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ظواھر وتطبیقات فیزیائیة في حیاتنا الیومیة



جھاز كشف الدخان المستخدم للتحذیر من اندالع حریق في غرفة أو مبني من االجھزة 
دوالر فإنھا تقي  ١٥الھامة والضروریة فبالرغم من انخفاض تكلفتھا التي تبلغ في حدود 

یتكون جھاز كاشف الدخان . من نشوب حریق قد یقضي على ممتلكات مؤسسة بكاملھا
Smoke Detector  من جزئین اساسیین أولھما مجس حساس للضوء وھو الفوتودیود

Photodiode یعمل جھاز  . والجزء الثاني ھو جھاز الكتروني یصدر صوت منبھ مرتفع
.فولت أو من خالل مزود الكھرباء المنزلي ٩انذار الحریق من خالل بطاریة 

فكرة عمل جھاز انذار الحریق
وإذا ما تم تصمیم    یعتمد ھذا النوع من كاشف الدخان على فوتودیود وھو حساس للضوء،

دائرة إلكترونیة بحیث اذا سقط الضوء على الفوتودیود تصدر الدائرة اإللكترونیة جرس 
وھذه فكرة عمل جھاز انذار الحریق حیث أن الجھاز یحتوي على    .منبھ ذو صوت عالي

مثبت في نھایة انبوبة اسطوانیة  LEDشعاع ضوئي عادي یصدر من دیود باعث للضوء 
كما في    .درجة یتفرع اسطوانة اخرى مثبت في نھایتھا فوتودیود ٩٠الشكل وعلى زاویة 

:الشكل التوضیحي التالي

ظواھر وتطبیقات فیزیائیة في حیاتنا الیومیة

جھاز انذار الحریق



 لالسطوانة المقابلة الجھة من سیدخل الدخان ھذا فإن الغرفة في كثیف دخان تواجد حالة في
 وبالتالي الفوتودیود على لیسقط الضوء تشتیت على وسیعمل الضوئي المصدر بھا المثبت
اإلنذار صفارة ستطلق بدورھا التي اإللكترونیة الدائرة تفعیل سیتم



اللیلیةعمل جھاز الرؤیة
م  ن المع  روف أن عملی  ة الرؤی  ة ت  تم بواس  طة انعك  اس أش  عة  
الضوء المرئي من الجسم الذي ننظر إلی ھ عل ى أعینن ا والت ي     
ب   دورھا تك   ون ص   ورة للجس   م عل   ى ش   بكیة الع   ین وتنتق   ل    
معلوم  ات الص  ورة م  ن خ  الل األلی  اف البص  ریة إل  ى ال  دماغ  

وم  ن ھن  ا ف  إن عملی  ة الرؤی  ة تعتم  د   . لیت  رجم ص  ورة الجس  م 
اساسًا عل ى اش عة الض وء المرئ ي س واء ك ان مص دره اش عة         

ولھذا السبب فإن ف ي    .الشمس أو مصابیح اإلضاءة الكھربیة
الظ   الم ال یمك   ن للع   ین رؤی   ة االش   یاء لع   دم ت   وفر الض   وء   

.المرئي المنعكس من الجسم إلى العین



  على یعمل الفیدیو كامیرا بعدسات شبیھ عدسات نظام بواسطة١.
 .االجسام من المنبعثة الحمراء تحت االشعة تجمیع

  المجسات من مصفوفة على تسقط المجمعة الحمراء االشعة٢.
  حراریة خریطة رسم على تعمل الحمراء تحت لالشعة الحساسة

 .thermogram تسمى للجسم
 thermogram الحراریة الصورة بتحویل الكترونیة اجھزة تقوم٣.

  .الكترونیة نبضات إلى
signal-processing االشارة معالجة وحدة تقوم٤. unit 

  معلومات إلى المجسات من المأخوذة الحراریة الصورة بترجمة
 .الشاشة على لتعرض

signal-processing االشارة معالجة وحدة ترسل٥. unit 
  درجات تعكس ملونة مناطق شكل على الشاشة إلى المعلومات

 .الصورة تكون المجمعة المعلومات وجمیع الحرارة





ھناك نوعان من اجھزة الرؤیة اللیلیة أحدھما یعمل عن د درج ة ح رارة    
وبإمكان   ھ رص   د فروق   ات ف   ي   Un-cooledالغرف   ة ویع   رف باس   م 

والن وع  . درجة مئویة وھو اكثر انتشارًا ٠.٢درجة الحرارة تصل إلى 
االخر یعمل تحت درجات حرارة أقل م ن درج ة ح رارة الغرف ة وذل ك      

وھو مرتف ع ال ثمن    Cryogenically cooledبتبریده ویعرف باسم 
درج  ة  ٠.١وبإمكان  ھ رص  د فروق  ات ف  ي درج  ة الح  رارة تص  ل إل  ى      

.متر ٣٠٠مئویة ولمسافات تصل إلى 

یوضح الشكل التالي درجة وض وح الرؤی ة ف ي ث الث ح االت مختلف ة       
رؤیة بواسطة ضوء النھار وتلیھ ا ص ورة للرؤی ة اللیلی ة     ) من الیمین(

بواسطة مصابیح السیارة ویلیھ ا ص ورة لیلی ة باس تخدام ك امیرا تعم ل       
.باألشعة تحت الحمراء الحراریة



الرؤیة في ضوء النھار
الرؤیة في اللیل

الرؤیة باستخدام االشعة 
تحت الحمراء الحراریة

أنواع اجھزة الرؤیة اللیلیة
:ھي أقسام ثالثة إلى اللیلیة الرؤیة اجھزة تقسیم یمكن

 أو اللیلیة االھداف إلصابة االسلحة على تثبت التي االجھزة وھي Scopes التلسكوب
.الطبیعیة الرؤیة إلى اللیلیة الرؤیة من لالنتقال بالید تحمل التي

  بواسطتھا للتجول وتستخدم الرأس على تثبت ما الغالب في وھي Goggles المنظار
.اللیل خالل

 بواسطة التصویر على تعتمد ولكن التقلیدیة الفیدیو كامیرا تشبھ وھي Cameras الكامیرا
.االبنیة مراقبة أو الھیلوكبتر طائرات في وتستھدف الحمراء تحت االشعة



استخدامات اجھزة الرؤیة اللیلیة
  في التطبیقات مثل التطبیقات من العدید اللیلیة الرؤیة لالجھزة

  الصید رحالت وفي الجنائیة االبحاث وفي العسكریة المجاالت
  انظمة وفي التسلیة وفي المفقودة االشیاء عن البحث وفي اللیلیة

  تطبیقات وأھم أول أن إلى االشارة وتجدر   .والمراقبة الحمایة
  على التجسس في العسكریة االستخدامات ھي اللیلیة الرؤیة اجھزة

  رجال یستخدمھ كما اللیل، اثناء في ومعداتھ الخصم تحركات
  یستخدمھ كما .والمعتدین اللصوص من ابنیتھم مراقبة في األعمال

  اآلثار من اللصوص تحركات دراسة في الجنائیة التحریات رجال
  االعتداء فترة وتحدید األرض على اقدامھم تركتھا التي الحراریة
 ....وغیره المسروقات ومتابعة



ديعمل جھاز السي

اش رطة الكاس یت المغناطیس یة لم ا     لیحل محل CDانتشر استخدام السي دي
التخزینی ة الكبی رة وج ودة    تمتاز بھ ھذه التكنولوجیا من می زات اھمھ ا س عتھا   

متع ددة االس تخدامات    CDالم ادة المخزن ة علیھ ا وعمرھ ا االفتراض ي، ال ـ      
معلوم  ات، وألھمی  ة ھ  ذا  حی  ث یمك  ن اس  تخدامھا لتخ  زین م  واد س  معیة أو   

وكتابة الموضوع سنقوم بتوضیح فكرة عمل اقراص السي دي وجھاز قراءة
.ھذه االقراص



من أول أحرف لالسم اإلنجلیزي)  سي دي(جاءت تسمیتھا بھذا االسم 
Compact DiskديسيCD

السعة التخزینیة ألقراص السي دي
  على الصوتیة المعلومات من دقیقة ٧٤ یقارب ما تخزین یمكن

  على المعلومات من میجابیت740یعادل وھذا الواحد،القرص
  المخصصة المساحة أن یعني مما سم، ١٢ قطره یبلغ الذيالقرص

  وبدراسة الصغر متناھیةتكون أن یجب القرص على بایت لكل
الھائل الكم ھذا تخزین یمكن كیف فھم یمكن دي لسي قرص تركیب

.نسبیًا الصغیرة المساحة على المعلومات من



مكونات قرص السي دي
  باسم تعرف مم ١.٢ قدره بسمك البالستیك من دي السي یتكون

polycarbonate الالمع األلومنیوم من رقیقة طبقة یوجد الطبقة ھذه وعلى 
 في كما acrylic االكریالك مادة من حمایة بطبقة مغطاة نانومتر ١.٢٥ بسمك
.الشكل



 من یبدأ لولبي شكل في البیانات من متصل مسار على یحتوي دي السي
 سم ١٢ عن دي السي قطر تقلیل باإلمكان أنھ یعني وھذا الخارج، إلى الداخل

business بطاقة بحجم بطاقات یوجد الحقیقة وفي   .ذلك في رغبنا إذا
cards بسعة بیانات على وتحتوي دي السي قارئ جھاز في وضعھا یمكن 
میجابیت ٢ قدرھا تخزینیة



 على تحتوي التي اللولبیة المسارات ھذه شكل على المجھر تحت وبالنظر
 عرضھا Bits مرتفعات صورة على المقابل الشكل في كما تظھر نجدھا البیانات

 یلیھ والذي المسار بین ویفصل نانومتر ١٢٥ وارتفاعھا میكرون ٠.٥ یتجاوز ال
 أكثر وللتوضیح الصغر في متناھیة مساحات وھذه .میكرون ١.٦ تبلغ مسافة

 شریط على سنحصل مستقیم مسار إلى اللولبي المسار تحویل قمنا أننا نفترض
 المعلومات ھذه ولقراءة !!كیلومتر ٥ الـ یتجاوز وطولھ میكرون٠.٥ عرضھ
CD الـ جھاز ھو خاص جھاز إلى نحتاج ROM Drive.



CDمشغل اقراص الـ
 علىBitsصورةفي المخزنة المعلومات عن بالبحث دي السي أقراص مشغل جھاز یقوم

 مشغل تقسیم ویمكن   .عالیة دقة یتطلب وھذاوقراءتھا الذكر سابقة اللولبیة المسارات
:ھيرئیسیة اقسام ثالثة إلى دي السي اقراص

یقوم بتدویر قرص : الموتور
والتحكم بسرعتھ السي دي

 ٥٠٠-٢٠٠التي تتراوح من 
 .دورة في الدقیقة

وھو االداة   :اللیزر
لقراءة البیانات المستخدمة

 .من القرص
وھو الذي یقوم : الباحث

اللیزر على بتوجیھ شعاع
المسارات المخصصة 

 .للبیانات بدقة فائقة



تق  وم كم  ا تج  در االش  ارة إل  ى أن مش  غل األق  راص یحت  وي عل  ى قط  ع الكترونی  ة 
اش  ارة تناظری  ةإل  ى Digitalبتحوی  ل البیان  ات المخزن  ة ف  ي ص  ورة رقمی  ة 

Analogue الموس یقى أو لنق ل البیان ات إل ى     كما ھو الحال في استخدامھ لسماع
.الكمبیوتر



ھ ي تركی ز أش عة اللی زر عل ى المس ارات الت ي        إن الوظیفة االساسیة لمشغل أقراص الس ي دي 
الطبق ة البالس تیكیة لتس قط عل ى طبق ة األلومنی وم       تحتوي البیانات، حیث تنف ذ أش عة اللی زر م ن    
متقطع ة مم ا یس بب ف ي      Bitsالبیان ات عل ى ش كل   العاكس، وحیث أن المسارات تحت وي عل ى  

ش  عاع اللی  زر عل  ى ھ  ذه المن  اطق والمن  اطق الت  ي ال تحت  وي عل  ى البیان  ات   اخ  تالف انعك  اس
1 , 0الشعاع المنعكس عبارة عن نبضات متقطعة ھي بمثابةوبالتالي یكون

 المتقطعة النبضاتھذه
 یحول فوتودیود یقرأھا

 إلى الضوئیة النبضات
 اجھزةتقوم   .كھربي تیار

 مشغل في الكترونیة
 بتفسیر دي السي اقراص

 الكھربیة التیارات ھذه
Bitsالـمن الناتجة

 القرص على المخزنة
.معلوماتإلى وتحویلھا



دوران الق رص الم رن وھ ذا    من المھم التحكم في موقع شعاع اللیزر على المسار اللولبي خالل
مع س رعة دوران البیان ات   یتم من خالل موتور خاص مبرمج لتحریك اللیزر بسرعات تتناسب

الزاویة للق رص ف ي   على القرص حیث أن سرعة تدفق البیانات تساوي حاصل ضرب السرعة
أن یتباطأ كلما اتجھن ا  ولھذا یجب على الموتور المتحكم في تحریك اللیزر  .نصف قطر المسار

.ثابت للبیاناتلنحافظ على معدل تدفق. من المسار الداخلي إلى المسار الخارجي

شكل البیانات المخزنة على السي دي
 قراءة جھاز امتلك إذا دي السي قرص على یریدھا التي البیانات یخزن ان شخص كل یستطیع
 موسیقى أو CD-ROM كمبیوتر بیانات كانت اذا البیانات نوع تحدید ھو علیھ ما وكل وكتابة

CD-DA تخفي البسیطة العملیة ھذه ولكن منا تدخل دون الكتابة بعملیة البرنامج فیقوم 
 بآلیة یعرف ما وھذا دي السي على البیانات تخزین آلیة لفھم متخصص إلى بحاجة تعقیدات
data التشفیر encoding methodology. التالیة النقاط تراعى أن یجب والتي:
 والمقطوعة ونھایتھا الموسیقیةالمقطوعة بدایة مثل المخزنة البیانات مناطق بین اللیزر توجیھ

.تلیھا التي
بـ یعرف ما وھذاBitsالـ بعض تفسیر في الخطأ عن الناجم للخطأ كاشف التشفیر یتضمن أن

error-correcting codes.
 تدفق في انقطاع عنھ ینتجمما دي السي لقرص الخاطئ االستخدام عن تحدث قد التي الخدوش
.البیانات



المایكروویففكرة عمل فرن

اشعة المایكروویف ھ ي ج زء م ن االش عة الكھرومغناطیس یة ذات ط ول م وجي        
س  نتمتر ولھ  ذه االش  عة     ٣٠إل  ى  ٠.٣طوی  ل یق  اس بالس  نتمتر ف  ي الم  دى م  ن      

اس  تخدامات عدی  دة منھ  ا ف  ي طھ  ي الطع  ام وھ  و م  ا یع  رف بف  رن الم  ایكروویف  
Microwave oven         كم ا تس تخدم ف ي االتص االت ونق ل المعلوم ات وأجھ زة

االستشعار عن بعد وأجھزة الرادار ومن ھنا فإن استخدامھا في الطھي ھو جزء 
بسیط من تطبیقاتھا العملیة العدیدة، ویعتب ر الطھ ي بواس طة اش عة المیكرووی ف      
م  ن تكنولوجی  ا الق  رن العش  رین لم  ا ت  وفره م  ن س  رعة ف  ي تحض  یر الطع  ام أو      
تسخینھ وكفائتة العالی ة ف ي ت وفیر الطاق ة المس تخدمة ف ي االف ران التقلیدی ة الت ي          
تعمل بالكھرباء أو الغاز حیث أنھا تعم ل عل ى تس خین الم واد الغذائی ة فق ط دون       

وتجدر االشارة إلى أن ھذه االجھ زة موج ودة ف ي ك ل بی ت ف ي امریك ا          .غیرھا
ولكن كثیرًا ما دار التساؤل عن خطورة اس تخدام    وأوروبا وبدأت تنتشر عندنا،

وقبل االجابة على ھذا التساؤل یتوج ب علین ا   ، ھذه االجھزة على سالمة االنسان
.شرح فكرة عمل فرن المایكروویف



فكرة عمل فرن المایكروویف
 في الموضوع الطعام لتسخین المایكروویف اشعة المایكروویف فرن یستخدم

  ترددات ذات رادیو أمواج ھي المایكروویف اشعة فإن وللعلم الفرن، داخل
:ھي ھامة خاصیة تمتلك التردد ھذا عند الرادي امواج وھذه میجاھیرتز ٢٥٠٠



  الماء بواسطة تمتص المایكروویف أشعة أن :األولى الخاصیة
 المواد تلك جزیئات أن یعني وھذا :السكریةوالمواد الدھنیة والمواد

  من االشعة ھذه تمتص والسكریات والدھون الماد على تحتوي التي
 االشعة ھذه وامتصاص المواد تلك وجزیئات ذرات خالل

 تتصادم مما كبیرة بدرجة تتذبذب تجعلھا طاقة تكسبھا )المایكروویف(
.لطھیھا الالزمة التسخین حرارة وتنتج البعض بعضھا مع

 والمواد انواعھا بجمیع البالستیكیة المواد أن :الثانیة الخاصیة
  تتأثر وال المایكروویف أشعة تمتص ال والفخار والسیرامیك الزجاجیة

  المعدنیة المواد أما حرارتھا، درجة ترتفع لن أنھا یعني وھذا :بھا
 داخ استخدامھا یحظر ولذا االشعة تلك فیعكس االلومنیوم مثل الالمعة
المایكروویف افران



كیف یقوم فرن المایكروویف بالطھي
  بعكس   الخارج إلى الداخل من الطعام بطھي المایكروویف فرن یقوم

  تنتقل حیث الداخل إلى الخارج من بالطھي تقوم التي العادیة االفران
 المواد إلى الوعاء من الحرارة وتنتقل الوعاء لى إ منھ الفرن حرارة

  یسبب ما وھذا باردًا الطعام وسط یزال ال بینما بالتوصیل لھ المالصقة
 الطھي حالة في    .الطھي نھایة عند للوعاء المالصقة االجزاء احتراق

  بواسطة تمتص الرادیو أمواج فإن المایكروویف اشعة باستخدام
  كل حرارة درجة ترتفع وبالتالي للطعام المكونة والدھون الماء جزیئات
 تثار الجزیئات كل ألن الدرجة وبنفس الوقت نفس في الطعام جزیئات

  نعرف ھنا ومن   .بالتوصیل الحرارة لنقل حاجة وال   الدرجة بنفس
  ان وھي المایكروویف فرن وطریقة للطھي التقلیدیة الطریقة بین الفرق
  من یسخن المایكروویف بینما بالتوصیل الحرارة بنقل یعمل االول
.للطعام المكون الماء جزیئات اثارة خالل



وم  ن ھن  ا نس  تنتج م  ن توض  یح فك  رة عم  ل ف  رن الم  ایكروویف أن ال  
خطر م ن اس تخدامھ حی ث أن االش عة المس تخدمة ھ ي أش عة الرادی و         
التي تحیطنا واألش عة المنبعث ة م ن الف رن ال تخ رج إل ى خارج ھ كم ا         

.أن نظام الحمایة یوقف ھذه االشعة بمجرد فتح باب الفرن



)النیون(الفلوریسنت ضوءفكرة عمل

ال یوجد مكان ال یستخدم مص ابیح االض اءة الفلوریس نت    
فھ ي تس تخدم ف ي المن ازل     . المعروفة باسم ض وء النی ون  

وفي المكاتب وفي تزیین المحالت التجاری ة واإلعالن ات   
م  اذا یح  دث داخ  ل انبوب  ة الفلوریس  نت؟ وم  ا     .التجاری  ة

ف ي   ھي فكرة عمل ھ إلص دار الض وء االب یض الس اطع؟      
ھ ذه االج زاء س نحاول ش رح فك  رة عم ل ھ ذا الن وع م  ن        
المصابیح الذي یصدر ضوء أبیض ساطع وبكفاءة أعلى 

.من المصابیح الكھربیة العادیة



ما ھو الضوء
ھو فما.اوًالالضوء عن مبسطةفكرة نعطي سوف الفلوریسنت مصابیح عمل فكرة لفھم

.الذرة من تنطلق التيھي الطاقة وھذهالطاقة اشكال من شكلعبارة ھو الضوءالضوء؟
Lightالضوئیةالفوتوناتتسمى جسیمات شكلعلى الذرة منالطاقة تنطلق Photons
.حركة وكمیة طاقة لھا ولكن كتلة لھا ولیسالضوء مكونات ابسط وھي

الضوئیة من الذرةانبعاث الفوتونات
 بطریقة االلكترونات فیھا تتوزعمدارات تسمى محددة طاقة مستویات لھا الذرة أن نعلم

وعندھا أعلى طاقة مستویات إلى تنتقلفإنھا طاقة االلكترونات ھذه تكتسب عندما   .معینة
Excitedاثارة حالة في الذرةتصبح atom،انتقلت كلما الذرة اثارة درجة تزداد 

.وھكذا اعلى طاقات ذاتمدارات إلى االلكترونات
كیف یصدر الضوء

 انتقال على یحدث التغیر فإن تفقدھا أو طاقة تكتسب عندما الذرة أن ذلكمن نستخلص
 مع الذرات بین التصادمات أو الحراریة فالطاقة .للذرة الطاقة مدارات علىلاللكترونات

 في الذرة وجود إن .اعلى مدارات إلى لتنتقل الكافیة الطاقة االلكترونات تكتسبالبعض بعضھا
 ذاتالمدارات من المثارة االلكترونات تعود أن تلبث وما مستقرة غیر حالة تعتبر االثارةحالة

 الطاقة منكمیة رجوعھا اثناء االلكترونات تطلق وھنا األصلیة مداراتھا إلى العالیة الطاقة
.ضوئي فوتون شكل على





 تساوي الفوتون طاقة الن وذلكأخرى إلى ذرة من المنبعث الفوتون طاقة تختلف
 ذرات أن إلى یؤدي وھذا.اإللكترون بینھا ینتقل التي المدرات طاقة بین الفرق
 ھنالك الن المنبعثالضوء لون على ینعكس وھذا مختلفة فوتونات تطلق مختلفة
وھي الموجي وطولھ الفوتون طاقة بین تربط عالقة

hc/l = E2-E1
 فيالضوء سرعة ھيcو بالنك، ثابت یدعى فیزیائي ثابت ھوhان حیث

 فرق فھوE2-E1المقدار أما المنبعث،للفوتون الموجي الطولlو الفراغ،
.بینھماااللكترون انتقل الذي المدارین بین الطاقة

 الذرة اثارة طریقة باختالف ولكنالسابقة الفكرة بنفس تعمل الضوء مصادر كل
 تكون أن او الغاز، مصابیح اوالعادیة المصابیح مثل حراریة الطاقة تكون فأحیانا
 االثارة تكون ان او المضیئة،االصابع مثل الكیمیائیة التفاعالت عن ناتجة االثارة

 التي الفلوریسنت المصابیحفي الحال ھو كما الذرات بین التصادمات خالل من
.القادم الجزء في سنوضحھا



داخل انبوبة الفلوریسنت 
 من المفرغة الزجاجیة االنبوبة ھي الفلوریسنت انبوبة في األساسي العنصر
 ھو خامل وغازHg الزئبق جزیئات من القلیل على تحتوي االنبوبة ھذه   .الھواء

  .منخفض ضغط عند Ar األرجون
 سطح تغطي كذلك

 من طبقة الداخلي االنبوبة
  على یوجد .فسفوریة مادة

  إلكترود االنبوبة طرفي
  وفي الكھربي للتوصیل

  یتصل األنبوبة داخل
  حراریة بفتیلة اإللكترود

 عندما االلكترونات تطلق
 التیار بمرور تسخن

.بھا الكھربي



الفلوریسنتانبوبةعند تشغیلماذا یحدث
  اإللكترود طرفي على الموصل الكھربي التیارتوصیل بمجرد
 ھذه .منھا االلكتروناتوتنطلق األنبوبة طرفي على الفتیلتین تسخن

الجھد فرق تأثیر تحت )سرعتھا تتزاید( تتعجل االلكترونات
  ٢٤٠ یبلغ والذي االنبوبة طرفي على المطبق الكھربي

  األرجون غاز بذرات المعجلةااللكترونات ھذه تتصادم   .فولت
  ذرة وتترك االلكتروناتبعض منھا تنتزع)تأینھا على فتعمل

  الكھربيالجھد فرق تأثیر تحت ،(موجب أیون شكل على األرجون
  في تتسارع السالبة االلكترونات فإن اإللكترود طرفي على المطبق

  في تتسارع الموجبة األیونات بینما )الموجب( العاليالجھد اتجاه
  .)السالب( المنخفض الجھد اتجاه



قبل مرور التیار الكھربي

مرور التیار الكھربيبعد
االلكترونات واالیونات  
تتصادم مع غاز الزئبق 

وتسبب في اثارتھ

اصطدام الفونتونات المنبعثة  
من ذرات الزئبق المثارة 
بالغطاء الفسفوري لتطلق  

بدورھا الضوء األبیض



.المتأین األرجون غاز خالل التیار فیھا یمر كھربیة دائرة یشكل وھذا  المشغل دور تجاھل تم)
االلكترونات تصطدم عندما.(القادم الجزء في دورهشرح وسیأتيstarterاالبتدائي

  تنتقل حیثالزئبق ذرات تثار المفرغة الزجاجیة األنبوبة داخل الزئبق بغاز المعجلة واالیونات
 إال تلبث ما المثارةااللكترونات ھذه ولكن .اعلى طاقة ذات مدارات إلى الزئبق ذرة الكترونات

.الضوئیةالفوتونات بذلك مطلقة االصلیة لمداراتھا وتعود
 البنفسجیة فوق الطیف مدى في تكون المثارة الزئبق ذرات عن الناتجة الضوئیة الفوتونات ھذه

 تحویلھا یجب ولھذا لالضاءة تصلح ال الفوتونات وھذا الزئبق ذرة مدارات في لخاصیة وذلك
.المرئي الطیف مدى إلى

 ھذه یمتص حیث الزجاجیة للنبوبة الداخلي بالجزء المحیط الفسفورى الغطاء دور یأتي وھنا
 عندما ولكن الفسفوریة المادة وتثار البنفسجي فوق المدى في الموجیة األطوال ذات الفوتونات

 طاقة شكل على یبد المثار الفسفور ذرات من المنبعثة الفوتونات طاقة من جزء فإن تعود
  )الفلوریسنت االنبوبة حرارة درجة في الطیف   االرتفاع سبب نستنتج ھنا ومن( حراریة
 في الموجي طولھ یصبح بحیث اقل طاقة ذو ضوئي فوتون شكل على ینطلق الباقي والجزء

 الطیف بألوان یعرف لما خلیط ھو والذي األبیض الضوء یعطي مما .المرئي الطیف مدى
.السبعة
 الفسفوریة المواد بواسطة المرئي الطیف وانبعاث البنفسجي فوق الطیف امتصاص ظاھرة
الفلوریسنت بأنابیب المصابیح ھذه على اطلقت ھنا ومن بالفلوریسنت یسمي



المشغل أو ما یعرف بالستارترما ھو دور 
 كان إذا الفلوریسنت مصباح من مباشرة الضوء على الحصول الصعبمن أنھ المعروف من

 للعمل المصباح لیعود جدید بآخر استبدالھ یتم االحیان اغلب وفيمعطلStarterالستارتر
 التالي الشكل في موضح(الكھربیة الدائرة في العنصر ھذا یلعبة الذي الدور ھو فما..جدید من

.)المنقطة الحمراء بالدائرة



 .متأین اصبح إذا إال الكھربيالتیار یوصل ال االنبوبة داخل األرجون غاز أن المعروف من
bypassجانبیة دائرة في الكھربي التیار یمرر تأینھ ولحین circuitاألزرق بالسلك موضحة 

الالزمة الفترة وھي وجیزة لفترة اإلستارتر في یمر التیار ویستمر.أعاله الشكل في السماوي
 وعندھااألرجون غاز لتأین منھا االلكترونات وتنطلق األنبوبة طرفي على الفتیلتین تسخن لكي

 زال ال المصباح أن وستجد المصباح ضوءاضاءة بعد فكھ یمكنك)العمل عن الستارتر یتوقف
الستارتر؟؟ داخلیحدث ماذا.(یعمل
الستارتر؟؟داخل یحدث ماذا

 من طرفین على یحتوي الكامیرا فالش مثل صغیرضوئي مصباح عن عبارة ھو الستارتر
  الفلوریسنت مصباح تشغیل بدء عند   .ادناه )١( الشكلفي كما الكھربي للتیار موصلین سلكین

 للتیار عازل الزال االنبوبة داخل الغاز الن الستارتر خالل منالمرور في الكھربي التیار یبدأ
 على یعمل ضوئي بریق عنھ ینتج كھربي تفریغ الستارتر سلك طرفيبین یحدث   .الكھربي
  التیار ویمر فیتالمسان االخر الطرف اتجاه في یتمدد السلكین ھذیناحد .السلكین تسخین

.خاللھمامن الكھربي
 التیار ویجد سابقًا ذكرنا كما األرجون غاز یتأین أن إلى الستارترفي التیار مرور یستمر

ثم ومن الستارتر في التیار مرور یتوقف عندھا.المتأین االرجون غاز في أقلمقاومة الكھربي
تشغیل یعاد أن إلى دوره وینتھي .اآلخر السلك عن لیبتعد السلك وینكمش الستارتر یبرد

....القادمة المرة في المصباح



توقف التیار في  عند
الستارتر یبرد ویعود الطرف  

.الطبیعيالمتمدد إلى وضعھ

الحرارة الناتجة عن الضوء 
تسخن السلك فیتمدد لیالمس  

.للسلكالطرف المقابل

االبتدائي یعمل على التیار
تولید بریق ضوئي بین 
.طرفي السلكین للستارتر

الفلوریس نت ولك ن   ال ی دخل غ از النی ون ف ي فك رة عم ل مص باح       
!!!!اشتھر اسم ھذا المنوع من المصابیح بضوء النیون



Bluetoothفكرة عمل البلوتوث 
اسالكالمختلفة بدوناالتصال بین االجھزة

الالسلكیة ھي مواصفات عالمیة لربط كافة االجھزة ) بلوتوث(تكنولوجیا االتصال 
مث ل الكمبی وتر والھ اتف النق ال والكمبی وتر الجیب ي       المحمولة م ع بعض ھا ال بعض   

بحی  ث ت  تمكن ھ  ذه االجھ  زة م  ن تب  ادل  . الرقمی  ةواألجھ  زة الس  معیة والك  امیرات
ت م تط ویر تكنولوجی ا    . ش بكة االنترن ت الس لكیاً   البیانات ونقل الملف ات بینھ ا وب ین   

مجموع ة م ن المھتم ین یطل ق عل یھم اس م       االتصال الالسلكي البلوت وث بواس طة  
Blutooth Special Interest Group SIG



االجھزة بین التوصیل مشكلة توضیح
 ھذه من النقاط، من العدید في توافق إلى یحتاج البعض بعضھما مع الكترونین جھازین توصیل ان

نذكر النقاط
 توصیل مثل فقط سلكین یكون االحیان بعض ففي جھازین؟ لتوصیل الالزمة االسالك عدد كم )١(

  المستخدمة كالوصالت سلك ٢٥ أو اسالك ٨ االمر یتطلب اخرى احیان وفي بالسماعات الستریو
  .الطرفیة وأجھزتھ الكمبیوتر في
 على أم التوالي على ھو ھل المعلومات؟ لتبادل األجھزة بین المستخدم التوصیل نوع ما )٢(

 األم لوحة في المثبتة المخارج خالل من للتوصیل الطریقتین یستخدم الكمبیوتر فمثال التوازي؟
 على الكمبیوتر مع فیتصال   والمودم المفاتیح لوحة أما التوازي على الكمبیوتر مع الطابعة فتصل
 .التوالي

 لھا تستجیب خاصة اشارات إلى تترجم وكیف األجھزة؟ بین المتبادلة البیانات نوع ما )٣(
 قبل من استخدامھا یتم البروتوكوالت وھذا   .Protocol البروتوكول باسم یعرف ما ھذا االجھزة؟

 من تلفزیون جھاز مع Sony نوع من فیدیو جھاز توصیل یمكن فمثًال المصنعة الشركات جمیع
.مسبقًا موحدة المعلومات لتبادل المستخدمة البروتوكوالت الن وذلك .JVC نوع
 الصعبمن جعلت )االلكترونیة لالجھزة المصنعة الشركات( المنتجون استخدمھا التي النقاطھذه

 ال أنھ كما بینھاللتمیز ملونة اسالك استخدام تم ولو حتى المستخدمة الوصالت كمیة في التحكم
 واجھزة وملحقاتھالكمبیوتر مثل البعض بعضھا مع االلكترونیة االجھزة كافة ربط یمكن

  جدیدة بروتوكوالت اعدادیتطلب ذلك الن البعض بعضھا المنزلیة الترفیھ واجھزة االتصاالت
.االسالك من المزید واضافة



فكرة التوصیل الالسلكي  
)Bluetoothالبلوتوث (

  من تمكن متطورة جدیدة تكنولوجیا ھي البلوتوث
  الكمبیوتر مثل االلكترونیة االجھزة توصیل
  وسماعات المفاتیح ولوحة المحمول والتلفون

  غیر من والمعلومات البیانات تبادل من الرأس
.المستخدم من تدخل أو كوابل أو اسالك



الالسلكي واالتصال البلوتوثبین الفرق ما
 االشعة المدى في الضوء اشعة استخدام خالل من التوصیل مثل التطبیقات منالعدید في مستخدم الالسلكي االتصال أن الشك
. األحمر الضوءتردد من اصغر تردد لھا الن الحمراء تحت باسم وتعرف بالعین ترى ال ضوئیة اشعة وھيالحمراء تحت

Infraredباسموتعرف )كنترول الرموت( التلفزیون في التحكم اجھزة في الحمراء تحت االشعة تستخدم Data
Associationبـ وتختصرIrDAاالجھزة ان من بالرغم   .للكمبیوتر الطرفیة االجھزةمن العدید في تستخدم انھا كما 

:ھما مشكلتین لھا أن إالالحمراء تحتاالشعة على المعتمدة
lineفقطالرؤیة مدى في تعمل الحمراءتحت االشعة فیھا المستخدمة التكنولوجیا أن:األولى المشكلة of sightیجب أي
.بھ للتحكم مباشرة التلفزیون إلى كنترول الرموت توجیھ

oneواحد إلى واحد تكنولوجیا ھي الحمراءتحت االشعة فیھا المستخدمة التكنولوجیا أن:الثانیة المشكلة to oneیمكن أي 
 تحت االشعةبواسطة المحمول الكمبیوتر وجھاز الكمبیوتر بین المعلومات تبادل یمكن فمثال فقطجھازین بین المعلومات تبادل

.یمكنفال المحمول الھاتف وجھاز الكمبیوتر بین المعلومات تبادل أما الحمراء
وIntelوSiemensمثل عدیدة شركات قامت حیث الذكر سابقتي المشكلتینعلى للتغلب جاءت البلوتوث تكنولوجیا

Toshiba, MotorolaوEricssonصغیرة لوحة في مثبتھ خاصة مواصفات بتطویرradio moduleفي تثبت
  االستفادة سیصبح والتي البلوتوث تكنولوجیاتدعم االجھزة ھذه لتصبح االلكترونیة التسلیة وأجھزة والتلفونات الكمبیوتر اجھزة

:التاليالنحو على میزاتھا من
.متاعب وبدون سھال البیت في او السفر في وترتیبھااالجھزة نقل یجعل وھذا :اسالك بدون اجھزة

.الحالیةباألجھزة بالمقارنة مكلفة غیر
 التشغیل زر على الضغط ھو علیك ما وكل المستخدم تدخل بدون البعض ببعضھاالتواصل من االجھزة تستطیع :التشغیل سھلة

 االجھزة بین انواعھا بكافةالملفات تبادل مثل المودیول خالل من باألمر المعني الجھاز مع لیتعامل للبلوتوثالباقي واترك
.االلكترونیة

  والصناعیة العلمیة واألجھزة الطبیة االجھزة مع یتفق التردد وھذا جیجاھیرتز ٢.٤٥ تردد عند البلوتوث اتصال وسیلة تعمل
 ولكن لذلك خاص جھاز یصدرھا الحمراء تحت اشعة خالل من الجراج باب فتح یمكن فمثال .سھل استخدامھ انتشار یجعل مما

.النقال الھاتف جھاز باستخدام الجراج فتح یمكن البلوتوث باستخدام



)Bluetoothالبلوتوث (   بیتك یدعم
 مثل البلوتوث بتكنولوجیا تعمل اجھزتھ عصري بیت على حصلت انك لنفترض

 وھاتف وكمبیوتر سمعیة ستیریو وأجھزة DVD وجھاز ورسیفر تلفزیون جھاز
  االجھزة؟ ھذه ستعمل كیف .البلوتوث یستخدم سبق مما جھاز كل .نقال

 من تتمكن االجھزة ھذه فإن البلوتوث بتكنولوجیا مزودة االجھزة تكون عندما
 بینھا فیما االتصال یمكنھا حیث المستخدم من تدخل دون منھا المطلوب معرفة
 من االلكتروني البرید بیانات مثل بیانات نقل منھا مطلوب كان اذا فیما فتعرف
 جھاز تحكم مثل أخرى بأجھزة التحكم أو الكمبیوتر إلى المحمول الھاتف جھاز

 وتوابعھا األجھزة بین صغیرة تواصل شبكة تنشئ حیث .بالسماعات الستیریو
personal-area الشخصیة الشبكة باسم تعرف network   وتختصر  
PAN البیكونت باسم أو piconet المتوفرة الترددات احد شبكة كل تستخدم 

.جیجاھیرتز ٢.٤٨ إلى   من المدى في



 وضعت قد المصنعة فالشركة وقاعدتھ النقال الھاتف جھاز المثال سبیل على لنأخذ
 محدد address بعنوان وحدة كل برمجة وتم منھما، كل في بلوتوث شریحتي

 فإنھا القاعدة تشغیل فعند   .االجھزة من النوع لھذا المخصص المدى في یقع
 الھاتف أن وحیث العنوان نفس تحمل التي االستقبال ألجھزة رادیو اشارة ترسل
 انشاء ویتم المرسلة لالشارة یستجیب فإنھ المطلوب العنوان نفس یحمل النقال
 من اشارات ألیة الجھازین ھذین یستجیب ال وعندھا .بینھما )بیكونت( شبكة

  .الشبكة تلك خارج من تعتبر ألنھا مجاورة أجھزة
 حیث االلیة بنفس تعمل االلكترونیة الترفیھ وأجھزة الكمبیوتر مع الحال كذلك
 قبل من صممت التي للعناوین طبقا ببعض بعضھا االجھزة تربط شبكات تنشئ

 الشبكة ضمن تصبح التي االجھزة ھذه تتواصل وعندھا .المصنعة الشركات
 اجھزة تتدخل وال .المتاحة الترددات باستخدام بینھا المعلومات وتتبادل الخاصة

.مختلف بتردد یعمل منھا كل الن مجاورة شبكة بأجھزة شبكة
 وعمل لتشغیلھا الالزمة المعلومات بكل البلوتوث شرائح ھذه برمجة تمت وقد

.المستخدم من تدخل دون منھا المطلوب



لماذا سمیت ھذه التكنولوجیا باسم بلوتوث؟
Haraldبلوتوث ھارولد الدینمارك ملك إلى التسمیة تعود

Bluetoothالدیانة في وأدخلھم والنورویج الدنمارك وحد الذي  
 لھذه االسم ھذا واختیر .ابنھ مع معركة في986في توفى المسیحیة

 والنورویج الدینمارك في شركاتاھمیة مدى على للداللة التكنولوجیا
  عالقة ال التسمیةأن من بالرغم االتصاالت، صناعة إلى وفنلند والسوید

...التكنولوجیا بمضمون لھا



Laser printerطابعة اللیزر 

 دفع خالل من تعملInkjet الـ طابعة ان
 البیانات نقل لیتم الورق إلى الحبر قطرات

 ولكن الطابعة إلى الكمبیوتر من والمعلومات
  شعاع تستخدم التي اللیزر طابعة تعمل كیف

اللیزر؟؟

 السبعینات اوائل فى اللیزر طابعات تكنولوجیا Xerox شركة اخترعت
 ١٢٠ إلى طباعتھا سرعة تصل لیزر طابعات تسویق تم ١٩٧٧ عام وفى

 إلى Hewlett-Packard شركة سعت ١٩٨٤ ومنذ الدقیقة فى صفحة
 وأصبحت االعمال جمیع لتناسب اللیزر طابعات من انواع عدة تطویر

 من %٧٠ تحتل Hewlett-Packard ماركة تحمل التى اللیزر طابعات
.اللیزر طابعات سوق



  كاملة الصفحة تطبع انھا فى غیرھا عن اللیزر طابعات تختلف  
  تحتاج السبب ولھذا الذكر سابقى النوعین فى كما سطر سطر ولیس
 الذاكرة وسعة   .األقل على 1Mbyte داخلیة ذاكرة إلى اللیزر طابعة

.الطابعة سعر في دورا تلعب
Post بـ مزودة تكون اللیزر طابعات بعض script مرتفع وسعرھا 

  الطابعة كفاءة من تزید ألنھا القطعة، ھذه على تحتوى ال اخرى عن
  من طباعتھا المراد الصفحة تحتویھ ما بإرسال الكمبیوتر یقوم حیث

Post الـ إلى دقیق وصف صورة فى وغیره ورسومات تصامیم
script لتكمل الكمبیوتر لك تاركا العمل بباقى یقوم بدوره الذى  

Post تحتوى ال التى الطابعات بینما عملك script البرنامج فإن  
 مما الصفحة تفاصیل لیرسل شئ كل بعمل یقوم سوف المستخدم
.عملھ لینھى طویًال وقتا الكمبیوتر یستغرق



فكرة عمل طابعة اللیزر
  مثلھا الكھروستاتیكیة، الشحنة على اللیزر طابعة عمل فكرة تعتمد
  والشحنة   .المستندات تصویر ماكینة عمل فكرة مثل

  التي الشحنة مثل المعزول الجسم یكتسبھا الي ھي الكھروستاتیكیة
  بالصوف حكة عند البالون أو الشعر تمشیط عند المشط یكتسبھا

.الموجبة الشحنة تجذب السالبة الشحن أن المعروف ومن



وتعم   ل طابع    ة اللی   زر م    ن خ   الل م    ادة حساس   ة للض    وء تس    مي      
photoconductive  ھ    ذه الم    ادة تفق    د ش    حنتھا اذا س    قط ض    وء

بش حنة موجب ة بواس طة     drumال درم    فف ي البدای ة ی تم ش حن      .علیھا
وب  دوران  charge corona wire  س  لك یم  ر ب  ھ تی  ار یس  مى ب  ـ

الدرام تقوم الطابعة بتس لیط ش عاع اللی زر الم نعكس م ن الم رآة بمس ح        
االس  طوانة اثن  اء حركتھ  ا عل  ى ش  كل س  طور افقی  ة حی  ث یحت  وى ك  ل   
سطر على مجموعة من النقط، یتحكم بعملیة المسح ھذه معالج خ اص  

microprocessor  موجود داخل الطابعة فیقوم بتشغیل اللیزر عند
لیتم تفریغ الشحنة من  المناطق البیضاء ویطفئھ عند المناطق السوداء 

بعض المواقع بحیث ترسم الحروف واألشكال المرسلة م ن الكمبی وتر   
.فى صورة مناطق مشحونة كھربیا



حركة شعاع اللیزر على الدرام والتحكم بھ بواسطة المرآة



حبیب ات الحب ر وال ذي یس مى ب التونر     عل ى بعد ذلك تقوم الطابعة بتمریر الدرام
toner        المش حون بش  حنة موجب ة نتیج ة للش حنة الموجب  ة لحبیب ات الحب ر فإنھ  ا

الدرام في المن اطق الت ي م ر علیھ ا اللی زر أم ا المن اطق م ن ال درام          تلتصق على
فل   ن یلتص   ق بھ   ا الت   ونر ألن الش   حنات المتش   ابھ  المش   حونة بش   حنة موجب   ة

الحب ر الملتص ق ب ھ إل ى ال ورق الم راد       وباس تمرار دوران ال درام ینتق ل     .تتنافر
من خالل سلك یمر الطابعة بإكساب الورقة شحنة سالبةالطباعة علیھ حیث تقوم

وھ ذا یس اعد الورق ة عل ى ج ذب حبیب ات الت ونر        .corona wireب ھ تی ار  
.الورقةلینتقل من الدرام إلىالمشحون بشحنة موجبة



االنج ذاب إل ى ال درام ف إن الطابع ة بمج رد انتق ال حبیب ات الت ونر إل ى           ولمنع الورقة من
ك ل  . شحنة الدرام م ن خ الل لمب ة ض وئیة لتجھی ز ال درام لل دورة الثانی ة        الورقة یتم تفریغ
وف ي المرحل ة     .دوران ال درم وحرك ة الورق ة ب نفس الس رعة والتوقی ت      ذلك یعم ل خ الل  

قبل خروجھا من الطابعة على فرن ح راري عل ى ش كل اس طوانتین     االخیرة تمرر الورقة
وھذا یفسر سخونة الورقة بعد خروجھا من الطابعة  .الورقةدائریتین لتثبیت التونر على

.مباشرة
خصائص طابعة اللیزر 

 والخصائص لألسباب وذبك Inkjet مثل األخرى الطابعات عن اللیزر طابعة استخدام یفضل االحیان من كثیر
:التالیة
.الدرام على الصفحة بیانات لرسم كبیرة بسرعة یتحرك اللیزر شعاع ألن األسرع اللیزر طابعات تعتبر
  لفترة ویخدم ارخص المستخدم الحبر ألن الحبر قاذفة طابعات تكلفة من اقل اللیزر طابعة تشغیلھا تكلفة تعتبر
.طویلة مستندات طباعة إلى الحاجة حین والمكاتب المؤسسات في اللیزر طابعات تستخدم ولھذا أطول
 لیزر طابعة باستخدام الطباعة مستخدم من ألكثر یمكن بحیث الشبكات نظام على العمل على اللیزر طابعة قدرة

.انتشارا اكثر جعلھا مركزیة
 اللیزر حزمة إلى یعود وھذا الكامیرا صور تضاھي درجة إلى اللیزر طابعة بواسطة الطباعة دقة تصل

.المركزة
  الطابعة من بدًال استخدامھا الشخصي الصعید على المستخدمین من العدید جعل اللیزر طابعة ثمن انخفاض

.الحبر قاذفة
  لتوفیر واحد جھاز في الفاكس وجھاز الضوئي والماسح المستندات تصویر وماكینة اللیزر طابعة دمج یمكن

.والكمبیوتر االجھزة تلك بین المتصلة االسالك عدد تقلیل وكذلك المكتب في مساحة



أسئلة الباب السادس
: وضح الفكرة األساسیة في عمل كل من

جھاز إنذار الحریق
جھاز الرؤیة اللیلیة
جھاز السي دي 
فرن المایكروویف
ضوء الفلوریسنت
وحدة البلوتوث
طابعة اللیزر


