
المرئيعلم الفلك وراء 

Astronomy beyond the visible

Beatriz García, Ricardo Moreno

International Astronomical Union

ITeDA and Universidad Tecnológica Nacional, Argentina

Colegio Retamar de Madrid, Spain

Merouaneمروان على خوجة : ترجمة ALIKHOUDJA 

Anfel SAFAR أنفال صفار



األهداف

ةالكهرومغناطيسيالطاقة:مثالالمرئية،غيرالظواهرعرض◼

عينبالمشاهدتهايمكنالولكنالسماوية،االجراممنالمنبعثة

.المجردة

لطولامناطقفيانبعاثوجودلتحديدبسيطةبتجاربالقيام◼

الفوقالحمراء،تحتاالشعةالراديو،لموجاتالموجي

.السينيةواألشعةالميكروويفالبنفسجية،



تقديم

نللعيالمرئيالضوءبواسطةالكوندراسةتمتلقرون،◼

.فقطالبشرية

ألطوالكهرومغناطيسيةموجاتمنتأتيمعلوماتهناك◼

.رأيتهالعيننايمكنالموجات

عةاألشالميكروويف،الراديو،فياليومالفلكعلماءيرى◼

شعةاألفيوكذلكغاماوأشعةالسينيةالبنفسجية،الفوق
.المرئية



الطيف الكهرومغناطيسي
.جميع األطوال الموجية لإلشعاع الكهرومغناطيسي



إشعاع الجسم األسود

عند"أسودجسم"أييبعث

ةموجيبأطوالضوًءاتسخينه

.عديدة

حيث تكون شدة االشعاعmaxيوجد 

تعتمد على درجة maxهذه . قصوى
:Tالحرارة 

Wien’s قانون 

بعيد،جسمإشعاعدراسةخاللمن
دونحرارتهدرجةقياسيمكننا

ينطبقهذا.إليهالذهابإلىالحاجة
سوداءأجساموهيالنجوم،على

.تقريبًا



االشعاع الشمسي

المختلفةنوافذ لمناطق الطاقة 

ملألرضالجويالغالف
ّ
.لإلشعاعالموجيةاألطواللمعظممعت

ضةالمنخفأما الفضاءمنالمرتفعةالطاقاتعنالكشفيمكننا 
.خاصةكشفأجهزةفتتطلب



إشعاعيريتغالجوي،الغالفعبرالشمسيةالكهرومغناطيسيةالطاقةتمرعندما

األقصىاإلشعاعفيهيكونالذياألقصىالحدmaxلكن،"األسودالجسم"

.تقريبًاتغييربدونيظل



máxهذه تستخدم أجهزة الرؤية الليلية 

أقصى حد لإلشعاع أو االنبعاث يعتمد على درجة الحرارةmaxنعلم أن هناك 
T ، الطيفأن يكون في منطقة مرئية من ليس بالضرورة ولكن

.T = 273+37 = 310 Kحرارة  على سبيل المثال ، جسم اإلنسان لديه درجة 

máxعند أقصى حد لإلشعاع إذن  = 9300 nm



صناعة المطياف: 1النشاط 



ماعلىاعتماًدا

جزءتستخدمه،

مضغوطقرصمن
DVDأوCD،

األجزاءبقصقم

فيالمتطابقة
.القالب

صناعة المطياف: 1النشاط 



المعدنيةالطبقةبإزالةقم

المضغوطالقرصمن

أوالصقشريطباستخدام
.خدشها

الطالءينزعلن!ملحوظة

المضغوطةاألقراصمن
.التجاريةأوالبيضاء

صناعة المطياف: 1النشاط 



السطح األسود 
.الداخليُطوى إلى 

قارن األطياف من 

مصابيح الفتيل

ومصابيح 

الفلورسنت 
.الشوارعوأضواء 

المطيافصناعة:1النشاط



تحلل ضوء الشمس بقطرات الماء: النشاط الثاني

يمكن لألطفال تقسيم ضوء

.قوس قزحوصناعة الشمس 

بحاجة إلى خرطوم مع هم 

تكون يجب أن . رذاذ ناعم
.للشمسظهورهم نحو 



مناطق أخرى من الطيف

بكثيرأقلحرارةدرجةذاتمادةهناك◼
سبيلعلىالنجوم،حرارةدرجةمن

.النجومبينالمادةسحبالمثال،

اولكنهمرئية،إشعاعاتتصدرالفهي◼
الحمراء،تحتاألشعةمنهاتنبعث

.والراديوالميكروويفوموجات

التيبالعملياتاإلشعاعنوعيرتبط◼
،المثالسبيلعلى.الجسمداخلتحدث

...مجرتنامركزفيالتفاصيل



األشعة تحت الحمراء

Williamاكتشف◼ Herschelاألشعة
موشورباستخدامالحمراءتحت

.الحرارةدرجةقياسوأجهزة

ة،الدافئباألجساممتعلقةخاصيةإنها◼
بدرجةساخنةليستالتيتلكحتى
.المرئيالضوءإلصداركافية

اإلشعاع،هذاعلىالضوءلتسليط◼
الحرارةدرجةبينتكافًؤاأنشأنا

.واللون



هيرشلتجربة : 3النشاط 

اكتشف،1800عامفي◼

تحتاألشعةهيرشل
.الشمسضوءفيالحمراء



هيرشلتجربة : 3النشاط 

طيف                    أجهزة قياس درجة الحرارة

موشور

موشور

صندوق

أجهزة قياس درجة الحرارة
في الطيف

قليال وراء األحمر

أحمر

أصفر

أزرق

الشمس



هيرشلتجربة : 3النشاط 



هيرشلتجربة : 3النشاط 

جدول جمع المعلومات

المحرار

1رقم 

في األزرق

المحرار

2رقم 

في األصفر

المحرار

3رقم 

في األحمر

المحرار

4رقم 

في الظل

بعد
دقيقة1

بعد
دقيقة2

بعد
دقيقة3

بعد
دقيقة4

بعد
دقيقة5



كشف األشعة تحت الحمراء بالهاتف:4النشاط 

ولكنالحمراءتحتاألشعةإشاراتبعدعنالتحكمأجهزةتصدر◼
.رؤيتهاتستطيعالأعيننا

راءالحمتحتألشعةلحساسةالمحمولةالهواتفكاميراتمنالعديد◼
.معظمهاليسلكنو



قوة األشعة تحت الحمراء

الولكنالمرئيالضوءالنجومبينالذيالغباريمتص◼
.الحمراءتحتاألشعةمنكثيرايمتص



الكشف عن ضوء األشعة تحت الحمراء :5النشاط 
.للمصباح

رئية،المالمنطقةفيمتواجدةالمتوهجالمصباحمنالمنبعثةالطاقةمعظم▪
األقمشةبعضاختراقيمكنهاالتيالحمراءتحتأشعةأيًضانبعثتولكنه
.المرئيباإلشعاعاختراقهايمكنالالتي

عاثاتانبمناكتشافهيمكنوالذيالمجري،الغبارمعيحدثنفسهالشيء▪
.المرئيةالمنطقةفيمعتمولكنه،خاصتهالحمراءتحتاألشعة



.كوكبة بمصابيح االشعة تحت الحمراء: 6النشاط 

.بمصابيح االشعة تحت الحمراء( Cassiopeia) ذات الكرسي 

(أووم)500Ωو 100بين مقاومة 



.كوكبة بأجهزة التحكم عن بعد:7النشاط 



انبعاث موجات الراديو

الكهرومغناطيسياإلشعاع◼
مترمنالموجيةاألطوالذو
موجاتيسمىكيلومترإلى

.الراديو

للمحطاتاستخدامهايتم◼
.التجارية

اأيضً الراديوموجاتتأتي◼
فرتووبالتاليالفضاء،من

رؤيتهايمكنالمعلومات
.أخرىموجيةبأطوال



انتاج موجات الراديو:8النشاط 



األشعة فوق البنفسجية

فوقاألشعةفوتوناتتمتلك◼
تلكمنأعلىطاقاتالبنفسجية
.المرئيالضوءفيالموجودة

تدمرالبنفسجيةفوقاألشعة◼
ئاتالجزيبينالكيميائيةالروابط
.العضوية

األشعةمنالعاليةالجرعاتفي◼
.قاتلةتكونأنيمكنالبنفسجيةفوق

–سجيةالبنففوقاألشعةترشيحيتم◼
األوزونبواسطة(UV-C)ج

.الجوي

األشعة فوقريتراكتشف يوهان 
1801البنفسجية عام 



األشعة فوق البنفسجية

يتملكنوالبنفسجية،فوقاألشعةالشمستبعث◼
فياألوزونطبقةبواسطةمعظمهاترشيح
تيالالكميةالجوي؛غالفنامنالعلويالجزء
.للحياةمفيدةاألرضإلىتصل

سمراءبشرتنايجعلماهواإلشعاعهذا◼

لقىفستتاألوزون،طبقةسماكةانخفضتإذا◼
حاالتزايدتستوأعلىجرعاتاألرض
.الجلدسرطان



ضوء األشعة فوق البنفسجية

مجرة المرأة 

المسلسلة 
Andromeda 

Galaxy لضوء با

(هابل)المرئي 

وء ضنفس المجرة ب

األشعة فوق 
(يفسو)البنفسجية 

(Swift)



(UV)األسودالضوء :9نشاط 

.جهاز كشف تزوير األوراق النقدية وبطاقات الهوية◼



األشعة فوق البنفسجيةمرشح:10النشاط 

.المزيفةالنقودكشفأجهزةهيالسوداءالمصابيح▪

(البنفسجيةفوقاألشعةضوءمعتتفاعل)فلوريةمادة▪

(بالستيكيةألنهاعضوي،زجاجبدون)والنظاراتالعاديالزجاج▪
.ذلكليفعالوالبالستيك،البنفسجيةفوقاألشعةيرشحالزجاج

، والنظاراتالفلوريسيةالمواد 
.مضيئة بالضوء األبيض

ن نفس المادة والنظارات ولك

مضاءة باألشعة فوق 
.البنفسجية

ظل 

النظارات 
على المادة



األشعة فوق البنفسجيةمرّشح:10النشاط 

:معادلةالحسبالبنفسجيةفوقاألشعةبواسطةاألوزونطبقةتكوينيتم▪
(UV + O2 = O3)اعإلشعاهذابتصفيةاألوزونيقومالوقتنفسوفي.

.لحياةابقاءأجلمنمناسبتوازنهناك

أنالمستحيلمنالسببلهذا.البنفسجيةفوقاألشعةرشيحبتالزجاجيقوم▪
اليةالبالستيكالموادأنكما.زجاجيةنافذةخاللمناءسمرالبشرةتصبح
.كذلكهيجيدبشكلالبنفسجيةفوقاألشعةترّشح

نظاراتاستخدامالمهممن

فتللتجنبخاصةشمسية
!العينشبكية

فوقلألشعةمرشحمع)
(البنفسجية



األشعة السينية

أكثرةالسينياألشعةاشعاعاتتعتبر◼
.ةالبنفسجيفوقاألشعةمنطاقة

اعيشعاإلللتصويرااستخدامهيتم◼
.رىاألخالطبيالتصويروتقنيات



◼  
 
نيةالسياألشعةإشعاع،الكونف
حداثاأل سماتمنسمةهو 

بالثقو :الطاقةعاليةواألجسام
إىلوما النجوم،تصادمالسوداء،

.ذلك

را شاندتلسكوبمهمةتتمثل◼
  
  الفضائ 

 
هذهبةومراقاكتشافف

.جسامواأل األحداثمناألنواع

األشعة السينية

من األشعة فوق البنفسجيةطاقةأكثر 



.طاقةاألكثراإلشعاعإنه◼

مناألشعةهذهتنبعث،األرضعلى◼
.المشعةالعناصرمعظم

هماكاليستخدمالسينية،األشعةمثل◼
رالتصوياختباراتوفيالطبفي
.السرطانمثلمراضاأللعالجو

أشعة غاما



.ءالسمافيغريبةليستجاماألشعةالعرضيةالعنيفةاالنفجارات◼

تحديدهوكلاالمشبينمن.ساعاتإلىثوان  منتدوممختلفةأنواعهناك◼
.اإلشعاعنتجيجسمأيإيجادفيللمساعدةاالنفجارموقع

إلىييؤدقدمماالثنائية،النجومبانصهارربطهمإلىالفلكعلماءيميل◼
.أسودثقبتكوين

أشعة غاما

منظر فيرمي لمدة خمس سنوات لسماء أشعة جاما



باستخدامات اإلشعاع الكهرومغناطيسي في الط



استخدام األشعة السينية

لعالجوالعالجاتالتصوير اختبارات⚫
  تستخدم.الرسطانمثلأمراض

 
صوير التف

  باإلصدارالمقطع  
وئ  حمس)البوزيتر

PET)

استخدام أشعة جاما

استخدام موجات الراديو
صوتشخيالمغناطيس  الرني   •

الرخوةاألنسجة
قلب اإلنسانالركبة الطبيعية

(CAT)ِركبة طبيعية 

األشعة السينية
والتصوير الشعاعيةالصور•

CAT)المحوريالمقطع  
scan)



شكرا جزيال 

على حسن انتباهكم


