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 :حساب طاقة االهتزاز االمتطاطي

 :ةالتالٌ ةذرتٌن بصوره تقرٌبٌه من المعادل بٌن لآلصرةب تردد االهتزاز االمتطاطً ٌمكن حسا    

                       

 Reduced ةالمختزل ة( الكتلμ)مقدرا داٌن/ سم .و ةثابت قوة االصر Force Constant( Kحٌث )

Mass  وتساويμ=m1m2/m1+m2)).  وѴm دد االهتزازي للنموذج المٌكانٌكًالتر. 

 .ةبٌن المستوٌات االهتزازٌ االزمه لالنتقال ما ةقانون التالً ٌستخدم لحساب الطاقاما ال

                                                        

                                    

 ةنها الصفر. ففً درجة حرارة الؽرفومن ضم ةاالرقام الموجب وٌؤخذهو عدد الكم االهتزازي  vحٌث ان  

  :اعاله تصبح ةوبتطبٌق المعادل v= 0تكون الجزٌئات فً حالة الهمود اي ان 

                                                    

 تكون المستوى v= 1الى المستوى االهتزازي االول  ةوعند اثارة الجزٌئ  

                                                      

                                                                                                                                                                            بٌن المستوٌٌن وي الفرق الطاقً مالحدوث هذا االنتقال فٌسا ةالالزم ةالطاق اما 
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 :اميععلى ترددات المج ةالعوامل المؤثر

انه فً اال  cm-1 30بحوالً  ةوتردداتها االهتزازٌ ةالمزدوج لؤلواصرالرنٌن : فالرنٌن ٌقلل من رتبة  -1

 .ةالمفرد لآلصرة ةنفس الوقت ٌزٌدها بالنسب

لك وكذ cm-1 200تعمل على خفض الترددات ففً الكحوالت ٌصبح االنخفاض  الهٌدروجٌنٌة ةالرابط -2

بٌنما  cm-1 1770 – 1750جود على شكل مونمر ٌمتص عند مثال الحامض الكاربوكسٌلً المو

 . cm-1 1720 – 1710ٌمتص عند  عندما ٌكون داٌمر

 .ةٌزداد كلما قل حجم الحلق ةفً المركبات الحلقٌ C=Oمن المالحظ ان تردد  ةتؤثٌر توتر الحلق -3

 .ل المسح الطٌفًلمونوكرومٌتر ومعدعرض فتحة ا تؤثٌر -4

 :تحت الحمراء التحليل الكمي لمطيافية ما

 لؤلسبابوذلك  ةوالمرئٌ ةفوق البنفسجٌ ولكن لٌس بسهولة ما تحت الحمراء ٌطبق قانون بٌر على منطقة ما

 :ةالتالٌ

, وهذا ةوالمرئٌ ةفوق البنفسجٌ ما بؤطٌاؾوضٌق حزم االمتصاص مقارنتا  IR ألطٌاؾر التعقٌد الكبٌ -1

 .وتوقع االنحراؾ عن قانون بٌر المضبوطة ةالى صعوبة اجراء القٌاسات الطٌفٌٌإدي 

تقود الى  للمكشاؾ والتً  ةالواطئ ةقلة شدة المصدر والحساسٌ ةنالمتضم IR ألجهزة اآللٌةالتحدٌدات  -2

 .االنحراؾ عن قانون بٌر

ٌل قل (bمما ٌحتم استخدام خالٌا ذات ممر ) ةالطٌفٌ ةلعموم المنطق ةعدد من مذٌبات المالئم توفرعدم  -3

 .جدا وزٌادة تراكٌز النماذج

الكمً  التحلٌل بإجراءولهذه االسباب جمٌعا ٌصبح من الضروري تحضٌر منحنً معاٌره تجرٌبً قبل البدء 

 للمجهول وٌتم ذلك على النحو التالً :

فً  OHمن الطٌؾ ومتابعة التؽٌر فً شدتها بتؽٌر التركٌز مثال ٌمكن التركٌز على حزمة  اختٌار حزمه ممٌزه

 ةالمختلف ةهذا الموقع والتراكٌز المعلوم, ٌحضر منحنً معاٌره قٌم شدة االمتصاص عند طٌؾ الهكسانول

 .من قٌاس امتصاصه عند نفس الموقع نحنً ٌمكن استخراج تركٌز المجهولللهكسانول ومن هذا الم

عن المذٌب  المتسبب ةٌق ٌشكل عقبه بسبب امتصاص الخلفٌوعملٌا فان قٌاس قٌمة االمتصاص بشكل دق

 Base Lineطرٌقة الخط االساس عقبة تستخدم ال. وللتؽلب على هذه ة, وكذلك بسب عامل االستطارةوالخلٌ
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Method : ًحزمة االمتصاص . ففً هذه  خطٌا بٌن اكتاؾ المذٌب ثابته او تتؽٌر ان نفاذٌة  تفترضوالت

 .كما فً الشكل Tو T0ٌرسم خط اساس ٌمر بكتؾ المنحنً العائد لحزمة االمتصاص ومنه ٌقاس  ةالطرٌق

   

 :لحمراءتحت ا التحليل النوعي لمطيافية ما

استخدامها ٌمكن  ةعلى قمم متعدد الحتوائه ةالممٌز ةالفٌزٌائٌلمركب عضوي احد الخواص  IRطٌؾ يمثل     

الى  IRوٌمكن تقسٌم طٌؾ  (فً المركب ةالموجود ة)وخاصتا المجامٌع الفعال للمركب ةلمعرفة البنٌه الجزٌئٌ

 :فً الشكل التالً ةالموضح ةالمناطق الرئٌسٌ

 


