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 ( البنفسجية فوق االشعة مطيافيةتجربة )
والمرئيه ..مكونات االجهزة  البنفسجية فوق االشعة مطيافية مبدأ )) االشعاع الكهرومغناطيسي..

 واساس عملها ...التجربه العملية لبعض النماذج( 
 البنفسجية  فوق االشعة مطيافية 

 :  مقدمة
  في  إلكترونية إثارة إمتصاصة عن ينتج كالهما أن حيث مظاهره من كثير في البنفسجي فوق الضوء سلوك المرئي الضوء يسلك 

 طرق في تستخدم التي نفسها هي المرئية األشعة مجال في الطيفي التحليل طرق في تستخدم التي األجهزة أغلب أن كما.  الجزيئات
 .  معا   دراستهما  على العادة جرت فقد  لذا.  البنفسجية فوق  األشعة مجال  في الطيفي التحليل
 كما في الشكل االتي:.(nm 800 - 200) المجال  الطيفان هذان ويغطي

 

 :  UV and Visible Spectroscopy والمرئية  البنفسجية  فوق  مطيافية

 سميت ولقد ، المرئية أو البنفسجية فوق األشعة  إمتصاص على تعتمد والتي الطيفية الدراسات أنواع أحد هي اإللكترونية المطيافية

 . األشعة تلك يمتص الذي الجزيء في اإللكترونات إثارة إلى يؤدي المنطقتين هاتين في األشعة  إمتصاص ألن اإلسم بهذا

 

 : اإللكترونية اإلثارة

  فإذا .  محددة طاقة مستويات في حولها تدور إلكترونات ومن نواة من يتألف منها كل ذرات من الجزيئات تتكون معروف هو كما

 excited)    أعلى  طاقة  مستوى  إلى(    ground state)    األدنى  الطاقة  مستوى  من  اإللكترونات  إنتقلت  معينة  طاقة  الجزيئات  إمتصت

state  . )اإللكترونية باإلثارة مايدعى  وهذا  . 

 Absorption method االمتصاص عملية

M       +       hv     ………..   M*   Absorption 

 مستقرة حالة في جزيئ

 

 

 

 

 

 

λh c / == E = h v 1E - 2E 



 الشعاع وتردد.  البنفسجية فوق  أو المرئية األشعة مجال في الشعاع هذا يكون أن ينبغي إلكترونية إثارة ضوئي شعاع يسبب ولكي

 E =hυ:  بالعالقة بالطاقة يرتبط الممتص

   Molecular Orbital Theory  تأصرالنظرية الجزيئية لل

 أصرةعندما تتحد ذرتان بفي فهم وتفسير االنتقاالت األليكترونية داخل الجزيئات. فمن المعروف أنه  تأصرالجزيئية لل تفيد النظرية

الجديدة المتكونة تحتل  صرةوهذه اال،    A:B  صرةن بأليكترون حتى  تتكون االتساهم كل من الذرتي covalent bondتساهمية 

الى الجزيء كله وليس ألي  صرةالحالة تنتمي أليكترونات اال ،  وفي هذه  molecular orbitalمسار جديد يسمى المسار الجزيئي  

ويسمى من الذرتين بالتحديد ،  أي يندمج المساران من الذرتين المرتبطتين ، وينبثق مسارين جزيئين جديدين أحدهما منخفض الطاقة ،  

   anti bonding orbital.  المتأصرغير الالطاقة ويسمى المسار  واآلخر عالي   bonding orbital متأصرالمسار ال

وتتكون ،    sigma (  )  or  pi  ( )التساهمية تتكون بأزواج من األليكترونات لتعطي روابط   واصر ن االكذلك من المعروف أ 

بينما تتشكل لى نفس المحور ،  حيث تقترب الذرتين ع  head on overlapسيجما بانطباق المسارات الذرية بالرأس   اواصر

 المتوازية   pلمسارات    parallel overlapباي باالنطباق الجانبي  اواصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كيفية تكوين رابطة سيجما ورابطة باي

 

 اصرةلكل مسار   )  antibonding orbital* (يسمى   متأصرتشير الى وجود مسار غير تأصر ذا فان النظرية الجزيئية للوهك

)bonding orbital  (  متأصرار غير وبالمثل هناك مس *   أصرةلكل مسار    . 

 “ non-bonding  or  لمتأصرةالجزيء باألليكترونات غير االكيميائية في  واصرالتكافؤ الغير مشاركة في اال وتعرف أليكترونات

n” electrons  في الجزيئات العضوية أساسا في المسارات الذرية للنتروجين واألكسيجين  متأصرةوتتواجد األليكترونات غير ال

 والكبريت والهالوجينات.

أو   بواسطة األليكترونات في مسارات   UV or Visibleوتحدث االنتقاالت األليكترونية في الجزيئات العضوية بامتصاصها أشعة  

 العالية الطاقة )الحالة المثارة(.   المتأصرةلى المسارات الجزيئية الغير مثيرة اياها ا  nأو في مسارات    في مسارات 

 :اإللكترونات من أنواع ثالث العضوية الجزيئات في ويوجد هذا
 االول: النوع 
 هذه وتسمى المشبعة المركبات في والكربون والكربون ، والكربون الهيدروجين بين كالرابطة مشبعة االصرة في مشتركة إلكترونات 

 المركبات فإن لذا البنفسجية فوق األشعة طاقة من بكثير أكبر σ االصرة اإللكترونات إلثارة الالزمة الطاقة  وكمية σ بأصرة االصرة

 .  جيدة كمذيبات عادة تستعمل لذا  المجال هذا في التمتص المشبعة



 :الثاني والنوع
  على  وكمثال π واصرة σ أصرة  على  عادة تحتوي المركبات وهذه.  مشبعة غير االصرة في تشترك التي تلك اإللكترونات من 

 . المتعاقب وهيكساتترايين البنزين(  conjugated)  اواصر متعاقبه ثالث على تحتوي التي المركبات

  :الثالث والنوع
 التحوي المشبعة العضوية والمركبات.  الحرة n بإلكترونات تدعى وهذه  الذرات بين بأواصر  التشترك التي هي اإللكترونات من

 المركبات أما.  الكيميائية االواصر في تشترك والهيدروجين للكربون الخارجية المستويات في اإللكترونات كل ألن n إلكترونات

 األشعة تمتص أن ويمكنها n إلكترونات على  تحتوي فإنها والهالوجينات والكبريت واألكسجين النيتروجين تحوي التي العضوية

 .  n اإللكترونات إثارة يمكنها األشعة هذه ألن البنفسجية فوق أو المرئية
  أو هالوجين أو أكسجين أو نيتروجين ذرة على يحتوي مركب يمتصها أن يمكن المرئية أو البنفسجية فوق األشعة أن والخالصة

  chromophore)  الكروموفور أو الماصة بالمجموعة ذلك تحوي التي المجموعة وتسمى مشبعة غير أصرة على يحوي أو كبريت

 :  هي  الطاقه ازدياد حسب احتماالت اربعة توجد ( .

  →  *            needs higher energy 

n  →  *       

n  →  *       

  →  *                 needs lower energy 

 التالي  بالشكل مبين كما
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 للمسارات الجزيئية المختلفةمستويات الطاقة 

  UV  ةاشــع    أواصــروالمشــتملة فقــط علــى   nوعلى ذلك ال تمتص المركبات الهيدروكربونية المشبعة ـ الخاليــة مــن أليكترونــات   

 العادية.



 

 

 

 

 

 

 

 


