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Abstract of thesis :  

 

 الرودامٌن -B الفلورسٌن صبغات مع المعوضة الفثالوسٌانٌن معقدات لبعض  الضوئٌة الخواص ودراسة وتشخٌص تحضٌر

 المركزٌة الذرات ذات )PcM(X4) (  العامة الصٌغة ذات الفلزٌة المعوضة الفثالوسٌانٌن مركبات تحضٌر الدراسة هذه تتضمن

 من نوعٌن مع بمفاعلتها وذلك الفلزٌة الفثالوسٌانٌن معقدات من جدٌدة انواع ثمانٌة تحضٌر تم اذ( . (II) والنٌكل (II) النحاس)

 المعقدات شخصت ( . الصبغة : الفثالوسٌانٌن)( 2:1 )و( 1:1) مولٌة وبنسب ( B – الرودامٌن و الفلورسٌن )اللٌزرٌة الصبغات

 التحلٌل و البنفسجٌة فوق و المرئٌة االشعة مطٌافٌة ، الحمراء تحت االشعة مطٌافٌة )منها متعددة ٌتقنٌات الدراسة خالل المحضرة

 الصب بطرٌقة رقٌقة اغشٌة عمل خالل من وذلك المحضرة للمعقدات الضوئٌة الخصائص دراسة تم كما ( . الوزنً الحراري

 الطاقة وفجوة االمتصاص معامل و والنفاذٌة باالمتصاصٌة المتمثلة المهمة الفٌزٌائٌة العوامل بعض حساب لغرض وقٌاسها

 القٌم بعض على وباالعتماد الدراسة خالل لوحظ اذ ، (II) وللنٌكل (II) للنحاس الفلزٌة فثالوسٌاناتو االمٌنو مركبات مع ومقارنتها

 انتقاالت هً ( الصبغة : فثالوسٌانٌن ) (2:1 )و( 1:1 )المولٌة وبالنسب المعقدات هذه فً الحاصلة االنتفاالت نوع ان المحسوبة

10) من اقل االمتصاصٌة معامل قٌم الن مسموحة مباشرة غٌر
4 

سم
-1

).      

 ( B - الرودامٌن و الفلورسٌن  ) بالصبغات والمرتبطة المحضرة الفلزٌة للمعقدات الضوئٌة الخصائص ان النتائج اعطت اذ     

 المولٌة النسب ذات الفلزٌة المعقدات مع بالمقارنة صوئٌة صفات اكثر هً ( الصبغة : فثالوسٌانٌن )(2:1) المولٌة النسب ذات

 ذات صبغة كونها ضوئٌة وتاثٌرات تغٌرات اكثر كانت اذ الفلورسٌن لصبغة وبالتحدٌد الفلزٌة فثالوسٌاناتو االمٌنو ومركبات( 1:1)

 . الدقة عالٌة لٌزرٌة استخدامات

  

 

Preparation , characterization and study of optical properties to some of subsitutied phthalocyanine complexes 

with fluorsien and Rhodamine – B Dyes. 

 

The present  study  described the preparation of subsitutied metallo phthalocyanine  compounds of 

general formula ( (X4) PcM) where M (II) = Cu and Ni .Eight new types of metallo phthalocanine 

complexes were prepared by reacting amino metallo phthalocyanine with two types of dyes 

(Fluoresien , Rhodamine –B )  in (1:1) and (1:2) mole ratio (Pc : dye ) . The characterization of the 

complexes includes the compiexes were characterization by techniques  FTIR , UV-Visible and TG . 

The optical properties of the complexes were studied as thin film by casting method . Some a physical 

factors such absorption , transmission , absorbance Coefficient and energy gap and compared with 

amino metallo phthalocyanine . The type of transition in the prepared complexes are allowed indirect 

transition due to the value of absorbance lower from (10
4
 cm

-1
) . 

      The results of optical properties to the mole ratio (1:2) (Pc : dye ) complexes are more optical 

properties than the mole ratio (1:1) (Pc : dye ) complexes and amino metallo phthalocynine , exactly 

the complexes with Fluorsien dye are higher optical changes than the complexes with Rhodamine – B 

. 

 

 


