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 التحليل الكمي بامتصاص االشعة الكهرومغناطيسية

إذا مررت حزمة اشعاع خالل اناء زجاجي يحتوي على محلول فان الحزمة الضوئية الخارجة من 

-االناء ستكون اقل من قوة الحزمة األصل الساقطة وقد يعزى هذا النقصان الى انعكاس )هواء

وقد يكون السبب الرئيسي لنقصان قوة االشعة  زجاج( او التشتت )الدقائق العالقة في المحلول(.

 النافذة هو امتصاص دقائق المحلول للطاقة االشعاعية.

 

ففي حالة كون الشعاع الممتص هو الضوء المرئي فان الحزمة النافذة قد تظهر كلون متمم للون  

 الممتص في داخل المحلول. وفي ادناه جدول يوضح اللون الممتص واللون المتمم له
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 المبرت(-العالقة بين االمتصاص والنفاذية والتركيز )قانون بير

بصورة عمودية على أحد وجهي االناء وبعد  oIعندما توجه اشعة متوازية أحادية اللون شدتها 

 من الدقائق الماصة لالشعاع )ذرات اوايونات Nخالل العينة التي تحتوي على  bمرورها بمسافة 

 -من الجهة األخرى كما في الشكل ادناه:  Iاو جزيئات( تقل شدة اإلشعاع النافذ 

 

من الواضح ان شدة االشعاع تتناقص كلما نفذ الى مسافة ابعد داخل االناء , وكذلك كلما كان عدد 

 نالدقائق الماصة لالشعاع )تركيز المادة( اعلى . ان التعبير الكمي لهذه العالقة هو ما عرف بقانو

المبرت والذي محتواه )ان الزيادة المتتابعة في عدد الجزيئات المتماثلة الماصة لالشعاع  –بير 

والواقعة في طريق حزمة من اشعاع احادي اللون تمتص أجزاء متساوية من الطاقة االشعاعية 

 التي تمر بها(. وان العالقة الرياضية لهذا القانون هي:

 

( Molar absorptivity( االمتصاصية المولية )εو ) Absorbance( االمتصاص Aحيث ان )

(C( التركيز الموالري)Mole/L هذا بالنسبة للماد معروفة الوزن الجزيئي اما المواد التي تكون ,)

( a( بالثابت )ε( ويستعاض عن )g/Lطبيعتها ووزنها الجزيئي غير محددين فيعبر عن تركيزها )

 ( فتصبح العالقة كاالتي:Specific Absorptivityويعرف باالمتصاصية النوعية )

 

 *اما النسبة المئوية للشعاع النافذ فتحسب من خالل المعادلة:
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=T:النفاذية, ويمكن ربط النفاذية مع االمتصاصية من خالل المعادلة االتية 

 

 %A=2.00 - log T   *واجب اثبت صحة العالقة: 

 المبرت صحيح هي:-عتبار حتى يكون قانون بير*اهم األمور التي يجب اخذها بنظر اال

 ان االشعاع الساقط هو اشعاع احادي اللون.-1

 الدقائق الماص لالشعاع تتصرف بصورة مستقلة فيما بينها في علية االمتصاص.-2

 االمتصاص يحث في مقطع عرضي منتظم االبعاد-3

 االنحالل الطاقي سريع جدا بحيث ال يحصل تفلور-4

 االنكسار للمحلول ال يتوقف على التركيز )وهو امر غير صحيح في التراكيز العالية(ان معامل -5

 *في الشكل ادناه يوضح العالقة بين االمتصاص او النسبة المئوية والتركيز:
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