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 المقدمة
 اليزال العلم يمشي خطاه على درب التقدم والتطور وفي كل خطوة يمنحنا إبداعًا جديدًا ولكن إلى متى سيمشي؟ 

هذا يتمحور حول خطوة غيرت العالم وبحثنا  وهل سيقف عند خطوة معينة؟ أم سيكمل خطاه في طريق الالنهاية؟  

عالم ومستقبله تغييرًا بات واضحًا مع تزايد الحاجة لهذا اإلبداع الذي شكل قفزة نوعية ملفتة لألنظار والعقول في   

محط  لعشرات األعوام واستمر هذا االكتشافالكهرباء االنضغاطية التكنلوجيا والكهرباء، هذا اإلبداع عرف باسم   

والباحثين في محاولة فهم هذه الظاهرة ولنرى ما توصلوا له دهشة العلماء  

:إشكالية البحث       

أتت فكرتها؟ ومن وكيف ما هي الكهرباء االنضغاطية؟            

تتشكل ومما تتشكل؟كيف             

هي ميزاتها وفوائدها التي منحتها أهميتها وأعطتها مكانة ما    
 عالية على مستوى تطور العلوم؟                       

 

 

 

 

 



 

 

                                                 بالكهرباء االنضغاطيةالباب األول: التعريف 

الفصل األول: تعريفها                                                                    
( على توليد المواد السيراميكيةوبعض ، الكريستال(:على أنها قدرة بعض المواد وخصوصا ((Piezoelectricityالكهرباء االنضغاطية تعرف 

ت هذه المواد غير . إذا كانلوريةالبنية البعبر  الشحنة الكهربائيةا قد يأخذ شكل لفصل . هذإجهاد ميكانيكياستجابة لتطبيق  كمون كهربائي
في المادة. تأثير الكهرباء االنضغاطية هو تأثير عكوس، بحيث يتولد إجهاد  جهد كهربائيفإن الشحنة المطبقة ستولد  ،مقصورة الدارة

 ميكانيكي في المادة عند إخضاعها لفرق جهد كهربائي. 

 

 نضغاطيةشكل الكهرباء االت يشرح مبدأ( رسم توضيحي 1الشكل)                              

 

 تاريخ هذه الظاهرة  الفصل الثاني:       

. وذلك من خالل عملهما وخبرتهما في جاك كوري-وپول پيير كوريبواسطة األخوين  1881اكتشفت ظاهرة الكهرباء االنضغاطية في العام 
 ري حيث توقعا أن يكون للضغط أيضاً )توليد الكهرباء بواسطة التسخين( وعالقة ذلك بالتركيب البلو  Pyro Electricityالكهرباء الحرارية 

  طرطراتال هو ليس إ الذي_وقد ُاكتشف هذا المفعول عندما ُوضعت أثقال فوق بلورات مثل الكوارتز وملح روشيل تأثير لتوليد الكهرباء. 
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ث المفعول التالي من حدو  العالمان كوري في العامأن شحنات كهربائية تتولد على سطحي البلورة، وقد تحقق  فُوجد- والصوديوم البوتاسيوم
ية ووجدا أن بلورة الكوارتز والملح تظهران الخواص الكهرب}والتوباذ والسكر والملح،  وقد تمكنا من إثبات ذلك على بلورة التورمالين المعاكس.

اإللكترونية، وكذلك شأن ملح روشيل الذي ُيستخدم حاليًا في والزال الكوارتز يستخدم حتى اليوم في الهزازات  (2) غيرهما{بالضغط أكثر من 
    ى الحراري محدود حت إال أن مجال عمله ،عاليةبشدة  يالكهر ضغطوذلك لتميُّزه بتوليد الفعل  ،(صنع مكبرات الصوت )المكروفونات

 م   22الدرجة 

 !!الكهرباء االنضغاطية في الحربين العالميتين الفصل الثالث:        

 في الحرب العالمية األولى:     

 م لكشف الغواصات باألمواج فوق الصوتية حين قام العالم الفرنسي 1111استخدم المفعول الكهر ضغطي إبان الحرب العالمية األولى عام 

مؤلف من مصفوفة من شرائح الكوارتز الرقيقة ألصقت بين  Transducerوزمالؤه بصنع أول محول طاقة ( Poul Langevin) نالنجفا
كيلو هرتز، واختير الحامل المالئم لها كي تعمل  01رنان عند التواتر صفيحتين فوالذيتين بحيث تؤلف المجموعة جملة مهتزة ذات تجاوب 

وبانتهاء الحرب العالمية األولى خضعت الجملة المهتزة تلك للتعديل بحيث غدت تعمل عند ترددات أعلى بكثير، واستخدمت في  . تحت الماء
، الذي يكشف األجسام تحت الماء كأسراب السمك، ويصوِّر (أي الرادار الصوتي) Systems Sonarالسونارأغراض كشف الصدى وأنظمة 

هرتز  016وقد استخدمت مجاوبات من الكوارتز تعمل عند ترددات تقدر بالميغا هرتز أي  أيضًا، قاع المحيطات بل ويرسم تضاريسها
 ومضاعفاتها، لتوليد أمواج إذاعية ذات تردد عالي االستقرار، وهو أمر مرغوب فيه جدًا في ميدان البث اإلذاعي.

ُطوِّرت مواد ووسائل اختبار تعتمد على انتشار األمواج فوق الصوتية لدراسة خواص السوائل والغازات مثل المرونة واللزوجة، كما كما 
 تالفيهلتلف فيما يسمى باالختبارات الال إالتشققات أو التشوُّهات في السبائك المعدنية من دون تعريضها ل استخدمت هذه األمواج لكشف

Non-Destructive Testing  التي يرمز لها اختصارًا بـNDT . 

  :الحرب العالمية الثانية وما بعدهافي 

ص الكهرباء واد مصنعة لها خصائالواليات المتحدة وروسيا واليابان باكتشاف مفي أثناء الحرب العالمية الثانية قام فريق بحثي مستقل في 
توليد الكهرباء الطبيعية في  كبر عدة مرات من البلوراتأوتتميز بقدرة  Ferroelectricكهربية  ضغاطية. هذه المواد تعرف باسم الفروناال
، عينةاد بخصائص مميزة ولتطبيقات ممن العلماء إلجراء بحوث مكثفة مو نضغاطية. هذه المواد المكتشفة كانت السبب في توجه الكثير اال

 ركونيوم، وتيتانات الرصاصومن هذه المواد تيتانات الز 
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الكوارتز{} أهم المعادن الكهرضغطية وأكثرها استخداماً  الفصل الرابع: 

 
 ( صورة لمعدن الكوارتز1الصورة)                                                                               

  ؛بذا انعدمت الشوائ، ذو لون صاٍف إ{(2SiOثنائي أوكسيد السيليكون})الكيميائية الكوارتز: معدن هام كهرضغطيًا؛ صيغته معدن   
. ويلزمه حرارة حوالي oC (10-)(، 10)+ 1,01غ؛ ينصهر عند الدرجة:0,،2. وزنه النوعي حوالي ويتصف بالبريق نظام التبلورسداسي 
2221 oC في الماء معدن غير قابل للذوبان ووه يغلي؛ حتى 

 اكتشاف الكوارتز
وهي انه عند تعريض  غريبة،حيث الحظا ظاهرة  1881كانا يدرسان عينة من الرمل في عام  عندما كوري(وجاك  )بيير لعالمانا هافاكتش   

فإنها تتذبذب  هربائي،كوبالعكس ففي حال تعرضت بلورة الكوارتز لمجال  كهربائي،لجهد آلي فإنه يتولد تيار  السيليكون(أكسيد  )ثانيالكوارتز 
 ةالبيزو كهربائيعرفت ومن ذلك  تذبذب يتسم باالنتظام والدقة العالية.كما وجد أن هذا االهتزاز وال معين،وتهتز بتردد 

 هي المتواجدة في صخور المحاليل الساخنة وأفضل األنواعأهم الدول المنتجة ألنواع الكوارتز المختلفة  واألوروجواي منوتعتبر البرازيل 
 .وصخور البجماتيت

        



 

 

عملهاة آليالباب الثاني:    

 لية عملها هندسياً الفصل األول: آ         

لى أنه من بين أصناف اليشار إلى أنه كي تولِّد بلورة ما مفعواًل كهر  تناظرات مضغطيًا البد من أن تخلو بنيتها البلورية من مركز تناظر، وا 
كما أن خضوع بلورة ال تمتلك مركز تناظر للضغط صنفًا، يبدي عشرون صنفًا منها فقط مفعواًل كهر ضغطيًا  22في البلورات، وعددها 

 عن مواضعها، األمر الذي ينجم عنه توليد حقل كهربائي، وتبلغ شدة الحقل الكهربائي الميكانيكي يسبب انزياح األيونات في الشبكة البلورية
 فولط/متر(. 1111في بعض البلورات القيمة )

 الفصل الثاني: آلية عملها فيزيائيًا           

بكة البلورية شلبة والموجبة مفصولة، ولكن موزعة بشكل متناظر، بحيث تكون الاالس الشحناتفي بلورة المادة الكهربائية االنضغاطية تكون 
لبعض إلى ا كهربائي، وعادة تميل ثنائيات األقطاب القريبة من بعضها ثنائي أقطاببشكل عام يشكل كل من هذه األطراف  .متعادلة كهربائياً 

، ولكن يمكن أن تكون المجاالت عادة موجهة عشوائياً . تكون هذه Weiss domains" مجاالت ڤايسأن تكون متسقة في مناطق تدعى "
ادة عادة قوي عبر الم مجال كهربائيالمغناطيسي(، والذي يتم من خالل تطبيق  االستقطابمتسقة خالل االستقطاب )يختلف هذا عن عملية 

 (1) في درجات حرارة مرتفعة.

 

 ثنائيات األقطابرسم توضيحي يبين آلية عمل  (2الشكل )                                       
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  .المتناظر للشحنات وهذا يؤدي إلى توليد الجهد الكهربائي عبر المادة عالتموضعند تطبيق جهد ميكانيكي يتشوه _

 : الباب الثالث: استخداماتها وفوائدها
 ونارسوقد استخُدمت محوِّالت طاقة بأشكال هندسية مختلفة )كرات، أسطوانات( وبحجوم متفاوتة من مواد سيراميكية مصنَّعة لتوليد أنظمة 

وطبية. كما انتشرت الوالعات الكهرضغطية التي تشعل الغاز عن طريق شرارة تنبجس بين  عالية الطاقة ألغراض مختلفة تجارية وعسكرية
 ال غيرة،ص( حساسة تميكروفوناوجهي قرص سيراميكي من مواد كهرضغطية عندما يتعرض لإلجهاد الميكانيكي. وصنعت مكبرات صوت )

مل سيراميكية محصورة بين قرصين من معدنين رقيقين لتعمل ع تستهلك طاقة ُتذكر، وتعمل عند جهود كهربائية ضعيفة، كما صنعت أقراص
 ردها من دارات منطقية. ولتصدر نغمات موسيقية استجابة إلشارات ت مكبر صوت

 surface باألمواج فوق الصوتية السطحيةلصنع مرشِّحات للترددات العالية في التجهيزات التي تعمل  ضغطية المواد الكهركما استخدمت 
acoustic waves   التي يرمز لها اختصارًا بـSAW لقياس الظواهر الميكانيكية العابرة  البلورات الكهرضغطية. كما استخدمتtransient 

      ثانية. ومن بين هذه الظواهر دراسة حوادث احتراق وقود الصواريخ والصدم والتسارعات ,-11ثانية، أي  الميكرولسرعة استجابتها التي تقارب 
 واالهتزازات الميكانيكية السريعة. 

بحيث يكون السطح  εإن الدراسة الرياضية للمفعول الكهرضغطي معقدة، وخالصتها أنه إذا تألفت مكثفة من مادة كهرضغطية ثابت نفوذيتها 
ذا ُطبِّق عليها جهد كهربائي  Sالمشترك بين لبوسيها  المطبقة  F، تعطى بداللة أبعاد المكثفة والقوة Qفإن الشحنة التي تتوضَّع عليها  Uوا 

 عليها بالعالقة: 

  ] العنصرية.الشحنة  eن، وكولون/نيوت 12-11معامل الشحنة الكهرضغطية ويقدر بالكولون/نيوتن وقيمته بالنسبة للكوارتز  KQحيث 
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 ( صورة توضج أحد فوائد الكهرباء االنضغاطية1الصورة )                                                                       

 أحد أهم التطبيقات على الكهرباء االنضغاطية وتطبيقاتها (Ultra sound) الصوتية فكرة عمل األمواج فوق* 

عندما سعى عالم الفيزياء )دانيل كوالدين( السويسري األصل لحساب سرعة  1822حيث بدأت اول االبحاث في الموجات الصوتية منذ عام 
والتي  ريليه( )لوردبجهود العالم  1811في عام  الصوت( )نظريةالصوت عن طريق جرسه المائي في مياه بحيرة )جنيفا(. والتي ادت لوضع 

شرحت األساسيات الفيزيائية لموجات الصوت وانتقاله وارتداده. وتوالت األبحاث تباعًا حتى كان تصميم أول نظام رادار صوتي والمعروف 
 ألغراض المالحة البحرية ولتحديد أماكن المارينز األلماني في الحرب العالمية األولى. ولم 1111في الواليات المتحدة عام  (Sonar) باسم

توظف الموجات فوق الصوتية لخدمة األغراض الطبية حتى بداية األربعينات على يد دكتور األعصاب النمساوي )كارل ثيودو( والذي يعتبر 
أول طبيب استخدم الموجات فوق الصوتية في التشخيص الطبي وقد واجه في ذلك صعوبات بسبب امتصاص عظام الجمجمة لمعظم طاقة 

صوتية  مواجأوتستخدم  مواج فوق الصوتية في التصوير الطبيهي تكنولوجيا تستخدم األ تراساوندلاأل د.االلتراساون .الصوتيةالموجات فوق 
 الفوق مواجة عمل تلك االجهزة الطبية على األالتي تسمعها اذن االنسان وتعتمد فكر  من الترددات أكبري أكيلو هرتز  21 أكبرذات ترددات 

حدثها لتسقط الفوق صوتية التي ي باألمواجفي الليل مستعينا  وتنعكس عنه مثل ما يقوم الخفاش الذي يطيرصوتية التي تسقط على الجسم 



 

ليستدل على الطريق ولذلك يستطيع الطيران في  فيحدد مساره دون الحاجة الى حاسة االبصار امامه وتنعكس عنها ويسمعها على االجسام
عماق المحيطات لكشف أ اج فوق الصوتية وتستخدمها الغواصات البحرية كجهاز رادار يعمل فيالبحر االمو  الليل. كما تستخدم الحيتان في

 .الصوتية استخدام االمواج فوق المعادية. وتعتمد فكرة الغواصات

. piezoelectric effect الكهرباء االنضغاطيةار العفوي وتعتمد فكرة عمل المجس على ظاهرة صدا اإلذهدا المعدن مثالي لعمل هويعتبر 
مواج صوتية. أصدر تالبلورة يتغير شكلها بسرعة في صورة اهتزازات سريعة جدًا  فإنعند تطبيق تيار كهربائي على بلورة الكوارتز  وتتم

والعكس يحدث عندما تصطدم امواج صوتية تؤدي البلورة لالهتزاز فإن تيار كهربي يتولد عنها. وبهذا يمكن استخدام نفس بلورة الكوارتز 
االمواج فوق الصوتية واستقبالها، مع تزويد المجس بمادة تمتص الصوت حتى ال يحدث تشويش بين الصوت الصادر والصوت  إلصدار
 .المنعكس

 ختامًا وكختام:   
نه لن يتوقف عند حد معين وكان سبب توقفي عند هذه الخطوة من خطاه هو أنها لن تسير بنا سن  ةإن العلم سيظل على طريق التطور وا 

 يأوسنتين أو عقدا أوعقدين بل إنها قد تصاحبنا إلى حيث ال ندري متى؛ وخير دليل عل ذلك هو أنها أراحت بالنا وطمأنتنا عن المستقبل الذ
 .كانت تتحكم به الكهرباء العادية وأترك لكم حرية التقدير والتحكيم في قيمتها

    

 ( أحد تطورات الكهرباء االنضغاطية  2الصورة)
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