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 Absorption of Radiation امتصاص االشعاع 

سائل -يقصد باالمتصاص اختفاء قسم من ترددات الشعاع الموجية عند نفاذه من خالل وسط )غاز

صلب( وبتعبير اخر فان تدخل الشعاع مع المادة ينتج عنه انتقال للطاقة من الحزمة الشعاعية الى –

لطاقة الشعاع الى مستويات طاقة اعلىالمادة وينتج عن هذا انتقال الدقائق الماصة  Higher 

energy levels من مستوى سكونها او استقرارها   Ground state فتصبح في حالة اثارة  

Excited state ومن ثم عودتها الى الحالة المستقرة بعملية االسترخاء )    Relaxation) 

 

E=E1 - Eo 

فعند اصطدام الفوتون بالمادة سواء كانت )ذرة، جزيئة، ايون( فهناك احتمالية النتقال الطاقة الى 

المادة بعملية غير متواصلة أي ان المادة المستقبلة اما ان تمتص طاقة الفوتون كاملة أوال. وفي 

 اعلى  حالة امتصاص المادة للطاقة الالزمة إلثارتها وبالتالي انتقالها الى مستوى طاقة

 

تمثل المادة في حالة االثارة. وكما ان مستويات في الذرات او الجزيئات مكنتمة أي انه  *Mحيث 

الالزمة النتقال المادة بين ان تكون مساوية للطاقة  Eلحصول عملية االثارة البد لطاقة الفوتون 

ص وعندما يتم قياس امتصا.  المستويات الطاقية المسموح به وبعكسه ال يمكن حصول االمتصاص

االشعة مقابل الطول الموجي لمحلول معين فأننا نحصل على طيف االمتصاص          

Absorption Spectrum 
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 وتعتمد أطياف االمتصاص على بعض العوامل منها:* 

 الحالة الفيزيائية للمادة. .1

 نوعية االشعة الممتصة .2

 طبيعة الفصائل الماصة للشعاع .3

 يهالوسط الذي توجد ف .4

 *يوجد نوعين من االمتصاص هما:

 Atomic Absorption الذرياالمتصاص -1

يحدث هذا النوع من االمتصاص للدقائق أحادية الذرة كعنصر الصوديوم وابخرة الزئبق. فعلى 

سبيل المثال تبين الخطوط االفقية لمستويات الطاقة لذرة الصوديوم والكترون تكافؤها )الخارجي( 

ي يكون ف 13S فان الكترون التكافؤ 13S 62P 22S 21Sوفقا للتوزيع االلكتروني لذرة الصوديوم 

مستوى طاقة اعلى من طاقة بقية االلكترونات األخرى التي هي في حالة استقرار وان قوة ارتباط 

هذا االلكترون مع نواة ذرة الصوديوم هو اقل من ارتباط بقية اإللكترونات بسبب بعده عن النواة 

 عامل الحجب اللذان يقلالن من قيمة الشحنة المؤثرة للنواة علية.
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لعدد 3S يدفع االلكترونات من مستوى الطاقة  (nm 589اشعاع ذ طول موجي قدره ) ان سقوط 

نتيجة امتصاصها للطاقة الالزمة  3Pمن ذرات الصوديوم المثارة لالنتقال الى مستوى الطاقة  

صوديوم  لحالة السكون يكون مصحوب بانطالق او المثار لذرة الإلثارتها وان رجوع االلكترون 

. ففي حالة الصوديوم  3Pو 3Sده من الطاقة تعتمد كميتها على الفرق الطافي بين تحرر كمية محد

فان الطاقة المنبعثة من عودة االلكترون المثار تكون على شكل شعاع بطول موجي معين هو اللون 

 األصفر الشائع للهب الصوديوم. 

اقة اعلى من مستوى ط تعرف الحالة البسيطة التي يرتفع فيها االلكترون الى مستوى طاقة واحد

( اما Resonance Absorptionاستقراره ومن ثم يعود لمستواه األصلي باالمتصاص الرنيني )

(. Resonance Radiationالشعاع الناتج من عودة اإللكترون المثار فيسمى بشعاع الرنين )

الذري وتمثل ظاهرة االمتصاص الرنيني أساس التقنية المستخدمة في ظاهرة االمتصاص 

(Atomic Absorption.) 

وعند إعطاء االلكترون طاقة أكثر فسيكون أكثر تهيجا واثارة وينتقل الى مستوى طاقة اعلى من 

( وقد يرجع االلكترون الى مستوى الطاقة بعملية واحدة او يرجع 5Pاو 4P)الى  3Pمستوى الطاقة 

رجة على درجات سلم ومثل هذه بعد مروره بعمليات وسطية وهذه العملية شبيهة بالكرة المتدح

العملية لم تعد تتطابق مع تعريف االمتصاص الرنيني. وعند استعمال مصدر طاقة عالي يمكن ان 

يثار عدد من االلكترونات إضافة لإللكترون التكافؤ الخارجي في العنصر )الشعاع الناتج يمكن ان 

المعروفة بمطيافية االنبعاث  يحتوي على عدة اطوال موجية( ويمثل هذا أساس طريقة التحليل

(Emission Spectroscopy.) 

*وعندما تكون طاقة المصدر عالية جدا فمن الممكن ان تنبعث الكترونات داخلية من الذرة. وعند 

ذلك يهبط االلكترون من مستوى طاقة اعلى لمليء الفراغ الذي سببه ترك االلكترون الداخلي 

( X-raysعالية وعلى هذا األساس تنبعث االشعة السينية ) والفوتونات المنبعثة تكون ذات طاقة

 من الذرات عند قصفها بإلكترونات سريعة الحركة.

 Molecular Absorptionاالمتصاص الجزيئي 

ان عملية االمتصاص االشعة من قبل الجزيئات متعددة الذرات يكون أكثر تعقيدا مما هو عليه في 

حالة االمتصاص الذري بسبب ان عدد مستويات الطاقة المحتملة تكون أكبر وأكثر تعقيد. وان 

امتصاص االشعة من قبل الجزيئيات يتضمن أنواع مختلفة من االنتقاالت طاقية لمستويات مختلفة 

 كما موضحة في الشكل ادناه 
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  انتقاالت الكترونيةElectronic Transition  ان الطاقة الالزمة لالنتقال االلكتروني

تكون طاقة عالية واليمكن ان يوفرها سوى شعاع ذو طاقة عالية )تردد عالي( يتمثل في 

قاالت انتاشعة المنطقة المرئية وما فوق البنفسجية.  ويصاحب االنتقاالت االلكترونية 

 IRبشكل عريض عكس طيف  Uvدورانية واهتزازية وهذا ما يفسر ظهور طيف 

  انتقاالت اهتزازيةVibration Transition  ان الطاقة الالزمة لالنتقال االهتزازي تكون

اقل من طاقة االنتقال االلكتروني حيث تتضمن اهتزاز الذرات او مجاميع الذرات المكونة 

 IRلى األخرى فلذا يحدث هذا االنتقال في المنطقة ما تحت الحمراء للجزيئة نسبة الواحد ا

 القريبة والوسطى ويصاحبها انتقاالت دورانية.

    انتقاالت دورانيةRotation Transition  وفي هذا االنتقال سوف تمتص الجزيئة

االشعاع وترتفع الى مستوى دوراني اعلى وتدور الجزيئة حول محاور مختلفة ويحدث 

النتقال في المنطقة ما تحت الحمراء البعيدة والمنطقة المايكروية ذات الطاقة الواطئة هذا ا

 )تردد اقل(

 ( هي Total, Eotal energyTان طاقة الجزيئة الكلية )*

ETotal = Eele + Evib + Erot  
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 Emission of Radiationانبعاث الشعاع 

الداخلية المكتسبة للمادة المثارة الى طافة اشعاعية وهي العملية التي تتضمن تحول جزء من الطاقة 

 منبعثة. وهي عكس عملية االمتصاص.

بعد ان يمتص الجزيء طاقة مناسبة فانه ينتقل من الحالة المستقرة الى أي من مستويات الطاقة 

( Sec 7-10–9-10المصاحبة للمستوى االلكتروني في الحالة المثارة وتبقى مثارة لفترة تتراوح )

وان هذه الطاقة المكتسبة ال تدوم طويال حيث بعدها يعود الجزيء الى اوطأ مستوى اهتزازي او 

 Internalدوراني ضمن المستوى االلكتروني األحادي المثار هذه النقلة تسمى بالتحول الداخلي )

Conversion:ومن ثم يفقد الطاقة بعدة احتماالت منها ) 

 

األرضي عبر انبعاث فوتون تتناسب طاقته مع فرق الطاقة بين ان ينتقل الجزيء الى المستوى -1

( هو ما OS-1Sالمستويين األرضي والمثار. وهذا الفوتون الذي نحصل علية عبر االنتقال من )

 (.Sec 8-10وتحدث ضمن فترة حدودها ) (Fluorescence(يطلق عليه الفلورة 

 Non Radiativeينتقل الجزيء الى المستوى األرضي باسترخاء غير مشع ) ان-2

Relaxation والذي يعني فقدان الطاقة بسلسلة من الخطوات تتحول فيها طاقة االثارة الى طاقة )

 حركية عن طريق التصادم مع جزيئات أخرى. وينتج عن ذلك زيادة طفيفة في درجة الحرارة.
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 Tripletالى الحالة الثالثية  Singletاشعاعي من الحالة األحادية او قد يحدث انتقال غير -3

( ومن ثم يعود Intersystem Crossingالمناظرة وتسمى هذه النقلة بالعبور داخل المنظومة )

الجزيء من الحالة الثالثية المثارة الى الحالة المنفردة المستقرة بانبعاث فوتون )اشعاع( تسمى هذه 

 (Sec 2-10 – 210( وتحدث ضمن فترة حدودها )Phosphorescence)العملية بالفسفرة 

 -*عالقة التفلور بالتركيز هي: 

F=PoK(1-10-A) 

Fقوة الفلورة= oPشدة الشعاع الساقط= Aاالمتصاص= 

 


