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 6106/   /        :                                          لثالثةالمحاضرة ا
 الضوئية المرحلة الثالثة 

 امتصاص الطاقة الضوئية:
 وجة تحتسب من:كما مر سابقا من ان طاقة الم
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 وىي طاقة كيرومغناطيسية بتردد معين ممتصة تعود وتبعثيا المادة بشكل شعاع.
وضع رذرفورد نظريتو الذرية عمى أساس ان الذرة تتكون من نواة  1111ففي سنة 

 مركزية موجبة الشحنة تحيط بيا غيمة سالبة الشحنة من االلكترونات.
عمى اعتبارىا  H2سر بور ظاىرة االمتصاص بذرة الييدروجين ف 1111وفي سنة 

 أصغر وأبسط ذرة )الكترون وبروتون واحد(.
واقترح أن مدار االلكترون يحدد بمجاالت محددة الطاقة وال يمكن أخذ غيرىا وأنيا 
تأخذ مدارات معينة وعند انتقال اإللكترونات بين المدارات )من المدارات العميا إلى 

ارات السفمى( فان فرق الطاقة بين المدارين سوف يبعث طاقة عمى شكل احد المد
 فوتونات وتحسب من معادلة أينشتاين:

h 12 
 حيث ان:

1.)طاقة المدار األول )السفمي = 
2.)طاقة المدار العموي )المتييج = 

  فرق الطاقة بين المدارين وىي الطاقة الممتصة أو المنبعثة عند انتقال =
 االلكترون بين المستويين.

 * وىذه تعتمد عمى طاقة المدارات وسعة الجزيئة.
 مثال:

 Nm 340لطول موجي مقداره  +Naاحسب الطاقة الممتصة من قبل جزيئة 
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J281088.5  
 ىذه الطاقة لجزيئة واحدة

نضرب الطاقة بعدد  +Naواحد من  gmإذا كان المطموب حساب الطاقة الممتصة لـ 
231023.6أفوكادرو  

جزيئة

وىو عدد الجزيئات في المول الواحد. لذا فأن الطاقة  مول

 تكون:

JJ 35105.3

10023.61088.5 2322



  

 طاقة تييج أو امتصاص.
, إذا سقط ضوء عميو H2لـ  2gmاحسب الطاقة الممتصة من قبل  واجب/ مثال:

. احسب الطاقة الممتصة أو 106ms-1×3وبسرعة   9m×450-10طولو الموجي 
 طاقة التييج.

............................................ 
 أساسيات امتصاص الطاقة:

ليس  وينص عمى ان الضوء الساقط عمى الجزيئة: Draperأساس درابر  .0
كمو مؤثر عمى فعاليتيا وانما فقط الجزء الممتص منو. والذي يقوم عمى 
أساس ان الجزيئات غير متساوية في امتصاص كمية الطاقة وىذا يعتمد 

 الحراري.عمى سعة الجزيئة 
وينص عمى ان الجزيئة تمتص كما واحدا من  أساس ستارك اينشتاين: .6

عمى ان النواة ىي األساس في  الطاقة ومحددا بمقدار سعتيا لمطاقة ويعتمد
 امتصاص الطاقة.

................................................................... 
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 من قوانين امتصاص الطاقة: 
ىو عالقة تجريبية تربط : Beer – Lambert Lawالمبرت:  –قانون بير 

 بخصائص المادة التي يعبر الضوء من خالليا. امتصاص الضوء
خالل المادة وحاصل  Tبين نفاذية الضوء  لوغاريتمي ارتباطص القانون ىو وجود ون

, b, والمسافة التي يقطعيا الضوء خالل المادة aضرب معامل امتصاص المادة 
ويمكن لمعامل االمتصاص بدوره ان يكون حاصل ضرب أما االمتصاصية المولية 

Eوتركيز ,c ي لالمتصاص, وكثافة )عدد( المادة الماصة, أو مساحة المقطع العرض
N جزيئات المادة الماصة 
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يتناسب مع طول السمك قانون المبرت نص عمى ان االمتصاص  مالحظة:
 الضوئي.

اما قانون بير: نص عمى ان االمتصاص يتناسب مع تركيز الجزيئات الماصة في 
 الجزيئة.

 المبرت: –ىناك خمس شروط لتطبيق قانون بير 
يجب عمى المواد الماصة في المحمول أن تتصرف بصورة منفصمة عن  .0

 بعضيا.
 وسط االمتصاص موزعا بتجانس أي ال يبعثر االشعاع. يجب ان يكون .6
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يجب عمى االشعاع الساقط أن يتألف من أشعة متوازية كل منيا تقطع نفس  .3
 المسافة في الوسط الماص.

 يجب عمى الضوء الساقط ان يكون احادي المون. .4
يجب عمى التدفق الساقط ان ال يؤثر عمى الذرات والجزيئات أي ال يسبب  .5

 عاع.استنزاف االش
إذا أخل بأي شرط من ىذه الشروط يحدث انحراف عن قانون بير )+ انحراف 

 انحراف سالب(. -موجب(, أو )
ان المادة التي تمتص جميع االطوال الموجية الساقطة عمييا بصورة متساوية  -

تكون مادة ماصة مثالية وىذه قميمة الوجود إذ ان معظم المواد تظير 
ون غيرىا, أي ان المادة تظير امتصاص امتصاص ألطوال موجية معينة د

فان جميع المواد الممونة يعزى تمونيا  Selective absorption اختياري 
إلى االمتصاص االختياري ألجزاء من الطيف المرئي. لذا فكل جزيئة ليا 

 قابمية امتصاص اطوال موجية محددة. 
التفاعل بما ان الضوء الممتص من قبل الجزيئة ىو فقط الَِّذي ُيحدث  -

الكيميائي وىذا ميم في دراسة الجزيئات دون الحاجة إلى تفكيكيا أي دراستيا 
 من خالل طيف االمتصاص. 

 


