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 : Reflection or Radiation األشعة انعكاس -3

 المنعكس والجزء .نعكاساال سٌحصل نكساراال معامل فً ٌختلؾ لوسط البٌنً السطح الى اشعه عبور عند   

 معالمنعكسة  األشعة تزداد ذلك ٌعنً) نكساراال بمعامل الفرق فً الزٌادة مع اكبر ٌصبح الساقطة األشعة من

 زاوٌة عندما قلٌل بشكل ولكن المنعكس اإلشعاع نسبة تزداد, (الوسطٌن انكسار معاملً بٌن الفرق زٌادة

 الزاوٌة عند% 166 الى وتصل سرٌع وبشكل تزداد المنعكس اإلشعاع نسبة ولكن 066 من اكبر تكون السقوط

  :بالمعادلة التالٌة المنعكس األشعة جزء عن التعبٌر وٌمكن. 066

                                                                                                                  

 الوسط انكسار معاملً هما(   ) و(   )و ,الساقط اإلشعاع شدة( I0) و ,المنعكس اإلشعاع شدة( Ir) ان حٌث

  .التوالً على والثانً األول

 : Raman Scattering  رامان استطارة -4

 موجً بطول المنبعثة األشعة تنبعث اٌضا هنا, رامان ظاهرة هً بالتفلور عالقه لها التً الظواهر من   

 ٌجب رامان ظاهرة فً بٌنما ,العٌنة قبل من الداخلة األشعة تمتص التفلور اثارة عند. زالتحفٌ اشعة عن ٌختلؾ

 طاقه من جزء اخذ سببه رامان ظاهرة فً الموجً الطول زحؾ وان. ظملحو بشكل األشعة تمتص ال ان

 وتوناتالف بان التفكٌر ٌمكن وعلٌه. عالٌة اهتزازٌة مستوٌات الى ئةالجزٌ ترفع التً الساقطة الفوتونات

 .اقل بطاقه ولكن تدخل التً نفسها هًالخارجة 
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 :  Polarization and Optical Activity البصرٌة والفعالٌة االستقطاب -5

 متجهاتها تتذبذب كهرومؽناطٌسٌة موجات حزمة انها على المنبعثة االعتٌادٌة الضوء حزمة تصور ٌمكن   

 هذا مره اذا. ( أ) ادناه الشكل فً كما الضوء مسار اتجاه على عمودٌه جمٌعها عشوائٌة باتجاهات الكهربائٌة

 فؤنها( -AOA)  باالتجاه تهتز التً لنؤخذ المثال سبٌل وعلى, الحزمة من موجه كل فؤن مستقطب فً الشعاع

 ( ب) فً كما yو X محاور اتجاه فً( -COC)و( -BOB) مركباتها الى تتحلل

 

 لذا. (-BOB) بمرور والسماح( -COC) مثال االهتزاز مركبات احدى ازالة فً الخاصٌة لها المستقطبة المادة ان

 المستوى فً مستقطب الحالة هذه فً وٌسمى( ج) فً كما واحد مستوى فً اهتزاز ذو النافذ الشعاع ٌكون

Plane Polarized . 

 تماثل مركز لها لٌس التً والسوائل البلورات بعض لكون وذلك ,الكٌمٌاء فً كبٌره اهمٌه لالستقطاب    

Asymmetric  الٌمٌن الى اما دورانا ٌعانً حٌث ,فٌها ٌمر الذي المستقطب الضوء مستوى تدوٌر بإمكانها 

  Levorotary( -) مٌاسر وٌدعى الٌسار الى او  Dextrorotary)+(  مٌامن وٌدعى(  الساعة عقرب باتجاه)

 .  Optical Activity البصرٌة للمادة الظاهرة بالفعالٌة هذه وتعرؾ,

 : على ٌعتمد مركب ألي بالنسبة الدوران مقدار ان 

 الموجودة. الجزٌئات وتركٌز نوع -1

 .(الوعاء طول) العٌنة عبر اإلشعاع ٌقطعها التً المسافة -2

 .المستقطب للضوء الموجً الطول -3

 .المذٌب وطبٌعة الحراره درجة ما حد الى وٌعتمد -4
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)  بؤنها وتعرؾ بصرٌا الفعالة للمادة ممٌزه خاصٌه  Specific Rotation النوعً الدوران وٌعد*** 

 بصرٌا فعاله ماده خالل(سم1)مسافه مستقطب اشعاع مرور عن المسببة الملحوظة الدرجات عدد

 : التالٌة المعادلة من حسابه وٌمكن(  معٌنٌن موجً وطول حراره درجة عند( 3سم/غم1) تركٌزها

    
   

    

   
 

     ان حٌث  
 موجً بطول مستقطب اشعاع باستخدام (to) حرارة درجة عند للماده النوعً الدوران قٌمة=  

 قطعه الذي المسار طول( L) و. اإلشعاع عانه الذي للدوران تجرٌبٌا المقاسة الدرجات عدد( α)و( .λ) مقداره

 .(3سم166) لكل بالؽرامات المحلول فً العٌنة تركٌز( C.)بالدٌسمترات مقدر العٌنة خالل اإلشعاع

المعادلة  فً وكما( 3سم/ؼم) بالكثافة التركٌز عن ستعاضٌ النقٌة للسوائل النوعً الدوران قٌمة ولحساب  

 :التالٌة

    
   

 

   
 

 :التالٌة المعادلة فً ٌعرؾ والذي Molecular Rotation الجزٌئً الدوران وهو اخر تعبٌر وهناك  

    
   

    
    

   
 

     ان حٌث
 . بصرٌا الفعالة للمادة الجزٌئً الوزن( M)و,  الجزٌئً الدوران=    
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 :  Absorption of Radiation اإلشعاع امتصاص

 شفافة طبقه خالل من نفاذه عند الكهرومؽناطٌسً اإلشعاع من معٌنه ترددات ازالة هو باالمتصاص ٌقصد   

 طاقة ان تفرض التً لإلشعاع الجسٌمٌة الطبٌعة حسب رهتفسٌ وٌمكن. ؼازٌه او سائله او صلبه ماده من

 اصطدام حصل فاذا(  ) بالنك لمعادلة وفقا عنها ٌعبر( Qunta) كونتات بشكل تكون الفوتونات

 ؼٌر بعملٌهالمادة  الى الطاقة انتقال فً محدده احتمالٌه فهنالك(  جزٌئه او اٌون او ذره) بالمادة للفوتونات

 حالة ففً. تمتصها ال او كامله الفوتون طاقه تمتص ان اما لإلشعاع المستقبلة المادة ان اية متواصله

 (  مثاره حاله) أعلى حاله الى اوطؤ طاقه مستوى من تقلتن سوؾ فإنها للطاقة المادة امتصاص

M +   M* 

 امتصاص لحصول فان لذلك الطاقة من محدد مقدار ذرات للجزٌئة او لألٌون او للذرة الطاقة مستوٌات تكون

 مستوٌات بٌن المسموحة لالنتقاالت الالزمة للطاقة بالتمام مساوٌه الفوتونات طاقة تكون ان ٌتطلب األشعة

 .امتصاص اي ٌحدث ال وبعكسه للمادة الطاقة

 :هً العوامل من جمله على االمتصاص اطٌاؾ تعتمد **

 .للمادة الحالة الفٌزٌائٌة -1

 .لإلشعاع الممتصة الفصائل طبٌعة -2

 .فٌه توجد الذي الوسط -3

 : هما االمتصاص من مهمٌن نوعٌن ٌوجد**

 : Atomic Absorption الذري االمتصاص -1

. الصودٌوم وعنصر بقالزئ ابخرة مثل الذرة احادٌة الدقائق قبل من االمتصاص من النوع هذا ٌحدث    

 ارتفاع طرٌق عن اإلثارة وتحدث المحتملة الطاقة حاالت عدد محدودٌة بسبب بسٌط ٌكون النوع وهذا

 او اهتزازٌه اثاره توجد وال الطاقة فً اعلى مستوى الى الذرة الكترونات من أكثر او واحد الكترون

  :الدقائق من النوع لهذا دورانٌه
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 الكترون على تنطبق والتً المتعادلة الصودٌوم لذرة الطاقة مستوٌات من عدد فٌوضح التالً الشكل اما   

 وفقا 3S) )الطاقة مستوى الصودٌوم ذرة فً االلكترون هذا ٌشؽل حٌث( التكافإ الكترون) الخارجً المدار

 طاقة من اعلى طاقته بان اإللكترون هذا وٌتصؾ(  1S2 2S2 3P6 3S1) الصودٌوم لذرة اإللكترونً للترتٌب

 فً له الكترون اقرب من اسهل اثارته تكون لذلك الهمود حالة فً هً التً الصودٌوم ذرة فً اإللكترونات بقٌة

 . الذرة

 

   

 

 

(  3S) المستوى الكترون فؤن(   nm 590)الموجٌة األطوال على تحتوي اشعه الذرة هذه على سلطت فإذا 

 المستوى الى الرجوع ٌحاول المثار اإللكترون ان. ( 3P) المستوى الى وٌثار المسلطة الفوتون طاقة سٌمتص

 بٌن الطاقً للفرق مساوٌه تكون الطاقة هذه طاقة بتحرٌر مصحوبه تكون الحالة وهذه(  3S) فً الهامد

 الصودٌوم لهب فً المعروؾ الذهبً األصفر الضوء ٌكون الصودٌوم مثال وفً ,( 3P)و(  3S) المستوٌٌن

 الى الخارجً اإللكترون فٌها ٌرتفع التً البسٌطة الحالة تعرؾ) المنبعثة األشعة هو الصودٌوم ومصابٌح

 من تعد والتً واالنبعاث الرنٌنً باالمتصاص االصلًلمستواه  ٌعود ثم ومن مباشرة ٌلٌه الذي الطاقة المستوى

 . (اآللً التحلٌل طرق اهم

 حاجته من اكثر طاقه اعطً اذا(  5P) او(  (4P مثال(  3P) من اعلى مستوى الى اإللكترون ٌرتفع وقد   

 بعض ٌقضً سوؾ وانما واحده بخطوه(  3S) فً السابق مكانه الى ٌعود لن الحالة هذه وفً, الرنٌن لتكوٌن

 تعرٌؾ على تنطبق ال الحالة وهذه سلم على تتدحرج كره فً الحال هً كما وسطٌه مستوٌات فً الوقت

 .ذلك من اعقد هً وانما الرنٌنً االنبعاث

 ألي(  الخارجً المدار الكترونات فقط لٌس) االلكترونات من عدد فان عالٌة طاقه ذي مصدر اختٌار وعند   

 الموجٌة األطوال من ؾآال عدة على تحتوي قد الناتجة األشعة و مختلفة بدرجات اثارتها ٌمكن عنصر

 التحلٌلٌة الطرق تعتمد القاعدة هذه وعلى والمرئٌة البنفسجٌة الفوق المناطق فً اؼلبها ٌكون والتً ةالقصٌر

 .Emission Spectroscopy االنبعاث طٌؾ بواسطة
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 الحالة هذه وفً للذرة الداخلً اإللكترون ٌنفصل ان الممكن من فانه اعلى طاقه اإلثارة مصدر اعطى اذا اما   

 الطاقة فً التؽٌر كان ولما الفراغ لملًء المفصول اإللكترون مكان لٌؤخذ العلٌا المدارات الكترونات احد ٌهبط

 سٌكون المنبعثة الفوتونات فان ةالخارجٌ اإللكترونات  اثاره حالة من بكثٌر اكثر هو الداخلً المدار النتقال

 تعرٌض لدى(  X– اشعة) انبعاث عند ٌحدث ما وهذا قصٌره موجٌه اطوال لها ٌكون وبالتالً عالٌا ترددها

 . الحركة سرٌعة الكترونات من مكون شعاع مع تصادمات الى الذرات

 : Molecular Absorption  الجزٌئً االمتصاص -2

 اساسٌه عملٌات ثالث هناك. الذرات متعددة الجزٌئات بواسطة اإلشعاع امتصاص عملٌة هو به المقصود    

.  اعلى طاقً مستوى الى الجزٌئة ارتفاع تتضمن وجمٌعها اإلشعاع امتصاص الجزٌئة تستطٌع بواسطتها التً

 : وهً  مكنتمه تكون للطاقة الثالث األنواع

 الى وترتفع اإلشعاع الجزٌئة تمتص النوع هذا فً:  Rotation Transitionالدورانٌة االنتقاالت - 1 

 الحمراء تحت مناطق فً االنتقال هذا وٌحدث .مختلفة محاور حول الجزٌئة وتدور ,اعلى دورانً مستوى

  .اإللكترونٌة و االهتزازٌة االنتقاالت لحصول كافٌه ؼٌر الطاقة تكون حٌث ةالماٌكروٌ البعٌدة والمنطقة

 الى وترتفع اإلشعاع الجزٌئة تمتص النوع هذا فً: Vibration Transition االهتزازٌة االنتقاالت -2

 االنتقاالت هذه تحتاج. لألخرى واحده نسبة تهتز للجزٌئة الذرات مجامٌع او وذرات ,اعلى  اهتزازي مستوى

ة القرٌب و الوسطى الحمراء تحت مناطق فً االنتقال هذا ٌحدث لذا الدورانٌة االنتقاالت من اعلى طاقه الى

 .دورانٌه انتقاالت وٌصاحبها

. اعلى الكترونً مستوى الى ٌرتفع الجزٌئة الكترون:  Electronic Transition  اإللكترونٌة االنتقاالت -3

 ةالبنفسجٌ فوق وما المرئٌة المناطقة فً ٌحدث لذا اعاله االنتقاالت من اعلى طاقه الى االنتقال هذا ٌحتاج

 ٌكون IR طٌؾ بٌنما عرٌض ٌكون UV طٌؾ كون ٌفسر ام وهذا واهتزازٌه دورانٌه انتقاالت وٌصاحبها

 .ضٌق

 اإللكترونً االنتقال˃  االهتزازي االنتقال˃  الدورانً االنتقال   ٌكون الطاقً التسلسل اذن*** 

 تساوي أي الطاقات مجموع تساوي الكلٌة و الطاقة***

ETotal= ERot.+EVib.+EEle. 
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 .أعاله االنتقاالت ٌوضح التالً والمخطط

 

 : المستخدم اإلشعاع نوع حسبة الماده على تطرأ التً التؽٌرات ٌوضح مخطط ٌلً وفٌما**** 

 

 

 


