الستكشاف النسبیة بالتالي یعني استكشاف الثبات و التناظر  

التناظر هو الثبات بعد تغیر  -

تـغیر الـمراقـب أو تـغیر نـقطة الـرؤیـة لـه هـي إحـدى إمـكانـیات الـتغیر ، اإلمـكانـیة أألخـرى یـمكن أن تـكون إجـراء بـعض 
الـتغییر عـلى الجـملة قـید الـمالحـظة نـفسها . مـثال ، زهـرة ال تـنسانـي الـمبینة فـي الـشكل 198 هـي مـتناظـرة ألنـها تـبدو بـنفس 
الشكل بعد تدویرها حول نفسها ، أو بعد تدویرها بزاویة 72 درجة و العدید من أزهار أشجار الفاكهة لها نفس التناظر. 

أیـضا یـمكن لـلمرء الـقول أنـه تـحت تـغییرات مـعینة لـنقطة الـنظر تـملك الـزهـرة خـاصـة ثـابـتة ، وهـي الـشكل . و إذا كـان 
هـناك الـعدیـد مـن نـقاط الـنظر الـممكنة یتحـدث الـمرء عـن تـناظـر عـال و إال یـكون الـتناظـر مـنخفضا . مـثال ، ورقـة الـبرسـیم 

لها تناظر أعلى من الورقة  الثالثیة  المعتادة. في الفیزیاء وجهات النظر غالبا تعرف بأطر المرجع  . 

مـتى تحـدثـنا عـن الـتناظـر فـي األزهـار ، فـي الـحیاة الـیومـیة ، فـي الـعمارة ، أو فـي الـفنون فـإنـنا نـعني عـادة الـتناظـر الـمرآتـي ، 
الـتناظـر الـدورانـي أو تـشكیل مـنهما . و هـذه هـي الـتناظـرات الـهندسـیة . مـثل كـل الـتناظـرات ، فـإن الـتناظـرات الـهندسـیة 
تـقتضي الـثبات تـحت عـملیات الـتغیر الـخاصـة . الـقائـمة الـكامـلة لـلتناظـرات الـهندسـیة مـعلومـة مـنذ وقـت طـویـل ( الـمرجـع 



210) . یـعطي الجـدول 34 عـرضـا لـألنـواع األسـاسـیة . الـشكل 200 & 199 یـعطي بـعض األمـثلة الـمهمة . الـتناظـرات 
الهـندسیـة اإلضاـفیـة تشـمل تنـاظرـات اللـون  حیـث یتـم تبـادل األلوـان ، و مجمـوعاـت البـرم ، حیـث األجسـام المـتناظرـة ال 
تـحتوي فـقط نـقاط بـل تـبرم أیـضا ، كـما تظهـر فـي الـفراكـتاالت ، و اتـغیرات فـي الخـلفیات الـمنحنیة هـي تـعمیم للجـدول 

األساسي .  

 ---

**"فـي الـبدایـة ، كـان هـناك تـناظـر "هـل تـتفق مـع هـذا الـقول ؟ ( تحـدي 474e ) لـقد قـاد الـعدیـد مـن الـباحـثین فـي مـتاهـة 
خـالل الـبحث عـن وحـدة الـفیزیـاء . ربـما قـصد هـایـزنـبیرغ الـقول أنـه فـي الـبدایـة ، كـان هـناك بـساطـة . و لـكن هـناك الـعدیـد 

من الفروقات المفهومیة و الریاضیة بین التناظر و البساطة .  

  

 !

الشكل 198 زهرة ال تنساني، أیضا تسمى Myosotis لها تناظر ذو خمس مراتب 

الجدول 34  تصنیف و عدد التناظرات الهندسیة البسیطة 

أنواع 
تكررا 
البعد

االنتقاالت / التحویالت

مجموعات 1 مجموعات 0 نقطة
نقطة

مجموعات 2 
نقطة

مجموعات 3 
نقطة

غیر متوفرغیر متوفر 22صف واحد 1



إن الـتناظـر الـعالـي یـعني أن الـعدیـد مـن الـتغیرات الـممكنة تـجعل الـمالحـظة دون تـغییر / ثـابـتة . و فـي الـنظرة األولـى لـیس هـناك 
الـعدیـد مـن األجـسام أو الـمراقـبات فـي الـطبیعة تـبدو مـتناظـرة : وبـعد كـل شـيء فـإنـه فـي الـطبیعة حـولـنا ، الـتناظـر الـهندسـي هـو 
أكـثر اسـتثناء عـما هـو عـلیه قـاعـدة . و لـكن هـذا خـطأ . عـلى الـعكس یـمكننا أن نسـتنتج أنـه فـي الـطبیعة كـكل هـناك تـناظـر مـن 
الـحقیقة البسـیطة الـتي تـجعلنا نتحـدث عـنها ! ( تحـدي 475s ) أیـضا تـناظـر الـطبیعة هـو أعـلى بـشكل كـبیر مـن زهـرة ال تـنسانـي 

أو أي تناظر آخر    

نماذج 17 نقشا و طریقة التعرف علیها بسرعة  

هل ترتیب الدوران األعظمي هو 1,2,3,4  أم 6  ؟ 

هل هناك مرآة ( m ) ؟ هل هناك انعكاس انزالق غیر قابل للفصل ( g) ؟ 

هل هناك محور دوران على المرآة ؟ هل هناك محور لیس على مرآة؟  

5 شبكات أو 2
أنواع 

بلورات 
مستویة 

(مربعة ، 
مائلة ، 
سداسیة 

األضالع ،م
تعامدة ، 
متعامدة 
مركزیة)

2 (دوریة : أو ثنائیة /زوجیة الزوایا ) أو  
10 مجموعات زهریة 

( C1 ,C2,C3,C4,C6,D1,D2,D3,D
4,D6)

أوراق ذات سبع أطاریف
17 جدار 

غیر متوفر

3                   14
( برافیس) 

بلورات 
مكعبة ، 2 

رباعیة 
األضالع ، 

4 معینة 
متعامدة ، 1 

ثالثیة 
األضالع ، 

2 أحادیة 
المیل ، 1 

ثالثیة المیل)

مجموعة 32 بلورة أیضا تسمى مجموعات 
نقطة التخطیط البلوري 

بنى من 230 80 طبقة 75 قضیب 
بلورة أیضا 

تعرف 
بمجموعات 

الفراغ ، 
مجموعات 
فیدروف أو 
مجموعات 

التخطیط 
البلوري 



 !

كل نموذج یتم التعرف علیه وفق ثالثة نظم من التعریف :  

442 تعریف كونواي – ثورستون  

p4 تعریف االتحاد الدولي للتخطیط البلوري / دراسة التبلور 

S442 تعریف مونتسینوس كما في كتابه " الموزاییك و المضاعفات الثالث "   

 !

الشكل 199  القائمة الكاملة بكل التناظرات الممكنة لنماذج النقوش و هي ما یعرف بمجموعات النقوش ، وأسماءها المعتادة 
و طریقة تمییزها 



نوع التبلور أو مجموعة البلوراتنظام / جملة البلورة

جملة رباعیة األضالع ( ثالثة 
محاور بزاویة قائمة و واحد 

غیر متساوي )  

 !

جملة ثالثیة االضالع ( ثالثة 
محاور متساوي بزوایا 120 

درجة و رابع بزوایا قائمة 
بتناظر ثالثي )  

!

!

الجملة متعامدة المحاور ( ثالثة 
محاور غیر متساویة بزوایا 

قائمة) 

!

!

الجملة أحادیة المیل ( محورین 
بزاویة قائمة و لكن الثالث 

مخالف) 

 !

!

النظام ثالثي المیل ( ثالثة 
محاور كلها لیست بزاویة قائمة) 

!

!



الشكل 200  القائمة الكاملة للتناظرات الممكنة لخالیا الوحدات في البلورات ، مجموعات نقطة التشكیل البلوري أو 
مجموعات البلورات أو أصناف البلورات 

 E0  = m c2 الجدول 34 نتیجة  التناظر العالي هو من بین أشیاء أخرى ، العالقة الشهیرة

هل یمكنك التفكیر و الحدیث عن العالم ؟  

المرجع 211   

" التناغم / االنسجام المخفي هو أقوى من الظاهر "  

   500 BCE هرقل إیفسوس ، تقریبا

لـماذا نـفهم شـخصا عـندمـا یتحـدث عـن الـعالـم حـتى بـالـرغـم مـن أنـنا لـسنا فـي مـوضـعه ؟ نـحن نـتمكن مـن ذلـك لسـببین : ألن أكـثر 
األشیاء تبدو متشابهة من وجهات نظر مختلفة و ألن أكثرنا لدیه خبرات متشابهة مسبقة .  

الـمتشابـه یـعني أنـنا مـا نـراقـبه  نـحن و اآلخـریـن یـتطابـق بـعض الشـيء . بـمعنى آخـر ، الـعدیـد مـن نـواحـي الـمراقـبات ال تـعتمد عـلى 
نـقطة الـنظر . مـثال عـدد الـبتالت لـزهـرة سـیكون لـها نـفس الـقیمة بـالنسـبة لـكل الـمراقـبین . و یـمكننا بـالـتالـي الـقول أن هـذه الـكمیة 
لـها أعـلى تـناظـر . و سـوف نـرى فـیما یـلي أن الـكتلة هـي مـثال آخـر عـن هـذا . األشـیاء الـقابـلة لـلمراقـبة بـأعـلى تـناظـر مـمكن تـعرف 
بـالـقیم السـلمیة فـي الـفیزیـاء . و الـنواحـي األخـرى تـتغیر مـن مـراقـب آلخـر , مـثال الحجـم الـظاهـري یـتغیر مـع مـسافـة الـمراقـبة . 

لكن الحجم الفعلي هو مستقل عن المراقب . و بشكل عام  

أي نوع من استقالل نقطة النظر هو شكل من التناظر   -

الـمراقـبة الـتي یـنظر بـها شـخصین لـنفس الشـيء مـن نـقطتي نـظر مـختلفتین یـمكن أن یـفهما بـعضهما الـبعض تـثبت أن الـطبیعة 
متناظرة . و نبدأ في دراسة تفاصیل هذا التناظر في هذه الفقرة وسوف نستمر في ذلك خالل بقیة رحلتنا .  

فـي الـعالـم حـولـنا ، نـالحـظ خـاصـة عـامـة أخـرى : لیسـت فـقط كـون نـفس الـظاهـرة  تـبدو مـتشابـهة بـالنسـبة لـلمراقـبین الـمختلفین                  
و لكن الظواهر المختلفة تبدو متشابهة بالنسبة لنفس المراقب . 

!

الجملة المكعبة أو اإلیزومتریة           
( ثالثة محاور متساویة و ذات 

زوایا قائمة )  

!

جملة سداسیة االضالع ( ثالثة 
محاور متساوي بزوایا 120 

درجة و رابع بزوایا قائمة 
بتناظر سداسي )  

!

!



مـثال ، نـحن نـعلم أنـه إذا أحـرقـت الـنار اإلصـبع فـي الـمطبخ فـإنـها سـتفعل ذلـك خـارج الـبیت أیـضا و أیـضا فـي أمـاكـن أخـرى و فـي 
أوقـات أخـرى . الـطبیعة تـبدي تـكراریـة  . الـطبیعة ال تـبدي مـفاجـآت . فـي الـحقیقة ذاكـرتـنا و تـفكیرنـا هـي مـمكنة فـقط بسـبب هـذه 
الـخاصـة األسـاسـیة لـلطبیعة ( هـل یـمكن أن تـؤكـد هـذا ؟ ) ( تحـدي 476s ) . كـما سـنرى ، الـتكرار  یـؤدي إلـى قـیود قـویـة إضـافـیة 

على وصف الطبیعة .  

بـدون اسـتقالل نـقطة الـنظر و الـتكرار فـإن الحـدیـث آلخـریـن أو حـدیـث اإلنـسان مـع نـفسه سـیكون مسـتحیال . حـتى مـن األكـثر 
أهـمیة أنـنا سـنكتشف أن اسـتقالل نـقطة الـنظر و الـتكرار یـقوم بـأكـثر مـن تحـدیـد إمـكانـیة الحـدیـث مـع بـعضنا الـبعض : هـو یـصلح 
الـكثیر ( لـكن لـیس كـل ) مـن مـحتوى مـا یـمكننا قـولـه لـبعضنا الـبعض . بـمعنى آخـر سـوف نـرى أن أكـثر وصـفنا لـلطبیعة یـنتج 

منطقیا من تقریبا دونما اختیار ، من حقیقة بسیطة أننا یمكننا التحدث عن الطبیعة  مع أصدقاءنا . 

نقاط / وجهات النظر 

عـندمـا یـبدأ شـاب فـي االجـتماع بـأنـاس آخـریـن فـي طـفولـته فـإنـه یجـد بسـرعـة أن هـناك خـیرات مـعینة مشـتركـة ، بـینما األشـیاء 
األخـرى  مـثل األحـالم لیسـت كـذلـك . تـعلم إجـراء مـثل هـذا الـتمییز هـو أحـد مـزایـا الـحیاة البشـریـة . فـي هـذه الـصفحات نـركـز عـلى 
فـقرة الـنوع األول مـن الـخبرات : الـمراقـبات / الـمالحـظات / الـقیاسـات الـفیزیـائـیة . لـكن حـتى بـین هـذه فـإن الـتمییزات تـتم . فـي 

الحیاة الیومیة اعتدنا على افتراض أن األوزان ، األحجام ، األطول و الزمن تابعة لنقطة نظر المراقب .  

و یـمكننا الحـدیـث عـن هـذه الـكمیات الـمقاسـة ألي شـخص و ال یـكون هـناك أي اخـتالف حـول قـیمها ، شـریـطة أن تـكون قـد قیسـت 
بشكل صحیح . 

لـكن الـكمیات األخـرى تـعتمد عـلى الـمراقـب .  تـخیل التحـدث لـصدیـق بـعد أن قـفز مـن إحـدى أألشـجار عـلى طـول مـسارنـا ، بـینما 
هـو مـا یـزال یـسقط لـألسـفل . وسـوف یـقول أن أرض الـغابـة تـقترب مـنه بسـرعـة عـالـیة ، بـینما الـمراقـب فـي األسـفل سـیستمر فـي 
رؤیـة األرض ثـابـتة . و مـن الـواضـح أن الـفرق بـین الـقولـین هـو نـاتـج عـن نـقاط الـنظر الـمختلفة لـهما . سـرعـة جـسم ( فـي هـذا 
الـمثال أرض الـغابـة أو الـصدیـق نـفسه ) بـالـتالـي خـاصـة أقـل تـناظـرا مـن الـوزن أو الحجـم . لـیس كـل الـمراقـبین مـتفقین عـلى قـیمة 

السرعة و ال حتى اتجاهها .    

فـي حـال الـمراقـبات الـتابـعة لـنقطة الـنظر ، فـإن فـهم بـعضنا الـبعض  مـا یـزال مـمكن بـمساعـدة مـجهود صـغیر : كـل مـراقـب یـمكن 
أن یتخیل المراقبة من نقطة نظر اآلخر , یتأكد فیما إذا كانت النتیجة المتخیلة تتفق مع قول اآلخر *** 

إذا كـان الـقول الـمتخیل و الـقول الـفعلي لـلمراقـب اآلخـر مـتفقان ، فـإن الـقیاسـات مـتوافـقة و الـفرق فـي الـقولـین نـاتـج فـقط عـن نـقاط 
نـظر مـختلفة ، و إال الـفرق أسـاسـي و ال یـمكنهم االتـفاق أو  الحـدیـث . و بـاسـتخدام هـذه الـطریـقة یـمكنك حـتى أن تـحاجـج فـیما إذا 

 . (477s تحدي ) . كانت   المشاعر البشریة ، األحكام أو األذواق تظهر من الفروقات األساسیة أو ال

التمییز بین الكمیات المستقلة عن نقطة النظر  أو الثابتة و الكمیات التابعة لنقطة النظر  أو النسبیة هو أمر أساسي .  

الـكمیات الـثابـتة مـثل الـكتلة أو الـشكل ، تـصف خـواصـا ذاتـیة / ضـمنیة / داخـلیة و الـكمیات النسـبیة تـبعا لـلمراقـب تـشكل حـالـة 
الجملة   . بالتالي من أجل إیجاد وصف كامل لحالة الجملة الفیزیائیة علینا اإلجابة عن األسئلة التالیة :  

  

ما هي نقاط / وجهات النظر الممكنة ؟  -

كیف تحول األوصاف من وجهة نظر ألخرى ؟  -

ما هي الكمیات القابلة للقیاس التي تقبلها التناظرات ؟  -

 ---

*" السماح ... هو الشك بأن اآلخرین على حق "  

**"السماح / القبول – هي قوة یرغب بها المرء بشكل أساسي تجاه خصومه السیاسیین " 

***یطور البشر إمكانیة تخیل أن اآلخرین  یمكن أن یكونوا في أوضاع مختلفة عن أوضاعهم بعمر حوالي أربع 
سنوات ( المرجع 212 ) . بالتالي قبل هذا العمر البشر غیر قادرین على تصور النسبیة الخاصة بعد ذلك یمكنهم  



ماذا تخبرنا به النتائج عن الحركة؟ -

حـتى اآلن ، فـي دراسـتنا للحـركـة ، قـمنا أوال بـدراسـة وجـهات نـظر الـتي تـختلف مـن حـیث الـموضـع ، فـي الـتوجـه ، و 
األكـثر أهـمیة فـي الحـركـة . و بـالنسـبة لـبعضهم الـبعض فـإن الـمراقـبین یـمكن أن یـكون سـاكـنین ، فـي حـالـة دوران ، و یـمكن 
أن یتحـركـوا بسـرعـة ثـابـتة و یـمكن أن یـتسارعـوا حـتى . و هـذه الـتغیرات الـصارمـة لـوجـهات الـنظر هـي تـلك الـتي سـندرسـها 
أوال . فـي هـذه الـحالـة شـرط تـوافـق الـمراقـبات الـتي تـتم مـن قـبل مـراقـبین مـختلفین یـعرف بـمبدأ النسـبیة ( صـفحة 156  ) و 
الـتناظـرات الـمرتـبطة بهـذا الـنوع مـن الـثبات أیـضا تـعرف بـالـتناظـرات الـخارجـیة ( صـفحة 280 ) . وهـي واردة فـي 

الجدول 36 .  

الـصنف الـثانـي مـن الـتغیرات األسـاسـیة لـوجـهة الـنظر یـتعلق بـالـتغیرات المجـردة . وجـهات الـنظر یـمكن أن تـختلف 
بالوصف الریاضي المستخدم : مثل هذه التغیرات تعرف بتغیرات المقیاس ( مجلد III  ، صفحة 67 )  

و هـذا سـیتم طـرحـه أوال فـي فـقرة الـدیـنامـیك الكهـربـائـي . مـرة ثـانـیة یشـترط أن كـل الـمقوالت مـتوافـقة فـي كـل األوصـاف 
الریاضیة المختلفة .  

هذا الشرط من التوافق یعرف بمبدأ ثبات القیاس / المقیاس . التناظرات المرتبطة بذلك تعرف بالتناظرات الداخلیة .  

الـصنف الـثالـث مـن الـتغیرات ، الـتي أهـمیتها یـمكن أال تـكون واضـحة مـن الـحیاة الـیومـیة ، هـي أن سـلوك الجـملة قـید الـتبادل 
ألجـزائـها . و الـثبات الـمرتـبط یـعرف بـالـتناظـر الـتبادلـي . و هـذا تـناظـر مـتقطع سـوف نـصادفـه كـمبدأ أسـاسـي عـندمـا نـدرس 

نظریة الكم .  

الشـروط الـثالثـة لـلتوافـق الـتي وصـفت لـلتو  تـعرف بـالـمبادئ ألنـها الـعبارات الـثالث األسـاسـیة الـقویـة الـتي تحـدد تـقریـبا 
بشكل كامل قوانین الفیزیاء – أي وصف الحركة – كما سنرى قریبا .  

والحـقا سـوف نـكتشف أن الـبحث عـن وصـف كـامـل لـحالـة األجـسام سـوف تـعطي أیـضا وصـفا كـامـال لـخواصـها الـذاتـیة / 
الضمنیة: و لكن یكفي هذا كمقدمة و لندلف لصلب الموضوع .  

التناظرات و المجموعات  

ألنـنا نـبحث عـن وصـف الحـركـة الـكامـل ، فـإنـنا بـحاجـة ألن نـفهم و نـصف المجـموعـة الـكامـلة مـن الـتناظـرات فـي الـطبیعة . ولـكن 
ما هو التناظر ؟  

یـقال عـن الجـملة بـأنـها مـتناظـرة أو یـملك تـناظـر إذا ظهـر أنـها مـتطابـقة عـندمـا تـراقـب مـن وجـهات نـظر مـختلفة . و أیـضا نـقول أن 
الجـملة تـملك ثـبات تـحت الـتغیر مـن وجـهة نـظر ألخـرى . و إن تـغیرات وجـهات الـنظر مـكافـئة لـعملیات الـتناظـر أو تـحویـالت 
الـنظام . و الـتناظـر بـالـتالـي هـو مجـموعـة مـن الـتحویـالت الـتي تـجعل الجـملة ثـابـتة . و لـكن الـتناظـر هـو أكـثر مـن مجـموعـة : 
 G = { a ,b, c,…} الـتطبیق الـمتتالـي لـعملیتي تـناظـر هـو عـملیة تـناظـر أخـرى . وبـعبارات أخـرى ، الـتناظـر هـو مجـموعـة
الـعناصـر ، الـتحویـالت و الـتي مـعا عـملیة ثـنائـیة تـعرف بـالتسـلسل أو الـتضاعـف / الـضرب و یـلفظ بـعد أو أزمـنة الـتي فـیها تـصح 

      .   a , b & c الخواص التالیة من أجل كل العناصر

 !

  ! أي الخاصة تجمیعیة  

 ! و یوجد عنصر حیادي  للمجموعة  e بحیث 

   :  a-1 أي ، a و یحقق  مقلوب العنصر



أي مجموعة تحقق هذه الخواص الثالث المحددة أو البدیهیات تعرف ( ریاضیا ) بالزمرة .  

 !

الشكل 201   زهرة Crassula ovata  تبدي ثالثة مضاعفات خماسیة : البتالت ، الجذوع و البراعم 

و تـاریـخیا مـفهوم الـزمـرة كـان أول مـثال عـن الـبنیة الـریـاضـیة الـتي عـرفـت بـشكل مجـرد كـامـل * . هـل یـمكنك إعـطاء مـثال عـن 
زمـرة مـأخـوذة مـن الـحیاة الـیومـیة ؟ ( تحـدي 478s ) . الـزمـر تظهـر كـثیرا فـي الـفیزیـاء و الـریـاضـیات ألن الـتناظـرات تـقریـبا 
مـوجـودة فـي كـل مـكان كـما سـنرى ** ( الـمرجـع 213) هـل یـمكنك إیـراد عـملیات تـناظـر لـنموذج الـشكل 202 ؟ ( تحـدي 

 (480s

األخوات / المتجاورات  

بـالـنظر للجـملة الـمتناظـرة و الـمركـبة مـثل الـمبینة فـي الـشكل 201 أو 202 نـالحـظ أن كـال مـن أجـزائـها ، مـثال الـبقعة الحـمراء 
  (481e تحدي ) تنتمي لمجموعة من األجسام المتشابهة تعرف باألخوات  / المتماثالت

كل جزء أو عنصر من جملة متناظرة یمكن تصنیفها وفق ماهیة نوع األخ / األخت / الجارة  المنتمي إلیها   -

 ----------

*مـصطلح زمـرة ابـتكره إیـفریسـت غـالـوا ( ولـد فـي 1811 ، بـورج ال ریـن و تـوفـي فـي 1832 فـي بـاریـس ) بـنیته ابـتكرت مـن 
قـبل أوجسـتین لـویـس كـوشـي ( ولـد فـي 1789  فـي بـاریـس ، تـوفـي فـي 1857  فـي سـو ) و الـتعریـف الـبدیهـي آلرثـر كـایـلي ( ولـد 

في 1821  ریتشموند على التایمز، توفي في 1895   كامبریدج )  

**مـن حـیث الـمبدأ الـزمـر الـریـاضـیة ال حـاجـة ألن تـكون زمـر مـتناظـرة و لـكن یـمكن إثـبات أن كـل الـزمـر یـمكن أن تـرى كـزمـر 
تـحویـل فـي بـعض الـفضاءات الـریـاضـیة الـمعرفـة بـشكل مـناسـب بـحیث أن الـریـاضـیات یـمكن أن تسـتخدم زمـرة تـناظـر و زمـرة 

بنفس المعنى . 

 . a & b مـن أجـل كـل أزواج الـعناصـر ! تـعرف الـزمـرة بـاآلبـلیة إذا كـانـت عـملیة التسـلسل فـیها تـبدیـلیة أي إذا كـان 
 . (479e تحدي ) في هذه الحالة التسلسل یعرف في بعض األحیان بالجمع . هل الدورانات  تشكل زمرة آبلیة ؟

! من المجموعة G یمكن أن تكون نفسها زمرة  و تدعى بزمرة جزئیة و غالبا نقول اختصارا  المجموعة الجزئیة 
 . G1  زمرة ذات تناظر أعلى من G أو أن G1 أكبر من  G أن



 !

الشكل 202 نقش تزییني إسباني – عربي من قصر الحاكم في إشبیلیة 

   

بـالنسـبة لـبعض األجـزاء الـملونـة فـي الـشكل 202  نـحتاج ألربـعة أجـسام لـنشكل تـجاورا  كـامـال بـینما بـالنسـبة ألشـكال أخـرى 
نـحتاج الثـنین أو ربـما واحـد فـقط  كـما فـي حـال النجـمة الـمركـزیـة , بـأخـذ الـكل   فـإن كـل جـارة  لـها ( عـلى األقـل ) خـواص تـناظـر 

لكل النظام .  

بـالـتالـي لـدیـنا تحـدیـین  یـجب حـلهما . أوال ، نـحتاج بـإیـجاد كـل تـناظـرات الـطبیعة . ثـانـیا ، فـي كـل مـغامـرتـنا ، نـحتاج لتحـدیـد 
الـتجاور الـكامـل لـكل جـزء مـن الـطبیعة نـراقـبه . و فـوق كـل شـيء نـحن بـحاجـة لتحـدیـد الـجار ألصـغر األجـزاء الـموجـودة فـي 

الطبیعة و هي الجسیمات األولیة .    

الجار هو مجموعة من األجزاء أو العناصر التي تحول لبعضها البعض تحت كل تحویالت التناظر   -

التمثیالت  

الریاضیات غالبا تدعو إلى  التمثیالت التجاوریة المجردة . بتحدید أي جار أو تمثیل الذي ینتمي له الجزء أو العنصر ، فإننا   

نصف  بأي طریقة یكون العنصر جزءا من كل الجملة . لنرى كیف یتحقق هذا التصنیف . 

في اللغة الریاضیة ، تحویالت التناظر غالبا توصف بالمصفوفات . مثال في المستوي ، االنعكاس على طول أول قطر یمثل 
بمصفوفة  

  



 !

  (482 e تحدي ) . D(refl) عندما تضرب بالمصفوفة ( y,x) تصبح محولة إلى ( x, y) نظرا ألن كل نقطة

بـالـتالـي مـن أجـل تـمثیل ریـاضـي لـزمـرة تـناظـر G هـو تـخصیص لـمصفوفـة D(a) لـكل عـنصر زمـرة a بـحیث أن الـتمثیل 
لتسلسل عنصرین a & b هو جداء التمثیالت D  للعناصر :   

  

 !

مثال ، مصفوفة المعادلة (81 ) مع المصفوفات المقابلة من أجل كل عملیات التناظر األخرى لها هذه الخاصة * 

مـن أجـل كـل زمـرة تـناظـر ، فـإن بـنیة و تـصنیف كـل الـتمثیالت الـممكنة هـو عـمل مـهم . و هـو یـقبل تـصنیف كـل الـجارات 
الممكنة التي یمكن أن یكون النظام مكونا منها .  

 بـالـتالـي إذا فـهمنا تـصنیف كـل الـجارات و األجـزاء الـتي یـمكن أن تظهـر فـي الـشكل 202 سـوف نـفهم أیـضا كـیف نـصف كـل 
األجـزاء الـممكنة الـتي یـمكن أن یـكون مـكون مـنها الـجسم أو مـثال الحـركـة . الـتمثیل D یـعرف بـالـواحـدي إذا كـانـت كـل 

المصفوفات D(a)  واحدیة **.  

 ---

 *هـناك بـعض الشـروط الـواضـحة و لـكن الـمهمة الـجانـبیة مـن أجـل تـمثیل : الـمصفوفـات D(a) یـجب أن تـكون قـابـلة لـلقلب أو 
غـیر شـاذة ، و أن عـملیة تحـدیـد هـویـة G  یـجب أن تـطابـق لـمصفوفـة الـواحـدة . وحـتى بـلغة أكـثر اخـتصارا یـقول الـمرء أن 
الـتمثیل هـو هـومـورفـیزم مـن G فـي مجـموعـة الـمصفوفـات الـقابـلة لـلقلب ( الـتي لـها مـقلوب ) و غـیر الـشاذة . الـمصفوفـة D یـكون 

لها مقلوب إذا كان معینها detD لیس صفرا . 

بشكل عام تخطیط / مطابقة f  من زمرة G لزمرة أخرى 'G یحقق  

 !

الـمطابـقة / الـتطبیق  f یـدعـى بـأنـه هـومـومـورفـیزم . الـهومـومـورفـیزم f هـو تـطبیق واحـد إلـى  واحـد (مـتبایـن) و شـامـل ( غـامـر ) 
ویعرف بأنه إیزومورفیزم . إذا كان التثمیل أیضا متباین ، یدعى بأنه موثوق ، صحیح أو أصلي .  

بـنفس الـشكل إن مـزیـدا مـن الـبنى الـریـاضـیة األكـثر تـعقیدا مـثل الحـلقات ، الـحقول و الـجبر الـتبدیـلي یـمكن أیـضا أن تـمثل بـأنـواع 
مناسبة من المصفوفات . و التمثیل لحقب األعداد العقدیة سیعطى الحقا . ( مجلد IV  ، صفحة 222 ) .  

**الـمنقول AT لـمصفوفـة یـعرف عـنصرا بـعد آخـر بـالـشكل lk =Alk( AT) . الـمرافـق الـعقدي *A لـمصفوفـة A یـعرف بـالـشكل 
  . (A* )lk =(Alk )* :

 .  =( AT)*      یعرف بالشكل A المرافق   لمصفوفة

تـعرف الـمصفوفـة بـأنـها مـتناظـرة إذا كـان AT =A ،مـتعامـدة إذا كـان  AT =A-1 ، هـرمـیتیة أو مـرافـق ذاتـیة ( االثـنین مـرادفـین 

 . = A-1   ( المصفوفات الهرمیتیة لها قیم خاصة حقیقیة ) و واحدیة إذا كان  = A  للتطبیقات الفیزیائیة ) إذا كان

الـمصفوفـات الـواحـدیـة لـها قـیم خـاصـة مـن الـمعیار األول . الـضرب بـواسـطة مـصفوفـة واحـدیـة هـو تـطبیق واحـد إلـى  واحـد نـظرا 
ألن التطور الزمني للجمل الفیزیائیة هو   تطبیق من زمن آلخر ، فإن التطور دائما یوصف بواسطة مصفوفة واحدیة . 



   = -A و المصفوفة الالهرمیتیة AT = -A المصفوفة الالمتناظرة أو المتناظرة بتفلطح تعرف بالشكل

و المصفوفة الالواحدیة بالشكل   A-1-  =  . كل التطبیقات المقابلة هي واحد إلى واحد .  

  .  det A =0 المصفوفة هي شاذة و تقابل تحویل شعاعي واحد إلى واحد إذ كان

كـل الـتمثیالت الـتي تظهـر فـي الـفیزیـاء ، مـع حـفنة قـلیلة مـن االسـتثناءات ، هـي واحـدیـة : هـذا الـمصطلح أكـثر تـقییدا نـظرا ألنـه 
یحدد أن التحویالت المقابلة هي واحد إلى واحد و لها مقلوب الذي یعني أن المراقب ال یرى أبدا أكثر أو أقل من مراقب آخر  

مـن الـواضـح أن الـمراقـب یـمكن أن یتحـدث لـمراقـب ثـان ، الـثانـي یـمكن أن یتحـدث لـألول . الـواحـدیـة هـي خـاصـة طـبیعیة 
للتمثیالت في الجمل الطبیعیة .  

الـخاصـة الـمهمة الـنهائـیة لـلجارات ، أو الـتمثیل ، تـتعلق بـبنیتها . و إذا كـانـت الـجارة یـمكن أن تـرى كـجارات جـزئـیة فـإنـها تـدعـى 
قـابـلة لـإلرجـاع ، و إال تـكون غـیر قـابـلة لـإلرجـاع / االخـتصار و نـفس الشـيء یـقال عـن الـتمثیالت . إن الـتمثیالت غـیر الـقابـلة 
لـإلرجـاع مـن الـواضـح ال یـمكن تـفكیكها / تحـلیلها . مـثال ( تـقریـبا تـام ) زمـرة تـناظـر لـلشكل 202 الـتي تـعرف عـادة بـ D4 لـها 

  ( 483e تحدي  ) ثمانیة عناصر . لها التمثیل المصفوفي العام ، الموثوق ، الواحدي و غیر القابل لإلرجاع

 !

الـتمثیل هـو ثـمانـیة . الـقائـمة الـكامـلة لـلتمثیالت الـممكنة الـقابـلة لـإلرجـاع لـلزمـرة D4 أیـضا تـشمل الـواحـدات ، الـثنائـیات و 
الـربـاعـیات . هـل یـمكنك إیـجادهـا كـلها ؟. ( تحـدي 484e ) . هـذه الـتمثیالت تـسمح بـتصنیف كـل الشـرائـط الـبیضاء و الـسوداء 
التي تظهر في الشكل و أیضا كل النقاط الملونة . العناصر األكثر تناظرا هي األحادیات ، و األقل هي عناصر الرباعیات  

والجـملة الـكامـلة دائـما تـكون وحـیدة أیـضا . وبـواسـطة هـذه الـمفاهـیم نـحن اآلن جـاهـزون للحـدیـث عـن الحـركـة و الجـمل المتحـركـة 
بدقة أفضل .  

التناظرات و مفردات الحركة  

كـل یـوم نـعایـش بـأنـنا قـادریـن عـلى الحـدیـث مـع بـعضنا الـبعض عـن الحـركـة . و یـجب بـالـتالـي أن یـكون مـن الـممكن إیـجاد كـمیة 
ثـابـت تـصفها . و نـحن نـعلم أن الـفعل ، مـقیاس الـتغیر . مـثال إشـعال عـود كـبریـت هـو تـغیر . مـقدرا الـتغیر هـو نـفسه سـواء تـم 
إشـعال عـود الـثقاب هـنا أو هـناك ، فـي هـذا االتـجاه أو ذاك ، الـیوم أو غـدا . فـي الـحقیقة الـفعل ( الـغالـیلي ) هـو عـدد الـذي قـیمته 

نفسها من أجل كل مراقب ساكن ، بشكل مستقل عن جهته والوقت الذي قام به بالمراقبة و المقیاس .  

فـي حـال الـنموذج الـعربـي الـمبین فـي الـشكل 202 فـإن الـتناظـر یـسمح لـنا بـاسـتنتاج قـائـمة بـالـجارات ، أو الـتمثیالت الـتي یـمكن أن 
تـكون عـناصـر بـناء الـشكل . و هـذه الـطریـقة یـجب أن تـكون مـمكنة مـن أجـل الجـملة  المتحـركـة أیـضا . الجـدول 35 یـبین كـیفیة 

ذلك . في حال النموذج العربي ، من نقاط النظر العدیدة الممكنة ، نستنتج  تصنیف الشرائط إلى وحیدات ، ثنائیات .. الخ  

و مـن أجـل جـملة متحـركـة ، فـإن عـناصـر الـبناء الـتي  تـقابـل الشـرائـط  هـي الـقیم الـقابـلة لـلقیاس ( الـفیزیـائـیة ) . نـظرا ألنـنا نـراقـب 
أن الطبیعة متناظرة تحت العدید من التغیرات المختلفة لنقطة النظر یمكننا تصنیف كل القیم القابلة للمراقبة .  

للقیام بذلك ، نحن أوال بحاجة ألخذ قائمة بكل التحویالت لنقاط النظر و یعدها استنتاج قائمة بكل تمثیالتها . 

الجدول 35  التقابالت بین تناظرات التقش ، الزهرة و الحركة 

الحركةالزهرةالنموذج اإلسباني – العربيالجملة

مسار الحركة و القیم القابلة مجموعة بتالت مجموعة شرائط و قطاعاتالبنیة و العناصر 
للمراقبة 



إن حـیاتـنا الـیومـیة تـبین أن الـعالـم یـبقى بـال تـغییر بـعد الـتغیر فـي الـموضـع ، الـتوجـه و لحـظة الـمراقـبة . و یـمكننا أیـضا الحـدیـث 
عـن  ثـبات  تـحویـل الـفراغ ، ثـبات الـدوران و ثـبات تـحویـل الـزمـن و هـذه الـتحویـالت هـي مـختلفة عـن تـلك الـعائـدة لـلنموذج 
الـعربـي مـن نـاحـیتین : هـي مسـتمرة و غـیر مـقیدة . وبـالـنتیجة إن تـمثیالتـها عـمومـا سـتكون مـتحول مسـتمر و  بـدون قـیود : 

ستكون مقادیر أو كمیات . بمعنى آخر :  

بسبب استمراریة تغیر المرابة ، فإن المقادیر القابلة للمراقبة یجب أن تتكون من أعداد ( حقیقیة )  -

بهذا الشكل لقد استنتجنا لماذا األعداد ضروریة من أجل أي وصف للحركة .*  

نـظرا ألن الـمراقـبین یـمكن أن یـختلفوا فـي الـتوجـه ، فـإن الـتمثیالت سـتكون أجـسام ریـاضـیة تـمتلك اتـجاه . و الخـتصار الـقصة 
الـطویـلة ، فـإن الـتناظـر تـحت الـتغیر لـموضـع الـمراقـبة ، الـتوجـه أو اللحـظة یـؤدي إلـى نـتیجة أن كـل الـقیم الـقابـلة لـلمراقـبة هـي إمـا 

قیم سلمیة ، أشعة أو تنسورات من مرتبة أعلى .  

القیمة السلمیة هي كمیة قابلة للمراقبة التي تبقى نفسها من أجل كل المراقبین  -

الـقیمة السـلمیة  تـقابـل الـوحـیدة . و األمـثلة هـي الـكتلة أو الـتغیر لـجسم ، و الـمسافـة بـین نـقطتین ، مـسافـة األفـق و الـعدیـد مـن 
األشیاء األخرى .  

 ---

*فـقط الـقیم السـلمیة عـلى عـكس األشـعة و الـتنسورات مـن الـمرتـبة األعـلى یـمكن أیـضا أن تـكون كـمیات الـتي تـأخـذ فـقط مجـموعـة 
مـتقطعة مـن الـقیم مـثل 1+  أو 1- فـقط . بـاخـتصار فـقط الـقیم السـلمیة یـمكن أن تـكون كـمیات مـتقطعة قـابـلة لـلمراقـبة / الـقیاس                 

  ( 485e تحدي )

**الحقا ، ستضاف السبنسورات و سیتم إكمال هذه القائمة  

الـقیم الـممكنة  للسـلمیات ( عـادة 9 هـي مسـتمرة ، غـیر مـقیدة و بـدون اتـجاه . األمـثلة األخـرى عـلى الـقیم السـلمیة هـي الـكمون 
عـند نـقطة و درجـة الحـرارة عـند نـقطة . السـرعـة مـن الـواضـح أنـها لیسـت سـلمیة ، و ال إحـداثـي نـقطة . هـل یـمكنك إیـجاد مـزیـد 

 . (486s تحدي ) من األمثلة و األمثلة المعاكسة ؟

الـطاقـة هـي كـمیة مـحیرة قـابـلة لـلقیاس . فهـي قـیمة سـلمیة إذا فـقط اعـتبرت تـغیرات الـمكان و الـجهة و لحـظة الـمراقـبة . و لـكن 
الـطاقـة لیسـت سـلمیة إذا شـملت تـغیرات الـمراقـب و السـرعـة . ال أحـد قـط بـحث فـي تـعمیم الـطاقـة الـتي هـي قـیمة سـلمیة لـلمراقـبین 

المتحركین    فقط اكتشفها ألبرت أینشتاین بشكل كامل بالصدفة .  

تناظر الالغرانجیان تناظر الزهرة تناظر النموذجتناظر الجملة 

الوصف الریاضي لتناظر 
الزمرة  

D4C5 في النسبیة الغالیلیة: تغیرات
الموضع ، التوجه و الزمن 

و السرعة  

عدد اإلحداثیات ، قیمة عدد البتالتعدد عناصر الجارات الثوابت 
السلیمات ، األشعة و 
المؤثرات / تنسورات

التنسورات ، التي تتضمن أنواع جارات المكوناتأنواع جارات العناصر تمثیالت العناصر
السلمیات و األشعة

القیمة السلمیةالجزء ذو التناظر الدائريالوحیدةالتمثیل األكثر تناظرا 

شعاعخماسیة رباعیة التمثیل الموثوق األبسط

ال یوجد حد ( تنسور ذو الخماسیةالرباعیة التمثیل األقل تناظرا
مرتبة ال نهائیة ) 



مزید حول هذه القضیة سنقصه قریبا ( المجلد II ، صفحة 53 )  

أي كمیة التي لها قیمة و اتجاه  وتبقى ثابتة بالنسبة  للبیئة عندما تتغیر نقطة النظر هي شعاع  -

مـثال الـسهم بـین نـقطتي ثـابـتتین عـلى األرض هـو شـعاع . إن طـولـه هـو نـفسه بـالنسـبة لـكل الـمراقـبین و اتـجاهـه یـتغیر 
مـن مـراقـب آلخـر ، ولـكن لـیس بـالنسـبة لـلبیئة . مـن نـاحـیة أخـرى ، الـسهم بـین الشجـرة و الـمكان حـیث یـالمـس قـوس 

قزح األرض لیس شعاعا نظرا ألن المكان ال یبقى ثابتا عندما یتغیر المراقب .   

الـریـاضـیون یـقولـون بـأن األشـعة كـمیات مـوجـهة تـبقى ثـابـتة تـحت تـحویـالت اإلحـداثـیات . سـرعـات األجـسام ، الـتسارعـات و قـوة 
الحـل هـي أمـثلة عـلى أشـعة ( هـل تسـتطیع تـأكـید هـذا ) ؟ ( تحـدي 487e  ) . طـویـلة شـعاع هـي قـیمة سـلمیة . بـالـمناسـبة الـنتیجة 
الشهـیرة و الـمذهـلة لـتجارب الـقرن الـتاسـع عشـر هـي أن سـرعـة حـزمـة الـضوء لیسـت شـعاع مـثل سـرعـة سـیارة حـیث أن سـرعـة 

حزمة الضوء لیست شعاعا من أجل التحویالت الغالیلیة * و هذا الغموض سیزول قریبا ( مجلد II صفحة 15) 

الـتنسورات هـي أشـعة عـامـة . كـمثال لـنأخـذ عـزم عـطالـة جـسم . هـو یحـدد كـمیة الحـركـة الـزاویـة عـلى السـرعـة الـزوایـة (الـمرجـع 
214 ) . (صـفحة 117 )  بـالنسـبة ألي جـسم مـضاعـفة قـیمة / طـویـلة السـرعـة الـزاویـة سـیضاعـف طـویـلة الـعزم الـزاوي لـكن 
الـشعاعـین لـیسا مـتوازیـین لـبعضهما الـبعض إذا كـان الـجسم لـیس كـرة ( الـصفحة 164 ) . بـشكل عـام إذا كـانـت كـمیتین 
شـعاعـیتین مـتناسـبتین و لـكن بـدون أن یـكون الـشعاعـین مـوازیـین لـبعضهما الـبعض ، عـندهـا فـإن عـامـل الـتناسـب هـو تـنسور ( مـن 
الـمرتـبة الـثانـیة ) . مـثل كـل عـوامـل الـتناسـب ، الـتنسورات لـها   قـیمة . بـاإلضـافـة لـذلـك   الـتنسورات لـها اتـجاه و شـكل و هـي 
تـصف الـربـط بـین األشـعة الـتي تـرتـبط بـها . تـمامـا مـثل أن األشـعة هـي أبسـط مـقادیـر ذات قـیمة و اتـجاه فـإن الـتنسورات هـي أبسـط 
كـمیات ذات مـقادیـر و اتـجاه و شـكل أي االتـجاه یـكون تـابـع التـجاه ثـان مـختار . تـمامـا كـما یـمكن عـرض األشـعة كـأسـهم مـوجـهة ، 
فـإن الـتنسورات الـمتناظـرة – لـكن لـیس غـیر الـمتناظـرة – یـمكن عـرضـها بـشكل مـجسمات قـطعیة مـوجـهة ** هـل یـمكنك تـسمیة 

 . ( 489s تحدي ) مثال آخر عن التنسور ؟

 --

   الـتحویـالت الـغالـیلیة هـي تـغیرات لـنقاط الـنظر مـن مـراقـب آلخـر ، بـالنسـبة لـألول . و الـتحویـل الـغالـیلي هـو مجـرد مـصطلح لـما 
یحـدث فـي الـحیاة الـیومـیة ، حـیث السـرعـات  تـضاف لـبعضها و الـزمـن هـو نـفسه مـن أجـل الجـمیع . و الـمصطلح أدخـل فـي عـام 

1908 من قبل فیلیب فرانك الذي استخدمه في  األغلب على عكس تحویل لورینتز الذي هو شائع في النسبیة الخاصة . 

**إن الـتنسور مـن الـمرتـبة n هـو عـامـل تـناسـب لـتنسور مـن الـمرتـبة 1أي شـعاع و تـنسور مـن الـمرتـبة (n-1 ) و األشـعة و 
الـمقادیـر السـلمیة هـي تـنسورات مـن الـمرتـبة 1  و صـفر . و الـقیم السـلمیة یـمكن تـصویـرهـا كـكرات ، األشـعة كـأسـهم و 
التنسورات المتناظرة من المرتبة 2  هي مجسمات قطعیة . و التنسور من المرتبة 2 العام غیر المتناظر یمكن تقسیمه إلى   

لـنعد إلـى وصـف الحـركـة .یـبین الجـدول  لـنعد إلـى وصـف الحـركـة .یـبین الجـدول  35 أنـه فـي الجـمل الـفیزیـائـیة – مـثل الـنقش 
اإلسـبانـي الـعربـي – عـلینا دائـما أن نـمیز بـین تـناظـر كـل الـالغـرانـجیان – الـمقابـل لـتناظـر كـل الـنقش – و تـمثیل الـقیم الـقابـلة 
لـلمراقـبة – الـتي تـقابـل الشـرائـط الـجارة . ونـظرا ألن الـفعل یـجب أن یـكون سـلمیا ونـظرا ألن كـل الـقیم الـقابـلة لـلمراقـبة یـجب أن 
تــكون تــنسورات ،فــإن الــالغــرانــجیانــات تــحتوي مــجامــیع ومــضاریــب لــلتنسورات فــقط بــتشكیالت تــشكل قــیم ســلمیة . 

الالغرانجیانات بالتالي ستحتوي فقط جداءات القیم السلمیة أو تعمیمعات لها . باختصار ، الالغرانجیانات ستبدو مثل    

 !

حیث األدلة المرتبطة بالمتحوالت a , b ,c .. الخ دائما تأتي في أزواج مطابقة لكي تجمع معا . ( بالتالي إشارات الجمع  

عـادة تـسقط بـبساطـة ) و األحـرف اإلغـریـقیة تـمثل ثـوابـت . مـثال ، الـفعل لجـزیـئة مـادیـة حـرة فـي الـفیزیـاء الـغالـیلیة أعـطیت 
بالشكل :    



 !

الذي هو في الحقیقة الشكل الذي ذكر للتو . سوف نصادف العدید من الحاالت األخرى خالل دراستنا للحركة * 

 ----

بـشكل فـریـد إلـى تـنسور مـتناظـر و غـیر مـتناظـر . و الـتنسور مـن الـمرتـبة 2 غـیر الـمتناظـر یـقابـل شـعاع قـطبي . الـتنسورات مـن 
المراتب األعلى تقابل أشكال أكثر فأكثر تعقیدا .  

الـشعاع یـملك نـفس الـطول  و االتـجاه لـكل مـراقـب ، الـتنسور ( مـن الـمرتـبة الـثانـیة ) یـملك نـفس الـمعین ، نـفس األثـر ، ونـفس 
مجموع المعینات الجزئیة القطریة لكل المراقبین .  

الـشعاع مـوزع ریـاضـیا بـواسـطة قـائـمة مـن  الـمركـبات ،  الـتنسور ( مـن الـمرتـبة الـثانـیة ) مـوصـوف بـواسـطة مـصفوفـة مـن 
 (488 e تحدي)المركبات . مرتبة أو رتبة تنسور بالتالي تعطي عدد األدلة التي یملكها المراقب .  هل یمكنك بیان هذا ؟

*بـالـمناسـبة ، الـقائـمة الـمعتادة لـنقاط الـمراقـبة الـممكنة وهـي الـمواضـع الـمختلفة ، لحـظات الـمراقـبة الـمختلفة ، الـتوجـهات الـمختلفة 
، و السـرعـات الـمختلفة – أیـضا هـل هـي تـكمل الـفعل ( 86) ؟ لـكن بـشكل مـدهـش فـإن اإلجـابـة هـي ال . عـن احـد الـذیـن الحـظوا 
هـذه الـحقیقة كـان نـیدیـرر فـي عـام 1972  ؟ ( مـرجـع 215 ) بـدراسـة نـظریـة الـكم للجـزیـئات الـنقطیة ، فـقد وجـد أنـه حـتى الـفعل 
لجـزیـئة نـقطیة حـرة لـغالـیلیو  هـو ثـابـت تـحت بـعض الـتحویـالت اإلضـافـیة . إذا اسـتخدم مـراقـبین اإلحـداثـیات (t,x ) و (τ,ξ) فـإن 

 '    ( 490 ny تحدي ) الفعل (86 ) یكون ثابت تحت التحویالت

 !

حـیث r تـصف الـدوران مـن جـهة مـراقـب لـآلخـر , v السـرعـة بـین الـمراقـبین ، و x0 الـشعاع بـین الـمبدأیـن فـي الـزمـن صـفر . و 
هذه الزمرة تحتوي حالتین خاصتین مهمتین للتحویالت :   

 !

األخـیرة ، زمـرة ثـالثـیة الـبارمـترات تـشمل الـقلب الـفراغـي ، الـتوسـعات ، الـتحویـل الـزمـني و مجـموعـة مـن تـحویـالت تـابـعة 
لـلزمـن مـثل  ξ = x/t ,  τ = 1/t و الـتي تـعرف بـالـتمدیـدات . و الـتوسـعات و الـتمدیـدات نـادرا مـا تـذكـر حـیث أنـها تـناظـرات 

لجزیئات نقطیة فقط و ال تطبق على األجسام العادیة و الجمل .  ولكن سوف یتبین أنها مهمة الحقا. 

لـقد فـهم غـالـیلیو أن الحـركـة هـي أیـضا ثـابـت تـحت تـغیر نـقاط الـنظر ذات السـرعـات الـمختلفة . ( صـفحة 156 )  و لـكن الـفعل 
الـذي أعـطي ال یـعكس هـذا . و اسـتغرق األمـر بـعض الـسنوات لیجـد الـتعمیم الـصحیح : یـعطى بـنظریـة النسـبیة الـخاصـة و لـكن 

قبل أن ندرسها نحتاج إلنهاء الموضوع الحالي .  

التكراریة ، المصونیة و نظریة نوثر  

" سوف أترك كتلتي ، شحنتي و عزمي للعلم "  

كتابة جداریة  

إن تـكراریـة الـمراقـبات أي الـتناظـر تـحت تـغیر لحـظة الـزمـن ، و ثـبات الـتحویـل الـزمـني ، هـي حـالـة مسـتقلة عـن نـقطة الـنظر                
  (  491 ny تحدي ) ( هي غیر واضحة ، هل یمكنك إیجاد  تمثیالتها غیر القابلة لإلرجاع ؟ )



الـربـط لـه الـعدیـد مـن الـنتائـج الـمهمة ولـقد رأیـنا أن الـتناظـر یـقتضي الـثبات . و یـنتج أنـه مـن أجـل الـتناظـرات المسـتمرة مـثل تـناظـر 
تحویل الزمن ، هذه العبارة یجب أن تكون  أكثر دقة .  

من أجل أي تناظر مستمر لالنجرانجیان هناك ثابت مرتبط مصون للحركة و العكس بالعكس  -

الـصیغة الـدقـیقة لهـذا الـربـط هـو نـظریـة إیـمي نـوثـر * وقـد وجـدت الـنتیجة فـي عـام 1915 عـندمـا كـانـت تـساعـد ألـبرت أینشـتایـن و 
دیـفید هـیلبرت الـلذیـن كـانـا مـعا یـصارعـان و یـتنافـسان لـوضـع النسـبیة الـعامـة. لـكن الـنتیجة تـطبق عـلى أي نـوع الغـرانـجیان                  

( المرجع 216 )  

نـوثـر درسـت الـتناظـرات المسـتمرة تـبعا لـبارامـتر مسـتمر b . و تـحویـل نـقطة الـنظر هـو تـناظـر إذا كـان الـفعل S ال یـعتمد عـلى  
قیمة b . مثال تغییر الموضع بالشكل :  

   

 !

مما یجعل الفعل  

 !

ثابت ، نظرا ألن S(b) = S0  .هذا یقتضي أن : 

 !

باختصار ، التناظر تحت تغیر الموضع یقتضي مصونیة كمیة الحركة . و العكس أیضا صحیح .  

( تحدي   e 492 )  في حال التناظر تحت انزیاح لحظة المراقبة نجد أن  :  

 !

 ---

*إیـمي نـوثـر ( ولـدت فـي إیـرلـنجن عـام  1882  و تـوفـیت فـي بـیرن مـاور عـام 1935 ) وهـي ریـاضـیة . و الـنظریـة هـي نـاتـج 
ثـانـوي لـعملها الـذي خـصصته لـنظریـة األعـداد . و الـنظریـة أیـضا تـطبق عـلى تـناظـرات الـقیاس ، حـیث تـنص عـلى أن كـل تـناظـر 

قیاس یوافق هویة معادلة الحركة و العكس بالعكس .  

بمعنى آخر  ثبات التحویل الزمني یقتضي ثبات الطاقة . مرة ثانیة العكس أیضا صحیح .  

الـكمیة الـمصونـة لـتناظـر مسـتمر تـعرف ف بـعض األحـیان بـشحنة نـوثـر ألن مـصطلح شـحنة یسـتخدم فـي الـفیزیـاء الـنظریـة لـیدل 
عـلى الـقیم الـمقاسـة الـشامـلة الـمصونـة و هـكذا الـطاقـة و كـمیة الحـركـة هـي شـحنات نـوثـر . " الـشحنة الكهـربـائـیة " ، " شـحنة 

الجاذبیة " ( أي الكتلة ) و "الشحنة الطبولوجیة " هي أمثلة شائعة أخرى .  

  (493s التحدي ) ما هي الشحنة المحفوظة من أجل ثبات الدوران ؟

نـالحـظ أن تـعبیر " الـطاقـة مـصونـة" لـه الـعدیـد مـن الـمعانـي : أوال ، یـعني أن الـطاقـة لجـزیـئة حـرة وحـیدة ثـابـتة مـع الـزمـن و ثـانـیا 
یـعني أن الـطاقـة الـكلیة ألي عـدد مـن الجـزیـئات المسـتقلة هـو ثـابـت . أخـیرا یـعني أن طـاقـة جـملة جـزیـئات أي الـتي تـتضمن 
تـأثـیرات بـینیة هـي ثـابـتة مـع الـزمـن . االصـطدامـات هـي أمـثلة لـلحالـة األخـیرة . و تجـلي نـظریـة نـوثـر كـل هـذه الـنقاط فـي نـفس 

  . ( 494e تحدي ). الوقت حیث یمكن للمرء التحقق من ذلك باستخدام الغرانجیانات مقابلة



لكن نظریة نوثر أیضا توضح أو تكر العبارة األقوى حتى : إذا لم تكن الطاقة مصونة ، فإن الزمن ال یمكن تحدیده  

و كل وصف الطبیعة یتطلب وجود مقادیر مصونة ، كما الحظنا عندما أدخلنا مفاهیم الجسم ، الحالة و البیئة ( صفحة 27) 

مـثال ، لـقد عـرفـنا األجـسام عـلى أنـها أشـیاء دائـمة ، أي أنـها أشـیاء تـتمیز بـكمیات مـصونـة . و لـقد رأیـنا أیـضاأن إدخـال الـزمـن 
ممكن فقط بسبب أن الطبیعة  ال تملك مفاجآت . ( صفحة 237) . 

تـصف نـظریـة نـوثـر تـمامـا مـا سـتكون عـلیه مـثل هـذه الـمفاجـأة : عـدم مـصونـیة الـطاقـة . لـكن قـفزات الـطاقـة لـم تلحـظ أبـدا و ال حـتى 
في المستوى الكمي .  

نـظرا ألن الـتناظـرات هـي مـهمة جـدل لـوصـف الـطبیعة یـعطي الجـدول  36 عـرضـا لـكل الـتناظـرات فـي الـطبیعة الـتي سـنصادفـها 
. و إن الـخواص األسـاسـیة لـها أیـضا واردة . مـا عـدا مـا هـو محـدد بـأنـه تـقریـبي فـإن الـدلـیل التجـریـبیي لـعدم صـحة أي مـنها 

سیكون مفاجأة كبیرة حقا و یضمن شهرة خالدة . 

تـوجـد تـوقـعات عـدیـدة حـول تـناظـرات إضـافـیة ، حـتى اآلن هـذه الـتصورات و الـبحوث مـن أجـل مـزیـد مـن الشهـرة تـبین أنـها 
خـاطـئة . و قـائـمة الـتناظـرات هـي أیـضا قـائـمة كـامـلة لـلتعابـیر الـكونـیة أي عـبارات حـول كـل الـقیاسـات / الـمراقـبات الـتي یجـریـها 
الـعلماء . مـثال عـندمـا یـقال أن كـل الـحجارة تـسقط فـإن هـذه الـعبارة تـقتضي وجـود ثـبات تـحویـل الـزمـن و الـفراغ . بـالنسـبة 

للفالسفة المهتمین باالستقراء المنطقي القائمة بالتالي  مهمة أیضا من وجهة النظر هذه .  

الجدول 36 التناظرات المعروفة في الطبیعة ، مع خواصها وأیضا قائمة كاملة باالستقراءات المنطقیة المستخدمة في 
الفیزیاء 

  

الجدول  36 (تابع )  التناظرات المعروفة في الطبیعة ، مع خواصها وأیضا قائمة كاملة باالستقراءات المنطقیة المستخدمة 
في الفیزیاء 

نوع ( عدد التناظر
البارامترات)

طبولوجیا فضاء الفعل
الزمرة

التمثیالت 
الممكنة

الكمیة 
المصونة / 
الشحنة

الخالء / 
المادة هي 
متناظرة

التأثیر 
األساسي

تناظرات هندسیة أو فراغ –زمن ، خارجیة 

تحویل 
الزمن و 

الفراغ 

 R x R 3

( أربع 
بارمترات)

الفراغ ، 
الزمن 

غیر 
مضغوطة

مقادیر 
سلمیة ، 

أشعة 

كمیة الحركة 
و الطاقة 

مسموحة كل نعم / نعم
یوم 

نوع ( عدد التناظر
البارامترات)

طبولوجیا فضاء الفعل
الزمرة

التمثیالت 
الممكنة

الكمیة 
المصونة / 
الشحنة

الخالء / 
المادة هي 
متناظرة

التأثیر 
األساسي

SO(3) الدوران

ثالثة 
بارامترات

كمیة الحركة تنسوراتS2الفراغ
الزاویة

االتصالنعم / نعم



  

الجدول  36 (تابع )  التناظرات المعروفة في الطبیعة ، مع خواصها وأیضا قائمة كاملة باالستقراءات المنطقیة المستخدمة 
في الفیزیاء 

رفع / 
تضخیم 
غالیلي

R3 ثالثة 

بارامترات
الفراغ ، 

الزمن 
غیر 

مضغوطة
مقادیر 

سلمیة ، 
أشعة ، 

تنسورات 

سرعة 
مركز الكتلة 

نعم / من 
أجل 

السرعات 
المنخفضة 

نسبیة 
الحركة 

التوضع لورینتس 
المتجانس 

 ، SO(3.1)
6 بارامترات

الفراغ ، 
الزمن 

غیر 
مضغوطة

تنسورات  
سبنسورات 

سرعة نعم / نعم  
الضوء 
الثابتة  

 ISL
بوانكریه,2 )

C)

الوضع غیر 
المتجانس 

 10 )
بارامترات) 

الفراغ ، 
الزمن 

غیر 
مضغوطة

تنسورات  
سبنسورات 

نعم / نعم  

+R  / ثبات التمدد 

بارامتر 
واحد

الفراغ ، 
الزمن 

تسلسل ذو n شعاع
بعد

جزیئات نعم / الالیوجد
عدیمة الكتلة 

ثبات التطابق 
الخاص 

R4  / أربعة 

بارامترات 
الفراغ ، 

الزمن 
  R4 n تسلسل ذو

بعد
جزیئات نعم / الالیوجد

عدیمة الكتلة 

الفراغ ، 15 بارامترثبات تطابقي 
الزمن 

تنسورات متضمن
عدیمة الكتلة 

 ،
سبنسورات

ثبات نعم / الالیوجد
المخروط 
الضوئي

التناظرات الدینامیكیة التابعة لألثرالمتبادل : الجاذبیة  

1/r2 جاذبیة  SO(4)

16 بارامتر 

فضاء 
التشكیل 

بشكل 
SO(4)

اتجاه زوج أشعة 
حضیض 

الشمس 

المدارات نعم / نعم
المغلقة 

ثبات 
الفیومورفیزم 

الثنائي

 بارامترات 
النهائیة  

الفضاء – 
الزمن  

الفضاء – متضمن
الزمن 

الطاقة – 
كمیة الحركة 

المحلیة 

انزیاح نعم / ال
الحضیض 
الشمسي

التناظرات الحركة الدینامیكیة ، الكالسیكیة ، الكوانتیة- المیكانیكیة    

انقالب 
التماثل / 

التكافؤ 
المتقطعة               

( الفراغي ) 
P

فضاء متقطع 
هیلبرت أو 

الطور 

زوجي ، متقطع
فردي

تماثل / 
P   تكافؤ

وجود العالم نعم / ال
المرآتي 

انقالب 
الحركة 

المتقطعة               
 T ( الزمن )

فضاء متقطع 
هیلبرت أو 

الطور 

زوجي ، متقطع
فردي

تماثل / 
T تكافؤ

قابلیة نعم / ال
االنقالب / 
االنعكاس

الطاقة ، 
كمیة الحركة 

!

الطاقة ، 
كمیة الحركة 

!



مـن أجـل تـفاصـیل عـن االرتـباط بـین الـتناظـر و الـمقدمـة ، أنـظر الحـقا  ( مجـلد III ، صـفحة 246 ) . الشـرح لـلمصطلحات فـي 
  .  R الجدول سیكتمل في بقیة المسیرة . و األعداد الحقیقیة معرفة بشكل

 . m << 22µg أي أن  m << mpl فقط  تقریبي ،  عدیم الكتلة یعني أن a

انقالب التماثل و عكس الحركة  

نوع ( عدد التناظر
البارامترات)

طبولوجیا فضاء الفعل
الزمرة

التمثیالت 
الممكنة

الكمیة 
المصونة / 
الشحنة

الخالء / 
المادة هي 
متناظرة

التأثیر 
األساسي

اقتران 
C الشحنة

عام ، مضاد 
للخطیة و 
الهرمیتیة 

فضاء 
هیلبرت أو 

الطور 

زوجي ، متقطع
فردي

C وجود نعم / الإنجابیة
الجزیئات 
المضادة

CPT فضاء متقطعة
هیلبرت أو 

الطور 

إنجابیة زوجي متقطع
CPT

یجعل نظریة نعم / نعم
الحقول 
ممكنة 

التناظرات الحركة الدینامیكیة ، للقیاس ، التابعة لتبادل الـتأثیر     

ثبات قیاس 
الكالسیكي 
الكهرطیسي

ال نهایة من 
البارامترات

فضاء 
الحقول 

الشحنة غیر مهمغیر مهم
الكهربائیة

الضوء عدیم نعم / نعم
الكتلة 

ثبات قیاس 
الكالسیكي 

الكهرطیسي 
كولون .متر 

وضعیة آبلیة 
 ، U(1)
بارامتر 

واحد 

فضاء 
هیلبرت

S1 الشحنة حقول دائرة
الكهربائیة

الفوتون  نعم / نعم
عدیم الكتلة 

االزدواجیة 
الكهرطیسیة 

وضعیة آبلیة 
 ، U(1)
بارامتر 

واحد 

فضاء 
هیلبرت

S2 ال یوجدنعم / ال مجردمجرددائرة

وضعیة غیر  قیاس ضعیف 
 SU(2) آبلیة

، ثالث 
بارامترت 

فضاء 
هیلبرت

SU(3) شحنة جسیمات
ضعیفة 

ال / تقریبي 

وضعیة غیر  قیاس اللون 
 SU(2) آبلیة

، ثمانیة 
بارامترت 

فضاء 
هیلبرت

SU(3) كواركات
ملونة 

الغلونات نعم / نعماللون
عدیمة الكتلة 

تناظر عدم 
التناظر 
المرآتي 

فرمیونات تقریبا الفتل یسار ، یمین متقطعفیرمیوناتمتقطع
عدیمة الكتلة 

تناظرات 
تبادلیة 

تبادل 
الجسیمات 

فضاء متقطع
فوك ..الخ

فرمیونات و متقطع
بوزونات

غیر متوفر / ال یوجد
نعم

تناقض 
جیبس 



التناظرات إذا شمل الجدول 36 اثنین ما یعرف بالتناظرات المتقطعة المهمة من أجل مناقشة الحركة .  

أول تناظر هو ثبات التماثل / التكافؤ لألجسام أو العملیات تحت االنقالب الفراغي .  

الـتناظـر أیـضا یـعرف بـالـثبات الـمرآتـي أو تـناظـر یـمین – یـسار . و كـل مـن األجـسام و الـعملیات یـمكن أن تـكون مـتناظـرة 
مـرآتـیا . الـقفاز الـوحـید أو الـمقص لیسـت مـتناظـرة مـرآتـیا . كـم الـمسافـة الـتي یـمكنك بـها رمـي حجـر بـیدك األخـرى ؟ أكـثر الـناس 
لـدیـهم یـد مـفضلة ، و الـفروقـات هـي كـبیرة تـمامـا . هـل الـطبیعة لـدیـها مـثل هـاذ الـتفضیل ؟ فـي الـحیاة الـیومـیة الـجواب واضـح : 

كل شيء یوجد أو یحدث بطریقة یمكن أن یوجد أو یحدث بها بالطریقة المرآتیة / المعكوسة له .  

الكثیر من التجارب الدقیقة اختبرت الثبات المرآتي و هي تبین أن :  

كل عملیة ناتجة عن الجاذبیة ، الكهرباء أو المغناطیسیة یمكن أیضا أن تحدث بطریقة معكوسة / مرآتیة    -

لـیس هـناك اسـتثناءات . مـثال  هـناك أنـاس قـلبهم فـي الـطرق األیـمن ، هـناك حـلزون ذو غـالف مـلفوف بـاتـجاه الـیسار ، و هـناك 
كواكب  التي تدور بشكل مخالف .   

عـلم الـفلك و الـحیاة الـیومـیة الـتي یـحكمها الـجاذبـیة و الـعملیات الكهـرطیسـیة – هـي ثـابـتة مـرآتـیا . و نـحن أیـضا نـقول إن الـجاذبـیة 
و الكهـرطیسـیة هـي ثـابـتة مـتكافـئة . الحـقا سـنكتشف أن عـملیات نـادرة مـعینة لیسـت نـاتـجة عـن الـجاذبـیة أو الكهـرطیسـیة و لـكن 

عن التأثیرات المتبادلة النوویة الضعیفة ، و هي تخالف التماثل / التكافؤ ( مجلد V ، صفحة 245 ) . 

الـتناظـر الـمرآتـي لـه تـمثیلین : " +  أو أحـادیـة  " مـثل األجـسام ذات الـتناظـر الـمرآتـي و " – أو ثـنائـیة " مـثل األجـسام ذات الـجهة 
الـمفضلة . بسـبب الـتناظـر الـمرآتـي فـإن الـكمیات السـلمیة یـمكن بـالـتالـي أن تـقسم إلـى قـیم سـلمیة حـقیقیة مـثل درجـة الحـرارة ،              
و الـقیم السـلیمة الـزائـفة مـثل الـفیض الـمغناطیسـي أو الـشحنة الـمغناطیسـیة , الـقیم السـلمیة  الـحقیقیة ال تـغیر إشـارتـها تـحت 
االنـعكاس الـمرآتـي  بـینما السـلمیات الـزائـفة تـفعل ذلـك . و بـنفس الـشكل فـإن الـمرء یـمیز األشـعة الـحقیقیة أو األشـعة الـقطبیة مـثل 
السـرعـة عـن  األشـعة الـزائـفة ،  أو الـمحوریـة مـثل السـرعـة الـزاویـة ، كـمیة الحـركـة الـزاویـة ، الـعزم ، الـدوامـیة و الـحقل 

   . ( 495 ny تحدي ) ( هل یمكنك إیجاد مثال عن تنسور زائف ؟ )  المغناطیسي

الـتناظـر الـمتقطع اآلخـر هـو انـعكاس الحـركـة . فـي بـعض األحـیان یـعرف بـشكل خـاطـئ ، بـانـعكاس الـزمـن . هـل یـمكن لـلظواهـر 
أن تحـدث بـشكل مـعكوس ؟ هـل أثـر الحـركـة  الـمعكوسـة هـو خـارج الحـركـة األمـامـیة ؟ هـذا الـسؤال لـیس سهـال . بـدراسـة الحـركـة 
بسـبب الـجاذبـیة یـبین أن مـثل هـذه الحـركـة یـمكن دائـما أن تحـدث أیـضا فـي االتـجاه الـمعاكـس . ( أیـضا مـن أجـل انـعكاس الحـركـة 
فـإن الـقیم الـقابـلة لـلقیاس تـنتمي إمـا إلـى الـتمثیل + أو  - ) و فـي حـال الحـركـة الـناتـجة عـن الكهـربـائـیة و الـمغناطیسـیة مـثل سـلوك 
الـذرات فـي الـغازات ، األجـسام الـصلبة   و الـسوائـل ، فـإن الـسؤال یـكون أكـثر مـضمونـا . هـل یـمكن لـألجـسام الـمكسورة أن 

تجبر ؟ سنناقش القضیة في فقرة  الترمودینامیك و لكننا سنصل إلى نفس النتیجة بالرغم من ظاهریة العكس :  

كل حركة ناتجة عن الجاذبیة ، الكهرباء أو المغناطیسیة أیضا تحدث في االتجاه المعاكس  -

انعكاس الحركة هو تناظر من أجل كل العملیات الناتجة عن  الجاذبیة و التأثیر الكهرطیسي المتبادل  

إن الحركة الیومیة قابلة لالنعكاس . ومرة ثانیة بالتأكید بعض العملیات النوویة األندر ستعطي استثناءات     

تناظرات التأثیر المتبادل  

فـي الـطبیعة عـندمـا نـراقـب جـملة فـإنـه یـمكننا غـالـبا إهـمال الـبیئة . و الـعدیـد مـن الـعملیات تحـدث بـشكل مسـتقل عـما یحـدث حـولـنا . 
و االستقاللیة  هي تناظر الفیزیاء . 

بـمعرفـة اسـتقاللـیة الـمراقـبات مـن الـتفاصـیل الـتي تحـدث فـي الـبیئة ، یـمكننا اسـتنتاج أن الـتأثـیرات الـمتبادلـة بـین الجـمل و الـبیئة 
تـتناقـص مـع الـمسافـة . و بـشكل خـاص نسـتنتج أن الـتجاذب الـجاذبـي ، الـتجاذب الكهـربـائـي و الـتنافـر و أیـضا الـتجاذب 

  (  496e تحدي ) المغناطیسي  و التنافر یجب أن یتالشى بالنسبة لألجسام البعیدة . هل یمكن أن تثبت هذا ؟

تـناظـر الـقیاس هـو أیـضا تـناظـر لـلتأثـیر الـمتبادل  وسـوف نـصادفـها فـي دراسـتنا لـفیزیـاء الـكم . و مـن نـاحـیة هـذه الـتناظـرات هـي 
حاالت أكثر تحدیدا من التناقص العام للتأثیرات المتبادلة مع المسافة  

فضول و تحدیات حول التناظر  



الـتناظـر الـیمیني – الـیساري هـو خـاصـة مـهمة فـي الـحیاة الـیومـیة ، مـثال البشـر یـفضلون الـوجـوه ذات الـدرجـة الـعالـیة مـن لـتناظـر 
األیـمن – األیسـر  . البشـر أیـضا یـفضلون أن األجـسام عـلى الجـدران لـها أشـكال مـتناظـرة یـمنى – یسـرى . و بـدورهـا فـإن الـعین 

و الدماغ لها كواشف تناظر داخلیة . وهي تكشف االنحرافات عن التناظر األمین – األیسر المثالي  

 *  *  

 مـا هـو الـمسار الـذي تـتبعه أربـعة سـالحـف تـبدأ مـن أربـعة زوایـا لـمربـع  إذا كـان كـل مـنها یسـیر بـاسـتمرار ، بسـرعـة ثـابـتة بـاتـجاه 
 ( 497s تحدي ) الزاویة التالیة ؟ كم طول المسافة التي تقطعها ؟

 *  *  

 (498s تحدي ) ما هو تناظر تذبذب بسیط ؟ و موجة بسیطة ؟

 *  *  

 (499s تحدي ) من أجل أي جمل یكون عكس الحركة تحویل تناظر ؟

 *  *  

 (500s تحدي ) ما هو تناظر الدوران المستمر ؟

 *  *  

كـرة لـها تـنسور مـن أجـل عـزم الـعطالـة قـطري ذو ثـالثـة أرقـام مـتساویـة . نـفس الشـيء صـحیح بـالنسـبة لـمكعب . هـل یـمكنك تـمییز 
 (501s تحدي ) الكرات و المكعبات بواسطة سلوك دورانها ؟

 *  *  

 (502s تحدي ) هل هناك حركة في الطبیعة التي تناظرها تام ؟

 *  *  

هـل یـمكنك أن تـبین أن األجـسام ثـنائـیة الـبعد المنتهـیة یـمكن فـقط أن یـكون لـها تـناظـر دوران و انـعكاس ، عـلى عـكس األجـسام 
الـالنـهائـیة ، الـتي یـمكن أن یـكون لـها تـناظـر انـسحابـي / انـتقالـي و انـعكاس – انـزالقـي ؟ هـل یـمكنك إثـبات أنـه مـن أجـل األجـسام 
المنتهـیة فـي بـعدیـن ، إذا لـم یـكن هـناك تـناظـر مـوجـود ، یـكون هـناك فـقط تـناظـر انـعكاسـي ؟ و أن كـل الـدورانـات الـممكنة هـي 
دائـما تـكون حـول نـفس الـمركـز ؟ هـل یـمكنك اسـتنتاج مـن هـذا أنـه عـلى األقـل تـكون نـقطة واحـدة بـال تـغییر فـي كـل األجـسام ثـنائـیة 

 ( 503e تحدي ) البعد المتناظرة المنتهیة ؟

 *  *  

 (504s تحدي ) ما هو الجسم الیومي ، الشائع في القرن العشرین الذي له تناظر سباعي األبعاد ؟

 *  *  

هاهنا أحجیة صغیرة حول عدم وجود / نقص التناظر . المثلث الحاد العام یعرف بأنه مثلث الذي تختلف زوایاه عن القائمة 
و عن بعضها البعض على األقل بمقدار 15 درجة .  

 (  505e تحدي ) بیّن أن هناك فقط مثلث واحد عام بهذا الشكل و أوجد زوایاه ؟

 *  *  

هـل یـمكنك أن تـبین أنـه فـي األجـسام المنتهـیة ثـالثـیة األبـعاد یـمكن أن یـكون هـناك فـقط تـناظـر دورانـي ، انـعكاسـي ، انـقالب، 
وانـقالب دوار ، عـلى عـكس األجـسام غـیر المنتهـیة الـتي یـمكن أن یـكون لـها أیـضا تـناظـر انـتقالـي ، انـعكاس – انـزالقـي و دوران 
لـولـبي ؟ هـل یـمكنك إثـبات أنـه مـن أجـل  األجـسام المنتهـیة فـي ثـالثـة أبـعاد  ، إذا لـم یـكن هـناك تـناظـر دورانـي  مـوجـود ، یـكون 



هـناك فـقط مسـتوي  انـعكاسـي واحـد ؟ و أن كـل االنـقالبـات أو الـدورانـات  لـلمركـز یـجب أن تـقع عـلى مـحور الـدوران أو عـلى 
مسـتوي االنـعكاس ؟ هـل یـمكنك اسـتنتاج مـن هـذا أن  عـلى األقـل نـقطة واحـدة ال تـتغیر فـي كـل األجـسام المنتهـیة الـمتناظـرة ثـالثـیة 

  ( 506e تحدي ) األبعاد ؟
 *  *  

ملخص حول التناظر  

الـتناظـر هـو ثـبوت الـتغیر . و أبسـط تـناظـرات هـي الـهندسـیة : تـناظـرات الـنقطة لـألزهـار أو الـتناظـرات االنـتقالـیة لـلبلورات 
الـالنـهائـیة هـي أمـثلة . كـل الـتغیرات الـممكنة الـتي تـترك الـنظام ثـابـتا أي كـل الـتحویـالت الـممكنة لـلتناظـر لجـملة -  تـشكل زمـرة 

ریاضیة . و بعیدا عن زمر التناظر الهندسي ، فإن العدید من زمر التناظر اإلضافیة تظهر من أجل الحركة نفسها . 

الحـركـة هـي عـامـة . أي تـعبیر لـلعمومـیة یـقتضي تـناظـرا. و إن تـكرار و قـابـلیة الـتوقـع لـلطبیعة یـقتضي عـددا مـن الـتناظـرات 
األساسیة المستمرة  

نـظرا ألنـنا یـمكن أن نتحـدث عـن الـطبیعة یـمكننا اسـتنتاج أنـه فـوق كـل شـيء ، الـطبیعة مـتناظـرة تـحت انـتقاالت الـزمـن و الـفراغ 
و الدورانات . إن تناظرات الفراغ – الزمن تشكل زمرة . بشكل أكثر دقة هي تشكل زمرة تناظر مستمرة .    

مـن الـتناظـرات المسـتمرة لـلطبیعة بـاسـتخدام نـظریـة نـوثـر یـمكننا اسـتنتاج الـشحنات الـمصونـة . وهـي الـطاقـة ، كـمیة الحـركـة 
الخـطیة و كـمیة الحـركـة الـزاویـة ، و هـي تـوصـف بـواسـطة أعـداد حـقیقیة . و بـمعنى آخـر فـإن تـعریـف الـكتلة ، الـفراغ ، و الـزمـن 
مـعا مـع خـواصـها الـتناظـریـة مـكافـئ لـمصونـیة الـطاقـة و الـعزوم . الـمصونـیة و الـتناظـر هـما طـریـقتان لـلتعبیر عـن  نـفس خـاصـیة 
الـطبیعة . لتبسـیط ذلـك ، إن مـقدرتـنا للحـدیـث عـن الـطبیعة یـعني أن الـطاقـة، كـمیة الحـركـة الخـطیة و كـمیة الحـركـة الـزاویـة تـكون 

مصونة و توصف بأعداد  

إضـافـة لـذلـك ، هـناك تـناظـریـن أسـاسـیین مـتقطعین حـول الحـركـة : األول الـمراقـبات الـیومـیة وجـد أنـها مـتناظـرة مـرآتـیا ، ثـانـیا 
العدید من أمثلة الحركة البسیطة وجد أنها متناظرة تحت انعكاس الحركة .  

أخـیرا قـابـلیة عـزل الجـمل عـن مـحیطها یـقتضي أن الـتأثـیرات الـمتبادلـة یـجب أال یـكون لـها تـأثـیر عـلى مـسافـات كـبیرة . الـقائـمة 
الكاملة بالتناظرات أیضا تشمل تناظزر القیاس ، تناظر تبادل الجسیمات و تناظرات خالئیة معینة  

كـل نـواحـي الحـركـة ، مـثل كـل الـمركـبات لجـملة مـتناظـرة یـمكن تـصنیفها حسـب سـلوكـها الـتناظـري أي حسـب الـجارات أو 
التمثیل الذي تنتمي إلیه . و بالنتیجة المقادیر القابلة للمراقبة هي إما سلمیة ، أشعة ، سبنسورات أو تنسورات  

إن  الـطریـقة الـمثمرة لـصیاغـة الـنماذج و قـوانـین الـطبیعة  وهـي الـالغـرانـجیان  لجـملة فـیزیـائـیة – كـانـت مـوضـع بـحث لمجـموعـة 
كاملة من التناظرات أوال . مثال ، هذا كان مساعدا من أجل التذبذبات ، األمواج ، فیزیاء الكم و إلكترودینامیك الكم .  

وسـوف نسـتخدم الـطریـقة فـي كـل مسـیرتـنا ، فـي الجـزء الـماضـي مـن الـمغامـرة سـوف نـكتشف بـعض الـتناظـرات الـتي هـي حـتى 
مـربـكة لـلدمـاغ أكـثر مـن تـلك الـعائـدة للنسـبیة و لـلتأثـیرات الـمتبادلـة . فـي الـفقرة الـتالـیة ، سـوف نـنتقل لـطریـقة تـالـیة مـن أجـل 

الوصف الشامل للحركة .       



الفصل العاشر 

الحركات البسیطة لألجسام الممتدة – التذبذبات و األمواج  

إن مراقبة التغیر هو ناحیة أساسیة للطبیعة . من بین كل هذه المراقبات فإن التغیر الدوري هو األكثر تكرار حولنا  

فـي الـحقیقة فـي كـل الـحیاة الـیومـیة یـمكن مـالحـظة الـتذبـذبـات و األمـواج : المشـي ، الـغناء ،  الـسماع و الـرؤیـة سـتكون مسـتحیلة 
بدونها  

إن استكشاف التذبذب و األمواج سیكون الطریقة العامة التالیة لدراسة الحركة في مغامرتنا و ستكون مفیدة و جمیلة  

التذبذبات  

صـفحة 247  :  الـتذبـذبـات هـي تـغیرات مـتكررة أي دوریـة أونـوبـیة . و قـد عـرفـنا أعـاله  الـفعل و بـالـتالـي الـتغیر ، بـأنـه تـكامـل 
الـالغـرانـجیان و قـد عـرفـنا الـالغـرانـجیان بـأنـه الـفرق بـین الـطاقـة الحـركـیة و الـكامـنة . كـل جـمل الـتذبـذب تـغیر دوریـا نـوع مـن 
الـطاقـة لـآلخـر . أحـد أبسـط جـمل الـتذبـذب فـي الـطبیعة هـي كـتلة مـتصلة بـنابـض ( خـطي ) . الغـرانـجیان مـوضـع الـكتلة x  یـعطى 

بالشكل :    

 !

حـیث k كـمیة تـمیز الـنابـض ، تـعرف بـثابـت الـنابـض . إن الـالغـرانـجیان ابـتكره روبـرت هـوك فـي الـقرن الـسابـع عشـر . هـل 
 .  507 e تستطیع إثبات العالقة ؟ تحدي

الحـركـة الـتي تـنتج مـن الـالغـرانـجیان هـي دوریـة ، و مـوضـحة فـي الـشكل 203 . و الـالغـرانـجیان (93 ) یـصف بـالـتالـي تـذبـذب 
طـول نـابـض مـع الـزمـن . و الحـركـة هـي تـمامـا نـفس حـركـة نـواس طـویـل بـمطال صـغیر . و الحـركـة تـعرف بـالحـركـة الـتوافـقیة 
ألن جـسما یهـتز بسـرعـة بهـذا الـشكل یـنتج صـوتـا نـقیا – أو تـوافـقیا – مـوسـیقیا . ( األداة الـموسـیقیة الـتي تـنتج أنـقي أمـواج تـوافـقیة 

هي الفلوت العرضاني ) و هذه األداة تعطي بالتالي أفضل فكرة عن األصوات للحركة التوافقیة ) . 

إن مخـطط االهـتزاز الـتوافـقي أیـضا یـعرف بـاالهـتزاز الخـطي الـمبین فـي الـشكل 203  یـعرف بـالـمنحني الـجیبي / مـنحني الـجیب 
و یـمكن أن یـنظر إلـیه عـلى أنـه وحـدة الـبناء األسـاسـیة لـكل االهـتزازات . و كـل االهـتزازات الـالتـوافـقیة األخـرى فـي الـطبیعة 
یـمكن تحـلیلها و تـكویـنها مـن  الـتوافـقیة أي مـن مـنحنیات الـجیب ( الـمرجـع 291  ) كـما سـنرى قـریـبا . أي كـمیة x(t) الـتي تهـتز 

  : φ و طورها ω و ترددها الزاوي  A توافقیا تكون موصوفة بمطالها

 !



 !

الشكل 203 األعلى : أبسط اهتزاز ، االهتزاز الخطي أو التوافقي : كیف یتغیر الموضع مع الزمن و كیف یرتبط 
بالدوران . األسفل : مثال عن اهتزاز غیر توافقي 

الـمطال و الـطور یـعتمدان عـلى الـطریـقة الـتي یـبدأ بـها االهـتزاز . و عـلى الـعكس فـإن الـتردد الـزاوي ω هـو خـاصـة ضـمنیة 

! ؟  للجملة . هل یمكنك أن تبین بالنسبة للكتلة المرتبطة بنابض ، أن لدینا 

كـل اهـتزاز تـوافـقي بـنفس الـمطال یـوصـف بـالـتالـي بـواسـطة ثـالثـة مـقادیـر : الـمطال ، الـدور ( مـقلوب الـتردد ) و الـطور . الـطور 
موضح في الشكل 205 ، یمیز اهتزازات نفس المطال و الدور T و الطور یعرّف عند أي زمن تبدأ االهتزازات .  

بـعض تـرددات االهـتزاز الـملحوظـة واردة فـي الجـدول 37 . یـبین الـشكل 203 كـیف یـرتـبط االهـتزاز الـتوافـقي بـدوران تـخیلي . 
 . 0 & 2π وبالنتیجة ، الطور یوصف بشكل أفضل بواسطة قیمة زاویة بین

التخامد  

كـل حـركـة اهـتزازیـة تـحول بـاسـتمرار الـطاقـة الحـركـیة إلـى طـاقـة كـامـنة و الـعكس بـالـعكس . هـذه هـي حـالـة الـمد والجـزر ، الـنواس 
، أو أي مسـتقبل رادیـو . و لـكن الـعدیـد مـن االهـتزازات تـتالشـى مـع الـزمـن : حـیث تـتخامـد . الجـمل ذات الـتخامـد الـكبیر ، مـثل 
مـاصـات الـصدمـات فـي السـیارات تسـتخدم لـتجنب االهـتزازات . الجـمل ذات الـتخامـد  الـصغیر مـفیدة مـن أجـل صـنع سـاعـات 
 1/e ≈ 1/2.718 دقـیقة و طـویـلة الـعمر . و أبسـط قـیاس لـلتخامـد هـو عـدد االهـتزازات الـتي تـعملها الجـملة لـتخفیض مـطالـها إلـى
مـرة مـن قـیمتها األصـلیة . و هـذا الـعدد الـممیز یـعرف بـالـعامـل Q ، و سـمي اخـتصارا لـعامـل الـجودة . و إن عـامـل الـجودة 
الـمنخفض هـو 1 أو أقـل و الـعامـل ذو الـقیمة الـجیدة هـو 000 100 أو أكـثر . ( هـل یـمكنك أن تـكتب الغـرانـجیان بسـیط مـن أجـل 
االهـتزاز المخـمد ذو عـامـل جـودة Q مـعین ؟ ( تحـدي ny 509 ) . فـي الـطبیعة االهـتزازات الـمتخامـدة ال تـحافـظ  عـادة عـلى 

تردد ثابت ، لكن من أجل النواس البسیط هذا یبقي على حالة الدرجة العالیة من الدقة .    



الجدول 37  بعض قیم تردد الصوت التي توجد في الطبیعة 

الترددالقیاس 

تقریبا Hz 1ترددات الصوت في غاز  الصادرة عن الثقوب السوداء 

حتى  nHz 2الدقة في ترددات االهتزاز المقاسة للشمس 

حتى  nHz 300ترددات االهتزاز للشمس 

حتى  µHz 3ترددات االهتزاز التي تؤثر على كشف اإلشعاع الثقالي / الجاذبیة 

µHz 309أخض تردد اهتزاز لألرض ، المرجع 217

1ß10 Hzتردد الرنین / التجاوب للمعدة و األعضاء الداخلیة ( التي تعطي  صوت البطن المعروف) 

Hz 2موسیقى التیمبو المعروفة 

تقریبا Hz 10التردد المستخدم لالتصال  من قبل سمك الضراط  

الصوت الناتج عن مجموعات السماعات ( الهورن ، الكهرمغناطیسي ، الكهرانضغاطي ، 
اإللكتریت ، البالزما ، اللیزر ) 

Hz 18إلى أعلى من  
150 kHz

Hz – 20 kHz 20الصوت المسموع من قبل البشر الشباب 

50 أو Hz 60همهمة األجهزة الكهربائیة ، تبعا للبلد  

Hz – 180 kHz 80تردد الصوت األساسي للشخص البالغ المتحدث الذكر 

Hz – 255 kHz 165تردد الصوت األساسي للشخص البالغ المتحدث األنثى 

القیمة الرسمیة ، أو النبرة المعیاریة ، للنوطة الموسیقیة 'A' أو 'la' وفق ISO 16 ( و 
إلشارة خط الهاتف في العدید من البلدان ) 

440 Hz

Hz 451- 442القیم الشائعة للنوطة الموسیقیة  'A' أو 'la' المستخدمة من قبل األوركسترا

تقریبا Hz 1000خفقة جناح الحشرات الطائرة األصغر ما یكون 

 Machaeropterus ، تردد الصوت األساسي الناتج عن ریش العصافیر ذات األجنحة
deliciosus

1 – 1.5 kHz

kHz – 9 kHz 2تردد الصوت األساسي للكریكیت 

Hz – 350 MHz 20ترددات الهزاز البلوري 

حتى kHz 100السونار المستخدم من قبل الخفافیش 

حتى kHz 150السونار المستخدم من قبل الدالفین 

MHz 20-2تردد الصوت المستخدم في التصویر باألمواج فوق الصوتیة 

حتى THz 20 و أعلىترددات الفونون ( الصوتیة ) المقایسة في بلورات وحیدة  



 !

الشكل 204 داخل هزاز كوارتز تجاري ، بحجم بضع ملیمترات ، یقاد عند مطال عالي 

سـبب ذلـك هـو أنـه بـالنسـبة  لـلنواس فـإن الـتردد ال یـعتمد بـشكل كـبیر عـلى الـمطال ( طـالـما أن الـمطال أصـغر مـن حـوالـي عشـریـن 
درجة ) . وهذا هو أحد أسباب لماذا تستخدم النواسات  كهزازات في الساعات المیكانیكیة .  

مـن الـواضـح أنـه بـالنسـبة لـلساعـة الـجیدة فـإن اهـتزاز الـقیادة یـجب أال یـبدي فـقط تـخامـد صـغیر و لـكن أیـضا مسـتقل عـن درجـة 
الحـرارة  و غـیر حـساس لـلتأثـیرات الـخارجـیة األخـرى . و الـتطور الـمهم فـي الـقرن العشـریـن كـان إدخـال بـلورات الـكوارتـز 
كهـزازات . و الـكوارتـزات الـفنیة هـي بـلورات مـن حجـم بـضع حـبیبات مـن الـرمـل و یـمكن أن تهـتز بـتطبیق إشـارة كهـربـائـیة 
عـلیها .و هـي تـملك تـبعیة قـلیلة جـدا لـدرجـة الحـرارة و عـامـل جـودة Q  عـالـي ، وبـالـتالـي اسـتهالك طـاقـة مـنخفض بـحیث أن 

الساعات الدقیقة یمكن أن تعمل اآلن على بطاریات صغیرة . داخل هزاز الكوارتز مبین في الشكل 204 . 

الرنین / التجاوب ( الطنین)  

فـي أكـثر الجـمل الـفیزیـائـیة الـتي تهـتز بـواسـطة مـصدر خـارجـي ، فـإن الـمطال الـناتـج یـعتمد عـلى الـتردد . و الـترددات الـمختارة 
الـتي یـكون مـن أجـلها الـمطال أعـظمیا تـدعـى بـترددات الـرنـین أو بـبساطـة الـرنـین . مـثال هـزاز كـوارتـز فـي الـشكل 204 ، أو 

ترددات االهتزاز العادیة ألوتار الغیتار أو األجراس مبینة في الشكل 206 – هي ترددات رنین .  

عـادة االهـتزازات الـتي سـتهتز عـندهـا الجـملة عـندمـا تـقدح بـواسـطة ضـربـة بسـیطة  سـتحدث عـند تـردد الـرنـین . و أكـثر اآلالت 
الـموسـیقیة هـي أمـثلة عـلى ذلـك . تـقریـبا كـل الجـمل لـها الـعدیـد مـن تـرددات الـرنـین ، الـفلوت ، األوتـار واألجـراس هـي أمـثلة 

معروفة جیدا .  

عـلى عـكس الـموسـیقى أو اإللـكترونـیات فـي الـعدیـد مـن الـحاالت األخـرى یـجب تـجنب الـرنـین . فـي األبـنیة ، الـزالزل ، یـمكن أن 
تـقدح رنـین / تـجاوبـات فـي الـجسور ، الـریـح یـمكن أن تـقدح اهـتزازات تـجاوب ، بـشكل مـشابـه فـي الـعدیـد مـن تـجاوبـات اآلالت 
یـجب تخـمیدهـا أو كـتمها مـن أجـل تـجنب الـمطال الـكبیر لـلتجاوب الـذي یخـرب الجـملة . و فـي السـیارات الحـدیـثة عـالـیة الـجودة ، 
فـإن تـجاوبـات كـل قـطعة و كـل بـنیة یـتم حـسابـها و إذا كـان ضـروریـا تـضبط بـحیث أنـه ال یـتشكل أي اهـتزازات مـزعـجة لـلسائـق 

أو الركاب .  



 !

الشكل 205 الخواص الرئیسیة لموجة توافقیة ، أو موجة جیبیة . األسفل : اإلشارة الدوریة العامة أو الموجة الالتوافقیة – 
هنا موجة مربعة سوداء – یمكن أن تحلل بشكل فرید إلى أبسط أمواج أو أمواج توافقیة . أول ثالثة مركبات ( األخضر ، 
األزرق و األحمر ) و أیضا مجموعها الوسیط / المتوسط ( الخط المتقطع األسود ) مبینة . و هذا یعرف بتحلیل فورییه و 

الطریقة العامة له هو تحلیل فورییه الریاضي . غیر مبین : التحلیل الفرید إلى أمواج توافقیة هو ممكن حتى بالنسبة 
لإلشارات غیر الدوریة . 

 !

الشكل 206 نماذج االهتزاز األساسیة المقاسة لجرس . األجراس مثل كل مصادر الطاقة األخرى لالهتزازات ، سواء كانت 
ذرة ، جزیئة أو أداة  موسیقیة أو صوت بشري تبین أن كل االهتزازات  في الطبیعة ناتجة عن األمواج 



 !

الشكل 207 مركز األخادید في تسجیل فینیل قدیم ( أسطوانة ) یبین مطال ضغط الصوت ، المأخوذ كمتوسط عبر قناتي 
ستیریو ( صورة بالمجهر اإللكتروني الماسح ) 

كـل الجـمل الـتي تهـتز تـصدر أیـضا أمـواج . فـي الـحقیقة الـرنـین فـقط یحـدث ألن كـل االهـتزازات هـي فـي الـحقیقة أمـواج 
مـتموضـعة . فـي الـحقیقة فـقط تظهـر فـي الجـمل الـممتدة    و االهـتزازات هـي فـقط وصـف مبسـط للحـركـة الـمتكررة ألي نـظام 

ممتد . الحركة الكاملة و العامة التكراریة لجملة ممتدة هي الموجة  

األمواج  : العامة و التوافقیة  

األمـواج هـي اضـطرابـات متحـركـة أو بـشكل مـكافـئ اهـتزازات مـنتقلة عـبر ركـیزة . تـنتقل األمـواج عـبر ركـیزة بـالـرغـم مـن أن 
الـركـیزة ال تـنتقل . كـل مـوجـة یـمكن أن تـرى كـتنضد ألمـواج تـوافـقیة . و كـل تـأثـیر صـوتـي یـمكن أن یـعتبر مـكونـا مـن أمـواج 
تـوافـقیة . األمـواج الـتوافـقیة أیـضا تـعرف بـاألمـواج الـجیبیة أو األمـواج الخـطیة و هـي عـناصـر بـناء الـتي تـتكون  مـنها  كـل 
الحـركـات الـداخـلیة لـلجسم الـممتد كـما هـو مـبین فـي الـشكل 205 . هـل یـمكنك وصـف الـفرق فـي شـكل الـموجـة بـین الـنبرة الـتوافـقیة 

  . (510e تحدي ) النقیة ، صوت موسیقي ، ضجیج و انفجار ؟

كـل مـوجـة تـوافـقیة تـتمیز بـتردد اهـتزاز f ، سـرعـة انـتشار أو سـرعـة طـوریـة c ، طـول مـوجـة λ ، الـمطال A و الـصفحة / 
الـطور φ كـما یـمكن أن یسـتنتج مـن الـشكل 205 . أمـواج الـماء مـنخفضة الـمطال هـي أمـثلة عـن األمـواج الـتوافـقیة – عـلى عـكس 
أمـواج الـماء ذات ذات الـمطال الـكبیر . فـي الـموجـة الـتوافـقیة كـل مـوضـع بـنفسه یـقوم بـاهـتزاز تـوافـقي . إن طـور الـموجـة یحـدد 

  . 0 & 2π موضع الموجة ( أو العرف / القمة ) عند زمن معین . و هي الزاویة بین



الجدول 38 سرعات بعض األمواج 

سـرعـة الـطور c  هـي السـرعـة الـتي تتحـرك بـها أقـصى الـموجـة . و بـعض األمـثلة واردة فـي الجـدول 38 . هـل یـمكنك أن تـبین 
 . ( 511e تحدي ) fλ =c أن التردد و طول الموجة مرتبطات بالعالقة

األمـواج تظهـر داخـل كـل األجـسام الـممتدة ، سـواء كـانـت صـلبة ، سـائـلة ، غـازیـة أو بـالزمـا . و داخـل األجـسام الـسائـلة تـكون 
األمـواج طـولـیة  مـما یـعني أن حـركـة الـموجـة تـكون فـي اتـجاه اهـتزاز الـموجـة .الـصوت فـي الـهواء هـو مـثال عـن مـوجـة طـولـیة . 
داخـل األجـسام الـصلبة ، األمـواج یـمكن أیـضا أن تـكون عـرضـانـیة ، فـي تـلك الـحالـة اهـتزاز الـموجـة یـكون مـتعامـد مـع اتـجاه 

االنتقال .  

األمواج تظهر أیضا في سطوح الفصل بین األجسام : سطوح الفصل بین الماء – الهواء هي حالة معروفة جیدا . 

حـتى سـطح فـصل الـماء الـمالـح – الـماء الـعذب و الـذي یـعرف بـالـماء الـمیت ، یـبدي أمـواجـا : وهـي یـمكن أن تظهـر حـتى إذا كـان 
السـطح الـعلوي لـلماء غـیر متحـرك . و أي رحـلة فـي طـائـرة تـعطي الـفرصـة لـدراسـة تـشكیالت الـغیوم الـمنتظمة عـلى سـطح 
الـفصل بـین طـبقات الـهواء الـدافـئة و الـبادرة فـي الـغالف الـجوي . إن األمـواج الـزلـزالـیة تـنتقل عـلى طـول الحـد الـفاصـل بـین قـاع 
البحـر و مـیاه البحـر  و هـي أیـضا مـعروفـة جـیدا . إن أمـواج الـمیاه مـنخفضة الـمطال هـي عـرضـانـیة لـكن أمـواج السـطح الـعام 

لیست طوالنیة و ال عرضانیة و لكنها مزیج من االثنین .  

السرعةالموجة

حوالي 0.2km/sتسونامي

km/s 0.1± 0.3الصوت في أكثر الغازات

273 K 0.331الصوت في الهواء عند km/s

293 K 0.343الصوت في الهواء عند km/s

293 K 0.983الصوت في الهلیوم عند km/s

km/s 0.2± 1.2الصوت في أكثر السوائل 

km/s 14-1أمواج الزالزل 

273 K 1.402الصوت في الماء عند km/s

293 K 1.482الصوت في الماء عند km/s

298 K 1.531الصوت في ماء البحر عند km/s

km/s 4.5الصوت في الذهب 

km/s 5.960 - 5.8الصوت في الفوالذ 

km/s  5.8الصوت في الغرانیت 

km/s 5.9 - 4.0الصوت في الزجاج ( الطوالني )

 km/s 12.8الصوت في البریلیوم  ( الطوالني )

حتى  km/s 15الصوت في البورون

حتى  km/s 18الصوت في األلماس

( C60 ) 26الصوت في الفلورین km/s  حتى

km/s 600سرعة أمواج البالزما في زرنیخ اإلندیوم غالیوم

m/s 108 . 2.998الضوء في الخالء 



 !

الشكل 208 تشكیل شكل أمواج الجاذبیة العمیقة على و تحت الماء ، من الحركة الدائریة لجسیمات الماء . الحظ الشكل غیر 
الجیبي للموجة 

أمواج الماء  

أمـواج الـماء عـلى أسـطح الـماء تـبدي مـجال كـبیر مـن الـظواهـر الـرائـعة . أوال و قـبل كـل شـيء هـناك نـوعـین مـختلفین مـن أمـواج  
سـطح الـماء . فـي الـنوع األول ، الـقوة الـتي تسـتعید السـطح المسـتوي هـي الـتوتـر السـطحي لـلموجـة . هـذه مـا یـعرف بـأمـواج 
الـتوتـر السـطحي و تـلعب دورا فـي الـصعود لـبضع سـنتمترات . و فـي الـثانـیة ، أمـواج الـنوع األكـبر ، و الـقوة  المسـتعیدة هـي  
الـجاذبـیة و یتحـدث الـمرء عـن أمـواج الـجاذبـیة * . و الـفرق یـالحـظ بـسهولـة بـمشاهـدتـهما ( الـمرجـع 292  ) : أمـواج الـتوتـر 

السطحي لها شكل جیبي  بینما أمواج لبجاذبیة لها شكل ذو قیم أعظمیة أكثر حدة ، و ذات حفر / منخفضات أعرض .   

هـذا یحـدث بسـبب الـطریـقة الـخاصـة الـتي یتحـرك بـها الـماء فـي مـثل هـذه األمـواج هـو مـبین فـي الـشكل 208  ، فـإن الـمیاه 
السـطحیة ( الـقصیرة ) لـموجـة مـاء الـجاذبـیة تتحـرك فـي دوائـر ، وهـذا یـؤدي إلـى شـكل مـوجـة نـوعـي ذو قـمم حـادة قـصیرة و 
مـنخفضات ضحـلة   طـویـلة  : األمـواج ال تـكون مـتناظـرة مـن األعـلى لـألسـفل . و تـحت الـقمم جسـیمات الـماء تتحـرك فـي اتـجاه 
حـركـة الـموجـة و تـحت الـمنخفضات جسـیمات الـماء تتحـرك عـكس حـركـة الـموجـة . طـالـما أنـه لـیس  هـناك ریـح و الـقعر أسـفل 
الـماء أفـقي ، فـإن أمـواج الـجاذبـیة تـكون مـتناظـرة تـحت االنـعكاس مـن  األمـام للخـلف . و إذا كـان الـمطال عـالـیا جـدا ، أو إذا 
كـانـت الـریـح قـویـة جـدا ، فـإن األمـواج تتحـطم  ، بسـبب زاویـة الـنتوء أألكـبر مـن ° 120 ال یـكون مـمكنا . و مـثل هـذه األمـواج 

لیس لها تناظر أمامي خلفي .  

بـاإلضـافـة لـذلـك أمـواج الـماء یـجب أن تـمیز وفـق عـمق الـماء ، عـندمـا تـقارن مـع طـول مـوجـتها . و یـتم الحـدیـث عـن األمـواج 
الـمائـیة الـقصیرة أو الـعمیقة عـندمـا یـكون عـمق الـماء عـالـیا جـدا بـحیث أن الـقعر فـي األسـفل ال یـلعب أي دور . و فـي الـحالـة 
الـمعاكـسة  یـتم الحـدیـث عـن األمـواج الـمائـیة الـطویـلة أو الضحـلة . و الـمنطقة االنـتقالـیة بـین الـحالـتین هـي أمـواج الـتي طـول 
مـوجـتها بـین ضـعف و عشـریـن ضـعفا مـن عـمق الـماء . و یـنتج أن كـل األمـواج الـمائـیة الـعمیقة و كـل الـتموجـات هـي مشـتتة أي 

سرعتها تعتمد على ترددها و فقط أمواج ماء الجاذبیة الضحلة هي غیر مشتتة .  

أمـواج الـماء یـمكن  أن تـتولـد بـواسـطة الـریـح و الـعواصـف و بـواسـطة الـزالزل و بـواسـطة الـشمس و الـقمر و بـأي أثـر آخـر الـذي 
یزیح الماء .  

 ---

  عـلماء الـطقس أیـضا یـعرفـون نـوعـا ثـالـثا مـن أمـواج الـمیاه : هـي أمـواج ذات طـول مـوجـة كـبیر الـتي قـوة اسـتعادتـها هـي قـوة 
كوریولیس .  



 !

الشكل 209 ثالثة من األنواع األربعة الرئیسیة ألمواج المیاه : موجة الجاذبیة المائیة الضحلة ، غیر الجیبیة . أسفل الیسار : 
تموج مائي عمیق – موجة توتر سطحي جیبیة . التموجات الضحلة غیر المبینة تبدو نفسها . أسفل الیمین : موجة ماء 

جاذبیة عمیقة ، هنا أثر قارب ، مرة ثانیة غیر جیبیة . 

إن طـیف أمـواج الـماء یـصل مـن أدوار أقـصر مـن ms 100  إلـى أدوار أطـول مـن h 24  . و عـرض لـذلـك مـبین فـي الجـدول 
39   . الجـدول أیـضا یـشمل أمـواج تـحت الـجاذبـیة األقـل شهـرة ، و أمـواج فـوق الـجاذبـیة   ، الـمد و الجـزر و أمـواج الـعابـرة لـلمد 

و الجزر .  

إن تصنیف أمواج المیاه الدوریة وفق قوة استعادتها و تأثیر القاع یعطي أربع حاالت حدیة ، و هي مبینة في الشكل 210 

 وكل حالة  من هذه الحدود  األربعة   هي مثیرة .  

  λ التجارب و النظریة تبین أن طور و سرعة أمواج الجاذبیة ، الحالتین السفلیتین في الشكل 210 تعتمد على طول الموجة
وعلى عمق الماء d بالشكل التالي :  

 !

حیث g  التسارع الناتج عن الجاذبیة ( و یفترض أن المطال أصغر بكثیر من طول الموجة * ) و العالقة تبین وجود حدین 
للنظام .  

الجدول 39 طیف أمواج الماء 



أوال مـا یـعرف بـأمـواج الـجاذبـیة الـمائـیة الـعمیقة أو الـقصیرة تظهـر عـندمـا یـكون عـمق الـماء أكـبر مـن حـوالـي نـصف طـول 
الـموجـة . و الـموجـة البحـریـة الـمعتادة هـي مـوجـة جـاذبـیة الـماء الـعمیقة و هـكذا أمـواج آثـار الـسفن . و أمـواج الـجاذبـیة الـمائـیة 

العمیقة المولدة بالریح تدعى بالبحر و هي تولد بواسطة الریح المحلیة و هي تتضخم إذا ولدت بواسطة ریاح بعیدة .  

السـرعـة الـطوریـة الـنوعـیة لـموجـة الـجاذبـیة هـي مـن مـرتـبة سـرعـة الـریـح الـتي ولـدتـها . مـن أجـل أمـواج الـماء الـعمیقة ، فـإن 

! و بالتالي السرعة الطوریة هي تابعة لطول الموجة .   سرعة الطور ترتبط بطول الموجة بالعالقة :  

فـي الـحقیقة كـل األمـواج الـعمیقة هـي تشـتتیة . ( صـفحة 300 ) . أمـواج الـجاذبـیة األقـصر بـالـتالـي هـي أبـطأ . و سـرعـة 
المجـموعـة هـي نـصف سـرعـة الـطور. بـالـتالـي   كـما یـعلم الـمتزلـجون ، األمـواج عـلى الـشاطـئ الـناتـجة عـن تـأثـیرات الـعواصـف  
الـبعیدة تـصل بـشكل مـنفصل : أوال األمـواج ذات الـدور الـطویـل و بـعدهـا األمـواج ذات الـدور الـقصیر . و الـتأثـیرات الـعامـة 

للتشتت على مجموعات األمواج مبینة في الشكل 211 .  

بنصف تلك السرعة . و بالتالي من وجهة نظر السفینة ، األثر یخلف السفینة . اآلثار خلف السفینة ألن  

 --

عـالقـة السـرعـة الـطوریـة یـمكن أن تسـتنتج بحـل مـعادلـة الحـركـة لـلسائـل فـي  نـظام خـطي ، ولـكن هـذا یـؤدي بـنا أیـضا إلـى مـكان 
بعید عن مسیرتنا .   

التولیدالخواصالدورالنوع

أمواج توتر سطحي / أمواج 
شعریة / تموجات  

< 0.1 s طول الموجة بضع
سنتمترات

 1m/s الریح األسرع من
االضطرابات األخرى ، 

درجة الحرارة

قوى االستعادة هي التوتر s 1 – 0.1أمواج الجاذبیة الفائقة 
السطحي و الجاذبیة 

الریح و االضطرابات 
األخرى 

المطال حتى عدة أمتار ، 30s-1أمواج الجاذبیة  العادیة 
قوة االستعادة هي الجاذبیة 

الریح 

أمواج تحت الجاذبیة / 
ضربات اإلبحار

30 s- 5min 30 cm المطال یصل إلى
ومرتبطة بـ seiches و قوة 

االستعادة هي الجاذبیة 

الجاذبیة 

المطال عادة أخفض من min -12 h 10 5أمواج ذات دور طویل
cm في المیاه العمیقة و 

تصل إلى m 40  في المیاه 
الضحلة ، قوة االستعادة هي 
الجاذبیة و تأثیر كوریولیس 

العواصف ، الزالزل ، 
تغیرات ضغط الهواء  

المطال یعتمد على الموقع ، h – 24 h 12المد و الجزر العادي 
قوة االستعادة هي الجاذبیة و 

تأثیر كوریولیس

القمر ، الشمس 

المطال یعتمد على الموقع ،  أعلى  من h 24المد و الجزر العابر  
قوة االستعادة هي الجاذبیة و 

تأثیر كوریولیس

القمر ، الشمس ، العواصف 
، الفصول ، تغیر المناخ



 !

الشكل 210 األنواع المختلفة ألمواج المیاه الدوریة ذات المطال المنخفض و المعتدل ، مبینة في مخططین مختلفین 
 =72mPaγ  و التوتر السطحي k = 2π/λ العدد الموجي ، d باستخدام العمق



 !

الشكل 211   بیان لسرعة المجموعة ( األزرق) و سرعة الطور ( األحمر ) من أجل أنواع مختلفة من تشتت األمواج . 

األثـر الـنوعـي الـمتولـد عـن سـفینة مـكون مـن أمـواج الـتي لـها سـرعـة طـوریـة لـلسفینة . و هـذه األمـواج تـشكل مجـموعـة أمـواج                 
و تنتقل بسرعة مجموعتها األبطأ من سرعتها الطوریة . و سوف ندرس اآلثار بمزید من التفصیل أدناه ( صفحة 326 ) 

إن الـنظام المحـدد الـثانـي هـي أمـواج الـجاذبـیة الضحـلة أو الـطویـلة . و هـي تظهـر عـندمـا یـكون الـعمق أقـل مـن 1/20 مـن طـول 

! ، ولـیس هـناك تشـتت ، و سـرعـة المجـموعـة هـي نـفس السـرعـة  الـموجـة : فـي هـذه الـحالـة السـرعـة الـطوریـة هـي 
الطوریة . في أمواج الماء الضحلة ، فإن جسیمات الماء تتحرك على مسارات قطعیة مسطحة جدا .  

إن الـمد و الجـزر هـو مـثال عـن مـوجـة الـجاذبـیة الضحـلة . و أمـواج الـجاذبـیة الضحـلة األكـثر روعـة هـي الـتسونـامـي ، و هـي 
أمـواج كـبیرة یـقدهـا زالزل تـحت الـماء . ( الـمصطلح الـیابـانـي هـو تـسو یـعني عـمل ، و نـامـي یـعني مـوجـة ) . نـظرا ألن 
الـتسونـامـي هـي أمـواج ضحـلة فـإنـها ال تـبدي أو تـبدي قـلیال مـن  التشـتت ، وبـالـتالـي تـنتقل عـبر مـسافـات طـویـلة ، و هـي یـمكن أن 
تـلف حـول األرض عـدة مـرات . أزمـنة  االهـتزاز الـنوعـي لـلتسونـامـي هـو بـین  6 و 60 دقـیقة و تـعطي أطـوال مـوجـیة بـین 70 
km 700 & و سـرعـات فـي البحـر الـمفتوح تـبلغ m/s 250 – 200 ، بـشكل مـشابـه لـطائـرة نـفاثـة . ( تحـدي e 512 ) و 
مـطالـها فـي البحـر الـمفتوح غـالـبا مـن مـرتـبة cm 10 لـكن الـمطال یـتعلق بـالـعمق d بـالـشكل d4/1 و قـد قیسـت ارتـفاعـات حـتى 
40m عـند الـشاطـئ . هـذا كـان مـن مـرتـبة  قـیمة الـتسونـامـي الـكبیر و الـكارثـي الـذي رصـد فـي الـمحیط الـهندي فـي 26 كـانـون 
األول عـام 2004 و األول فـي الـیابـان فـي عـام 2011 الـذي دمـر الـعدیـد مـن مـفاعـالت الـطاقـة الـنوویـة . و الـتسونـامـي أیـضا 
اسـتخدم لتحـدیـد عـمق الـمحیط بـقیاس سـرعـة الـتسونـامـي . وهـذا سـمح لـلباحـثین بـاسـتنتاج ، قـبل فـترة طـویـلة مـن تـوفـر  الـسونـار              

 . 4-5.5 km و األنظمة األخرى عالیة التقنیة  أن عمق المحیط األطلسي الشمالي یبلغ تقریبا

النظامین  األعلى في الشكل 210  هما أمواج التوتر السطحي یعرفان أیضا باألمواج الشعریة أو التموجات . 

و قیمة التوتر السطحي للماء هي 72mPa و أول هذه األنظمة المحددة / المقیدة هي التموجات في المیاه العمیقة  

! وكـما ذكـرنـا فـإن كـل األمـواج الـعمیقة هـي تـبدیـدیـة / تشـتیتیة و فـي الـحقیقة ، سـرعـة  . إن سـرعـتها الـطوریـة هـي 
المجـموعـة لـلتموجـات فـي الـمیاه الـعمیقة هـي 3/2 مـرة السـرعـة الـطوریـة ( تحـدي 513e  ) . بـالـتالـي الـتموجـات تـتقدم الـقارب ، 

بینما اآلثار تأتي خلفه .  

الـتموجـات الـعمیقة لـها سـرعـة دنـیا . السـرعـة الـدنـیا لـلتموجـات الـقصیرة هـي سـبب مـا نـراه عـندمـا نـرمـي حـصیة فـي بـحیرة               
( تحـدي 514e ) . الـحصیة الـنوعـیة تـشكل تـموجـات ذات طـول مـوجـة حـالـي 1cm  و مـن أجـل أمـواج الـمیاه فـي هـذه الـمنطقة ، 
یـكون هـناك سـرعـة مجـموعـة دنـیا تـبلغ cm/s 17.7 و سـرعـة طـوریـة دنـیا تـبلغ حـوالـي cm/s 23 . ( تحـدي 515e ) . عـندمـا 
تـسقط حـصیة فـي الـماء فـإنـه یـشكل أمـواج ذات أطـول مـوجـیة مـختلفة تـلك الـتي طـول مـوجـتها حـوالـي 1cm هـي األبـطأ و الـتي 
ترـى بشـكل أكثـر وضوـحاـ . و إن وجوـد السرـعةـ الطـوریةـ الدـنیـا للـتموجاـت أیضـا یعـني أن الحشرـات التـي تسیـر علـى المـاء ال 

تولد أمواج إذا تحركت بشكل أبطأ من السرعة الطوریة الدنیا و بالتالي تشعر بقلیل من الجر و یمكن أن تمشي بسهولة  

و حـالـة الحـد الـنهائـي لـألمـواج هـي الـتموجـات عـلى الـماء الضحـل . الـمثال عـلیها هـو األمـواج الـصادرة عـن قـطرات الـمدر 

! فـإن سـرعـة المجـموعـة لـها  الـساقـطة فـي بـركـة ضحـلة ، لـنقل بـعمق mm 1 أو أقـل . إن السـرعـة الـطوریـة 
ضعف تلك القیمة و التموجات على المیاه الضحلة هي بالتالي تشتیتیة كما التموجات في المیاه العمیقة .  



یـبین الـشكل 210 أربـعة أنـواع مـن أمـواج الـمیاه السـطحیة الـتي نـاقـشناهـا حـتى اآلن , و عـالقـة التشـتت الـعامـة مـن أجـل كـل هـذه 
األمواج هي : 

 !

یـوجـد  أیـضا الـعدیـد مـن األنـواع اإلضـافـیة ألمـواج الـماء مـثل seichs أي األمـواج فـي الـبحیرات ، األمـواج الـداخـلیة فـي جـمل 
المیاه الطبقیة و السولیتون ، أي األمواج ذات الحركة غیر الدوریة . سوف ندرس الحالة األخیرة الحقا ( صفحة 315 ) 

األمواج و حركتها  

األمـواج تتحـرك . بـالـتالـي أي دراسـة للحـركـة یـجب أن تـشمل دراسـة حـركـة األمـواج . و نـحن نـعلم مـن الـخبرة أن األمـواج یـمكن 
أن تضـرب أو حتـى تخرـب األهدـاف ، و باـلتـاليـ كلـ موـجةـ تحمـل الطـاقةـ و كمـیة الحرـكةـ حتـى باـلرـغمـ ( فيـ المـتوسطـ ) ال 
تتحـرك أي مـادة عـلى طـول اتـجاه االنـتشار . و إن الـطاقـة E لـموجـة هـي مجـموع الـطاقـة الحـركـیة و الـكامـنة . و الـطاقـة الحـركـیة 
( الـكثافـة ) تـعتمد عـلى الـتغیر الـزمـني لـإلزاحـة u عـند بـقعة مـعینة : األمـواج الـمتغیرة سـریـعا تحـمل طـاقـة حـركـیة أكـبر . و 
الـطاقـة الـكامـنة ( الـكثافـة ) تـعتمد عـلى تـدرج اإلزاحـة أي تـغیرهـا الـفراغـي : األمـواج المنحـدرة تحـمل طـاقـة كـامـنة أكـبر مـن 
الضحـلة . ( هـل یـمكنك شـرح لـماذا الـطاقـة الـكامـنة ال تـعتمد عـلى اإلزاحـة نـفسها ؟ ) ( تحـدي 517s ) . مـن أجـل األمـواج 
الـجیبیة الـتوافـقیة المنتشـرة عـلى طـول االتـجاه z ، كـل نـوع مـن الـطاقـة مـتناسـبة مـع مـربـع تـغیر إزاحـتها الـموافـق ( الـمرجـع 
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  (518 ny تحدي ) كیف ترتبط كثافة الطاقة بالتردد ؟

كـمیة الحـركـة لـموجـة تـوجـه عـلى طـول اتـجاه انـتشار الـموجـة . قـیمة كـمیة الحـركـة عـلى كـل مـن الـتغیر الـزمـني و الـفراغـي 
لإلزاحة u . من أجل األمواج التوافقیة ، فإن كمیة الحركة ( الكثافة ) P  تكون متناسبة مع جداء هذین المقدارین :  

 !

عـندمـا یـصطدم قـطاریـن خـطیین أو یـتداخـالن ، فـإن كـمیة الحـركـة الـكلیة تـكون مـصونـة خـالل االصـطدام . الـنتیجة الـمهمة 
لـمصونـیة كـمیة الحـركـة هـي أن األمـواج الـتي تـنعكس بـواسـطة عـقبة تـقوم بـذلـك بـزاویـة تـساوي زاویـة  االنـطالق  نـاقـص زاویـة 

  ( 519s تحدي ) القدوم . ماذا یحدث  للصفحة / الطور ؟

فـي الـملخص ، األمـواج مـثل األجـسام المتحـركـة ، تحـمل طـاقـة و كـمیة حـركـة . فـي تـعبیر بسـیط ، إذا صـرخـت مـقابـل جـدار ، 
فـإن الجـدار  تـضربـه األمـواج الـصوتـیة . و هـذه الـضربـة ، مـثال یـمكن أن تـبدأ انهـیارات فـي منحـدرات جـبلیة ثـلجیة . و بـنفس 
الشكل ، األمواج مثل األجسام یمكن أن تحمل أیضا كمیة الحركة الزاویة . ( ما هو نوع الموجة الالزم لیكون هذا ممكن ؟)  

لكن حركة األمواج تختلف عن حركة األجسام ( تحدي 520s). هناك ست خواص تمیز حركة األمواج عن حركة األجسام:  

األمـواج یـمكن أن تـضاف لـبعضها أو تـلغي بـعضها الـبعض و بـالـتالـي یـمكن أن تـخترق بـعضها الـبعض . هـذه 1.
التأثیرات ، التنضد و التداخل مقیدة بقوة بخطیة العدید من أنواع األمواج . 

األمـواج مـثل الـصوت ، یـمكن أن تـلتف حـول الـزوایـا و هـذا یـعرف بـالـحیود . و الـحیود هـو نـتیجة الـتداخـل و بـالـتالـي ، 2.
بدقة ، لیس تأثیرا منفصال . 



األمواج  تغیر اتجاهها عندما یتغیر الوسط و هذا یعرف باالنكسار و االنكسار شيء أساسي إلنتاج الصور  3.

األمـواج یـمكن أن یـكون لـها سـرعـات انـتشار تـابـعة لـطول الـموجـة . و هـذا یـدعـى التشـتت و هـو یـنتج قـوس قـزح و 4.
هدیر الرعد البعید  

غالبا ، مطال  الموجة یتناقص مع الزمن : األمواج تبدي تخامد . التخامد ینتج انقطاعات بین الكلمات  5.

األمـواج الـعرضـانـیة فـي األبـعاد الـثالثـیة ، یـمكن أن تهـتز بـاتـجاهـات مـختلفة : وهـي تـبدي اسـتقطاب . االسـتقطاب مـهم 6.
من أجل الهوائیات و الصور  

فـي حـیاتـنا الـیومـیة  عـلى عـكس األمـواج المتحـركـة ، األجـسام الـمادیـة المتحـركـة ، مـثل األحـجار ال تـبدي أي مـن هـذه 
الـتأثـیرات السـت  . تـأثـیرات األمـواج السـت تظهـر ألن حـركـة األمـواج هـي حـركـة األجـسام الـممتدة . و الجـدل الشهـیر 
حـول فـیما إذا كـانـت اإللـكترونـات هـي أمـواج أو جسـیمات بـالـتالـي تـتطلب مـنا أن نـتأكـد فـیما إذا كـانـت الـتأثـیرات السـت 
الـخاصـة بـاألمـواج یـمكن مـالحـظتها مـن أجـل اإللـكترونـات أو ال . هـذه الـدراسـة هـي جـزء مـن فـیزیـاء الـكم . وقـبل أن 
نبدأ ذلك ، هل یمكنك إعطاء مثال  عن مالحظة التي تقتضي تلقائیا أن الحركة الخاصة ال یمكن أن تكون موجة ؟ 

  . ( 521s تحدي )

بـنتیجة وجـود تـردد لـها f و سـرعـة انـتشار أو سـرعـة طـوریـة c فـإن كـل األمـواج الـجیبیة تـتمیز بـطول مـوجـة مـسافـي 
بین قمتي موجتین متجاورتین : هذه المسافة تعرف بطول الموجة λ . و كل األمواج تخضع للعالقة األساسیة  

 !

فـي الـعدیـد مـن الـحاالت فـإن السـرعـة الـطوریـة c تـعتمد عـلى طـول الـموجـة . مـثال ، هـذه هـي حـالـة الـعدیـد مـن أمـواج الـمیاه .                 
و هـذا الـتغیر فـي السـرعـة مـع طـول الـموجـة یـعرف بـالتشـتت . و عـلى عـكس سـرعـة الـصوت فـي الـهواء الـتي ال تـعتمد عـلى 
طـول الـموجـة (بـدرجـة عـالـیة مـن الـدقـة ) . الـصوت فـي الـهواء ال یـبدي ( تـقریـبا ) أي تشـتت . فـي الـواقـع هـناك تشـتت لـلصوت و 

ال یمكننا فهم بعضنا البعض عن بعد .  

اآلن تـأتـي الـمفاجـأة . األمـواج تـوجـد أیـضا فـي الـفراغ  / الـفضاء الحـر . الـضوء ، أمـواج الـرادیـو و أمـواج الـجاذبـیة هـي أمـثلة 
عـلى ذلـك . و إن دراسـة الكهـرطیسـیة و النسـبیة سـتخبرنـا الـمزیـد عـن خـواصـها الـخاصـة . و هـنا فـاتـح للشهـیة ، الـضوء هـو 
مـوجـة و عـادة نـحن ال نـتعامـل مـع الـضوء كـموجـة ، ألن طـول مـوجـته هـو تـقریـبا جـزئـین مـن ألـف مـن الـمیلي مـتر . لـكن الـضوء 

یبدي كل تـأثیرات الحركة الموجیة النوعیة الست .  



 !

الشكل 212 الخواص الست لحركة األمواج 



 !

الشكل 213 تداخل موجتین دائرتین أو كرویتین صادرة في توافق طوري : لقطة المطال ( الیسار ) الشيء األكثر فائدة 
لوصف القیاسات لألمواج المائیة و توزیع الشدة المتوسطة زمنیا ( یمین ) األكثر فائدة في وصف التداخل ألمواج الضوء 

( مجـلد III ، صـفحة 80 ): إن قـوس قـزح مـثال یـمكن فـقط فـهمه بـشكل كـامـل عـندمـا تـؤخـذ  آخـر خـمسة تـأثـیرات لـألمـواج 
 ( 522s تحدي ) بالحسبان . حیود و تداخل الضوء یمكن حتى مالحظتها  بأصابعك فقط . هل یمكن أن تبین كیف ؟

من أجل أمواج الجاذبیة ، التنضد ، التخامد و االستقطاب قد لوحظت . 

التأثیرات الموجیة الثالث األخرى ما تزال غیر ملحوظة . 

مـثل االهـتزاز غـیر الـتوافـقي كـل مـوجـة ال تـوافـقیة یـمكن تحـلیلها إلـى أمـواج جـیبیة ( صـفحة 291 ) . یـعطي الـشكل 205  أمـثلة 
عن ذلك . 

إذا كانت أمواج جیبیة مختلفة محتواة في اضطراب ینتشر بشكل مختلف فإن الموجة األصلیة ستغیر شكلها بینما تتحرك  

و هـذا هـو سـبب لـماذا ال یـكون الـصدى مـثل الـصوت األصـلي تـمامـا و لـنفس السـبب فـإن الـرعـد الـقریـب و الـبعید صـوتـهما 
مختلف . و هذه  تأثیرات ناتجة عن تشتت  أمواج الصوت الضعیفة . 

كـل الجـمل الـتي تـتذبـذب أیـضا تـصدر أمـواج . و أي مسـتقل رادیـو أو تـلفزیـون یـحتوي هـزازات . و بـالـنتیجة أي مسـتقبل كهـذا  
هـو أیـضا مـرسـل ( ضـعیف ) و فـي الـحقیقة  الـبلدان فـیها جـهات تـبحث عـن الـناس الـذیـن یسـتمعون لـلرادیـو بـدون إذن بـاالسـتماع 
إلـى أمـواج الـرادیـو الـصادرة عـن مـثل هـذه األجهـزة . أیـضا ، داخـل األذن البشـریـة ، فـإن الـعدیـد مـن الـبنى الـدقـیقة ، مـثل خـالیـا 
الـشعر ، تهـتز . و بـالـنتیجة األذن یـجب أیـضا أن تـصدر صـوتـا ، و هـذا الـتوقـع تـم فـي عـام 1948 مـن قـبل تـومـي جـولـد وقـد أكـد 
نـهائـیا فـي عـام 1979 مـن قـبل دیـفید كـیمب . و هـذا مـا یـعرف بـاإلصـدارات األذنـیة الـسمعیة یـمكن كـشفها بـواسـطة مـیكروفـونـات 
حـو سـاسـة و یـتم دراسـتها  حـالـیا مـن أجـل كـشف الـوظـائـف الـتي مـا تـزال مـجهولـة لـألذن و مـن أجـل تـشخیص أمـراض األذن 

المتعددة بدون الحاجة لجراحة . ( المرجع 219 ) .  

نـظرا ألن أي اضـطراب سـیار یـمكن تحـلیله ألمـواج جـیبیة ، ومـصطلح مـوجـة یسـتخدم مـن قـبل الـفیزیـائـیین مـن أجـل كـل 
االضـطرابـات المتحـركـة ، سـواء كـانـت تـبدو مـثل األمـواج الـجیبیة أو ال . فـي الـحقیقة االضـطرابـات ال حـاجـة ألن تـكون متحـركـة 
حـتى . خـذ الـموجـة الـساكـنة : وهـي مـوجـة أو اهـتزاز ؟ األمـواج الـساكـنة ال تتحـرك ، هـي اهـتزازات . و لـكن یـمكن الـنظر إلـیها 
عـلى أنـها تـنضد لـموجـتین تتحـركـان فـي اتـجاهـي مـتعاكسـین . و فـي الـحقیقة فـي الـطبیعة أي جـسم یـمكن أن نـقول أنـه   یهـتز أو 
یـتذبـذب یـكون مـمتدا و اهـتزازه أو تـذبـذبـه هـو دائـما مـوجـة سـاكـنة ( هـل تسـتطیع إثـبات هـذا ؟  ) ( تحـدیـثe 523) . لـذا یـمكننا 

القول أنه في الطبیعة كل االهتزازات هي أشكال خاصة من األمواج .  



 !

الشكل 214 انتشار األمواج كنتیجة لمبدأ هویجنیز 

إن االضـطرابـات المتحـركـة  األكـثر أهـمیة  هـي تـلك الـمتموضـعة . الـشكل 205  یـبین مـثاال عـن مـوجـة مـتموضـعة ( صـفحة 
291 ) وهـي أیـضا تـعرف بـالمجـموعـة الـموجـیة أو الـنبضة مـع تحـلیلها إلـى أمـواج تـوافـقیة . و المجـموعـات الـموجـیة تسـتخدم 

للحدیث و كإشارات لالتصاالت .  

لماذا یمكننا التحدث مع بعضنا البعض ؟ - مبدأ هویغنیز  

إن خـواص بـیئتنا غـالـبا تـكشف أهـمیتها  الـكامـلة فـقط عـندمـا نـسأل أسـئلة بسـیطة . لـماذا یـمكننا اسـتخدام الـرادیـو ؟لـماذا یـمكننا 
الـتكلم فـي هـواتـفنا الـنقالـة ؟ لـماذا یـمكننا االسـتماع لـبعضنا الـبعض ؟ یـنتج أن جـزءا مـركـزیـا مـن الـجواب لهـذه األسـئلة هـو أن 

الفراغ / الفضاء الذي نعیش فیه  له أعداد فردیة من األبعاد .  

فـي الـفضاءات ذات الـبعد الـزوجـي مـن المسـتحیل الحـدیـث ألن الـرسـائـل ال تـتوقـف أو تـقف بـبطء شـدیـد . و هـذه الـنتیجة مـهمة 
الـتي یـتم الـتأكـد مـنها بـسهولـة بـرمـي حجـر فـي بـحیرة :حـتى بـعد أن یـختفي الحجـر ، فـإن األمـواج مـا تـزال تـصدر مـن الـنقطة الـتي 
دخـل بـها الـماء . مـع ذلـك فـإنـنا عـندمـا نـتوقـف عـن الحـدیـث ال تـصدر أمـواج بـعد ذلـك مـن أفـواهـنا .بـاخـتصار ، األمـواج ذات  

البعدین و الثالثة أبعاد تتصرف بشكل مختلف .    

فـي األبـعاد الـثالثـیة ، مـن الـممكن وصـف انـتشار الـموجـة بـالـشكل الـتالـي : وكـل نـقطة عـلى جـبهة الـموجـة ( لـلضوء أو الـصوت) 
یـمكن اعـتبارهـا كـمصدر لـألمـواج الـثانـویـة  و السـطح الـذي یـتشكل بـواسـطة مـغلف كـل األمـواج الـثانـویـة یحـدد الـموضـع المسـتقبلي 
لـجبهة الـموجـة . و الـفكرة مـوضـحة فـي الـشكل 214 . و هـذه الـفكرة یـمكن اسـتخدامـها لـوصـف ، بـدون ریـاضـیات ،انـتشار 

  . ( 524e تحدي ) (!حاول ) األمواج و انعكاسها ، انكسارها و بتعمیم طرحه أوجستین فرینسل حیودها

هـذه الـفكرة لـألمـواج الـثانـویـة اقـترحـت بـدایـة مـن قـبل كـریسـتیان هـویـغنیز فـي عـام 1678  و تـدعـى بـمبدأ هـویـغنیز . تـقریـبا بـعد 
مـائـتي سـنة مـن ذلـك أظهـر غـوسـتاف كـیرتـشوف أن الـمبدأ هـو نـتیجة لـمعادلـة الـموجـة فـي األبـعاد الـثالثـیة و بـالـتالـي فـي حـالـة 

الضوء ، نتیجة لمعادالت ماكسویل .  

 !

الشكل 215 موجة جاذبیة مستحیلة : المركز ال یكون مسطحا بشكل كامل أبدا 



ولـكن وصـف جـبهات الـموجـة كـمغلفات لـألمـواج الـثانـویـة لـه قـید مـهم . إنـه غـیر صـحیح فـي األبـعاد الـثنائـیة ( حـتى بـالـرغـم مـن أن 
الـشكل 214 هـو ثـنائـي األبـعاد ) . بـشكل خـاص ال یـنطبق عـلى األمـواج الـمائـیة .  إن انـتشار األمـواج الـمائـیة ال یـمكن حـسابـه 
بهـذا الـطریـقة بـشكل دقـیق . ( مـن الـممكن فـقط فـي بـعدیـن إذا كـانـت الـحالـة محـدودة بـموجـة ذات تـردد وحـید ) . و یـنتج أنـه 
بـالنسـبة  ألمـواج الـماء فـإن األمـواج الـثانـویـة ال تـعتمد فـقط عـلى جـبهة الـموجـة لـألمـواج األولـیة ، و لـكن أیـضا تـعتمد عـلى 
داخـلها . و السـبب هـو أنـه فـي األبـعاد الـثنائـیة ( وحـتى الـزوجـیة ) فـإن األمـواج ذات الـترددات الـمختلفة یـكون لـها سـرعـات 
مـختلفة .                      ( الـتسونـامـي لیسـت أمـثلة مـخالـفة ، فهـي غـیر تشـتتیة فـقط كـحالـة مـقیدة ). و فـي الـواقـع الحجـر الـساقـط 
فـي الـماء یـكون مـقارن مـع صـوت الـضرب : و هـو یـولـد أمـواج ذات تـرددات كـثیرة . عـلى الـعكس فـي الـبعاد الـثالثـیة ( و 

الفردیة األكبر ) فإن األمواد من كل الترددات لها نفس السرعة .  

ریـاضـیا ، یـمكن أن نـقول بـأن مـبدأ هـویـجنیز یـصح إذا كـانـت مـعادلـة الـموجـة الـتي حـلت بـواسـطة مـوجـة دائـریـة لـم تـترك أي 

! یحقق معادلة الموجة أي أن   مطال وراءها . و الریاضیون یحولون هذا باالشتراط  أن تابع دلتا المكون 

! . تـابـع دلـتا هـو ذلـك الـتابـع الـغریـب الـذي یـكون صـفر فـي كـل مـكان مـاعـدا الـمبدأ حـیث یـكون ال نـهایـة . تـصف 
بعض  من الخواص الطریقة الدقیقة التي یحدث بها هذا *   باختصار تابع دلتا هو صوت  مثالي ، قصیر بشكل ال نهائي و  

 عالي بشكل النهائي . و ینتج أن تابع دلتا هو حل لمعادلة الموجة فقط إذا كان أبعاد الفضاء فردي و على األقل ثالثي .  

بـمعنى آخـر ، بـینما الـنبضة الـموجـیة مـمكنة فـإن الـنبضة الـدائـریـة غـیر مـمكنة : لـیس هـناك طـریـقة إلبـقاء مـركـز الـموجـة الـمتمددة 
هـادئـا . ( أنـظر الـشكل 215 ) . هـذا تـمامـا مـا تـبینه تجـربـة الحجـر . تسـتطیع تجـریـب إنـتاج نـبضة دائـریـة ( مـوجـة الـتي فـیها قـمم 

 . ( 525 e تحدي ) فقط ) و المرة التالیة التي تكون فیها في  الحمام أو قرب بحیرة : و لكنك لن تنجح

فـي الـملخص ، سـبب كـون الـغرفـة مـظلمة عـند إطـفاء الـضوء هـو أنـنا نـعیش فـي فـراغ ذو عـدد مـن األبـعاد فـردي و أكـبر مـن 
الواحد .  

معادالت الموجة ** 

األمـواج هـي ظـواهـر رائـعة . مـن الـرائـع بـنفس الـقدر هـو وصـفها الـریـاضـي . إن الـمطال A( x,t) لـموجـة خـطیة هـو ذو بـعد 
واحد أو اثنین أو ثالثة أبعاد ، و ابسط من كل أنواع األمواج ینتج من  

 !

الـمعادلـة تـقول أن تـسارع الـمطال ( الحـد فـي الـطرف األیسـر ) یـعطى بـالـتدرج الـمربـع أي بـواسـطة الـتغیر الـفراغـي ، مـضروبـا 
بمربع السرعة الطوریة v . و في العدید من الحاالت ، یكون المطال شعاعا ، و لكن المعادلة تبقى نفسها .  

 ---

! . بداللة ریاضیة دقیقة تابع دلتا هو توزع   *هذه الخاصة الرئیسیة هي 

**هذه الفقرة یمكن تجاوزها في القراءة األولى 

  

الجدول 40  بعض اإلشارات 



بـشكل أصـح ، فـإن مـطال الـموجـة هـو مـا یـسمیه الـفیزیـائـیون حـقال ، ألنـه عـدد ( أو شـعاع أو تـنسور ) الـذي یـعتمد عـلى الـفراغ               
و الزمن .  

               . A الـمعادلـة (100) هـي مـعادلـة الـموجـة ، وریـاضـیا هـي مـعادلـة جـزئـیة خـطیة . وهـي تـسمى خـطیة ألنـها خـطیة فـي الـمطال
و بـالـتالـي حـلولـها هـي أمـواج جـیبیة و تـجیبیة مـن الـنوع A = sin ( x- vt+φ) . مـعادالت الـموجـة الخـطي تـنتج مـن السـلوك 
الـمرن لـبعض لـبعض األوسـاط . و الخـطیة أیـضا تـقتضي أن مجـموع مـوجـتین هـو أیـضا مـوجـة مـمكنة وهـذه تـدعـى مـبدأ الـتنضد 
و هـي صـالـحة مـن أجـل كـل مـعادالت الـموجـة الخـطیة ( و الـبعض مـنها نـادر و لـكنها مـعادالت مـوجـة غـیر خـطیة مـهمة ) . إذا 
طـبقت الخـطیة فـإن أي مـوجـة عـامـة یـمكن تحـلیلها إلـى مجـموع النـهائـي مـن األمـواج الـجیبیة و الـتجیبیة وهـذا االكـتشاف مـرده 

إلى جوزیف فورییه ( ولد في أوكسیر 1768 و توفي في باریس 1830 ) . 

الحساسالسرعةاإلشارةالجملة

إشارات المادة 

الدماغ ، العضالت حتى m/s 120نبضات الجهد في األعصاب البشر

الجزیئات في أغشیة الخالیاحتى m/s 0.3الهرمونات في مجرى الدم 

الجزیئات في أغشیة الخالیاحتى m/s 0.3إشارات الجهاز المناعي 

األذنm/s 340الغناء 

األقدام تقریبا km/s 2ارتجاج األرض الفیل ، الحشرات 

األذنm/s 1500الغناء ، السونار الحوت

األنف1m/sالمسارات الكیماویة الكلب 

إشارة التزاوج الكیماویة الفراشة
المحمولة بواسطة الریح  

 10m/s قرون االستشعارحتى

اإلشارة الكیماویة للهجوم الشجر 
المحمولة بواسطة الریح 

10m/s األوراق حتى

القدمحتى µm/s 0.1المحمول من قبل نهر الجلید البلوك الشاذ 

رسائل ورقیة منقولة  البرید 
بالشحنات ، السفن و 

الطائرات 

300m/s صندوق البرید حتى

الحقول الكهرطیسیة 

العینMm/s 300التثاؤبالبشر 

العینحتى 300Mm/sنبضة الجهدسمك األنقلیس الكهربائي 

الحشرات ، السمك ، 
الرخویات  

العینحتى 300Mm/sتتابع نبضات الضوء 

العینحتى 300Mm/sوضعیة العلم / الرایة إشارات األعالم / الرایات

الرادیوحتى 300Mm/sشدة الحقل الكهرطیسي إرسال الرادیو 

اإلشارات النوویة 

كواشف كیماویة و إشعاعیة قریبة من  300Mm/sنبضات النیوترینو المستعر األعظم
خاصة 

كواشف الجسیمات الخاصة قریبة من  300Mm/sكرات الصمغ ، إن وجدتتفاعالت نوویة 



مـعادلـة الـموجـة (100 ) هـي أیـضا مـتجانـسة مـما یـعني أنـه لـیس هـناك حـد مسـتقل عـن A ، وبـالـتالـي ال یـوجـد مـصدر طـاقـة الـذي 
یـقود األمـواج . إن تحـلیل فـوریـیه أیـضا یـساعـد فـي فـهم و حـل الـمعادالت الـموجـیة غـیر الـمتجانـسة ، وبـالـتالـي أوسـاط مـقادة 

خارجیا .  

فـي الـعدیـد مـن األبـعاد فـإن شـكل جـبهة الـموجـة أیـضا یـكون مـهما . فـي الـبعدیـن أبسـط الـحاالت مـوصـوفـة بـواسـطة الـمعادلـة 
(100) هـي األمـواج الخـطیة و الـدائـریـة ( تحـدي e 527 ) . و فـي األبـعاد الـثالثـیة ، أبسـط الـحاالت الـموصـوفـة بـالـمعادلـة 

 . ( 528 e تحدي ) . (100) هي األمواج المستویة و الكرویة

 فـي حـاالت مـناسـبة – بـالـتالـي عـندمـا یـكون الـوسـط الـمرن نـهائـیا و یـثار فـي طـرق خـاصـة - الـمعادلـة (100)  تـؤدي إلـى أمـواج 
  .( 529 e تحدي ) ساكنة .  األمواج الساكنة هي تنضدات ألمواج متحركة في اتجاهات معكوسة

الـصوت فـي الـغازات ، الـصوت فـي الـسوائـل و األجـسام الـصلبة ، الـزالزل ، الـضوء فـي الـخالء ، أمـواج مـائـیة مـعینة ذات 
المطال الصغیر ، و الحاالت األخرى المتعددة لألمواج ذات المطال الصغیر توصف بواسطة معادالت موجیة خطیة . 

ریـاضـیا كـل مـعادالت األمـواج ، سـواء كـانـت خـطیة أو ال ـ هـي مـعادالت تـفاضـلیة جـزئـیة قـطعیة زائـدة .     وهـذا فـقط یـعني أن 
المشـتق الـثانـي الـفراغـي لـه إشـارة مـعاكـسة للمشـتق الـثانـي الـزمـني . و حـتى اآلن فـإن أكـثر مـعادالت الـموجـة أهـمیة هـي غـیر 

الخطیة . المعادلة غیر الخطیة األكثر شیوعا هي معادلة  كورتفیج – دي فري التي هي معادلة موجة أحادیة البعد  

 !

وقد اكتشف فقط بشكل متأخر جدا بأن معادلة التطور هذه للحقل A (x,t) یمكن أن تحل بالورق و القلم ( صفحة 315) 

الـمعادالت الـموجـیة غـیر الخـطیة األخـرى تـصف الـحاالت الـخاصـة . و مـعادلـة بـوسـینیسك هـي مـعادلـة جـیبیة لـغوردون و الـعدیـد 
مـن مـعادالت الـموجـة األخـرى قـد حـفزت الـبحث الـواسـع فـي حـقل الـفیزیـاء الـریـاضـیة و التجـریـبیة . إن الـمعادالت الـتفاضـلیة 

الجزئیة غیر الخطیة هي أیضا أساسیة في دراسة التنظیم الذاتي ( صفحة 413 )  

لماذا أصوات الموسیقى و الغناء جمیلة جدا ؟  

تـعمل الـموسـیقى ألنـها تـرتـبط بـالـمشاعـر . و عـندمـا تـقوم بـذلـك ، مـن بـین األشـیاء األخـرى ، بـتذكـیرنـا بـاألصـوات ( و الـمشاعـر 
الـمتصلة بـها )الـتي نـختبرهـا قـبل الـوالدة . و أدوات الـقرع تـذكـرنـا بـضربـات الـقلب ألمـنا و قـلوبـنا ، واآلالت  الـوتـریـة و الـنفخ 
تـذكـرنـا بـأصـوات سـمعناهـا سـابـقا . و األدوات الـموسـیقیة   تـكون جـمیلة بـصفة خـاصـة إذا تـم قـیادتـها و عـدلـت بـواسـطة الـجسم      

و فن العازف . 

كل األدوات الكالسیكیة هي مصممة مثالیا لتسمح بهذا التعدیل و التعبیر عن المشاعر . إن االرتباط بین الموسیقي و األداة 
هو أكثر شدة  للصوت البشري ، و التقریب التالي هي أدوات النفخ .  



 !

الشكل 216 الحنجرة البشریة هي جزء من التشریح الذي یحتوي مصدر الصوت للكالم ، الطیات الصوتیة 

كـل أداة مـوسـیقیة ، بـما فـیها الـصوت البشـري ، تــتألـف مـن أربـعة عـناصـر : مـصدر طـاقـة ، مـصدر اهـتزاز صـوتـي ، و رنـان / 
طـنان / مـتجاوب واحـد أو أكـثر و سـطح مـشع أو فـتحة . فـي الـصوت البشـري ، مـصدر الـطاقـة یـتكون مـن عـضالت الحنجـرة            
و الـبطن ، و الـمصدر الـثانـي هـي الـطیات الـصوتـیة – أیـضا تـعرف بـالـحبال الـصوتـیة – و الـجوف الـطنیني هـو الـقناة الـصوتـیة ، 

و الفم و األنف یشكالن الفتحة .    

إن تـنفس الـمغني أو عـازف أداة الـنفخ یـعطي الـطاقـة مـن أجـل تـولـید الـصوت و یـعطي الـدخـل مـن أجـل حـلقة الـتغذیـة العكسـیة / 
التقلیم الراجع الذي یضبط طبقة الصوت .  

بـینما فـي الـغناء ، الـهواء یـمر عـبر الـحبال الـصوتـیة . و تـدفـق الـهواء السـریـع یـخفض ضـغط الـهواء ، و الـذي یجـذب الـحبال 
لـبعضها الـبعض و بـالـتالـي یـخفض الـمقطع الـعرضـي لـمرور الـهواء . ( تـخفیض الـضغط هـذا یـوصـف بـمعادلـة بـیرنـولـي ، كـما 
هـو مشـروح أدنـاه ) ( صـفحة 359 ) . و نـتیجة الـمقطع الـعرضـي األصـغر فـإن تـدفـق الـهواء یـنخفض ، و الـضغط یـرتـفع ثـانـیة    
و الـحبال الـصوتـیة  تـفتح ثـانـیة . و هـذا یـؤدي لـتدفـق هـواء أكـبر ، و الـدائـرة تـبدأ ثـانـیة . و الـتغیر بـین مـسافـة الـحبل األكـبر                   
و األصـغر تـتكرر بـشكل سـریـع بـحیث أن الـصوت یـنتج و الـصوت یضخـم بـالـتالـي مـن قـبل الـفم بـواسـطة الـطنینات الـتي تـعتمد 
عـلى شـكل  الـتجویـف الـفموي . ( الـمرجـع 220 ) . و بـاسـتخدام مـصطلحات حـدیـثة ، فـإن غـناء نـوطـة ثـابـتة هـو حـالـة خـاصـة مـن 

التنظیم الذاتي ، وهذا مثال عن دورة تحدید ( صفحة 413 ) .  

لـكن كـیف یـمكن ألداة صـغیرة مـثل الـقناة الـصوتـیة أن تـعطي صـوت أكـثر شـدة مـن ذلـك الـذي یـعطیه الـترومـبین ، الـذي هـو 
بـطول عـدة أمـتار عـندمـا یـلف ؟ كـیف یـمكن لـلصوت أن یـحقق حـتى خـمسة أو ثـمانـیة أو كـتافـات فـي الـتردد األسـاسـي بـواسـطة 

فقط حبلین صوتیین ؟   وكیف یمكن    للصوت البشري أن ینتج التغیر غیر المتوافق في جرس الصوت ؟  

العدید من تفاصیل هذه األسئلة  ما تزال موضوع بحث بالرغم من أن االرتباطات العامة غیر معلومة . 

إن الحبال الصوتیة البشریة هي في المتوسط بحجم  ظفر اإلصبع ، ولكنها یمكن أن تختلف بالطول و التوتر / الشد  

إن الـحبال الـصوتـیة لـها ثـالثـة مـكونـات . قـبل كـل شـيء هـي تـحتوي ربـاط الـذي یـمكن أن یحـدث تـغیرات كـبیرة فـي الـتوتـر أو 
اإلجـهاد و یـشكل الـبنیة أسـاسـیة  ، ومـثل هـذا الـربـاط الزم لـتحقیق مـجال واسـع مـن الـترددات . ثـانـیا ، %90 مـن الـحبال الـصوتـیة 
مكونة من العضالت ، بحیث أن اإلجهاد و بالتالي مجال التردد یمكن أن یزداد أكثر . و أخیرا الحبال مغطاة بغشاء مخاطي  



و هـو غـشاء  یـحتوي سـائـل الـذي یـكون بـشكل مـفضل لـلمساهـمة فـي االهـتزاز عـن طـریـق أمـواج سـطحیة ،حـتى خـمسة أوكـتافـات 
من مجال طبقة الصوت األساسیة .  

أیـضا الـمرنـانـات لـلصوت البشـري هـي اسـتثنائـیة . بـالـرغـم مـن الحجـم الـصغیر الـمتوفـر فـإن الـخواص غـیر الخـطیة لـلمرنـانـات فـي 
الـقناة الـصوتـیة – خـاصـة األثـر الـذي یـعرف بـالـمفاعـلة الـخامـلة – تـسمح بـإنـتاج صـوت عـالـي الشـدة . و هـذه الجـملة الـمعقدة ، مـع 
الـتدریـب الـمكثف ، تـنتج تـرددات ،  جـرس و تـتابـعات مـوسـیقیة  الـتي نسـتمتع بـها فـي األوبـرا ، الـجاز وفـي كـل الـمعزوفـات 

الصوتیة .  

فـي الـحقیقة ، الـعدیـد مـن الـنتائـج مـن األبـحاث حـول الـصوت البشـري – الـتي أیـضا اسـتنتجت بـمساعـدة الـتصویـر بـالـرنـین 
الـمغناطیسـي – هـي اآلن تسـتخدم بـشكل مـنتظم لـتدریـب و تـعلیم الـمغنین ، بـشكل خـاص مـتى یـجب  اسـتخدام الـفم الـمفتوح و مـتى 

یجب استخدام الفم المغلق  في الغناء أو متى یجب تخفیض الحنجرة .   

الـغناء بـالـتالـي جـمیل أیـضا ألنـه أثـر غـیر خـطي . فـي الـحقیقة ، كـل األدوات هـي مـرنـانـات غـیر خـطیة ( الـمرجـع 221 ) و فـي 
األدوات الـمزمـاریـة مـثل الـكالریـنیت فـإن الـمزمـار / الـقصبة لـها دور الـحبال الـصوتـیة و األنـبوب لـه دور الـمرنـان و اآللـیات 
تـزیـح الـفتحة الـتي لـها دور الـفم و الـشفتین . و فـي األدوات الـنحاسـیة ، مـثل الـترمـبون ، فـإن الـشفتین تـلعبان دور الـقصبة / 
الـمزمـار . فـي أدوات تـدفـق الـهواء ، مـثل الـفلوت ، فـإن حـلقة الـتقلیم الـراجـع هـي نـاتـجة عـن تـأثـیر آخـر : فـي حـالـة إنـتاج الـصوت 
فـإن تـدفـق الـهواء ینحـرف بـواسـطة الـصوت نـفسه . و السـبب الـثانـي كـون الـموسـیقى جـمیلة هـو نـاتـج عـن الـترددات لـلنوط 
الـمختارة . و إن تـرددات مـعینة تـبدو بـصوت عـذب لـألذن عـندمـا تـعرف مـعا أو بـشكل قـریـب مـن بـعضها الـبعض ، و الـترددات 
األخـرى تـنتج حـس بـالـتوتـر . إن اإلغـریـق الـقدمـاء اكـتشفوا أن هـذه اإلحـساسـات تـعتمد حـصریـا عـلى نسـبة الـترددات أو كـما یـقول 

الموسیقي على الفاصل الزمني بین  طبقتي الصوت .    

بـشكل أكـثر تحـدیـدا نسـبة الـتردد الـمساویـة إلـى 2 – یـسمیها الـموسـیقیون الـزمـن أوكـتاف – وهـو الـسكون األجـمل . و نسـبة 3/2  
( تـعرف بـالخـمس ) و هـي النسـبة الـتالـیة الجـمیلة ، یـلیها نسـبة 4/3 ( الـربـع الـتام ) و النسـبة 5/4 ( الـثلث مـاجـور ) و النسـبة 
6/5 ( هـي ثـلث ، مـینور ) ثـلث مـینور ) . اخـتیار أول ثـلث فـي السـلم لـه تـأثـیر مـهم عـلى اإلحـساسـات الـمتوسـطة الـمعبر عـنها 
بـواسـطة الـموسـیقى و هـي بـالـتالـي أیـضا تـتجاوز بـاسـم الـمقیاس . و األغـانـي فـي C مـاجـور عـمومـا یـكون لـها نـغمة أكـثر سـعادة ، 

بینما األغاني في A مینور تمیل ألن تعطي صوت أكثر حزنا .  

إن نسـبة الـترددات األقـل جـماال / إمـتاعـا ، هـي الـنشاز ، و هـي الـتریـتون ( 7/5 أیـضا تـعرف بـالـرابـع الـزائـد أو الـخامـس الـناقـص 
أو الـخامـس الـزائـف / الـكاذب ) و بـدرجـة أقـل الـماجـور و الـمینور الـسابـع ( 15/8 و 9/5 ) . الـترایـتون تسـتخدم مـن أجـل 

الصفارة في عربات الصلیب األحمر األلماني .  التتابعات الطویلة من النشازات ، لها تأثیر على تحریض النشوة / فقد  

الوعي وهي شائع في موسیقى البالینیز و في الجاز . 

بعد عقود من التجارب ، هذه النتائج أدت إلى ترتیب قیاسي للنوط وتردداتها المبینة في الشكل 217 . و الترتیب یعرف  



 !

الشكل 217  اإلثني عشرة نوطة المستخدمة في الموسیقى و نسبها الترددیة 

بـالـتنویـط  الـمتساوي أو الـتنویـط ذو الـضبط الـجید ، و تـحتوي تـقریـبات لـكل الـمجاالت الـمذكـورة ، الـتقریـبات لـها مـیزة أنـها تـسمح 
بـتبادل / تـناقـل الـموسـیقى لـنوط أخـفض أو أعـلى .وهـذا لـیس مـمكنا بـواسـطة الـتنویـط الـمثالـي الـذي یـعرف فـقط بـالـتنویـط .                       

( المرجع 222 ) . 

الـمرة الـتالـیة الـتي تسـتخدم فـیها الـصون بهـذا الـشكل ربـما عـلیك أن تـحاول  أن تحـدد فـیما إذا كـنت تسـتخدم الـتنویـط المجـرد أو 
المتساوي – أو تنویط مختلف عنهما ( تحدي e 530 ) . و الناس المختلفین لدیهم أذواق مختلفة و عادات . 

قیاس الصوت  

عـند كـل نـقطة فـي الـفراغ تـنتج مـوجـة صـوت فـي الـهواء أثـریـن : تـغیر فـي الـضغط و تـغیر فـي السـرعـة . یـبین الـشكل 218  كال 
منهما : تغیرات الضغط تحرض تغیرات في الكثافة للجزیئات بینما تغیرات السرعة تؤثر على السرعة المتوسطة للجزیئات  



 !

الشكل 218 مخطط یبین حركة الجزیئات لموجة الصوت في الهواء 

جدول 41 

ضــغط الــصوت الــموضــعي یــقاس بــواســطة الــمیكروفــون أو األذن . و ســرعــة الجــزیــئات الــموضــعیة تــقاس بــواســطة 
مـیكروأنـیمومـتر / مـقیاس شـدة الـریـح أو حـساس سـرعـة الجـریـئات الـصوتـي . لـم یـكن مـثل هـذا الـجهاز مـوجـودا حـتى عـام 1994 
عـندمـا اخـترع هـانـس إلـیاس   دو بـري طـریـقة لـبنائـه الـمبینة فـي الـشكل 219 مـثل هـذا الـمقیاس لشـدة الـریـح لـیس مـن السهـل 
تـصنیعه . یـسخن سـلكي بـالتـین حـتى 220 درجـة مـئویـة و الـفرق فـي درجـة حـرارتـهما یـعتمد عـلى سـرعـة الـهواء و یـمكن قـیاسـها 
بـمقارنـة  مـقاومـتهما الكهـربـائـیة . بسـبب األبـعاد الـصغیرة فـإن مـجال الـتردد الـذي یـصل إلـى kHz 20 هـو مـمكن . و بـوضـع 

ثالثة من مثل هذه األجهزة بحیث تصنع زوایا قائمة مع بعضها البعض من الممكن تحدید موضع اتجاه مصدر الضجیج  

وهـذا مـفید مـن أجـل إصـالح و تـطویـر السـیارات أو فـحص الـقطارات و اآلالت . و بـترتـیب الـعدیـد مـن مـثل هـذه األجهـزة فـي 
شبـكة مرـبعـة یمـكن للـمرء حتـى أن یبـني كاـمیـرا صوـتیـة . و یمـكن حتـى أن تستـخدم لكـشف موـاقعـ الطـائرـات و الطـائرـات بال 
طـیار وهـذا نـوع یشـبه الـرادار الـصوتـي . ألن مـقایـیس شـدة الـریـح یـعمل مـثل الـمیكروفـونـات الـصغیرة و الـتوجیهـیة جـدا ، و 

ألنها تعمل تحت الماء ، فإن العسكریین و الجواسیس ال یستهینون بها .  

شدة الصوتالقیاس

1 Hz 1عتبة الصوت عند Pw 0  أو dB

dB 35 -25  الحدیث البشري 

 100dB  القطار النفقي الذي یدخل محطة تحت األرض 

أعلى من dB 100  التصویر باألمواج فوق الصوتیة لألطفال  

dB 120  أو 1Wعتبة األلم العادیة 

400  000 W 150- 135  حفلة موسیقى روك ( صاخبة) بسماعات استطاعتها dB

حتى dB 150  األلعاب الناریة 

حتى dB 155  إطالق النار 

حتى dB 170  إطالق صاروخ

حتى dB 175  غناء الحوت األزرق 

حتى dB 210  الثورانات البركانیة ، الزالزل ، القنابل التقلیدیة 

أعلى من dB 300  صدمة نیزك كبیر ، قنبلة نوویة كبیرة 



بـالـمناسـبة : كـیف تـقارن سـرعـة الجـزیـئات الـناتـجة عـن الـصوت مـع سـرعـة   الجـزیـئات الـناتـجة عـن درجـة حـرارة الـهواء                       
 . ( 531 ny تحدي )

 !

الشكل 219  - األعلى : سلكي بالتین مسخنین یسمحان ببناء مقیاس شدة الریح . و یمكن أن یساعدا في اإلشارة تماما إلى 
نقطة  صدور الضجیج . 



 !

الشكل 220  نظام تصویر باألمواج فوق الصوتیة و الصورة فوق الصوتیة المؤذیة للجنین 

هل التصویر باألمواج فوق الصوتیة مؤذي للجنین ؟  

یسـتخدم الـتصویـر بـاألمـواج فـوق الـصوتـیة فـي الـطب لـدراسـة داخـل الـجسم البشـري . الـتقنیة تـسمى الـتصویـر بـاألمـواج فـوق 
الصوتیة وهي مساعدة و مالئمة و واسعة االنتشار كما هو مبین في الشكل 220 .  

لـكن ، لـها سـیئة . حـیث أ، الـدراسـات فـي مـایـو كـلینیك فـي مـینیسوتـا ، وجـدت أن األمـواج فـوق الـصوتـیة الـنبضیة ، عـلى عـكس 
المسـتمرة تـنتج مسـتویـات عـالـیة جـدا مـن الـصوت الـمسموع داخـل الـجسم ( الـمرجـع 223 ) . ( بـعض شـدات الـصوت واردة فـي 

الجدول 41 ) .  

األمـواج فـوق الـصوتـیة الـنبضیة / الـمتقطعة تسـتخدم فـي الـتصویـر بـاألمـواج فـوق الـصوتـیة و فـي بـعض , لـیس كـل ، مـراقـبات 
ضـربـات قـلب الـجنین . و مـثل هـذه اآلالت تـنتج بـالـتالـي شـدات عـالـیة فـي مـجال الـصوت الـمسموع  . و هـذا یـبدو تـناقـضا ، إذا 
ذهـبت إلـى أخـصائـي أمـراض نـسائـیة ووضـع رأس جـهاز الـتصویـر بـاألمـواج فـوق الـصوتـیة عـلى أذنـك أو رأسـك فـإنـك سـتسمع 
فـقط ضـجیجا خـافـتا . فـي الـحقیق إن هـذه الشـدة الـمنخفضة هـي الـتي تخـدع الجـمیع لـالعـتقاد بـأن مسـتوى الـضجیج الـذي یـسمعه 
الـطفل هـو فـقط ضـجیج مـنخفض جـدا . و مسـتوى الـضجیج هـو فـقط مـنخفض ألن األذن البشـریـة مـلیئة بـالـهواء  . عـلى الـعكس 
مـن ذلـك فـإنـه فـي الـجنین ، األذن مـمتلئة بـسائـل ، وهـذه الـحقیقة تـغیر انـتشار الـصوت بـشكل كـامـل : حـیث الـصوت الـمتولـد عـن 
آالت الـتصویـر بـاألمـواج فـوق الـصوتـیة یـركـز اآلن بـشكل كـامـل و مـباشـرة یـحث األذن الـداخـلیة . و الـتـأثـیر الـكلي مـشابـه لـما 
یحدث إذا وضعت یدك في أذنك : وهذا یمكن أن یكون عالي الصوت جدا بالنسبة لك و لكن ال أحد آخر یسمع ما یحدث .   

األبـحاث الحـدیـثة بـینت أن مسـتویـات الـصوت األعـلى مـن dB 100 الـمقابـلة لـقطار نـفقي یـدخـل المحـطة تـتولـد بـواسـطة نـظم 
الـتصویـر بـاألمـواج فـوق الـصوتـیة  ( مـرجـع 223 . فـي الـحقیقة كـل أخـصائـي أمـراض نـسائـیة سـیؤكـد أن الـتصویـر سـیؤذي 
الـجنین . عـند الـتساؤل  حـول هـذه الـقضیة فـإن الـعدیـد مـن صـانـعي أجهـزة الـتصویـر بـاألمـواج فـوق الـصوتـیة أكـدوا أن الخـرج 
الـصوتـي ألجهـزتـهم هـو فـقط خـمسة مـیلي واط . وهـذه االسـتطاعـة الـصوتـیة فـقط لـمزمـار بـأعـلى قـوتـه . و نـظرا ألن الـعدیـد  مـن 
الـفحوصـات بـاألمـواج فـوق الـصوتـیة تسـتغرق عشـرة دقـائـق و أكـثر فـإن الـضرر عـلى أذن الـجنین ال یـمكن اسـتبعاده ( الـمرجـع 

224 ) . و لذلك من غیر المنطقي تعریض الطفل لهذا المستوى من الضجیج  بدون سبب وجیه .  

بـاخـتصار األمـواج فـوق الـصوتـیة یـجب أن تسـتخدم مـن أجـل الـحوامـل فـي حـال الـضرورة فـقط . و األمـواج فـوق الـصوتـیة لیسـت 
آمـنة آلذان األجـنة . ( الـمقوالت مـن قـبل الـمجامـع الـطبیة لـألمـواج فـوق الـصوتـیة الـتي تـقول الـعكس هـي خـاطـئة ) . فـي كـل 

الحاالت األخرى فإن التصویر باألمواج فوق الصوتیة هو آمن .     

لـكن یـجب مـالحـظة أن الـمشكلة الـممكنة األخـرى الـتصویـر بـاألمـواج فـوق الـصوتـیة هـي قـضیة الـضرر لـألنـسجة عـن طـریـق 
التكهف  و التي لم تدرس بتفصیل  كامل بعد ( المرجع 225 ) . 

اإلشارات  



اإلشـارة هـي نـقل الـمعلومـات . كـل إشـارة ، الـتي تـتضمن تـلك مـن الجـدول 40 هـي حـركـة الـطاقـة . اإلشـارات یـمكن أن تـكون إمـا 
أجـسام أو أمـواج .  إن حجـرا مـرمـیا یـمكن أن یـكون إشـارة ، كـما یـمكن أن تـكون الـصفرة . األمـواج هـي شـكل أكـثر عـملیة 
لـالتـصاالت ألنـها ال تـحتاج نـقل الـمادة : مـن األسهـل اسـتخدام  الكهـربـاء فـي سـلك الـهاتـف لـنقل الـكالم بـدال مـن إرسـال رسـول .     
و فـي الـحقیقة أكـثر الـتطورات الـتكنولـوجـیة الحـدیـثة یـمكن أن یـتابـع لـلفصل بـین نـقل اإلشـارة و الـمادة . و بـدال مـن نـقل 
األوركسـترا إلرسـال الـموسـیقى ، یـمكننا إرسـال إشـارات الـرادیـو . بـدال مـن إرسـال الـرسـائـل الـورقـیة ، فـإنـنا نـكتب بـریـد 

إلكتروني و بدال من الذهاب للمكتبة فإننا نستعرض اإلنترنت .  

إن الـتقدم األكـبر فـي االتـصاالت نـتج مـن اسـتخدام اإلشـارات مـن أجـل نـقل مـقادیـر كـبیرة مـن الـطاقـة . و هـذا مـا تـقوم بـه كـابـالت 
الكهـربـاء  : فهـي تـنقل الـطاقـة بـدون نـقل أي مـادة ( بـشكل مـلحوظ ) . و نـحن ال نـحتاج بـربـط آالت مـطبخنا بمحـطة الـطاقـة : 

یمكننا أن نحصل على الطاقة عن طریق سلك نحاسي.  

مـن أجـل كـل هـذه األسـباب فـإن مـصطلح إشـارة غـالـبا یـعني تـضمین األمـواج فـقط . و الـصوت ، الـكالم ، اإلشـارات الكهـربـائـیة ، 
الرادیو ، و اإلشارات الضوئیة هي األمثلة األكثر شیوعا هي إشارات األمواج .      

اإلشـارات تـتمیز بسـرعـتها و مـحتواهـا مـن الـمعلومـات . كـال الـمقداریـن یـتبین أنـهما محـدودان . الحـد للسـرعـة هـو مـوضـوع 
أساسي في نظریة النسبیة الخاصة ( مجلد II ، صفحة 15 ) .  

الحد البسیط لمحتوى المعلومات لإلشارات الموجیة یعبر عنه عند مالحظة أن تدفق المعلومات یعطى بشكل مفصل لإلشارة  

والـشكل یـتمیز بـتردد ( أو طـول الـموجـة ) و الـموضـع فـي الـزمـن ( أو الـفراغ) . مـن أجـل كـل إشـارة – وكـل مـوجـة  - هـناك 
  : Δω و خطأ التردد الزاوي Δt عالقة بین خطأ زمن الوصول

 !

إن عـدم تحـدیـد عـالقـة الـزمـن  - الـتردد  تـعبر عـن أنـه فـي إشـارة ، مـن المسـتحیل تحـدیـد كـل مـن الـزمـن و الـتردد بـدقـة كـامـلة .                       
و الخـطأیـن ( ضـمن عـامـل عـددي ) هـما عـكس بـعضهما الـبعض . ( یـمكننا الـقول أن جـداء الـزمـن – عـرض الحـزمـة هـو دائـما 
أكـبر مـن 1/4π  ) . إن التحـدیـد یظهـر ألنـه مـن نـاحـیة  فـإنـنا بـحاجـة لـموجـة شـبیهة قـدر اإلمـكان بـموجـة جـیبیة طـویـلة كـي نحـدد 

بدقة زمن وصولها . و التباین في الشرطین یؤدي إلى الحد . و إن عالقة عدم التحدید هي بالتالي میزة لكل ظاهرة جیبیة  

 . (532 e تحدي ) . و یمكن أن ترید اختبار هذه العالقة بواسطة أي موجة في بیئتك

بشكل مشابه هناك عالقة بین الخطأ في الموضع Δx  و خطا شعاع الموجة Δk=2π/Δλ إلشارة :  

 !

مثل الحالة السابقة أیضا عدم التحدید هذا یعبر أنه من المستحیل تحدید كل من الموضع إلشارة و طول موجتها بدقة كاملة . 
و أیضا عالقة عدم التحدید هذه للموضع – شعاع الموجة هي میزة ألي ظاهرة موجیة .  



 !

الشكل 221 اإلشارات الكهربائیة المحسوبة ( األعلى ) و المقاسة ( أدنى) في عصب وفق هودجكن و هكسلي 

كـل عـالقـة عـدم تحـدیـد هـي نـتیجة فـكرة أصـغر مـا یـكون . فـي حـال األمـواج ، فـإن أصـغر شـيء فـي الـظاهـرة هـو الـدور ( أو 
النوبة كما اتفق على تسمیتها ) و متى كان هنا واحدة اصغر ما یكون في ظاهرة طبیعیة ، فإنه ینتج عالقة عدم تحدید  

وسـوف نـصادف عـالقـات عـدم تحـدیـد أخـرى  فـي كـل مـن النسـبیة و نـظریـة الـكم . و كـما سنجـد ، هـي نـاتـجة عـن أصـغر الـكمیات 
أیضا . 

مـتى أرسـلت اإلشـارات ، فـإن مـحتواهـا یـمكن أن یـضیع . و كـل مـن الـممیزات السـت لـألمـواج واردة فـي الـصفحة و كـل مـن 
الـممیزات السـت لـألمـواج واردة فـي الـصفحة 300 یـمكن أن تـؤدي إلـى تـدهـور الـمحتوى . هـل یـمكن أن تـعطي مـثاال عـن كـل 
حـالـة ؟ ( تحـدي 533s) . الـطاقـة ، كـمیة الحـركـة و كـل الـخواص الـمصونـة لـإلشـارات ال تـضیع أبـدا . عـندمـا تـختفي الحـركـة 
بـاالحـتكاك ، فـإنـه یـبدو أنـها تـختفي فـقط و فـي الـحقیقة تـتحول إلـى ضـجیج . الـضجیج ( الـفیزیـائـي ) هـو مجـموعـة مـن اإلشـارات 

الكثیرة المختلطة ، و بنفس الشكل ، الحرارة هي مجموعة من الحركات الكثیرة المختلطة .  

كـل انـتشار اإلشـارات یـوصـف بـتابـع الـموجـة . و الـمثال الشهـیر هـو مجـموعـة الـمعادالت الـتي وجـدت مـن قـبل هـودجـكن و 
هكسـلي ( مـرجـع 226 ) . وهـو تـقریـب حـقیقي مـن أجـل سـلوك الـكمون الكهـربـائـي فـي األعـصاب . و بـاسـتخدام  الـحقائـق حـول 
سـلوك شـوارد الـبوتـاسـیوم و الـصودیـوم فـقد وجـدوا مـعادلـة مـوجـة مـناسـبة الـتي تـصف الجهـد V فـي األعـصاب و بـالـتالـي الـطریـقة 

التي تنتشر بها اإلشارات عبرها .  

الـمعادلـة تـصف قـفزات الجهـد الـممیزة الـمقاسـة فـي األعـصاب  ، الـمبینة فـي الـشكل 221 . و الـشكل یـبین بـوضـوح أن هـذه 
األمـواج تـختلف عـن األمـواج الـجیبیة : و هـي لـیس تـوافـقیة . و عـدم الـتوافـقیة هـو أحـد نـتائـج عـدم الخـطیة . و لـكن عـدم الخـطیة 

یمكن أن یؤدي إلى تأثیرات أقوى من ذلك حتى .    



 !

الشكل 222 الموجة الفریدة / الوحیدة التي تتبع قارب بمحرك ، تعید تجسید اكتشاف سكوت راسل 

األمواج الفریدة / الوحیدة و السولیتونات  

في آب عام 1834 سجل المهندس االسكتلندي جون سكون راسل ( ولد في غالسكو عام 1808 و توفي في لندن 1882) 

مـالحـظة غـریـبة فـي قـناة الـماء فـي الـریـف قـرب إدنـبره . عـندمـا سـحب قـارب عـبر الـقناة فـإنـه فـجأة تـوقـف و صـدرت عـنه مـوجـة 
 4 m/s 10 و ارتفاع نصف متر التي تتحرك بسرعة حوالي m ماء غریبة . و هي مكونة من قیمة واحدة ، بطول حوالي

وقـد تـابـع تـلك الـقمة ، الـمبینة فـي التجسـید فـي الـشكل 222 بـواسـطة حـصانـه لـعدة كـیلومـترات : الـموجـة تـالشـت بـشكل بـطئ جـدا 
ولـم یـالحـظ راسـل أي تشـتت ، كـما هـو مـعتاد فـي أمـواج الـمیاه الـعمیقة : عـرض الـقمة بـقي ثـابـتا . راسـل بـدأ بـالـتالـي إنـتاج مـثل 

هذه األمواج في مخبره ، و درس بشكل واسع خواصها ( المرجع 227 ) .  

بـیّن راسـل أن السـرعـة تـعتمد عـلى الـمطال ، عـلى عـكس األمـواج الخـطیة الـتوافـقیة . و قـد وجـد أیـضا أن الـعمق d لـقناة الـماء 
كان بارامترا مهما . وفي الحقیقة السرعة v ، المطال A و العرض L لهذه األمواج وحیدة القمة ترتبط بالشكل :  

 !

 !

الشكل 223 السولیتونات هي مستقرة مقابل االلتقاءات  



القنوات لها شكل موصوف بالشكل  

 !

و العالقة التي وجدت من قبل راسل كانت باستخدام معادلة الموجة  

 !

هـذه الـمعادلـة لـالسـتطالـة u تـعرف اآلن بـمعادلـة كـورتـفیج - دو فـریـس تـقدیـرا لـهما * . و االسـتقرار الـمدهـش للحـلول الـفریـدة هـو 
نـاتـج عـن الـتأثـیر الـمعاكـس للحـدیـن الـلذیـن یـمیزان الـمعادلـة عـن مـعادالت الـموجـة الخـطیة : مـن أجـل الحـلول الـفریـدة ، فـإن الحـد 

غیر الخطي یعوض بشكل دقیق التشتت الناتج عن الحد المشتق الثالث .  

لـعدة عـقود فـإن مـثل هـذه األمـواج الـفریـدة كـانـت تـرى كـأمـور تـجتذب الـفضول مـن الـناحـیة الـریـاضـیة و الـفیزیـائـیة. و سـبب هـذا 
كـان بسـیطا : ال یـوجـد شـخص یـمكن أن یحـل الـمعادالت . و كـل هـذا تـغیر تـقریـبا مـنذ مـائـة عـام عـندمـا أصـبح مـن الـواضـح أن 
مـعادلـة  كـورتـفیج - دو فـریـس هـي نـموذج عـام مـن أجـل األمـواج الـضعیفة غـیر الخـطیة فـي نـظام التشـتت الـضعیف ، وبـالـتالـي 
هـي ذات أهـمیة أسـاسـیة . و هـذه الـنتیجة طـرحـت مـن قـبل كـروسـكال و زابـوسـكي ، الـلذیـن أثـبتا فـي عـام 1965 ریـاضـیا أن 

الحلول ( 105 ) غیر متغیرة في الصدم . وهذا االكتشاف شجعهما على طرج مصطلح  سولیتون  

هـذه الحـلول فـي الـحقیقة تـخترق بـعضها الـبعض بـدون تـغییر السـرعـة أو الـشكل : الـصدم فـقط یـنتج إزاحـة مـوضـعیة مـن أجـل كـل 
نبضة ( المرجع 230 ) .   

 ---

  ui+ uxxx= 6uux و بشكل أكثر اختصارا یمكن إعادة كتابتها بالشكل u هذه المعادلة یمكن تبسیطها بتحویل المتحول* 

طالما أن الحلول هي توابع sech  فإن هذه األشكال و األشكال األخرى المحولة للمعادلة تكون معروفة بنفس االسم . 

األمـواج الـفریـدة / الـوحـیدة تـلعب دورا فـي الـعدیـد مـن األمـثلة لـتدفـق الـموائـع . وهـي تـوجـد فـي تـیارات الـمحیط ، وحـتى الـبقع 
الحمراء على المشتري التي هي میزة ثابتة للصور للعدید من القرون ، وهي مثال على ذلك .  

األمـواج الـفریـدة / الـوحـیدة أیـضا تظهـر  عـندمـا یـتولـد الـصوت عـالـي الشـدة جـدا فـي األجـسام الـصلبة . و فـي هـذه الـحاالت ، یـمكن 
أن تـؤدي إلـى نـبضات صـوتـیة فـقط تـبلغ بـضع نـانـومـترات مـن حـیث الـطول  ( الـمرجـع 231). و الـنبضات الـضوئـیة الـفریـدة 
أیـضا تسـتخدم داخـل ألـیاف بـصریـة مـعینة لـالتـصاالت حـیث عـدم وجـود التشـتت یـسمح بـمعدالت نـقل بـیانـات أعـلى مـن الـذي 

یحقق بواسطة نبضات الضوء العادیة ( المرجع 227 ) . 

حـوالـي نـهایـة الـقرن العشـریـن ، فـقد اكـتشف الـریـاضـیون أن الـسولـیتونـات تـخضع لـتعمیم غـیر خـطي لـمبدأ الـتنضد . ( وهـذا نـاتـج 
عـن تـحویـالت داربـو – بـاكـلونـد و بـنیة الـساتـو غـراسـمانـیان ) . و إن ریـاضـیات الـسولـویـتونـات مـمتعة جـدا . و إن الـتطور فـي 
الـریـاضـیات أطـلق مـوجـة ثـانـیة مـن االهـتمام فـي الـسولـیتونـات ، عـندمـا أصـبح نـظریـو الـكم مهـتمین بـها . السـبب هـو بسـیط : 
الـسولـیتون هـو شـيء وسـط بـین الجسـیم و الـموجـة و لـها مـزایـا كـال الـمبدئـین ( الـمرجـع 228) . لهـذا السـبب فـإن الـسولـیتونـات 

غالبا ترى – بالرغم من أن هذا غیر صحیح – كمرشحات لوصف الجسیمات االبتدائیة .  

الفضول و تحدیات مرحة حول األمواج و االهتزاز  

" المجتمع هو موجة . الموجة تتحرك لألمام و لكن الماء المكونة منه ال یفعل " 

رالف والدو إمیرسون ، االعتماد على الذات  

   



عـندمـا یـضاعـف تـردد الـنغمة ، یـقول الـمرء أن الـنغمة أعـلى بـأوكـتاف . و الـنغمتین الـلتان تـختلفان بـمقدار أوكـتاف  عـندمـا 
تـعزفـان تـعطیان صـونـا سـارا لـألذن . و النسـبتین األخـریـین الجـمیلتین لـلتردد أو الـفواصـل الـزمـنیة ، كـما یـسمیها الـموسـیقیون هـما 

الرباعیات و الخماسیات .  

مـا هـي  مـقابـل  النسـبة الـترددیـة ؟ ( تحـدي 534e ) الـجواب عـلى هـذا الـسؤال كـان أحـد أقـدم االكـتشافـات فـي الـفیزیـاء و الـبحث 
 .   500 BCE اإلدراكي ، وهو منسوب إلى فیثاغورث في حوالي

 *    * 

الـعدیـد مـن الـمعلمین خـالل دروسـهم ، یسـتنشقون الهـلیوم فـي الـصف . عـندمـا یتحـدثـون ، فـإن لـدیـهم صـوت عـالـي . الـنبرة الـعالـیة 
بسـبب الـقیمة الـعالـیة لسـرعـة الـصوت فـي الهـلیوم . و الخـدعـة األخـرى هـي أیـضا مـمكنة بـواسـطة SF6 ، الـذي یـؤدي لـصوت 
عـمیق جـدا . الشـيء الـمعروف بـشكل أقـل هـو أن تـلك الـتجارب خـطرة . الهـلیوم لـیس سـما ولـكن بسـبب نـصف قـطره الـذري 
الـصغیر فـإنـه ینتشـر بسـرعـة . و مـختلف الـناس یـحصل لـدیـهم انـصمام رئـوي مـن تـنفیذ التجـربـة و الـقلیل مـنهم مـات . ال تجـرب 

هذا أبدا بنفسك ، شاهد بدال من ذلك فیدیو یوتیوب    

 *    * 

عـندمـا یـتأرجـح طـفل یـدفـعه شـخص كـبیر ، فـإن تـراكـم الـمطال نـاتـج عـن الـتجاوب ( الـمباشـر ) . عـندمـا مـن نـاحـیة أخـرى یـعمل 
عـلى ضـبط األرجـوحـة وجـعلها  تتحـرك فـإنـه یسـتخدم ضـعف الـتردد الـطبیعي لـلتأرجـح ، وهـذا الـتأثـیر یـعرف بـالـتجاوب 
الـبارامـتري . و إن الـتأثـیر الـمدهـش لـلتجاوب الـبارامـتري یظهـر عـندمـا یـوصـل نـواس مـقلوب إلـى قـاعـدة مهـتزة . یـبین الـشكل 
224 التجـربـة ، بسـبب الـوصـلة ، الـكتلة تـكون حـرة الـسقوط لـألسـفل مـن طـرف . و مـثل هـذا الـنواس الـمقاد عكسـیا بـشكل 
شـاقـولـي ، فـي بـعض األحـیان یـعرف بـنواس كـابـیتسا وسـوف یـبقى مـقلوبـا بـثبات إذا كـان تـردد الـقیادة لـلوصـلة قـد اخـتیر جـیدا                
  www. youtube.com/watch?v=is_ejYsvAjY و من أجل واحد من الفیدیوهات العدیدة حول هذه الظاهرة أنظر

   

 !

الشكل نواس مقاد بشكل مقلوب مستقر في الوضعیة المقلوبة عند تشكیالت معینة للتردد و المطال . 



 !

 الشكل 225 موجة بطیئة بشكل خاص : حقل تزلج متعرج



الـتجاوب الـبارامـتري یظهـر فـي الـعدیـد مـن الـحاالت ، الـتي تـتضمن الـسماء . إن كـویـكبات طـروادة تـبقى فـي مـدارهـا بـواسـطة 
التجاوب البارامتري .  

 *    *  

أیـضا مـرتـفعات مـیول / منحـدرات الـتزلـج ، هـي مـا تـعرف بحـدبـات الـتزلـج ، هـي أمـواج : وهـي تتحـرك . إن حـدبـات 
الـتزلـیج  هـي أسـاسـیة فـي الـعدیـد مـن الـریـاضـات الشـتویـة األولـمبیة ( مـرجـع 229 ) . تـبین الـقیاسـات أن حـدبـات الـتزلـج 
لـها طـول مـوجـة یـبلغ m 6-5 و أنـها تتحـرك بسـرعـة مـتوسـطة تـبلغ cm/day 8 . و مـن الـمدهـش أن السـرعـة مـوجـهة 
لـألعـلى ، بـاتـجاه  قـمة منحـدر الـتزلـج . هـل یـمكنك أن تشـرح لـماذا یحـدث هـذا ؟ ( التحـدي 535s ) . فـي الـحقیقة ، 

حدبات التزلج هي أیضا مثال للتنظیم الذاتي ، هذا الموضوع سیغطى بمزید من التفصیل أدناه . ( صفحة 413) 

 *    * 

تـعزف األوركسـترا مـوسـیقى فـي قـاعـة كـبیرة . عـلى مـسافـة عـلى مـسافـة 30m ، ویسـتمع شـخص مـا لـلموسـیقى . عـلى مـسافـة 
  (536s تحدي ) 3000 ، شخص آخر یستمع للموسیقى عبر  الرادیو . من یسمع الموسیقى أوال  ؟ km

 *    * 

مـا هـو دور الـنواس البسـیط ، أي ذو الـكتلة m الـمربـوط إلـى خـیط عـدیـم الـكتلة بـطول l ؟ مـا هـو الـدور إذا كـان الـخیط أطـول 
  ( 537 s تحدي ) بكثیر من نصف قطر األرض ؟

 *    * 

مـا هـو الـمسار الـذي یـتبعه جـسم الـذي یتحـرك بـدون احـتكاك عـلى مسـتوي ، ولـكن الـمرتـبط بـنابـض إلـى نـقطة ثـابـتة عـلى 
  ( 538 s تحدي ) المستوي ؟

 *    * 

الـحوت األزرق ، Balaenoptera musculus ، هـو أعـلى حـیوان صـوتـا مـوجـود فـي الـطبیعة : یـمكن سـماع صـوتـه عـلى 
مسافة مئات الكیلومترات . 

 *    * 

دراسـة الـصوت فـي البحـر ، مـن اتـصال الـحیتان إلـى سـونـار الـدالفـین هـو عـالـم بـذاتـه . فـي الـبدایـة ، ابـحث فـي مـوقـع اإلنـترنـت 
 . www.dosits.org الممتاز

 *    * 

إن الـجهاز الـمهم الـذي یـبین كـیف یـرتـبط الـدوران و االهـتزاز هـو صـفارة اإلنـذار .أوجـد كـیف تـعمل و قـم بـبناء واحـدة بـنفسك                
  . ( 539e تحدي )

 *    * 

http://www.dosits.org


إن شـعب یـونـاتـان سـویـفت لـیلیبوتـیانـیین هـم بحجـم 1/12 مـن البشـر الـعادیـین . بـیّن أن تـردد أصـواتـهم یـجب أن یـكون أعـلى 
بـمقدار 144 مـن ذلـك الـعائـد للبشـر ، و بـالـتالـي غـیر مـسموع. غـولـیفیر یـمكن أال یـسمع مـا یـقولـه الـلیلیبوتـیانـیین . نـفس الشـيء ، 
فـي األغـلب یـمكن أن یـكون صـحیحا مـن أجـل الـبروبـدیـنجناج ، الـذیـن هـم أطـول بعشـرة مـرات مـن البشـر . إن جـملهم سـتكون 

 . ( 540s تحدي ) . أبطأ أیضا بمائة مرة

 *    * 

الـضوء هـو مـوجـة كـما سـنكتشف الحـقا . بـالـنتیجة الـضوء الـذي یـصل لـألرض مـن الـفضاء ینكسـر عـندمـا یـدخـل الـغالف 
الـجوي .هـل یـمكنك إثـبات أنـه نـتیجة لـذلـك تظهـر الـنجوم أعـلى بـعض الشـيء فـي الـسماء الـلیلیة عـما هـي عـلیه فـعال ؟ ( تحـدي 

 ( 541e

 *    * 

ما هي أعلى األمواج البحریة ؟ هذا السؤال تم البحث فیه منهجیا فقط مؤخرا  ، باستخدام األقمار الصناعیة ( المرجع 232) 

الـنتیجة الـمدهـشة هـي أن أمـواج البحـر بـارتـفاع m 25 و أكـثر هـي شـائـعة : هـناك بـعض مـن مـثل هـذه األمـواج فـي الـمحیط عـند 
أي وقتـ معـین . هذـه النـتیجة تؤـكدـ القـصص النـادرة عاـیشـها رباـبنـة سفـن و شرـحوـا سبـب العـدیدـ منـ السـفن التـي غرـقتـ بال 

سبب واضح .   

المبحـرون / راكـبي األمـواج  بـالـتالـي یـحصلون عـلى الـعدیـد مـن الـفرص لـیركـبوا أمـواجـا بـارتـفاع 30m . ( الـرقـم الـقیاسـي 
الـحالـي هـو أدنـى قـلیال مـن هـذا االرتـفاع  . لـكن ربـما األمـواج األكـثر أهـمیة  فـي اإلبـحار هـي تـلك الـعائـدة لــبوروروكـا ،وهـي 
سـلسلة مـن أمـواج 4m الـتي تتحـرك مـن البحـر إلـى نهـر األمـازون كـل ربـیع ، ضـد تـدفـق النهـر . و هـذه األمـواج یـمكن أن 

تمتطى لعشرات الكیلومترات .  

 *    * 

 !

الشكل 226 الظالل تبین انكسار الضوء 

مـن الـمدهـش أن كـل سـطح مـائـي لـه أمـواج ، حـتى إذا كـانـت تـبدو مسـطحة بـشكل كـامـل . بـالـنتیجة فـإن درجـة الحـرارة المنتهـیة 
لـلماء ، فـإن سـطحه لـه بـعض الـخشونـة : هـناك أمـواج شـعریـة حـراریـة . مـن أجـل الـماء ذو الـتوتـر السـطحي الـبالـغ mPa 72 فـإن 
الـخشونـة الـنوعـیة عـند الشـروط االعـتیادیـة هـي nm 0.2 . هـذه األمـواج الـشعریـة الحـراریـة ، قـد تـم تـوقـعها مـنذ عـدة قـرون ،                   

و التي لوحظت فقط مؤخرا . ( المرجع 233 )  

 *    * 

كـل األمـواج تـكون مخـمدة ، فـي الـنهایـة . هـذا األثـر غـالـبا یـتبع الـتردد . هـل یـمكنك إعـطاء تـأكـید لهـذه الـتبعیة فـي حـال الـصوت 
 . ( 542 s التحدي ) في الهواء ؟

 *    * 



 ( 543e التحدي ) ( جرب ذلك ) عندما تعمل ثقبا بواسطة إبرة في ورقة سوداء ، الثقب یمكن أن یستخدم كعدسة مكبرة

الـحیود نـاتـج عـن تـأثـیر الـعدسـة . بـالـمناسـبة ، حـیود الـضوء بـواسـطة الـثقوب ، لـوحـظ مـن قـبل فـرانشـیسكو غـریـمالـدي فـي الـقرن 
الـسابـع عشـر وقـد اسـتنتج بـشكل صـحیح أن الـضوء هـو مـوجـة . إن قـیاسـاتـه نـوقشـت الحـقا مـن قـبل نـیوتـن و الـذي صـرف الـنظر 

عنها بشكل خاطئ ، ألنها ال تطابق معتقداته .  

 *    * 

 ضـع كـأسـا فـارغـا قـرب مـصباح بـحیث أن أسـفل / قـعر الـكأس یـبقى فـي الـظل . عـندمـا تـمأل الـكأس بـالـماء ، بـعض مـن الـقعر 
سـیبدو مـضاءا ، بسـبب انـكسار الـضوء مـن  الـمصباح ، كـما هـو مـبین فـي الـشكل 226 . و نـفس الـتأثـیر یـسمح لـنا بـبناء الـعدسـات 

. االنكسار بالتالي هو أساس العدید من األدوات الضوئیة ، مثل المنظار أو المجهر ( المجلد III  ، صفحة 123 )  

 *    * 

 ( 545s تحدي )   هل أمواج الماء طوالنیة أم عرضانیة ؟

 *    * 

ســرعــة أمــواج الــماء تحــد مــن ســرعــة الــسفن . إن الــسفینة الســطحیة ال یــمكنها الحــركــة ( كــثیرا ) أســرع مــن حــوالــي 

 حـیث l ، g = 9.8 m/s2  هـو طـول الـمركـب و 0.16 هـو عـدد محـدد تجـریـبیا یـسمى عـدد فـرود الحـرج 
 l ) إلـى الـبط( vcri = 13 m/s یـعطي l=100 m ) و هـذه الـعالقـة صـالـحة مـن أجـل كـل الـمراكـب ، مـن الـناقـالت الضخـمة
0.3= یـعطي vcri = 0.7 m/s ) السـرعـة الحـرجـة هـي سـرعـة الـموجـة ذات نـفس طـول الـموجـة الـتي لـلسفینة . فـي الـحقیقة 
الـسفینة المتحـركـة عـند سـرعـات أعـلى مـن الـقیمة الحـرجـة هـي مـمكنة و لـكن تـتطلب طـاقـة أكـثر بـكثیر . ( السـرعـة األعـلى هـي 

أیضا ممكنة إذا كانت السفینة تركب موجة ) .  

  ( 546 s تحدي ) كم یبعد الرقم القیاسي لسباحة الصدر األولمبي عن القیمة الحرجة ؟

أكـثر الـحیوانـات الـمائـیة و الـسفن هـي أسـرع عـندمـا تسـبح أسـفل السـطح – حـیث الحـد نـاتـج عـن األمـواج  غـیر مـوجـود – عـما 
عـلیه عـندمـا تسـبح عـلى السـطح . مـثال ، الـبط یـمكن أن یسـبح بسـرعـة تـبلغ ثـالث مـرات تـحت الـماء  عـن سـرعـة سـباحـتها عـلى 

السطح .  

 *    * 

سرعة المجموعة ألمواج الماء ( في المیاه العمیقة ) هي أقل من سرعة قمم الموجة اإلفرادیة و هذا ما یعرف بسرعة الطور  

بـالـنتیجة عـندمـا مجـموعـة قـمم الـموجـة تـنتقل ، ضـمن المجـموعـة فـإن الـقمم تتحـرك مـن الخـلف لـألمـام :وهـي تظهـر فـي الخـلف               
و تنتقل لألمام و بعدها تفنى في األمام . و سرعة المجموعة ألمواج الماء هي أخفض من سرعتها الطوریة . 

 *    * 

یـمكننا سـماع البحـر عـن بـعد أو الـطریـق السـریـع الـبعید بـشكل أكـثر وضـوحـا فـي الـمساء عـما هـو عـلیه فـي الـصباح . هـذا األثـر 
نـاتـج عـن االنـكسار . سـرعـة الـصوت تـزداد مـع درجـة الحـرارة . و فـي الـمساء تـبرد األرض بـشكل أسـرع مـن الـهواء فـوقـها                
و بـالـنتیجة الـصوت الـذي یـغادر األرض و یـنتقل ألعـلى ینكسـر لـألسـفل مـما یـؤدي إلـى مـسافـة سـماع أطـول  فـي الـمساء و فـي 
الـصباح عـادة الـهواء یـكون بـارد فـي األعـلى و دافـئ فـي األسـفل . و الـصوت ینكسـر لـألعـلى و الـصوت الـبعید ال یـمكن أن یـصل 
للمستمع على األرض . و االنكسار بالتالي یقتضي أن الصباح هو أكثر هدوءا و أننا یمكن أن نسمع أصواتا ابعد في المساء  

الـفیلة تسـتخدم وضـعیة الـصوت خـالل الـمساء لـالتـصال مـع بـعضها عـلى مـسافـات أكـثر مـن km 10 . ( وهـي أیـضا تسـتخدم 
الصوت في األرض لالتصال ولكن لهذا قصة أخرى ؟).  

 *    * 



     االنـكسار أیـضا یـقتضي أن هـناك قـناة صـوتـیة فـي الـمحیط ، و واحـدة فـي الـغالف الـجوي . سـرعـة الـصوت تـزداد مـع درجـة 
الحـرارة ، و تـزداد مـع الـضغط , و عـند عـمق 1km فـي الـمحیط  أو عـند ارتـفاع km 17-13 فـي الـغالف الـجوي ( الـذي هـو 

قمة أعلى  

الـغیوم الـركـامـیة أو بـشكل مـكافـئ فـي مـنتصف طـبقة األوزون ) یـكون لـلصوت سـرعـة أصـغریـة . بـالـنتیجة الـصوت الـذي یـنطلق 
مـن ذلـك المسـتوى و یـحاول الـمغادرة یـتم إعـادتـه إلـى نـقطة االنـطالق . و الـحیتان تسـتخدم هـذه الـقناة الـصوتـیة لـالتـصال مـع 
بـعضها الـبعض بـواسـطة أغـانـي جـمیلة ، هـل  یـمكنك إیـجاد تـسجیالت لهـذه األغـانـي عـلى اإلنـترنـت ( تحـدي e 547) إن الـجهات 
الـعسكریـة تسـتخدم بـنجاح الـمیكروفـونـات الـموضـوعـة عـلى بـالـونـات فـي قـناة الـغالف الـجوي لـالسـتماع لـالنـفجارات الـنوویـة        

( المرجع 234 ) .  

فـي الـحقیقة تـجارب الـصوت المجـراة مـن قـبل الـعسكریـین هـي السـبب الـرئیسـي الـذي یـجعل الـحیتان تـصاب بـالـصمم و تـفقد 
قـدرتـها عـلى الـتوجـه ، و تـتوجـه منتحـرة صـوب الشـطآن . الـتجارب الـمشابـهة فـي الـهواء عـلى الـمناطـید عـالـیة االرتـفاع غـالـبا 

یظن خطا أنها أطبقا طائرة كما في حادثة روزویل الشهیرة .  

 *    * 

أیـضا الـحیوانـات الـصغیرة تـتواصـل بـواسـطة األمـواج الـصوتـیة . فـي عـام 2003 وجـد أن سـمك الـرنـكة یـتواصـل بـاسـتخدام 
ضـجیج یـنتجه بـإطـالق ریـح مـنه و عـندمـا یخـرج الـریـح فـإن الـغاز یـشكل  صـوت طـقطقة الـذي طـیفه الـترددي یـصل إلـى 20 

kHz . و یمكن للمرء حتى أن یستمع لتسجیالت هذا الصوت على اإلنترنت . تفاصیل االتصال مثل  

 !

الشكل 227 موجة صنعیة كاذبة / مخادعة  ممثلة – مشكلة في خزان ماء 

كـفرق بـین الـذكـور و اإلنـاث و الـتي مـا تـزال تـدرس . مـن الـممكن أن األصـوات أیـضا یـمكن أن تسـتخدم مـن قـبل الـمفترسـات 
لكشف سمك الرنكة و بالتالي یمكن حتى أن تستخدم مستقبال من أجل مراكب الصید  

 *    * 

هـل الـنباتـات تـنتج أصـواتـا ؟  نـعم الـعدیـد مـن الـنباتـات ، بـما فـیها أشـجار الـصنوبـر ، و أشـجار أخـرى مـعلوم أنـها تـنتج أمـواج فـوق 
صـوتـیة مـنخفضة االسـتطاعـة عـندمـا تـنقل الـنسغ ، و نـباتـات أخـرى مـثل الـذرة تـنتج صـوتـا مـسموعـا مـنخفض االسـتطاعـة فـي 

جذورها . 

هـل الـنباتـات حـساسـة لـلصوت ؟ نـعم إنـها كـذلـك . إن عـددا كـبیرا مـن الـنباتـات ، الـتي تـتضمن نـباتـات الـطماطـم ، تحـرر الـطلع 
عـندمـا تـحفز بـتردد صـوتـي یـصدر عـن نـاقـالت  الـطلع / مـلقحات ( مـؤبـراتـها ) لـها  ، فـي نـباتـات أخـرى بـما فـیها الـذرة ثـانـیة ، 

الجذور یبدو أنها تنمو في اتجاه مصادر صوت معینة .  

لكن هل النباتات تتوصل مع بعضها بالصوت ؟ هناك إمكانیة بعیدة أن مجموعات الجذور تؤثر على بعضها البعض بهذا 
الشكل و األبحاث ما تزال جاریة . حتى اآلن ال یوجد دلیل على  ذلك . ربما   یمكنك القیام باكتشاف ، و قفزة لالنطالق 

   ( 548 ny تحدي ) بحقل الصوتیات النباتیة ؟



 *    * 

فـي الـبحار ذات الـریـاح ، فـإن قـمم الـموجـة الـبیضاء لـها الـعدیـد مـن الـتأثـیرات الـمهمة  . یـنبع الـضجیج مـن الـفقاعـات الـمائـیة  
الـصغیرة المتفجـرة و الـمتشكلة  . إن ضـجیج األمـواج فـي البحـر الـمفتوح بـالـتالـي هـو تـنضد لـلعدیـد مـن االنـفجارات الـصغیرة و 
بـنفس الـوقـت الـقمم الـبیضاء هـي أحـداث حـیث البحـر یـمتص ثـانـي أكسـید الـكربـون مـن الـغالف الـجوي و بـالـتالـي یـخفض الـدفـیئة 

الكونیة .  

 *    * 

إن مـا یـعرف بـاألمـواج الـمخادعـة – أیـضا تـعرف بـاألمـواج الـوحشـیة أو الـمرعـبة و هـي أمـواج وحـیدة فـي البحـر الـمفتوح 
بـارتـفاع وحشـیة أو الـمرعـبة و هـي أمـواج وحـیدة فـي البحـر الـمفتوح بـارتـفاع 30m الـتي تظهـر فـجأة بـین األمـواج األخـفض 
بـكثیر ، والـتي كـانـت ظـاهـرة مـحیرة لـعقود . لـفترة طـویـلة لـم یـكن مـن الـواضـح فـیما إذا كـانـت هـذه األمـواج تحـدث فـعال . فـقط 
تـقاریـر مـتفرقـة مـن قـبل ربـایـنة الـسفن و  الـسفن الـغارقـة أشـارت إلـى وجـودهـا . أخـیرا مـن عـام 1995 و مـا بـعد ، بـدأت 

المراقبات تؤكد وجودها . أحد أسباب الشك بذلك كان آلیة تشكلها التي بقیت غیر واضحة . 

لـكن الـتجارب مـن عـام 2010 و مـا بـعد وسـعت الـفهم عـن األمـواج الـمائـیة غـیر الخـطیة . و هـذه الـتجارب أكـدت أوال أنـه تـحت 
شـروط مـثالـیة ، فـإن أمـواج الـماء تـبدي أیـضا مـا یـعرف بحـلول الـمتنفس أو الـتركـیز غـیر الخـطي . أخـیرا فـي عـام 2014 عـمل 
شـبشوب و فـینك عـلى بـیان بـواسـطة تـقنیة تجـریـبیة ذكـیة اسـتنادا إلـى االنـعكاس الـزمـني أن الـتركـیز غـیر الخـطي – بـما فـیها 
األمـواج الـمخادعـة یـمكن أن تظهـر فـي أمـواج مـائـیة غـیر مـنتظمة بـمطال أصـغر بـكثیر ( الـمرجـع236   ) و كـما یشـرح أمـین 

شبشوب فإن فیدیو اإلثبات یبدو مثل المبین في الشكل 227  

 *    * 

  ( 549s تحدي ) لماذا یوجد العدید من الثقوب الصغیرة في أسقف العدید من غرف المكاتب ؟

 *    * 

  ( 550 ny تحدي ) أي القیم الفیزیائیة القابلة للقیاس تحدد طول موجة األمواج المائیة الصادرة عندا یرمى حجر في بركة ؟

 *    * 

یورد یاكوف بیرلمان المسائل األربعة التالیة في كتاب مسائل الفیزیاء الممتعة .( المرجع 2 ) 



حجر یسقط في بحیرة ینتج أمواجا دائریة . ما هو شكل األمواج  المنتجة بواسطة حجر یرمى في نهر ، حیث 1.
   ( 551 s تحدي ) یتدفق الماء ؟

هل من الممكن بناء عدسة للصوت ، بنفس الشكل الذي تبنى به عدسات للضوء . ماذا ستبدو علیه مثل هذه 2.
   ( 552 s تحدي ) العدسة ؟

.3    ( 553 s تحدي ) ما هو الصوت الذي یسمع داخل صدفة ؟

الضوء یستغرق حوالي سبعة دقائق لیصل من الشمس لألرض ما هي نتیجة ذلك على توقیت شروق الشمس ؟              4.
   ( 554 s تحدي )

 *    * 

نوعیا ، صوت شخص یتحدث ینتج تغیر في الضغط یبلغ mPa 20  في األذن . كیف یمكن تحدید هذه القیمة ؟ ( تحدي 
 . ( 555ny

األذن في الواقع جهاز حساس . كما ذكرنا فإن أكثر حاالت ثدییات البحر مثل الحیتان ، التي تسبح للشاطئ هي بسبب 
مشاكل في آذانها  

:عادة بعض األجهزة العسكریة ( إما إشارات السونار أو االنفجارات ) قد دمرت آذانها و أصبحت صماء و فقدت قدرتها 
على التوجه . 

 *    * 

لماذا أذن البشر المبینة في الشكل 228   هي معقدة جدا ؟ الجزء الخارجي ، الصیوان أو األذن الخارجیة تركز ضغط 
الصوت على غشاء الطبل و تنتج ربح یساوي ثالثة دیسیبل . غشاء الطبل أو الطبل مصنوع بحیث أنه دائما یهتز بنمط 

أساسي و بالتالي بدون أي عقد . غشاء الطبل له رنین ( واسع جدا ) عند kHz 3  في المنطقة حیث تكون األذن أكثر 
حساسیة . الطبل ینقل حركته باستخدام عظیمات السمع / المطرقة و السندان في األذن الداخلیة و هذه اآللیة بالتالي تحول 

أمواج الهواء إلى أمواج مائیة في األذن الداخلیة ، حیث یتم كشفها . إن مردود / فعالیة هذا التحویل یتم بشكل مثالي 
باستخدام لغة نظریة األمواج ، العظیمات السمعیة ، قبل كل شيء هي محوالت  ممانعة . لماذا تحول األذن أمواج الهواء 

إلى أمواج مائیة ؟ ألن الماء یسمح بتشكیل كاشف أصغر من كاشف الهواء . هل تستطیع أن تشرح لماذا ؟ ( تحدي 
 (556ny



 !

الشكل 228 األذن البشریة  

 *    * 

إن مـا تـحت الـصوت ، هـو صـوت غـیر مـسموع تـردده أقـل مـن Hz 20 هـو مـوضـوع حـدیـث فـي الـبحث . فـي الـطبیعة  مـا تـحت 
الـصوت  یـصدر عـن الـزالزل ، الـثورانـات الـبركـانـیة ، الـریـح ، الـرعـد ، الشـالالت ، الـنیازك و ركـوب األمـواج . إن حـركـة 
األنـهار الجـلیدیـة  ، الـزالزل البحـریـة ، االنهـیارات ، و الـعواصـف الـجیومـغناطیسـیة أیـضا تـصدر مـا تـحت الـصوت ( الـمرجـع 

237) . و المصادر البشریة تشمل إطالق الصواریخ ، المرور ، محركات الوقود و ضواغط الهواء .  

مـن الـمعلوم أن الشـدات الـعالـیة لـما تـحت الـصوت تـؤدي إلقـیاء أو اضـطرابـات فـي حـاسـة الـتوازن ( dB 140 أو أكـثر لـمدة 
دقیقتین ) و حتى الوفاة (dB 170 لمدة عشرة دقائق ) . إن تـأثیرات الشدة األخفض على الصحة البشریة غیر معلومة . 

ما تحت الصوت یمكن أن ینتقل عدة مرات حول العالم قبل أن یفنى كما بیّن انفجار بركان كراكاتو في عام 1883 . 

بـواسـطة كـواشـف مـا تـحت الـصوت الحـدیـثة ، ركـوب أمـواج البحـر یـمكن أن یـكشف عـلى بـعد مـئات الـكیلومـترات . و ركـوب 
أمـواج البحـر یـؤدي إلـى هـمهمة ثـابـتة لقشـرة األرض بـترددات mHz 7 & 3  و شـبكة مـا تـحت الـصوت الـعالـمیة تسـتخدم 
لـكشف اخـتبارات األسـلحة الـنوویـة ، و الـزالزل و الـثورانـات الـبركـانـیة و یـمكن أن تـكشف الـنیازك . و فـقط بـشكل نـادر جـدا فـإن 

  . (can-ndc.nrcan.gc.ca/is_infrasound.en.php أنظر ) النیازك یمكن أن تسمع بواسطة األذن البشریة

 *    *   

  



الطریقة المستخدمة الستنتاج األمواج الجیبیة المحتواة في إشارة ، موضح في الشكل 205 ، یعرف بتحویل فورییه و هي 
ذات أهمیة في كل العلوم و التكنولوجیا . في أعوام 1980s ، فإن التعمیم المهم أصبح شائعا ، یسمى تحویل المویجة . 

وعلى عكس تحویالت فورییه فإن تحویالت المویجة تستخدم لضغط الصور المخزنة رقمیا في طریقة فعالة ، لتشخیص 
مشاكل العنفات في الطائرات ، و في العدید من التطبیقات األخرى ( مرجع 238 ) .  

 !

الشكل 229 موجة الصدمة تتشكل بواسطة جسم في حركة األمواج فوق الصوتیة تؤدي إلى دوي صوتي الذي یتحرك عبر 
الهواء ، و یمكن أن یصبح مرئیا بواسطة تصویر شلیرن أو بواسطة تكاثف مائي  

إذا كنت تحب التحدیات الهندسیة ، هذا واحد مازال مفتوحا . كیف یمكن للمرء أن یصع نظام قوي و فعال الذي یحول طاقة 
  ( 557 r تحدي ) أمواج البحر إلى كهرباء ؟

 *    *   

إذا كنت مهتما بأمواج المحیط ، ربما أیضا تسمتع بعلم المحیطات  

  oceanworld.tamu.edu من أجل مقدمة عن ذلك ، أنظر كتب المصدر  المفتوح في

 *    *   

ما هي أصغر بنیة في الطبیعة التي لها أمواج ساكنة في سطحها   ؟ األكبر ؟  

 *    *    

في وصفنا لألجسام الممتدة ، افترضنا أن كل بقعة من الجسم یمكن أن تتابع بشكل منفصل عبر حركته . هل هذا االفتراض 
  ( 558 r تحدي ) مبرر ؟ ما الذي سیحدث إذا لم یكن كذلك ؟



 !

الشكل 230 اآلثار التي خلف المركب و خلف بجعة ، و طریقة استنتاج الشكل  

 *    *    

النوع الخاص من األمواج التي تظهر في االنفجارات و الطیران فوق الصوتي : أمواج الصدمة . في موجة الصدم ، فإن 
الكثافة أو الضغط  لتغیرات الغاز الفجائیة ، على مسافات تبلغ بضع ملیمیترات . إن دراسة أمواج الصدم هو مجال بحث 

بنفسه ، أمواج الصدم تحدد طیران الطلقات ، لسع السیاط و تأثیرات المتفجرات .  

 حول جسم یتحرك بسرعة فوق صوتیة ، فإن أمواج الصوت من مخروط ، كما هو مبین في الشكل 229 . عندما یتجاوز 
المخروط مراقبا على األرض ، فإن المخروط یعطي صوتا عالیا . ما هو الشيء المعروف بشكل أقل  بكون الدوي یمكن 
تضخیمه . إذا تسارعت طائرة عبر حاجز صوتي ، فإن بعض المراقبین على األرض سیسمعون دویین أو حتى ما یعرف 
بالدوي العالي  ألن المخاریط من سرعات متعددة یمكن أن تتراكب عند بقع معینة على األرض ( مرجع 239 ) . الطائرة 
التي تقوم بمناورات متعددة ، مثل المنحني عند سرعة عالیة ، یمكن حتى أن تنتج دوي عالي یمكن أن تدمر النوافذ ، طبل 
األذن ، و تؤدي إلى رض ، خاصة عند األطفال . لسوء الحظ ، هي تنتج بانتظام عمدا من قبل ربابنة الطائرات العسكریة 

المحبطین في أماكن متعددة من العالم . 

 *    *    



ما هو الشيء المشترك بین البجع الذي یسبح و السفن ؟ األثر الذي تتركه خلفها . بالرغم  من التشابه ، هذه الظاهرة لیس لها 
عالقة مع الدوي الصوتي . في الحقیقة ، فإن زاویة األثر هي نفسها من أجل البط و السفن : الزاویة مستقلة عن السرعة 

التي تنتقل بها أو الحجم للجسم المتحرك شریطة أن الماء عمیق كفایة .  

كما شرحنا أعاله ، فإن أمواج الماء في المیاه العمیقة تختلف عن األمواج الصوتیة : إن سرعة المجموعة لها هي نصف 

! بین التردد الزاوي و  السرعة الطوریة ( صفحة 294   ) . ( هل یمكنك استنتاج هذا من  عالقة التشتت 
شعاع الموجة ، الصالحة من أجل المیاه العمیقة ؟ )  

أمواج الماء ستتداخل حیث أكثر الطاقة تنقل و بالتالي حول سرعة المجموعة ( التحدي e 559 ) . لهذا السبب في المخطط 
المبین في الشكل 230 ، فإن قطر  كل دائرة موجة هي دائما نصف مسافة النقطة في أقصى الیسار O إلى القمة A . نتیجة 

نصف زاویة قمة االثر تخضع للقانون   

 !

ایضا یبین الشكل 230 استنتاج أن المنحنیات التي تشكل نموذج الموجة لألثر باستخدام الهندسة البسیطة ( المرجع 240) 

من األساسي مالحظة أن زاویة األثر الثابتة صالحة فقط في المیاه العمیقة أي فقط في الماء الذي هو أعمق بكثیر من طول 
موجة األمواج الموجودة , بمعنى آخر ، من أجل عمق معین ، فإن األثر یملك شكل ثابت   فقط لسرعة المصدر العظمى . 

من أجل سرعات عالیة فإن أسهم زاویة األثر و النموذج داخل  تغیرات األثر .  

 *    *      

الخفافیش تطیر  في اللیل باستخدام تحدید الموقع بالصدى . الدالفین أیضا أیضا تستخدمه . السونار ، المستخدم من قبل 
مراكب صید السمك للبحث عن السمك تنسخ نظام الدالفین . و الشي األقل معرفة هو أن البشر لدیهم نفس المقدرة ( المرجع 

241 ) . هل حاولت قط أن تحدد الموقع بالصدى لجدار في غرفة مظلمة كلیا ؟ سوف تدهش كم هي سهولة إجراء هذا . 
فقط اضرخ بصوت مرتفع ، أو اصفر بضجیج عال الذي یتوقف فجاة ،  و استمع للصدى . هل ستكون قادرا على تحدید 

  ( 560 e تحدي ) . موقع الجدران بشكل موثوق

 *    *    

الطیور تغني . إذا كنت ترید دراسة كیف یحدث هذا ، انظر إلى فیلم األشعة السینیة المعبر لطیر یغني و الموجود في 
  www.indiana.edu/~songbird/multi/cineradiography _index

 *    *    

http://www.indiana.edu/~songbird/multi/cineradiography


كل سولیتون هو بنیة أحادیة البعد . هل توجد مثیالتها ثنائیة البعد . هذه القضیة كانت مفتوحة لعدة سنوات . أخیرا في عام 
1988 وجد  بویتي ، مارتینا و بیمبینللي أن معادلة تطور معینة التي تعرف بمعادلة دایفي – ستیوارتسون یمكن أن یكون 

لها حلول المتوضعة في بعدین . هذه النتائج تم تعمیمها من قبل فوكاس و سانتیني و عممت أكثر من قبل هایتارینتا و 
هیروتا  

مثل هذا الحل یعرف الیوم بالدورمیون . الدورمیونات هي صدمات المتوضعة في بعدین و یمكن أن تتحرك بدون أن تختفي 
عبر االنتشار ، في أنظمة غیر خطیة . المثال مبین في الشكل 231 و لكن حتى اآلن لم یلحظ  مثل هذا الحال في 

التجارب ،وهذا هو أحد التحدیات التجریبیة المهمة التي بقیت مفتوحة في العلم غیر الخطي .  

 *    *    

    

 !

الشكل 231 الحركة المحسوبة للدورمیون عبر طبقة أساسي ذات بعدین  

أمواج الماء لم تفقد أهمیتها حتى الیوم . قبل كل شيء ، الحلول ثنائیة البعد ألمواج الماء السولیتونیة بقیت موضوع بحث  

التجارب هي بسیطة ، و الریاضیات معقدة و القضایا هذه مثیرة . و في البعدین ، القمم یمكن حتى أن تشكل نماذج سداسیة 
األضالع . و المعادلة المرتبطة بذلك لألمواج الضحلة ، تعمیم لمعادلة كورتفیج – دو فریس ذات البعدین تعرف بمعادلة 

Kadometsev- Petviashvili . و هي تؤدي إلى العدید من األمواج المائیة غیر العادیة التي تتضمن األمواج 
cnoidal ، السولیتونات و الدورمیونات وبعضها مبین في الشكل 232 . إن قضیة فیما إذا كانت النماذج المتعامدة 

الموجودة ما تزال مفتوحة و المعادالت الدقیقة و الحلول من أجل  أمواج الماء العمیقة هي أیضا مجهولة .  

من أجل الماء المتحرك ، األمواج حتى أكثر تعقیدا حتى و تبدي ظواهر واضحة مثل تأثیر دوبلر و هي أقل وضوحا مثل 
الثقوب أي الموجة المشكلة بواسطة المد و الجزر الوارد في نهر ، و التوابع البسیطة الالحقة . حتى الظواهر الشائعة مثل 

موجة الماء ما تزال مجال بحث . ( المرجع 243 ) .        

 *    *    

كیف النغمة المنتجة بواسطة النفخ في زجاجة تتبع للبعد ؟ من أجل الزجاجات التي هي بحجم كبیر ، التردد f ، ( المرجع 
  : ( 561 ny تحدي )  للزجاجة V 244 ) ما یعرف بالتجویف الطنیني وجد أنه یتبع للحجم



 !

حیث c سرع الصوت ، A مساحة الفتح و L طول عنق الزجاجة ( تحدي e 562 ) . هل العالقة تتفق مع القیاسات ؟  

في الحقیقة ، إنتاج النغمة هو عملیة معقدة و یوجد كتب متخصصة حول الموضوع ( المرجع 245 ) مثال عند زیادة النفخ 
فإن الساكسفون ینتج توافقیة ثانیة ، أوكتاف ، حیث  الكالرینت تنتج توافقیة ثالثة ، خماسیة ( بشكل أكثر دقة ثنائي عشریة)  



 !

الشكل 232  األمواج المائیة غیر العادیة  في الماء الضحل : ( األعلى ) في خزان ماء تجریبي و في عاصفة في كارولینا 
الشمالیة ( األسفل ) موجة سنویدیة تقریبا نقیة قرب باناما و اثنتین من مثل هذه األمواج تعبر إیل دو ریه .  

لماذا هذه هي الحال ؟ النظریة هي معقدة ، و لكن النتیجة بسیطة : األدوات التي تزید المقطع العرضي على طول األنبوب 
مثل االبواق ، الترومبیت ، المزامیر أو الساكسفون ، زیادة النفخ لألوكتافات . من أجل اآلالت الهوائیة التي لها أنبوب 
أسطواني ( في األغلب ) ، فإن أثر زیادة النفخ یعتمد على آلیة تولید النغمة . الفلوت یرفع النفخ إلى األوكتاف ، ولكن 

الكالرینت إلى الثنائي عشریة .  

 *    *    



العدید من الجمل الصوتیة ال تنتج فقط توافقیات و لكن أیضا تحت توافقیات . و هناك طریقة بسیطة لمراقبة إنتاج تحت 
التوافقیات : غني و أذنیك تحت الماء ، في حوض الحمام . تبعا للهواء المباقي في أذنیك ، یمكنك سماع تحت التوافقیات   

لصوتك الخاص . األثر هو خاص تماما .  

 *    *    

إن أصل الصوت للمفاصل المتشققة ، مثال براجم األصابع هو أحجیة معروفة جیدا . كیف یمكنك اختبار بأن    المقولة  
  ( 563 e التحدي ) ناتجة عن التكهف ؟ ما الذي ستفعله لتجد هذا بشكل محدد ؟

 *    *    

عندما یحفر ثقب بعمق كیلومتر في األرض و الصوت في قعر الحفرة یجب المرء األرض العمیقة مملوءة بصوت منخفض 
المستوى ، منخفض التردد . و  أدوار االهتزاز یمكن أن تكون أطول من 300s أي بترددات منخفضة إلى mHz 3 و إن 

أكثریة األصوات ناتجة عن أمواج المحیط . و األصوات معدلة في التردد بواسطة تـأثیرات غیر خطیة و یمكن كشفها حتى 
في اسفل البحر و في منتصف القارات . و هذه األصوات اآلن تستخدم بانتظام للبحث عن النفط و الغاز . و إن أصول 

الحزم الصوتیة الخاصة ما تزال موضوع بحث ، البعض یمكن أن یرتبط بالغالف الجوي أو حتى حركة الماغما / الصهارة  
في  الغطاء و في البراكین .  

 *    *    

كل األطفال یبكون . أظهرت األبحاث  أن أصواتهم مكونة من اربعة نماذج أساسیة . وقد تبین ان تركیب النماذج األربعة 
یعتمد على اللغة األم حتى بالنسبة لألطفال المولودین حدیثا .  

 *    *    

من بین الخبرات الصوتیة األكثر تأثیرا هي أداء الغناء للتنسورات المعاكسة , وحتى الذكور الذین یغنون سوبرانو أعلى              
و إذا كان لدیك الفرصة لسماع هذا ال تفوت هذه الفرصة .  

ملخص حول األمواج و االهتزازات  

في الطبیعة ، بعیدا عن حركة األجسام ، نالحظ أیضا حركة األمواج . و مجموعات األمواج غالبا تستخدم كإشارات .  

األمواج لها طاقة ، كمیة حركة و كمیة حركة زاویة . و األمواج توجد في األجسام الصلبة ، السوائل و الغازات و ایضا 
طالما موجودة على  أسطح الفصل للمادة    . األمواج یمكن أن تتداخل ، تحید / تنحرف ، تنكسر ، تتشتت ، و تتخامد و إذا 

كانت عرضیة یمكن أن تستقطب . األمواج الفردیة أي األمواج التي لها قمة واحدة  هي حالة خاصة من األمواج في 
األوساط ذات التشتت غیر الخطي الخاص .  

االهتزازات  هي حالة خاصة من األمواج و عادة هي أمواج ساكنة و االهتزاز و األمواج فقط تظهر في أنظمة ممتدة  

الفصل الحادي عشر  

هل األجسام الممتدة موجودة ؟  - حدود االستمراریة  

لقد ناقشنا للتو حركة األجسا الممتدة , ووجدنا أن كل األجسام الممتدة سواء كانت صلبة ، أو سائلة تبدي حركة موجیة . و 
لكن هل األجسام الممتدة فعال موجودة في الطبیعة ؟  و من الغریب حقا أن هذا السؤال كان أحد األسئلة التي نوقشت بشكل 

واسع في الفیزیاء . عبر القرون ، لقد عاود الظهور مرات و مرات ، في كل تقدم في وصف الحركة : إن الجواب قد تغیر   

بین التأكید و النفي . و العدید من المفكرین سجنوا و  العدید منهم حوكموا ، من أجل إعطاء إجابات لیست صحیحة سیاسیا! 
و في الحقیقة هذه القضیة تظهر في حیاتنا الیومیة . 

الجبال و الفراكتاالت  



  عندما نتسلق جبال  فإننا نتابع حدود شكله . عادة نصف هذا الخط الخارجي بأنه سطح منحني ذو بعدین . ولكن هل هذا 
صحیح ؟ هناك إمكانیات بدیلة  . الشكل الشائع هو فكرة أن الجبال یمكن أن یكون لها أسطح فراكتالیة . و الفراكتال یعرف 
من قبل بینوا ماندلبرو كمجموعة  مشابهة لنفسها تحت عدد معدود و لكن ال نهائي من قیم التكبیر . و قد صادفنا للتو خطط 

فراكتاالت . ( صفحة 54 ) وكمثال على خوارزمیة لبناء سطح فراكتال ( عشوائي ) مبین في الطرف األیمن من الشكل 
233 ( المرجع 246 ) . 

و هو ینتج اشكال التي تبدو مشابهة بشكل ملحوظ  للجبال الحقیقیة . والنتائج هي حقیقیة جدا بحیث أنها تستخدم في أفالم 
هولیود . و إذا كان هذا الوصف صحیحا ، فإن الجبال یجب أن تكون ممتدة و لكن لیست مستمرة .  

لكن الجبال یمكن أیضا أن تكون فراكتاالت من أنواع مختلفة كما هو مبین في الطرف األیسر من  الشكل 233 .  

أسطح الجبال یمكن أن یكون لها عدد ال نهائي من الثقوب الصغیرة و األصغر . في الحقیقة ، یمكننا أیضا أن نتخیل أن 
الجبال توصف باشكال ثالثیة البعد من الطرق األیسر للشكل . و الجبال یمكن أن تكون بالتالي نوع من الجبنة السویسریة 

الریاضیة .  

هل یمكن تصمیم تجربة لتقرر فیما إذا كانت الفراكتاالت تعطي الوصف الصحیح للجبال ؟ ( التحدي 564s )   لحل هذه 
القضیة فإننا ندرس ألواح الشوكوال ، العظام ، األشجار و فقاعات الصابون .  

هل یمكن للوح الشوكوال أن یدوم لألبد ؟  

أي طفل یعلم كیف یجعل لوح الشوكوال یدوم لألبد : كل نصف البقیة كل یوم . لكن هذه الطریقة فقط تعمل إذا كانت المادة 
ذات مقیاس ثابت . بمعنى آخر الطریقة تعمل فقط إذا كانت المادة إما فراكتال ، كما یمكن بالتالي أن تكون ثابتة المقیاس من 

أجل مجموعة متقطعة من عوامل تغییر الحجم ، وفي هذه الحالة ستكون ثابتة المقیاس من أجل أي عامل تغییر حجم . أي 
حالة تطبق في الطبیعة ؟  

 !

الشكل 233 األراضین ( یسار ) و الجبال ( یمین ) یمكن أن تكون فراكتاالت ، من أجل الجبال هذا التقریب غالبا یستخدم 
في رسومیات الحاسب 



صـفحة 52 : لـقد صـادفـنا لـلتو حـقیقة جـعل االسـتمراریـة  افـتراض قـابـل لـلبحث : االسـتمراریـة سـتسمح لـنا ، كـما بـیّن بـانـاخ                 
و تـارسـكي ، مـضاعـفة الـطعام و أي مـادة بـواسـطة الـتقطیع و إعـادة التجـمیع الـذكـي . االسـتمراریـة یـمكن أن تـسمح لـألطـفال أن 

یأكلوا نفس القدر من الشوكوال كل یوم بدون أن أن یشتروا أبدا لوحا جدیدا .  

المادة بالتالي لست مستمرة  -

اآلن ، شـكوال الـفراكـتال لیسـت تـعامـل بهـذا الـشكل ، ولـكن الـتجارب األخـرى تحـل الـقضیة . فـي الـحقیقة ، لـقد الحـظنا أن الـمواد 
المـصهورة ال تأـخذـ حجـوماـ اصغـر بكـثیر منـ األجسـام الصـلبة . و قدـ وجدـناـ أیضـا أنهـ تحـت أعلـى الضـغوط ، المـواد ال 

تتقلص . 

بالتالي فإننا نخلص ثانیة إلى أن :  

المادة بالتالي لیست فراكتال  -

لـلحصول عـلى فـكرة عـن بـنیة الـمادة فـإنـنا یـمكن أن نـأخـذ الـشوكـوال الـسائـلة ، أو حـتى فـقط بـعض الـزیـت – الـذي هـو ثـانـیة مـكون 
اسـاسـي فـي الـشوكـوال – و ننشـره فـوق سـطح كـبیر .مـثال یـمكننا أن ننشـر قـطرة مـن الـزیـت عـلى بـركـة فـي یـوم صـحو  ولـن یـكون 
مـن الـصعب مـالحـظة أي األجـزاء مـن الـماء تـغطى بـالـزیـت و أیـها ال تـغطى : هـي تـختلف فـي خـواص االنـعكاس و الـسماء 
تـعكس الـماء الـمشوب بـالـزیـت  بـلون مـختلف عـن الـماء و الـزیـت . و الـقطرة الـصغیرة مـن الـزیـت ال یـمكن أن تـعطي سـطحا 
أكـبر مـن – هـل یـمكنك أن تحـزر الـقیمة ؟ ( التحـدي 565s ) . إن مـحاولـة نشـر طـبقة الـزیـت أكـثر یـؤدي قـطعا لتقسـیمها . و 
طـریـقة الـطقلة فـي إطـالـة الـشوكـوال بـالـتالـي ال تـعمل لـألبـد : و سـتصل إلـى نـهایـة مـفاجـئة . إن تجـربـة الـزیـت الـتي یـمكن حـتى 

إجراءها في المنزل ، تبین أن هناك سماكة دنیا من طبقات الزیت ، بقیمة حوالي nm 2 . و تبین التجربة *  

   ---

*تجربة الزیت نشرت من قبل توماس – كلفین ، بعد عدة عقود من تحدید لوشمیدت   



 !

الشكل 234 نشر قطرة من نصف میكرولتر من الزیت یتم بواسطة ماصة دقیقة على متر مربع من الماء مغطى بطبقة رقبة 
من مسحوق اللیكوبودیوم 

بحیث أن هناك حجما أصغر ما یكون في الزیت . الزیت مكون من مكونات دقیقة . هل هذا صالح لكل المادة ؟  



حالة غالیلیو غالیلي  

بـعد الـعصور الـوسـطى كـان غـالـیلیو ( ولـد فـي بـیزا عـام 1564 ، و تـوفـي فـي أرشـیتري عـام 1642 ) أول مـن قـال بـأن كـل 
الـمادة مـكونـة مـن أصـغر األجـزاء ، الـتي سـماهـا الـكمیات األصـغر مـا یـكون ، أي الـكمات األصـغر .  الـیوم تـعرف بـالـذرات 
ولـكن غـالـیلیو دفـع ثـمنا غـالـیا لهـذا الـقول . فـي الـحقیقة خـالل حـیاتـه  كـان غـالـیلیو  تـحت الـهجوم لسـببین : بسـبب فـكرتـه عـن حـركـة 

األرض ، و بسبب أفكاره حول الذرات * . اكتشاف  

 ---

حجـم الجـزیـئات . غـالـیا یـقال بـأن بـنجامـین فـرانـكلین كـان أول مـن أجـرى تجـربـة الـزیـت وهـذا خـطأ . فـرانـكلین لـم یـقس الـسماكـة و 
لـم یـعتبر حـتى قـضیة الـسماكـة . وقـد صـب الـزیـت عـلى الـماء ولـكنه أخـطأ فـي الـنتیجة األكـثر أهـمیة الـتي یـمكن الـتوصـل إلـیها 

منها . حتى العباقرة لم یكتشفوا أي شيء .  

* لـلحصول عـلى مـراجـعة واضـحة ألمـور الـخالف فـي حـالـة غـالـیلیو خـاصـة تـلك الـمهمة لـلفیزیـائـیین فـإن أفـضل نـص هـو الـكتاب 
القیم لبیترو ریدوندي ، غالیلیو المهرطق  ، أیناودي ،1983  ترجم إلى  

أهـمیة كـال الـقضیتین هـو مـیزة لـلمؤرخ الـعظیم ، بـیترو ریـدونـدي ، و هـو مـساعـد مـؤرخ عـظیم آخـر ، بـییر كـوسـتابـیل . إن أحـد 
مـواضـیع ابـحاث رودنـدي هـي تـاریـخ الـخالف بـین الـیسوعـیین ، الـذي فـي ذلـك الـوقـت دافـعوا عـن الـعقیدة األورثـوذوكسـیة ،                
و غـالـیلیلو و الـعلماء اآلخـریـن . فـي فـترة   1980s ، اكـتشف رودنـدي وثـیقة مـن ذلـك الـزمـن ، وثـقها شـخص مـجهول سـمى 
نـفسه G3 ، الـذي سـمح لـه بـبیان أن إدانـة غـالـیلیو الـحكم عـلیه بـالـسجن الـمؤبـد آلرائـه بحـركـة األرض كـانـت قـد حـیكت مـن قـبل 

صدیقة البابا لحمایته من اإلدانة المؤكدة و الحك بالموت لقضیة أخرى هي الذرات .  

( صـفحة 335 )  دافـع غـالـیلیو عـن آرائـه  و شـرح بـالـتفصیل بـعد وقـت قـصیر أنـه نـظرا ألن الـمادة لیسـت بـقیاس ثـابـت ، یـجب 
أن تـكون مـكونـة مـن ذرات أو سـماهـا الـكمات األصـغر مـا یـكون . وهـذا كـان و مـا زال هـرطـقة  ألن ذرات الـمادة تـعارض 
الفكرة الكاثولیكیة المركزیة بأنه في القربان المقدس فإن نوعیات كبیرة من الخبز و النبیذ وجدت بشكل مستقل عن مادتها .  

الـتمییز بـین الـمادة و الـنوعـیات الـملحوظـة ، الـذي قـدمـع تـومـا األكـویـني هـو أسـاسـي لـفهم اسـتحالـة الـشكلین ، تـغیر الـخبز و الـنبیذ 
إلـى لحـم بشـري و دم ، الـذي هـو عـنصر أسـاسـي فـي الـعقیدة الـكاثـولـیكیة ( الـمرجـع 247 ) . فـي الـواقـع الـكاثـولـیكي الـحقیقي مـا 
یـزال ال یـسمح لـه أن یـعتقد بـالـذرات لـلیوم الـحالـي ألن الـفكرة أن الـمادة مـكونـة مـن ذرات تـعارض اسـتحالـة الـشكلین . عـلى 

عكس اعتقاد البروتستانت الذي ال یدعم عادة استحالة الشكلین و بالتالي ال یوجد لدیه مشكلة في الذرات .     

فـي ایـام غـالـیلیو كـانـت مـجالـس الـكنیسة تـعاقـب الهـرطـقة أي األفـكار الـشخصیة الـتي تـخالـف الـعقیدة األرثـوذوكسـیة  بـالـموت . 
ولـكن غـالـیلیو لـم یـحكم عـلیه بـالـموت , حـیث أنـقذت حـیاتـه مـن قـبل الـبابـا الـذي سـعى ألال یـكون قـضیة اسـتحالـة الـشكلین هـي 
مـوضـوع الـمحاكـمة وبـضمان أن الـتحقیق فـي الـمحاكـمة  یـنظم مـن قـبل لـجنة بـابـویـة یـرأسـها ابـن أخـیه فـرانشسـیكو بـاربـریـني و لـك 
الـبابـا أیـضا   أراد أن یـعاقـب غـالـیلیو ، ألنـه شـعر بـأن أفـكاره قـد زیـفت فـي كـتاب غـالـیلیو الـحوار ، وایـضا بسـبب ، تـحت هجـمة 

السیاسة الخارجیة ، لم یكن قادرا على تجاهل أو السیطرة على القضیة .  

بـالـنتیجة فـي عـام 1633 فـإن غـالـیلیو ذو السـبعین عـامـا أدیـن بـالـسجن بـعد االبـتهال للمسـیح ، بسـبب الـشك بـالهـرطـقة ( وبـالـتالـي 
لـیس بسـبب الهـرطـقة ) ألنـه لـم یـلتزم بـالـوعـد الـسابـق بـعدم تـعلیم أن األرض تتحـرك ( الـمرجـع 248 ). فـي الـواقـع حـركـة األرض 
تـتناقـض مـع مـا یـنص عـلیه اإلنـجیل المسـیحي . وقـد كـان غـالـیلیلو مـقتنعا أن الـحقیقة تتحـدد بـالـمالحـظة ، و الـتحقیق الـذي كـان قـد 
حـدد فـي كـتاب و مـن قـبله نـفسه . و فـي الـعدیـد مـن الـرسـائـل كـتبها غـالـیلیو فـي كـل حـیاتـه فـقد أعـرب عـن إیـمان راسـخ أن الـحقیقة 
الـتي تــأتـي بـالـمالحـظة ال یـمكن أن تـكون هـرطـقة . و الـمحاكـمة بـینت لـه الـعكس فـقد أجـبر عـلى الـقول أنـه قـد أخـطأ فـي تـعلیم أن 

األرض تتحرك . ( المرجع 249 ) و بعد فترة خفض البابا حكم السجن إلى اإلقامة الجبریة .      

إن إدانـة غـالـیلیلو بسـبب حـركـة األرض لـم تـكن نـهایـة الـقصة . و فـي الـسنة بـعد وفـاة غـالـیلیو أیـضا أدیـنت فـكرة الـذرات فـي عـدة 
مـحاكـمات ضـد أفـكار غـالـیلیو و أتـباعـه . و لـكن تـأثـیرات هـذه الـمحاكـمات  لـم تـكن تـلك الـتي خـططت لـها مـحاكـم الـتفتیش و فـقط 
بـعد خـمسة وعشـریـن عـامـا مـن الـمحاكـمة الشهـیرة و حـوالـي عـام 1650  كـل عـالـم فـلك فـي الـعالـم أدیـن بحـركـة األرض . و نـتیجة 
الـمحاكـمات ضـد الـنظریـة الـذریـة كـانـت فـي نـهایـة الـقرن الـسابـع عشـر ، حـیث عـملیا اقـتنع  كـل عـالـم فـي الـعالـم بـوجـود الـذرات .  

سارعت المحاكمات أثرا إضافیا : بعد غالیلیو و دیكارت ، فإن مركز البحث العلمي و التطویر تحول من   

 ---



اإلنجـلیزیـة بـعنوان غـالـیلیلو المهـرطـق ، مـطبعة جـامـعة بـرنسـتون عـام 1987 . وهـو أیـضا مـتاح فـي الـعدیـد مـن الـلغات و الـنسخة 
المحدثة منه التي تشمل أحدث االكتشافات ظهرت عام 2004 .  

مـن الـبلدان الـكاثـولـیكیة مـثل إیـطالـیا أو فـرنـسا إلـى الـبلدان الـبروتسـتانـیة . و فـي هـذه الـبلدان مـثل هـولـندا ، إنجـلترا ، ألـمانـیا أو 
البلدان اإلسكندنافیة فإن محاكم التفتیش ال سلطة لها . و هذا التحول ما یزال یشعر به حتى الیوم . 

إنـها قـصة حـزیـنة أنـه فـي عـام 1992 لـم تـرفـع الـكنیسة الـكاقـولـیكیة إدانـة غـالـیلیو   و فـي تـلك الـسنة قـام الـبابـا یـوحـنا بـولـس الـثانـي 
بـإلـقاء خـطاب حـول قـضیة غـالـیلیلو . و قـبل سـنوات كـثیرة  طـلب مـن لـجنة دراسـیة أن تـعید تـقییم الـقضیة ألنـه أراد أن یـعبر عـن 
أسـفه لـما حـدث و أراد أن یـعید االعـتبار لـغالـیلیو . و الـلجنة عـملت اثـني عشـرة سـنة ( الـمرجـع 251  ) و لـكن األسـقف الـذي قـدم 
الـتقریـر الـنهائـي كـان مـخادعـا : لـقد تـجنب اإلشـارة لـلنتائـج الـتي تـوصـلت لـها الـلجنة وقـال مـجانـبا لـلحقیقة أن مـوقـف كـال مـن 
الـفریـقین حـول صـحة الـقضیة لـه مـا یـؤیـده   ،و لـكن مـوقـف غـالـیلیو كـان أضـعف مـن مـوقـف الـكنیسة حـول حـركـة األرض 
ولـخص بـشكل خـاطـئ الـمواقـف الـماضـیة لـلكنیسة حـول حـركـة األرض و تـجنب الـقول أن    الـحكم بـالـسجن لـم یـكن حـكما صـائـبا 
فـي قـضایـا الـرأي أو الهـرطـقة ، و تـأكـد أن مـسألـة إعـادة االعـتبار لـغالـیلیو لـم تـناقـش حـتى و بـالـطبع تـجنب أي ذكـر السـتحالـة 
الـشكلین . و  فـي نـهایـة هـذا الـصراع عـلى السـلطة ، غـالـیلیو لـم یـرد لـه اعـتباره و عـلى عـكس مـا أراد الـبابـا و عـلى عـكس مـا 
صـدر مـن أكـثر الـمطابـع فـي ذلـك الـوقـت فـإن الـبابـا قـال أن أخـطاء وقـعت مـن كـال الـجانـبین و أن الـمخادع وراء كـل هـذا تـم 

مكافأته بترقیة .   

لـكن هـذه لیسـت نـهایـة الـقصة . وثـائـق الـمحاكـمة أبـقیت مـحجوزة عـندمـا قـام ریـدونـدي بـاكـتشافـه و لـم تـتح ألحـد بـعد ذلـك مـن 
الـدراسـین مـن قـبل الـبابـا یـوحـنا بـولـس الـثانـي و فـي عـام 1999 هـذا أدى الكـتشاف وثـیقة جـدیـدة ، تـسمى EE 291 وهـي رأي 
خـبیر داخـلي حـول قـضیة الـذرة ، الـتي كـتبت مـن أجـل الـمحاكـمة فـي عـام 1632   قـبل بـضعة أشهـر مـن بـدء اإلجـراءات                        
( الـمرجـع 250 ) . و مـؤلـف الـوثـیقة تـوصـل السـتنتاج أن غـالـیلیو كـان فـعال مهـرطـقا فـي مـسألـة الـذرات . و الـوثـیقة بـالـتالـي تـثبت 
تـغطیة قـضیة اسـتحالـة الـشكلین  خـالل مـحاكـمة غـالـیلیو یـجب أن تـكون مـقصودة و مـمنهجة  كـما اسـتنتج ریـدونـدي . و فـي 
الـحقیقة إن مـسؤولـي الـكنیسة و كـتب الـعقیدة الـدیـنیة تـجنبوا بـدقـة مـوضـوع الـذرات حـتى الـیوم و یـمكنك الـبحث فـي مـوقـع 

الفاتیكان www.vatican.va بالنسبة ألي ذكر عنها .  

لـكن غـالـیلیو لـم یـرد الـهجوم عـلى اسـتحالـة الـشكلین هـو أراد أن یـطرح فـكرة الـذرات ، و قـد فـعل . و بـالـرغـم مـن كـونـه أدیـن و 
حـكم بـالـسجن فـي مـحاكـمته فـإن آخـر كـتب لـغالـیلیو : مـحادثـات ، الـمكتوب كـشخص عـجوز أعـمى مـوضـوع تـحت اإلقـامـة 
الـجبریـة یـشمل مـقوالت تـقتضي وجـود الـذرات أو الـكمات األصـغر مـا یـكون . و إنـه مـن السخـریـة الـتاریـخیة  أنـه حـتى الـیوم ، 
نـظریـة الـكم سـمیت مـن قـبل مـاكـس بـالنـك بـناء عـلى مـصطلح اسـتخدم مـن قـبل غـالـیلیلو لـلذرات وقـد أصـبح الـوصـف األكـثر دقـة 

للطبیعة ( مجلد IV ، صفحة 15) . 

خـصص غـالـیلیو حـیاتـه لـكتشاف و إخـبار الـحقیقة حـول الحـركـة و الـذرات . لنسـتكشف كـیف خـلص إلـى أن كـل الـمادة مـكونـة مـن 
ذرات .  

كیف یمكن للحزیانات أن تقفز ؟  

الـبراغـیث یـمكن أن تـقفز الرتـفاعـات تـبلغ مـئات الـمرات حجـمها ، و البشـر یـمكن فـقط أن یـقفزوا الرتـفاع یـبلغ حجـمهم ( الـمرجـع 
252 ) فـي الـحقیقة ، الـدراسـات الـحیویـة تـعطي مـالحـظة بسـیطة : أكـثر الـحیوانـات بـغض الـنظر عـن حجـمها ، تـحقق حـوالـي 
نـفس ارتـفاع الـقفز ، وهـي بـین m 2.2 & 0.8  سـواء كـانـوا بشـرا ، قـططا ، نـطاطـات ـ قـرود ، خـیول أو نـمور . وسـوف 

نشرح هذه الحقیقة الحقا . ( صفحة 79 ) . 

 --

عـلینا أال نـكون سـاخـطین جـدا : نـفس الـوضـع یحـدث فـي الـعدیـد مـن الشـركـات الـتجاریـة كـل یـوم حـیث أكـثر الـعامـلین الـصناعـیین 
یمكن أن یخبروك قصصا مشابهة . 

مـن الـنظرة األولـى ، فـإن مـالحـظة ارتـفاع  الـقفز الـثابـت یـبدو أنـه مـثال بسـیط عـلى ثـبات الـمقیاس . و لـكن لـننظر بـشكل أقـرب 
هنـاك بعـض االستـثناءات المـهمة فيـ كال طرـفيـ مجـال الكـتلة . و فيـ أحدـ الطـرفیـن ، البـراغیـث و الحشرـات الصـغیرة األخرـال 
تـحقق مـثل هـذه االرتـفاعـات ألنـه مـثل كـل األجـسام الـصغیرة ، هـي تـصادف مـشكلة مـقاومـة الـهواء . و فـي الـطرف الـكبیر ، 

الفیلة ال تقفز لذلك االرتفاع ألنها إن فعلت ذلك ستكسر عظامها , لكن لماذا تنكسر العظام  ؟  

لـماذا كـل البشـر لـهم تـقریـبا نـفس الحجـم ؟ لـماذا لـیس هـناك عـمالـقة بـالـغین بـطول عشـرة أمـتار ؟ لـماذا لـیس هـناك أي حـیوانـات 
بـریـة أكـبر مـن الـفیلة ؟ لـقد أعـطى غـالـیلیلو اإلجـابـة عـلى هـذا الـسؤال . الـعظام الـتي یـتكون مـنها البشـر و الـحیوانـات ال تـسمح 
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بـمثل هـذا الـتغییر فـي الـمقیاس ، حـیث أن عـظام الـعمالـقة سـتتقوض تـحت الـوزن الـذي تحـمله . و البشـر بـالـمقیاس الـذي یـصل إلـى 
10 سیزنون 1000 مرة ذلك القدر و لكن عظامهم ستكون فقط بعرض 100 مرة فقط . لكن هل للعظام مقاومة منتهیة ؟  

هـناك تفسـیر واحـد : ألن مـكونـات الـعظم تـلتصق مـع بـعضها الـبعض بجـذب مـنته . عـلى عـكس الـعظام الـتي هـي مـادة مسـتمرة – 
الـتي تـوجـد فـقط فـي أفـالم الـكرتـون  یـمكن أال تنكسـر أبـدا و الـمادة ذات شـكل الـفراطـتال سـتكون هـشة بـشكل ال نـهائـي . و قـد 

استنتج غالیلیو أن :  

المادة تتحطم تحت األحمال المنتهیة ألنها مكونة من مكونات صغیرة أساسیة  -

األشجار المقطوعة    

األشـجار هـي مـن  الـبنى الـرائـعة . خـذ حجـمها . لـماذا یـكون لـألشـجار حجـم محـدود ؟. فـي الـقرن الـسادس عشـر ، عـلم غـالـیلیو أنـه 
من غیر الممكن زیادة ارتفاع األشجار بدون حدود : عند نقطة ما سوف لن یكون للشجرة القدرة على حمل وزنها .  

و قـد قـدر أن االرتـفاع األعـظمي سـیكون m 90 و الـرقـم الـقیاسـي الـفعلي الـمجهول لـه فـي ذلـك الـوقـت یـبدو أنـه m 150 ، مـمن 
أجـل شجـرة الـیوكـالـیبتوس ریـجناز األسـترالـیة . و لـكن لـماذا یـوجـد حـد ؟ الـجواب هـو نـفسه مـن أجـل الـعظام : الخشـب ذو مـقاومـة 

منتهیة ألنه لیس ثابت المقیاس و هو لیس ثابت المقیاس ألنه مصنوع من مكونات صغیرة و هي الذرات *  

فـي الـحقیقة اسـتنتاج قـیمة دقـیقة لحـد االرتـفاع هـو أكـثر مـشقة . األشـجار یـجب أال تنكسـر تـحت تـأثـیر الـریـاح الـقویـة . و  مـقاومـة  
  ( 0.2 m < d < 2m من أجل ) بحوالي 50 لألشجار ذات الحجم العادي h/d الریح    تحد من نسبة االرتفاع إلى الثخانة

هـل یـمكنك أن تـقول لـماذا ؟ األشـجار األرفـع محـدودة بـارتـفاع أقـل مـن m 10 بشـرط أن تـعود إلـى وضـعها الـشاقـولـي بـعد أن 
تنحني بفعل الریح . ( المرجع 254  ) .   

مـثل هـذه الـراسـات لـلمكونـات الـطبیعیة أیـضا تـجیب عـلى سـؤال لـماذا األشـجار مـصنوعـة مـن الخشـب و لـیس ، مـثال ،  مـن 
الـفوالذ . یـمكنك أن تـتأكـد بـنفسك أن االرتـفاع األعـظمي لـكتلة مـعینة یحـدد بـالنسـبة E/ρ2  بـین مـعامـل الـمرونـة و مـربـع كـثافـة 

  . ( 567s تحدي )  الكتلة

لـزمـن طـویـل ، الخشـب كـان فـعال الـمادة الـتي هـذه النسـبة فـیها كـانـت األعـلى ( الـمرجـع 255 ).  وفـقط مـؤخـرا عـمل عـلماء  
المواد على هندسة نسبة أفضل بشكل طفیف : المركبات اللیفیة .  

لـماذا تنكسـر الـمواد ؟ كـل الـمالحـظات تـعطي  نـفس اإلجـابـة و تـؤكـد عـلى تـبریـر / فـهم غـالـیلیو : ألن هـناك حجـم اصـغر مـا یـكون 
فـي الـمواد . مـثال األجـسام تـحت اإلجـهاد تـتمزق فـي مـوضـع تـكون فـیها مـقاومـتها أصـغریـة . إذا كـان الـجسم مـتجانـسا بـشكل كـامـل 

أو مستمرا ، فإمه ال یمكن أن یتمزق ، و الشق یمكن أال یبدأ في أي مكان .  

 ---

الـمرجـع 253  : *هـناك عـامـل تحـدیـد آخـر : أعـمدة الـماء داخـل األشـجار ال یـجب أن تتحـطم . كـر الـعامـلین یـبدو أنـهما یـعطیان 
ارتفاعات تحدید متشابهة .  

إذا كـان لـجسم بـنیة الـجبن الـسویسـري الـفراكـتالـیة فـإن الـشقوق یـكون لـدیـها مـكان لـتبدأ مـنه  و لـكنها تـحتاج فـقط لـصدمـة مـتناهـیة 
الصغر للقیام بذلك .  

الكرات الصلبة الصغیرة  

" أفضل معرفة سبب كون شيء وحید عن أن أكون ملك بالد فارس  "  

دیموكریتوس  

إن الـمالحـظات الـدقـیقة تـبین أن الـمادة لیسـت مسـتمرة و لیسـت فـراكـتال : كـل الـمادة مـكونـة مـن جسـیمات أسـاسـیة أصـغر مـا 
یكون 

 إن غـاغـلیلو الـذي اسـتنتج وجـودهـا بـالـتفكیر حـول الـعمالـقة و األشـجار سـماهـا أصـغر الـكمات . و الـیوم تـعرف بـالـذرات تخـلیدا 
لـلمقولـة الشهـیرة لـقدمـاء اإلغـریـق . و فـي الـحقیقة مـنذ 2500  عـام سـأل اإلغـریـق الـسؤال الـتالـي . إذا كـانـت الـمادة مـصونـة ، 

كیق یمكن للتغیر و التحویل  أن یوجد ؟   



الـمدرسـة الـفلسفیة لـلیوسـیبوس و دیـموكـریـتوس فـي أبـدیـرا* درسـت مـالحـظتین خـاصـتین بـتفصیل خـاص . وقـد الحـظوا أن الـملح 
ینحـل فـي الـماء .  وقـد الحـظوا أیـضا أن الـسمك یـمكن أن یسـبح بـالـماء ,  فـي الـحالـة األولـى ، حجـم الـماء لـم یـزداد عـندمـا انحـل 
الـملح . و فـي الـحالـة الـثانـیة عـندمـا دخـل الـسمك كـان عـلیه أن یـدفـع الـماء جـانـبا . و قـد اسـتنتج   لـیوسـیبوس و دیـموكـریـتوس أن 
هـناك فـقط تفسـرا واحـدا مـمكنا الـذي یـحقق هـاتـین الـمالحـظتین و أیـضا یـوفـق بـین الـمصونـیة و الـتحویـل : الـطبیعة مـكونـة مـن 

جسیمات صغیرة ، غیر قابلة للتجزئة و مصونة . **  

بـاخـتصار ، نـظرا ألن الـمادة صـلبة ، لـها شـكل و قـابـلة للتجـزئـة فـإن لـیوسـیبوس و دیـموكـریـتوس تـخیلوا أنـها مـكونـة مـن ذرات . 
و الـذرات هـي جسـیمات صـلبة ، لـها شـكل و لـكنها غـیر قـابـلة للتجـزئـة . و اإلغـریـق بـالـتالـي اسـتنتجوا أن كـل مـثال للحـركـة ، 

التغیر و التحویل ناتج عن ترتیبات هذه الجزیئات ، التغیر و المصونیة بالتالي متفقان .  

بـمعنى آخـر اإلغـریـق تـخیلوا  الـطبیعة كمجـموعـة لـیجو كـبیرة حـیث قـطع الـلیجو قـبل كـل شـيء صـلبة و غـیر قـابـلة لـالخـتراق أي 
تـنافـریـة عـلى مـسافـات صـغیرة جـدا . و الـذرات بـالـتالـي تشـرح لـماذا األجـسام الـصلبة ال یـمكن ضـغطها كـثیرا . قـطع الـلیجو أیـضا 
تـجاذبـیة عـند مـسافـات صـغیرة : وهـي تـبقى مـلتصقة بـبعضها مـعا . الـذرات تفسـر هـذا بـوجـود األجـسام الـصلبة . أخـیرا ، قـطع 

اللیجو لیس لها تأثیر متبادل على مسافات بعیدة .  

 ---

 *لـیوسـیبوس مـن إیـال ( BCE 430 – 490 ) فـیلسوف إغـریـقي ، إیـال مـدیـنة صـغیرة فـي جـنوب نـابـولـي و هـي تـقع فـي إیـطالـیا 
و لـكن اعـتبرت دائـما تـنتمي إلـى مـاغـنا جـریـشا . دیـموكـریـتوس مـن أدیـرا ( 365-460  أو  أو BCE 370 ) أیـضا فـیلسوف 
إغـریـقي الـذي یـقال أنـه أ‘ظـم فـیلسوف عـاش عـلى اإلطـالق . مـع أسـتاذه لـیوسـیبوس ، فـقد كـان مـؤسـس الـنظریـة الـذریـة و كـان 
دیـموكـریـتوس مـفكرا بـاهـرا و مـعاصـرا لـسقراط . إن أفـالطـون الـمتباهـي لـم یـذكـره حـتى أبـدا ، حـیث أن دیـموكـویـتوس كـان خـطرا 
عـلى شهـرتـه . و قـد كـتب دیـموكـریـتوس الـعدیـد مـن الـكتب الـتي فـقدت كـلها و هـي لـم تـنسخ خـالل الـعصور الـوسـطى بسـبب آرائـه 

العلمیة و العقلیة العالمیة ، و التي كان یعتقد أنها خطرة على المافهیم الدینیة التي كانت تحتكر صناعة نسخ الكتب  

و الـیوم أصـبح مـن الـشائـع الـقول – بـشكل غـیر صـحیح – أن دیـموكـریـتوس لـم یـكن لـدیـه دلـیل عـلى وجـود الـذرات . و هـذا هـو 
مثال نوعي لخطأ علمي بهدف جعلنا نشعر بالتفوق على األقدمین .  

**الـقصة أخـبر بـها لـوكـریـتوس ، بـشكل كـامـل فـي تـیتوس كـوكـریـتوس كـاروس ، فـي نـصه الشهـیر دو ریـروم نـاتـورا ، تـقریـبا 
 (www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Lucr.+1.1 الترجمة اإلنجلیزیة یمكن أن توجد في ) 60 BCE في

ربـط لـوكـریـتوس الـعدیـد مـن الـبراهـین األخـرى / فـي الـكتاب 1 ، وقـد بـین أن هـناك فـراغ فـي األجـسام الـصلبة كـما ثـبت بـواسـطة 
الـمسامـیة و فـروقـات الـكثافـة . و فـي الـغازات كـما ثـبت بـواسـطة الـریـح .  وقـد بـین أن الـروائـح نـاتـجة عـن الجسـیمات و هـذا بسـبب 
تبخـرهـا ( هـل یـمكنك أن تجـد مـزیـدا مـن الـبراهـین ؟) ( تحـدي ny 568 ) . وقـد شـرح أیـضا أن الجسـیمات ال یـمكن أن تـرى 

بسبب حجمها الصغیر ، و لكن تأثیراتها یمكن أن یشعر بها و أنها تسمح بشرح كل المالحظات بشكل منسجم .  

خـاصـة ، إذا تـخیلنا الجسـیمات مـثل كـرات صـغیرة ، فـإنـه ال یـمكننا أن نـتجنب نـسمیة هـذا فـكرة ذكـریـة نـوعـیة( مـاذا سـتكون 
   . ( 569 d تحدي ) ( الطریقة األنثویة ؟

و الـذرات بـالـتالـي تفسـر وجـود الـغازات ( فـي الـحقیقة مـا   سـماه اإلغـریـق ذرات جـزیـئا لـما یـوافـق مـا نـسمیه الـیوم جـزئـیات .                 
و الـمصطلح األخـیر طـرح فـي عـام 1811  مـن قـبل أمـیدیـو أفـوغـادرو * مـن أجـل تـوضـیح الـفرق . لـكننا یـمكن أن ننسـى هـذا 

التفصیل للحظة . )   

نظرا ألن الذرات غیر مرئیة ، فإن األمر استغرق العدید من السنوات قبل أن یقتنع كل العلماء بالتجارب التي تبین وجودها.  

فـي الـقرن الـتاسـع عشـر ، فـإن فـكرة الـذرات تـم الـتحقق مـنها بـشكل جـمیل بـواسـطة عـدد كـبیر مـن الـتجارب ، مـثل اكـتشاف قـوانـین 
الكیمیاء و تلك العائدة لسلوك الغاز . ( صفحة 387  ) . وسوف ندرس باختصار النواحي األكثر أهمیة .  

صوت الصمت 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Lucr.+1.1


بتسـلق سـفوح أي جـبل ، فـإنـنا نـصل إلـى مـنطقة الـغابـة الـمغطاة بـالـثلج الـعمیق . و نـتوقـف دقـیقة و نـنظر حـولـنا . لـقد حـل الـظالم ، 
كـل الـحیوانـات نـائـمة ، ولـیس هـناك أي ریـح و لـیس هـناك أي مـصادر لـلصوت . و نـتوقـف سـاكـنین ، بـدون تـنفس ، و نسـتمع 
لـلصمت ( یـمكن أن تـختبر هـذا أیـضا فـي اسـتودیـو صـوت مـثل ذلـك المسـتخدم مـن أجـل الـتسجیالت الـموسـیقیة أو فـي غـرفـة نـوم 
هـادئـة فـي الـلیل ) . و فـي حـاالت الـصمت الـكامـل ، تـصبح األذن آلـیا أكـثر حـساسـیة ** ، و بـالـتالـي لـدیـنا خـبرة غـریـبة . و نـحن 
نـسمع ضـجیجین  واحـد ذو نـبرة    أخـفض و الـثانـي ذو نـبرة  / طـبقة أعـلى و الـتي تـتولـد بـشكل واضـح داخـل األذن . و تـبین 
الـتجارب أن الـنوطـة األعـلى نـاتـجة عـن نـشاط خـالیـا الـعصب فـي األذن الـداخـلیة . و الـنوطـة األخـفض نـاتـجة عـن تـدفـق الـدم 

النابض عبر الرأس . و لكن لماذا نسمع هذا الضجیج ؟ . 

 العدید من التجارب المشابهة تؤكد أنه مهما فعلنا فإنه ال یمكننا إزالة الضجیج ، أي التذبذبات العشوائیة ، من القیاسات  

هـذه الـنوع مـن  الـتذبـذبـات الـعشوائـیة الـتي ال مـفر مـنها تـعرف بـضجیج الـطلقة   فـي الـفیزیـاء . و الـخواص اإلحـصائـیة لهـذا الـنوع 
مـن الـضجیج تـوافـق بـدقـة مـا یـمكن تـوقـعه إذا كـانـت الـتدفـقات بـدال مـن كـونـها حـركـات لـلمادة المسـتمرة ، كـانـت انـتقال لـعدد كـبیر 
مـن االشـیاء الـمتساویـة الـصغیرة و الـمتقطعة . و بـالـتالـي الـقیاس الـدقـیق لـلضجیج یـمكن أن یسـتخدم إلثـبات أن الـهواء و الـسوائـل 

مكونة من جزیئات ، و أن التیار الكهربائي مكون من إلكترونات ,و حتى أن الضوء مكون من فوتونات . ضجیج الطلقة  

هو صوت الصمت .  

ضجیج الطلقة هو صوت الذرات  -

إذا كانت المادة مستمرة أو فراكتال ، فإن ضجیج الطلقة لن یوجد  

كیف یمكن احتساب ماال یرى  

 فـي الـحیاة الـیومـیة ، الـذرات ال یـمكن عـدهـا ألنـها ال یـمكن أن تـرى . و مـن الـمدهـش أن تـقدم الـفیزیـاء سـمح لـلباحـثین بـعد الـذرات 
( المرجع 256  ) . 

كما ذكرنا فإن العدید من هذه الطرق تستخدم قیاس الضجیج.*** 

 ---

*أمـیدیـو أفـوغـادرو ( ولـد فـي تـوریـنو 1776 و تـوفـي فـیها فـي 1856  ) هـو فـیزیـائـي مـهم و كـیمیائـي . عـدد أفـوغـادرو مـسمى 
باسمه  

**األذن البشـریـة یـمكن أن تـكشف فـي نـمطها األكـثر حـساسـیة تـغیرات الـضغط الـصغیرة حـتى 20  مـیكروبـاسـكال و حـركـات 
  11 pm طبلة األذن الصغیرة حتى

***هـناك طـرق مـتعددة لـعد الـذرات بـاسـتخدام التحـلیل الكهـربـائـي و تحـدیـد شـحنة اإللـكترون ، بـاسـتخدام الـنشاط اإلشـعاعـي ، 
! .لـقد تـركـناهـا جـانـبا هـنا ألن هـذه الـطرق فـي الـحقیقة تـعد الـذرات . وهـي أكـثر  تشـتت األشـعة السـینیة أو بتحـدیـد ثـابـت بـالنـك 

دقة ولكنها أقل أهمیة .     

فـي الـفیزیـاء مـصطلح ضـجیج ال یسـتخدم فـقط مـن أجـل األثـر الـصوتـي ، و لـكنه یسـتخدم مـن أجـل أي عـملیة عـشوائـیة . والـنوع 
األكثر شهرة للضجیج هو الحركة البراونیة ، حركة الجسیمات الصغیرة ، مثل الغبار أو الطلع ، التي تعوم في السوائل    

لكـن الجسیـمات الصـغیرة التـي تسـقط فيـ الوـاء مثـل حبـیبات الزـئبـق أو جسیـمات السلـنیوم ، و هذـه التـذبذـباـت یمـكن قیـاسهـا مثال 
بمساعدة  تدفقات الهواء .  

إن الـمرآة الـملتصقة عـلى لـیف كـوارتـز مـعلق فـي الـهواء عـند ضـغط مـنخفض ، تـغیر تـوجـهها بـشكل عـشوائـي ، بـمقادیـر صـغیرة 
بسـبب االصـطدام لجـزیـئات الـهواء . و تـغیرات الـتوجـه الـعشوائـیة مـرة ثـانـیة هـي نـوع مـن الـضجیج یـمكن مـتابـعته بـعكس حـزمـة 

من الضوء على المرآة و مراقبة بقعة الضوء على مسافة كبیرة . 

أیـضا تـذبـذبـات الـكثافـة ، الـبریـق الحـرج ، و االمـتزاج الحـرج لـلسوائـل هـي أشـكال مـن الـضجیج . و یـنتج أن كـل نـوع مـن 
الضجیج یمكن أن یستخدم لعد الذرات . و السبب هو أن كل الضجیج في الطبیعة یرتبط بطبیعة جزئیة من المادة أو إشعاع  



و فـي الـحقیقة كـل الـطرق الـمذكـورة تـم اسـتخدامـها لـعد الـذرات و الجـزیـئات و تحـدیـد حجـمها . نـظرا ألن لـون الـسماء هـو أثـر 
ضجیج  . 

یمكننا في الواقع عد جزیئات الهواء بالنظر للسماء ! 

الـمرجـع 257 : عـندمـا درس رایـلیه التشـتت و طـلب مـاكـسویـل فـقد اسـتنتج عـالقـة بـین مـعامـل التشـتت β و قـریـنة انـكسار الـهواء 
 : N/V و كثافة الجزیئات n

 !

مـعامـل التشـتت هـو مـقلوب الـمسافـة الـتي تـنخفض بـها شـدة الـضوء بـعامـل e/1 . اآلن هـذه الـمسافـة یـمكن تـقدیـرهـا بتحـدیـد أطـول 
مـسافـة الـتي یـمكن بـها رؤیـة جـبل فـي طـقس صـاف . و یـبین الـقیاس أن هـذه الـمسافـة هـي km 160  . إذا أضـفنا هـذا الـقیاس فـي 

 .(  570s تحدي ) ! المعادلة ، یمكننا استنتاج قیمة لعدد الجزیئات في الهواء ، و بالتالي ثابت أفوغادرو

إن نـتیجة الـقیاسـت الـدقـیقة هـي أن مـول مـن الـمادة – ألي غـاز أي كـمیة الـمادة الـمحتواة فـي 22.4  لـترا مـن ذلـك الـغاز فـي 
الضغط القیاسي – دائما تحتوي نفس العدد من الذرات .  

مول واحد یحتوي 1023 . 6.0 جسیم  -

وهـذا هـو عـدد أفـوغـادرو ، سـمي بـاسـم أول رجـل فـهم أن حـجوم الـغازات لـها أعـداد مـتساویـة مـن الجـزیـئات أو عـدد 
لـوشـمیدت بـاسـم أول رجـل قـاسـها  .* و كـل الـطرق لتحـدیـد عـدد أفـوغـادرو أیـضا تـسمح لـنا بـاسـتنتاج أن أكـثر الـذرات لـها 

حجم في المجال بین nm 0.3 – 0.1 . الجزیئات مكونة من العدید من الذرات و هي بالتالي أكبر .  

كـیف نـمكن جـوزیـف لـوشـمیدت ** مـن أن یـكون أول مـن حـدد عـدده و عـدد آفـوغـادرو ، و أول مـن حـدد بـشكل صـحیح حجـم 
 v ، كـثافـة الـغاز ρ حـیث µ =ρ l v /3 لـغاز تـعطى بـالـشكل µ مـكونـات الـمادة ؟ لـقد عـلم لـوشـمیدت أن الـلزوجـة الـدیـنامـیكیة
السـرعـة الـمتوسـطة لـلمكونـات و l الـمسار الحـر الـوسـطي لـها . و بـواسـطة تـوقـع أفـوغـادرو ( الـذي تـم فـي عـام 1811 بـدون 

تحدید أي قیمة ) بأن  

 ---

*مصطلح عدد لوشمیدت في بعض األحیان یستخدم لیمز لعدد الجزیئات في سنتمتر مكعب واحد من غاز  

**جوزف لوشمیدت( ولد في بوتشرین 1821 و توفي في فینا 1895) كیمیائي و فیزیائي  



 !

الشكل 235  فقاعات الصابون تبین تأثیرات  مرئیة للحجم الجزیئي : قبل االنفجار ، فقاعات الصابون تبدي بقع شفافة 
صغیرة و هي تظهر سوداء في هذه الصورة بسبب الخلفیة السوداء . هذه البقع هي مناطق حیث الفقاعة لها سماكة تبلغ فقط 

بضع جزیئات بدون وجود سائل بینها . 

 σ حـیث ! و الحجـم V  ألي غـاز دائـما یـحتوي نـفس الـعدد  N مـن الـمكونـات  و یـكون لـدیـنا أیـضا : 
الـمقطع الـعرضـي لـلمكونـات ( الـمقطع الـعرضـي هـو تـقریـبا مـساحـة ظـل جـسم ) وبـعدهـا افـترض لـوشـمیدت أنـه عـندمـا یـحول غـاز 
إلـى سـائـل ، فـإن حجـم الـسائـل یـكون مجـموع حـجوم الجسـیمات . و بـعدهـا قـاس كـل الـكمیات الـموجـودة لـلزئـبق ، و حـدد N و 

بالتالي حدد عدد الجسیمات في مول واحد من المادة ، في سنتمتر مكعب واحد من المادة ، و ایضا حجم هذه الجسیمات .  

اختبار الذر ات / معایشتها  

الـمادة لیسـت مسـتمرة و لیسـت فـراكـتال . الـمادة تـحتوي أصـغر الـمكونـات ذات حجـم مـمیز . هـل یـمكننا رؤیـة ذرات وحـیدة أو 
جزیئات في الحیاة الیومیة ؟   

نـعم یـمكننا . نـحن بـحاجـة فـقط إلـى فـقاعـات صـابـون . فـقاعـات الـصابـون لـها ألـوان . و لـكنها فـقط قـبل أن  تنفجـر فـي الـجانـب 
األعـلى مـن الـفقاعـة فـإن األلـوان یـقاطـعها / یتخـللها بـقع شـفافـة صـغیرة كـما هـو مـبین فـي الـشكل 235 . لـماذا ؟ داخـل الـفقاعـة 
الـسائـل یـتدفـق لـألسـفل ، بـحیث أنـه مـع الـزمـن تـصبح الـفقاعـة أسـمك فـي اأسـفل و أرق فـي األعـلى  . وبـعد فـترة ، فـي بـعض 

المناطق كل السائل یذهب و في هذه المناطق الفقاعة تتألف فقط من طبقتین جزیئتین من جزیئات الصابون . 

فـي الـحقیقة تـرتـیب جـزیـئات الـصابـون أو الـزیـت عـلى سـطح الـماء یـمكن أن یسـتخدم لـقیاس عـدد أفـوغـادرو كـما ذكـرنـا . و هـذا تـم 
بطرق متعددة عبقریة ( مرجع 256 ) و أعطى قیمة دقیقة جدا بوسائل بسیطة جدا .  

التجربة البسیطة تبین أن األجسام الصلبة لها أصغر العناصر مبینة  في الشكل 236 . 



 !

الشكل 237 خطوات ذریة تجزأ في بلورات زرنیخ الغالیوم (رقائق) الشكل 236 الذرات موجودة : تدویر بلورة مثالیة 

یمكن أن ترى تحت المجهر الضوئي     وحیدة مدورة مضاءة من قضیب األلمنیوم 

       یؤدي لتذبذبات السطوع بسبب الذرات التي 

       تشكلها   

  

 !

الـشكل 238 تـأثـیر الـذرات : خـطوات عـلى أسـطح بـلوریـة وحـیدة – هـنا كـربـید السـیلیكون مـنمى عـلى ركـیزة / طـبقة أسـاس 
منهیة بكربون ( یسار ) و على طبقة أساس منهیة بالسیلیكون ( یمین ) مراقبة بواسطة مجهر ضوئي بسیط  

إن قـضیب أسـطوانـي مـن األلـمنیوم وحـید الـبلورة الـنقي یـبدي سـلوكـا مـدهـشا عـندمـا یـضاء مـن الـجانـب : إن سـطوعـه یـعتمد عـلى 
كـیفیة تـوضـع الـقضیب ، حـتى بـالـرغـم مـن أنـه مـدور بـشكل كـامـل . و هـذه الـتبعیة الـزاویـة نـاتـجة عـن الـترتـیب الـذري لـذرات 
األلـمنیوم فـي الـقضیب . ومـن غـیر الـصعب تـأكـید تجـریـبیا وجـود الـحجك األصـغر مـن الـبلورات . و مـن الـكافـي تحـطیم بـلورة 
وحـیدة ، مـثل رقـاقـة زرنـیخ الـغالـیوم إلـى اثـنتین . و سـطح الكسـر إمـا یـكون مسـطح بـشكل كـامـل أو یـبدي خـطوات صـغیرة كـما 

  ( 571 e تحدي ) ( لماذا ؟ ) . هو مبین في الشكل 237  و هذه الخطوات مرئیة تحت الكجهر الضوئي العادي

بـشكل مـشابـه یـبین الـشكل 238 عـیب یظهـر فـي الـتنمیة الـبلوریـة . و یـنتج أن كـل مـثل هـذه االرتـفاعـات فـي الخـطوة هـي 
مضاعفات من االرتفاع األصغر الذي یقابل ارتفاع الذرة وهذا یتناقض مع كل االحتماالت لثبات المقیاس في المادة 



 !

الشكل 239 شاردة باریوم واحدة عائمة في مصیدة باول ( حجم الصورة حوالي 2mm ) في مركز الصورة ، مرئي أیضا 
بالعین المجردة في التجربة األصلیة ، التي نفذت عام 1985 

 !

الشكل 241 نتیجة تحریك ذرات هلیوم على سطح معدني  الشكل 240  الذرات على سطح بلورة سیلیكونیة   

كل من الحركة و التصویر تما بواسطة مجهر ذو قوة ذریة وضعت بواسطة  مجهر ذو قوة ذریة 

رؤیة الذرات  

فـي هـذه األیـام ، مـع الـتقدمـات فـي الـتكنولـوجـیا فـإن الـذرات الـوحـیدة یـمكن أن تـرى ، و تـصور و تحـدد اشـكالـها ثـالثـیة األبـعاد ، 
تـعد ، تـلمس ، تحـرك ، تـرفـع ، تـعوم و تـوضـع فـي أي مـكان . ( الـمرجـع 259 & 258 ) . و كـل هـذه الـعملیات تـؤكـد أنـه مـثل 
الـمادة الـیومـیة ، الـذرات لـها كـتلة ، حجـم ، شـكل و لـون . ( الـمرجـع 260  ) . الـذرات الـوحـیدة حـتى تـم اسـتخدامـها كـمصابـیح 

مثل اللیزرات . وبعض النتائج التجریبیة مبینة في الشكل 241 & 240 , 239 .  

الـطبیعة الـمتخیلة مـن قـبل اإلغـریـق كمجـموعـة لـیجو . و فـي الـحقیقة الـعدیـد مـن الـباحـثین المحـدثـین فـي الـعدیـد مـن الـحقول لـعبوا 
بـمرح بـالـذرات بـنفس الـشكل الـذي یـلعب بـه األطـفال بـاللیجـز . و إن الـعرض الجـمیل لهـذه اإلمـكانـیات قـدم بـواسـطة الـعدیـد مـن 

التطبیقات للمجهر ذو القوة الذریة ( مرجع 261 ) . إذا كنت قد واتتك الفرصة قط لتستخدم واحدا منها ، ال تفوتها  

المجهـر ذو الـقوة الـذریـة هـو جـهاز بسـیط یـوضـع عـلى طـاولـة یـتابـع سـطح الـجسم بـإبـرة حـادة ذریـا * مـثل هـذه اإلبـر تـكون عـادة 
من التنغستین  وهي سهلة التصنیع بواسطة طریقة الحفر بالطباعة  البسیطة . ( مرجع 262 ) و التغیرات في ارتفاع اإلبرة  



 ---

*الـشكل البسـیط مـنه یـكلف حـوالـي بـضع آالف یـورو ، و سـوف یـسمح لـك بـدراسـة الـفرق بـین رقـاقـة السـیلیكون – الـمتبلور –       
و رقاقة الطحین – الشكل الالمتبلور الحبیبي – و الرقاقة المفخمة  

 !

الشكل 242 مبدأ و تحقیق المجهر ذو القوة الذریة 

عـلى طـول مـسارهـا تسجـل بـمساعـدة شـعاع ضـوء منحـرف كـما هـو مـبین فـي الـشكل 242  و بـقلیل مـن الـعنایـة فـإن ذرات الـجسم 
یـمكن الـشعور بـها  وجـعلها مـرئـیة عـلى شـاشـة حـاسـب . بـواسـطة أنـواع خـاصـة مـن مـثل هـذه الـمجاهـر یـمكن اسـتخدام اإلبـرة 
لتحـریـك الـذرات واحـدة تـلو األخـرى إلـى أمـاكـن محـددة عـلى السـطح . و ایـضا مـن الـممكن مـسح السـطح و الـتقاط ذرة مـعینة                  

ودفعها باتجاه مقیاس طیف كتلة لتحدید ما نوع الذرة . ( المرجع 263 ) .  

فـي الـنتیجة فـإن بـنیة الـمجاهـر ذات الـقوة الـذریـة هـي فـقط تحسـین صـغیر لـما أوجـدتـه الـطبیعة بـواسـطة الـمالیـین ، عـندمـا نسـتخدم 
آذانـنا لـالسـتماع ، فـإنـنا فـي الـحقیقة نـكشف الـتغیرات فـي مـوضـع غـشاء الـطبل بـمسافـة تـصل إلـىpm 11  . بـمعنى آخـر كـلنا لـدیـنا 

مجهرین قوة ذریة موجودین في رؤوسنا .  

لـماذا مـن الـمفید مـعرفـة أن الـمادة مـكونـة مـن ذرات ؟ بـمعرفـة فـقط حجـم الـذرات نـكون قـادریـن عـلى فـهم واسـتنتاج الـكثیر مـن 
خـواص الـمادة . و الـقیاس الـذري یحـدد كـثافـة الـكتلة ، و مـعامـل الـمرونـة ، و الـتوتـر السـطحي ، و مـعامـل الـتمدد الحـراري ، 
حـرارة التبخـر ، و حـرارة االنـصهار / االنـدمـاج ، الـلزوجـة ، الحـرارة الـنوعـیة ، االنـتشار الحـراري ، و الـناقـلیة الحـراریـة                 

( تحدي 572s ) فقط حاول . 

فضول و تحدیات ممتعة حول األجسام الصلبة و الذرات  

الـزجـاج هـو مـادة صـلبة . عـلى أن الـعدیـد مـن الـكتب تـقول بـأن الـزجـاج سـائـل . و هـذا الخـطأ انتشـر لـمئات الـسنین وربـما أصـله 
من سوء الترجمة لعبارة في كتاب ألماني نشر عام 1933  من قبل غوستاف نامان ، حالة الزجاج .  

  ( 573 s تحدي ) هل یمكنك أن تعطي على األقل ثالثة أسباب تجعل الزجاج صلبا و لیس سائال ؟

 *    * 

مـا هـو الـطول األعـظمي لسـلك مـعلق شـاقـولـیا ؟ هـل یـمكن لسـلك أن یـخفض مـن قـمر صـناعـي ثـابـت الـمدار مـعلق ألسـفل األرض؟
( تحـدي 574s ) هـذا سـیعني أنـنا یـمكن أن نـحقق الـمصعد الـفضائـي . كـم سـیكون طـول الـكبل  ؟ كـم وزنـه ؟ و كـیف یـمكن صـنع 

مثل هذا النظام ؟ ما هي األخطار التي تواجهه ؟   

 *    * 



 !

الشكل 243 مكعب روبیك : تعقید الحركة ثالثیة األبعاد البسیطة 

 !

الشكل 244 كیف یمكن تحریك قطعة نقدیة في الزجاج بدون أن تالمس أي شيء . 

كـل طـالـب ربـما یـعرف مـكعب روبـیك . هـل یـمكنك أن تسـتنتج كـیف صـنع روبـیك مـكعبه بـدون الـنظر لـداخـله ؟ أیـضا مـن أجـل 
المكعبات ذات األعداد األخرى من القطع ؟  

هل هناك حد لعدد األجزاء ؟ ( تحدي s 575 ) هذه األحاجي حتى أصعب من البحث في إعادة ترتیب المكعب  

 *    * 

  ( 576 e تحدي ) . رتب ستة عیدان ثقاب بشكل أن كل عود یالمس كل العیدان األخرى



 *    * 

الفیزیاء  غالبا جیدة لربح الرهانات . أنظر الشكل 244 من أجل طریقة لفعل ذلك ، و هي عائدة لولفجانج ستاال 

 *    * 

الـمادة مـكونـة مـن ذرات . خـالل قـرون فـإن الـمقاومـة الـعنیدة لـلعدیـد مـن الـناس لهـذه الـفكرة أدت لـخسارة الـعدیـد مـن الـكنوز .                     
و ألكـثر مـن ألـف عـام اعـتقد الـناس  أن الـاللـئ األصـلیة یـمكن تـمییزهـا عـن الـمزیـفة بـطرقـها بـواسـطة  مـطرقـة حـیث الـمزیـفة فـقط 
تنكسـر . و لـكن كـل الـاللـئ تنكسـر . ( ایـضا األلـماس ینكسـر فـي هـذه الـحالـة ) و بسـبب هـذا االعـتقاد خـالل الـقرون الـماضـیة ، 

كل الاللئ األكثر جماال  في العالم تم سحقها إلى قطع  

 *    * 

كـتب الـكومـیدیـا لـدیـها مـصاعـب فـي مـفهوم الـذرات . هـل یـمكن ألسـتریـكس فـعال أن یـرمـي رومـانـز فـي  الـهواء بـاسـتخدام 
قـبضته ؟ هـل طـلقات المسـدس  الـدوار الك یـلوك  الـدقـیقة مـمكنة ؟ هـل یـمكن لـخیط حـریـر الـرجـل الـعنكبوت أن یحـمله فـي 
تـأرجـحه مـن بـناء آلخـر ؟ هـل یـمكن لـطائـر رودرنـر أن یـتوقـف عـن الجـري فـي ثـالث خـطوات ؟ هـل یـمكن لـلشمس أن تـقف فـي 

السماء بأمر؟ 

هـل یـمكن لـسفن الـفضاء أن تـحوم بـاسـتخدام  الـوقـود ؟ هـل یـمكن ألي بـطل كـتاب هـزلـي أن یـسأل نـفسه فـیما إذا كـانـت الـمادة 
مـكونـة مـن ذرات مـما یـسمح لـه بـالـقیام بـأعـمال یـبدو أنـه قـادر عـلیها ( تحـدي 577e). سـوف تجـد أن   أكـثر أفـالم الـكرتـون هـزلـیة  
تماما ألنها تفترض أن المادة لیست مكونة من ذرات ، و لكن مستمرة . بمعنى ألذرات تجعل الحیاة مغامرة جدیة / خطرة . 

 *    * 

هـل یـمكن للبشـر أن یحـدثـوا زالزل ؟ نـعم ، الـعدیـد مـن الـزالزل الـقویـة عـملها البشـر . هـذا یحـدث عـندمـا تـمأل سـدود بـالـماء ، أو 
عـندمـا یـحقن الـماء فـي ثـقوب   مـحفورة  . و أیـضا قـبل بـأن اسـتخراج الـماء الـجوفـي ایـضا یسـبب زالزل . إذا أكـد هـذا بـأبـحاث 
مسـتقبلیة فـإن نسـبة كـبیرة مـن كـل الـزالزل یـمكن أن یتسـبب بـها البشـر . و هـنا سـؤال بسـیط حـول الـموضـوع : مـاذا یحـدث إذا 

  ( 578s تحدي ) قفز 100  ملیون هندي حفزهم برنامج تلفیزیوني في نفس الوقت من طاولة المطبخ على األرض  ؟

 *    * 

الـعدیـد مـن الـكهوف فـیها صـواعـد و نـوازل . و هـي تـتشكل تـحت شـرطـین : نـقط الـماء مـن الـسقف فـي كـهف یـحتوي كـربـونـات 
الـكالسـیوم ، CaCo3  و الـفرق بـین تـراكـیز ثـانـي أكسـید الـكربـون CO2 فـي الـماء و فـي هـواء الـكهف یـجب أن یـكون أعـلى مـن 
قـیمة دنـیا مـعینة. و إذا تـحقق هـذیـن الشـرطـین فـإنـه یـترسـب كـتل مـتكلسة ، و تـتشكل الـصواعـد و الـنوازل . كـیف یـمكن لـرأس 
الـنازل الـبارز مـن الـسقف أن یـمیز عـن رأس الـصاعـد الـبارز مـن األرض ؟ هـل الـفرق مـوجـود أیـضا مـن أجـل الـصواعـد                 

 . ( 579 s تحدي ) . و النوازل الجلیدیة

 *    * 

الـفراكـتاالت مـوجـودة . أي الـبنى فـي الـطبیعة تـقترب مـنها بـشكل أوثـق مـا یـكون ؟ أحـد الـمرشـحات هـي الـرئـة ، كـما هـو مـبین فـي 
الـشكل 245 . إن قـصباتـها تـنقسم مـرات و مـرات بـین 28 & 26  مـرة و كـل نـهایـة تـصل إلـى عـدد إلـى عـدد 300 مـلیون سـنخ               

و هي تجاویف بقطر mm 0.25 التي یمتص بها األكسجین في الدم و یطرد ثاني أكسید الكربون في الهواء  

 *    *    

 ( 580s تحدي ) كم الوزن اإلضافي الذي سیبینه مقیاس الحمام لدیك إذا وقفت علیه في خالء ؟

 *    * 



 !

الشكل 246 بنیة قویة التي ال یوجد فیهال جسم جاسئ موصل ألي جسم آخر 

أحـد أكـثر األجـسام الـممتدة تـعقیدا هـي الـجسم البشـري . فـي الـمحاكـاة الحـدیـثة لسـلوك البشـر فـي حـوادث السـیارات ، فـإن الـنماذج 
األكـثر تـطورا تـشمل األضـالع ، الـفقرات و كـل الـعظام األخـرى و األعـضاء الـمتعددة . مـن أجـل كـل جـزء ، إن خـواص الـتشوه 
الـخاص  تـؤخـذ بـالحسـبان . بـواسـطة مـثل هـذه الـنماذج و الـمحاكـاة ، فـإن حـمایـة الـركـاب و الـسائـقین فـي السـیارات یـمكن جـعلها 

أفضل ما یكون .  

 *    *

 الـجسم البشـري هـو بـنیة مـمیزة . و إنـه صـلب و مـرن حسـب الـحاجـة . إضـافـة لـذلـك ، أكـثر األجـزاء الـصلبة ، الـعظام ، غـیر 
مـتصلة بـاألجـزاء الـصلبة األخـرى . مـنذ بـضع سـنین ، فـإن الـفنانـین و الـمعماریـین بـدؤوا فـي اسـتكشاف  مـثل هـذه الـبنى . و 
                tensegrity الـمثال عـلى تـلك الـبنیة ، بـرج مـبین فـي الـشكل 246  . و یـنتج أن بـنى مـشابـهة فـي بـعض األحـیان تـعرف بـالـبنى
( ذات 12 حركة ) وهي نماذج جیدة من أجل العامود الفقري لإلنسان مثال . فقط ابحث في اإلنترنت عن مزید من األمثلة  

 *    *

أعـمق ثـقب حـفر األرض كـان عـمقه km 12 و فـي عـام 2003 اقـترح شـخص مـا تـكبیر مـثل هـذا الـثقب و صـب مـالیـین مـن 
األطـنان مـن الحـدیـد الـسائـل فـیه . و قـال بـأن الحـدیـد سـیرسـو بـاتـجاه مـركـز األرض . إذا وضـع جـهاز قـیاس ذو اتـصال فـي الحـدیـد 

هل یمكن أن یرسل القیاسات للسطح باستخدام األمواج الصوتیة . هل یمكنك أن تعطي بعض األسباب بعدم إمكانیة هذا ؟ 

  . ( 581s تحدي )

 *    *



الـقوة االقـتصادیـة لـألمـة قـد ارتـبطت بـشكل كـبیر بـقدرتـها عـلى إنـتاج الـفوالذ عـالـي الـجودة . فـي الـحقیقة الـثورة الـصناعـیة بـدأت 
بـإنـتاج كـمیات كـبیرة مـن الـفوالذ . و كـل عـالـم یـعرف الـحقائـق األسـاسـیة حـول الـفوالذ  . الـفوالذ هـو تـشكیل مـن الحـدیـد و 
الـكربـون الـذي تـضاف لـه بـعض الـعناصـر األخـرى ، مـعادن فـي األغـلب . و یـمكن لـلمرء أن یـمیز ثـالثـة أنـواع أسـاسـیة مـن 
الـفوالذ ، تـبعا لـلبنیة الـبلوریـة . الـقوالذ الـفریـتي لـه بـنیة مـكعبة مـركـزیـة الـجسم كـما هـو مـبین فـي الـشكل 247 و الـفوالذ 
األوسـتنیتي لـه بـنیة مـكعبة مـركـزیـة الـوجـوه ، و الـفوالذ الـمارتـنزیـتي و لـه بـنیة ربـاعـیة الـوجـوه مـركـزیـة الـجسم و یـعطي الجـدول 

42 مزیدا من التفاصیل .  

 *    *

الظاهرة البسیطة  التي تتطلب شرحا معقدا هي تشقق السوط . منذ العمل التجریبي لبیتر كریل فقد كان من المعلوم أن 
السوط یتشقق عندما یصل الراس لسرعة تبلغ ضعفي سرعة الصوت (المرجع 264 ) . هل تستطیع أن تتخیل لماذا؟ 

  ( 582 ny تحدي )

 *    *

سـلسلة الـدراجـة هـي جـسم مـمتد بـدون صـالبـة . لـكن إذا تـركـت تـدور بسـرعـة فـإنـها تكتسـب صـالبـة دیـنامـیكیة و یـمكن أن تتحـرج 
www.iwf.de/iwf/medien/  عـبر مسـتوي مـائـل أو عـلى طـول األرضـیة , هـذا األثـر الـمدهـش یـمكن مـشاهـدتـه فـي مـوقـع

  infothek?Signature=C+14825

 *    *

األجهـزة الـمیكانـیكیة غـیر مـغطاة فـي هـذا الـكتاب , هـناك الـكثیر مـن الـتقدم فـي هـذا الـمجال حـتى فـي الـوقـت الـحالـي ( مـرجـع 
265) مـثال بـنى الـناس روبـوتـات قـادرة عـلى الحـركـة بعجـلة واحـدة . و لـكن حـتى فـیزیـاء العجـلة الـواحـدة البشـریـة لیسـت بسـیطة 

( مرجع 266) جربها ، إنها تمرین جید لتبقى شابا .  

 *    *

الجدول 42 أنواع الفوالذ ، خواصه و استخداماته 

الفوالذ المارتنزیتيالفوالذ األوستنیتیيالفوالذ الفریتي

التعریف

فوالذ عادي ، بنیة مكعبة مركزیة 
  (bbc) الجسم

حدید و كربون

فوالذ طري  ،بنیة مكعبة مركزیة 
  ( fcc) الوجوه

حدید ، كروم ، نیكل ، منغنیز ، 
كربون

فوالذ مقسى ، قصف  ، بنیة رباعیة 
  ( bct) الوجوه مركزیة الجسم

فوالذ كربوني و خالئطه

األمثلة  

فوالذ اإلنشاء  

فوالذ صاج السیارات  

فوالذ السفن  

12% Cr ستانلس فریت

أكثر أنواع الستانلس ستیل 18/8 ) 
   Cr/Ni)

أدوات المطبخ 

فوالذ Cr/V للمفاعالت النوویة 

أنصال السكاكین  

اسطح الحفر  

فوالذ النوابض ، محاور أذرعة 
التدویر

http://www.iwf.de/iwf/medien/infothek?Signature=C+14825
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هناك العدید من المقوالت ضد وجود الذرات ككرات صلبة . وضع تومسون – كلفین هذا خطیا و تحدث عن افتراض عظیم 
لقطع قویة بشكل ال متناهي و صلبة بشكل ال نهائي من المادة . ( مرجع 267 ) حتى بالرغم من أن تومسون كان محقا في 

 . ( 583s تحدي ) تعلیقه الذرات موجودة ، لماذا ؟

 *    *

الـرمـل لـه الـعدیـد مـن الـطرق لتحـریـكه ، و االكـتشافـات  الجـدیـدة مـا تـزال تـتم بـانـتظام . فـي عـام 2001 ، اكـتشف سـنجوردور 
ثـورودسـن و آمـي شـین أن كـرة الـفوالذ الـتي تـسقط عـلى سـریـر مـن الـرمـل تـنتج بـعد أن تـغوص الـكرة فـي الـرمـل نـفثا الـذي یـقفز 

لألعلى من الرمل . یبین الشكل 248 تتابع صور لهذا األثر . إن االكتشاف أدى إلى تتابع من البحوث الالحقة .  

 !

الخواص  

األطوار موصوفة بمخطط طور 
RT الحدید – كربون في االتزان عند

األطوار موصوفة بمخطط شافلر 
 RT لبعض الخالئط في االتزان عند

األطوار موصوفة بمخطط الحدید – 
كربون و مخطط TTT ( الزمن –

درجة الحرارة – التحویل) لیست في 
اتزان عند RT و لكن مستقرة 

الخواص المیكانیكیة و حجم الحبیبات 
یعتمد على المعالجة الحراریة

الخواص المیكانیكیة و حجم الحبیبات 
یعتمد على المعالجة األولیة  الحراریة 

– المیكانیكیة 

الخواص المیكانیكیة و حجم الحبیبات 
یعتمد على المعالجة الحراریة

یقسى بواسطة تخفیض حجم 
الحبیبات ، بالطرق ، بزایدة محتوى 

الكربون أو بالنترجة 

قاسي بأي حال – یصنع بواسطة بقسى بواسطة التشغیل البارد فقط
التشعیع باللیزر ، التسخین التحریضي 

...الخ

حبیبات الفریت و البیرلیت مع سمنتیت 
( Fe3C)

حبیبات المارتنزیت حبیبات األوستنیت 

حدیدي مغناطیسيغیر مغناطیسي أو ضعیف المغنطةحدیدي مغناطیسي 



الشكل 247 فوالذ فریتي هو bcc  ( مكعب مركزي الجسم ) كما هو مبین في األتومیوم الشهیر في بروكسل و هو مقطع 
من بلورة الحدید مكبرة بارتفاع أكثر من مائة متر 

 *    *

الـهندسـة لیسـت جـزءا مـن هـذا الـكتاب عـلى أنـها مـوضـوع شـیق ، بـعض األمـثلة عـلى مـا یـفعله الـمهندسـون مـبین فـي الـشكل 249 
و 250 . 

ملخص عن الذرات  

المادة لیست ثابتة القیاس : بشكل خاص هي لیست صقیلة / ملساء / انسیابیة ( مستمرة ) و ال فراكتال ( كثیرة التعرج)  .  

لـیس هـناك أجـزاء صـغیرة اخـتیاریـا فـي الـمادة . الـمادة الـیومـیة  مـكونـة مـن عـناصـر مـعدودة : الـمادة الـعادیـة  مـكونـة مـن ذرات . 
هذا أكد بالنسبة لكل األجسام الصلبة ، السوائل و الغازات  

الـصور مـن   الـمجاهـر ذات الـقوة الـذریـة تـبین أن الحجـم و تـرتـیب الـذرات یـنتج شـكل و امـتداد األجـسام مـما یـؤكـد عـلى نـموذج 
الـلیجو الـذي وضـعه اإلغـریـق الـقدمـاء . األنـواع الـمختلفة مـن الـذرات و كـذلـك تـشكیالتـها الـمختلفة ، تـنتج أنـواعـا مـختلفة مـن 

المواد . 

إن دراسـة  الـمادة بـمزیـد مـن الـتفصیل – كـما سـیتم الحـقا – یـعطي اآلن الـفكرة الـمعروفـة جـیدا بـأن الـمادة ، عـند تـكبیرات أعـلى 
و أعلى ، مكونة من جزیئات ، ذرات ، نوى ، بروتونات و نیوترونات و أخیرا كواركات . الذرات أیضا تحتوي إلكترونات  

و الـنوع األخـیر مـن الـمادة ، الـنیوتـریـنو ، لـوحـظ بـأنـه یـأتـي مـن الـشمس و مـن أنـواع مـعینة مـن الـمواد الـمشعة . و حـتى بـالـرغـم 
مـن أن حـجارة  الـبناء األسـاسـیة أصـبحت أصـغر فـي الـقرن العشـریـن  ، فـإن هـذا لـن یحـدث فـي المسـتقبل . و الـفكرة األسـاسـیة 

لإلغریق القدماء بقیت: المادة تتألف من أصغر االشیاء ، اآلن تعرف بالجسیمات األولیة . ( المجلد V ، صفحة 261) 

فـي اجـزاء مـن مـغامـرتـنا حـول نـظریـة الـكم فـإنـنا سنسـتكشف الـنتائـج  بـالـتفصیل . وسـوف نـكتشف الحـقا أن تـقطع الـمادة هـو نـفسه 
نتیجة وجود  أصغر تغیر في الطبیعة .  

بسبب وجود الذرات ، فإن وصف الحركة الیومیة    لألجسام الممتدة یمكن أن یستنتج من وصف حركة ذراتها  



 !

الشكل 248 مثال على حركة مدهشة للرمل : نافثات حبیبیة 

 !

الشكل 249 منجزات هندسیة حدیثة : آلة تصنیع ( بالطباعة البلوریة )  إلنتاج دارات متكاملة و آلة صنع الورق 

و الحركة الذریة ستكون موضوعا رئیسیا في الصفحات التالیة . إن اثنتین من النتائج المهمین بشكل خاص : الضغط و 
الحرارة سوف ندرسهما اآلن . 



 !

الشكل 250 بعض األحیان أجسام متحركة غیر عادیة تعبر الطرق األلمانیة 

الفصل  الثاني عشر  



 الموائع و حركتها  

الـمرجـع 269 : الـموائـع یـمكن أن تـكون سـوائـل أو غـازات بـما فـیها الـبالزمـا . و حـركـة الـموائـع یـمكن أن تـكون مـعقدة بـشكل 
مـتزایـد كـما یـبین الـشكل 251 . فـي الـحقیقة حـركـة الـمائـع شـائـعة و مـهمة - فـكر بـالـتنفس ، حـركـة الـدم ، أو الـطقس . إن دراسـتها 

ألمر یستحق العناء . 

ماذا یمكن أن یتحرك في الطبیعة – تدفقات من كل األنواع  

قـبل أن نسـتمر فـي دراسـة الـموائـع لـنلقي نـظرة أقـرب عـن كـل األنـواع الـمتعددة مـن الحـركـة فـي الـعالـم حـولـنا . إن اسـتعراضـا 
النـواع الحـركـة فـي الـطبیعة مـعطى فـي الجـدول 43 و هـو یـورد الحـركـة فـي مـجاالت مـختلفة مـن الـعلوم الـطبیعیة الـتي تـنتمي 

للحیاة الیومیة : حركة الموائع ، المادة ، أنواع المادة ، الحرارة ، الضوء و الشحنة . 

كـل هـذه األنـواع للحـركـة هـي مـجاالت فـیزیـاء التسـلسل / االسـتمرار . مـن أجـل كـل مـجال یـعطي الجـدول الـكمیة الـتي حـركـتها 
أسـاسـیة لـذلـك لـمجال . الـكمیة المتحـركـة – سـواء كـانـت كـتلة ، حجـم ، إنـتروبـي أو شـحنة – تـوصـف بـمقدار قـابـل لـلقیاس شـامـل 
أي قـیمة قـابـلة لـلقیاس یـمكن أن تـتراكـم . إن حـركـة الـكمیة الـقابـلة لـلقیاس الـشامـلة تـعرف بـالـتدفـق . كـل نـوع مـن الحـركـة فـي 

الطبیعة  هو تدفق . الكمیة الشاملة هي الشيء / المادة التي تتدفق .  

ضـمن فـیزیـاء االسـتمرار  هـناك مـجالـین لـم یـدرسـا بـعد : حـركـة الـشحنة و الـضوء ، الـتي تـعرف بـالـدیـنامـیك / التحـریـك  
الكهـربـائـي و حـركـة الحـرارة الـتي تـعرف بـالـترمـودیـنامـیك . حـالـما یـتم دراسـة هـذیـن الـمجالـین سـوف نـكون قـد أكـملنا الخـطوة 
األولـى مـن وصـف الحـركـة : الـفیزیـاء المسـتمرة  . فـي الـفیزیـاء  المسـتمرة ،الحـركـة و األشـیاء المتحـركـة تـوصـف بـكمیات 

مستمرة التي یمكن أن تأخذ أي قیمة بما فیها القیم الصغیرة االختیاریة أو الكبیرة االختیاریة .  

ولـكن الـطبیعة لیسـت مسـتمرة . لـقد رأیـنا لـلتو أن الـمادة ال یـمكن تقسـیمها إلـى أشـیاء أصـغر بـاسـتمررا . فـي الـحقیقة ، سـوف 
نكتشف أن هناك تجارب دقیقة التي تعطي حدود للقیم المقاسة من أجل كل مجال من الفیزیاء المستمرة . 

سـوف نـكتشف أن هـناك حـدود دنـیا و عـلیا لـلكتلة ، السـرعـة ، كـمیة الحـركـة الـزاویـة ، الـقوة ، اإلنـتروبـي و الـشحنة . نـتائـج هـذه 
االكـتشافـات تـؤدي إلـى السـیاقـات الـتالـیة لـوصـف الحـركـة عـندنـا : النسـبیة و نـظریـة الـكم . النسـبیة تسـتند للحـدود الـعلیا ، نـظریـة 
الـكم للحـدود الـدنـیا . بـالـمناسـبة هـل یـمكنك الـقول أن كـل  الـكمیات الـممتدة / الـشامـلة لـها أصـغر قـیمة ؟ آخـر سـیاق لـوصـفنا للحـركـة 

سندرس توحید نظریة الكم و النسبیة العامة .  

كـل مـجال مـن الـفیزیـاء بـغض الـنظر أي السـیاقـات أعـاله تـنتمي إلـیه ، یـصف الـتغیر بـداللـة مـمیزات الـكمیة الـممتدة / الـشامـلة 
للمجال و الطاقة . إن الكمیة القابلة للقیاس تدعى شاملة إذا كانت تزداد مع حجم الجملة . ( المرجع 298 ) . 



 !

الشكل 251 األمثلة على حركة المائع الصفحي : نفث الماء الشاقولي یضرب صادم أفقي ، نافثین لمزیج الغلیسرول –الماء 
یصطدمان بزاویة مائلة ، نفث الماء یرتطم بحوض في حركة ثابتة ، كأس نبیذ یبین قطرات دامعة و صنبور ماء ینقط . 



الجدول 43 التدفقات في الطبیعة : كل الكمیات الشاملة أي الكمیات القابلة للقیاس التي تتراكم وبالتالي تتحرك و تتدفق 

الكمیة الشاملة تصف ما یمكن أن یتدفق في الطبیعة  -

األمـثلة هـي الـكتلة ، الحجـم ، كـمیة الحـركـة ، الـشحنة و اإلنـتروبـي . الجـدول  43 یـعطي عـرضـا كـامـال لـها .وفـي كـل تـدفـق 
هناك أیضا قیمة فیزیائیة  قابلة للقیاس التي تجعل األشیاء تتحرك :  

الكمیة الشاملة تصف القوة الدافعة للتدفق و هي تحدد كمیة ما یتدفق  -

األمثلة هي فرق االرتفاع ، الضغط ، السرعة ، الكمون أو درجة الحرارة .  

مـن أجـل كـل جـملة فـیزیـائـیة الـحالـة تـوصـف بمجـموعـة مـن الـقیم الـقابـلة لـلقیاس الـشامـلة و الـمكثفة . أي وصـف كـامـل للحـركـة              
و أي قیاس كامل لجملة بالتالي یتطلب دائما كال النوعین من القیم القابلة للقیاس .  

الـكمیات الـشامـلة و الـمكثفة  - مـاذا یـتدفـق و لـماذا یـتدفـق – مـن أجـل حـالـة الـموائـع هـي الحجـم و الـضغط . و هـي أسـاسـیة لـوصـف 
وفـهم تـدفـقات الـموائـع . فـي حـال الحـرارة الـكمیة الـشامـلة و الـمكثفة هـي اإلنـتروبـي – الـكمیة الـتي تـتدفـق – ودرجـة الحـرارة 

الكمیة التي تجعل الحرارة تتدفق . و سوف ندرس ذلك قریبا . و نالحظ أیضا :  

جداء المقدار الشامل و المكثف هو دائما طاقة في الزمن أي دائما استطاعة التدفق المقابل  -

التشابهات في الجدول 43 یمكن أیضا االستمرار  بها أكثر . في كل المجاالت  

سعة الجملة تعرف بأنها الكمیة الشاملة مقسمة على كمیة مكثفة .  -

الكمیة الممتدة المجال

(حامل الطاقة)

التیار ( معدل 
التدفق)

الكمیة الشدیة     
( قوة الدفع/ 

القیادة)

تدفق الطاقة 

( االستطاعة)

المقاومة للنقل              
( شدة تولید 
اإلنتروبي)

االرتفاع (الفرق) تدفق الكتلة m/t الكتلة mاألنهار
gh

P= ghm/t Rm =ght/m
[m2 /s kg]

P =pV/t RV = pt/Vالضغط pتدفق الحجم V/tالحجم Vالغازات
[kg/s m5]

=P= v F Rp = ΔV/ Fالسرعة vالقوة F= dp/dtكمیة الحركة pالمیكانیك 
t/m  [ s/kg]

كمیة الحركة 
L  الزاویة

M= dL/ العزم
dt

السرعة الزاویة 
ω

P= ω M   RL =  t/m r2

[ s/kg m2]

تدفق المادة = In كمیة المادة nالكیمیاء 
dn/dt

الكمون الكیماوي 
µ

P =µ In            Rn =  µt/n
[ Js/ mol2]

تدفق اإلنتروبي اإلنتروبي Sالترمودینامیك
IS = dS/dt

 T درجة الحرارةP =T IS            RS =  Tt/s
[ K2/ W]

التیار الكهربائي I الشحنة qالكهرباء 
= dq/dt

الكمون الكهربائي 
U

P = U.IR = U/I [Ω]

ال یوجد مصادر مغناطیسیة  تراكمیة في الطبیعة المغناطیسیة

مثل كل اإلشعاع عدیم الكتلة ، یمكن أن یتدفق و لكن ال یمكن أن یتراكم الضوء 

توجد كمیات شاملة  لكن ال تظهر في الحیاة الیومیة  الفیزیاء النوویة 

الفضاء الفراغ یمكن أن یتحرك و یتدفق لكن ال یظهر في الحیاة الیومیة  الجاذبیة 



الـسعة تـعني كـم سـهولـة جـعل الـمادة تـتدفـق فـي الجـملة . مـن أجـل الـشحنة الكهـربـائـیة ، الـسعة عـاة تـعرف بـالـسعة الكهـربـائـیة . و 
إذا كـان الـعدد كـبیرا جـدا ، فـإنـه مـن السهـل جـدا إضـافـة شـحنة . مـن أجـل كـمیة الحـركـة ، الـسعة تـعرف بـالـكتلة ، الـكتلة تـقیس كـم 

  (584 e تحدي ) سهولة إضافة كمیة الحركة لجملة . هل یمكن أن تحدد المقادیر التي تقیس السعة في حاالت أخرى ؟

 E = فـي مـكثف فـي مـكثف أو E = CU2/2 فـي كـل الـحقول مـن الـممكن تخـزیـن الـطاقـة بـاسـتخدام الـكمیة الـمكثفة – مـثل
mv2/2 في جسم متحرك أو باستخدام كمیة شاملة مثل E = LI2/2 في ملف أو E = F2 / 2k في نابض .  

بجمع و تبادل طریقتي تخزین ، نحصل على اهتزازات . 

كل تدفق ینتج اهتزازات / تذبذبات  -

  ( 585 ny التحدي ) هل یمكنك أن تشرح التذبذبات لحاالت أخرى من التدفق ؟

حالة المائع  

لوصف وسائل الحركة ، قبل كل شيء ، هو وصف حالة الجملة المتحركة . من أجل أكثر الموائع فإن الحالة توصف 

بتحـدیـد ، فـي كـل نـقطة مـن الـفراغ ، كـثافـة الـكتلة ، السـرعـة ، درجـة الحـرارة ، و الـضغط . و بـالـتالـي لـدیـنا قـیمتین جـدیـدتـین 
قـابـلتین لـلقیاس : درجـة الحـرارة ، الـتي سـندرسـها فـي الـفصل الـتالـي و الـضغط ( صـفحة دتـین قـابـلتین لـلقیاس : درجـة الحـرارة ، 

التي سندرسها في الفصل التالي و الضغط ( صفحة 381 ) .  

هاهنا تركیز للقیمة المقاسة الجدیدة األخرى :   

- p = F/A عند نقطة في مائع هو القوة بالمساحة التي یشعر بها جسم ذو حجم مهمل عند تلك النقطة p الضغط

بشكل مكافئ :  

الضغط هو تغیر  كمیة الحركة منسوبا للمساحة  -

وحـدة الـضغط هـو الـباسـكال : بـاسـكال واحـد یـعرف بـأنـه 1N/m2  . اخـتیار قـیم الـضغط  الـذي یـوجـد فـي الـطبیعة مـعطى فـي 
الجدول 44 . 



 !

الشكل 252 حساسات الضغط المختلف : مخطط ضغط  قدیم ، حساس ضغط ماء صناعي ، مقاومة حساسة للضغط ، الخط 
الجانبي لسمكة ، و حساسات ضغط MEMS حدیثة . 



الجدول 44 بعض قیم الضغط المقاسة 

یـقاس الـضغط بـمساعـدة الـبارومـترات أو أدوات مـشابـهة مـثل تـلك الـمبینة فـي الـشكل 252 . أیـضا الـجسم البشـري مـليء 
بحساسات الضغط ، خالیا میركل في رؤوس األصابع هي أمثلة على ذلك . سوف ندرسها الحقا ( المجلد V ، صفحة 39 )  

داخـل مـائـع ، الـضغط لـیس لـه اتـجاه مـفضل . فـي حـدود مـائـع ، الـضغط یـؤثـر عـلى جـدران الـحاویـة .  الـضغط لـیس خـاصـة 
بسـیطة . هـل یـمكنك شـرح الـقیاسـات فـي الـشكل 254  ؟ إذا كـانـت الـمفارقـة الهـیدروسـتاتـیكیة – وهـي تـأثـیر مـا یـعرف بـآنـیة 

االتصال – سوف لن تكون صالحة و سیكون من السهل صنع حركات دائمة .  

الضغطالقیمة المقاسة

القیمة القیاسیة للضغط السلبي ( التوتر ) المقاس في الماء 
بعد التنقیة الدقیقة المرجع 270  

-140 MPa = -1400 bar

الضغط السلبي المقاس في نسغ الشجر ( الخشب ) المرجع 
 271 & 254

-10 MPa = -100 bar حتى

ال یوجد الضغط السلبي في الغازات 

یعرف بالتوترالضغط السلبي في األجسام الصلبة  

pPa ( 10-13 torr) 10 القیمة القیاسیة للضغط الخالئي المحقق في المخبر 

µPa 20تغیر الضغط عند عتبة السمع

Pa 100تغیر الضغط عند ألم  السمع

kPa 51الضغط الجوي في الباز ، بولیفیا 

kPa 75الضغط الجوي في طائرة ركاب محلقة  

المتوسط الزمني للضغط في تجویف الجنب في صدر 
اإلنسان

kPa 0.5 أو 5mbar أدنى من الضغط الجوي  

kPa 101.325 أو mbar 1013.25 أو 760 الضغط الجوي القیاسي عند سطح البحر 
torr

ضغط الدم الشریاني البشري لشخص سلیم : االنبساطي / 
االنقباضي 

kPa 17أو kPa 11 أعلى من الضغط الجوي 

القیمة القیاسیة للضغط المنتج في المخبر باستخدام سندان 
ألماس 

200 GPa تقریبا

تقریبا GPa(20) 370الضغط في مركز األرض 

تقریبا PPa 24الضغط في مركز الشمس 

تقریبا Pa 1033 .4الضغط في مركز نجم نیوتروني 

Pa 10113 . 4.6ضغط بالنك ( الضغط األعظمي الممكن في الطبیعة)



 !

الشكل 253 دانییل بیرونولي (1700-1782 )  

 !

الشكل 254 المفارقة الهیدروستاتیكیة و الهیدرودینامیكیة 

 !

 ( 586s تحدي ) الشكل 255 أحجیة : أي طریقة إلفراغ الحاویة هي األسرع ؟ هل الطریقة إلى الیمین ستعمل ؟



هل یمكنك التفكیربمثال ؟ ( تحدي e 587 ) األحجیة األخرى حول الضغط معطاة في الشكل 255  .  

الـهواء حـولـنا لـه ضـغط كـبیر ، مـن مـرتـبة kPa 100 و بـالـنتیجة لـیس مـن السهـل صـنع خـالء ، و فـي الـحقیقة الـقوى الـیومـیة 
غالبا تكون ضعیفة جاد للتغلب على ضغط الهواء . هذا معروف منذ قرون عدیدة كما یبین الشكل 256 .  

 !

الشكل 256 ضغط الهواء یؤدي إلى قوى كبیرة بشكل مدهش ، خاصة من أجل األجسام الكبیرة التي تحیط بالخالء . وهذا 
أظهر بانتظام في السنوات من 1654 فصاعدا من قبل أوتو فون جویریك بمساعدة ما یعرف بأنصاف كرة ماجدیبورغ                 

و قبل كل شيء مضخات الخالء التي اخترعها 



إن مـخبرك الـفیزیـائـي الـمفضل سـیملك مـضخة خـالء و زوج مـن أنـصاف كـرات مـاجـدیـبورغ ( األصـغر ) و اسـتمتع بـإجـراء 
التجربة بنفسك .  

التدفق الصفحي و الدوامي  

 مـثل كـل الحـركـة ، تـخضع حـركـة الـموائـع إلـى مـصونـیة الـطاقـة و مـن أجـل الـموائـع الـتي ال تـحول فـیها أي طـاقـة إلـى حـرارة ، 
فـإن مـصونـیة الـطاقـة تـكون بسـیطة بـشكل خـاص . الحـركـة الـتي ال تـولـد الحـرارة هـي حـركـة بـدون دوامـات ، مـثل هـذه الحـركـة 
لـلمائـع تـعرف بـالـصفحیة . و فـي الـحالـة الـخاصـة حـیث أنـه بـاإلضـافـة لـذلـك فـإن سـرعـة الـمائـع ال تـعتمد عـلى الـزمـن عـن كـل 
الـوضـعیات و حـركـة الـمائـع تـعرف بـالـثابـتة . و الـتدفـق غـیر الـصفحي یـعرف بـالـدوامـي . یـبین الـشكل 257 & 251 أمـثلة عـلبى 

ذلك .  

 . p و الضغط   v من أجل الحركة التي هي صفحیة و ثابتة فإن مصونیة الطاقة  یمكن التعبیر عنها بمساعدة السرعة

 !

حـیث h االرتـفاع فـوق سـطح األرض ، ρ كـثافـة الـكتلة و g = 9.8 m/s2 تـسارع الجـذابـیة . وهـذا یـعرف بـمعادلـة بـیرنـولـي * 
في هذه المعادلة ، الحد األخیر هو فقط مهم إذا ارتفع المائع فوق األرض . 

 ---

*دانـییل بـیرنـولـي ( ولـد فـي بـال عـام 1700  و تـوفـي فـیها عـام 1782 ) ریـاضـي و فـیزیـائـي هـام أیـضا أبـوه یـوهـان و عـمله 
یـعقوب كـانـوا ریـاضـیین مـشهوریـن و كـذلـك إخـوتـه و بـعض أوالد إخـوتـه . نشـر دانـیل بـیرنـولـي الـعدیـد مـن الـنتائـج الـریـاضـیة و 
الـفیزیـائـیة وفـي الـفیزیـاء درس فـصل الحـركـة الـمركـبة إلـى انـسحابـیة و دورانـیة . فـي عـام 1738  ، نشـر كـتاب الهـیدرودیـنایـك 
الـذي اسـتنتج فـیه كـل الـنتائـج مـن الـمبدأ األسـاسـي و هـو مـصونـیة الـطاقـة . و إن مـا یـعرف بـمعادلـة بـیرنـولـي تـبین كـیف یـتناقـص 
ضـغط مـائـع عـندمـا تـزداد سـرعـته . و قـد درس الـمد و الجـزر و الـعدیـد مـن الـمسائـل الـمیكانـیكیة الـمعقدة وشـرح قـانـون الـغاز 
لـبویـل و مـاریـوت وقـد فـاز بسـبب مـنشوراتـه بـجائـزة رفـیعة مـن األكـادیـمیة الـفرنسـیة لـلعلوم و هـي سـابـقة لـجائـزة نـوبـل عشـر 

مرات .      



 !

الشكل 257  یسار : التدفقات الصفحیة غیر الساكنة و الساكنة ، یمین : مثال عن تدفق دوامي 

الحـد األول فـي مـعادلـة بـیرنـولـي هـو الـطاقـة الحـركـیة ( نسـبة للحجـم) لـلمائـع و الحـدیـن اآلخـریـن هـما الـطاقـات الـكامـنة ( نسـبة 
للحجـم) و فـي الـواقـع الحـد الـثانـي هـو الـطاقـة الـكامـنة ( نسـبة للحجـم) الـتي تـنتج مـن انـضغاط الـمائـع ( تحـدي 588e) . و هـذا نـاتـج 

عن الطریقة األخرى لتعریف الضغط :  

الضغط هو طاقة كامنة نسبة للحجم  -

مـصونـیة الـطاقـة تـقتضي أنـه كـلما كـان الـضغط أخـفض كـلما كـانـت سـرعـة الـمائـع أكـبر . و یـمكننا اسـتخدام هـذه الـعالقـة 
لـقیاس سـرعـة تـدفـق مـاء ثـابـت فـي أنـبوب . حـیث عـلینا فـقط تـضییق األنـبوب بـعض الشـيء فـي مـوقـع مـا عـلى طـول األنـبوب 
! ( مـا  و نـقیس فـرق الـضغط قـبل و بـعد الـتضیق . و السـرعـة v بـعیدا عـن الـتضیق تـعطى بـالـتالـي بـالـشكل 

  . ( 589s تحدي ) . ؟) الجهاز الذي یستخدم هذه الطریقة بعرف بمقیاس فینتوري k هو الثابت

اآلن لـنفكر بـالـماء الـمتدفـق . إذا بـقي الـشكل الـهندسـي ثـابـتا و سـرعـة الـماء ازدادت – أو السـرعـة النسـبیة لـجسم فـي الـماء 
ازدادت – بسـرعـة مـعینة فـإنـنا نـالحـظ انـتقال : الـماء یـفقط نـقاءه و  الـتدفـق ال یـعود ثـابـتا و ال صـفحیا و نـالحـظ االنـتقال 
عـندمـا نـفتح صـنبور الـماء عـند سـرعـة مـعینة فـإن الـتدفـق یـتغیر مـن صـفحي إلـى دوامـي و مـن هـذه الـنقطة فـصاعـدا لـن تـكون 

معادلة بیونولي (110) صالحة بعد اآلن . 

   



 !

الشكل 258 درجة اإلبحار العثة : قارب وزن kg 30 الذي یبحر أعلى الماء باستخدام صفائح مائیة أي أجنحة تحت الماء 

الـوصـف الـدقـیق لـلدوامـیة لـم یـتم وضـعه بـعد . هـذا یـمكن أن یـكون اصـعب مـن كـل الـمسائـل الـمفتوحـة فـي الـفیزیـاء . عـندمـا طـلب 
مـن  فـیرنـر هـایـزنـبرغ الـشاب  أن یسـتمر فـي الـبحث عـن الـدوامـیة ، رفـض  - و هـذا صـائـب – قـائـال إنـه مـن الـصعب جـدا وقـد 
تـحول لشـيء مـا أسهـل و اكـتشف و طـور نـظریـة الـكن بـدال مـن ذلـك . االضـطرابـیة/ الـدوامـیة هـي مـوضـوع واسـع جـدا ، حـیث 
الـعدیـد مـن مـفاهـیمه لـم تسـتقر بـعد ، بـالـرغـم مـن أن عـدد و أهـمیة تـطبیقاتـه ، فـقط اآلن ، فـي بـدایـة الـقرن الـحادي و العشـریـن بـدات 

في الكشف عن أسراها . ( المرجع 272 )  

یـعتقد أن  مـعادالت الحـركـة الـتي تـصف الـموائـع بـشكل عـام تـمامـا ، و هـي مـا یـعرف بـمعادالت نـافـییه – سـتوكـس كـافـیة لـفهم 
الـدوامـیة * لـكن الـریـاضـیات وراء هـذه الـمعادالت هـي مسـببة لـصداع . و هـناك حـتى جـائـزة  بـملیون دوالر مـقدمـة مـن قـبل معهـد 

كالي للریاضیات إلتمام خطوات معینة في طریقة حل المعادالت .  

الجـمل الـمهمة الـتي تـبین الـتدفـق الـصفحي ، الـدوامـات و الـدوامـیة فـي نـفس الـوقـت هـي األجـنحة و األشـرعـة ( أنـظر الـشكل 
258) كـل األجـنحة و األشـرعـة تـعمل بـشكل أفـضل فـي الـنمط الـصفحي . و أصـل الـجناح هـو أنـه یـعطي الـهواء سـرعـة لـألسـفل 
ذات دوامـیة قـلیلة قـدر اإلمـكان . ( الهـدف مـن تـقلیل الـدوامـیة هـو سـبب أن األجـنحة مـنحنیة . إذا كـان المحـرك قـویـا جـدا ، فـإن 
الـجناح المسـطح بـزاویـة أیـضا یـبقي الـطائـرة فـي الـهواء . لـكن اسـتهالك الـوقـود یـزداد بـشكل كـبیر . و مـن نـاحـیة أخـرى الـدوامـیة 
الـقویـة هـي مـیزة للهـبوط بـأمـان ) . حـول الـجناح لـطائـر یـطیر أو طـائـرة فـإن السـرعـة الـسفلیة / بـاتـجاه األسـفل تـؤدي لـقوة نـابـذة 
تـؤثـر فـي الـهواء الـتي تـمر فـوق الـجناح ( الـمرجـع 273 ) . و هـذا یـؤدي إلـى ضـغط أخـفض و بـالـتالـي إلـى رفـع .(  األجـنحة 
بـالـتالـي ال تـعتمد عـلى مـعادلـة بـیرنـولـي ، حـیث الـضغط األخـفض عـلى طـول الـتدفـق یـؤدي إلـى  سـرعـة هـواء أعـلى ، كـما لـسوء 

الحظ تقول الكثیر من الكتب . فوق الجناح السرعة األعلى مرتبطة بالضغط األخفض عبر التدفق ) . 

السـرعـات الـمختلفة لـلهواء فـوق و اسـفل الـجناح یـؤدي إلـى دوامـات فـي نـهایـة كـل جـناح . هـذه الـدوامـات مـهمة بـشكل خـاص مـن 
أجل إقالع أي حشرة ، طائر و طائرة . مزید من االمور حول األجنحة ستدرس الحقا ( المجلد V ، صفحة 278 )  

 ---

    *سـمیت نسـبة إلـى كـلود نـافـییه ( ولـد فـي دیـجون 1785 و تـوفـي فـي بـاریـس 1836) وهـو مـهندس مـهم و بـانـي جـسور ،               
و جورج جابرییل ستوكي ( ولد في سكرین 1819 و توفي في كامبریدج 1903 ) وهو فیزیائي و ریاضي مهم .  



 !

الشكل 259 طبقات عدیدة للغالف الجوي مرئیة في صورة غروب الشمس مأخوذة من محطة الفضاء الدولیة ، التي تطیر 
على ارتفاع مئات الكیلومترات 

الغالف الجوي  

الغالف الجزي هو طبقة رقیقة حول كوكبنا المبینة في الشكل 259 و هو یبقینا أحیاء .  

الـغالف الـجوي هـو مـائـع الـذي یـحیط  بـاألرض  و یـتكون مـن  kg 5.1018 مـن الـغاز . و كـثافـته تـتناقـص مـع االرتـفاع : 50%  
مـن الـكتلة  هـي بـارتـفاع أدنـى  مـن km 5.6 و %75 هـي ضـمن km 11 و %90  ضـمن km 16 و %99.99997 هـي 

  .*  100 km ضمن

عـند مسـتوى سـطح البحـر ، فـإن الـكثافـة الـجویـة فـي الـمتوسـط هـي kg/m3 1.29 وهـذا حـوالـي 1/800 مـن كـثافـة الـماء                      
و الـضغط kPa 101.3 و كـالهـما یـتناقـصان مـع االرتـفاع . إن تـركـیب الـغالف الـجوي عـند سـطح البحـر مـعطى فـي الـصفحة 

512 . أیضا التركیب یختلف حسب االرتفاع و بالتالي یعتمد التركیب على الطقس و على مستوى التلوث .   

إن بـنیة الـغالف الـجوي مـعطاة فـي الجـدول 45  و یـتوقـف الـغالف الـجوي عـن الـتصرف كـغاز أعـلى مـن الـفاصـل الحـراري                  
و هـذا بـین km 1000-500 و أعـلى مـن هـذا االرتـفاع ال یـعود هـناك اصـطدامـات بـین الـذرات . و فـي الـحقیقة یـمكننا الـقول أن 
الـغالف الـجوي یـتوقـف عـن الـتصرف كـغاز مـعروف أعـلى مـن km 150 و حیـث ال یمـكن إرساـل أي صوـت مسـموع و ال 

حتى تردد  Hz 20 بسبب الكثافة الذریة المنخفضة .  

 ---

*االرتـفاع األخـیر یـسمى خـط كـارمـان و هـو االرتـفاع الـتقلیدي الـذي ال یـمكن أن تسـتخدمـه جـملة طـائـرة لـالرتـفاع ألكـثر مـن ذلـك 
لذا فإنه غالبا یستخدم كحد بین الطیران الجوي و الطیران الفضائي .  



 !

الشكل 260 الطبقات الرئیسیة للغالف الجوي 



الجدول 45  طبقات الغالف الجوي 

الجدول 45  ( تابع ) طبقات الغالف الجوي 

التفاصیلاالرتفاعالطبقة

الغالف الجوي 
الخارجي /

اإلكسوسفیر 

>500-10000km مكون بشكل أساسي من الهیدروجین     و الهلیوم و یشمل
الماغنیتوسفیر ، درجة الحرارة أعلى من C° 1000 و یحتوي 

العدید من األقمار الصناعیة و في بعض األحیان ظواهر 
األورورا / المطالع التي تتضمن في قمته الجیوكورونا 

الساطعة / المضیئة  

الحدود : الفاصل 
الحراري أو 

اإلكسوبیز ( القاعدة 
الخارجیة)

500-1000 km  أعلى : ال یوجد خواص غاز ، ال یوجد اصدامات ذریة

األسفل : خواص غاز ، احتكاك لألقمار الصناعیة ، االرتفاع 
یتغیر مع النشاط الشمسي 

الغالف الجوي 
الحراري /

الثیرموسفیر 

من km 85  إلى 
الفاصل الحراري 

مكون من األكسجین ، الهلیوم ، الهیدروجین و شوارد بدرجة 
حرارة تصل إلى C° 2500 ، ضغط µPa 10-1 ، سرعة 
ماتحت الصوت حوالي m/s 1000 و الیوجد نقل للصوت 

أعلى من Hz 20 عند ارتفاعات أعلى من Hz 150 یحتوي 
المحطة الفضائیة الدولیة و العدید من األقمار ، مثل سبوتنیك و 

المكوك الفضائي

كلها أعلى من  فاصل الهتروسفیر 
التوربو  

مفاهیم منفصلة التي تتضمن كل الطبقات التي تبین المزج 
االنتشاري أي أكثر الثیرموسفیر و اإلكسوسفیر 

الحد : فاصل 
التوربو أو 
الهوموبوز

85km 85- & 100- وهي أخفض درجة °C درجة الحرارة بین
حرارة على األرض و تعتمد درجة الحرارة على الفصل ، 

تحتوي شوارد تشمل طبقة صودیوم التي تستخدم لتوجیه 
النجوم للمناظیر 

من الستراتوسفیر إلى فاصل المیزوسفیر  
المیزو 

تتناقص درجة الحرارة مع االرتفاع ، في األغلب مكونة من 
هیدروجین ، تحتوي غیوم ساطعة نهارا ، ظالل ، وأشباح  

شوارد ، تحرق أكثر النیازك ، تبین المد و الجزر الجوي ،                 
و الدورات من قطب  الصیف إلى الشتاء    

األیونوسفیر أو 
الماغنیتوسفیر 

60-1000 km ، مفهوم منفصل الذي یشمل كل الطبقات التي تحتوي شوارد
بالتالي اإلكسوسفیر ، الثیرموسفیر ، و جزء كبیر من 

المیزوسفیر  

الحدود : فاصل 
الستراتو ( أو ذورة 

المیزو)

50-55 km ، درجة الحرارة األعظمیة بین الستراتوسفیر و المیزوسفیر
-15 °C – 3 °C 100  ، درجة الحرارة Pa الضغط حوالي

مكونة من طبقات ، بدون ظواهر ، تزداد درجة الحرارة مع حتى فاصل الستراتو الستراتوسفیر  
االرتفاع ، جافة ، و تبدي تذبذبات شبه حولیة ، تحتوي طبقة 

األوزون في أخفض km 20 منها و أیضا الطائرات و بعض 
المناطید

التفاصیل االرتفاع الطبقة 



فیزیاء الدم و التنفس  

حـركـة الـمائـع ذات أهـمیة كـبیرة . هـناك عـلى األقـل أربـعة أجهـزة دوران مـوائـع فـي الـجسم البشـري . أوال یـتدفـق الـدم عـبر جـهاز 
الـدم بـواسـطة الـقلب . ثـانـیا ، الـهواء یـتدفـق داخـل الـرئـتین بـواسـطة الـحجاب وعـضالت الـصدر األخـرى . ثـالـثا الـلمف یـتدفـق عـبر 
األوعـیة الـلمفاویـة و یتحـرك بـشكل غـیر فـعال عـبر عـضالت الـجسم  رابـعا الـسائـل الـدمـاغـي الـشوكـي یـدور بـین الـدمـاغ و الـنخاع 
الـشوكـي و یتحـرك بـواسـطة حـركـات الـرأس . لهـذا السـبب األطـباء یـحبون الـعبارة البسـیطة : كـل مـرض فـي الـنهایـة هـو نـاتـج عـن 

خلل في الدوران . 

لـماذا األحـیاء لـدیـهم اجهـزة دوران ؟ الـدوران ضـروري ألن االنـتشار بـطيء جـدا . هـل یـمكنك أن تـعطي تـفاصـیل ذلـك ؟                  
( تحدي e 590 ) سندرس اآلن جهازي دوران رئیسیین في الجسم البشري .  

الـدم یـبقینا أحـیاء : هـو یـنقل أكـثر الـمواد الـكیماویـة الـمطلوبـة مـن أجـل اسـتقالبـنا و مـن أجـزاء مـختلفة مـن جسـدنـا . و تـدفـق الـدائـم 
دائما تقریبا صفحي . 

الـدوامـیة مـوجـودة فـقط فـي الـوریـد األجـوف ، قـرب الـقلب . و الـقلب یـضخ حـوالـي ml 80 فـي كـل ضـربـة قـلب ، حـیث هـناك 
min/51 ضـربـة . عـند الـراحـة ، ضـربـة الـقلب تسـتهلك حـوالـي J 1.2 و االسـتهالك مـتغیر ألن الـلزوجـة الـدیـنامـیكیة لـلدم تـتغیر 
بـین Pa s 3-10 . 3.5 ( هـذا أعـلى بـ 3.5 مـرة مـن الـماء ) و Pa 2-10 تـبعا لـقطر الـوعـاء الـدمـوي ، و یـكون أعـلى مـا یـمكن فـي 
األوعـیة الـشعریـة . إن سـرعـة الـدم تـكون أعـلى مـا یـمكن فـي األبهـر ، حـیث یـتدفـق بسـرعـة m/s 0.5 و أخـفض مـا یـكون فـي 
األوعـیة الـشعریـة حـیث السـرعـة تـصل إلـى m/s 0.3 و بـالـتیجة الـمادة الـتي تـحقن فـي الـذراع تـصل إلـى الـقدمـین بـین 60 & 20 

s بعد الحقن .  

 (591 ny تحدي ) 0.2 . لماذا ؟ m/s & 0.4 m/s في الحقیقة كل الحیوانات لها سرعات دم متشابهة ، عادة بین

لتحقیق دوران الدم ، فإن القلب ینتج ضغطا (انقباضیا ) یبلغ حوالي 16kPa، یوافق ارتفاع حوالي m 1.6 من الدم .  

هـذه الـقیمة الزمـة مـن قـبل الـقلب لـیضخ الـدم عـبر الـدمـاغ . و عـندمـا یسـترخـي الـقلب ، فـإن مـرونـة الشـرایـین تـبقي  ضـغط                 
( االنـبساط ) حـوالـي kPa 10  . وهـاتـین الـقیمتین تـقاسـان بـارتـفاع الـقلب * و الـقیم تـختلف بـشكل كـبیر مـع الـموضـع و تـوضـع 

الجسم الذي تقاس فیه  

 ---

*قیم ضغط الدم المقاسة في الذراعین العلویین أیضا یختلفان من أجل الناس األیامن الضغط في الذراع األیمن یكون أعلى  

الحدود : فاصل 
التروبو  

km 9- 6 عند القطبین ، 
km 20-17 عند خط االستواء 

درجة الحرارة C° 50 – ، یتناقص / یتالشى تدرج  درجة 
الحرارة ، ال یعود هناك ماء 

تحتوي ماء و تبدي ظواهر طقس ، تحتوي حیاة ، جبال ، حتى فاصل التروبو التروبوسفیر 
طائرات و تجعل النجوم تومض ، سرعة الصوت حوالي 340 

m/s

الحدوجد : طبقة 
حدود الكواكب أو 

البیبلوسفیر 

0.2 -2 km جزء من التروبوسفیر الذي یتأثر باالحتكاك مع سطح األرض
و تعتمد السماكة على المنظر الطبیعي و زمن الیوم  



 !

الشكل 261 انتباه ، خطر ال تحاول فعل هذا هذا سیدمر رئتیك بدون فرصة في الشفاء  و ربما یقتلك 

الـضغط االنـقباضـي عـند الـقدمـین لـشخص بـالـغ واقـف یـصل إلـى  kPa 30 بـینما یـكون kPa 16 فـي قـدمـي شـخص مسـتلقي . مـن 
أجـل اإلنـسان الـواقـف الـضغط فـي األوردة فـي الـقدم هـو kPa 18 و هـو أكـبر مـن الـضغط االنـقباضـي لـلقلب . قـیم الـضغط الـعالـیة 
فـي الـقدمـین و الـساقـین هـي أحـد اسـباب تـؤدي لـدوالـي األوردة . تسـتخدم الـطبیعة الـعدیـد مـن الـحیل لـتجنب مـشاكـل دوران الـدم فـي 
الـساقـین . أوردة سـیقان البشـر  لـها صـمامـات لـتجنب تـدفـق الـدم للخـلف ، الـزرافـات لـها سـیقان رفـیعة جـدا ذات جـلد قـوي و كـتیم 

في الساقین لنفس السبب . نفس الشيء یحدث من أجل الحیوانات األكبر . 

فـي نـهایـة األوعـیة الـشعریـة ، الـضغط یـكون فـقط حـوالـي kPa 2 و إن أخـفض ضـغط دم یـوجـد فـي األوردة الـتي تـعود مـن 
الـرأس إلـى الـقلب  حـیث الـضغط یـمكن أن یـكون سـلبیا بـشكل طـفیف . بسـبب ضـغط الـدم عـندمـا یـتلقى الـمریـض  تسـریـب                 
( ضـمن الـوریـد ) فـإن الـكیس یـجب أن یـكون عـلى ارتـفاع أصـغري أعـلى مـن نـقطة التسـریـب حـیث تـدخـل اإلبـرة فـي الـجسم                  
و الـقیم حـوالـي m 1- 0.8 ال تسـبب أي مـشاكـل . ( هـل فـرق االرتـفاع أیـضا الزم مـن أجـل نـقل الـدم مـن شـخص لـشخص ؟) 
نـظرا ألن الشـرایـین لـها ضـغط دم أعـلى ، بـالنسـبة لـنقل الـدم الشـریـانـي األكـثر نـدرة ، فـإن الـمشافـي تسـتخدم مـضخات شـریـانـیة 

لتجنب  الحاجة الرتفاعات غیر عملیة تبلغ 2m  أو أكثر .  

الـمرجـع 274 : األبـحاث األخـیرة بـینت أن مـا كـان یشـتبه بـه مـن وقـت طـویـل : فـي األوعـیة الـشعریـة یـتغیر شـكل و حـركـة خـالیـا 
الـدم الحـمراء . و یـتغیر الـشكل تـبعا لـقطر الـوعـاء الـشعري و سـرعـة الـتدفـق . و فـي األوعـیة الـكبیرة ، فـإن خـالیـا الـدم الحـمراء 
عـادة تـتراكـم فـي مجـرى الـدم . و فـي األوعـیة الـدمـویـة األصـغر ، فـإنـها تتحـرج أمـا فـي األصـغر فـإنـها تـتشوه بـطرق مـتعددة . هـذه 
الـتغیرات تشـرح كـیف یـتدفـق الـدم بـشكل اسهـل أي بـلزوجـة أخـفض فـي األوعـیة األرفـع ، و حـتى قـیل أن الخـلل فـي تـغیر هـذا 

الشكل  یمكن أن یتعلق باألعراض الخاصة و األمراض .  



إن فـیزیـاء الـتنفس مـهمة أیـضا . البشـر ال یـمكن أن یـتنفسوا عـند أي عـمق تـحت الـماء حـتى لـو كـان هـناك أنـبوب یـصل للسـطح 
كـما هـو مـبین فـي الـشكل 261 . عـند عـمق بـضعة أمـتار ، إن مـحاولـة فـعل ذلـك هـو أمـر قـاتـل . حـتى عـلى عـمق cm 50 فـقط 

 (592s تحدي ) فإن الجسم البشري یمكن فقط أن بهذا الشكل لبضع دقائق و یمكن أن یتأذى بشدة مدى الحیاة . لماذا ؟

 0.2 & 0.6 mm داخـل الـرئـتین الـتبادل الـغازي مـع الـدم یحـدث فـي حـوالـي 300  مـلیون كـرة صـغیرة ، األسـناخ ، بـقطر بـین
وهـي مـبینة فـي الـشكل 245 ( صـفحة 346 ) . و لـتجنب أن تـكبر األسـناخ الـكبیرة و تـتقوض الـصغیرة – كـما فـي التجـربـة فـي 
الـشكل 276 فـإن األسـناخ مـغطاة بـمادة فـوسـفوشحـمیة فـعالـة سـطحیا الـتي تـخفض تـوتـرهـا السـطح ( صـفحة 387). فـي الـموالـید 
الجـدد نـصف الـقطر الـصغیر لـألسـناخ و المسـتوى الـمنخفض مـن الـمادة الـفعالـة سـطحیا هـو سـبب أن أولـى األنـفاس و فـي بـعض 

األحیان الالحقة تتطلب جهدا كبیرا .  

و نـحن نـحتاج حـوالـي %2  مـن طـاقـتنا لـلتنفس فـقط . و سـرعـة الـهواء فـي الحـلق هـي m/s 3 مـن أجـل الـتنفس الـعادي و عـند 
السعال یمكن أن ترتفع إلى m/s 50 و تدفق الهواء في القضبات هو دوامي ، و الضجیج یمكن أن یسمع في بیئة هادئة  

فـي الـتنفس الـعادي ، عـضالت الـتنفس   فـي الـصدر و فـي الـبطن تـؤدي لـتبادل 0.5 لـتر مـن الـهواء فـي الـتنفس الـعمیق و الحجـم 
یمكن أن یصل إلى أربعة لترات .  

الـتنفس هـو مـخادع بـشكل خـاص فـي حـاالت غـیر عـادیـة و بـعد جـهاز تـنفس الـغوص scuba * عـند أعـماق كـبیرة أكـثر مـن 
 .(593 e تحـدي ) بـضع أمـتار  لـمدة أكـثر مـن بـضع دقـائـق مـن الـمهم االرتـفاع بـبطء ، لـتجنب إمـكانـیة االنـصمام الـقاتـل . لـماذا ؟
نـفس الشـيء یـمكن أن یحـدث فـي الـمشاركـین فـي الـطیران عـلى ارتـفاعـات عـالـیة بـالـمناطـید او الـطائـرات ، أو الـمظلیین فـي 

ارتفاع عالي و رواد الفضاء .  

فضول و تحدیات حول الموائع  

مـاذا یحـدث إذا لـم یـعرف الـناس قـوانـین الـطبیعة ؟ الـجواب هـو نـفسه مـنذ مـائـتي عـام : مـال دافـع الـضریـبة یـضیع أو تـكون 
الـصحة فـي خـطر . أحـد أقـدم األمـثلة هـي الـقنوات الـمائـیة مـن الـعصر الـرومـانـي الـمبینة فـي الـشكل 262  . الـقنوات الـمائـیة فـقط 

موجودة ألن الرومان لم یكونوا یعملون كیفیة حركة الموائع . و الشكل یخبرنا لماذا لم یعد هناك أي نوات مائیة بعد اآلن  

نـالحـظ أنـه بـاسـتخدام خـرطـوم بـطول مـتر أو مـتریـن فـي الـطریـق الـمبین فـي الـشكل 262 أو فـي الـشكل 255 لـنقل الـبنزیـن یـمكن 
 . ( 594s تحدي ) أني كون خطرا . لماذا ؟

 *  *  

خـذ عـلبة حـلیب فـارغـة و اصـنع ثـقبا فـیها مـن طـرف ، أعـلى بـسنتمتر واحـد مـن الـقاع . بـعدهـا اعـمل ثـقبین أعـاله كـل مـنهم أعـلى 
بخـمسة سـنتمترات مـن الـسابـق . إذا مـألت الـعلبة بـالـماء ووضـعتها عـلى الـطاولـة أي مـن الجـریـانـات الـثالث سـتكون أبـعد ؟ و ذا 

 (  595 e تحدي ) وضعت العلبة على حافة الطاولة بحیث أن الجریان یسقط على األرض ؟

 *  *  

لـیكن حـوض االسـتحمام لـدیـك مـليء بـالـماء . لـدیـك حـاوة غـیر مـعلمة سـعة ثـالث لـیترات و حـاویـة أخـرى غـیر مـعلمة بـسعة 
  (596 e تحدي ) خمسة لترات كیف یمكن أن تحصل على أربعة لترات من الماء من حوض االستحمام ؟

 ---

*أصال scuba هـو اخـتصار لـجهاز الـتنفس الـمحتوى ذاتـیا تـحت الـماء و الـجهاز الـمركـزي فـیه هـو الـرئـة الـمائـیة ، وقـد اخـترع 
من قبل إمیل جانیان و جاك كوستو و هو یبقي ضغط الهواء دائما عند نفس المستوى الذي لضغط الماء .    



 !

الشكل 262 إضاعة المال بسبب قلة المعرفة بالموائع 

 *  *  

ما هي أسهل طریقة لتشكیل نافورة فوق صوتیة من الهواء ؟ ببساطة أسقط كرة بلیاردو في سطل مليء بالماء ؟ هذا 
استغرق وقتا طویال الكتشاف هذه الطریقة البسیطة . استمتع بالبحث عن الموضوع (المرجع 275 ) 

 *  *  

الموائع مهمة للحركة . العناكب لدیها عضالت لثني سیقانها و لكن لیس لدیها عضالت كي تبسطها . كیف إذن تبسطها؟  

فـي عـام 1944 اكـتشف إیـلیس أن الـعناكـب تبسـط سـیقانـها بـوسـائـل هـیدرولـیكیة : وهـي تـزیـد ضـغط الـسائـل داخـل سـیقانـها و هـذا 
الـضغط یبسـط الـساق مـثل ضـغط الـماء الـذي یقسـي خـرطـوم الحـدیـقة ( مـرجـع 276  ) . وغـذا كـنت تـفضل ، فـإن سـیقان الـعناكـب 
تـعمل مـثل ذراع الـحفارة . هـذا یـبین لـماذا أن الـعناكـب لـدیـها أرجـل مـثنیة عـندمـا تـموت . اآللـیة الـمائـعة تـعمل جـیدا و هـي أیـضا 

تستخدم من قبل العناكب النطاطة .  

 *  *  

مـن أیـن یـأتـي الـماء فـي الـمحیطات – الـذي كـمیته مـوضـحة فـي الـشكل 263 ؟  مـن الـمدهـش أن هـذا الـسؤال لـم یـتم اإلجـابـة عـلیه 
بـشكل كـامـل وفـي الـعصور األولـى مـن عـمر األرض ، فـإن درجـة الحـرارة الـعالـیىة عـملت عـلى تـبخیر كـل الـماء و إطـالقـه فـي 
الـفضاء  . وهـكذا مـن أیـن أتـى الـماء الـموجـود الـیوم ؟ ( مـثال هـل یـمكن أن الهـیدروجـین أتـي مـن الـنشاط اإلشـعاعـي لـقلب األرض 
؟) الـمقترح األكـثر مـنطقیة هـو أن الـماء أتـى مـن الـمذنـبات . الـمذنـبات مـكونـة بـدرجـة كـبیرة مـن الجـلید . و الـمذنـبات الـتي كـانـت 
تـضرب األرض فـي الـماضـي الـسحیق شـكلت الـمحیطات . فـي عـام 2011 تـبین ألول مـرة مـن قـبل مـنظار هـیرشـل الـفضائـي ذو 
األمـواج تـحت الحـمراء الـعائـد لـوكـالـة الـفضاء األوربـیة أن الـمذنـبات مـن حـزام كـویـبر ( الـمرجـع 277) – عـلى عـكس الـمذنـبات 
مـن المجـموعـة الشمسـیة الـداخـلیة فـیها جـلید بـنفس الـنظیر لـألوكـسجین الـكائـن فـي تـركـیب مـحیطات البحـر . و كـون أصـل 

المحیطات من المذنبات أمر یبدو مقبوال .  

 *  *  



 !

الشكل 263 كل الماء على األرض یمكن أن یشكل كرة بنصف قطر حوالي km 700 كما هو موضح في هذه الصورة 
المولدة بالحاسب . 

فـیزیـاء الـغوص تـحت الـماء بـشكل خـاص فـیزیـاء الـغوص بـال تـنفس مـلیئة  بـاألعـاجـیب و اآلثـار الـتي لـم تـفهم بـعد ( مـرجـع 
  ( 278

مـثال كـل بـطل غـوص بـال تـنفس یـعلم أنـه مـن الـصعب تـمامـا أن یـحبس الـمرء نـفسه لـمدة خـمس أو سـت دقـائـق بـینما یجـلس فـي 
كرسي و لكن إذا نفس الشيء حدث في بركة سباحة فإن هذا یصبح ممكن بسهولة من أجل أبطال الغوص بالتنفس الحدیثین.  

و مـن غـیر الـواضـح بـشكل كـامـل حـتى اآلن لـماذا یحـدث هـذا . و هـناك الـعدیـد مـن ضـوابـط و أنـواع الـغوص بـال تـنفس . فـي عـام 
2009  سجـل رقـم قـیاسـي فـي مـسابـقة الـغوص بـال تـنفس بـدون حـدود عـلى عـمق مـذهـل یـبلغ m 214  و الـذي حـققه هـیربـرت 
نـیتش ، الـرقـم الـقیاسـي لـزمـن الـغوص السـتاتـیكي بـال تـنفس كـان أكـثر مـن 11 دقـیقة و بـواسـطة فـرط الـتهویـة بـاألكـسجین الـنقي 

  . 213 m كان أكثر من 22 دقیقة . و الرقم القیاسي للغوص بال تنفس ، بدون زعانف كان

عندما یصل غواص بال تنفس لعمق m 100  فإن ضغط الماء یقابل وزن أكثر من kg 11 لكل سنتمتر مربع من جلده  

و لـتجنب مـشاكـل تـعویـض ضـغط األذن عـلى أعـماق كـبیرة ، عـلى الـغواص أن یـمأل الـفم و الـرغـامـى بـالـماء , وتـكون رئـتیه قـد 
انكمشـتا إلـى 1/11 مـن حجـمهما األصـلي و یـصبحا بحجـم تـفاحـتین . . ویـزیـح ضـغط  الـماء تـقریـبا كـل الـدم مـن الـساقـین                       
و الـذراعـین إلـى الـصدر و الـدمـاغ . و عـند عـمق m 150 ال یـوجـد ضـوء ، و ال صـوت  - فـقط ضـربـات الـقلب . و ضـربـات 
الـقلب تـكون بـطیئة : یـكون هـناك ضـربـة واحـدة فـقط  كـل سـبعة أو ثـمانـیة ثـوانـي . وقـد أصـبح مسـترخـیا و منتشـیا بـنفس الـوقـت . 

و ال واحدة من هذه المالحظات المذهلة مفهومة  بالكامل .  

 *  *     



الـحیتان الـمنویـة ، physeter macrocephalus   یـمكن أن تـبقى تـحت الـماء أكـثر مـن نـصف سـاعـة و تـغوص لـعمق أكـثر 
مـن m 3000  . عـجول بحـر ویـدل Leptonychotes wedelli یـمكن أن تـبقى تـحت الـماء لـساعـة و نـصف . و اآللـیات غـیر 
واضـحة و لـكن یـبدو أنـها تـتضمن الهـیموغـلوبـین و الـنیوروغـلوبـین . و الـبحث ایـضا یـتضمن آلـیات مـهمة ألنـه یـالحـظ أن إمـكانـیة 
الـغوص تـقوي الـدمـاغ . مـثال ، حـیتان ذات رأس الـقوس ، Balaena mysticetus ال تـعانـي مـن سـكتة دمـاغـیة و ال تـنكس 

دماغي ، حتى بالرغم من أنها تصل ألكثر من 200  عام  من العمر . 

 *  *  

إن األرقـام الـقیاسـیة لـلبقاء بـال تـنفس تـبین تـأثـیرات مـفیدة لـألكـسجین عـلى الـصحة البشـریـة . زجـاجـة األكجسـین بـالـتالـي هـي 
عنصر شائع في تجهیزات اإلسعاف الطبي االحترافیة .  

 *  *  

مـا هـو الـرقـم الـقیاسـي لسـرعـة الحـركـة تـحت الـماء ؟ ربـما فـقط بـعض الـناس یـعرفـون ذلـك : هـذا سـر عـسكري . فـي الـحقیقة 
الـجواب بـحاجـة  ألن یـقسم لجـزئـین . أكـبر سـرعـة مـنشورة لـمقذوف تـحت الـماء تـقریـبا مـحاطـة بـشكل كـامـل بـفقاعـة غـاز هـي 

 . 1990s 1550 ، أسرع من الصوت في الماء ، وقد حققت مسافة بضعة أمتار في المخبر العسكري في m/s

120 m/ أسـرع جـملة ذات محـرك یـبدو أنـها الـطوربـید ، أیـضا تتحـرك بـشكل أسـاسـي فـي فـقاعـة غـاز وتـصل سـرعـتها أكـثر مـن
  s

و باـلتـاليـ هيـ أسرـه منـ أي سیـارة سبـاق فوـرمیـوال 1  . والسـرعـة الـدقـیقة الـمحققة هـي أعـلى و هـي سـریـة ، حـیث أن طـریـقة 
إحـاطـة األجـسام تـحت الـماء فـي فـقاعـات غـازیـة ، تـعرف بـالـتكهف الـفائـق ، و هـي مـوضـوع بـحثي لـدى الـمهندسـین الـعسكریـین 

في كل العالم .  

أسـرع سـمكة هـي سـمكة السـیف Istiophorus platypterus تـصل إلـى m/s 22 لـكنها تـصل لسـرعـة m/s 30 كـما یشـتبه 
 21 m/s بـذلـك . و تـحت الـماء ، فـإن أسـرع األشـیاء الـمأهـولـة  هـي الـغواصـات الـعسكریـة الـتي سـرعـتها سـریـة و لـكن یـعتقد أنـها
( كـل الـمهندسـین البحـریـین الـعسكریـیین )    فـي الـعالـم بـمیزانـیات ضخـمة لـدیـها ، غـیر قـادرة عـلى صـنع غـواصـات أكـثر سـرعـة 
مـن الـسمك . و سـبب أن الـطائـرات أسـرع مـن الـطیور واضـح : الـطائـرات لـم تـطور مـن قـبل مـهندسـین عـسكریـین ، و لـكن مـن 
قـبل مـهندسـین مـدنـیین ) . إن الـغواصـات األسـرع الـتي یحـركـها البشـر تـصل لـحوالـي m/s 4 . و یـمكننا تـقدیـر أنـه إذا كـان 
مـطوري الـغواصـات المحـركـة بشـریـا لـدیـهم نـفس مـیزانـیة الـتطویـر الـتي لـلمهندسـین الـعسكریـین فـإن آالتـهم ربـما سـتكون اسـرع 

من الغواصات النوویة .     

 *  *  

لـیس هـناك قـوائـم أرقـام قـیاسـیة تـحت الـماء . و السـباحـة تـحت الـماء هـي أسـرع مـن شـوط الـصدر أعـلى الـماء ، و الـشوط لسـباحـة 
الظهـر أو شـوط الـدلـفین : هـي سـبب أن السـباحـة تـحت الـماء عـبر مـسافـات طـویـلة مـمنوعـة فـي الـمنافـسات فـي هـذه األنـماط . 
ولـكن مـن غـیر الـمعلوم فـیما إذا كـانـت األرقـام الـقیاسـیة لـنمط الـزحـف هـي أسـرع أو أبـطأ مـن األرقـام الـقیاسـیة السـرع نـمط سـباحـة 

  ( 597 e تحدي ) تحت الماء . أي طریقة اسرع في حالتك ؟

 *  *  

كم مقدار الماء الال زم لترطیب الهواء في غرفة في الشتاء ؟ عند درجة الحرارة صفر مئویة ، ضغط بخار الماء هو 6 
mbar و عند عشرین درجة مئویة یبلغ   mbar 23 و بالنتیجة تسخین الهواء في الشتاء یعطي في األكثر رطوبة تبلغ 

 . ( 598 e تحدي ) 25  . و لزیادة الرطوبة بنسبة %50  یلزم حوالي لتر من الماء لكل مائة متر مكعب%

 *  *  



التوتر السطحي یمكن أن یكون خطرا . الرجل الخارج من بركة سباحة یكون رطبا . و هو یحمل حوالي نصف كیلوغرام  

مـن الـماء عـلى جـلده . و عـلى الـعكس فـإن  الحشـرة الـرطـبة ، مـثل ذبـابـة الـحصان ، تحـمل الـعدیـد مـن الـمرات مـن وزنـها الـخاص 
و هـي غـیر قـادرة عـلى الـطیران و تـموت عـادة . و بـالـتالـي أكـثر الحشـرات تـبقى بـعیدا عـن الـماء بـالسـرعـة الـممكنة أو عـلى األقـل 

تستخدم  خراطیم  طویلة .  

 *  *  

   7µm الـقلب البشـري یـضخ بـمعدل حـوالـي 0.1 لـتر / ثـانـیة و الـوعـا الـشعري الـنوعـي یـملك قـطر یـبلغ خـلیة دم حـمراء حـوالـي
 . ( 599s تحدي ) و فیه فإن  الدم یتحرك بسرعة نصف میلیمتر بالثانیة . كم عدد األوعیة الشعریة الموجودة في البشر ؟

 *  *  

 !

الشكل 264 ما هو رقمك القیاسي لرمي الحجر لدیك ؟ 

أنـت فـي قـارب فـي بـركـة مـع حجـر ، و سـطل الـماء و قـطعة مـن الخشـب . مـا الـذي یحـدث لمسـتوى الـماء  فـي الـبركـة بـعد أن 
 ( 600s تحدي ) ترمیها فیها ؟ بعد أن ترمي  الماء في البركة ؟ بعد أن ترمي قطعة الخشب ؟

 *  *  

 ( 601s تحدي ) سفینة تغادر نهرا و تدخل البحر . ما الذي یحدث ؟

 *  *  

ضـع بـالـون هـواء مـطاطـي فـوق نـهایـة زجـاجـة و دعـها تـعلق داخـل الـزجـاجـة . كـیف یـمكنك أن تـنتفج الـبالـون داخـل الـزجـاجـة ؟               
 ( 602e تحدي )

 *  *  

 ( 603s تحدي ) ضع بالون هلیوم في سیارتك . بعد أن تتسارع و تقود عبر المنحنیات .في أي اتجاه یتحرك البالون ؟

 *  *  

 ( 604e تحدي )ضع كرة ورق صغیرة في عنق زجاجة أفقیة و حاول دفعها في الزجاجة . الورقة ستطیر باتجاهك لماذا؟

 *  *  

 ( 605e تحدي )من الممكن دفع بیضة من كأس بیضة واحد إلى الثاني الذي هو خلفه تماما . هل یمكنك تنفیذ هذه الخدعة ؟ 

 *  *  



فـي الـقرن الـسابـع عشـر ، الـمهندسـون ایـضا الـذیـن احـتاجـوا لـضخ الـماء واجـهوا تحـدیـا . لـضخ الـماء مـن دهـالـیز الـمناجـم إلـى 
السـطح ، فـإنـه ال تـتمكن أي مـضخة مـاء مـن تـحقیق فـرق ارتـفاع أكـثر  مـن m 10 ، مـن أجـل ضـعف ذلـك االرتـفاع یـلزم الـمرء 
دائـما   مـضختین عـلى التسـلسل ، مـوصـلتین بـواسـطة حـوض وسـیط لـماذا ؟ كـیف یـمكن بـالـتالـي ضـح الـماء لـألعـلى الرتـفاعـات 

 ( 606s تحدي )أكبر ؟

 *  *  

مـتى یجـمع األكـسجین و الهـیدروجـین لـتشكیل الـماء ، فـإن كـمیة الهـیدروجـین الـالزمـة هـي تـمامـا ضـعف كـمیة األكـسجین  إذا لـم 
 ( 607s تحدي ) یترك غاز بعد التفاعل . كیف تؤكد هذه المالحظة قیاس الذرات ؟

 *  *  

كـیف تـصنع الـشوكـوال الـمملوءة بـالـكحول ؟ الحـظ أن الـكحول ال یـحقن فـیها بـعد ذلـك ، ألنـه ال یـوجـد طـریـقة إلبـقاء الـنتیجة كـتیمة 
 ( 608s تحدي ) . كفایة

 *  *  

  

    

 !

الشكل 265 نافورة هیرون تعمل 

كـم مـرة یـمكن لحجـر أن یـقفز عـندمـا یـرمـى فـوق سـطح الـماء ؟ الـرقـم الـقیاسـي الـعالـمي الـحالـي حـقق فـي عـام 2002  : هـو 40  
قـفزة . مـزیـد مـن الـمعلومـات مـعروفـة حـول الـرقـم الـقیاسـي الـعالـمي الـسابـق ( مـرجـع 279 ) الـذي حـقق عـام 1992 : حـیث رمـي 
حجـر بحجـم راحـة الـید بـشكل مـثلثي و مسـطح بسـرعـة m/s 12 ( هـناك مـصادر أخـرى تـقول m/s 20 ) و سـرعـة دوران تـبلغ 
14  دورة بـالـثانـیة عـلى طـول نهـر یـغطي مـسافـة m 100 تـقریـبا بـ 38 قـفزة . ( الـتتابـع تـم تـصویـره بـواسـطة مسجـل فـیدیـو مـن 

 ( 609 r تحدي ) جسر ) ما هي الزیادة الالزمة في عدد القفزات ؟ هل یمكنك بناء آلة التي هي رامیة أفضل منك ؟

 *  *  



الـعنصر األكـثر تـوفـرا فـي الـهواء هـو الـنتروجـین ( حـوالـي %78 ) و الـعنصر الـثانـي هـو األكـسجین ( حـوالـي %21 ) مـا هـو 
 ( 610s تحدي ) العنصر الثالث ؟

 *  *  

أي جملة عادیة لها ضغط أعلى من الضغط الجوي و عادة تقتل شخص إذا ارتفع الضغط عن القیمة الجویة المعتادة ؟ 

 ( 611s تحدي )

 *  *  

الـماء یـمكن أن یـتدفـق لـألعـلى : تـبین نـافـورة هـیرون هـذا بـشكل أكـثر وضـوحـا . إن هـیرون اإلسـكندري ( مـن 10 إلـى  70) 
وصفها منذ 2000 عام مضت و هي تبنى بسهولة في المنزل ، باستخدام بعض الزجاجات البالستیكیة و أنبوب صغیر  

 ( 612s تحدي ) كیف تعمل ؟ كیف تقلع ؟

 *  *  

 یـوضـع مـصباح ضـوئـي تـحت الـماء فـي أسـطوانـة فـوالذیـة مسـتقرة ، ذات قـطر cm 16 . سـیارة فـیات األصـلیة 500 ( 500 
 ( 613s تحدي ) توضع على مكبس دفع إلى سطح الماء . هل المصباح سیقاوم ؟ (kg

 *  *  



 !

الشكل 266  جملتي قیاس ریح : نظام سودار و نظام لیدار 

 ( 614s تحدي ) ما هو الغاز األكثر كثافة ؟ البخار األكثر كثافة ؟

 *  *  

كـل عـام معهـد األنـظمة البحـریـة فـي رسـتوك / جـامـعة  روسـتوك یـنظم مـسابـقة . التحـدي هـو بـناء قـارب ورقـي ذو أعـلى طـاقـة 
حـمل . الـقارب الـورقـي یـجب فـي األكـثر أن یـزن g 10 و یـحقق بـضع شـروط إضـافـیة ، طـاقـة الحـمل تـقاس بـصب دفـعة 
رصـاص صـغیرة بـه حـتى یـغرق الـقارب . الـرقـم الـقیاسـي الـعالـمي فـي 2008  كـان kg 5.1 . هـل یـمكنك تـحقیق هـذه الـقیمة ؟              

 ( 615e تحدي ) ( www.paperboat.de لمزید من التفاصیل ، أنظر )

http://www.paperboat.de


 *  *  

 ( 615s تحدي ) هل من الممكن استخدام الریح للحركة ضدها ، و بمواجهتها ؟

 *  *  

قـیاس سـرعـة الـریـح هـو عـمل مـهم . تـسمح طـریـقتان بـقیاس سـرعـة الـریـح عـند ارتـفاع 100m تـقریـبا فـوق األرض : الـسودار               
و هـي نـظام كـشف و تحـدیـد مـسافـة الـصوت و الـلیدار و هـو نـظام كـشف و تحـدیـد مـسافـة الـضوء . الـجهازیـن الـنوعـیین مـبینین فـي 

 ( 601s تحدي ) . الشكل 266 یعمل السودار أیضا من أجل الهواء النقي بینما اللیدار یحتاج رذاذ

 *  *  

الـشكل الحـدیـث مـن الـسؤال الـقدیـم ، الـذي طـرحـه أصـال الـفیزیـائـي دانـییل كـوالدون ( ولـد فـي 1802 فـي جـنیف و تـوفـي فـیها عـام 
1893 ) هـو الـتالـي . سـفینة بـكتلة m فـي نهـر تـسحب بـوسـاطـة الـخیول الـتي تسـیر عـلى طـول ضـفة النهـر مـربـوطـة بـحبال . وإذا 
كـان النهـر مـن الهـلیوم فـائـق الـمیوعـة  مـما یـعني أنـه لـیس هـناك احـتكاك بـین الـسفینة و النهـر ، مـا هـي الـطاقـة الـالزمـة لـسحب 

 ( 617s تحدي ) ؟ h السفینة ضد التیار على طول النهر حتى الوصول إلى ارتفاع

 *  *  

 ( 618e تحدي ) األسطورة الشعبیة تقول بأنه في أسفل شالل كبیر لیس هناك هوءا كافي للتنفس . لماذا هذا خاطئ ؟

 *  *  

الـفیزیـائـي الـسویسـري و الـمخترع أوغسـت بـیكارد ( ولـد فـي بـازل عـام 1884    وتـوفـي فـي لـوزان 1962 ) كـان مسـتكشفا 
شهـیرا . مـن بـین األشـیاء األخـرى ، فـقد اسـتكشف السـتراتـوسـفیر : ووصـل إلـى وسجـل ارتـفاع 16km فـي مـنطاده و عـو مـنطاد 
مـملوء بـغاز الهـیدروجـین . و داخـل الـكبین الـكتیم لـلهواء الـمعلق تـحت الـمنطاد ، فـقد كـان لـدیـه ضـغط طـبیعي . لـكنه احـتاج 

إلدخال العدید من الحبال  تربط المنطاد إلى الكبین من أجل المقدرة على سحبها و تحریرها ، حیث أنها  تتحكم بمنطاده   

 ( 619s تحدي ) كیف أدخل الحبال إلى الكبین بینما في نفس الوقت منع الهواء من المغادرة ؟

 *  *  

اإلنـسان فـي الـهواء تتحـدد سـرعـته بـحوالـي m/s 50 ( الـقیمة الـدقـیقة تـعتمد عـلى الـمالبـس ) كـم الـمسافـة الـتي یـتم بـها الـسقوط مـن 
 ( 620e تحدي )200 ؟m 3000  حتى ارتفاعm طائرة على ارتفاع

 *  *  

لـلحصول عـلى فـكرة عـن حجـم عـدد أفـوغـادرو و لـوشـمیدت ، فـإنـه عـادة یـطرح سـؤاالن . أوال فـي الـمتوسـط كـم عـدد الجـزیـئات 
أو الـذرات الـتي تـتنفسها فـي كـل نـفس و الـتي تـم سـابـقا زفـرهـا مـن قـبل قـیصر ؟ ثـانـیا ، فـي الـمتوسـط كـم عـدد الـذرات الـتي تـناولـها 

 ( 621s تحدي ) المسیح كل یوم   حتى بالرغم من أن األرض كبیرة ، فإن األعداد الناتجة ما تزال ذات معنى ؟

 *  *  

بـضع قـطرات مـن الـشاي عـادة تـتدفـق عـلى طـول أسـفل فـم اإلبـریـق ( أو تـقع عـلى الـطاولـة ) هـذه الـظاهـرة تـم مـحاكـاتـها بـاسـتخدام 
الـمحاكـاة بـالـسوبـركـمبیوتـر لحـركـة الـسوائـل ، مـن قـبل كیسـتلر و سـكریـفن ، بـاسـتخدام مـعادالت نـافـییر و سـتوكـس . ( مـرجـع 

280) اباریق الشاي ما تزال تعطي قطرات .  

 *  *  



 !

الشكل 267 قطرة ماء على وعاء : مثال عن تأثیر الیدنفروست 

أفـضل فـقاعـات صـابـون عـمالقـة یـمكن أن تـصنع بـمزج 1.5 لـتر مـن الـماء و 200 مـن شـراب الـذرة  و ml 450 مـن سـائـل 
غسـیل األیـدي . امـزج كـل شـيء مـعا و دعـه یسـتریـح لـمدة أربـع سـاعـات وبـعدهـا اصـنع أكـبر الـفقاعـات بـغمس حـلقة مـعدنـیة 

 ( 622s تحدي ) 100  في المزیج . ولكن لماذا  تنفجر فقاعات الصابون ؟ mm قطرها حتى

 *  *  

 قـطرة مـن الـماء الـتي تـقع فـي وعـاء یـحتي زیـت سـاخـن بـشكل مـعتدل یتبخـر فـورا و لـكن إذا لـم یـكن الـزیـت فـعال سـاخـنا أي أعـلى 
مـن C° 210 فـإن قـطرة الـماء تـرقـص عـلى سـطح الـزیـت لـفترة مـعتبرة مـن الـزمـن . الـطباخـون یـختبرون درجـة حـرارة الـزیـت 
بهـذه الـطریـقة . لـماذا یحـدث هـذا األثـر الـمعروف بـأثـیر الیـدنـفروسـت ؟ ( تحـدي 623s ) األثـر سـمي بـاسـم الـفیزیـائـي و عـالـم 
األدیـان یـوهـان غـوتـلوب الیـدنـفروسـت ( ولـي فـي روسـبرفـیندا عـام 1715  و تـوفـي فـي دویسـبورغ عـام 1794 ) .مـن أجـل 
www.thisiscolossal.com201403/ عـرض تـعلیمي  و مبهـر لـتأثـیر  الیـدنـفروسـت بـواسـطة قـطرات الـماء أنـظر الـفیدیـو

/water-maze . الفیدیو أیضا یبین قطرات ماء صاعدة و تجري عبر الذرة .  

 *  *  

تـأثـیر الیـدنـفروسـت أیـضا یـسمح لـلمرء بـأن یـضع یـدیـه الـعاریـتین فـي رصـاص مـصهور أو نـتروجـین سـائـل ووضـع الـنتروجـین 
الـسائـل فـي  الـفم ، لـیتساءل فـیما إذا كـان كـبس الحـدیـد هـو سـاخـن أو المشـي عـلى الفحـم الـساخـن – إذا اتـبع الـمرء الـعدیـد مـن 
قـواعـد السـالمـة كـما یشـرح جـیرل واكـر ( الـمرجـع 281 ) . ( ال تجـرب هـذا بـنفسك ! الـعدیـد مـن األشـیاء یـمكن أن تحـدث ) . 
الشـرط األسـاسـي هـو أن الـید ، الـفم أو الـرجـل یـجب أن تـكون رطـبة . فـقد واكـر اثـنین مـن أسـنانـه فـي عـرض و أحـرق بـشكل 
كـبیر قـدمـیه بـالمشـي عـندمـا لـم یـتحقق الشـرط . و یـمكنك أن تـرى بـعض الـفیدیـوهـات لـتأثـیر الـید فـي الـنتروجـین الـسائـل مـن 
www.popsci.com/diy/article/2010-08/cool-hand-theo  ومــن أجــل اإلصــبع فــي الــرصــاص الــمصهور فــي 
www.popsci.com/science/article/2012-02/our-columnist-tests-his-trust-science-dipping-his-

   finger-molten-lead

 *  *  

تحدي s 624 : لماذا ال تسقط جزیئات الهواء تجاه قعر الحاویة و تبقى هناك ؟  

 *  *  

http://www.thisiscolossal.com201403/water-maze/
http://www.thisiscolossal.com201403/water-maze/
http://www.popsci.com/diy/article/2010-08/cool-hand-theo
http://www.popsci.com/science/article/2012-02/our-columnist-tests-his-trust-science-dipping-his-finger-molten-lead
http://www.popsci.com/science/article/2012-02/our-columnist-tests-his-trust-science-dipping-his-finger-molten-lead


 !

الشكل 268 أي قمع یفرغ بشكل أسرع ؟ 

 *  *  

تحـدي 625s : أي قـمعي الـماء فـي الـشكل 268 یـفرغ بـشكل اسـرع ؟ طـبق مـصونـیة الـطاقـة عـلى حـركـة الـمائـع ( مـعادلـة 
بیرنولي ) إلیجاد الجواب . ( المرجع 282  ) . 

 *  *  

كـما رایـنا فـإن الـتدفـق السـریـع یـولـد ضـغط نـاقـص . كـیف یـمكن لـلسمك أن یـمنع عـینیه مـن الـجحوظ عـندمـا یـسمح بسـرعـة ؟                  
 ( 626s تحدي )

 *  *  

كـرات الـجولـف لـها نـقر لـنفس األسـباب الـتي تـجعل كـرات الـتنس مـشعرة و أن  جـلد الـقرش و الـدلـفین  غـیر مسـطح : االنحـرافـات 
عـن التسـطح یـخفض مـقاومـة الـتدفـق ألن الـعدیـد مـن الـتیارات اإلعـصاریـة الـصغیرة تـنتج احـتكاكـا أقـل مـن الـتیارات الـقلیلة 

 ( 627ny تحدي ) الكبیرة ؟ لماذا ؟

 *  *  

إن الـرقـم الـقیاسـي الـمعترف بـه لـالرتـفاع الـتي تـصله حـوامـة كـان m 12442 اعـلى مـن مسـتوى سـطح البحـر بـالـرغـم مـن أنـه 
أدعـي بـالـوصـول إلـى m 12945 . ( أول ارتـفاع تـم الـوصـول إلـیه فـي عـام 1972 ، الـثانـي عـام 2002 وكـالهـما مـن قـبل 
طـیاریـین فـرنسـیین فـي حـوامـات فـرنسـیة ) لـماذا ، بـالـتالـي مـا یـزال الـناس یسـتمرون فـي اسـتخدام سـیقانـهم لـلوصـول ألعـلى قـمة 

 ( 628s تحدي )  جبل إیفرست ، أعلى جبل في العالم ؟

 *  *  

إن خـیط الـخیاطـة الـمعقود بـشكل رخـو یـقع عـلى سـطح وعـاء مـملوء بـالـماء . بـوضـع كـمیة صـغیرة مـن سـائـل تـنظیف فـي الـمنطقة 
 ( 629e تحدي ) المحاطة بالخیط یجعله فورا یصبح دائریا . لماذا ؟

 *  *  

 ( 630s تحدي ) كیف یمكن وضع مندیل تحت الماء باستخدام كاس  ، بینما نبقیه جافا ؟

 *  *  

هل تقدر على دفع كرة طاولة من خارج قمع ؟ ما الذي یحدث إذا نفخت عبر قمع باتجاه شمعة تحترق ؟  



 *  *  

 !

الشكل 269 حلقة دخان بحجم حوالي m 100 ، لفظت من جبل إیتنا بوكا نوفا في عام 2000 

إن سـقوط ورقـة ، بـمسار مـعقد ، مـا یـزال مـوضـوع بـحث . و نـحن بـعیدون عـن كـونـنا قـادریـن عـلى الـتنبؤ بـالـزمـن الـذي تسـتغرقـه 
الـورقـة لـلوصـول لـألرض ، حـركـة الـهواء حـول الـورقـة لیسـت سهـلة الـوصـف . أحـد الـظواهـر األبسـط للهـیدرودیـنامـیك تـبقة أحـد 

المسائل األكثر صعوبة . 

 *  *  

الـموائـع تـبدي الـعدیـد مـن الـتأثـیرات الـمهمة ، فـقاعـات الـصابـون فـي الـهواء مـكونـة مـن طـبقة  كـرویـة رقـیقة مـن الـسائـل حـیث یـوجـد 
هـواء مـن كـال الـجانـبین . فـي عـام 1932 فإـن طبـقات مضـادة للـفقاعاـت الكـرویةـ الرـقیـقة منـ الهـواء تحـتوي ساـئلـ منـ كال 
الـطرفـین لـوحـظت ألول مـرة ( الـمرجـع 283 ) و فـي عـام 2004  بـین ألول مـرة الـفیزیـائـي الـبلجیكي سـتیفان دوربـولـو و فـریـقه 

أنه من الممكن إنتاجها بواسطة تجارب بسیطة و بشكل خاص البیرة البلجیكیة .  

 *  *  



هـل أوقـعت قـط حـلوى الـنعناع فـي عـلبة كـوكـاكـوال دایـت ؟ هـل حـصلت عـلى األثـر الـممتع . ( افـعل ذلـك عـلى مـسؤولـیتك ). هـل 
 ( 631e تحدي )  من الممكن بناء صاروخ بهذا الشكل ؟

 *  *  

 ( 632e تحدي ) إبرة یمكن أن تسبح في الماء  إذا وضعتها بعنایة . فقط حاول ، باستخدام شوكة .لماذا تعوم ؟

 *  *  

یـصدر نهـر الـرایـن حـوالـي m3/s 2300 فـي بحـر الـشمال ، نهـر األمـازون حـوالـي m3/s 000 120 فـي االطلسـي . كـم هـذا أقـل 
 ( 633e تحدي ) ؟ c3 /4G من

 *  *  

الموائع تبدي العدید من الحركات المعقدة . لرؤیة عرض عن ذلك ، أنظر إلى   

 !

الشكل 270  حلقتي دوامة نطاطتین 

المجـموعـة الجـمیلة فـي الـموقـع serve.me.nus.edu.sg/limtt . مـن بـین حـركـة الـموائـع فـإن حـلقات الـدوامـة كـما تـصدر عـن 
المدخنین أو البراكین ، غالیا تقدح الخیال . ( أنظر الشكل 269 ) . 

أحـد أكـثر األمـثلة شهـرة ، لحـركـة الـمائـع هـي الـنط لحـلقة دوامـیة ، الـمبینة فـي الـشكل 270 . یشـرح  لـیم و تـاي الـمزیـد عـن 
النطات و التي من الصعب جدا تحقیقها ، ألن أبسط عدم تطابق دوامة یؤدي لتقوض النظام . ( مرجع284  ) .  

 ( 634e تحدي )

 *  *  

إن الـتأثـیر الـمدهـش الـذي یـمكن مـالحـظته عـند صـب الـشامـبو عـلى صـفیحة : فـي بـعض األحـیان یـلفظ جـریـان رقـیق مـن الـمنطقة 
حـیث الـشامـبو یـضرب الـصفیحة . هـذا یـسمى تـأثـیر كـاي و یـتم االسـتمتاع بـشكل أفـضل بـمشاهـدتـه فـي الـفیلم الجـمیل الـمنتج مـن 

   youtube.com/watch?v=GX4_3Cv_3Mw جامعة  توینتي الموجود على

 *  *  



 ( 635e تحدي ) أكثر الثدییات تستغرق حوالي 30 ثانیة كي تتبول . هل یمكن أن تعرف لماذا ؟

 *  *  

مـراحـیض الـطائـرات هـي أمـاكـن خـطرة . فـي 1990s جـلس شـخص سـمین عـلى مـقعد دورة مـیاه وضـغط زر ضـخ الـماء اثـناء 
الجـلوس ( ال تـفعل هـذا أبـدا بـنفسك) . إن الـضغط الـمنخفض الـمطبق بـواسـطة الـمرحـاض كـان قـویـا بـحیث سـحب أمـعاء الـشخص 

و جعله یدخل المستشفى (كل شيء صار على ما یرام بعد ذلك ) . 

 *  *  

إذا أحـاط الـمرء قـطرات الـماء بـنوع صـحیح مـن الـغبار ، فـإن الـقطرات سـتتدحـرج عـلى طـول المسـتویـات الـمائـلة . و هـي یـمكن 
أن تـتدحـرج  بسـرعـة تـصل إلـى 1m/s بـینما عـلى نـفس السـطح ، الـماء سـیتدفـق مـئات الـمرات ابـطأ . و عـندمـا تـكون الـقطرات 
سـریـعة جـدا فـإنـها تـصیح أقـراصـا مسـطحة ، عـند سـرعـة أعـلى و تـصبح بـشكل الـدونـات . مـثل هـذه الـقطرات یـمكن أن تـقفز و 

تسبح . ( مرجع  285 ) 

 *  *  

 !

الشكل 271 قطرات الماء مغطاة بالطلع تتدحرج فوق مستویات مائلة عند 35 درجة ( المیل غیر مبین) لها أشكال غیر 
متوقعة . الخطوط الرمادیة لها طول 1cm و القطرات الكروبة لها نصف قطر أولي mm 2.5 & 1.3 على الترتیب                

 . 9 & 23 ms و الصور أخذت عند فواصل زمنیة



 !

الشكل 272  عرض حاسوبي لمناطق الضغط المحیطة بدراجة سباق و دراجة ناریة تتبعها 

مـن الـمعروف جـیدا أنـه مـن األسهـل ركـوب دراجـة خـلف شـاحـنة ،سـیارة أو دراجـة نـاریـة ألن جـر الـریـح أخـفض فـي مـثل هـذه 
الـحاالت . فـي الـواقـع ، الـرقـم الـقیاسـي  لسـرعـة الـدراجـة  حـقق مـن قـبل فـریـد رومـبیلبیرغ فـي 1990 وهـو m/s 74.4 أو 
km/h 268.8 و قـد تـحقق حـیث سـیارة تسـیر أمـام الـدراجـة ( مـرجـع 297 ) . و إنـه مـن األكـثر دهـشة أن الـدراجـة الـناریـة الـتي 
تسـیر خـلف الـدراجـة أیـضا خـفضت الجـر حـتى تـسعة بـالـمائـة . و فـي عـام 2016  أكـد بـیرت بـلوكـین و فـریـقه هـذا األثـر فـي نـفق 

الریاح بواسطة المحاكاة العددیة . و التأثیر بالتالي كافي لتحدید الرابح في السباقات التمهیدیة أو التجارب الزمنیة . 

و فـي الـحقیقة  إن ثـالثـة دراجـات نـاریـة تسـیر فـي صـف وراء الـدراجـة یـمكن أن تـخفض الجـر / الـمقاومـة لـلدراجـة الـتي تسـیر فـي 
األمـام بنسـبة تـصل إلـى %14 .و األثـر یحـدث ألن الـدراجـات الـناریـة الـتالـیة تسـبب انـخفاض فـي مـنطقة الـضغط الـمنخفض – 

المبینة باألحمر في الشكل  272 – خلف الراكب ، و هذا یخفض المقاومة الدینامیكیة الهوائیة لراكب الدراجة . 

 *  *  

كـل الـموائـع یـمكن أن یحـدث فـیها دوامـات . أول مـثال فـي الـهواء هـناك الـزوابـع ، األعـاصـیر و فـي البحـر الخـراطـیم ، و لـكن 
الـدوامـات أیـضا تـوجـد فـي البحـر . و هـي ذات حجـم بـین m & 10 km 100  و إن عـمرهـا الـقصیر یـدوم مـن بـضع سـاعـات 
إلـى یـوم .  و الـدوامـات البحـریـة تـمزج طـبقات الـماء فـي البحـر و تـنقل الحـرارة ، الـمغذیـات و األعـشاب البحـریـة و الـبحث فـي 

خولصها و تأثیراتها هو فقط في بدایاته .  

ملخص عن الموائع  

حـركـة الـموائـع هـي حـركـة جسـیماتـها الـمكونـة لـها . و حـركـة الـموائـع  تـسمح بـالسـباحـة ، الـطیران ، الـتنفس ، دوران الـدم ، 
الـدوامـات و االضـطراب . حـركـة الـمائـع یـمكن أن تـكون صـفحیة ، أو دوامـیة . الـتدفـق الـصفحي الـذي ال یـوجـد فـیه احـتكاك 
داخـلي  یـوصـف بـواسـطة مـعادلـة بـیرنـولـي أي بـمصونـیة الـطاقـة و الـتدفـق الـصفحي مـع احـتكاك داخـلي هـو خـارج نـطاق هـذا 
الكتاب و كذلك التدفق الدوامي  إن الوصف الدقیق لحركة المائع الدوامي هو أكثر مسائل الفیزیاء تعقیدا و لم یتم حلها بعد .  



الفصل الثالث عشر  

حول الحرارة و ثبات انعكاس الحركة  

 
الحلیب المنسكب ال یعود ابدا إلى وعائه و أي جسم ساخن ، یترك لوحده ، یبدأ في البرودة مع الزمن أي ال یعود یسخن ابدا  

و هـذه و الـكثیر مـن الـمالحـظات األخـرى تـبین أن الـعملیات الـكثیرة فـي الـطبیعة غـیر قـابـلة لـالنـعكاس . و مـن نـاحـیة أخـرى مـن 
أجـل كـل حجـر یـطیر عـبر مـسار مـن الـممكن رمـي حجـر یـتبع الـماء فـي االتـجاه الـمعاكـس . و حـركـة األحـجار قـابـلة لـالنـعكاس . 
مـزیـد مـن الـمالحـظات تـبین أن عـدم قـابـلیة االنـعكاس تـوجـد فـقط فـي الجـمل الـمكونـة مـن الـعدیـد مـن الجسـیمات و أن كـل الجـمل 

غیر القابلة لالنعكاس ( أي الرجوع لحالتها األساسیة ) تتضمن حرارة .  

إن خـبرتـنا الـیومـیة الـت یـتضمن الـدفء البشـري ، األفـران و الـمواقـد تـبین أن الحـرارة تـتدفـق . إن الحـرارة تتحـرك . لـكن عـدم 
وجـود قـابـلة االنـعكاس أیـضا  یـبین أن الحـرارة تتحـرك فـي طـریـقة خـاصـة .  نـظرا ألن الحـرارة تظهـر فـي الجـمل ذات 

الجسیمات  العدیدة ، فإننا مضطرون لدراسة الطریقة العامة التالیة من أجل وصف الحركة : الفیزیاء اإلحصائیة  

الـفیزیـاء اإلحـصائـیة ، الـتي تـتضمن الـثیرمـودیـنامـیك ، هـي دراسـة الحـرارة و درجـة الحـرارة و تشـرح أصـل الـعدیـد مـن خـواص 
المادة ، و أیضا تالحظ عدم قابلیة االنعكاس لتدفق الحرارة .  

هـل عـدم قـابـلیة االنـعكاس یـعني أن الحـركـة عـلى المسـتوى األسـاسـي لیسـت ثـابـتة تـحت االنـعكاس كـما اعـتقد الـفائـز بـجائـزة نـوبـل 
إیـلیا بـریـجوجـین وهـو أحـد آلآبـاء الـتنظیم الـذاتـي ؟ و فـي هـذا الـفصل سـنبین أنـه بـالـرغـم مـن انـجازاتـه األخـرى فـإنـه كـان عـلى 

خطأ** 

السـتنتاج هـذه الـنتیجة ، فـإنـنا أوال بـحاجـة لـمعرفـة الـحقائـق األسـاسـیة حـول درجـة الحـرارة و الحـرارة و بـعدت سـنناقـش عـدم 
قابلیة االنعكاس و انعكاس الحركة . ( مرجع 286  ) 

درجة الحرارة  

األجـسام الـماكـروسـكوبـیة أي الـمكونـة مـن الـعدیـد مـن الـذرات ، تـملك درجـة حـرارة . فـقط األجـسام الـمكونـة مـن بـضع ذرات 
(ذرات قـلیلة ) ال تـملك درجـة حـرارة . األفـران لـها درجـة حـرارة عـالـیة ، الـبرادات لـها درجـة حـرارة مـنخفضة . و تـغیرات 
درجـة الحـرارة لـها تـأثـیرات مـهمة : تـتغیر الـمادة مـن حـالـة الـصلب إلـى سـائـل إلـى غـاز إلـى بـالزمـا  . و مـع الـتغیر فـي درجـة 

الحرارة المادة ایضا تغیر حجمها ، خواصها المغناطیسیة ، و صالبتها و العدید من الخواص األخرى . 

 درجـة الحـرارة هـي نـاحـیة مـن نـواحـي حـالـة الـجسم ، بـمعنى آخـر ، إن جـسمین مـتطابـقین یـمكن تـمییزهـا و تـفریـقهما بـواسـطة 
درجـة حـرارتـیهما . و هـذا مـعروف جـیدا بـالنسـبة لـلمنظمات اإلجـرامـیة حـول الـعامـل الـتي تـتالعـب بـالـیانـصیب . عـندمـا الـطفل 
الـمعصوب الـعینین یـطلب مـنه سـحب كـرة مـرقـمة مـن مجـموعـة مـن مـثل هـذه الـكرات ، كـما فـي الـشكل 274  غـالـبا یـطلب مـنه 
مسـبقا أن یـسحب الـكرات فـقط الـساخـنة أو الـباردة . و عـصب الـعینین أیـضا یـساعـد عـلى إخـفاء الـدمـوع الـتي فـي الـعینین ( مـرجـع 

 (  288

 --

 **الـعدیـد مـنهم حـتى الـمفكرون الـجادون غـالـبا یـطرحـون الـسؤال بـالـشكل الـتالـي : هـل الحـركـة ثـابـتة زمـنیا ؟ النشـر الـرخـیص 
یـمضي حـتى أكـثر و یـسأل فـیما إذا كـان للحـركـة سـهم أو فـیما إذا كـان الـزمـن لـه اتـجه تـدفـق مـفضل ( صـفحة 48   ) و لـقد بـینا 

أعاله أن هذا هراء . و نحن نربأ بنفسنا عن مثل هذه العبارات فیما یلي . 



 !

الشكل 273 الكبح یولد حرارة على األرض و في اإلطار 

 !

الشكل 274 الیانصیب المخادع یبین أن درجة الحرارة هي ناحیة / جانب  من الجسم 

إن درجـة الحـرارة لـجسم مـاكـروسـكوبـي هـو جـانـب مـن حـالـته . و بـشكل خـاص درجـة الحـرارة هـي كـمیة مـكثفة / مـركـزة أو 
مـتحول . و بـاخـتصار درجـة الحـرارة تـصف شـدة تـدفـق الحـرارة . إن عـرضـا لـقیم درجـة الحـرارة الـمقاسـة مـعطى فـي الجـدول 

 .  46

نـالحـظ أن أي جـسمین فـي تـماس مـع بـعضهما یـمیالن المـتالك نـقس درجـة الحـرارة : إذن درجـة الحـرارة مـعدیـة . بـمعنى آخـر 
درجـة الحـرارة تـصف حـالـة مـن االتـزان . و درجـة الحـرارة تـتصرف بـالـتالـي مـثل الـضغط و أي مـتحول آخـر مـكثف : هـي 

نفسها بالنسبة لكل أجزاء الجملة . و نسمي التسخین زیادة درجة الحرارة و التبرید إنقاصها .  

كـیف تـقاس درجـة الحـرارة ؟ أنـتج الـقرن الـثامـن عشـر أوضـح إجـابـة : تـعرف درجـة الحـرارة بـشكل أفـضل و تـقاس بـواسـطة 
تـمدد الـغازات . مـن أجـل أبسـط الـغازات و هـو مـا یـعرف بـالـغازات الـمثالـیة ، فـإن جـداء الـضغط بـالحجـم مـتناسـب مـع درجـة 

الحرارة :      

 !



و ثـابـت الـتناسـب هـو ثـابـت بـمقدار الـغاز المسـتخدم ( الـمزیـد عـنه سـیأتـي الحـقا ) . عـالقـة  الـغاز الـمثالـي تـسمح لـنا لتحـدیـد درجـة 
الحرارة بقیاس الضغط و الحجم . 

هـذه هـي الـطریـقة الـتي عـرّفـت بـها درجـة الحـرارة ( الـمطلقة ) و قیسـت لـمدة قـرن تـقریـبا . ( مـرجـع 287) و لـتعریـف واحـدة 
درجـة الحـرارة ، عـلینا فـقط تـثبیت مـقدار الـغاز المسـتخدم  . و مـن الـمعتاد تـثبیت كـمیة الـغاز عـند مـول واحـد مـثال بـالنسـبة 

لألكسجین هذا یعادل g 32 و ثابت التناسب لمول واحد یعرف بثابت الغاز المثالي R و یعرف بأنه ( صفحة 449 ) : 

 !

هـذه الـقیمة الـعددیـة تـم اخـتیارهـا لـتعطي أفـضل تـقریـب لـتبعیة مـقیاس درجـة الحـرارة سـیلزیـوس / الـمئویـة المحـددة. و تـثبیت ثـابـت 
الغاز المثالي بهذه الطریقة یعرّف 1K ، أو كلفین واحد ، كوحدة لدرجة الحرارة .  

بـشكل عـام إذا احـتجنا لتحـدیـد درجـة حـرارة جـسم  فـإنـنا بـالـتالـي بـحاجـة ألخـذ مـول واحـد مـن الـغاز الـمثالـي و تـضعه فـي تـماس مـع 
الـجسم ، و نـنتظر فـترة ، وبـعدهـا نـقیس الـضغط و حجـم الـغاز . عـالقـة الـغاز الـمثالـي (111 ) بـالـتالـي تـعطي درجـة حـرارة 

الجسم . 

مـن أجـل كـل مـادة ، فـإن خـاصـة الـمادة الـممیزة هـي الـنقطة الـثالثـیة . الـنقطة الـثالثـیة هـي فـقط  درجـة الحـرارة الـتي عـندهـا یـوجـد 
 (611.657Pa و ضغط بخار جزئي یبلغ ) 0.01 °C الطور الصلب  و السائل و الغازي معا . من أجل الماء هذه تقع عند

بـاسـتخدام الـنقطة الـثالثـیة لـلماء یـمكننا تـعریـف الـكلفین فـي عـبارات بسـیطة : زیـادة درجـة الحـرارة بـمقدار كـلفین واحـد هـو زیـادة 
درجـة الحـرارة الـتي تـجعل الـغاز الـمثالـي عـند الـنقطة الـثالثـیة لـلماء یـزداد حجـمه مـع إبـقاء الـضغط ثـابـتا بنسـبة 1/273.16 أو 

   . ( 636e تحدي ) 0.36609%

مـن األكـثر أهـمیة أن عـالقـة الـغاز الـمثالـي تـبین أن هـناك أخـفض درجـة حـرارة فـي الـطبیعة و هـي درجـة الحـرارة الـتي عـندهـا 
سـیكون لـلغاز الـمثالـي حجـم مـتالشـي . مـن أجـل الـغاز الـمثالـي سـیحدث هـذا عـند الـصفر كـلفین . و فـي الـحقیقة الـتأثـیرات األخـرى 

مثل حجم الذرات نفسها ، تمنع حجم الغاز المثالي من الوصول للصفر تماما .  

إن    عدم إمكانیة الوصول لدرجة الحرارة صفر یعرف بالمبدأ الثالث في الترمودینامیك .  -

فــي الــحقیقة قــیم درجــة الحــرارة الــتي تــم الــتوصــل إلــیها مــن قــبل الــحضارة یــمكن اســتخدامــها كــقیاس إلنــجازاتــها 
الـتكنولـوجـیة .و یـمكننا أن نـعرف بهـذا الـشكل الـعصر الـبرونـزي بـأنـه ( kK ,3500 BCE 1.1) و الـعصر الحـدیـدي  
( kK ,1000 BCE 1.8) و الــعصر الكهــربــائــي   ( kK ,1880 3 )   و الــعصر الــنووي    (عــدة   MK  ، مــن 
1944 ) بهـذا الـشكل . بـاألخـذ بـالحسـبان أیـضا الـطلب عـلى درجـات الحـرارة األخـفض یـمكننا تـعرف الـعصر الـكوانـتي 
( 4K بـدءا مـن 1908) . كـل هـذه األفـكار تـؤدي إلـى سـؤال بسـیط : مـا هـو تـمامـا الـتسخین و الـتبریـد ؟ مـا الـذي یحـدث فـي 

هذه العملیات؟ 



الجدول  46 بعض قیم درجة الحرارة 

الجدول  46  ( تابع ) بعض قیم درجة الحرارة 

درجة الحرارةالقیاس

0K = -273.15°Cأخفض درجة حرارة لكن ال یمكن التوصل إلیها  

في سیاق اللیزرات یمكن أن یكون للحدیث معنى ( تقریبا) عن درجة الحرارة الثابتة

درجة حرارة خالء تام ستكون عند سطح األرض zK 40 المجلد V ، صفحة 146

غاز الصودیوم في تجارب مخبریة معینة – جملة أبرد مادة nK 0.45  تم تحقیقها 
من قبل اإلنسان و ربما في الكون  

2Kدرجة حرارة خلفیة  النیوترینو في الكون 

درجة الحرارةالقیاس

K 2.7درجة حرارة إشعاع الخلفیة الكونیة ( الفوتون) في الكون

K 4.2الهلیوم السائل 

54.3584Kالنقطة الثالثیة لألكسجین 

77Kالنتروجین السائل 

K = -88 °C 185أبرد طقس تم قیاسه قط ( القارة المتجمدة)

K = 0 °C 273.15نقطة تجمد الماء عند الضغط القیاسي 

K = 0.01 °C 273.16النقطة الثالثیة للماء 

K 287.2 درجة الحرارة المتوسطة لسطح األرض 

K 316 ( أعلى بـ 10K من أصغر درجة حرارة للجلد غیر المریحة 
الطبیعي )

K =36.8± 0.5±310.0 داخل الجسم البشري 
0.5 °C

3K =36.8± 2 °C ±310جدرجة حرارة أكثر الثدییات البریة 

K =70.7 °C 343.8أكثر طقس حرارة قیس قط 

K 33.13  أو  C° 99.975نقطة غلیان الماء عند الضغط النظامي 

395K = 122°Cدرجة حرارة أسخن األحیاء : البكتریا المحبة للحرارة  

تقریبا 1100Kحرائق الغابات الضخمة 

1337.33Kنقطة التجمد للذهب 

K 1810الحدید النقي السائل 

حتى K 1870لهب حراق البنزن

2.9kKفتیلة المصباح الضوئي 

kK 4.16نقطة االنصهار لكربید الهفینیوم 



kK(1)5مركز األرض 

5.8kKسطح الشمس

30kKالهواء في ضربة البرق

( NGC 2240 مركز ) 250سطح أسخن نجم kK

حتى MK 1الفضاء بین األرض و القمر ( غیر النوعي ) 

MK  20-5مركز القزم األبیض 

MK 20مركز الشمس

MK 100-10مركز قرص التزاید في نجوم ثنائیة ذات اشعة سینیة 

GK 1مركز أسخن النجوم

تقریبا GK 6درجة الحرارة العظمى لجمل بدون تولید أزواج إلكترون – بوزیترون 

TK 1.9الكون عندما كان بعمر ثانیة واحد 

حتى TK 3.6االصطدامات الشاردیة الثقیلة – أعلى قیمة من صنع اإلنسان

K 1032درجة حرارة بالنك – حد درجة الحرارة األعلى في الطبیعة 



 !

الشكل 275 مقاییس الحرارة : مقیاس حرارة غالیلي ( یسار ) ، صف من الحساسات تحت الحمراء في فك أفعى الشجر 
البوا  الزمردیة 

Corallus caninus ، مـقیاس حـرارة بـاألشـعة تـحت الحـمراء لـقیاس درجـة حـرارة الـجسم فـي األذن ، مـقیاس حـرارة بحـري / 
مالحي یستخدم مزدوجة معدنیة ، مقیاس حرارة زئبقي ، و مزدوجة حراریة المتصلة بمقیاس فولت من أجل القراءة  

الطاقة الحراریة  

حـولـنا یـبطئ االحـتكاك األجـسام المتحـركـة وبـینما یـفعل ذلـك فـإنـه یـسخن الـمحیط . و تـشكیل الحـرارة بـاالحـتكاك یـمكن مـالحـظته 
فـي الـعدیـد مـن الـتجارب . و الـمثال مـبین فـي الـشكل 273  ( مـرجـع 290  ) . و مـثل هـذه الـتجارب تـبین أن الحـرارة یـمكن 
تـولـیدهـا مـن االحـتكاك فـقط بـالـفرك / الـحك المسـتمر ، بـدون أي حـدود . و هـذا الـتشكیل الـذي ال نـهایـة لـه للحـرارة یـقتضي أن 
الحـرارة لیسـت مـائـع مـادي و ال مـادة مسـتخرجـة مـن الـجسم – الـذي فـي هـذه الـحالـة سـیستهلك بـعد زمـن مـعین  و لـكنها شـيء 

آخر  

فـي الـواقـع الـیوم نـحن نـعلم أن الحـرارة حـتى بـالـرغـم مـن أنـنها تـتصرف كـالـمائـع ، فهـي نـاتـجة عـن حـركـة غـیر مـنتظمة للجسـیمات 
و النتیجة من كل هذه االستقاصاءات هي أن :    

االحـتكاك هـو تـحویـل الـطاقـة الـمیكانـیكیة ( الـمنتظمة ) إلـى طـاقـة حـراریـة ( غـیر مـنتظمة) أي فـي حـركـة غـیر مـنتظمة -
للجسیمات التي تشكل المادة .  



الـتسخین و الـتبریـد بـالـتالـي هـو تـدفـق الـطاقـة غـیر الـمنتظمة . مـن أجـل زیـادة درجـة حـرارة كـیلو غـرام مـن الـماء درجـة 
كـلفین واحـدة بـاسـتخدام االحـتكاك ، فـإنـه یـجب تـزویـده بـمقدار kJ 4.2 مـن الـطاقـة الـمیكانـیكیة . و أول مـن قـاس هـذه الـكمیة 

بدقة في عام 1842 كان الفیزیائي یولیوس روبرت مایر ( ولد في هایلبورن عام 1814 و توفي فیها عام 1878 ) 

وقـد وصـف تـجاربـه كـأدلـة عـلى مـصونـیة الـطاقـة و فـي الـواقـع كـن أول شـخص یـقول أن بـمصونـیة الـطاقـة وإنـه شـيء 
محـرج لـلفیزیـاء الحـدیـثة أن طـبیبا كـان أول مـن قـال بـمصونـیة الـطاقـة ، و ایـضا تـم السخـریـة مـنه مـن قـبل الـفیزیـائـیین فـي 
ذلـك الـوقـت . و األسـوأ أن مـصونـیة الـطاقـة قـبل مـن قـبل الـعلماء فـقط عـندمـا نشـر الحـقا  بـسنوات عـدیـدة مـن قـبل جهـتین : 
هـیرمـان فـون هـیلموهـولـتز هـو نـفسه أیـضا طـبیب تـحول إلـى فـیزیـائـي وویـلیام ثـومـسون الـذي أیـضا اسـتشهد بـتجارب 
مـشابـهة و لـكن الحـقة مـن قـبل جـیمس جـول * وكـلهم أقـروا   بـأولـویـة مـایـر . و إن الـتسویـق مـن قـبل ویـلیام ثـومـسون فـي 

النهایة أدى إلى تسمیة الوحدة باسم جول . و باختصار فإن األطباء قد أثبتوا أنهم كلهم خبراء في الحركة :  

فـي جـملة مـغلقة ، مجـموع  الـطاقـة الـمیكانـیكیة و الحـراریـة ثـابـتة. وهـذا یـعرف بـالـمبدأ األول فـي الـثرمـودیـنامـیك  -
بـشكل مـكافـئ ، مـن المسـتحیل إنـتاج طـاقـة مـیكانـیكیة بـدون دفـع قـیمتها بـشكل آخـر مـن الـطاقـة . و هـذه عـبارة مـهمة 
ألن مـن بـین االشـیاء األخـرى فـإنـه یـعني أن البشـریـة سـتتوقـف عـن الـحیاة یـومـیا مـا . و فـي الـحقیقة نـحن نـعیش فـي 
األغـلب عـلى الـطاقـة مـن الـشمس ، نـظرا ألن الـشمس ذات حجـم منتهـي ، فـإن مـحتواهـا مـن الـطاقـة سـیتسهلك فـي 

النهایة .  

  ( 637 s تحدي ) هل یمكنك تقدیر متى سیحصل ذلك ؟

صفحة 10  : أول مبدأ في الثیرمودینامیك ، مصونیة الطاقة یقتضي :  

لیس هناك دیمومة في الحركة على اإلطالق  -

بـشكل خـاص ال یـوجـد آلـة یـمكن أن تـدور بـدون دخـل مـن الـطاقـة . ولهـذا السـبب فـإنـنا بـحاجـة لـتناول الـطعام . الـطاقـة الـتي فـي 
الطـعام تبـقینا أحیـاء . و إذا توـقفـنا عنـ األكلـ فسـوف نمـوت . و مصـونیـة الطـاقةـ أیضـا تجـعل أكثـر ماـ  یسـمى باـلعـجائبـ مستـحیال 

وفي الطبیعة الطاقة ال یمكن أن تخلق و لكنها مصونة .   

الـطاقـة الحـراریـة هـي شـكل مـن الـطاقـة . الـطاقـة الحـراریـة یـمن تخـزیـنها ، تـراكـمها ، نـقلها ، تـحویـلها إلـى طـاقـة مـیكانـیكیة ، طـاقـة 
كهربائیة أو ضوء . باختصار ، الطاقة الحراریة یمكن تحویلها إلى حركة ، إلى عمل و بالتالي إلى مال .  

أول مـبدأ فـي الـثیرمـودیـنامـیك یـجعلنا نـصیغ مـا یـفعله  محـرك  سـیارة . محـركـات السـیارات هـي أجهـزة تـحول الـمادة الـساخـنة – 
الـوقـود الـساخـن المتفجـر داخـل األسـطوانـات عـلى حـركـة عـجالت السـیارة . و محـركـات السـیارات مـثل محـركـات الـبخار ، هـي 

بالتالي أمثلة على المحركات الحراریة .  

 ---

هیرمان فون هیلموهولتز ( ولد في بوتسدام عام 1821وتوفي في برلیم 1894 ) هو عالم مهم . ویلیام ثومسون *

كـلفین ( ولـد فـي بـلفاسـت 1824 و تـوفـي فـي نـذرهـال 1907 ) و هـو فـیزیـائـي مـهم . جـیمس بـریـسكوت جـول ( ولـد فـي سـالـفورد 
1818 و تـوفـي فـي سـال 1889 ) ، فـیزیـائـي . جـول تـلفظ عـلى وزن كـول ، كـما یـحب أسـالفـه أن یفخـموا الـلفظ . ( لـفط اسـم 

جول یختلف من عائلة ألخرى ) . 



 !

الشكل 276 أي البالونات یربح عندما یفتح الصمام ؟ مالحظة : هذه أیضا الطریقة التي تنمو بها أمهات الدم في الشرایین 

دراسـة الحـرارة و درجـة الحـرارة تـعرف بـالـثیرمـوسـتاتـیك إذا كـانـت الجـمل الـمعنیة فـي حـال اتـزان و تـسمى بـالـثیرمـودیـنامـیك إذا 
كـان أي مـن الجـمل لـیس فـي حـالـة اتـزان .   فـي الـحالـة األخـیرة نـمیز حـاالت قـرب االتـزان عـندمـا مـفاهـیم االتـزان مـثل درجـة 
الحـرارة مـا یـزال بـاإلمـكان اسـتخدامـها ، مـن أجـل حـاالت بـعیدة عـن االتـزام حـیث مـثل هـذه الـمفاهـیم غـالـبا ال یـمكن تـطبیقها                 
( صـفحة 413 )هـل مـن الـمفید و الـمفهوم الـتمییز بـین الـطاقـة الحـراریـة و الحـرارة ؟ نـعم . الـكثیر مـن الـكتب الـقدیـمة ، تسـتخدم 

مصطلح حرارة لیعني نفس معنى الطاقة الحراریة . و لكن هذا مدعاة للخلط بالنسبة للطالب و الخبراء :  

في هذا الكتاب تستخدم الحرارة بالطرق الحدیثة مثل معني المصطلح المعروف اإلنتروبي  -

وكل من الطاقة الحراریة و الحرارة تتدفق من جسم آلخر وكالهما تتراكمان . و كالهما لیس له كتلة قابلة للقیاس * 

كـال مـن مـقدار  الـطاقـة الحـراریـة و مـقدار  الحـرارة داخـل جـسم یـزیـدان مـع زیـادة درجـة الحـرارة . و الـعالقـة الـدقـیقة سـتعطى 
قریبا .  

و لـكن الحـرارة لـها الـعدیـد مـن الـخواص الـمهمة األخـرى والـقصص لـتقولـها . بـالـطبع  اثـنتین مـنهما مـهمتان : األولـى الحـرارة 
الناتجة عن الجسیمات و الثانیة الحرارة هي في قلب الفرق بین الماضي و المستقبل و هانین القصتین مترابطتین .  

  لماذا تصعد البالونات في الفضاء ؟ - نهایة االستمراریة  

إن خـواص الحـرارة تـابـعة لـلمادة . دراسـة الـخواص الحـراریـة بـالـتالـي یـجب أن یـمكننا مـن فـهم شـيء مـا عـن مـكونـات الـمادة . 
اآلن ، أبسطـ المـواد علـى اإلطالق هيـ الغـازات ** الغـازات تحـتاج لفـراغ : و أي مقـدار منـ الغـاز لهـ ضغـط و حجمـ . و ال 
یسـتغرق األمـر وقـتا طـویـال إلظـهار أن الـغازات ال یـمكن أن تـكون مسـتمرة . و أول الـعلماء الـذي اعـتقدوا أن الـغازات مـكونـة 

من ذرات  أو جزیئات كان دانییل بیرنولي . 

و عـلل بـیرونـولـي أنـه إذا كـانـت الـغازات مـكونـة مـن جسـیمات صـغیرة ، بـكتلة و كـمیة حـركـة ، فـإنـه سـیكون قـادر عـلى إعـطاء 
بـعض الـتوقـعات الـكمیة حـول سـلوك الـغازات و الـتأكـد مـنها بـالتجـربـة . و إذا كـانـت الجسـیمات سـتتحرك فـي الـغاز ، بـالـتالـي 
ضـغط الـغاز فـي الـحاویـة یـنتج بـواسـطة الـتدفـق المسـتمر للجسـیمات الـتي تـضرب الجـدار . وفـهم بـیرونـولـي أنـه إذا خـفض الحجـم 

للنصف فإن الجسیمات سیكون علیها أن تتحرك نصف المسافة لتضرب الجدار : وبالتالي ضغط الغاز  سیتضاعف .  

 ---

 *هـذا یـمكن أن یـتغیر فـي المسـتقبل عـندمـا قـیاسـات الـكتلة تـتحسن فـي دقـتها و بـالـتالـي تـسمح بـكشف الـتأثـیرات النسـبیة . ( مجـلد 
II ، صـفحة 58 ) و فـي هـذه الـحالـة ، تـزایـد درجـة الحـرارة یـمكن كـشفه عـن  طـریـق زیـادة كـتلتها . لـكن مـثل هـذه الـتغیرات 

یمكن لحظها فقط بواسطة دقة ذات اثني عشرة خانة أو أكثر في قیاسات الكتلة . 

**بالمناسبة ، كلمة غاز هي كلمة حدیثة . وقد نحتت من قبل الخیمیائي و الفیزیائي یوهان بابتیستا    

فان هیلمونت ( ولد في بروكسل 1579 و توفي في فیلفورد 1644 ) وهذا یبدو مشابها لكلمة " كایوس " و هي إحدى 
الكلمات القلیلة التي تم اختراعها من قبل شخص واحد و بعدها اعتمدت من قبل العالم كله   

  



 !

الشكل 277 ماذا یحدث هنا ؟ 

لـقد فـهم أیـضا أن درجـة حـرارة غـاز تـزداد بـینما حجـمه یـبقى ثـابـتا ، وسـرعـة الجسـیمات سـتزیـد . و بجـمع هـاتـین الـنتیجتین ، 
خـلص بـیرونـولـي إلـى أنـه إذا كـانـت الجسـیمات قـد افـترض أنـها تـتصرف كـكرات مـرنـة مـثالـیة و صـغیرة و صـلبة ، فـإن الـضغط 

  ( 638 s تحدي ) : یجب أن ترتبط بالشكل T و درجة الحرارة V و الحجم  p

 !

 R = 8.3144598(48)J/(mol هـي ثـابـت الـغاز الـمثالـي ، ولـها الـقیمة  R ، فـي هـذه الـعالقـة الـتي تـعرف بـعالقـة الـغاز الـمثالـي
(K و n عـدد الـموالت . و فـي الـكتابـة الـمغایـرة لـعالقـة الـغاز ، N  هـي عـدد الجسـیمات الـمحتواة فـي الـغاز و k ثـابـت 
بـولـتزمـان ، و هـو أحـد الـثوابـت األسـاسـیة فـي الـطبیعة و یـعطى بـالـشكل k = 1.38064852(79).10-23 J/K ( الـمزیـد حـول 
هـذا الـثابـت مـعطى فـیما یـلي ) . (صـفحة 390 ) . إن الـغاز الـمكون مـن جسـیمات مـثل سـلوك الـكتب تـعرف بـالـغاز الـمثالـي .  
الـعالقـة (113) غـالـبا أیـضا تـعرف بـقانـون الـغاز الـمثالـي و هـي مـعروفـة قـبل بـیرنـولـي ، و الـعالقـة أكـدت بـواسـطة تـجارب عـند 

درجات حرارة الغرفة و أعلى من أجل كل الغازات المعروفة .  

اسـتنتج بـیرنـولـي عـالقـة الـغاز الـمثالـي بـتوقـع خـاص مـن أجـل ثـابـت الـتناسـب R مـن افـتراض وحـید أن الـغازات مـكونـة مـن 
جسـیمات صـغیرة ذات كـتلة . و هـذا االسـتنتاج بـعطي حـجة واضـحة مـن أجـل وجـود الـذرات و مـن أجـل سـلوكـها كـأجـسام عـادیـة 

وصغیرة . و في الواقع لقد رأینا أعاله كیف أن N یمكن تحدیدها تجریبیا ( صفحة 338 ) .  

إن نموذج الغاز المثالي  یساعدنا في اإلجابة على أسئلة مثل المبین في الشكل 267 . حیث منطادین مطاطكیین متطابقین ، 
مملوئین بحیث أن أحدهما أكبر من اآلخر و موصلین إلى بعضهما بواسطة صمام و أنبوب . عندما الصمام یفتح . من الذي 

 . ( 639 s تحدي ) سیفرغ من الهواء ؟

الـعالقـة بـالـتالـي تفسـر لـماذا تـوجـد الـریـح و األعـاصـیر ، لـماذا تـرتـقع مـناطـید الـهواء – حـتى تـلك الـمبینة فـي الـشكل 277 – لـماذا 
تـعمل محـركـات السـیارات ، و لـماذا تخـرب طـبقة األوزون بـواسـطة غـازات مـعینة أو لـماذا خـالل الـصیف الـحار جـدا فـي عـام 

2001 في جنوب تركیا كانت أقنعة األكسجین ضروریة للمشي خارجا أثناء النهار .  

إن عـالقـة الـغاز الـمثالـي أیـضا تشـرح لـماذا فـي الـحادي و العشـریـن مـن آب 1986 أكـثر مـن الـف شـخص و ثـالثـة آالف رأس مـن 
الـماشـیة وجـدوا مـیتین فـي مـنازلـهم فـي الـكامـیرون . و لـقد كـانـوا یـعیشون أسـفل بـركـان الـذي تـحوي فـوهـته بـحیرة ، بـحیرة نـیوس 
و تـبین أن الـبركـان كـان بـاسـتمرار یـصدر ثـانـي أكسـید الـكربـن أو CO2 فـي الـبحیرة , و ثـانـي أكسـید الـكربـون انحـل فـي الـماء         
و لـكن فـي آب1986  فـإن حـدثـا مـجهوال بـدأ تحـریـر فـقاعـة تـبلغ حـوالـي مـلیون طـن مـن  CO2 فـي حجـم كـیلو مـتر مـكعب فـي 
الـغالف الـجوي . و ألن ثـانـي أكسـید الـكربـون (    2.0kg /m3 ) هـو أكـثر كـثافـة مـن الـهواء (1.2kg /m3 ) فـإن الـغاز تـدفـق 
إلـى الـودیـان و الـقرى أسـفل  الـبركـان ولـیس لـلغاز لـون و ال رائـحة ، و هـو یـؤدي لـالخـتناق . و مـن غـیر الـواضـح فـیما إذا كـان 

نظام إزالة الغاز المركب في البحیرة بعد الحادث كافي لیتجنب حدوث هذا مرة أخرى .  



و بـاسـتخدام عـالقـة الـغاز الـمثالـي فـإنـك اآلن قـادر عـلى شـرح لـماذا الـمناطـید یـزداد حجـمها عـندمـا تـرتـفع فـي الـجو حـتى بـالـرغـم 
مـن أن الـهواء أبـرد هـناك . و أكـبر مـنطاد بـني حـتى اآلن قـطره ، عـند ارتـفاع عـالـي ،   یـبلغ m 170 ، لـكن هـذا جـزء مـن الـقیمة 

 . ( 641 ny تحدي ) عند اإلقالع .  كم هذه القیمة ؟

 (642s تحدي ) اآلن یمكنك أن تأخذ التحدي التالي : هل یمكنك قیاس وزن سیارة أو دراجة بواسطة مسطرة فقط ؟

إن صـورة الـغازات بـأنـها مـكونـة مـن عـناصـر صـلبة بـدون تـبادالت تـأثـیر عـلى مـسافـة طـویـلة   تـتفكك عـند درجـات حـرارة 
مـنخفضة . و لـكن عـالقـة الـغاز الـمثالـي (113 ) یـمكن تحسـینها لـلتغلب عـلى هـذه الـقیود ( مـرجـع 292)  ، بـاألخـذ فـي الحسـبان 
االنحـرافـات الـناتـجة عـن تـبادالت الـتأثـیر بـین الـذرات و الجـزیـئات ( مـرجـع 293)  . و هـذه الـطریـقة اآلن هـي الـممارسـة 
الـقیاسـیة و تـسمح لـنا بـقیاس درجـات الحـرارة حـتى عـند قـیم مـنخفضة قـصوى . الـتأثـیرات الـملحوظـة  أدنـى مـن K 80 مـثل 
تـصلب الـهواء ، الـنقل بـال احـتكاك لـلتیار الكهـربـائـي ـ أو الـتدفـق بـال احـتكاك لـلسوائـل ، تـشكیل عـالـم رائـع مـن صـنعك .،                      
 ، V و الـمجال سـیتم دراسـته الحـقا ( مجـلد ( صـفحة 108 ، V مجـلد ) و الـمجال الجـمیل لـفیزیـاء درجـات الحـرارة الـمنخفضة
صـفحة 103 ) بـعد بـیرنـولـي بـوقـت غـیر طـویـل وجـد الـكیمیائـیون حـججا قـویـة تـؤكـد وجـود الـذرات و قـد اكـتشفوا أن الـتفاعـالت 
الـكیمیائـیة تحـدث تـحت نسـب ثـابـتة : فـقط نسـیة خـاصـة لـكمیات مـن الـمواد  الـكیمیائـیة تـتفاعـل  . الـعدیـد مـن الـبحاثـة ، بـما فـیهم 
جـون دالـتون اسـتنتجوا أن هـذه الـخاصـة تحـدث ألنـه فـي الـكیمیاء كـل الـتفاعـالت تحـدث ذرة تـلو األخـرى . مـثال ذرتـي هـیدروجـین 
وذرة أكـسجین تـعطي جـزیـئ مـاء واحـد و بهـذا الـشكل – بـالـرغـم مـن أن هـذه الـمصطلحات لـم تـكن مـوجـودة فـي ذلـك الـوقـت . 
الـعالقـة یـمكن الـتعبیر عـنها بـالـصیغة الـكیماویـة H2O . و هـذه الـمقوالت قـویـة ، و لـكنها ال تـقنع الجـمیع . أخـیرا وجـود الـذرات 

أكد بواسطة مالحظة تأثیرات حركتها حتى بشكل أكثر مباشرة . 

الحركة البراونیة  

إذا كـانـت الـموائـع مـكونـة مـن جسـیمات متحـركـة بـشكل عـشوائـي فـإن هـذه الحـركـة الـعشوائـیة یـجب أن یـكون لـها تـاثـیرات قـابـلة 
لـلقیاس . الـكثال عـلى الحـركـة الـقابـلة لـلقیاس مـبینة فـي الـشكل  280 . إن الجسـیمات یـبدو أنـها تـتبع حـركـة زیـج زاج عـشوائـیة . 
أول وصـف لـذلـك تـم مـن قـبل لـوكـریـتیوس ، فـي عـام BCE 60 فـي قـصیدتـه  الـطبیعة الـمربـیة ، و فـیها یـخبر لـوكـریـتوس عـن 

المالحظة الشائعة : في الهواء الذي یضاء بالشمس ، و جسیمات الغبار یبدو أنها ترقص .  

فـي عـام 1785 ، رأى Jan Ingenhousz أن غـبار الفحـم ال یـتوقـف أبـدا . و فـي الـحقیقة ، تـحت المجهـر مـن السهـل مـرحـظة 
أن غـبار الفحـم أو الجسـیمات الـصغیرة األخـرى فـي أو عـلى سـائـل ال تـسكن ابـدا . و قـد اكـتشف Ingenhousz مـا یـعرف الـیوم 
بـالحـركـة الـبراونـیة و بـعد أربـعین عـامـا مـنه ، كـان عـالـم الـنبات روبـرت بـراون   أول إنجـلیزي یـكرر الـقیاس ، هـذا الـوقـت مـن 

أجل الجسیمات الصغیرة العائمة في حویصالت داخل الطلع . 

 !



الشكل 278 صورة حبیبات الطلع – قیاس المجال حوالي mm 0.3 – بواسطة مجهر إلكتروني ( مجلد III ، صفحة 151) 

  

و مـزیـد مـن الـتجارب تـمت مـن قـبل بـاحـثین آخـریـن بـینت أن مـالحـظة  الحـركـة الـعشوائـیة مسـتقل عـن نـوع الجسـیم  و نـوع 
السائل . بمعنى آخر اكتشف Ingenhousz شكال اساسیا للضجیج في الطبیعة .  

حـوالـي عـام 1860 فـإن الحـركـة الـعشوائـیة للجسـیمات فـي الـسوائـل نسـبت مـن قـبل بـاحـثین مـختلفین لجـزیـئات الـسائـل الـتي كـانـت 
تـصطدم بـالجسـیمات . فـي عـام 1905 و 1906  ( الـمرجـع 293 ) قـام Marian von Smoluchowski  و بـشكل مسـتقل 
ألـبرت أینشـتایـن بـأن هـذا األمـر یـمكن اخـتباره تجـریـبیا ، بـالـرغـم مـن أنـه فـي ذلـك الـوقـت لـم یـكن هـناك أحـد قـادر عـلى مـراقـبة 
الجـزیـئات مـباشـرة . و االخـتبار اسـتخدم الـخواص الـخاصـة بـالـضجیج الحـراري . وقـد كـان مـن الـواضـح لـفترة طـویـلة أنـه إذا 
كـانـت الجـزیـئات أن جسـیمات  الـمادة غـیر الـقابـلة لـالنـقسام مـوجـودة فـعال ، و بـالـتالـي الـطاقـة الحـراریـة یـجب أن تـكون حـركـة 
غـیر مـنتظمة لهـذه الـمكونـات و درجـة الحـرارة یـجب أن تـكون الـطاقـة الـمتوسـطة لـكل درجـة مـن الحـریـة لـلمكونـات ( صـفحة 

 (391

إن نـموذج بـیرنـولـي فـي الـشكل 279  یـقتضي أنـه مـن أجـل الـغازات أحـادیـة الـذرة فـإن الـطاقـة الحـركـیة Tkin لـكل جسـیم تـعطي 
    : ( 643 ny تحدي )  : بالشكل

 !

حـیث T درجـة الحـرارة . إن مـا یـعرف بـثابـت بـولـتزمـان k = 1.4 .10-23 J/K هـو عـامـل الـتحویـل الـقیاسـي بـین درجـة الحـرارة 
و الطاقة * . و في درجة حرارة الغرفة  

 ---

! و هـو   *ثـابـت بـولـتزمـات k اكـتشف مـن قـبل مـاكـس بـالنـك فـي نـفس الـعمل الـذي أیـضا اكـتشف مـا یـعرف اآلن بـثابـت بـالنـك  
كم الفعل . لمزید من التفاصیل عن ثابت بالنك أنظر الحقا ( مجلد III ، صفحة 114 ) .  

 !

الشكل 279 الفكرة األساسیة للمیكانیك اإلحصائي حول الغازات : الغازات هي جمل جسیمات متحركة و الضغط ناتج عن 
اصطداماتها مع الحاویة 



 !

الشكل 280 مثال عن مسارات الجسیمات في الحركة البراونیة و توزع إزاحتها 

 . 6 zJ 293 ، الطاقة الحركیة للجسیم هي بالتالي K البالغ

إذا اسـتخدمـت الـعالقـة (114 ) لـحساب سـرعـة جـزیـئات الـهواء فـي درجـة حـرارة الـغرفـة ،  فـإنـك تـحصل عـلى قـیمة عـدة مـئات 
  ( 644e تحدي ) . من األمتار بالثانبة ، و هذه تقریبا سرعة الصوت

في هذه السرعة العالیة ، لماذا الدخان من قندیل یأخذ وقتا طویال لالنتشار عبر غرفة التي لیس فیها تیارات هواء ؟  

أجـاب رودولـف كـالوسـیوس ( ولـد فـي كـوسـلین 1822  و تـوفـي فـي بـون 1888) عـلى هـذا الـسؤال فـي مـنتصف الـقرن الـتاسـع 
عشـر : انـتشار الـدخـان یـبطؤ بـواسـطة االصـدامـات مـع جـزیـئات الـهواء ، بـنفس الـشكل الـذي تـصطدم بـه حـبات الـطلع مـع 
الجـزیـئات فـي سـائـل . نـظرا ألن الـتدفـقات عـادة  تـكون أكـثر فـعالـیة مـن االنـتشار ، فـإن الـمواد الـتي ال تـبدي تـدفـق عـلى اإلطـالق 
هـي تـلك الـتي یـكون فـیها أهـمیة االنـتشار األكـثر وضـوحـا : الـمواد الـصلبة . تـصلب الـمعادن و إنـتاج أنـصاف الـنواقـل هـي أمـثلة 

على ذلك . 

إن وصـف الحـركـة الـبروانـیة یـمكن أن یـختبر بـمتابـعة اإلزاحـة لجسـیمات الـطلع تـحت المجـر . و فـي الـنظرة األولـى یـمكننا أن 
نخـمن أن الـمسافـة الـمتوسـطة لجسـیم الـطلع قـد تحـركـت بـعد n اصـطدام یـجب أن تـكون صـفر ألن سـرعـات الجـزیـئات عـشوائـیة     

و لكن هذا خطأ كما تبین التجارب .  

 ---

سمى بالنك ثابت بولتزمان على اسم الفیزیائي المهم لودفیغ بولتزمان ( ولد في 1844في فینا و توفي في دوینو 1905 ) 

و الـذي كـان أكـثر شهـرة فـي عـمله حـول الـثیرمـودیـنامـیك . و شـرح بـولـتزمـات كـل الـظواهـر الـثیرمـودیـنامـیكیة و األشـیاء الـقابـلة 
لـلقیاس   ، وأهـم شـيء اإلنـتروبـي نـفسه ، كـنتائـج لسـلوك الجـزیـئات . و یـبدو أن بـولـتزمـان انتخـر جـزیـئا بسـبب حـقد نـظرائـه 
الـفیزیـائـیین تـجاه أفـكاره و تـجاهـه . و اآلن أعـمالـه تـشكل مـواد لـكتب قـیاسـیة كـامـلة . إن مـربـع اإلزاحـة الـمتوسـط الـذي یـكتب 

! یـالحـظ مـن أجـل حـبیبات الـطلع . ال یـمكن تـوقـع اتـجاه  حـركـة الجسـیم  و لـكنها تتحـرك . إذا كـانـت مـسافـة  بـالـشكل  
الجسـیم المتحـرك بـعد اصـطدام واحـد هـي l فـإن مـربـع اإلزاحـة الـمتوسـط بـعد n  اصـطدام یـعطى كـما یـمكن أن تـبین بـنفسك                 

( تحدي ny 645 ) بالشكل    



 !

من أجل جزیئات ذات سرعة متوسطة v خالل الزمن t هذا یعطي   

 !

بـمعنى آخـر مـربـع اإلزاحـة الـمتوسـط یـزداد بـشكل طـردي مـع الـزمـن . و بـالـطبع فـإن هـذا غـیر صـالـح ألن الـسائـل مـكون مـن 
جـزیـئات مـنفصلة . و الـقیاس الـمتكرر لـموضـع جسـیم یـجب ان یـعطي الـتوزع الـمبین فـي الـشكل 280 مـن أجـل احـتمال كـون 
الجسـیم مـوجـود عـلى مـسافـة مـعینة مـن نـقطة الـبدء . هـذا یـعرف بـالـتوزع الـنظامـي ( الـغوصـي ) ( مـرجـع 294 ) و فـي عـام 
1908 أجـرى جـان بـیریـن * تـجارب واسـعة مـن أجـل اخـتبرا هـذا الـتوقـع . و قـد وجـد أن الـمعادلـة (116 ) تـوافـق بـشكل كـامـل 

القیاسات ، وبالتالي تقنع الجمیع أن الحركة البراونیة في الحقیقة ناتجة عن الجزیئات للسائل المحیط ، كما هو متوقع ** 

وقـد حـاز بـیریـن عـلى جـائـزة نـوبـل فـي الـفیزیـاء بسـبب تـجاربـه . وقـد بـین أینشـتایـن أیـضا أن نـفس التجـربـة یـمكن أن تسـتخدم 
لتحـدیـد عـدد الجـزیـئات فـي لـتر مـن الـماء ( أو بـشكل مـكافـئ ثـابـت بـولـتزمـان k ) . هـل یـمكنك أن تـبین كـیف فـعل ذلـك ؟( تحـدي 

  ( 646d

لماذا األحجار یمكن أال تكون ملساء و ال فراكتال و ال مكونة من كرات صلبة صغیرة . 

إن دراسـة درجـة الحـرارة تـؤدي إلـى  نـتیجة مـهمة أخـرى . الـباحـثون درسـوا أوال الـغازات و قـاسـوا مـقدار الـطاقـة الـالزمـة 
 N لـتسخینها بـمقدار درجـة كـلفین واحـدة . و الـنتیجة هـي بسـیطة : كـل الـغازات تشـترك بـبضع قـیم فـقط ، عـندمـا عـدد الجـزیـئات
 ، 3Nk/2 یـؤخـذ بـالحسـبان . الـغازات وحـیدة الـذرة ( فـي الـحاویـة ذات الحجـم الـثابـت و عـند درجـة حـرارة ثـابـتة )تـتطلب
 k = 1.4 .10-23 3 ، حـیثNk 5 ، و تـقریـبا كـل الـغازات األخـرىNk/2 ( وتـلك ذات الجـزیـئة الخـطیة ) الـغازات ثـنائـیة الـذرة

J/K ثابت بولتزمان . ( صفحة 390). 

 T لـلطاقـة الـكلیة حـیث kT/2 شـرح هـذه الـنتیجة سـیأتـي قـریـبا : كـل درجـة ثـیرمـودیـنامـیكیة مـن الحـریـة *** تـحتوي الـطاقـة
درجة الحرارة .  

 ---

*جـان بـیریـن ( ولـد فـي لـیل عـام 1870 ، تـوفـي فـي نـیویـورك عـام 1942) ، فـیزیـائـي مـهم ، خـصص أكـثر إنـجازاتـه لـإلثـبات 
التجـریـبي لـلفرضـیة الـذریـة و تحـدیـد عـدد أفـوغـادرو ، سـعیا وراء هـدفـه الـذي وضـعه بـاسـتخدام المسـتحلبات ، الحـركـة الـبروانـیة 
nobelprize.org/physics/laureats/1926/perrin- ) و طـبقات رقـیقة مـن الـزیـت . و إن خـطابـه فـي جـائـرة نـوبـل
lecture.html ) یـخبر  قـصة مـمتعة عـن بـحثه . وقـد كـتب كـتابـه الـبارز الـذرات ، وأوجـد الـمركـز الـقومـي لـلبحث الـعلمي . وقـد 

كان اول من تصور في عام 1901 أن الذرة یمكن أن تكون مشابهة للمجموعة الشمسیة الصغیرة .  

**فـي جـزء مـمتع مـن الـبحث ، ( مـرجـع 295 ) بـین بـییر جـاسـبارد و فـریـقه فـي 1998 أن الحـركـة الـبراونـیة هـو أیـضا عـشوائـي 
، في معنى فیزیائي دقیق سیعطى الحقا ( صفحة 422) . 

***الدرجة الثیرمودینامیكیة للحریة هي من أجل كل جزیئة في جملة ، عدد األبعاد هو   



 !

الشكل 281 مضخة الحریق 

لذا فإن عدد درجات الحریة في األجسام المادیة هو منتهي . و األجسام لیست مستمرة و ال فراكتاالت : إذا كانت كذلك فإن 
الطاقة الحراریة الخاصة ستكون ال نهائي . المادة في الواقع مكونة من اشیاء أساسیة صغیرة .  

كـل درجـات الحـریـة تـسهم فـي الـطاقـة الحـراریـة الـخاصـة . عـلى األقـل هـذا مـا تـتوقـعه الـفیزیـاء الـكالسـیكیة . األجـسام الـصلبة ،مـثل 
األحـجار  لـدیـها سـتة درجـات حـریـة ثـیرمـودیـنامـیكیة و تـبدي طـاقـة حـراري خـاصـة تـبلغ 3Nk  . عـند درجـات حـرارة عـالـیة ، 
هـذا یـالحـظ  فـي الـواقـع  و لـكن الـقیاسـات لـألجـسام الـصلبة عـند درجـة حـرارة الـغرفـة تـعطي قـیما أخـفض ، و كـلما كـانـت درجـة 
الحـرراة أخـفض كـلما كـانـت الـقیم أخـفض . وحـتى الـغازات تـبدي قـیم أخـفض مـن تـلك الـمذكـورة ، عـندمـا تـكون درجـة الحـرارة 
مـنخفضة بـشكل كـافـي . بـمعنى آخـر ، الجـزیـئات و الـذرات تـتصرف بـشكل مـختلف عـند طـاقـات مـنخفضة : الـذرات لیسـت 

عبارة عن كرات صلبة صغیرة  ثابتة . و االنحراف عن هذه القیم هو أحد القضایا المهمة في نظریة الكم .  

اإلنتروبي  

إنه قابل لالنعكاس  -

مثل معطفي المطري  ، میل بروكس ، الكرات الفضائیة 1987 -

كـل مـجال فـي الـفیزیـاء یـصف الـتغیر بـداللـة ثـالث كـمیات : الـطاقـة و أیـضا الـمقدار الـممیز الـمكثف و  الـشامـل لـلمجال  ( مـرجـع 
298 ) . في مجال الفیزیاء الحراریة ، فإن الكمیة المكثفة هي درجة الحرارة . ما هي الكمیة الشاملة الموافقة ؟  

إن التخـمین الـواضـح سـیكون الحـرارة . لـسوء الحـظ ، فـإن الـكمیة الـتي عـادة یـسمیها الـفیزیـائـیون عـادة الحـرارة لیسـت نـفس مـا 
نـسمیه الحـرارة فـي كـالمـنا الـیومـي . مـن أجـل هـذا السـبب الـتاریـخي فـإنـنا بـحاجـة لـطرح مـصطلح جـدیـد . إن الـكمیة الـشامـلة 

المقابلة هي ما نسمیه الحراة في الكالم الیومي یعرف باإلنتروبي في الفیزیاء . *  

 ---

    یـمكن أن یتحـرك إضـافـة إلـى عـدد أبـعاد الـتي تـبقى فـي كـمون . الـذرات فـي جـسم صـلب فـیه سـتة جسـیمات فـي الـغازات أحـادیـة 
الذرة لها فقط ثالث جسیمات ، الجسیمات في الغازات ثنائیة الذرة أو الجزیئات الخطیة الصلبة لها خمس .  

عدد درجات الحریة للجزیئات األكبر تعتمد على شكلها ( المرجع 296 )  

*الـمصطلح " إنـتروبـي " تـم اخـتراعـه مـن قـبل الـفیزیـائـي رودولـف كـالوسـیوس ( ولـد فـي كـوسـلین 1822 و تـوفـي فـي بـون عـام 
1888 ) فـي عـام 1865 . وقـد شـكّله مـن الـكلمة الـیونـانـیة " إنـت " الـتي تـعني  " فـي " و تـروبـي الـتي تـعني " اتـجاه" لـجعلها 
 J/K مـتوافـقة مـع الـطاقـة . إن الـمصطلح    یـصف اإلنـتروبـي مـقدار الحـرارة الـیومـیة . و اإلنـتروبـي یـقاس بـالـجول لـكل كـیلفن أو
، بـعض أمـثلة الـقیم ( لـكل مـقدار مـن الـمادة ) واردة فـي الجـدول 47 و الجـدول 48 . یـصف اإلنـتروبـي الحـرارة الـیومـیة بـنفس 
الـشكل الـذي یـصف بـه كـمیة الحـركـة فـي الحـركـة الـیومـیة . و بـشكل مـقابـل درجـة الحـرارة تـصف شـدة الحـرارة الـیومـیة أو 

اإلنتروبي ، بنفس الشكل الذي تصف به السرعة شدة الحركة . 



عـندمـا یـصطدم جـسمان بسـرعـتین مـختلفتین ، یحـدث تـدفـق كـمیة حـركـة بـینهما . بـشكل مـشابـه  عـندمـا جـسمین یـختلفان فـي درجـة 
الحـرارة یـتالمـسان فـإنـه یحـدث تـدفـق اإلنـتروبـي بـینهما . و نـحن اآلن نـعرّف مـفهوم اإلنـتروبـي – " الحـرارة الـیومـیة " – بـشكل 

أكثر دقة و ندرس خواصه بتفصیل أكثر .  

یـقیس اإلنـتروبـي الـدرجـة الـتي تـمزج بـها الحـرارة داخـل جـسم ، أي الـدرجـة الـتي تنتشـر بـها الحـرارة أو تـتشارك بـین مـكونـات 
الجـملة . و عـندمـا كـل مـكونـات الجـملة تتحـرك بـشكل مسـتقل كـامـل ، عـشوائـیا ، یـكون اإلنـتروبـي كـبیر . بـاخـتصار ، یـقیس 

  .J/K اإلنتروبي مقدار محتوى الطاقة المضطربة / غیر المنتظمة لكل درجة حرارة في الجملة . و هذا هو سبب أنه یقاس بـ

اإلنتروبي هو كمیة شاملة ، مثل الشحنة و كمیة الحركة ، و هي تقاس بتحویلها إلى جهاز قیاس .     

و أبسط جهاز قیاس هو مزیج من الماء و الجلید . و عندما مقدار اإلنتروبي S یحول / ینقل إلى مزیج فإن مقدار الجلید 
المصهور هو مقیاس لإلنتروبي المنقول / المحول .  

 T المتدفق في الجملة و تسجیل درجة الحرارة E المتدفق في جملة یقاس بقیاس الطاقة ΔS بشكل أكثر دقة فإن اإلنتروبي
التي تحدث خالل العملیة :   

 !

! درجة الحرارة  ! حیث p استطاعة جهاز التسخین ، Δt زمن التسخین و  غالبا هذا یقرب بالشكل 
المتوسطة . 

نـظرا ألن اإلنـتروبـي یـقیس مـقدار ، مـقدار شـامـل و لـیس مـكثف ،  فـإن اإلنـتروبـي یـضاف عـندمـا الجـمل الـمتطابـقة تجـمع فـي 
جـملة واحـدة . و عـندمـا زجـاجـتین بـسعة لـتر واحـد مـن الـماء عـند نـفس درجـة  حـرارة تـصبان مـعا ، فـإن إنـتروبـي الـماء یجـمع              

و مرة ثانیة هذا یوافق سلوك كمیة الحركة : و هو أیضا یجمع عندما تجمع الجمل .  

مـثل  أي كـمیة شـامـلة أخـرى اإلنـتروبـي یـمكن أن یـتراكـم فـي جـسم ، و اإلنـتروبـي یـمكن أن یـتدفـق إلـى و مـن األجـسام . و عـندمـا 
نـحول الـماء إلـى بـخار بـتسخینه ، فـإنـنا نـقول أنـنا نجـمع اإلنـتروبـي لـلماء . و یـمكننا أیـضا أن نـضیف اإلنـتروبـي عـندمـا نـحول 
الجـلید إلـى مـاء سـائـل .  و بـعد أي مـن الـتحویـلین ، فـإن اإلنـتروبـي الـمضاف یـكون مـحتوى فـي الـطور األكـثر دفـئا ، و فـي 
الـحقیقة یـمكننا قـیاس اإلنـتروبـي الـذي نـضیفه / نجـمعه بـقیاس مـقدار الجـلید المنصهـر أو مـقدار الـماء المتبخـر . بـاخـتصار ، 

اإلنتروبي هو المصطلح الدقیق  لما نسمیه الحرارة في الحدیث الیومي . 

مـتى حـللنا كـتلة مـن الـملح فـي الـماء ، فـإن إنـتروبـي الجـملة الـكلیة یـجب أن یـزداد ، ألن االضـطراب یـزداد . و سـوف نـدرس 
اآلن هذه العملیة .  

 ---

 اإلنتروبي دائما له المعنى المعطى هنا . 

على عكس ما یسمیه الفیزیائیون تقلیدیا الحرارة ، هو شكل من الطاقة و لیس كمیة شاملة بشكل عام .  

الجدول 47 بعض قیم اإلنتروبي المقاسة الخاصة 

قیمة اإلنتروبيالعملیة / الجملة

2.43J/K molالكربون ، صلب ، بشكل ألماس 

5.69J/K molالكربون ، صلب ، بشكل غرافیت 

1.21kJ/K kg= 21.99 J/K molصهر الجلید 

27.2J/K molالحدید ، الصلب تحت الشروط القیاسیة 



جدول 48 بعض قیم اإلنتروبي النوعیة لكل جسیم عند درجة حرارة قیاسیة و ضغط كمضاعفات لثابت بولتزمان 

32.7J/K molالمغنیزیوم ، الصلب تحت الشروط القیاسیة

J/K mol(2)70.1الماء ، سائل ، تحت الشروط القیاسیة

101.3 kPa 6.03غلي كیلو غرام من الماء السائل عندkJ/K=110J/K mol

J/K mol 126.15الهلیوم ، غاز تحت الشروط القیاسیة

J/K mol 130.58الهیدروجین  ، غاز تحت الشروط القیاسیة

J/K mol 158الكربون ، غاز تحت الشروط القیاسیة

J/K mol 188.83بخار الماء   تحت الشروط القیاسیة

J/K mol 205.1األكسجین O2 تحت الشروط القیاسیة

J/K mol  230غاز C2H6 تحت الشروط القیاسیة 

J/K mol  270غاز C3H8 تحت الشروط القیاسیة 

J/K mol  310غاز C4H10 تحت الشروط القیاسیة 

J/K mol  348.9غاز C5H12 تحت الشروط القیاسیة 

J/K mol  354.8غاز Ti Cl4 تحت الشروط القیاسیة 

اإلنتروبي لكل جسیمة المادة 

k -10 k 0.3األجسام الصلبة وحیدة الذرة  

k 0.29األلماس 

k 0.68الغرافیت 

k 7.79الرصاص

k -25 k 15الغازات وحیدة الذرة 

k 15.2الهلیوم

k 21.2الرادون

k -30 k 15الغازات ثنائیة الذرة 



  

اإلنتروبي من الجسیمات  

حـالـما یـصبح مـن الـواضـح أن الحـرارة و درجـة الحـرارة هـما نـاتـجان عـن حـركـة الجسـیمات الـمیكروسـكوبـیة ، ویـسأل الـناس مـا 
اإلنتروبي الذي كان میكروسكوبیا . و الجواب یمكن أن یصاغ بطرق مختلفة . و الجوابین األكثر تطرفا هما :  

اإلنـتروبـي یـقیس ( لـوغـاریـتم ) الـعدد W  لـلحاالت الـمیكروسـكوبـیة الـممكنة . و الـحالـة الـماكـروسـكوبـیة الـمعینة یـمكن -
 k أن یـكون لـها الـعدیـد مـن الـتحقیقات / الـتكویـنات  الـمیكروسـكوبـیة . لـوغـاریـتم هـذا الـعدد مـضروبـا بـثابـت بـولـتزمـان

یعطي اإلنتروبي *  

اإلنـتروبـي هـو الـعدد الـمتوقـع مـن األسـئلة الـتي جـوابـها نـعم أو ال مـضروبـا بـ k ln 2  ، و اإلجـابـات الـتي سـتخبرنـا -
كل شيء عن الجملة أي عن  حالتها المیكروسكوبیة  

بـاخـتصار ، كـلما كـان اإلنـتروبـي أعـلى ، كـلما كـانـت الـحاالت الـدقـیقة الـممكنة أكـثر . عـن طـریـق إمـا هـذیـن الـتعریـفین فـإن 
اإلنـتروبـي یـقیس كـمیة الـعشوائـیة فـي نـظام . بـمعنى آخـر  یـقیس اإلنـتروبـي قـابـلیة الـتحویـل لـلطاقـة : اإلنـتروبـي األعـلى یـعني 

قابلیة التحخویل األخفض .        

بـشكل مـغایـر ، یـقیس اإلنـتروبـي الحـریـة فـي اخـتیار الـحالـة الـدقـیقة . مـثال عـندمـا جـزیـئة الـغلوكـوز ( نـوع مـن الـسكر ) یـنتج 
بـواسـطة الـتركـیب الـضوئـي ، یـتم تحـریـر حـوالـي 40 بـت مـن اإلنـتروبـي . و هـذا یـعني أنـه بـعد تـشكل الـغلوكـوز ، فـإن أربـعین 
سـؤال نـعم أو ال یـجب أن یـتم اإلجـابـة عـلیه مـن أجـل تحـدیـد الـحالـة الـمیكروسـكوبـیة الـكامـلة للجـملة . و الـفیزیـائـیون غـالـبا 
        1 J/K 1023 تـكتب بـالـشكل bit یسـتخدمـون الـواحـدة الـماكـروسـكوبـیة ، و أكـثر الجـمل الـمهمة هـي كـبیرة و بـالـتالـي إنـتروبـي بـ

 . ( 647 ny تحدي ) (هذا تقریب فقط ، هل یمكنك أن تجد القیمة الدقیقة ؟ )

لـإلحـاطـة ، اإلنـتروبـي هـو بـالـتالـي قـیاس مـمیز الضـطراب الجـمل الحـراریـة . ( الـمرجـع 299 ) . و إن ثـالثـة نـقاط جـدیـرة 
بـالـتوضـیح هـنا . قـبل كـل شـيء ، اإلنـتروبـي لـیس مـقیاس لـالضـطراب ، و لـكنه أحـد مـقایـیس االضـطراب؟ و بـالـتالـي لـیس مـن 
الـصحیح اسـتخدام اإلنـتروبـي كـمرادف لـمفهوم االضـطراب ، كـما یـتم غـالـبا فـي الـمراجـع الـشائـعة . و اإلنـتروبـي یـعرف فـقط 
للجمـل التـي لهـا درجةـ حرـارة ، بمـعنى آخرـ فقـط للجمـل التـي فيـ أو قرـب التـوازن . ( باـلنسبـة للجمـل البـعیدة عنـ التـوازن ال 
یـوجـد مـقیاس لـالضـطراب  بـعد ، ربـما ال یـمكن إیـجاد ذلـك ) . فـي الـحقیقة اسـتخدام مـصطلح إنـتروبـي قـد قـل بـشكل كـبیر بـحیث 

أنه في بعض األحیان على المرء تسمیته باإلنتروبي الثیرمودینامیكي للتوضیح .  

ثـانـیا ، اإلنـتروبـي یـرتـبط بـالـمعلومـات فـقط إذا عـرفـت الـمعلومـات أیـضا بـشكل k ln W –   . و لـجعل هـذه الـنقطة واضـحة ، خـذ 
كـتابـا بـكتلة كـیلو غـرام . عـند درجـة حـرارة الـغرفـة ، إن مـحتواه مـن اإلنـتروبـي هـو حـوالـي kJ/K 4 و الـمعلومـات الـمطبوعـة 
داخـل الـكتاب ، لـیكن خـمسمائـة صـفحة بـكل صـفحة تـحوي أربـعین سـطرا و كـل سـطر یـحوي ثـمانـین رمـزا مـن 64 احـتماال ، فـي 
الحیاة الیومیة هذا نسبة مهملة مما یسمیه الفزیائیون معلومات . اإلنتروبي یعرف باستخدام المفهوم الفیزیائي للمعلومات .  

أخـیرا اإلنـتروبـي لـیس مـقیاسـا لـما هـو عـادي فـي الـحیاة و یـعرف بـتعقید الـوضـع / الـحالـة . ( مـرجـع 300 ) و فيـ الحـقیقة ال 
 ( 648 ny تحدي )! یوجد شيء بعد في المقدار الذي یصف هذه الحركة الیومیة . و المهمة صعبة بشكل مدهش ؟ حاول

 في ملخص ، إذا سمعت مصطلح إنتروبي بمعنى مختلف غیر العالقة S = k ln W ، انتبه بعض األشخصا یحاولون أن 
یقنعوك بفكر ما . 

اإلنتروبي األصغري للطبیعة – كم المعلومات  

قبل أن نكما مناقشتنا للفیزیاء الحراریة ، علینا أن نشیر بطریقة أخرى ألهمیة ثابت بولتزمان . لقد رأینا أن هذا الثابت یظهر    

k -60 k 10األجسام الصلبة متعددة الذرات 

k -80 k 10السوائل متعددة الذرات 

k -60 k 20الغازات متعددة الذرات 

k 112اإلیكوزان



متى حبیبیة المادة تلعب دورا و هو یعبر عن حقیقة أن المادة مكونة من أشیاء أساسیة صغیرة . و الطریقة األكثر تعبیرا في 
صیاغة هذا هو التالي :  

-  S ≥ k : هناك إنتروبي أصغر ما یكون من الطبیعة

هـذه الـنتیجة تـقریـبا عـمرهـا مـائـة عـام و قـد عـبر عـنها بـشكل أكـثر وضـوحـا ( بـعامـل عـددي مـختلف ) مـن قـبل لـیو سـیزیـالرد 
( الـمرجـع 301  ) . نـفس الـنقطة بـینها بـیون بـریـلویـن ( مـرة ثـانـیة بـعامـل عـددي مـختلف ) ( الـمرجـع 302) و الـعبارة 

  . k یمكن أیضا أن تؤخذ كتعریف لثابت بولتزمان

إن وجـود أصـغر إنـتروبـي فـي الـطبیعة هـي فـكرة قـویـة . و هـو یـزیـل إمـكانـیة اسـتمرار الـمادة و أیـضا كـثرة تـعرجـاتـها .                    
و إن أصـغر إنـتروبـي یـقتضي أن الـمادة مـكونـة مـن عـدد مـنته مـن الـمكونـات الـصغیرة . و الحـد األدنـى لـإلنـتروبـي یـعبر 

عن حقیقة أن المادة مكونة من جسیمات *.  

حـد اإلنـتروبـي أیـضا یـبین أن فـیزیـاء غـالـیلیو ال یـمكن أن یـكون صـحیحا : فـیزیـاء غـالـیلیو تـفترض أن االخـتیاریـة فـي 
الـكمیات الـصغیرة مـوجـودة . حـد اإلنـتروبـي هـو أول الحـدود الـعدیـدة للحـركـة الـتي سـنصادفـها فـي مـغامـرتـنا . بـعد أن وجـدنـا 

كل الحدود یمكننا أن نطلق الساق النهائیة المؤدیة إلى وصف موحد للحركة .  

إن وجـود أصـغر كـمیة یـقتضي وجـود حـد عـلى دقـة الـقیاسـات . و الـقیاسـات ال یـمكن أن تـكون بـدقـة ال نـهائـیة . و هـذا الحـد 
عـادة یـصرح عـنه بـشكل عـالقـة عـدم تحـدیـد و فـي الـحقیقة وجـود أصـغر إنـتروبـي یـمكن أن یـعاد صـیاغـتها كـعالقـة غـیر 

محددة بین درجة الحرارة T و الطاقة الداخلیة U لجملة :  

 !

هـذه الـعالقـة ** ( مـرجـع 304 ) أعـطیت مـن قـبل نـیلز بـور و قـد نـوقشـت مـن قـبل فـیرنـر هـایـزنـبیرغ الـذي سـماه أحـد عـالقـات 
عـدم التحـدیـد األسـاسـیة لـلطبیعة ( مجـلد VI ، صـفحة  30 ) . و ثـابـت بـولـتزمـان ( مـقسمة عـلى 2  ) بـالـتالـي یـثبت قـیمة أصـغر 
إنـتروبـي مـمكن فـي الـطبیعة ( مـرجـع 305) . لهـذا السـبب فـإن جـیل كـوهـین – تـانـودجـي یـسمیه كـم الـمعلومـات و هـیربـرت 

تسیمرمان یسمیه كم اإلنتروبي ( المرجع 302 ) . 

إن الـعالقـة (118 ) تشـیر بـاتـجاه الـنموذج األكـثر عـمومـیة . مـن أجـل كـل قـیمة دنـیا لـقیمة قـابـلة لـلقیاس ، هـناك عـالقـة  عـدم تحـدیـد 
مـوافـقة . وسـوف یـمر مـعنا هـذا عـدة مـرات فـي بـقیة مـغامـرتـنا ، و بـشكل أكـثر أهـمیة فـي نـظریـة الـكم لـفعل عـالقـة عـدم تحـدیـد 

هایزنبیرغ . ( مجلد IV ، صفحة 15 ) . 

 ---

 *الـقیمة الـدنـیا لـإلنـتروبـیر تـقتضي أن الـمادة مـكونـة مـن كـرات صـغیرة ، و الـفعل األصـغري الـذي سـنصادفـه فـي نـظریـة الـكم ، 
یقتضي أن هذه الكرات هي فعال غیوم صغیرة .  

! بـعامـل  ** یـبدو أن الـقیمة الـتاریـخیة لـلطرف األیـمن ، k یـجب تـصحیحه إلـى k/2 ، لـنفس السـبب الـذي یظهـر فـیه كـم الـفعل 
1/2 في عالقات عدم تحدید هایزنبیرغ ( مرجع 303) .   

إن وجـود أصـغر إنـتروبـي لـه تـتابـعات كـثیرة . قـبل كـل شـيء ، هـو یـلقي الـضوء عـلى الـمبدأ الـثالـث لـلثیرمـودیـنامـیك . إن 
اإلنـتروبـي األصـغر یـقتضي أن الـصفر الـمطلق ال یـمكن تـحقیقه . وثـانـیا ، اإلنـتروبـي األصـغر یشـرح لـماذا قـیم اإلنـتروبـي كـانـت 

نهائیة بدال من كونها النهائیة .  



ثـالـثا ، یـثبت الـقیمة الـمطلقة لـإلنـتروبـي مـن أجـل كـل جـملة ، فـي الـفیزیـاء المسـتمرة فـإن اإلنـتروبـي مـثل الـطاقـة ، هـي فـقط تـعرّف 
ثابت تجمیعي . كم اإلنتروبي یقوم بتسویة هذه القضایا .  

إن وجـود الـقیمة الـدنـیا لـقیمة قـابـلة لـلقیاس یـقتضي أن عـالقـة عـدم التحـدیـد تظهـر مـن أجـل أي مـقداریـن الـلذیـن جـداؤهـما یـعطي 
تـلك الـقیمة الـقابـلة لـلقیاس . مـثال ، مـعدل إنـتاج اإلنـتروبـي و الـزمـن هـما مـثل هـذا الـزوج . فـي الـحقیقة ، عـالقـة عـدم التحـدیـد تـربـط 

   : t و الزمن P = dS/dt معدل إنتاج اإلنتروبي

 !

مـن هـذه الـعالقـة  و الـعالقـة الـسابـقة (118 ) مـن الـممكن اسـتنتاج كـل الـفیزیـاء اإلحـصائـیة أي الـنظریـة الـدقـیقة لـلثیرمـوسـتاتـیك                
و الـثیرمـودیـنامـیك . ( الـمرجـع 305 ، الـمرجـع 303 ) . وسـوف لـن نـدرس هـذا  أكـثر مـن ذلـك هـنا . ( هـل یـمكن أن تـبین أن 
الـمبدأ الـثالـث  یـتبع وجـود اإلنـتروبـي األصـغر ؟ ) ( تحـدي ny 649 ) . و سـوف نـقید أنـفسنا بـواحـد مـن الـركـائـز األسـاسـیة 

للثیرمودینامیك : المبدأ الثاني .    

هل كل شيء مكون من الجسیمات ؟  

" الفیزیائي هو طریقة الذرة في المعرفة حول الذرات "  

جورج فالد  

المرجع 306 

تاریخیا ، دراسة المیكانیك اإلحصائي كان له أهمیة أساسیة في الفیزیاء . و هو یعطي أول بیان أن األجسام الفیزیائیة مكونة 
من جسیمات متبادلة التأثیر . إن قصة هذا الموضوع هو حقیقة أن السلسلة الطویلة من الحجج تبین أن كل الخواص التي 

ننسبها لألجسام ، مثل الحجم ، الصالبة ، اللون ، كثافة الكتلة المغناطیسیة ، الناقلیة الحراریة أو الكهربائیة ، تنتج من تبادل 
تأثیر العدید من الجسیمات المكونة من . 

كل األجسام   مكونة من جسیمات متبادلة التأثیر  -

إن االكتشاف كان غالبا یسمى النتیجة األساسیة للعلم الحدیث .  

كـیف تـم هـذا االكـتشاف ؟ ( صـفحة 354  ) یـورد الجـدول 43  الـكمیات الـشامـلة الـرئیسـیة المسـتخدمـة فـي الـفیزیـاء . الـكیمات 
الـشامـلة قـادرة عـلى الـتدفـق . و یـنتج أن كـل الـتدفـقات فـي الـطبیعة مـكونـة مـن عـملیات أولـیة كـما هـو مـبین فـي الجـدول 49 . ولـقد 
رأیـنا لـلتور  أن الـتدفـقات لـلكتلة ، الحجـم ، الـشحنة ، اإلنـتروبـي ، و الـمادة هـي مجـمعة . الحـقا ، نـظریـة الـكم سـتبین نـفس الشـيء 

للتدفقات لكمیة الحركة الزاویة و أعداد الكم النووي . 

كل التدفقات مكونة من جسیمات  -

الجدول 49 قیم التدفق األصغري التي توجد في الطبیعة 

التدفق األصغريالقیاس

جزیئة واحدة أو ذرة واحدة أو جسیم واحدتدفق المادة  

جزیئة واحدة أو ذرة واحدة أو جسیم واحدتدفق الحجم  

كم بالنك للفعل تدفق كمیة الحركة الزاویة 

جزیئة واحدة أو ذرة واحدة أو جسیم واحدمقدار المادة الكیماویة 

اإلنتروبي األصغري تدفق اإلنتروبي 



 !

الشكل 282 سطح بلورة 111 لبلورة وحیدة ذهبیة ، كل نقطة ساطعة هي ذرة ذات انخالع سطحي . 

نـجاح هـذه الـفكرة أدى بـالـكثیر مـن الـناس لـتعمیمها بـالـعبارة : كـل شـيء نـقیسه / نـالحـظه مـكون مـن أجـزاء و هـذه الـطریـقة طـبقت 
بـنجاح عـلى الـكیمیاء بـواسـطة الجـزیـئات ، عـلم الـمواد و الـجیولـوجـیا بـواسـطة الـبلورات ، الكهـربـاء بـواسـطة اإللـكترونـات ، 
الـذرات بـواسـطة الجسـیمات األولـیة ، الـفراغ بـواسـطة الـنقاط ، الـزمـن بـواسـطة اللحـظات الـزمـنیة ، الـضوء بـواسـطة الـفوتـونـات ، 
الـبیولـوجـیا بـواسـطة الـخالیـا ، الـجینات بـواسـطة الـجینات ، الـعصبیة بـواسـطة الـعصبونـات ، الـریـاضـیات بـواسـطة المجـموعـات                        

و العالقات ، المنطقة بواسطة الفرضیات / القضایا األولیة و حتى اللغویات بواسطة الوحدات الصوتیة  و الوحدات اللفظیة.  

كـل هـذه الـعلوم قـد ازدهـرت عـلى فـكرة أن كـل شـيء مـكون مـن أجـزاء مـترابـطة . و الـفكرة األسـاسـیة تـبدو أنـها واضـحة و الـتي 
  . ( 650 e تحدي ) !نجد من الصعب حتى صیاغة بدیل ، حاول

لـكن  فـي حـال كـل الـطبیعة ، فـإن فـكرة أن الـطبیعة هـي مجـموع األجـزاء الـمترابـطة هـو غـیر صـحیح و فـقط تـقریـبي . ( مجـلد 
VI  ، صـفحة 105 ) و یـنتج أن هـذا تـمییز و تـمییز مـتضمنة بـقوة بـحیث أنـه أخـر الـتطورات الـالحـقة فـي الـفیزیـاء فـي الـعقود 

المتأخرة للقرن العشرین . بشكل خاص ال یطبق على الجسیمات االبتدائیة / األولیة أو على الفضاء :  

الجسیمات األولیة و الفضاء لیست مكونة من أجزاء -

إن إیجاد الوصف الصحیح لكل الطبیعة ، من أجل الجسیمات األولیة و من أجل الفضاء هو أكبر التحدیات في مغامرتنا و 
هو یتطلب تغیر كامل في عادات التفكیر . و هناك الكثیر من ذلك الحقا .  

"كل عبارة حول التعقیدات یمكن تحویلها إلى عبارة حول مكوناتها و إلى تناسبات التي تصف التعقیدات بشكل كامل " 

لودفیغ فیتیجنشتاین ، تراكتاتوس ، 2.0201   

المبدأ الثاني في الثیرمودینامیك  

على عكس العدید من الكمیات الشاملة المهمة ، اإلنتروبي غیر مصون . من ناحیة ، في الجمل المغلقة ، اإلنتروبي یتراكم 
و ال یتناقص أبدا و تقاسم أو مزج الطاقة بین مكونات الجملة ال یمكن أال یتم . و من ناحیة أخرى ، التقاسم أو المزج یمكن 

شحنة أولیة واحدة تدفق الشحنة

فوتون وحید ، كم بالنك للفعل تدفق الضوء 



أن یزداد تلقائیا مع الزمن . و اإلنتروبي بالتالي مصون نصفیا / شبه مصون ، إن ما نسمیه االتزان الحراري هو ببساطة 
نتیجة أعلى مزج ممكن . اإلنتروبي یسمح لنا بتعریف مبدأ االتزان بشكل أكثر دقة كحالة لإلنتروبي األعظمي أو الطاقة 

األعظمیة التي یتم تقاسمها بین مكونات الجملة . باختصار اإلنتروبي في جملة مغلقة یزداد حتى یصل إلى القیمة العظمى 
الممكنة ، قیمة االتزان .  

إن عـدم مـصونـیة اإلنـتروبـي لـه نـتائـج بـعیدة الـتأثـیر . عـندمـا تـنفصل قـطعة مـن الصخـر عـن جـبل ، فـإنـها تـسقط و تـتدحـرج إلـى 
الوادي و تسخن قلیال ، و في النهایة تتوقف . إن العملیة المعاكسة ، حیث یبرد الصخر و یتدحرج لألعلى ال تالحظ أبدا ؟ 

یـمكننا الـقول أن الحـركـة الـمعاكـسة ال تـتعارض مـع أي قـاعـدة أو نـظام  حـول الحـركـة الـذي اسـتنتجناه حـتى اآلن . ( تحـدي 
 . ( 651s

الـصخور ال تـصعد أبـدا ألن الـجبال ، الـودیـان ، و الـصخور مـكونـة مـن الـعدیـد مـن الجسـیمات . حـركـات الجـمل الـمكونـة مـن 
الـعدیـد مـن الجسـیمات خـاصـة فـي مـجال الـثیرمـودیـنامـیك یـعرف بـالـعملیات . و الشـيء األسـاسـي فـي الـثیرمـودیـنامـیك هـو الـتمییز 
بـین الـعملیات الـقابـلة لـالنـعكاس ، مـثل حـركـة رمـي الحجـر ، و الـعملیات غـیر الـقابـلة لـالنـعكاس مـثل الصخـرة سـابـقة الـذكـر . 
الـعملیات غـیر الـقابـلة لـالنـعكاس هـي تـلك الـعملیات الـتي یـلعب فـیها االحـتكاك و تـعمیماتـه دورا . والـعملیات غـیر الـقابـلة 
لـالنـعكاس  هـي تـلك الـعملیات الـتي تـزیـد تـقاسـم أو مـزج الـطاقـة . و هـي مـهمة : إذا لـم یـكن هـناك احـتكاك ، أزرار لـلقمصان ،         
و ربـاطـات لـألحـذیـة فـإنـها لـن تـثبت و ال یـمكننا أن نسـیر أو نـركـض  ( مـرجـع 308)، و آالت الـقهوة  لـن تـعمل قـهوة ، و ربـما 

األهم من هذا كله أنه  لن یكون لدینا ذاكرة ( مجلد IV   ، صفحة 158) .    

الـعملیات غـیر الـقابـلة لـالنـعكاس / غـیر الـعكوسـة بـالـمعنى  لـلمصطلح  الـذي یسـتخدم فـي الـثیرمـودیـنامـیك تـحول الحـركـة 
الـماكـروسـكوبـیة إلـى حـركـة غـیر مـنظمة لـكل الـمكونـات الـمیكروسـكوبـیة الـصغیرة الـموجـودة : وهـي تـزي\د تـقاسـم و مـزج 
الـطاقـة. الـعملیات غـیر الـعكوسـة بـالـتالـي هـي لیسـت غـیر عـكوسـة بـشكل تـام و لـكن انـعكاسـها غـیر مـحتمل جـدا . و یـمكننا الـقول 

أن اإلنتروبي یقیس مقدار عدم العكوسیة : وهو یقیس درجة المزج أو التناقص الذي حدث للحركة الكلیة . 

 ---

*"كل عبارة حول التعقیدات یمكن تحویلها إلى عبارة حول مكوناتها و إلى تناسبات التي تصف التعقیدات بشكل كامل " 

اإلنـتروبـي غـیر مـصون . فـي الـواقـع اإلنـتروبـي یـمكن أن یظهـر مـن الـمجهول ، تـلقائـیا ، ألن تـقاسـم / تـشارك الـطاقـة أو مـزجـها 
یـمكن أن یحـدث بـذاتـه . مـثال ، عـندمـا یـمزج سـائـالن لـهما نـفس درجـة الحـرارة – مـثل الـماء و حـمض الـكبریـت – فـإن درجـة 
حـرارة الـمزیـج الـنهائـي یـمكن أن  تـختلف . بـشكل مـشابـه عـندمـا تـتدفـق الـتیارات الكهـربـائـیة عـبر الـمادة عـند درجـة حـرارة الـغرفـة 

فإن الجملة یمكن أن تسخن أو تبرد تبعا للمادة .  

كل التجارب حول الحرارة تتفق مع ما یعرف بالمبدأ الثاني في الثیرمودینامیك الذي ینص على أن :  

اإلنتروبي في جملة مغلقة یمیل ألن یصبح أعظمیا  -

فـي عـبارات بسـیطة فـإن اإلنـتروبـي لـیس مـا هـو عـلیه . فـي هـذه الـعبارة ، الجـملة الـمغلقة هـي جـملة الـتي ال تـتبادل الـطاقـة أو 
  . ( 652s تحدي ) المادة مع بیئتها . هل یمكنك التفكیر بمثال ؟

فـي جـملة مـغلقة ، اإلنـتروبـي الیـتناقـص ابـدا . حـتى أن الـحیاة الـیومـیة تـبین لـنا أنـه فـي جـملة مـغلقة ، مـثل غـرفـة ، فـإن 
االضـطراب یـزداد مـع الـزمـن حـتى یـصل إلـى قـیمة عـظمى مـا . و لـتخفیض االضـطراب ، فـإنـنا بـحاجـة لجهـد ، أي عـمل                
و طـاقـة  . بـمعنى آخـر مـن أجـل تـخفیض االضـطراب فـي نـظام فـإنـنا بـحاجـة لـوصـل الـنظام إلـى مـصدر طـاقـة بـطریـقة ذكـیة 

ما . لهذا السبب فإن البرادات بحاجة لتیار كهربائي أو مصدر طاقة آخر ما .  

في عام 1866  بیّن لودفیغ بولتزمان أن المبدا الثاني في الثیرمودینامیك ینتج من مبدأ أقل الفعل (المرجع 309)  

هل تستطیع تخیل ورسم األفكار العامة ؟ ( تحدي ny 653 ) . هل یمكنك تخیل ورسم األفكار العامة ؟  

ألن اإلنـتروبـي ال یـتناقـص أبـدا فـي الجـمل الـمغلقة ، فـإن الـلون األبـیض ال یـدوم . و عـندمـا یـزداد االضـطراب ، فـإن الـلون 
األبـیض یـصبح مـتسخا ، عـادة بـلون رمـادي  أو بـني . ربـما لهـذا السـبب األشـیاء الـبیضاء مـثل الـمالبـس الـبیضاء ، الـبیوت 

البیضاء و المالبس الداخلیة  البیضاء لها قیمة في مجتمعنا . األجسام البیضاء  تقاوم التحلل .  

الـمبدأ الـثانـي یـقتضي أن الحـرارة ال یـمكن تـحویـلها لـعلم بـشكل كـامـل . بـمعنى آخـر كـل محـرك حـراري یـحتاج لـتبریـد : وهـذا هـو 
سـبب وجـود الـفتحات فـي مـقدمـة السـیارة . الـمبدأ األول فـي الـثیرمـودیـنامـیك بـالـتالـي یـنص عـلى أن االسـتطاعـة الـمیكانـیكیة 



للمحـرك الحـراري هـي الـفرق بـین الـتدفـق الـداخـل لـلطاقـة الحـراریـة عـند درجـة حـرارة عـالـیة و الـتدفـق الـخارج لـلطاقـة الحـراریـة 
عند درجة حرارة منخفضة . 

إذا كـان الـتبریـد غـیر كـافـي مـثال ألن الـطقس حـار جـدا أو أن السـیارة بـطیئة جـدا – فـإن اسـتطاعـة المحـرك تـنحفض و كـل سـائـق 
یعرف هذا من الخبرة . 

فـي الـملخص ، مـفهوم اإلنـتروبـي ، الـموافـق لـماذ یـعرف بـالحـرارة فـي الـحیاة الـیومـیة ولـكن لـیس مـا هـو یـعرف تـقلیدیـا بـالـمادة . 
اإلنـتروبـي غـیر مـصون : فـي جـملة مـغلقة ، فـإن اإلنـتروبـي ال یـنقص أبـدا ، و لـكن یـزداد حـتى یـصل إلـى الـقیمة الـعظمى .                   
و عـدم مـصونـیة اإلنـتروبـي هـو نـاتـج عـن الـعدیـد مـن الـمكونـات داخـل الجـمل الـیومـیة . و الـعدد الـكبیر مـن الـمكونـات یـؤدي إلـى 
عـدم مـصونـیة اإلنـتروبـي و بـالـتالـي یشـرح مـن بـین الـعدیـد مـن األشـیاء األخـرى أن الـعدیـد مـن الـعملیات فـي الـطبیعة ال تحـدث 

للخلف أبدا ، حتى بالرغم من أنها یمكن أن تفعل ذلك من حیث المبدأ .        

لماذا ال نستطیع تذكر المستقبل ؟  

" إنه نوع ضعیف من الذاكرة الذي یعمل فقط للخلف "  

لویس كارول ، ألیس في بالد العجائب  

صـفحة 40 : عـندمـا نـاقـشناهـا ألول مـرة ، فـإنـنا تـجاهـلنا الـفرق بـین الـماضـي و المسـتقبل . و لـكن مـن الـواضـح أن هـناك فـرقـا ، 
حـیث أنـنا ال نـملك الـقدرة عـلى تـذكـر المسـتقبل . و هـذا لـیس حـدا مـفروضـا عـلى دمـاغـنا لـوحـده و لـكن كـل األجهـزة الـتي 

اخترعناها مثل  

مـسجالت الشـرئـاط ، كـامـیرات الـتصویـر الـفوتـوغـرافـیة ، الـصحف و الـكتب كـلها تـخبرنـا عـن الـماضـي . هـل هـناك طـریـقة لـصنع 
مسجـل فـیدیـو ذو زر مسـتقبلي ؟ مـثل هـذا  الـجهاز  یـمكنه حـل مـشكلة عـمیقة : كـیف سـیمیز بـین المسـتقبل الـقریـب و الـبعید ؟ 
(تحـدي e 654 ) و هـو ال یـحتاج لـكثیر مـن الـتفكیر لـیرى أن طـریـقة لـفعل هـذا تـتعارض مـع الـمبدأ الـثانـي فـي الـثیرمـودیـنامـیك . 
وهـذا لـسوء الحـظ ، حـیث أنـا بـحاجـة بـدقـة لـنفس الـجهاز لـنبین أن هـناك حـركـة أسـرع مـن الـضوء  . هـل یـمكنك أن تجـد الـرابـط ؟ 

  . (655 ny تحدي )

فـي الـملخص ، المسـتقبل ال یـمكن تـذكـره ألن اإلنـتروبـي فـي الجـمل الـمغلقة یـمیل بـاتـجاه الـقیمة الـعظمى ، و بـشكل أكـثر بـساطـة ، 
الـذاكـرة تـوجـد ألن الـدمـاغ مـكون مـن الـعدیـد مـن الجسـیمات ، وهـكذا الـدمـاغ محـدود بـالـماضـي . و لـكن مـن أجـل أكـثر أنـواع 
الحـركـة بـساطـة عـندمـا بـعض الجسـیمات تـكونـة مـوجـودة فـقط ، فـإن الـفرق بـین الـماضـي و المسـتقبل یـختفي . مـن أجـل الجـمل 
ذات الجسـیمات الـقلیلة ، لـیس هـناك فـرق بـین األزمـنة الـماضـیة و الـقادمـة . و نـحن نـقول بـأن المسـتقبل یـختلف عـن الـماضـي فـقط 
فـي دمـاغـنا ، أو بـشكل مـكافـئ فـقط بسـبب االحـتكاك . و بـالـتالـي الـفرق بـین الـماضـي و المسـتقبل غـیر مـذكـور كـثیرا فـي هـذه 
المسـیرة ، حـتى بـالـرغـم مـن أنـه جـزء مـهم مـن الـخبرة اإلنـسانـیة . و لـكن الـمتعة فـي الـمغامـرة الـحالـیة هـي بـدقـة الـتغلب عـلى 

محدودیاتنا .  

تدفق اإلنتروبي   

نـحن نـعلم مـن الـخبرة الـیومـیة أن نـقل كـمیة شـامـلة دئـامـا یـتضم احـتكاك . االحـتكاك یـقتضي تـولـید اإلنـتروبـي ، و بـشكل خـاص 
تـدفـق اإلنـتروبـي نـفسه یـنتج إنـتروبـي إضـافـي . مـثال عـندمـا یـسخن بـیت ، یـنتج إنـتروبـي فـي الجـدار . الـتسخین یـعني إبـقاء فـرق 

درجة الحرارة ΔT بین داخل و خارج البیت . و تدفق الحرارة J الذي یعبر متر مربع من الجدار یعطى بالشكل :  

 !

حیث k ثابت یمیز مقدرة الجدار على نقل الحرارة . وبینما یتم نقل الحرارة ، فإن الجدار أیضا ینتج إنتروبي ، و إنتاج 
اإلنتروبي σ متناسب مع الفرق بین تدفقي اإلنتروبي للداخل و الخارج . و بمعنى آخر ، یكون لدینا   



 !

الحـظ أنـنا افـترضـنا فـي هـذا الـحساب أن كـل شـيء قـرب االتـزان فـي كـل شـریـحة مـتوازیـة مـن الجـدار ، و هـذا افـتراض مـقبول 
في الحیاة الیومیة . 

 373 K & فـي مـجال درجـة الحـرارة بـین  فـي مـجال درجـة الحـرارة بـین k = 1 W/m2K و الـحالـة الـنوعـیة لجـدار جـید یـملك
K 292 . حیث یحصل المرء على إنتاج اإلنتروبي البالغ   

 !

هـل یـمكنك مـقارنـة مـقدار اإلنـتروبـي الـمنتج فـي تـدفـق مـع الـمقدار الـمنقول ؟ ( تحـدي 656ny )  بـالـمقارنـة ، فـإن ریـش الـبجعة 
الجید یملك k = 1.5 W/m2K ، الذي یسمى في المتاجر بـالمالبس 15 * . 

إن اسـتطاعـة الـعزل لـلمواد عـادة تـقاس بـثابـت λ= kd الـذي هـو مسـتقل عـن الـسماكـة d لـطبقة الـعزل . و الـقیم فـي الـطبیعة 
  0.1 & 0.2 W/K 2000 مـن أجـل األلـماس ، الـذي هـو أفـضل نـاقـل عـلى اإلطـالق ، حـتى بـین W/K تـتراوح مـن حـوالـي
للخشـب و بـین 0.05W/K & 0.015 مـن أجـل الـصوف ، الـقلین و الـرغـویـات ، و قـیمة صـغیرة تـساوي W/K 3-5.10 مـن 

أجل غاز الكریبتون .  

اإل،تـروبـي یـمكن أن یـنقل فـي ثـالثـة طـرق : عـن طـریـق الـنقل الحـراري ، كـما ذكـرنـا لـلتو ،عـن طـریـق الـتصعید  المسـتخدم لـتدفـئة 
 1.2 W/m2 K الـمنازل ، و عـن طـریـق اإلشـعاع ، الـممكن أیـضا عـن طـریـق فـراغ اإلنـتروبـي . مـثال ، األرض تـشع حـوالـي
فـي الـفضاء ، و إجـماال حـوالـي PW/ K 0.51 . اإلنـتروبـي تـقریـبا هـو نـفس الـذي تـتلقاه األرض مـن الـشمس . إذا كـان سـیتم 
إشـعاع مـزیـد مـن اإلنـتروبـي أكـثر مـما یسـتقبل ، فـإن درجـة حـرارة سـطح األرض سـتزداد . هـذا یـسمى بـتأثـیر الـبیت الـزجـاجـي أو 

الدفیئة األرضیة . لنأمل أن یبقى هذا صغیرا في المستبل القریب .   

هل الجمل المعزولة موجودة ؟ 

فـي كـل مـناقـشاتـنا حـتى اآلن ، فـلقد افـترضـنا أنـه بـإمـكانـنا تـمییز الجـملة قـید الـدرس عـن بـیئتها  و لـكن هـل مـثل هـذه الجـمل 
المعزولة أو المغلقة أي الجمل التي ال تتبادل التأثیر مع بیئتها  موجودة فعال ؟  

ربـما إن حـالـتنا البشـریـة كـانـت الـنموذج األصـلي لـلمفهوم : نـحن نـختبر إمـكانـیة الـعمل بـشكل مسـتقل لـبیئتنا . و إن الجـملة 
الـمعزولـة یـمكن أن تـعرف بـبساطـة بـأنـها جـملة ال تـتبادل أي طـاقـة أو مـادة مـع بـیئتها ، و لـلعدیـد مـن الـقرون ، لـم یـر الـعلماء أي 

سبب للتساؤل عن هذا التعریف .  

إن مـفهوم الجـملة الـمعزولـة یـجب أن یـدقـق بـعض الشـيء مـع حـلول   مـیكانـیك الـكم . عـلى أن مـفهوم الجـملة الـمعزولـة یـعطي 
أوصـاف مـفیدة و دقـیقة لـلطبیعة الـتي أیـضا هـي فـي نـطاق الـكم ، إذا تـم اسـتخدام بـعض الحـذر . و فـقط فـي الجـزء األخـیر مـن 
مسـیرتـنا سـیتغیر الـوضـع بـشكل كـبیر . و هـناك دراسـة فـیما إذا كـان الـكون جـملة مـعزولـة سـیؤدي إلـى نـتائـج مـدهـشة ( مـاذا 
تـعتقد ؟ ( تحـدي 657s ) . مـالحـظة غـریـبة : إجـابـتك فـي األغـلب بـالـتأكـید خـاطـئة ) سـوف نسـیر أولـى الخـطوات بـاتـجاه الـجواب 

قریبا .  

فضول و تحدیات مرحة حول العكوسیة و الحرارة  

إن الجــري للخــلف  هــو ریــاضــة مــمتعة . الــرقــم الــقیاســي الــعالــمي فــي عــام 2006 للجــري للخــلف یــمكن أن یــوجــد مــن 
www.recordholders.org-list-backwards-running.html و سـتندهـش كـیف أن هـذه األرقـام الـقیاسـیة هـي أسـرع 

 . ( 658 e تحدي )      من أفضل جري شخصي لألمام

 ---

واحـدة الـمالبـس لیسـت سـیئة كـواحـدة رسـمیة ( لیسـت مـزحـة ) حـیث یسـتخدم BthU.h/sqft/cm/°F فـي بـعض الـمقاطـعات 
النائیة من مجرتنا   

http://www.recordholders.org-list-backwards-running.html


 *   *     

مـرجـع 312 : فـي عـام 1912 الحـظ إمـیل بـوریـل أنـه إذا أزیـح غـرام مـن الـمادة عـلى كـوكـب سـیریـوس بـمقدار سـنتمتر واحـد ، 
فـإنـه سـیغیر حـقل الـجاذبـیة عـلى األرض بـقیمة صـغیرة فـقط . لـكن هـذا الـتغیر الـصغیر سـیكون كـافـیا لـیجعل مـن المسـتحیل حـساب 

مسار الجزیئات في غاز بعد احتكاك لمدة ثانیة .   

 *   *     

إذا كـانـت الحـرارة فـعال تـؤدي الضـطراب الـذرات ، تظهـر مـشكلة كـبیرة . عـندمـا تـصطدم ذرتـین مـعا ، فـي لحـظة أصـغر مـساقـة 
  ،

ال تـملك أي مـنهما سـرعـة . أیـن تـذهـب الـطاقـة الحـركـیة ؟ مـن الـواضـح أنـها تـتحول إلـى طـاقـة كـامـنة . و لـكن هـذا یـقتضي أن 
الـذرات سـتتشوه .  و أن لـها بـنیة داخـلیة ، و أنـها تـملك أجـزاء ، و بـالـتالـي یـمكن مـن حـیث  الـمبدأ أن تـنقسم . وبـاخـتصار ، إذا 
كـانـت الحـرارة تـؤدي الضـطراب الحـركـة الـذریـة ، فـإن الـذرات ال تـكون قـابـلة لـالنـقسام . فـي الـقرن الـتاسـع عشـر هـذه الـمقولـة 
طـرحـت مـن أجـل بـیان أ، الحـرارة ال یـمكن أن تـكون حـركـة ذریـة ولـكن یـجب أن تـكون نـوع مـن مـائـع . و لـكن نـظرا ألنـنا نـعرف 
أن الحـرارة فـعال هـي طـاقـة حـركـیة ،فـإن الـذرات یـجب أن تـكون قـابـلة لـالنـقسام ، حـتى بـالـرغـم مـن أن اسـمها یـعني غـیر قـابـلة 

لالنقسام . و نحن لسنا بحاجة لتجربة مكلفة لبیان هذا .  

سوف نكتشف المزید عن ذلك الحقا في دراستنا ( المجلد IV ، صفحة 78 ). 

 *   *     

انـضغاط الـهواء یـزیـد مـن درجـة حـرارتـه . هـذا مـبین مـباشـرة بـمضخة الحـریـق ، وهـي شـكل مـن مـضخة الـدراجـة الـمبینة فـي 
الـشكل 281 ( مـن أجـل مـثال عـمل ، أنـظر صـفحة اإلنـترنـت www.de-monstrare.nl ) و إن رأس كـبریـت فـي أسـغل 
مـضخة الـهواء مـكون مـن مـادة شـفافـة مـن السهـل إشـعالـه بـضغط الـهواء فـوقـه . و درجـة حـرارة الـهواء بـعد االنـضغاط تـكون 

عالیة جدا بحیث أن الكبریت یشتعل تلقائیا . 

 *   *     

فـي الـصیف درجـة حـرارة الـهواء یـمكن أن تـقاس بـواسـطة سـاعـة ، فـي الـحقیقة مـعدل الـصفیر ألكـثر صـراصـیر الـلیل یـعتمد عـلى 
درجـة الحـرارة . مـثال مـن أجـل أكـثر أنـواع صـراصـیر الـلیل شـیوعـا فـي الـوالیـات المتحـدة ( الـمرجـع 310 ) فـإنـه بـعد عـدد 

الصفرات خالل ثمانیة ثواني و إضافة أربعة نحصل على درجة حرارة الهواء بالدرجات المئویة . 

 *   *     

كـم یسـتغرق طـهو بـیضة ؟ هـذه الـقضیة قـد تـم الـبحث فـیها بـتفصیل وسـاع ، بـالـطبع الـزمـن یـعتمد عـلى نـوع الـبیضة الـمطهوة الـتي 
تـریـدهـا ، كـبر الـبیضة و فـیما إذا كـانـت آتـیة مـن الـبراد أو ال . و هـناك حـتى عـالقـة لـحساب زمـن الـطهو ! ( الـمرجـع 311 ) 
الـبیض أثـناء بـدئـه فـي الـتصلب عـند درجـة الحـرارة 62 درجـة مـئویـة ، فـإن الـمح (الـصفار ) یـتصلب عـند C°65 .  أفـضل طـعم 
 100 °C 63 . إذا طـهوت الـبیض عـند °C 69 و المسـلوق الـرخـو ( الـطري / بـرشـت ) عـند °C بـیض مسـلوق قـیاسـي یـتم عـند
( لـفترة طـویـلة ) فـإن الـبیاض سـیملك قـوام الـمطاط و الـمح سـیصبح سـطحه أخـضر و رائـحته سـیئة ، ألن درجـة الحـرارة الـعالـیة 
تـؤدي إلـى تـشكیل H2S كـریـه الـرائـحة و الـذي یتحـد مـع الحـدیـد و یـشكل FeS األخـضر . الحـظ أنـه عـندمـا یـتم الـتحكم بـدرجـة 

الحرارة ، الزمن ال یلعب أي دور ، الظهور للبیض یكون عند C°65 لمدة عشر دقائق أو عشر ساعات  یعطي نفس النتیجة  

    *     

 ( 659s تحـدي ) مـن الـممكن طـهو بـیضة بـحیث أن الـبیاض یـكون قـاسـي و الـمح یـبقى سـائـل . هـل یـمكنك تـحقیق الـعكس ؟
 . ( 660 e تحدي ) البحث یبین حتى كیف یمكنك طهو البیض بحیث یبقى المح في المركز . هل تتخیل الطریقة ؟

http://www.de-monstrare.nl


 !

الشكل 283 هل تستطیع غلي الماء في هذا الكأس الورقي ؟ 

 *   *     

لیس فقط الغازات و لكن أیضا أكثر المواد تتمدد عندما ترتفع درجة الحرارة .بالنتیجة ، األسالك الكهربائیة التي تحملها 
 ( 661s تحدي ) األعمدة و األبراج تتمدد فتصیح أخفض في الصیف عما هو علیه في الشتاء . هل هذا صحیح ؟

 *   *     

( مرجع 313 ) فیما یلي مسألة شهیرة طرحت من قبل فیرمي . بمعرفة أن الجسم الشبري یبرد في خالل أربع ساعات بعد 
 ( 662ny تحدي ) الموت ، ما هو العدد األصغري من الحریرات الالزمة بالیوم في طعامنا ؟

 *   *     

الطاقة المحتواة في الحركة الحراریة مهملة . مثال رصاصة بوزن غرام واحد تسیر بسرعة الصوت لها طاقة حركیة فقط 
kJ =0.01 kcal 0.04  . ما هو محتواها من الطاقة الحراریة ؟  

 *   *     

  ( 664s تحدي ) 1500 ؟ m3 كیف یعمل بالون / منطاد نوعي بالهواء الساخن حجمه

 *   *     

إذا كـنت ال تـحب هـذا الـكتاب ، هـاهـنا اقـارح لـك . یـمكنك اسـتخدام الـورق لـصنع كـاس كـالـمبین فـي الـشكل 283 و تـغلي الـماء فـي 
  ( 665s تحدي ) لهب مباشر ولكن لتنجح علیك أن تكون حذرا بعض الشيء . هل یمكنك إیجاد ما هي الطریقة ؟

 *   *     

 . 50 °C 100 یـعطي كـیلوغـرامـین مـن الـماء عـند °C 0 و كـیلو غـرام مـن الـماء عـند°C مـزج كـیلو غـرام واحـد مـن الـماء عـند
 ( 666s تحدي ) 100 ؟°C 0 و كیلو غرام من الماء عند°C  ما هي نتیجة مزج كیلو غرام من الجلید عند

 *   *     

درجة الحرارة لها الكثیر من التأثیرات . في السنوات الماضیة ، وجدت منظمة الصحة العالمیة أن تناول سوائل بدرجة 
حرارة أعلى من C° 65 یما فیها القهوة ، الشكوكوال أو الشاي یسب السرطان في المرئ بشكل مستقل عن نوع السائل  

 *   *     



 !

الشكل 284 السماعة غیر المرئیة 

مـرجـع 314  : إن أعـلى درجـة حـرارة هـواء مسجـلة الـتي بـقي فـیها اإلنـسان حـیا هـي C° 127 و هـذا اخـتبر فـي عـام 1755 فـي 
لـندن مـن قـبل سـكرتـبر الجـمعیة الـملكیة ، تـشارلـز بـالجـدیـن ، مـع بـعض أصـدقـائـه ، و الـذیـن بـقوا فـي درجـة الحـرارة  تـلك لـمدة 

45 دقیقة . ومن المدهش أن شریحة اللحم النیئة التي كانت معهم قد طهیت ( بشكل جید ) عندما غادر هو و أصدقاؤه الغرفة  

  ( 667s تحدي ) ما هو الشرط الذي تم تحقیقه بدقة من أجل تجنب ظهر الناس بنفس طریقة اللحم ؟

 *   *     

هـل ثـابـت بـولـتزمـان k هـو فـعال أصـغر قـیمة مـمكنة لـإلنـتروبـي فـي الـطبیعة ؟ كـیف بـالـتالـي یـمكن لـإلنـتروبـي لـكل جـزیـئة مـن 
الـكریـبتون أن یـكون مـنخفضا حـتى 0.3 لـكل جسـیم ؟ الـجواب عـلى هـذه الـمتناقـضة هـو أن الجسـیم الحـر الـوحـید لـه إنـتروبـي أكـثر  
فـي الـحقیقة أكـثر مـن k ، أكـثر مـن الـمقید ؟ و حـد اإلنـتروبـي k صـالـح بـالـتالـي لجـملة فـیزیـائـیة مـثل الـبلورة كـكل ، و لـكن لـیس 

بشكل منفصل لإلنتروبي من أجل كل جسیم مقید الذي هو جزء من الجملة .  

 *   *     

الـفلكي الـبارز أنـدریـس سـیلزیـوس ( ولـد فـي أوبـساال عـام 1701 و تـوفـي فـیها فـي 1744 ) أصـال حـدد نـقطة تجـمد الـماء بـأنـها 
100  درجـة و نـقطة الـغلیان صـفر درجـة . و بـعد وقـت قـصیر مـن ذلـك تـم عـكس الـمقیاس بـالـشكل الـذي نسـتخدمـه اآلن . و لـكن 
هـذا لـیس كـل الـقصة ( الـمرجـع 315 ) . بـتعریـف رسـمي لـكیلفن و الـدرجـة سـیلزیـوس ، فـي الـضغط الـمعیاري الـبالـغ 325 101 

 ( 668s تحدي ) 100 بعد اآلن ؟ °C 99.874 . هل یمكنك تفسیر لماذا ال یحدث هذا عند °C یغلي الماء عند  Pa

 *   *     

هل یمكنك ملء زجاجة تماما بـ kg 30-10± 1 من الماء ؟  

 *   *     

إن غـرام واحـد مـن الـدسـم ، سـواء كـان زبـدة أو دهـن بشـري ، یـتألـف مـن 38kJ مـن الـطاقـة الـكیماویـة ( أو بـواحـدات قـدیـمة 
األكـثر شـیوعـا لـدى عـلماء الـتغذیـة kcal 9 ) . وهـذه نـفس قـیمة الـبترول ؟ لـماذا الـناس و الـزبـدة أقـل خـطرا مـن الـبرتـول ؟                     

  ( 670s تحدي )

 *   *     

فـي عـام 1992 اخـترع الـفیزیـائـي الـهولـندي مـارتـن فـان دیـر مـارك سـماعـة الـتي تـعمل بـتسخین الـهواء بـواسـطة حـظمة لـیزر. وقـد 
أظهـر أنـه بـواسـطة طـول مـوجـة مـناسـب و بـتعدیـل مـناسـب للشـدة فـإن حـزمـة الـلیزر فـي الـهواء یـمكن أن تـولـد صـوتـا . و الـتأثـیر 
فـي أسـاس هـذا الـجهاز یـعرف بـاألثـر الـضوئـي الـصوتـي و یظهـر فـي الـعدیـد مـن الـمواد . إن أفـضل طـول مـوجـة لـیزر لـلهواء هـو 
فـي الـمجال تـحت األحـمر ، فـي أحـد خـطوط االمـتصاص الـقلیلة لـبخار الـماء . بـمعنى آخـر ، إن حـزمـة الـلیزر تـحت الحـمراء 
الـمعدلـة بـشكل مـناسـب الـتي تـشع عـبر الـهواء تـولـد صـوت و مـثل هـذا الـضوء یـمكن أن یـصدر مـن لـیزر نـصف نـاقـل بحجـم عـلبة 
الـكبریـت الـصغیرة الـمخفیة فـي سـقف و الـتي تـشع ألسـفل . و الـصوت یـصدر فـي كـل االتـجاهـات الـمتعامـدة مـع الحـزمـة و نـظرا 



ألن ضـوء الـلیزر تـحت األحـمر لـیس ( عـادة ) مـرئـیا   فـإن مـارتـن فـان دیـر مـارك اخـترع بـالـتالـي سـماعـة غـیر مـرئـیة و لـسءو 
الحـظ مـردود األشـكال الـحالـیة مـنها مـا یـزال مـنخفضا ، بـحیث أن اسـتطاعـة الـسماعـة لیسـت كـافـیة لـلتطبیقات الـعملیة . و الـتقدم 
فـي تـكنولـوجـیا الـلیزر یـمكن أن یحـدث تـغیر فـي هـذا بـحیث أنـه فـي المسـتقبل سـنكون قـادیـن عـلى سـماع صـوت صـادر عـن مـركـز 

غرفة فارغة .  

 *   *     

سؤال امتحاني شهیر : كیف یمكنك قیاس ارتفاع بناء بواسطة بارومتر ، حبل و مسطرة ؟ أوجد ست طرق ممكنة  

 . ( 671s تحدي )

 *   *     

مـا هـو االحـتمال الـتقریـبي أن واحـدا مـن مـلیون رمـیة لـقطعة نـقدیـة سـتحصل فـیها عـلى 000 500 طـرة تـمامـا و عـدد مـن الـنقوش 

 (672s تحدي ) * لحساب النتیجة ! ! ؟ ( تحدي 672s ) هل ترید استخدام عالقة ستیرلنج  

 *   *       

  ( 673s تحدي ) هل هناك معنى للحدیث عن اإلنتروبي في الكون؟

 *   *     

 ( 674 ny تحدي ) هل یمكن لمنطاد هلیوم أن یرفع خزان مملوء به ؟

 *   *     

كـل عـملیات االحـتكاك مـثل الحـلول ، االنـتشار ، التبخـر ، أو التحـلل بـطیئة . و هـي تـأخـذ زمـنا مـمیزا . یـنتج أن أي عـملیة            
( مـاكـروسـكوبـیة ) ذات مـقیاس زمـني هـي عـكوسـة . و هـذا لـیس مـدهـش : حـیث أنـنا نـعلم حـدسـا أن عـدم فـعل األشـیاء یسـتغرق 

أطول من فعلها و هذا ثانیة هو المبدأ الثاني في الثیرمودینامیك .  

 *   *     

یـنتج أن تخـزیـن الـمعلومـات مـمكن بـتولـید إنـتروبـي مـهمل . لـكن مـسح الـمعلومـات یـتطلب إنـتروبـي . ( الـمرجـع 316) و هـذا هـو 
السـبب األسـاسـي لـماذا الـحواسـب و أیـضا األدمـغة تـحتاج مـصادر طـاقـة و أنـظمة تـبریـد حـتى إذا كـانـت آلـیاتـها ال تـحتاج لـطاقـة 

على اإلطالق .  

   

 ---

 !  ! هنلك العدید من التحسینات في عالقة ستیرلنج . العالقة البسیطة هي عالقة جاسبر 

 ! العالقة األخرى 

 *   *     

عـند مـزج روم سـاخـن ومـاء بـارد ، كـیف تـكون الـزیـادة فـي اإلنـتروبـي الـناتـجة عـن الـمزیـج مـقارنـة مـع زیـادة اإلنـتروبـي الـناتـجة 
 . ( 675 ny تحدي ) عن فرق درجة الحرارة ؟

 *   *     

لـماذا لـیس هـناك أي بشـر صـغار ، مـثال بحجـم  mm 10  كـما فـي قـصص الـجنیات ؟ فـي الـحقیقة لـیس هـناك حـیوانـات دم حـار 
 ( 676s تحدي ) بهذا الحجم على اإلطالق . لماذا ال ؟



 *   *     

إن إضـاءة جـسم بـوضء و الـتبدیـل الـمتكرر بـین الـتشغیل و اإلطـفاء یـنتج صـوتـا . هـذا یـمسة بـالـتأثـیر الـضوئـي الـصوتـي و هـو 
نـاتـج عـن الـتمدد الحـراري لـلمادة . و بـتغییر تـردد الـضوء ، و قـیاس شـدة الـضجیج ، یـمكن لـلمرء أن یـتبین الـطیف الـضوئـي 
الـصوتـي الـممیز لـلمادة . وهـذه الـطریـقة تـسمح لـنا بـكشف تـراكـیز الـغاز الـصادر عـن الـنباتـات . الـنباتـات تـصدر الـمیتان ، 
الـكحول و األسـیتیا ألـدهـید بـكمیات صـغیرة ، األثـر الـضوئـئ الـصوتـي یـمكن أن یـكشف هـذه الـغازات و یـساعـدنـا فـي فـهم 

العملیات وراء االنبعاث .  

 *   *     

ما هو تقریبا احتمال أن كل جزیئات األكسجین في الهواء ستتحرك بعیدا عن مدینة معینة لبضع دقائق مما یقتل كل سكانها ؟  

 (  677 ny تحدي )

 *   *     

إذا صببت لترا من الماء في البحر  وحركته كل المحیطات و بعدها أخذت لترا من المزیج كم من الذرات األصلیة  ستجد ؟ 

  ( 677 ny تحدي )

 *   *     

 ( 679s تحدي ) كم الفترة التي تستطیع بها التنفس في غرفة أنت فیها إذا كانت كتیمة بالنسبة للهواء ؟

 *   *     

ضـیاع الحـرارة هـو مـشكلة أكـبر مـن أجـل الحـزیـانـات الـصغیرة ، ألن نسـبة السـطح إلـى الحجـم تـزداد عـندمـا یـتناقـص الحجـم       
و بـالـنتیجة ، الـحیوانـت الـصغیرة تـوجـد فـي الـمناخ الـحار ، الـحیوانـات الـكبیرة تـوجـد فـي الـمناخ الـبارد . وهـذا صـحیح مـن أجـل 
الـدبـبة ، الـطیور ، األرانـب ، الحشـرات و الـعدیـد مـن عـائـالت الـحیوانـات . لـنفس السـبب ، األحـیاء الـصغیرة تـحتاج كـمیات عـالـیة 

من الغذاء بالیوم عندما یحسب لوزن الجسم ،  بینما الحیوانات الكبیرة تحتاج غذاء أقل بكثیر . 

 *   *     

ما الذي یحدث إذا وضعت بعض الرماد على قطعة من السكر و أضرمت النار فیها ؟ ( تحذیر هذا خطر و لیس لألطفال )  

 (  680s تحدي )

 *   *     

حـسابـات اإلنـتروبـي غـالـبا مـدهـشة . مـن أجـل جـملة مـن N جسـیم كـل مـنها ذو حـالـتین لـدیـنا Wall = 2N حـالـة . مـن أجـل الـتشكیل 
 Wmax األكـثر احـتماال لهـذه الجـملة  ذو تـمامـا نـصف الجسـیمات ذات حـالـة واحـدة ، و الـنصف اآلخـر فـي الـحالـة األخـرى لـدیـنا
N!/((N/2)!)2 = اآلن مـن أجـل جـملة مـاكـروسـكوبـیةمـن الجسـیمات ، یـمكن أن یـكون لـدیـنا نـوعـیا N =1024 وهـذا یـعطي 

Wall >>Wmax  في الحقیقة األول هو أكبر بمقدار 1012 مرة من األخیر . من ناحیة أخرى ،  

نجـد أن lnWall و lnWmax   ( تحـدي ny 681 ) یـتفقان فـي أول عشـریـن خـانـة وحـتى بـالـرغـم مـن أن الـتشكیل ذو نـصف 
الجسـیمات تـمامـا فـي كـل حـالـة هـو أكـثر نـدرة بـكثیر مـن الـحالـة الـعامـة حـیث یـسمح للنسـبة بـالـتغیر ،و یـنتج أن اإلنـتروبـي نـفسه . 

 . (   682 ny تحدي ) لماذا ؟

 *   *     

إذا كـانـت الحـرارة نـاتـجة عـن حـركـة ذرات ، فـإن إحـساسـاتـنا الـداخـلیة بـالحـرارة و الـبرودة هـي بـبساطـة كـواشـف للحـركـة . كـیف 
 . ( 683 ny تحدي ) یمكن أن تعمل ؟



بـالـمناسـبة أحـاسـیس الـشم و الـذوق یـمكن أیـضا أن تـعتبر كـواشـف للحـركـة ، حـیث أن إشـارة وجـود الجـزیـئات تـطیر فـي الـهواء أو 
  ( 684 ny تحدي ) في السوائل . هل توافق على ذلك ؟

 *   *     

الـقمر یـملك جـوا ، بـالـرغـم مـن أنـه رقـیق جـدا ، فـإنـه مـكون مـن الـصودیـوم و الـبوتـاسـیوم . و هـذا الجـز تـم كـشف أنـه مـكون مـن 
تـسعة أنـصاف أقـطار قـمریـة  عـن سـطحه . جـو الـقمر یـتولـد عـند السـطح بـواسـطة أشـعة  تـحت حـمراء مـن الـشمس . هـل  یـمكنك 

تقدیر كثافة الجو القمري؟ 

  ( 685s تحدي )

 *   *     

 (686ny تحدي ) هل من المجدي إضافة سطر في الجدول 43 من أجل مقدار الفعل الفیزیائي ؟ عامود ؟ لماذا ؟

 *   *     

االنـتشار یـعطي مـقیاس الـطول . مـثال الحشـرات تـأخـذ األكـسجین عـبر جـلدهـا . و بـالـنتیجة داخـل أجـسامـها الیـمكن أن یـكون بـعیدا 
جـدا عـن سـطحها بـأكـثر مـن سـنتمتر . هـل یـمكن أن تـورد بـعض مـقایـیس الـطول األخـرى فـي الـطبیعة الـتي تـقتضیها عـملیات 

 (687s تحدي ) االنتشار ؟

 *   *     

رفـع الـهواء الـساخـن هـو سـبب أن الـعدیـد مـن الحشـرات تـوجـد فـي الـغیوم الـعالـیة فـي الـمساء . الـعدیـد مـن الحشـرات خـاصـة الـتي 
تبحث عن الدم في الحیوانات تجذب للهواء الدافئ و الرطب . 

 *   *     

مقاییس الحرارة الزئبقیة  یمكن أن تصل إلى C° 750 كم هذا ممكن إذا علمنا أن الزئبق یغلي في C° 357 ؟ 

 ( 688s تحدي )

 *   *     

 ( 689s تحدي ) كیف یبدو القندیل المشتعل في شروط انعدام الوزن ؟

 *   *     

مـن الـممكن بـناء محـطة طـاقـة بـبناء مـدخـنة كـبیرة بـحیث أن الـهواء الـمسخن بـواسـطة الـشمس یـتدفـق لـألعـلى فـیها  و تـشغل عـنفة 
أثـناء عـملها ذلـك . و أیـضا مـن الـممكن صـنع محـطة طـاقـة بـبناء أنـبوب شـاقـولـي طـویـل ، وجـعل الـغاز مـثل األمـونـیا یـرتـفع فـیها 
والـذي بـالـتالـي یـتحول إلـى سـائـل  فـي األعـلى بـواسـطة درجـات الحـرارة الـمنخفضة فـي الـغالف الـجوي الـعلوي وعـندمـا یهـبط 
ثـانـیة فـي أنـبوب ثـان كـسائـل – تـمامـا مـثل الـمطر – فـإنـه یـشغل عـنفة . لـماذا مـثل هـذه األنـظمة الـتي هـي تـقریـبا بـدون تـلوث تـمامـا 

 (690s تحدي )لم تستخدم بعد ؟

 !



الشكل 285  تصمیم أنبوب دوامة Wirbelrohr أو Ranque –Hilsch و شكل تجاري له بقیاس cm 40 تقریبا یستخدم 
لتبرید عملیات التصنیع 

 *   *     

إحـدى األجهـزة األكـثر إدهـاشـا الـمخترعـة حـتى اآلن هـي  أنـبوب دوامـة Wirbelrohr أو Ranque –Hilsch و بـضخ هـواء 
مـضغوط عـند درجـة حـرارة الـغرفـة فـیه عـند مـنتصفه ، فـإن تـدفـقین مـن الـهواء یـتشكالن فـي نـهایـته . أحـدهـما بـارد جـدا و الـذي 
یصل بسهولة إلى C° 50- و الثاني حار جدا یصل إلى C° 200 . و ال یوجد أجزاء متحركة و ال أجهزة تسخین داخله  .  

 ( 691s تحدي ) كیف یعمل ؟

 *   *     

المحـركـات الحـراریـة الـصوتـیة ، الـمضخات و الـبرادات تـعطي الـعدیـد مـن الـتطبیقات الـغریـبة  الـرائـعة فـي الحـرارة . مـثال مـن 
الـممكن اسـتخدام صـوت عـالـي فـي حجـرات مـعدنـیة مـغلقة لتحـریـك الحـرارة مـن مـكان بـارد إلـى سـاخـن .ومـثل هـذه األجهـزة تـملك 

القلیل من األجزاء المتحركة و یتم دراستها بأمل إیجاد تطبیقات عملیة في المستقبل . ( المرجع 317 ) 

 *   *     

  ( 692s تحدي ) هل الجملة المغلقة ذات الجسیمات القلیلة  تتعارض مع المبدأ الثاني في الثیرمودینامیك ؟

 *   *     

مـا الـذي یحـدث لـإلنـتروبـي عـندمـا یـتم أخـذ الـجاذبـیة بـالحسـبان ؟ نـحن نـترك الـجاذبـیة بحـذر خـارج مـناقشـتنا . فـي الـحقیقة الـجاذبـیة 
تـؤدي لـلعدیـد مـن الـمشاكـل الجـدیـدة – فـقط حـاول الـتفكیر بـالـقضیة . مـثال ، جـاكـوب بیكنشـتایـن اكـتشف أن الـمادة تـصل ألعـلى 

 (  693s تحدي ) إنتروبي ممكن لها عندما تشكل ثقبا أسود . هل یمكنك إثبات هذا ؟

 *   *     

 c ، ثـابـت بـالنـك h حـیث h/ce و الـتشكیل k = 1.38 .10-23 J/K الـقیم الـعددیـة – لـكن لـیس الـواحـدات – لـثابـت بـولـتزمـان
سـرعـة الـضوء  و e شـحنة اإللـكترون – تـتفق فـي أسـها و فـي أول ثـالثـة أرقـام . كـیف  یـمكنك الـقول بـأن هـذا مجـرد مـصادفـة ؟    

 ( 694s تحدي )

    *   *     

المزج ال  یتم دائما  بسهولة . تجربة الشكل 286 تعطي نتائج مختلفة بشكل كامل بواسطة الماء و الغلیسیرین . هل یمكنك 
 ( 695s تحدي )تخمینها ؟

 *   *     



 !

الشكل 286 ما الذي یحدث لنقاط الحبر إذا دورت األسطوانة الداخلیة بضع دقائق في اتجاه و بعدها دورت للخلف بنفس 
الفترة ؟ 

 *   *     

  ( 696s تحدي ) كیف یمكنك التخلص من العلكة الملتصقة بالمالبس ؟

 *   *     

بـمعرفـة أن الـهواء یـتكون مـن جـزیـئات فـقد حسـب مـاكـسویـل أن كـل جسـیم یـعمل 000 200 077 8  اصـطدام بـالـثانـیة . كـیف 
 ( 697ny تحدي ) وجد هذا ؟

 *   *     

الحـركـة المسـتمرة مـن الـنوع الـثانـي ، هـي آلـة تـحول الحـرارة إلـى حـركـة بـدون اسـتخدام حـمام ثـانـي أبـرد . و یـقتضي اإلنـتروبـي 
 ( 698ny تحدي ) أن مثل هذا الجهاز غیر موجود . هل یمكنك  تبیان هذا ؟

 *   *     

هـناك  حـجج أقـل انـتشارا تـثبت وجـود الـذرات . فـي الـحقیقة اثـنتین مـن الـمالحـظات الـیومـیة تـثبت وجـود الـذرات : الـتكاثـر                   
 . ( 699ny تحدي ) و الذاكرة .لماذا ؟

 *   *     

فـي سـیاق الـلیزرات و جـمل الـبرم ، مـن الـممتع  الحـدیـث عـن درجـة الحـرارة الـسالـبة . لـماذا هـذا لـیس مـعقوال  فـعال ؟ (تحـدي 
 (700s

 *   *     

ملخص فهم الحرارة و الثبات الزمني  



الحـركـة الـمیكروسـكوبـیة الـناتـجة عـن الـجاذبـیة و تـبادالت الـتأثـیر الكهـربـائـیة وب الـتالـي كـل الحـركـة الـمیكروسـكوبـیة فـي الـحیاة 
الـیومـیة ، هـي عـكوسـة : مـثل هـذه الحـركـة یـمكن أن تحـدث للخـلف فـي الـزمـن . بـمعنى آخـر الحـركـة الـناتـجة عـن الـجاذبـیة               

و الكهرطیسیة   هي متناظرة تحت عكوسیة الحركة أو كما یبین غالبا تحت عكوسیة الزمن . 

عـلى أن كـل حـركـة هـي غـیر عـكوسـة ألنـه لـیس هـناك جـمل مـغلقة بـشكل كـامـل فـي الـحیاة الـیومـیة . إن عـدم وجـود اإلغـالق ، 
الـتذبـذبـات یـؤدي إلـى احـتكاك . و بـشكل مـكافـئ عـدم قـابـلیة االنـعكاس یـنتج مـن االحـتمال الـمنخفض جـدا لـعكوسـیة الحـركـة فـي 

الجمل العدید الجسیمات . العكوسیة الماكروسكوبیة ال تتناقض مع  العكوسي المیكروسكوبیة . 

 لهـذه األسـباب فـي الـحیاة الـیومـیة ، اإلنـتروبـي فـي الجـمل الـمغلقة ال یـتناقـص أبـدا . و هـذا یـؤدي إلـى قـضیة شهـیرة : كـیف یـمكن 
توفیق التطور البیولوجي مع زیادة اإلنتروبي ؟ لنلقي نظرة .       

الفصل الرابع عشر  

التنظیم الذاتي و العشوائیة – بساطة التعقید  

" الحدیث عن الفیزیاء غیر الخطیة هو  مثل الطلب من علم الحیوان دراسة الحیوانات التي لیست فیلة "  

ستانیسالف  أوالم  

المرجع 318   

(صـفحة  241 ) فـي قـائـمتنا لـألوصـاف الـعامـة للحـركـة فـإن دراسـة الـتنظیم الـذاتـي تـقع فـي األعـلى . و الـتنظیم الـذاتـي هـو ظـهور 
الـترتـیب و الـنظام . فـي الـفیزیـاء الـنظام هـو مـصطلح یـتضمن األشـكال ، مـثل الـتناظـر الـمعقد لـندف الـثلج ، الـنماذج ( الـمرجـع 
319)  ، مـثل  خـطوط حـمر الـوحـش و الـتموجـات عـلى الـرمـل والـدورات مـثل تـشكیل الـصوت أثـناء الـغناء . وعـندمـا نـنظر 
حـولـنا فـإنـنا نـالحـظ أن كـل مـثال لـما نـسمیه الجـمال هـو تـشكیل مـن األشـكال ، الـنماذج و الـدورات . ( هـل تـوافـق ؟) ( تحـدي 
701s ) . إن الـتنظیم الـذاتـي یـمكن بـالـتالـي أن یـسمى دراسـة اصـل الجـمال . یـبین الجـدول 50 تـكرار ظـهور األشـكال الـمنتظمة 

في بیئتنا . 

الجدول 50  بعض اإلیقاعات ، النماذج و األشكال المالحظة في الطبیعة 

نوع المقیاسالقوة المستعیدةالقوة القائدةالقیاس

0.1mmانتشار تفاعالت كیماویة بصمة اإلصبع 

1sاحتكاك الوزن الساقطتكة الساعة 

صریر  الطباشیر بسبب 
عدم استقرار االلتصاق - 

االنزالق

Hz 600احتكاك الحركة

تولید النوطة الموسیقیة في 
الكمان

Hz 600االحتكاك حركة القوس 

تولید النوطة الموسیقیة في 
الفلوت

Hz 400الدوامیةتدفق الهواء



الجدول 50 ( تابع) بعض اإلیقاعات ، النماذج و األشكال الملحوظة في الطبیعة 

اهتزازات القطار 
العرضانیة بالنسبة للخط

Hz 0.3احتاك الحركة

بنى التدفق في الشالالت و 
النوافیر 

cm 10الدوامیة تدفق الماء 

االنفصال المتقلب لشریط 
الصق 

Hz 0.1احتكاك اللصق سرعة السحب 

اهتزازات قطریة في 
السباجیتي و إنتاج ألیاف 

البولیمیر 

cm 10احتكاك سرعة البثق

النماذج على الصفائح 
المعدنیة المقوسة و الرقائق

یعتمد على الثخنصالبة تشوه

نوع المقیاسالقوة المستعیدةالقوة القائدةالقیاس

cm 20الصالبة تدفق الهواء خفقان العلم في الریح الثابتة

Hz 1توتر سطحيتدفق الماء تنقیط الماء من صنبور ماء 

جریان الفقاعات من عدم 
انتظام  زجاجة بیرة 

Hz , 1 mm 0.1التوتر السطحي  ضغط الغاز المنحل 

عدم استقرار رایلیه – 
بینارد

Hz , 1 mm 0.1انتشار تدرج درجة الحرارة

Hz , 1 mm 0.1االحتكاك تدرج السرعة تدفق كویت – تایلور 

تولید أمواج البحر بتدفق 
بینارد – مارغونول

Hz , 1 mm 0.1لزوجةتوتر سطحي 

آثار كارمان ،  بقع إیمون ، 
تدفق أوزبورن رینولدز 

من میلي متر إلى كیلو متراللزوجة كمیة الحركة 

االنفجارات المنتظمة في 
أنابیب عادم السیارة

Hz 0.3تجاوبات الضغطالتدفق

km 0.5االنتشار التدفقترتیبات الغیوم المنتظمة 

7-5   سنواتاالنتشارالتدفقالنینو

أقواس النبیذ على جدران 
الزجاج

Hz , 1 mm 0.1المزیج الثنائي التوتر السطحي

أسطح الموائع الحدیدیة في 
الحقول المغناطیسیة 

3mmالجاذبیة الطاقة المغناطیسیة 

3mm , 1sاإلجهادالطاقة الكهربائیة النماذج في البلورات السائلة 

خفقان األضواء المتوهجة 
القدیمة

Hz 1االنتشار تدفق اإللكترونات 

عدم االستقرار السطحي 
للحام

cm 1االنتشار تدفق اإللكترونات 



الجدول 50 ( تابع) بعض اإلیقاعات ، النماذج و األشكال الملحوظة في الطبیعة 

عدم استقرار بالزما 
توكاماك 

10sاالنتشار تدفق اإللكترونات 

تشكیل ندفة الثلج و عملیات 
النمو األخرى الشجریة / 

التفرعیة

µm 10االنتشار السطحي تدرج التركیز

نماذج سطح فصل التصلب 
CBr4 مثال في

1mmالتوتر السطحيتدفق اإلنتروبي 

الطبقات الدوریة في تآكل 
المعدن 

µm 10االنتشارتدرجات التركیز 

µm 5حركة االنخالع االنفعال تصلب الفوالذ بالعمل البارد

بنى المتاهة في المعادن 
المشععة بالبروتون

µm 5حركة االنخالع تدفق الجسیمات

نماذج في خالئط / سبائك 
 Se-Cd كادمیوم – سیلینیوم

مشععة باللیزر

µm 50انتشار تشعیع لیزري

نوع المقیاسالقوة المستعیدةالقوة القائدةالقیاس

نماذج االنخالع وكثافة 
االهتزازات في بلورات 

نحاس وحیدة معرضة 
للتعب 

µm , 100s 10حركة االنخالعاالنفعال 

إصدار ضوء اللیزر ، 
دوراته / نوباته و أنظمته 

العشوائیة  

ps – 10 ms 10ضیاعات الضوء طاقة الضخ 

نماذج الدوران من ضوء 
اللیزر الساطع على سطح 

إلكترولیتات معینة  

1mmاالنتشار طاقة الضوء 

Belousov- نماذج تفاعل
Zhabottinski و دوراته 

mm , 10 s 1االنتشار تدرجات التركیز 

االنتشار الحراري و انتشار الحرارة و تدرجات التركیزخفقان شمعة تحترق
المادة

0.1 s

تتابع منتظم للهب الساخن و 
البارد في احترق 

الكربوهیدرات 

االنتشار الحراري و انتشار الحرارة و تدرجات التركیز
المادة

1 cm

صفرة التلقیم الراجع من 
میكروفرون إلى سماعة 

kHz 1ضیاعات كهربائیة مضخمات 

أي هزاز إلكتروني / مذبذب 
في جهاز رادیو ، تلفاز ، 
حاسب ، هاتف نقال ...الخ

kHz -30 GHz 1ضیاعات مقاومة تغذیة 



الجدول 50 ( تابع) بعض اإلیقاعات ، النماذج و األشكال الملحوظة في الطبیعة 

شكل / مظهر  النظام  

إن شـكل الـنظام هـو الـمصونـیة الـعامـة عـبر الـطبیعة . الـموائـع بـشكل خـاص تـبدي الـعدیـد مـن الـظواهـر حـیث یظهـر الـنظام                     
و یـختفي . األمـثلة تـشمل  الـخفقان األكـثر أو األقـل الـمنتظم لـشمعة تـحترق ، و رفـرفـة الـعلم فـي الـریـح ، و الجـریـان الـمنتظم 
لـفقاعـات تظهـر مـن عـدم انـتظام صـغیر فـي سـطح الـبیرة أو كـاس الـشمبانـیا ( صـفحة ( صـفحة 353 )  و الـتنقیط الـمنتظم أو غـیر 
الـمنتظم لـصنبور الـماء . یـبین الـشكل 251 بـعض األمـثلة اإلضـافـیة وهـكذا تـفعل األشـكال فـي هـذا الـفصل , األمـثلة األخـرى 
تـشمل شـكل الـغیوم و الـترتـیبات الـمنتظمة لـلغیوم فـي الـسماء . یـمكن أن یـكون مـن الـرائـع الـتفكر   خـالل ر حـلة جـویـة مـملة ، 

انبعاثات المیاه الساخنة 
الجوفیة الدوریة 

min 10التبخرالتسخین تحت األرض

الزالزل الدوریة عند 
صدوع معینة 

Ms 1التمزقات الحركة التكتونیة

النماذج السداسیة األضالع 
في الصخور البازلتیة 

 1mاالنتشار الحراري التسخین 

النماذج السداسیة األضالع 
في التربة الجافة 

تغیرات درجة الحرارة 
المنتظمة 

 0.5mانتشار الماء 

تغیرات الشدة الدوریة 
للنجوم المتغیرة و النجوم 

األخرى 

Ms 3إصدار الطاقة االندماج النووي 

خالیا الحمل الحراري على 
سطح الشمس  

km 1000إصدار الطاقة االندماج النووي 

تشكل و تذبذبات الحقل 
المغناطیسي لألرض و 

األجسام الكوكبیة األخرى 

فصل الشحنة بسبب الحمل 
الحراري و االحتكاك 

ka 100الضیاعات المقاومة 

mm 1الصالبة االنفعال انتقال التجعد / التغضن

نوع المقیاسالقوة المستعیدةالقوة القائدةالقیاس

1cmاالنتشار التركیز الكیماوي نماذج الفرو الحیواني

1cmاالنتشار التركیز الكیماوي نمو األصابع و األطراف 

التقسیم المتناظر في التكون 
الجنیني مثل القلب  إلى 

الیسار 

ربما عدم التناظر المرآتي  
للجزیئات أو األعضاء 

خالل النمو 

1mاالنتشار

تمایز الخالیا و ظهور 
األعضاء خالل النمو

µm – 30 m 10االنتشار التركیز الكیماوي 

تذبذبات الفریسة – المفترس 
/ الضاري 

a 17-3الجوعالتكاثر

ms , 100 µm 1تبدید الحرارة إطالق العصبوناتالتفكیر



اآللـیة وراء تـشكیل أشـكال الـغیوم ، و الـنماذج الـتي تـراهـا مـن الـطائـرة ( تحـدي e 702 ). إن الـغیمة الـنوعـیة لـها كـتلة تـبلغ 5 -1 
g/m3 بحیث أن الغیمة الكبیرة یمكن أن تحتوي عدة آالف من األطنان من الماء .  

الـحاالت األخـرى لـلتنظیم الـذاتـي هـي الـمیكانـیكیة مـثل تـشكیل سـالسـل الـجبال عـندمـا تتحـرك الـقارات ، و تـشكیل الـزالزل ، أو 
تشكیل طیات الضحك عند زوایا العین البشریة .  

كـل عـملیات الـنمو هـي ظـواهـر تـنظیم ذاتـي . شـكل الـنظام یـوجـد مـن تـمایـز الـخالیـا فـي الـجنین داخـل جسـد الـمرأة ، و تـشكیل 
نـماذج األلـوان عـلى الـنمور ، الـسمك االسـتوائـي و الـفراشـات ، و الـترتـیبات الـمتناظـرة لـبتالت األزهـار ، و تـشكیل اإلیـقاعـات 

الحیویة وهكذا ( صفحة 46 ).   

هـل تـفكرت قـط بـالـطریـقة الـمذهـلة الـتي تـنمو بـها األسـنان؟ إن الـمادة غـیر الـعضویـة عـملیا تـشكل أشـكال فـي الـصفوف الـعلیا                 
و الـسفلى الـتي تـتطابـق تـمامـا مـع بـعضها الـبعض . ( المجـلد III ، صـفحة 172 ) . إن كـیفیة الـتحكم بهـذه الـعملیة مـا یـزال 
مـوضـوع بـحث . أیـضا تـشكیل ، قـبل و بـعد الـوالدة ، للشـبكات الـعصبونـیة فـي الـدمـاغ  هـو عـملیة أخـرى لـلتنظیم الـذاتـي . و حـتى 

العملیات الفیزیائیة على أساس التفكیر ، تتضمن تغییر اإلشارات الكهربائیة التي ستوصف  بداللة التنظیم الذاتي .  

الـتطور الـبیولـوجـي هـو حـالـة خـاصـة مـن الـنمو . خـذ تـطور األشـكال الـحیوانـیة . یـنتج أن ألـسنة الـثعابـین الـمنشعبة بسـبب أن هـذا 
هـو الـشكل األكـثر فـعالـیة مـن أجـل اتـباع األثـر الـكیماوي الـمتروك مـن قـبل الـفریـسة و الـثعابـین األخـرى مـن نـفس الـنوع ( الـمرجـع 
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 b ) الشكل التلقائي للنموذج الدوري ( a & b ) الشكل 287 أمثلة على التنظیم الذاتي للرمل : الشكل التلقائي للدورة الزمنیة
c & ) الشكل التقائي لنموذج فراغي زمني ، هو األمواج  المنفردة  ( یمین) 



( تـشم األفـاعـي   بـمساعـدة ألـسنتها ) . كـم عـدد رؤوس األلـسن الـالزمـة  لـلزواحـف الـطائـرة  ،مـثل الـتنین الـطائـر ؟ ( تحـدي 703 
 . ( e

إن الـعدد الـثابـت مـن األصـابـع فـي األیـدي البشـریـة هـو أیـضا نـتیجة الـتنظیم الـذاتـي ( مـرجـع 321 ). إن عـدد بـتالت األزهـار 
یـمكن أو ال یـمكن أن یـكون نـاتـجا عـن  الـتنظیم الـذاتـي ( المجـلد III ، صـفحة 224 ) . و الـدراسـات حـول الشـروط الـمطلوبـة 
لـظهور أو اخـتفاء الـنظام تـبین أن وصـفها یـتطلب فـقط بـعض مـفاهـیم شـائـع مسـتقلة عـن تـفاصـیل الجـملة الـفیزیـائـیة . وهـذا یـرى 

بشكل أفضل بالنظر إلى بعض األمثلة البسیطة .   

الجدول 51 نماذج ودورة الرمل األفقي و األسطح المشابهة للرمل في البحر و على البر 

 !

األصلالمطالالدورالنموذج / الدورة

تحت الماء 

أمواج الماء cm5 mm 5التموجات

المد و الجزر m0.1 m 1التموجات الضخمة 

المد و الجزرm5 m 800-100أمواج الرمل

المد و الجزرkm2-20 m 10-2ضفاف الرمل 

في الهواء / الجو 

الریحm0.05 m 0.1التموجات

الریح على كثبان الرمل ، حتى Hz105 dB 110-65الرمل السطحي 
االنهیارات التي تجعل 

الكثبان تهتز

العجالتm0.05 m 0.9- 0.3تجعدات الطرق 

المتزلجینحتى m1m 6-5تغیرات مسار التزلج 

في أي مكان آخر على 
المریخ

الریحبضع عشرات من المتر بضع كیلو مترات 



الشكل 288 تجعدات الطرق 

التنظیم الذاتي في الرمل  

كـل غـنى الـتنظیم الـذاتـي یجـلي نـفسه فـي دراسـة الـرمـل البسـیط . لـماذا كـثبان الـرمـل تـتموج ، كـما تـفعل األرضـیة الـرمـلیة فـي  
قـعر البحـر ؟ كـیف تحـدث االنهـیارات فـي األكـوام / الـتالل المنحـدرة مـن الـرمـل ؟ كـیف یـتصرف الـرمـل فـي الـساعـات الـرمـلیة ، 

في الجبّاالت ، أو في حاویات رجاجة ؟ النتائج غالبا تكون مدهشة . 

إن عـرضـا لـظواهـر الـتنظیم الـذاتـي مـعطى فـي الجـدول 51  . مـثال مـنذ 2006 اكـتشفت مجـموعـة الـبحث الـكوبـیة إلرنسـتو 
ألـتشولـر و زمـالئـه أمـواجـا مـنفردة عـلى تـدفـقات الـرمـل ( الـمرجـع 322 ) ( الـمبین فـي الـشكل 287 ) . و قـد اكـتشفوا حـتى اآلن 

تأثیر النهر الدوار على تالل الرمل المبین في نفس الشكل في عام 2002 .   

 !

حـتى بـشكل أكـثر إدهـاشـا فـإن هـذه الـتأثـیرات تحـدث فـقط فـي الـرمـل الـكوبـي و بـعض األنـواع األخـرى الـنادرة مـن الـرمـل . 
األسباب ما تزال غیر واضحة . 

بـشكل مـشابـه فـي عـام 1996 وجـد  بـاول أومـبنهاور و زمـالؤه   أنـه عـندمـا تـحتوي حـاویـة مسـطحة كـرات بـرونـزیـة صـغیرة         
( بـقطر حـوالـي 0.165  مـم )  وتهـز فـي خـالء بـترددات مـعینة فـإنـه یـتشكل  عـلى  سـطح الـرمـل الـبرونـزي أكـوامـا مسـتقرة . 

وهي مبینة في الشكل 289 ، وهذه األكوام تعرف باألوسیلونات و أیضا تهتز لألعلى و األسفل . 

األوسیلونات یمكن أن تتحرك و تتبادل التأثیر مع بعضها البعض .  

األوسیلونات في الرمل البرونزي هي أمثلة بسیطة عن التأثیر العام في الطبیعة:  

األنظمة المتقطعة ذات التأثیرات المتبادلة غیر الخطیة یمكن أن تبدي تهییجات موضعیة ( المرجع 324  )   -

هذا الموضوع الرائع هو فقط في بدایة البحث . و ربما  یعطي یوما ما نتائج متصلة بفهم نمو األحیاء .  

 یبدي الرمل  العدید من العملیات المشكلة لنماذج أخرى .  

الشكل 290 األرقام السحریة : 21 كرة عندما تدور في 

صحن ، تتصرف بشكل مختلف عن األعداد غیر السحریة  
،       مثل 23 ، للكرات .

الشكل 289 األوسیلونات المشكلة بواسطة هز كرات 
 2cm برونز الحجم األفقي هو حوالي



مـزیـج الـرمـل و الـسكر عـندمـا یـصب فـي كـومـة ، یـشكل بـنى طـبقیة مـنتظمة الـتي تـبدو مـن حـیث الـمقطع الـعرضـي مـثل   -
خطوط حمار الوحش  

السلندرات الدوارة بشكل أفقي ذات مزیج ثنائي داخلها تفصل المزیج مع الزمن  -

خـذ حـاویـة فـیها حجـرتـین مـفصولـتین بجـدار cm 1 . امـأل كـالهـما لـلنصف بـالـرمـل و رج بسـرعـة كـل الـحاویـة -
بواسطة آلة . مع الزمن كل الرمل  سیتراكم في النهایة   في نصف الحاویة  

في الرمل ، الناس درسوا أنواعا عدیدة من الكثبان الرملیة التي تغني عندما تهب الریح علیها ( المرجع 325) -

 !

الشكل 291  التنظیم الذاتي : ندفة ثلج تنمو 

 أیـضا الـتجعدات الـمشكلة بـواسـطة السـیر عـلى الـطرقـات بـدون تـدرج ، مـثل الـطرقـات ذات إزار الـحائـط الـمبینة فـي -
الـشكل 288  هـي أمـثلة عـلى الـتنظیم الـذاتـي ( الـمرجـع 326 ) و نـماذج الـتجعدات هـذه غـالـبا تتحـرك ، مـع الـزمـن 
ضـد حـركـة السـیر . هـل یـمكنك أن تفسـر لـماذا ؟ ( تحـدي 704s ) . إن االرتـفاعـات المتحـركـة فـي الـتزلـج الـمذكـورة 

أعاله تنتمي إلى هنا .  

فـي الـحقیقة   سـلوك الـرمـل و الـغبار یـثبت أن مـثل هـذا الـموضـوع الجـمیل و الـرائـع مـتعلق بـعودة كـل إنـسان لـلغبار و أن 
علیه  أال یبدو متعجرفا أبدا .  

التنظیم الذاتي للكرات  

إن مـثاال بسـیطا بـشكل مـمیز و جـمیل لـلتنظیم الـذاتـي هـو الـتأثـیر الـمكتشف فـي عـام 1999  مـن قـبل كـارسـتن كـوتـر ، و 
مجـموعـته ( الـمرجـع ( الـمرجـع 327 ) و قـد وجـدوا أن سـلوك مجـموعـة مـن الـكرات الـتي تـدور فـي صـحن یـعتمد عـلى 
عـدد الـكرات المسـتخدمـة . عـادة الـكرات تـمزج بـاسـتمرار و لـكن مـن أجـل أعـداد سحـریـة مـعینة مـثل 21 ، فـإن نـماذج حـلقیة 
مسـتقرة تظهـر الـتي تـبقى مـن أجـلها الـكرات الـخارجـیة فـي الـخارج و الـداخـلیة تـبقى فـي الـداخـل . والحـلقات الـتي تـرى 

بشكل أفضل بواسطة تلوین الكرات مبینة في الشكل 290 . 

شروط من أجل ظهور  النظام  

الـعدیـد مـن الـدراسـات ألنـظمة الـتنظیم الـذاتـي غـیرت فـهمنا لـلطبیعة بـعدة طـرق . أوال ، لـقد بـینت أن الـنماذج واألشـكال مـشابـهة 
لـلدورات : كـلها نـاتـجة عـن الحـركـة . و بـدون الحـركـة ، وبـالـتالـي بـدون تـاریـخ ، لـیس هـناك نـظام . و ال كـذلـك نـماذج و ال أشـكال 
و ال إیـقاعـات ( الـمرجـع 328 ) . كـل نـموذج لـه تـاریـخ ، و كـل نـموذج هـو نـتیجة الحـركـة . كـمثال الـشكل 291 یـبین كـیف تـنمو 

ندفة الثلج . 



ثـانـیا ، الـنماذج ، األشـكال و اإلیـقاعـات  هـي نـاتـجة عـن الحـركـة الـمنظمة ألعـداد كـبیرة مـن الـمكونـات الـصغیرة . و الجـمل الـتي 
لها تنظیم ذاتي هي دائما مركبة ، و هي بنى تعاونیة .  

ثـالـثا ، كـل هـذه الجـمل الـتي تـخضع لـمعادالت الـتطور الـتي هـي  غـیر خـطیة فـي مـتحوالت  الـتشكیل الـماكـروسـكوبـي . الجـمل 
الخطیة لیست منظمة ذاتیا .  

رابعا ، ظهور و اختفاء النظام یعتمد على قوة القوة الدافعة أو العملیة الدافعة ، وهذا ما یعرف  ببارامتر النظام .  

أخـیرا كـل الـنظام و كـل الـبنیة  تظهـر عـندمـا نـوعـین عـامـین مـن الحـركـة  یـكتمالن مـع بـعضهما الـبعض و هـما الـعملیة الـمضیفة 
للطاقة الدافعة / القائدة و آلیة الكبح المبددة .  

الـثیرمـودیـنامـیك یـلعب بـالـتالـي دورا فـي الـتنظیم الـذاتـي . إن جـمل الـتنظیم الـذاتـي هـي دائـما جـمل تـبدیـدیـة ، و هـي دائـما بـعیدة عـن 
االتـزان و عـندمـا تـكون الـقیادة و الـتبدیـد مـن نـفس مـرتـبة الـقیمة و عـندمـا السـلوك األسـاسـي للجـملة لیسـت تـابـعا خـطیا لـلفعل الـقائـد 

فإن النظام یمكن أن یظهر * .  

ریاضیات ظهور النظام  

كـل نـموذج ، كـل شـكل و كـل إیـقاع أو دورة یـمكن وصـفه بـكمیة قـابـلة لـلقیاس A الـتي تـصف مـطال الـنموذج ، الـشكل أو اإلیـقاع. 
مثال المطال A  لطول نماذج الرمل أو التركیز الكیماوي للجمل البیولوجیة ، أو ضغط الصوت لظهور الصوت .  

الـنظام یظهـر عـندمـا الـمطال A  یـختلف عـن الـصفر . لـفهم ظـهور الـنظام ، عـلینا أن نـفهم تـطور الـمطال A. إن دراسـة الـنظام 
قـد بـینت أن هـذا الـمطال دائـما یـتبع مـعادالت تـطور مـتشابـهة ، بـشكل مسـتقل عـن اآللـیة الـفیزیـائـیة للجـملة . و هـذه الـنتیجة 

المدهشة توحد كل حقل التنظیم الذاتي .  

كل جمل التنظیم الذاتي في بدایة ظهورها یمكن وصفها بمعادلة من أجل مطال النموذج A   بالشكل العام :  

 !

هـنا الـقیمة الـقابـلة لـلقیاس A الـتي یـمكن أن تـكون عـدد حـقیقي  أو عـقدي ( مـركـب ) مـن أجـل وصـف تـأثـیرات الـطور – هـي 
القیمة القابلة للقیاس التي تظهر عندما یظهر النظام مثل مطال االهتزاز  أو مطال النموذج .   

  A بارامتر یصف قوة القیادة . و الحد الثاني هو عدم الخطیة النوعیة في λ هو حد القیادة ، الذي فیه λA الحد األول

! هــو انــتشاري نــوعــي                          ! حــیث µ بــارامــتر یــصف قــوتــه و الحــد الــثالــث  
و بالتالي حد تبدیدي .  

 λ  نجـد أنـه عـندمـا یـزداد بـارامـتر الـقیادة ( κ =0 ) یـمكننا تـمییز حـالـتین . فـي الـحاالت الـتي ال یـلعب فـیها الحـد الـتبدیـدي دور
أعلى من الصفر ، فإنه یظهر اهتزاز زمني ( تحدي ny 705 ) أي یظهر دورة تحدید مستقرة ذات مطال غیر متناقص  

و فـي الـحاالت الـتي یـكون فـیها الحـد االنـتشاري یـلعب دورا ، فـإن الـمعادلـة (123 )  تـصف كـیف مـطال االهـتزاز الـفراغـي 
  .(706 ny تحدي ) بالتالي یصبح غیر مستقر فراغیا A=0 یصبح موجب ، كما أن الحل λ یظهر عندما بارامتر القیادة

فـي كـال الـحالـتین فـإن بـدء الـنظام یـسمى االنـشعاب ، ألن هـذه الـقیمة الحـرجـة لـبارامـتر الـقیادة ذو الـمطال صـفر ، أي حـالـة 
مـتجانـسة ( أو بـال نـظام ) تـصبح غـیر مسـتقرة . و فـي الجـمل غـیر الخـطیة الـنظام مسـتقر . و هـذه هـي الـنتیجة الـمبدئـیة األسـاسـیة 
لهـذا الـمجال . و الـمعادلـة (123 ) و أشـكالـها الـكثیرة تـسمح لـنا بـوصـف الـعدیـد مـن الـظواهـر ، الـتي تـتراوح مـن الـمغازل / 

الحلزونات ،  

 --



لـوصـف لـغز الـحیاة البشـریـة فـإن مـصطلحات مـثل الـنار ، النهـر ، أو الشجـرة غـالـبا تسـتخدم كـتناظـرات . و هـذه كـلها أمـثلة لجـمل 
تـنظیم ذاتـي : وهـي تـملك الـعدیـد مـن درجـات الحـریـة ، و لـها قـوى قـیادة وكـبح مـنافـسة و تـعتمد بـشكل حـرج  عـلى شـروطـها 
االبـتدائـیة و تـبدي عـشوائـیة و سـلوك غـیر مـنتظم ، و فـي بـعض األحـیان تـبدي دورات مـن السـلوك الـمنتظم . و إن البشـر                    
و الـحیاة البشـریـة تشـبهها فـي كـل هـذه الـنواحـي ، وبـالـتالـي هـناك أسـاس قـوي لـكونـها مسـتخدمـة كـأمـثوالت . و یـمكننا حـتى أن 
نـمضي  أكـثر مـن ذلـك  و نـتصور أن الجـمال  الـصرف هـي تـنظیم ذاتـي صـرف . إن عـدم وجـود الجـمال غـالـبا یـنتج فـي الـحقیقة 

عن اضطراب التوازن بین الكبح الخارجي و القیادة الخارجیة .     

 !

الشكل 292 أمثلة على أنواع مختلفة من الحركة في فراغ التشكیل 

األمواج ، النماذج السداسیة األضالع ، و العیوب الطبولوجیة ، ألشكال معینة من االضطراب / الدوامیة .  ( مرجع 329) 

مـن أجـل كـل جـملة فـیزیـائـیة قـید الـدراسـة ، فـإن الـمهمة األسـاسـیة هـي فـصل الـقیمة الـقابـلة لـلقیاس A و الـبارامـتر µ ، λ و κ مـن 
العملیات الفیزیائیة القائمة .  

فـي الـملخص ، فـإن ظـهور الـنظام یـمكن وصـفه لـمعادالت صـالـحة بـشكل عـام .  الـتنظیم الـذاتـي ، أسـاسـا هـو عـملیة بسـیطة . 
باختصار : الجمال بسیط . 

الـتنظیم الـذاتـي هـو حـقل واسـع الـذي یـعطي نـتائـج جـدیـدة تـقریـبا كـل أسـبوع . الكـتشاف مـواضـیع جـدیـدة لـلدراسـة غـالـبا یـكفي إبـقاء 
 . ( 707 e تحدي ) عینیك مفتوحتان ، أكثر التأثیرات شاملة بدون ریاضیات متقدمة . استمتع بالصید

العشوائیة  

أكـثر الجـمل الـتي تـبدي تـنظیم ذاتـي أیـضا تـبین نـوع الحـركـة . عـندمـا  بـارامـترات  قـیادة جـملة  لـلتنظیم الـذاتـي تـزداد لـقیم أعـلى 
فأعلى فإن النظام یصبح أكثر فأكثر غیر منتظم ، و في النهایة یجد المرء العشوائیة .  

بـالنسـبة لـلفیزیـائـیین ، الحـركـة الـعشوائـیة هـي الـنوع غـیر الـمنتظم األكـثر للحـركـة . * و الـعشوائـیة یـمكن أن تـعرف بـشكل مسـتقل 
عـن الشـروط االبـتدائـیة   الـتي تـتطور إلـى الـتغیرات الـكبیرة للحـركـة ( أسـیا مـع الـزمـن ) وهـذا مـوضـح فـي الـشكل 293 و بـشكل 

أكثر دقة ،   

  

العشوائیة ( الفیزیائیة ) هي  حركة غیر منتظمة تتمیز بأس لیابنوف إیجابي بوجود تطور مقبول بشكل صارم  -

إن الجـملة الـعشوائـیة البسـیطة هـي نـواس مخـمد فـوق ثـالثـة مـغانـط . یـبین الـشكل 294 كـیف أن مـناطـق قـابـلیة الـتوقـع ( حـول 
مـواضـع الـمغانـط الـثالث ) تـتغیر تـدریـجیا إلـى مـنطقة عـشوائـیة أي مـنقطة عـدم قـابـلیة تـوقـع فـعالـة ، مـن أجـل الـمطاالت االبـتدائـیة  
األعـلى . إن الـطقس أیـضا هـو جـملة عـشوائـیة  مـثل تـنقیط صـنابـیر الـماء ، رمـي حجـر الـنرد ، و الـعدیـد مـن الجـمل الـیومـیة 

األخرى .  



 ---

  HEINTZ – OTTO PETIGEN , HARTMUT فــي مــوضــوع الــعشوائــیة أنــظر الــكتاب الجــمیل مــن قــبل*
JÜRGENS & DIETMAR SAUPE ، الـعشوائـیة و الـرفـراكـتاالت ، Springer Verlag , 1992  و هـو یـشمل عـلى 

صور و الخلفیة الریاضیة الالزمة ، وبعض برامج الحاسب التي تسمح باالستكشاف الشخصي للموضوع . 

الـعشوائـیة هـي كـلمة قـدیـمة : وفـق األسـطورة الـیونـانـیة ، كـبیرة اآللـهة جـایـا ، األرض ، ظهـرت مـن الـعشوائـیة الـتي وجـدت فـي 
البدایة  . وقد ولدت اآللهة األخرى ، الحیوانات و أول البشر .  

 !

الشكل 293 العشوائیة كحساسیة للشروط االبتدائیة 

 !

الشكل 294 الجملة العشوائیة البسیطة : النواس المعدني فوق ثالثة مغانط 

مـثال ، الـبحث حـول اآللـیات الـتي تـولـد بـها  ضـربـة الـقلب تـبین أن الـقلب لـیس هـزاز ، و لـكن الجـملة الـعشوائـیة ذات دورات غـیر 
مـنتظمة . هـذا یـسمح لـلقلب بـأن یـكون جـاهـزا بـاسـتمرار لـتلبیة مـتطلبات الـحاجـة  لـلتغیرات فـي ضـربـات الـقلب الـتي تظهـر حـالـما 

یحتاج الجسم لزیادة أو إنقاص جهده . ( المرجع 330 ) .  

هـناك حـركـة عـشوائـیة أیـضا فـي اآلالت : الـعشوائـیة تظهـر فـي حـركـة الـقطارات عـلى الـسكك ، فـي آلـیات الـمسننات ، وفـي 
خـراطـیم إطـفاء الحـریـق . إن الـدراسـة الـدقـیقة للحـركـة فـي والعـة الـسجائـر الـمتوهـجة / زیـبو ربـما أیـضا تـعطي مـثاال عـن 



الـعشوائـیة . ( تحـدي ny 708 ) . إن الـوصـف الـریـاضـي لـلعشوائـیة – بسـیطة مـن أجـل بـعض األمـثلة فـي الـكتب ، لـكن مـتضمنة 
جدا من أجل األمثلة األخرى – تبقى موضوعا مهما في البحث .  

بـالـمناسـبة ، هـل تسـتطیع أن تـعطي حـجة بسـیطة تـبین مـا یـعرف بـتأثـیر الـفراشـة ؟ هـذا األثـر غـالـبا یسـتشهد بـه  فـي الـصحف . 
الـحجة هـي أن عـدم الخـطیة تـقتضي أن الـتغیر الـصغیر فـي الشـروط االبـتدائـیة یـمكن أن تـؤدي إلـى تـأثـیرات كـبیرة ، و بـالـتالـي 
ضـربـة جـناح الـفراشـة یـقال بـأنـه قـادر عـلى تحـریـض إعـصار . بـالـرغـم مـن أن عـدم الخـطیة تـؤدي لـنمو االضـطرابـات ، فـإن 

تأثیر الفراشة لم یالحظ أبدا .  بالتالي هي غیر موجودة . وهذا األثر موجود فقط لبیع الكتب و الحصول على تمویل .  

كـل الخـطوات مـن االضـطراب إلـى الـنظام بـشكل شـبه دوري و فـي الـنهایـة لـلعشوائـیة ، هـي أمـثلة عـلى الـتنظیم الـذاتـي و هـذه 
األنـواع مـن الحـركـة مـوضـحة فـي الـشكل 292 تـالحـظ فـي الـعدیـد مـن األنـظمة الـمائـعة . و إن دراسـتها سـتؤدي فـي یـوم مـا لـفهم 
أعـمق  لـغرائـب االضـطراب . ( الـمرجـع 331    ) . بـالـرغـم مـن أن هـذا الـموضـوع سـوف لـن نـدرسـه أكـثر ألنـه ال یـساعـد فـي 

حل غموض الحركة .  

الظهور  

" من قطرة الماء یمكن لعالم المنطق أن یتوقع سلوك المحیط األطلسي أو شالالت نیاغارا  "  

آرثر كونان دیول ، دراسة في القرمزیة "  

إن الـتنظیم الـذاتـي مـهم أیـضا لسـبب أكـثر عـمومـیة . فـي بـعض األحـیان یـقال بـأن مـقدرتـنا عـلى صـیاغـة نـماذج أو قـواعـد لـلطبیعة 
مـن الـمالحـظات / الـقیاسـات الـتي ال تـقتضي الـمقدرة عـلى تـوقـع كـل الـقیاسـات مـن هـذه الـقواعـد . وفـقا لهـذه الـرؤیـة ، تـوجـد مـا 
یـعرف بـخواص الـظهور  أي الـخواص الـتي تظهـر فـي الجـمل الـمعقدة كشـيء جـدیـد الـذي ال یـمكن اسـتنتاجـه مـن خـواص أجـزائـها 
و تـأثـیراتـها الـمتبادلـة . ( الـجانـب الـخفي اإلیـدیـولـوجـي لهـذا الـرأي واضـح ، هـو آخـر مـحاولـة لـمحاربـة فـكرة التحـدیـد) دراسـة 

التنظیم الذاتي قد قامت بتسویة هذا الجدل . و إن خواص   جزیئات الماء  تسمح  لنا بتوقع سلوك شالالت نیاغارا *  

بـشكل مـشابـه ، إن انـتشار جـزیـئات اإلشـارة لتحـدیـد تـطویـر خـلیة وحـیدة إلـى كـائـن بشـري كـامـل : بـشكل خـاص ، الـظواهـر 
الـتعاونـیة تحـدد األمـاكـن حـیث تـتشكل الـذراعـین و الـساقـین ، وهـي تـضمن ( تـقریـبا) الـتناظـر األیـمن – األیسـر لـألجـسام البشـریـة ، 
مـنع امـتزاج الـوصـالت عـندمـا یـتم تـوصـیل الـخالیـا فـي الشـبكیة إلـى الـدمـاغ ، و تشـرح نـماذج الـفرو عـلى حـمر الـوحـش و الـنمور 
و هـذه بـعض األمـثلة فـقط ( مـرجـع 333  ) . بـشكل مـشابـه إن اآللـیات فـي مـنشأ الـقلب  و الـعدیـد مـن  الـدورات األخـرى قـد تـم 

كشفها . العدید من ظواهر الموائع التعاونیة تم محاكاتها حتى للمستوى الجزیئي .      

یـعطي الـتنظیم الـذاتـي الـمبادئ الـعامـة الـتي تـسمح لـنا مـن حـیث الـمبدأ بـتوقـع سـلوك الجـمل الـمعقدة مـن أي نـوع . و هـي حـالـیا 
تـطبق عـلى أكـثر الجـمل تـعقیدا  فـي الـكون الـمعلوم  : دمـاغ البشـر . إن تـفاصـیل كـیفیة تـعلم التنسـیق لحـركـة الـجسم ، وكـیفیة 
اسـتخالص الـمعلومـات   مـن الـصور فـي الـعین یـتم دراسـتها بـشكل مـكثف . إن الـعمل الـجاري فـي هـذا الـمجال رائـع ( مـرجـع 
334  ) . ( الـحالـة الـمختارة لـلتنظیم الـذاتـي هـي الـضحك و لـكن أیـضا الـمرح نـفسه ) إذا خـططت لـتصبح عـالـما ، اعـتبر أخـذ هـذا 

  . (  711 e تحدي ) . المسار

أبـحاث الـتنظیم الـذاتـي أعـطت الـحجج الـنهائـیة الـتي أكـدت مـا قـالـه J. Offrey de la Mettrie و درسـه فـي كـتابـه الشهـیر 
اإلنـسان اآللـة فـي عـام 1748 : البشـر  هـم آالت مـعقدة . فـي الـحقیقة قـصور الـفهم للجـمل الـمعقدة فـي الـماضـي كـان نـاتـجا عـن 

التعلیم المحدود لموضوع الحركة ، الذي عادة یركز – كما نفعل في  مسیرتنا هذه – على أمثلة الحركة للجمل البسیطة . 

إن مفاهیم التنظیم الذاتي تسمح لنا بفهم و وصف ما یحدث خالل عمل و نمو األحیاء . وهذا تحدیدا دراسة أساسیات الحركة.  

 ---

*نـحن لـدیـنا أشـكال مـصغرة مـن شـالالت نـیاغـارا ، وهـي صـنابـیر الـماء الـتي تـنقط ، الـتي تـبدي مـجاال أكـبر مـن الـظواهـر 
الـتعاونـیة ، الـتي تـتضمن الـعشوائـي أي الـسقوط غـیر الـدوري لـقطرات الـماء ( مـرجـع 332 ) و هـذا یحـدث عـندمـا یـتدفـق الـماء 

  ( 710 e تحدي ) بمعدل له قیمة  صحیحة كما یمكن أن تتحقق بذلك في مطبخك



 !

الشكل 295 سطح متموج للنازلة الجلیدیة –الشكل 296 أللئ الماء  - الشكل 297 جدول ماء ساري 

"أقول لكم بأن اإلنسان یجب أن یمتلك الفوضى / العشوائیة ، كي یتمكن من والدة نجم راقص  . أقول لكم : أنتم لیس فیكم 
إال العشوائیة في دواخلكم " 

  

فریدیریك نیتشه ، هكذا تكلم زراداشت  

فضول و تحدیات ممتعة حول التنظیم الذاتي 

كل النوازل الجلیدیة ، هي ذات مسافة قمة إلى القمة التي تبلغ حوالي cm 1 ، كما هو مبین في الشكل 295 ( مرجع 335)  

الـمسافـة تحـدد بـواسـطة الـتأثـیر الـمتبادل بـین تـدفـق الـماء و الـتبریـد السـطحي . كـیف ؟ ( تحـدي ny 712 ) ( فـي الـحقیقة الـصواعـد 
و النوازل ال تبدي مثل هذا التأثیر ) . 

 *  *    

عـندمـا یخـرج جـریـان مـن الـماء مـن صـنبور ،  فـإن وضـع اإلصـبع فـي الجـریـان یـؤدي عـلى شـكل مـتموج كـما هـو مـبین فـي الـشكل 
  ( 713 ny تحدي ) 296 لماذا ؟

 *  *    

الـبحث فـي الـرمـل بـین أنـه غـالـبا مـن الـمفید إدخـال مـفهوم درجـة الحـرارة الـحبیبیة ، الـتي تحـدد كـم هـي سـرعـة تحـرك مـنطقة 
الرمل . و البحث في هذا المجال ما یزال متأرجحا .  

 ---

"أقول لكم بأن اإلنسان یجب أن یمتلك الفوضى / العشوائیة ، كي یتمكن من والدة نجم راقص  . أقول لكم : أنتم لیس فیكم 
إال العشوائیة في دواخلكم " 



 !

الشكل 298 تفاعل Belousov – Zhabtinski : السائل یغیر دوریا لوه في كل من الفراغ و الزمن 

 *  *    

عـندمـا یظهـر الـماء مـن فـتحة مسـتطیلة ، فـإن الجـریـان یـشكل نـموذج مجـدول كـما هـو مـبین فـي الـشكل 297 . هـذا الـتأثـیر یـنتج مـن 
الـتأثـیر الـمتبادل و الـمنافـسة بـین الـعطالـة و الـتوتـر السـطحي ( الـمرجـع مـن الـتأثـیر الـمتبادل و الـمنافـسة بـین الـعطالـة و الـتوتـر 

السطحي ( المرجع 336 ): العطالة تمیل ألن توسع الجریان ، بینما التوتر السطحي یمیل لیضیقه .  

إن تـوقـع الـمسافـة مـن مـنقطة ضـیقة لـلمنطقة الـتالـیة مـا یـزال مـوضـوع بـحث . إذا تـمت التجـربـة فـي الـهواء الحـر ، بـدون 
صـفیحة ، یـالحـظ الـمرء عـادة تـأثـیرا إضـافـیا : هـناك جـدل عـدیـم الـتناظـر الـمرآتـي عـند الـمناطـق الـضیقة ، المتحـرض عـن عـدم 
الـتناظـر فـي تـدفـق الـماء . یـمكنك مـالحـظة هـذا الـتأثـیر فـي دورة الـمیاه ! الـفضول الـعلمي ال یـعرف حـدودا : هـل أنـت مسـتدیـر 

  ( 714 e تحدي ) نحو الیمین أو نحو الیسار أو كالهما ؟    في كل یوم ؟

 *  *    

عـندمـا یـجعل الـنبیذ یـصول فـي زجـاجـة نـبیذ بـعد أن تهـدأ الحـركـة ، الـنبیذ یـتدفـق عـبر جـدران الـزجـاجـة مـشكال أقـواسـا 
  ( 715 ny تحدي ) صغیرة .هل یمكنك التفسیر ببضع كلمات ما یشكلها ؟

 *  *    

كـیف الـمسافـة بـین السـیارات الـمركـونـة عـلى طـول شـارع تـتغیر مـع الـزمـن بـافـتراض مـعدل ثـابـت لـوصـول و مـغادرة السـیارات  
 ( 716 ny تحدي )

 *  *    

 إن الـحالـة الشهـیرة لـظهور الـنظام هـي تـفاعـل Belousov – Zhabtinski . هـذا الـمزیـج لـلمواد الـكیماویـة یـنتج تـلقائـیا نـماذج 
فـراغـیة و زمـنیة . الـطبقات الـرقـیقة تـنتج بـبطء نـماذج دوارة بـبطء ذات عـدم تـناظـر مـرآتـي كـما هـو مـبین فـي الـشكل 298 ، 
www.uni.r.de/ األحـجام الـكبیرة المحـركـة تهـتز جـیئة و ذهـابـا بـین لـونـین . إن الـفیلم الجـمیل لـلتذبـابـات یـمكن أن یـشاهـد مـن

  Frkultaten/nat_Fak_IV/Organische_Chemie/Didaktik/Keusch/D-oscill-d.htm

إن دراسة هذا البحث أدت  إلى جائزة نوبل في الكیمیاء بالنسبة Ilya Prigogine  في عام 1997  

 *  *    

اكـتشف جـیرهـارد مـولـر طـریـقة بسـیطة لـكن جـمیلة لـقیاس الـتنظیم الـذاتـي فـي األجـسام الـصلبة . و إن نـظامـه أیـضا یـعطي نـموذجـا 
لعملیة جیولوجیة شهیرة وهي تشكل  

http://www.uni.r.de/Frkultaten/nat_Fak_IV/Organische_Chemie/Didaktik/Keusch/D-oscill-d.htm
http://www.uni.r.de/Frkultaten/nat_Fak_IV/Organische_Chemie/Didaktik/Keusch/D-oscill-d.htm


 !

الشكل 299  التوافق الشهیر : إلى الیسار ، أعمدة مسدسة األضالع من النشاء ، منماة في وعاء في المطبخ ( الخطوط 
الحمراء بطول 1cm ) و في الیمین أعمدة مسدسة  من البزلت ، منماة من الماغما في شمال إیرلندا ( أعلى الیمین ، منظر 
لحوالي  ) و في الیمین أعمدة مسدسة  من البازلت ، منماة من الماغما في شمال إیرلندا ( أعلى الیمین ، منظر لحوالي 300 

m  و یمین وسط منظر حوالي 40m  ) وفي أیسلندة ( منظر حوالي m 30 ـ یمین أسفل ) 

لألعمدة المسدسة مثل كوزواي العمالقة في شمال إیرلندا . التشكیالت لمشابهة توجد في أماكن أخرى عدیدة من األرض  

تـمامـا مـثل بـعض طـحین األرز أو نـشاء الـذرة ، حـیث یـمزج بـحوالـي نـصف مـقدار مـن الـماء ( مـرجـع 337 ) و یـوضـع الـمزیـج 
فـي وعـاء و یـجفف بـواسـطة مـصباح : تـتشكل األعـمدة المسـدسـة ( تحـدي e 717 ) . الـتشابـه مـع بـنى الـبازلـت مـمكن ألن جـفاف 
الـنشاء و تـبریـد الحـمم هـي عـملیة انـتشاریـة یـحكمها نـفس الـمعادالت ، ألن الشـروط الـمحیطیة هـي نـفسها ، و ألن كـال الـمادتـین 

یستجیب للبرودة بواسطة تخفیض صغیر في الحجم . 

 *  *    

تدفق الماء یمكن أن یكون صفحیا ( انسیابیا ) أو دوامیا ( غیر منتظم أو مضطرب ) .  

 Re إن االنـتقال عـادة یحـدث عـندمـا مـا یـعرف بـعدد ریـنولـدز الـذي هـو . v لـألنـبوب و سـرعـة الـماء d االنـتقال یـعتمد عـلى الـقطر
vd/η = یـصبح أكـبر مـن  حـوالـي 2000 . ( عـدد ریـنولـدز هـو أحـد بـعض الـقیم الـفیزیـائـیة الـقلیلة الـقابـلة لـلقیاس مـعبر عـنه 
بـواسـطة اخـتصار تـقلیدي مـكون مـن حـرفـین ) هـنا η هـي الـلزوجـة الـكینماتـیكیة لـلماء و هـي حـوالـي mm2 /s 1 . عـلى عـكس 
الـلزوجـة الـدیـنامـیكیة الـتي تـعرف بـالـشكل :  µ=ηρ حـیث ρ كـثافـة الـمائـع . إن عـدد زیـنولـدز الـعالـي یـعني نسـبة عـالـیة بـین 

التأثیرات العطالیة و التبدیدیة ، و یحدد تدفق دوامي ، و عدد رینولدز المنخفض هو نوعي للتدفق اللزج .  

إن الـتجارب الحـدیـثة الـدقـیقة تـبین أن الـتعامـل األفـضل مـع الـتدفـقات الـصفحیة یـمكن أن یـنتج حـتى Re = 100 000 . التحـلیل 
الخـطي لـمعادالت   الحـركـة لـلمائـع ، مـعادالت Navier- Stokes  حـتى یـمكن أن تـتوقـع اسـتقرار الـتدفـق الـصفحي لـكل أعـداد 
ریـنولـدز . هـذا الـلغز تـم حـله فـي الـسنوات 2004 & 2003 , أوال ، بـین التحـلیل الـریـاضـي الـمعقد أن الـتدفـق الـصفحي لـیس 
دائـما مسـتقرا ، و أن االنـتقال إلـى الـتدفـق الـدوامـي فـي أنـبوب طـویـل یحـدث مـع أمـواج انـتقالـیة . و بـالـتالـي فـي عـام 2004 فـقد 



بـینت تجـربـة دقـیقة أن هـذه األمـواج الـمنتقلة فـي الـواقـع تظهـر عـندمـا یـتدفـق الـماء عـبر أنـبوب ذو عـدد ریـنولـدز كـبیر ( الـمرجـع 
 . ( 339

 *  *    

  serve.me.nus.edu.sg/limit من أجل صور جمیلة عن التنظیم الذاتي في الموائع أنظر موقع اإلنترنت المذكور

 *  *    

الـعشوائـي یـمكن أیـضا مـالحـظتها فـي دارات إلـكترونـیة بسـیطة ( و مـعقدة) . إذا كـانـت الـدائـرة اإللـكترونـیة الـتي لـدیـك مـصممة  
كي تتصرف بشكل غیر مستقر ، تأكد من هذا الخیار .  

 *  *    

أیـضا الـرقـص هـو مـثال عـن الـتنظیم الـذاتـي . هـذا الـنوع مـن الـتنظیم الـذاتـي یحـدث فـي الـدمـاغ . مـثل كـل الحـركـات الـمعقدة ، 
الـتعلم مـنها غـالـبا هـو تحـدي . فـي هـذه األیـام هـناك كـتب جـمیلة الـتي تـخبرنـا كـیف یـمكننا مـساعـدتـكم فـي تحسـین مـهاراتـكم فـي 

الرقص  و تحسین حركاتكم ( مرجع 340 ) .  

هل ترید االستمتاع بالعمل على درجة دكتوراه ؟ اذهب إلى متجر األلعاب العلمیة و ابحث عن أي لعبة تتحرك بشكل معقد . 
هناك فرص عالیة أن تكون الحركة عشوائیة ، ادرس الحركة و قدم اطروحة حولها . مثال اذهب إلى أقصى حد : ادرس 

حركة حبل معلق الذي تقاد نهایته العلیا خارجیا . هذه الجملة البسیطة رائعة في مجال سلوكها المعقد في الحركة  

 *  *    

www.youtube.com/watch? الـتنظیم الـذاتـي أیـضا یـالحـظ فـي سـائـل مـزیـج نـشاء الـذرة – الـماء . اسـتمتع بـالـفیلم فـي
v=f2XQ97XHjVw  وراقــب حــتى الــتأثــیرات الــغریــبة مــن أجــل مشــي البشــر فــوق بــركــة مــملوءة بــسائــل عــلى 

  www.youtube.com/watch?v=nq3ZjY0Uf-g

 *  *    

ندف الثلج و بلورات الثلج قد ذكرت كأمثلة عن التنظیم الذاتي     

 !

http://www.youtube.com/watch?v=f2XQ97XHjVw
http://www.youtube.com/watch?v=f2XQ97XHjVw
http://www.youtube.com/watch?v=nq3ZjY0Uf-g


الشكل 300 كیف یعتمد شكل بلورات الثلج على درجة الحرارة  و اإلشباع 

 snowcrystals.com یـبین الـشكل 300  الـرابـط الـعام . لـتعلم الـمزیـد عـن هـذا الـموضـوع الشـیق ، ابـحث فـي الـموقـع الـرائـع
من قبل كینیث لبریشت . التصنیف الكامل لبلورات الثلج  أیضا تم وضعه ( مرجع 341 ) 

 *  *    

إن الـمثال الشهـیر عـلى الـتنظیم الـذاتـي الـتي آلـیاتـها  مـعروفـة جـیدا حـتى اآلن هـو الـفواق / الـحازوقـة ، ومـن الـمعروف اآلن أن 
الـعصب الـمبهم یـلعب دورا فـیه . مـثل الـعدیـد مـن األمـثلة األخـرى لـلتنظیم الـذاتـي . هـذا یـأخـذ بـعض الـطاقـة فللتخـلص مـن 
الـفواق .الـبحث التجـریـبي الحـدیـث اثـبت أن الـرعـشات الـتي تـنبه بـقوة الـعصب الـمبهم هـي طـرق مـمتازة لـلتغلب عـلى الـفواق ، و 

إحدى مثل هذه األبحاث حازت على جائزة نوبل للطب لهذا العمل  

 *  *    

الـمثال الـمهم اآلخـر عـلى الـتنظیم الـذاتـي هـو الـطقس . إذا كـنت تـریـد مـعرفـة الـمزیـد عـن االرتـباطـات الـمعروفـة بـین الـطقس                 
و جـودة الـحیاة البشـریـة عـلى األرض ، بـعیدا عـن اإلیـدیـولـوجـیا ،  اقـرأ الـكتاب الـرائـع لـ Reichholf وهـو یشـرح كـیف أن 

الطقس بین القارات مرتبط و یصف كیف و لماذا تغیر الطقس في األلف سنة الماضیة . 

 *  *    

  

 !

الشكل 301 أسراب من طائر الزرزور التي یشاهدها زوار روما كل خریف 



 *  *    

هل التنظیم الذاتي أو التطور البیولوجي یتعارض مع المبدأ الثاني في الثیرمودینامیك ؟ بالطبع ال . 

إن جـمل الـتنظیم الـذاتـي هـي بـالـتعریـف ، جـمل مـفتوحـة ، و غـالـبا بـعیدة عـن االتـزان . و إن مـفهوم اإلنـتروبـي  ال یـمكن تـعریـفه ، 
بـشكل عـام مـن أجـل مـثل هـذه الجـمل و الـمبدأ الـثانـي فـي الـثیرمـودیـنامـیك ال یـطبق عـلیها . لـكن اإلنـتروبـي یـمكن  تـعریـفه بـالنسـبة 
للجـمل قـرب االتـزان . و فـي مـثل هـذه الجـمل ، فـإن الـمبدأ الـثانـي لـلثیرمـودیـنامـیك یـجب أن یـعدل وبـالـتالـي مـن الـممكن دراسـة                  

و تأكید أن التنظیم الذاتي ال یتعارض و لكن في الحقیقة ال یتبع المبدأ الثاني المعدل .  

بـشكل خـاص الـتطور ال یـتعارض مـع الـثیرمـودیـنامـیك حـیث أن األرض لیسـت جـملة ثـیرمـودیـنامـیكیة مـغلقة فـي اتـزان .  
الـمقوالت حـول عـكس ذلـك تـتم فـقط مـن قـبل مـخادعـین . ( الـمرجـع الـمقوالت حـول عـكس ذلـك تـتم فـقط مـن قـبل مـخادعـین .               

( المرجع 343 ) 

 *  *    

( مرجع 344 ) في عام 2015 توقع ثالثة فیزیائیین أن هناك أكبر أس لیابونوف في الطبیعة  

بحیث یكون لدینا دائما  

 !

! كم الفعل . و نمو االضطراب بالتالي محدود   حیث T درجة الحرارة ، k ثابت بولتزمان و 

 *  *    

هـل الجـمل الـتي تـبدي تـنظیم ذاتـي هـي األكـثر تـعقیدا الـتي یـمكن دراسـتها بـمعادالت الـتطور ؟ ال . الجـمل األكـثر تـعقیدا هـي تـلك 
الـتي تـتألـف مـن الـعدیـد مـن الجـمل ذات الـتنظیم الـذاتـي مـتبادلـة الـتأثـیر . و الـمثال الـواضـح هـو األسـراب . أسـراب الـطیور كـالـتي 
تـرى فـي الـشكل  تـرى فـي الـشكل 301 ( مـرجـع 345)  أسـراب الـسمك ، الحشـرات و الـناس ، مـثال فـي اسـتاد أو فـي سـیارات 
عـلى طـریـق عـام ( الـمرجـع  الـسمك ، الحشـرات و الـناس ، مـثال فـي اسـتاد أو فـي سـیارات عـلى طـریـق عـام ( الـمرجـع 346 ) و 

التي درست بشكل واسع و ما تزال موضوع بحث . إن جمالها رائع  

 *  *    

الـمثال اآلخـر هـو الـعدیـد مـن الجـمل الـمترابـطة ذات الـتنظیم الـذاتـي هـو الـدمـاغ ، دراسـة كـیفیة عـمل الـعصوبـنات الـمترابـطة 
لتعطي أفكارنا سیشغل الباحثین لسنوات عدیدة . سوف ندرس بعض جوانب ذلك في المجلدات التالیة . 

ملخص عن التنظیم الذاتي و العشوائیة  

إن ظـهور الـنظام ، بـشكل نـماذج ، أشـكال و دورات ، هـو لـیس نـاتـج عـن تـناقـص فـي اإلنـتروبـي و لـكن عـن الـتنافـس بـین 
األسـباب الـقائـدة و الـتأثـیرات الـمبددة فـي الجـمل الـمفتوحـة . مـثل هـذا الـظهور لـلنظام هـو عـملیة شـائـعة و غـالـبا یـكون آلـي و قـابـل 

للتوقع ( تماما ) بمعادالت بسیطة . أیضا النمو في الجمل الحیة و التطور البیولوجي هي أمثلة عن ظهور النظام  

الـعشوائـیة ، الـحساسـیة لـلتطور للشـروط االبـتدائـیة ، هـو شـائـع فـي الجـمل الـمفتوحـة الـمقادة بـقوة . الـعشوائـیة هـي فـي أسـاس 
الرقص الیومي ، و غالبا یوصف بمعادالت بسیطة أیضا . في الطبیعة التعقید ظاهر . الحركة هي بسیطة .   



الفصل الخامس عشر  

من حدود الفیزیاء إلى حدود الحركة  

" أنا أعلم أنني ال أعلم أي شيء "  

سقراط كما استشهد بقوله أفالطون  

لـقد درسـنا فـي بـیئتنا مـفهوم الحـركـة . و لـقد سـمینا هـذا دراسـة األجـسام المتحـركـة و الـموائـع فـي الـفیزیـاء الـغالـیلیة . وقـد وجـدنـا أنـه 
فـي الـحیاة الـیومـیة ، الحـركـة هـي قـابـلة لـلتوقـع : الـطبیعة ال تـبدي أي عـجائـب . و بـشكل خـاص لـقد وجـدنـا سـتة نـواحـي مـهمة 

لقابلة التوقع هذه :   

الحركة الیومیة  مستمرة . الحركة تسمح لنا بتعریف الفراغ و الزمن .  1.

الحركة الیومیة تصون الكتلة ، كمیة الحركة ، الطاقة و العزم الزاوي . ال شيء یظهر من ال شيء  2.

الحركة الیومیة نسبیة : الحركة تعتمد على المراقب  3.

الحركة الیومیة عكوسة : الحركة الیومیة یمكن أن تحدث للخلف  4.

الحركة الیومیة هي ثابتة مرآتیا : الحركة الیومیة یمكن أن تحدث بشكل معكوس في المرآة  5.

الخاصة األخیرة هو الشيء األكثر أهمیة ، باإلضافة لذلك تحتوي الخمس السابقة   

الحركة الیومیة كسولة : الحركة تحدث بطریقة تقلل التغیر أي الفعل الفیزیائي  6.



هـذا الـوصـف الـغالـیلي لـلطبیعة یـجعل الـهندسـة مـمكنة . آالت النسـیج ، محـركـات الـبخار ، محـركـات االحـتراق ، أجهـزة 
الـمطبخ ، الـعدیـد مـن لـعب األطـفال ، آالت الـرشـاقـة ، األجهـزة الـطبیة  و كـل الـتقدم فـي جـودة الـحیاة بـواسـطة هـذه األجهـزة نـاتـج 
عـن فـیزیـاء غـالـیلیو . لـكن بـالـرغـم مـن هـذه الـنجاحـات فـإن سـقراط یـقول فـي الـقول الـمنقول  عـنه  أعـاله الـذي مـا یـزال یـنطبق 

على فیزیاء غالیلیو :نحن ال نزال ال نعرف شیئا . لنرى لماذا . 

مواضیع البحث في الدینامیك التقلیدي  

حـتى بـالـرغـم مـن أن الـمیكانـیك و الـثیرمـودیـنامـیك هـي اآلن بـعمر عـدة مـئات مـن الـسنین ، فـإن الـبحث فـي تـفاصـیلها مـا یـزال 
جـاریـا . مـثال لـقد ذكـرنـا لـلتو أعـاله أنـه مـن غـیر الـواضـح إذا كـانـت المجـموعـة الشمسـیة مسـتقرة . إن المسـتقبل الـطویـل األمـد  
لـلكواكـب مـجهول . بـشكل عـام سـلوك الجـمل الـمكون مـن قـلة مـن  األجـسام ، تـتبادل الـتأثـیر فـیما بـینها عـن طـریـق الـجاذبـیة مـا 
یـزال مـوضـوع بـحث فـي الـفیزیـاء الـریـاضـیة . ( الـمرجـع 347 )  اإلجـابـة عـلى سـؤال بسـیط حـول  كـم الـفترة الـتي مجـموعـة 
مـعینة مـن األجـسام الـتي تنجـذب حـول بـعضها الـبعض مـا تـزال تـبقى مـعا هـو تحـدي رائـع . إن تـاریـخ مـا یـعرف بـمسألـة الـجسم 

المتعدد طویلة و متشعب .   

الجدول 52 األمثلة على األخطاء في القیاسات الحدیثة ( األعداد بین قوسین  تعطي انحرافا معیاریا واحدا في آخر الخانات) 
 physics.nist.gov/constants مأخوذة جزئیا من

إن الـتقدم الـمهم قـد تـحقق ولـكن اإلجـابـة الـنهائـیة مـا تـزال مـراوغـة . الـعدیـد مـن التحـدیـات تـبقى فـي حـقول الـتنظیم الـذاتـي ، 
لـمعادالت الـتطور غـیر الخـطیة و الحـركـة الـعشوائـیة . و فـي هـذه الـحقول فـإن الـدوامـیة هـي مـثال شهـیر : الـوصـف الـدقـیق 

للدوامیة لم یتم التوصل له بعد ، بالرغم من الجهود الكثیفة . الجوائز الكبیرة مقدمة لحل ذلك .  

الضبط ( اإلحكام) / الدقةالقیاسالمالحظة

أعلى إحكام محقق  : النسبة بین العزم 
المغناطیسي لإللكترون و ماغنترون 

بوهلر 

-1.001 159 652 180 76(24)2.6 . 10-13

اإلحكام / الضبط العالي : ثابت 
ریدبورج 

10973731.568539(55) m-15.0 .10-12

اإلحكام / الضبط العالي : الوحدة 
الفلكیة  

149597870.691(30)km2.0 .10-10

اإلحكام / الضبط العالي : سماح البعد 
للجزء النوعي في محرك السیارة

20 cm 2  من µm5 .10-6

اإلحكام / الضبط المنخفض : ثابت 
G الجاذبیة

 6.67428(67) .10-11 Nm2 /kg21.0 .10-4

اإلحكام / الضبط الیومي : الساعة  
الیومیة  البشریة التي تحكم النوم 

752 – 15 ساعة 



الـعدیـد مـن التحـدیـات األخـرى حـفزت الـكثیر مـن الـباحـثین فـي الـریـاضـیات ، الـفیزیـاء ، الـكیمیاء ، الـبیولـوجـیا ، الـطب و الـعلوم 
الطـبیعیة األخرـى . ولكـن بعـیدا عنـ هذـه المـواضیـع البـحثیة فإـن الفـیزیاـء الكالسیكیة ترـكتـ الكـثیر منـ األسئـلة األساـسیـة بال 

إجابة  

ما هو التماس ؟ 

" دیموقرطیوس صرح أن هناك نوع فرید من الحركة :: الذي ینشأ من التصادم "  

سیمبلیكوس ، تعلیق حول فیزیاء أرسطو 42,10  

( المرجع 348  ) 

مـن األسـئلة الـتي لـم یـتم اإلجـابـة عـلیها مـن قـبل الـفیزیـاء الـكالسـیكیة فـإن تـفاصـیل الـتماس و االصـطدامـات هـي األكـثر أهـمیة . 
وفـي الـواقـع لـقد عـرفـنا  الـكتلة بـداللـة تـغیرات السـرعـة خـالل االصـطدامـات ( الـمرجـع 100 ) . ولـكن لـماذا تـغیر األجـسام 
حـركـتها فـي مـثل هـذه اللحـظات / الـحاالت ؟ لـماذا  االصـطدامـات بـین كـرتـین مـصنوعـتین مـن الـعلكة تـختلف عـن تـلك الـتي بـین 

كرتین من الستانلس ستیل ؟ ما الذي یحدث خالل هذه اللحظات من التماس ؟  

الـتماس مـرتـبط بـخواص الـمادة ، الـذي بـدوره یـؤثـر عـلى الحـركـة بـشكل مـعقد . إن الـتعقید فـي مـثل هـذه الـحالـة یـعني أن عـلم 
خـواص الـمواد قـد تـطور بـشكل مسـتقل عـن بـقیة الـفیزیـاء لـفترة طـویـلة ، مـثال تـقنیات الـتعدیـن ( غـالـبا هـي أقـدم عـلم مـعروف عـلى 
اإلطـالق )    الـكیمیاء ، و الـطبخ ربـطت بـخواص الحـركـة فـقط فـي الـقرن العشـریـن  و بـعد أن كـانـت تـدرس بـشكل مسـتقل لـمئات 
الـسنین . مـنذ أن حـددت خـواص الـمواد أصـل الـتماس ، فـإنـنا نـحتاج لـمعرفـة أمـور حـول الـمادة و الـمواد األخـرى لـفهم مـفهوم 

الكتلة ، التماس و بالتالي الحركة . إن أجزاء مغامرتنا التي ستتعامل مع نظریة الكم ستكشف عن هذه االرتباطات .   

ما الذي یحدد اإلحكام / الضبط  و الدقة ؟  

( الـمرجـع 349 ) اإلحـكام / الـضبط   لـه روعـته . كـم عـدد خـانـات π ، النسـبة بـین مـحیط وقـطر الـدائـرة الـتي یـمكنك حـفظها غـیبا 
؟ ( تحدي 718s  )  ما هو العدد األكبر من حیث الخانات لـ π الذي قمت بحسابه بنفسك ؟  

مــــن الــــمـمـكـن رســــم أو قــــص مـســــتـطـیـل الــــذي نـســــبـة أطــــوالــــه هــــو عــــدد لــــیـكـن مــــن الــــشـكـل : 
.…0.131520091514001315211420010914 الـذي أرقـامـه تـرمـز كـتابـا كـامـال ؟ ( تحـدي 719s ) ( الـطریـقة 
البسـیطة سـترمـز فـراغ بـالـشكل 00  و الحـرف a هـو 01 و b هـو 02 و c هـو 03 وهـكذا . حـتى األكـثر أهـمیة ، یـمكن لـلرقـم أن 

یطبع داخل كتباتك الخاص ؟ )  

لـماذا الـعدیـد مـن نـتائـج الـقیاسـات مـثل تـلك الـواردة فـي الجـدول 52 ، لـإلحـكام المحـدود ، حـتى إذا كـانـت الـمیزایـنة الـمالـیة الـمتوفـرة 
لشراء جهاز قیاس  غیر محدودة ؟ هذه كلها أسئلة حول اإلحكام .  

عـندمـا بـدأنـا فـي تسـلق جـبل الحـركـة ، لـقد شـرحـنا أن الـوصـول الرتـفاعـات یـعني زیـادة اإلحـكام لـوصـفنا لـلطبیعة . و حـتى لـجعل 
هـذه الـعبارة بـنفسها أكـثر دقـة ، فـإنـنا نـمیز بـین الـمصطلحین : اإلحـكام هـو درجـة إمـكانـیة تـكرار الـقیاس / الـحصول عـلى نـفس 
الـقیمة و الـدقـة هـي الـدرجـة تـوافـق قـیمة الـقیاس مـع الـقیمة الـفعلیة  . كـال الـمفهومـین یـطبقان عـلى الـقیاسـات * عـلى الـمقوالت                  

و المفاهیم الفیزیائیة .   

الـعبارات ذات الـدقـة الـخاطـئة و اإلحـكام الـخاطـئ مـرتـبطة . مـاذا یـجب أن نـفكر بشـركـة سـیارات – فـورد – الـتي تـقول بـأن 
مـعامـل الجـر / اإلعـاقـة للحـركـة cw لـنموذج مـعین هـو 0.375 ؟ ( تحـدي s 720 ) أو اإلدعـاء الـرسـمي أن الـرقـم الـقیاسـي 
الـعالـمي فـي اسـتهالك الـوقـود للسـیارات هـو km/l 2315.473  ؟ أو مـقولـة أن %70.3 مـن كـل الـمواطـنین یـتشاركـون بـفكرة 
مـعینة ؟ إن أحـد الـدروس الـتي نـتعلمها مـن دراسـاتـنا فـي أخـطاء الـقیاس هـو  أنـنا یـجب أال نـعطي أبـدا أرقـام أكـبر مـن أجـل نـتیجة 

عما یمكن أن نضع أیدینا في النار . 

(الـمرجـع 449 ) بـاخـتصار  اإلحـكام و الـدقـة محـدودان . فـي الـوقـت الـحالـي ، الـرقـم الـقیاسـي السجـل لـألرقـام الـموثـوقـة الـمقاسـة 
قـط لـكمیة فـیزیـائـیة هـو 13 . لـماذا هـذا الـعدد الـقلیل ؟ . إن فـیزیـاء غـالـیلیو ال تـعطي أي إجـابـة عـلى اإلطـالق . مـا هـو الـعدد 
األعـظمي مـن األرقـام  الـتي یـمكن أن نـتوقـعها فـي الـقیاسـات ، مـا الـذي یحـددهـا و كـیف یـمكننا تـحقیقها ؟ هـذه األسـئلة مـا تـزال 
مـفتوحـة عـند هـذه الـنقطة فـي مـغامـرتـنا . هـذا سـیغطى فـي األجـزاء عـن  نـظریـة الـكم . فـي مسـیرتـنا فـإنـنا نـتوجـه إلـى أعـلى إحـكام 
مـمكن ، و دقـة بـینما نـتجنب الـدقـة الـخاطـئة/ الـزائـفة ، . بـالـتالـي الـمفاهـیم یـجب أن تـكون بـشكل أسـاسـي مـحكمة و األوصـاف یـجب 
أن تـكون دقـیقة . أي عـدم دقـة هـو دلـیل عـلى نـقص الـفهم . لـتوضـیح  هـذا بـشكل مـباشـر فـي مـغامـرتـنا فـإن عـدم الـدقـة یـعنى خـطأ . 



زیـادة الـدقـة و اإلحـكام لـوصـفنا لـلطیعة یـقتضي أن نـترك خـلفنا كـل األخـطاء و الـتي قـمنا بـها حـتى اآلن . هـذا الـسعي یـطرح 
العدید من القضایا .      

هل یمكن للطبیعة أن توصف في كتاب ؟  

" ال یمكن أن یكون هناك مفاجأة في  المنطق  "  

لودفیغ فیتنجسشتاین ، تراكتاتوس 6.1251  

هل یمكن لمنشور فیزیاء مثالي الذي یصف الطبیعة أن یوجد ؟ إذا و جد ، یجب أیضا أن یصف نفسه بما فیه قرائه و 
مؤلفه ، وقبل كل شيء أهمیة ، أن یصف محتویاته . هل مثل هذا الكتاب ممكن ؟ باستخدام مفهوم للمعلومات ، یمكننا القول 

أن مثل هذا الكتاب یجب أن یحتوي كل المعلومات المحتواة في الكون . هل هذا ممكن ؟ لنفحص أوال الخیارات . 

 ---

*مـن أجـل الـقیاسـات ، كـل مـن اإلحـكام و الـدقـة تـوصـفان بـشكل أفـضل بـواسـطة انحـرافـهما الـمعیاري كـما هـو مشـروح فـي 
الصفحة 455 . 

**" ال یمكن أن یكون هناك مفاجأة في  المنطق  "  

إذا كـان الـطبیعة تـتطلب كـتابـا بـطول ال نـهائـي ، مـثل هـذا الـكتاب مـن الـواضـح أنـه ال یـمكن أن یـوجـد . و فـي هـذه الـحالـة ، 
األوصاف التقریبیة فقط للطبیعة هي ممكنة و كتاب الفیزیاء المثالي مستحیل . 

الـطبیعة تـتطلب قـدرا منتهـیا مـن الـمعلومـات لـوصـفها ، و هـناك خـیاریـن . األول هـو أن الـمعلومـات فـي الـكون هـي كـبیرة جـدا 
بـحیث ال یـمكن تـلخیصها فـي كـتاب ، وبـالـتالـي كـتاب الـفیزیـاء الـمثالـي مـرة ثـانـیة مسـتحیل . و الـخیار الـثانـي هـو أن الـكون یـحتوي 
قـدر منتهـي مـن الـمعلومـات و أنـه یـمكن تـلخیصها فـي بـضع عـبارات قـصیرة . هـذا سـیقتضي أن بـقیة الـكون لـن یـضیف شـیئا 

للمعلومات المحتواة حالیا في كتاب الفیزیاء التام . 

نـالحـظ أن اإلجـابـة عـلى هـذه األحـجیة أیـضا تـقتضي اإلجـابـة عـلى أحـجیة أخـرى : فـیما إذا كـان الـدمـاغ یـمكن أن یـحتوي وصـف 
كـامـل لـلطبیعة . بـمعنى آخـر ، الـسؤال الـحقیقي هـو :هـل یـمكننا فـهم الـطبیعة . هـل یـمكننا الـوصـول إلـى هـدفـنا بـفهم الحـركـة ؟ نـحن 
عـادة نـعتقد هـذا و لـكن الـحجج الـتي نـعطیها تـقتضي أنـنا نـعتقد بـشكل فـعال أن الـكون ال یـحتوي مـعلومـات أكـثر مـما یـمكن أن 
یـحتویـها دمـاغـنا أو حـتى یـحتویـها لـلتو ( مجـلد III ، صـفحة 109 ) مـاذا تـعتقد ؟ سـتحل هـذه الـمسألـة الحـقا فـي مـغامـرتـنا . حـتى 

 .( 721 ny تحدي ) ذلك الحین قم بتشكیل أفكارك

شيء ما خطأ حول وصف الحركة  

" أقول فقط أنه لیس هناك نقطة في الفراغ ، و ال نقطة من المادة و أن الفراغ نفسه لیس نقطة حقیقیة مطلقة "  

لیبتنیز  

إن تـحویـر الـتعریـف الـدائـري لـفیزیـاء غـالـیلیلو هـو أحـد أهـداف بـقیة مـشوارنـا . و الـبحث عـن حـل هـو جـزء مـن آخـر سـاق مـن 
المغامرة . و لتحقیق الحل ، فإننا بحاجة لزیادة مستوى اإلحكام بشكل أساسي في وصفنا للحركة .  

متى ازدادت الدقة ، یتقید الخیال . و سوف نكتشف أن العدید من أنواع الحركات التي یبدو أنها ممكنة هي لیست كذلك  

و الـطبیعة  تحـد مـن السـرعـة ، الحجـم ، الـتسارع ، الـكتلة ، الـقوة ، االسـتطاعـة و الـعدیـد مـن الـمقادیـر األخـرى . اسـتمر فـي قـراءة 
األجـزاء األخـرى مـن الـمغامـرة فـقط إذا كـنت جـاهـزا لـتبادل الـخیال مـقابـل اإلحـكام . و سـوف لـن تخسـر ، ألن دراسـة الـعمل 

الدقیق للطبیعة سیتحول إلى شيء أكثر روعة من أي خیال .    

لماذا القیاس مستحیل ؟ 

فـي وصـف الـجاذبـیة الـمعطى حـتى اآلن ، فـإن الـذي یـتعلمه كـل شـخص - أو یـجب أن یـتعلمه – فـي الـمدرسـة هـو أن الـتسارع 
المرتبط بالكتلة و المسافة  عن طریق a=GM/r2  هذا كل شيء .  



و لـكن التبسـیط خـادع . مـن أجـل أن نـتأكـد فـیما إذا كـان هـذا الـوصـف صـحیحا ، فـإن عـلینا حـساب األطـوال و األزمـنة . و لـكن 
من المستحیل قیاس األطوال و الفواصل الزمنیة بأي ساعة أو أي مسطرة استنادا إلى تبادل التأثیر بالجاذبیة لوحده .  

حـاول ابـتكار  مـثل هـذا الـجهاز و سـوف تـخیب . ( تحـدي 724s ) و أنـت دائـما بـحاجـة لـطریـقة غـیر مـتعلقة بـالـجاذبـیة لـتشغیل و 
إیقاف ساعة التوقیت .  

بـشكل مـشابـه عـندمـا تـقیس الـطول ، مـثال طـاولـة ، فـإن عـلیك أن تـمسك المسـطرة  أو أداة مـا أخـرى قـربـها . الـتأثـیر الـمتبادل 
الضروري لوضع المسطرة و الطاولة ال یمكن أن یكون مرتبط بالجاذبیة .  

التحـدیـد الـمشابـه یـطبق حـتى عـند قـیاس الـكتلة . حـاول قـیاس الـكتلة بـاسـتخدام الـجاذبـیة لـوحـدهـا . ( تحـدي 725s) أي مـیزان أو 
مـقیاس یـحتاج لـتبادل تـأثـیر آخـر – عـادة مـیكانـیكي ، كهـرطیسـي أو ضـوئـي – لـتحقیق وظـیفته . هـل یـمكن أن تـثبت أن نـفس 

الشيء ینطبق على قیاسات الزاویة ؟ ( تحدي 726s ) في الملخص مهما كانت الطریقة التي نستخدمها  

من أجل قیاس السرعة ، الطول ، الزمن و الكتلة فإن تأثیرات متبادلة أخرى غیر الجاذبیة تكون الزمة    -

إن مقدرتنا على قیاس الجاذبیة لیست كل ما هو موجود . و في الحقیقة ، نحن ما نزال بحاجة لفهم الشحنة و األلوان  

بـاخـتصار إن فـیزیـاء غـالـیلیو ال تشـرح مـقدرتـنا عـلى الـقیاس ،و فـي الـحقیقة هـي حـتى ال تشـرح وجـود مـعایـیر الـقیاس . لـماذا 
لـألشـیاء طـول ثـابـت ؟  و لـماذا تـعمل الـساعـات بـانـتظام ؟ فـیزیـاء غـالـیلیو ال یـمكن أن تفسـر هـذه الـمالحـظات و سـوف نـحتاج إلـى 

النسبیة و فیزیاء الكم إلیجاد ذلك .  

هل الحركة غیر محدودة ؟ 

فیـزیاـء غاـلیـلیو تعـني أن الحرـكةـ الخطـیة یمـكن أن تستـمر لألبد . و فيـ الحـقیقة فیـزیاـء غاـلیـلیو تفـترض تكـتیكیا أن الكـون ال 
نـهائـي فـي الـفراغ  والـزمـن . و فـي الـواقـع االنـتهائـیة  مـن أي نـوع تـتعارض مـع وصـف غـالـیلیو للحـركـة  . مـن نـاحـیة أخـرى نـحن 

 .( 277 e تحدي ) نعلم من المالحظة أن الكون لیس ال نهائي : إذا كان  ال نهائیا فإن اللیل سوف لن یكون مظلما

إن فـیزیـاء غـالـیلیو أیـضا تـقول بـأن السـرعـات یـمكن أن یـكون لـها أي قـیمة . لـكن وجـود السـرعـات المنتهـیة فـي الـطبیعة ال یـسمح 
لـنا بتحـدیـد تـتابـع الـزمـن . الـساعـات سـیتكون مسـتحیلة , بـمعنى آخـر ، وصـف الـطبیعة بـأنـها تـسمح بـالسـرعـات غـیر المنتهـیة ه 

غیر محكم . اإلحكام و القیاسات تتطلب حدود . 

 ألن فیزیاء غالیلیو ال تهتم بنهایات : تحدیدات الحركة  فإنها غیر دقیقة و بالتالي خاطئة .  

لـتحقیق أعـلى إحـكام مـمكن و بـالـتالـي إیـجاد الـوصـف الـصحیح للحـركـة ، فـإنـنا بـحاجـة الكـتشاف كـل حـدود الحـركـة . حـتى اآلن 
لـقد اكـتشفنا واحـد : هـناك أصـغر قـدر مـن اإلنـتروبـي فـي الـطبیعة . و نـحن نـتحول اآلن إلـى حـد آخـر و هـو الحـد األكـثر قـوة : حـد 
السـرعـة  لـلطاقـة ، األجـسام و اإلشـارات . لـمالحـظة و فـهم حـد السـرعـة ، المجـلد الـتالـي یـدرس الحـركـة األكـثر سـرعـة لـلطاقـة ، 

األجسام  و اإلشارات المعروفة : حركة الضوء .  



الملحق ( أ ) 

مفاهیم و اصطالحات 

سـیتم بـیان  الـمفاهـیم الـمطروحـة حـدیـثا فـي كـل هـذا الـكتاب بـواسـطة الـطباعـة الـمائـلة . الـتعاریـف الجـدیـدة سـیشار لـها فـي 
الفهرس .في هذا الكتاب نحن نستخدم بشكل طبیعي وحدات الجملة الدولیة للقیاسات SI وهي معرفة في الملحق (ب) .  

( صـفحة 449 )  الـنتائـج التجـریـبیة مـبینة بـضبط / إحـكام محـدود ، عـادة بـرقـمین ( خـانـتین بـعد الـفاصـلة ) حـیث أن هـذا غـالـبا 
كـاف لـتحقیق أغـراضـنا . إن الـقیم الـمرجـعیة عـالـیة اإلحـكام مـن أجـل الـكمیات الـمهمة یـمكن أیـضا أن تـوجـد فـي الـملحق (ب)  . 

القیم ذات اإلحكام اإلضافي حول الجمل الفیزیائیة المركبة معطاة في المجلد V . ( المجلد V ، صفحة 342 ) . 

لكن المعلومات المعطاة في هذا المجلد تستخدم بعض االصطالحات اإلضافیة التي یجدر إلقاء نظرة ثانیة علیها .  

األبجدیة الالتینیة 

المرجع 350 : " ما هو مكتوب بدون جهد هو للقراءة العامة بدون متعة " 

صاموئیل جونسون  

الـكتب هـي مجـموعـات مـن الـرمـوز . الـكتابـة ربـما  اخـترعـت بـین BCE 3300 & 3400 مـن قـبل الـسومـریـین فـي بـالد مـا بـین 
النهـریـن ( ربـما هـناك احـتماالت أخـرى یـتم مـناقشـتها ) . و بـعدهـا اسـتغرق األمـر ألـف عـام قـبل أن یـبدأ الـناس بـاسـتخدام الـرمـوز 
لـیمثلوا األصـوات بـدال مـن الـمفاهـیم : وهـذه هـي الـطریـقة الـتي تـم بـها إیـجاد أول أبجـدیـة . هـذا حـدث بـین 1600 & 2000 
BCE ( ربـما فـي مـصر ) و أدى إلـى األبجـدیـة الـسامـیة . إن اسـتخدام األبجـدیـة كـان لـه الـعدیـد مـن الـفوائـد بـحیث تـم اعـتمادهـا 
بسـرعـة فـي كـل الـحضارات الـمجاورة ، بـالـرغـم مـن أن هـذا اتخـذ أشـكاال مـختلفة . و بـالـنتیجة األبجـدیـة الـسامـیة هـي  أصـل كـل 

األبجدیات المستخدمة في العالم .  

هـذا الـكتاب كـتب بـاسـتخدام األبجـدیـة الـالتـینیة . فـي الـنظرة األولـى یـبدو أن هـذا یـقتضي أن لـفها ال یـمكن أن یفسـر طـباعـة ، عـلى 
عكس األبجدیات األخرى أو األبجدیة الصوتیة العالمیة ( IPA ) . ( هذا یمكن شرحه باستخدام أبجدیة النص األساسي ) . 

لـكن مـن حـیث الـمبدأ مـن الـممكن كـتابـة نـص الـذي یـصف تـمامـا كـیف تتحـرك الـشفتان ، الـفم و الـلسان مـع كـل حـرف ، بـاسـتخدام 
مـفاهـیم فـیزیـائـیة عـند الـلزوم . و أوصـاف األلـفاظ الـتي تـوجـد فـي الـقوامـیس تـمكّن مـن االسـتخدام غـیر الـمباشـر لهـذه الـطریـقة : 

حیث یرجعون إلى ذاكرة الكلمات الملفوظة أو األصوات الموجودة في الطبیعة .  

تـاریـخیا األبجـدیـة الـالتـینیة كـانـت مشـتقة مـن األتـروسـكیة ، الـتي هـي نـفسها مشـتقة مـن األبجـدیـة اإلغـریـقیة و هـناك شـكلین 
رئیسیین لها . 

األبجدیة الالتینیة القدیمة المستخدمة في القرن السادس قبل المیالد فصاعدا  : 

 !

و األبجدیة الالتینیة الكالسیكیة ، المستخدمة من القرن الثاني قبل المیالد حتى القرن الحادي عشر :  



 !

 Spurius Carvilius ، أضـیف فـي الـقرن الـثالـث قـبل الـمیالد مـن قـبل أوائـل الـرومـان الـذیـن افـتتحوا مـدرسـة خـاصـة G الحـرف
Ruga  وقـد أضـاف شحـطة أفـقیة للحـرف C و بـدلـه بـالحـرف Z الـذي لـم یـعد یسـتخدم فـي الـالتـینیة بـعد ذلـك ، مـن أجـل هـذا 
الحـرف الجـدیـد . فـي الـقرن الـثانـي قـبل الـمیالد بـعد غـزو الـیونـان فـإن الـرومـان أدخـلوا الحـروف Y & Z مـن األبجـدیـة اإلغـریـقیة 
فـي نـهایـة أبجـدیـتهم ( بـالـتالـي أعـادة بـشكل فـعال إدخـال Z ) مـن أجـل الـتمكن مـن كـتابـة الـكلمات اإلغـریـقیة . و هـذه األبجـدیـة 

الالتینیة اإلغریقیة كانت مستقرة أللف سنة قادمة .*    

إن األبجـدیـة الـالتـینیة الـكالسـیكیة انتشـرت فـي كـل أوربـا ، أفـریـقیا و آسـیا مـن قـبل الـرمـان خـالل غـزوهـم لهـذه الـمناطـق ، بسـبب 
بـساطـتها فـقد بـدأت فـي أن تسـتخدم مـن أجـل الـكتابـة بـلغات كـثیرة أخـرى . و أكـثر األبجـدیـات الـالتـینیة الحـدیـثة تـشمل بـعض 
األحـرف األخـرى . إن الحـرف W أدخـل فـي الـقرن الـحادي عشـر فـي الـفرنسـیة و بـعدهـا اعـتمد فـي أغـلب الـلغات األوربـیة ** 
أدخـل الحـرف U فـي مـنتصف الـقرن الـخامـس عشـر فـي إیـطالـیا ، و الحـرف J فـي نـهایـة ذلـك الـقرن فـي إسـبانـیا ( الـمرجـع 351) 
لـتمییز أصـوات مـعینة الـتي كـانـت سـابـقا تـمثل بـالحـرف V &I . و الـتمییز اثـبت نـجاحـه و قـد صـار شـائـعا فـي أكـثر الـلغات 

 s تعود للعصور الوسطى . األبجدیة األلمانیة شملت حرف ! ! و  األوربیة في القرن السادس عشر . و االندماجات 

 ! ! أو  ! و eth  الذي یكتب  ! أو   ! كدمج لـ 'ss' أو 'sz' و األبجدیات الشمالیة أضافت الحرف ذو الشوكة  الحاد أو 

  وكالهما مأخوذان من األبجدیة الرونیة *** و إشارات أخرى  ( المرجع 352 ).  

إن األحـرف الـصغیرة لـم تـكن تسـتخدم فـي الـالتـینیة الـكالسـیكیة و هـي تـعود فـقط لـلعصور الـوسـطى ، مـن زمـن شـارمـالن ، و 
مـثل أكـثر الـتفخیمات مـثل ê, ç أو  ä الـتي كـانـت أیـضا أول مـا اسـتخدمـت فـي الـعصور الـوسـطى و األحـرف الـصغیرة أدخـلت 

لتوفیر الورق الغالي وقتئذ بتقصیر األحرف المكتوبة .  

" باستثناء  الكلب  الكتاب هو أفضل صدیق لإلنسان ، داخل الكلب إنه من المظلم جدا القراءة " 

غروكو ماركس  

   

 ---

  www.alcuinus.net لمقابلة متحدثین بالالتینیة و الكاتبین بها اذهب إلى*

 ** فـي تـركـیا ، مـا یـزال فـي عـام 2013  بـإمـكانـك أن تـمثل أمـام قـاض إذا اسـتخدمـت األحـرف w , q  أو x  فـي رسـالـة رسـمیة 
، هـذه األحـرف مـوجـودة فـقط فـي الـلغة الـكردیـة ، و لـیس فـي الـتركـیة و اسـتخدامـها هـو سـلوك غـیر تـركـي ، و دعـم لـإلرهـاب و 

یعاقب علیه القانون ، و ال یعرف عموما كم أن مدرسي الفیزیاء و الریاضیات یعانون من هذه المشكلة  

***الـنص الـرونـي Runic  یـعرف أیـضا بـ Futhark أو Futhorc و هـو نـوع مـن األبجـدیـة مسـتخدم فـي الـعصور الـوسـطى 
فـي الـبلدان الجـرمـانـیة ، اإلنجـلوسـاكـسونـیة و الـشمالـیة ربـما مشـتقة مـن األبجـدیـة األتـروكسـیة . إن االسـم مشـتق مـن أول سـتة 
أحـرف : f , u , th, a( o) , r , k ( c) و الحـرف الـثالـث هـو الحـرف الـشوكـي الـمذكـور أعـاله و غـالـبا یـكتب بـالـشكل 'Y' فـي 
اإلنجـلیزیـة الـقدیـمة ، كـما فـي 'YeOldeShoppe ' مـن األبجـدیـة الـرونـیة أخـذت اإلنجـلیزیـة الـقدیـمة أیـضا الحـرف wyn لـیمثل 
الـصوت 'w '  و الـ eth  الـمذكـور . ( األحـرف األخـرى المسـتخدمـة فـي اإلنجـلیزیـة الـقدیـمة  - لیسـت مـن الـرونـیة – كـانـت 

  . ( ethel المسمى ! ! أو  ! المسماة ash و  ! و  yogh و هو شكل قدیم لـ g و األحرف  المدمجة  

http://www.alcuinus.net


الجدول 53 األبجدیة القدیمة و الكالسیكیة اإلغریقیة ، و األحرف الالتینیة المقابلة و األرقام الهندیة 

  sampi كان أصل san لم تضف في الجدول . الحرف yot & san األحرف القدیمة اإلقلیمیة مثل

.1   kappa , gamma , xi & chi إذا فقط كان قبل األحرف الحلقیة أي قبل

إن Digmma هـو اسـم یسـتخدم بـشكل F  . و قـد كـان یسـتخدم بـشكل أسـاسـي كحـرف ( لـكن أیـضا فـي بـعض األحـیان   2.
في شكل حرف صغیر كرقم ) بینما الشكل و االسم stigma ، یستخدم فقط من أجل الرقم  

كـال االسـمین اشـتقا مـن األشـكال الـموافـقة ، فـي الـحقیقة ، stigma هـو شـكل حـرف كـبیر  مـن الـعصور الـوسـطى لـ 
digmma . و اسـم stigma اشـتق مـن حـقیقة أن الحـرف یـبدو مـثل sigma مـع tau مـتصلة بـه تـحته – بـالـرغـم مـن 

 waw أنه لسوء الحظ لیس في الفونطات الحدیثة . و اسم الحرف الصلي أیضا یعطیه لفطه وقد كان

شـكل qoppa  الـذي یـبدو مـثل z مـعكوس و مـدور مـا یـزال یسـتخدم فـي بـعض األحـیان فـي الـلغة الـیونـانـیة الحـدیـثة . 3.
  ' koppa ' تسمي الیوني كود هذا الشكل

الشكل الثاني من sigma  یستخدم فقط في نهایة الكلمات  4.

یوافق Upsilon  لحرف ' u ' كحرف ثاني في اإلدغام  5.

.6  pi & qoppa كان یوضع بین sampi في األزمنة  القدیمة الحرف
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األبجدیة اإلغریقیة / الیونانیة  

   إن األبجـدیـة اإلغـریـقیة / الـیونـانـیة هـي أسـاسـیة فـي الـحضارة الحـدیـثة و الـثقافـة . و هـي أصـل األبجـدیـة األتـروسـكیة 
التي اشتقت منها األبجدیة الالتینیة . 

األبجـدیـة اإلغـریـقیة / الـیونـانـیة نـفسها اشـتقت مـن الـفینیقیة أو أبجـدیـة سـامـیة شـمالـیة مـشابـهة فـي الـقرن الـعاشـر قـبل 
الـمیالد (الـمرجـع  (الـمرجـع 354 ) . و األبجـدیـة اإلغـریـقیة / الـیونـانـیة ألول مـرة شـملت أحـرف صـوتـیة ، الـتي كـانـت 

غیر موجودة في األبجدیات السامیة ( وغالبا ما تزال غیر موجودة ) .  

فـي األبجـدیـة الـفینیقیة و فـي الـعدیـد مـن مشـتقاتـها مـثل األبجـدیـة اإلغـریـقیة / الـیونـانـیة ، كـل حـرف لـه اسـم خـاص . 
وهذا عل عكس البجدیة األتروكسیة و الالتینیة . و اسم أول حرفین إغریقیین هما بالطبع أصل األبجدیة نفسها  

فـي الـقرن الـعاشـر قـبل الـمیالد ، فـإن األبجـدیـة اإلغـریـقیة اإلیـزنـیة أو الـقدیـمة ( الشـرقـیة ) تـكونـت مـن األحـرف الـكبیرة 
فـقط . فـي الـقرن الـسادس قـبل الـمیالد فـإن أحـرفـا عـدیـدة قـد أسـقطت بـینما بـعض األحـرف الجـدیـدة و األشـكال الـصغیرة 
قـد أضـیفت و الـتي أعـطت األبجـدیـة اإلغـریـقیة الـكالسـیكیة . و مـا یـزال بـعد ذلـك ، الـتفخیم / التشـدیـد ، األدلـة                     

و اللفظات قد أضیفت . 

الجـدول 53 أیـضا یـعطي الـقیم المحـددة لـألحـرف عـندمـا تسـتخدم كـأرقـام  . مـن أجـل هـذا االسـتخدام الـخاص فـإن 
األحرف القدیمة المهملة أبقیت خالل الفترة الكالسیكیة و بالتالي هي أیضا أخذت أشكاال صغیرة . 

إن الـمقابـل الـالتـیني فـي الجـدول هـو الـكالسـیكي الـقیاسـي  المسـتخدم فـي كـتابـة الـكلمات اإلغـریـقیة و قـضیة الـلفظ 
الصـحیح  لإلغریقـیة كاـنتـ موـضعـ جدـل شدـیدـ فيـ دوائرـ المـختصین ، حیـث أن اللـفظ اإلراسمـي التـقلیدي ال یقـابلـ ال 
  βn-βn نـتائـج الـبحث الـلغوي أو اإلغـریـقیة الحـدیـثة . و فـي اإلغـریـقیة الـكالسـیكیة الـصوت الـذي تـعمله األغـنام كـان
( الـلفظ اإلرسـمانـي  یـصر بـشكل خـاطـئ عـلى   لـفظ η ضـیقة الـتي اآلن تـلفظ بـشكل ': i ' – ' i' طـویـلة  ) و مـن 
الـواضـح أن لـفظ الـیونـانـیة اخـتلف مـن مـنطقة ألخـرى ومـع الـزمـن . مـن أجـل اإلغـریـقیة األتـیكیة / لـغة أثـینا ، الـلهجة 
 chi , phi & األسـاسـیة الـمحكیة فـي الـفترة الـكالسـیكیة فـإنـه تـم تـسویـة هـذه الـمسألـة . و الـبحث الـلغوي قـد بـین أن
 cat كـانـت ألـفاظ أقـل سـحبا لـلهواء مـما تـلفظ بـه عـادة فـي اإلنجـلیزیـة و تـعطي صـوت مـثل األصـوات األولـیة لـ theta
perfect & tin , ، أیـضا zeta یـبدو أنـه كـان یـلفظ مـثل zd كـما فـي buzzed  . كـما فـي األحـرف الـصوتـیة عـلى 
عـكس مـا هـو تـقلیدي فـإن epsilon  هـو مـغلق و قـصیر  بـینما eta مـفتوح و طـویـل و omicron مـغلق و قـصیر 

بینما omega واسع وطویل و upsilon هو فعال بصوت مثل u الفرنسي أو ü  األلماني .  

إن األحرف الصوتیة اإلغریقیة أو ذات اللفظ االنسیابي ، األدلة ، و اللفظ الحاد ، الخفیض ، الممدود أو التشدید ذو العالمة  

إن الـلفظات – المسـتخدمـة أیـضا فـي ρ – تحـدد فـیما إذا كـان الحـرف ذو سـحب / مـدة . التشـدیـد الـذي یفسـر عـلى أنـه إدغـام فـي 
الـلفظ اإلرسـمانـي فـي الـحقیقة هـو مـمثل لـنغمة / طـبقة الـصوت . اإلغـریـقیة الـكالسـیكیة یـمكن أن یـكون لـها حـتى ثـالث إشـارات 

مضافة لكل حرف ، اإلغریقیة الحدیثة ال تملك أبدا أكثر من واحد  .  

األصـل اآلخـر لـألبجـدیـة اإلغـریـقیة * هـو األبجـدیـة السـیریـلیة ، الـتي تسـتخدم مـع تـغیرات طـفیفة فـي فـي الـعدیـد مـن الـلغات 
السـالفـیة مـثل الـروسـیة و الـبلغاریـة . لـیس هـناك نـسخ قـیاسـي مـن السـیریـلیة إلـى الـالتـینیة بـحیث أن االسـم الـروسـي غـالـبا یـلفظ 

بشكل مختلف في بلدان مختلفة أو حتى في نفس البلد في مناسبات مختلفة . 

األبجدیة العبریة و النصوص  المكتوبة األخرى  



إن األبجـدیـة الـفینیقیة هـي  أیـضا األبجـدیـة الـساكـنة الـعبریـة أو األبجـد . و إن أحـرفـها األولـى مـعطاة فـي الجـدول 54  ( الـمرجـع 
 ، III 355 ) و فـقط الحـرف ألـف یسـتخدم بـشكل شـائـع فـي الـریـاضـیات بـالـرغـم مـن أنـع تـم اقـتراح أحـرف أخـرى ( المجـلد

صفحة 215   ) .  

حـوالـي مـائـة نـظام كـتابـة یسـتخدم فـي كـل الـعالـم . الـخبراء یـصنفونـها فـي خـمس مجـموعـات . األبجـدیـات الـفونـیمیة مـثل الـالتـینیة أو 
اإلغریقیة ، والتي لها إشارة من أجل كل ساكن و صوتي . و األبجدات أو األبجدیات الساكنة ، مثل العبریة أو العربیة ،  

 ----

  *إن األبجـدیـة اإلغـریـقیة هـي أیـضا أصـل األبجـدیـة الـقوطـیة و الـتي عـرفـت فـي الـقرن الـرابـع مـن قـبل ولـفیال مـن أجـل الـلغة 
القوطیة باستخدام أیضا بعض افشارات من الالتینیة و النصوص المكتوبة األخرى الرونیة .  

إن األبجـدیـة الـقوطـیة یـجب أال یخـلط بـینها و بـین مـا یـعرف بـاألحـرف الـقوطـیة ، وهـي نـمط مـن األبجـدیـة الـالتـینیة المسـتخدمـة فـي 
كـل أوربـا مـن الـقرن الـحادي عشـر فـصاعـدا .  و فـي الـبلدان الـالتـینیة فـإن األحـرف الـقوطـیة اسـتبدلـت   فـي الـقرن الـسادس عشـر 
بـاألنـتیكا ، و هـي أصـل الـنوع الـذي كـتب بـه هـذا الـكتاب . و فـي بـلدان أخـرى ، فـإن األحـرف الـقوطـیة بـقیت مسـتخدمـة لـفترة 
أطـول بـكثیر . و قـد اسـتخدمـت فـي الـطباعـة و الـكتابـة الـیدویـة فـي ألـمانـیا حـتى 1941 ، عـندمـا قـامـت الـحكومـة االشـتراكـیة 
الـوطـنیة فـجأة بـإلـغائـها  مـن أجـل االلـتزام بـالـطلب الـعام , و قـد بـقین مسـتخدمـة بـشكل مـنفرد فـي أوربـا و فـي الـعدیـد مـن كـتب 

الفیزیاء و الریاضیات ، تستخدم األحرف القوطیة لتشیر للكمیات الشعاعیة .  

  

الجدول 54 بدایة األبجد العبري 

الـتي لـها إشـارة لـكل سـاكـن ( فـي بـعض األحـیان تـشمل بـعض األصـوتـیات مـثل األلـف ) و صـوتـیات ال تـكتب ( فـي األغـلب )                 
و أكـثر األبجـدات تـكتب مـن الـیمین لـلیسار . و األبـوجـیدات أیـضا تـعرف بـاألبجـدیـات الـمقطعیة مـثل الـبالـینزیـة ، الـبرومـیزیـة ، 
الـدیـفنجاریـة ، الـتاجـالـوجـیة ، الـتایـلندیـة ، الـتایـبیة أو الـالوسـیة و تـكتب فـیها أحـرف سـاكـنة و صـوتـیة  وكـل سـاكـن لـه صـوتـي 
خـاص بـه ، الـذي یـمكن تـغییره إلـى أحـرف أخـرى بـواسـطة الـفوارق . الـلغات الـمقاطـعیة ، مـثل الهـیراجـانـا ، أو اإلثـیوبـیة ،لـها 
إِشـارة لـكل مـقطع مـن الـلغة . أخـیرا الـنصوص الـمكتوبـة الـمعقدة مـثل الـصینیة ، الـمایـیة ، أو الهـیروغـلیفیة الـمصریـة تسـتخدم 
إشـارات الـتي لـها صـوت و مـعنى . أنـظمة الـكتابـة یـمكن أن یـكون لـها تـدفـق نـصي مـن الـیمین لـلیسار ، مـن األسـفل لـألعـلى                   

و یمكن أن تعد صفحات الكتاب باالتجاه المعاكس   لهذا الكتاب .  

حـتى بـالـرغـم مـن أن حـوالـي سـتة آالف لـغة مـوجـودة عـلى األرض ، هـناك فـقط مـائـة نـظام كـتابـة فـق تسـتخدم الـیوم . حـوالـي 
خـمسین مـن نـظم الـكتابـة األخـرى قـد تـوقـف اسـتخدامـها * . ( الـمرجـع 356 ) مـن أجـل الـعالقـات الـفیزیـائـیة و الـریـاضـیة  بـالـرغـم 
مـن أن نـظام اإلشـارات المسـتخدم فـي هـذا الـكتاب یسـتند لـألحـرف الـالتـینیة و اإلغـریـقیة وهـي مـكتوبـة مـن الـیسار لـلیمین و مـن 

األعلى لألسفل فهي المعیار العالمي . و هي تستخدم بشكل  مستقل عن نظام الكتابة للكتاب الذي تحتویه .  

األعداد  و األرقام الهندیة  

إن كـال مـن األرقـام و الـطریـقة المسـتخدمـة بـها فـي هـذا الـكتاب هـي كـتابـة األرقـام ذات األصـل الـهندي ، و األرقـام الـهندیـة تـعود 
لـحوالـي 600 قـبل الـمیالد ، وقـد أتـت للشـرق األوسـط مـن قـبل الـریـاضـیین الـعرب فـي الـعصور الـوسـطى ( مـرجـع 357 ) .             
و نـظام األعـداد فـي هـذا الـكتاب بـالـتالـي هـو أصـغر عـمرا مـن األبجـدیـة . إن األعـداد الـهندیـة انتشـرت فـي أوربـا مـن قـبل لـیونـاردو 
مـن بـیزا ، الـمسمى فـیبونـاتشـي ** و فـي كـتابـه "كـتاب الـحساب "  الـذي نشـر عـام 1202 فـإن هـذا الـكتاب أحـدث ثـورة فـي 
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الـریـاضـیات . و أي شـخص لـدیـه ورقـة وقـلم ( الـقلم لـم یـتم اخـتراعـه بـعد ) كـان قـادرا عـلى حـساب و كـتابـة األعـداد الـكبیرة حسـبما 
یستوعب أو حتى األكبر ، وأن یقوم بالحسابات علیها . یبدأ كتاب فیبوناتشي : 

 !

 ----

*إن الـموقـع الـمصمم جـیدا فـي اإلنـترنـت حـول هـذا الـموضـوع هـو www.omniglot.com . أنـظمة الـكتابـة الـحالـیة  الـرئیسـیة 
  www.unicode.org و الماضیة مرمزة في معیار الیونیكود ، التي في الوقت الحالي تحتوي52 نظام كتابة . أنظر

en.wilkipedia.org/ إن الـمثال الجـمیل عـن نـظام الـكتابـة هـو األبجـدیـة الـمقترحـة مـن قـبل جـورج بـیرنـارد شـو ، الـواردة فـي
  . wiki/Shavian_alphabet

 **

لیونارد بیزا ، سمي   فیبوناتشي ( ولد في 1175 في بیوا و توفي فیها 1250 ) كان أكثر الریاضیین أهمیة في عصره  

  !

إن الـطریـقة الـهندیـة لـكتابـة األعـداد ، نـظام األعـداد الـهندي  طـرح مـفهومـین : الـكبیر ، و هـو الـنظام الـموضـعي ، و صـغیر ، 
الرقم صفر **  

إن الـنظام الـموضـعي كـما هـو مـوصـوف مـن قـبل فـیبونـاتشـي كـان أكـثر فـعالـیة بـكثیر بـحیث حـل كـلیا محـل نـظام األعـداد الـرومـانـي 
الـسابـق ، الـذي یـكتب 1996 بـالـشكل IVMM أو MCMIVC أو MCMXCVI  و أیـضا نـظام األعـداد اإلغـریـقي لـذي 
كـانـت تسـتخدم فـیه األحـرف اإلغـریـقیة لـكتابـة األعـداد بـالـشكل الـمبین فـي الجـدول 53 بـالـتالـي كـتابـة 1996 كـان یـتم بـالـشكل 

! مقارنة مع هذه األنظمة األعداد الهندیة هي تكنولوجیا أفضل بكثیر .  

إن نـظام األعـداد الـهندیـة أثـبت أنـه عـملي جـدا بـحیث أن الـحسابـات تـتم عـلى الـورق بـشكل كـامـل وتـزیـل السـتخدام أداة الـحساب /
المحسـب الـذي لـم یـعد بـالـتالـي یسـتخدم . إن المحسـب مـا یـزال یسـتخدم فـي بـلدان فـي آسـیا ، أمـریـكا أو أفـریـقیا ، و مـن قـبل الـناس 

الذین ال یستخدمون النظام الموضعي لكتابة األعداد . و هو أیضا مفید لفاقدي البصر. 

إن نظام األعداد الهندیة أیضا أزال الحاجة ألنظمة لتمثیل األعداد بواسطة األصابع ، مثل هذه األنظمة القدیمة التي ستبین 
األعداد حتى 10000 و أكبر ، قد تركت فقط أثرا واحدا : المصطلح " رقم " نفسه الذي اشتق من كلمة التینیة تعني 

اإلصبع . 

إن قـوة الـنظام الـموضـعي غـالـبا تنسـى ، مـثال فـقط نـظام األعـداد الـموضـعي یـسمح  بـالـحسابـات الـذهـنیة و یـجعل الـحسابـات 
الصعبة ممكنة *** 

الرموز المستخدمة في الكتاب  

" لـتجنب الـتكرار الـممل لهـذه الـكلمات یـساوي إلـى ، سـوف أضـع غـالـبا و أسـتخدم زوج مـن الخـطوط الـمتوازیـة أو خـطوط  
Gemowe  بطول واحد و هي =  و هي تعني أن شیئین متساویین  

روبرت ریكورد  

إلـى جـانـب الـكتاب و األعـداد ، كـتب الـفیزیـاء  تـحتوي رمـوز أخـرى . أكـثر الـرمـوز تـم تـطویـرهـا خـالل مـئات الـسنین بـحیث أن 
فـقط األوضـح مـنها و األبسـط تسـتخدم اآلن . فـي هـذه الـمغامـرة ، الـرمـوز المسـتخدمـة كـاخـتصارات مـن أجـل الـكمیات الـفیزیـائـیة 
كـلها مـأخـوذة مـن األبجـدیـة الـالتـینیة و اإلغـریـقیة و هـي دائـما مـعرفـة فـي سـیاق الـذي تسـتخدم فـیه . إن الـرمـوز الـتي تـتعلق 

  . B بالواحدات ،الثوابت ، الجسیمات معرفة في الملحق

 ----

http://www.omniglot.com
http://www.unicode.org


*األرقـام الـتسعة الـهندیـة هـي : 987654321 وبـواسـطة هـذه األرقـام الـتسعة وبـواسـطة إشـارة 0 الـذي یـعرف بـالـعربـیة الـصفر 
یمكن كتابة األعداد كما سنبین أدناه  

**بـالـتالـي مـن غـیر الـصحیح أن نـسمي األرقـام مـن 0 إلـى 9 بـالـعربـیة . كـل األرقـام المسـتخدمـة فـي الـنصوص الـعربـیة و 
الـنصوص الـالتـینیة  مـثل هـذا الـكتاب مشـتقة مـن األرقـام الـهندیـة .  یـمكنك الـتأكـد مـن هـذا بـنفسك : فـقط األرقـام 7 & 2,3, 0 

تشبه تلك المستخدمة في الكتابة العربیة وبعد إذا فقط دورت باتجاه عقارب الساعة بمقدار تسعین درجة .  

***حـالـیا ، أقـصر زمـن إلیـجاد جـذر مـن الـرتـبة الـثالثـین ( صـحیح ) لـعدد مـكون مـن مـائـة رقـم ( صـحیح ) بـنتیجة ثـمانـیة أرقـام 
هـو أقـل مـن أربـع ثـوانـي و 7.02 لـعدد مـكون مـن 200 رقـم و الـذي نـتیجته سـتة عشـر رقـما . و كـال الـرقـمین الـقیاسـیین مسجـلین 

باسم ألیكسیس لومیر . للمزید عن قصص و طرق الحساب السحریة أنظر مسرد المراجع (المرجع 358) . 

***روبـرت ریـكورد ( ولـد فـي تـیندي 1510 و تـوفـي فـي لـندن 1558 ) ریـاضـي و فـیزیـائـي وقـد تـوفـي فـي سـجن بسـبب دیـونـه. 
و االقتباس من كتابه ویستستون  

ویـتي 1557  . الـصورة الـتي تـبین االسـتشهاد مـوجـودة فـي en.wikipedia.org/wiki/Equals_sign وعـادة یـقال أن 
االسـتشهاد هـو أول مـقدمـة عـن إشـارة الـمساواة و یـقال أن الـریـاضـیین اإلیـطالـیین اسـتخدمـوا إشـارة الـمساواة قـبل ریـكورد و هـذا 

غیر مؤكد بأدلة مقنعة ( مرجع 359  )  

جدول 55  تاریخ  المفاهیم و الرموز الریاضیة 

األصلالمعنىالرمز

یوهانس فیدمان 1489  ، إشارة الزائد زائد ، ناقص- , +
مشتقة من الالتینیة et ( تعني و )

استخدمت من قبل كریستو رودولف تقرأ جذر تربیعي 
في 1525   ،  اإلشارة تطورت من 

نقطة 

روبرت ریكورد 1557یساوي إلى =

استخدمت في بدایة القرن السادس تجمیع الرموز / أقواس (  ) , [   ] , { }
عشر 

توماس هاریوت 1631أكبر من  ، أصغر من > , <

إنجلترا ، تقریبا 1600 و انتشرت من مضروب بـ ، ضرب / جداء×
قبل ویلیلم أوترید 1631

an n ) a…….a ، n مرفوعة للقوة a
مرة) 

رینیه دیكارت 1631

x , y ,z رینیه دیكارت 1637اإلحداثیات ، مجاهیل

ax+by+c=0رینیه دیكارت 1637ثوابت , معادالت لمجاهیل

جون والیس 1655الالنهایة ∞

جوتفرید فیلهیلم لیبتنیز 1675مشتق ، تفاضل ، تكامل

جوتفرید فیلهیلم لیبتنیز 1684مقسم على :

جوتفرید فیلهیلم لیبتنیز تقریبا 1690مضروب بـ ، مرة .

a1  ,an جوتفرید فیلهیلم لیبتنیز تقریبا 1690أدلة

جوتفرید فیلهیلم لیبتنیز تقریبا 1690مشابه لـ / بالمثل~

π4 arctan 1 ، ویلیام جونز 1706رمز الدائرة

!

d/dx,dx, !



جدول 55   ( تابع) تاریخ  المفاهیم و الرموز الریاضیة 

φxx یوهان بیرنولي 1718تابع لـ

 f x , f(x)x لیونارد أویلر 1734تابع لـ

e1736 لیونارد أویلر

f'(x)x جیوسیبه الغرانجیامشتق التابع عند

Δx ,Σلیونارد أویلر 1755الفرق ، مجموع

Πكارل فریریش غوص 1812جداء

i1777 لیونارد أویلر

لیونارد أویلر ، القرن الثامن عشرمختلف عن ≠

 !

! الوحدة التخیلیة ، 

األصلالمعنىالرمز

' d/dx' لقد اشتق من الشكل الكتابي المعروف المشتق الجزئي ، تقرا مثل
لـ 'd ' أو الحرف   'dey ' من 

األبجدیة السیریلیة من قبل أدریان 
ماري لوجاندر في 1786  و انتشر 
من قبل كار غوستاف جاكوبي في 

1841

n!1.2…. ، كریستیان كرامب 1808العاملي

Δ روبرت مورفي 1833عامل البالس

|x| كارل فیلیشتراس1841القیمة المطلقة

 ( ' del' أو ) " طرحت من قبل ویلیام هامیلتون في تقرأ " نابال
1853 و بیتر تیت في 1867 ، سمیت 

باسم شكل األداة الموسیقیة المصریة 
القدیمة 

إرنست شرودر 1890احتواء المجموعة 

جیوسیبه بیینو 1888اجتماع و تقاطع المجموعة 

جیوسیبه بیینو 1888عنصر من 

جداء زوجي / ثنائي ، أو جداء تنسور 
أو جدار خارجي 

مجهول 

باول دیراك 1930شعاعي الحالة برا و كیت 

أندریه ویل كعضو في مجموعة المجموعة الخالیة 
نیكوالس بورباكي في بدایة القرن 

العشرین

[x]x القرن العشرینقیاس وحدة كمیة

!

!

!

!

!

!

!

 !



اإلشـارات األخـرى المسـتخدمـة هـنا لـها أصـل أكـثر تـعقیدا . إن إشـارة & هـي اخـتصار لـلكلمة الـالتـینیة et و تـعني " و "                 
! ، الشكل المائل الشائع .   و غالبا  ترى بشكل أوضح في أشكالها المختلفة مثل 

! ? ! : ; .  ,  ( ) – لـها تـاریـخها  كـل فـواصـل اإلشـارات المسـتخدمـة فـي الجـمل فـي األبجـدیـة الـالتـینیة الحـدیـثة مـثل 
الـخاص . الـعدیـد مـنها هـي مـن اإلغـریـقیة الـقدیـمة ، و لـكن عـالمـة االسـتفهام هـي مـن مـحكمة شـارمـالن ( مـرجـع 361 ) و عـالمـة 

التعجب ظهرت أوال في القرن السادس عشر .*  

إن اإلشـارة @ أو إشـارة at ربـما أتـت مـن الـمختصر المسـتخدم فـي الـعصور الـوسـطى مـن الـالتـینیة ad الـذي یـعني at ، بـشكل 

                smiley ☺ مـشابـه لـكیفیة تـطور إشـارة & مـن الـالتـینیة et ( مـرجـع 362 ) . و فـي الـسنوات األخـیرة فـإن األوجـه الـبسامـة 
و أشـكالـها الـمختلفة أصـبحت شـائـعة . و إن األوجـه الـمبتسمة فـي الـحقیقة شـكل جـدیـد مـن السخـریـة الـذي اقـترح فـي 1899 بـدو 

نجاح ، من قبل الشاعر أكانتر دو براهم ( ولد في مولهاوس 1868 و توفي في باریس 1942 ) . 

! تـعود إلـى الـقرن الـثالـث عشـر فـي شـمال إیـطالـیا ، حـیث كـانـت تـعرض مـن قـبل عـالـم الـكتابـات  إن إشـارة الـمقطع / الـفقرة 
الـقدیـمة بـاول لـیمان . وقـد اشـتقت مـن األشـكال الـتزیـینیة للحـرف الـكبیر C تـعبیرا عـن capitulum  أي الـرأس الـصغیر أو 
الفصل . إن اإلشارة ظهرت أوال في النصوص القانونیة حیث ما تزال تستخدم الیوم و بعدها انتشرت إلى مجاالت أخرى . 

! اشـتقت مـن الـشكل األبسـط الـقدیـم الـذي یـبدو مـثل الحـرف اإلغـریـقي   Γ و هـي إشـارة كـانـت تسـتخدم فـي  إشـارة الـفقرة 
المخطوطات من الیونان القدیمة و ما تزال مستخدمة في  

 ---

*حول األقواس أنظر الكتاب الجمیل لـ J.LEENARD ، لكني أستطرد ، منشورات جامعة أكسفورد 1991 

  c الـعصور الـوسـطى لتشـیر إلـى بـدایـة فـقرة نـصیة جـدیـدة . وفـي الـعصور الـوسـطى أخـذت شـكال جـدیـدا ، ربـما ألن الحـرف
أضیف أمامها .  

أحـد اإلشـارات األكـثر أهـمیة عـلى اإلطـالق هـي الـفراغ األبـیض ، الـذي یـباعـد و یـفصل بـین الـكلمات وكـان نـاتـج عـن الـتأثـیرات 
السلتیة و الجرمانیة عندما بدأ هؤالء الناس باستخدام األبجدیة الالتینیة . 

وقد أصبح شائعا بین القرن التاسع و الثالث عشر تبعا للغة المعنیة .  

التقاویم  

الـطرق الـعددیـة لـمتابـعة الـزمـن تـختلف بشـدة مـن حـضارة ألخـرى . و إن الـتقویـم األكـثر شـیوعـا هـو المسـتخدم فـي هـذا الـكتاب ،     
و هو أیضا األكثر ثقة ، حیث أنه توفیق بین القوى السیاسیة العدیدة التي حاولت تشكیله .  

فـي األزمـنة الـقدیـمة ، فـإن الهـیئات المحـلیة المسـتقلة ، مـثل الـقبائـل أو الـمدن فـضلن اسـتخدام الشهـر كـوحـدة تـقویـم ، و الـدول 
الـمركـزیـة فـرضـت الـتقاویـم الشمسـیة اسـتنادا إلـى الـسنة. و الـتقاویـم الشمسـیة تـحتاج لـفلكیین و بـالـتالـي سـلطة مـركـزیـة لـتمویـلهم و 
ألسـباب مـتعددة ، فـإن الـمزارعـین ، السـیاسـیین ، جـامـعي الـضرائـب ، الـفلكیین و بـعض و لـیس كـل المجـموعـات الـدیـنیة أرادوا 
تـقویـما یـتبع الـسنة الشمسـیة بـالـدقـة الـممكنة . و الـتوفـیقات الـالزمـة بـین األیـام و الـسنین هـي أصـل األیـام الـكبیسة . و إن الـتوفـیقات 
الـالزمـة بـین األشهـر و الـسنة أدت إلـى اخـتالف طـول األشهـر و هـي مـختلفة   فـي تـقاویـم مـختلفة . الـبنیة األكـثر شـیوعـا 

المستخدمة للسنة – الشهر نظمت نحو 2000  سنة خلت من قبل قیصر و بالتالي یسمى بتقویم جولیان .  

دمر هذا النظام فقط بعد بضع سنین : وقد أطیل شهر  أغسطس / آب إلى 31 یوما عندما سمیت باستخدام أوغسطوس .  

فـي األصـل الشهـر كـان فـقط ثـالثـین یـومـا و لـكن مـن أجـل بـیان أن أغسـطس كـان قـیصرا مـهما ، الـذي سـمي شهـر یـولـیو فـإن 
أطوال الشهور األخرى للسنة تم تغییرها في النصف الثاني من السنة و قصر فبرایر بیوم إضافي واحد .  



األسـبوع هـو اخـتراع لـلبابـلیین (مـرجـع 365) وفـقط كـان یـوم واحـد مـن األسـبوع الـبابـلي هـو یـوم شـر أو نـحس وهـكذا كـان مـن 
األفضل عدم فعل شيء في هذا الیوم . و الدورة األسبوعیة الحدیثة مع یوم االستراحة ینحدر من ذلك التشاؤم الخرافي  

( الـطریـقة الـتي تـعاونـت بـها الخـرافـة و الـفلك لتحـدیـد تـرتـیب أیـام األسـبوع مشـروحـة فـي الـفقرة حـول الـجاذبـیة )  . بـالـرغـم مـن أن 
هـذا بـعمر ثـالثـة آالف سـنة ، فـإن األسـبوع قـد شـمل بـشكل كـامـل فـي تـقویـم جـولـیان فـقط حـوالـي الـسنة 300 بـاتـجاه نـهایـة 
اإلمـبراطـوریـة الـرومـانـیة الـغربـیة . و الـتغییر الـنهائـي فـي تـقویـم جـولـیان حـدث بـین 1917 & 1582 ( تـبعا لـلبلد ) عـندمـا 
اسـتخدمـت أدوات أكـثر إحـكامـا لـلسنة الشمسـیة لـوضـع طـریـقة جـدیـدة لتحـدیـد األیـام الـكبیسة ، و هـي طـریـقة مـا تـزال مسـتخدمـة 

الیوم .  

مـع بـقیة الـتأریـخ و تـثبیت إیـقاع األسـبوع هـذا الـمعیار یـسمى بـالـتقویـم الـغریـغوري أو بـبساطـة الـتقویـم الحـدیـث .وهـو یسـتخدم مـن 
قبل أكثریة سكان العالم : 

بـالـرغـم مـن تـعقیده فـإن الـتقویـم الحـدیـث یـسمح لـك بتحـدیـد یـوم األسـبوع لـتاریـخ مـعین فـي رأسـك . فـقط عـلیك تـنفیذ الخـطوات 
الست التالیة :  

خذ آخر رقمین من السنة وقسمها على أربعة مع طرح الكسور  1.

اجمع آخر رقمین من السنة  2.

اطرح واحد من أجل كانون الثاني أو شباط للسنة الكبیسة  3.

.4  2100s 1700 أوs 2000  و 4 من أجل أعوامs , 1600s أضف 6  من أجل أعوام

 1500s 1900 أوs 1800 و صفر من أجل أعوامs & 2200s 2  من أجل أعوام

اجمع یوم الشهر  5.

.6  . JFM AMJ JAS OND اجمع القیمة الرئیسیة للشهر و هي 146 036 025 144  من أجل

الـباقـي بـعد التقسـیم عـلى 7 یـعطي یـوم األسـبوع وفـق الـتقابـل 0-6-5-4-3-2-1 مـما یـعني األحـد – االثـنین – الـثالثـاء – األربـعاء 
– الخمیس – الجمعة – السبت .*  

مـتى تـبدأ فـي عـد الـسنوات فـإن هـذا أمـر اخـتیاري . أقـدم طـریـقة  غـیر مـرتـبطة بـبنى السـلطة السـیاسـیة المسـتخدمـة فـي الـیونـان 
الـقدیـمة ، عـندمـا كـانـت الـسنوات تـعد مـن أول األلـعاب األولـمبیة . اعـتاد الـناس عـلى الـقول ، مـثال أنـهم ولـدوا فـي أول سـنة مـن 
األولـمبیاد الـثالـث و العشـریـن . الحـقا السـلطات السـیاسـیة دامـا فـرضـت الـعد مـن سـنوات بـعض األحـداث الـمهمة فـصاعـدا . ** 

ربما إعادة طرح العد األولمبي هو أمر جدیر باالعتبار ؟  

أسماء الناس  

فـي الشـرق األقـصى ، مـثل كـوریـا Corea *** ، الیـاباـن أو الصـین أسمـاء العـائالت توـضعـ أماـم األسمـاء لألشخاص . مثال 
أول فـائـز یـابـانـي بـجازة نـوبـل فـي الـفیزیـاء كـان یـوكـاوا هـیدیـكي . فـي الـهند غـالـبا و لـكن لـیس دائـما ، لـیس هـناك اسـم لـلعائـلة ، فـي 
هـذه الـحاالت اسـم األب األول هـو المسـتخدم . فـي روسـیا اسـم الـعائـلة نـادرا مـا یسـتخدم فـي الـمحادثـة و اسـم أول أب هـو 

المستخدم .  

مـثال لـیف النـداو یـسمى بـلیف دایـفیدوفـیتش ( ابـن دیـفید ) بـاإلضـافـة لـذلـك فـإن الـنسخ بحـروف أخـرى لـیس قـیاسـیا و هـو یـختلف 
 Dostojewski ,  مـن بـلد آلخـر   ومـن تـقلید لـتقلید . مـثال یجـد الـمرء كـتابـة دویسـتوفـسكي مـكتوبـة بـأحـد األشـكال الـتالـیة
Dostoevskij , Dostoïevski & Dostoyevsky السـم الـشخص . فـي هـولـندا األسـماء الـرسـمیة ال تسـتخدم أبـدا ، كـل 

شخص له   

 ---

*تـذكـر الـنتیجة الـمتوسـطة لـلسنة الـحالـیة یـمكن أن تبسـط األشـیاء حـتى أكـثر خـاصـة نـظرا  الـتواریـخ , 10.10 ,8.8, 6.6 , 4.4
11.7 ,7.11 , 9.5, 12.12 و آخر یوم من شباط كلها تقع في نفس یوم األسبوع و هي نتیجة السنة المتوسطة زائد أربعة  



** العد الحالي للسنوات حدد في العصور الوسطى بوضع تاریخ تأسیس روما بالعام BCE 753  أو 753 قبل العصر 
الشائع / المشترك ، وبعدها العد للخلف بحیث أن سنوات BCE تتصرف تقریبا مثل األرقام السلبیة . لكن السنة 1 تلي 

مباشرة السنة BCE 1 : لیس هناك سنة صفر  

بعض المعاییر الموضوعة من قبل اإلمبراطوریة الرومانیة تشرح العدید من االختصارات في الكتاب: 

c هي اختصار ال تیني لكلمة circa تعني" تقریبا "  -

.i.e  اختصار ال تیني لكلمة id est تعني " أي أن "  -

.e.g اختصار ال تیني لكلمة exempli gratia  تعني "على سبیل المثال "  -

.ibid اختصار ال تیني لكلمة ibidem  تعني " في نفس المكان "  -

.inf اختصار ال تیني لكلمة infra تعني ( أنظر ) " أدناه"  -

.op اختصار ال تیني لكلمة opus citatum تعني " العمل المستشهد به "  -

.et al  اختصار ال تیني لكلمة et alii تعني " و آخرون"  -

بـالـمناسـبة ، idem تـعني " نـفس الشـيء " و passim تـعني " هـنا و هـناك " أو " فـي كـل مـكان " و الـعدیـد مـن 
الـمصطلحات المسـتخدمـة فـي الـفیزیـاء ، مـثل الـتردد ، الـتسارع ، السـرعـة ، الـكتلة ، الـقوة ، كـمیة الحـركـة ، الـعطالـة ، 
الـجاذبـیة و درجـة الحـرارة  مشـتقة مـن الـالتـینیة . فـي الـحقیقة یـقال أن لـغة الـعلم كـانـت التـینیة ألكـثر مـن ألـف عـام و 
فـي الـعصور الـرومـانـیة كـانـت الـمفردات الـالتـینیة مـع الـقواعـد الـالتـینیة ، و فـي الـعصور الحـدیـثة تـحولـت إلـى 
الـمفردات الـالتـینیة و الـقواعـد الـفرنسـیة ، وبـعدهـا لـفترة قـصیرة إلـى الـمفردات الـالتـینیة و الـقواعـد األلـمانـیة و بـعدهـا 

تغیرت إلى المفردات الالتینیة  ذات القواعد البریطانیة / األمریكیة .    

العددي من واحدات القیاس أیضا تعود لألزمنة الرومانیة و هي مشروحة في الملحق التالي . حتى السحر 
بالمصطلحات الفنیة  

الـالتـینیة كـما هـو مـبین فـي نـحت الـكلمات مـثل ' entropy'  ،  ' gyroscope ' أو 'proton ' یـعود لـألزمـنة 
الرومانیة ( مرجع 366 )  

*** Corea أجـبرت عـلى تـغییر كـتابـة اسـمها إلـى Korea مـن قـبل الـجیش الـیابـانـي ألن الـجنراالت ال یتحـملون أن 
یسبق اسم  Corea الیابان Japan في األبجدیة . وهذه لیست نكتة .   

شـبه رسـمیة و هـي االسـم الـذي یـسمى بـه . مـثال االسـم الـرسـمي الـمعطى لـ 'Gerard t' Hooft هـو Gerardus وفـي ألـمانـیا 
بعـض أسمـاء العـائالت لهـا كتـابةـ خاـصةـ . مثال Voigt تـلفظ 'Fohgt ' و فـي إیـطالـیا خـالل الـعصور الـوسـطى و الـنهضة ، كـان 
یـسمى الـناس بـأسـمائـهم األولـى مـثل مـایـكل أنـجیلو ، أو غـالـیلیو ، أو غـالـبا بـاالسـم األول إضـافـة إلـى االسـم الـثانـي الـشخصي الـذي 
لـم یـكن اسـم عـائـلتهم ،ولـكن یسـتخدم مـثل اسـم الـعائـلة ، مـثل نـیكلولـو تـارتـالـیا ، أو لـیونـاردو فـیبونـاتشـي . فـي رومـا الـقدیـمة ، االسـم 
 Tullius كـان  Cicero الـذي كـان یـعرف بـه الـناس عـادة هـو اسـمهم الـثانـي . و اسـم الـعائـلة كـان االسـم الـمتوسـط مـثال اسـم عـائـلة
و الـقانـون الـذي طـرح مـن قـبل Cicero   كـان بـالـتالـي یـعرف ' lex Tullia ' . فـي الـیونـان الـقدیـمة لـم یـكن هـناك أسـماء عـائـالت 

   Democritus و الناس كلن لدیهم فقط اسم واحد . في اللغة اإلنجلیزیة ، الشكل الالتیني لالسم اإلغریقي یستخدم مثل

اختصارات و تسمیات أو مفاهیم ؟ 

الجمل مثل الجمل التالیة هي منتقدة  في الفیزیاء الحدیثة :  



تـناقـض EPR فـي صـیغة Bohm  یـمكن ربـما أن تحـل بـاسـتخدام طـریـقة GRW ، بـمساعـدة  تـقریـب WKB لـمعادلـة 
شرودنجر .  

بـاسـتخدام مـثل هـذه الـمفردات الـطریـقة األفـضل هـي جـعل الـلغة غـیر مـفهومـة لـغیر الـمختصین . ( فـي الـحقیقة ، الجـملة ال مـعنى 
لـها ، ألن طـریـقة GRW زائـفة ) . قـبل كـل شـيء الجـملة تسـتخدم اخـتصارات وهـذا عـار . و فـوق كـل هـذا الجـملة تسـتخدم 
أسـماء أشـخاص لـتعبر عـن مـفاهـیم أي تسـتخدم تـسمیات . فـي األصـل الـتسمیات كـانـت تـضاف كـإشـادات بـاإلنـجازات الـبارزة . و 
الـیوم صـیاغـة قـوانـین جـدیـدة جـذریـا أو مـتحوالت أصـبح مسـتحیال تـقریـبا ، انـتشار الـتسمیات غـیر الـمفهومـة بـشكل مـتناقـص 

بثبات لألشخاص ببساطة یعكس الدافع غیر الفعال بشكل متزاید للشهرة .   

الـتسمیات هـي دلـیل عـلى نـقص خـیال الـعالـم . و نـحن نـتجنبها بـالـقدر الـممكن فـي مسـیرتـنا و نـعطي األسـماء الـشائـعة لـلمعادالت 
الـریـاضـیة أو الـكیانـات عـند اإلمـكان . أسـماء الـناس تسـتخدم بـعد ذلـك كـبدیـل عـن هـذه األسـماء . مـثال " مـعادلـة نـیوتـن فـي الحـركـة 
" ال تـسمى أبـدا " مـعادلـة نـیوتـن " و مـعادالت الـحقل ألینشـتایـن تسـتخدم بـدال مـن " مـعادالت أینشـتایـن " و مـعادلـة هـایـزنـبیرغ 

للحركة تستخدم بدال من معادلة هایزنبیرغ .  

لـكن بـعض االسـتثناءات ال بـد مـنها : بـعض الـمصطلحات فـي الـفیزیـاء الحـدیـثة لـیس لـها بـدیـل حـقیقي . ثـابـت بـولـتزمـان ، مـقیاس 
بـالنـك ، طـول مـوجـة كـومـبتون ، تـأثـیر كـازیـمیر ، و مجـموعـات الي هـي أمـثلة عـلى ذلـك . تـعویـضا عـن ذلـك الـكتاب یـتأكـد مـن 
أنـه یـمكنك الـبحث عـن تـعاریـف هـذه الـمفاهـیم بـاسـتخدام الفهـرس . بـاإلضـافـة لـذلـك الـكتاب یـحاول تـقدیـم قـراءة مـمتعة ( مـرجـع 
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الملحق(ب) 

الواحدات ، القیاسات و الثوابت 

القیاسات هي مقارنات مع المعاییر . المعاییر تستند للواحدات  و العدید من جمل الواحدات  یتم استخدامها في كل العالم . 

كثـر هذـه المـعاییـر تعـطي القـوة للـمنظمة المـسؤولةـ عنـها . مثـل هذـه القـوة یمـكن أن یسـاء استـخدامهـا وهذـه هيـ الحـالةـ الیـوم مثال 
فـي صـناعـة الـحاسـب و لـم یـكن األمـر كـذلـك فـي الـماضـي الـبعید , الحـل هـو نـفسه فـي كـال الـحالـتین : نـظم مـعیار مسـتقل و شـامـل . 
مـن أجـل واحـدات الـقیاس ، هـذا حـدث فـي الـقرن الـثامـن عشـر:  مـن أجـل تـجنب سـوء االسـتخدام مـن قـبل الـمؤسـسات الـمسؤولـة / 
السـلطویـة ، إلزالـة الـمشاكـل الـمتعلقة بـالـمعایـیر الـمختلفة ، الـمتغیرة و غـیر الـمتكررة   و هـذه لـیس مـزحـة – لتبسـیط جـمع 
الـضرائـب و جـعلها أكـثر عـدال ، فـإن مجـموعـة مـن الـعلماء ، السـیاسـیین و االقـتصادیـین اتـفقوا عـلى مجـموعـة مـن الـواحـدات .                 

و هي تعرف بالنظام الدولي للواحدات و یختصر SI   و یعرف من قبل معاهدة دولیة ، اتفاقیة المتر .  

الـواحـدات یـحتفظ بـها مـن قـبل مـنظمة دولـیة / الـمؤتـمر الـعام لـألوزان و الـمقایـیس ، و مـنظماتـه الـتابـعة لـه ، الـلجنة الـدولـیة 
لـلوزان و الـمقایـیس و الـمكتب الـدولـي لـألوزان و الـمقایـیس (BIPM ) وكـلها نـشأت فـي أزمـة تـمامـا قـبل الـثورة الـفرنسـیة 

( مرجع 368)      

  SI وحدات



كـل وحـدات SI مـكونـة مـن وحـدات أسـاسـیة ، الـتي تـعاریـفها الـرسـمیة مـترجـمة مـن الـفرنسـیة إلـى اإلنجـلیزیـة ومـعطاة فـیما یـلي مـع 
تواریخ صیاغتها :  

الـثانـیة هـي الـفترة مـن 770 631 9192 فـترة إلشـعاع مـوافـق لـالنـتقال لمسـتویـین فـائـقة الـدقـة لـلحالـة األرضـیة لـذرة •
السیزیوم 133 ( 1967 ) *  

المتر هو طول مسار یقطعه الضوء في الخالء خالل زمن یبلغ 458 792 1/299 من الثانیة ( 1983) *  •

الكیلوغرام هو وحدة الكتلة و تساوي إلى كتلة الكیلوغرام النموذجي األولي ( 1901)* •

األمـبیر هـو تـیار ثـابـت الـذي إذا سـرى فـي نـاقـلین مسـتقیمین مـتوازیـین بـطول منتهـي ، بـمقطع عـرضـي مـهمل ووضـعا •
عـلى مـسافـة مـتر واحـد فـیما بـینهما فـي الـخالء ، سـینتج بـین هـذیـن الـناقـلین قـوة تـساوي 7-2.10 نـیوتـن لـكل مـتر طـول        

 *( 1948 )

الـكلفین ، واحـدة درجـة الحـرارة الـثیرمـودیـنامـیكیة ، و نسـبتها 1/273.16 مـن درجـة الحـرارة الـثیرمـودیـنامـیكیة •
لنقطة الماء الثالثیة (1967 ) *  

الـمول هـو مـقدار الـمادة لجـملة الـذي یـحتوي عـدد مـن الـمكونـات بـقدر عـدد الـذرات الـموجـودة فـي 0.012 كـیلوغـرام •
من الكربون 12 ( 1971)*  

الـشمعة هـي الشـدة الـضوئـیة فـي اتـجاه مـعین لـمنبع الـذي یـصدر إشـعاع وحـید الـلون بـتردد 540.1012 هـرتـز و لـه شـدة •
إشعاع في ذلك االتجاه تساوي (1/683 ) وات لكل ستیرادیان ( 1979 ) *  

نـالحـظ أن كـال مـن واحـدات الـزمـن و الـطول مـعرفـة بـخواص مـعینة لـمثال قـیاسـي للحـركـة ، وهـي الـضوء . بـمعنى 
آخر ، المؤتمر العام لألوزان و المقاییس یبین أن قیاس الحركة هو مطلب مسبق لتعریف و إنشاء الزمن و الفراغ  

الحـركـة هـي أسـاسـیة فـي كـل مـالحـظة و كـل قـیاس . و بـالـمناسـبة اسـتخدام الـضوء فـي الـتعاریـف مـقترح مـنذ 1827 
من قبل جاك بابینیه . ** 

مـن هـذه الـواحـدات األسـاسـیة كـل الـواحـدات األخـرى تـعرف بـالـضرب و التقسـیم . بـالـتالـي واحـدات SI تـملك الـخواص 
التالیة : 

واحـدات SI  تـشكل جـملة بـدقـة أحـدث مـا یـكون : كـل الـواحـدات مـعرفـة بـإحـكام أعـلى مـن إحـكام الـقیاسـات المسـتخدمـة •
عـادة . أیـضا إحـكام الـتعاریـف یـتم تحسـینه بـشكل مـنتظم . و االرتـیاب النسـبي الـحالـي لـتعریـف الـثانـیة هـو حـوالـي     
14-10 و لـلمتر حـوالـي 10- 10 و الـكیلو غـرام حـوالـي 9-10 و لـألمـبیر 7-10 و لـلمول أقـل مـن 6-10 و لـلكلفین 10-6 

و للشمعة 10-3 . 

واحـدات SI تـشكل جـملة مـطلقة : كـل الـواحـدات مـعرفـة بـحیث أنـه یـمكن تـكرارهـا فـي كـل تجهـیزات مـخبریـة مـناسـبة •
بـشكل مسـتقل و بـإحـكام عـالـي . و هـذا یـجنب الـكثیر مـن إمـكانـیة سـوء االسـتخدام مـن قـبل الـمنظمة الـواضـعة لـلمعیار  
( الـكیلوغـرام ، مـا یـزال مـعرف بـمساعـدة مـصطنعة جـمیلة ،هـي آخـر اسـتثناء لهـذا الشـرط ، الـبحث الـواسـع جـاري 
إلزالـة هـذه الـحقائـق الـمصطنعة مـن الـتعریـف – سـیأخـذ هـذا الـسابـق الـدولـي بـضع سـنین أخـرى . و هـناك طـریـقتین : 
!  . األول یـمكن أن یـتحقق فـي الـبلورات مـثل الـبلورات الـمصنوعـة مـن السـیلیكون الـنقي  عـد الجسـیمات ، أو تـثبیت 

! مثل عالقة  طول موجة بروغلي أو تـأثیر جوزیفسون)    .  و األخیرة باستخدام أي عالقة تظهر فیها  

إن واحـدات SI   تـشكل نـظامـا عـملیا : الـواحـدات األسـاسـیة هـي مـقادیـر لـكمیات یـومـیة . و الـواحـدات المسـتخدمـة •
بـشكل مـتكرر لـها اسـماء قـیاسـیة و اخـتصارات . الـقائـمة الـكامـلة تـشمل سـبعة واحـدات أسـاسـیة الـتي أعـطیت لـلتو و 

الواحدات اإلضافیة ، هي واحدات مشتقة وواحدات مقبولة  

إن  الـواحـدات   SIاإلضـافـیة هـما اثـنتین : واحـدة الـزاویـة ( المسـتویـة) و تـعرف بـأنـها نسـبة الـقوس لـنصف الـقطر 
وهـي الـرادیـان  (rad)  ، ومـن أجـل الـزوایـا الـمجسمة تـعرف بـانـها نسـبة الـمساحـة الـمحتواة بـالـزاویـة إلـى مـربـع نـصف 

 . ( sr) لقطر و الوحدة هي ستیرادیان

الواحدات المشتقة ذات السماء الخاصة في كتابتها باإلنجلیزیة الرسمیة أي بدون أحرف كبیرة و تشدید هي :  

   



 ---

*الـرمـوز الـموافـقة هـي s , m , kg ,A ,K , mol & cd . الـنموذج األولـي الـدولـي لـلكیلوغـرام هـو أسـطوانـة مـن الـبالتـین – 
اإلیـردیـوم مـحفوظـة فـي BIPM فـي سـیفر فـي فـرنـسا ( صـفحة 100 )، مـزیـد مـن الـتفاصـیل حـول مسـتویـات ذرة السـیزیـوم عـد 
إلـى كـتاب حـول الـفیزیـاء الـذریـة . إن مـقیاس السـیلزیـوس لـدرجـة الحـرارة θ یـعرف بـأنـه θ/°C = T /K – 273.15 ، الحـظ 
الـفرق الـصغیر فـي الـرقـم الـذي یظهـر فـي تـعریـف الـكلفین . إن SI أیـضا یـنص عـلى : " عـندمـا یسـتخدم الـمول ، فـإن الـكیانـات 
االبـتدائـیة / األولـیة یـجب أن تحـدد و یـمكن أن تـكون ذرات ، جـزیـئات ، شـوارد ، إلـكترونـات ، جسـیمات أخـرى أو مجـموعـات 
محـددة مـن مـثل هـذه الجسـیمات . فـي تـعریـف الـمول ،  یـفهم أن ذرات الـكربـون 12 غـیر متحـدة ، عـند الـراحـة و فـي  حـالـتها 
األرضـیة . و فـي تـعریـف الـشمعة فـإن تـردد الـضوء یـقابـل nm 555.5 أي الـلون األخـضر حـوالـي طـول الـموجـة الـذي تـكون فـیه 

العین أكثر حساسیة .  

**جاك بابینیه ( ولد في لوسینیان 1794 و توفي في باریس 1874 ) فیزیائي ، نشر أعمال مهمة في البصریات . 

نـالحـظ أن كـل الـتعاریـف لـلواحـدات ، فـإن الـكیلوغـرام فـقط یظهـر فـقط فـي قـوة 1 ، 0 و 1- . هـل یـمكنك تحـدیـد السـبب ؟ ( تحـدي 
728s ) . إن واحـدات SI غـیر الـمقبولـة هـي الـدقـیقة ، الـساعـة ، الـیوم ( لـلزمـن ) ، الـدرجـة π /10 800 rad = °1 ، الـثانـیة 

π /648 000 rad = ''1  ( للزوایا ) ، اللتر و الطن . كل الواحدات األخرى یجب تجنبها .  

المختصراالسمالمختصراالسم
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سیمنس 
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كل واحدات SI تجعل أكثر عملیة بإدخال السماء المعیاریة و المختصرات لقوى من عشرة و هذا ما یعرف بالسوابق : * 

واحـدات SI تـشكل جـملة كـامـلة : هـي تـغطي بـشكل مـنهجي المجـموعـة الـكامـلة مـن الـقیم الـقابـلة لـلقیاس فـي •
الفیزیاء .أیضا هي تثبت الواحدات من أجل كل العلوم أیضا . 

 ----

*بـعض هـذه األسـماء هـي مـخترعـة ( الـیوكـتو تـبدو مـشابـهة لـلكلمة الـالتـینیة octo " ثـمانـیة " ، الـزیـبتو تشـبه الـكلمة الـالتـینیة 
! تـعني سـتة أضـعاف     ، ! yotta ، septum و zetta تشـبهها و exa & peta تسـیه الـكلمات اإلغـریـقیة 
و خـمسة أضـعاف / أمـثال ، و الـمختصرات غـیر الـرسـمیة مـشابـهة لـلكلمات الـالتـینیة الـمعبرة عـن تـسعة ، عشـرة ، أحـد عشـر ، 
 " femten مـن femto ثـمانـي عشـر " و " atten  مـن atto ) و اثـنا عشـر ) وبـعضها هـي مـن الـدانـماركـیة / الـنرویـجیة
  nanus عشـرة " ، مـن" decem مـائـة " ، مـن " centum ألـف " ، مـن " mille خـمسة عشـر ) و بـعضها مـن الـالتـینیة ( مـن
! تـعني صـغیر ،  " قـزم" .وبـعضها مـن اإلیـطالـیة ( مـن piccolo تـعني صـغیر ) ، بـعضها مـن الـیونـانـیة ( مـیكرو مـن 
 ! ! تـعني ألـف ، مـیغا مـن  ! تـعني مـائـة ، kilo  مـن  ! تـعني عشـرة ، hecto مـن     ،  deca-deka

! تعني فائق الضخامة )   ! تعني عمالق ، تیرا من   تعني كبیر ، جیغا من 

تـرجـم : لـقد عـلقت فـي زحـمة السـیر بـحیث احـتجت إلـى مـیكرو قـرن لـمدة بـیكو بـار ثـانـیة و اسـتهالك وقـود  سـیارتـي الـمتوسـط 
 (   729 e تحدي ) . كان ضخما : لقد كان عشري میللي متر مربع

واحـدات SI تـشكل جـملة عـالـمیة / شـامـلة  : یـمكن أن تسـتخدم فـي الـمهن ، فـي الـصناعـة ، فـي الـتبادل الـتجاري ، فـي •
البیت ، في التعلیم و في البحث . و هي یمكن حتى أن تستخدم من قبل  حضارات خارج األرض إذا وجدت  

 واحـدات SI تـشكل جـملة مـتوافـقة مـع ذاتـها : الجـداء أو بـاقـي الـقسمة لـواحـدتـین مـن واحـدات SI هـو أیـضا واحـدة مـن •
واحدات SI وهذا یعني من حیث المبدأ نفس المختصر أي SI یمكن أن یستخدم لكل واحدة  

واحـدات SI لیسـت فـقط  المجـموعـة الـممكنة الـتي تـحقق كـل هـذه الشـروط و لـكن هـي الجـملة الـوحـیدة الـقائـمة الـتي  تـحققها * فـي 
المسـتقبل الـقریـب ، تخـطط BIPM  إلعـادة تـدقـیق واحـدات SI بـاسـتخدام مخـطط مـكعب الـفیزیـاء الـمبین فـي الـشكل 1 ( صـفحة 

  .   , e , k & NA 8 ) وهذا سیتحقق بالتثبیت باإلضافة إلى قیم c & Kcd و أیضا قیم  

 ! إن القیم المقترحة هي : 

 . !

االسمالقوةاالسمالقوةاالسمالقوةاالسمالقوة

  101

 102

 103

 106

 109

 1012

1015

 de – دیكا

 h – هكتو

  k – كیلو

  M – میغا

   G – جیغا

  T – تیرا

P – بیتا

  10-1

 10-2

 10-3

 10-6

 10-9

 10-12

10-15

 d – دیسي

 c – سنتي

 m – میللي

 µ – میكرو

   n – نانو

  p –  بیكو

f – فیمتو

  1018

 1021

 1024

غیر رسمیة 

 1027

 1030

 1033

1036

 E –  إكسا

 Z –  زیتا

 Y – یوتا

   X – إكسنتا

  W –  ویكتا

 V – فیندیكتا

U – یودیكتا

  10-18

 10-21

 10-24

مرجع 370 

 10-27

 10-30

 10-33

10-36

 a – أتو

 z – زبتو

 y –  یوكتو

   x – كسننو

  w –  ویكو

 v – فیندیكو

u - أودیكو



تـعریـف الـثانـیة سـیتم االحـتفاظ بـه ، مـن أجـل تـجنب اإلحـكام الـمنخفض لـكل الـقیاسـات الـمعروفـة لـ G . و تـفاصـیل هـذا المسـتقبل 
                                                           www.bipm.org/en/measurement-units/new-si فــــي  واردة  الـــــــــــــــــــجــــدیــــدة   SI لـ  

  www.bipm.org/utils/pdf/si-brochure-draft-2016.pdf  و

معنى القیاس  

كـل قـیاس هـو مـقارنـة مـع مـعیار . بـالـتالـي أي قـیاس یـتطلب مـادة لـتحقیق الـمعیار ( حـتى مـعیار السـرعـة ) و اإلشـعاع لـتحقیق 
الـمقارنـة ( تحـدي  لـتحقیق الـمقارنـة ( تحـدي 730e ) . مـبدأ الـقیاس بـالـتالـي یـفترض أن الـمادة و اإلشـعاع مـوجـودة و یـمكن 

فصلهما بوضوح عن بعضهما البعض .  

كـل قـیاس یـنتج نـتیجة قـیاس . بـالـتالـي كـل قـیاس یـقتضي تخـزیـن الـنتیجة . عـملیة الـقیاس بـالـتالـي تـقتضي أن الـوضـع قـبل و بـعد 
القیاس یمكن تمییزه . و بمعنى آخر ، كل قیاس هو عملیة غیر عكوسة .  

كل قیاس هو عملیة . و بالتالي كل قیاس یأخذ قدرا معینا من الوقت و قدرا معینا من الفراغ .  

كل هذه الخواص للقیاسات بسیطة و لكنها مهمة . انتبه  عندما یحاول أحد إنكارها .  

فضول و تحدیات مرحة حول الواحدات  

إن عدم استخدام واحدات  SI یمكن أن یكون مكلفا في عام 1999 فقدت ناسا قمرا صناعیا بسبب أن بعض مبرمجي 
البرمجیات استخدموا واحدات محلیة بدال  واحدات  SI في جزء من البرنامج .  و نتیجة استخدام األقدام بدال من األمتار 

فإن قمر الدوران حول المریخ الستقصاء مناخه تحطم في على الكوكب بدال من أن یدور حوله ، و الخسارة كانت حوالي 
مائة ملیون یورو.*  

 *  *

 ---

*بـعیدا عـن الـواحـدات الـدولـیة ، هـناك أیـضا واحـدات محـلیة و أكـثر الـواحـدات المحـلیة الـتي مـا تـزال تسـتخدم هـي مـن الـعصر  
الـرومـانـي . الـمیل یـأتـي مـن milia passum   الـذي یسـتخدم ألـف خـطوة ( مـضاعـفة ) طـول كـل مـنها mm 1480 ، و الـیوم 
unica/ 1852 . الـبوصـة تـأتـي مـن m الـمیل الـفضائـي كـما تـم تـعریـفه بـأنـه دقـیقة مـن قـوس سـطح األرض یـعرف بـأنـه تـمامـا
onzia ( جـزء مـن اثـني عشـر – هـي اآلن قـدم ) الـرطـل ( مـن pondere ، یـزن ) یسـتخدم كـترجـمة لـلیبرة – مـیزان – و الـذي 
هـو أصـل اخـتصاره lb . حـتى عـادة الـعد بـالـدزیـنات بـدال مـن العشـرات هـي مـن أصـل رومـانـي . و هـذه و كـل  الـوحـدات األخـرى 
الـمضحكة مـثل الجـملة الـتي كـل الـواحـدات فـیها تـبدأ بـ ' f '  و الـتي تسـتخدم furlong/fortnight كـواحـدة للسـرعـة هـي اآلن 

  . SI تعرف رسمیا كمضاعفات لواحدات

الـثانـیة ال تـقابـل 400 86 /1  جـزء مـن الـیوم بـعد اآلن بـالـرغـم مـن أنـها كـانـت كـذلـكم فـي عـام 1900 ، األرض اآلن تسـتغرق 
حـوالـي 86.400.002 فـي دروتـها بـحیث أن خـدمـة  دوران األرض الـدولـیة یـجب أن تـدخـل بـانـتظام الـثانـیة الـكبیسة الـتي تـضمن 
أن الـشمس فـي أعـلى نـقطة لـها فـي الـسماء فـي تـمام الـساعـة الـثانـیة عشـر ** و الـزمـن الـمعرف بهـذا الـشكل هـو إحـداثـیات الـزمـن 
الـعالـمي ، و سـرعـة دوران األرض أیـضا تـتغیر بـانـتظام مـن یـوم آلخـر ، بسـبب الـطقس و السـرعـة الـوسـطیة لـلدوران حـتى 
تـتغیر مـن الشـتاء لـلصیف بسـبب الـتغیرات فـي الـقلنسوة الجـلیدیـة الـقطبیة و بـاإلضـافـة لـذلـك الـتناقـص الـمتوسـط مـع الـزمـن ، بسـبب 
االحـتكاك الـناتـج عـن الـمد و الجـزر . مـعدل إدخـال الـثوانـي الـكبیسة بـالـتالـي هـو أعـلى مـن مـرة كـل 500 یـوم و هـذا لـیس ثـابـت مـع 

الزمن . 

http://www.bipm.org/en/measurement-units/new-si
http://www.bipm.org/utils/pdf/si-brochure-draft-2016.pdf


 *  *  

             500s الـساعـة األكـثر إحـكامـا الـتي بـنیت قـط بـاسـتخدام األمـواج الـمیكرویـة لـها اسـتقرار یـبلغ 16-10 خـالل وقـت الـتشغیل  مـدة
( مـرجـع 371  )  و  لـفترات أطـول مـن الـزمـن ، فـإن الـقیمة الـقیاسـیة فـي عـام 1997 كـانـت حـوالـي 15-10 وكـلن الـقیم حـوالـي 
17-10 یـبدو ضـمن مـطال الـتكنولـوجـیا ( مـرجـع 372 ) . إن إحـكام الـساعـات محـدود بـأزمـنة الـقیاس الـقصیرة ، و مـن أجـل أزمـنة 

قـیاس طـویـلة بـواسـطة االنـزیـاحـات ، أي بـواسـطة تـأثـیرات األنـظمة .إن مـنقطة أعـلى اسـتقرار تـعتمد عـلى نـوع الـساعـة ،و عـادة 
تـقع  بـین 1ms و مـن أجـل الـساعـات الـضوئـیة و s 5000 لـلمیزرات . الـنجوم الـنابـضة هـي الـنوع الـوحـید مـن الـساعـات الـذي 
مـن أجـله هـذه الـمنطقة غـیر مـعروفـة بـعد و بـالـتأكـید یـقع عـند أكـثر مـن عشـریـن سـنة ، و هـو الـزمـن الـمنقضي وقـت الـكتابـة مـنذ 

اكتشافها .  

 *  *  

الثوابت األساسیة المقاسة بشكل أقل إحكاما للفیزیاء هي ثابت الجاذبیة G و ثابت االقتران القوي sα . حتى المعلوم بشكل 
أقل إحكاما هو عمر الكون و كثافته ( أنظر الجدول 60 ) . ( مرجع 463 ) . 

 *  *  

إن إحكام قیاسات الكتلة لألجسام الصلبة بواسطة محدود بمثل هذه التأثیرات البسیطة مثل امتصاص الماء . هل یمكنك تقدیر 
 ( 731s تحدي ) كتلة طبقة وحیدة من الماء – طبقة بسماكة جزیئة واحدة – على معدن بوزن كیلو غرام واحد ؟

 *  *  

                          cal في األلفیة الماضیة ، فإن الطاقة الحراریة كان یتم   قیاسها باستخدام واحدات الكالوري / الحریرة  المكتوبة بالشكل
و إن الحریرة الواحدة  هي  الطاقة الالزمة لتسخین غرام واحد من الماء درجة كلفین واحدة . و لعمل اضطراب فإن كیلو 

كالوري واحد kcal 1  غالبا یكتب بالشكل Cal 1 ( أیضا یمكن للمرء الحدیث عن كالوري  كبیرة وصغیرة ) . قیمة 1 
 . 4.1868 kJ هي  kcal

 *  *  

واحدات SI معتمدة للبشر : قیم ضربات القلب ، الحجم البشري ، الوزن البشري ،  

 ---

*هذه القصة هي قدیمة و لكن مزیفة عن أسطورة تدعي أن فقط ثالثة بلدان في العالم ال تستخدم واحدات SI : لیبریا ، 
الوالیات المتحدة و میانمار .  

**إن موقعهم على اإلنترنت hpiers.obspm.fr  یعطي مزید من المعلومات حول تفاصیل هذه اإلضافات كما 
  .BIPM وهو موقع  www.bipm.fr و هو أحد مواقع اإلنترنت العسكریة المفیدة أنظر أیضا maia.usno.navy.mil

                    SI درجة الحرارة البشریة ، و المادة البشریة  بما ال یزید  عن زوج مرتبة القیمة قرب قیمة الواحدة . بالتالي واحدات
( تقریبا) تؤكد أن بروستاغوراس قال منذ 25 قرن خلت أن اإلنسان هو مقیاس لكل األشیاء .  

 *  *  

بهض الواحدات مالئمة بشكل سيء للبشر . الواحدة األكثر غرابة هي قیاس األحذیة S و هو عدد صرف محسوب بالشكل 

http://www.bipm.fr


  

 !

حیث l طول القدم و طول التصحیح یعتمد على الشركة الصانعة . باإلضافة لذلك فإن عالقة الدول اإلنكلوساكسونیة غیر 
صالحة للنساء و األطفال ، حیث أول عامل یعتمد ألسباب تسویقیة على كل من الشركة الصانعة و القیاس نفسه . و إن 

معیار ISO من أجل قیاس األحذیة یشترط ، بشكل طبیعي ، استخدام طول القدم بالمیلیمتر .  

 *  *  

إن جدول سوابق واحدات SI  یغطي 72 مرتبة من القیمة . كم سیلزم مزید من السوابق اإلضافیة ؟ حتى القائمة الموسعة 
ستشمل فقط جزءا صغیرا من المجال الالنهائي من االحتماالت . هل سیقوم المؤتمر العام لألوزان و القیاسات بأن یمضي 

  ( 732s تحدي ) ؟ لماذا ؟ SI لألبد في تعریف عدد النهائي من سوابق

 *  *  

في القرن الحادي و العشرین فإن صناعة النسیج تستخدم ثالثة أنظمة قیاس للتعبیر عن نعومة الخیط . و كل الثالثة تستخدم 
كثافة الكتلة الخطیة m/l . و النظام الدولي یستخدم واحدة tex = 1g/km 1 . النظام اآلخر الخاص بالحریر و المستخدم لـ 
Denier كواحدة :  den =1/9g/km 1 . و النظام الثالث یستخدم واحدة تسمى العدد اإلنجلیزي  المعرف بأنه عدد اللفات 
من القطن التي تزن رطل واحد . و هنا اللفة / الشلة هي 7 طوق leas . إن اللي هو 120  یاردة و الیاردة هي ثالثة أقدام 
باإلضافة لذلك العدد المعرف للشلل یختلف من أجل القطنیات و یختلف ثانیة من أجل الصوف و باإلضافة لذلك فإنه یعتمد 

على طریقة المعالجة للصوف . القراءة حول واحدات النسیج یجعل كل  عرض كومیدي یبدو ممال بالمقارنة .  

 *  *  

الفیلسوف الفرنسي فولتیر بعد لقائه مع نیوتن نشر قصة اآلن هي شهیرة بأن االرتباط بین سقوط األجسام و حركة القمر 
اكتشف من قبل نیوتن عندما رأى تفاحة تسقط من شجرة . بعد أكثر من قرن من ذلك تماما قبل الثورة الفرنسیة فإن لجنة من 
العلماء قررت أن تأخذ واحدة القوة بإحكام القوة المطبقة من قبل الجاذبیة على تفاحة قیاسیة و تسمیها باسم العالم اإلنجلیزي. 

بعد دراسة واسعة وجد أن كتلة التفاحة القیاسیة كان g 101.9716  ووزنها سمي نیوتن واحد . ومنذ ذلك الحین الزوار 
للمتحف في سیفر قرب باریس كانوا قادرین على اإلعجاب بالمتر القیاسي و الكیلو غرام القیاسي و التفاحة القیاسیة * 

 ---

 كي نكون واضحین ، هذه نكتة حیث ال یوجد تفاحة قیاسیة . ال إنها بست نكتة حیث أن مالكي العدید  من بساتین التفاح  

اإلحكام و دقة القیاسات 

القیاسات هي أساس الفیزیاء و كل قیاس فیه خطأ . األخطاء ناتجة عن نقص اإلحكام ، أو نقص الدقة . و اإلحكام یعني   

مقدار تكرار النتیجة عند تكرار القیاس ، الدقة هي الدرجة التي تقابل بها النتیجة القیمة الفعلیة .  



نقص اإلحكام ناتج عن األخطاء العرضیة / غیر المقصودة أو العشوائیة ، و هي تقاس بشكل أفضل باالنحراف المعیاري ، 
عادة یرمز له بـ σ و یعرف بالشكل :  

 !

 ( 733s تحدي ) ( ؟  n في العالقة بدال من n-1 هل یمكن أن تتخیل لماذا یستخدم )  xi حیث  متوسط القیاسات

من أجل أكثر التجارب فإن توزع القیاسات یمیل ألن یكون توزع طبیعي ، أیضا یعرف بالتوزع الغوصي متى كان عدد 
القیاسات یزداد . التوزیع المبین في الشكل 302 یوصف بالعالقة  : 

 !

  2.35 σ لـالنحـراف الـمعیاري أیـضا یـعرف بـالـتفاوت / الـتبایـن . مـن أجـل الـتوزیـع الـغوصـي لـقیم الـقیاس ، یـكون σ2  إن الـمربـع
 . ( 734e تحدي )  هوالعرض الكامل عند نصف القیمة األعظمیة

إن نـقص الـدقـة هـو نـاتـج عـن األخـطاء الـنظامـیة / الـمنهجیة عـادة هـذه یـمكن تـقدیـرهـا فـقط . و هـذا الـتقدیـر غـالـبا یـضاف لـألخـطاء 
الـعشوائـیة إلنـتاج الخـطأ التجـریـبي الـكلي ، فـي بـعض األحـیان یـعرف بـاالرتـیاب الـكلي ( الـمرجـع ( الـمرجـع 374). والخـطأ 

النسبي أو االرتیاب هو النسبة بین الخطأ و القیمة المقاسة .    

مـثال قـیاس احـترافـي سـیعطي نـتیجة مـثل m (6 ) 0.312 . الـعدد بـین قـوسـین هـو االنحـراف الـمعیاري σ بـواحـدات األرقـام 
األخـیرة . كـما بـینا أعـاله ، یـفترض الـتوزیـع الـغوصـي لـنتائـج الـقیاس . بـالـتالـي قـیمة   m (6 ) 0.312 تـقتضي أن الـقیمة الـفعلیة 

یتوقع أن تقع بین :  

-  0.312±0.006 m 1 باحتمال %68.3 وبالتالي في هذا المثال هي ضمنσ ضمن

-  0.312±0.012 m 2 باحتمال %95.4 وبالتالي في هذا المثال هي ضمنσ ضمن

-  0.312±0.018 m 3 باحتمال %99.73 وبالتالي في هذا المثال هي ضمنσ ضمن

-  0.312±0.024 m 4 باحتمال %99.9937 وبالتالي في هذا المثال هي ضمنσ ضمن

-  0.312±0.030 m 5 باحتمال %99.99943 وبالتالي في هذا المثال هي ضمنσ ضمن

-  0.312±0.036 m 6 باحتمال %999 99.999 وبالتالي في هذا المثال هي ضمنσ ضمن

-  0.312±0.041 m 7 باحتمال %74 999 999 99.999 وبالتالي في هذا المثال هي ضمنσ ضمن

( تحدي 736s  ) هل األرقام السابقة صحیحة ؟  

 ---

فـي بـریـطانـیا و فـي الـوالیـات المتحـدة یـدعـون الـنزاهـة بـإعـادة غـرس الشجـرة األصـلیة الـتي اسـتبصر عـندهـا نـیوتـن .              
( الـمرجـع 373 ) . إن اخـتبارات DNA قـد أجـریـت حـتى التـخاذ الـقرار حـول إذا مـا كـان كـل هـذا أتـى مـن نـفس 

الشجرة . و النتیجة كانت بالتأكید أن الشجرة في MIT  على عكس الشجرة البریطانیة ، هي زائفة .  



 !

الشكل 302 التجربة المحكمة و توزیع قیاساتها . اإلحكام یكون عالي إذا كان عرض التوزیع ضیق ، و الدقة عالیة إذا كان 
مركز التوزیع متفق مع القیمة الفعلیة 

الحـظ أن االنحـرافـات الـمعیاریـة  لـها رقـم واحـد ، عـلیك أن تـكون خـبیرا عـالـمیا لتسـتخدم اثـنین ، و أبـله لتسـتخدم أكـثر . و إذا لـم 
یعطى أي انحراف معیاري یفترض أنه یساوي (1 ) . و بالنتیجة  بین المحترفین km & 1000 m 1 لیسا نفس الطول . 

مـا الـذي یحـدث لـألخـطاء عـندمـا قـیاس قـیمتین A & B یجـمعان أو یـطرحـان ؟ إذا كـانـت كـل الـقیاسـات مسـتقلة  - أو غـیر 

! و مـن أجـل الجـداء أو النسـبة  مـترابـطة – فـإن االنحـراف الـمعیاري للمجـموع و الـفرق یـعطى بـالـشكل 

!  حــیث ρ حــدود تــمثل االنحــرافــات  لــلقیمتین الــمقاســتین غــیر الــمترابــطتین C & D الــنتیجة هــي   
المعیاریة النسبیة .  

  ( 737 s تحدي ) 0.3 : ما هي قیمة السرعة المقاسة ؟ s افترض أنك تقیس جسما یتحرك لمتر واحد في

حدود اإلحكام  

مـا حـدود الـدقـة و اإلحـكام ؟ لـیس هـناك طـریـقة مـن حـیث الـمبدأ لـقیاس مـسافـة x بـإحـكام أعـلى مـن 61 رقـم ، ألنـه فـي الـطبیة 

! . ( هـل هـذه النسـبة أیـضا صـالـحة لـلقوة  النسـبة بـین أكـبر و أصـغر طـول مـقاس هـو 
أو الحجـم ؟) ( تحـدي  ( تحـدي 738e ) . فـي المجـلد الـنهائـي لـكتابـنا دراسـات الـساعـات و قـضبان الـمتر تـقوي هـذا الـنظري ؟              

( مجلد  VI ، صفحة 93 ) .  

لـكن لـیس مـن الـصعب اسـتنتاج مـزیـد مـن الحـدود الـعملیة الـصارمـة . ال یـوجـد آلـة یـمكن تـخیلها تسـتطیع قـیاس كـمیات بـإحـكام 
أعـلى مـن قـیاس قـطر األرض ضـمن أصـغر طـول مـقاس ، حـوالـي m 19-10 أي هـذا حـوالـي 26  رقـم لـإلحـكام . و بـاسـتخدام حـد 
أكـثر واقـعیة الـبالـغ آللـة بـقیاس m 1000 یـقتضي حـد مـن 22 رقـم / خـانـة . ذا كـما هـو مـتوقـع أعـاله ، قـیاسـات الـزمـن فـعال تـحقق 
17 خـانـة مـن اإلحـكام فـإنـها قـرب الحـد الـعملي ، ألنـه بـعیدا عـن الـقیاس ، لـیس هـناك قـید عـملي إضـافـي : الـكلفة . فـي الـحقیقة 

الخانة اإلضافیة في إحكام القیاس غالبا تعني خانة إضافیة في كلفة التجهیزات .   

الثوابت الفیزیائیة  

فـي الـفیزیـاء الـمالحـظة الـعامـة تسـتنتج مـن الـمالحـظة األسـاسـیة . بـالـنتیجة الـعدیـد مـن الـقیاسـات یـمكن اسـتنتاجـها مـن الـقیاسـات 
األكثر أساسیة . القیاسات األكثر أساسیة هي تلك العائدة للثوابت الفیزیائیة . 

الجـداول الـتالـیة تـعطي أفـضل الـقیم الـعالـمیة ألكـثر الـثوابـت الـفیزیـائـیة أهـمیة و خـواصـها الجسـیمات – فـي واحـدات SI و فـي 
بـعض الـواحـدات الـشائـعة أیـضا – كـما نشـرت فـي الـمراجـع الـقیاسـیة ( الـمرجـع 375 ) . الـقیم هـي مـتوسـطات عـالـمیة ألفـضل 
الـقیاسـات الـتي تـمت حـتى اآلن . و كـما هـو ومـعتاد فـإن األخـطاء التجـریـبیة الـتي تـتضمن الـعشوائـیة و األخـطاء الـنظامـیة 



الـمقدرة ، مـعبر عـنها بـإعـطاء االنحـراف الـمعیاري فـي آخـر األرقـام . و فـي الـحقیقة وزراء كـل مـن األعـداد فـي الجـداول الـتالـیة 
هناك قصة طویلة تستحق أن تروى ولكن لیس هناك مجال كاف لذلك ( مرجع 376 )  

مـن حـیث الـمبدأ كـل الـخواص الـكمیة لـلمادة یـمكن حـسابـها بـواسـطة نـظریـة الـكم و قـیم الـثوابـت الـفیزیـائـیة الـمعینة  ( مـرجـع  
مـرجـع 375) . مـثال الـلون ، الـكثافـة ، و خـواص الـمرونـة یـمكن تـوقـعها بـاسـتخدام الـمعادالت لـنموذج الـقیاسـي لـفیزیـاء الجسـیمات 

و قیم الثوابت األساسیة التالیة . 

الجدول 57 الثوابت الفیزیائیة األساسیة 

االرتیاب aالقیمة بواحدات SIالرمزالكمیة

SI الثوابت التي تعرف واحدات القیاس
 cسرعة الضوء في الخالء

  c النفوذیة في الخالء

  c السماحیة في الخالء

ثابت بالنك األصلي  

ثابت بالنك  

كم الفعل  

شحنة البوزیترون  

ثابت بولتزمان  

ثابت الجاذبیة  

ثابت اقتران الجاذبیة  

الثوابت األساسیة ( المجهولة األصل)

!

 !

!
!



الجدول 57  ( تابع ) الثوابت الفیزیائیة األساسیة 

 عدد أبعاد الفراغ –الزمن  

ثابت البنیة الدقیقة d أو 

  e.m. ثابت اقتران

ثابت اقتران فیرمي dأو 

ثابت االقتران الضعیف 

زاویة المزج الضعیف 

 d ثابت االقتران القوي

! !
!

االرتیاب aالقیمة بواحدات SIالرمزالكمیة

  CKM مصفوفة مزج الكوارك

   Jarlskog ثابت

m لمزج النیوترینو PMNS

كتل الجسیمات األولیة ( المجهولة األصل)

!
!



.a االرتیاب : االنحراف المعیاري ألخطاء القیاس   

 10-19  m – 1026 m فقط یقاس من : b.

.c  ثابت تعریف   

.d  كـل ثـوابـت االقـتران تـعتمد عـلى انـتقال كـمیة الحـركـة 4 ، كـما مشـروح فـي الـفقرة حـول إعـادة الـتطبیع / الـتسویـة . ( صـفحة 

131 ) . ثـابـت الـبنیة الـدقـیقة هـو االسـم الـتقلیدي لـثابـت االقـتران الكهـرطیسـي  gem فـي حـال نـقل كـمیة الحـركـة 4 الـبالـغ 

كتلة اإللكترون  

كتلة المیوون  

كتلة تاو  

 EI. كتلة النیوترینو

كتلة نیوترینو المیوون 

كتلة نیوترینو تاو  

كتلة الكوارك الصاعد 

كتلة الكوارك النازل 

كتلة الكوارك الغریبة 

كتلة الكوارك الساحرة 

كتلة الكوارك السفلي 

كتلة الكوارك العلوي 

كتلة الفوتون  

 W كتلة البوزون

 Z كتلة البوزون

كتلة هیغز 

كتلة الغلوون  

كتل الجسیمات المركبة  

كتلة البروتون  

كتلة النیوترون 

وحدة الكتلة الذریة 
! !

!



! الــذي هــو اصــغر كــمیة مــمكنة . و عــند انــتقاالت   عــالــیة لــكمیة الحــركــة فــإنــه یــملك قــیم أكــبر مــثل 

  !

عــــلى الــــعكس فــــإن ثــــابــــت االقــــتران الــــقوي یــــملك قــــیم أخــــفض عــــند انــــتقال كــــمیة حــــركــــة أعــــلى مــــثل 

 !

! فـإن الـقیمة  لـماذا كـل هـذه الـثوابـت الـفیزیـائـیة  األسـاسـي لـها الـقیم الـتي لـها ؟  بـالنسـبة ألي ثـابـت أسـاسـي ذو بـعد مـثل كـم الـفعل 
العددیة لها فقط معنى تاریخي . و هي Js 34-10 . 1.054 بسبب تعریف SI للجول و الثانیة . 

الـسؤال هـو لـماذا قـیمة ثـابـت الـبعد لیسـت أكـبر أو أصـغر بـالـتالـي دائـما تـحتاج لـلمرء أن یـفهم أصـل بـعض األعـداد عـدیـمة األبـعاد 

 . α و  ! c , G ,التي تعطي النسبة بین ثابت و الواحدة الطبیعیة المقابلة المعرف بالشكل

( مجـلد IV صـفحة 207  ) : مـزیـد مـن الـتفاصـیل وقـیم الـواحـدات الـطبیعیة مـعطاة الحـقا . إن فـهم أحـجام الـذرات ، الـناس ، 
األشـجار ، و الـنجوم و فـترة الـعملیات الجـزیـئیة و الـذریـة أو كـتلة الـنوى و الـجبال یـقتضي فـهم النسـب بـین هـذه الـقیم و الـواحـدات 
الـطبیعیة الـمقابـلة . و الشـيء األسـاسـي لـفهم الـطبیعة هـو بـالـتالـي فـهم كـل النسـب ، و بـالـتالـي كـل الـثوابـت عـدیـمة األبـعاد . و إن 

السعي لفهم كل النسب بما فیها ثوابت البنى الدقیقة α نفسها یكتمل في المجلد األخیر من مغامرتنا .  

الثوابت األساسیة تعطي القیاسات عالیة اإلحكام التالیة .    

الجدول 58 الثوابت الفیزیائیة المشتقة 

االرتیابالقیمة بواحدات SIالرمزالكمیة



الجدول  58 ( تابع ) الثوابت الفیزیائیة المشتقة 

مقاومة الموجة في الخالء 
عدد أفوغادرو 

عدد لوشمیدت عند  
 273.15K &101325Pa

ثابت فاراداي 
ثابت الغاز العام 

الحجم المولي لغاز مثالي عند 
 273.15K &101325Pa

 a ثابت ریدبیرغ
كم الناقلیة  

كم الفیض المغناطیسي 
نسبة تردد جوزیفسون 

ثابت فون كلیتسینغ 
ماغنترون بور  

نصف قطر اإللكترون الكالسیكي 
طول موجة كومبتون لإللكترون  

  a نصف قطر بور!!!



a من أجل الكتلة الالنهائیة للنواة 

بعض الخواص المفیدة لبیئتنا المحلیة معطاة في الجدول التالي : 

الجدول 59 الثوابت الفلكیة 

االرتیابالقیمة بواحدات SIالرمزالكمیة

كم الدوران  
شحنة البوزیترون النوعیة 

تردد السیكلوترون لإللكترون  
العزم المغناطیسي لإللكترون  

العامل g لإللكترون  
نسبة كتلة الموون – اإللكترون 

العزم المغناطیسي للموون 
العامل g للموون  

نسبة كتلة البروتون – اإللكترون  
 شحنة البروتون النوعیة  

طول موجة كومبتون للبروتون  
الماغنترون النووي  

العزم المغناطیسي للبروتون  

ثابت ستیفان – بولتزمان 
ثابت إزاحة فین  
اإللكترون فولت  

ثابت أجزاء تحویل اإلنتروبي 
 TNT محتوى الطاقة في

!!!

القیمةالرمزالكمیة



الجدول 59 ( تابع ) الثوابت الفلكیة 

  1990 a السنة المداریة
السنة المداریة 1994 
الیوم الفلكي المتوسط  

  b المسافة المتوسطة لألرض –الشمس
  b الوحدة الفلكیة

  b السنة الضوئیة ،استنادا إلى سنة جولیان
   Parsec بارسیك / فرسخ نجمي

كتلة األرض  
ثابت الجاذبیة المركزي األرضي  

طول األرض الجاذبي  
 c نصف قطر األرض االستوائي

 c نصف قطر األرض القطبي
 c تسطح األرض

كثافة األرض المتوسطة  
عمر األرض  

جاذبیة األرض العادیة  
الضغط الجوي القیاسي لألرض  

نصف قطر القمر  
نصف قطر القمر  

كتلة القمر  
  d مسافة القمر المتوسطة

  d   مسافة القمر المتوسطة عند الحضیض

  d  مسافة القمر المتوسطة عند األوج

  e حجم القمر النظامي
الكثافة المتوسطة للقمر  

جاذبیة سطح القمر  
كتلة المشتري  

نصف قطر المشتري ، اإلستوائي 
نصف قطر المشتري ، القطبي  

مسافة المشتري المتوسطة عن الشمس  
جاذبیة سطح المشتري 

الضغط الجوي للمشتري  
كتلة الشمس  

طول الشمس الجاذبي  
ثابت الجذابیة في مركز الشمس  

!
!

القیمةالرمزالكمیة



a ثـابـت تـعریـف ، مـن االعـتدال الـربـیعي لـالعـتدال الـتالـي ، وقـد اسـتخدم لـتعرف الـثانـیة . ( تـذكـر : π ثـانـیة هـو حـوالـي نـانـوقـرن ) 
والـقیمة فـي عـام 1990 هـي أقـل بـحوالـي 0.7s تـقابـل تـباطـؤ تـقریـبا ms/a 0.2 . ( انـتبه : لـماذا؟) ( تحـدي s 739 ) هـناك حـتى 
عـالقـة تجـریـبیة لـتغیر طـول الـسنة مـع الـزمـن ( الـمرجـع  ) هـناك حـتى عـالقـة تجـریـبیة لـتغیر طـول الـسنة مـع الـزمـن ( الـمرجـع 

 . ( 377

b اإلحـكام الـمذهـل فـعال فـي الـمسافـة الـمتوسـطة لـألرض – الـشمس هـو فـقط  اإلحـكام الـمذهـل فـعال فـي الـمسافـة الـمتوسـطة 
لـألرض – الـشمس هـو فـقط m 30 یـنتج مـن الـمتوسـطات الـزمـنیة لـإلشـارات الـمرسـلة مـن األقـمار الـدوارة فـایـكنغ و الـمركـبات 
الـتي حـطت عـلى الـمریـخ الـمأخـوذة خـالل فـترة عشـریـن عـامـا . الحـظ أن االتـحاد الـدولـي لـلفلك یـمیز الـمسافـة الـمتوسـطة لـألرض 
– الـشمس مـن الـوحـدة الـفكیة نـفسها ، واألخـیرة تـعرف بـأنـها طـول ثـابـت و دقـیق . أیـضا الـسنة الـضوئـیة هـي وحـدة تـعرف بـعدد 

  www.iau.org/public/measuring و لمزید من التفاصیل أنظر .  IAU دقیق من قبل

  

c شـكل األرض یـوصـف بـشكل أكـثر إحـكامـا بـواسـطة نـظام الـجیودیـزیـا الـعالـمي . آخـر إصـدار یـعود لـعام 1984 و مـن أجـل 

عـرض شـامـل لخـلفیته و تـفاصـیله ، أنـظر مـوقـع www.wgs84.com . اتـحاد الـجیودیـزیـا الـدولـي دقـق الـبیانـات فـي عـام 2000 
و إن أنـصاف أقـطار و التسـطح الـمعطاة هـنا ، هـي مـن أجـل نـظام الـمد و الجـزر الـوسـطي . وهـي تـختلف عـن تـلك الـعائـدة لـنظام 

المد و الجزر الصفري و األنظمة األخرى بمقدار m 0.7 تقریبا . و التفاصیل تشكل علما بذاته .  

d مــقاســة مــن الــمركــز إلــى الــمركــز . إلیــجاد الــموضــع الــدقــیق لــلقمر فــي الــسماء عــند تــاریــخ مــعین أنــظر صــفحة 
www.fourmilab.ch/earthview/moon_ap_per.html . من أجل الكواكب أنظر الصفحة  

www.fourmilab.ch/solar/solar.html و الصفحات األخرى في نفس الموقع .  

e الزوایا معرفة كالتالي :  درجة واحدة = π/180 rad = 1° ، دقیقة واحدة = '1 = 60/°1 ، ثانیة واحدة = ''1 = 60/'1  

. إن الـواحـدات الـقدیـمة الـدقـیقة الـثالـثة و الـدقـیقة الـرابـعة كـل مـنها تـساوي جـزء مـن سـتین مـن الـسابـق ، و لـم تـعد تسـتعمل اآلن .              
( الدقیقة أصال تعني صغر جدا كما تزال  في اإلنجلیزیة الحدیثة ) . 

بـعض خـواص الـطبیعة بـشكل كـبیر ورادة فـي الجـدول الـتالـي ( إذا أردت تحـدیـا یـمكنك تحـدیـد فـیما إذا كـانـت أي خـاصـة مـن 
  . ( 740s تحدي ) ( الكون نفسها واردة ؟

الجدول 60 الثوابت الكونیة 

سطوع الشمس  
نصف قطر الشمس اإلستوائي 

حجم الشمس الزاوي  
الكثافة المتوسطة للشمس  
المسافة المتوسطة للشمس 

عمر الشمس 
سرعة الشمس  حول مركز المجرة  

السرعة الشمسیة  مقابل الخلفیة الكونیة  
جاذبیة سطح الشمس 

الضغط الجوي للشمس  
المسافة إلى مركز درب التبانة  

عمر درب التبانة  
 حجم درب التبانة  
كتلة درب التبانة  

أكثر العناقید المجریة بعدا المعروفة  

!!

http://www.iau.org/public/measuring
http://www.wgs84.com
http://www.fourmilab.ch/earthview/moon_ap_per.html
http://www.fourmilab.ch/solar/solar.html


الجدول 60 ( تابع ) الثوابت الكونیة 

a الدلیل 0 یشیر إلى القیم الحالیة  

القیمةالرمزالكمیة

الثابت الكوني  
عمر الكون a( محددا من الفراغ – الزمن ، عن 

طریق التمدد باستخدام النسبیة العامة )  
 عمر الكون a( محددا من المادة ، عن طریق 
المجرات و النجوم  باستخدام نظریة الكم  )  

  a بارامتر هابل
  a  بارامتر هابل المخفض

  a بارامتر التباطؤ
  a المسافة األفقیة للكون

طبولوجیا الكون  
عدد أبعاد الفضاء 

الكثافة الحرجة للكون 

  a (الكلیة ) بارامتر الكثافة
  a بارامتر كثافة بایرون

  a بارامتر كثافة الطاقة  الداكنة / المظلمة
بارامتر حالة الطاقة الداكنة / المظلمة  

كتلة بایرون  
كثافة عدد بایرون 

كثافة المادة الساطعة  
النجوم في الكون البایرونات في الكون  
درجة حرارة خلفیة األمواج المیكرویة  

الفوتونات في الكون    
كثافة طاقة الفوتون  
كثافة عدد الفوتون  

مطال اضطراب الكثافة  
مطال موجة الجاذبیة  

  8Mpc تذبذبات الكتلة عند
الدلیل السلمي  

دوران الدلیل السلمي 
طول بالنك

 !

 ! !

 !

 !

!

القیمةالرمزالكمیة

زمن بالنك 
كتلة بالنك 

 a اللحظات في التاریخ
نقاط الفراغ – الزمن  

 a داخل األفق
!!الكتلة داخل األفق 



b اإلشعاع الناشئ عندما كان عمر الكون 000 380 سنة و له درجة حرارة حوالي 3000K ، التذبذبات ΔT0 التي أدت 
إلى تشكل المجرة هي الیوم حوالي 4Μk =6(2) .10-6 T0 ± 16 . ( المجلد II ، صفحة 194) .  

أرقام مفیدة  

المرجع 349  

 �

الملحق ( ت) 



مصادر لمعلومات ن الحركة 

" ال یوجد مكان یعطي إقناع أقوى من تفاهة اآلمال البشریة أكثر من مكتبة عامة "  

صاموئیل حونسون  

" في المجتمع االستهالكي هناك من دون شك نوعین من العبید : سجناء اإلدمان و سجناء الحسد "  

إیفان إیلیش ** 

فـي الـكتاب ، الـكتب الـجیدة الـتي تـعطي مـجاالت مـتجاورة مـقدمـة فـي  ثـبت الـمراجـع . ومسـرد الـمراجـع أیـضا یشـیر إلـى 
الـمجالت و مـواقـع اإلنـترنـت  . مـن أجـل تـلبیة الـفضول األشـد حـول مـا تـصادفـونـه فـي مـغامـرتـنا . كـل االسـتشهادات أیـضا یـمكن 
أن تـوجـد بـالـبحث عـن الـمؤلـف فـي دلـیل / فهـرس األسـماء . و إلیـجاد مـعلومـات إضـافـیة ، إمـا الـمكتبات أو اإلنـترنـت یـمكن أن 

تساعد . 

فـي مـكتبة ، مـقاالت الـمراجـعة لـألبـحاث الجـدیـدة  الـتي تظهـر فـي الـمجالت مـثل مـراجـعات الـفیزیـاء الحـدیـثة ، تـقاریـر عـن 
الـتطور فـي الـفیزیـاء ، الـفیزیـاء الـمعاصـرة و الـتقدمـات فـي الـفیزیـاء . الـمقدمـات الـتعلیمیة الـجیدة تـوجـد فـي المجـلة األمـریـكیة 

للفیزیاء و المجلة األوربیة   للفیزیاء و فیزیاء عصرنا الحالي .  

إن عـرض عـام عـن الـتحوالت الـبحثیة الـتي تظهـر فـي الـمجالت مـثل عـالـم الـفیزیـاء ، الـفیزیـاء الـیوم ، مجـلة الـفیزیـاء األوربـیة ، 
مجـلة الـفیزیـاء و المجـلة الـهولـندیـة لـلعلوم الـطبیعیة . مـن أجـل الـتغطیة لـكل الـعلوم مـعا ، أفـضل الـمصادر هـي مـجالت : 
الـطبیعة ، الـعالـم الجـدیـد ، الـعلوم الـطبیعیة ، الـبحث و الـعلم و أخـبار الـعلم . األوراق الـبحثیة حـول أسـس الحـركـة تظهـر بـشكل 
أسـاسـي فـي رسـائـل  الـفیزیـاء  بـي ، الـفیزیـاء الـنوویـة بـي ، مجـلة مـراجـعة الـفیزیـاء دي ، رسـائـل مـراجـعة مجـلة الـفیزیـاء ، 
الـجاذبـیة الـكالسـیكیة و الـكمیة ، النسـبیة الـعامـة و الـجاذبـیة ، المجـلة الـدولـیة لـلفیزیـاء الحـدیـثة و رسـائـل الـفیزیـاء الحـدیـثة . أحـدث 
الـنتائـج و األفـكار الـمتصورة تـوجـد فـي أحـداث الـمؤتـمرات مـثل إضـافـات الـفیزیـاء الـنوویـة بـي . الـمقاالت الـبحثیة أیـضا تظهـر 
فـي مجـلة / نشـرة  الـفیزیـاء ، مجـلة الـفیزیـاء األوربـیة ، مـراجـعة االخـتبارات الحـدیـثة ، رسـائـل الـفیزیـاء  . اتـصاالت فـي 

الفیزیاء الریاضیة ، مجل الفیزیاء الریاضیة ، أسس الفیزیاء ، المجلة الدولیة للفیزیاء النظریة ،و مجلة الفیزیاء جي . 

هـناك فـقط بـعض مـجالت الـفیزیـاء عـلى اإلنـترنـت ذات الـجودة الـعالـیة : أحـدهـا الـمراجـعات الـحیة ي النسـبیة الـموجـود فـي		
www.livingreviews.org		 ، و اآلخـر هـو المجـلة الجـدیـدة لـلفیزیـاء الـتي تـوجـد فـي www.njp.org و هـناك لـسوء الحـظ 

أیضا العدید من مجالت الفیزیاء على اإلنترنت تنشر أبحاث غیر صحیحة : وهي تطلب أموال لنشر بحث . 

  ---

** إیفان إیلیس ( ولد في 1926 في فینا و توفي في 2002	 في بریمن) عالم دین و مفكر اجتماعي و سیاسي  

حـتى اآلن أبسـط طـریـقة لـلبقاء عـلى اتـصال مـع األبـحاث الـجاریـة حـول الحـركـة و الـفیزیـاء الحـدیـثة هـو اسـتخدام اإلنـترنـت ، 
الشبكة الحاسوبیة الدولیة و للبدء باستخدامها اسأل األصدقاء الذین یعرفون ذلك * . 

فـي الـعقد األخـیر مـن الـقرن العشـریـن ، فـإن اإلنـترنـت اتـسعت إلـى تـشكیل مـن الـمكتبات ، أدوات الـعمل ، مـنصات الـمناقـشة ، 
و مجـموعـات وسـائـط ، و مجـموعـات نـفایـات و فـوق كـل شـيء كـمصدر لـإلدمـان . ال تسـتخدمـها كـثیرا . الـتجارة ، اإلعـالن             
و لـسوء الحـظ مـواد إدمـان لـألطـفال و الشـباب و الـبالـغین ، وأیـضا جـرائـم مـن كـل نـوع الـتي هـي جـزء مـكمل لـإلنـترنـت . 
وبـواسـطة الـحاسـب الـشخصي ، و الـمودیـم و الـبرمـجیات الـمجانـیة لـلتصفح  یـمكنك الـبحث عـن مـعلومـات فـي مـالیـین الـصفحات 

http://www.livingreviews.org
http://www.njp.org


مـن الـوثـاق أو تـدمـر حـیاتـك الـمهنیة عـن طـریـق اإلدمـان . و إن األجـزاء الـمتعددة مـن الـوثـائـق تـوجـد فـي حـواسـب مـتعددة حـول 
العالم و لكن المستخدم ال یحتاج ألن یعرف هذا . **  

 	www.webo<nowledge.com أكـثر األبـحاث حـول الـفیزیـاء الـنظریـة للحـركـة تظهـر بـعد نشـرهـا و یـمكن أن تـوجـد فـي
و هـو مـوقـع یـمكن الـوصـول إلـیه فـقط مـن الـمكتبات  و هـو یـسمح لـلشخص أن یـبحث فـي كـل الـمنشورات الـتي تسـتشهد بـبحث 

معین .  

الـبحث فـي اإلنـترنـت عـن الـباحـثین ، الـمنظمات ، الـكتب  ، الـمنشورات ، الشـركـات أو الـكلمات الـمفتاحـیة البسـیطة بـاسـتخدام 
محـركـات الـبحث یـمكن أن یـكون خـبرة مـمتازة أو فـترة مـن اإلدمـان ، تـبعا بـشكل كـامـل لـك . و مجـموعـة مـختارة مـن  

المخدمات المفیدة حول الحركة معطاة فیما یلي . 

 ----

*مـن الـممكن اسـتخدام اإلنـترنـت و تـنزیـل مـلفات عـبر FTP بـمساعـدة الـبریـد اإللـكترونـي فـقط و لـكن األدوات تـتغیر كـثیرا 
لتعطي دلیل مستقر هنا . اسأل صدیقا لك عن ذلك  

**مـنذ عـقود عـدیـدة ، فـإن الـكتاب الـسابـق ألوانـه إلیـفان إیـللیش ، الـمجتمع الـالمـدرسـي ، هـاربـر و رو ، یـورد أربـعة مـكونـات 
أساسیة ألي نظام تعلیمي :   

النفاذ لمصادر التعلم مثل الكتب ، التجهیزات ، األلعاب ...الخ بسعر مقبول ، لكل شخص في أي وقت في حیاته 	1.

مـن أجـل كـل الـذیـن یـرغـبون بـالـتعلم ، الـوصـول لـنظرائـهم بـنفس الـوضـع الـتعلیمي ، مـن أجـل الـمناقـشة ، الـمقارنـة ، 2.
التعاون و المنافسة 	

الوصول للذین أكبر منهم عمرا مثل المعلمین من أجل الرعایة و النقد  تجاه أولئك الذین یتعلمون	3.

 الـتبادل بـین الـطالب ، و الـعامـلین فـي الـحقل الـمهم ، بـحیث أن األخـیر یـمكن أن یـكون نـماذج لـألول . مـثال سـیكون 4.
هـناك إمـكانـیة لـالسـتماع لـموسـیقیین مـحترفـین ، و قـراءة األعـمال لـكتاب أخـصائـیین وهـذا أیـضا یـعطي الـعامـلین 

اإلمكانیة للمشاركة ، اإلعالن و استخدام مهاراتهم .  	

طـور إیـللیش فـكرة أنـه إذا كـان مـثل هـذا الـنظام غـیر رسـمي – بـالـتالـي یـسمیه شـبكة الـتعلم أو شـبكة الـفرص ، و سـیكون أفـضل 
مـن الـمؤسـسات الـرسـمیة الـممولـة مـن الـدولـة مـثل الـمدارس الـتقلیدیـة لـتطویـر الـناس الـكبار . و هـذه األفـكار عـمقت فـي أعـمالـه 

التالیة ، إزالة المدارس من حیاتنا ، بنجوین 1976 و أدوات اجتماعیة ، بنجوین 1973 . 

الـیوم أي حـاسـب مـرتـبط بـالشـبكة یـعطي بـریـد إلـكترونـي ، FTP ( نـقل مـلفات إلـى ومـن حـاسـب آخـر ) و الـنفاذ إلـى مجـموعـات 
حـول مـواضـیع خـاصـة مـثل فـیزیـاء الجسـیمات و الشـبكة الـعالـمیة الـممتدة . و فـي شـكل غـیر مـتوقـع فـإن كـل هـذه الـوسـائـل ، 

لإلنترنت قد تحولت إلى هیكل أساسي لشبكة الفرص ، التي ناقشها إیللیش .    	

و لـكن كـما فـي أي مـدرسـة ، فـإن هـذا یـعتمد بـقوة عـلى  ضـوابـط و انـضباط المسـتخدم سـواء كـانـت اإلنـترنـت تـعطي فـعال شـبكة 
تعلیم أو مدخل لإلدمان .  

الجدول 61 بعض المواقع المهمة على الشبكة العالمیة للمعلومات  
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المعرفة العامة  
التطویر في العلوم و التكنولوجیا  

مجموعات كتب  
تعلیم علوم مسلي من قبل ثیودور غراي  

تعلیم علوم مسلي و مهني من قبل روبرت كرامبف  
حدود العلم  

األخبار الیومیة للعلم  
أخبار العلم  

موسوعة العلم  
البحث العلمي الممتع  

فیدیوهات علمیة عالیة الجودة  
فیدیوهات علمیة بالسرعة الممكنة  

فیزیاء  
تعلم الفیزیاء بواسطة األلعاب من القمامة 

   SI الموقع الرسمي لواحدات
تحویل الواحدات  
بیانات الجسیمات  

بیانات هندسیة و عالقات  
معلومات عن النسبیة  

أبحاث قبل الطبع  
ملخصات ألبحاث في مجالت فیزیاء  

العدید من أبحاث الفیزیاء 
أخبار الفیزیاء ، األسبوعیة  
  أخبار الفیزیاء ، الیومیة  

مسائل فیزیاء من قبل یاكوف 
مسال فیزیاء من هنري جرینساید  

سؤال األسبوع في الفیزیاء  
مسألة فیزیاء صغیرة  

فیزیك هیكسه   

�



عنوان موقع اإلنترنتالموضوع

خدع العلم السحریة  
تبادل مجموعة الفیزیاء  

" اسأل الخبراء "  
الفائرین بجائزة نوبل  

فیدیوهات عن حدیث الفائزین 
 بجائزة نوبل  

صور فیزیائیین  
منظمات فیزیائیة  

كتب فیزیاء على اإلنترنت  
ثالثة مجموعات فرنسیة جمیلة للمالحظات 

 حول المیكانیك الكالسیكي  
ونظریة الجسیمات  

فیزیاء المستجدین جدا الممتاز  
من قبل دایفید رایموند  

نصوص  محاضرات فیزیاء   
	MIT من

نصوص محاضرات فیزیاء باأللمانیة و اإلنجلیزیة 
صالة المحاضرات العالمیة  

صور بصریة للیوم  
مراجعات حیة في النسبیة  

العلم في المدارس  
فیدیوهات والتر  

دلیل لیفین ، محاضرات والتر في الفیزیاء  
فیدیوهات فیزیاء لمات كارلسون  

فیدیوهات فیزیاء من قبل جامعة نوتنجهام  
فیدیوهات محاضرات فیزیاء  

الریاضیات  

�
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مجمع / ملتقى الریاضیات مجموعة  
مصادر على اإلنترنت  
سیر ذاتیة للریاضیین  

مسائل ریاضیات بورود  
لهذا األسبوع  

مسائل ریاضیات كلیة ماكالستر  
لهذا األسبوع  

العالقات الریاضیة  
عالم فایسشتاین  الریاضي 

 التوابع 
  التكامل الرمزي  
األسطح الجبریة  

فیدیوهات محاضرات ریاضیات  
باأللمانیة  

مجلة الریاضیات  
بالرومانیة  

الفلك  
	ESA

	NASA
تلسكوب خابل الفضائي  

مسح السماء الرقمي لسلوان  
المرآة الكونیة  

محاكي المجموعة الشمسیة  
األقمار الصناعیة القابلة للمالحظة  

صورة الفلك للیوم  
من محدق النجوم إلى سفن النجوم  

بیانات شمسیة حالیة  
مواضیع خاصة  

موسوعة الفوتونیات  
كتب كیمیاء ، على اإلنترنت  

المعادن  
الخرائط الجیولوجیة  

الخدع البصریة  
جیولوجیا الصخور  

كومیدیا علمیة لبتیت  
ألعاب فیزیائیة  
مرح فیزیائي  
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هـل تـریـد أن تـدرس الـفیزیـاء بـدون أن تـذهـب فـعال لـلجامـعة ؟ فـي هـذه األیـام مـن الـممكن الـقیام بـذلـك عـن طـریـق الـبریـد 
اإللكتروني ، باأللمانیة ، في جامعة كایزرسالوتیرن *  

فـي المسـتقبل الـقریـب ، فـإن مشـروعـا عـلى مسـتوى الـبالد فـي بـریـطانـیا سـیسمح بـنفس الشـيء لـلطالب الـناطـقین  بـالـلغة 
اإلنجلیزیة . كمقدمة ، استخدم آخر التحدیثات لكتاب الفیزیاء هذا .  

" اإلنترنت هي الشكل األكثر انفتاحا للمؤسسة المغلقة "  

ماتیاس دویتشمان  

"  إذا بقیت هادئا ، فقد كان علیك أن تكون فیلسوفا ، *** " 

عن بویتیوس  

 ---

 www.fernstudium.physik.de  أنظر موقع اإلنترنت*

**اإلنترنت هي الشكل األكثر انفتاحا لمؤسسة مغلقة 

***إذا بـقیت هـادئـا ، فـقد كـان عـلیك أن تـكون فـیلسوفـا ، عـن قـصة بـویـتیوس  ( 525-	480 ) یـقصها فـي كـتابـه اسـتشارات 
  2.7,67	ff ، فلسفیة

مراجع عن السحر  
مكتبة بیتروشي الموسیقیة  
قابلة للبحث حسب اللحن  

صنع طائرات ورقیة  
مروحیات صغیرة طائرة  

فضول علمي  
ساعة بعمر عشرة آالف سنة  

االتحاد األلماني   
باحث الطبیعة و الطبیب  

العلم الزائف 
جنون 

الجدول الدوري مع فیدیوهات  
عن كل عنصر 

اقتباسات ریاضیة  
مركز األسئلة العالمي  

االنتحال  
 الخدع   

موسوعة األرض 
هذا ضخم 

�
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مالحظات عن التحدیات و حلول 

" ال تقم أبدا بحساب أنت تعلم جوابه " 

جون وییلر موتو  

جـون ویـیلر أراد مـن الـناس أن یـقدروا و یجـربـوا أن یخـمنوا ، ولـكن ال یـقول خـمن بـصوت عـال . إن التخـمین الـصحیح یـعزز 
الـغریـزة الـفیزیـائـیة بـینما الـخاطـئ یـؤدي إلـى سـعادة الـمفاجـأة . إن التخـمین بـالـتالـي هـو الخـطوة األولـى الـمهمة فـي حـل كـل 
مـسألـة. و الـمعلمون لـدیـهم مـعایـیر أخـرى یـحفظونـها . الـمسائـل الـجیدة یـمكن حـلها بمسـتویـات مـختلفة مـن الـصعوبـة و یـمكن 

حلها بالكلمات أو بالصور أو بوساطة العالقات، التي  تنشط المعرفة ، تهتم بتطبیقات العالم الحقیقي و هي مفتوحة .  

التحـدي 1 – صـفحة 10 : ال تـتردد فـي أن تـكون عـالـي الـهمة و الـتطلع و دقـیقا / صـارمـا . اإلصـدار الـتالـي مـن الـكتاب 
سیستفید من ذلك .  

التحـدي 2 – صـفحة 16  : هـناك الـعدیـد مـن الـطرق لـتمییز الحـركـة الـحقیقیة عـن الحـركـة الـموهـومـة : مـثال فـقط الحـركـة 
الـحقیقیة یـمكن أن تسـتخدم لـوضـع شـيء آخـر فـي حـالـة حـركـة  . بـاإلضـافـة لـذلـك تـوهـمات الحـركـة لـألشـكال تـبدي قـصورا 
مـهما ، حـیث ال شـيء یتحـرك إذا كـان الـرأس و الـورقـة بـقیا ثـابـتین بـالنسـبة لـبعضهما الـبعض . بـمعنى آخـر ، الـوهـم فـقط 

یضخم الحركة القائمة ، وهو ال یخلق الحركة من ال شيء .  

التحــدي 3 – صــفحة 17  : بــدون تــجارب مــفصلة و مــحكمة فــإن كــال الــطرفــین یــمكن أن یجــدا أمــثلة إلثــبات وجــهة 
نـظرهـما .الخـلق بـدعـمه ظـهور الـعفن أو الـبكتریـا فـي كـأس مـن الـماء ، الخـلق أیـضا یـؤكـده عـكسه ـ أي االخـتفاء بـال أثـر مـثل 
اخـتفاء الحـركـة . لـكن الـمصونـیة  مـدعـومـة و الخـلق مـزیـف مـن قـبل كـل هـذه األبـحاث الـتي تسـتكشف الـحاالت الـمفترضـة مـن 

الظهور أو االختفاء بتفصیل كامل . 

التحـدي 4 – صـفحة 19  : إن مـقدار الـماء یـعتمد عـلى شـكل الـدلـو . الجـملة تـختار الـخیار ( مـائـل أو مسـتقیم ) الـتي مـركـز 
ثقالتها األخفض ما یكون  

التحـدي 5 – صـفحة 20  :  لتبسـیط األشـیاء ، افـترض دلـوا أسـطوانـیا . إذا كـنت بـحاجـة لـمساعـدة ، قـم بـالتجـربـة فـي الـمنزل . 
مـن أجـل الـبكرة ، الـصورة مـضللة : اإلطـار الـذي تـتقدم عـلیه الـبكرة لـه قـطر أكـبر مـن الـمقطع الـذي لـف عـلیه الـحبل . الـحبل 

الملفوف / الخیط ال یالمس األرض مثل الحال بالنسبة للبكرة المبینة في الشكل 303 . 

التحـدي 6 – صـفحة 19  : األحـزاب السـیاسـیة ، الـمذاهـب ،مـنظمات الـمساعـدة و الـمعالـجین مـن كـل األنـواع هـم أنـماط لهـذا 
السلوك  

التحـدي 7 – صـفحة 24  : الـقضیة لـم یـتم تـسویـتها بـعد مـن أجـل الحـركـة فـي الـفضاء الـخالـي ، كـما فـي حـال أمـواج الـجاذبـیة . 
بـالـتالـي حـركـة الـفضاء الـخالـي یـمكن أن تـكون اسـتثناء . فـي أي حـال ، الـفضاء الـخالـي غـیر مـكون مـن جسـیمات صـغیرة ذات 

حجم منتهي حیث أن هذا سیتناقض مع عرضانیة أمواج الجاذبیة . 

التحدي 8 – صفحة 26  : الثقوب لیست جمل فیزیائیة ألنها بشكل عام ال یمكن متابعتها  

التحدي 9 – صفحة 26  : التعریف الدائري هو : األجسام المعرفة بأنها أمواج بالنسبة  



 �

الشكل 303 الشكل المفترض ألحجیة البكرة 

 �

الشكل 304 فقاعة صابون أثناء انفجارها 

بـالنسـبة للخـلفیة ، و الخـلفیة مـعرفـة بـأنـها مـا یـبقى عـندمـا تـتغیر األجـسام . وسـوف نـعود لهـذه الـقضیة الـمهمة عـدة مـرات فـي 
مغامرتنا . وسوف یتطلب هذا قدرا معینا م الصبر لحلها .( صفحة 435 )	

التحـدي 10 – صـفحة 28  : ال ، الـكون لـیس لـه حـالـة . إنـها غـیر قـابـلة لـلقیاس ، لـیس حـتى مـن حـیث الـمبدأ . أنـظر الـمناقـشة 
حول القضیة في المجلد  IV ، صفحة 168 حول نظریة الكم  

التحـدي 11 – صـفحة 28  : الـقائـمة الـنهائـیة لـلخواص الـذاتـیة للجـمل الـفیزیـائـیة مـعطاة فـي المجـلد V ، فـي الـفقرة حـول فـیزیـاء 
الجسیمات . و بالطبع الكون لیس له خواص ذاتیة دائمة . و ال واحدة منها هي قابلة للقیاس ككل لیس حتى من حیث المبدأ 	

( المجلد V ، صفحة 262 ) 

التحدي 12 – صفحة 31  : مالحظة : نعم ، هناك مثل هذه النقطة   



التحـدي 13 – صـفحة 31  : أنـظر الـشكل 304 مـن أجـل الخـطوة الـوسـیطة . الـفقاعـات تنفجـر عـند نـقطة ، و بـعدهـا إطـار 
الـثقب / حـافـته تـزداد بسـرعـة حـتى تـختفي عـند الـنقاط الـمعاكـسة . خـالل تـلك الـعملیة بـقیة الـفقاعـة تـبقى كـرویـة كـما هـو مـبین فـي 
الـشكل . مـن أجـل مـشاهـدة فـیلم عـن الـعملیة أنـظر www.youtube.com/watch?v=dIZwQ24_OU0 ( أو ابـحث عـن 
انفـجار فقـاعاـت الصـابوـن ) . بمـعنى آخرـ القـطرات التـي تلـفظ تنـبع منـ النـقطة فيـ الفـقاعةـ المـعاكسـة لنـقطة االنثـقاب ،وهيـ ال 

تلفظ أبدا من مركز الفقاعة . 

التحـدي 14 – صـفحة 31  : الشـبح یـمكن أن یـكون صـورة متحـركـة ، ال یـمكن أن یـكون جـسما متحـركـا ، حـیث أن األجـسام 
ال یمكن أن تخترق لداخلها .  

التحـدي 15 – صـفحة 31  :  إذا كـان أي شـيء یـمكن أن یـتوقـف عـن الحـركـة ، فـإن الحـركـة سـتختفي إلـى الشـيء . مـن أجـل 
اإلثـبات الـدقـیق عـلى الـمرء أن یـبین أن أنـه لـن تتحـرك أي ذرة بـعد اآلن . و حـتى اآلن هـذا لـم یـتم مـالحـظته أبـدا : الحـركـة 

مصونة . ( ال شيء في الطبیعة یختفي إلى الشيء)  

التحـدي 16 – صـفحة 31  :  هـذا سـیعني فـي الـحقیقة أن الـفراغ / الـفضاء ال نـهائـي ، لـكن مـن المسـتحیل قـیاس / مـالحـظة أن 
شـیئا مـا یتحـرك لـألبـد : ال أحـد یـعیش بهـذا الـطول . بـاخـتصار ، لـیس هـناك طـریـقة إلثـبات أن الـفضاء ال نـهائـي بهـذا الـشكل . 

في الحقیقة لیس هناك طریقة إلثبات أن الفضاء ال نهائي في أي طریقة أخرى كذلك  

التحـدي 17 – صـفحة 31  : طـول الـحبل الـالزم هـو nh ، حـیث n هـو عـدد الـعجالت / الـبكرات . و نـعم ، الـمزارع فـي 
الحقیقة   یفعل شیئا كبیرا .  

التحدي 19 – صفحة 31  : كیف یمكنك قیاس هذا ؟ 

التحـدي 20 – صـفحة 31  : عـدد األرقـام الـموثـوقـة لـنتیجة الـقیاس هـي كـمیة بسـیطة لـإلحـكام . مـزیـد مـن الـتفاصـیل یـمكن أن 
توجد بالبحث في " االنحراف المعیاري " في الكتاب .  

التحـدي 21 – صـفحة 31  : ال ، الـذاكـرة الزمـة لـلمالحـظة و الـقیاسـات . هـذه هـي حـالـة البشـر و جـهاز الـقیاس . نـظریـة الـكم 
سیجعل هذا واضحا بشكل خاص .  

التحـدي 22 – صـفحة 31  : الحـظ أنـك لـم تـالحـظ أبـدا سـرعـة صـفریـة . هـناك دائـما بـعض خـطأ الـقیاس الـذي یـمنع الـمرء مـن 
القول أن شیئا ما  هو صفر . ال یوجد استثناءات  

التحـدي 23 – صـفحة 32  : 615	551	700	073	744	446	18	=	(1-		264	)	 حـبة مـن الـقمح بـوزن الـحبة یـساوي 40	
mg هـناك 738  مـلیون طـن . بـمعرفـة أن مـحصول الـعالـم فـي عـام 2006	 كـان 606 مـلیون طـن ، فـإن كـمیة الـحبوب 

ستكون محصول العالم لحوالي 1200 سنة  

 1+	m	+m2	+	m3	+………+mn	=	1+2+3+4+5+….+n=	n(n+1)/2  إن حـساب عـدد الـحبات یبسـط بـاسـتخدام الـعالقـة
هل یمكنك إثبات العالقتین ؟  

إن أسـطورة الشـطرنـج الـمذكـورة أوال مـن قـبل ابـن خـلكان ( ولـد فـي 1211 فـي أربـیل و تـوفـي فـي 1282 فـي دمـشق ) الـملك 
شـیرام  و الـملك بـلهات أیـضا ذكـروا فـي األسـطورة وهـم أشـخاص تـاریـخیین الـذیـن عـاشـوا بـین الـقرن الـثانـي و الـرابـع الـمیالدي 
و تظهـر األسـطورة أنـها جـمعت قـصتین مـختلفتین . فـي الـحقیقة حـساب الـحبات یظهـر أنـه تـم فـي عـام 947 فـي كـتاب شهـیر : 

مروج الذهب و معادن الجوهر تألیف المسعودي ( ولد في 869 في بغداد و توفي في 956 في القاهرة ) .   

التحـدي 24 – صـفحة 32  : فـي تـجارب نـظیفة ، فـإن اللهـب یـمیل لـألمـام . و لـكن مـثل هـذه الـتجارب لیسـت سهـلة و فـي 
بعض األحیان یرتد اللهب للخلف . فقط جرب ذلك . هل یمكنك شرح كال المالحظتین .  

التحـدي 25 – صـفحة 32  : مـقایـیس الـتسارع هـي أبسـط كـواشـف الحـركـة . و هـي مـوجـودة بـشكل أجهـزة كهـرانـضغاطـیة 
الـتي تـنتج إشـارة عـندمـا تـتسارع عـلبة و یـمكن أن تـكلف حـتى واحـد یـورو . مـقیاس الـتسارع اآلخـر الـذي یـمكن أن یـكون لـه 
مسـتقبل هـو مـقیاس الـتسارع الـتداخـلي الـذي یسـتخدم حـركـة شـبكة الـتداخـل الـقضیبیة و هـذا الـجهاز یـمكن أن یـصنع بـشكل 

متكامل من السیلیكون . مقاییس التسارع األخرى األكثر إحكاما تستخدم جیروسكوبات أو حزم لیزریة تسري في دوائر 

http://www.youtube.com/watch?v=dIZwQ24_OU0


مـقایـیس السـرعـة و كـواشـف الـموضـع یـمكن أیـضا أن تـكشف الحـركـة و هـي تـحتاج لـدوالب أو عـلى األقـل طـریـة بـصریـة لـلنظر 
خـارج الـعلبة . مخـططات السـرعـة فـي السـیارات هـي أمـثلة عـن مـقایـیس السـرعـة ، فـئران الـحاسـب هـي أمـثلة عـن كـواشـف 
الـموضـع .   وهـي جـهاز رخـیص كـفایـة لـیكون مـثالـیا لـقیاس سـرعـة الـقافـزیـن فـي الـهواء أو الـمتزلـجین . ال یـوجـد مـثل هـذا 

الجهاز بعد . 

التحـدي 25 – صـفحة 32  : الـكرة تـتدحـرج ( تـدور ) ( أو تـنزلـق ) تـجاه مـركـز الـطاولـة ، حـیث أن مـركـز الـطاولـة هـو بـعض 
الشـيء أقـرب لـمركـز األرض مـن الحـدود و بـالـتالـي الـكرة تـنطلق ، و تـقوم بـذبـذبـة حـول مـركـز الـطاولـة . الـفترة/ الـدور هـو 84 

دقیقة كما هو مبین في التحدي 405 ( هذا لم یقاس أبدا حتى اآلن ، لماذا ؟ )  

التحـدي 27 – صـفحة 32  : فـقط إذا لـم یـتناقـص الـتسارع . الـتسارعـات یـمكن الـشعور بـها . مـقایـیس الـتسارع هـي أجهـزة 
الـتي تـقیس الـتسارعـات و بـالـتالـي تسـتنتج الـموضـع . و هـي تسـتخدم فـي الـطائـرات ، عـند الـطیران فـوق الـمحیط األطلسـي . إذا 
لـم تـتسارع الـعلبة . مـن المسـتحیل الـقول فـیما إذا كـانـت تتحـرك أو تـقبع سـاكـنة . و حـتى أنـه مـن المسـتحیل الـقول فـي أي اتـجاه 

یتحرك المرء . ( أغلق عینیك في القطار لیال لتتأكد من هذا ) . 

التحدي 28 – صفحة 32  : البلوك یتحرك بضعف سرعة السلندرات ، بشكل مستقل عن نصف قطرها  

التحدي 29 – صفحة 32  : هذه الطریقة معلوم أنها تنجح مع مخاوف أخرى أیضا  

التحـدي 30 – صـفحة 33  : یـحتاج ثـالثـة أزواج إلـى 11 شـوط و الـزوجـین یـحتاجـان إلـى 5 . و مـن أجـل أربـع أزواج أو 
أكثر لیس هناك حل . ما هو الحل إذا كان هناك n زوج و n-1 مكان على القارب ؟  

التحـدي 31 – صـفحة 33  : مـالحـظة : هـناك عـدد نـهائـي مـن مـثل هـذه األشـكال . و هـذه الـمنحنیات تـدعـى أیـضا مـنحنیات 
رولـو . مـالحـظة أخـرى : إن الـقطع الـنقدیـة عشـریـن و أربـعین بـنس فـي الـمملكة المتحـدة لـها مـثل هـذه األشـكال . و نـعم 

األشكال األخرى غیر األسطوانات أیضا ممكنة : خذ قضیب مربع مفتول ، مثال  

التحدي 32 – صفحة 33  :     إذا كنت ال تعلم ، اسأل مرممك المفضل لألثاث القدیم .  

 . arxiv.org/abs/1203.3602 التحدي 33 – صفحة 33  : من أجل هذه األحجیة الجمیلة أنظر

التحـدي 34 – صـفحة 33  : الـمصونـیة ، النسـبیة و األصـغریـة هـي صـالـحة بـشكل عـام . فـي بـعض الـعملیات الـنادرة فـي 
الـفیزیـاء الـنوویـة ، ثـبات الحـركـة ( قـابـلیة االنـعكاس ) ال تـنطبق ، مـثل الـثبات الـمرآتـي . االسـتمراریـة مـعروف أنـها غـیر 
صـالـحة فـي أصـغر األطـوال و الـفواصـل الـزمـنیة و لـكن الـتجارب لـم تجـرى بـعد فـي هـذه الـمجاالت ، بـحیث أنـها مـا تـزال 

صالحة عملیا .  

التحدي 35 – صفحة34	  : في الحیاة الیومیة ، هذا  صحیح ، ماذا  یحدث عندما تؤخذ تأثیرات الكم بالحسبان ؟ 

التحـدي 36 – صـفحة 36  : خـذ تـغیر الـمسافـة الـمتوسـطة لـذرتـین مـتجاورتـین فـي قـطعة مـن الـكوارتـز خـالل آخـر مـلیون 
سنة . هل تعلم شیئا  ما أبطأ  من ذلك ؟  

التحـدي 37 – صـفحة 37  : هـناك فـقط طـریـقة واحـدة : قـارن السـرعـة الـتي سـتقاس مـع سـرعـة الـضوء – بـاسـتخدام مـرایـا 
مـوضـوعـة بـشكل ذكـي . فـي الـحقیقة تـقریـبا كـل كـتب الـفیزیـاء الـمدرسـیة و الـجامـعیة تـبدأ بـتعریـف الـفراغ و الـزمـن . خـالفـا لـذلـك 
 k فـإن كـتب النسـبیة الـممتازة لـدیـها صـعوبـات فـي تـجنب هـذه الـعادة ، حـتى بـالـرغـم مـن تـلك الـتي تـطرح الـتفاضـل و الـتكامـل
الـمعیاري ( الـتي فـي الـحقیقة الـطریـقة الـمذكـورة هـنا ) . بـدءا بـالـطریـقة األكـثر مـنطقیة و األجـود . لـكن مـن الـممكن مـقارنـة 

السرعات بدون قضبان قیاس متریة و ساعات . هل یمكنك إیجاد طریقة ؟  

التحـدي 38 – صـفحة 37  : لـیس هـناك طـریـقة لـتحس بحـركـتك الـخاصـة إذا كـنت فـي فـراغ . ال یـوجـد طـریـقة مـن حـیث الـمبدأ 
. ( صـفحة 156 ) هـذه الـنتیجة غـالـبا تـسمى مـبدأ النسـبیة . فـي الـحقیقة ، هـناك طـریـقة لـقیاس حـركـتم فـي الـفراغ ( بـالـرغـم أنـه 
لیس خالء ) : قس سرعتك بالنسبة إلشعاع الخلفیة الكوني . وهكذا علینا أن نكون منتبهین حول ما یقتضیه هذا السؤال.  

التحـدي 39 – صـفحة 37  : حـمل الـریـح W/A هـو النسـبة بـین الـوزن و مـساحـة الـجناح A وهـي  مـن الـواضـح مـتناسـبة مـع 
الجذر الثالث للوزن . ( في الواقع l2	~	A	,	l3	~	W و l	 هي بعد الجسم الطائر) هذه العالقة تعطي خط التحول األخضر .  



إن حـمل الـجناح W/A هـو النسـبة بـین الـوزن W و مـساحـة الـجناح A وهـي مـثل كـل الـقوى فـي الـموائـع مـتناسـبة مـع مـربـع 
  . W/A	=	v2	0.38	kg/m3 ولدینا : v سرعة الطیران

 �

الشكل	305	حزم الشمس في غابة 

إن الـعامـل غـیر المفسـر یـحتوي كـثافـة الـهواء و مـعامـل عـددي عـام الـذي مـن الـصعب حـسابـه . هـذه الـعالقـة تـربـط الـمقایـیس 
العلویة و السفلیة األفقیة في المخطط .  

بـالـنتیجة سـرعـة الـطیران كجـذر سـادس لـلوزن : W1/6	~	v  . بـمعنى آخـر ، طـائـرة اإلیـربـاص A380 هـي أثـقل بـ 000	750 
ملیون مرة من ذبابة الفاكهة ، ولكنها أسرع فقط بمائة مرة .  

التحـدي 41 – صـفحة 41  : بـشكل مـكافـئ : هـل الـنقاط فـي الـفراغ مـوجـودة ؟ الجـزء األخـیر مـن مـغامـرتـنا یـدرس هـذه الـقضیة 
بالتفصیل ( مجلد VI ، صفحة 64 ) .  

التحـدي 42 – صـفحة 42  : كـل مـصادر الكهـربـاء یـجب أن تسـتخدم نـفس الـطور عـندمـا تـغذي الـطاقـة الكهـربـائـیة للشـبكة . 
ساعات الحواسب على اإلنترنت یجب أن تكون متواقتة  

التحدي 43 – صفحة 42  : الحظ أن االنزیاح یزداد بشكل رباعي مع الزمن و لیس خطیا  

التحـدي 44 – صـفحة 43  : قـاس غـالـیلیلو الـزمـن بـواسـطة مـیزان ( وبـواسـطة طـرق أخـرى ) و إن سـاعـة الـتوقـیت لـدیـه كـانـت 
أنـبوب مـاء الـذي أبـقاه مـغلقا بـواسـطة إبـهامـه و ووجـهه إلـى دلـو . لـبدء سـاعـة الـتوقـیت فـقد رفـع إبـهامـه لـیوقـفها ووضـعها ثـانـیة . 
إن حجـم الـماء فـي الـدلـو بـالـتالـي أعـطاه مـقیاس لـلفاصـل الـزمـني . و هـذا مـذكـور فـي الـكتاب الشهـیر غـالـیلیو غـالـیالي  
	Discorsi	 e	 dimostrazioni	 matemacche	 intorno	 a	 due	 scienze	 adenenc	 alla	 mecanica	 e	 i
locali	movimenc		 و الـذي یـسمى بـبساطـة Discorsi الـمنشور فـي عـام 1638		 مـن قـبل لـویـس إلـزیـفییه فـي الیـدن فـي 

هولندا .       

التحـدي 45 – صـفحة 44  : الـزمـن الـطبیعي یـقاس بـواسـطة الحـركـة الـطبیعیة , الحـركـة الـطبیعیة هـي حـركـة الـضوء ، الـزمـن 
الطبیعي بالتالي بعرف بواسطة حركة الضوء .  

التحـدي 46 – صـفحة 48  :  لـیس هـناك طـریـقة لـتعریـف الـزمـن المحـلي عـند الـقطبین و هـذا مـتوافـق مـع كـل الـنقاط الـمجاورة.
 	www.arccc.noaa.gov/gallery_np.html من أجل الناس الفضولیین ، زر الموقع )

 	التحـدي 48 – صـفحة 50  : الـغابـة مـلیئة بـالـضوء و بـالـتالـي أشـعة الـضوء : هـي مسـتقیمة كـما هـو مـبین فـي الحـزم الشمسـیة 
في الشكل 305	

http://www.arctic.noaa.gov/gallery_np.html


التحـدي 49 – صـفحة 50  : زوج مـن الـعضالت تحـرك الـعدسـة عـلى طـول الـمحور الـثالـث بـتشویـه الـعین مـن االسـترخـاء إلـى 
الشكل الكروي إلى المفلطح . 

التحـدي 50 – صـفحة 50  : تسـتطیع حـل هـذه الـمسألـة بـمحاولـة الـتفكیر بـأربـعة أبـعاد . ( تـدرب بـاسـتخدام الـمساقـط ثـالثـیة 
األبـعاد الـمعروفـة جـیدا  مـن أجـل الـمكعبات ربـاعـیة األبـعاد ) . حـاول تـخیل كـیفیة الـتبدیـل لـلتتابـع عـندمـا یـتقاطـع جـزآن . 

مالحظة : عادة من غیر الصحیح في هذا المجال استخدام الزمن بدال من البعد الفراغي الرابع  

التحدي 51 – صفحة 52  : قس المسافات باستخدام الضوء  

التحـدي 54 – صـفحة 56  :   مـن األسهـل الـعمل بـواحـدة الـنتوء المسـتدیـر . خـذ مـجال الـوحـدة [0,1	] وسـاوي الـنقاط 
الـنهایـة . عـرف مجـموعـة B الـتي فـیها الـعناصـر هـي عـدد حـقیقي مـعطى b مـن الـمجال زائـد كـل هـذه األعـداد الـتي تـختلف عـن 
 B فـي الـحقیقة كـل مجـموعـة ) . B تـلك الـحقیقیة بـعدد كسـري . الـدائـرة الـواحـدیـة یـمكن الـتفكیر بـأنـها اجـتماع كـل المجـموعـات
هـي نـسخة مـزاحـة مـن األعـداد الكسـریـة Q ) . اآلن قـم بـبناء مجـموعـة A بـأخـذ عـنصر واحـد مـن كـل مجـموعـة B و بـعدهـا قـم 
بـبناء عـائـلة المجـموعـات  الـمكونـة مـن المجـموعـة A و نـسخها Aq  الـمزاحـة بـالكسـر q . و اجـتماع كـل هـذه المجـموعـات هـو 

النتوء المستدیر الواحدي  

عـائـلة المجـموعـات ال نـهائـیة مـن حـیث الـعدد . و بـعدهـا قـسمها إلـى عـائـلتي مجـموعـات  ال نـهائـیتین مـن حـیث الـعدد  و مـن  
السهـل رؤیـة أن كـل مـن هـاتـین الـعائـلتین یـمكن تـذكـرهـما و الـعناصـر مـزاحـة بـحیث أن كـل مـن هـاتـین الـعائـلتین تـشكل نـتوء 

مستدیر واحدي .  

الـریـاضـیون یـقولـون أنـه لـیس هـناك قـیاس تجـمیعي النـهائـي الـعدد لـ Rn أو أن المجـموعـات مـثل A غـیر قـابـلة  لـلقیاس ( مـرجـع 
44) . بنتیجة وجودها فإن ضرب األطوال ممكن . الحقا سوف ندرس فیما إذا كان الخبز أو الذهب بضرب بهذا الشكل  

التحدي 55 – صفحة 56  : مالحظة : ابدأ بالمثلثات  

التحـدي 56 – صـفحة 56  : الـمثال هـو مـنطقة بـین الـمحور x و الـتابـع الـذي عـطي الـقیمة 1 لـكل قـیمة مـبهمة و صـفر لـكل 
عدد غیر مبهم  

التحـدي 57 – صـفحة 57  : نسـتخدم تـعریـف الـتابـع فـي الـنص . الـزاویـة الـزوجـیة لـربـاعـي الـوجـوه الـمنتظم هـي مـضاعـف 
غـیر كسـري لـ π بـحیث أن ربـاعـي الـوجـوه لـه ثـابـت Dehn غـیر مـتناقـص . و الـمكعب لـه زاویـة زوجـیة تـساوي π/2 بـحیث 

أن ثابت   Dehn للمكعب هو صفر . و بالتالي المكعب لیس  مشكل بشكل متساوي بالنسبة لرباعي الوجوه المنتظم  

التحـدي 58 – صـفحة 58  : إذا فـكرت بـأنـك تسـتطیع إظـهار أن الـفضاء الـفارغ مسـتمر ، فـإنـك مخـطئ . تـأكـد مـن حـججك . 
إذا كـنت تـعتقد انـك تسـتطیع إثـبات الـعكس فـإنـه یـمكن أن تـكون عـلى حـق – لـكن فـقط إذا كـنت تـعلم مـا شـرح فـي الجـزء األخـیر 

من النص . إذا لم تكن هذه هي الحال تأكد من حججك ، في الحقیقة إنه لیس متقطع و ال مستمر .  

التحـدي 60 – صـفحة 59 : مـن الـواضـح أنـنا نسـتخدم الـضوء لـنتأكـد أن خـط الـمسویـة مسـتقیم ، بـحیث أن الـتعریـفین یـجب أن 
یـكونـا نـفسهما . هـذه هـي الـحال ألن خـطوط حـقل الـجاذبـیة هـي أیـضا مـسارات مـمكنة لحـركـة الـضوء . لـكن هـذا ال یـكون دائـما 

الحال ، هل یمكنك أن ترى االستثناءات ؟  

الطریقة األخرى لفحص االستقامة هي على طول سطح ماء ساكن  

الـطریـقة الـثالـثة ، األقـل إحـكامـا   هـي بـاسـتخدام حـساسـات االسـتقامـة فـي الـدمـاغ . إن الـدمـاغ البشـري فـیه وسـیلة داخـلیة لتحـدیـد 
فـیما كـانـت األجـسام الـتي تـرى بـالـعینین مسـتقیمة . هـناك الـعدیـد مـن الـخالیـا الـخاصـة فـي الـدمـاغ الـتي تـعمل عـند هـذه الـحالـة . 

أي كتاب عن حدوث الرؤیة یخبرك المزید عن هذا الموضوع .  

التحـدي 61 – صـفحة 60 : إن نـظریـة األرض الـمجوفـة هـي صـحیحة إذا اسـتخدمـت عـالقـة الـمسافـة بـشكل منسجـم . بـشكل 
خـاص عـلى الـمرء أن یـقوم بـافـتراض أن األجـسام تـصبح أصـغر عـندمـا تـقترب مـن مـركـز الـكرة الـمجوفـة . الشـرح الـجید لـكل 
األحـداث یـوجـد فـي www.geocices.com/inversedearth	 . إن الـمادة الـجیدة یـمكن أن تـوجـد عـلى اإلنـترنـت أیـضا 
تـحت أسـماء الجـملة الـكوكـبیة الـمركـزیـة ، نـظریـة الـعالـم الـداخـلي  أو نـظریـة األرض الـمقعرة . و لـیس هـناك طـریـقة لـتفضیل 

وصف واحد عن اآلخر ما عدا ربما ألسباب التبسیط أو الكسل الفكري .  

http://www.geocities.com/inversedearth


التحـدي 63 – صـفحة 61 : الـمالحـظة الـمعطاة فـي الـشكل 306 . مـن أجـل قـیاس سـرعـة الـضوء تـقریـبا بـنفس الـطریـقة ، 
أنظر المجلد II صفحة 18 . 

التحـدي 64 – صـفحة 61 : الـدراجـة الـناریـة السـریـعة هـي أسـرع : سـائـق الـدراجـة الـناریـة یـمكن أن یـلحق بـسهم ، وهـذا عـمل 
مثیر عرض على التلفزیون األلماني " راهن على هذا " في عام 2001  

   التحـدي 65 – صـفحة 61 : الـشكل الـوحـید الـذي یـمنع الـغطاء مـن الـسقوط فـي الـثقب أسـفله هـو الـشكل الـدائـري . فـي الـواقـع 
االنحرافات البسیطة عن الشكل الدائري أیضا مسموحة  

التحـدي 68 – صـفحة 61 :  سـرعـة المشـي لـرجـال كـبار تـتبع لـصحتهم . إذا مشـى الـناس أسـرع مـن m/s	1.4 فـإنـهم أصـحاء 
( مـرجـع 378	 ) و الـدراسـة خـلصت إلـى أن الـحصادة الـقویـة ذات سـرعـة مـفضلة تـبلغ m/s	0.82 بسـرعـة قـصوى تـبلغ 

  1.36	m/s

التحدي 69 – صفحة 61 :  72 درجة  

 �

الشكل 306 طریقة بسیطة لقیاس سرعات الطلقة 

 �

الشكل  307 كیفیة صنع ثقب قي بطاقة بریدیة الذي یسمح بالخطو فیها 

التحدي 73 – صفحة 62 : أنظر الشكل 307 من أجل طریقة لتحقیق المطلوب  



التحـدي 74 – صـفحة 62 : خـالل واحـد بـالـمائـة ، فـإن خـمس االرتـفاع یـجب أن یـكون فـارغ ، و أربـعة أخـماسـه یـجب أن 
 � یكون ممتلئ ، القیمة الدقیقة تأتي من 

التحـدي 75 – صـفحة 62 : قـلم رصـاص واحـد یـرسـم خـطا بـین km	80	&	20 . إذا لـم یـضع أي رصـاص عـند الـبري . 
أعداد أقالم الرصاص البالستیكیة المخترع حدیثا غیر متوفرة  

التحـدي 79 – صـفحة 63 : الـدب أبـیض بسـبب الـبقعة الـواضـحة مـن الـبیت فـي الـقطب الـشمالـي . لـكن هـناك الـعدیـد مـن الـبقع 
اإلضافیة الكثیرة التي ال حصر لها ( بدون دببة ) قرب القطب الشمالي : هل یمكنك أن تجدها  

التحـدي 80 – صـفحة 63 : نـسمي L الـطول االبـتدائـي للحـزام الـمطاطـي ، v سـرعـة الحـلزون بـالنسـبة للحـزمـة و V سـرعـة 
الحصان بالنسبة لألرض . سرعة الحلزون بالنسبة لألرض معطاة بالشكل :	

 �

هذا ما یسمى أیضا المعادلة التفاضلیة للمجهول الذي هو موضع الحلزون s(t) . یمكنك التأكد بتكرار بسیط – أن حلها 
یعطى بالشكل :   

 �

 �

الشكل 308 طریقتین لتطویل حبل حول األرض 

بالتالي الحلزون یصل للحصان عند الزمن    

 �

الذي هو نهائي لكل القیم v	&	V	,	L .لكن  یمكنك التأكد أن الزمن طویل جدا في الواقع إذا استخدمت قیم سرعة  واقعیة  



التحـدي 81 – صـفحة 63 : الـلون هـو أولـویـة ألـذي یـطبق فـقط عـلى األجـسام و لـیس عـلى الحـدود . فـي الـحالـة الـمذكـورة فـقط 
البقع و الخلفیات لها ألوان . والسؤال یبین أنه من السهل طرح األسئلة التي ال تحمل أي معنى أیضا في الفیزیاء    

التحدي 82 – صفحة 63 : یمكنك القیام بهذا بنفسك بسهولة . یمكنك حتى أن تجد مواقع إنترنت حول هذا الموضوع  

التحدي 84 – صفحة 63 : الساعات ذات العقربین : 22	 زمن / مرة . الساعات ذات الثالث  عقارب مرتین  

التحدي 85 – صفحة 64 : 44 مرة 

التحدي 86 – صفحة 64 : من أجل العقربین الجواب هو 143	 مرة  

التحدي 87 – صفحة 64 : األرض تدور بمقدار 15 مرة بالدقیقة 

التحـدي 88 – صـفحة 64 : یـمكن أن تـندهـش و لـكن ال یـوجـد بـیانـات مـوثـوقـة حـول هـذه الـمسألـة . أعـلى سـرعـة لـرمـیة مـقاسـة 
حـتى اآلن یـبدو أنـها m/s	45 لـكرة الـكریـكیت . و بـالـمناسـبة ، الـكثیر مـن الـبیانـات األخـرى مـتاحـة مـن أجـل السـرعـات الـمحققة 
بـمساعـدة الـمضارب . إن سـرعـة m/s	70 لـضربـة الـبادمـینتون السـریـع یـبدو أنـها مـرشـح جـید لـرقـم قـیاسـي  لسـرعـة 

المضرب ، السرعات المشابهة محققة بواسطة كرات الغولف . 

التحـدي 89 – صـفحة 64 :  اإلطـالـة بـاالنـتشار بـمقدار مـتر واحـد  یـسمح حـتى لـلعدیـد مـن الـقطط بـالـمرور عـبره ، كـما هـو 
مـبین فـي الـطرف األیسـر مـن الـشكل أیسـر مـن الـشكل 308 . لـكن الـطرف األیـمن مـن الـشكل یـبین طـریـقة أفـضل السـتخدام  
طـول حـبل إضـافـي ، كـما یشـیر دیـمتري یـاتشـینكو : اإلطـالـة المحـلي بـمقدار مـیلیمتر واحـد بـالـتالـي تـعطي ارتـفاع m	1.25 مـما 

  	121	m یسمح لطفل بأن یمشي عبره . في الحقیقة اإلطالة بمقدار متر  التي تتم بهذا الشكل تصل لذورة ارتفاع

    0.5	m/s 1.8 أو	km/h : 64 التحدي 90 – صفحة

التحـدي 92 – صـفحة 64 : الـسؤال لـه مـعنى ، خـاصـة إذا وضـعنا حـالـتنا بـالنسـبة لـلعالـم الـخارجـي ، مـثل تـاریـخ عـائـلتنا 
الـخاصـة أو تـاریـخ الـكون . االسـتخدام الـمختلف یـعكس فـكرة أنـنا قـادریـن عـلى تحـدیـد مـوضـعنا بـأنـفسنا و لـكن لـیس الـوقـت الـذي 

نحن فیه . ( الصفحة 237	 ) . الفقرة حول التحدید ستبین خطأ هذا التمییز   

 �

الشكل 309 ترك فراغ في ركن السیارة – نصف قطر االستدارة الخارجي 

التحـدي 93 – صـفحة 64 : نـعم . یـوجـد . لـكن هـذا لـیس واضـحا حـیث أنـه یـقتضي أن الـفراغ و الـزمـن لـیسا مسـتمریـن ، عـلى 
عكس ما تعلمناه في المدرسة االبتدائیة . الجواب سیوجد في الجزء األخیر من هذا الكتاب  

 التحـدي 94 – صـفحة 64 : مـن أجـل مـنحني ، اسـتخدم عـند كـل نـقطة ، نـصف قـطر الـمنحني لـلدائـرة الـذي هـو تـقریـبا 
الـمنحني فـي تـلك الـنقطة ، مـن أجـل سـطح ، عـرف اتـجاهـین ، فـي كـل نـقطة و اسـتخدم اثـنتین مـن مـثل هـذه الـدوائـر عـلى طـول 

االتجاهین  



  50	ms في 	1cm التحدي 95 – صفحة 64 : یتحرك حوالي

التحـدي 96 – صـفحة 65 : مـساحـة سـطح الـرئـة هـي بـین m2	200	&	100 تـبعا لـمصدر الـمراجـع ، و أن الشـدات هـي بـین 
  200	&	400	m2

التحـدي 97 – صـفحة 65 : الحـد غـیر مـوجـود فـي الـفیزیـاء الـكالسـیكیة ، لـكن هـناك حـد فـي الـطبیعة الـذي یظهـر حـالـما تـؤخـذ 
التأثیرات الكمیة بالحسبان . 

التحدي 98 – صفحة 65 : الشكل النهائي هو مكعب كامل بدون أي ثقب  

التحدي 99 – صفحة 65 : الفجوة الممزقة d هي 	

 �

كـما هـو مسـتنتج مـن  الـشكل 309 . انـظر أیـضا Hoyle	R.	 مـتطلبات مـناورة الـركـن الـتام بـشكل حـرف s الـمتوازیـة فـي 
نـموذج ریـاضـي بسـیط ، 2003 . فـي الـحقیقة ریـاضـیات الـركـن الـمتوازي هـي جـمیلة و مـمتعة . أنـظر مـثال صـفحة اإلنـترنـت 
	EDWARD	NELSON	;Tensor أو الشــــرح فــــي rigtriv.wordpress.com/2007/10/01/parallel-parking/
Analysis مـطبعة جـامـعة بـرنسـتون ، 1967 ، صـفحة 36-33 . یشـرح نـیلسون كـیفیة تحـدیـد حـقول شـعاعـیة الـتي تـغیر 
الـتشكیل ربـاعـي االتـجاهـات للسـیارات ، و كـیفیة اسـتخدام الـجبر لـبیان أن سـیارة یـمكن أن تـترك فـارغـات ركـن بـمسافـات 

قصیرة اختیاریا للسیارات   في األمام و الخلف .   

التحدي 100 – صفحة 65 : أصغر فجوة ال توجد ، أي قیمة لن توجد . هل تستطیع بیان هذا  

التحدي 101 – صفحة 66 : الحل التالي اقترح من قبل دانییل هاوكینز  

افـترض أنـك تجـلس فـي سـیارة A ، و هـي مـركـونـة حـلف السـیارة B كـما هـو مـبین فـي الـشكل 310 ، هـناك طـریـقتین أسـاسـیتین 
لـوجـود فـراغ ركـن الـذي یـتطلب اسـتخدام الـرجـوع للخـلف : دوران السـیارة لتحـریـك مـركـز الـدوران بـعیدا عـنه ( إلـى یـمین ) 
السـیارة B ، و إزاحـة السـیارة لـألسـفل لتحـریـك مـركـز الـدوران بـعیدا عـنه ( أكـثر بـعد ) السـیارة B . الـطریـقة األولـى تـتطلب 
مـن السـیارة A الـذي سـیكون قـطریـا بـشكل جـزئـي ، الـذي یـعني أن الـطریـقة لـن تـنجح مـن أجـل كـون d أقـل مـن قـیمة مـعینة ، 
أسـاسـا الـقیمة الـمعطاة أعـاله ، عـندمـا ال یـلزم أي رجـوع للخـلف . و سـوف نهـتم بـالـطریـقة الـثانـیة ( الـمصورة ) الـتي سـتنجح 

من أجل كون d متناهي في الصغر .  

فـي حـال أن الـمسافـة d أقـل مـن الـقیمة الـدنـیا الـالزمـة لـتدویـر فـراغ الـركـن بـدون اسـتخدام الـرجـوع للخـلف ، مـن أجـل شـكل 
هندسي معین r	,	B	,	ω	;	L و الحروج   من فراغ الركن 	



 �

الشكل 310 حل أحجیة ركن السیارة 

یؤدي إلى أن زاویة السیارة A تالمس السیارة B	 على مسافة T بعیدا عن حافة السیارة B كما هو مبین في الشكل 310 

هذه المسافة T هي المقدار الذي به السیارة A یجب أن یتحول لألسفل ن أجل الخروج بنجاح من فراغ الركن .  

طـریـقة تـرك فـراغ الـركـن مـبینة فـي الـزاویـة الـعلیا الیسـرى لـلشكل 310 تـتطلب نـجاح مـرحـلتین : مـرحـلة الـتدویـر األولـي و 
مـرحـلة االسـتقامـة . بـالـتدویـر و االسـتقامـة نـحقق انـزیـاح شـاقـولـي لـالسـفل و انـزیـاح أفـقي لـلیسار ، بـینما نـحافـظ عـلى الـتوضـع 
 A فـإن السـیارة B تـالمـس السـیارة A األصـلي . و الجـزء األخـیر هـو أسـاسـي ألنـنا إذا حـاولـنا االسـتدارة حـتى زاویـة السـیارة
سـتدور ، و أي مـحاولـة السـتقامـتها سـوف لـن تـتبع نـفس الـقوس إلـى الـوضـع األولـي بـینما تـدویـر العجـلة إلـى االتـجاه اآلخـر 

سیدور السیارة حتى أكثر ، كما في الطریقة األولى الموصوفة أعاله .  

إن هـدفـنا هـو تـدویـر بـأكـبر بـعد مـمكن و مـا نـزال قـادریـن عـلى االسـتقامـة بـشكل كـامـلة فـي الـزمـن الـذي فـیه السـیارة A تـالمـس 
السیارة B و لتحلیل فقط كم یجب أن یكون  مقدار هذا التدویر ، علینا أوال أن ننظر إلى خواص السیارة التي تدور .  

إن نـظام قـیادة أكـرمـان هـو الـمبدأ الـذي مـن أجـله تـدور السـیارة بسـالسـة / انسـیابـیة و كـل الـعجالت األربـع یـجب أن تـدور حـول 
نـفس الـنقطة و هـذا اخـترع مـن قـبل رودولـف أكـرمـان فـي عـام 1817 . و بـعض خـواص الـقیادة بـالنسـبة لهـذه الـمسألـة هـي 

كالتالي :   

الـعجالت الخـلفیة تـبقى مـتراصـفة و لـكن األمـامـیة ( الـتي نـتحكم بـها ) یـجب أن تـدور بـمقادیـر مـختلفة لـلدوران حـول •
نفس المركز 	

مراكز الدوران للیسار و الیمین تدور في طرفین متعاكسین للسیارة 	•

الـمقادیـر الـمتساویـة لـلدورانـات الیسـرى و الـیمنى ومـراكـز الـدوران هـي مـتساویـة الـمسافـة مـن أقـرب حـافـة للسـیارة . •
الشكل 310 یبین هذا بشكل أوضح 	

كل المراكز الممكنة للدوران هي على نفس الخط الذي دائما أیضا یمر عبر العجالت الخلفیة 	•



عـندمـا تـكون الـعجالت الخـلفیة مسـتقیمة  ( مسـتقیمة دائـما تـعني نـفس الـتوضـع الـذي لـلوضـع األولـي ) و هـي •
متراصفة شاقولیا مع مراكز الدوران 

عـندمـا تـدور السـیارة حـول مـركـز مـا لـیكن الـمركـز الـمرتـبط بـالـدوران األعـظمي لـلیسار  بـالـتالـي فـإن الـمركـز الـممكن •
الـمرتـبط بـالـدوران الـیمني األعـظمي سـیدور عـلى طـول مـع السـیارة . بـشكل مـشابـه عـندمـا السـیارات تـدور حـول 

المركز األیمن ، فإن المركز األیسر یدور .     	

اآلن نـحن نـعلم خـواص قـیادة أكـرمـان ،و یـمكننا الـقول أنـه مـن أجـل تـكبیر االنـزیـاح لـألسـفل مـع الـمحافـظة عـل 
الـتوضـع ، عـلینا أن نـدور لـلیسار حـول أول مـركـز مـثل هـذا و ثـانـي مـركـز یـدور مـسافـة أفـقیة d ، كـما هـو مـبین فـي 
الـشكل 310 . و عـندمـا یـتحقق هـذا ، فـإنـنا نـكبح ، و نـدور عجـلة الـقیادة بـاالتـجاه الـمعاكـس الـكامـل بـحیث أنـنا اآلن 
نـدور لـلیمین حـول الـمركـز الـثانـي  و ألنـنا نـنزاح لـلیسار d	 سـوف نسـتقیم لـلخارج فـي اللحـظة تـمامـا الـتي فـیها  
السـیارة A تـمس السـیارة B . و هـذا یـؤدي لـتحقیق هـدفـنا ، االنـزیـاح لـألسـفل m	 و االنـزیـاح لـلیسار d بـینما نـحافـظ 
عـلى تـوضـع السـیارة  A . و الـعملیة الـمشابـهة یـمكن أن تـتم فـي الحـركـة العكسـیة لـتحقیق انـزیـاح لـألسـفل m و 
انـزیـاح لـلیمین d مـما یحـرك السـیارة A بـشكل فـعال مـن مـوضـعها األولـي ( قـبل أي حـركـة ) لـألسـفل 2m بـینما 
نـحافـظ عـلى تـوضـعها . و هـذا یـمكن أن یـتم بـشكل غـیر محـدد وهـذا یـبین لـماذا مـن الـممكن الخـروج مـن مـصف 
بـواسـطة مـسافـة مـتناهـیة بـالـصغر d بـین السـیارة B	&	A . و لتحـدیـد مـقدار الـزمـن لهـذه الـعملیة ( كـال مجـموعـتي 
الـتدویـر و االسـتقامـة ) یـجب أن تـتم عـلینا تقسـیم فـقط T ( تـذكـر إن 	T هـي مـقدار انـزیـاح السـیارة A لـألسـفل مـن 
أجـل الـتدویـر فـي مـكان الـركـن بـشكل طـبیعي ) عـلى الـمقدار 2m االنـزیـاح الـكلي لـألسـفل لـتكرار واحـد لـلعملیة . 

بشكل رمزي :   

 �

 . 2m و T بداللة الشكل الهندسي للسیارة علینا أن نوجد n من أجل الحصول على عالقة لـ

 �

الشكل 312 مسار النقطة المتوسطة بین  الشكل 311 رسم بسیط – واحد من رسوم عدیدة ممكنة  

نهایتي عقارب ساعة    التي تبین إثبات نظریة فیثاغورث  



لتبسیط االشتقاقات نعرف طول جدید x أیضا مبین في الشكل 310 . 

 �

نحصل بالتالي على  

 �

القیمة n دائما یجب أن تدور للعدد الصحیح التالي لتحدید عدد المرات التي یجب فیها أن  الرجوع للخلف و األمام لمغادرة 
مكان الركن .  

التحدي 102 – صفحة 66 : ال شيء ، لیس هذا ال إثبات و ال نقض  

التحدي 103 – صفحة 66 : أنظر المجلد II ، على الصفحة 19 . في المغالیق القصوى أنظر أیضا المناقشة في المجلد 
VI في الصفحة 118 .   

 �

الشكل 313 الزوایا تعرف بواسطة الیدین المبسوطتین باتجاه السماء ، عندما تمد الذراعین 



التحدي 104 – صفحة 67 : مالحظة للحل معطاة في الشكل 311  

التحدي 105 – صفحة 67 : ألنها هي أو كانت سائلة  

التحدي 106 – صفحة 67 : األشكال مبینة في الشكل 312  وله أحد عشر فصا  

التحـدي 107 – صـفحة 67 : زاویـة المخـروط φ ، هـي الـزاویـة بـین مـحور المخـروط و حـدود المخـروط ( أو بـشكل 
 . Ω	=	2π	(	1-	cosφ)  عـبر الـعالقـة Ω مـكافـئ ، نـصف زاویـة رأس المخـروط ) یـرتـبط بـالـزاویـة الـمصمتة / الحجـمیة

استخدم مساحة سطح قلنسوة كرویة لتأكید هذه النتیجة .  

التحدي 109 – صفحة 67 :    أنظر الشكل	313	  

التحدي 113 – صفحة 69 : مالحظة : ارسم كل األجسام الموجودة  

التحدي 114 – صفحة 69 : المنحني من الواضح أنه یسمى سلسال من الالتینیة caterna	 التي تعني سلسلة .  

عـالقـة السـلسال هـي x/a)	(	cosh	a	=	y . إذا قـربـت السـلسلة بـواسـطة مـقاطـع مسـتقیمة قـصیرة یـمكنك صـنع بـلوكـات خشـبیة 
الـتي یـمكن أن تـشكل قـوس بـدون الـحاجـة لـالصـق . و قـوس سـان لـویـس هـو بـشكل سـلسال . و إن الجسـر الـمعلق یـملك شـكل 

السلسال قبل أن یحمّل أي قبل أن یوصل به المسار . عندما ینتهي الجسر الشكل یكون بین سلسال و قطع مكافئ .  

 � التحدي 115 – صفحة 69 : نصف القطر العكسي أو االنحناءات تخضع للقانون 

هـذه الـعالقـة اكـتشفت مـن قـبل ریـنیه دیـكارت . إذا اسـتمر الـمرء بـوضـع دوائـر فـي الـفراغـات الـباقـیة ، یـحصل عـلى مـا یـسمى 
بـأغـلفة مـا یـعرف بـالـدائـرة ، و هـذا مـجال جـمیل لـلریـاضـیات االسـتمتاعـیة . و هـي تـملك الـعدیـد مـن الـخواص الـغریـبة مـثل 

العالقات المثیرة لالهتمام بین إحداثیات مراكز الدائرة و منحنیاتها .  

التحدي 116 – صفحة 70 : أحد الخیارات : استخدم نظیر ثالثي األبعاد لنظریة فیثاغورث . الجواب هو 9	  

لـ   مــــوجــــبـیـن  حــــلـیـن  هــــنـاك   .  ( ؟  لــــمـاذا   )  . حــــلـیـن  هــــنـاك   :  70 صــــفـحـة   –  117 الـتـحــــدي 

� ، االرتــفاع یــعطى بــالــشكل x	+	b	=	h . و الحــلین هــي m	4.84 و 1.26	 . 
هناك عالقات مغلقة من أجل الحلول ، هل یمكنك  أن تجدها ؟ 

التحـدي 118 – صـفحة 70 : أفـضل طـریـقة لـحساب أوال االرتـفاع B الـذي عـنده السـلم األزرق یـالمـس الجـدار . و هـو یـعطى 

 .� كحل لـ  

الحلول ذات القیمة الصحیحة مناقشة في كتاب GARDNER	MARTIN	 ، سیرك الریاضیات ، الطیف ، 1996  

التحـدي 119 – صـفحة 70 : ارسـم مـقیاس لـوغـاریـتمي أي ضـع كـل عـدد عـلى مـسافـة مـوافـقة لـلوغـاریـتم الـطبیعي . مـثل هـذا 
الجهاز یسمى مسطرة منزلقة ، ومبینة في الشكل 314 . المسطرة المنزلقة   



 �

الشكل 314 مسطرة منزلقة عالیة النهایة ، حوالي عام 1970 

الـمساطـر كـانـت أسـالف الـحاسـبات اإللـكترونـیة و قـد كـانـت تسـتخدم فـي كـل الـعالـم فـي أزمـنة مـا قـبل الـتاریـخ ، حـتى حـوالـي 
  . www.oughtred.org 1970  . أنظر أیضا صفحة اإلنترنت

التحـدي 120 – صـفحة 71 : یـومـین أكـثر . ابـني لـنفسك نـموذج لـلشمس و األرض لـلتحقق مـن هـذا . و فـي الـحقیقة هـذا 
تصحیح بصغیر للقیمة 2 و لنفس السبب الذي یجعل الیوم الشمسي أقصر من 24 ساعة . 	

التحـدي 121 – صـفحة 71 : الـشمس هـي تـمامـا خـلف ظهـر الـمراقـب وهـي تـغیب و األشـعة تـأتـي مـن الخـلف و تـصل عـمیقا 
في السماء في اتجاه معاكس لذلك العائد للشمس . 

  � التحدي 123 – صفحة 71 : الحجم یعطى بالشكل  

 التحـدي 125 – صـفحة 71 : الـمسائـل تظهـر عـندمـا  تـضاف تـأثـیرات الـكم . إن الـكون ثـنائـي األبـعاد سـیكون بـال مـادة نـظرا 
ألن الـمادة مـكونـة مـن جسـیمات ذات بـرم 1/2 . لـكن الجسـیمات ذات الـبرم 1/2 غـیر مـوجـودة فـي األبـعاد الـثنائـیة . هـل 

یمكنك إیجاد أسباب إضافیة ؟ 

التحـدي 126 – صـفحة 72 : إن بـعدي الـزمـن ال تـسمح بـترتـیب األحـداث و إجـراء الـقیاسـات . كـي نـقول قـبل و بـعد یـصبح 
مستحیال . و في الحیاة الیومیة و كل المجاالت الممكن الوصول إلیها یكون الزمن و حید البعد بشكل محدد . 

التحـدي 127 – صـفحة 72 : لـم تـوجـد تجـربـة قـط ألي مـالحـظة . هـل یـمكن هـذا أن یحـدث بـرغـم ذلـك ؟ ربـما ال ، كـما یـقال 
في المجلد األخیر من هذه السلسلة من الكتاب . 

التحـدي 130 – صـفحة 73 : أفـضل حـل یـبدو هـو 32 خـط إضـافـي . هـل یـمكنك اسـتنتاج ذلـك ؟ و لـتجنب إفـساد مـتعة 
    blog.vixra.org/2010/26/a-christams	–	puzzle البحث ، ال یعطى حل هنا . یمكنك إیجاد الحلول في

التحدي 131 – صفحة 73 : إذا حللت هذه  المسألة التي تعرف بمسألة طول الحبل ، ستصیح ریاضیا شهیرا . إن الطول 
معروف فقط بحوالي 6 قیم عشریة للدقة . و ال یوجد عالقة دقیقة معروفة ، و الشكل الدقیق لمثل هذه العقد المثالیة 

مجهول من أجل كل العقد غیر التجریبیة . المسألة أیضا غیر محلولة من أجل كل العقد المغلقة المثالیة  غیر التجریبیة  
التي من أجلها النهایتین تكونان ملصقتین معا .  

التحدي 132 – صفحة 76 : من /2	gt2	=	x یمكنك الحصول على القاعدة التالیة : ربع عدد الثواني ، اضرب بخمسة و 
احصل على العمق باألمتار .  

التحدي 133 – صفحة 76 : فقط تجربة .  

التحـدي 134 – صـفحة 77 : األكـادیـمیین عـلقوا كـرة مـدفـع واحـدة بـواسـطة سـلك رفـیع تـمامـا أمـام فـم الـمدفـع . و عـندمـا 
حـررت الـطلقة ، فـإن كـرة الـمدفـع الـثانـیة طـارت عـبر السـلك وبـالـتالـي تـضمن أن كـال الـكرتـین تـنطلقان بـنفس الـوقـت . إن 

http://www.oughtred.org


الـمراقـب الـبعید یـحاول  بـالـتالـي  تحـدیـد فـیما إذا كـانـت كـال الـكرتـین تـالمـسان األرض بـنفس الـوقـت . التجـربـة لیسـت سهـل حـیث 
أن أخطاء صغیرة في الزاویة و مقاومة الهواء تعطي نتائج خاطئة .  

التحـدي 135 – صـفحة 77 : الـقطع الـمكافـئ لـه مـا یـعرف بـالمحـرق أو الـنقطة الـبؤریـة / المحـرقـیة . كـل الـضوء الـصادر عـن 
تـلك الـنقطة و الـمنعكس یـوجـد فـي نـفس االتـجاه : كـل أشـعة الـضوء تـصدر مـتوازیـة . االسـم محـرق – كـلمة التـینیة تـعني مـوقـد 
              y	=	x2 تـعبر أنـها هـي  أكـثر نـقطة سـخونـة  عـندمـا تـضاء مـرآة بـشكل قـطع مـكافـئ . عـندمـا یـكون محـرق قـطع مـكافـئ –

( القطع الناقص له محرقین بتعریف مختلف قلیال . هل یمكنك أن تجده ؟  

التحـدي 136 – صـفحة 78 : الـرقـم الـقیاسـي لـلقفز الـطویـل یـمكن أن یـزداد بـالـتأكـید بـالتخـلص مـن شـریـط الـرمـل و بـقیاس 
مـسافـة الـقفز الـحقیقیة بـواسـطة كـامـیرا فـوتـوغـرافـیة الـتي سـتسمح لـلقافـزیـن أن یجـروا بـشكل أقـرب إلـى سـرعـتهم الـعلیا . و الـرقـم 

القیاسي سیزداد أیضا بخطوة مائلة صغیرة أو بواسطة لوح معلق  بنابض و موقع  االنطالق لزیادة زاویة اإلقالع .  

التحـدي 137 – صـفحة 78 : ربـما صـاحـب الـرقـم یحـمله Bradstock	Roald الـذي رمـى كـرة جـولـف لـمسافـة أكـثر مـن  
155m . األرقام القیاسیة من أجل رمي الهواتف الخلیویة ، الرماح ، الناس و الغساالت هي أقصر .  

التحـدي 138 – صـفحة 78 : امشـي أو اجـري فـي الـمطر ، قـس سـرعـتك الـخاصـة v و الـزاویـة عـن الـشاقـول α الـتي یظهـر 
     vrain	=	v	/tan	α بها أن المطر یهطل . بالتالي سرعة المطر  هي

التحـدي 139 – صـفحة 78 : فـي الـتزلـج عـلى الجـلید ، فـإن الـقفزات الـربـاعـیة هـي اآلن أحـدث مـا تـم الـتوصـل إلـیه . فـي 
الرقص مثل هذا الباعث لألرقام القیاسیة .   

أو حـوالـي  � التحـدي 140 – صـفحة 79 : إن إهـمال مـقاومـة الـهواء و تـقریـب الـزاویـة إلـى °45 نـحصل عـلى 
m/s	3.8 و هـذه السـرعـة تـنشأ عـن الـضغط الـثابـت  الـمتراكـم بـاسـتخدام ضـغط الـدم ، الـذي یتحـرر فـجأة بـواسـطة نـظام 

میكانیكي في نهایة القناة الهضمیة . المرجع المستشهد به یخبر المزید عن التفاصیل .  

 التحـدي 141 – صـفحة 79 : عـلى األرض األفـقیة مـن أجـل سـرعـة v و زاویـة عـن األفـق α و بـإهـمال مـقاومـة الـهواء                 
  . d	=	v2	sin	2α/g هي d و ارتفاع الرامي ، فإن المسافة

التحـدي 142 – صـفحة 79 : بـشكل مـدهـش الـجواب غـیر واضـح . فـي عـام 2012 ، فـإن الـرقـم الـقیاسـي البشـري هـو اثـني 
عشـر كـرة . مـن أجـل الـروبـوتـات فـإن الـرقـم الـقیاسـي الـحالـي هـو ثـالثـة كـرات ، كـما نـفذ مـن قـبل روبـوت سـاركـومـان . و 
اإلنـترنـت مـلیئة بـمواد و فـیدیـوهـات حـول الـموضـوع . و هـي تحـدي لـلناس و الـروبـوتـات لـلوصـول إلـى الـعدد األعـظمي الـممكن  

من الكرات .  

التحدي 143 – صفحة 79 :  یقال هكذا ، أثناء هطول المطر سیكون هناك كرات جلیدیة و تسقط بسرعة عالیة . 

التحدي 144 – صفحة 79 : نعم ، الناس یذهبوا للمشفى و حتى یموتوا بسبب نزول طلقات بشكل مستقیم على رؤوسهم  

أنــظر MIRSKY	S. ، إنــه عــال ، إنــه بــعید ، مجــلة الــعلوم األمــریــكیة صــفحة 86 ، شــباط 2004 أو TUIN	C. ، كــتاب 
kogels	Vallende	  ، هـولـندا 71	naturkunde	voor	cjdschris	 ، صـفحة 225-224 ، 2005 . إطـالق سـالح فـي 

الهواء هو جریمة .  

التحـدي 145 – صـفحة 79 : هـذه قـصة حـقیقیة . الـجواب یـمكن فـقط أن یـعطى إذا كـان مـن الـمعلوم فـیما إذا كـان الـشخص 
لـدیـه فـرصـة لـلقفز بـینما الجـري لـیس كـذلـك . و فـي الـحالـة الـموصـوفـة مـن قـبل CROSS	R. ، الـفیزیـاء الـجنائـیة 101 : الـسقوط 
مـن شـاهـق ، المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء  67 ، صـفحة 837-	833 ، 2008 ، لـن یـكون هـناك طـریـقة للجـري بـحیث أن 

الجواب كان : جریمة  

                ، E=	mgh : یـعطى بـالـشكل E فـإن الـطاقـة الـالزمـة m التحـدي 146 – صـفحة 79 : مـن أجـل الـقفزات لـحیوان ذو كـتلة
و الـعمل الـمتاح لـعضلة هـي تـقریـبا مـتناسـب مـع كـتلتها m	~	W . بـالـتالـي یـحصل الـمرء عـلى االرتـفاع h المسـتقل عـن كـتلة 

  . 1.5	±	0.7	J/kg الحیوان . بمعنى آخر ، الطاقة المیكانیكیة النوعیة للحیوانات هي حوالي



التحـدي 147 – صـفحة 80 : األحـجار ال تـتبع أبـدا قـطع مـكافـئ : عـندمـا تـدرس بـالـتفصیل أي عـندمـا یـتغیر g مـع أخـذ 
االرتـفاع بـالحسـبان فـإن مـسارهـا الـدقـیق یـنتج أنـه قـطع نـاقـص . وهـذا الـشكل یظهـر  بـشكل أكـثر وضـوحـا مـن أجـل الـرمـیات 
الـطویـلة ، مـثل الـرمـیات حـول الجـزء الضخـم مـن األرض أو األجـسام الـدوارة . بـاخـتصار ، الـحجارة تـتبع قـطوع مـكافـئة فـقط 

إذا افترض أن األرض مسطحة . إذا أخذ انحناؤها بالحسبان فإنها تتبع قطع ناقص .  

التحـدي 148 – صـفحة 80 :  مجـموعـة كـل الـدورانـات حـول نـقطة فـي مسـتوي فـي الـحقیقة هـي فـضاء شـعاعـي . مـاذا عـن 
مجموعة كل الدورانات حول كل النقاط في المستوي ؟ و ماذا عن الحاالت ثالثیة األبعاد ؟  

التحدي 151 – صفحة 81 :  الجداء السلمي بین شعاعین b	&	a یعطى بالشكل :  

 �

كیف یختلف هذا عن الجداء الشعاعي ؟  

التحـدي 154 – صـفحة 84 : أحـد الـمرشـحین ألخـفض الـتسارعـات الـعملیة لـلنظام الـفیزیـائـي هـي الـتسارعـات الـمقاسـة بـواسـطة 
كـواشـف مـوجـة الـجاذبـیة . وهـي أدنـى مـن m/s2		13-10 . لـكن هـذه الـقیم الـمنخفضة تـضرب بـواسـطة تـسارع االنجـراف 
الـقاري بـعد تـباعـد الـقارات عـن بـعضها : وهـي تـتسارع مـن mm/a	7	 إلـى mm/a	40 فـي فـقط ثـالثـة مـلیون سـنة . هـذا 

یوافق لقیمة m/s2	23-10 . هل هناك أخفض حد نظري للتسارع ؟  

التحـدي 155 – صـفحة 85 : فـي الـسقوط الحـر ( عـندمـا ال یـوجـد هـواء ) أو داخـل محـطة تـدور حـول األرض ، فـإنـك 
تـتسارع  لـكنك ال تـشعر بشـيء . لـكن الـقضیة لیسـت بسـیطة جـدا . مـن نـاحـیة ، الـتسارعـات الـثابـتة و الـمتجانـسة هـي فـي 
الـحقیقة ال یـشعر بـها إذا لـم یـكن هـناك مـرجـع مـتسارع . عـدم قـابـلیة الـتمییز هـذه أو الـتكافـؤ بـین الـتسارع و الـشعور بـال شـيء 
كـان خـطوة أسـاسـیة   أللـبرت اینشـتایـن لـتطویـر النسـبیة الـعامـة . مـن نـاحـیة أخـرى ، إذا كـانـت أحـاسـیسنا حـساسـة بـشكل كـاف 
فـإنـنا نـشعر بشـيء مـا : فـي كـل مـن الـسقوط الحـر و فـي محـطة الـفضاء فـإن الـتسارع ال یـكون ثـابـتا و ال مـتجانـسا وهـكذا یـمكننا 

في الحقیقة أن نقول أن التسارعات الموجودة  في الطبیعة یمكن دائما الشعور بها .  

التحـدي 156 – صـفحة 85 :    قـال األسـتاذ لـلطالـب  : مـا هـو مشـتق السـرعـة ؟ الـتسارع ! مـا هـو مشـتق الـتسارع ؟ ال أعـلم . 
ال أعلم . أحمق ! المشتق الرابع   ، الخامس و السادس للموضع یسمى القرقعة ، الطقطقة أو الفرقعة .  

التحدي 158 – صفحة 88 : یمكن للمرء أن یقول أن أي مصدر للضوء یجب أن یكون له حجم منتهي  

التحـدي 160 – صـفحة 88 : الشـيء  الـذي تـراه الـعین البشـریـة المجـردة كـنقطة سـوداء صـغیرة الـذي یـكون عـادة بـقطر 
  . 50	µm  حوالي

التحدي 161 – صفحة 88 : أنظر المجلد III ، صفحة 127  

التحـدي 162 – صـفحة 89 : یـجب عـلى الـمرء یـفحص بـعنایـة فـیما إذا كـانـت الخـطوات الـمفهومـیة الـتي تـقودنـا إلـى اسـتخالص 
مفهوم النقطة من القیاسات هي صحیحة . و وسوف یتبین في الجزء األخیر من المغامرة أن هذه لیست هي الحال .   

التحـدي 163 – صـفحة 89 : یـمكن لـلمرء أن یـدور الـید بـشكل أن الـذراعـین تـعمالن الحـركـة الـموصـوفـة . أنـظر أیـضا المجـلد 
V ، صفحة 131  

 ، VI وصـلة یـوجـد فـي المجـلد 	التحـدي 164 – صـفحة 89 : عـدد الـكابـالت لـیس لـه حـد . عـرض الـدوران الـطوقـي ذو 96
صفحة 180  

التحـدي 165 – صـفحة 90 : الـدم و الـتغذیـة الـعصبیة غـیر مـمكنة إذا كـان للعجـلة مـحور . الـطریـقة الـمبینة هـي لـتجنب 
الـوصـالت الـمتشابـكة الـتي تـعمل فـقط عـندمـا الجـزء الـذي یـدور لـیس لـه مـحور : الـدوالب یـجب أن یـعوم أو یـبقي فـي مـكانـه  
بـوسـائـل أخـرى . و بـالـتالـي یـصبح مـن المسـتحیل صـنع مـحور دوالب بـاسـتخدام قـطعة وحـیدة مـن الجـلد .و إذا كـان یـمكن بـناء 



الدـوالب بال محـور ( الذـي یمـكن أن یكـون ممـكنا ) باـلتـاليـ الدـوالب دوریاـ یدـور فوـق الوـصلـة . هلـ یمـكن لمـثل الوـصلـ بال 
محور أن یحقق دافع ؟  

بـالـمناسـبة ، مـا یـزال یـعتقد أن الـحیوانـات لـدیـها دوالـیب عـلى مـحاور . إذا كـان الـدوالب جـسما مـیتا . و حـتى إذا اسـتخدمـت 
تـكنولـوجـیات تـغذیـة الـدم مـثل مـفاعـالت الـتدفـق المسـتمر  فـإن الـحیوانـات ال یـمكن أن تـجعل مـثل هـذا الـدوالب الـمنفصل یـنمو 
بـطریـقة مـوالـفة مـع بـقیة الـجسم و سـیكون لـها مـصاعـب فـي اإلصـالح تـعطب الـدوالب . الـعجالت الـمنفصلة ال یـمكن تـنمیتها 

على حیوانات و هي یجب أن تكون میتة  

 التحدي 166 – صفحة 92 : الدماغ في الجمجمة ، مصانع الدم داخل العظام أو نمو العین هي أمثلة  

التحـدي 167 – صـفحة 92 : فـي 2007 فـإن أكـبر الـدوالـیب الـكبیرة لـلركـاب هـي بـقطر حـوالـي 150m ، و أكـبر عـنفات 
ریـاح هـي بـقطر حـوالـي 125m  . و أفـران االسـمنت هـي أكـبر الـعجالت / یـمكن أن تـكون بـأكـثر مـن m	300 عـلى طـول 

محورها  

التحـدي 168 – صـفحة 92 : مـقاومـة الـهواء تـخفض الـمسافـة الـقصوى الـمحققة بـواسـطة كـرة قـدم – الـذي یـتحقق بـزاویـة 
  50m إلى حوالي v2	/g	=	91.7	m من حوالي π	/4	=	45° تساوي حوالي

التحدي 173 – صفحة 98 : یمكن للمرء أیضا أن یجمع الشمس ، السماء و المشهد الطبیعي للقائمة  

التحـدي 174 – صـفحة 99 :  لـیس هـناك خـیار ثـالـث . األشـباح ، الهـلوسـات ، مـشاهـدات إلـفیس ، أو الـكائـنات مـن خـارج 
األرض یجب كلها أن تكون أجسام أو صور . أیضا الظالل هي فقط أنواع خاصة من الصور .  

التحـدي 175 – صـفحة 99 : الـقضیة تـم مـناقشـتها بشـدة فـي الـقرن الـسابـع عشـر ، حـتى غـالـیلیو قـال بـأنـها صـور و لـكنها 
أجـسام حـیث یـمكنها االصـطدام مـع أجـسام أخـرى مـثل االصـطدام الـرائـع للمشـتري مـع مـذنـب شـومـیكر – لـیفي 9	 فـي عـام 

1994 المبین . في الوقت الحالي األقمار الصناعیة صنعت لتصطدم مع المذنبات و حتى تطلق علیها ( و تضربها ) 	

التحـدي 176 – صـفحة 100 : السـرعـة الـدنـیا هـي تـقریـبا الـتي مـن الـممكن الـركـوب عـندهـا بـدون أیـدي . إذا فـعلت ذلـك ، 
بـعدهـا ادفـع بـرفـق عجـلة الـقیادة حـیث یـمكنك اخـتبار مـا هـو مـوصـوف أعـاله . انـتبه : إنـها دفـعة  قـویـة جـدا الـتي سـتجعلك تـسقط 

بشكل شدید .  

الـدراجـة هـي واحـدة مـن الجـمل الـمیكانـیكیة األكـثر تـعقیدا فـي الـحیاة الـیومـیة و مـا تـزال مـوضـوع بـحث . و مـن الـواضـح أن 
خـبراء الـعالـم فـي ذلـك هـم الـهولـندیـون . إن عـرض لسـلوك الـدراجـة مـعطى فـي الـشكل 315 . و الـنتیجة األسـاسـیة هـي أن 
الـدراجـة مسـتقرة فـي الـوضـعیة الـقائـمة عـند مـجال السـرعـات الـمتوسـطة . و فـقط عـند سـرعـات مـنخفضة و عـالـیة الـراكـب یـجب 

أن یقود بشكل فعال لضمان الوضعیة القائمة للدراجة .  

	J.P.MEIJAARD	,	J.M.	PAPADOPOULUS	,	A.	RUINA	&	A.L.  مــن أجــل مــزیــد مــن الــتفاصــیل أنــظر بــحث
	A الـمعادالت الخـطیة الـدیـنامـیكیة لـتوازن وقـیادة دراجـة : نـقاط أسـاسـیة و مـراجـعة ، مـداوالت الجـمعیة الـملكیة ، 	SCHWAB
463 ، صــفحة 1982	-1955 ، 2007 ، و	MEIJAARD	J.P.	&	SCHWAB	A.L.	,	KOOIJMAN	G.	D.	.	J ، الــتحقق 
التجـریـبي م نـموذج دارجـة غـیر مـتحكم بـها ، دیـنامـیك الجـمل مـتعددة األجـسام 19 ، صـفحة 132-115 ، 2008 . أنـظر 

  audiophile.tam.cornell.edu/~als93/Bicycle/index.htm أیضا

التحـدي 177 – صـفحة 102 : الـوزن الـكلي یـتناقـص بـبطء بسـبب الـماء المتبخـر الـضائـع بـواسـطة الـتعرق و بـدرجـة أقـل 
بسبب الكربون المتحد المنفوث / المزفور في ثاني أكسید الكربون .  

التحـدي 178 – صـفحة 102 : هـذا تحـدي حـیث اإلنـترنـت یـمكن أن تـساعـد فـیه كـثیرا  . مـن أجـل مـقدمـة عـامـة ، أنـظر كـتاب 
SIEGEL	LEE	 شبكة السحر ، عجائب و خدع في الهند ، مطبعة جامعة شیكاغو  1991  

التحـدي 179 – صـفحة 103 : إذا كـانـت الـكرة المتحـركـة ال تـدور ، بـعد االصـطدام فـإن الـكرتـین سـتبتعدان حـیث الـزاوي 
بینهما قائمة  

التحـدي 180 – صـفحة 103 : نـظرا ألن الـبلوك ثـقیل ، فـإن السـرعـة الـتي یكتسـبها مـن الـمطرقـة هـي صـغیرة ویـتوقـف 
بـسهولـة مـن قـبل الـجسم البشـري . و هـذا األثـر یـعمل أیـضا بـواسـطة سـندان بـدال مـن الـبلوك الـبیتونـي . و فـي شـكل شـائـع آخـر ، 



فـإن الـشخص الـذي ال یـتمدد عـلى الـمسامـیر ، لـكن عـلى الـهواء : إنـه فـقط یـبقي نـفسه أفـقیا ، حـیث الـرأس و الـكتفین عـلى 
كرسي و القدمین على كرسي ثاني .  

التحـدي 181 – صـفحة 104 : نـعم ،تـعریـف الـكتلة یـعمل أیـضا مـن أجـل الـمغناطیسـیة ألن الـحالـة الـدقـیقة هـي لیسـت الـتأثـیر 
الـمتبادل الـمركـزي و لـكن الـتأثـیر الـمتبادل الـذي  یـحقق شـرط أكـثر عـمومـیة الـذي یـشمل الـتسارعـات  مـثل تـلك تـنتج عـن 

المغناطیسیة . هل یمكنك استنتاج الحالة ممن تعریف الكتلة على أنها المقدار الذي یبقي كمیة الحركة مصونة ؟   

 �

الشكل 315 السلوك المقاس  ( القضبان السوداء ) و المحسوب ( الخطوط الملونة ) – بشكل أكثر دقة ، القیم الخاصة 
الدینامیكیة – لدراجة كتابع لسرعتها 

التحـدي 182 – صـفحة 106 : بـدال مـن اسـتخدام الـتأثـیرات الـعطالـیة لـألرض ، مـن األسهـل اسـتنتاج كـتلتها مـن تـأثـیرات 
الجاذبیة لها ( صفحة 185 ) .  

التحـدي 187 – صـفحة 107 : فـي الـنظرة األولـى ، تـقتضي النسـبیة أن الـتاكـیونـات لـها كـتلة تـخیلیة ، لـكن الـعامـل الـتخیلي 
یـمكن اسـتخالصـه مـن عـالقـة الـكتلة – الـطاقـة و الـكتلة – كـمیة الحـركـة ، بـحیث أن الـمرء یـمكن أن یـعرّف قـیمة الـكتلة 
الـحقیقیة لـلتاكـیونـات . بـالـنتیجة الـتاكـیونـات األسـرع لـها طـاقـة أصـغر و كـمیة حـركـة أصـغر مـن األبـطأ . و فـي الـحقیقة كـال مـن 

كمیة الحركة التاكیون و طاقته یمكن أن تكون عدد سالب بأي قیمة .  

   التحـدي 188 – صـفحة 109 : الـحالـة إلـى أقـصى الـیسار لـها تـأثـیر صـغیر ، الـحالـة الـثانـیة تـجعل السـیارة تتحـرك لـألمـام 
والخلف ، الصورتین في الطرف األیمن تبینان طریقة لفتح زجاجات النبیذ بدون فتاحة زجاجات  

التحـدي 189 – صـفحة 109 : األرجـل ال تـكون شـاقـولـیة بـشكل تـام أبـدا و هـي سـتنزلـق مـتباعـدة عـن بـعضها فـورا . حـالـما 
القطة أو الشخص یكون على األرض فإنه من المستحیل تقریبا أن یقف ثانیة  

التحـدي 190 – صـفحة 109 : مـصونـیة كـمیة الحـركـة ( أو مـركـز الـكتلة ) سـتقتضي أن الـبیئة یـمكن تسـریـعها فـي االتـجاه 
الـمعاكـس . مـصونـیة الـطاقـة سـتقتضي أن قـدرا كـبیرا مـن الـطاقـة سـینتقل بـین الـموقـعین ، و یصهـر كـل شـيء بـینهما .                      

و االنتقال عبر المسافات بالتالي یتعارض مع مصونیة الطاقة و كمیة الحركة .  



التحـدي 191 – صـفحة 110 : الجـزء مـن الـمد و الجـزر الـناتـج عـن الـشمس ، الـریـاح الشمسـیة و الـتأثـیر الـمتبادل بـین كـل مـن 
الحقل المغناطیسي لهما هي أمثلة على آلیات االحتكاك بین األرض و الشمس .    

التحـدي 192 – صـفحة 110 : بـعامـل 1/2 فـإن الـزیـادة عـلى الـطاقـة الحـركـیة ( الـفیزیـائـیة ) یـساوي إلـى الـعمل ( الـفیزیـائـي ) 
المنجز في جملة : الطاقة الكلیة بالتالي مصونة فقط إذا كان العامل1/2 مضاف .  

التحدي 194 –  صفحة 112 : إنه تطبیق ذكي لمصونیة كمیة الحركة  

التحـدي 195 – صـفحة 112 : لـیس أي مـنها .  مـع تـشغیل الـمكابـح ، الـضرر أعـلى ، ولـكن مـا یـزال مـتساوي بـالنسـبة  لـكل 
من السیارتین  

التحـدي 196 – صـفحة 113 : أنـظمة الـتدفـئة ، محـركـات الـنقل ، المحـركـات فـي الـمصانـع ، مـصانـع الـفوالذ ، مـولـدات 
الكهـربـاء الـتي تـغطي الـضیاعـات فـي شـبكة الـطاقـة ..الـخ و بـالـمناسـبة ، أغـنى الـبلدان فـي الـعالـم مـثل الـسویـد أو سـویسـرا تسـتهلك 
فـقط نـصف الـطاقـة لـكل نـسمة  الـذي فـي الـوالیـات المتحـدة األمـریـكیة . هـذا الـفاقـد هـو أحـد أسـباب الـمعیار الـمتوسـط األخـفض 

للحیاة في الوالیات المتحدة .  

التحدي 202 – صفحة 117 : فقط ارمي الطوبة في الهواء و قارن البراعة الالزمة لجعلها تدور حول محاور متعددة  

التحدي 203 – صفحة 117 : استخدم تعریف عزم العطالة و نظریة فیثاغورث من أجل كل عنصر كتلة للجسم  

التحدي 204 – صفحة 117 : علق الجسم ، اربط الحبل في نقطتین مختلفتین . و نقاط التقاطع لخطوط الحبل المطول 
هي مركز الكتلة  

التحدي 205 – صفحة 118 : أنظر الجدولین 20	&	19		

التحدي 206 – صفحة 118 : الكرات لها توضع ، ألننا یمكن دائما أن نضیف بقعة صغیرة على سطحها . هذه اإلمكانیة 
غیر معطاة من أجل األجسام المیكروسكوبیة وسوف ندرس هذه الحالة في جزء نظریة الكم  

التحدي 209 – صفحة 120 :   نعم ، القرد یمكن أن یصل للموزة . القرد تماما یجب أن یستدیر حول محوره الخاص و 
من أجل كل دورة الصفیحة ستدور قلیال باتجاه الموزة . بالطبع الطرق األخرى مثل النفخ بزاویة قائمة للمحور ، 

التبول .. الخ هي أیضا ممكنة  

التحدي 210 – صفحة 120 : الحركة الخطیة ذات الدفع الذاتي تتعارض مع مصونیة كمیة الحركة ، التغیر ذاتي الدفع 
للتوضع ( طالما أن الحركة تتوقف ثانیة ) ال تتعارض مع أي قانون مصونیة . و لكن السبب الكامن العمیق للفرق 

سیكشف في الجزء األخیر من مغامرتنا  

التحدي 212 – صفحة 121 : النقاط التي تتحرك تماما على طول االتجاه القطري للعجلة تشكل دائرة أسفل المحور 
وفوق اإلطار . و هي النقاط الحادة في الشكل 79 للصفحة 121 . 

التحدي 213 – صفحة 121 : استخدم مصونیة كمیة الحركة الزاویة حول نقطة التماس . إذا كانت كل كتلة الدوالب 
افترضت في اإلطار فإن سرعة الدوران النهائیة هي نصف االبتدائیة و هي مستقلة عن معامل االحتكاك .  

التحدي 215 – صفحة 123 : ربما بقیة الكون قصد به من قبل الكاتب . و في الواقع تحریك جزء ال یزیح أبدا مركز 
الجاذبیة  لجملة مغلقة . لكن هل الكون مغلق ؟ أو هو جملة ؟ في الجزء األخیر من مغامرتنا سندرس هذه القضایا  

التحدي 219 – صفحة 124 : مالحظة : مصونیة الطاقة وكمیة الحركة تعطي معادلتین و لكن في حال ثالث كرات 
هناك ثالث متحوالت . ماذا یلزم أیضا ؟ أنظر M.SEITZ	&	F.HERRMANN	 ، كیف تعمل سلسلة الكرات ؟ المجلة 
األمریكیة  للفیزیاء 50 ، صفحة 981-977 ، 1982 . التحدي األكبر هو بناء سلسلة كرات ذات إحكام أكبر التي فیها 

تتصرف الكرات كما هو متوقع ، وتقلل الحركة الزائفة . ال یبدو أن أحدا یمكنه بناء واحدة بعد ، كما تبین اإلنترنت . هل 
یمكنك ذلك ؟ 



التحـدي 220 – صـفحة 124 : الـطریـقة سـمحت لـفیالس فـوج أن یـربـح رهـان كـبیر فـي روایـة الـمغامـرة الـمعروفـة جـیدا لـجول 
فیرن حول العالم في ثمانین یوما ، ترجمت من الفرنسیة ، نشرت ألول مرة في 1872 

التحـدي 221 – صـفحة 125 : الـجسم البشـري هـو أكـثر كـفاءة مـن حـیث الـطاقـة عـند خـرج اسـتطاعـة مـنخفضة و مـتوسـطة . 
الـموضـوع مـا زال قـید الـبحث ، كـما هـو مـفصل فـي الـمراجـع الـواردة . الـمیل الحـرج یـقدر بـأنـه حـوالـي °16 لـصعود الـتالل                  

و لكن سیختلف من أجل المشي نزوال .  

التحدي 223 – صفحة 125 : مالحظة : الطاقة بالمسافة هي القوة  

التحدي 224 – صفحة 125 : مصونیة كمیة الحركة الزاویة تنقذ الكأس . جرب  

التحـدي 225 – صـفحة 126 : قـبل كـل شـيء الـبیانـات التجـریـبیة لـماك دوجـال مـزیـفة . فـي سـت حـاالت  ال یـمكن اسـتنتاجـها 
لـكنه ال یـعلم الـتوقـیت الـدقـیق لـلموت . إن ادعـائـه بـتناقـص الـكتلة ال یـمكن اسـتنتاجـه مـن بـیانـاتـه الـخاصـة . الـقیاسـات الحـدیـثة لـم 
تـبین تـغیر فـي الـكتلة و لـكن نـبضات الـكتلة الـواضـحة لـبعض عشـرات الـغرامـات عـندمـا یـتوقـف الـقلب . و هـذا الـتناقـص الـمؤقـت 
فـي الـوزن یـمكن أن یـكون نـاتـج عـن زفـر الـهواء أو الـرطـوبـة و اسـترخـاء الـعضالت أو تـوقـف الـدوران الـدمـوي . الـسؤال لـم 

یتم حسمه بعد  

التحـدي 227 – صـفحة 126 :   بـافـتراض جـبل مـربـع ، فـإن االرتـفاع h أعـلى مـن القشـرة الـمحیطة و الـعمق d مـرتـبطان 
بالشكل 	

 �

حیث ρc هي كثافة القشرة و ρm كثافة الغطاء . و من اجل قیم الكثافة المعطاة فإن النسبة 6.7 تؤدي إلى عمق إضافي یبلغ 
6.7 كم أدنى من الجبل . 

التحدي 229 – صفحة 126 : العلبة یمكن أن تمأل بسائل و الفیدیوهات على اإلنترنت تبین التجربة . لماذا هذه هي الحالة 
؟ 

التحدي 232 – صفحة 127 : المادة في الكون یمكن أن تدور – لكن لیس الكون نفسه  

 القیاسات تبین أنه ضمن أخطاء قیاس لیس هناك دوران للكتلة  

التحدي 233 – صفحة 127 : سلوك الكرات یمكن أن یشرح بمالحظة أن األمواج المرنة تنتشر عبر سلسلة من الكرات  

. فقط انتشار هذه األمواج المرنة بشكل خاص انعكاسها في نهایة السلسلة ، یشرح أن نفس العدد من الكرات التي تضرب 
من جانب ترفع من الجانب اآلخر من السلسلة . من أجل األزمنة الطویلة ، یجعل االحتكاك كل الكرات تتذبذب في 

الطور . هل یمكنك إثبات هذا ؟  

  التحدي 234 – صفحة 128 : عندما تضرب أسطوانة قصیرة أسطوانة طویلة ، فإن موجتي انضغاط تبدآن في الجري 
من نقطة التماس عبر األسطوانتین . و عندما كل موجة انضغاط تصل  لكل طرف ،فإنها تنعكس كموجة تمدد . إذا كان 

الشكل الهندي مختار جیدا ، فإن موجة التمدد المرتدة من األسطوانة القصیرة یمكن أن تستمر إلى الطویلة ( التي ما تزال 
في طور االنضغاط ) . من أجل أزمنة  طویلة بشكل كافي فإن األمواج من األسطوانة القصیرة یمكن بالتالي أن تتخلى 
عن كثیر من طاقتها للطویلة . و كمیة الحركة مصانة ، كما الطاقة طالما أن األسطوانة تهتز في الطول عندما تنفصل 

بحیث أن كل طاقتها تكون طاقة انتقالیة . هذه التذبذب یستخدم بالتالي لقیادة المسمامیر في الجدران الحجریة و في مطارق 
الثقب التجاریة ، فإن نسب الطول 10	:	1 تستخدم عادة .      

التحدي 235 – صفحة 128 : انتقال كمیة الحركة للجدار یكون مضاعف عندما ترتد الكرة بشكل تام  



التحدي 236 – صفحة 129 : إذا الفلینة هي في موقعها المقصود : انزع الغطاء البالستیكي عن الفلینة و ضع قماشة حو 
الزجاجة أو الزجاجة في الحذاء ( هذا ألسباب الحمایة فقط ) و اضرب بشكل متكرر الزجاجة على األرض أو أسقطها 

بشكل مائل   كما هو مبین في الشكل 72 على الصفحة 109 و مع كل ضربة ستخرج الفلینة قلیال .  

إذا سقطت الفلینة داخل الزجاجة : ضع نصف قماشة داخل الزجاجة حتى تسقط الفلینة على القماشة . اسحب القماشة : 
أوال ببطء حتى تحیط القماشة تقریبا بالفلینة   و بعدها بقوة  

التحدي 237 – صفحة 129 : في الحقیقة ، الطرف السفلي من السلم دائما یالمس األرض . لماذا ؟  

التحدي 238 – صفحة 129 : المجهر ذو القوة الذریة 

التحدي 240 – صفحة 129 : الرجل الذي یجري : J	1k	=	5m/s2)	(	kg.	80	0.5.	≈	E ، طلقة البندقیة  

  E	≈	0.5.	0.04	kg.	(	500m/s2)	=	5k	J

التحدي 241 – صفحة 130 : تقریبا هو ضعف الحجم  

التحدي 242 – صفحة 130 : عند أعلى نقطة ، التسارع هو sinα	g حیث α زاویة النواس عند أعلى نقطة . عند 
أخفض نقطة التسارع هو /l	v2 حیث l هو طول النواس . مصونیة الطاقة تقتضي أن cosα)	2gl(1-	v2= . بالتالي 

 . cosα	=	3/5 و هذه یؤدي إلى sin	α	=	2	(	1-cosα) المسألة تحتاج ألن یكون

التحدي 243 – صفحة 130 : یحتاج المرء لمعادلة تغیر الكتلة ||v	r2	dm/dt=πρvapour بسبب نشوء السدیم و سرعة 
القطرات dm/dt	v	–	mg	=	dv/dt	m . هاتین المعادلتین تعطیان :  

 �

حیث 4 ρwater	/	ρvapour	=	C . الخدعة هي بیان أن هذا یمكن إعادة كتابته بالشكل :  	

 �

من أجل األزمنة الكبیرة كل الحلول الفیزیائیة تتقارب من /7C	2g	–	/r	v2 ، وهذا یقتضي أنه من أجل األزمنة الكبیرة  

 �

حـول هـذه الـمسألـة االشهـیرة ، أنـظر مـثال ، E.E.SCIME	&	J.W.WILLDER	,	B.F.EDWARD دیـنامـیك قـطرات الـمطر 
الـهاطـلة ، المجـلة األوربـیة لـلفیزیـاء 22 ، صـفحة 118-113 ، أو A.D.SOKAL	 سـقوط  قـطرة الـمطر دراسـة مـكررة ، 

  arxiv.org/abs/0908.0090 طباعة أولیة من

 التحدي 244 – صفحة 130 : األول هو أسرع ألن عزوم العطالة تختلف . أیها ؟  



التحـدي 245 – صـفحة 130 : لـیس هـناك جـواب بسـیط الجـر / الـمقاومـة الـدیـنامـیكیة الـهوائـیة تـلعب دورا مـهما : لـیس هـناك 
تـقریـبا  دراسـات عـن الـموضـوع . بـالـمناسـبة مـنافـسة  قـفز الـحبل هـي تحـدي ، مـثال بـعض الـناس فـي الـعالـم  قـادریـن عـلى تـدویـر 

الحبل خمس مرات تحت أقدامهم في قفزة واحدة . هل یمكنك القیام بشيء أفضل ؟  

التحدي 246 – صفحة 130 : زن الطلقة و أطلقها مقابل كتلة معلقة من السقف  

من الكتلة و الزاویة التي تنحرف بها ، كمیة حركة الطلقة یمكن تحدیدها  

التحدي 248 – صفحة 130 : المنحني الموصوف بنقطة منتصف السلم الذي ینزلق ألسفل الجدار هو دائرة  

التحـدي 249 – صـفحة 130 : الـمفاتـیح تسـتخدم الـطاقـة اآلتـیة عـندمـا یـضغط الـمفتاح و تـغذیـها لـمرسـل صـغیر الـذي یـعمل 
على التحكم عن بعد عالي التردد لتشغیل الضوء  

التحـدي 250 – صـفحة 130 : الـترتـیب الـذكـي لـلمعدنـین مسـتخدم . وهـما یتحـركـان فـي كـل مـرة تـتغیر درجـة الحـرارة مـن 
الـنهار لـلیل ، و الـعكس بـالـعكس ، و یـدوران نـابـض الـساعـة . الـساعـة نـفسها هـي سـاعـة مـیكانـیكیة ذات اسـتهالك طـاقـة 

منخفض  

   التحـدي 251 – صـفحة 130 : وزن الـمصعد ال یـتغیر أبـدا عـندمـا تـدخـله الـسفینة . الـمصعد الـثنائـي أي الجـملة الـتي فـیها 
كـال الـمصعدیـن مـوصـلین مـیكانـیكیا أو هـیدرولـیكیا ال تـحتاج إلـى محـرك أبـدا : إنـه مـن  الـكافـي مـلء الـمصعد الـعلوي بـالـقلیل 

من الماء اإلضافي كل مرة تدخله السفینة . مثل هذه المصاعد للسفن هي بدون محركات و تستخدم و موجودة في الماضي  

	J.	SAUER التحـدي 254 – صـفحة 133 : هـذا لـیس سهـال ، تـشكیل االحـتكاك و الـعزوم  یـلعب دورا . أنـظر مـثال الـمقالـة   
LENNERZ	C.	&	SCHORNER ، مـحاكـاة الـجسم الـجاسـئ فـي الـزمـن الـحقیقي لـبعض األلـعاب الـمیكانـیكیة الـكالسـیكیة ، 
www.lennerz.de/ 1998 ، صــــفـحـة 98-93 أو ، ( ESS98 ) الــــمـعـرض و الــــمـلـتـقـى الــــعـاشــــر لــــلـمـحـاكــــاة

  paper_ess98.pdf

   التحدي 257 – صفحة 135 : أنظر الشكل 123 من أجل مشاهدة مثال . القطب لیس عند السمت  

التحـدي 258 – صـفحة 135 : روبـرت بـیري نسـي أنـه بـالـتاریـخ الـذي ادعـى أنـه كـان فـي الـقطب الـشمالـي ، الـسادس مـن 
نیسان 1909 فإن الشمس تكون منخفضة جدا على األفق ، و تلقي بظالل طویلة جدا حوالي عشر مرات ارتفاع األجسام 

و لـكن فـي صـورتـه فـإن الـظالل هـي أقـصر بـكثیر ( فـي الـحقیقة الـصورة أخـذت بـطریـقة تـخفي كـل الـظالل بـعنایـة قـدر 
اإلمـكان) و مـن الـمدهـش أنـه حـتى أقـنع الـكونجـرس األمـریـكي أن یـصرح رسـمیا بـأنـه أول رجـل یـصل لـلقطب الـشمالـي فـي عـام 

  1911

( الـمخادع الـكبیر ادعـى أنـه وصـل لـهناك قـبل بـیري ، ولـكن صـورتـه كـان فـیها نـفس الخـطأ ) . بـیري أیـضا خـدع حـول 
الـمسافـات الـمقطوعـة فـي آخـر بـضع أیـام وقـد فشـل أیـضا فـي ذكـر أنـه فـي األیـام األخـیرة قـد سـحب مـن قـبل شـریـكه ، مـاثـیو 
هـینسون ، ألنـه لـم یـكن قـادر عـلى المشـي أكـثر مـن ذلـك . و فـي الـحقیقة ، هـینسون یسـتحق أكـثر مـن تـقدیـر مـن أجـل الـمغامـرة 

أكثر من بیري . و لكن هینسون لم یعلم أن بیري خدع في الموضع الذي وصال إلیه .  

التحدي 260 – صفحة 136 : البالس و غوص بین أن االنحراف d لجسم  ساقط یعطى بالشكل : 	

 �

http://www.lennerz.de/paper_ess98.pdf
http://www.lennerz.de/paper_ess98.pdf


بالتالي µrad/s	=72.92	Ω هي السرعة الزاویة لألرض ، φ هو خط العرض ، g تسارع الجاذبیة و h	 ارتفاع السقوط  

التحـدي 261 – صـفحة 139 : تـأثـیر كـوریـولـیس یـمكن أن یـرى كمجـموع تـأثـیریـن مـختلفین بـقیمة مـتساویـة . إن أول تـأثـیر 
هـو الـتالـي : فـي خـلفیة دوارة ، تـغیرات السـرعـة مـع الـزمـن . إن مـا یـراه مـراقـب عـطالـي ( غـیر دوار ) كسـرعـة ثـابـتة الـتي 
سـترى سـرعـة الـتي تـتغیر مـع الـزمـن مـن قـبل مـراقـب دوار . إن الـتسارع الـذي یـرى مـن قـبل مـراقـب دوار هـو سـالـب ، و هـو 

متناسب مع السرعة الزاویة و السرعة .  

الـتأثـیر الـثانـي هـو تـغیر السـرعـة فـي الـفراغ . فـي إطـار الـدوران الـمرجـعي ، فـإن الـنقاط الـمختلفة لـها سـرعـات مـختلفة . الـتأثـیر 
سالب ، و متناسب مع السرعة الزاویة و السرعة .  

  αC	=	-	2ω	x	v إجماال ، تسارع كوریولیس ( أو تأثیر كوریولیس ) هو بالتالي

التحـدي 262 – صـفحة 140 : إن الـنواس الـقصیر ذو الـطول L	 ، الـذي یـتأرجـح فـي بـعدیـن ( بـمطال ρ و تـوضـع φ )یـبین 
 : � حدودا إضافیة في الالغرانجیان   

 �

حـیث كـما هـو مـعتاد الـتردد األسـاسـي هـو g/L	=	ω0 و كـمیة الحـركـة الـزاویـة هـي mρ2φ	=	Iz . الحـدیـن اإلضـافـیین عـندمـا 
�فـي تـلك الـحالـة إذا كـانـت الجـملة تـتذبـذب فـي قـطع نـاقـص ذو أنـصاف / أشـباه مـحاور b	&	a ، الـقطع الـناقـص ثـابـت 

في الفراغ ، و التردد هو 0ω . من أجل طول النواس L ، فإن التردد یتغیر إلى :  

 �

القطع الناقص یدور بتردد  

 �

 ، C.G.GRAY	,	G.KARL	&	V.A.NOVIKOV هـذه الـعالقـات یـمكن اشـتقاقـها بـاسـتخدام مـبدأ الـفعل األقـل كـما هـو مـبین فـي
الـتقدم فـي مـبادئ االهـتزاز الـكالسـیكي و الـكمي ، arxiv.org/abs/physics/0312071 . بـكلمات أخـرى ، فـإن الـنواس 
الـقصیر فـي الحـركـة اإلهـلیلجیة یـبدي تـقدم حـتى بـدون تـأثـیر كـوریـولـیس . نـظرا ألن تـردد هـذا الـتقدم یـتناقـص مـع L2/1  فـإن 
األثـر هـو صـغیر فـي الـنواسـات الـطویـلة حـیث فـقط تـأثـیر كـوریـولـیس یـترك . لـرؤیـة تـأثـیر كـوریـولـیس فـي نـواس قـصیر ، عـلى 

المرء بالتالي أن یتجنب التأرجح في مدار قطع ناقص بإضافة آلیة التي تكبت الحركة .  



 �

الشكل 316 استنتاج عالقة تأثیر ساغناك 

 التحـدي 263 – صـفحة 141 : إن تـسارع كـوریـولـیس هـو سـبب االنحـراف عـن الخـط المسـتقیم . إن تـسارع كـوریـولـیس هـو 
نـاتـج عـن الـتغیر فـي السـرعـة مـع الـمسافـة مـن مـحور الـدوران . و اآلن فـكر بـالـنواس ، الـواقـع فـي بـاریـس ، الـذي یـتأرجـح فـي 
 Asinφ فـي الـنهایـة الـجنوبـیة لـلتأرجـح ، فـإن الـنواس یـكون ابـعد عـن الـمحور بـمقدار   .A  اتـجاه شـمالـي – جـنوبـي مـع الـمطال
حـیث φ هـو خـط الـعرض . فـي نـهایـة الـتأرجـح فـإن نـقطة االسـتناد الـمركـزیـة تـتجاوز ذبـذبـة الـنواس بسـرعـة أفـقیة نسـبیة مـعطاة 
 2πA 2 هــو مــحیطπA حــیث TF	=	x	/2πA : و دور الــتقدم یــعطى بــالــشكل . v	=	2πAsinφ	/35h56min : بــالــشكل
لـلغالف لـمسار الـنواس ( بـالنسـبة لـألرض ) . هـذا یـعطي 23h56min/sinφ	=	TF . لـماذا هـي الـقیمة الـتي تظهـر فـي الـعالقـة 

لیست h	24 ولكن min	56	h	23 ؟  

التحـدي 264 – صـفحة 141 : الـتجارب تـبین أن مـحور الـجیروسـكوب یـبقي ثـابـت بـالنسـبة لـلنجوم الـبعیدة . ال یـوجـد تـجارب 
تـبین أنـه یـبقى ثـابـت بـالنسـبة لـلفضاء الـمطلق ، ألن هـذا الـنوع مـن الـفضاء الـمطلق ال یـمكن تـعریـفه أو یـقاس عـلى اإلطـالق . و 

هذا مفهوم ال فائدة منه .  

التحدي 265 – صفحة 141 : الدوران یؤدي إلى تردد صغیر و بالتالي یتغیر اللون للضوء الدوار .  

التحـدي 266 – صـفحة 141 : إن الـوزن یـتغیر عـندمـا الـذهـاب شـرقـا أو عـند التحـرك غـربـا بسـبب تـسارع كـوریـولـیس . إذا 
كـانـت سـرعـة الـدورة تـحولـت إلـى تـردد الـتذبـذب لـلمیزان ، فـإن الـتأثـیر یـزداد بـواسـطة الـطنین . و هـذه الخـدعـة أیـضا اسـتخدمـت  

 . Eötvös  من قبل

التحــدي 267 – صــفحة 141 : تــسارع كــوریــولــیس یــجعل الــقضیب یــدور ، كــما كــل جــسم یتحــرك ینحــرف لــجانــبه و 
االنحـرافـین یجـمعان مـعا فـي هـذه الـحالـة . و اتـجاه االنـعطاف یـعتمد عـلى فـیما إذا كـانـت الـتجارب قـد أجـریـت عـلى نـصف الـكرة 

الشمالي أو الجنوبي .  

التحـدي 268 – صـفحة 141 : عـندمـا یـدور بـمقدار π حـول مـحور شـرق – غـرب فـإن قـوة كـوریـولـیس تـنتج سـرعـة انـزیـاح 
لسائل حول األنبوب . وله القیمة  

 �

طـالـما أن االحـتكاك مـهمل . و هـنا ω السـرعـة الـزاویـة لـألرض ، θ خـط الـعرض و r نـصف الـقطر ( األكـبر ) لـلنتوء . مـن 
	6.3	.10-5		m/s 1 في أوربا القاریة ، هذا یعطي سرعة تبلغ حواليm أجل أنبوب بقطر

الـقیاس یـمكن أن یـتم بـشكل أسهـل إذا قـید قـطر األنـبوب بـبقعة واحـدة ، بـحیث أن السـرعـة تـزداد هـنا . إن الـتقیید بـعامـل مـساحـة 
یـبلغ 100 ، یـزیـد السـرعـة بـنفس الـعامـل . عـندمـا تجـري التجـربـة ، فـإن الـمرء یـجب أن یـتجنب بـدقـة الـتأثـیرات أألخـرى الـتي 

تؤدي إلى حركة الماء مثل تدرجات درجة الحرارة عبر الجملة .  



التحـدي 269 – صـفحة 142 : تـخیل مـسار ضـوء دائـري ( مـثال داخـل لـیف زجـاجـي دائـري ) و الحـزمـتین  تتحـركـان فـي 
اتـجاهـین مـتعاكسـین عـلى طـولـه كـما هـو مـبین فـي الـشكل 316	 . إذا كـان مـسار الـلیف یـدور بـتردد دوران Ω یـمكننا اسـتنتاج ، 

بعد دورة واحدة ، الفرق ΔL  في طول المسار هو  

 �

فرق الطور هو بالتالي  

 �

إذا كانت قرینة االنكسار هي 1 . هذه العالقة المطلوبة من أجل الحالة األساسیة لتأثیر ساغناك .  

إذا قـدر بـشكل مـنتظم أن تـأثـیر سـاغـناك یـمكن فـقط فـهمه بـمساعـدة النسـبیة الـعامـة ، هـذا خـطأ . و كـما فـعلنا لـلتو ، فـإن الـتأثـیر 
یستنتج بسهولة من الثبات في سرعة الضوء c . و التأثیر هو تتابع للنسبیة الخاصة  

التحـدي 270 – صـفحة 145 : الـقضیب الـمعدنـي هـو أطـول بـشكل طـفیف فـي طـرف واحـد مـن الـمحور . عـندمـا یـبقیه السـلك 
فـي أعـلى فـیحترق بـواسـطة شـمعة ، فـإن عـزم عـطالـته یـتناقـص بـعامـل 104 مـضروبـة بـمعدل دوران األرض ، و هـو مـعدل 

الذي یرى بسهولة بواسطة إضاءة حزمة ضوئیة على مرآة و مالحظة كیف یتحرك انعكاسها على الجدار  

التحـدي 272 – صـفحة 152 : الـنتیجة األصـلیة مـن قـبل بیسـل كـانـت ''0.3136 أو 657.7 ألـف نـصف قـطر مـداري الـذي 
 97.5Pm یعتقد أنه 10.3 سنة ضوئیة أو

 �

الشكل 317 كیفیة ضوء السماء و مجرتنا بشكل خاص تبدو في المجال تحت األحمر القریب ( ناسا صورة بلون خاطئ) 

التحـدي 274 – صـفحة 155 : تـتشكل المجـرة مـن قـطاع  فـي الـسماء . المجـرة بـالـتالـي بـنیة مسـطحة و هـذا حـتى أوضـح فـي 
الـمجال تـحت األحـمر ، كـما هـو مـبین بـوضـوح فـي الـشكل 317 . مـن التسـطح ( و تـناظـره الـدائـري ) یـمكننا اسـتنتاج أن 

المجرة یجب أن تدور . بالتالي المادة األخرى یجب أن توجد في الكون .  



التحدي 276 – صفحة 158 : أنظر الشكل 189  

التحـدي 278 – صـفحة 158 : الـمقیاس / الـمیزان یـتفاعـل مـع ضـربـات قـلبك . إن الـوزن ثـابـت تـقریـبا عـبر الـزمـن ، مـا عـدا 
عـندمـا یـضرب الـقلب : مـن أجـل فـترة قـصیرة مـن الـزمـن ، فـإن الـوزن یـنخفض بـعض الشـيء عـند كـل ضـربـة . بـشكل ظـاهـر 
فـإن هـذا نـاتـج الـدم الـذي یـضرب الـقوس األبهـري عـندمـا یـضخ الـقلب تـجاه األعـلى . و سـرعـة الـدم هـي حـوالـي m/s	0.3 عـند 
الـتقلص األعـظمي لـلبطین . و الـمسافـة لـلقوس األبهـري هـو بـضع سـنتمترات . و الـزمـن بـین الـتقلص و انـعكاس االتـجاه هـو 

حوالي ms	15 . و الوزن المقاس هو لیس ثابت حتى من أجل شخص میت ، حیث الهواء یسبب اضطراب القیاس .   

التحـدي 279 – صـفحة 158 : اسـتخدم الـشكل 97 فـي الـصفحة 138	 مـن أجـل الـنصف الـثانـي مـن الـمسار و فـكر بـدقـة حـول 
النصف األول . الجسم یسقط بشكل طفیف للغرب من نقطة البدء . 

التحـدي 280 – صـفحة 158 : مـالحـظة : إطـالق الـصواریـخ عـند خـط االسـتوءا یـوفـر الـكثیر مـن الـكاقـة و بـالـتالـي الـوقـود و 
الوزن  

التحدي 283 – صفحة 161 : اللهب یمیل تجاه الداخل  

التحـدي 284 – صـفحة 161 : نـعم . لـیس هـناك مـوضـع مـطلق و ال اتـجاه مـطلق . بـشكل مـكافـئ لـیس هـناك مـوقـع مـفضل 
ولـیس هـناك مـوقـع مـفضل . بـالنسـبة لـلزمـن ، فـقط االنـفجار الـكبیر یـبدو أنـه اسـتثناء ، ولـكن عـند تـضمین تـأثـیرات الـكم فـإن 

المقیاس الزمني المفضل یؤكد .  

التحـدي 285 – صـفحة 161 : مـن أجـل امـتحانـك مـن األفـضل الـقول أن قـوة الـطرد الـمركـزي غـیر مـوجـودة . لـكن نـظرا ألنـه 
في كل جملة ثابتة یوجد توازن قوى ، فإن المناقشة بعض الشيء تافهة . 

التحدي 286 – صفحة 162 : ضع الشایي في فناجین على لوح و اربط اللوح بأربع حبال طویلة التي تبقیها في یدك  

التحـدي 289 – صـفحة 162 : الـكرة تـمیل فـي االتـجاه الـذي تـتسارع بـه ، و بـالـنتیجة ، یـمكن لـلمرء أن یـتخیل أن الـكرة فـي 
زجاج عند السكون إضافة لألعلى ألن األرض  تتسارع لألعلى . وسوف نعود لهذه القضیة في الفقرة عن النسبیة العامة  

التحدي 290 – صفحة 162 : االحتكاك للمد و الجزر على األرض هو السبب الرئیسي 

التحـدي 291 – صـفحة 163 : الـزلـزال بـقوة 12 ریـختر هـو بـطاقـة تـعادل ألـف مـرة زلـزال تشـیلي عـام 1960 ذو درجـة 10 
و األخـیر كـان بسـبب تـشقق / صـدع عـبر كـامـل km	40 لقشـرة األرض عـلى طـول km	1000 الـذي فـیه انـزلـق كـال الـطرفـین 

لمسافة 10m بالنسبة لبعضهما البعض . فقط تأثیر صدم النیزك الكبیر یمكن أن یؤدي لقیم أكبر من 12 	

التحـدي 293 – صـفحة 163 : نـعم یحـدث هـذا مـرتـین فـي الـسنة . لـلتقلیل مـن الـضرر فـإن الـصحون یـجب أن تـكون بـلون 
داكن  

التحـدي 294 – صـفحة 163 : الـصاروخ الـذي یـطلق مـن الخـلف یـمكن أنـت یـكون دفـاع تـام ضـد الـطائـرات الـمهاجـمة مـن 
الخـلف . لـكن عـندمـا یحـرر فـإن الـصاروخ یـطیر بـشكل فـعال للخـلف بـالنسـبة لـلهواء و بـالـتالـي یـدور و یـصبح خـطرا عـلى 

الطائرة التي أطلقته.  المهندسون ال یفكرون بهذا التأثیر تقریبا یقتلون الطیار خالل أولى مثل هذه التجارب  

التحـدي 295 – صـفحة 163 : مـهما فـعل الـقرد ، سـواء تسـلق لـألعـلى أو األسـفل أو حـتى تـرك نـفسه یـسقط فـإنـه یـبقى عـلى 
نفس االرتفاع ككتلة . اآلن ماذا یحدث إذا كان هناك احتكاك في العجلة ؟    

التحدي 296 – صفحة 163 : نعم ، إذا تحرك بزاویة كبیرة كافیة بالنسبة التجاه حركة القارب  

	Faszinierendes ، C.UCKE	&	H.-J.	SCHLICHTING التحـــدي 297 – صـــفحة 163 : أنـــظر الـــمقالـــة مـــن قـــبل
Gynabee ، فیزیاء عصرنا 33 ، صفحة 230-231	 ، 2002	 . 

	Faszinierendes ، C.UCKE	&	H.-J.	SCHLICHTING التحـــدي 298 – صـــفحة 164 : أنـــظر الـــمقالـــة مـــن قـــبل
Gynabee ، فیزیاء عصرنا 36 ، صفحة 33-35	 ، 2005	 . 



التحـدي 298 – صـفحة 164 :  إذا دار خـاتـم الـزواج عـلى مـحور الـذي لـیس هـو مـحور أسـاسـي ، فـإن كـمیة الحـركـة الـزاویـة 
و السرعة لیستا متوازیتین .  

  Θ=	2/5	mr2 التحدي 300 – صفحة 164 : عزم العطالة لكرة متجانسة هو

	Θ= التحـدي 301 – صـفحة 164 : الـعزوم الـثالثـة لـلعطالـة مـن أجـل الـمكعب مـتساویـة ، كـما فـي حـال الـكرة ، لـكن الـقیم هـي
ml2	1/6 ، الجهود مطلوبة لوضع الكرة و المكعب في حالة دوران بالتالي مختلفة . 

التحدي 304 – صفحة 165 : نعم ، القمر یختلف بهذا الشكل . هل یمكنك تخیل ماذا یحدث لمراقب على خط االستواء؟ 

التحـدي 305 – صـفحة 167 : إن الخـط المسـتقیم عـند الـسمت ، و الـدوائـر  تـصبح أصـغر عـند كـال الـطرفـین . أنـظر مـثال 
 . apod.nasa.gov/apod/ap021115.html على الموقع

التحـدي 307 – صـفحة 167 : المسـتوي مـوصـوف فـي مـواقـع اإلنـترنـت الـمذكـورة مـن أجـل رجـل واقـف عـلى المسـتوي هـو 
المستوي الشاقولي الذي یحتوي العینین  

التحدي 308 – صفحة 168 :  إذا عملت ذلك أرسل ذلك  من فضلك لصاحب الفیدیو  

التحـدي 309 – صـفحة 169 : كـما قـلنا سـابـقا األرجـل هـي أبسـط مـن الـدوالـیب لـلنمو ، الـمحافـظة عـلیها و إصـالحـها ، 
باإلضافة لذلك األرجل ال تحتاج أسطح منبسطة ( لذا ما یعرف بالشوارع ) تعمل .  

التحـدي 310 – صـفحة 170 : عـالقـة الـدرج هـي نـتیجة تجـریـبیة تـوجـد بـالتجـربـة ، تسـتخدم مـن قـبل الـمهندسـین فـي كـل 
العالم .أصلها و شرحها یبدو مفقودا في التاریخ  

التحـدي 311 – صـفحة 170 : الـطبیعة الـكالسـیكیة أو الـیومـیة هـي ذات تـناظـر أیـمن – أیسـر وبـالـتالـي تـحتاج لـعدد مـزدوج 
مـن األرجـل . المشـي عـلى األسـطح ذات الـبعدیـن یـؤدي طـبیعیا إلـى عـدد أصـغري ألربـع أرجـل . نجـم البحـر ، الحـلزون ، 
الـبزاق ، الـسمك الـصدفـي ، األنـكلیس ، و الـثعابـین هـي مـن بـین االسـتثناءات األكـثر أهـمیة الـتي هـذه الـمقوالت فـیها غـیر 

صالحة . 

  التحـدي 313 – صـفحة 173 : طـول الـیوم یـتغیر مـع خـط الـعرض . وهـكذا یـفعل طـول الـظل أو ارتـفاع الـنجوم فـي الـلیل ، 
الـحقائـق یـتم تـدقـیقها بـسهولـة بـواسـطة االتـصال بـصدیـق . الـسفن تـبدو عـند األفـق بـإظـهار صـاریـها أوال . هـذه الـمقوالت مـع 
الـظل الـمدور لـألرض خـالل الـخسوف الـقمري و مـالحـظة أن كـل شـيء یـسقط لـألسـفل فـي كـل مـكان ، كـلها أعـطیت مـن قـبل 
أرسـطو ، فـي كـتابـه حـول الـسماء . و اآلن مـن الـمعروف أن كـل شـخص فـي آخـر 2500 عـام یـعلم أن األرض كـرویـة . 
األسـطورة أن كـثیر مـن الـناس اعـتادوا عـلى االعـتقاد أن األرض قـد وضـعت فـي الـعالـم – كـبالغـة جـدلـیة – مـن قـبل 
كـوبـرنـیكوس . إن الـقصة  اسـتمرت بـعد ذلـك فـي الـمبالـغة أكـثر و أكـثر خـالل الـقرون الـتالـیة ، بسـبب نـظام جـدیـد لنشـر 
األكـاذیـب الـذي اخـترع : طـباعـة الـكتب . و الـحقیقة هـي أنـه لـمدة 2500 عـامـا ( المجـلد III ، صـفحة  240 ) أكـثریـة الـناس 

یعلمون أن األرض كرة .  

التحـدي 314 – صـفحة 177 : الـشعاع SF یـمكن حـسابـه بـاسـتخدام (GmM/E)SP/SP	-	=	SC و بـعدهـا تـحویـل / إزاحـة 
اإلنشاء المعطى  في الشكل إلى عالقة . هذا التمرین یعطي : 	

 �

حیث  



 �

هـذا مـا یـعرف بـشعاع Runge-Lenz . إن شـعاع Runge-Lensz یـوجـه عـلى طـول المسـتقیم الـذي یـصل المحـرق الـثانـي 
بـاألول لـلقطع الـناقـص ( الـشمس ) . و قـد اسـتخدمـنا SP	=	x مـن أجـل مـوضـع الـجسم الـدائـر فـي الـمدار ، p هـو كـمیة حـركـته      
و L كـمیة حـركـته الـزاویـة . شـعاع Runge-Lenz  الـذي یـرمـز لـه بـ K هـو ثـابـت عـلى طـول مـدار الـجسم ،بـالـتالـي یـملك نـفس 
الـقیمة مـن أجـل أي مـوضـع x مـن الـمدار . ( أثـبت هـذا بـالـبدء مـن xK=xKcosθ ) . إن شـعاع Runge-Lenz بـالـتالـي كـمیة 

مصونة في الجاذبیة الكونیة . و بالنتیجة الشعاع SF هو أیضا ثابت في الزمن .  

إن شـعاع Runge-Lenz غـالـبا یسـتخدم فـي مـیكانـیك الـكم ، عـند حـساب مسـتویـات الـطاقـة لـذرة الهـیدروجـین ، كـما یظهـر فـي 
كـل الـمسائـل ذات الـكمون r/1 ( فـي الـحقیقة االسـم غـیر الـصحیح لـشعاع Runge-Lenz   هـو نـاتـج عـن ولـفجانـج بـاولـي ، 

الذي اكتشف الشعاع هو جاكوب هیرمان في عام 1710  )  

التحدي 316 – صفحة 178 : في المدارات أنظر الصفحة 192 

التحـدي 317 – صـفحة 178 : تـسارع الـجاذبـیة  الـمنخفض لـلقمر m/s2	1.6 یـقتضي أن جـزیـئات الـغاز عـند درجـات حـرارة 
عادیة یمكن أن تنفلت من التجاذب  

التحدي 318 – صفحة 179 : رأس سهم السرعة ، عندما یرسم مع الزمن ینتج دائرة حول مركز الحركة  

التحدي 319 – صفحة 179 : ارسم شكل للحالة  

التحدي 320 – صفحة 179 : مرة ثانیة ارسم شكل للحالة  

   4.0	.1014	m3	/s2 لألرض هو GM التحدي 321 – صفحة 180 :  قیمة الجداء

التحـدي 322 – صـفحة 180 : كـل الـنقاط یـمكن الـوصـول إلـیها مـن أجـل الـمیول الـعامـة و لـكن عـند اإلطـالق أفـقیا فـي اتـجاه 
معین ، فقط النقاط التي على النصف األول من المحیط یمكن الوصول إلیها  

 التحـدي 323 – صـفحة 182 : عـلى الـقمر ، تـسارع الـجاذبـیة هـو m/s2	1.6 حـوالـي سـدس الـقیمة عـلى األرض . قـیم 
السطح لتسارع الجاذبیة للكواكب یمكن أن توجد في العدید من مواقع اإلنترنت  

التحـدي 324 – صـفحة 182 : آلـة آتـوود هـي الـجواب : إن كـتلتین مـتساویـتین تـقریـبا m2	&	m1 مـوصـلتین بـحبل مـعلق مـن 
دوالب مـزیـت جـیدا ذو كـتلة مـهملة . الـكتلة األثـقل تـسقط بـبطء شـدیـد   .هـل یـمكنك أن تـبین أن الـتسارع a لهـذا الـسقط غـیر 
الحـر مـعطى بـالـشكل )	m2	+	(m1	/	)	m2	–	m1	g(	=	a ؟ بـمعنى آخـر كـلما كـان فـرق الـكتلة أصـغر  كـلما كـنت الـسقوط 

أبطأ  

التحدي 325 – صفحة 183 : علیك أن تحاول بشكل مطلق أن تفهم أصل هذه العالقة . هي تسمح بفهم العدید من 
المفاهیم المهمة للمیكانیك . و الفكر هي أنه من أجل مطاالت صغیرة ، فإن تسارع النواس ذو الطول l هو ناتج عن 

الجاذبیة . رسم مخطط القوة لنواس عند زاویة عامة α یبین أن  



 �

من أجل المطاالت الصغیرة ( أقل من °15 ) یمكننا تقریب هذا إلى  

 �

هذه معادلة من أجل التذبذب التوافقي ( أي تذبذب جیبي ) و الحركة الناتجة هي :  

 �

المطال A و الزاویة φ تعتمد على الشروط االبتدائیة لكن تردد االهتزاز  یعطى بطول النواس و تسارع الجاذبیة ( تأكد 
منه) :  

 �

( مـن أجـل الـمطاالت االخـتیاریـة ، الـعالقـة هـي أكـثر تـعقیدا بـكثیر ، أنـظر اإلنـترنـت أو كـتب الـمیكانـیك الـخاصـة مـن أجـل مـزیـد 
من التفاصیل )  

التحـدي 326 – صـفحة 183 : سـرعـة المشـي مـتناسـبة مـع l/T هـذا یـجعلها مـتناسـبة مـع l1/2 . الـعالقـة أیـضا صـحیحة مـن أجـل 
الـحیوانـات بـشكل عـام .  فـي الـحقیقة الـقیاسـات تـبین أن سـرعـة المشـي األعـظمیة ( بـالـتالـي لـیس سـرعـة الجـري ) فـي كـل 

الحیوانات  تعطى بالشكل :  	

 �

التحدي 330 – صفحة 186 : لیس هناك عالقة مرشحة واضحة . هل یمكنك إیجاد واحدة ؟ 

التحدي 331 – صفحة 186 : التسارع الناتج عن الجاذبیة هو nm/s2	5	≈	Gm/r2	=	a من أجل كتلة kg	75 و من أجل 
  . vfly	=	1cm/s  یتم الحط على شخص بسرعة mfly	=	0.1	g الطیران بكتلة



 �

الشكل 318 نقاط الالغرانجیان و الكمون الفعال الذي ینتجها 

	a	=	(	v2	/d)	(	mfly	/	m)	=	0.4 و الـشخص سـیتسارع بـمقدار d	=	0.3	mm و یـشوه الجـلد ( بـدون فـقد طـاقـة ) بـالـمقدار
µm/s2 و فقد الطاقة للصدم غیر المرن یخفض هذه القیمة على األقل بعامل یساوي عشرة .  

التحدي 332 – صفحة 187 :   الحساب یبین أن قیمة الطاقة العالیة بشكل مدهش تخون في حركة حراریة  

التحدي 333 – صفحة 188 : نعم ، التأثیر تم قیاسه من أجل ناطحات السحاب . هل یمكنك تقدیر القیم ؟ 

التحـدي 336 – صـفحة 188 : أسهـل طـریـقة لـرؤیـة هـذا هـو تـصویـر الـجاذبـیة كـتدفـق صـادر عـن الـكرة . هـذا یـعطي تـبعیة  
rd-1/1  و بالتالي تبعیة  rd-2/1 للكمون 	

التحـدي 338 – صـفحة 190 : نـظرا ألن مـسارات الـسقوط الحـر هـي قـطوع نـاقـصة ، الـتي هـي مـنحنیات تـقع فـي المسـتوي ، 
هذا واضح  

التحـدي 340 – صـفحة 191 : ضـوء الـمصباح المحـمول یـرسـل لـلقمر ، حـیث الـعدیـد مـن أعـین الـقطط  قـد وضـعت مـن قـبل 
بـعثات Lunokhod	&	Apollo	 . إحـكام الـقیاس لـزمـن الـمصباح المحـمول یسـتغرق لـلذهـاب و الـعودة هـو كـافـي لـقیاس تـغیر 

مسافة القمر . لمزید من التفاصیل أنظر التحدي 8	 .	

التحـدي 342 – صـفحة 193 : الـجسم الـذي لـه كـمیة حـركـة صـفریـة عـند الـالنـهایـة الـفراغـیة هـو عـلى مـسار قـطع مـكافـئ . 
الجسم ذو كمیة الحركة األخفض هو على مسار قطع ناقص ، و الذي ذو كمیة حركة أعلى هو على قطع زائد   

التحـدي 345 – صـفحة 194 : نـقاط الـالغـرانـجیان L5	&	L4 هـي عـلى الـمدار °60 قـبل وخـلف الـجسم الـدائـر فـي الـمدار 
وهي مستقرة إذا كانت نسبة الكتلة للمركز و الجسم الدوار هي كبیرة بشكل كافي ( أعلى من 24.9 )  

التحـدي 346 – صـفحة 194 : نـقطة الـالغـرانـجیان L3 تـقع عـلى الـمدار و لـكن بـشكل مـحكم عـلى الـطرف اآلخـر مـن الـجسم 
الـمركـزي . و نـقطة الـالغـرانـجیان L1 تـقع عـلى الخـط الـواصـل لـلكوكـب مـع الـجسم الـمركـزي ، بـینما L2 تـقع عـلى نـفس 

� الـتي  الخـط . إذا كـان R هـو نـصف قـطر الـمدار ، الـمسافـة بـین الـجسم الـدائـر و الـنقطتین L2	&	L1 هـي 



تـعطي تـقریـبا أربـع مـرات مـسافـة الـقمر مـن أجـل جـملة الـشمس – األرض . L3	&	L2	,	L1	 هـي نـقاط السـرج و لـكن 
المدارات  المستقرة بشكل فعال موجودة حولها . و العدید من األقمار الصناعیة تستخدم هذه الخواص بما فیها 	

 �

الشكل 319 مذنب القذف الشهیر ، طاِئرة KC-135 تقوم بطیران قطع زائد 

الـقمر الـصناعـي الشهـیر WMAP الـذي قـاس تـموجـات االنـفجار األعـظم الـواقـعة عـند الـنقطة الـهادئـة L2 حـیث الـشمس ، 
األرض و القمر یحجبان بسهولة و درجة حرارة القمر الصناعي تبقى ثابتة .  

التحـدي 347 – صـفحة 197 :  هـذا أثـر الـتجاوب / الـطنین ، بـنفس الـشكل الـذي یـمكن أن یـؤدي فـیه اهـتزاز صـغیر لـخیط 
إلى تذبذب كبیر للهواء و علبة الصوت في غیتار .  

 (8/3)πGρ	(R/d)3 2 یـمكن إعـادة كـتابـتها بـالـشكلGM/d3 التحـدي 349 – صـفحة 199 : عـالقـة شـدة الـمد و الجـزر هـي 
و اآلن R/d هـي تـقریـبا نـفسها لـلشمس و الـقمر كـما  یـبین كـل كـسوف / خـسوف . وهـكذا ρ یـجب أن تـكون أكـبر بـكثیر مـن 
أجـل الـقمر . فـي الـحقیقة نسـبة الشـدات ( ارتـفاع) لـلمد و الجـزر لـلقمر و الـشمس هـي تـقریـبا 	3	:	7 و هـذه أیـضا النسـبة بـین 

كثافتي الكتلة للجسمین  

التحدي 350 – صفحة 200 :  كمیة الحركة الزاویة الكلیة لألرض و القمر یجب أن تبقى ثابتة  

التحدي 352 – صفحة 201 : انتظر لحدوث الكسوف الشمسي 

 التحـدي 354 – صـفحة 203 : لـسوء الحـظ فـإن أسـطورة الـكتلة الـثقالـیة / الـجاذبـیة  انتشـرت فـي الـعدیـد مـن الـكتب . و 
الدراسة الدقیقة تبین أنها تقاس تماما بنفس الشكل الذي تقاس به الكتلة العطالیة  . 

كـال الـكتلتین تـقاسـان بـنفس اآلالت و الـتجارب . و كـل هـذه الـتحارب تـمزج و تـتطلب تـأثـیرات  الـكتلة الـجاذبـیة الـعطالـیة و 
السـلبیة . مـثال  الـمیزان أو مـیزان الحـمام یـجب أن یخـمد أي اهـتزاز ، الـذي یـتطلب كـتلة عـطالـیة . بـشكل عـام ، یـبدو مـن 
المسـتحیل تـمییز الـكتلة الـعطالـیة عـن كـتلة الـجاذبـیة غـیر الـفعالـة بسـبب أن كـل الـكتل فـي  بـقیة الـكون . بـاخـتصار الـمفهومـین فـي 

الحقیقة متطابقین .  

التحـدي 356 – صـفحة 203 : هـذه الـمشاكـل تحـدث ألن الـكتلة الـجاذبـیة تحـدد الـطاقـة الـكامـنة و الـكتلة الـعطالـیة تحـدد الـطاقـة 
الحركیة .  



التحـدي 358 – صـفحة 206 :  إمـا هـي تـسقط عـلى أطـراف جـبل ثـلجي مـائـل أو تـسقط عـلى أشـجار عـالـیة أو بـنى طـریـة . 
الـرقـم الـقیاسـي كـان أكـثر مـن 7km لـسقوط حـر سـلیم  . الـحالـة الحـدیـثة الـتي ظهـرت أخـبارهـا فـي 2007 و مـعروضـة فـي 

  www.bbc.co.ukjersey/content/arccles/2006/12/20/michael_holmes_fall_feature.shtml

التحدي 360 – صفحة 207 : مقابل بضعة آالف یورو یمكنك اختبار الجاذبیة الصفریة في طیران    

قـطعي زائـدي كـالـمبین فـي الـشكل			9	31( الـعدیـد مـن الـصور لـلطیران بـشكل قـطع مـكافـئ الـتي تـوجـد عـلى اإلنـترنـت هـي فـي 
الحقیقة رسوم حاسوبیة . ماذا عن هذه الصورة ؟ ) .   

كـیف یـتم الـشعور بـالـجاذبـیة الـصفریـة ؟ إن اإلحـساس بـها مـثل الـعوم تـحت الـماء ، و لـكن بـدون مـقاومـة الـماء . أیـضا هـي مـثل 
الـزمـن فـي الـهواء أثـناء الـغوص فـي الـماء . و لـكن مـن أجـل رواد الـفضاء هـناك شـعور إضـافـي : عـندمـا یـدورون رؤوسـهم 
بسـرعـة ، فـإن حـساسـات الـتوجـه فـي دمـاغـهم ال تـصفر بـواسـطة الـجاذبـیة لـذلـك ألول یـوم أو اثـنین أكـثر فـإن أكـثر  رواد الـفضاء 
یـكون لـدیـهم شـعور بـالـدوار و الـغثیانـوهـذا مـا یـعرف بـدوار الـفضاء . و بـعد ذلـك الـوقـت الـجسم یـتأقـلم و رائـد الـفضاء یسـتمتع 

بالوضع بشكل كامل .  

التحدي 361 – صفحة 207 : مركز كتلة المكنسة بهبط مع التسارع المعتاد و في النهایة تسقط بشكل أسرع  

التحـدي 362– صـفحة 207 : فـقط مـصونـیة الـطاقـة لـلكتلتین لـلقافـز و الـخیط . لـمزیـد مـن الـتفاصـیل الـتي تـتضمن مـقارنـة 
N.DUBELAAR	&	R.	BRANTJES		,	De	valversnelling	bij	bungee- لــلقیاســات التجــریــبیة و الــنظري ، أنــظر

69	naturkunde	voor	cjdschris	Netherlands	,	jumping	 صفحة 318-	316	 ، تشرین األول 2003 

التحدي 363 – صفحة 207 : حوالي طن واحد  

التحدي 364 – صفحة 208 : حوالي خمس غرامات  

التحدي 365 – صفحة 208 : إن وزنك هو تقریبا ثابت , بالتالي األرض یجب أن تكون مدورة . في األرض  
المسطحة ، الوزن یجب أن یتغیر من مكان لمكان ، تبعا لمسافتك عن الحدود .  

التحـدي 366 – صـفحة 208 : ال أحـد قـط ادعـى بـأن مـركـز الـكتلة هـو نـفسه مـركـز الـجاذبـیة ! جـذب الـقمر هـو مـهمل عـلى 
سطح األرض . 

التحدي 368 – صفحة 209 : هذه هي كتلة األرض . فقط اقلب  الطاولة على رأسها . 

التحـدي 370 – صـفحة 209 : الـقمر هـو أبـعد تـقریـبا بـ 1.25 مـرة عـما هـو عـلیه اآلن . الـشمس بـالـتالـي سـتبطئ دن جـملة 
األرض – الـقمر ، وهـذه الـمرة نـاتـج  عـن احـتكاك الـمد و الجـزر األصـغر ، مـن تـشوه الـشمس . بـالـنتیجة ، الـقمر سـیعود 

لمسافات أصغر و أصغر بالنسبة لألرض . لكن الشمس ستصبج عمالقا أحمر بعد أن تبتلع كل من األرض و القمر  

� ( أنـظر التحـدي  التحـدي 372 – صـفحة 209 : كـما حـدد غـالـیلیو ، مـن أجـل الـنوسـة ( نـصف الـدور ) النسـبة هـي 
325) و لكن لیس أكثر من اثنین ، ویمكن أن یكون ثالثة أرقام عشریة لـ π التي یمكن تحدیدها في هذا الشكل . 

التحـدي 373 – صـفحة 209 : مـصونـیة كـمیة الحـركـة لیسـت عـائـق حـیث أن أي مـضرب تـنس لـه نـفس األثـر عـلى كـرة 
التنس  

التحـدي 374 – صـفحة 209 : فـي الـحقیقة ، فـي فـضاء السـرعـة ، حـركـات الـقطع الـناقـص ، الـقطع الـمكافـئ و الـقطع الـزائـد 
كلها موصوفة بواسطة دوائر ( المرجع 162 ) . في كل الحاالت مخطط الحركة  هو دائرة  

التحـدي 375 – صـفحة 210 : هـذا الـسؤال حـول المجـرة سـئل فـي أزمـنة نـیوتـن ) و هـو عـمیق ؟ أحـد األسـباب هـو أن الـنجوم 
تـبقى بـعیدا بـواسـطة الـدوران حـول المجـرة . السـبب اآلخـر هـو أن المجـرات تـبقى بـعیدا بـواسـطة كـمیة الحـركـة الـتي حـصلت 
عـلیها مـن االنـفجار الـعظیم . بـدون االنـفجار الـعظیم كـل الـنجوم سـتتقوص مـعا . و بهـذا الـشكل ، االنـفجار الـعظیم یـمكن 
اسـتنتاجـه مـن جـذب الـجاذبـیة و الـسماء الـثابـتة فـي الـلیل . و سـوف نجـد الحـقا أن ظـالم الـسماء فـي الـلیل یـعطي حـجة ثـانـبة 

لالنفجار العظیم .  	

http://www.bbc.co.ukjersey/content/articles/2006/12/20/michael_holmes_fall_feature.shtml


التحـدي 376 – صـفحة 211 : االخـتیار هـو واضـح حـالـما تـالحـظ أنـه لـیس هـناك مـقطع فـي الـمدار یـكون مـقعر تـجاه الـشمس . 
هل یمكنك بیان ذلك ؟ 

التحـدي 378 – صـفحة 211 :  سـرعـة االنـفالت ، مـن األرض لـترك المجـموعـة الشمسـیة – بـدون مـساعـدة كـواكـب أخـرى 
– هي km/s	42 لكن بمساعدة الكواكب األخرى یمكن أن تكون أقل من نصف هذه القیمة ( لماذا ؟ )  

إذا كـانـت سـرعـة االنـفالت مـن جـسم كـانـت سـرعـة الـضوء فـإن الـجسم سـیكون  ثـقبا أسـود و لـیس الـضوء یـمكنه أن یـنفلت حـتى 
( المجلد II	 ، صفحة 222 ) . الثقوب السوداء مناقشة بالتفصیل في المجلد حول النسبیة 	

	ρ عـلى األرض فـإن كـثافـة الـنیزك الـمقدرة الـبالـغة h	=0.5	m التحـدي 379 – صـفحة 211 : بـاسـتخدام ارتـفاع الـقفز الـبالـغ
 . R	≈	2.4	km أو 	R2	=	3gh	/4πGρ 3= ، نحصل على نصف قطر	Mg/m3

 �

الشكل 320 شكل رقم ثمانیة مصور في الظهیرة المحلیة من كانون الثاني إلى كانون األول 2002 في البارثینون من 
أكروبولیس أثینا  و القرص الشمسي المحكم 

التحدي 380 – صفحة 211 :  مسكة / مقبض لجسمین  

	m ، ma	=	gMm/R2 التحدي 382 – صفحة 212 : بماذا تختلف هذه الحجة عن المقولة األكثر شیوعا أنه في العالقة

في الطرف األیسر هي عطالیة و في األیمن جاذبیة ؟  

التحدي 384 – صفحة 212 : ماذا یحسب هو العامودیة الموضعیة ، بالنسبة لها النهر دائما یتدفق باتجاه المصب  

التحـدي 385 – صـفحة 213 : إن شـكل الـرقـم ثـمانـیة فـي الظهـیرة المحـلیة مـبین فـي الـشكل 320 . الـشكل مـعروف مـنذ أكـثر 
من ألفي عام و شكل الرقم ثمانیة أیضا یوضح لماذا ابكر شروق شمس ال یكون أطول یوم في السنة . 

الـتمدیـد الـشاقـولـي لـلرقـم ثـمانـیة فـي الـشكل هـو نـاتـج عـن الـمیل أي مـیل مـحور األرض ( هـو ضـعف °23.45 ) . الـتمدد األفـقي 
نـاتـج عـن مجـموع الـمیل و الـتفلطح لـلمدار حـول الـشمس . و كـال األثـریـن یـؤدیـان تـقریـبا لـتغیرات مـساویـة لـموضـع الـشمس فـي 
الظهـیرة المحـلیة خـالل فـترة الـسنة . إن الـموضـع غـیر الـمتناظـر لـنقطة الـتقاطـع الـمركـزیـة هـو نـاتـج فـقط عـن تـفلطح الـمدار . 
شـكل الـرقـم ثـمانـیة فـي بـعض األحـیات یـبین عـلى كـرات و یـكون مـتضمنا فـي قـطب الـظل أو مـنحني الـقراءة لـألقـراص 
 B.M.OLIVER الشمسـیة الـمحكمة . األمـثلة هـي أحـدهـا الـمبینة أعـاله و الـمبین عـلى الـصفحة 45 . لـمزیـد مـن الـتفاصـیل أنـظر



، شـكل الـرقـم ثـمانـیة ، الـسماء و الـتلسكوب 44 ، صـفحةة 22-20 ، 1972 و تـصحیح األشـكال 44 فـي الـصفحة  303 ، 
  . 1972

التحدي 386 – صفحة 214 : التقاط الجسم المائع ممكن إذا قسم بواسطة قوى الجزر و المد  

التحـدي 387 – صـفحة 215 : الـنفق یـمكن أن یـكون قـطع نـاقـص طـویـل فـي مسـتوي خـط االسـتواء ، یـصل مـن نـقطة عـلى 
خــط االســتواء إلــى الــنقطة عــلى الــجهة الــمقابــلة . زمــن الــدورة ال یــتغیر ، مــقارنــة مــع األرض غــیر الــدوارة . أنــظر 

A.J.SIMONSON السقط في ثقب عبر األرض ، مجلة الریاضیات 77  ، صفحة 188-171 ، حزیران 2004	

التحـدي 389 – صـفحة 215 : مـركـز الـكتلة للمجـموعـة الشمسـیة   یـمكن أن یـكون بـعیدا ضـعف نـصف  الـقطر لـمركـز 
الشمس ، و بالتالي یمكن أن یكون خارج الشمس .  

التحـدي 390 – صـفحة 216 :  أوال ، خـالل وقـت الـصیف الـشمالـي فـإن األرض تتحـرك أسـرع حـول الـشمس مـن خـالل 
وقـت الشـتاء الـشمالـي  . ثـانـیا ، مـدارات الـشمس غـیر الـعمیقة فـي الـسماء تـعطي أیـامـا أطـول ألن الـضوء مـن حـیث الـشمس 

أدنى من األفق   

 التحـدي 391 – صـفحة 216 : بـعیدا عـن رؤیـة الـقمر ، ال یـوجـد تـأثـیر لـلقمر عـلى البشـر قـد كـشف قـط . إن تـأثـیرات الـجاذبـیة 
– الـتي تـتضمن تـأثـیرات الـمد و الجـزر – الـتأثـیرات الكهـربـائـیة ، الـتأثـیرات الـمغناطیسـیة و الـتغیرات فـي األشـعة الـكونـیة كـلها 
مـغمورة بـالـتأثـیرات األخـرى . و فـي الـحقیقة جـاذبـیة الـشاحـنات الـعابـرة ، الـحقول الكهـرطیسـیة لـلمصانـع ، تـغیرات الـطقس                

و النشاط الشمس لها تأثیرات أكبر على البشر من القمر . و إن ربط الدورة الشهریة بطور القمر هو تأثیر مرئي .   

التحـدي 392 – صـفحة 216 : الـمسافـات كـانـت مـختلفة فـي الـقیاس . مـن السهـل مـالحـظة كـوكـب الـذي هـو قـبل الـشمس ، لـكن 
مـن الـصعب الـتأكـد فـیما إذا كـانـت الـكوكـب هـو خـلف الـشمس . إن أطـوار الـزهـرة أیـضا تـتوقـع بـواسـطة الـنظام الـمركـزي 
األرضـي و لـكن األطـوار الـتي یـتوقـعها ال تـتطابـق مـع الـتي تـالحـظ . و فـقط األطـوار المسـتنتجة مـن الـنظام الـمركـزي  الشمسـي 

تطابق المالحظة . یدور الزهرة حول الشمس .  

التحدي 393 – صفحة 217 : أنظر المرجع المذكور  

التحدي 394 – صفحة 217 : صحیح  

التحـدي 395 – صـفحة 217 : مـن أجـل كـل زوج مـن عـناصـر الـطبقة السـطحیة الـمعاكـسة ( الـمرسـومـة بـاألصـفر ) تـعوض 
التجاذبات  

التحـدي 396 – صـفحة 218 : لـیس هـناك طـریـقة عـملیة ، إذا كـانـت الـكتل عـلى الـطبقة السـطحیة سـتتحرك ، عـلى طـول 
السـطح ( بـنفس الـشكل الـذي یـمكن فـیه لـلشحنات  أن تتحـرك فـي مـعدن ) هـذا یـمكن أن یـكون مـمكنا ، شـریـطة أنـه یـوجـد كـتلة 

كافیة  

التحـدي 400 – صـفحة 218 : نـعم ، یـمكن لـواحـد ، وهـذا كـان یـعتقد  فـي كـثیر مـن الـمرات / األوقـات الـتي تـتضمن جـول 
فیرن . السرعة الالزمة تعتمد على اتجاه اإلطالق بالنسبة لدوران األرض . 

التحـدي 401 – صـفحة 219 : أبـدا . الـقمر یشـیر دائـما بـاتـجاه األرض . األرض تـغیر مـوضـعها قـلیال ، بسـبب تـفلطح مـدار 
القمر . من الواضح أن األرض تبدي أطوارا .  

التحدي 403 – صفحة 219 : لیس هناك مثل هذه األجسام كما سیبین الفصل حول النسبیة ذلك  

التحدي 405 – صفحة 222 : التذبذب هو جیبي صرف ، أو تذبذب توافقي حیث أن القوة المستعیدة  تزداد خطیا مع 

 � المسافة عن مركز األرض . الدور T لألرض المتجانسة هو 



 84	min التحـدي 406 – صـفحة 222 : الـدور صـغیر مـن أجـل كـل مـثل هـذه  األنـفاق و بـالـتالـي عـملیا هـو نـفس الـدور
المـقبول أیضـا منـ أجلـ النـفق منـ القـطب للـقطب . أنظـر مثال R.H.ROMER الـجواب هـو اثـنان و أربـعون – الـعدیـد مـن 

مسائل المیكانیك ، فقط لها جواب واحد ، معلم الفیزیاء 41 ، صفحة 290-286 ، ایار 2003  

التحـدي 407 – صـفحة 222 : إذا لـم تـكن األرض تـدور ، فـإن الـمسار األعـم لحجـر سـاقـط سـیكون قـطع نـاقـص الـذي مـركـزه 
األرض . مـن أجـل األرض الـدوارة فـإن الـقطع الـناقـص یـتقدم . تـصور سـیموسـون أن مخـطط الحـركـات یـدوم فـي مخـطط 
حـركـات   السـدیـم ، الـذي یـوجـد فـي antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap021214.html یـمكن أنـي كـون نـاتـج عـن مـثل 
هـذا الـتأثـیر . و الـحالـة الـخاصـة هـي مـسار یـبدأ شـاقـولـیا عـند خـط االسـتواء  ، فـي هـذه الـحالـة الـمسار مـشابـه لـمسار نـواس فـوكـو 
( الـمرجـع 177	 ) ، و النجـم الـمشار لـه ذو حـوالـي  16  نـقطة  الـتي عـندهـا الحجـر یـعاود الخـروج مـن السـطح حـوالـي خـط 

االستواء . 

التحـدي 408 – صـفحة 222 : لـیس هـناك جـواب بسـیط : السـرعـة تـعتمد عـلى خـط الـعرض و عـلى الـبارامـترات األخـرى . 
اإلنترنت أیضا تقدم فیدیوهات للكسوف الشمسي الذي یرى من الفضاء ، یبین كیف أن الظل یتحرك فوق سطح األرض  

	d التحدي 409 – صفحة 223 : قوة الطرد المركزي یجب أن تساوي قوة الجاذبیة . سمي كثافة الكتلة الخطیة الثابتة 

� . هذا یعطي   � و الطول المجهول l بالتالي لدینا : 

� الذي یعطي Gm	0.14	=	l  . من أجل المزید عن مصعد الفضاء أو 
المصاعد أنظر التحدي 574 . 

التحدي 411 – صفحة 223 : الحلقات الداخلیة یجب أن تدور أسرع من الخارجیة . إذا كانت الحلقا صلبة فغننا ستنفصل 
عن بعضها . و لكن هذا التبریر صحیح فقط إذا كانت الحلقات داخل حد معین ، هذا ما یعرف بحد روش . إن حد روش 
له نصف قطر الذي عنده قوة الجاذبیة Fg  و قوة المد و الجزر Ft تفنیان بعضهما على سطح القمر الصناعي . من أجل 

 µ ننظر للقوى على كتلة صغیرة d على مسافة M الذي یدور حول كتلة مركزیة r ونصف قطر m قمر صناعي ذو كتلة

�	 . القلیل من الجبر یعطي قیمة حد روش التقریبي .   على سطحه . و نحصل على الشرط 

 �

أدنـى مـن الـمسافـة عـن الـكتلة الـمركـزیـة  M، فـإن الـتوابـع الـمائـعة ال یـمكن أن تـوجـد . الـحساب الـمبین هـنا فـقط تـقریـب لحـد 
روش الفعلي و الذي هو حوالي ضعف هذه  القیمة . 

  التحـدي 414 – صـفحة 227 : الحـمل هـو خـمسة أضـعاف أثـناء الـوقـوف . هـذا یشـرح لـماذا خـیول الـسابـق تنكسـر أرجـلها 
بانتظام . 

التحـدي 415 – صـفحة 227 : فـي الـمدرسـة ، فـإنـك تـتوقـع أن تـجیب أن الـوزن هـو نـفسه . و هـذا تـقریـب جـید . لـكن فـي 
الـحقیقة الـمیزان یـبین وزن أكـبر بـشكل طـفیف مـن أجـل الـساعـة الـرمـلیة الـتي تـعمل بـشكل  ثـابـت مـقارنـة مـع الـوضـعیة حـیث كـل 
الـرمـل فـي سـكون . بـالـنظر إلـى تـدفـق كـمیة الحـركـة یشـرح الـنتیجة بـشكل بسـیط : الـقضیة الـوحـیدة الـتي تـهم هـي كـمیة حـركـة 
الـرمـل فـي الحجـرة الـعلویـة ، وكـل الـتأثـیرات األخـرى هـي غـیر مـهمة ( الـمرجـع 86  ) . و تـتناقـص كـمیة الحـركـة بـبطء أثـناء 
	F. المسـیر . هـذا یـتطلب تـدفـق كـمیة حـركـة مـن الـمیزان : الـوزن الـفعال یـزداد . أنـظر أیـضا الـتأكـید التجـریـبي و شـرحـه مـن قـبل
B.F.TUINSTRA	&	TUINSTRA	  وزن الـساعـة  الـرمـلیة ، أخـبار الـفیزیـاء األوربـیة 41 ، صـفحة 25-22 ، آذار 2000 

المتوفر أیضا على اإلنترنت . 	



إذا تـخیلت فـوتـون یتحـرك ألعـلى و أسـفل فـي عـلبة مـكونـة مـن مـرایـا مـثالـیة ، األفـكار مـن أحـجیة الـساعـة الـرمـلیة تـقتضي أن 
	g	= ، طـاقـة الـفوتـون E حـیث   Eg/c2 یـبدي الـمیزان زیـادة فـي الـوزن مـقارنـة مـع الـحالـة بـدون فـوتـون . الـوزن الـزائـد هـو
m/s2	9.8 و c سـرعـة الـضوء . الـقصة یـخبرهـا HUGGINS	E.	 وزن الـفوتـونـات بـاسـتخدام مـیزان حـمام : تجـربـة فـكریـة ، 

معلم الفیزیاء 48 ، صفحة 288-287 ، ایار 2010  

 التحـدي 416 – صـفحة 228 :  االسـتهالك الكهـربـائـي لـدرج صـاعـد فـي الـحقیقة یـزداد عـندمـا یمشـي الـشخص لـألعـلى . بـكم 
یزداد ؟  

التحـدي 417 – صـفحة 228 : الـمعرفـة هـو اسـتطاعـة  . الـوقـت هـو مـال . اآلن االسـتطاعـة تـعرف بـأنـها الـعمل بـالـزمـن. 
بإدخال المعادالت السابقة و تحویلها یعطي :   

 �

الذي یبین أنه كلما عرفت أقل كلما كسبت ماال أكثر .. هذا یبسن لماذا أن العلماء لدیهم رواتب منخفضة .  

التحـدي 418 – صـفحة 228 : فـي الـعضالت الـحقیقیة تـبقي الـجسم فـوق األرض بـالـرفـع المسـتمر لـه و إنـزالـه ، الـذي یـتطلب 
طاقة وعمل  

التحـدي 421 – صـفحة 233 : نـعم ألن الـریـح الـجانـبیة تـزیـد السـرعـة الـفعالـة v  فـي الـهواء بسـبب جـمع األشـعة و ألن مـقاومـة 
 . v2 الهواء متناسبة ( تقریبا) مع

التحـدي 422 – صـفحة 233 : نـقص االحـتكاك السـتاتـیكي سـیجنب أن الـموائـع دائـما تـبقى مـرتـبطة بـالـجسم ، مـا یـعرف 
بالطبقة الحدیة لن تكون موجودة . یمكن بالتالي للمرء أال یكون لدیه تأثیر جناح .  

التحدي 424 – صفحة 234 : هل هذا صحیح ؟ 

التحــدي 426 – صــفحة 235 : مــن Aρ/m)	1/2cω	(	v2	–	g	=	dv/dt و اســتخدام االخــتصار 	A	=1/2cω	c	یــمكننا 
غـیجاد v(t) بـوضـح كـل الحـدود الـحاویـة عـلى الـمتحول v فـي طـرف واحـد و كـل الحـدود الـتي فـیها t فـي الـطرف اآلخـر و 

  � تكامل كال الطرفین . نحصل على  

 التحـدي427	 – صـفحة 236 : مـن األجـسام الـممتدة الـقابـلة لـلتشوه فـإن الـخواص الـذاتـیة تـعطى بـكثافـة الـكتلة و بـالـتالـي تـابـع 
الـفراغ و الـزمـن و الـحالـة تـوصـف بـكثافـة الـطاقـة الحـركـیة ، كـمیة الحـركـة الخـطیة الـموضـعیة و الـزاویـة ، و ایـضا بـواسـطة 

توزع اإلجهاد و االنفعال . 	

 التحدي 428 – صفحة 236 : الشحنة الكهربائیة  

	3N 3 و إحداثیات كمیة حركةN التحدي 429 – صفحة 237 : فضاء الطور له إحداثیات موضع

التحـدي 430 – صـفحة 237 : نـتذكـر عـندمـا یـرمـى الحجـر أن الشـروط االبـتدائـیة تـلخص تـأثـیرات الـرامـي ، تـاریـخه ، 
الـطریـقة الـتي یـصل بـها هـناك ... الـخ بـمعنى آخـر ، الشـروط االبـتدائـیة تـلخص مـاضـي الجـملة أي تـأثـیرات الـبیئة الـموجـودة 

خالل تاریخ جملة . 



 �

الشكل 321 كیفیة رسم خط مستقیم بواسطة بوصلة 

بـالـتالـي الـكون لـیس لـه شـروط ابـتدائـیة و لـیس لـه فـراغ طـور . إذا وجـدت أسـبابـا لـإلجـابـة بـنعم ، فـإنـك قـد فـاتـك شـيء مـا . فـقط 
اذهـب لـمزیـد مـن الـتفاصـیل و تـأكـد فـیما إذا كـانـت الـمفاهـیم الـتي تسـتخدمـها تـنطبق عـلى الـكون . أیـضا عـرف بـدقـة مـاتـعنیه 

بالكون .  

التحدي 431 – صفحة 237 : مصنع الضوء هو مثال ( مجلد III ، صفحة 95 )  

التحـدي 433 – صـفحة 239 : الجـملة الـتي تـبدي حـركـة طـاقـة أو مـادة أسـرع مـن الـضوء سـتقتضي أنـه مـن أجـل مـثل هـذه 
الجـمل هـناك مـراقـبین الـذیـن مـن أجـلهم الـترتـیب بـین السـبب و المسـبب یـكون مـعكوس . مخـطط الـفراغ – الـزمـن ( وقـلیل مـن 

التمرین من الفقرة حول النسبیة الخاصة ) یبین هذا  

 التحـدي 434 – صـفحة 239 : إذا كـانـت قـابـلیة تـكرار الـنتیجة غـیر مـوجـودة فـإنـه سـیكون لـدیـنا مـصاعـب فـي فـحص 
الـمراقـبات / الـقیاسـات و أیـضا قـراءة الـساعـة فـي قـیاس . الـربـط بـین قـابـلیة الـتكرار و الـزمـن سـتصبح مـهمة فـي الجـزء الـنهائـي 

من مغامرتنا .  

التحـدي 435 – صـفحة 240 : حـتى إذا كـانـت الـمفاجـآت فـقط نـادرة فـإن كـل مـفاجـأة سـتجعل مـن المسـتحیل تـعریـف الـزمـن فـقط 
قبل و فقط بعد . 

 التحـدي 438 – صـفحة 241 : بـالـطبع ، قـوانـین األخـالق هـي مـلخصات لـما یـعتقده اآلخـرون أو سـیعتقدونـه حـول األفـعال 
الشخصیة  

التحـدي 439 – صـفحة 242 : أسـرع مـسار انـزالق بـین نـقطتین ، هـو الـبراكسـتوكـرون یـتبین أنـه سـیكلویـد ، و هـو مـنحني 
یتولد بواسطة نقطة على عجلة التي تدور حول مستوي أفقي . 

en.wikipedia.org/wiki/ الـبرهـان یـمكن أن یـوجـد بـطرق عـدیـدة . أبسـطها أعـطیت مـن قـبل یـوهـان بـیرنـولـي و مـعطاة فـي
  Brachistochrone_problem

	R	= تـكون مـتراصـفات هـذه الـدائـرة لـها نـصف قـطر مـعطى بـالـشكل F	,	C	&	P التحـدي 441 – صـفحة 243 : عـندمـا
�	حیث F مركزها . بمعنى آخر الرابط Lipkin	–	Peauceillier یحقق المقلوب / االنعكاس عند دائرة . 



 �

الشكل 322 اآللیة داخل عربة متوضعة شماال	

 �

 V الشكل 323 مداخن القرمید الساقطة – بالتالي ذات صالبة محدودة – تسقط بشكل

التحـدي 442 – صـفحة 243 : عـندمـا P	&	C	,	F تـكون مـتراصـفة فـإن الـدائـرة الـتي سـتتبع لـها نـصف قـطر مـعطى بـالـمسافـة 
FC ، ومركزها یقع في منتصف المسافة بین &C	F	 . یوضح الشكل 321 الوضع  

التحدي 443 – صفحة 243 : الشكل 322 یبین إعادة اإلنشاء األكثر موثوقیة لعربة ذات توجه شمالي  

التحـدي 445 – صـفحة 244 : الـماء یـسحب عـلى طـول جـانـبي بـیضة تـبرم . أسـرع طـریـقة لـتفریـغ زجـاجـة مـاء هـو بـرم الـماء 
داخلها أثناء التفریغ  



التحـدي 446 – صـفحة 245 : الـطریـقة الـصحیحة هـي الـتي الـمداخـن الـساقـطة مـثل حـرف V لیسـت مـثل V الـمقلوبـة . أنـظر 
التحدي 361 حول المكانس الساقطة من أجل أخذ فكرة عن كیفیة استنتاج الجواب .  

الـمثالـین مـبینین فـي الـشكل 323 . یـنتج أن الـمداخـن تتحـطم ( إذا لـم تـكن مـثبتة فـي قـاعـدتـها ) عـند ارتـفاع بـین نـصف و ثـلثي 
	G.	VARESCHI	& إجـمالـي الـطول ، تـبعا لـلزاویـة الـتي یحـدث بـها هـذا . مـن أجـل حـل كـامـل لـلمسألـة أنـظر الـبحث الـممتاز

  K.KAMIYA

نماذج األلعاب للمدخنة الساقطة ، المجلة األمریكیة للفیزیاء 71  ، صفحة 1025-1031 ، 2033	

التحـدي 454 – صـفحة 254 : فـي بـعد واحـد الـعالقـة F=ma یـمكن كـتابـتها بـالـشكل  md2x/dt2	=	dV/dx	- . هـذا یـمكن 

� وهذا یمكن نشره بالشكل   إعادة كتابته بالشكل 

� الـــذي هـــو مـــعادلـــة 
الغرانج من أجل هذه الحالة .  

   التحـدي 456 – صـفحة 255 : ال تـیأس . حـتى اآلن لـم یـتمكن أي شـخص مـن تـخیل الـكون ( هـذا لـیس بـالـضرورة نـفس 
العالم ) المختلف عما نعرفه . حتى اآلن مثل هذه المحاوالت أدت دائما إلى تضاربات منطقیة .  

التحـدي 458 – صـفحة 255 :  االثـنین مـتكافـئین نـظرا ألن مـعادالت الحـركـة مـن مـبدأ الـفعل األقـل و فـي نـفس الـوقـت مـبدأ 
الفعل األقل یتبع معادالت الحركة  

التحـدي 460 – صـفحة 257 : مـن أجـل الـجاذبـیة ، كـل الجـمل الـثالث مـوجـودة : الـدوران فـي المجـرات ، الـضغط فـي 
الـكواكـب ، و ضـغط بـاولـي فـي الـنجوم نـاتـج عـن مـبدأ االسـتبعاد لـباولـي ( المجـلد IV ، صـفحة 134 ) . ضـد الـتأثـیر الـمتبادل 
الـقوي فـإن مـبدأ االسـتبعاد یـعمل فـي الـنوى و فـي الـنجوم الـنیوتـرونـیة وفـي  الـنجوم الـنیوتـرونـیة أیـضا مـن الـممكن لـلدورات                
و الـضغط أن تـتم ضـغط بـلولـي . و لـكن مـن أجـل الـتأثـیر الـمتبادل الكهـرطیسـي لـیس هـناك مـركـبات غـیر الـمادة الـیومـیة الـتي 

تنظم بمبدأ االستبعاد لباولي لوحده و التي تؤثر بین اإللكترونات .  

التحـدي 461 – صـفحة 258 :  الـتكدسـات غـالـبا تـتشكل بـواسـطة الـمادة الـمتقاربـة لـلمركـز .  إذا كـان هـناك فـقط عـدم تـناظـر 
صغیر في هذا التقارب ، بسبب بعض التأثیر الخارجي فإن النتیجة هي تكدس نهائي الذي یدور  

التحـدي 462 – صـفحة 261 : كـمیة الحـركـة الـزاویـة هـي الـتغیر بـالنسـبة لـلزاویـة بـینما الـطاقـة الـدورانـیة هـي مـرة ثـانـیة الـتغیر 
بالنسبة للزمن كما هو حال كل الطاقة . 

التحـدي 463 – صـفحة 261 :  لـیس بهـذا الـشكل . الـتغیر الـصغیر یـمكن أن یـكون لـه أثـر كـبیر كـما یـبین كـل مـفتاح . لـكن 
الـتغیر الـصغیر فـي الـدمـاغ یـجب أن یـوصـل لـلخارج ، و أن مـا سـیحدث تـقریـبا یـتبع لـ r2/1 . هـذا یـجعل الـتأثـیرات صـغیرة 

جدا  حتى بالنسبة ألصغر المفاتیح – التي ال توجد أفكار عنها بأي حال – لم یتم تحدید مثل هذه التأثیرات .  

التحدي 465 – صفحة 261 : هذا سؤال خاطئ . –U	T لیس أصغریا فقط المتوسط هو كذلك  

التحـدي 466 – صـفحة 262 : ال . الجـملة تـمیل ألن تـقلل مـن الـكمون فـقط إذا كـانـت مـبددة . لـكن یـمكن لـلمرء أن یسـتنتج أن 
الجمل المصونة تتذبذب حول النهایات الصغرى للكمون  

التحدي 467 – صفحة 262 : العالقة هي  



 �

  : n نسبة السرعة الخاصة بین الهواء ( أو الخالء ، الذي هو تقریبا نفسه ) و المادة یعطي قرینة االنكسار

 �

التحـدي 467 – صـفحة 262 : مـبدأ نـمو األشـجار یـقتضي الـقیمة الـدنـیا مـن الـطاقـة الـكامـنة ، نـظرا ألن الـطاقـة الحـركـیة مـهملة 
، و نـمو األوعـیة داخـل أجـسام الـحیوانـات یـكون أصـغریـا مـن أجـل طـاقـة الـنقل أي أنـه مـرة ثـانـیة مـبدأ أصـغري . انـكسار 
الـضوء هـو الـمسار ألقـصر زمـن و بـالـتالـي یـقلل الـتغیر أیـضا ،  إذا تخـلینا الـضوء كـجسم متحـرك بـدون أي طـاقـة كـامـنة 

مشاركة  . 

التحدي 469 – صفحة 263 : تتطلب النسبیة الخاصة وجود القیاس الثابت للفعل. هذا موجود الحقا في المسیرة  

التحـدي 470 – صـفحة 263 : الـكون لـیس جـملة فـیزیـائـیة . هـذه الـقضیة سـتناقـش بـالـتفصیل الحـقا ( المجـلد VI ، صـفحة 
  ( 105

التحدي 471 – صفحة 263 : استخدم إما التعویض t/2	tan	=	u أو استخدم الخدعة التاریخیة   

 �

التحـدي 472 – صـفحة 263 : راكـب الـزالجـة فـي سـیكلویـد لـه نـفس زمـن الـتذبـذب المسـتقل عـن مـطال الـتذبـذب  . لـكن نـصف 
األنبوب یحتاج ألن یكون له نهایات شاقولیة من أجل تجنب القفز خارجه . السیلوید أبدا ال یكون له نهایة شاقولیة  

التحـدي 475 – صـفحة 266 : نتحـدث لـشخص ألنـنا نـعلم أن أحـدا مـا یـفهمنا . بـالـتالـي نـفترض أنـها تـرى بـشكل مـا األشـیاء 
التي نفعلها . هذا یعني أن المراقبة جزئیا هي مستقلة عن وجهة النظر . الطبیعة متناظرة .   

التحـدي 476 – صـفحة 269 : الـذاكـرة تـعمل ألنـنا نـدرك األوضـاع . هـذا مـمكن ألن األوضـاع مـع الـزمـن مـتشابـهة . الـذاكـرة 
ال یمكن أن تتطور بدون قابلیة التكرار هذه . 

التحـدي 477 – صـفحة 270 : الـفروقـات لیسـت أسـاسـیة لـكن بسـبب وجـهات الـنظر الـمختلفة و بـشكل أسـاسـي الـخبرات 
المختلفة للمراقبین . نفس الشيء صحیح للمشاعر و األحكام حیث كل طبیب نفسي سیؤكد ذلك  

التحـدي 478 – صـفحة 272 : األعـددا الـصحیحة تـحت الجـمع تـشكل زمـرة . هـل مجـموعـة الـرسـامـین لـأللـوان الـزیـتیة بـعملیة 
المزج یشكلون زمرة ؟  



التحـدي 480 – صـفحة 272 : هـناك فـقط عـملیة تـناظـر واحـدة : الـدوران حـول π حـول نـقطة مـركـزیـة . هـذا هـو سـبب أنـه 
الحقا في الزمرة D4  تسمى فقط زمرة تناظر تقریبیة في الشكل 202	  

التحـدي 486 – صـفحة 277 : الـمقدار السـلمي هـو قـیمة أي شـعاع و بـالـتالـي السـرعـة تـعرف بـالـشكل ||v	=	v ، هـي مـقدار 
سـلمي بـینما السـرعـة v لیسـت كـذلـك . بـالـتالـي طـول أي شـعاع ( أو شـعاع زائـف ) مـثل الـقوة ، الـتسارع ، الـحقل الـمغناطیسـي 

أو الحقل الكهربائي هو مقدار سلمي بینما شعاع السرعة نفسه لیس مقدارا سلمیا  

التحـدي 489 – صـفحة 277 : تـوزع الـشحنة لـجسم مـمتد یـمكن أن یـرى كمجـموع الـشحنات الـنقطیة ، شـحنة ثـنائـي الـقطب ، 
شحنة رباعي القطب ، شحنة ثماني القطب ، .. الخ رباعي القطب یوصف بواسطة تنسور 

قـارن  الـعطالـة مـقابـل حـركـة جـسم مـمتد یـمكن أن تـرى كمجـموع كـتلة نـقطیة ، كـتلة ثـنائـي الـقطب ، كـتلة ربـاعـي الـقطب ، كـتلة 
ثماني القطب  .. الخ ، كتلة رباعي القطب توصف بواسطة عزم العطالة .  

التحدي 493 – صفحة 280: الشحن المصونة من أجل ثبات الدوران هي كمیة حركة زاویة  

التحـدي 497 – صـفحة 284 : الـغراف هـو حـلزون لـوغـاریـتمي ( هـل یـمكنك بـیان هـذا ؟ ) وهـو مـوضـح فـي الـشكل 324 
المسافة المقطوعة لها جواب بسیط  

التحـدي 498 – صـفحة 284 :  الـتذبـذب لـه دور فـي الـزمـن أي تـناظـر تـحویـل زمـني مـتقطع . الـموجـة هـي مـتقطعة زمـنیا و 
تناظر انسحابي / انتقالي في الفراغ متقطع  

التحـدي 499 – صـفحة 284 : انـعكاس الحـركـة هـو تـناظـر مـن أجـل أي جـملة مـغلقة ، بـالـرغـم مـن الـقیاسـات لـلحیاة الـیومـیة 
فإن عبارات الترمودینامیك    

و فكرة العدید من الفیزیائیین المشهورین ( الذین یشكلون أقلیة بالرغم من ذلك ) كلها أنظمة مغلقة عكوسة .  

التحدي 500 – صفحة 284 : زمرة التناظر هي زمرة الي  و تعرف (1)	U من أجل الزمرة الواحدیة في البعد واحد  

 �

الشكل 324 حركة أربعة سالحف كل منها تالحق األخرى 



التحدي 501 – صفحة 284 : أنظر التحدي أنظر التحدي 301  

التحدي 502 – صفحة 284 : لیس هناك مثل هذا الشيء في التناظر التام  

التحـدي 504 – صـفحة 285 : قـرص الـهاتـف الـدوار لـه أرقـام مـن 1 إلـى 0 فـي زوایـا gon	-14 مـنتظم . األرقـام الـزوجـیة  
و الفردیة كانت تصنع زوایا لسباعي أضالع منتظم  

التحـدي 508 – صـفحة 288 :  فـقط أدخـل x(t) فـي الـالغـرانـجیان =0	L ، الـقیمة الـدنـیا الـممكنة لجـملة الـتي تـحول كـل الـطاقـة 
الحركیة إلى طاقة كامنة و العكس بالعكس  

التحـدي 517 – صـفحة 299 : الطـاقةـ الكـامنـة ناـتجـة عنـ انحـناء الوـسطـ ، و االنزـیاـح البسیـط ال ینـتج أي انحـناء و باـلتـاليـ ال 
یحتوي أي طاقة ، فقط التدرج یعطي فكرة االنحناء .  

  π التحدي 519 – صفحة 300 : تغیرات الطور بمقدار

التحـدي 520 – صـفحة 300 : الـموجـة الـتي تحـمل كـمیة الحـركـة الـزاویـة یـجب أن تـكون عـرضـانـیة و یـجب أن تنتشـر فـي 
األبعاد الثالثة  

التحدي 521 – صفحة 300 : األمواج یمكن أن تخمد لشدات منخفضة جدا . إذا لم یكن هذا ممكنا المقاس لیس موجة  

التحـدي 522 – صـفحة 302 : الـطریـقة لـمالحـظة الـحیود و الـتداخـل بـأصـابـعك المجـردة واردة فـي الـصفحة 83 فـي المجـلد 
  	III

التحدي 533 – صفحة 314 :  التداخل یمكن أن یجعل إشارات الرادیو غیر مفهومة . بسبب الحیود فإن إشارات الرادیو  

تـضعف خـلف جـدار ، و هـذا صـحیح فـقط مـن أجـل األطـوال الـموجـیة الـقصیرة ، مـثل تـلك المسـتخدمـة فـي الـهواتـف الـنقالـة . 
االنـكسار یـجعل االتـصاالت الـالسـلكیة مـع الـغواصـات مسـتحیال مـن أجـل تـرددات الـرادیـو الـعادیـة . التشـتت فـي األلـیاف 
الـزجـاجـیة یـجعل مـن الـضروري إضـافـة مـقویـات فـي الـكبالت البحـریـة كـل km	100	 . الـتخامـد یـجعل مـن المسـتحیل سـماع أي 
شـخص یتحـدث عـلى مـسافـات أكـبر . إشـارات الـرادیـو یـمكن أن تـفقد اسـتقطابـها و بـالـتالـي یـصبح مـن الـصعب كـشفها بـواسـطة 

هوائیات یاجي العادیة التي لها استقطاب ثابت .   

التحـدي 535 – صـفحة 318 : الـمتزلـجون یـحتكون بـالـثلج مـن الـطرف الـسفلي لـكل مـرتـفع بـاتـجاه الـطرف األعـلى لـلمرتـفع 
التالي . هذا یؤدي إلى حركة لألعلى لمرتفعات التزلج . 

التحـدي 536 – صـفحة 319 : إذا كـانـت الـمسافـات لـلسماعـة هـي بـضع أمـتار و الـمسافـة إلـى األوركسـترا هـي m	20 كـما 
بالنسبة للماس الذین لدیهم مال كافي فإن المستمع في البیت یسمع بشكل أسرع . 

التحدي 537 – صفحة 319 : طالما أن المطال صغیر بالمقارنة مع الطول l فإن الدور Tیعطى بالشكل :   

 �

الـعالقـة ال تـحتوي الـكتلة m . بـشكل مسـتقل عـن الـكتلة فـي نـهایـته ، الـنواس یـملك دائـما نـفس الـدور . بـشكل خـاص مـن أجـل 
طـول 1m ، یـكون الـدور تـقریـبا 2s . إن نـصف الـدور أو نـوسـة واحـدة تسـتغرق حـوالـي 1s . ( هـذا هـو السـبب األصـلي 

الختیار واحدة المتر ) .  

من أجل نواس طویل جدا فإن الجواب هو قیمة منتهیة رغما عن ذلك وتوافق حالة التحدي 26	

التحـدي 538 – صـفحة 319 : بـشكل عـام  الـجسم یتحـرك عـلى مـسار قـطع نـاقـص ( كـما مـن أجـل الـكواكـب حـول الـشمس ) 
لـكن مـع وجـود نـقطة ثـابـتة كـمركـز . عـلى عـكس الـكواكـب ، حـیث الـشمس هـي فـي المحـرق لـلقطع الـناقـص و هـناك نـقطة 
الـحضیض و األوج فـإن مـثل هـذا الـجسم یتحـرك بـشكل مـتناظـر حـول مـركـز الـقطع الـناقـص . و فـي حـاالت خـاصـة یتحـرك 

الجسم لألمام  و  الخلف على طول قطعة مستقیمة .  



�  حـیث  التحـدي 540 – صـفحة 319 : هـذا یـنتج مـن الـعالقـة الـتي تـقول بـأن تـردد الـخیط یـعطى بـالـشكل (
 	G.BARNES طـول الـخیط . هـذا مـناقـش فـي الـبحث الجـمیل مـن قـبل l كـثافـة الـكتلة الخـطیة ، و µ ، ( قـوة الشـد ) الـتوتـر T

الفیزیاء و الحجم في الجمل البیولوجیة ، معلم الفیزیاء 27 ، صفحة 234-253 ، 1989 . 

التحدي 542 – صفحة 320 : صوت الرعد أو حركة السیارة تصیح أخفض و أخفض في التردد مع زیادة السمافة  

التحـدي 545 – صـفحة 320 : و ال أي مـنهما ، كـال اإلمـكانـیتین هـي ضـد هـواص الـماء : فـي األمـواج السـطحیة ، جـزیـئات 
الماء تتحرك في دوائر .  

التحـدي 546 – صـفحة 321 : السـباحـون قـادرون عـلى تـغطیة m	100 فـي s	48 ، أو بسـرعـة أفـصل مـن 2m/s  ( السـباح 
مـع زعـانـف یـحقق فـقط أعـلى مـن 3m/s ) . إذا كـان طـول الـجسم حـوالـي 1.9 فـإن السـرعـة الحـرجـة هـي m/s	1.7 . أي أن 
سـباحـة الـمسافـة الـقصیرة تـعتمد عـلى الـتدریـب : مـن أجـل الـمسافـات األطـول الـتقنیة تـلعب دورا ، حـیث أن السـرعـة الحـرجـة لـم 
	45	s 2 له میزة كامنة ألكثر منm 1500 ، فإن السباح بطولm یتم الوصول إلیها بعد . العالقة أیضا تتوقع أنه لمسافة

عـلى واحـد حـیث ارتـفاع الـجسم m	1.8 . بـاإلضـافـة لـذلـك ، السـباحـین األطـول لـدیـهم مـیزة إضـافـیة : حـیث یسـبحون لـمسافـات 
أقـصر فـي الـبرك ( لـماذا ؟ ) . بـالـتالـي یـتوقـع أن السـباحـین الـناجـین لـمسافـة أطـول سـیصبحون أطـول مـع الـزمـن . هـذا أمـر 
مـؤسـف فـي هـذه  الـریـاضـة الـتي یـقال حـتى اآلن أن األبـطال مـن كـل قـیاسـات و أشـكال الـجسم لـدیـهم هـذه الـحالـة  عـلى عـكس 

العدید من الریاضات األخرى .  

التحـدي 549 – صـفحة 323 : لـتخفیض انـعكاس الـضجیج و بـالـتالـي تـأثـیرات الـصالـة . هـم ینشـرون بـشكل فـعال جـبهات 
الموجة الواصلة .  

التحدي 551 – صفحة 323 :  األمواج في النهر ال تكون أبدا بشكل قطع ناقص ، حیث تبقى دائریة  

التحـدي 552 – صـفحة 323 : الـعدسـة هـي مـادة وسـادیـة الـتي تـكون شـفافـة لـلصوت . سـرعـة الـصوت هـي أشـرع فـي الـوسـادة 
عـما هـي عـلیه فـي الـهواء ، عـلى عـكس عـدسـة الـزجـاج ، حـیث سـرعـة الـضوء أبـطأ فـي الـزجـاج . الـشكل بـالـتالـي مـختلف : 

الوسادة یجب أن تبدو مثل عدسة ضوئیة  مقعرة من الوجهین  

التحـدي 553 – صـفحة 323 : الـتجارب تـبین أن الـصوت ال یـعتمد عـلى تـدفـقات الـهواء ( أوجـد لـماذا ؟ ) و لـكن یـعتمد عـلى 
الـصوت الـخارجـي الـموجـود . الـصوت نـاتـج عـن الـتضخیم االنـتقائـي بـواسـطة الـتجاوبـات الـناتـجة عـن الـشكل الـهندسـي لـشكل 

الصدفة .  

التحـدي 554 – صـفحة 323 : الـشمس دائـما عـند مـوضـع مـختلف غـیر الـذي نـالحـظه . مـا هـو الـفرق الـمقاس بـأقـطار زاویـة 
لـلشمس ؟ بـالـرغـم مـن فـرق هـذا الـموضـع ، فـإن تـوقـیت شـروق الـشمس یـتشوه بـواسـطة مـوضـع األفـق ،بـیس بـواسـطة مـوضـع 
الشمس . ( تخیل أن هذا ال یكون : في تلك الحالة فإن الغرفة ستصبح مظلمة عندما تغلق النافذة ولكن بعد ثمانیة دقائق ..) 

باختصار ، لیس هناك تأثیر قابل للقیاس لسرعة الضوء في شروق الشمس .  

 ، 	K.U.	GRAW التحـدي 557 – صـفحة 325 : عـرض للجـمل الـتي اخـتبرت فـي الـوقـت الـحاضـر یـمكن أن یـوجـد فـي
الـمحیط خـزان الـطاقـة  ، الـفیزیـاء فـي وقـتنا الـحالـي  33، صـفحة 88-82 ، شـباط 2002	 . أنـظر أیـضا مـحیطات الكهـربـاء – 

تكنولوجیات جدیدة تحول حركة األمواج إلى واطات ، أخبار العلم 159 ، صفحة 236-	234 ، نیسان	  2001  

التحـدي 558 – صـفحة 325 : فـي الـحیاة الـیومـیة ، االفـتراض عـادة مـبرر ، نـظرا ألن كـل بـقعة یـمكن تـمثلیها تـقریـبا بـذرة ، 
و الـذرات یـمكن مـتابـعتها . إن االفـتراض هـو محـط تـساؤل فـي األوضـاع مـثل الـدوامـیة ، حـیث لیسـت كـل الـبقع یـمكن 
تـخصیصها بـذرات ، و فـوق كـل شـيء ، فـي حـال الحـركـة لـلخالء نـفسه . بـمعنى آخـر ، أمـواج الـجاذبـیة ، وفـي بـشكل خـاص 

نظریة الكم ألمواج الجاذبیة ، االفتراض غیر مبرر .  

التحـدي 564 – صـفحة 331 : هـناك الـعدیـد . واحـدة یـمكن أن تـكون بسـبب مـعامـل  الـنقل و بـالـتالـي مـعامـل االنـعكاس    
لألمواج سیكون تقریبا مستقل عن طول الموجة .  



 	2mm 7.1 بفیلم	m2 3 ستغطي سطح یساويmm التحدي 565 – صفحة 322 : إن قطرة بقطر

التحـدي 566 – صـفحة 336 : الـریـح سـتحطم كـل األشـجار الـرفـیعة جـدا . مـن أجـل األشـجار الـصغیرة و بـالـتالـي الـرفـیعة 
الریح ال تضر بها  

 β ≈ 1.9 حیث � التحدي 567 – صفحة 326 : االرتفاع الحرج لعامود من المادة یعطى بالشكل 

هي ثابت یحدد بالحساب عندما یتحنب العامود تحت تأثیر وزنه الذاتي . 

التحـدي 569 – صـفحة 337 : إحـدى اإلمـكانـیات هـي وصـف الجسـیمات كـغیوم ، اآلخـر مـعطى فـي الجـزء األخـیر مـن 
الكتاب  

التحدي 570 – صفحة 339 : النتائج تعطي مجال بین 8.1023	&	1 .( المرجع 257 )	

	P.	GOLDRICH	,	S.	MAGJAN	&	S. التحــدي 572 – صــفحة 343 : تــأكــد مــن إجــابــاتــك بــواســطة الــنص الــممتع
PHINNEY ، فـیزیـاء مـرتـبة الـقیمة : فـهم الـعالـم بـواسـطة تحـلیل األبـعاد ، أعـمال تخـمین دراسـیة و أكـاذیـب بـیضاء ، مـتوفـر 

على اإلنترنت . 

التحـدي 573 – صـفحة 343 : أبـواب الـزجـاج ، الـزجـاج مـرن ، یـبدي الـزجـاج أمـواج صـوت عـرضـیة ، و الـزجـاج ال یـتدفـق 
( عـلى عـكس مـا تـقولـه  الـعدیـد مـن الـكتب ) ، حـتى عـلى مـدى قـرون ، جـزیـئات الـزجـاج ثـابـتة فـي الـفراغ ، الـزجـاج یـتبلور عـند 

مسافات صغیرة ، وعاء الزجاج المستند من نهایتیه غیر معلق كذلك .  

التحـدي 574 – صـفحة 343 : ال یـسمح أي سـلك مـعدنـي بـبناء مـثل هـذا السـلك الـطویـل أو الـحبل . فـقط فـكرة األنـابـیب 
الـكربـونـیة الـنانـومـتریـة قـد ظهـرت بـأمـل تـحقیق ذلـك ثـانـیة . لـكن ال تـعرف أي مـادة مـثل هـذه بـعد . الجـملة تـواجـه الـعدیـد مـن 
الـمخاطـر مـثل عـیوب الـتصنیع ، الـبرق ، الـعواصـف ، الـنیازك ، و الحـطام الـفضائـي . كـل مـا یـؤدي النـجازات فـي األسـالك – 
إذا كـانـت سـتوجـد مـثل هـذه األسـالك . و لـكن أكـبر هـذه األخـطار هـو نـقص الـمال لـبنائـها . عـلى أن الـعدیـد مـن الـناس یـعملون 

تجاه هذا الهدف . 

التحـدي 575 – صـفحة 344 : إن الـمكعب 	3	x	3	x	3 لـه جـمله صـلبة مـن ثـالثـة مـحاور مـتعامـدة ، الـتي فـیها الـمربـع یـمكن 
 4	x	4	x	4	 أن یدور في كل من نهایاته الست . المربعات األخرى متصلة بقطع متحركة حول هذه المحاور .  المكعب

هـو مـختلف ، فـقط اعـرف ذلـك . مـن الـمكعب 	7	x	7	x	7 فـصاعـدا األجـزاء ال تـملك كـلها نـفس الحجـم أو الـشكل . الحـد الـحالـي 
لــــعدد الــــقطع فــــي الــــمكعبات الــــمتوفــــرة تــــجاریــــا هــــو الــــمكعب 	17	x	17	x	17 ! یــــمكنك إیــــجاد ذلــــك فــــي 
www.shapeways.com/shops/oskarpuzzles . الــموقــع www.oinkleburger.com/Cube/applet یــسمح 

باللعب في مكعبات افتراضیة حتى المكعب 	100	x	100	x	100و أكثر .  

التحدي 578 – صفحة 345 : الزلزال المتوسط إلى الكبیر سیتولد  

التحـدي 579 – صـفحة 345 : یـحتوي  الـنازل عـلى قـناة رفـیعة عـلى طـول مـحوره الـتي یـتدفـق فـیها الـماء بـینما الـصاعـد 
الكلسي هو ضخم بشكل كامل  

التحدي 580 – صفحة 345 : حوالي جزء واحد في األلف 

التحـدي 581 – صـفحة 346 : حـتى بـالـرغـم مـن أن قـلب الحـدیـد لـألرض مـتشكل بجـمع الحـدیـد مـن الـنیازك الـمصطدمـة بـها ، 
الـتي تـغوص بـالـتالـي إلـى مـركـز األرض فـإن الـشكل ال یـعمل الـیوم : فـي شـبابـها األرض كـانـت سـائـلة أكـثر بـكثیر عـما هـي عـلیه 
الـیوم . الحـدیـد ربـما فـي األكـثر لـن یـغوص . بـاإلضـافـة لـذلـك لـیس هـناك طـریـقة مـعروفـة لـبناء مـجس قـیاس یـمكن أن یـرسـل 

أمواج صوتیة قویة كفایة لهذا النظام . مقاومة درجة الحرارة هي أیضا قضیة مهمة لكن هذه یمكن حلها .  

التحـدي 583 – صـفحة 348 : الـذرات لیسـت صـلبة بـشكل ال مـتناهـي ، كـما تـبین نـظریـة الـكم . الـذرات هـي أكـثر شـبها 
بالغیوم القابلة للتشوه ( المجلد IV ، صفحة 79)  

http://www.shapeways.com/shops/oskarpuzzles
http://www.oinkleburger.com/Cube/applet


التحـدي 586 – صـفحة 358 : إذا لـم یـكن هـناك احـتكاك كـل الـطرق الـثالثـة سـریـعة بـنفس الـقدر – بـما فـیها الـطریـقة فـي 
أقصى الیمین .  

التحدي 589 – صفحة 360 : الثابت k ینتج من مصونیة الطاقة و ذلك 	

 �

المقطع العرضي یرمز له بـ A و الدلیل 1 یشیر إلى أي نقطة بعیدة عن التضیق ، و الدلیل 2 للتضیق .  

التحـدي 592 – صـفحة 367 : الـضغط یخـرب الـرئـة . الـغطس بـالـتنفس بـواسـطة أنـبوب فـقط مـمكن فـي سـطح الـماء ، لـیس 
تـحت الـماء . هـذه التجـربـة حـتى خـطرة عـند مـحاولـتها فـي مـغطسك فـي الحـمام . إن الـتنفس بـأنـبوب طـویـل  مـمكن فـقط إذا 

كانت مضخة عند السطح تضح الهواء لألنبوب بالضغط الصحیح .  

التحـدي 594 – صـفحة 367 : بـعض الـناس یـالحـظون أنـه فـي بـعض الـحاالت االحـتكاك عـالـي جـدا ، و یـبدؤون فـي الـشفط 
في نهایة األنبوب للحصول على بدء التدفق ، أثناء القیام بذلك یمكنهم أن یستنشقوا أو یبتلعوا الغازولین ، الذي هو سام  

التحــدي 599 – صــفحة 370 : یــعطي الــحساب m/s)	0.0005		µm2	7	(	/s)/	m3	0.0001	(	=	J/j	=	N أو حــوالــي 
6.109 ، فـي الـحقیقة الـعدد أكـبر بـكثیر ، نـظرا ألن أكـثر األوعـیة الـشعریـة تـكون مـغلقة عـند لحـظة مـعینة . إن احـمرار الـوجـه 

یبین ما یحدث عندما تفتح كل األوعیة الدمویة الصغیرة في نفس الوقت .    

التحدي 600 – صفحة 371 : رمي حجر یجعل المستوى یهبط ، رمي الماء أو قطعة من الخشب یبقیه بدون تغییر  	

التحدي 601 – صفحة 371 : السفینة ترتفع ألعلى في السماء ( لماذا ؟ )  

التحـدي 603 – صـفحة 371 : حـركـة الـمنطاد الـمملوء بـالهـلیوم مـعاكـس لـذلـك الـمملوء بـالـهواء أو الـناس :مـنطاد الهـلیوم 
یتحـرك بـاتـجاه األمـام عـندمـا تـتسارع السـیارة و إلـى الخـلف  عـندمـا تـتباطـأ السـیارة . أیـضا یـتصرف بـشكل مـختلف فـي 

المنحنیات . العدید من األفالم على اإلنترنت تبین التفاصیل .  

التحـدي 606 – صـفحة 371 : الـمضخات تـعمل فـي الـسحب ، و لـكن ضـغط الـهواء فـقط یـسمح بـفرق ارتـفاع 10m فـقط مـن 
أجل مثل هذه الجمل .  

التحدي 607 – صفحة 371 : هذه المقولة مفهومة فقط عندما نتذكر أن ضعف الكمیة یعني ضعف عدد الجزیئات  

التحدي 608 – صفحة 371 : الكحول یتجمد و الشوكوال توضع حوله .  

	a الجدول 62 التركیب الغازي للهواء الجاف في الوقت الحالي

النسبة الحجمیة bالرمزالغاز



a	 الـهواء الـرطـب یـمكن أن یـحتوي إلـى مـا یـصل مـن 4% بـخار مـاء تـبعا لـلطقس . بـعیدا عـن الـغازات ، الـهواء یـمكن أن 
یـحتوي قـطرات مـاء ، جـلید ، رمـل ، غـبار ، طـلع ، أبـواغ ، رمـاد بـركـانـي ، رمـاد نـاري مـن الـغابـات ، رمـاد وقـود ، جـزیـئات 

دخان ، ملوثات من كل األنواع ، نیازك و جسیمات أشعة كونیة . خالل تاریخ األرض التركیب الغازي للهواء یتغیر بشدة  

بشكل خاص ، األكسجین هو المكون من الجو فقط في النصف الثاني من عمر األرض . 

b المختصر ppm یعني جزء بالملیون     

التحـدي 609 – صـفحة 372 : اقـترح الـمؤلـف نـسخة قـدیـمة مـن هـذا الـكتاب الـتي فـیها آلـة سـتستند لـنفس اآلالت الـتي تـرمـي 
	Lyderic	Bocquet	& الحــمام الــطیني المســتخدم فــي ریــاضــیات الــرمــایــة و الــسكیت . و فــي الــوقــت الــحالــي بــنى
ilm- مـثل هـذه اآللـة الـتي تخـلي الحجـر و لـكنها تسـتخدم تـصمیما مـختلفا و صـورة لـها تـوجـد فـي Christophe	Clanet

  perso.univ-lyonl.fr/~lbocquet

التحـدي 610 – صـفحة 372 : الـمكون الـثالـث لـلهواء هـو الـغاز الـنبیل األرغـون ، الـذي یـشكل حـوالـي %1 و الـقائـمة األطـول 
لمكونات الهواء معطاة في الجدول 62	

 5mbar التحـدي 611 – صـفحة 372 : الـتجویـف الـجنبوي بـین الـرئـتین و الـصدر هـو أدنـى دائـما مـن الـضغط الـجوي ، عـادة
ولـكن حـتى mbar	10 خـالل الشهـیق . و الـثقب فـیه یـتشكل مـثال بـواسـطة رصـاصـة ، سـیف أو حـادث ، یـؤدي لـتقوض 
الـرئـتین و هـذا مـا یـعرف بـاسـترواح الـصدر و غـالـبا یـؤدي لـلوفـاة . و عـملیات الـصدر الـمفتوح عـلى الـناس أصـبحت مـمكنة 

النتروجین   
األكسجین ( تابع للتلوث )   

 األرغون 
 ثاني أكسید الكربون ( ناتج بشكل كبیر عن التلوث البشري)  

النیون   
 الهلیوم  

 المیتان ( في األغلب ناتج عن التلوث البشري ) 
   الكربتون   
  الهیدروجین 

  أكسید النتروجین ( في األغلب ناتج عن التلوث البشري ) 
أول  أكسید الكربون ( ناتج بشكل كبیر عن التلوث البشري)  

اإلكسنون  
األوزون ( یتأثر بقوة بالتلوث البشري ) 

 ثاني  أكسید النتروجین ( في األغلب ناتج عن التلوث البشري ) 
الیود  

  األمونیا ( في األغلب ناتج عن التلوث البشري ) 
  الرادون   

  الهالوكربونات و المركبات الفلورینیة األخرى ( كلها ملوثات بشریة) 
الزئبق و المعادن األخرى ، مركبات الكبریت و المركبات العضویة األخرى (كلها ملوثات بشریة) 

 �

عدیدة 

 �

یتغیر التركیز 



فـقط بـعد أن تـعلم الجـراح فـریـدنـانـد زاوربـروخ فـي 1904	 كـیفیة الـتغلب عـلى الـمشكلة . لـكن فـي هـذه األیـام یـتم إبـقاء الـرئـة 
تحت ضغط أعلى من الضغط الجوي حتى إغالق كل شيء . 

 �

الشكل 325 طریقة للركوب و السیر ضد الریح باستخدام االستطاعة 

التحـدي 612 – صـفحة 372 : الـنافـورة الـمبینة فـي الـشكل تشـتغل بـصب الـماء فـي الـحاویـة األعـلى . الـنافـورة بـالـتالـي تسـتخدم 
ضغط الهواء الناشئ عن تدفق الماء   لألسفل . 

التحدي 613 – صفحة 372 : نعم ، المصباح لن یقاوم مثل هاتین السیارتین بالرغم من ذلك  



التحـدي 614 – صـفحة 372 : الـرادون هـو أثـقل بـحوالـي ثـمانـي مـرات مـن الـهواء ، و هـو أكـثف غـاز مـعروف . بـالـمقارنـة 
Ni(CO)  أثـقل بـحوالـي سـت مـرات مـن الـهواء  ، SiCl4 أثـقل بـحوالـي أربـع مـرات مـن الـهواء  . بـخار الـزئـبق ( مـن الـواضـح 
أیـضا أنـه غـاز ) أثـقل بـحوالـي سـبع  مـرات مـن الـهواء  و بـخار الـروم هـو أثـقل بـحوالـي خـمس مـرات و نـصف مـرات مـن 

الهواء  . 

التحـدي 616 – صـفحة 373 : نـعم ، حـیث أن الـفینتومـوبـایـل الـمبین فـي الـشكل 325 یـثبت ذلـك . هـو یـحقق الـنتیجة الـمعروفـة 
من أجل سرعات الریح المنخفضة  

التحدي 617 – صفحة 374 : ال یوجد .  

التحدي 619 – صفحة 374 :  لقد جلب الحبال للكبین بتمریرها عبر سائل الزئبق  

التحـدي 621 – صـفحة 374 : لـیس هـناك حـلول رسـمیة لهـذه األسـئلة ، فـقط تـأكـد مـن افـتراضـاتـك و حـسابـاتـك بـدقـة . 
اإلنترنت ملیئة بمثل هذه الحسابات  

التحـدي 622 – صـفحة 375 :   الـصابـون یـتدفـق حـتى الـمصباح مـما یـجعله أثـخن فـي األسـفل و أرفـع فـي األعـلى حـتى یـصل 
لسماكة الطبقتین الجزیئیتین ، الحقا ینفجر  

التحـدي 623 – صـفحة 375 : درجـة الحـرارة تـؤدي إلـى تبخـر الـسائـل الـموجـود و الـبخار یـمنع الـتماس الـمباشـر بـین 
الجسمین غیر الغازیین  

التحـدي 624 – صـفحة 375 : مـن أجـل حـدوث هـذا ، االحـتكاك یـجب أن یـوجـد عـلى المسـتوى الـمیكروسـكوبـي و الـطاقـة 
ستختفي  

التحـدي 625 – صـفحة 376 :   الـقمع األطـول یـفرغ قـبل الـقصیر . ( إذا لـم تـؤمـن بهـذا جـربـه) . فـي حـال أن كـمیة الـماء فـي 
مخـرج الـقمع یـمكن إهـمالـها یـمكن لـلمرء أن یسـتخدم مـصونـیة الـطاقـة مـن أجـل حـركـة الـمائـع . هـذا یـعطي مـعادلـة بـیرنـولـي 
الشهـیرة =const	/2	v2	+	gh	=	/ρ	p	   حـیث p الـضغط ، ρ كـثافـة الـماء ، m/s2	9.8	=	g . بـالـتالـي السـرعـة v هـي 

أعلى من أجل األطوال األكبر h للجزء المستقیم للقمع و القمع األطول یفرغ أوال . 	

   

لـكن هـذا غـریـب : الـعالقـة تـعطي عـالقـة الـسقوط الحـر حـیث أن ضـغط الـهواء هـو نـفسه فـي األعـلى و األسـفل و یـختفي مـن 
الحساب . العالقة من أجل السرعة بالتالي مستقلة عن فیما إذا كان األنبوب موجود أو ال .   

السـبب الـحقیقي مـن أجـل الـتفریـغ األسـرع لـألنـبوب هـو بـالـتالـي أن األنـبوب یـجبر مـزیـد مـن الـماء عـلى الـتدفـق خـارجـا  أكـثر مـن 
الـذي بـال أنـبوب . و بـدون أنـبوب قـطر تـدفـق الـماء یـتناقـص خـالل الـسقوط . مـع أنـبوب ، یـبقى ثـبات . هـذا الـفرق یـؤدي إلـى 

التفریغ األسرع لألنابیب األطول .  

بـشكل مـغایـر یـمكنك أن تـنظر لـقیمة ضـغط لـماء داخـل الـقمع . سـوف تـكتشف أن ضـغط الـماء هـو أخـفض مـا یـكون عـند بـدایـة 
مخـرج األنـبوب . وهـذا الـضغط الـمائـي الـداخـلي هـو أخـفض مـن أجـل األنـابـیب األطـول و یـمتص الـماء لـلخارج بسـرعـة أكـبر 

في هذه الحاالت .  

التحـدي 626 – صـفحة 376 : عـیني الـسمكة تـتوضـعان بـحیث أن تـخفیض الـضغط بـواسـطة الـتدفـق یـعوض بـواسـطة زیـادة 
الضغط للحجرة . بهذا الشكل فإن قلوبها تتوضع بحیث أنها تساعد بواسطة الضغط المنخفض 

 التحـدي 628 – صـفحة 376 : الـنتیجة تـم تـحقیقها مـن أجـل الـجبال األخـفض مـثل مـونـت بـیانـكو فـي األلـب . لـكن فـي الـوقـت 
الحالي لیس هناك طریقة للصعود بأمان عند مرتفعات عالیة للهیماالیا .  

التحـدي 630 – صـفحة 376 : اضـغط الـمندیـل فـي الـزجـاج ، واخـفض الـزجـاج فـي الـماء بـالـفتح أوال بـینما تـبقي الـفتحة أفـقیة . 
هـذه الـطریـقة أیـضا تسـتخدم لـخفض الـناس أسـفل البحـر . كـرة الـورق فـي الـزجـاجـة سـتطیر بـاتـجاهـك . الـنفخ فـي الـقمع سـیبقي 
كـرة الـبینج بـونـج  ثـابـتة فـي مـكانـها ، و كـلما كـان هـذا أكـثر سـتضطر لـلنفخ بـشكل أقـوى . الـنفخ هـبر قـمع بـاتـجاه الـشمعة 

سیجعلها تمیل باتجاهم  



التحـدي 637 – صـفحة 386 : فـي 5000 مـلیون سـنة ، الـطریـقة الـحالـیة سـتتوقـف و الـشمس سـتثبح عـمالقـا أحـمر و لـكن 
سوف تحترق سنوات  أكثر بكثیر بعد ذلك  

التحـدي 638 – صـفحة 388 : قـال بـیرنـولـي أن درجـة الحـرارة تـصف الـطاقـة الحـركـیة الـمتوسـطة لـمكونـات الـغاز . مـن 
الـطاقـة الحـركـیة اسـتنتج كـمیة الحـركـة الـمتوسـطة لـلمكونـات . و كـمیة الحـركـة الـمتوسـطة تـؤدي لـلضغط و جـمع الـتفاصـیل 

یؤدي إلى عالقة الغاز المثالي  

التحـدي 639 – صـفحة 388 : الـجواب یـعتمد عـلى حجـم الـمناطـید حـیث أن الـضغط لـیس تـابـعا لحـظیا للحجـم . إذا لـم تـكن 
المناطید األصغر صغیرة جدا فإن المنطاد الصغیر یربح  

	200kPa التحدي 642 – صفحة 389 : قس مساحة التماس بین اإلطارات و الطریق ( كل األربعة ) و بعدها اضربها بـ

  ، ضغط اإلطار المعتاد . تحصل على وزن السیارة .   

التحـدي 692 – صـفحة 392 : إذا كـان مـربـع اإلزاحـة  الـمتوسـطة مـتناسـب مـع الـزمـن فـإن الـسائـل مـكون مـن أصـغر 
الجسـیمات . و هـذا أكـد بـواسـطة تـجارب جـان بـیریـن , الخـطوة الـتالـیة هـي اسـتنتاج عـدد هـذه الجسـیمات مـن ثـابـت الـتناسـب .هـذا 
الـثابـت مـعرف بـالـشكل Dt	4	=	d2>> یـعرف بـثابـت االنـتشار ( الـعامـل 4 صـالـح مـن أجـل الحـركـة الـعشوائـیة ذات الـبعدیـن) . 

ثابت االنتشار یمكن تحدیده بمراقبة حركة جسیم تحت المیكروسكوب .  

نحن ندرس الجسیم البراوني ذو نصف القطر a . في البعدین فإن مربع إزاحته یعطى  بالشكل 	

 �

حیث k ثابت بولتزمان و T درجة الحرارة . العالقة استنتجت بدراسة حركة جسیم ذو قوة مقاومة / جر  V	µ	- الذي 
یخضع لضربات عشوائیة . معامل الجر الخطي µ لكرة ذات نصف قطر a یعطى بالشكل 	

 �

حیث η اللزوجة الكینماتیكیة . بمعنى آخر یكون لدینا  

 �

كـل الـكمیات إلـى الـیمین یـمكن قـیاسـها و بـالـتالـي تـسمح لـنا بتحـدیـد ثـابـت بـولـتزمـان k . نـظرا ألن عـالقـة الـغاز الـمثالـي تـبین أن 
ثـابـت الـغاز الـمثالـي R مـرتـبط بـثابـت بـولـتزمـان بـالـشكل k	NA	=	R ، عـدد آفـوغـادرو NA یـعطي عـدد الجـزیـئات فـي نـمط یـوجـد 

أیضا بهذا الشكل .  

التحـدي 651 – صـفحة 400 : إمـكانـیة عـكس الحـركـة لـكل الـظواهـر الـملحوظـة هـو فـي الـحقیقة خـاصـة أسـاسـیة لـلطبیعة . لـقد 
أكـدت لـكل الـتأثـیرات الـمتبادلـة و كـل الـتجارب الـتي أجـریـت . بـشكل مسـتقل عـن هـذا حـقیقة أن تـحقیق الـعكس یـمكن أن یـكون 

صعبا جدا ألن عكس الحركة للعدید من الذرات عادة ال یكون ممكن  



التحـدي 652 – صـفحة 401 : هـذا سـؤال خـدعـة . مـن أجـل الـتقریـب الـجید أي صـندوق صـلب هـو مـثال . لـكن إذا سـألـنا مـن 
أجـل اإلحـكام الـكامـل ، كـل الجـمل تـصدر بـعض الـطاقـة ، و تخسـر بـعض الـذرات أو الجسـیمات و تـحني الـفراغ ، الجـمل 

المثالیة المغلقة غیر موجودة  

التحـدي 657 – صـفحة 403 : سـوف نجـد الحـقا أن الـكون لـیس جـملة فـیزیـائـیة / مـادیـة و بـالـتالـي مـفهوم اإلنـتروبـي ال یـطبق 
علیه ( المجلد IV ، صفحة 105 ) . بالتالي الكون لیس معزول و ال مغلق  

التحـدي 659 – صـفحة 404 : الـبیضة الـبیضاء تـبدأ فـي الـتصلب عـند درجـة حـرارة أخـفض مـن الـمح و لـكن مـن أجـل 
الـتصلب الـكامـل ، الـعكس صـحیح . الـبیاض یـتصلب بـشكل كـامـل عـند C	°	80  و صـفار الـبیض یـتصلب بـشكل مـقبول عـند 
C°	88-	66 . لـذا اسـلق الـبیضة عـند درجـة حـرارة أكـبر و الـنتیجة مـمكنة ، الـبیاض سـیبقى سـائـل ، و لـكن ال یـبقى شـفاف ، 

الحظ ثانیة أن زمن السلق ال یلعب أي دور فقط قیمة درجة الحرارة المحكمة .  

التحدي 661 – صفحة 405 : نعم ،  التأثیر یلحظ بسهولة  

التحدي 664 – صفحة 405 : الهواء الساخن أقل كثافة و بالتالي یرید االرتفاع  

التحدي 665 – صفحة 405 :أبقي الورق رطبا  

التحـدي 666 – صـفحة 405 : انـصهار الجـلید عـند C°	0 یـأخـذ kJ/kg	334 . تـبریـد الـماء درجـة مـئویـة واحـدة أو درجـة 
	 4.186	kJ/kg كلفة واحدة یعطي

  10.1	°C 20.2 .لیصهر الجلید بحیث أن درجة حرارة المزیج النهائیة ستكون	°C لذا فإن الماء الساخن بحاجة لیبرد إلى

التحدي 667 – صفحة 406 : الهواء یجب أن یكون جاف  

التحـدي 668 – صـفحة 406 : بـشكل عـام مـن المسـتحیل رسـم خـط عـبر ثـالث نـقاط . نـظرا ألن الـصفر الـمطلق و الـنقطة 
    100	°C الثالثیة للماء ثابتة بالقیمة ، و لقد كان عملیا قضیة مؤكدة أن نقطة الغلیان لن تكون محكمة عند

 �

الشكل 326 شمعة على األرض و الجاذبیة الدقیقة 

التحدي 669 – صفحة 406 : ال ، حیث أن جزیئة الماء أثقل من هذا . لكن إذا سمح للماء بأن یكون متسخا ، من الممكن  

ماذا یحدث إذا أخذ الفعل الكمي بالحسبان ؟ 

التحدي 670 – صفحة 406 : الخطر لیس ناتج عن كمیة الطاقة و لكن ناتج عن الزمن المتاح  

التحدي 671 – صفحة 407 : اإلنترنت ملیئة بالحلول  



 n/2 طـرة و n/2 قـطعة نـقدیـة . مـن هـذه  تـحتوي n 2 تـتابـع مـمكن لـرمـيn التحـدي 672 – صـفحة 407 : هـناك 
نقش . من أجل قطعة نقد عادلة احتمال p للحصول على n/2 طرة في n رمیة بالتالي هو  

 �

� و نحصل على   نحن نقرب النتیجة هذه بمساعدة عالقة جوسبر 

 �

مــن أجــل 000	000	1	=	n نــحصل عــلى االحــتمال 0.0007979	≈	p و بــالــتالــي هــو قــیمة صــغیرة بــین &1/1254	
  1/1253

التحـدي 673 – صـفحة 407 : اإلنـتروبـي یـمكن أنـي عـرف مـن أجـل الـكون كـكل فـقط إذا كـان الـكون جـملة مـغلقة  و لـكن هـل 
الكون مغلق ؟ هذه القضیة مناقشة في الجزء األخیر من مغامرتنا .  

التحـدي 676 – صـفحة 408 : الـجواب یـعتمد عـلى  الحجـم بـالـطبع . لـكن الـعدیـد مـن الـحاالت  مـاتـت لـیال ألنـها عـدلـت مـنازلـها 
النقالة لتكون كتیمة للهواء . 

التحـدي 680 – صـفحة 408 : أمـالح الـمعدن فـي الـرمـاد تـعمل كـحافـزات و الـسكر یـحترق بـدال مـن أن ینصهـر فـقط . شـاهـد 
  www.youtube.com/watch?v=BfBgAaeaVgk الفیدیو للتجربة في

التحدي 685 – صفحة 409 : هو حوالي 9-10 لذلك العائد لألرض  

التحـدي 687 – صـفحة 409 : سـماكـة الـطیات فـي الـدمـاغ ، الـفقاعـات فـي الـرئـة و كـثافـة األوعـیة الـدمـویـة و حجـم الـخالیـا 
البیولوجیة  

التحدي 688 – صفحة 409 : بخار الزئبق أعلى السائل یصبح مشبع  

التحـدي 689 – صـفحة 409 : إن مشـروع نـاسـا الـمخصص درس هـذه الـمسألـة . الـشكل 326 یـعطي مـقارنـة كـمثال . یـمكنك 
إیجاد مزید من التفاصیل من موقعهم على اإلنترنت 	

التحدي 690 – صفحة 409 : الخطر ناتج عن العواصف و المخاطر المالیة هو أعلى بكثیر 

التحـدي 691 – صـفحة 410 : الـدوامـة داخـل األنـبوب هـي بـاردة قـرب مـحوره و سـاخـنة فـي الـمناطـق الـبعیدة عـن الـمحور . 
بـالـرغـم مـن أن الـغشاء فـي مـنتصف األنـبوب ( الـمبین فـي الـشكل 285 فـي الـصفحة 410 ) فـإن الـهواء مـن مـنطقة الـمحور 
یـرسـل لـطرق و الـهواء مـن الـمنطقة الـخارجـیة لـلطرف اآلخـر . تـسخین خـارج الـمنطقة نـاتـج عـن الـعمل الـذي عـلى الـهواء 
الـدوار فـي الـداخـل أن یـقوم بـه لـلحصول عـلى دوران الـذي یسـتهلك كـمیة الحـركـة الـزاویـة . مـن أجـل شـرح مـفصل ، أنـظر 
الـكتاب الجـمیل لـ  SILVERMAN	P.	MARK	 ، و مـع ذلـك هـي تتحـرك : جـمل غـریـبة و أسـئلة محـرجـة فـي الـفیزیـاء ، 

مطبعة جامعة كامبریدج ، 1993 ، صفحة 221	

التحدي 692 – صفحة 410 : ال  

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


التحدي 693 – صفحة 410 : في أعلى تركیز ممكن للكتلة اإلنتروبي طبیعیا یكون أعلى قیمة ممكنة  

التحدي 694 – صفحة 410 : الواحدات ال تتطابق  

التحـدي 695 – صـفحة 410 : فـي حـال الـماء ، بـعض الـدورات تـمزج الـحبر ، و الـتدویـر لـلعكس یـزیـد الـمزج . فـي حـال 
الغلیسرین بعض الدورات یبدو أنها تمزج الحبر و التدویر للخلف یزیل المزج  

التحدي 696 – صفحة 411 : ضعها في المالبس  

التحـدي 700 – صـفحة 411 : درجـات الحـرارة الـسالـبة هـي ركـیزة مـفهومـیة فـقط مـن أجـل الجـمل ذات الـحاالت الـمتقطعة 
الـقلیلة و هـي لیسـت درجـات حـرارة حـقیقیة ألنـه ال تـصف حـاالت الـتوازن ، و فـي الـواقـع ال تـطبق أبـدا عـلى الجـمل ذات 

استمراریة الحاالت  

التحـدي 701 – صـفحة 413 : هـذا أیـضا صـحیح مـن أجـل شـكل األجـسام البشـریـة ، الـتحكم الـدمـاغـي للحـركـة البشـریـة ، نـمو 
األزهار ، أمواج البحر ، تشكل الغیوم ، العملیات المؤدیة لثوران البراكین ..الخ    

التحدي 704 – صفحة 420 : أنظر اللغز حول حركة حدبات التزلج  

التحـدي 709 – صـفحة 423 : أوال ، هـناك الـعدیـد مـن الـفراشـات أكـثر مـن األعـاصـیر . ثـانـیا ، األعـاصـیر ال تسـتند عـلى 
تـوزعـات أولـیة صـغیرة لـشكلها . ثـالـثا االعـتقاد فـي تـأثـیر الـفراشـة یـهمل كـلیا نـاحـیة الـطبیعة الـتي هـي أسـاسـیة مـن أجـل الـتنظیم 
الـذاتـي : االحـتكاك و الـتبدیـد . تـأثـیر الـفراشـة یـفترض أنـه مـوجـود و سـیتطلب أن الـتبدیـد فـي الـهواء سـیكملك خـواص غـیر 
حـقیقیة بـشكل كـامـل . هـذه لیسـت الـحال فـي الـغالف الـجوي . لـكن األهـم مـن كـل شـيء ، أنـه لـیس هـناك أسـاس تجـریـبي 

للتأثیر : لم یتم أبدا مالحظته و بالتالي غیر موجود  

التحـدي 719 – صـفحة 434 :  ال . الـطبیعة ال تـسمح بـأكـثر مـن عشـریـن خـانـة / رقـم لـإلحـكام كـما سـنكتشف الحـقا فـي 
مـشوارنـا . هـذا غـیر كـافـي مـن أجـل كـتاب قـیاسـي . الـسؤال فـیما إذا مـثل هـذا الـعدد یـمكن أن یـكون جـزءا مـن كـتابـه الـخاص 

یختفي بالتالي . 

التحـدي 720 – صـفحة 434 :  كـل الـعبارات الـثالث هـي  كـالم فـارغ . مـعامـل الجـر / الـمقاومـة یـقتضي أن الـمساحـة 
العرضیة للسیارة معلومة بنفس اإلحكام . و هذا في الحقیقة صعب جدا قیاسه و إبقاؤه ثابت . في الحقیقة القیمة 0.375	    

لسـیارة فـورد إسـكورت كـانـت خـدعـة ، حـیث بـینت ذلـك الـعدیـد مـن الـقیاسـات. اسـتهالك الـوقـود هـو حـتى أكـثر سـخافـة حـیث أنـه 
یـقضي أن أحـجام الـوقـود و الـمسافـات یـمكن قـیاسـها بـنفس اإلحـكام . اسـتفتاء اآلراء یـؤخـذ بـواسـطة الـهاتـف فـي األكـثر أللـفي 

شخص بسبب المصاعب في اختیار عینة ممثلة صحیحة و هذا یعطي إحكام في األكثر %3	  نوعیا .  

التحدي 722 – صفحة 435 : الفراغ – الزمن معرف باستخدام المادة ، المادة تعرف باستخدام الفراغ – الزمن  

التحـدي 723 – صـفحة 435 : الـحقیقة هـي أن الـفیزیـاء كـانـت تسـتند لـلتعریـف المنتشـر لـمئات الـسنین . و بـالـتالـي مـن الـممكن 
البناء حتى للعلم الدقیق على الرمل . على أن إزالة الدوریة  هو  هدف مهم . 

التحـدي 724 – صـفحة 436 : كـل قـیاس هـو مـقارنـة مـع مـعیار ، و كـل مـقارنـة تـتطلب ضـوء أو حـقل كهـرطیسـي آخـر . هـذا 
أیضا هو حال قیاسات الزمن  

التحدي 725 – صفحة 436 : كل قیاس كتلة هو مقارنة مع معیار ، كل مقارنة تتطلب ضوء أو حقل كهرطیسي آخر ما. 

التحدي 726 – صفحة 436 : قیاسات الزوایا لها نفس خواص قیاسات الطول أو الزمن  

التحدي 728 – صفحة 451 : الكتلة هي مقیاس لكمیة الطاقة . مربع الكتلة یشكل معنى  

التحدي 731 – صفحة 453 : حولي عشرة میكرو غرامات  

التحـدي 732 – صـفحة 454 : ربـما الـكمیة ذات أكـبر تـغیر هـي الـكتلة ، حـیث الـسابـقة مـن أجـل c2	/	eV	1 سـتكون مـفیدة 
كما یمكن أن یحصل المرء من أجل الكتلة الكلیة في الكون التي هي حوالي أكبر بـ 1090  مرة  



التحدي 733 – صفحة 455 : العالقة ذات n-1 هي تطابق أفضل . لماذا ؟ 

التحـدي 736 – صـفحة 455 : ال ! هـي أكـثر إحـكامـا بـكثیر لـتعطي مـعنى . هـي فـقط مـعطاة كـتوضـیح مـن أجـل سـلوك الـتوزع 
الغوصي . توزعات القیاس الحقیقیة لیست غوصیة  إلى اإلحكام الذي یقتضیه في هذه األعداد  

التحـدي 737 – صـفحة 456 : حـوالـي m/s	0.3 و هـو لـیس m/s	0.33 و لـیس m/s	0.333 و لـیس سـالسـل أطـول مـن 
ثالثات .  

التحدي 739 – صفحة 462 : اإلبطاء یذهب بشكل رباعي مع الزمن ألن كل إبطاء جدید یضاف للقدیم  

التحـدي 740 – صـفحة 463 : ال . الـخواص الـوحـیدة ألجـزاء الـكون واردة . الـكون نـفسه لـیس لـه خـواص كـما هـو مـبین فـي 
المجلد األخیر ( مجلد VI ، صفحة 110 )  

التحـدي 741 – صـفحة 523 : مـثال ، السـرعـة داخـل الـمواد تـطبأ و لـكن بـین الـذرات ، الـضوء مـا یـزال یسـیر بسـرعـة 
الخالء.	

مراجع 

مـن أجـل تـاریـخ الـعلم فـي الـقدیـم ، أنـظر RUSSO	LUCIO ، الـثورة الـفكریـة ، 1996	,	Felrinelli أیـضا مـتوفـر 1.
بلغات أخرى عدیدة . وارد على الصفحة 15 	



إذا أردت الـحصول عـلى كـتب فـیزیـاء مـدرسـیة أوضـح و أكـثر مـقدمـة اخـتصار فـي الـعالـم هـو كـتاب مـدرسـي مـجانـي 2.
مـتوفـر بـاإلنجـلیزیـة و بـلغات أخـرى عـدیـدة مـكتوب مـن قـبل بـاحـث الـذي نـذر حـیاتـه كـلها لـتدریـس الـفیزیـاء فـي 
الـمدارس الـثانـویـة مـع فـریـقه الـجامـعي : فـریـدریـش هـیرمـان . مـقرر فـیزیـاء كـارلـز روه و هـو یحـمل مـجانـا 
www.physikdialikck.uni-larlsruhe.de/ بـاإلنجـلیزیـة و اإلسـبانـیة و الـروسـیة و اإلیـطالـیة و الـصینیة مـن
index_en.html و هـو أحـد الـكتب الـمدرسـیة الـثانـویـة الـقلیلة الـتي تـأسـر و تـدهـش حـتى الـفیزیـائـیین الـمحترفـین 
( بـحث عـام 2013 حـول هـذا الـكتاب مـن قـبل K.RINCKE	&	C.STURNK	 حـول جـودة الـعلوم الـفیزیـائـیة األلـمانـیة 
فـي مـقرر الـفیزیـاء فـي كـارلـزروه مـتوفـر فـي اإلنـترنـت و یـقدم نـقاط مـمتعة كـثیرة و هـو یـلقي الـضوء عـلى كـل 
	FRIEDERICH	HARRMANN فـیزیـائـي ) . هـذا یـمكن أن یـقال حـتى أكـثر مـن رائـع الـذي یتحـدى الـنص الـمرافـق
JOB	GEORGE	&	 ، أثـقال  تـاریـخیة عـلى الـفیزیـاء الـذي مـحتواه أیـضا مـتوفـر فـي مـوقـع كـارلـزروه بـاإلنجـلیزیـة و 

بعدة لغات أخرى . 	

	PAUL	G. الـكتاب الجـمیل الـذي یشـرح الـفیزیـاء و الـعدیـد مـن تـطبیقاتـها و الـتكنولـوجـیا  بـشكل حـیوي و كـامـل هـو لـ
HEWITT	A.	LESLIE	&	SUCHOCKI	JOHN	,	HEWITT ، عـلم الـفیزیـاء الـمفهومـي ، بـنجامـین / كـومـینز ، 

 .  1999

الـمقدمـة الـعظیمة هـي لـ KALVIUS	GEORGE	7	KIENLE	PAUL	,	DRANSFELD	KLAUS	 ، الـفیزیـاء 1 : 
المیكانیك و الحرارة ، أولنبورج ، 2005 . 

	RICHARD	P.	FEYNMAN	,	ROBERT	B. ســـلسلة الـــكتب الشهـــیرة مـــن أجـــل شـــغفها و فـــضولـــها هـــي
SANDS	MATTHEW	&	LEIGHTON ، محاضرات فینمان حول الفیزیاء ، أدیسون ویسلي 1977	

  www.feynmanlectures.info المجلدات یمكن اآلن قراءتها على اإلنترنت من

الكـثیر یمـكن تعـلمه حوـل الحرـكةـ و كتـب المـسائلـ . واحدـ منـ المجمـوعاـت  أفضـلها بنـیة للـمسائلـ الجمـیلة التـي ال 
تـتطلب ریـاضـیات كـتب مـن قـبل –LEBLOND	LEVY	MARC	–	JEAN ، الـفیزیـاء فـي أسـئلة ، الـمیكانـیك ، فـیبر 

 . 1998

المجـموعـة الـممتازة األخـرى لـألسـئلة هـي لـ PERELMAN	YAKOB	 ، أوه الـفیزیـاء ، دونـد ، 2000 ، تـرجـمة 
من األصل بالروسیة . 

كتاب المسائل الجید هو لـ W.G.REES الفیزیاء باألمثلة : مائتي مسألة و حلولها ، مطبعة جامعة كامبریدج ، 1994	

كـتاب تـاریـخي جـید عـن األفـكار الـفیزیـائـیة مـعطى بـنص مـمتاز مـن قـبل PARK		DAVID	 ، كـیف و لـماذا ،مـطبعة جـامـعة 
برنستون ، 1988	

 ---

*"اقـرأ الـكثیر ، لـكن ال شـيء " مـقولـة 9,15,	7 جـایـس بـلینوس سـیكونـدوس ( Cmum	Novum	23/4		 تـوفـي فـي 79 فـي 
ثـوران فـیسوفـیوس ) ، كـاتـب رومـانـي شهـیر خـاصـة بـعمله الـعلمي الـرئیسـي الـكبیر الـتاریـخ الـطبیعي و الـذي تـرجـم و قـرء لـمدة 

تقریبا ألفي عام .  

الـمقدمـة الـممتازة فـي الـفیزیـاء هـي لـ POHL	ROBERT ، طـریـقة بـول فـي الـفیزیـاء ، كـالوس لـودرس و روبـرت بـول ، 
سـبرینجـر 2004 فـي مجـلدیـن مـع أسـطوانـات مـدمـجة . و هـو نـسخة جـدیـدة مـن الـكتاب الـذي عـمره أكـثر مـن سـبعین عـامـا ،               

و لكن الجودة العلمیة فیه بشكل خاص الجانب التجریبي من الفیزیاء لم یسبق إلیه .  

http://www.physikdialiktik.uni-larlsruhe.de/index_en.html
http://www.physikdialiktik.uni-larlsruhe.de/index_en.html
http://www.feynmanlectures.info


	V.D. : كـتاب الـمسائـل الـفیزیـائـیة اآلخـر الـممتاز الـروسـي ، یـعرف بسـرایـیفا ، یـبدو أنـه مـوجـود بـترجـمة إسـبانـیة فـقط
I.M.SARAEVA	&	MIAKISHEV	YA.	G.	,	JRIVCHENKOV	V.D.	,	BUJOVTSEV	 مــسائــل مــختارة فــي الــفیزیــاء 

العنصریة ، میر 1979  

كـتاب الـمسائـل الـفیزیـائـیة الـجید اآلخـر هـو لـ TONZIG	GIOVANNI ، مـائـة خـطأ فـیزیـائـي األسـاسـیة حسـب االسـتخدام ، 
سـاسـونـي ، الـطبعة الـثالـثة ، 2006 أنـظر أیـضا www.giovannitonzig.it		 ، المسـتشهد بـه فـي الـصفحات ,	120	,	15	

  218	,	323	&	528

عـرض لخـدع الحـركـة یـمكن أن یـوجـد فـي مـوقـع إنـترنـت مـمتاز www.michaelbach.de/ot . شـكل وهـم 3.
الحــركــة الــمعقدة یــوجــد فــي www.michaelbach.de/ot/mot_rotsnake/index.html	 وهــو شــكل 
	  www.ritsumei-ac.jp/~akitaoka-rotsnake.gif مختلف قلیال عن األصلي لـكیتاوكا أكي یوشي في

	Vision ، الـممیزات الـظواهـریـة لـلوهـم االنـزیـاحـي الـمحیطي 	A.	KITAOKA	&	H.	ASHIDA الـمنشور بـالـشكل
15 ، صـفحة 262-	261	 ، 2003 . الخـدعـة الـشائـعة هـي اإلدعـاء أن الـوهـم نـاتـج عـن أو یـعتمد عـلى اإلجـهاد . 

مستشهد به في الصفحة 16  . 

.4	Barnes	& ، عــیون الخــدعــة ، 	AKIYOSHI	KITAOKA هــذه و الخــدع األخــرى الــرائــعة أیــضا تــوجــد فــي
2005	,	Noble	 مستشهد به صفحة 16 . 

الـمبدأ الـمعروف جـیدا فـي الـعلوم االجـتماعـیة ، یـطرح سـؤاال  مـن أجـل كـل جـواب ، لـكن یـمكن أن یـبدو غـریـبا ، 5.
هـناك شـخص مـا – وغـالـبا مجـموعـة – الـتي تحـمل هـذا الـرأي . عـلى الـمرء أن یـبحث فـي الـمراجـع ( أو اإلنـترنـت) 

للتأكد من هذا .	

 . Harper	Collins	,	1984 ، تـطور الـتعاون ، R.	AXELROD حـول سـلوك المجـموعـة بـشكل عـام ، أنـظر
انـتشار و قـبول األفـكار ، مـثل تـلك الـموجـودة فـي الـفیزیـاء ، هـي أیـضا مـثال عـلى الـتعاون البشـري ، مـع كـل 

أخطارها الممكنة و ضعفها . مستشهد به صفحة 16 .	

.6 ، JEAN	–PAUL	DUMONT یــمكن أن تــوجــد فــي Parmendias	&	Heraclitus كــل الــكتب الــمعروفــة لـ
الـمدارس مـا قـبل سـقراط ، 1988	,	Gallimard	–	Folio . اآلراء حـول عـدم وجـود الحـركـة أیـضا طـرحـت أیـضا 
مـن قـبل الـكثیر مـن الـمؤلـفین المحـدثـین و األكـثر ازدراء مـثل فـي 1710 مـن قـبل Berkley . مسـتشهد بـه صـفحة 

17 . ( المجلد III ، صفحة 251 ) .	

مـثال عـلى الـناس الـقلقین مـن قـبل Zeno مـعطى مـن قـبل MCLAUGHLIN	WILLIAM ، یـقوم بـتفنید تـناقـضات 7.
Zeno ، الـعلوم األمـریـكیة صـفحة 71-66 ، تشـریـن الـثانـي 1994 . الـحجة الـفعلیة لـم تـكن حـول صـفع الـوجـه بـالـید 

، ولكن عن السهم الذي یضرب الهدف . أنظر أیضا المرجع 65 . المستشهد به في الصفحة 17 .	

الـنص الـكامـل لـكتاب الجـمال و أشـعار أخـرى مـن أزهـار األلـم و احـد مـن أرقـى الـكتب فـي الـشعر الـذي كـتب قـط ، 8.
 . 	hypermedia.univ-paris8.fr/bibliotheque/Baudelaire/Spleen.html یـــمكن أن یـــوجـــد فـــي

استشهد به في الصفحة 18 . 	

http://www.giovannitonzig.it
http://www.michaelbach.de/ot
http://www.michaelbach.de/ot/mot_rotsnake/index.html
http://www.ritsumei-ac.jp/~akitaoka-rotsnake.gif


المجـموعـة الشهـیرة ألمـثلة مـمتعة للحـركـة فـي الـحیاة الـیومـیة هـو الـكتاب الـممتاز لـ WALKER	JEARL ، السـیرك 9.
الـطائـر لـلفیزیـاء ، 1975  . و مـوقـعه عـلى اإلنـترنـت www.flyingcircusofphysics.com . الـكتاب الجـمیل 
اآلخـر هـو لـ SCHLICHTING	JOACHIM	H.	&	UCKE	CHRISTIAN ، الـلعب ، الـفیزیـاء و الـمرح – الـفیزیـاء 
فـي الـتفكیر و الـعمل الجـماعـي ، مـائـة و خـمسین أحـجیة فـیزیـائـیة ، مـطبعة إرنسـت كـلیت ، 1985 . الـكتاب أیـضا 

یغطي العدید من أحجیات الساعة ، في األلغاز من 128	–	126 ؟ مستشهد به في الصفحة 19 .	

.10	FLOYD	KARKER مـقدمـة مـفصلة و مسـتوفـیة فـي تـاریـخ الـفیزیـاء الـكالسـیكیة مـعطاة فـي أول فـصل مـن كـتاب
COOPER	N.	JOHN	KENNARD &	HESSE	EARLE	,	RICHTMYER	 ، مـــقدمـــة لـــلفیزیـــاء الحـــدیـــثة ، 

ماكجروهیل 1969	 ، مستشهد به في الصفحة 19 . 

مـقدمـة إلـى أبـحاث الـمالحـظة / اإلدراك هـو لـ GOLDSTEIN	BRUCE	E	 كـتب الـمالحـظة / كـول ، الـطبعة 11.
الخامسة ، 1998 ، مستشهد به في الصفحتین  26	&	21 . 

.12 ، 	MICHAEL	BUCKLEY مـراجـعة جـیدة لـلحجج المسـتخدمـة إلثـبات وجـود اهللا مـن الحـركـة مـعطاة مـن قـبل
الحـركـة و حـركـة اهللا ، مـطبعة جـامـعة بـرنسـتون 197 . شـدة الـمعارك الـناشـبة حـول هـذه الـمحاوالت الـفاشـلة هـي 

أحد الفصول التراجیدیة و الهزلیة في التاریخ ، مستشهد به في الصفحة 21 .	

AQUINAS	THOMAS ، مجـموعـة عـلوم الـدیـن أو مجـموعـة الـعلوم الـالهـوتـیة ، 1273-1265 ، مـتوفـر عـلى 13.
اإلنـترنـت بـالـالتـینیة فـي www.newandent.org/summa و بـالـلغة اإلنجـلیزیـة وعـلى مخـدمـات عـدیـدة 

أخرى . مستشهد به في الصفحة 21 . 

لـدراسـة الحـركـات الـداخـلیة أنـظر الـكتاب الجـمیل لـ SCHWARTZ	RICHARD ، عـالج جـمل الـعائـالت الـداخـلیة . 14.
مطبعة جیلفورد ، 1995 ، استشهد به في الصفحة 21 .	

.15	EMMI مـن أجـل وصـف مـعتمد لـتطور الحـركـة الـصحیح فـي األطـفال و  حـول كـیفیة بـناء شـخصیة صـحیة أنـظر
PIKLER ، اسـمح لـي  بـوقـت – تـطور الحـركـة الـذاتـیة لـألطـفال حـتى تـمكنهم مـن المشـي ، مـطبعة بـفالوم ، 2001 

و كتب أخرى . أنظر أیضا الموقع www.pikler.org .   استشهد به في الصفحة 21 .	

أنـظر مـثال الـكتاب الـرائـع لـ CHANDLER	G.	DAVID	 ، حـمالت نـابـلیون – الـفكر و طـریـقة الـجندي األعـظم فـي 16.
التاریخ ، ماكمیالن ، 1966 . استشهد به في الصفحة 21 .	

MARCUS	RICHARD ، الـرولـیت األمـریـكي ، مـطبعة سـان مـارتـین ،	2003، روایـة مـرعـبة و قـصة حـقیقیة 17.
مستشهد بها في الصفحة 21 .	

الـكتاب الـجید و الـمرح حـول تـغیر السـلوك هـو الـكتاب الـمعروف جـیدا لـ BANDLER	RICHARD	 ، اسـتخدم 18.
 ، RICHARD	BANDLER	&	JOHN	GRINDER . أنـظر أیـضا 	دمـاغـك لـلتغییر ، مـطبعة ریـل بـیبل ، 1985
مـن ضـفادع إلـى أمـراء – الـبرمـجة الـلغویـة الـعصبیة ، إصـدارات إیـدن جـروف ، 1990		 ، مسـتشهد بـه فـي 

الصفحة 32	&	21 .	

الـكتاب الجـمیل حـول آلـیات الـنمو البشـري مـن الخـلیة األصـلیة إلـى الحجـم الـكامـل لـ WOLPERT	LEWIS انـتصار 19.
الجنین ، مطبعة جامعة أوكسفورد ، 1991	 . مستشهد به في الصفحة 21 . 

حـول مـوضـوع الـرشـاقـة و الـتوازن أنـظر مـثال كـتب حـول تـقنیة ألـكسانـدر مـثل GELB	M. ، تـعلم الـجسم – مـقدمـة 20.
لـتقنیة ألـكسانـدر ، مـطبعة أورم 1981 و BRENNAN	RICHRAD مـقدمـة إلـى تـقنیة ألـكسانـدر ، لـیتل بـراون 
وشـركـكاه ، 1996 مـن ضـمن آخـریـن ، فـكرة تـقینیة ألـكسانـدر هـي إعـادة الـوضـعیة الـتي فـیها مجـموعـات الـعضالت 
لـالسـتناد و تـلك الـتي للحـركـة هـي مسـتخدمـة فـقط مـن أجـل وظـیفتها الـخاصـة ، و لـیس الـعكس بـالـعكس . أي تـوتـر 
عـضلة غـیر الزم مـثل صـالبـة / تـیبس الـرقـبة هـو تـضییع لـلطاقـة بسـبب اسـتخدام عـضالت االسـتناد مـن أجـل الحـركـة 

و عضالت الحركة من أجل االستناد . التقنیة تعلم الطریقة للعودة إلى االستخدام الطبیعي للعضالت .	

http://www.flyingcircusofphysics.com
http://www.newandent.org/summa
http://www.pikler.org


حـركـة الـحیوانـات نـوقشـت  بـشكل واسـع فـي الـقرن الـسابـع عشـر مـن قـبل G.BORELLI	 حـركـة الـحیوان ، 1680 . 
الـمثال عـلى الـطریـقة األحـدث هـي STEWART	I.	&	J.J.COLLINS	 مشـیة سـداسـیات األرجـل و الـنماذج الـمذبـذبـة 
	I.	STEWART غـیر الخـطیة الـمقترنـة ، السـیبیرنـتیك الـبیولـوجـي 68 ، صـفحة 298-287 ، 1993 ، أنـظر أیـضا

M.GOLUBITSKY	&	 التناظر المخیف ، بالكویل ، 1992 . مستشهد به في الصفحة 121	&	23  

الـنتائـج حـول تـطور األطـفال مـذكـورة هـنا و فـیما یـلي سـیتم اسـتنتاجـها بـشكل أسـاسـي مـن الـدراسـات الـتي بـدأهـا جـان 21.
بیاجیه ، لمزید من التفاصیل حول تطور الطفل أنظر الحقا  . ( المجلد III ، صفحة 186 ) 	

فـي www.piaget.org یـمكنك أن تجـد مـوقـع إنـترنـت یـدیـره جـمعیة جـان بـیاجـیه . مسـتشهد بـه فـي الـصفحة ,	24	
	. 40	&	42

دمـاغ الـزاحـف ( كـل ؟اهـرب ؟ تـجاهـل ؟ ) أیـضا یـعرف بـمركـب R یـتضمن جـذع الـدمـاغ ، الـمخ ، الـعقد الـقاعـدیـة     22.
و الـمهاد ، دمـاغ الـثدیـي الـقدیـم ( االنـفعاالت  )  أیـضا یـعرف بـالـجهاز الـحوفـي یـحتوي الـلوزة ، الـوطـاء و 
الـحصین ، الـدمـاغ البشـري ( و الـرئیسـیات ) ( الـعقالنـي / الـمفكر ) یـدعـى بـالقشـرة الـعصبیة ، یـتألـف مـن الـمادة 
الـرمـادیـة الشهـیرة . مـن أجـل صـور الـدمـاغ ،أنـظر األطـلس لـ 1999	,	NOLTE	JOHN . مسـتشهد بـه فـي الـصفحة 

	. 25

الـفیلم فـي الـزاویـة الیسـرى الـسفلى یـمكن نـسخه عـلى حـاسـب بـعد طـباعـة السـطور الـتالـیة لمجـموعـة بـرمـجیات 23.
Mathemacca	 : مستشهد به في الصفحة 26 . 

 �

لكن نظام توجیه الحركة لدینا هو أقوى بكثیر من المثال المبین في الزوایا الیسرى السفلیة . فیما یلي فیلم مختلف یبین هذه 
النقطة . 

http://www.piaget.org


 �

الـتجارب الـمشابـهة مـثل اسـتخدام نـماذج عـشوائـیة مـتغیرة تـبین أن الـعین تـتصور الحـركـة حـتى فـي حـاالت یـكون فـیها كـل 
مـركـبات فـوریـیه لـلصورة صـفر عـملیا ، مـثل هـذه الحـركـة لـلصورة تـسمى الحـركـة الـمتوازنـة بـاالنـزیـاح أو حـركـة غـیر خـاصـة 
بـفوریـیه . الـعدیـد مـن األمـثلة واردة فـي ZANKER	J. ، نـمذجـة تـصور / إدراك  الحـركـة البشـریـة I : الـمنبهات الـكالسـیكیة ، 
الـعلوم الـطبیعیة 81 ، صـفحة 163-156 ، 1994 . و ZANKER	J. ، نـمذجـة تـصور / إدراك  الحـركـة البشـریـة II : وراء 
مـنبهات حـركـة فـوریـیه    ، الـعلوم الـطبیعیة 81 ، صـفحة 209-200 ، 1994 . األبـحاث الحـدیـثة سـاعـدت فـي إیـجاد الـبنى 
الـعصبونـیة الـمقابـلة كـما هـو مـبین فـي MEISTER	M.	&		MANU	M.	,	B.P.OLVECZKY	,	S.A.BACCUS ، دراة شـبكیة 

التي تحسب حركة األجسام ، مجلة العلوم العصبیة 28 ، صفحة 6807-6817 ، 2008 . 

كــل األجــزاء مــن هــیراكــلیتوس هــي مــن ROBINSON	MANSLEZ	JOHN		 مــقدمــة إلــى الــفلسفة الــیونــانــیة 24.
المبكرة ، هوجتون موفین 1968 ،  الفصل 5 ، مستشهد به في الصفحة 27 .	

.25hdp://www.lhup.edu/ عــلى الــبلوك و الــونــش ، أنــظر الشــروحــات مــن قــبل دونــالــد ســیمانــیك فــي
dsimanek/TTT-fool/fool.htm~ . مستشهد به في الصفحة مستشهد به في الصفحة 31  

.26	E.D.DEMAINE	,	M.L.DEMAINE	,	Y.N.MINSKI	, الــــعرض لهــــذه األلــــغاز الجــــمیلة یــــوجــــد فــــي
arxiv.org/ ألـغاز تـعلیق الـصور ، طـبعة أولـیة فـي 	J.S.B.MITCHELL	,	R.L.RIVEST	&	M.PATRASCU

	. abs/1203.3602

مـقدمـة إلـى نـیوتـن الـخیمیائـي هـي الـكتب لـ DOBBS	TEETER	JO	BETTY ، أسـس خـیمیاء نـیوتـن ، مـطبعة جـامـعة 27.
كـامـبریـدج ، 1983 ، و وجـه  اإللـه جـانـوس  لـلعبقري ، مـطبعة جـامـعة كـامـبریـدج ، 1992 . وجـد بـأن نـیوتـن هـو 
نـوع الـساحـر الـمفكر ، الـذي یـبحث بـشكل مـغرق عـن أمـثلة الـعملیات حـیث تـتفاعـل اآللـهة مـع الـعالـم الـمادي . الـقصة 
الـتراجـیدیـة و لـكن االنـفعالـیة . إن الـمراجـعة الـجیدة مـقدمـة مـن قـبل R.G.KESSING	 مـراجـعة مـقالـة : خـیمیاء نـیوتـن 

، الفیزیاء المعاصرة 36 ، صفحة 117-119 ، 1995 . 	

إن اعـتقاد نـیوتـن الـدیـني عـند الـوالدة ، یـتمیز بـذلـك الـعائـد لـلباحـثین عـن اإللـه الـذیـن كـبروا بـدون أب ، یـمكن أن یـوجـد 
فـي الـعدیـد مـن الـكتب الـتي تـلخص تـبادل الـرسـائـل بـین كـالرك سـكرتـیره ، و الیـبتنیز ، مـنافـس نـیوتـن فـي 

الشهرة .مستشهد به في الصفحة 34 .	

مـقدمـة لـقصة الـمیكانـیك الـكالسـیكي الـتي تـدمـر بـعض األسـاطـیر الـمحیطة بـه – مـثل فـكرة أن نـیوتـن یـمكن أن یحـل 28.
مـعادالت تـفاضـلیة أو أنـه أوجـد الـعالقـة ma	=	F هـذه مـعطاة مـن قـبل TRUEDELLI	A.	CLIFFORD ، مـقاالت فـي 
تاریخ المیكانیك ، سبرینجر ، 1968 . مستشهد به في الصفحات مستشهد به في الصفحات 227	&	178,	34	

إن بـطء السـرعـة الـفعالـة لـلضوء داخـل الـشمس هـو نـاتـج عـن التشـتت الـمتكرر لـلفوتـونـات بـفعل الـمادة الشمسـیة . 29.
أفـضل تـقدیـر لـقیمتها هـو مـن قـبل K.R.SILLS	&	MITLAS	R.	 حـول مـقیاس  زمـن انـتشار الـفوتـون لـلشمس . 
المجـلة الـفلكیة 401 ، صـفحة 760-759 ، 1992 . هـم یـعطون السـرعـة الـمتوسـطة الـبالـغة cm/s	0.97 خـالل 

كل الشمس و قیمة تبلغ حوالي عشر مرات أصغر في مركزها . مستشهد به  في الصفحة 36	 .	

http://www.lhup.edu/~dsimanek/TTT-fool/fool.htm
http://www.lhup.edu/~dsimanek/TTT-fool/fool.htm


HAU	L.VESTERGAARD	&	C.H.BEHROOZI	,	Z.DUTTON	C.LIU, مـراقـبة تخـزیـن الـمعلومـات الـضوئـیة 30.
الـمتماسـكة فـي وسـط ذري بـاسـتخدام نـبضات ضـوء مـثبتة ، الـطبیعة 409 ، صـفحة 493-490 ، 2001 . هـناك 
أیـضا تـعلیق عـلى الـبحث مـن قـبل E.A.CORNELL ، إیـقاف الـضوء فـي مـساره ، 409 صـفحة 461-462 ، 
2001 . لـكن بـالـرغـم مـن الـمقولـة ،  فـإن نـبضات الـضوء بـالـطبع لـم یـتم تـثبیتها . هـل یـمكنك أن تـعطي عـلى األقـل 

  . ( 741s تحدي ) سببین بدون حتى قراءة البحث ، و ریما سبب ثالث بعد قراءته ؟

الـعمل كـان تحسـینا لتجـربـة سـابـقة حـیث سـرعـة المجـموعـة لـلضوء الـبالـغة m/s	17 الـذي تـم تـحقیقه ، فـي غـاز فـائـق 
	L.VESTERGAARD	HAU	, الـبرودة لـذرات الـصودیـوم فـي درجـات حـرارة نـانـو كـالـفین . هـذا سجـل مـن قـبل
C.H.BEHROOZI	&	Z.DUTTON	,	S.E.HARRIS	 تـخفیض سـرعـة الـضوء إلـى 17  مـتر بـالـثانـیة فـي غـاز 

ذري فائق البرودة ، الطبیعة 397 ، صفحة 598-594 ، 1999 . مستشهد به  في الصفحة 36	 .	

FLINDT	RAINER	 البیولوجیا في أرقام – مجموعة بیانات في جداول ألكثر من عشرة آالف قیمة أساسیة ،  31.

مطبعة الطیف األكادیمي ، 2000 . مستشهد به  في الصفحة 36	 .	

نـفاثـتین تـم مـراقـبة سـرعـتهما مـن قـبل RODRIGUEZ	L.E.	&	MIRABEL	F.	I.	  مـصدر ضـوئـي فـائـق فـي المجـرة 32.
، الطبیعة 371 ، صفحة 48-46 ، 1994 . مستشهد به  في الصفحة 36	 .	

.33	DETLEV	BUSCHE	, مــقدمــة جــمیلة ألخــفض الحــركــات فــي الــطبیعة ، الــتغیرات فــي المشهــد الــطبیعي ، لـ
STENGEL	INGRID	7&	KEMPF	JÜRGEN	 ، تــشكیل األرض فــي أطــلس الــكرة األرضــیة لــلجیولــوجــیا 

الموفولوجیة ، مطبقة بریموس ، 2005	 ، مستشهد به صفحة 37	

لـبناء قـرصـك الـشمس أنـظر الـكتاب الجـمیل و الـقصیر لـ  ZENKERT	ARNOLD	 ، الـساعـة الشمسـیة الـرائـعة ، 34.
مـطبعة VEB الـتقنیة ،1984 . أنـظر أیـضا الـمقدمـة الـممتازة و الـكامـلة فـي هـذا الـعالـم الـغریـب بـعض الشـيء فـي 

www.sundials.co.uk . مستشهد به في الصفحة 42 	

مـقدمـة عـن اإلحـساس بـالـزمـن كـنتیجة لـلساعـات فـي الـدمـاغ تـوجـد فـي R.SPENCER	&	R.B.IVRY	 الـتمثیل 35.
الـعصبونـي لـلزمـن ، الـرأي الجـدیـد فـي الـبیولـوجـیا الـعصبیة  14،  صـفحة 232-225 ، 2004 . الـساعـات 
الـكیماویـة فـي جـسمنا مـوصـوفـة فـي D.PALMER	JOHN . الـساعـة الـحیة ، مـطبعة جـامـعة أكـسفورد أو فـي 
HABERG	F.	&	A.AHLGREN دورات الـطبیعة : مـقدمـة لـإلیـقاعـات الـبیولـوجـیة ، جـمعیة مـدرسـي الـعلوم 
الوطنیین ، 1990 . أنظر أیضا www.msi.umn.edu/~haberg/introd . مستشهد به في الصفحة 43	

هـذا أظهـر مـن بـین أشـیاء أخـرى فـي عـمل Wierbicka	Anna	 الـتي سـتناقـش بـمزیـد مـن الـتفصیل فـي المجـلدات 36.
الـقادمـة ( المجـلد III  ، صـفحة 207 ) . الـكتاب األفـضل مـبیعا الـرائـع مـن قـبل الـمؤلـف  	الـتشومـسكي سـتیفن 
بـینكر ، لـغة الـغریـزة – كـیف یخـلق الـعقل الـلغة، حـولـیات هـاربـر ، 1994 أیـضا یـناقـش الـقضایـا الـمتعلقة بهـذا 
الـموضـوع ، و یـدحـض مـن بـین مـا یـدحـضه فـي الـصفحة 63 الـعبارة الـخاطـئة الـتي تـكرر غـالـبا أن لـغة الـهوبـي هـي 

استثناء . مستشهد به في الصفحة 43 . 

لـمزیـد مـن الـمعلومـات أنـظر الـكتب الـممتازة و الـمجانـبیة حـول الـساعـات الـبیولـوجـیة لــولـفجانـج إنجـلمان فـي الـموقـع 37.
www.uni-tubingen.de/plantphys/bioclox	 . مستشهد به في الصفحة   44 .	

MORGADO	E.	&	B.GÜNTHER	 ، الـتقییس الـمتفاوت الـنمو لـإلیـقاعـات الـبیولـوجـیة ، األبـحاث الـبیولـوجـیة ، 38.
األبحاث البیولوجیة 38	، صفحة 212-207 ، 2005 . مستشهد به في الصفحة   44 .	

رفــض أرســطو فــكرة تــدفــق الــزمــن فــي الــفصل  الــرابــع مــن كــتابــه الــفیزیــاء ، أنــظر الــنص الــكامــل فــي 39.
physics.4.iv.html	classics.mit.edu/Aristotle/ . مستشهد به في الصفحة   48 .	

http://www.sundials.co.uk
http://www.msi.umn.edu/~haberg/introd
http://www.uni-tubingen.de/plantphys/bioclox


 ربـما الـكتب األكـثر مـعلومـاتـیة حـول " سـهم الـزمـن " فـي ZEH	DIETER	HANS ، األسـاس الـفیزیـائـي التـجاه 40.
الـزمـن ، مـطبعة سـبرینجـر ، اإلصـدار الـرابـع ، 2001 . و مـا یـزال أفـضل كـتاب فـي هـذا الـموضـوع . أكـثر الـكتب 

األخرى الموجودة – أنظر في اإلنترنت – لكن ینقصها وضوح األفكار .	

  	J.J.HALLIWELL	,	J.	PEREZ-MERCADER	&	WOJCIECH	H.	ZUREK أعــمال الــمؤتــمر الــنوعــیة هــي
األصول الفیزیائیة لعدم تناظر الزمن ، مطبعة جامعة كامبریدج ، 1994 ، مستشهد به في الصفحة 49	

.41	JULIAN حـول قـضیة الحـركـة الـمطلقة و النسـبیة هـناك الـعدیـد مـن الـكتب ولـكن الـقلیل مـن الـقضایـا . األمـثلة هـي
BARBOUR ، الحـركـة الـمطلقة أو النسـبیة ؟ المجـلد 1 : دراسـة مـن وجـهة الـنظر الـماكـینیة لـالكـتشاف و بـنیة 
نـظریـات الـفراغ الـزمـن ، مـطبعة جـامـعة كـامـبریـدج ، BARBOUR ، 1989	JULIAN ، الحـركـة الـمطلقة أو 
 JOHN	ERMAN النسـبیة ؟ المجـلد 2 : الـبنیة الـعمیقة للنسـبیة الـعامـة ، ، مـطبعة جـامـعة أوكـسفورد  ، 2005 ، أو
، الـعالـم الـكافـي و الـفراغ الـزمـن : الـنظریـات الـمطلقة و النسـبیة لـلفراغ الـزمـن ، مـطبعة MIT	 ، 1989	 . الحـل 
الـتأمـلي حـول الـبدیـل بـین الحـركـة الـمطلقة و النسـبیة مـطروحـة فـي المجـلد VI ، مسـتشهد بـه فـي الـصفحة 52                   

( المجلد VI ، صفحة 64 ) 	

.42	HEINZ	–	OTTO	PEITGEN	,	HARTMUT خـطوط الـساحـل و الـفراكـتاالت األخـرى مـقدمـة بـشكل جـمیل فـي
SAUPE	DIETMAR	&	JÜRGEN	  ، الـفراكـتاالت مـن أجـل الـدراسـة الـصفیة ،  مـطبعة سـبرینجـر ، 1992 ، 

صفحة 245-232 . أیضا متوفر في العدید من اللغات األخرى . مستشهد به في الصفحة 54 

FORMAN	M.	&	R.DOUGHERY	 ، تحـلیالت بـانـاخ – تـارسـكي بـاسـتخدام مجـموعـات ذات خـاصـة بـیر ، 43.
 ، ALAN	L.T.PATERSON ، 1994 . أنـظر أیـضا 	مجـلة الجـمعیة الـریـاضـیة األمـریـكیة 7 ،  صـفحة 124-75
	BERNARD	R. ، 1998 . أخـیرا هـناك كـتب لـ 	الـتبعة / الـمسؤولـیة ، الـریـاضـي  الـذكـي 10 ،  صـفحة 28-21
M.H.OLMSTED	JOHN	&	GELBMAN أمـثلة مـعاكـسة فـي التحـلیل ، هـولـدن – داي ، و نـظریـاتـهم و األمـثلة 

المعاكسة في الریاضیات ، سبرینجر ، 1993 ، مستشهد به في الصفحة 57	

الـكتاب الجـمیل و لـكن السهـل هـو WAGON	STAN	 ، تـناقـضة بـانـاخ تـارسـكي ، مـطبعة جـامـعة كـامـبریـدج ، 44.
1993 . مستشهد به في الصفحة 476	&	58 	

حـول أشـكال بـكتریـا مـاء الـملح ، أنـظر الـفقرة الـمقابـلة فـي الـكتاب الـممتع لـ DIXON	BERNARD	 ، الـقوة غـیر 45.
الـمنظورة – كـیف تـحكم الـمیكروبـات الـعالـم ، W.H.Freeman ، 1994	 . الـكتاب هـو حـوالـي ثـمانـین فـقرة ، 

التي تقدم فیها العدید من األحیاء الدقیقة بشكل حیوي . مستشهد به في الصفحة 59 	

  WILK	HARRY	&	MEDENENBACH	OLAF	 ، الـعالـم السحـري لـلمعادن ، إصـدار سـیجلوش ، 1977 .هـو 46.
یجــمع بــین الــصور الجــمیلة مــع مــقدمــة لــعلم الــبلورات ، الــمعادن و األحــجار . حــول الــبلورات األكــبر أنــظر 
P.C.RICKWOOD	 ، الــــبـلـورات األكــــبـر 66،صــــفـحـة 908-885 ، 1981 ، أیــــضـا مــــتـوفــــر عــــلـى 
www.minsocam.org/MSA/collectors_corner/arc/large_crystals.htm . مــــن أجــــل مــــثال 
مــعبر ، كــهف نــایــكا فــي المكســیك أنــظر www.naica.com.mx/ingles/index.htm	 . مســتشهد بــه فــي 

الصفحة 59 .	

.47                                                         	www.weltbildfrage.de/3frame.htm اإلنــــتــــــــــــــــرنــــت  مــــواقــــع  أنــــظــــــــــــــــر 
و www.lhup.edu/~dsimanek/hollow/morrow.htm	 . مستشهد به في الصفحة 60 .	

أصـغر الـمسافـات تـقاس فـي مسـرعـات الجسـیمات ، الـمسافـة یـمكن تحـدیـدهـا مـن طـاقـة حـزمـة الجسـیمات . فـي عـام 48.
1996 فـإن الـقیمة الـبالـغة m	19-10 ( مـن أجـل الحـد األعـلى لحجـم الـكواركـات ) أخـذت مـن الـتجارب الـموصـوفـة 
فـي .al	&	F.ABE ، قـیاس تـوزعـات دیـجیت الـزاویـة بـواسـطة كـاشـف االصـطدام فـي مـخبر فـیرمـي ، رسـائـل 

المراجعة الفیزیائیة 77  ، صفحة 5341-5336 ، 1996 ، مستشهد به في الصفحة 66 .	

http://www.minsocam.org/MSA/collectors_corner/arc/large_crystals.htm
http://www.naica.com.mx/ingles/index.htm
http://www.weltbildfrage.de/3frame.htm
http://www.lhup.edu/~dsimanek/hollow/morrow.htm


.49science.nasa.gov/science-news/science- الـمزیـد حـول وهـم / انخـذاع الـقمر یـمكن أن یـوجـد فـي الـموقـع
/at-nasa/2008/16jun_moonillusion . كــــل أعــــمال بــــطلیموس تــــوجــــد عــــلى اإلنــــترنــــت فــــي 

www.ptolemaeus.badw.de . مستشهد به في الصفحة 69 .	

هـذه األلـغاز مـأخـوذة مـن مجـموعـة األلـغاز فـي www.mathemacsche-bastelein.de . مسـتشهد بـه فـي 50.
الصفحة 70	 . 

DEWDNEY	K.	ALEXANDER	 ، تـماس الـكون المسـطح – الـحاسـب ذو الـعالـم بـبعدیـن ، كـتب بـوسـیدیـون / 51.
سـایـمون و شـوسـتر ، 1984 . أنـظر أیـضا ABBOTT	A.	EDWIN األرض المسـطحة : رومـانسـیة األبـعاد الـعدیـدة 
، 1984 . الـعدیـد مـن مـؤلـفي الـخیال قـد بـحثوا فـي خـیار الـكون ذو الـبعدیـن قـبل ذلـك ، ودائـما أجـابـوا بـشكل غـیر 

صحیح باإلیجاب . مستشهد به في الصفحة 71 .	

OLSEN	K.	&	BOHR	J. ، الـفن الـقدیـم لـوضـع حـبل ، طـبعة أولـیة فـي arxiv.org/abs/1004.0841	 مسـتشهد 52.
به في الصفحة 71 .	

مـن أجـل عـرض و مـراجـع أنـظر www.pbrc.hawaii.edu/~petra/animal_olypians.html ، مسـتشهد 53.
به في الصفحة 72 .	

A.STASIAK	&	S.PRZYBYL	,	PIERANSKI	P. ، عـقد مـفتوحـة قـویـة ، المجـلة الـفیزیـائـیة األوربـیة E6 ، صـفحة 54.
128-123 ، 2001 ، طبعة أولیة arxiv.org/abs/physics/0103016 . مستشهد به في الصفحة 73	

فـي عـالـم األعـمال الـناریـة ، أنـظر قـائـمة األسـئلة الـمتكررة لمجـموعـة الـیوزنـیت rec.pyrotehnics ، الـعلوم 55.
األمریكیة صفحة 73-66 ، تموز 1990 . مستشهد به في الصفحة 75 .	

هـناك قـصة كـامـلة خـلف الـتغیرات فـي g . یـمكن أن تـكتشف فـي TSUBOI	CHUJI	 ، الـجاذبـیة ، ألـین و أوریـن ، 56.
	MILAN	BURSA قـیاس الـجاذبـیة ، دو جـرویـته 1989 ، أو فـي ، 		WOLFGANG	TORGE 1979 ، أو فـي
 0.3	m حـقل الـجاذبـیة و دیـنامـیك األرض ، سـبرینجـر 1993 . تـغیر ارتـفاع الـتربـة إلـى حـتى &	KAREL	PEC

بسبب القمر هو أحد التأثیرات الممتعة لهذه الدراسات . مستشهد به في الصفحة 197	&	76 .	

DRAKE	STILMAN ، غـالـیلیلو : مـقدمـة قـصیرة جـدا . مـطبعة جـامـعة أكـسفورد ، 	2001، مسـتشهد بـه فـي 57.
الصفحة 76	 	

FROVA	ANDREA	 الـفیزیـاء تـحت األنـف – 44 قـطع سهـلة ، الـمكتبة الـعامـة ریـتزولـي ، مـیالنـو ، 2001	 . 58.
مستشهد به في الصفحة 77 	

.59	HEINI منـ نوـاحيـ أحرـى ، العـلوم األخرـى تتـمتع بدـراسةـ المـسارات المـعتادة بكـل التـفاصیـل . أنظـر مثال
HEDIGER	 ، محرر ، شوارع الحیوانات ، فیفیج و ولده ، 1967 . مستشهد به في الصفحة 77 	

WEHUS	I.K.	&	LANGANGEN	Ø.	,	KRISTIANSEN		J.R.	,	ERIKSEN	K.	H. كــم الســرعــة یســبر بــها 60.
ضـربـة بـرق األوسـیة ؟ دراسـة دیـنامـیكیة ، المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء  77، صـفحة 224-228 ، 2009 . 

مستشهد به في الصفحة 78 .	

http://www.ptolemaeus.badw.de
http://www.mathematische-bastelein.de
http://www.pbrc.hawaii.edu/~petra/animal_olypians.html


هـذا نـوقـش فـي جـریـدة فـرانـكفورت الـعامـة ، الـثانـي مـن آب 1997 ، وقـت بـطولـة الـریـاضـة الـعالـمیة . الـقیم هـي مـن 61.
أجـل أسـرع جـزء مـن سـابـق الـعدو 100m ، الـقیم الـدقـیقة سـمیت األرقـام الـقیاسـیة الـعالـمیة لسـرعـة الجـري فـي 
	10.99	m/s	= 12.048 مـن قـبل بـین جـونـسون لـلرجـال و	m/s	=	43.372	km/h 1997 / و أعـطیت بـالـشكل

km/h	39.56 للنساء . استشهد به في الصفحة 78	 .	

بـیانـات الـقفز الـطویـل و الـمراجـع یـمكن أن تـوجـد فـي ثـالث مـقاالت كـلها مـعنونـة : هـل الـقافـز الـطویـل الـجید هـو قـافـز 62.
عـالـي جـید ؟ فـي المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء 69 ، صـفحة 105-104 ، 2001 . بـشكل خـاص الـقافـزیـن عـلى 
مسـتوى الـعالـم فـي الـمجال الـطویـل یجـرون بسـرعـة m/s	0.15	±	9.35 بسـرعـات انـطالق شـاقـولـیة تـبلغ 
m/s	0.15±3.35 مـما یـعطي زوایـا انـطالق ( فـقط 9 عشـریـن درجـة . الـتقنیة الجـدیـدة لـتحقیق زوایـا انـطالق 

أعلى ستسمح للرقم القیاسي العالمي للقفز الطویل بأن یزداد بشكل كبیر . مستشهد به في الصفحة 78 .	

دراسـة الـبراز الـمطلق و آلـیاتـه هـي جـزء مـن الـبیولـوجـیا الحـدیـثة . السـبب هـو أن الـیساریـع الـتي تـقوم بهـذا حـددت 63.
مـن قـبل WEISS	M. ، الـنظافـة الـجیدة : لـماذا مـأوى مـسكن الـیساریـع تـطرح بـرازهـا ؟ رسـائـل بـیئیة 6  ، صـفحة 
370-361	 ، 2003 الــذي أیــضا یــعطي رقــم قــیاســي حــالــي الــبالــغ m	1.5 لــحبات زنــة mg	24 لــنوع 
 S.	CAVENEY	,	H.	MCLEAN	&	D.	SURRY صــورة الــروث الــمتطایــر هــي مــن . Epargyreus	clarus
إطـالق الـبراز فـي یسـروع قـافـز هـو مـقاد بـالـضغط . مجـلة الـبیولـوجـیا التجـریـبیة 201  ، صـفحة 133	–	121 ، 

1998 . مستشهد به في الصفحة 79 . 

.64 	T.J.PEDLEY تـأثـیرات الـمقیاس فـي  الـحیوانـات الـتي تـقفز ، صـفحة 201-185 فـي 	H.C.BENNET	–	CLARK
محرر ، تأثیرات المقیاس في حركة الحیوانات ، أكادمیك برس ، 1977 . مستشهد به في الصفحة 79 

مـقوالت زیـنو یـمكن أن تـوجـد فـي أرسـطو ، الـفیزیـاء ، المجـلد 9 ، یـمكن أن تـوجـد مـترجـمة ألي لـغة تـقریـبا . مـوقـع 65.
classics.mit.edu/Aristotle/physics.6.vi.html یـعطي نـسخة عـلى اإلنـترنـت بـاإلنجـلیزیـة . مسـتشهد بـه 

في الصفحة 520	&	83 . 

أنظــر مثال W.T.NORFLEET	&	KUMAR	V.	K. قــضایــا ســماحــیة الــتسارع البشــري بــعد رحــالت الــفضاء 66.
الـطویـلة ، مـذكـرة نـاسـا الـفنیة 104753 ، صـفحة 55-1 ، 1999 . مـتوفـر فـي ntrs.nasa.gov  مسـتشهد بـه فـي 

الصفحة 85  .	

عـلم الـمعانـي  یـمكن أن یـكون مـوضـوعـا رائـعا مـثال عـندمـا اكـتشف الـبحث أصـل الـكلمة األلـمانـیة Weib ( امـرأة 67.
مـرتـبطة بـاإلنجـلیزیـة بـكلمة wife ) وقـد اكـتشف عـن طـریـق بـضع نـصوص فـي الـتوكـاریـة – لـغة هـندو أوربـیة 
مـنقرضـة مـن مـنطقة داخـل الـصین الحـدیـثة – أنـها تـعني أصـال " عـار " وقـد اسـتخدمـت مـن أجـل الـمنطقة الـتناسـلیة 
لـألنـثى فـي تـعبیر یـعني " مـكان الـعار " . مـع الـزمـن أصـبح الـتعبیر یـعني الـنساء بـشكل عـام ، بـینما اخـتصر 
لـلمصطلح الـثانـي فـقط  . وهـذا االرتـباط اكـتشف مـن قـبل عـالـم الـلغویـات SCHMIDT	T.	KLAUS و هـو یشـرح 
طـریـقة خـاصـة لـماذا لیسـت الـكلمة مـؤنـثة بـل حـیادیـة أي لـماذا تسـتخدم أداة 'das	'	 بـدال مـن 'die	' . جـولـیا 

سیمون ، اتصال خاص .   

عـلم الـمعانـي یـمكن أیـضا أن یـكون بسـیطا و مـتعة سهـلة ، مـثال عـندمـا یـكتشف الـمرء فـي قـامـوس أوكـسفور اإلنجـلیزي أن " 
شـهادة " و " خـصیة " لـهامـا نـفس األصـل فـي الـحقیقة فـي الـالتـینیة نـفس الـكلمة 'tescs	' تسـتخدم لـكال الـمعنیین . مسـتشهد بـه 

في الصفحة 101	&	86 . 

	J.T.ARMSTRONG	,	D.J.HUNTER,	K.J.IHONSON	&	D. 68 – عـــرض آلخـــر الـــتطورات مـــعطى مـــن قـــبل
MOZURKEWICH ، الـقیاس الـتداخـلي الـبصري لـلنجوم فـي 1990s ، الـفیزیـاء الـیوم ، صـفحة 49-42 . أكـثر مـن 100	 

قطر نجمي معروفة الیوم في 1995 . العدید من األدوات القویة تم التخطیط لها . مستشهد به في الصفحة 88  



69 - كـتاب الـبیولـوجـیا الـجید حـلو الـنمو HART	H.	NATHAN	&	HOPPER	F.	ARTHUR	 أسـس الـتطور الـحیوانـي ، 
مطبعة جامعة أكسفورد ، 2006 ، مستشهد به في الصفحة 89 . 

70- هـذا مـناقـش كـمثال فـي C.L.STONG الـعالـم الـهاوي – كـیفیة تـغذیـة الـطاقـة الكهـربـائـیة لشـيء یـدور ، الـعلوم األمـریـكیة ، 
صـفحة 125-120 ،كـانـون األول 1975 . أیـضا یـناقـش كـیفیة صـنع صـورة سـاكـنة مـن شـيء یـدور بـبساطـة بـاسـتخدام بـضع 
مـواشـیر ، هـذا مـا یـعرف بـمواشـیر دوف . األمـثلة األخـرى لـربـط شـيء مـا لـجسم دوار مـعطاة مـن قـبل RIFFLIN	E. ، بـعض 
اآللـیات الـمرتـبطة بـخیوط دیـراك ، المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء 47 ، صـفحة ، صـفحة 381-	379 ، 1979 . مسـتشهد بـه فـي 

الصفحة 89 . 

YOUNG -71	.	A	JAMES ، العشـب الـطیار هـو فـي الـحقیقة نـادر تـمامـا ، مـا عـدا فـي أفـالم الـغرب األمـریـكیة حـیث كـل 
المخرجین یشعرون بأنهم ملزمین بإعطاء شكل خاص . مستشهد به في الصفحة 90 . 

72- الـكتاب الـكالسـیكي حـول الـموضـوع هـو لـ GRAY	JAMES			 تحـرك الـحیوان ، فـایـدنـفیلد و نـیكلوسـون 1968 ، 
مستشهد به في الصفحة 90  

73- حـول decemspinosa	N.	 أنـظر R.L.CALDWELL		 ، شـكل فـریـد للحـركـة فـي فـمویـات األرجـل – الـشقلبة للخـلق ، 
الـطبیعة 282 ، صـفحة 73-71 ، 1979 و CLADWELL	R.	&	M.WONG	,	K.EARLS	,	FULL	R. الحـركـة مـثل دوالب 
؟ الطبیعة 365 ، صفحة 495 ، 1993 . حول الیساریع المتدحرجة ،أنظر   J.BRACKENBURY ، كینماتیك الیساریع 

الـطبیعة 330 ، صـفحة 453 ، 1997 ، و J.BRACKENBURY	 الحـركـة السـریـعة فـي الـیساریـع ، مجـلة فـیزیـولـوجـیا 
الحشــــرات 45 ، صــــفحة 533	-525 ، 1999 . مــــزیــــد مــــن الــــصور حــــول األرجــــل یــــمكن أن تــــوجــــد فــــي 

rjf9.biol.berkeley.edu/twiki/bin/view/PolyPEDAL/LabPhotographs . مستشهد به في الصفحة 90 

74 – تحـرك الـعناكـب مـن أنـواع villosus	Cebrennus قـد وصـفت مـن قـبل Rechenberg	Ingo مـن بـرلـین . أنـظر 
الفیدیو في www.youtube.com/watch?v=Aayb_h31RyQ	 . مستشهد به في الصفحة 90 . 

75 – أول الـتجارب تـثبت دوران السـیاط كـانـت مـن قـبل M.I.SIMON	&	SILVERMAN	M. ، دوران السـیاط و آلـیة 
الحـركـة الـبكتیریـة ، الـطبیعة 249 ، صـفحة 74-73 ، 1974 . مـن أجـل بـعض الـصور الجـمیلة للجـزیـئات الـموجـودة أنـظر 
,	NAMBA	 اآللـة الـبیولـوجـیة الجـزیـئیة : المحـرك الـسوطـي الـبكتیري و الـفتیلة / الـخیط ، ویـر 168 ، صـفحة 189-193 ، 
1993 ، أو الــموقــع mailmag/2004/011a.html	www.nanonet.go.jp/english/ . الــرقــم الــقیاســي الــعالــمي 
	Y.	MAGARIYAMA	,	S.	SUGIYAMA	,	K. دورة بــالــثانــیة مسجــل مــن قــبل 	الــحالــي لســرعــة الــدوران هــو 1700
KUDO	S.	&	Y.IMAE	,	KAWAGISHI	I.	,	MAKEKAWA	Y.	,	MURAMOTO دوران السـیاط السـریـع جـدا ، الـطبیعة 

371 ، صفحة 752  ، 1994 . 

الـمزیـد عـن الـبكتریـا یـمكن تـعلمه مـن DUSENBERY	DAVID ، الـحیاة عـلى المسـتوى الـصغیر ، الـمكتبة الـعلمیة األمـریـكیة 
1996 . مستشهد به في الصفحة 92	

al. -76	&	CHEN	S. الـتنوع الـبنیوي لمحـركـات السـیاط الـبكتیریـة ،مجـلة EMBO ، 30 صـفحة 2972-2981 ، 2011 
أیضا على اإلنترنت emboj.embopress.org/content/30/14/2972 . مستشهد به في الصفحة 92  

LOHSE – 77	D.	&	S.HILGENFELDT	,	M.P.BRENNER ، اإلضــاءة الــصوتــیة ، مــراجــع الــفیزیــاء الحــدیــثة 74 ، 
صفحة 484-425 ، 2002 . مستشهد به في الصفحة 96 

S.J.PUTTERMAN – 78	&	B.P.BARBER	,	K.R.WEININGER	 قــیاســات تشــتت مــي الــنبضي لــتقوض الــفقاعــة 
الصوتیة المضیئة ، رسائل المراجعة الفیزیائیة 78 ، صفحة 1802-1799 ، 1997 . مستشهد في الصفحة 96 . 

   79- فـي الـظالل ، أنـظر الـنص الـشائـع الـرائـع مـن قـبل CASATI	ROBERTO ، اكـتشاف الـظالل –  مـن أفـالطـون إلـى 
غالیلیو ، تاریخ اللغز الذي أذهل العقول العظمیة للبشریة . 

، أوسكار موندادوري 2000 ، و موقعه الواقع .org	www.shadowes	 : مستشهد به في الصفحة 98 .  

http://www.youtube.com/watch?v=Aayb_h31RyQ


80- هـناك أیـضا كـتاب جـمیل لـ FARRANT	PENELOPE ، الـلون فـي الـطبیعة ، بـالنـدفـورد ، 1997 / مسـتشهد بـه فـي 
الصفحة 98 . 

81- قوانین فیزیاء الكرتون یمكن أن توجد بسهولة باستخدام أي محرك بحث على اإلنترنت . مستشهد به في الصفحة 98  

82 – مـن أجـل عـرض فـضولـي لخـدع مسـتخدمـة فـي السـینما و الـتلفزیـون ، الـتي تـؤدي لـبعض السـلوك الـغریـب لـلصور 
الـمذكـورة أعـاله ، مـعطى فـي WILKIE	BERNARD	 تـقنیة الـتأثـیرات الـخاصـة فـي الـتلفزیـون ، مـطبعة فـوكـال ، 1993               
و كـتبه األخـرى ، أو فـي مجـلة سـینفلیكس . حـول تـقنیات السـینما الـرقـمیة أنـظر SLANSKY	C.	PETER محـرر ، األفـالم 

الرقمیة ، السینما الرقمیة ، مطبعة UVK	 ، 2004 /. مستشهد به في الصفحة 99 .  

AETIUS -83	 آراء ، XXIII	,	I ،3 . أنــظر DUMONT	PAUL	–	JEAN مــدارس مــا قــبل ســقراط ، فــولــیو إســیس ، 
غالیمار ، صفحة 426 ، 1991 . مستشهد به في الصفحة 99 

FUMAGALLI -84	GUISEPPE ، مـاذا قـال ؟ هـویـبلي ، 1983 . و هـي مـن بـابـا اإلسـكندریـة أوبـوس سـیناجـوج ، كـتاب 
VIII ، 19 . مستشهد به في الصفحة 236	&	100  

en.wikipedia.org/wiki/ و األكـــثر ریـــبة www.straightdope.com/classics/a5_262.html 85 – أنـــظر
Guillocne . مستشهد به في الصفحة 102 . 

86 – أنـظر بـحث مـسار الـتوقـف مـن قـبل DISESSA	A. تـدفـق كـمیة الحـركـة كـتصور بـدیـل فـي الـمیكانـیك األولـي 48 ، 
صـفحة 365 ، 1980 و DISESSA	A.	 : األخـطاء " تـدفـق كـمیة الحـركـة كـتصور بـدیـل فـي الـمیكانـیك األولـي ( المجـلة 
األمــریــكیة لــلفیزیــاء 48 ، صــفحة 365 ( 1980) ) . 48 ، صــفحة 784 ، 1980 . أیــضا الــكتاب الــمجانــي الــرائــع لـ 
HERRMAN	FRIEDRICH ، مـقرر فـیزیـاء كـارلـزوره  ، یـوضـح هـذه الـنقطة بـشكل واسـع ، أنـظر الـمرجـع 2 . مسـتشهد بـه 

في الصفحات 503	&	230	,	227	,	108 . 

87 – مـن أجـل دور و كـیمیاء األدیـنوزیـن ثـالثـي الـفوسـفات (ATP	) فـي الـخالیـا و فـي الـكائـنات الـحیة أنـظر أي كـتاب 
كـیمیاء ، أو ابـحث عـلى االنـترنـت . إن كـسف اآللـیات حـول ATP أعـطى جـائـزة نـوبـل بـالـكیمیاء فـي 1978 و فـي 1997 . 

مستشهد به 109 .   

88 – صـورة لهـذه الـساعـة الـفریـدة یـمكن أن تـوجـد فـي مـقالـة لـ  GARRETT	A. ، الحـركـة األبـدیـة – االنـفعال الـلذیـذ ، عـالـم 
الفیزیاء   صفحة 26-23 ، كانون األول 1900 . مستشهد به في الصفحة 110 . 

	ESGER	BRUNNER	.	Het	ongelijk	von	Newton	–	het	kleibakexperiment	van's	Gravesande -89
natuurkunde	voor	cjdschris	Nederland	,	nagespeld	 صـفحة 96-95 ، آذار 2012 . الـبحث یـحتوي صـور 

لطبعات الطین . مستشهد به في الصفحة 111 .  

90- دراسـة مسـتوفـیة تـقدر أن اسـتهالك الـطاقـة الـعالـمي الـكلي فـي 2000 سـیكون EJ	500	 . وزارة الـطاقـة األمـریـكیة تـقدر 
أن هـذا حـوالـي EJ	416 . و نـحن نـأخـذ الـقیمة الـدنـیا هـنا . الـمناقـشة و التحـلیل السـتخدام الكهـربـاء ( EJ	14 ) و أشـكال الـطاقـة 
األخـرى مـع الـتغیرات لـكل بـلد یـمكن إیـجادهـا فـي BENKA	S. ، تحـدي الـطاقـة ، الـفیزیـاء الـیوم 55 ، صـفحة 38-39	 ، 
نـیسان 2002 و فـي M.A.KENDERDINE	&	MONTIZ	E.J. ، تـحقیق تحـدیـات الـطاقـة : الـتكنولـوجـیا و السـیاسـة ، الـفیزیـاء 

الیوم ، صفحة    55 ، صفحة 46-40	 ، نیسان 2002  . مستشهد به في الصفحات 114	&	113  

A.KLEIDON -91	&	F.GANS	,	L.M.MILLER تـقدیـر قـابـلیة اسـتخالص اسـتطاعـة الـریـح الـعامـة الـعظمى و السـطحیة 
األرضـیة و الـنتائـج الـمناخـیة الـمرتـبطة بـها ، دیـنامـیك الجـمل األرضـیة 	2 ، صـفحة 12-1 ، 2011 . مسـتشهد بـه فـي الـصفحة 

  . 114

92- مـن أجـل مـراجـعة ، أنـظر الـبحث مـن قـبل H.G.HERTZ	&	J.F.MULLIGAN ، مـحاضـرة غـیر مـنشورة مـن قـبل 
هـایـنریـش هـرتـز : حـول تـوازن الـطاقـة لـألرض ، المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء 65  ، صـفحة 45-36 ، 1997 . مسـتشهد فـي 

الصفحة 114 .  

http://www.straightdope.com/classics/a5_262.html


93- مـن أجـل صـورة جـمیلة لهـذا الـعمل الـماكـر أنـظر غـالف المجـلة و الـمقال لـ DARIUS	J. قـصة قـطة سـاقـطة ، الـطبیعة 
308 صفحة 1984,	109 . مستشهد به في الصفحة 120 .  

SHARMA – 94	L.	NATTHI	 ، مـالحـظ جـدیـدة حـول حـركـة الـدحـرجـة ، المجـلة األوربـیة لـلفیزیـاء 17، صـفحة 353-356 
، 1996 : مستشهد به على الصفحة 121 . 

SINGH – 95	C. عـندمـا یفشـل الحـدس الـفیزیـائـي المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء 70 ، صـفحة 1103-1109 ، 2002	 : 
مستشهد به في الصفحة 121  

	ROBERT 96 – هـناك مـراجـع كـثیرة حـول المشـي . مـن بـین الـكتب حـول الـموضـوع ، فـإن الـمقدمـات الـمعروفـة جـیدا هـي
ALEXANDER	MCNEILL	 دراســة الــبیومــیكانــیك : الــحیوانــات فــي الحــركــة ، الــمكتبة الــعلمیة األمــریــكیة  ، 1992 ،                 
و VOGEL	STEVEN ، الـبیومـكانـیك الـمقارن – عـالـم الـحیاة الـفیزیـائـي ، مـطبعة جـامـعة بـرنسـتون ، 2003 ، مسـتشهد بـه فـي 

الصفحة 122  

GRACOVETSKY – 97	SERGE المحـرك الـفقاري ، مـطبعة سـبرینجـر ، 1990 . اآلن أیـضا یـعرف بـأن المشـیة البشـریـة 
هـي عـشوائـیة . هـذا مشـروح مـن قـبل PERC	M. دیـنامـیك المشـیة البشـریـة ، المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء 26  ، صـفحة 
	WERNER 534-525 ، 2005 . حــول فــیزیــاء المشــي و الجــري ، أنــظر أیــضا الــفصول الــموافــقة فــي كــتاب رائــع لـ
GRUBER ، ال یـعقل  بـشكل بسـیط  ،  بسـیط بـشكل ال یـعقل  : الـفیزیـاء الـیومـیة ، Heyne ، 2006 . مسـتشهد بـه فـي 

الصفحة 122 . 

 T.J.SLUCKIN – 98	&	LLOBERA	M. ، التحـرك بـشكل منكسـر : تـطلعات نـظریـة حـول اسـتراتـیجیات التسـلق ، مجـلة 
البیولوجیا النظریة 249 ، صفحة 217-206 ، 2007	 . مستشهد به في الصفحة 125 . 

99- هـذا الـوصـف لـلحیاة و الـموت یـعرف بـمفهوم الـنظرة االسـتقالبـیة األعـظمیة . أنـظر الـتفاصـیل فـي مـكتبتك الـمفضلة . 
الـعبارة الـمختلفة  هـي الـتي أعـطیت مـن قـبل YA.AZBEL	M. ، الـقیاس الـبیولـوجـي الـعام و األخـالق ، مـداوالت األكـادیـمیة 
الـوطـنیة فـي الـوالیـات المتحـدة األمـریـكیة 91 ، صـفحة 12457	-12453 ، 1994 . هـو یشـرح أن كـل ذرة فـي الـكائـن الـحي 

تستهلك في المتوسط عشرین جزيء أكسجین في دورة حیاتها . مستشهد به في الصفحة 125 . 

MACDOUGAL -100	DUNCAN	 ، فـرضـیة مـتعلقة بـمادة الـروح مـع الـدلـیل التجـریـبي عـلى مـثل هـذه الـمادة ، الـطب 
األمـریـكي 2 ، صـفحة 243-240 ، نـیسان 1907 و MACDOUGAL	DUNCAN	 ، فـرضـیة مـتعلقة بـمادة الـروح مـع 
الـدلـیل التجـریـبي عـلى مـثل هـذه الـمادة ، الـطب األمـریـكي 2 ، صـفحة 397-395 ، نـیسان 1907   . قـراءة الـبحثین تـبین أن 

المؤلف لدیه القلیل من الممارسة في تنفیذ قیاسات الوزن و الزمن الموثوقة . مستشهد به في الصفحة 126 . 

101 – قـصة تـوقـع الـرولـیت الـجیدة مـن 1970s یـقصها BASS	A.	THOMAS ، الـفطیرة اإلیـدیـومـونـیة أیـضا نشـر تـحت 
	EDWARD عـنوان  الـكازیـنو الـنیوتـونـي ، أعـیدت الـطباعـة ، 2000 . إن عـرضـا حـتى عـام 1998 مـعطى فـي بـحث

 ( ISWC	1998 ) اختراع أول حاسب محمول ، مداوالت الملتقى الدولي الثاني حول الحواسب المحمولة ، O.THORP

20-19 تشـریـن األول 1998 ، بیتسـبورغ ، بنسـلفانـیا ، الـوالیـات المتحـدة ( IEEE جـمعیة الـحاسـوب ) صـفحة 4-8 ، 1998 
 . csdl.computer.org/comp/proceedings/iswc/1998/9074/00/9074toc.htm قــــابــــل للتحــــمیل مــــن

مستشهد به في الصفحة 127 . 

 JOSEF	ZWECK 102 -  هـذا و الـعدیـد مـن الـمفاجـآت الـفیزیـائـیة األخـرى مـوصـوفـة فـي نـص مـحاضـرة جـمیلة مـن قـبل
الـفیزیـاء فـي الـحیاة الـیومـیة ، مـالحـظات مـحاضـراتـه أقـیمت فـي 1999/2000	 فـي جـامـعة ریجینسـبورغ . مسـتشهد بـه فـي 

الصفحة 131	&127 . 

103 – تـوازن الـسفن ، مـهم جـدا فـي مـعدیـات السـیارات ، وهـو جـزء مـمتع مـن بـناء الـسفن ، مـقدمـة عـن ذلـك أعـطیت مـن قـبل 
EULER	LEONHARD	 ، العلوم البحریة 1749 . مستشهد به في الصفحة 129 . 

HEATH -104	THOMAS أریسـتاركـوس مـن سـامـوس – كـوبـرنـیكوس الـقدیـم ، دوفـر 1981 أعـید طـباعـته مـن اإلصـدار 
األصـلي 1913 . مـعاهـدة أریسـتاركـوس مـعطاة بـالـیونـانـیة و اإلنجـلیزیـة . كـان  أریسـتاركـوس أول مـن مـقترح لـنظام مـركـزیـة 



الـشمس . و قـد قـاس أریسـتاركـوس طـول الـیوم ( فـي الـحقیقة بتحـدیـد عـدد األیـام بـالـسنة ) إلـى إحـكام مـدهـش ألقـل مـن ثـانـیة 
واحـدة . و هـذا الـكتاب الـممتاز أیـضا یـعطي عـرض عـن عـلم الـفلك اإلغـریـقي قـبل أریسـتاركـوس و مشـروح بـالـتفصیل مـن 
أجـل كـل مـفكر یـونـانـي . إن نـص أریسـتاركـوس أیـضا أعـید طـبعه فـي ARISTARCHUS ، حـول الـحجوم و مـسافـات الـشمس و 
الـقمر  تـقریـبا BCE	280 فـي CROWE	J.	MICHAEL	 ، نـظریـات مـن الـقدیـم إلـى ثـورة كـوبـرنـیكوس ، دوفـر 1990	 ، 

خاصة في الصفحة 29-27 . مستشهد به في الصفحة 135	

 GOSTIAUX -105	L.	&	GERKEMA	T. ، تـاریـخ مـختصر لـقوة كـوریـولـیس ، أخـبار الـفیزیـاء األوربـیة 43 ، صـفحة 
17-14 ، 2012 . مستشهد به في الصفحة 138  

                                           techtv.mit.edu/videos/3722 106- أنــــظـر مــــثـال الــــفـیـدیــــوهــــات حــــول أثــــر كــــوریــــولــــیـس فــــي
و  techtv.mit.edu/videos/3714 أو ابحث عن فیدیوهات على youtube.com / مستشهد به في الصفحة 139 

107 – تـأثـیر أثـر كـوریـولـیس عـلى الـجبال الجـلیدیـة درس بـشكل أكـبر مـن قـبل الـفیزیـائـي الـذي تـحول إلـى بـاحـث فـي 
الـمحیطات ولـفریـد إكـمان (ولـد فـي اسـتوكـهولـم 1874 و تـوفـي فـي غـوسـتاد 1954	) و الـموضـوع اقـترح مـن قـبل المسـتكشف 
الـكبیر Nansen	Fridtjof الـذي أیـضا قـام بـأول قـیاسـات . و فـي تـقدیـر لـه یتحـدث الـمرء  عـن طـبقة إكـمان ، نـقل إكـمان و 
حـلزونـات إكـمان . أي نـص حـول عـلم الـمحیطات أو الـجغرافـیا الـفیزیـائـیة سـیعطي مـزیـد مـن الـتفاصـیل حـولـها . مسـتشهد بـه فـي 

الصفحة 139	 . 

 EDWARD	A	.	DESLOGE فـي اإلطـار الـدوار مـعطى مـن قـبل a	=	-2ω	x	v 108 – عـرض لـتأثـیرات تـسارع كـوریـولـیس
الـمیكانـیك الـكالسـیكي ، المجـلد 1 ، جـون ویـلي و أوالده ، 1982 . حـتى مـا یـعرف بجـریـان الخـلیج ، تـیار الـماء الـدافـئ 

المتدفق من الكاریبي إلى بحر الشمال یتأثر بها . مستشهد بها في الصفحة 139	

 109- الـمنشور األصـلي هـو لـ A.H.SHAPIRO ، دوامـة حـوض الحـمام ، الـطبیعة 196 ، صـفحة 1080-1081 ، 1962 
وقـد أنـتج أیـضا فـیلمین عـن التجـربـة . التجـربـة كـررن عـدة مـرات فـي نـصف الـكرة الـجنوبـي  و الـشمالـي حـیث یـصرف الـماء 
بـاتـجاه عـقارب الـساعـة ، و أول اخـتبار فـي نـصف الـكرة الـجنوبـي كـان مـن قـبل .al	&	L.M.TREFETHEN دوامـة حـوض 
الحـمام فـي نـصف الـكرة الـجنوبـي  ، الـطبیعة 201 ، صـفحة 1085-1084 ، 1965 . قـائـمة الـمراجـع الـكامـلة تـوجـد فـي  

رسائل للمحرر للمجلة األمریكیة للفیزیاء 62 ، صفحة 1994	,1063 . مستشهد به في الصفحة 140		

110 – الخـدع مشـروحـة مـن قـبل CRANE	RICHARD	H.		 ، نـواس فـوكـو الـقصیر : طـریـقة إلزالـة الـتقدم الـناتـج عـن 
 ،  		H.	RICHARD	CRANE ,1006-1004 . وبـشكل خـاص فـي	الـتفلطح ، المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء 49 ، صـفحة 1981
سـاع الـحائـط لـنواس فـوكـو ، المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء 62 ، صـفحة 	1993	,39-33. أیـضا نـواس فـوكـو كـان مـوضـوع 
أطــــروحــــة ONNES	KA,ERLING	aarde ، HEIKE	der	aswenteling	der	bewijzen	Nieuwe ، جــــامــــعـة 

جرونینجن ،  مستشهد به في الصفحة 140	 . 

111- الـمرجـع هـو J.G.HAGEN دوران األرض : مـیكانـیكها الـمتوقـع الـقدیـم و الجـدیـد ، المجـلة الـفلكیة فـاتـیكانـا الـثانـیة . رومـا 
1910 . تجـربـته نشـرت بـشكل  J.G.HAGEN كـیف تـبین آلـة أتـوود دوران األرض حـتى بـشكل كـمي ، الـمؤتـمر الـدولـي 

للریاضیات ، آب 1912 . مستشهد به في الصفحة 141	 . 

112- األبـحاث األصـلیة هـي A.H.COMPTON طـریـقة مـخبریـة إلظـهار دوران األرض ، الـعلوم 37 ، صـفحة 803-806	
A.H.COMPTON 1913	, مراقبة األرض تدور ، ملحق العلوم األمریكیة رقم 2047 ، صفحة 196-197 ، 1915	

 و A.H.COMPTON تحـدیـد خـط الـعرض و طـول الـیوم الـسمتقل عـن الـمراقـبات الـفلكیة ، مجـلة الـمراجـعة الـفیزیـائـیة                    
( السلسلة الثانیة )   5 ، صفحة 117-109 ، 1915 ، استشهد به في الصفحة 141 . 

113- حـلقة G فـي Wedzel هـي مـحكمة بـدقـة أقـل مـن 8-10  الـتي كـشفت حـركـة الـقطبین . مـن أجـل الـتفاصـیل أنـظر 
	K.U.SCHREIBER	 ,	 A.	 VELIKOSELTSEV	 ,	 M.	 ROTHMACHER	 ,	 T.	 KLUEGEL	 ,	 G.E.	 STEADMAN	 &



D.L.WILTSHIRE الـقیاس الـمباشـر لحـركـة الـقطب الـنهاریـة بـواسـطة جـیروسـكوبـاتـت لـیزریـة حـلقیة ، مجـلة أبـحاث 
	T.	KLÜGEL	,	W.	SCHLÜTER	,	U.CHREIBER 109 ، صـفحة 06405 ، 2004 ، مـراجـعة لـلمقالـة فـي	B الـجیوفـیزیـاء
M.SCHNEIDER	&	 ،الـلیزر ذو الحـلقة الـكبیرة فـي الـمراقـبة المسـتمرة لـدوران األرض ، مجـلة مـن أجـل طـرق الـقیاس 

130 ، صفحة 108-99 ، شباط 2005 . استشهد به في الصفحة 142 . 

G.E.STEDMAN -114	&	H.R.BILGER	,	ANDERSON	R. ، تـأثـیر سـاغـناك : قـرن مـن مـقایـیس الـتداخـل الـدوارة 
لألرض ، المجلة األمریكیة للفیزیاء 62 ، صفحة 975-985 ،1994 

أنـظر أیـضا الـبحث الـواضـح و الـشامـل لـ G.E.STEDMAN اخـتبارات الـلیزر الحـلقي لـلفیزیـاء الـساسـیة و الـجیوفـیزیـاء ، 
تقاریر عن التقدم في الفیزیاء 60 ، صفحة 688	–	615 ، 1997 . استشهد به في الصفحة 144 . 

115- حـول طـول الـیوم ، أنـظر الـموقـع maia.usno.navy.mil أو الـكتب لـ LAMBECK	K. ، دوران األرض الـمتغیر : 
أسـباب جـیوفـیزیـائـیة و نـتائـج مـطبعة جـامـعة كـامـبریـدج ، 1980 و لـ &G.F.MACDONALD	W.H.MUNK دوران 
 . www.wedzell.ifag.de األرض ، مـطبعة جـامـعة كـامـبریـدج ، 1960 . مـن أجـل تجـربـة الـلیزر الحـلقي الحـدیـثة أنـظر

مستشهد بها في الصفحة 200	

H.BUCKA -116	 بـحث فـي مـحاضـرتـین بسـیطتین فـي إثـبات دوران األرض ، مجـلة الـفیزیـاء 126 ، صـفحة 98-105، 
1949	 و  H.BUCKA	 بـحث فـي مـحاضـرتـین بسـیطتین فـي إثـبات دوران األرض ، الجـزء الـثانـي ، مجـلة الـفیزیـاء 128 ، 

صفحة 107-104، 1950 . استشهد بها في الصفحة 145  

 C.P.SONETT	,	E.P.KVALE	,	A.ZAKHARIAN	,	M.A.CHAN	&	T.M.DEMKO 117 – مـثال عـلى الـبیانـات مـن قـبل
، الـمد و الجـزء الـمتأخـر فـي عـصر الـبروتـیوزوي  و الـبالـیوزوي  ، تـراجـع الـقمر ودوران األرض ، الـعلوم 273 ، صـفحة 
104-100 ، الـخامـس مـن تـموز 1996 . لـقد اسـتنتجوا مـن تحـلیل تـرسـیب الـمد و الجـزر أن األیـام كـانـت فـقط بـطول  18-19 
سـاعـة فـي الـعصر  الـبالـیوزوي   أي مـنذ 900 مـلیون سـنة مـضت ، و قـد افـترضـوا أن الـسنة كـانـت بـطول  31 مـلیون ثـانـیة 
مــن ذلــك الــوقــت حــتى الــیوم . أنــظر أیــضا M.A.CHAN	&	C.P.SONETT	، دیــنامــیك األرض – الــقمر فــي الــعصر 
الـنیوبـرتـیوزوي ، إعـادة دراسـة لـصفائـح الـمد و الجـزر لـوادي كـوتـن وود الـكبیر فـي 900MA  ، رسـائـل الـبحث الـجیوفـیزیـائـي  
25 ، صـفحة 542-539 ، 1998 . التحـدیـد اآلخـر تـم مـن قـبل G.E.WILLIAMS		 ، رواسـب الـمد و الجـزء و الـرواسـب 
الجـلیدیـة مـا قـبل الـكامـبري : نـتائـج دیـنامـیك األرض – الـقمر مـا قـبل الـكامـبري و الـمناخ الـباالیـوي ، الـجیولـوجـیا الـرسـوبـیة 
120 ، صـفحة 74-55 ، 1998 . بـاسـتخدام الـتشكیل الـجیولـوجـي الـذي یـعرف بـاإلیـقاعـات الـمدیـة و الجـزریـة فـقد اسـتنتج أنـه 
مـن حـوالـي سـتمائـة مـلیون سـنة مـضت كـان هـناك ثـالثـة عشـر شهـرا فـي الـسنة و یـوم و إثـنان و عشـریـن سـاعـة . مسـتشهد بـه 

في الصفحة 145 . 

118- مـن أجـل قـصة هـذا التجـمیع لـلتاریـخ و الـفلك أنـظر STEPHENSON	RICHARD	 ، الـكسوفـات الـتاریـخیة و دوران 
األرض . مطبعة جامعة كامبریدج  ، صفحة 1996 . مستشهد به في الصفحة 146 . 

B.F.CHAO -119 تـغیرات دوران األرض الـمثارة بـواسـطة الـسوائـل الـجیوفـیزیـائـیة ، 2004	IVS ، مـداوالت االجـتماع 
العام / الصفحات 46-38 .  مستشهد به في الصفحة 146 . 

120- حــول الــدوران و تــاریــخ المجــموعــة الشمســیة  أنــظر BRUSH	S. نــظریــات أصــل المجــموعــة الشمســیة  
1985-1956،مراجعات الفیزیاء الحدیثة  62 ، صفحة 112-43 ، 1990 . مستشهد به في الصفحة 146 . 

121- مـوقـع hpiers.obspm.fr/eop-pc یـبین حـركـة مـحور األرض خـالل العشـرة سـنوات الـماضـیة . خـدمـة خـط 
الـعرض الـدولـیة الـمؤسـسة مـن قـبل Küstner	 ، هـي اآلن جـزء مـن خـدمـة دوران األرض الـدولـیة ، مـزیـد مـن الـمعلومـات 
یـمكن إیـجادهـا فـي مـوقـع www.iers.org . آخـر فـكرة هـي أن ثـلثي الـمركـبة الـدائـریـة للحـركـة الـقطبیة الـتي فـي الـوالیـات 

http://www.wettzell.ifag.de


المتحـدة تـعرف بـتمایـل تـشانـدلـر بـاسـم الـشخص الـذي نسـب لـنفسه االكـتشاف الـذي تـم مـن قـبل Küstner	  و هـو نـاتـج عـن 
تـذبـذبـات ضـغط الـمحیط فـي قـعر الـمحیطات و الـثلث نـاتـج عـن تـغیرات الـضغط فـي الـغالف الـجوي لـألرض  . هـذا مشـروح 
مـن قـبل R.S.GROSS إثـارة تـمایـل تـشانـدلـر ، رسـائـل  الـفیزیـاء الـجیوفـیزیـائـیة  27 ، صـفحة 2329-2332 ، 2000 . 

مستشهد به في الصفحة 147 . 

V.DEHANT -122	&	C.BIZOUARD	,	S.B.LAMBERT الـتغیرات السـریـعة فـي الحـركـة الـقطبیة خـالل مـوسـم شـتاء 
2006-2005 ، رسائل األبحاث الجیوفیزیائیة 33 ، صفحة LI3303 ، 2006 . مستشهد به في الصفحة 147 . 

 ، 	KLAUS	ROHNBACH 123- مـن أجـل مـزیـد مـن الـمعلومـات حـول ألـفریـد فـیجنر ، أنـظر الـنص ( البسـیط) مـن قـبل 	
ألـفریـد فـیجنر – بـاحـث فـي الـقارات المتحـركـة ، مـطبعة فـرایـس جـایسـتیس لـیبن 1993 ، حـول تـكتونـیات الـصفائـح ، أنـظر 
                     www.geo.ed.ac.uk/quakexe/quaks حـــول الـــزالزل ، أنـــظر مـــوقـــعي .  	www.scotese.com  مـــوقـــع
 www.dartmouth.edu/~colcano و 	www.wr.usgs.gov أنــــظر مــــوقــــعي . www.iris.edu/sesmon و

لمعلومات عن البراكین. مستشهد به في صفحة 150 . 

al. – 124	&	JOUZEL	J. الــتغیر الــمناخــي الــمداري و األلــفوي خــالل آخــر 800,000 ســنة ، الــعلوم 317 ، صــفحة 
	J.D.JAYS,	J.IMRIE	& 796-793 ، 2007 ،یـأخـذ الـبیانـات مـن تـراكـیز الـنظائـر الـمشعة فـي نـوى الجـلید . عـلى عـكس
N.J.SAHCKLETON تـغیرات فـي مـدار األرض : صـانـع مـدى الـعصور الجـلیدیـة ، الـعلوم 194 ، صـفحة 1121-1132 ، 
1976 ،یـؤكـد  الـترابـط مـع الـبارمـترات الـمداریـة بـواسـطة الـحفر حـرفـیا فـي الـطین الـذي یـكتشف الـمحیط فـي أمـاكـن مـعینة . 
الحـظ أن الـموقـع مـليء بـالـمعلومـات عـن الـعصور الجـلیدیـة . فـقط أنـظر فـي مـیلكانـوفـیتش فـي محـرك الـبحث . مسـتشهد بـه فـي 

الصفحة 154	&153 . 

 J.LARSEN -125	&	HUMPHREYS	R.	 مـسافـة الـشمس أعـلى مـن المسـتوي المجـري ، المجـلة الـفلكیة 110 ، صـفحة 
2188-2183 ، 1995 . مستشهد به في الصفحة 153 . 

M.WHITE – 126	&	M.S.TURNER	,	C.L.BENNET الـرقـیم الـكونـي ، الـفیزیـاء الـیوم 50 ، صـفحة 38-32 ، تشـریـن 
الثاني  1997 . مستشهد به في الصفحة 155 . 

127 – الموقع www.geoffreylandis.com/vacuum.html یعطي وصف لما یحدث . أنظر أیضا المواقع  

imagine.gsfc.nasa.gov/docs/ask_astro/answers/ ، www.geoffreylandis.com/ebullism.html
html.970603 . كلها تعطي تفاصیل عن تأثیرات الخالء على البشر . مستشهد به في الصفحة 161 .	

R.MCN.ALEXANDER -128	 تـصمیم الـساق و تـقنیة الـقفز للبشـر ، فـقاریـات أخـرى و حشـرات ، الـدراسـات الـفلسفیة 
للجمعیة الملكیة في لندن B347 ، صفحة 249-235 ، 1995 . مستشهد به في الصفحة 169 . 

T.A.MCMAHON -129	&	J.W.GLASHEEN	 ، نـموذج هـیدرودیـنامـیكي فـي سحـلیة بـازیـلیسك ، الـطبیعة 380 ، صـفحة 
342-340 . مـن أجـل صـور أنـظر أیـضا الـعالـم الجـدیـد ، صـفحة 18 ، 30 آذار 1996 ، أو الـعلوم األمـریـكیة صـفحة 
rjf2.biol.berkeley.edu/Full_Lab/FL_Personnel/J_Glasheen/  49-48 ، أیــلول 1997 أو مــوقــع الــمؤلــف

 . J_Glasheen.html

العدید من طیور الشاطئ أیضا لها المقدرة على الجري فوق الماء ، باستخدام نفس اآللیة .مستشهد به في الصفحة 170 . 

NIEVES -130	LAS	F.J.DE	&	A.FERNANDEZ-NIEVES	 حـول نـظام الـدفـع لـلكایـاك و طـائـر الـبازیـلیكوس ، المجـلة 
األوربیة للفیزیاء 19 ، صفحة 429-425 ، 1998 . مستشهد به في الصفحة 170 . 

 ,.SITTI – 131	&	S.H.SHUR	,	Y.S.SONG نـمذجـة السـیقان االسـتنادیـة مـن أجـل تـصمیم الـمحاكـي لـلطبیعة لـروبـوت 
	S.H.SHUR	, . 2006 حـول الـربـوتـیات و األتـمتة ، أورلـندو ، الـوالیـات المتحـدة IEEE عـداء ، مـداوالت الـمؤتـمر الـدولـي
M.SITTI	&	S.J.LEE	Y.S.SONG, روبـوت یمشـي فـوق الـماء مـصغر مسـتهلم بـیولـوجـیا ، مـداوالت الـروبـوتـیات : الـعلم 

http://www.scotese.com
http://www.geo.ed.ac.uk/quakexe/quaks
http://www.iris.edu/sesmon
http://www.wr.usgs.gov
http://www.dartmouth.edu/~colcano
http://www.geoffreylandis.com/vacuum.html
http://www.geoffreylandis.com/ebullism.html


www.me.cmu.edu/faculty1/si�/nano/ بــوســطن ، الــوالیــات المتحــدة . أنــظر أیــضا الــموقــع ، I والجــمل
projects/watestrider . مستشهد به في الصفحة 170  

–DIAZ -132	J.IRIARTE الــتقییس الــتفاضــلي ألداء محــرك متحــرك فــي الــثدیــیات الــصغیرة و الــكبیرة الــبریــة . مجــلة 
البیولوجیا التجریبیة 205 ، صفحة 2908-2897 ، 2002 . مستشهد به في الصفحة 556	&	171 . 

H.WOLF -133	&	R.WEHNER	,	WITTLINGER	M.	 مـقیاس سـرعـة الـنملة : الخـطو عـلى الـطوالـة و الجـدعـة ، الـعلوم 
312 ، صفحة 1867-1965 ، 2006 . مستشهد به في الصفحة 171 . 

S.WRGHT -134		&	M.J.BELLIYYI	;	D.B.STERLIGHT	,	P.G.WEYAND ســرعــات الجــزء الــعلیا األســرع تــتحقق 
بـواسـطة قـوى أرضـیة أكـبر ولـیس حـركـات أكـثر ، مجـلة الـفیزیـولـوجـیا الـتطبیقیة 89 ، صـفحة 1991-1999 ، 2000 . 

مستشهد به في الصفحة 171 . 

135- الـمادة حـول مـناقـشة الـظل هـي مـن كـتاب PRYCE	M.	ROBERT	 كـوك و بـیري ، كـتب سـتاك بـول ، 1997 . أنـظر 
أیـضا تـفاصـیل غـربـاء بـیري فـي HERBERT	WALLY حـبائـل  الـغار ، دبـل داي 1989 . الـقصة لحـزیـنة لـروبـرت بـیري أیـضا 
یـقصها عـدد الـقرن مـن الـناشـیونـال جـیوغـرافـیك ، أیـلول 1988 . نـظرا ألن جـمعیة الـناشـیونـال جـیوغـرافـیك قـد مـولـت بـیري فـي 
مـحاولـته و قـد دعـمته حـتى أعـلن الـكونجـرس األمـریـیك أنـه أول رجـل یـصل لـلقطب ، فـإن الـتارجـع (الجـزئـي ) جـدیـر بـالـذكـر . 
( المجـلة بـعدهـا غـیرت رأیـها الحـقا ، و بـاعـت الـمزیـد مـن الـنسخ ، واآلن تـدعـي ثـانـیة أن بـیرل وصـل لـلقطب الـشمالـي) . 
بـالـمناسـبة ، صـور كـوك ، الـذي ادعـى أنـه كـان فـي الـقطب الـشمالـي حـتى قـبل بـیري ، لـدیـه نـفس الـمشكلة فـي طـول الـظل . و 
كـال الـرجـلین  لـدیـه تـاریـخ فـي الخـداع حـول اسـتغاللـهما . بـالـنتیجة أول رجـل وصـل لـلقط الـشمالـي ربـما هـو رولـد أمـونـدسـن 

الذي وصل هناك بعد بضعة أشهر و الذي كان أول رجل یصل للقطب الشمالي . مستهد به في الصفحة 135	

136 – الـقصة مـوجـودة فـي NAUENBERG	M. ، هـوك الحـركـة الـمداریـة و مـبادئ نـیوتـن ، المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء 62 
، صفحة 350-331 ، 1994 . مستشهد به في الصفحة 178 . 

137- مـزیـد مـن الـتفاصـیل مـعطاة مـن قـبل D.RAWLINS	 فـي ضـاعـف غـروب شـمسك أو كـیف یـمكن ألي شـخص أن یـقیس 
حجـم األرض بـواسـطة سـاعـة یـد و مسـطرة مـتریـة ، المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء 47 ، 1979 ، صـفحة 128-126. الـقیاس 
	R.O'KEEFE	&	B.	GHAVIMI	-البسـیط اآلخـر لـنصف قـطر األرض بـاسـتخدام فـقط جـهاز تحـدیـد االتـجاه مـعطى مـن قـبل
ALAGHA	 فـي مـركـز الـتجارة الـعالـمي و الـمسافـة لـمركـز الـعالـم ، المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء 60 ، صـفحة 183-185 ، 

1992 . مستشهد به في الصفحة 179 . 

	A.	VAN 138 – مـزیـد مـن الـتفاصـیل حـول قـیاسـات الـمسافـة الـفلكیة یـمكن أن تـوجـد فـي الـكتاب الـصغیر الجـمیل لـ 
HELDEN ، قـیاس الـكون ، مـطبعة جـامـعة شـیكاغـو 1985 فـي COOPER	HEATHER	&	HENBEST	NIGEL دلـیل إلـى 

المجرة ، مطبعة جامعة كامبریدج 1994	 . مستشهد به في الصفحة 179 .  

139- الـكثیر مـن الـتفاصـیل تـوجـد فـي JAMMER	M.	 مـفاهـیم الـكتلة فـي الـفیزیـاء الـكالسـیكیة و الحـدیـثة ، أعـید طـباعـته مـن 
قـبل دوفـر ، 1997 ومـفاهـیم فـي الـقوة ، دراسـة فـي أسـس الـمیكانـیك ، مـطبعة جـامـعة هـارفـارد ، 1957 . هـذه الـنصوص 
الكهـربـائـیة و الـمبحوثـة بـشكل كـامـل تـعطي الـكثیر مـن الـتفاصـیل و تشـرح وجـهات نـظر فـلسفیة عـدیـدة ولـكن یـنقصها الـعبارات 

و الخالصات حول الوصف الدقیق للطبیعة وبالتالي لیست مساعدة في القضایا األساسیة . 

Buridan	Jean ( عـاش فـي الـفترة 1366-1295 ) یـنتقد الـتمییز الحـركـة دون الـقمریـة و خـارج الـقمریـة فـي كـتابـة دو كـایـلو 
، وهو واحد من أعمال العدیدة ، مستشهد به في الصفحة 180 . 

D.E.VINCENT -140	&	TOPPER	D.     تحـلیل مخـطط الـمقذوف لـنیوتـن ، المجـلة األوربـیة لـلفیزیـاء 20 ، صـفحة 
66-59 ، 1999 . مستشهد به في الصفحة 180 . 

141- الـقصة الـسخیفة لـلمتر واردة فـي روایـة تـاریـخیة لـ ALDER	KEN ، قـیاس كـل األشـیاء : ملحـمة السـبع سـنوات و 
الخطأ المخفي الذي حول العالم ، مطبعة فري 2003 ، مستشهد به في الصفحة 183 . 

http://www.me.cmu.edu/faculty1/sitti/nano/projects/watestrider
http://www.me.cmu.edu/faculty1/sitti/nano/projects/watestrider


CAVENDISH -142	H.	 تــجارب لتحــدیــد كــثافــة األرض ، أعــمال فــلسفیة للجــمعیة الــملكیة 88 ، صــفحة 469-526 ، 
1798 . في الحقیقة أول قیمة لثابت الجاذبیة G موجودة في المراجع هي فقط من 1873 من قبل ماري ألفرید كورنو  

وجان بابتیستان بیل اللذین استخدما شكل محسن من طریقة طافیندیش . مستشهد به في الصفحة 185 .	

143 – حـول قـیاس األبـعاد الـفراغـیة عـن طـریـق الـجاذبـیة – و الفشـل فـي إیـجاد دلـیل عـن عـدد مـختلف عـن الـثالثـة – أنـظر 
الــمراجــعة مــن قــبل NELSON	A.E.	&	B.R.HECKEL	,	E.G.ADELBERGER اخــتبارات قــانــون الــجاذبــیة ذو الــتربــیع 
arxiv.org/hep-ph/ العكسـي  ، الـمراجـعة الـسنویـة لـلعلوم الـنوویـة و الجسـیمات 53 ، صـفحة 121-77 ، 2003 . أیـضا
0307284	 أو الــمراجــعة مــن قــبل M.SPIROPULU	&	HEWETT	J.A. ، مــجسات فــیزیــاء الجســیمات ذات األبــعاد 
arxiv.org/ ، 2002 ، 397-424 الـفراغـیة الـزمـنیة الـزائـدة ،  الـمراجـعة الـسنویـة لـلعلوم الـنوویـة و الجسـیمات 52 ، صـفحة

hep-ph/0205106  مستشهد به في الصفحة 188 . 

144- هـناك الـعدیـد مـن الـكتب الـتي تشـرح أصـل الـشكل الـمحكم لـألرض مـثل كـتاب الـجیب ANDERS	S. ألن األرض 
تدور ، مطبعة هاري دویتش ، %198 . مستشهد به في الصفحة 188	

.145- شـكل األرض مـوصـوف بـشكل أكـثر أحـكامـا بـواسـطة نـظام الـجیودیـزیـا الـعالـمي . مـن أجـل عـرض ذلـك أنـظر 
www.dqts.net/wgs84.htm	&	en.wikipedia.org/wiki/World_Geodecc_System . أنــظر أیــضا مــوقــع 

الخدمة الدولیة لدوران األرض في hpiers.obspm.fr .  مستشهد به في الصفحة 188	

	G.HECKMAN	 &	 M.VAN	 HANNNDEL	 ;	 De	 vele	 beweijzen	 van	 Kepler's	 wet	 over  -146
73	natuurkunde	voor	cjdschris	Netherlands	,	Boek'?	'het	voor	een	ellipsenbanen ، صــــفـحـة 

368-366	 ، تشرین الثاني 2007 ، مستشهد به في الصفحة 177	 . 

  		

G.J.TAYLOR -147	&	R.J.PHILLIPS	,	W.K.HARTMAN	 محــرریــن ، أصــل الــقمر ، المعهــد الــقمري و الــكواكــبي 
1986 ، مستشهد به في الصفحة 191 . 

148- إذا أردت الـقراءة عـن حـركـة الـقمر فـي كـل تـفاصـیلها الـرائـعة ، انـظر إلـى GUTZWILLER	C.	MARTIN	 ، الـقمر – 
األرض – الـشمس : الـمسائـل الـثالثـة األقـدم لـلجسم ، مـراجـعات الـفیزیـاء الحـدیـثة ، 70 ، صـفحة 589-639 ، 1998 ، 

مستشهد به في الصفحة 191 . 

 NEUMANN -149	DIETRICH	 الـساعـات الـفیزیـولـوجـیة للحشـرات – إلـى الـفیزیـولـوجـیا الـبیئیة الـقمریـة الـدوریـة الـتي 
تتحكم بوقت إزهار النباتات ، العلوم الطبیعیة ، 82 ، صفحة 320-310 ، 1995 ، مستشهد به في الصفحة 192 . 

  150- أصـل فـترة الـدورة الشهـریـة / الـطمثیة لـم یـتم مـعرفـتها بـعد ، لـكن هـناك شـروحـات حـول كـیفیة تـزامـنها مـع الـدورات 
	ARKADY	PIKOVSKY	,	MICHAEL	ROSENBLUM	&	JÜRGEN األخــرى . مــن أجــل شــروحــات عــامــة أنــظر
KURTHS	 ، الـتزامـن :  مـفهوم كـونـي/ عـام فـي الـعلوم غـیر الخـطیة ، مـطبعة جـامـعة كـامـبریـدج ، 2002 ، مسـتشهد بـه فـي 

الصفحة 192 . 

ROBUTEL -151	P.	&	JOUTEL	F.	,	LASKAR	J. ، اسـتقرار مـیل / انحـراف األرض بـواسـطة الـقمر ، الـطبیعة 361 ، 
صفحة 617-615 ، 1993 ، مستشهد به في الصفحة 192 . 

COMINS -152	F.	NEIL	 مـاذا إذا لـم یـكن الـقمر مـوجـودا ؟ - رحـالت إلـى األراضـي الـتي یـمكن أن تـكون ، هـاربـر كـولـینز 
، 1993 /، مستشهد به في الصفحة 192	

http://www.dqts.net/wgs84.htm


153 – مـقترح جـدیـد هـو S.T.STEWART	&	S.J.LOCK	,	D.P.HAMILTON	,	CUK	M. تـطور الـمد و الجـزر لـلقمر مـن 
الـمیل الـعالـي ، األرض ذات كـمیة الحـركـة الـزاویـة الـعالـیة ، الـطبیعة 539 ، صـفحة 406-402 ، 2016 ، مسـتشهد بـه فـي 

الصفحة 192 . 

	M.	CONNORS	 ,	C.	VEILLET	 ,	R.BRASSER	 ,	P.A.	WIEGERT	 ,	P.W.CHODAS	 ,	 S.	MIKKOLA	& -154
K.A.INNANEN ، اكتشاف شبه قمر /تابع لألرض ، علوم النیازك و الكواكب ، 39 ، صفحة 1251-1255 ، 2004 ، 

	R.	 BRASSER	 ,	 K.A.INNANEN	 ,M.CONNORS	 ,	 C.VEILLET	 ,	 P.A.	 WIEGERT	 ,	 S.MIKKOLA	 & و 
P.W.CHODAS ، الكویكبات المتشاركة المدار العابرة / االنتقالیة ، إیكاروس ، 171 ، صفحة 102-109 ، 2004 ،  

أنــظر أیــضا K.A.INNANEN	&	S.MIKKOLA	,	P.W.CHODAS ، الــكویــكبات بــشكل حــدوات الــحصان و أنــصاف 
الـتوابـع / األقـمار فـي مـدارات تشـبه األرضـیة ، الـعلوم الـقمریـة و الـكواكـبیة ، 35 ، صـفحة 1562 ، 2004 ، أعـید طـباعـته 

في www.lpi.usra.edu/meecngs/lpsc2004/pdf/1565.pdf مستشهد به في الصفحة 195 . 

&S.MIKKOLA -155	K.A.INANNEN	,	P.A.WIEGERT	 الـمرافـق الـكوكـبي لـألرض ، الـطبیعة 387 ، صـفحة 685	
686- ، 12 حـزیـران  1997 ، مـع تـعلیق عـلى الـصفحة 652-651 . الـتفاصـیل حـول الـمدار و حـول حـقیقة أن نـقاط 
	F.NAMOUNI	,	A.A.CHRISTOU	&	C.D. الـالغـرانـجیان   ال تـشكل دائـما مـثلثات مـتساویـة األضـالع یـمكن أن تـوجـد فـي
MURRAY ، الـدیـنامـیك متحـد الـمدار فـي تـخالـف الـمراكـز الـكبیر و الـمیل ، رسـائـل الـمراجـعة الـفیزیـائـیة 83 ، صـفحة 

2509-2506 ، 1999 ، مستشهد به في الصفحة 194 . 

NEWCOMB -156	SIMON ، أوراق فـلكیة لـلتقویـم الـفلكي األمـریـكي 1 ، صـفحة 472 ، 1882 ، مسـتشهد بـه فـي 
الصفحة 197	

www.jason/oceanobs.com/html/applicacons/ 157- مـن أجـل صـور متحـركـة عـن الـمدر و الجـزر أنـظر إلـى
marees/m2_atlancque_fr.html	 ، مستشهد به في الصفحة 197 

158- الـمقدمـة الجـمیلة فـي الـكالسـیك W.RUPPEL	&	G.FLAK ، الـمیكانـیك ، النسـبیة ، الـجاذبـیة – كـتاب تـعلیمي ، مـطبعة 
سبرینجر، الطبعة الثالثة ، 1983   مستشهد به في الصفحة 197 . 

J.SOLDER -159	 كتاب سنوي للفلك البرلیني من السنة 1801	,	1804 صفحة 161، مستشهد به في الصفحة 201 .  

160- الــمساواة اخــتبرت أوال بــإحــكام مــن قــبل E.FEKETE	,	PEKAR	V.	;	EÖTVÖS	VON	R. ، حــولــیات الــفیزیــاء                
و الــكیمیاء 59 ، صــفحة 354 ، 1896 و E.FEKETE	,	PEKAR	V.	;	EÖTVÖS	VON	R. مــلتقیات قــوانــین الــتناســب 
لـلعطالـة و الـجاذبـیة ، حـولـیات الـفیزیـاء 4 ، الیـبزیـك 68 ، صـفحة 66-11 ، 1922 . لـقد وجـد اتـفاقـا إلـى  خـمسة أجـزاء مـن 
109 . مـزیـد مـن الـتجارب أجـریـت مـن قـبل R.H.DICKE	&	KROTKOW	R.	,	P.G.ROLL ، تـكافـؤ الـكتلة الـعطالـیة و 
الـجاذبـیة غـیر الـفعالـة ، حـولـیات الـفیزیـاء ( نـیویـورك ) 26 ، صـفحة 517-442 ، 1964 ، واحـد مـن أكـثر الـمقاالت الـبحثة 
 ، JETP	34 – الـفیزیـاء الـسوفـیتیة ، V.B.BRAGINSKY	&	V.I.PANOV مـتعة و تسـلیة فـي الـفیزیـاء التجـریـبیة ، و مـن قـبل
 Y.SU	&	al. 466-463 ، 1971 . الـنتائـج الحـدیـثة مـع أخـطار أقـل مـن جـزء واحـد فـي 1012 مـعطاة مـن قـبل 	صـفحة
اخـتبارات جـدیـدة لـعمومـیة الـسقوط الحـر ، مـراجـعة الـفیزیـاء D50 ، صـفحة 3636-3614 ، 1994 . الـعدیـد مـن الـتجارب 

اقترحت الختبار المساواة في الفراغ بأقل من جزء واحد في 1016 . مستشهد به في الصفحة 202	

	HE ، H.EDELMANN	 ,	 R.NAPIWOTZKI	 ,	 U.HEBER	 ,	 N.CHRISTLIEB	 &	 D.REIMERS -161
 ، L181-	L184 ذو سـرع فـائـقة غـیر محـدودة ، المجـلة الـفیزیـائـیة الـفلكیة 634 ، صـفحة B 5439-0437 : نجـم مـن نـوع

2005 ، استشهد بها في الصفحة 209  

162- هـذا مشـروح كـمثال مـن قـبل I.V.ANCIN	&	D.K.FIRPIC الـكواكـب ، بـعد كـل شـيء ، یـمكن أن تتحـرك فـي دوائـر 
تـامـة – لـكن فـي فـضاء السـرعـة ! المجـلة األوربـیة لـلفیزیـاء  14 ، صـفحة 258-255 ، 1993 ، مسـتشهد بـه فـي الـصفحة 

 . 209	&	500

http://www.lpi.usra.edu/meetings/lpsc2004/pdf/1565.pdf
http://www.jason/oceanobs.com/html/applications/marees/m2_atlantique_fr.html
http://www.jason/oceanobs.com/html/applications/marees/m2_atlantique_fr.html


163 –أ نـظر HODGES	L.	 قـوة حـقل الـجاذبـیة داخـل  األرض ، المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء 59 ، صـفحة 954-956 ، 
1991 ، مستشهد به في الصفحة 210  . 

164- الـمقولـة مـثار الجـدل مـقترحـة مـن قـبل S.J.VALEV	&	A.E.CHUBYKALO  نـظریـة حـول تـناسـب الـكتل الـعطالـیة              
و الــجاذبــیة  فــي الــمیكانــیك الــكالســیكي ، المجــلة أألوربــیة لــلفیزیــاء 19 ، صــفحة 6-1 ، 1998 ، طــباعــة أولــیة فــي 
	B. هــذا الــبحث یــمكن أن یــكون خــاطــئ ، أنــظر الــتعلیق الــقوي مــن قــبل .  arXiv.org/abs/physics/9805003
arXiv.org/abs/physics/   المجـلة األوربـیة لـلفیزیـاء ، 19 ، صـفحة 399 ، 1998 ، و اإلجـابـة فـي  JANCOVICI

9805003 مستشهد به في الصفحة 212  . 

M.C.JAMES – 165	&	MOHAZZABI	P. خـط االسـتقامـة و شـكل األرض ، المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء 68 ، صـفحة 
1041-1038 ، 2000 ، مستشهد به في الصفحة 212  . 

166- مـن TYSON	GASSE	DE	NEIL	 الـكون حـتى األرض ، مـطبعة جـامـعة كـولـومـبیا 1994 ، مسـتشهد بـه فـي الـصفحة 
 . 213

G.D.QUINLAN-167 الـكوكـب X : أسـطورة مـبینة ، الـطبیعة 363 ، صـفحة 19-18 ، 1993 ، مسـتشهد بـه فـي الـصفحة 
 .  213

168- أنظر en.wikipedia.org/wiki/90377_Sedna ، مستشهد به في الصفحة 213	

169 – أنظر R.MATTHEWS	 لیست فرصة / مصادفة كرة ثلج ... العالم الجدید 12 تموز 1997 ، صفحة 24-27	

اإلدعـاء األصـلي مـن قـبل J.D.CRAVEN	&	J.B.SIGWARTH	,	FRANK	A.	LOUIS	 حـول فـیض الـمذنـبات الـصغیرة فـي 
الـغالف الـجوي الـعلوي لـألرض ، الجـزئـین II	&	I ، رسـائـل األبـحاث الـجیوفـیزیـائـیة 13 ، صـفحة 306-303 ، صـفحة 

310-307 ، 1986 . آخر مالحظات دحضت اإلدعاء . مستشهد به في الصفحة 214 . 

170-  شـكل الـشعاع مشـروح بـشكل جـمیل مـن قـبل EVANS	J. . شـكل الـشعاع لـقانـون نـیوتـن للحـركـة ، المجـلة األمـریـكیة 
للفیزیاء 61 ، صفحة 350-347 ، 1993 ، مستشهد به في الصفحة 217  . 

171 – هـذا مـثال صـغیر مـن الـنص الجـمیل لـ SILVERMAN	P.	MARK		 و مـع ذلـك هـي تتحـرك : جـمل غـریـبة و أسـئلة 
حـاسـمة فـي الـفیزیـاء ، مـطبعة جـامـعة كـامـبریـدج 1993 . هـذا كـنز نـفیس  ألي شـخص مهـتم فـي تـفاصـیل الـفیزیـاء . مسـتشهد بـه 

في الصفحة 217 . 

G.-L.LESAGE 172		 لـوكـریـس الـنیوتـونـي ، مـالحـظات جـدیـدة مـن األكـادیـمیة الـملكیة لـلعلوم و الـرسـائـل الجـمیلة صـفحة 
www3.bbaw.de-bibliotek/digital/strucktur/03-nouv/1782/ أو   1747 ،  	 404-431
jpg-0600/00000495.htm أنـظر أیـضا en.wikipedia.org/wiki/Le_Sage's_theory_of_gravitacon .فـي 
الـحقیقة أول مـن اقـترح فـكرة الـجاذبـیة  بـالـنتیجة للجسـیمات الـصغیرة الـتي تـدفـع كـتل حـولـها  كـان نـیكوالس فـاتـیو دو دویـیه فـي 

1688	 . مستشهد به في الصفحة 218  

 LASKAR – 173	J.	 تجـربـة عـددیـة حـول السـلوك الـعشوائـي للمجـموعـة الشمسـیة ، الـطبیعة 338 ، صـفحة 237-238 ، 
1998 ، و LASKAR	J. الحـركـة الـعشوائـیة للمجـموعـة الشمسـیة – تـقدیـر عـددي لحجـم الـمناطـق الـعشوائـیة ، إیـكاروس 88 ، 
صـفحة 291-266 ، 1990  . الـعمل مـن قـبل السـكر الحـقا وسـع مـن قـبل جـاك ویسـدوم ، بـاسـتخدام حـاسـبات مـصنوعـة 
	G.J.SUSSMAN	& خـصیصا ، تـتابـع فـقط الـكواكـب ، بـدون األخـذ بـالحسـبان األجـسام الـصغیرة . لـمزیـد مـن الـتفاصـیل أنـظر
J.WISDOM الـتطور الـعشوائـي للمجـموعـة الشمسـیة ، الـعلوم 257 ، صـفحة 62-56 ، 1992 . الـیوم مـثل هـذه الـحسابـات 
یمكن أن تتم على حاسبك الشخصي المنزلي بواسطة برنامج متوفر مجانا على اإلنترنت . مستشهد به في الصفحة 219	

F.GRANER -174	&	B.DUBRULLE قـوانـین تـیتوس – بـود فـي المجـموعـة الشمسـیة . أوال : ثـبات الـمقیاس یشـرح كـل 
شـيء ، الـفلك و الـفیزیـاء الـفلكیة 282 ، صـفحة 268-262 ، 1994 و قـوانـین تـیتوس – بـود مـن نـماذج الـقرص ، الـفلك             

و الفیزیاء الفلكیة 282 ، صفحة 276-269 ، 1994 . مستشهد به في الصفحة 219 .	



LECAR– 175	.	M قــانــون بــود ، الــطبیعة 242 ، صــفحة 319-318 ، 1973 و HENON	M. تــعلیق عــلى " الــبنیة 
الـطنینیة للمجـموعـة الشمسـیة مـن قـبل A.M.Molchanov ، إیـكاروس 11 ، صـفحة 94-93 ، 1969  .مسـتشهد بـه فـي 

الصفحة 219 . 

DIO – 176	CASSIUS الـتاریـخ الـرومـانـي تـقریـبا 220 ، الـكتاب 18,	37 . مـن أجـل تـرجـمة إنجـلیزیـة أنـظر الـموقـع 
Penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Cassius_Dio/37*.html . مســتشهد بــه فــي الــصفحة 

  220

177- أنـظر الـبحث الجـمیل لـ  SIMOSON	A.J.	 ، الـسقوط فـي ثـقب عـبر األرض ، مجـلة الـریـاضـیات 77 ، صـفحة 
188-171 ، 2004 . أنـظر أیـضا SIMOSON	A.J. ، جـاذبـیة  الـجحیم ، 75 ، صـفحة 350-335 ، 2002 . مسـتشهد بـه 

في الصفحة 502	&	222 . 

 M.BEVIS	,	D.	ALSDORE	,	E.	KENDRICK,	L.P.FORTES	,	B.FORSBERG	,	R.	MALLEY	&	J.	BECKER -178
، الـتذبـذبـات الـفصلیة فـي كـتلة نهـر األمـازون و االسـتجابـة الـمرنـة لـألرض ، رسـائـل الـبحث الـجیوفـیزیـائـیة 32 ، صـفحة 

L16308 ، 2005 . مستشهد به في الصفحة 222	 . 

SWACKHAMER – 179	G.	&	WELLS	M.	,	HESTENES	D. جــرد مــفهوم الــقوة ، مــعلم الــفیزیــاء 30 ، صــفحة 
158-141 ، 1982 . الـمؤلـفون طـوروا اخـتبارات لـلتأكـد مـن فـهم مـفهوم الـقوة الـفیزیـائـیة لـدى الـطالب ، الـعمل یـرافـقه الـكثیر 

من االهتمام في حقل تعلیم الفیزیاء . مستشهد به في الصفحة 228	 . 

	A. 180- مـن أجـل مـراجـعة جـیدة حـول االحـتكاك ، مـن الـفیزیـاء إلـى االقـتصاد ، الـعمارة أو نـظریـة الـتنظیم ، أنـظر
AKERMAN محرر ، ضرورة االحتكاك – تسعة عشرة مقالة حول القوة الحیویة ، مطبعة سبرینجر 1993  

 . مستشهد به في الصفحة 223	 . 

181- أنــظرMURATA	Y.	&	R.KANECKO	,	K.SHINJO	,	HIRANO	M.	 قــیاس االنــزالق الــفائــق بــواســطة المجهــر 
الـماسـح الـنفقي ، رسـائـل الـمراجـعة الـفیزیـائـیة 78 ، صـفحة 1451-1448 ، 1997 . أنـظر أیـضا مـناقـشة نـتائـجهم مـن قـبل 

FAYEULLE	SERGE	 ، االنزالق الفائق : عندما یتوقف االحتكاك ، عالم الفیزیاء ، صفحة 29-30 ، 1997 .	

مستشهد به في الصفحة 233	

AHRENS – 182	DONALD	C.	 عـلم األرصـاد الـجویـة الـیومـیة : مـقدمـة لـلطقس ، الـمناخ ، و الـبیئة ، شـركـة الـطباعـة 
الغربیة ، 1991	 ، مستشهد به في الصفحة 234	

183- هـذا الـموضـوع مـناقـش بـإسـهاب مـن قـبل J.R.MUREIKA	 مـا هـو فـي الـحقیقة أفـضل أداء فـي سـباق الـمائـة مـتر ؟ 
arxiv.org/abs/ الـریـاضـة : مـسار كـندا الـوطـني و مجـلة الجـري الـمیدانـي ، تـموز 1997 . و یـمكن أیـضا أن یـوجـد فـي

physics/9705004 مع أبحاث أخرى حول مواضیع مشابهة من قبل نفس المؤلف . مستشهد به في الصفحة 234	

 TABOR – 184	D.	&	F.P.BOWDEN	 االحـتكاك و تـزیـیت األجـسام الـصلبة ، مـطبعة جـامـعة أكـسفورد ، الجـزء األول ، 
نسخة مراجعة ، 1954 و الجزء الثاني 1964 ، مستشهد به في الصفحة 235	

185- كـتاب قـوي حـول الـعنف البشـري بـقلم GILLIAN	JAMES ، الـعنف – الـوبـاء الـممیت عـندنـا و أسـبابـه ، جـروسـیت / 
بوتنام 1992	 ، مستشهد به في الصفحة 235 

186 – االخـتبارات األسـاسـیة لـعشوائـیة سـالسـل األعـداد – مـن بـین اخـتبار غـوریـال – یـمكن أن تـوجـد فـي الـبحث الـمعتمد مـن 
قـبل W.W.TSANG	&	MARSAGLIA	G.	 بـعض الـصعوبـة فـي تـجاوز االخـتبارات لـلعشوائـیة ، مجـلة بـرمـجیات اإلحـصاء 

7	 ، صفحة 8 ، 2002 . یمكن أیضا تحمیله من www.jstatsos.org/v07/i03 . مستشهد به في الصفحة 238 

	JAROSLAW	STRZALKO	,	JUILUSZ	GRABSKI	, 187- أنـــظر الـــكتاب الـــممتع حـــول الـــموضـــوع مـــن قـــبل
KAPITANIAK	TOMASZ	&	STEFANSKI	ANDRZEIJ	,	PERLIKOWSKI	PRZEMYSLAW	 دیــنامــیك الــمقامــرة : 



أصـل الـعشوائـیة فـي الجـمل الـمیكانـیكیة ، سـبرینجـر 2009 و أیـضا الـمنشورات األحـدث مـن قـبل Kapitaniak	 . مسـتشهد بـه 
في الصفحة 238 

188- مـن أجـل نـاحـیة حـول اإلرادة الحـرة ، أنـظر الـكتاب اآلسـر لـ HELLINGER	BERT ، الحـظ الـثنائـي / الـثانـي ، مـطبعة  
كـارل أویـر   سـیستیم 1997 . الـمؤلـف یشـرح كـیفیة الـعیش بـأمـان و بـأعـلى درجـة مـمكنة مـن الـمسؤولـیة لـلمرء عـن أفـعالـه 

بتخفیض االرتباط مع قدر اآلخرین . ویصف تقنیة قویة لتحقیق هذا الهدف .  

وجـهة الـنظر الـمختلفة كـلیا مـعطاة مـن قـبل KYI	SUU	AUNG  ، التحـرر مـن الـخوف ، بـنجویـن ، 1991 . إحـدى الـنساء 
	PHIL األشـجع عـلى األرض ، وقـد فـازت بـجائـزة نـوبـل للسـالم فـي عـام 1991 . الـتقنیة الـشخصیة الـفعالـة مـقدمـة مـن قـبل

MICHELS	BARRY	&	STUTZ	 األدوات ، شبیجل و جراو 2012 . مستشهد به في الصفحة 241	

WALTER – 189	HENRIK الـفلسفة لـعصبیة لـإلرادة الحـرة ، مـطبعة مـینتیس ، بـادربـورن 1999 . ایـضا مـتوفـر فـي 
ترجمة إنجلیزیة . مستشهد به في الصفحة 241 . 

FUMAGALLI -190	GIUSEPPE ، ماذا یدعى ؟ هویبلي 1983	مستشهد به في الصفحة 241	

191 – أنـظر الـمصدر الـتعلیمي عـلى رابـط Lipkin	–	Peaucullier	 مـن قـبل Taimina	D.	&	D.W.Henderson الـذي 
یـوجـد فـي kmoddl.library.cornell.edu/tutorials/11/index.php	 . اإلنـترنـت تـحتوي الـعدیـد مـن الـصفحات 

األخرى حول الموضوع . مستشهد به في الصفحة 242 

192 – الـقصة الجـمیلة لـلعربـة المشـیرة لـلجنوب یـخبرهـا فـي الـملحق  J.D.NIGHTGALE	FOSTER&	JEAMES . دورة 
قـصیرة فـي النسـبیة الـعامـة ، مـطبعة سـبرینجـر ، الـطبعة الـثانـیة ، 1998 . مـثل هـذه الـعربـات مـوجـودة فـي الـصین كـما یـخبر 
بـذلـك أخـصائـي الـشؤون الـصینیة الـعظیم جـوزیـلف نـیدهـام و لـكن إنـشائـها غـیر مـعلوم . الـعربـة مـوصـوفـة مـن قـبل فـوسـتر                
و نـایـتنجیل هـي الـتي بـنیت فـي عـام 1947 مـن قـبل جـورج النكسـتر ، وهـو مـهندس بـریـطانـي ،  مسـتشهد بـه فـي الـصفحة 
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RIEDEL -193	A.	&	BAUMBACH	T.	,	VAGOVIC	P.	,	KAMP	DE	VAM	T.	 بـرغـي بـیولـوجـي فـي سـاق الـخنفساء ، 
العلوم 33 ، صفحة 52 ، 2011 . مستشهد به في الصفحة 243 . 

G.P.SUTTON -194	&	M.BURROWS الــمسننات الــمبتادلــة الــتأثــیر تــزامــن ســرعــات الــرجــل الــدافــعة فــي حشــرة 
قافزة ،العلوم 341 ، صفحة 1256-1254	 ، 2013 ، مستشهد به في الصفحة 243 . 

195- أنظـر مثال GHAHRAMANI	Z. ، عـناصـر بـناء الحـركـة ، ،الـطبیعة 407 ، صـفحة 683-682	 ، 2000 . الـباحـثین 
في التحكم بالروبوت أیضا یهتمون بمثل هذه المواضیع .   مستشهد به في الصفحة 243 . 

D.FIGUEROA – 196	&	CALZADILLA	A.	,	FEHR	C.	,	GUTIERREZ	G. الــتحكم بــالــسائــل الــصاعــد عــبر جــدار  
لبیضة تدور ، المجلة األمریكیة للفیزیاء  66 ، صفحة 445-442	 ، 1998 . مستشهد به في الصفحة 243 . 

197 – السـد الـتاریـخي مـعطى فـي MANDELSTAM	STANLEY	&	YOURGRAY	WOLFGANG	 مـبادئ الـتغیر فـي 
دینامیك و نظریة الكم ، دوفر 1986 ، مستشهد به في الصفحة 247	

E.F.TAYLOR -198	&	C.G.GRAY عـندمـا ال یـكون الـفعل األقـل ، المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء ، 74 ، صـفحة 434-458	 ، 
2007 . مستشهد به في الصفحة 252 .  

PÄSLER -199	MAX ، مبادء المیكانیك ، والتر دو جرویتر و شركاه1968		 ، مستشهد به في الصفحة 253  

200 –	 الـعالقـات بـین الـالغـرانـجیانـات الـممكنة مشـروحـة مـن قـبل GOLDSTEIN	HERBERT ، الـمیكانـیك الـكالسـیكي ، 
الطبعة الثانیة ، أدیسون ویسلي 1980  . مستشهد به في الصفحة 254	

201 – عـبارة هـیمنغواي مسـتشهد بـها مـن قـبل مـارلـین دیـتریـش فـي HOTCHNER	E.	AARON ، بـابـا هـیمنغواي ، رانـدوم 
هاوس ، 1966 ، في الجزء األول ، الفصل األول ، مستشهد بها في الصفحة 255  



V.A.NOVIKOV  -202	&	KARL	G.	,	C.G.GRAY مـن مـاوبـریـتیوس إلـى شـرودنـغر . تـكمیم الـمبادئ الـتغیریـة الـكالسـیكیة 
، المجلة األمریكیة في الفیزیاء 67 ، صفحة 961-959	 ، 1999 . مستشهد به في الصفحة 256 .   

J.A.MOORE – 203	 مـقدمـة فـي تـعلیمات الـفیزیـاء مـن أجـل االخـتصاص غـیر الـعلمي ، المجـلة األمـریـكیة فـي الـفیزیـاء 46 
، صفحة 612-607	 ، 1999 . مستشهد به في الصفحة 256 .   

204 – أنظـر مثال BOSS	P.	ALAN	 الـكواكـب خـارج المجـموعـة الشمسـیة ، الـفیزیـاء الـیوم 49 ، صـفحة 38-32	 ،أیـلول  
1996 . مسـتشهد بـه فـي الـصفحة 256 .  الـمعلومـات األحـدث یـمكن أن تـوجـد فـي مـوسـوعـة الـكواكـب خـارج المجـموعـة 
الشمسـیة ، الـموجـودة فـي www.obspm.fr/planets مـن قـبل جـان شـنایـدر فـي مـرصـد بـاریـس . مسـتشهد بـه فـي الـصفحة 

	260

205 – مـقالـة الـمراجـعة الـجیدة هـي مـن قـبل W.HUGHES	DAVID 	الـمذنـبات و الـكویـكبات ، الـفیزیـاء الـمعاصـرة ، 35 ، 
صفحة 93-75	 ، 1994 . مستشهد به في الصفحة 260 .  

B.J.ENQUIST – 206	&	J.H.BROWN	,	G.B.WEST الــنموذج الــعام ألصــل قــوانــین الــتقییس الــمتفاوت الــنمو فــي 
الـبیولـوجـیا  الـعلوم 267 ، صـفحة 126-122	 ،نـیسان  1997 .مـع تـعلیق فـي الـصفحة مـع تـعلیق فـي الـصفحة 34 حـول نـفس 
الـقضیة . الـقواعـد الـتي تـحكم خـواص الـتفرع فـي األوعـیة الـدمـویـة ، األوعـیة الـلمفاویـة  فـي جـمل األوعـیة فـي الـنباتـات 
مشـروحـة . لـلمزیـد حـول الـنباتـات ، أنـظر أیـضا الـبحث B.J.ENQUIST	&	J.H.BRWON	,	G.B.WEST	 ، نـموذج عـام مـن 
أجـل بـنیة و تـفاوت الـنمو فـي األجهـزة الـوعـائـیة لـلنبات ، الـطبیعة 400 ، صـفحة 667-664	 ،  1999 . مسـتشهد بـه فـي 

الصفحة 262 .    

RINALDO – 207	A.	&	A.MARTIN	,	J.R.BANAVAR الحجـم و الـشكل فـي شـبكات الـنقل الـفعال ، الـطبیعة 399 ، 
صفحة 132-130	 ،  1999 . مستشهد به في الصفحة 262 .    

MORIERA – 208	N.			  الــماشــین بخــطى ســریــعة  الجــدد – البشــر الجــدد ذوي المشــیة الــفعال  یــغیرون شــكل عــلم 
الروبوتیات ، أخبار العلم على اإلنترنت السادس من آب 2005	 . مستشهد به في الصفحة 263 .    

HEISENBERG – 209	WERNER		  الجزء و الكل ، بیبر 1969 . مستشهد به في الصفحة 265 .  

210 – أنـظر الـعرض الـواضـح مـن قـبل R.H.MACMILLAN	&	E.H.LOCKWOOD ، الـتناظـر الـهندسـي ، مـطبعة 
جامعة كامبریدج 1978 ، مستشهد به في الصفحة 265 .  

ROBINSON – 211	MANSLEY	JOHN ، مـقدمـة لـلفلسفة الـیونـانـیة الـمبكرة ، هـوجـتون مـافـین 1968 ، الـفصل 5	 ، 
مستشهد به في الصفحة 269 . 

212 - أنظـر مثال BOWER	B. نـظریـة الـطفل عـن الـعقل ، أخـبار الـعلم 144 ، صـفحة 41-44	 ، مسـتشهد بـه فـي الـصفحة 
   . 270

213 – الـكتاب األجـمل حـول هـذا الـموضـوع هـو الـنص لـ G.C.SHEPHARD	&	GRÜNBAUM	BRANKO	 ، الـقرمـید   
و الـنماذج ، W.H.Freeman و شـركـاه ، نـیویـورك 1987 . وقـد تـرجـم إلـى عـدة لـغات و أعـید نشـره عـدة مـرات . مسـتشهد 

به في الصفحة 272 .   	       

mysite.du.edu/~jacivert/phys/ 214 – حـول الـتنسورات و الـمجسمات الـناقـصة فـي الـفراغ ثـالثـي األبـعاد أنـظر
ellispo.htm . فـي الـفراغ – الـزمـن ربـاعـي األبـعاد  الـتنسورات هـي مجـردة أكـثر بـحیث تـفهم  . مـع تـركـیز عـلى تـطبیقاتـها 
	vdf ، أربـع تـنسورات الـلغة األمـم لـلفیزیـاء الـكالسـیكیة ، R.	FORSCH فـي النسـبیة فـإن مـثل هـذه الـتنسورات مشـروحـة فـي

Hochschulverlag ، 2006 ، متوفر جزئیا من books.google.com . مستشهد به في الصفحة 277 .    

	Helvecca	Physics	Acta ، المجـموعـة الـثابـتة الـكینماتـیكیة األعـظمیة لـمعادلـة شـرودنجـر الحـرة U	.	NIEDERER -215
45 ، صـفحة 810-802	 ، 1972	 . أنـظر أیـضا مـقدمـة مـن قـبل V.V.SREEDHAR	&	JAHN	O. ، المجـموعـة الـثابـتة 

األعظمیة لمعادالت نیوتن لجسیم نقطي حر ، arxiv.org/abs/math-ph/0102011 . مستشهد به في الصفحة 278 .   	

http://www.obspm.fr/planets


216 – الـقصة مـوجـودة فـي السـیرة الـذاتـیة الـممتعة ألینشـتایـن مـن قـبل PAIS	A. الـحاذق هـو الـرب – عـلم و حـیاة  ألـبرت 
أینشتاین ، مطبعة جامعة أكسفورد 1982 . مستشهد به في الصفحة 279 .   	

SCHNIDRIG– 217	–	WIDIMER	&	ZÜREN	W.	 الــتذبــذب الــذاتــي  الــعام لــألرض ، مجــلة الــفیزیــاء 1 ، صــفحة 
55-49	 ،  2002 . مستشهد به في الصفحة 289 .    

GAUTHIER – 218	N. مـاذا یحـدث لـلطاقـة و كـمیة الحـركـة عـندمـا نـبضتین مـوجـیتین متحـركـتین بـشكل مـتعاكـس 
تتراكبان ؟  

المجلة األمریكیة للفیزیاء 71 ، صفحة 790-787	 ،  2003 . مستشهد به في الصفحة 299 .    

www.physicsweb.org/ 219 – مـلخص مـعلومـاتـي وحـدیـث عـن الـبحث الـحالـي حـول األذن و تـفاصـیل وظـیفتها
arccle/world/15/5/8 .  مستشهد بها في الصفحة  302   

220- الـخبیر الجـدیـد فـي فـیزیـاء الـغناء هـو إیـجنو تـیتسه . مـن بـین كـتبة الـعدیـدة  و أبـحاثـه الـمقدمـة الـشائـعة I.R.TITIZE اآللـة 
البشـریـة ، الـعلوم األمـریـكیة ، صـفحة 101-94	 ،كـانـون الـثانـي   2008 . الـعدیـد مـن كـتبه أبـحاثـه و عـروضـه     مـجانـیة 
التحـمیل فـي الـموقـع www.ncvs.org لـلمركـز الـوطـني لـلصوت و الـكالم . و هـي قـیمة لـكل شـخص لـدیـه شـغف بـالـغناء               
www.sciencficamerican.com/arclce.cfm? و الـصوت البشـري . أنـظر أیـضا الـمقالـة و الـمقطوعـات الـصوتـیة فـي
id=sound-clips-human-instrument	 . الـبحث الـمهم أیـضا مـن .al	&	KOB	M. تحـلیل و فـهم صـوت الـغناء : تـقدم 

جدید و أسئلة مفتوحة ، اللمعلوماتیة البیولوجیة الحالیة 6 ، صفحة 374-362	 ،  2011 . مستشهد به في الصفحة 307 .    

ADACHI – 221	S.	 مـبادئ إنـتاج الـصوت فـي أدوات الـنفخ ، عـلم الـصوتـیات و الـتكنولـوجـیا 25 ، صـفحة 400-404	 ،  
2004 . مستشهد به في الصفحة 308 .    

222 – الـمراجـع حـول الـنغمات و تـأثـیراتـها واسـعة . مـثال الـناس الـذیـن درسـوا الـفروقـات و تـأثـیرات طـبقات الـصوت الـعدیـدة 
بـتفصیل كـبیر . الـعدیـد مـن الـمواقـع مـثل bellssouthpwp.net/j/d/delaub/jstudio.htm یـسمح بـاالسـتماع إلـى 
الـموسـیقى الـمعزوفـة بـطبقات مـوسـیقیة مـختلفة . الـناس حـتى بـحثوا فـیما إذا كـانـت الـحیوانـات تسـتخدم طـبقة الـصوت المجـردة 
أو اللـونیـة . ( أنظـر مثال K.LEUTWYLER دراسـة الـدمـاغ الـموسـیقي ، الـعلوم األمـریـكیة كـانـون الـثانـي 2001 ) . هـناك 
أیـضا دراسـات عـن تـأثـیر الـترددات الـمنخفضة ، لـنغمات الـضرب ، و الـعدیـد مـن الـتأثـیرات األخـرى عـلى البشـر . لـكن الـعدیـد 

من الدراسات تخلط الحجج الجدیة و غیر الجدیة . و من السهل الضیاع فیها . مستشهد به في الصفحة 309 .    

J.F.GREENLEAF -223	&	P.L.OGBURN	,	FATEMI	M. ، الـــحث الـــجنیني بـــواســـطة األمـــواج فـــوق الـــصوتـــیة 
	M.	FATEMI	, ،  2001 .أنـظر أیـضا 	الـتشخیصیة الـنبضیة ، مجـلة فـوق الـصوتـیات فـي الـطب 20 ، صـفحة 889-883
J.F.GREENLEAF	&	ALIZARD	A. مـمیزات الـصوت الـمسموع الـمتولـد عـن أنـظمة الـتصویـر فـوق الـصوتـیة ، مجـلة 

الجمعیة الصوتیة في أمریكا 117 ، صفحة 1455-1448	 ،  2005 . مستشهد به في الصفحة 312 .    

224- أنـا أعـلم أن امـرأة أخـصائـیة فـي الـنسائـیة الـتي خـالل  حـملها الـخاص  صـورت طـفلها كـل یـوم بـآلـة الـتصویـر بـاألمـواج 
فوق الصوتیة التي لدیها . الطفل ولد بمشاكل سمعیة قویة التي لم تشفى . مستشهد به في الصفحة 312 .    

http://www.physicsweb.org/article/world/15/5/8%2520.%2520%2520%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF
http://www.physicsweb.org/article/world/15/5/8%2520.%2520%2520%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF
http://www.ncvs.org
http://www.scientificamerican.com/artilce.cfm?id=sound-clips-human-instrument
http://www.scientificamerican.com/artilce.cfm?id=sound-clips-human-instrument


MOLE -225	R. األخـطار الـممكنة فـي الـتصویـر بـاألمـواج فـوق الـصوتـیة ودوبـلر فـي طـب الـتولـید ، قـضایـا الـوالدة فـي 
الرعایة قبل الوالدة  ، 13 ، صفحة 37-29	 ،  2007 مستشهد به في الصفحة 313 .    	

A.F.HUXLEY -226	&	A.L.HODGKIN وصـف كـمي لـتیار الـغشاء و تـطبیقه فـي الـناقـلیة و اإلثـارة لـلعصب ، مجـلة 
الـفیزیـولـوجـیا 117 ، صـفحة 544-500	 ،  1952 . هـذا الـبحث الشهـیر لـلبیولـوجـیا الـنظریـة حـاز مـؤلـفه عـلى جـائـزة نـوبـل فـي 

الطب في  1963 ، مستشهد به في الصفحة 314 .   	

FILLIPOV – 227	F. الـسولـیتون مـتعدد األغـراض ، مـطبعة سـبرینجـر 2000 . أنـظر أیـضا RUSSEL	J.S. تـقریـر عـن 
االجـتماع الـرابـع عشـر للجـمعیة الـبریـطانـیة لـتقدم الـعلم ، مـوراي ، لـندن ، 1844 ، صـفحة 390-311	 ،  1952  .مسـتشهد 

به في الصفحة 317	&	315 .     

arxiv.org/abs/hep-th/ الــسولــیتونــات و أشــكال الــحقل الــممتدة األخــرى ، طــباعــة أولــیة R.S.WARD – 228 
0505135 ، مستشهد به في الصفحة 317		

R.C.BROWNING – 229	&	W.T.PFEFFER	,	D.B.BAHR الحـركـة الـمدهـشة لحـدبـات الـتزلـج ، الـفیزیـاء الـیوم 62 ، 
صفحة 69-68	 ، تشرین الثاني   2009 . مستشهد به في الصفحة 318  

M.D.KRUSKAL -230	&	N.J.ZABUSKY تـبادل تـأثـیر الـسولـویـتونـات فـي الـبالزمـا بـدون صـدم و عـودة الـحاالت 
االبتدائیة ، رسائل مراجعة الفیزیاء ، 15 ، صفحة 243-240	 ،    1965 . مستشهد به في الصفحة 316 . 

 ، 	O.	MUSKENS	,	De	kortste	knal	ter	wereld	 ,Netherlands	tjischris	voor	naturkunde – 231 
صفحة 73-70	 ، 2005 . مستشهد به في الصفحة 317 . 

E.HELLER – 232	 األمـواج الـمخیفة : مجـرد سـوء حـظ أو یـمكن تـجنبها ؟ أخـبار  الـفیزیـاء األوربـیة صـفحة 159-161 ، 
أیلول / تشرین األول 2005 ، قابل للتحمیل من www.europhysicsnews.org	 ، مستشهد به في الصفحة 319 . 

	Directe	visuele ، D.	AARTS	,	M.SCHMIDT	&	H.LEKKERKERKER 233- أنــــظـر الــــمـقـالــــة الـجــــمـیـلـة لـ
 ، 70 ، waarneming	van	 thermische	capillaire	gloven	 ,	Nedelands	 tjischris	voor	naturkunde

صفحة 218-216	 ،    2004 . مستشهد به في الصفحة 320 . 

234 – مـن أجـل الـمزیـج عـن قـناة الـصوت الـمحیطیة أنـظر روایـة  CLANCY	TOMالـسعي وراء أكـتوبـر األحـمر . أنـظر 
web.archive.org/ أسـرار الـحكومـة لـلمحیطات ، الـجو و الـصحون الـطائـرة 	R.	A.	MULLER أیـضا الـنص الـفیزیـائـي لـ
web/*/muller.lbl.gov/teaching/Physics10/chapters.9-SecretsofUFOs.html ، 2001  . مســتشهد بــه 

في الصفحة 321 . 

L.M.DILL -235	&	R.S.BATTY	,	WILSON	B. ســمك الــرنــكة الــباســیفیكي یــنتج أصــوات نــبضیة عــالــیة ، رســائــل 
البیولوجیا 271 ،عدد S3 ، 7 شباط 2004 . مستشهد به في الصفحة 321 . 

FINK -236	M.	&	A.CHABCHOUB تـولـید مـعكوس زمـنیا ألمـواج W الحـمراء ، رسـائـل الـمراجـعة الـفیزیـائـیة 112 
صــفحة 124101	 ،     2014 .  طــبعة أولــیة مــن arxiv.org/abs/1311.2990 ، أنــظر أیــضا الــمراجــع الــواردة . 

مستشهد به في الصفحة 323 .  

237 – أنـظر مـثال الـمقالـة لـ FRITCH	G. ، مـا تـحت الـصوت الـفیزیـاء فـي وقـتنا الـحالـي 13 ، صـفحة 104-110	 ،    
1982 . مستشهد به في الصفحة 324 . 

238- تـحویـالت الـمویـجات طـورت مـن قـبل الـریـاضـیین الـفرنسـیین ألـیكس جـروسـمان ، جـان مـورلـیه و تـیري بـول . الـبحث 
األسـاسـي هـوPAUL	T.	&	MORLLET	J.	,	GROSMANN	A.	 الـتحویـالت الـتكامـلیة الـمرتـبطة بـالـتمثیالت الـمربـعة الـقابـلة 
	STEPHANE  ،    1985 . مـن أجـل مـقدمـة حـدیـثة أنـظر 	لـلتكامـل ، مجـلة الـفیزیـاء الـریـاضـیة ، 26 ، صـفحة 2479-2473

MALLAT ، جولة مویجیة لمعالجة اإلشارة . أكادمیك برس 1999 . مستشهد به في الصفحة 325 . 

http://www.europhysicsnews.org


MANOGG – 239	P.	 ، االنـفجار و االنـفجار الـفائـق فـي الـطیران فـوق الـصوتـي ، مـحاضـرة ریـاضـیة و فـي الـعلوم 
الطبیعیة ، 35 ، صفحة 33-26	 ،    1982 . معلمي للفیزیاء في المدرسة الثانویة . مستشهد به في الصفحة 326 .	

	In	het	kielzog	van ، 		L.	ELLERBRBREOK	&	L.VAN	DEN	HOORN 240 – أنـظر الـمقدمـة الـممتازة مـن قـبل
naturkunde	voor	cjdschris	Nederlands	,	Kelvin	 ، 73 ، صـفحة 313-310	 ،    2007 . حـول االسـتثناءات 
  www.graingerdesigns.net/oshunpro/design-technology/wave-cancellaconلــزاویــة كــلفین ، أنــظر

مستشهد به في الصفحة 327 . 

	W.W.L.	AU ســرعــة العســل – و مــزیــد حــول عــلوم الــحیاة الــیومــیة ، 2003 أنــظر أیــضا 	JAY	INGRAM -241
J.A.SIMMONS& تحـدیـد الـموقـع بـالـصدى فـي الـدولـفینات و الـخفافـیش ، الـفیزیـاء الـیوم 60 ، صـفحة 40-45	 ،    2007 . 

مستشهد به في الصفحة 327 . 

PEMPINELLI – 242	F.	&	MARTINA	L.	,	LEON	J.-P.	,	BOITI	B.	M.	 ، تشــتت الــسولــیتونــات الــموضــعیة فــي 
المســتوي ، رســائــل الــفیزیــاء A 132 ، صــفحة 432-439	 SANTINI ، 1988    ،	P.M.	&	A.S.FOKAS ، الــبنى 
	J.	HIETARINTA	& . 	1989    ، 	1329	-1333الـمتماسـكة فـي األبـعاد الـمتعددة ، رسـائـل مـراجـعة الـفیزیـاء 63 ، صـفحة
HIROTA	R.	 ، الحـلول مـتعددة الـدرومـیون لـمعادلـة دایـفي – سـتیوارتـسون ، رسـائـل الـفیزیـاء 145	A  ، صـفحة 237-244	 

،    1990 . مستشهد به في الصفحة 327 . 

 243 – مـن أجـل بـعض األبـحاث الـرائـعة ، أنـظر SEGUR	H.	&	D.M.HENDERSON	,	J.L.HAMMACK ، األمـواج 
الـمتقدمـة ذات نـماذج السـطح ذو الـبعدیـن المسـتمر فـي الـمیاه الـعمیقة ، مجـلة مـیكانـیك الـموائـع 523 ، صـفحة 1-52	 ،    
2005 . مـن أجـل صـورة جـمیلة ألمـواج سـنویـدیـة مـتقاطـعة / عـابـرة أنـظر A.R.OSBORNE الـنمذجـة فـائـقة السـرعـة ألمـواج 

الماء الضحلة : معادالت KP	&	KdV . الجیوفیزیاء الدولیة 97 ، صفحة 821-856	 ،    2010 . 

	en.wikipedia.org/wiki/Waves_and_shallow_water,	en.wikipedia.org/wiki/Cnoidal أنــــظر أیــــضا
en.wikipedia.org/wiki/Tidal_bore	&	wave_ 	 من أجل أول طبعة .  مستشهد به في الصفحة 328 . 

hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/Hbase/Waves/ 244- تـغیر تـردد الـصوت بـواسـطة حجـم زجـاجـة مشـروح فـي 
cavity.html	 . مستشهد به في الصفحة 328  

245 –الــمقدمــة الجــمیلة هــي لـ ROSSING	D.	THOMAS	&	FLETCHER	H.	NEVILLE فــیزیــاء اآلالت الــموســیقیة ، 
الطبعة الثانیة ، سبرینجر 2000 . مستشهد یه في الصفحة 328 . 	

 D.H.BERMAN – 246	&	AUSLOOS	M.	 تـابـع فـایـرشـتراس – مـانـدلـبروت مـتعدد الـمتحوالت ، مـداوالت الجـمعیة 
الملكیة في لندن 400	A  ، صفحة 350	-331	 ،    1985 . مستشهد به في الصفحة 331 . 

247 – عـقیدة الكنسـیة الـكاثـولـیكیة ، الجـزء الـثانـي ، الـفقرة الـثانـیة ، الـفصل األول ، الـمقالـة الـثالـثة ، تـصریـحات ,	1376	
www.vaccan.va/ أو www.vaccan.va/archive/ENG0015/__P41.HTM تــــوجــــد فــــي 	,1377	1413
www.vaccan.va/archive/compendium_ccc/ مـــع شـــروحـــاتـــها فـــي archive/ENG0014/__P40.HTM
documents/archive_2005_compendium-ccc-en.html	 &	 www.vaccan.va/archive/
compendium_ccc/documents/archive_2005_compendium-ccc-it.html	 ، مســتشهد بــه فــي الــصفحة 

	. 334

it.wikisource.org/wiki/ 248 – الــــنـص األصــــلـي إلدانــــة غــــالــــیـلـیـلـو 1633 یــــمـكـن أن یــــوجــــد فــــي
Sentenza_di_condonna_di_Galielio_Galilei . مستشهد به في الصفحة 334	 . 

it.wikisource.org/wiki/ 249 – الــتراجــع الــذي أجــبر عــلى تــوقــیعه غــالــیلیو فــي 1633 یــمكن أن یــوجــد فــي
Abiura_di_Galielio_Galilei . مستشهد به في الصفحة 334	 . 

http://www.vatican.va/archive/ENG0015/__P41.HTM
http://www.vatican.va/archive/ENG0014/__P40.HTM
http://www.vatican.va/archive/ENG0014/__P40.HTM
http://www.vatican.va/archive/compendium_ccc/documents/archive_2005_compendium-ccc-en.html
http://www.vatican.va/archive/compendium_ccc/documents/archive_2005_compendium-ccc-en.html
http://www.vatican.va/archive/compendium_ccc/documents/archive_2005_compendium-ccc-it.html
http://www.vatican.va/archive/compendium_ccc/documents/archive_2005_compendium-ccc-it.html


ARTIGAS – 250	M.	 وثـیقة جـدیـدة حـول قـضیة غـالـیلیو : EE291 ، الـوثـائـق الـرسـمیة الـفلسفیة 10 ، صـفحة 199-214	 
،    2001 . مستشهد به في الصفحة 335	 . 

251- أكـثر هـذه الـنقاط مجـلیة مـباشـرة أو بـشكل غـیر مـباشـر فـي كـتاب FANTOLI	ANNIBALE ، غـالـیلیو : مـن أجـل 
الـكوبـرنـیكوسـیة و مـن أجـل الـكنیسة ، مـنشورات مـرصـد الـفاتـیكان ، الـطبعة الـثانـیة 1996 و مـن قـبل جـورج كـویـن مـدیـر 
مرـصدـ الفـاتیـكان ، فيـ خطـاباـتهـ و منـشوراتهـ مثال COYNE	G. ، غـالـیلیو : مـن أجـل الـكوبـرنـیكوسـیة و مـن أجـل الـكنیسة ، 
3/36	Zwoje ، یوجد في www.zwoje-scrolls.com/zwoje36/text05p.htm . مستشهد به في الصفحة 335	

BONNER – 252	T.	JOHN	&	MCMAHON	A.	THOMAS حـول الحجـم و الـحیاة ، الـعلوم األمـریـكیة / فـریـمان ، 
الـكتاب اآلخـر مـن قـبل جـون بـونـر الـذي حـاز عـلى جـائـزة نـوبـل فـي الـبیولـوجـیا هـو BONNER	T.	JOHN	 لـماذا الحجـم مـهم : 

من الباكتریا إلى الحیتان الزرقاء ، مطبعة جامعة برنستون 2011 . مستشهد به في الصفحة 335	 . 

DAVIS – 253	S.D.	&	G.M.JENNINGS	,	S.C.SILETT	,	G.W.KOCH حـــدود ارتـــفاع الشجـــر ، الـــطبیعة 428 ، 
صفحة 854-851	 ،    2004 . مستشهد به في الصفحة 336	 . 

254 – الـمقالـة البسـیطة الـتي تشـرح طـول الشجـر هـي MINEYEV	A. الـشجار جـدیـرة بــبول بـونـیمان ، الـكم صـفحة 4-10 ، 
كـانـون الـثانـي – شـباط 1994	 . ( بـول بـونـیمان هـو عـمالق أسـطوري حـطاب  و هـو بـطل فـي أوائـل الـمتقدمـین فـي الـوالیـات 
المتحـدة ) . الحـظ أن نـقل الـسوائـل فـي األشـجار ال یـضع أي قـیود / حـدود عـلى ارتـفاعـها ، نـظرا ألن الـماء یـضخ عـلى طـول 
جـذوع الشجـرة ( مـا عـدا فـي الـربـیع حـیث یـضخ مـن الجـذور ) بـواسـطة التبخـر مـن األوراق . هـذا الـعمل تـقریـبا بـدون حـدود 
ألن أعـمدة الـماء عـندمـا یـتم تـجنب الـتشكل الـنووي بـعنایـة ، یـمكن وضـعه تـحت إجـهادات الشـد أكـثر مـن مـائـة بـار ، الـمقابـل إلـى 
ألـف مـتر . أنـظر أیـضا P.NOBEL فـیزیـولـوجـیا الـنبات ، أكـادمـیك بـرس ، الـطبعة الـثانـیة 1999 . الشجـرة الـصنعیة – بـالـرغـم 
مـن كـونـها صـغیرة – بـاسـتخدام نـفس اآللـیة تـم بـناؤهـا ودراسـتها مـن قـبل A.D.STROOCK	&	WHEELER	T.D.     نـتح 
الــماء عــند ضــغوط  ســلبیة فــي شجــرة تــركــیبیة ، الــطبیعة 455 ، صــفحة 212-208	 ،    2008 . أنــظر أیــضا 
M.A.ZWIENIECKI	&	N.M.HOLBROOK نـقل الـماء ألعـلى األشـجار ، الـفیزیـاء الـیوم ، صـفحة 76-77	 ،    2008 . 

مستشهد به في الصفحة 357	&	336	 . 

255- مـثل هـذه الـمعلومـات یـمكن أن تـؤخـذ مـن مـقالـة الـمراجـعة الـممتازة لـ M.F.ASHBY حـول الـخواص الـهندسـیة لـلمواد ، 
الـوثـائـق الـتعدیـنیة  37 ، صـفحة 1293-1273	 ،    1989 . الـمقالـة تشـرح أیـضا الـمعایـیر الـعامـة الـمتعدد الـتي تحـدد اخـتیار 

المواد و تعطي جداول عدیدة لتوجیه االختیار .  مستشهد به في الصفحة 336	 . 

256 – أنـظر الـبحث الجـمیل لـ S.E.VIRGO عـدد  لـوشـمیدت ، تـقدم الـعلم 27 ، صـفحة 649-634	 ،    1933 . أیـضا 
متوفر مجاما بصیغة HTML	 من اإلنترنت . مستشهد به في الصفحة 340	&	338	 . 

257 – أنـظر الـبحث الـرائـع مـن قـبل PESIC	PTER ، تـقدیـر عـدد أفـوغـادرو مـن ضـوء الـسماء و ضـوء الـهواء ، المجـلة 
األوربـیة لـلفیزیـاء 26 ، صـفحة 187-183	 ،    2005 . الـعبارة الـخاطـئة بـأن الـلون األزرق نـاتـج عـن تـذبـذبـات الـكثافـة 
دحـض فـي A.B.FRASER	&	C.F.BOHERN لـون الـسماء ، مـعلم الـفیزیـاء 238 ، صـفحة 272-267	 ،    1985 . أیـضا 
یشرح أن تغیرات لون السماء مثل لون الحلیب ، هي ناتجة عن التشتت المتعدد .  مستشهد به في الصفحة 510	&	339	. 

258 – مـن أجـل صـورة عـن ذرة الـباریـوم الـوحـیدة – الـتي سـمیت أسـتریـد – أنـظر DEHMELT	HANS تـجارب عـلى جسـیم 
تـحت ذري مـعزول فـي الـسكون ، مـراجـعات الـفیزیـاء الحـدیـثة 62 ، صـفحة 1240-1137	 ،    1980 . انـظر أیـضا 

الصورة في الصفحة 342 . مستشهد به في الصفحة 342	 . 

259 – المخـططات ثـالثـیة األبـعاد أنـتجت ألول مـرة مـن قـبل .al	&	FINK	WERNER	HANS	 ، الـتمییز  الـذري فـي 
الـتصویـر ثـالثـي األبـعاد ذو الـطاقـة عـدیـمة الـعدسـة ، رسـائـل مـراجـعة الـفیزیـاء  67 ، صـفحة 1543-1546	 ،    1991 .   

مستشهد به في الصفحة 342 

 K.AN	,	J.J.	CHILDS	,	R.R.DASARI	&	M.S.FELD مــن قــبل 	260 – لــیزر الــذرة الــوحــیدة بــني فــي عــام  1960
الـمیكرولـیزر : لـیزر بـذرة واحـدة فـي طـنان ضـوئـي ، 	 رسـائـل مـراجـعة الـفیزیـاء  73 ، صـفحة 3375	 ،    1994 .   

مستشهد به في الصفحة 342 

http://www.zwoje-scrolls.com/zwoje36/text05p.htm


261 – الـصورة إلـى یـسار الـشكل 240 فـي الـصفحة 342 هـي أول صـورة الـتي تـبین الـبنى دون الـذریـة ( مـرئـیة كـظالل 
 ، F.J.	GIESSIBL	,	S.	HEMBACHER	,	H.	BIELEFELDT&	J.	MANNHART	  عـلى الـذرات ) لـقد نشـرت مـن قـبل
الـمزایـا تـحت الـذریـة عـلى سـطح السـلیكون (7x7)-	(111	) الـمالحـظة بـواسـطة المجهـر ذو الـقوة الـذریـة ، الـعلوم  289 ، 

صفحة 425-422	 ،    2000 .   مستشهد به في الصفحة 342 

	C.	SCHILLER	,	A.A.KOOMAND	,	T.L.	VAN	ROOY	,	C.	SCHÖNENBERGER	&	H.B. 262 – مـن أجـل مـثال
ELSWIJK ، إزالـة قـدرة رؤوس  بـاعـث حـقل التنغسـتین خـالل الـسن الـالفـظ / الـرشـاش ، رسـائـل الـعلوم السـطحیة 339 ، 

صفحة L925-L930	 ،    1996 .   مستشهد به في الصفحة 342 

J.C.H.SPENCE – 263	&	U.WEITERSTALL	 STM ، مـع محـلل زمـن  الـطیران مـن أجـل الـتعریـف لـلنوع الـذري 
2000	MSA ، فـیالدلـفیا ، الـفحص المجهـري و التحـلیل الـدقـیق 6	  مـلحق 2 ، صـفحة 718، 2000 . مسـتشهد بـه فـي 

الصفحة 343 . 

D.SCHWNKEL – 264	&	ENGEMANN	S.	,	KREHL	P. لـغز تـشقق الـسوط – مـكتشف مـن قـبل تـرابـط كـینامـاتـیك 
رأس السوط مع إصدار موجة الصدمة ، أمواج الصدم  8 ، صفحة 1-9	 ،    1998 .   

	A.	GORIELY	&	T. الـمؤلـفون  اسـتخدمـوا كـامـیرات عـالـیة السـرعـة لـدراسـة حـركـة الـسوط .  تـم إضـافـة نـاحـیة أخـرى مـن قـبل
MACMILLEN ، شـكل تـشقق الـسوط ، رسـائـل مـراجـعة الـفیزیـاء 88 ، صـفحة 244301	 ،    2002 . هـذه الـمقالـة تـركـز 
عـلى الـشكل ذو الـرأس المسـتدق لـلسوط . لـكن بـإهـمال الـخصلة – الـقطعة فـي نـهایـة الـسوط الـمطلوب أن تـجعله یـتشقق – فـي 

رسالة الحقة تبین أن هناك المزید بحاجة الكتشاف . مستشهد به في الصفحة 347  

YAMAFUJI – 265	K.	&	SHENG	Z. تـحقیق الـركـوب البشـري لـلدراجـة وحـیدة العجـلة بـواسـطة روبـوت ، مـداوالت 
الـمؤتـمر الـدولـي IEEE	1991 حـول  الـروبـوتـیات و األتـمتة ، المجـلد 2 ، صـفحة 1326-1219 ، 1995 . مسـتشهد بـه فـي 

الصفحة 347 . 

266 – حـول الـدراجـات وحـیدة العجـلة البشـریـة ، أنـظر WILEY	JACK ، الـكتاب الـكامـل لـلدراجـات وحـیدة العجـلة ، لـودي 
1984 و HOEHER	SEBESTIAN ، ركـوب الـدراجـات وحـیدة العجـلة و الـفیزیـاء ، رایـنبیك ، 1991 . مسـتشهد بـه فـي 

الصفحة 347 . 

THOMSON – 267	W. مـحاضـرة إلـى الجـمعیة الـملكیة فـي إدنـبره ، 18 شـباط  1876 ، مـداوالت الجـمعیة الـملكیة فـي 
إدنبره  6، صفحة 94 ، 1869 . مستشهد به في الصفحة 348 . 

	A	.	الـنفاثـات الـجبیبیة ، فـیزیـاء الـموائـع  13، صـفحة 6-4 ، 2001 . و S.T.THORODDSEN	&	A.O.SHEN – 268  
S.T.THORODDSEN	&	SHEN	O. الــنفث الــحبیبي ، فــیزیــاء الــموائــع  14، صــفحة S3 ، 2002 .   مســتشهد بــه فــي 

الصفحة 348 . 

J.W.M.BUSH – 269	&	M.J.HANCOOK أنابیب الموائع ، مجلة میكانیك الموائع 466  صفحة 285-303 ، 2002  

. BUSH	J.W.M.	&	A.E.HOSOI عـدم االسـتقرار التبخـري فـي أفـالم التسـلق ، مجـلة مـیكانـیك الـموائـع 442  صـفحة 
A.E.HASHA . 2001 ، 217-239	&	J.W.M.BUSH حـول اصـطدام الـنفاثـات الـصفحیة : سـالسـل الـمائـع و عـظام الـسمك 

، مجلة میكانیك الموائع 511  صفحة 310-285 ، 2004 . مستشهد به في الصفحة 352	 .  

	Q.	ZHENG	,	D.J.DURBEN	,	G.H.	WOLF 270- الـرقـم الـقیاسـي الـحالـي مـن أجـل الـضغط السـلبي لـلماء حـقق مـن قـبل
C.A.ANGEL	& سـوائـل فـي الـضغوط السـلبیة  الـكبیرة : الـماء عـند حـد تـشكیل الـنوى الـمتجانـس الـعلوم 254  صـفحة 

832-829 ، 1991	 . مستشهد به في الصفحة 357 . 

BALIBAR – 271	S.	&	MARIS	H. الـضغوط السـلبیة و الـتكهف فـي الهـلیوم الـسائـل ، الـفیزیـاء الـیوم 53  صـفحة 29-34 
، 2000 . سـبیستیان بـلیر أیـضا كـتب عـدة كـتب شـائـعة الـتي تـقود فـي الـموقـع www.lps.ens.fr/~balibar  مسـتشهد بـه 

في الصفحة 357	 . 

http://www.lps.ens.fr/~balibar


272  - الـحالـة الـحالـیة لـفهمنا لـلدوامـیة مـوصـوفـة مـن قـبل K.P.SREENIVASAN	&	FALKOVICH	G. دروس مـن دوامـي 
الهیدرودینامیك ، الفیزیاء الیوم 59  صفحة 49-43 ، 2006 . مستشهد به في الصفحة 361	 .  

WELTNER – 273	K. مـقارنـة لشـروحـات قـوة الـرفـع الـهوائـیة الـدیـنامـیكیة ، المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء  55  صـفحة 
WELTNER  . 1987 ، 50-54	K. قـوة الـرفـع الـدیـنامـیكیة الـهوائـیة ، المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء  28  صـفحة 78-82 ، 
                                                     user.uni-frankfurt.de/~weather/Flight/PHYSIC4.htm أیــــضـــــــــــــــا  أنــــظـــــــــــــــر   .1990

و www.av8.com/how/htm/airfoils.html   مستشهد به في الصفحة 361	 . 

	L.	LANOTTE	,	J.MAUER	,	S.	MENDEZ	,	D.A.FEDOSOV	,	J.-M.FROMENTAL	,	V.CLAVERIA	, – 274
ABKARIAN	M.	&	G.GOMPPER	,	F.NICOUD الـخالیـا الحـمراء األشـكال الـدیـنامـیكیة  تـحكمها رقـة الـقص لـلدم تـحت  
شـروط الـتدفـق الـدورانـي الـدقـیق ، مـداوالت األكـادیـمیة الـوطـنیة لـلعلوم لـلوالیـات المتحـدة أألمـریـكیة 2016 . طـباعـة أولـیة فـي 

arxiv.oeg/abs/1608.03730 . مستشهد به في الصفحة 366	

LOHSE – 275	D.	&	MEER	VAN	D.	,	,J.M.GORDILLO	PETERS	I.R.	,	S.GEKLE الــتدفــق الــهوائــي الــصوتــي 
الـفائـق الـناتـج عـن صـدم الـصلب – الـسائـل ، رسـائـل مـراجـعة الـفیزیـاء 104  صـفحة 024501 ، 2010 .  أفـالم الـتأثـیر یـمكن 

أن توجد من physics.aps.org/arccles/v3/4 ، مستشهد به في الصفحة 368	

276 – أنـظر الـكتاب الجـمیل لـ FOELIX	F.	RAINER	  بـیولـوجـیا الـعناكـب ، مـطبعة تـیمیه ، 1996 أیـضا مـتوفـر فـي طـبعة 
أحـدث بـاإلنجـلیزیـة FOELIX	.	F	RAINER بـیولـوجـیا الـعناكـب ، مـطبعة جـامـعة أكـسفورد ، الـطبعة الـثالـثة . الـمنتدى الـخاص 

مخصص فقط للعناكب یمكن أن یوجد على اإلنترنت . مستشهد به في الصفحة 368 .  

277 – أنظر الموقع www.esa.int/esaCP/SEMER89U7TG_index_0.html ، مستشهد به في الصفحة 368 .  

278 – مـن أجـل بـحث رائـع لـالهـتمام و تـقنیات الـغوص بـال تـنفس  ، أنـظر PELIZZARI	UMBERTO اإلنـسان و البحـر ، 
فـالمـاریـون 1994 . یسـتشهد بـالـیتساري و یشـرح قـول إنـزو مـایـوركـا : " أول نـفس تـأخـذه عـندمـا تـعود للسـطح هـو مـثل أول 

نفس تأخذه عندما تدخل الحیاة "  مستشهد به في الصفحة 369 . 

BOCQUET – 279	LYDERIC فیزیاء قفز الحجر ، المجلة األمریكیة للفیزیاء 17  صفحة 150-155 ، 2003 .   

	pastoneskipping.com/steiner.htm	& الــرقــم الــقیاســي الــحالــي یحــمله كــورت شــتایــنر یــبلغ 40 قــفزة . أنــظر
www.stoneskipping.com الـموقـع www.yeeha.net/nassa/guin/ge.html هـو مـن قـبل حـامـل الـرقـم الـقیاسـي 

العالمي السابق  جیروم كولمان ماكجي ، مستشهد به في الصفحة 372 .  

L.E.SCRIVEN – 280	&	S.F.SISTLER تـأثـیر إبـریـق الـشاي : تـدفـقات مـشكلة لـصفائـح مـع انـعطاف ، تـرطـیب ، و تـباطـؤ 
مجلة میكانیك الموائع  263  صفحة 62-19 ، 1994 .   مستشهد به في الصفحة 374 .  

	DAVID	HOLLIDAY	,	ROBERT	RESNICK	& الــغلیان و تــأثــیر الیــدن فــروســت ، فــصل مــن 	J.	WALKER – 281
WALKER	JEARL  أسـس الـفیزیـاء ، ویـلي 2007 . الـفصل یـمكن أیـضا إیـجاده عـلى اإلنـترنـت كـملف pdf	 . مسـتشهد بـه فـي 

الصفحة 375  

 ، 	Over	trechters	en	zo…	,	Nederlands	tkjdschris	voor	naturkunde	68 ، E.	HOLLANDER – 282
صفحة 302 ، 2002	 . مستشهد بها في الصفحة 376 .  	

VANDEWALLE – 283	N.	&	CAPS	H.	,	DORBOLO	S. عـدم اسـتقرار الـمائـع فـي الـفقاعـات الـمضادة فـي الـوالدة          
و الوفاة  ، المجلة الجدیدة للفیزیاء 5 ، صفحة 161 ، 2003 . مستشهد بها في الصفحة 377 . 

T.T.LIM – 284 مـالحـظة حـول الـقفز الـضفدعـي بـین حـلقات الـدوامـة عـند عـدد ریـنولـدز مـنخفض ، فـیزیـاء الـموائـع 9، 
صفحة 241-39 ، 1997 . مستشهد بها في الصفحة 378 . 

http://www.av8.com/how/htm/airfoils.html
http://www.esa.int/esaCP/SEMER89U7TG_index_0.html
http://www.stoneskipping.com
http://www.yeeha.net/nassa/guin/ge.html


QUERE – 285	D.	&	AUSSILLOUS	P. خــواص الــرخــام الــسائــل ، مــداوالت الجــمعیة الــملكیة لــندن 462 صــفحة 
999-973 ، 2006 .والمراجع فیها .  مستشهد بها في الصفحة 378 . 

 C.	TRUESDELL 286 – الـثیرمـوسـتاتـیك و الـثیرمـودیـنامـیك صـعبة الـتعلم ألنـها حـقول لـم تـكتشف فـي شـكل مـنهجي . أنـظر
الــتاریــخ الــتراجــیدي لــلثیرمــودیــنامــیك 1854-1822 ، مــطبعة ســبرینجــر 1980 . الــكتاب الــممتاز و الــمتقدم حــول 
الـثیرمـوسـتاتـیك و الـثیرمـودیـنامـیك لـ REICHT	LINDA مـنهاج مـتقدم فـي الـفیزیـاء اإلحـصائـیة و یـلي الـطبعة الـثانـیة 1998 . 

مستشهد به في الصفحة 381 . 

287 – تـمدد الـغاز كـان الـطریـقة األسـاسـیة المسـتخدمـة لـتعریـف مـقیاس درجـة الحـرارة الـرسـمي . فـقط فـي عـام 1990 
طـرحـت طـرق أخـرى رسـمیا ، مـثل الـقیاس الحـراري بـاإلشـعاع الـكلي ( فـي الـمجال K	373	–	K	140 ) ، الـقیاس الحـراري 
بـالـضجیج ( K	1235	–	K	900	&	K	4	–	2K	 ) ، الـقیاس الحـراري الـصوتـي ( حـوالـي  ) ، الـقیاس الحـراري الـصوتـي                
( حـوالـي K	303 )  ، الـقیاس الحـراري الـمغناطیسـي ( K	2.6	–	K	0.5 ) و الـقیاس الحـراري اإلشـعاعـي  الـضوئـي ( أعـلى 

  1000	K 3 إلى حواليK . القیاس الحراري اإلشعاعي ما یزال الطریقة األساسیة في المجال من حوالي 	730	K ( من

	R.L.RUBSY	,	R.P.HUDSON	,	M.DURIEUX	,	J.F.	SCHOOLEY	,	P.P.M.	CTEUR	& هـذا مشـروح بـالـتفصیل فـي
C.A.SWENSON ، أسـاس ITS-90 ،   الـتنبؤ بـالـطقس 28 ، صـفحة 18-9 ، 1991 . حـول نـقطة غـلیان الـماء أنـظر أیـضا 

المرجع 315 ، مستشهد به في الصفحات 546	,	383 و 550 .  

288 – الـطرق األخـرى لـغش سـحوبـات الـیانـصیب تـتم بـاسـتخدام كـرات ذات كـتل مـختلفة أو كـرات الـمصقولـة أكـثر . أحـد 
األمثلة على مثل هذا الغش اكتشف في عام 1999  . مستشهد به في الصفحات 382  

289  - أنـظر مـثال الـنص اآلسـر لـ SEGRE	GINO مـسألـة درجـات : مـاذا تـكشف درجـة الحـرارة حـول الـماضـي و المسـتقبل 
ألجناسنا . الكوكب و الكون . فایكنج ، نیویورك 2002	  . مستشهد به في الصفحات 383 

VOLLMER – 290	.	M	&	MÖLLMAN	K.-P.	,	F.PINNO	;	D.KARSTÄDT ، دراســة الحــرارة فــي مــحاضــرة : 
	1999 . K.-P. ، 	24-31 ، عــملي فــیزیــاء الــعلوم الــطبیعیة 48-5 ، صــفحة 	مــساهــمة  لــعرض الــطرق الحــراریــة 
VOLLMER	.	M	&	MÖLLMAN شـيء آخـر مـختلف ، رؤیـة فـیزیـائـیة ، عـرض عـدم تـغیر شـكل الـطاقـة و فـیزیـاء اإلشـعاع 
	D.	KARSTÄDT	,	K.P-	MÖLLMAN	; ، 2000 ، 65-69 مـن أجـل الـدراسـة ( الـجامـعیة ) ،  الـفیزیـائـي 56 ، صـفحة
M.VOLLMER	&	F.PINNO	 . هـناك الـمزیـد لـمشاهـدتـه أكـثر مـما تـكشفه الـعین : عـرض عـملیات انـتقال الـطاقـة و قـوانـین 
	K.-P.	MÖLLMAN	&	M	. ، 2001 ، 371-	376 اإلشــعاع مــن أجــل تــعلیم الــفیزیــاء . مــعلم الــفیزیــاء   39 ، صــفحة

VOLLMER 28 ، صفحة S50	S37- ، 2007 . مستشهد به في الصفحة 385 .  

291 – أنـظر مـن أجـل مـثال عـن الـمقالـة لـ THOMAS	–	PRESTON	H.	 مـقیاس درجـة الحـرارة الـعالـمي لـعام 1990 
ITS-90 ،   الــتنبؤ بــالــطقس 27 ، صــفحة 10-3 ، 1990 و تــصویــب األخــطاء THOMA	–	PRESTON	H.  ، مــقیاس 
درجـة الحـرارة الـعالـمي لـعام ITS-90 1990 ،   الـتنبؤ بـالـطقس 27 ، صـفحة 107 ، 1990 مسـتشهد بـه فـي الـصفحات 

  389

292 مـن أجـل مـراجـعة أنـظر HUNKLINGER	SIEGFRED	&	ENSS	CHRISTIAN فـیزیـاء درجـة الحـرارة الـمنخفضة  ، 
سبرینجر 2005	 ، مستشهد به في الصفحات 389 .  

293 – الـبحث الشهـیر حـول الحـركـة الـبراونـیة الـذي أسـهم بـكثیر مـن شهـرة أینشـتایـن  هـو EINSTEIN	A. حـول الـنظریـة 
الحـركـیة الجـزیـئیة للحـرارة  الـمطلوبـة  فـي الـموائـع الـدوارة ذات األجـزاء / الـمكونـات الـمعلقة ، حـولـیات الـفیزیـاء   17 ، 
صـفحة 560-549 ، 1905 .  فيـ السـنوات التـالیـة كتـب أینشتـاینـ سلـسلة منـ األبحـاث األخرـى حوـل هذـا المـوضوـع .  مثال 
لـقد نشـره فـي رسـالـة الـدكـتوراه  لـه عـام 1905 بـشكل EINSTEIN	A. تـحقیق جـدیـد لـألبـعاد الجـزیـئیة ، حـولـیات الـفیزیـاء   
19 ، صـفحة 306-289 ، 1906 .وقـد صـحح خـطأ صـغیرا فـي EINSTEIN	A. تـصحیح عـملي :   تـحقیق جـدیـد لـألبـعاد 
الجـزیـئیة ، حـولـیات الـفیزیـاء   34 ، صـفحة 592-591 ، 1911 .حـیث اسـتخدام الـبیانـات الجـدیـدة الـتي وجـد أن قـیمتها 
23-6.6.10	 لـعدد أفـوكـادرو . لـكن قـبل خـمس سـنوات مـن سـموكـولـوفـسكي و أینشـتایـن فـإن الـرجـل الـذي نـما عـقله عـملیا قـام 
بـنفس  الـحسابـات ، ولـكن فـي مـجال مـخالـف : الـریـاضـي لـویـس بـاشـولـییه قـام بهـذا فـي دراسـة الـدكـتوراه حـول خـیارات التخـزیـن 

، وهذا المحلل المالي الشاب بالتالي كان أذكى من أینشتاین . استشهد به في الصفحة 390 . 



294 -  أول تـأكـید تجـریـبي لـلتوقـع أجـري مـن قـبل PERRIN	J. فـي مـداوالت أكـادیـمیة الـعلوم 147 ، صـفحة 476-475 و 
صـفحة 532-530، 1908 . وقـد جـمع بـعبقریـة كـل الـمناقـشة فـي PERRIN	J. الـذرات ، مـكتبة فـلیكس ألـكان ، بـاریـس ، 

1913 . استشهد به في الصفحة 392 . 

al. – 295	&	GASPARD	PIEERE الـدلـیل التجـریـبي عـلى الـعشوائـیة الـمیكروسـكوبـیة ، الـطبیعة 394 ، صـفحة 865 ،27 
آب  1998 . استشهد به في الصفحة 392 . 

296 – الـمقدمـة الـممتازة فـي فـیزیـاء الحـرارة هـو كـتاب REICHL	LINDA مـقرر حـدیـث فـي الـفیزیـاء اإلحـصائـیة ، ویـلي 
الطبعة الثانیة ، 1998 . استشهد به في الصفحة 393 . 

297 – حـول الـرقـم الـقیاسـي لسـرعـة الـدراجـة ، أنـظر الـموقـع fredrompelberg.com أیـضا یـبین تـفاصـیل الـدراجـة الـتي 
اســتخدمــها . و حــول تــأثــیر الــمقاومــة للحــركــة  أنــظر ANDRIANNE	T.	&	TOPARLAR	Y.	,	BLOCKEN	B. الــفائــدة 
الـدیـنامـیكیة الـهوائـیة لـلدراج بـاتـباع دراجـة نـاریـة ، مجـلة هـندسـة  الـربـاح و الـدیـنامـیك الـهوائـي الـصناعـي 2016 ، مـتوفـر 

للتحمیل المجاني في www.urbanphysics.net . استشهد به في الصفحة 379 . 

HERRMANN – 298	F. مـدى الـقیم فـي مـحاضـرة فـیزیـائـیة ، رسـائـل فـیزیـائـیة 54 ، صـفحة 832-830	 ، أیـلول 1998 
www.physikdidakck.uni- أنــظر أیــضا مــالحــظات حــول مــحاضــرتــه فــي الــمقدمــة الــعام لــلفیزیــاء فــي الــموقــع

karlsruhe.de/skripten . استشهد به في الصفحة 393	&	352	,	331	 . 

	Nedelands	cjdschris ، اإلنـتروبـي N.G.VAN	KAMPEN 299 – هـذه الـنقاط یـوضـحها و یـثبتها كـما فـي طـریـقته
62	naturkunde	voor ،  صفحة 396-395 ، في 3 كانون األول  1996 . استشهد به في الصفحة 396 . 

300 – هـذه الـنتیجة الـمخیبة لـألمـل لـكل الـجهود الـمبذولـة حـتى اآلن كـما كـان جـورج نـیكولـیس یشـدد دائـما فـي مـقرراتـه 
الـجامـعیة .  لـقد وضـع سـیت لـیود قـائـمة بـ 31	 تـعریـف مـقترح لـلتعقید ، الـحاویـة مـن ضـمن مـا تـحتوي عـلى الـبعد الـفراكـتالـي ، 
الـتقعید الـقواعـدي ، الـتعقید الـحاسـوبـي ، الـعمق الـثیرمـودیـنامـیكي  أنـظر مـثال مـلخص قـصیر فـي الـعلوم األمـریـكیة صـفحة 77، 

حزیران  1995 . استشهد به في الصفحة 396 . 

301- اإلنـتروبـي األصـغري مـناقـش مـن قـبل SZILARD	L.  حـول اإلنـتروبـي أألصـغري فـي جـملة ثـیرمـودیـنامـیكة فـي 
عـملیات  الـمعرفـة الـذكـیة . مجـلة الـفیزیـاء 53 ، صـفحة 	856-840،   1929 . هـذا الـبحث الـكالسـیكي یـمكن أیـضا أن یـوجـد 

في ترجمة إنجلیزیة في أعماله المجموعة . استشهد به في الصفحة 397 . 

TANNOUDI – 302	–	G.C.COHEN الـثوابـت الـعامـة ، بـلوریـیه ، آشـیت ، 1998 . أنـظر أیـضا BRILLOUIN	L. الـعلم 
و نظریة المعلومات ، أكادمیك برس ، 1962	 . استشهد به في الصفحة 397 . 

H.W.ZIMMERMANN – 303 إنـتروبـیات الجسـیمات و إنـتروبـي الـكوانـتا IV : الـغاز الـمثالـي ، الـقانـون الـثانـي فـي 
الـــثیرمـــودیـــنامـــیك  ، و عـــالقـــة االرتـــیاب –t	p ، مجـــلة الـــكیمیاء الـــفیزیـــائـــیة 217	 ، صـــفحة 78-55	 ، 2003 و 	
H.W.ZIMMERMANN إنـتروبـیات الجسـیمات و إنـتروبـي الـكوانـتا V : عـالقـة االرتـیاب –t	p ، مجـلة الـكیمیاء الـفیزیـائـیة 

217	 ، صفحة 1108-1097	 ، 2003 ، استشهد به في الصفحة 398	&	397  . 

304 – أنظـــر مثال A.YA.TREGUBOVICH	&	MARGOLIN	–	SHALYT	A.E. ، عـــالقـــة االرتـــیاب الـــمعمم فـــي 
الـثیرمـودیـنامـیك arxiv.org/abs/gr-qc/0307018 أو DIS	–VAN	LITH	VAN	J.	&	UFFINK	J. ، عـالقـات االرتـیاب 

الثیرمودینامیكیة ، أسس الفیزیاء   29	 ، صفحة 655	 ، 1999 . استشهد به في الصفحة 

LAVENDA – 305	B.	 الـفیزیـاء اإلحـصائـیة : طـریـقة احـتمالـیة ، ویـلي – إنـترسـینس ، 1991 اسـتشهد بـه فـي الـصفحة 
  . 397	&	398

306 – الـكالم مـوجـود فـي مـقدمـة مـن قـبل جـورج والـد لـنص مـن قـبل HENDERSON	J.	LAWRENCE . مـطابـقة الـبیئة ، 
ماكمیالن ، نیویورك ، 1913	 ، أعید طباعته في 1958 . استشهد به في الصفحة		398	 . 

http://www.urbanphysics.net
http://www.physikdidaktik.uni-karlsruhe.de/skripten
http://www.physikdidaktik.uni-karlsruhe.de/skripten


307 – الـمقدمـة الـرائـعة لـلكیمیاء هـي فـي كـتاب EMSLEY	JOHN	 الجـزیـئات فـي مـعرض ، مـطبعة جـامـعة أكـسفورد ، 
1998 ، استشهد به في الصفحة 399  

POLSTER – 308	B.	 مـا هـي أفـضل طـریـقة لـربـط حـذائـك ؟ الـطبیعة 420	 ، صـفحة 476	 ، 5 كـانـون األول 2002 ،  
استشهد به في الصفحة 400   

POLTZMANN – 309	L. حـول االسـتخدام الـمیكانـیكي لـقانـونـي الـثیرمـودیـنامـیك األسـاسـیین ، مـداوالت األكـادیـمیة الـملكیة 
للعلوم في فینا 53	 ، صفحة 220-155	 ،  1866 ،  استشهد به في الصفحة 401   

310- أنظر مثال صفحة اإلنترنت www.snopes.com/science/cricket.asp ، استشهد به في الصفحة 404   

H.DE.LANG  -311 الـتغذي الجـزیـئي ، 74	naturkunde	voor	cjdschris	Nederlands ، صـفحة 431-433	 ،  
2008 ،  استشهد به في الصفحة 404   

BROEL – 312	EMILE		 مقدمة هندسیة للفیزیاء ، جویتییه – فیالر 1912 .	استشهد به في الصفحة 404   

313- أنـظر V.L.TELEGDI إنـریـكو فـیرمـي فـي أمـریـكا ، الـفیزیـاء الـیوم 55	 ، صـفحة 43-38	 ، حـزیـران  2002 ،  
استشهد به في الصفحة 405   

KIELSEN -314	–	SCHMIDT	K. حـیوانـات الصحـراء : مـسائـل فـیزیـولـوجـیة للحـرارة و الـماء ، مـطبعة جـامـعة أكـسفورد 
1964 ،  استشهد به في الصفحة 406   

315 – بـعد اتـصال شـخصي مـن قـبل ریـتشارد روزبـي ، هـذه هـي الـقیمة لـعام 1997 ، بـینما كـانـت قـد قـدرت بـأنـها 99.975	
ºC فـي عـام 1989		 كـما سجـل مـن قـبل RUSBY	RICHARD	&	JONES	GARETH ، رسـمیا :یـغلي الـماء عـند   99.975	
ºC ، عـالـم الـفیزیـاء 2	 ، صـفحة 24-23	 ، أیـلول   1989 ، و R.L.RUSBY كـي الـمقیاس الـمعیاري ، الـطبیعة 338	 ، 
صـفحة 1169	 ، آذار  1989 ،لـمزیـد مـن الـتفاصـیل حـول قـیاسـات درجـة الحـرارة أنـظر الـمرجـع 287 . اسـتشهد بـه فـي 

الصفحة 544	&	406 .   

	C.H.NENNETT	& 316- لـماذا األنـتروبـي یـتشكل عـندمـا تـمسح الـمعلومـات ، و لـكن لـیس عـندمـا تـكتب ، هـذا مشـروح فـي
LANDAUER	R. الحـدود األسـاسـیة لـلحوسـبة ، الـعلوم األمـریـكیة  253:1	 ، صـفحة 56-48	 ،   1985 ،الـنتیجة : یـجب 

علینا أن ندفع  لرمي الجرائد بعیدا ، ولیس شرائها .    استشهد به في الصفحة 407   

317 – أنـظر مـثال ، WIFT	G.		 المحـركـات الحـراریـة الـصوتـیة و الـبرادات ، الـفیزیـاء الـیوم 48	 ، صـفحة 22-28	 ، 
تموز  1995 ،  استشهد به في الصفحة 410   

318- مسـتشهد بـه فـي JEN	E.	&	FARMER	J.	,	CRUTCHFIELD	J.	,	CAMPBELL	D. ، الـریـاضـیات التجـریـبیة : دور 
الـحوسـبة فـي الـعلوم غـیر الخـطیة ، اتـصاالت جـمعیة آالت الـحوسـبة 28 ، صـفحة 384-374	 ،   1985 ،  اسـتشهد بـه فـي 

الصفحة 413   

 W.A.BENTLEY	&	W.J.HUMPHREYS 319- مـن أجـل الـمزیـد حـول أشـكال نـدف الـثلج ، أنـظر الـكتاب الشهـیر لـ
بـلورات الـثلج ، مـنشورات دوفـر ، نـیویـورك 1962 . هـذه الـطبعة الـثانـیة لـألصـل مـن عـام 1931 ، تـبین جـزءا كـبیرا مـن 

النتائج التي كانت شغف بنتلي طیلة حیاته ، وهي عدة آالف صور لندف الثلج . استشهد به في الصفحة 413   

SCHWENK -320	K. لـماذا الـثعابـین لـها ألـسنة مـنشعبة الـعلوم  263 ، صـفحة 1577-1573	 ،   1994  اسـتشهد بـه فـي 
الصفحة 416  

321 – األیـدي البشـریـة لـیس لـه خـمسة أصـابـع فـي حـوالـي حـالـة مـن كـل ألـف ، كـیف   تـضمن الـطبیعة هـذه الـدقـة ؟ اآللـیات 
الـتفصیلیة غـیر مـعلومـات بـشكل كـامـل بـعد . و مـن الـمعلوم أن تـشكیل الـتنظیم الـذاتـي و الـفراغـي و الـزمـني خـالل تـكاثـر الـخالیـا 
و تـمایـزهـا فـي الـجنین هـو عـامـل حـاسـم . و فـي نـظام الـتنظیم الـذاتـي هـذا فـإن عـامـل االنـتساخ GLI3 یـلعب دورا أسـاسـیا . 

استشهد به في الصفحة 417  

http://www.snopes.com/science/cricket.asp


	E.	MARTINEZ	,	C.PEREZ	–	PENICHET	,	O.	SOTOLONG	COSTA	.	O.RAMOS	,	K.J.	MALØY	,	S. -322
E.ALTSHULER	,	FOUADY		 أمـواج فـردیـة صـاعـدة فـي الـتدفـقات الـحبیبیة  ، مـراجـعة الـفیزیـاء 75 ، صـفحة 031303	 ،   
	E.ALTSHULER	 ,	O.RAMOS	 ,	 E.	MARTINEZ	 ,	 A.J.BATISTA	 –	 LEYVA	 ,	 A.RIVERA	& و    .    2007
K.E.BASSLER			 ، تــشكل كــومــات الــرمــل بــواســطة األنــهار الــدوارة ، رســائــل الــمراجــعة الــفیزیــائــیة  91 ، صــفحة 

014501	 ،   2003  ،  استشهد به في الصفحة 418  

H.L.SWINNEY – 323	&	F.MELO	,	P.B.UMBANHOWAR إثـارات مـوضـعیة فـي طـبقة حـبیبیة مهـتزة شـاقـولـیا ، 
الطبیعة 57 ، صفحة 796-793	 ،	29آب   1996  ،  استشهد به في الصفحة 419  

KIVSHAR – 324	Y.S.	&	FLACH	S.	,	D.K.CAMPBELL ، تحـدیـد مـوضـع الـطاقـة عـن طـریـق عـدم الخـطیة و الـتقطیع ، 
الفیزیاء الیوم 57 ، صفحة 49-43	 ، كانون الثاني  		2004  ،  استشهد به في الصفحة 419  

ANDREOTTI -325	B.		أغـنیة الـكثبان كجسـیم مـوجـي فـي نـمط الـقفل . رسـائـل الـمراجـعة الـفیزیـائـیة 92 ، صـفحة 
238001	 ،  2004  ،  استشهد به في الصفحة 419  

 B.A.FAYBISHENKO. – 326		&	D.C.MAYA  ألـواح الغسـیل فـي الـطرقـات السـریـعة غـیر الـمعبدة كجـملة دیـنامـیكیة 
مـعقدة 5 ، صـفحة 60-51	 ،   2000  ، أنـظر أیـضا J.N.MCELWAINE	&	S.W.MORRIS	,	TABERLET	N. : طـرق 
ألـواح الغسـیل : دیـنامـیك الـتموجـات الـجبیبیة الـمشكلة بـواسـطة الـعجالت المتحـرجـة ، رسـائـل الـمراجـعة الـفیزیـائـیة 99 ، صـفحة 

068003	 ،  2007 .  استشهد به في الصفحة 558	&420  

M.MARKUS – 327	&	GOLES	,E.	K.KÖTTER بـنى الـصدف  /الـغطاء ذات األعـداد  السحـریـة لـلكرات فـي قـرص 
دوامي / برام ، المراجعة الفیزیائیة 	E60 ، صفحة 7185-7182	 ،  1999 ،  استشهد به في الصفحة 420 

328 – الـمقدمـة الـجیدة هـي كـتاب WALGRAEF	DANIEL ، تـشكیل الـنموذج الـفراغـي الـزمـني مـع أمـثلة فـي الـفیزیـاء ، 
الكیمیاء و علم المواد ، سبرینجر 1996 . استشهد به في الصفحة 420	 . 

329 – مـن أجـل مـراجـعة أنـظر رسـالـة الـدكـتوراه لـ LEGA	JOCELINE أخـطاء  / عـیوب طـبولـوجـیة مـرتـبطة بكسـر ثـبات 
االنتقال في الزمن ، جامعة نیس ، 1989 ، استشهد به في الصفحة 422	 . 

430 – فـكرة اآللـیات الـرائـعة فـي أسـاس ضـربـات  الـقلب مـعطاة مـن قـبل DESTEXHE	A.	&	BABLOYANTZ	A. ، هـل 
الـقلب الـطبیعي هـو هـزاز دوري ؟ السـیبرنـتیك الـبیولـوجـي ،  58 ، صـفحة 211	-203	 ،  1989 . اسـتشهد بـه فـي الـصفحة 

 . 	423

431 – مـن أجـل مـراجـعة حـدیـثة قـصیرة عـن الـدوامـیة أنـظر L.P.KDANOFF ، نـموذج الـدوامـیة ، الـفیزیـاء الـیوم  48 ، 
صفحة 13	-11	 ، أیلول   1995 . استشهد به في الصفحة 424	 . 

432 – مـن أجـل مـقدمـة واضـحة أنـظر M.MAHRL	&	SCHMIDT	T. نـموذج ریـاضـي بسـیط لـصنبور یـنقط ، المجـلة 
األوربیة للفیزیاء 18 ، صفحة 383	-377	 ،  1997 . استشهد به في الصفحة 424	 . 

333- ریـاضـیات  نـماذج الـفرو تـم دراسـتها بـتفصیل كـبیر . بـتغییر الـبارمـترات فـي مـعادالت الـتفاعـل – االنـتشار مـن الـممكن 
شـرح نـماذج حـمر الـوحـش ، الـفهود ، الـزرافـات ، و الـعدیـد مـن الـحیوانـات األخـرى  . الـمعادالت یـمكن فـحصها بـمالحـظة  
كـیفیة اسـتمرار الـنماذج الـمحسوبـة فـي الـذیـل ، الـتي تـبدو عـادة مـختلفة تـمامـا . فـي الـحقیقة أكـثر الـنماذج تـبدو  مـختلفة إذا لـم 
یـكن الـفرو مسـطحا و لـكن مـنحنیا . هـذه ظـاهـرة عـامـة صـالـحة أیـضا مـن أجـل نـماذج الـبقع لـحقائـب السـیدات كـما هـو مـبین فـي 
J.T.HONG	&	R.T.LIU	,	C.C.YANG	,	S.S.LIAW ، نــموذج تــوریــنج مــن أجــل نــماذج الــخنافــس الــمؤنــثة ، الــمراجــعة 

الفیزیائیة E64 ، صفحة 041909	 ،  2001 . استشهد به في الصفحة 424	 . 

	E. حــررت مــن قــبل 	R.L.WEBER 334- مــراجــعة لــلمرح الــعلمي یــمكن أن تــوجــد فــي الــمقتطفات األدبــیة الشهــیرة لـ
MENDOZA ، مشـي عـشوائـي فـي الـعلم ، معهـد الـفیزیـاء ، 1973 . أیـضا مـتوفـر فـي الـعدیـد مـن الـترجـمات الـواسـعة . 

استشهد به في الصفحة 424	 . 



DREYBRODT – 335	W. فـیزیـاء الـنوازل ، الـفیزیـاء فـي وقـتنا الـحالـي صـفحة 30-25 ، الـفیزیـاء فـي وقـتنا الـحالـي شـباط 
2009 ، استشهد به في الصفحة 425 . 

VOROBIEFF -336	P.	&	PUTKARADZE	V.	,	MERTENS	K. نـماذج الجـدل عـلى مسـتوي مـائـل ، الـطبیعة 430 ، 
صفحة 165	 ،  2004 . استشهد به في الصفحة 426	 .  

337- هـذه الـتجارب البسـیطة الجـمیلة مـنشورة فـي G.MÜLLER		 ، أعـمدة الـنشاء : نـموذج تـناظـري ألعـمدة الـبازلـت مجـلة 
أبحاث الجیوفیزیاء 	

103 ، صــفحة 15263-15239	 ،  1998 . فــي	G.MÜLLER ، الــمحاكــاة التجــریــبیة ألعــمدة الــبازلــت ، مجــلة عــلوم 
الـبراكـین و األبـحاث الـجیولـوجـیة الحـراریـة  ، 86 ، صـفحة 96-93	 ،  1998   و فـي  G.MÜLLER   تـشقق الـجفاف فـي 

الصالبة ، أوراق فیزیائیة ، 55 ، صفحة 37-35	 ،  1999  . استشهد به في الصفحة 427 .  

338 – للحصول على شعور باللزوجة أنظر الكتاب الرائع لـ VOGEL	STEVEN ، الحیاة في الموائع المتحركة ، 
البیولوجیا الفیزیائیة للتدفق ، مطبعة جامعة برنستون 1994 ، استشهد به في الصفحة 428 .  

	B.	HOF	,	C.W.H.	VAN	DOORNE	,	J.	WESTERWEEL	,	F.T.M.NIEUWSTADT	,	H.	WEIDEN	, -339
ECKHARDT	B.	&	H.FAISST	,	WALEFFE	F.	,	R.KERSWELL ، المالحظة التجریبیة لألمواج المنتلقة بشكل غیر 
خطي في تدفق أنبوبي ، العلم  305 ، صفحة 1598-1594	 ،  2004    .أنظر أیضا .al	&	HOF	B.  العمر المنتهي 

للدوامیة في تدفقات القص ، الطبیعة 443 ، صفحة 59	 ،  2006 .   استشهد به في الصفحة 428 . 

340- الـكتاب الـرائـع حـول الـموضـوع هـو لـ SWOPE	MARTHA	&	LAWS	KENNETH الـفیزیـاء و فـن الـرقـص : فـهم 
الحـركـة ، مـطبعة جـامـعة أكـسفورد . أنـظر أیـضا LOTT	M.	&	LAWS	KENNETH رسـالـة الـمصدر PoD-1 : فـیزیـاء 

الرقص ، المجلة األمریكیة للفیزیاء 81 ، صفحة 13-7	 ،  2013 .   استشهد به في الصفحة 428 	. 

341 – الــشكل الــرائــع لــبلورات الــثلج مــقدم فــي C.W.LEE	&	MAGONO	C. ، الــتصنیف الطقســي  لــبلورات الــثلج 
الــطبیعیة ، مجــلة كــلیة الــعلوم ، جــامــعة هــوكــایــدو II	,	VII	Ser صــفحة 325-321 ، 1966 ، أیــضا عــلى اإلنــترنــت 

eprints.lib.hokudai.ac.jp . استشهد به في الصفحة 429 . 

REICHHOLF – 342	.	H	JOSEF ، تـاریـخ طـبیعي قـصیر آلخـر ألـف سـنة ، مـطبعة فیشـر 2007 ، اسـتشهد بـه فـي 
الصفحة 429 

343 – أنظـر مثال BUNN	F.	E. الـتطور و الـقانـون الـثانـي فـي الـثیرمـودیـنامـیك ،المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء 77 ، صـفحة 
925-922	 ،  2009 .   استشهد به في الصفحة 430 	. 

344 – أنــظر الــبحث STANFORD	D.	&	S.H.SHENKER	,	J.MALDACENA حــد عــلى الــعشوائــیة ، طــباعــة أولــیة 
مجانیة في www.arxiv.org/abs/1503.01409  الحد / القید لم یوضع بعد في سؤال . استشهد به في الصفحة 430  

345- الـمقدمـة الـجیدة لـفیزیـاء أسـراب الـطیور هـي لـ FEDER	T. الـفیزیـاء اإلحـصائـیة هـي مـن أجـل الـطیور ، الـفیزیـاء الـیوم 
60 ، صفحة 30-28	 ،  2007 .   استشهد به في الصفحة 431 	. 

346-  نـموذج نـاجـیل – شـریـكنبیرغ مـن أجـل حـركـة السـیارات ، مـثال یشـرح كـیف أن الـتذبـذبـات البسـیطة فـي الحـركـة یـمكن 
أن تؤدي الختناق .مستشهد به في الصفحة 431 . 

J.J.LISSAUER -347		 الحــركــة الــعشوائــیة فــي المجــموعــة الشمســیة ، مــراجــعات الــفیزیــاء الحــدیــثة 71 ، صــفحة 
845-835	 ،  1999 .   استشهد به في الصفحة 432 	. 

348 – أنـظر DUMONT	PAUL	–	JEAN الـمدارس قـبل سـقراط ، فـولـیو إیسـییه ، جـالـیمار ، 1991 ، صـفحة 426 ، 
استشهد به في الصفحة 433 . 



oldweb.cecm.sfu.ca/pi/ و حـول بـعض الـثوابـت الـریـاضـیة ، الـموقـع π 349 – مـن أجـل مـعلومـات حـول الـعدد
pi.html یـعطي أكـثر الـمعلومـات اسـتفاضـة و الـمراجـع . أیـضا لـه رابـط لـلعدیـد مـن الـمواقـع األخـرى حـول الـموضـوع ، الـتي 

تتضمن عرض في mathworld.wolfram.com/Pi.html . العالقة البسیطة لـ π هي  

 �

أو العالقة الجمیلة المكتشفة في 1996 من قبل بایلي ، بروین و بلوفه  

 �

الـموقـع الـمذكـور أیـضا یشـرح الـطرق الـمتكشفة حـدیـثا لـحساب األرقـام الـثنائـیة الـخاصـة لـ π مـن دون حـساب كـل الـسابـقة .              
mathworld.wolfram.com/   تــتجاوز كــل اخــتبارات الــعشوائــیة كــما یشــرح الــموقــع π و األرقــام الــمعروفــة لـ
PiDigits.html . لـكن هـذه الـخاصـة ، الـمسماة االنـتظام ، لـم یـتم إثـباتـها قـط وهـي أكـبر مـسألـة مـفتوحـة حـول π . مـن الـممكن 

أن نظریة الدینامیك العشوائي ستؤدي إلى حل هذا اللغز في السنوات القادمة .  

	D.V.CHUDNOVSKY	&	G.V. و الـــثوابـــت األخـــرى اكـــتشفت ونشـــرت مـــن قـــبل π الـــطریـــقة األخـــرى لـــحساب
CHUDNOVSKY ، حساب الثوابت الكالسیكیة ، مداوالت األكادیمیة الوطنیة للعلوم ( الوالیات المتحدة األمریكیة)  

86 ، صـفحة 8182-8178	 ،  1989 . إن األخـوة تـشودونـفسكي قـد بـنوا حـاسـبا فـائـقا فـي شـقة جـریـغوري بـقیمة سـبعین ألـف 
یـورو تـقریـبا ، و لـعدة سـنوات حـازوا عـلى الـرقـم الـقیاسـي لـحساب أكـبر عـدد مـن األرقـام لـ π . و قـد تـصارعـوا لـعقود مـع 
كـانـادا یـاسـومـاسـا الـذي یحـمل الـرقـم الـقیاسـي فـي عـام 2000 ، وحسـب عـلى حـساب فـائـق صـناعـي . و لـكن مـن 2009 فـصاعـدا 
فـإن الـرقـم الـقیاسـي ( الـمتتالـي ) لـخانـات π حسـب عـلى حـاسـب شـخصي مـكتبي . و أول مـن قـام بـذلـك فـابـریـسه یـبالرد و الـذي 
احـتاج 123	 یـومـا و اسـتخدم عـالقـة تـشودونـفسكي . و قـد حسـب بـیالرد أكـثر مـن 2.7 مـلیون مـلیون خـانـة ، كـما یـخبر بـذلـك 
	en.wikipedia.org/wiki/Chronology بـــالنســـبة ألكـــثر األرقـــام الـــقیاســـیة الجـــدیـــدة أنـــظر . 	bellard.org

-of_computacon_of_%CF%80_ . العالقة الجدیدة لحساب π ما تزال بحاجة الكتشاف . 	       

مـن أجـل حـساب ثـابـت أویـلر γ أنـظر أیـضا  W.DETEMPLE	D. ، تـقارب أسـرع لـثابـت أویـلر ، الـذكـي الـریـاضـي ، صـفحة 
470-468	 ، أیار 1993  .   استشهد به في الصفحة 464	&	434 	. 

350 – إن اسـتشهاد / مـقولـة جـونـسون الـموجـودة فـي SEWARD	WILLIAM ، السـیر الـذاتـیة 1799 . لـمزیـد مـن الـتفاصـیل 
أنظر القصة في /quoteinvescgator.com/2014/11/08/without_effort .   استشهد به في الصفحة 438 	. 

351 – أول سجـل مـكتوب للحـرف U یـبدو أنـه لـ ALBERTI	BATTISTA	LEON ، قـواعـد لـغة تـوسـكانـا ، 1442 ، أول 
قـواعـد لـلغة حـدیـثة ( غـیر التـینیة ) ، مـكتوبـة مـن قـبل عـبقري الـذي كـان ذكـیا ، مـعماریـا و أب الـتشفیر . أول سجـل مـكتوب  
للحـرف J یـبدو أنـه لـ NEBRIJA	DE	ANTONIO ، الـقواعـد الـكاسـتیلینة ، 1492	 . و قـبل كـتابـته فـإن نـبریـجا عـاش لعشـر 
سـنوات فـي إیـطالـیا ، بـحیث أنـه مـن المسـتحیل أن الـتمییز I/J هـو ذو أصـل إیـطالـي أیـضا . نـبریـجا كـان أحـد الـدارسـین اإلسـبان 

األكثر أهمیة . استشهد به في الصفحة 439 	.	

352 – لـمزیـد مـن الـمعلومـات حـول الـرسـائـل مـن األلـف  إلـى الـیاء   أنـظر إلـى الـتقریـر الـشامـل الـموجـود فـي مـوقـع 
www.everytype.com/standards/wynnyogh/thorn.html  ، استشهد به في الصفحة 439 	. 

353 – من أجل تاریخ حدیث للغة اإلنجلیزیة أنظر CRYSTAL	DAVID	 قصص اإلنجلیزیة ، ألین الین 2004 . استشهد 
به في الصفحة 439 	.	

http://www.everytype.com/standards/wynnyogh/thorn.html


JENSEN – 354	HANS الصحیفة ، برلین 1969، مترجم إلى اإلنجلیزیة بمعنى إشارة ، رمز و نص : سرد لجهود 
اإلنسان في الكتابة ، بوتنام سنز 1970 ، استشهد به في الصفحة 440 	.	

LIDE – 355	.	R	DAVID محرر ، دلیل CRC للكیمیاء و الفیزیاء الطبعة الثامنة و السبعین ، مطبعة CRC ، 1997 هذا 
المرجع الكالسیكي یظهر في إصدار جدید كل عام . األبجدیة العبریة الكاملة معطاة في الصفحة 90-2 . قائمة 

المختصرات للمقادیر الفیزیائیة المستخدمة في العالقات المعتمدة من قبل IUPAC	&	IUAP	,	ISO یمكن إیجادها هناك 
أیضا .  

لكن معیار 31	ISO   الذي یعرف هذه المختصرات ، یكلف حوالي ألف یورو ، و هو غیر متوفر على اإلنترنت ، و 
بالتالي یمكن بأمان  تجاهله ، مثل أي معیار الذي یفترض أن یستخدم في التعلیم و لكنه یبقى غیر ممكن الوصول إلیه 

للمعلمین . استشهد به في الصفحة 444	&	441 	. 

356- أنـظر الـنص الجـمیل مـن قـبل BRIGHT	WILLIAM	&	DANIELS	T.	PETER	 أنـظمة الـكتابـة الـعالـمیة ، مـطبعة 
جامعة أكسفورد ، 1996 . استشهد به في الصفحة 442 	.	

	Seghres ، الـتاریـخ الـعام لـألرقـام GEORGES	IFRAH 357 – قـصة تـطور األعـداد یـخبرهـا بـشكل أكـثر امـتاعـا مـن قـبل
1981 ، الـذي تـرجـم إلـى عـدة لـغات . وهـو یجـمع كـل األصـول إلشـارات الـعدد فـي عشـرة جـداول جـمیلة ، واحـد لـكل رقـم فـي 
نـهایـة الـكتاب . و لـكن الـكتاب نـفسه یـحوي الـكثیر مـن األخـطاء الـحقائـقیة فـي كـل صـفحة ، كـما شـرح مـثال الـمراجـعة الـموجـودة 
www.ams.org/nocces/200202/rev-  و ، www.ams.org/nocces/200201/rev-dauben.pdf فــــي

dauben.pdf . استشهد به في الصفحة 442 	.	

358 – أنـظر مـثال الـكتاب الـرائـع مـن قـبل SMITH	B.	STEVEN الـحاسـبات الـذهـنیة الـعظیمة – عـلم الـنفس ، الـطرق و حـیاة 
أعـاجـیب الـحساب ، مـطبعة جـامـعة كـولـومـبیا ، 1983  . الـكتاب أیـضا یـقدم تـقنیات الـتي یسـتخدمـونـها ، و أن أي شـخص آخـر 

	.	 .html 443 یمكن أن یضاهیها . استشهد به في الصفحة

359 – أنـظر مـثال الـمقالـة " الـمفهوم الـریـاضـي " فـي مـوسـوعـة الـریـاضـیات ، عشـرة مجـلدات ، كـاولـر أكـادمـیك نـاشـرون 
	jeff560.tripod.com/mathsym 1993-1988 . لكن قبل كل شيء أنظر إلى الموقع المليء بالمعلومات و الجمیل

الـمصدر الـرئیسـي لـكل هـذه الـنتائـج فـي الـبحث الـكالسـیكي و الـشامـل ، هـو مـن قـبل CAJORI	FLORIAN	 تـاریـخ الـمفاهـیم 
الـریـاضـیة مجـلدیـن / شـركـة أوبـن كـورت للنشـر 1929-1928 . إشـارة الجـذر الـتربـیعي مسـتخدمـة مـن قـبل كـریسـتوف 
رودولـــف ، 1525	Aregentorac,	:	Jung	Joanni	Cephaleus	Vuolfius	,	Coss	Die ( الـــعنوان الـــكامـــل كـــان 
	Behend	vnnd	Hubsch	Rechnung	durch	die	kunstreichen	reglen	Algebre	so	gemeinlicklich	die
(.etc	,	werdern	begriffen	mag	vnterricht	mündtliche	allen	on	lessen	Coss ، اسـتشهد بـه فـي الـصفحة 

	.	 443	&	444

	AG ، J.TSCHICHOLD -360	Stempel	,	et-Zeichen	der	Formenwamdlungen ، 1953 . اســتشهد بــه فــي 
الصفحة 445 . 

PARKES – 361	B.	MALCOM	 الـتوقـف و األثـر : مـقدمـة لـتاریـخ الـتنقیط فـي الـغرب ، مـطبعة جـامـعة كـالـیفورنـیا ، 
1993 . استشهد به في الصفحة 445 . 

362 – هـذا مشـروح مـن قـبل ULLMAN	LOUIS	BERTHOLD ، الـكتابـة الـقدیـمة و تـأثـیرهـا 1932 . اسـتشهد بـه فـي 
الصفحة 445 . 

LEHMANN  -363	PAUL ، بـحث فـي الـعصور الـوسـطى – الـرسـائـل و الـمقاالت ، أنـطون هـیرسـیمان 1961 ، صـفحة 
21-4 مستشهد به في الصفحة 445 	  

BISCHOFF – 264	BERNARD ، عـلم الـكتابـات الـقدیـمة لـلعصور الـرومـانـیة الـقدیـمة و الـعصور الـوسـطى الشـرقـیة ، 
مطبعة إریش شمیدت 1979 ،  صفحة 219-215 . مستشهد به في الصفحة 446 	  

http://www.ams.org/notices/200201/rev-dauben.pdf
http://www.ams.org/notices/200202/rev-dauben.pdf
http://www.ams.org/notices/200202/rev-dauben.pdf


WEBSTER -265	HUTTON أیـام االسـتراحـة :دراسـة فـي الـقانـون األول و األخـالق ، مـاكـمیالن ، 1916 ، اكـتشاف الـیوم 
الـتعس فـي بـابـل تـم فـي 1869 مـن قـبل جـورج سـمیث ، الـذي أعـاد أیـضا اكـتشاف ملحـمة جـلجامـیش الشهـیرة . مسـتشهد بـه فـي 

الصفحة 446 	  . 

366 – االرتـباطـات بـین الجـذور الـیونـانـیة و الـعدیـد مـن الـكلمات الـفرنسـیة و بـالـتالـي الـعدیـد مـن اإلنجـلیزیـة یـمكن أن یسـتخدم 
لـبناء بسـرعـة مـفردات لـلیونـانـیة الـقدیـمة بـدون الـكثیر مـن الـدراسـة ، كـما هـو مـبین فـي المجـموعـة الـعملیة مـن قـبل 
J.CHAINEUX ، بـعض الجـذور اإلغـریـقیة ، فـیتیرن – دو میسـتر 1929 . أنـظر أیـضا AYERS	M.	DONALD الـكلمات 

اإلنجلیزیة من الالتینیة و العناصر اإلغریقیة   ، مطبعة جامعة أریزونا 1986 ، مستشهد به في الصفحة 447 	  . 

367 – مـن أجـل الـكتابـة جـیدا اقـرأ E.B.WHITE	&	STRUNK	WILLIAM عـناصـر األسـلوب ، مـاكـمیالن 1935 ، 1979 
أو SCHNEIDER	WOLFGANG ، األلـمانـیة لـلمتعلمین – األسـلوب ـ غـرونـر و یـار 1987 . مسـتشهد بـه فـي الـصفحة 

 .  	 448

368 – نـظام الـواحـدات الـدولـي ، الـمكتب الـدولـي لـألوزان و الـمقایـیس ، بـافـلیون دو بـرتـوي ، بـارك دو سـان كـلود ، 92310 
سـیفر ، فـرنـسا . كـل الـتطورات الجـدیـدة الـمتعلقة بـواحـدات SI مـنشورة فـي مجـلة عـلوم الـقیاس  المحـرر مـن قـبل نـفس الهـیئة . 
بـإبـداء الـمسار الـبطيء لـمؤسـسة قـدیـمة أطـلقت  BIPM مـوقـع فـقط فـي 1998 و هـي اآلن یـمكن الـوصـول إلـیها فـي 
www.bipm.fr . أنــظر أیــضا www.utc.s/~dhomass/Themes/Unites/index.html ، وهــذا یــشمل الســیر 
الـذاتـیة لـلناس الـذیـن أعـطوا أسـماءهـم لـواحـدات عـدیـدة . مـوقـع مـكافـئها الـبریـطانـي www.npl.co.uk/npl/reference هـو 
أفـضل بـكثیر و هـو یـعطي الـعدیـد مـن الـتفاصـیل و كـذلـك الـشكل بـالـلغة اإلنجـلیزیـة لـتعریـف واحـدات SI	 . مسـتشهد بـه فـي 

الصفحة 449 	  . 

396 – اإلنـجیل فـي حـقل قـیاس الـزمـن الـقدیـم هـو عـمل مـن مجـلدیـن مـن قـبل AUDION	C.	&	VANIER	J. ، فـیزیـاء الـكم 
لـمعایـیر الـتردد الـذري ، أدام هـیلجه ، 1989 . الـعرض الـشائـع هـو لـتونـي جـونـز ، تقسـیم الـثانـیة ، معهـد الـفیزیـاء للنشـر ، 
2000 . الــموقــع opdafl.obspm.fr/www/lexique.html یــعطي مــصطلحات مســتخدمــة فــي الــمجال . مــن أجــل 
الـقیاسـات الـمحكمة لـلطول ، األدوات الـمختارة هـي الـلیزرات الـخاصـة مـثل الـلیزرات ذات قـفل الـنمط ، و أمـشاط الـتردد . 
هـناك مـراجـع ضخـمة حـول هـذه الـمواضـیع . و كـذلـك مـراجـع ضخـمة حـول قـیاسـات الـتیار الكهـربـائـي الـمحكمة ، و هـناك سـباق 

جاري من أجل أفضل طریقة للقیام بهذا : عد الشحنات أو قیاس  القوى المغناطیسیة . و القضیة ما تزال مفتوحة .   

حـول قـیاسـات الـكتلة الـذریـة ، أنـظر المجـلد حـول النسـبیة ( مجـلد II ، صـفحة 58 ) . حـول الـقیاسـات عـالـیة اإلحـكام لـدرجـة 
الحرارة   أنظر المرجع 287 . مستشهد به في الصفحة 450 	  . 

 370 – سـوابـق SI	 غـیر الـرسـمیة اقـترحـت أوال فـي  1990s مـن قـبل Aronson	K. مـن جـامـعة أكـسفورد و یـمكن أن 
یـصبح مسـتخدمـا بـشكل عـام فـي المسـتقبل . أنـظر الـعالـم الجـدیـد 144 ، صـفحة 81 ، 3 كـانـون األول 1994 . الـمقترحـات 

األقل جدیة أیضا موجودة . مستشهد به في الصفحة 451 	  . 

371  - الـساعـة األكـثر إحـكامـا الـمصنوعـة عـام 2004 لـها إحـكام یـبلغ جـزء واحـد فـي 1015	 . اإلحـكام األعـلى قـد تـوقـع بـأنـه 
 ، M.TAKAMOTO	,	F.	–L.	HONG	,	R.	HIGASHI	&	H.	KATORI مـمكن قـریـبا ، مـن بـین  األشـیاء األخـرى مـن قـبل

ساعة ذات بلورة بصریة ، الطبیعة 435 ، صفحة 324-321 ، 2005 . مستشهد به في الصفحة 453 	  . 

J.BERGQUIST – 372 محرر ، مداوالت الملتقى الخامس حول معاییر التردد و القیاس  ، العالم العلمي ،1997		

مستشهد به في الصفحة 453 	. 

J.SHORT -373 تـفاحـات نـیوتـن تـسقط مـن عـند اإللـه ، الـعالـم الجـدیـد 2098 ، صـفحة 5 ، 6 أیـلول  1997 . مـزیـد مـن 
الـتفاصـیل یـمكن أن تـوجـد فـي  R.G.KEESING ، تـاریـخ شجـرة تـفاحـة نـیوتـن ، الـفیزیـاء الـمعاصـرة ، 39 ، صـفحة 

391-377 ،  1998 . مستشهد به في الصفحة 455 . 

374 – الـمفاهـیم الـمتعددة هـي حـتى مـوضـوع مـعیار دولـي مـنفصل ، 5725	ISO	  حـیث الـعنوان الـدقـة و اإلحـكام لـطرق 
الـقیاس و الـنتائـج .   مـقدمـة جـیدة لـ TAYLOR	R.	JOHN	 ، مـقدمـة لتحـلیل الخـطأ : دراسـة االرتـیابـات فـي الـقیاسـات الـفیزیـائـیة 

، الطبعة الثانیة ، الكتب العلمیة الجامعیة ، 1997 . مستشهد به في الصفحة 455 . 

http://www.bipm.fr
http://www.utc.ft/~tthomass/Themes/Unites/index.html
http://www.npl.co.uk/npl/reference


375 – الــقیم الــموصــى األحــدث مــا یــكون ( 2010 ) لــلثوابــت الــفیزیــائــیة األســاســیة تــوجــد فــقط فــي الــموقــع 
physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html	 . هـذه المجـموعـة مـن  الـثوابـت تـنتج عـن الـضبط الـدولـي و یـوصـى 
بـها مـن أجـل االسـتخدام الـدولـي مـن قـبل الـلجنة حـول الـبیانـات مـن أجـل الـعلم و الـتكنولـوجـیا (CODATA	) وهـي هـیئة فـي 
مجـلس االتـحادات الـعلمیة الـذي یجـمع مـعا االتـحاد الـدولـي لـلفیزیـاء الـبحتة و الـتطبیقیة ( IUPAP ) ، االتـحاد الـدولـي لـلكیمیاء 
الـبحتة و الـتطبیقیة ( IUPAC ) و مـنظمات أخـرى . مـوقـع IUPAC	 هـو www.iupac.prg . مسـتشهد بـه فـي الـصفحة 457 

 .

 367  - بـعض الـقصص یـمكن أن تـوجـد فـي كـتاب لـ N.W.WISE قـیم اإلحـكام ، مـطبعة جـامـعة بـرنسـتون 1994 . إن 
مـجال الـقیاسـات عـالـیة اإلحـكام الـتي تـأتـي مـنها نـتائـج هـذه الـصفحات هـي عـالـم بـذاتـه . و الـمقدمـة الجـمیلة عـنها هـي لـ 
P.F.MICHAELSON	&	C.W.EVERITT	,	B.S.FEAVER	,	J.D.FAIRBANKS ، محـــرریـــن ، قـــرب الـــصفر : حـــدود 

الفیزیاء ، فریمان 1998 . مستشهد به في الصفحة 455 . 

377 – مــن أجــل الــتفاصــیل أنــظر الــمرجــع الــفلكي الــمعروف جــیدا ، SEIDELMANN	KENNETH	P.  مــلحق شــرح 
للموسوعة الفلكیة 1992 مستشهد به في الصفحة 462 . 

al. – 378	&	F.F.STANAWAYكـم سـرعـة مشـي الـحاصـد الـقوي ؟ تحـلیل مـنحني مـمیز لـتشغیل المسـتقبل فـي الـرجـال 
األصـحاء بـعمر سـبعین سـنة و أكـثر . المجـلة الـطبیة األمـریـكیة   343 ، صـفحة 7679 ،  2011 . هـذا الـبحث مـن قـبل فـریـق 
بـحث أسـترالـي كـان یسـتند لـدراسـة لـ 1800 رجـل مـن الشـیوخ الـذیـن تـمت مـتابـعتهم سـنین عـدیـدة ، الـبحث جـزء مـن إصـدار 
عـید الـمیالد لـعام 2011 و هـوق ابـل لـلتنزیـل مـجانـا مـن www.bmj.com . تـبین األبـحاث اإلضـافـیة أن المشـي و الـتدریـب 
عـلى المشـي یـمكن فـي الـحقیقة أن یـدفـع الـموت بـعیدا ، كـما هـو مـلخص فـي T.BRANDT	&	K.JAHN كـیف یـغیر الـعمر             
و الـمرض المشـي ، األخـبار األكـادیـمیة 03 ، صـفحة 25-22 ،  2012 . الـبحث یـبین أیـضا ن المشـي البشـري بـانـتصاب مـنذ 
عـلى األقـل 3.6	 مـلیون عـام و أن سـرعـة المشـي تـتناقـص بـحوالـي %1 كـل عـام بـعد عـمر 60سـنة مسـتشهد بـه فـي الـصفحة 

 . 476

http://www.iupac.prg
http://www.bmj.com


تصدیق 

إقرارات 

	Peter الـعدیـد مـن الـناس یـحتفظون بـمنحة الـفضول حـیة سـاعـدوا فـي جـعل هـذا المشـروع یـصبح حـقیقة .  أكـثر مـن قـام بـذلـك
Pascazio	Saverio	&	Rudolph الذین سواء كانوا موجودین أو ال مرجعا دائما لهذا المشروع .  

	Fernand	 Mayne	 ,	 Anna	 Koolen	 ,	 Ata	 Masafumi	 ,	 Roberto	 Crespi	 ,	 Serge	 Pahaut	 ,	 Luca
 	Bomebelli	,	Herman	Elswijk	,	Marcel	Krijn	,	Marc	de	Jong	,	Marcn	van	der	Mark	,	Kim	Jalink
	Mike	van	Wijk,	Renate	Georgi	,	Paul	Teglaar,	Barbara	&	Edgar ، Peter	&	Isabella	Schiller أبــــواي
	Augel	,	M.	Jamil	,	Ron	Murdock	,	Carol	Pritchard	,	Richatd	Hoffman	,	Stephan	Schiller	,	Franz

Aichinger	 و أكث هم زوجتي Brida الذین كلهم قدموا نصائح قیمة و تشجیع .  

	Mikael	Johansson	,	Bruno	Barberi الـعدیـد مـن الـناس سـاعـدوا فـي المشـروع و جـمع الـمواد . و أكـثرهـا فـائـدة كـان
	Claudio و الـمقترحـات الـتفصیلیة مـن قـبل 	Bert	Sierra الـعدیـد مـن التحسـینات  مـن قـبل 	Gneco	,	Lothar	Beyer
Farinac	 الـعدیـد مـن التحسـینات 	مـن قـبل Sheldon	Eric	 ، الـمقترحـات الـتفصیلیة مـن قـبل Young	Andrew و الـمساعـدة 
المسـتمرة و الـنصیحة مـن قـبل Kelu	Jonatan الـتصحیحات مـن قـبل Bartel	Elmar و بـشكل خـاص الـمساعـدة الـشامـلة و 

   . 	Adrian	Kubala الشغف و الضمیر الحي لـ

	Bert	Peeters	,	Anna	Wierzbicka	,	William	Beaty	,	Jim	Carr	,	John	Merrit	, الـمواد الـمهمة قـدمـت مـن قـبل
	John	Baez	,	Frank	DiFilippo	,	Jonathan	Scod	,	Jon	Thaler	,	Luca	Bombelli	,	Douglas	Singleton	,
	George	McQuarry	 ,	 Tilman	Hausherr	 ,	 Brian	Oberquell	 ,	 Peer	 Zalm	 ,Marcn	 van	der	Mark	 ,
	Valdimir	 Surdin	 ,	 Julia	 Simon	 ,	Antonio	 Fermani	 ,	Don	Page	 ,	 Stephan	Haley	 ,	 Peter	Mayr	 ,
	Allan	Hayes	,	Norbert	Dragon	,	Igor	Ivanov	,	Doug	Renselle	,	Wim	de	Muynck	,	Steve	Carlip	,
	Tom	Bruce	 ,	Ryan	Budney	 ,	Gary	Ruben	 ,	Chris	Hillman	 ,	Olivier	Glassey	 ,	 Jochen	Greiner	 ,
	squark	,	Marcn	Hardcastle	,	Mark	Biggar	,	Pavel	Kuzin	,	Douglas	Brenber	,	Luciano	Lombardi	,
	Franco	Bagnoli	 ,	 Lukas	Fabian	Moser	 ,	Dejan	Corovic	 ,	Paul	Vannoni	 ,	 John	Haber	 ,	 Saverio
	Pascazio	 ,	Klaus	Finkenzeller	 ,	 Leo	Bolin	 ,	 Jeff	Aronson	 ,	Roggie	Boone	 ,	 Lawrence	Tuppen	 ,
	Quencn	David	 Jones	 ,	 Arnaldo	Uguzzoni	 ,	 Frans	 van	 	Nieuwpoort	 ,	 Alan	Mahoney	 ,	 Brida
	Schiller	 ,	 Petr	Danecek	 ,Ingo	 Thies	 ,	 Vitaliy	 Solomacn	 ,	 Carl	Offner	 ,	Nuno	Proenca	 ,	 Elena



	Colazingari	 ,	 Paula	 Henderson	 ,	 Daniel	 Darre	 ,	Wolfganag	 Rankl	 ,	 John	 Heumann	 ,	 Joseph
	Kiss	,	Martha	Weiss	,	Anotnio	Gonzalez	,	Antonio	Martos	,	Andre	Slabber	,	Ferdinand	Baucsta
	,	 Zoltan	Hacsi	 ,	 Pat	 Furrie	 ,	Michael	Reppisch	 ,Enrico	Pasi	 ,	 Thomas	Koppe	 ,	Marcn	Rivas	 ,
	Herman	Beeksma	,	Tom	Helmond	,	John	Brandes	,	Vlad	Tarko	,	Nadia	Murillo	,	Ciprian	Dobra	,
	Romano	Peini	 ,	 Harald	 van	 Lintel	 ,	 Andrea	 Conc	 ,	 Francois	 Belfort	 ,	 Dirk	 Van	 de	Moortel	 ,
	Heinrich	Neumaier	,	Jaroslaw	Krolikowski	,	John	Dahlman	,	Fathi	Namouni	,	Pauel	Towsend	,
	Sergi	Emelin	,	Freeman	Dyson	,	S.R.	Madhu	Rao	,	David	Parks	,	Jurgen	Janek	,	Daniel	Huber	,
	Alfons	 Buchmann	 ,	 William	 Purves	 ,	 Pietro	 Redondi	 ,	 Damoon	 Saghin	 ,	 Frank	 Sweetser	 ,
Mukta	Miles	,	Denes	Marian	,	Espiritu	Joseph	Zach	,	Zecherle	Markus	 إضــافــة إلــى عــدد مــن الــناس 

الذین أرادوا أال یسموا . 				 

	Michael	Zedler	&	Achim أدوات الـبرمـجیات قـد تـم تـدقـیقها وبـمساعـدة واسـعة حـول األحـرف و الـطباعـة مـن قـبل
	Ulrike	Fischer	,	Piet	van و أتـت الـمساعـدة مـن 	Donald	Arseneau و بـدعـم مـتكرر و قـیم مـن Blumensath
	Ostrum,	Gerben	Wierda	,	Klaus	Bohncke	,	Craig	Upright	,	Herbert	Voss	,	Andrew	Trevorrow	,
	Danie	 Els	 ,	 Heiko	 Oberdiek	 ,	 Sebascan	 Rahtz	 ,	 Don	 Storz	 ,	 Vincent	 Darley	 ,	 Johan
	Linde	 ,Joseph	 Hertzlinger	 ,	 Rick	 Zaccone	 ,	 John	Warkencn	 ,	 Ulrich	 Diez	 ,	 Uwe	 Siart	 ,	Will
	Robertson	 ,	Koseph	Wright	 ,	 Enrico	Gregorio	 ,	Rolf	Niepraschk	 ,	Alexander	Grahn	 ,	Werner

  Fabian	&	Karl	Koller	.

	Johann و الـطباعـة تـحسنت كـثیرا بـمساعـدة . 	Ulrich	Dirr الـطباعـة و تـصمیم الـكتاب اسـتفادت مـن الـتشاور الـمهني مـع
Küster	 و خـطوطـه Math	Minin . تـصمیم الـكتاب و مـوقـعه عـلى اإلنـترنـت أیـضا یـعود كـثیرا بـالـفضل عـلى االقـتراحـات 

و الدعم لزوجتي بریتا .  

أیـضا اشـكر الـقانـونـیین و دافـعي الـضریـبة فـي ألـمانـیا الـذیـن عـلى عـكس الـبلدان األخـرى فـي الـعالـم ، یـسمحون لـلمقیمین 
باستخدام مكتبات الجامعات المحلیة .  

	Klaus مـن عـام 2007إلـى2011 فـإن الـطباعـة اإللـكترونـیة و تـوزیـع كـتاب جـبل الحـركـة كـان مـدعـومـا بـسخاء مـن قـبل مـؤسـسة
  . Tschira

مصادر األفالم     		

إن الـصور المتحـركـة الجـمیلة لـ dodecaeder الـدوارة الـمرفـقة فـي الـصفحة 90 و الـكرة الـمخفیة فـي الـصفحة 168 هـي 
 . Wikimedia	Commons وقـد صـنعها مـن أجـل هـذا الـكتاب و مـن أجـل مـوقـع Jason	Hise حـقوق نـسخ و تـفضل لـ
الـعدیـد مـن الـرسـوم المتحـركـة لـه تـوجـد فـي الـموقـع www.entrpygames.net	 . الـصور المتحـركـة الـواضـحة للسـطح 
الـبرام الـمعلق الـمبین عـلى الـصفحة 148 كـان قـد صـنع مـن أجـل هـذا الـكتاب مـن قـبل Brbosa	Lucas . الـصور المتحـركـة 
الـمذهـلة للمجـموعـة الشمسـیة فـي الـصفحة 155 صـنعت لهـذا الـكتاب مـن قـبل Taylor	Rhys و هـي اآلن مـوجـودة فـي مـوقـعه 
www.rhysy.net . الـصور المتحـركـة الجـمیلة لـتحوالت الـقمر فـي الـصفحة 190 حسـبت مـن الـبیانـات الـفلكیة الـفعلیة و هـي 
www.mondatlas.de/ و یـــمكن أن تـــوجـــد فـــي مـــوقـــعه . Marcn	Elsässer حـــق نـــسخ و تـــفضل مـــن قـــبل
lunacon.html . الـفیلم الجـمیل لـألقـمار الـصناعـیة الـثابـتة فـي الـمدار فـي الـصفحة 195 هـي حـق نـسخ و تـفضل مـن قـبل 
Kunze	Michael	 و یـمكن أن تـوجـد فـي مـوقـعه www.sky-in-mocon.de/en . الـصور المتحـركـة الجـمیلة لـلكواكـب 

  . 	Hans	Chriscan	Greier و الكویكبات في الصفحة 220 هي حق نسخ و تفضل من قبل

 و یمكن أن توجد في موقعه www.parallax.at . فیلم الكوارتز المتذبذب في الصفحة 290 هو حق نسخ و تفضل من  

قـبل Crystal	Micro و هـي جـزء مـن مجـموعـة سـواتـش ، و تـوجـد فـي  www.microcyrstal.com	 . مجـموعـة الـصور 
المتحـركـة الـتوضـیحیة و سـرعـة الـموجـة فـي الـصفحة 298 و الـصور المتحـركـة الـتوضـیحیة للحـركـة الجـزیـئیة فـي مـوجـة 
صوتیة في الصفحة 310 هي تفضل وحق نسخ لـ IVSR في جامعة ساوثامبتون . فیلم الموجة الحمراء في الصفحة 322 	

http://www.entrpygames.net
http://www.rhysy.net
http://www.sky-in-motion.de/en
http://www.parallax.at
http://www.microcyrstal.com


journals.aps.org/prx/abstract/ الــتفاصــیل یــمكن أن تــوجــد فــي Amin	Chabchoub هــي تــفضل و حــق لـ
PhysRevX.2.011015/10.1103 . أفــالم الــسولــینونــات فــي الــصفحة أفــالم الــسولــینونــات فــي الــصفحة 316 و 
الـدورمـیونـات فـي الـصفحة 328	 هـي حـق نـسخ و تـفضل مـن قـبل Hiertarinta	Jarmo	 و هـي یـمكن أن تـوجـد فـي مـوقـعه  
users.utu.fi/hiertarin . فـیلم دوامـة الـضفدع الـقافـز  فـي الـصفحة 378 هـو حـق نـسخ و تـفضل مـن Tai	Tee	Lim و 
یـمكن أن یـوجـد عـن طـریـق مـوقـع دیـنامـیك الـموائـع الـعائـد لـه serve.me.nus.edu.sg . فـیلم نـدفـة الـثلج الـمتنامـیة فـي 
الـــصفحة 420 هـــو حـــق نـــسخ و تـــفضل مـــن قـــبل Libbercht	Kenneth . یـــمكن أن یـــوجـــد فـــي مـــوقـــعه 

 . www.its.caltech.edu/~atomic/snowcrystals

مصادر الصور  

صـورة الـطرف الشـرقـي مـن ذروة Lirung	Langtang	 فـي هـیماالیـا الـنیبالـیة الـمبینة عـلى الـغالف األمـامـي هـي تـفضل             
و حـق نـسخ مـن Hite	Kevin و تـوجـد فـي مـفكرتـه الـتشاركـیة thege�ngthere.com	 . صـورة الـبرق فـي الـصفحة 14 
   www.lighcngsafety.noaa.gov/photos.htm و یـمكن أن تـوجـد فـي 	Harald	Edens هـي تـفضل وحـق نـسخ لـ

 . www.weather-photography.com و

خـــدعـــة الحـــركـــة فـــي الـــصفحة 18 هـــي تـــفضل و حـــق نـــسخ لـ Bach	Michael و تـــوجـــد عـــلى مـــوقـــعه 
	Kitaoka و هـــي شـــكل آخـــر للخـــدعـــة مـــن قـــبل . www.michaelbach.de/ot/mot_rotsnake/index.html
Akiyoshi الـموجـودة فـي www.ritsumei.ac.jp/~akitaoka و مسـتخدمـة هـنا بـإذن مـنه . األشـكال فـي الـصفحات ,	20	
206	&	57 صـنعة خـصیصا لهـذا الـكتاب و هـي حـق نـسخ لـ Gastaldi	Luca . الـصورة عـالـیة السـرعـة لـكرة الـتنس الـمرتـدة 

في الصفحة 20 هي تفضل و حق نسخ / ملكیة لـ  

اتـحاد الـتنس الـدولـي و قـد قـدمـت مـن قـبل Page	Janet . شـكل Etna فـي الـصفحات 130&	22 هـي حـق مـلكیة و تـفضل مـن 
Fulle	Marco	 و تـوجـد فـي مـوقـعه الـرائـع www.stromboli.net	 . الـصورة الشهـیرة لـ Poulains	Les و مـنارتـها مـن 
قـــبل Plisson	Philip فـــي الـــصفحة 23	 و هـــي تـــفضل وحـــق مـــلكیة لـ d'Image	Pecheurs	 أنـــظر الـــموقـــع 
	Plisson's	magnus	opus	La و یــوجــد أیــضا فــي . www.pecheurs-d-images.com و www.plisson.com
Mer و هـو كـتاب رائـع لـصور البحـر . الـصورة فـي الـصفحة 23 أللـكسانـدر تـوسـكانـوف یـقفز مـن عجـلة نـهائـیة ألخـرى هـي 
حـق مـلكیة و تـفضل مـن سـیرك مـوسـكو الـحكومـي . صـورة الـغزال فـي الـصفحة 25 هـي حـق مـلكیة و تـفضل مـن تـونـي 
رودجـیرز و أخـذت مـن مـوقـعه www.flickr.com/photos/moomm . صـور أجهـزة قـیاس السـرعـة فـي الـصفحة 35 
هـي تـفضل و حـق مـلكیة لـ Koblenz	Fachhochschule	 مـن سـیلفا و تـریسـر و ویـكیمیدیـا . المخـطط فـي الـصفحة 
	De	weden	van	de ، HENEK	TENNEKES المخـطط فـي الـصفحة 38 أعـید رسـمه و تـرجـم مـن الـكتاب الـرائـع لـ

 . Aramith	Utgevers	,	1993 من . vliegkunst	–	Over	scjgen	,	dalen	,	vliegen	en	zweven

صور كرة الطاولة في الصفحة 40 و صنبور الماء الذي ینقط في الصفحة  و صنبور الماء الذي ینقط في الصفحة 353 

  www.rit.edu/~andpph و توجد في موقعه Andrew	Davidhazy هي حق ملكیة و تفضل من قبل

صـورة قـطیرة الـماء الـمرتـدة فـي الـصفحة 40 ، هـي حـق مـلكیة و تـفضل مـن قـبل Groenendijk	Max	 و تـوجـد فـي مـوقـعه 
	Stefan صــورة الــقرص الشمســي الــمحكم فــي الــصفحة 45 هــي حــق مــلكیة و تــفضل مــن . 	www.lightmocf.nl
commons.wikimedia.org /wiki/ Image:Präz iss ion- فــــي  تــــوجــــد  و   Pietrz ik
Sonnenuhr_mit_Sommerwalze.jpg	 . صـور الـساعـة األخـرى فـي الـشمل هـي مـن مـصادر مـجال مـفتوح كـما هـو 
مـبین . المخـطط عـلى مـقیاس اإلیـقاعـات الـبیولـوجـیة فـي الـصفحة 47 مـرسـوم مـن قـبل الـمؤلـف بـاسـتخدام الـبیانـات مـن مـنظمة 
www.nature.com/embro/journal/v6/n1s/fig_tab/ الـــبیولـــوجـــیا الجـــزیـــئیة األوربـــیة الـــموجـــود فـــي
f3.html_7400425 و إنـریـك مـورغـادو . رسـم األذن البشـریـة فـي الـصفحة  50 و فـي الـصفحة 324 هـو حـق مـلكیة 
www.dizziness-and-balance.com/ لــجامــعة نــورث ویســترن و تــفضل مــن تــیم هــایــن و تــوحــد فــي مــوقــعه
disorders/bppv/otoliths.html	 . الـتوضـیحات لـمقیاس الـمسماك ذو الـورنـیة و لـولـب الـمیكرومـتر فـي الـصفحة &	54	
65 هـي حـق مـلكیة لـمدیـان فـیركشـتات ، تـفضل مـن سـتیفان بـوجـش           و أخـذت مـن الـمنهج الـتعلیمي الـموجـود عـلى 
مـوقـعهما www.medien-werkstad.de . صـورة الـنمر فـي الـصفحة 54 حـق مـلكیة لحـدیـقة حـیوانـات نـابـولـي ( فـي 
فـلوردیـا و لـیس فـي إیـطالـیا) و تـفضل مـن تـیم تیلتسـالف : أنـظر مـوقـعهم فـي www.napleszoo.com	 . أجهـزة قـیاس 
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www.lecia-  الــطول األخــرى فــي الــصفحة 54 هــي تــفضل وحــق  مــلكیة لـــكینس و لــیكا جــیوســیستمز تــوجــد فــي
heosystems.com . صـورة مـقیاس االنـحناء فـي الـصفحة 55 هـي حـق مـلكیة                  و تـفضل مـن قـبل فـرانـك 
مـولـر و تـوجـد عـلى الـموقـع www.wikimedia.org . صـورة الـبلورة إلـى یـسار الـصفحة 58 هـي حـق مـلكیة و تـفضل مـن 
سـتیفان ولفسـریـد و تـوجـد فـي www.mindat.org . صـورة الـبلورة إلـى یـمین الـصفحة 58	 هـي تـفصل مـن تـولـیو  
بـــیرنـــابـــي ، حـــق مـــلكیة لـ  Venta	/La	Films	&	Speleoresearch	.	Arch و تـــوجـــد فـــي www.laventa.it و 
www.baica.com.mx . شـكل األرض الـمجوفـة فـي الـصفحة 60 تـفضل مـن هـیلموت دیـیل ، وقـد رسـم مـن قـبل إیـزولـد 
دیـیل . الـصور الـرائـعة فـي الـصفحة 510	&	212	,	216	,	179	,	150	,	69  تـفضل وحـق مـلكیة ألنـتونـي أیـومـامـیتیس ، 
وقـصة الـصور مـوجـودة فـي  مـوقـعه الجـمیل www.perseus.gr	 . صـورة ضـد الـغسق فـي الـصفحة 71 هـي تـفضل وحـق 
مـلكیة لـبیجي بـیترسـون . صـور الـحبل فـي الـصفحة 72  تـفضل و حـق مـلكیة لـبیوتـر بـیرانـسكي . صـورة الـنطاط الـمطلق فـي 
الـصفحة 79 تـفضل و حـق مـلكیة لسـتانـلي كـایـفیني ، صـورة حـساس الـوسـادة الـهوائـیة فـي الـصفحة 86	 تـفضل و حـق مـلكیة 
لـبوش ، صـورة مـقیاس الـتسارع تـفضل و حـق مـلكیة لـریـكر إلـكترونـیكس ، الـرسـوم الـثالث لـلألذن البشـریـة  هـي حـق مـلكیة 
www.dizziness-and-balance.com/ لــجتمعة نــورث ویســترن و تــفضل مــن تــیم هــایــن و تــوجــد فــي مــوقــعه

disorders/bppv/otoliths.html . صورة الجوزاء في الصفحة 87 هي تفضل وحق ملكیة 	

 لـماثـیو سـبنیللي ، و هـي مـعروضـة أیـضا عـلى antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap030207.html . فـي الـصفحة 87	 
رسـم أحـجام النجـم هـي تـفضل و حـق مـلكیة لـدایـف جـارفـیس . صـورة Regulus و الـمریـخ فـي الـصفحة 88 هـي تـفضل وحـق 
مـلكیة لـیورجـن میشـلبیرغـر ، و تـوجـد فـي www.jmichellberger.de . فـي الـصفحة 91 صـورة الـدودة الـفیة تـفضل                   
www.mobot.org/mobot/madagascar/image.asp? و حــق مــلكیة لــدیــفید بــاركــس و تــوجــد عــلى مــوقــعه
relacon=A71 . صـورة الـبرص الـذي یتسـلق نـافـذة الـباص فـي الـصفحة 91 هـي تـفضل و حـق مـلكیة لـمارسـیل بـریـندسـن ، 
و تـوجـد فـي مـوقـعه www.flicker.com/photos/perendm . صـورة الـــأمـیبة ( الـمتحول )  هـي تـفضل وحـق مـلكیة 
www.flicker.com/photos/ فـي Proyecto	Agua ألنـطونـیو جـویـلن أوتـوریـنو   و مـأخـوذة مـن مـوقـعه الـرائـع
microagua . صـورة decemspinosa	N. فـي الـصفحة 91 تـفضل و حـق مـلكیة لـروبـرت فـول و تـوجـد فـي مـوقـعه 

  rjf9.biol.berkeley.edu/twiki/bin/view/PolyPEDAL/LabPhotograhs

صـورة ruralis	P. فـي الـصفحة 91 هـي تـفضل وحـق مـلكیة لـجون بـراكـینبیري ، وهـي جـزء مـن مجـموعـته الـرائـعة فـي 
الـموقـع www.sciencephoto.co.uk . صـورة الـعنكبوت المتحـرج فـي الـصفحة 91 هـي تـفضل و حـق مـلكیة إلیـنجو 
ریشـینبیرغ و یـمكن أن تـوجـد فـي www.bionik.tu-berlin.de بـینما صـورة الـطفل الـمتشقلب هـي تـفضل و حـق مـلكیة 
لـكارفـا جـافـي و یـمكن أن تـوجـد فـي www.flickr.com/photos/karavajavi . صـور المحـركـات الـسوطـیة فـي الـصفحة 
		emboj.embopress.org/content/30/14/2972 93 هـي حـق مـلكیة و تـفضل مـن قـبل ویـلي و أوالده و تـوجـد  فـي
الـفیلمین الـرائـعین حـول سـیاط الـبكتریـا فـي الـصفحة 94 هـي حـق مـلكیة و تـفضل مـن مـدرسـة الخـریـجین لـفرونـتیر بـیوسـینسز 

في جامعة أوساكا .  

الـصورة الـرائـعة لـمذنـب مـاكـنوت فـي الـصفحة 95 تـفضل و حـق مـلكیة لـمكتشفه روبـرت مـاكـنوت و مـأخـوذة مـن مـوقـعه 
 . 	antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap070122.html و تـــوجـــد أیـــضا فـــي www.mso.anu.edu.au/~rmn
صـورة اإلضـاءة الـصوتـیة فـي الـصفحة 96 هـي تـفضل وحـق مـلكیة لـدیـتلیف لـوسـه . صـورة الـكیلوغـرام الـقیاسـي فـي الـصفحة 
100 تـفضل و حـق مـلكیة لـلمكتب الـدولـي لـألوزان و الـقیاسـات ( BIPM ) . فـي الـصفحة 108 صـورة مـیزان مـندلـییف هـي 
		www.birminghamstories.co.uk حق ملكیة اثینك تانك و تفضل من جاك كیربي ، و یمكن أن توجد في الموقع

صـورة الـمیزان الـمخبري هـي حـق مـلكیة وتـفضل لـمیتلر – تـولـیدو . صـورة جـهاز قـیاس الـكتلة الـكونـیة هـو تـفضل مـن نـاسـا . 
فـي الـصفحة 115 صـور مـقایـیس االسـتطاعـة تـفضل وحـق مـلكیة لـ SRAM	 ، لـلعناصـر الـلیزریـة  وویـكیمیدیـا . المخـطط 
الـمقاس للمشـي البشـري فـي الـصفحة 122 تـفضل و حـق مـلكیة لـراي مـاكـوي . فـي الـصفحة 129 صـورة الـجیروسـكوبـات 
الـمكدسـة هـي تـفضل مـن ویـكیمیدیـا . صـورة الـساعـة الـتي ال تـحتاج لـربـط  هـي حـق مـلكیة لـجیغر لـو كـولـتر و تـفضل مـن رالـف 
ســتیبر . إن تــاریــخه وعــمله مــوصــوف بــالــتفصیل فــي الــبرشــور الــمتوفــر مــن الشــركــة . مــوقــع الشــركــة هــو 
www.Jaeger.LeCoultre.com . صـورة رفـع الـسفینة فـي سـتریـبي –ثـیو فـي الـصفحة 132 هـو تـفضل و حـق مـلكیة 
لـجان مـاري أورنـاریـت و یـوجـد فـي Commons	Wikimedia . صـورة الحجـر الـمتمایـل السـلتي فـي الـصفحة 133 هـو 

  . Wikimedia	Commons تفضل وحق ملكیة إلید كیث وو یوجد  في
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apod.nasa.gov/ صـورة ذیـول النجـم فـي الـصفحة 137 هـو تـفضل و حـق مـلكیة لـروبـرت شـفارتـز ، وقـد عـرض عـلى
apod/ap120802.html . صـورة جـیروسـكوب فـوكـو فـي الـصفحة 142	 تـفضل و حـق مـلكیة لـمتحف CNAM ، فـي 
الـكونسـرفـاتـوار الـوطـني لـلفنون و الـمهن فـي بـاریـس الـذي مـوقـعه www.arts-et-mecers.net . صـورة الـجیروسـكوب 
الـلیزري فـي الـصفحة 142	 تـفضل و حـق مـلكیة لـ JAXA	 ، وكـالـة اسـتكشاف الـفضاء الـیابـانـیة و بـوجـد فـي مـوقـعهم 

 . jda.jaxa.jp

فـي الـصفحة  143	 الـنموذج ثـالثـي األبـعاد لـلجیروسـكوب هـو حـق مـلكیة و تـفضل مـن زاك جـوزیـف إسـبیریـتو . رسـم 
الـجیروسـكوب الـلیزري الـمحكم فـي الـصفحة 144 هـو تـفضل لـتومـاس كـلوجـیل ،  وحـق مـلكیة للهـیئة االتـحادیـة للخـرائـط            
	Fundamentalisacon و الـجیودیـزیـا . صـورة جـهاز الـقیاس هـي تـفضل و حـق مـلكیة لـكارل زیـیس . اآللـة واقـعة فـي
Wedzell و مـوقـعها فـي www.wedzell.ifag.de . شـكل الـصفائـح الـتكتونـیة فـي الـصفحة 149 هـي مـن فـلیم أنـتج مـن قـبل 

  svs.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/details.cgi?aid=1288 مشروع جلوب هولو لناسا و یمكن أن یوجد في

مخـطط سجـل درجـة الحـرارة فـي الـصفحة 154 هـو حـق مـلكیة و تـفضل مـن جـان جـوزیـل و الـعلم / AAAS . صـورة قـیادة 
السـیارة عـبر الـثلج فـي الـصفحة 156 هـي حـق مـلكیة و تـفضل مـن قـبل نـایـل بـروفـو فـي neilprovo.com . صـور ذبـابـة 
الـرافـعة لـذبـابـة الـرفـع و ثـقاالتـها فـي الـصفحة 160 هـي مـن قـبل بـینتسو ، تـوجـد فـي Commons	Wikimedia ومـن قـبل 
	ST	Microelectronics و المخطط تفضل و حق ملكیة من قبل MEMS صور . ibycter.com سین ماكان من موقعه

فـي الـصفحة 166	 الـشكل 123 هـو تـفضل و حـق كـملكیة لمشـروع جـیمیني الـدولـي ( مـرصـد جـیمیني / جـمعیة جـامـعات مـن 
أجــل الــبحث فــي الــفلك ) فــي www.ausgo.unsw.edu.au و www.gemini.edu	 و الــصورة بــواســطة األقــمار 
الـصناعـیة الـثابـتة فـي الـمدار هـي حـق مـلكیة و تـفضل مـن مـایـكل كـونـتسه و یـمكن أن تـوجـد تـمامـا قـبل الـفیلم الجـمیل بـنفس الـقدر 
فـي www.sky-in-mocon.de/de/zeitraffer_einzel.php?NR=12 . صـورة ظـل األرض فـي الـصفحة 167 هـي 
weaknuclearforce.wordpress.com/2014/03/30/ تـفضل و حـق مـلكیة ألیـان آر ریـیس و تـوجـد فـي مـوقـعه

 . earths-shadow

عـضاءة  الـبازیـلیسك الـتي تجـري عـلى الـماء صـفحة 169 و عـلى الـغالف الخـلفي تـفضل وحـق مـلكیة للمجـموعـة الـبلجیكیة 
VZW	TERRA	 و تـوجـد عـلى مـوقـعهم www.terravyw.org	 . صـورة الـماشـي فـوق الـماء فـي الـصفحة 170 هـي تـفضل 

وحق ملكیة لتشارلز لیوالین . صورة روبوت الماء في الصفحة    170 هي تفضل وحق ملكیة للمعهد األمریكي للفیزیاء.  

مخـطط قـیاس الـتنامـي حـول سـرعـة الجـري فـي الـثدیـیات هـو تـفضل و حـق مـلكیة لـخوسـیه دیـاز و مجـلة الـبیولـوجـیا التجـریـبیة 
jeb.biologists.org/content/ وهــو مــنسوخ و مــعدل بــإذن مــن الــمقالــة األصــلیة ، الــمرجــع 132 الــتي تــوجــد فــي

205/18/2897 . شكل حركة المریخ في الصفحة    175 هي تفضل وحق ملكیة 

لـتونـك تـیزیـل . صـورة سـاعـة الـنواس الـمحكم فـي الـصفحة 181 هـي حـق مـلكیة إلرویـن سـاتـلر OHG ، وتـفضل مـن السـیدة 
   . www.erwinsadler.de ستیفاني ساتلر ریك و یمكن أن توجد في موقع

الـشكل حـول الـتثلیث لخـط طـول بـاریـس فـي الـصفحة    184 هـي تـفضل وحـق مـلكیة لـكین ألـدر ، و تـوجـد فـي مـوقـعه 
www.kenalder.com . صـور الـشكل الـمنزلـي لتجـربـة كـافـیندیـش فـي الـصفحة    185 هـي تـفضل وحـق مـلكیة لـجون 

ووكر و توجد في موقعه www.fourmilab/ch/gravitacon/foobar	 . صور تجربة كافندیش المحكمة في  

الــصفحة    186 هــي تــفضل وحــق مــلكیة لمجــموعــة إیــوت واش فــي جــامــعة واشــنطن وتــوجــد فــي الــموقــع 
www.npl.washington.edueoywash . صورة األرض المفلطحة في الصفحة    189 هي تفضل وحق ملكیة	  

مـن قـبل مـركـز األبـحاث الـجیولـوجـیة فـي بـوتسـدام الـتي تـوجـد فـي www.gfz-potsdam.de . خـرائـط الـقمر فـي الـصفحة 
191 هـي تـفضل مـن بـرنـامـج األبـحاث الـفلكیة الـجیولـوجـیة astrogeology.usgs.gov ، USGS ، بـشكل خـاص مـارك 
روسـیك و تـریـنت هـایـر  . مخـطط الـمدارات فـي الـصفحة 193 هـو تـفضل وحـق مـلكیة مـن جـیوفـري مـارسـي . فـي الـصفحة 
196 ، الـمدار الـكویـكبي هـو تـفضل و حـق مـلكیة لسـیبو مـیكوال . صـورة الـمد و الجـزر فـي الـصفحة 197 هـي حـق مـلكیة             
و تـفضل مـن جـیل ریـجنییه و تـوجـد فـي مـوقـعه www.gillesregnier.com	 و هـو أیـضا یـبین صـور متحـركـة عـن ذلـك  
الـمد و الجـزر  فـي كـامـل الـیوم . صـورة مـبین الـنیزك الـرائـع فـي الـصفحة 205 هـي تـفضل و حـق مـلكیة مـن بـراد جـولـدبـایـنت 
apod.nasa.gov/apod/ و هــي أیــضا مــعروضــة فــي goldpaintphotography.com و تــوجــد فــي مــوقــعه

http://www.arts-et-metiers.net
http://www.wettzell.ifag.de
http://www.ausgo.unsw.edu.au
http://www.gemini.edu
http://www.sky-in-motion.de/de/zeitraffer_einzel.php?NR=12
http://www.terravyw.org
http://www.erwinsattler.de
http://www.kenalder.com
http://www.fourmilab/ch/gravitation/foobar
http://www.npl.washington.edueoywash
http://www.gfz-potsdam.de
http://www.gillesregnier.com


ap17808.html	  . صـورة الـنیزك فـي الـصفحة206	 هـي تـفضل و حـق مـلكیة لـروبـرت مـیخائـیلیان و تـوجـد عـلى مـوقـعه 
 . www.fotoarena.nl/tag/robert-mikaelyan/

   www.simonorigone.it ، الـصور لـلنزول السـریـع لـلثلج فـي الـصفحة 208 هـي حـق مـلكیة و تـفضل لسـیمون أوریـغون
و إیـریـك بـارون www.ericbarone.com	  . صـورة تـوابـع غـالـیلیو فـي الـصفحة 210 هـي تـفضل و حـق مـلكیة لـروبـین 
سـكاجـیل  أخـذت مـن مـوقـعه www.galaxypix.com . فـي الـصفحة 217	 صـور الـزهـرة هـي حـق مـلكیة لـواه ! و تـفضل 
مـن Commons	Wikimedia أنـظر أیـضا apod.nasa.gov/apod/ap060110.html . فـي الـصفحة 218	 الـرسـم 
الـقدیـم لـلو سـاج تـفضل مـن  Wikimedia . صـورة األجـسام الـكوكـبیة فـي الـصفحة 221 حـق مـلكیة و تـفضل مـن ألـیكس 

	. apod.nasa.gov/apod/ap160816.html سینیري و قد عرضت على

صـور الـخسوفـات الشمسـیة فـي الـصفحة 223 هـي تـفضل وحـق مـلكیة مـن الـمركـز الـوطـني لـلدراسـات الـفضائـیة فـي 
www.cnes.fr و لـوران الفـیدیـه ، مـن مـوقـعه الجـمیل www.PixHeaven.net . صـور الـقطوع الـزائـدة الـمائـیة فـي 
 , www.oase-livingwater.com الـصفحة 226 هـي حـق مـلكیة و تـفضل مـن شـركـة أوسـاي  و تـوجـد عـلى مـوقـعهم
صــورة مــسنن الحشــرة فــي الــصفحة 224 هــي حــق مــلكیة و تــفضل مــن مــاكــون بــوروز و تــوجــد عــلى مــوقــعه 
www.zoo.cam.ac.uk/departments/insect-neuro . صـور أزهـار األقـحوان فـي الـصفحة 245 هـي حـق مـلكیة 
و تـفصل مـن جـورجـیو دي إیـوریـو تـوجـد عـلى مـوقـعه www.flickr.com-photos.gioischia و تـومـاس لـووتـي ، تـوجـد 
عـلى مـوقـعه /www.cptom.ch-album/blumen	 . صـورة األلـعاب الـناریـة فـي شـانـتیلي عـلى الـصفحة 248 هـي 
تـفضل وحـق مـلكیة مـن  كـریسـتوف بـالن و مـأخـوذة مـن مـوقـعه الجـمیل 	christopheblanc.fr . فـي الـصفحة 247 
الـــصورة الجـــمیلة لـ M74 هـــي حـــق مـــلكیة و تـــفضل لـــمایـــك هـــانـــكي و تـــوجـــد عـــلى مـــوقـــعه الجـــمیل 
cdn.mikesastrophotos.com . شـكل زهـرة ال تـنسانـي فـي الـصفحة 266 تـفضل و حـق مـلكیة لـماركـو سـافـیال . صـورة 
مجــموعــات ورق الجــدران فــي الــصفحة 267 حــق مــلكیة و تــفضل لــرور بــار نــاتــان  و مــأخــذوة مــن مــوقــعه الــرائــع 
www.math.toronto.edu/~drorbn/Gallery .  صـور الـتناظـرات لـألجـسام الـصلبة فـي الـصفحة 268 خـي حـق 
مـلكیة و تـفضل مـن جـونـاثـان جـوس و مـأخـوذة مـن مـوقـعه www.phys.ncl.ac.uk/staff.njpg/szmmetry . ایـضا 
دایـفید مـیرمـین و نـایـل أشـكروفـت أعـطوا مـباركـتهم ال سـتخدامـها . فـي الـصفحة 291 مخـطط تحـلیل فـوریـیه هـو تـفضل مـن 
ویـكیمیدیـا . رسـومـات الجـرس الـرنـان فـي الـصفحة 291	 تـفضل وحـق مـلكیة لـ Spiess	H. . صـورة أسـطوانـة الـفینیل فـي 
الـصفحة 292	 ، الـمقیاس = الـواحـد ، هـي حـق مـلكیة لـكریـس سـوبـرانـوفـیتس و تـفضل مـن جـامـعة روكسـتر ، یـمكن إیـجادهـا 
فـي مـرقـعه الـخبیرwww.opccs.rochester.edu/workgroups/cml/opt307/spr05/chris . فـي الـصفحة 295 
صـور مـوجـة الـماء هـي تـفضل و حـق مـلكیة إلریـك ویـلیس ، ویـكیمیدیـا و ألـیهوك .  أشـكال الـتداخـل فـي الـصفحة فـي الـصفحة 

		www.rp-photonics.com 302 هي حق ملكیة و تفضل لرودیجر باشوتا و توجد في موسعته اللیزریة الحرة في

فـي الـصفحة 307 رسـومـات الحنجـرة هـي تـفضل مـن ویـكیمیدیـا . الـصور لـمقیاس شـدة الـریـح الـمصغر فـي الـصفحة 311 هـي 
حــق مــلكیة لــمیكروفــالون و تــفضل لــمارســین كــوربــاســیفیتش . مــزیــد مــن الــصور یــمكن أن تــوجــد فــي مــوقــعهم 
www.mircoflown.com . صـورة آلـة الـتصویـر المحـمولـة بـاألمـواج فـوق الـصوتـیة فـي الـصفحة 312 هـي تـفضل و حـق 

ملكیة لشكرة جنرال إلكتریك . صورة األمواج فوق الصوتیة في الصفحة 312	 هي تفضل و حق ملكیة لویكیمیدیا.  

شــكل الــسولــیتون فــي قــناة الــمیاه فــي الــصفحة 315 هــو تــفضل و حــق مــلكیة لــودغــالــد دونــكان و أخــذ مــن مــوقــعه 
www.ma.hw.ac.uk/solitons/solicon1.html	 . الــصورة فــي الــصفحة 318 تــفضل و حــق مــلكیة ألنــدریــاس 
هـالـیربـاخ و مـوجـودة عـلى مـوقـعه www.donvanone.de . صـورة مكهـب روبـیك فـي الـصفحة 344 هـي تـفضل مـن 
ویـكیمیدیـا . فـي الـصفحة 325 صـور أمـواج الـصدمـة هـي حـق مـلكیة و تـفضل مـن أنـدرو دافـیدهـیزي ، غـاري سـیتلز و نـاسـا . 
صـور الـیقظة فـي الـصفحة الـیقظة فـي الـصفحة 326 هـي تـفضل مـن ویـكیمیدیـا و تـفضل وحـق مـلكیة لـكریسـتوفـر ثـورن . فـي 
الـصفحة فـي الـصفحة 329 صـور أمـواج الـماء غـیر الـعادیـة هـي حـق مـلكیة و تـفضل مـن دیـان هـندرسـون ، شـخص مـجهول و 
ویــكیمیدیــا . جــبل الــفراكــتال فــي الــصفحة 332  تــفضل و حــق مــلكیة لــباول مــارتــیز ، الــذي یشــرح فــي مــوقــعه 
www.gameprogrammer.com/fractal.html كـیفیة بـرمـجة مـثل هـذه الـصور . صـورة قـطیرة الـزیـت عـلى سـطح 
فــــي  تــــوجــــد  و  وریــــكـنـر  لــــولــــفـجـانــــج  مــــلـكـیـة  حــــق  و  تــــفـضـل   333 الــــصـفـحـة  فــــي  الــــمـاء 

	  . sciencedemonstracons.fas.harvard.edu/icb
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www.flickr.com/ و تـوجـد فـي مـوقـعه LordV صـورة فـقاعـة الـصابـون  فـي الـصفحة 340 هـي حـق مـلكیة و تـفضل مـن
photos/lordv	 . صـور كـربـید السـلیكون فـي الـصفحة صـور كـربـید السـلیكون فـي الـصفحة 341 حـق مـلكیة و تـفضل مـن 
دیـتمر سـیشه . صـورة شـاردة الـباریـوم الـوحـیدة فـي الـصفحة فـي الـصفحة 342 حـق مـلكیة و تـفضل مـن فـیرنـر نـویـهاوسـر فـي 
جـامـعة هـامـبورغ . صـورة AFM للسـیلیكون فـي الـصفحة 342 هـي حـق مـلكیة جـامـعة أوسـبورغ            و مسـتخدمـة مـن 
قـبل إذن لـطیف مـن جـیرمـان هـامـرل . صـورة ذرات الهـلیوم عـلى الـمعدن فـي الـصفحة 342 حـق مـلكیة           و تـفضل مـن 
IBM . صــورة AFM فــي الــصفحة 343 هــي حــق مــلكیة لــنانــو ســیرف ( أنــظر www.nanosurf.ch )            و 
مسـتخدمـة بـإذن لـطیف مـن روبـرت سـوم . صـورة بـرج تنسجـریـتي فـي الـصفحة تنسجـریـتي فـي الـصفحة 347 حـق مـلكیة           
                 Vzw و تـفضل مـن كـینیث سـنیلسون . صـورة األتـومـیوم فـي الـصفحة 349 هـي تـفضل وحـق مـلكیة مـن قـبل أسـبیل أتـومـیوم
و مسـتخدمـة بـإذنـهم بـالـتعاون مـع SABAM فـي بـلجیكا . كـال مـن صـورة و األتـومـیوم نـفسه هـي تـحت حـق مـلكیة . و صـور 
الـنفاق الـحبیبي فـي الـصفحة 350 فـي الـرمـل هـي حـق مـلكیة و تـفضل مـن آمـي شـین الـذي اكـتشف الـظاهـرة مـع سـینجوردور 

تورودسن .   

صـور اآلالت فـي الـصفحة 350 هـي تـفضل و حـق مـلكیة لـ ASML	 و Voith . صـورة حـفار السـطل الـمدولـب فـي الـصفحة 
351 هـي حـق مـلكیة و تـفضل مـن RWE و یـمكن أن تـوجـد عـلى مـوقـعهم www.rwe.coom . صـور حـركـة الـمائـع فـي 
الــصفحة 353 هــي حــق مــلكیة و تــفضل مــن جــون بــوش، معهــد مــاســاشــوســتس لــلتقانــة  و مــأخــوذة مــن مــوقــعه 
bush	www.math.mit.edu/~ . فـي الـصفحة358	 صـور تـناقـض الـمائـع هـي تـفضل وحـق مـلكیة لـ IFE . صـور 
تـجارب مـاجـدبـروغ الـتاریـخیة مـن قـبل Guericke فـي الـصفحة 359 هـي حـق مـلكیة لـلبریـد األلـمانـي , شـركـة  أوتـو فـون 
جـویـركـه    فـي www.ovgg.ovgg.de ، و فـوتـوتـیك األلـمانـیة فـي www.deutschefototek.de	 و هـي مسـتخدمـة 
بـإذن خـاص مـنهم . فـي الـصفحة 360 صـورة الـتدفـق الـصفحي هـي حـق مـلكیة و تـفضل لـمارتـین تـوم و تـوجـد عـلى مـوقـعه 
www.flickr.com/photos/39904644@N05 و صـورة الـماء المنصهـر هـي تـفضل و حـق مـلكیة لسـتیف بـوتـلر ،                 
و تـوجـد عـلى مـوقـعه www.flickr.comphotos/11665506@N00 . الـقارب المبحـر فـي الـصفحة فـي الـصفحة 361 
هـي تـفضل وحـق مـلكیة لـ Internaconal	Bladerider . الـصورة لـلغالف الـجوي فـي الـصفحة 363 هـي حـق مـلكیة  لـ  
,	Sebman81وتـفضل لـویـكیمیدیـا . صـورة الـحاسـب الـممیزة حـول مـقدار الـماء عـلى األرض فـي الـصفحة 369  حـق مـلكیة 
و تـفضل لـجاك كـوك ، أدام نـیمان ،  معهـد وودز هـول لـدراسـات الـمحیطات ، هـاوارد بـیرلـمان و USGS وقـد عـرضـت فـي 
apod.nasa.gov.apod/ap160911.html . صـور أنـظمة قـیاس سـرعـة الـریـح فـي الـصفحة 373 تـفضل و حـق مـلكیة 
لـ AQSystems مـن www.aqs.se و لـیوسـفیر مـن www.leosphere.fr . فـي الـصفحة 375 صـور الیـدن فـروسـت 
www.seiousseats.com/2010/08/how-to-boil- هـي تـفضل و حـق مـلكیة لـكینجي لـوبـیز – ألـت و تـوجـد عـلى
water-faster-simmer-temperatures.html . صـورة حـلقة الـدخـان فـي إتـنا عـلى الـصفحة 377 تـفضل و حـق مـلكیة 

		www.vulkane.net و 		www.vulkanachive.de من دنییال تشیزسسبانسكي وتوجد على مواقعها الشاملة

فــي الــصفحة 379 صــور الــقطیرات الــمتدحــرجــة هــي حــق مــلكیة و تــفضل مــن دایــفید كــویــریــه و مــأخــوذة مــن 
iusc.polytech.univ-mrs.fr/~aussillous/marbles.htm	 . صــور التخــطیط الحــراري لــدراجــة مــكبوحــة فــي 
الـصفحة 382 هـي حـق مـلكیة لـكالوس بـیتر مـولـمان ، ومـایـكل فـولـمر ، الـمدرسـة الـعلیا الـتخصصیة فـي بـرانـدنـبورغ / ألـمانـیا 
وتـفضل مـن مـایـكل فـولـمر و فـرانـك بـینو . صـورة الـصفحة 382 هـي تـفضل و حـق مـلكیة لـ ISTA	 . صـور مـقایـیس درجـة 
الحــرارة فــي الــصفحة فــي الــصفحة 385 هــي تــفضل و حــق مــلكیة لــویــكیمیدیــا ، رون مــاركــوس ، شــركــة بــراون  ، 
یـونـیفرسـوم ، ویـكیمیدیـا و ثـیرمـودیـفایسـز  . صـورة الـمنطاد فـي الـصفحة 388 هـي حـق مـلكیة لـیوهـان دو یـونـج و تـفضل 
لسجـل الـمناطـید الـهولـندي الـذي یـوجـد فـي www.dutchbaloonregister.nl ، صـورة الـطلع فـي الـصفحة 390 هـي مـن 
مـنشأة المجهـر اإللـكترونـي لـكلیة دارتـمونـد و تـفضل مـن ویـكیمیدیـا . صـورة المجهـر الـنفقي الـماسـح لـلذهـب فـي الـصفحة399 
هـي تـفضل مـن سـیلفي روسـیت و حـق مـلكیة لـ CNRS فـي فـرنـسا . صـورة أنـبوب دوامـة رانـك- هـیلش تـفضل و حـق مـلكیة 
لـكولـكویـب . صـور وشـكل الـصفحة 417 حـق مـلكیة و تـفضل مـن إرنسـتو ألـتسولـر ، كـارلـو نـودا ، و الـعامـلین مـعهم و تـوجـد 

  .  www.complexexperiment.net في موقعهم

صـورة تـجعد الـطریـق هـي تـفضل لـدیـفید مـایـس و مـأخـوذة مـن بـحثه الـمرجـع 326 . صـورة األوسـیلون فـي الـصفحة 419 هـي 
تـفضل و حـق مـلكیة لـباول أومـبانـدهـاور . رسـم الـكرات الـدوارة فـي الـصفحة 419 تـفضل وحـق مـلكیة لـكارسـتن كـوتـر . 
فـراكـتال الـنواس فـي الـصفحة 423  هـو تـفضل و حـق مـلكیة لـباول نـایـالنـدر ویـوجـد فـي مـوقـعه bugman123.com . الـمائـع 
الـمتدفـق فـوق صـفیحة مـائـلة فـي الـصفحة 425 هـو تـفضل و حـق مـلكیة فـاكـتانـج بـوتـكارادزه . صـورة تـفاعـل بـیلوسـوف – 
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زابـوتـنسكي فـي الـصفحة 426 هـو تـفضل و حـق مـلكیة لـجامـعة یـامـاجـوشـي و یـوجـد فـي مـعرض الـصور لـدیـهم فـي 
/www.sci.yamaguchi-u.ac.jp/sw/sw2006 . صـور أعـمدة الـنشاء فـي الـصفحة 427 هـي حـق مـلكیة لـجیرهـارد 
مـولـر (2000-1940	) و هـي تـفضل مـن إنجـریـد هـورنـشن . الـصور األخـرى فـي نـفس الـصفحة هـي تـفضل و حـق مـلكیة 
              	www.ferrum.edu/bpohald لـبوب یـوهـالـد مـن مـوقـعه ، www.raphaelk.co.uk لـرافـائـیل كیسـلر مـن مـوقـعه
و سـیدریـك هـوسـلر . فـي الـصفحة 429 المخـطط حـول بـلورات الـثلج حـق مـلكیة و تـفضل مـن كـینیث لـیبریـخت ، أنـظر مـوقـعه 
www.its.caltech.edu/~atomic/snowcrystals	 . صـورة سـرب الـزرازیـر فـي الـصفحة 430 هـي حـق مـلكیة              
و تـفضل مـن أنـدریـا كـافـانـیا ، و الـفیزیـاء الـیوم , صـورة انـفجار فـقاعـة الـصابـون فـي الـصفحة 472 هـي حـق مـلكیة و تـفضل 
مـن بـیتر فـینیررویـتر و تـوجـد فـي مـوقـعه homepage.univie.ac.at/Peter.Wienerroither	 . صـورة الحـزم الـفرعـیة 
فـــي الـــصفحة 475 هـــي حـــق مـــلكیة و تـــفضل مـــن فـــریـــتز بـــییري و هـــایـــنتس ریـــدر و تـــوجـــد عـــلى مـــوقـــعهم 
www.beatenbergbilder.ch . الـرسـم عـلى الـصفحة 480 هـو تـفضل و حـق لـكیة لـدانـییل هـاوكـینز . الـصورة لمسـطرة 
مـنزلـقة فـي الـصفحة 484 هـي تـفضل و حـق مـلكیة لـیورن لـوتـجینز و تـوجـد عـلى مـوقـعه www.joernluetjens.de . فـي 
الـصفحة 488 مخـطط الـدراجـة  هـو تـفضل و حـق مـلكیة ألریـند شـفاب . فـي الـصفحة 501 صـورة الـقرص الشمسـي هـو 
تـفضل و حـق مـلكیة لسـتیفان بـیترزیـك . فـي الـصفحة 505 صـور الـمدخـنة هـي حـق مـلكیة و تـفضل لـجون جـالسـر و فـرانـك 
سـیبنر . صـورة مـقیاس الـریـح المتحـرك فـي الـصفحة 513 هـي تـفضل و حـق مـلكیة لـتوبـیاس كـالوس . كـل المخـططات هـي 
حـق مـلكیة لـكریسـتوف شـیلر . إذا كـانـت تـشك بـأن حـق مـلكیتك لـم یـعطى بـشكل صـحیح أو تـم الـحصول عـلیه فـإن هـذا لـم یـتم 

عمدا لذا اتصل من فضلك بناء حول هذه الحالة .  	
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