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  الملخص

وقد تم ذلك باالعتماد على نظريـة       . هدف البحث إلى تحديد مدى انتشار التفاعل الكهرومغناطيسي       

وبحساب ) mo=hH/2c2(وكتلة سكون الفوتون ) T = 2πnћ/E(ة والزمن المكمم للفوتون الفوتونات الثانوي

وهي نتيجة مطابقة لما وجـده  ). T = 2c/H(الذي يقطعه الفوتون خالل عمره الذي وجدنا أنه ) R(المدى 

  . آخرون قبلنا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

This research aimed to find the rang of the electromagnetic reaction. It does that 
according to the theory of secondary photons, quantized time (T = 2πnћ/E), and the 
photon rest mass (mo=hH/2c2), and by calculating the range of the photon at this time its 
found that it is(T=2c/H), and it is with full agreement with the result that found 
previously  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقدمةال

يتم التعامل مع الفوتون، باعتباره جسيما ال يمتلك كتلة سـكون           ) QED(في االليكتروداينمك الكمي    

  .  ال نهائي(Rph)وذا عمر ال نهائي، ومن ثم فان مدى انتشار التفاعل الكهرومغناطيسي 

الغـراض  ولكن بعضا من الباحثين يعتقدون بان مفهوم الفوتون المتداول يمثل مفهوما مبسطا مفيدا              

ان الفوتون مفهوم غيـر  ) Einstein(ويرى اينشتاين ) Strnad, 1986(التعليم، بينما حقيقته اعقد من ذلك 



  مؤيد عزيز العبيدي

 

2 

ان خمسين سنة من    (إذ يقول   –على الرغم من انه استعمله في تفسيره ظاهرة التأثير الكهروضوئي         –مفهوم

  ). Speziali, 1972(، )ما هو كم الضوء: التأمل لم تجعلني قريبا من اجابة السؤال

ــوالي       ــدر بح ــكون تق ــة س ــون كتل ــرون ان للفوت ــرى آخ ــرى ي ــة اخ ــن ناحي   وم

)3 × 10-54 – 3 × 10-53 g( ،)Branes and Scargle, 1975 ( أو حوالي)66-10 g( ،)Fuli, 1981 .(  

قد اشار إلى كتلة الفوتون باعتبارها كتلة قصورية عندما صنف الكتل إلـى  ) Bondi, 1957(وكان 

) Active gravitational(والكتلـة الجذبيـة الفاعلـة    ) Inertial mass(اع هي الكتلة القصورية ثالثة انو

  ). Passive gravitational(والكتلة الجذبية المنفعلة 

ان الفوتون يمكن ان ينحل مـن خـالل   ) Crawford, 1979(اما بخصوص عمر الفوتون فقد بين 

واستنتج من ذلك ان ظاهرة االنحراف االحمر       . مجال الجذبي انبعاث ثانوي من الفوتون بفعل تفاعله مع ال       

على ) Doppler effect(التي تفسر على انها مرتبطة بتأثير دوبلر ) Cosmological Red Shift(الكوني 

يمكن ان تكون بسبب االنبعاث الثانوي الذي يجعل الفوتـون يفقـد            –الضوء المنبعث من المجرات المبتعدة    

ومن ثم يضع مسألة تمدد الكون وانتفاخه أمـام تـساؤالت           . ثم نالحظ تناقص تردده   جزءاً من طاقته ومن     

ان هذه البحوث وما تطرحه من تصورات ونتائج تخص كتلة سكون الفوتون وعمره، تدفع باتجاه               . جديدة  

  اعادة النظـر فـي ال نهائيـة مـدى انتـشار التفاعـل الكهرومغناطيـسي المـرتبط بعمـر الفوتـون                     

 Tph)  Rph = cTph .(  

وليست هذه البحوث وحدها ما يدفع باتجاه اعادة النظر هذه بل ما تفرضه الفيزيـاء الحديثـة مـن                   

  هـو ) Action(محددات كونية ، فمن المعروف اآلن ان ثابت بالنك قد وضـع حـدا لتـصاغر الفعـل                   

)6.62 × 10-34 J.s .(   هـو وان سرعة الضوء قد وضعت حدا لكبر سرعة انتـشار التفاعـل الفيزيـائي   

)3 × 108 m/s (وكان من قبل ال نهائيا .  

  ) me(وكتلـة االلكتـرون   ) 1.6 × 10-19 coul  ((e)وهناك محددات اخرى هي شحنة االلكتـرون  

)9.1 × 10-31 kg (   وكلها ثوابت كونية وهو االمر الذي دفع باتجاه البحث عن عالقات رقمية بـين هـذه

  ). Dirac, 1937(تمد هذه المحددات أو الثوابت الكونية الثوابت الكونية ووضع وحدات قياس طبيعية تع

  وقـد  . وهكذا هدف هذا البحث إلى تحديد مدى انتشار التفاعل الكهرومغناطيسي الذي يعد ال نهائيـا         

اليجاد كتلة سكون الفوتون معتمدا ظـاهرة  ) Fuli, 1981(عرض الحسابات التي أجراها ) 2(تم في فقرة 

تم حساب مـدى انتـشار التفاعـل        ) 3(وفي الفقرة   . االنحراف االحمر الكوني  االنبعاث الثانوي وظاهرة    

والعالقة الخاصة بكتلـة سـكون   ) كم زمن الحالة الفيزيائية  (الكهرومغناطيسي باالعتماد على تكميم الزمن      

  ).4(ونوقشت النتائج في الفقرة . الفوتون
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  :كتلة سكون الفوتون

نوي الناتج عن تفاعل الفوتون مع المجال الجـذبي ، فـان هـذا              اذا ما اعتمدنا نظرية االنبعاث الثا     

  فان طاقـة الفوتـون سـتكون    ) t = 0(عند الزمن ) Eo = hνo(سيعني انه اذا كان هناك فوتون ذو طاقة 

)E = hν) (νo > ν ( عند الزمن)t = t .(  وستكون العالقة بين الزمن ومعدل تغير التردد أو بين التغييـر

  ). Fuli, 1981 (في الطاقة والزمن
∂hν / ∂t = hνo / tc   … (1)  

  التي يمكن ان نحصل منها على 
hν = hνo exp [-r / rc ]   … (2) 

كتلـة  ) m(و ) r = ct(مدى التفاعل الكهرومغناطيـسي و  ) rc = h/2mc(و ) tc = h/2mc2(حيث  

  . سكون الفوتون

  ) : Z(يمكن الحصول على معامل االنحراف االحمر ) 2(من معادلة 

1eZ cr/ro −=
ν
ν−ν

=    … (3)  

  : على ) 3(نحصل من معادلة ) r << rc(عند 
Z = 2mcr / h  … (4) 

  : بحسب عالقة هابل هو ) Z(وحيث ان 
Z = Hr / c 

  : نحصل على ) 4(و ) 5(من معادلة . ثابت هابل ) H(حيث 
m = hH / 2c2   … (6) 

  . والتي هي كتلة سكون الفوتون 
  

  : ى انتشار التفاعل الكهرومغناطيسيتحديد مد

 (Misra, 1995)لكل جسيم نسبوي كم زمني اصغر ال يمكن متابعة التطور الزمني للجـسيم بعـده   

  :  ان كم الزمن الخاص بالفوتون هو (Al-Obaydi, 2001)ولقد وجدنا في عمل سابق 
T = 2πnћ / E    … (7)  

وأنـه حالـة أحاديـة      ) 6(لكتلة سكون تحددها المعادلة     وعليه فاذا ما اخذنا بنظرية امتالك الفوتون        

)n=1 ( واستخدمنا)E = mc2 ( لتحديد)E ( في معادلة)فاننا سنحصل على ) 7 :  
T = 2 / H   … (8) 

 فانه سيكون باالمكان حساب المدى الذي سيقطعه الفوتون في هذا           *هي عمر الفوتون  ) T(وحيث ان   

ر التفاعل الكهرومغناطيسي الذي هو تبادل فوتونات، ومن ثم فـان           الزمن والذي هو في الواقع مدى انتشا      

  ) . Rph(المدى 

                                           
  .  ان الزمن المقترن بالطاقة في دراسة الالتحديد في الحالة الفيزيائية المعينة هو عمر تلك الحالة (Bunge, 1970)يرى )  *(
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Rph = cT = 2c / H  … (9) 
  ).Fuli,1981(وهو ما يعادل نصف قطر الكون بحسب 

  :  هو Rph  يكون مقدار H = (2 × 1010 year)-1وباستخدام 
Rph = 4 × 1010 Ly                          

   وكـان  (Rph) قـد وجـد بطريقـة مختلفـة المـدى      (Fuli, 1981)ة هنـا ان  والبد من االشـار 

)Rph = 2 × 109 Ly . ( النتئج و المناقشةفقرة وهي نتيجة مختلفة عن التي توصلنا اليها وسنناقشها في.   
  

  النتائج والمناقشة

ل هو مـدى    تشير النتيجة االساسية للبحث ان مدى انتشار التفاعل الكهرومغناطيسي ليس النهائيا ب           

 سنة (1010 × 2 )ويعادل نصف قطر الكون . يعتمد على سرعة الضوء وثابت هابل) 2C/H(محدد وثابت 

ولكن هذا محكوم بافتراض ان للفوتون كتلة سكون وانه يعاني تحلال بفعل تفاعلـه فـي المجـال          . ضوئية

  . الجذبي

الن ثابت هابل الذي    . لنتيجة نهائية وحيث ان النتيجة تعتمد ثابت هابل فانه ال يمكن الجزم بان هذه ا            

  ). Weinberg, 1972(يعتمد عليه المدى ليس محددا تحديدا نهائيا 

ان ) 3(ومما تشير اليه النتيجة ان تكميم الزمن يمكن تطبيقه في البحوث الكونية إذ تبين في الفقـرة                  

ومـن  . ا باستخدام تكميم الزمن   النتائج التي تم التوصل اليها باعتماد االنحراف االحمر يمكن الوصول اليه          

  . ثم يعد البحث تطبيقا من تطبيقات تكميم الزمن

على الرغم مـن تماثـل الـصيغة        ) Fuli(ان المقدار الذي توصلنا اليه يختلف من ذاك الذي وجده           

)2c/H (    وعند حساب نتيجة)Fuli (             باستخدام العالقات التي وجدها وجدنا ان هذا المقدار ال ينتج عـن أي

، )r = 1.5 × 1010 Ly (عند ) Z = 3.51(اذا ما اخذنا باالرقام التي استخدمها في حساباته والتي هي منها 

  . وقد ال نجد تفسيرا لنتائجه الرقمية إال في انه استخدم مقدارا لثابت هابل غير الذي استخدمناه
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