فيزياء

الكميات األساسية والوحدات
الفيزياء والكميات الفيزيائية

 :-1مقدمة

الفيزياء كلمة يونانية األصل معناها معرفة الطبيعة ،وهي علم يسعى لدراسة الكون بما فيه من مادة مع

عمليات التأثير المتبادل بين مكونات المادة ،وما ينتج عن ذلك من ظواهر متكررة.

يعتمد علم الفيزياء ،على المالحظة والتجربة والتفكير النظري بآن واحد ،بهدف صياغة نظريات تساعد

في فهم مكونات هذا الكون ،وتفسر سلوك مكوناته ومحاولة التحكم بها بدءاً من أصغر جزء في الكون

كنواة الذ ةر إلى األجرام السماوية والمجرات.

تعد الفيزياء بأهميتها من أحدى أهم العلوم األساسية ،فاألفكار والمفاهيم التي تقدمها الفيزياء ضرورية لكافة
تخصصات العلوم والهندسة والتكنولوجيا ،فأساسيات هذه التخصصات تؤخذ من المبادئ األولية األساسية

لعلم الفيزياء.

يقسم مجال عمل الفيزياء إلى مجالين هما الفيزياء الكالسيكية ،والفيزياء الحديثة.

الفيزياء الكالسيكية تدرس المادة والطاقة وتفاعالتهما على المستوى الجهري (الماكروسكوبي) ،وحركة

األجسام المادية المتحركة بسرعات معتدلة أقل بكثير من سرعة الضوء ،وتشتمل على مواضيع مثل دراسة

حركة األجسام الصلبة ،والسائلة ،ودراسة طبيعة الصوت وسلوكه ،و السلوك الظاهري للضوء ،و الكهرباء
والمغناطيسية ،والح اررة.

أما الفيزياء الحديثة ،فتشمل نظرية فيزياء الكم ،والنظرية النسبية .تدرس نظرية فيزياء الكم المادة والطاقة

وتفاعالتهما على المستوى المجهري (المكروسكوبي) مثل حركة االلكترونات ،التركيب الذري،و الجسيمات
األولية ،والفيزياء النووية .بينما تدرس النظرية النسبية المادة والطاقة وتفاعالتهما عندما يتعلق األمر بحركة
األجسام بسرعات قريبة من سرعة الضوء.

 -2الكميات الفيزيائية:

لوصف أي ظاهرة فيزيائية ،أول ما نقوم به في عملية المالحظة هو أخذ القياسات الكمية المتكونة من
أرقام ،أو من أرقام ووحدات .إن أي شيء يمكن أن يقاس بإعطائه رقم ،أو رقم ووحدة نسميه في الفيزياء

كمية فيزيائية.

فالمسافة والكتلة والزمن والحجم والسرعة والشحنة الكهربائية والقوة ومعامل االحتكاك ومعامل االنكسار كلها

كميات فيزيائية .تعد بعض الكميات الفيزيائية أساسية وتشكل عوامل مميزة لألجسام بحيث نستطيع وصفها
بصو ةر طبيعية ،ونقيسها بمقارنتها بوحدات قياس نسميها وحدات قياس أساسية .والبعض اآلخر ال نستطيع

وصفها وقياسها إال بواسطة أكثر من وحدة قياس أساسية ،وهذه الكميات نسميها كميات فيزيائية مشتقة،
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ووحداتها نسميها وحدات مشتقة ،وهذه التسمية جاءت اعتمادًا على أن تلك الكميات صيغت بقوانين فيزيائية
على شكل عالقات رياضية تربط ما بين كميات فيزيائية أساسية لتفسير سلوك الظواهر الطبيعية.

تعريف الكتلة والطول والزمن:

يتم التعبير عن قوانين الفيزياء باستخدام كميات فيزيائية محددة .هناك ثالث كميات فيزيائية أساسية في

علم الميكانيك هي :الطول  Lوالكتلة  Mوالزمن .وجميع الكميات الفيزيائية األخرى في علم الميكانيك هي
كميات فيزيائية مشتقة يتم الحصول عليها من الكميات الفيزيائية األساسية الثالثة السابقة.

في عام  ،1960أنشأت اللجنة الدولية )) )System International (SIمجموعة من المعايير للكميات
األساسية .حيث ُيقدر كل من الطول ،الكتلة ،والزمن بوحدات المتر ،الكيلوغرام والثانية على التوالي .كما

واعتمدت ) (SIأربعة معايير أخرى في الفيزياء تشمل :درجة الح اررة (كلفن) ،شدة التيار الكهربائي (أمبير)،

كثافة اإلضاءة (الشمعة ،أو الكانديال) ،وكمية المادة (المول).
الطول : Length

الوحدة المستخدمة لقياس الطول هي المتر .في عام  1983تم تعريف المتر ) (mبأنه المسافة التي يقطعها

الضوء في الفراغ خالل )

الضوء في الفراغ.

ثانية ، (1/ c  1/ 299792458حيث  c  3 108 m / sهي سرعة

الكتلة : Mass

ويعرف الكيلوغرام بأنه كتلة اسطوانة من سبيكة
الوحدة ا لمستخدمة لقياس الكتلة هي الكيلوغرام )ُ .(kg
البالتين واالريديوم محفوظة في المكتب الدولي لألوزان والمقاييس في فرنسا.

الزمن : Time
ُيقدر الزمن بالثانية .وتُستخدم الساعة الذرية لتعريف الثانية.
الساعة الذرية (الساعات الجزيئية والكمومية) هي جهاز لقياس الزمن تستخدم فيه عملية دورية ما تُمثل
االهت اززات الخاصة المرتبطة بعمليات تحدث على مستوى الذرات والجزيئات.
في عام  1967اعتمد عنصر السيزيوم  133لتعيين الثانية .إن تواتر (تردد) االهتزاز التجاوبي لذرة السيزيوم
( 133أي تواتر اإلشعاع الكهرطيسي المنبعث عند االنتقال بين مستويين للطاقة لهذه الذرة) هو
)  ، (9 192 631 770 Hzومنه فالثانية هي مقلوب هذا الرقم.
الساعات الذرية مهمة في المالحة ،وفي تحديد مواقع المركبات الفضائية واألقمار الصناعية والصواريخ

الباليستية ،والطائرات والغواصات .وتُستخدم الساعات الذرية أيضاً في أنظمة االتصاالت األرضية
والصاروخية بما في ذلك قواعد المحطات المتنقلة ،وفي المكاتب العالمية والمكاتب الوطنية للمعايير ،وفي

مكاتب خدما ت الزمن الدقيق ،التي تبث بشكل دوري إشارات زمنية على الراديو.
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ُيعرف ) (SIالثانية الواحدة بأنها زمن أكبر بـ ) (9192 631770م ةر من دور.
وفقاً لهذا التعريف ،تعتبر ذرة السيزيوم  133هي المعيار لقياسات الزمن والتواتر .إن دقة تعريف الثانية
تعين أيضاً دقة تعريف الوحدات األساسية األخرى التي تحتوي على الثانية في تعريفها مثل المتر والفولت

وغيرهما.

يقع استقرار الساعات الذرية ( f / fحيث  fهو انحراف التواتر  fللساعة خالل مدة زمنية ما)

غالبًا في المجال ( 1014  1015أي ليس أكثر من ثانية خالل مليون سنة) ،ويبلغ في بعض التصاميم

الخاصة بالساعات الذرية  1017وهي األفضل من بين أنواع الساعات الموجودة.

(السيزيوم  133هو النظير الوحيد المستقر لعنصر السيزيوم ،ويملك العدد الذري  55والعدد الكتلي ،133
وينتشر في الطبيعة بنسبة  %100تقريباً] .
تحليل األبعاد
إن كلمة البعد لها معنى خاص في الفيزياء .وهي تدل على الطبيعة الفيزيائية للكمية .بغض النظر عما إذا
تم قياس المسافة بوحدات القدم أو األمتار أو اإلنش ،إال أنها تبقى مسافة .وبهذا للمسافة بعد هو الطول.
الرموز التي نستخدمها في دراستنا لتحديد أبعاد الطول والكتلة والزمن هي  L, M, Tعلى التوالي .ونستخدم

القوسين [ ] لإلشارة إلى أبعاد الكمية الفيزيائية .مثالً ،الرمز الذي نستخدمه للسرعة هو  vومنه فأبعاد
السرعة هي ] ،[L/Tوأبعاد المساحة  Aهي ].[L2

نحتاج في كثير من الحاالت ،إلى اشتقاق معادلة محددة أو التحقق من صحتها .من المفيد استخدام ما
يسمى تحليل األبعاد للمساعدة في االشتقاق أو للتحقق من صحة كتابة عالقة رياضية ما.
بفرض أننا نريد اشتقاق معادلة الموضع  xلسيارة في لحظة زمنية  . tإذا بدأت السيارة الحركة من السكون
1
واذا تحركت بتسارع مستمر .في الفصل  ،2سنجد أن التعبير الصحيح هو . x  a t 2
2
نستخدم تحليل األبعاد للتحقق من صحة هذه المعادلة .الكمية  xعلى الطرف األيسر من العبا ةر لها أبعاد

الطول .لكي تكون المعادلة صحيحة األبعاد ،يجب أن يكون للكمية على الطرف األيمن أيضًا بعد الطول.
يمكن أن نفحص أبعاد الطرف األيمن عن طريق استبدال أبعاد التسارع بـ  ، L /T 2والزمن بـ  Tفي
1
المعادلة .وبهذا شكل األبعاد للمعادلة  x  a t 2هو:
2
L 2
T L
T2
3
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وباختصار أبعاد الزمن ،نجد أن لطرفي المعادلة أبعاد الطول .ومنه فالمعادلة صحيحة.
وبشكل عام باستخدام تحليل األبعاد يمكن إنشاء شكل المعادلة:
x  a nt m

حيث  nو  mأسين ُيطلب تعيينهما ،والرمز ُ يشير إلى التناسب .هذه العالقة صحيحة فقط إذا كانت
أبعاد الطرفين متماثلة .بما أن أبعاد الطرف األيسر هي طول ،يجب أن تكون أبعاد الطرف األيمن أيضًا
طول .أي:

[a nt m ]  L  L1T 0

وبما أن أبعاد التسارع هي  L /T 2وأبعاد الزمن هي  Tفإن:
( L / T 2 ) n T m  L1 T 0  Ln T m  2n  L1 T 0

يجب أن يكون لكل من  Lو  Tنفس األس على طرفي المعادلة.
من أس  Lنالحظ مباشرة أن  . n  1ومن أس  Tنالحظ أن m  2n  0  m  2n  2(1)  2

 .وبالعودة إلى العالقة األصلية نستنتج أن . x  a t 2 :وهذه العالقة تختلف بالمعامل  1/ 2عن العالقة

الصحيحة . x  a t 2 / 2
مثال:
لنفترض أن تسارع الجسيم المتحرك بسرعة منتظمة  vعلى محيط دائرة نصف قطرها  ، rيتناسب مع r n

ومع  v mمثالً .المطلوب :حدد قيمة  nو  mواكتب أبسط شكل لمعادلة التسارع.
الحل:
نأخذ  aليكون لدينا:
a  k r nv m

حيث  kثابت التناسب وهو عديم األبعاد.
وبمعرفة أبعاد  aو  rو  vنجد أن أبعاد المعادلة يجب أن تكون:
L
Ln  m
n L
L    m
T2
T
T 
m
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ومنه:
1
1
 m m  2
2
T
T

و:
L1  Lnm  n  m  1  n  2  1  n  1

ومنه فشكل معادلة التسارع:
v2
ak
r

المادة -كثافة المادة
أثبتت التجارب أن الذرة هي أصغر جزء ال يتج أز من المادة ،وأن المادة تتكون من تجمع للذرات والجزيئات.

الذرة متعادلة كهربائياً وأبعادها من مرتبة األنغستروم (  ،) 1 A0  1010 mوتتكون الذرة من نواة موجبة
الشحنة ذات أبعاد من مرتبة الفيرمي (  )1 Fr  1015 mومن إلكترونات سالبة الشحنة ،وعدد اإللكترونات

في الذ ةر  Z ( Zهو ترتيب العنصر في جدول التصنيف الدوري للعناصر) يساوي عدد البروتونات في
النواة  ، Pوشحنة اإللكترون ( هي الشحنة العنصرية وتساوي  e  1,6.1019كولون) تساوي بالقيمة
المطلقة شحنة البروتون ولكن تعاكسها باإلشارة.
تتكون النواة من عدد من البروتونات  Pوعدد من النترونات  Nومجموعهما يساوي العدد الكتلي A

حيث أن  . A  N  Zوتحمل النواة كتلة الذرة تقريبًا (نحو  ،) %99,99ولذا فالعدد الكتلي  Aيساوي
بالتقريب كتلة الذرة.

ترتبط النترونات والبروتونات فيما بينها في النواة بواسطة القوة النووية (وهي أقوى قوة معروفة في الطبيعة)
وهي قوة قصي ةر المدى ،ويبلغ مدى تأثيرها مرتبة نصف قطر النواة ،أي مرتبة الفيرمي.
النترون هو جسيم متعادل الشحنة الكهربائية ،وكتلة النترون  mnتساوي بالتقريب كتلة البروتون m p

. mn  m p  1,67.1027 kg
من المعلوم؛ أن البروتون والنترون يتمتعان ببنية داخلية تفصيلية .وأن البروتون والنترون والجسيمات األخرى

تتكون من ستة أنواع مختلفة من جسيمات تسمى الكواركات ،والتي أعطيت األسماءup, down, ( :

 )strange, charmed, bottom and topأعلى وأسفل ،غريب وساحر ،وقمة وقاع.
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تحمل الكواركات :فوق  ،upالساحرة  ،charmedوقمة  topشحنة كهربائية موجبة وتساوي (  )  2 / 3من

شحنة البروتون ،بينما تحمل الكواركات :أسفل  ،downغريبة  ،strangeقاع  bottomشحنة سالبة وتساوي
(  )  1/ 3من شحنة البروتون.
يتكون البروتون من كواركين فوق  upوكوارك أسفل  downومنه فشحنة البروتون تساوي:
 2 1 4 1 3
2      1
 3 3 3 3 3

يتكون النترون من كواركين أسفل  downومن كوارك فوق  upومنه فشحنة النترون تساوي:
2 2
 1 2
2       0
3 3
 3 3

ُيعبر عن الكثافة  للمادة بالعالقة:
m
V



حيث ) m(kgكتلة المادة ،و )  V (m3حجم المادة.

6

