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 :Emission of Radiation اإلشعاع انبعاث  

 اي ,مشعه طاقه الى المثارة للمادة الداخلٌة الطاقة من جزء فٌها ٌتحول والتً لالمتصاص معاكسه عملٌه هً   

 .انعكاسٌه ظاهره هو والمادة الكهرومؽناطٌسً اإلشعاع بٌن المفاعلة ان

 باإللكترون ؾوالقص ,واللهب ,الكهربائً والشرارة القوس مثل متنوعه طاقٌه بمصادر اإلثارة احداث ٌمكن    

 طاقات ذات فوتونات تبعث ان المثارة العناصر بإمكان ان( المادة فً الكٌمٌائٌة األواصر لكسر هكافٌ طاقاتها)

 األطوال من عدد ٌنبعث ولهذا, الهامدة الحالة مستوى الى او اقل طاقه ذا مستوى الى بعودتها وذلك ممٌزه

 .الموجٌة

 :  Molecular Spectrum الجزٌئً الطٌف

 Single Ground احادٌه مستقرة حالهللجزٌئة  ان,  التالً الشكل فً كما الطاقة مستوٌات تكون الجزٌئة فً   

State  بالرمز ممثله(SO )سلسلةال المحفزة الحالة من سلسلتان وتوجد,  محفز الؽٌر الطبٌعً الوضع وهو 

 وتشٌر ,الخ...... T1 ,T2 لها وٌرمز Triplet الثالثٌة والسلسلة الخ......S1 ,S2 لها وٌرمز Singlet األحادٌة

 .المستوٌات مختلؾ فً للذرات Electronic Spin االلكترونً البرم فً الصافً الفرق الى السلسلتان هاتان

 ٌتم لذا, االلكترونً برم فً تؽٌٌر اجراء الصعب من انه. االحادٌة من اقل طاقتها تكون الثالثٌة الحالة ان

 . S منالثانوٌة  المدارات طرٌق عن مباشر ؼٌر بطرٌق الثالثٌة الحالة الى الوصول

 لالزمةا الطاقة تقابل Vibrational Sublevels الثانوٌة المستوٌات من سالسل  Tو S من سلسله كل ٌرافق   

 او للذرات الدوران طاقة تقابل المتقاربة فالخطوط. نفسها الجزٌئة فً الترددات من المختلفة االنواع إلثارة

 .الجزٌئة فً الذرات لمجموعة

 فً تبقى ال المكتسبة الطاقة فان اعلى مستوٌات الى انتقالها الى ادى ذيوال فوتونل جزٌئه امتصاص فعند   

  :طرق بعدة تفقدها وانما الجزٌئة

 ضمن دورانً او اهتزازي مستوى ادنى الى ٌنخفض وبهذا حراره الى الطاقة من جزء ٌتحول فقد -أ

 وهذهالهامدة  الحالة الى الجزٌئة وتعود المتبقٌة الطاقة تنبعث ثم ومن, االحادي االلكترونً المستوى

 موجً طول) المحفزة االشعة من اقل المنبعثة الطاقة وتكون Fluorescence التفلور ظاهرة هً

 . ( اطول
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 تفقد اما حالتان تحصل وهنا الثالثٌة الحالة الى االحادٌة الحالة من اشعاعً ؼٌر انتقال ٌحدث قد او -ب

 او Phosphorescenceبالتفسفر ٌسمى ما ٌحصل وعندئذ الهامدة الحالة الى وتعود المتبقٌة الطاقة

 الى مباشرة وتعود اعلى مستوٌات الى تقلتن ثم ومن فٌه الموجودة الوسط من اضافٌه طاقه تمتص قد

 .Delayed Fluorescence المتاخرة بالفلورة ٌسمى ما مكونه الهامدة الحالة

 

 : The Photoelectric Effect  الكهروضوئً التؤثٌر

 عند الحساسة المعادن بعض سطوح من االلكترونات انبعاث هو الكهروضوئً التؤثٌر بظاهرة ٌقصد    

 سقوط عند القلوٌة الفلزات بعض سطوح من االلكترونات كانبعاث ,لتحرٌرها الكافٌة الطاقة له اشعاع مالمسة

 .علٌها البنفسجٌة فوق ما او المرئٌة المنطقة من اشعاع

 مع الفوتون ٌصطدم عندما حٌث الفوتون فكرة باستخدام الكهروضوئً التؤثٌر ظاهرة أنشتاٌن فسر لقد   

 ٌمتلك ان ٌجب ولكن. (hѵ) مقدارها طاقه على وٌحصل الفوتون طاقه االلكترون ٌمتص حٌث االلكترونات

 االلكترونات لتحرٌر الالزمة الطاقة بؤنها تعرف والتً w0 الشغل طاقه على التؽلب من تمكنه طاقه االلكترون

 Work Function الشغل دالة اٌضا وتدعى ذاته بالمعدن ومحدد ممٌز مقدار وهذا الفراغ الى المعدن من

 :تساوي المعدن سطح من المخلوع لإللكترون الحركٌة الطاقة تكون وبذلك.
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 أي اكسابه دون فقط المعدن سطح من اإللكترون لقلع الالزم التردد بؤنه وٌعرف الحرج التردد( ѵo)ان حٌث

 استطاع ولقد (28-10*9.11) وتساوي االلكترون كتلة( m) المخلوع االلكترون سرعة( V. ) حركٌه طاقه

 سطح على ساقط اللون احادي إلشعاع التردد مع الحركٌة الطاقة بٌن العالقة رسم من دقٌقه وبتجارب مٌلٌكان

 :التالً الشكل فً وكما بالنك ثابت تمثل له المٌل قٌمة مستقٌم خط على حصل حٌث معٌن حساس
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 :Spectrophotometers  الطٌفٌة أألجهزه

 :األتٌة الرئٌسٌة المكونات من الطٌفٌة أألجهزه تتركب    

 .الجهاز له صمم الذي الطٌؾ ٌؽطً بحٌث Source of Radiation لإلشعاع مصدر -1

 من ضٌقه حزم لعزل المستعملة األداة وهو Monochromater الموجٌة لألطوال موحد او مفرق -2

 .المصدر من المنبعث العرٌض الطٌؾ من الموجٌة األطوال

 ٌحوي الذي الجزء وهو Sample Cell النموذج خلٌة او Sample Container النماذج حاوٌة -3

 .النموذج

 .كهربائٌة اشاره الى الطاقة ٌحول الذي الجزء وهو  Detector المكشاؾ -4

 اإلشارة مقدار ٌظهر الذي الجزء هو Read out system مسجلها او عارضها او اإلشارة منسق -5

 :هً صور بثالث وٌكون وٌسجلهاالكهربائٌة 

 .تسجٌل ورق على طٌؾ شكل على تسجٌلها -أ

 .مإشر بواسطة تسجٌل ورق على تسجٌلها -ب

 .ارقام شكل على اإلشارة اظهار -ت

 والعدسات Slits كالشقوق الجهاز عمل فً ضرورٌة اخرى ادوات و اجزاء المكونات بهذه وٌلحق** 

Lenses والمراٌا انواعها اختالؾ على Mirrors . 

 .األجهزة الطٌفٌة مكونات ٌوضح التالً والمخطط
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 واقعً

 مثالً

  الطول الموجً

 الشدة

 :Sourse of Radiation أألشعاع مصادر -1

 طرٌق عن او عالً جهد فرق ذي الكهربائً التفرٌػ باستخدام تثار مواد من الطاقه مصادر تتكون       

 بٌن لطاقًا الفرق تمثل معٌنه طاقات ذات فوتونات تبعث الهامده الحاله الى عودتها وعند,  الكهربائً التسخٌن

 فوق حراره بدرجة ماده فكل المتوهجه المواد هً لالشعاع الشائعه المصادر من .والهمود اآلثاره حالتً

 المثالً عثالبا على باألعتماد درست الحراري باآلنبعاث المتعلقه النظرٌه وان اشعه تبعث المطلق الصفر

 فً الموجً للطول كداله ٌتوزع األسود الجسم اشعاع ان كٌؾ ٌوضح التالً والشكل. األسود بالجسم المسمى

 واطوال اعلى طاقات نحو ٌزحؾ للقمه المقابل الموجً الطول ان نالحظ حٌث.  المختلفه الحراره درجات

 . الحراره درجة ازدادت كلما اقصر موجٌه

          

 : مصادراالشعاع فً التالٌه الشروط توفر ٌجب

 المستخدمه المنطقه فً الموجٌه االطوال جمٌع ٌحتوي مستمرا طٌفا ٌبعث ان -1

 المشكله هذه على وللتؽلب الموجً الطول مع تختلؾ االشعاع شدة ولكن .ثابته شده ذا ٌكون ان -2

 . الحزمه ثنائٌة اجهزه تستخدم
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 اشعاعات تبعث والتً Continuum Sourceالمستمره المصادر هما االشعاع مصادر من نوعان ٌوجد   

 عدد تبعث والتً الخطٌه والمصادر االسود الجسم اشعاع امثلتها ومن الموجٌه االطوال نم واسع مدى ذات

 الكاثودٌه مصابٌح امثلتها ومن الموجٌه االطوال من ضٌق جدا مدى تبعث أي الطٌؾ خطوط من محدد

 . اعاله النوعٌن بٌن الفرق ٌوضح التالً والشكل. الذري االمتصاص تقنٌة فً تستخدم التً المجوفه

                      

 Continuum Sources of Ultravioleالبنفسجٌه مافو  ةالشع المستمرهالمصادر

Radiation 

 الدٌترٌوم ومصباح Hydrogen Lamp الهٌدروجٌن مصباح هما شٌوعا المصادر أكثر من      

Detuterium Lamp تحت الدٌترٌوم او روجٌنالهٌد على تحتوي الشكل اسطوانٌة وبهانب من وٌتكونان 

D2لل المثاره الحاله تكوٌن تتضمن المستمره االشعه انتاج بواسطتها التً والمٌكانٌكٌه. واطؤ ضؽط
H2اولل *

* 

 ما واشعة والدٌترٌوم الهٌدروجٌن ذرات لتعطً تتفكك الجزٌئات وهذه, كهربائٌه لطاقه امتصاصها بواسطة

 : التالً التفاعل فً وكما البنفسجٌه فوق

                                      

 . الظروؾ نفس تحت اعلى شده ذا مستمر اشعاع ٌبعث انه الهٌدروجٌن مصباح على الدٌترٌوم ٌمتازمصباح

 ٌبعث انه كما مستقر ؼٌر لكنه عالٌه شده ذا اشعاعا ٌنتج الذي Xenon الزٌنون مصباح استخدام احٌانا وٌمكن

 .البنفسجٌه مافوق تطبٌقات فً ٌإثر قد مرئٌا اشعاعا


