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 :تحت الحمراء مطيافية امتصاص ما

 ةاالهتزازٌ ةوٌات الطاقبٌن مست تقاالت ماني الى حدوث ادتإ ألنهااطٌاؾ االهتزاز وذلك وتدعى اٌضا     

ومنفصله  ةكوحده متكامل ةوالمرئٌ ةالبنفسجٌفوق  ما ةنا فً الفصل السابق امتصاص االشعودرس .للجزٌئات

موحد ٌؽطً قٌاسات حالٌا تصنع سبكتروفوتومٌتر  ةتوجد تقنٌات متوفر ال ألنهعن منطقة تحت الحمراء وذلك 

لك التً تختلؾ عن ت ةالحمراء تخضع لمٌكانٌكٌه فٌزٌائٌ, وكذلك فان امتصاصات اشعة تحت المناطق الثالث

 .تعود للمنطقتٌن االخرٌٌن

وتعتمد ة والبعٌد ةوالوسطٌ ةالحمراء القرٌبتحت  ولسعة منطقة تحت الحمراء تصنؾ اشعاعاتها الى منطقة ما  

 .ةالوسطٌ ةعلى المنطق ةالعملٌ ةمعظم التطبٌقات التحلٌلٌ

 

 Dipole Momentٌجب ان تعانً تؽٌر فً قٌمة عزم ثنائً القطب  IRلكً تمتص الجزٌئه طاقه اشعاع    

مما ٌتولد عنه مجال كهربائً له تردد ٌضاهً تردد المجال الكهربائً  ةوالدورانٌ ةللحركات االهتزازٌ ةكنتٌج

ا فً سعة احدى متبادل بٌن المجالٌن مسببا تؽٌر تؤثٌرتحت الحمراء المسلط وبذا ٌمكن ان ٌحصل  ما إلشعاع

 2N2 ,,O 2Hمثل  ةات المتماثلزٌئ. وٌشذ عن ذلك الج()اي ٌحصل امتصاص ةاو الدورانٌ ةالحركات االهتزازٌ

 IRتمتص اشعة  ال فإنهااثناء اهتزاز عناصر جزٌئاتها لهذا ب لها تؽٌر فً قٌمة عزم ثنائً القط فال ٌحصل 

وتصادمها مع بعضها تسبب تشوهات فً تناظرها  ة, اما عند وجودها تحت ضؽوط عالٌةاالعتٌادٌفً الظروؾ 

 .IRتها على امتصاص اشعة تإدي الى استقطابها وبالتالً قابلٌ
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 :طيف امتصاص تحت الحمراء

بصوره دورٌه  تدور وتهتزان ذرات الجزيء تسٌر سوٌة فً حركه انتقالٌه مستقٌمه كما انها فً الوقت نفسه    

قوة تنافر الى وجود قوتٌن متضادتٌن هما  ةوالدورانٌ ةلحركات االهتزازٌ. وٌرجع سبب احول مركز ثقلها

 من الكترونات التكافإ. ةوقوة التآصر التساهمً المإلف ةٌط بها من مدارات الكترونٌه مشبعالنوٌات وما ٌح

من  3nلكل نواة اي وجود  ةمكن تعٌٌن ثالث احداثٌات كارتٌزٌوصؾ هذه الحركات بصوره منسقه ٌ وألجل

 n, حٌث ان  Degrees of Freedomة من درجات الحرٌ 3nوٌقال عنها ان لها  االحداثٌات لكل جزئ

 :ةالحركات التالٌ ةللجزٌئ ةوتتضمن حرٌة الحركعدد ذرات الجزئ .

 ةاالنتقالٌ ةالى مركز جاذبٌتها وتسمى بالحرك ةاغ بالنسب)كوحده صلده( فً الفر ةللجزٌئ ةالخطٌ ةالحرك -1

Translational Motion. 

 Rotational ةالدورانٌ ةسمى بالحركككل حول مركز جاذبٌتها وت ةللجزٌئ ةالدورانٌ ةالحرك -2

Motion. 

 .Vibration Motionنسبة للذرات االخرى اي حركه اهتزازٌه  ةحركة كل ذره فً الجزٌئ -3

كل واحده  وٌطلق على 3n-6   ام الؽٌر خطٌه فتساوي 3n-5 ةالخطٌ ةللجزٌئ ةالمحتمل االهتزازاتٌكون عدد 

والتً ٌمكن ان تمثل قمة امتصاص فً طٌؾ  Normal Mode ةاالعتٌادٌ ةبالصٌؽ ةمن االهتزازات المحسوب

IR فمثال التلوٌن فان ةٌئالخاص بالجز . n حركه اهتزازٌه39لذا تمتلك  15تساوي. 

. عملٌا ةسابٌا وعدد قمم االمتصاص المالحظح ةالمتوقع ةع ان ٌتساوى عدد الصٌػ االعتٌادٌلٌس من المتوق

 :ةالتالٌ بلؤلسباوذلك 

 .ون هناك تؽٌر فً عزم ثنائً القطبٌك كون الجزيء متماثل كلٌا حٌث ال -1

دات دمما ٌجعل امكانٌة اتحادها لتكوٌن اهتزازات ذات ترتكون الطاقات الهتزازٌن او اكثر متماثله  -2

 .( متوقعا Degenerate) او منحله ة متطابق

 .ها بالمطٌاؾ االعتٌاديٌمكن كشفها او تمٌٌز او متقاربه بحٌث ال ةتكون شدة االمتصاص واطئ -3

 .خارج مدى تسجٌل المطٌاؾ االهتزازاتلبعض  ةالزملا ةتكون الطاق -4
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 :صاص ؼٌر اساسٌه )اضافٌه( تنتج عنوقد ٌحصل احٌانا ظهور قمم امت

او تردد  2Ѵ( تظهر بشكل حزم امتصاص عند تردد مضاعؾ اي Over Toneنؽمات التوافق ) -1

 . 3Ѵثالثً 

( وهً امتصاصات عند مجموع ترددٌن او اكثر Combination Ton) ةالمتحد ةات التوافقٌالنؽم -2

 .(Ѵ2+Ѵ1)اي 

 .(Ѵ2-Ѵ1)اي ( تظهر عند الفرق بٌن ترددٌن Difference Tones) ةالنؽمات التفاضلٌ -3

 :IR Spectral Plotsتحت الحمراء  رسم اطياف ما

بل الطول الموجً او العدد مقا ةللنفاذٌ ةالمئوٌ ةترسم على االحداثً العمودي النسب ان اطٌاؾ تحت الحمراء    

بٌن العدد الموجً وكل من  , وٌفضل بعض المشؽلٌن استخدام العدد الموجً وذلك للتناسب المباشر ماالموجً

, تصاصات بدقه اكبرلتمٌٌز بٌن االمد وكذلك الى المدى الواسع لتدرٌجات هذا المقٌاس مما ٌتٌح اوالترد ةالطاق

     عض االخر استخدام الطول الموجً مع موشور كلورٌد الصودٌوم حٌث منطقة طبع االصابعكما ٌفضل الب

 (1-1500 cm–700 Finger Print Region) ٌتتزاحم او تتكدس فً  دون ان ةتنتشر بصوره متساو

 .لوحداته ةئمجدا ؼٌر المال ةم ٌكن مستحٌال بسبب القٌم الكبٌر. اما استخدام التردد فهو نادر ان لنهاٌة الطٌؾ

 :Type of Molecular Vibrations ةانواع االهتزازات الجزيئي

 :Stretching Vibration ةطاطٌاالهتزازات االمت -1

ٌنها اي ور التآصر ببٌن الذرات على طول مح ةالداخلٌ ةتؽٌرا مستمرا للمسافوهً االهتزازات التً تتضمن    

طً الى ٌقسم االهتزاز االمتطا .ون ان ٌإثر ذلك على زاوٌة التآصربٌن الذرات او تنقص وبد ةتزداد المساف

ذرتا االوكسجٌن  تتحرك مثال CO2لؽاز .Symmetrical S. Vففً المتناظر  ,نوعٌن متناظر وؼٌر متناظر

وفً الؽٌر متناظره  .ةالمركزٌ ةالذر باتجاه ٌرتدان ةازاح اعلى ىال وصولها وبعد الكاربون ذرة عن بعٌدا

Asymmetrical S. V. د االخرىالكاربون بٌنما تبتع الىاالوكسجٌن  احدى ذرات تقترب. 

 :Bending Vibrations ةاالهتزازات االنحنائٌ -2

 , وتقسم الى نوعٌن بٌن آصرتٌن ةر المستمر للزاوٌوتتمٌز بالتؽٌ

 :In Plane Bending Vibrations التوازن للذراتتقع ضمن مستوى  - أ

 وتقسم الى 

 :Scissoring Vibrationة االهتزازات المقصٌ  -1
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 :Rocking Vibration ةاالهتزازات التارجحٌ -2

 :Out of Plane Bending Vibrationsتقع خارج مستوى التوازن  - ب

 وتقسم الى 

 : Twisting Vibrationاالهتزازات االلتوائٌه  -1

 :Wagging Vibrationاالهتزازات االرتجاجٌه  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 


