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 أجهزة القياس الطيفي ومكوناتها

 Instrumentation for Spectrophotometry and Its Components  

 يمكن تصنيف األجهزة الخاصة بقياس االمتصاص االشعة الى ثالثة أصناف:

  Visual Comparatorأجهزة المقارنة المرئية -1

محلولين أحدهما المحلول وتستعمل في هذه االجهزة العين المجردة للمقارنة بين امتصاص 

المجهول مع المحلول القياسي وتجري المقارنة باستخدام انابيب نسلر ومقارن ديوبسك وتمتاز هذه 

 الطريقة برخص ثمنها وسهولة استعمالها. ونتائجها تقريبية.

 *اهم أسباب عدم دقة قياسات أجهزة المقارنة المرئية هي:

 ل الضوء االعتيادي من الجوانب وعدم نظافة الجهازعدم تنظيم اإلضاءة عند المعايرة ودخو-1

 الخطاء الناتج عن عين الفاحص نتيجة تعب عينه.-2

الخطأ المتسبب عن المحلول وطريقة تحضيره او تعكر أحد المحلولين او وجود بعض االيونات -3

 الغريبة.

 عدم انطباق قانون يبير لعدم قدرة األجهزة على عزل حزمة ضيقة جدا من الطول الموجي. -4

 Colorimetersأجهزة القياس اللوني -2

تستخدم للقياس في المنطقة المرئية وتمتاز هذه األجهزة باستخدامها المرشحات للسيطرة على 

 دل العين الجردة.الطول الموجي واستخدام خاليا الضوئية للكشف عن االمتصاص ب

 Spectrophotometersأجهزة القياس الطيفي -3

وهي أجهزة تقيس امتصاص االشعاع الكهرومغناطيسي كدالة للطول الموجي وهي تشابه أجهزة 

 القياس اللوني ولكنها أكثر تطور وكفاءة من خالل السيطرة والتحكم بالطول الموجي المطلوب.

 مكونات وتركيب أجهزة القياس الطيفي

 تستند طرائق القياس الطيفي على ظواهر االمتصاص او االنبعاث او التألق او االستطارة

 *يتألف جهاز القياس الطيفي من خمسة مكونات أساسية هي:
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يتكون مصدر الطاقة االشعاعية من مواد يمكن اثارتها لمستويات طاقة عالية  :مصدر االشعاع-1

باستخدام جهد عالي او تسخين عالي بحيث تقوم هذه المواد عند العودة الى حالة االستقرار بانبعاث 

 فوتونات ذات طاقة تمثل الفرق بين المستويين. ومن مواصفات مصدر االشعاع الجيد:

 حتوي على جميع االطوال الموجية في منطقة استخدامهيعطي طيفيا مستمر ي-1

ان يكون ذا شدة ثابتة ضمن مدى االطوال الموجية في منطقة استخدامه تجعل من السهل تحسسه -2

 وقياسه وكذلك تكون شدته ثابته طوال مدة القياس.

 :مصادر الشعاع ما يليومن 

 :المصادر المولدة لألشعة فوق البنفسجية* 

من أكثر هذه المصادر استخدام هما مصباح الهيدروجين ومصباح الديتريوم الذي يبعثان اشعاع  

( ويتكونان من انبوبة زجاجية الشكل تحتوي على nm 375-160مستمر في المنطقة المحصورة )

الهيدروجين او الديتريوم تحت ضغط واطئ. ويمتاز مصباح الديتريوم عن مصباح الهيدروجين 

 فريغت يمكن استخدام مصباح كماواشعاع مستمر ذا شدة اعلى من مصباح الهيدروجين.  بانه يبعث

 ينتج اشعاع ذو شدة عالية اال انه ليس مستقر ضمن منطقة االشعة ما فوق البنفسجية حيث الزينون

 .في نفس المنطقة أعاله. وكما انه يبعث اشعاعا مرئيا قد يؤثر في تطبيقات المنطقة ما فوق البنفسجية

  المرئية:المصادر المولدة لألشعة *  

ومن اهم هذه المصادر هو مصباح التنكستن الذي يبعث اشعاع متصل في المنطقة المحصورة بين 

(320-2500 nm ويشمل منطقة ما تحت الحمراء القريبة أيضا إضافة للمنطقة المرئية وهو أكثر )

المرئية هو قوس الكاربون الذي يولد  استخدام من غيره. ومن مصادر المولدة لإلشعاع المنطقة

 اشعاعا مرئيا أكثر شدة ن مصباح التنكستن اال ان استعماله محدود.
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 *المصادر المولدة لألشعة ما تحت الحمراء

ان معظم هذه المصادر تعتمد على تسخين االجسام الصلبة ومن امثلتها متوهج نيرنست الذي يبعث 

( ويمتاز بشدة عالية ويحتاج الى تهوية اثناء µm 20-0.4اشعاعا متصال في المدى المحصور )

( ويمتاز µm 40-1اشتغاله. ومصدر كلوبر الذي يبعث اشعاعا متصال في المدى المحصور بين )

بثباته اال انه يحتاج الى التبريد. ومن المصادر األخرى هي مصدر النيكروم ومصدر الروديوم 

تها اوطأ من مثيالتها أعاله )نيرنست/كلوبر( ويكون والتي تكون بشكل اسالك حلزونية وتكون شد

 عمرها أطول لذلك تستخدم في األجهزة الطيفية الرخيصة الثمن.

 Wave Length Control مسيطر الطول الموجي-2

يقوم هذا الجزء من أجهزة القياس بعزل االطوال الموجية دون غيرها والسيطرة على عرض 

االشعة. الن انتخاب حزمة ضيقة من االشعة او اختيار  الحزمة الضوئية التي تصل من مصدر

 اشعاع احادي الطول الموجي يعود بالمنافع التالية:

ازدياد مطاوعة القياسات الطيفية لقانون بيير. الن الشعاع الممكن امتصاصه في هذه الحالة هو -أ

 الذي سيتم قياسه فقط.

اخالت العناصر األخرى التي يمكن ان ان استعمال حزمة ضيقة من الشعاع يستبعد تأثير تد-ب

 يضة.رتمتص بعض االطوال الموجية في حالة استعمال حزمة ع

 باستعمال حزمة ضيقة جدا من االشعاع يمكن قياس ذروة االمتصاص.-ج

 *يوجد نوعان من مسيطرات الطول الموجي المرشحات وموحدات اللون 

 Filters المرشحات

معينه في حين تمتص االطوال الموجية األخرى. وتوصف هي التي تسمح بنفاذ اطوال موجية 

والذي يعرف بانه   Effecting Band Widthكفاءة المرشحات بعرض الحزمة الفعال او المؤثر

مدى الطول الموجي الذي تكون ضمنه قيمة النفاذية نصف قيمتها العظمى على األقل، وكلما قل 

 (.nm 50-20وح عرض الحزمة بين )عرض الحزمة المؤثر ازدادت كفاءة المرشح ويترا
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 *ويوجد نوعان من المرشحات:

مرشحات امتصاص وهي عبارة عن زجاج ملون تستخدم الختيار االطوال الموجية في المنطقة -1

المرئية وتصنع من قطع زجاجية ملونة توضع فيها صبغة عالقة من الجالتين. تكون كقائتها اقل 

من الطاقة الساقطة عليها أي انها تمتص جزءا من  %35من مرشحات التداخل حيث انها تمرر 

 (.nm 250-20االشعة المطلوبة ولها عرض حزمة مؤثر يتراوح )

مرشحات التداخل: وهي أكثر تطور من مرشحات االمتصاص وتعتمد في عملها على مبدأ -2

لثالثة وتستخدم في المناطق ا 10nmالتداخالت البصرية. وبإمكانها قياس عرض حزمة تصل الى 

المرئية وما فوق البنفسجية وما تحت الحمراء. وتصنع من صحفتين من مادة معدنية وتطلى بهما 

من الداخل ثم تغطى طبقة الفضة بمادة عازلة مثل فلوريد الكالسيوم او المغنسيوم وتحصر هذه 

 االفالم الثالثة بين صفيحتين من الزجاج. 

عدم حساسيتها لكثير من االمتصاصات ألنها تعزل *بشكل عام من مساوئ استخدام المرشحات هو 

حزمة عريضة نسبيا وبالتالي ال يمكن إيجاد منحي حقيقي لالمتصاص وعندئذ عدم انطباق لقانون 

 بيير الن االمتصاص الظاهري ال يتغير مع التركيز فقط وانما يتغير من جهاز الى جهاز.

 MonoChromatorموحد اللون 

عزل حزم مختارة ذات اطوال موجية محددة ويتم التحكم في ذلك بصورة  وهو أداة يمكن بواسطتها

 يدوية او اوتوماتيكية. وبصورة عامة أي موحد لوني يتكون من:

 لدخول االشعاع من المصدر شق-1

 عدسة او مرآة لتسديد االشعة-2

 وسيلة لتفريق االشعة وهي اما موشور او محزز-3
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 عدسة لتركيز البؤري-4

 االشعاعشق لخروج -5

 *يوجد نوعان من الموحدات اللوني:

: وهو أداة تقوم بفصل االشعاع الى حزم ضيقة جدا ذات اطوال موجية محددة Prismالموشور-أ

ويوصف الموشور بانه ذو تفريق  وتكون خارجة بزوايا مختلفة ويصنع الموشور من مواد شفافة.

 على أعظمها. dϴ/dʎعالي للحزم الموجية حينما تكون قيمة تشتته الزاوي 

dϴ/dʎ= dϴ/dη x dη /dʎ 

dϴ/dηالتغير في زاوية االنحراف بالنسبة لمعامل االنكسار = 

 

 

*وتصنع المواشير المستخدمة في المنطقة ما فوق البنفسجية من مادة السليكا اما في المنطقة المرئية 

 CsBrو NaClو KBrوما تحت الحمراء القريبة فتصنع من الزجاج اما الموشور المصنوع من 

 فيكون مالئم للمنطقة ما تحت الحمراء.

درجة والمعروف بموشور  060*كما ان هناك وضعيتان لنصب الموشور هما موشور ذي زاوية 

كورنو والذي يتألف من نصفي من ملصوقين من الكوارتز األول ميامن )فعالية البصرية +( 

 ( ان فائدة لصق النصفين معا الستبعاد استقطاب االشعة. -واألخر مياسر)

ويعرف بموشور ليترو والذي يكون جداره الخلفي  030اما الوضعية الثاني للموشور هو ذي زاوية 

 لى شكل مرآة مطلية باأللمنيوم ع
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 *للمواشير مساوئ منها:

 تأثر درجة التشتت بتغير االطوال الموجية-1

تأثر مادة صنع الموشور باإلشعاع المار عليه. اذ تبين ان مادة الموشور قد تمتص بعض -2

 االشعاع.

 كفاءة عملهاتتاثر مادة الموشور بالعوامل الجوية )درجة الحرارة وبخار الماء( مما يضعف -3

 Gratingالمحزز-ب

 

عدد كبير من االخاديد المستقيمة والمتوازية على سطح صقيل  هو عبارة عن لوح شفاف يتكون من

( من المحزز mm 1ويتطلب المحزز في صنعه مهارة ودقة عالية وهو غالي الثمن ويحتوي )

( بينما في المنطقة أخدود 2000-6000 المستخدم في المكنطقة المرئية وما فوق البنفسجية على )

 (mm 1اخدود( في ) 20-30ماتحت الحمراء على )

 *يوجد نوعان من المحززات هما:

محزز نفاذ: حيث نفاذا لالشعة الساقطة علية وتكون االخاديد فيه محفورة على سطح زجاجي -1

 اواي مادة أخرى تسمح بنفاذ االشعاع.

من المحزز النفاذي حيث ينعكس االشعاع الساقط محزز انعكاس: وهو اكثر شيوعا في االستخدام -2

 عليةويصنع هذا المحزز بتحزيز سطح معدن لماع او فلم رقيق من االلمنيوم.

** يتفرق الشعاع الساقط على أي من االخاديد في المحزز وينتشر بزوايا واتجاهات مختلفة ويعبر 

 عنها رياضيا:
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nرتبة االشعاع وهو عدد صحيح= ʎ  الطول الموجي= dالمسافة بين اخدودين= 

i=زاوية سقوط االشعاع  ϴزاوية انكسار االشعاع= 

( حينما يكون زوايتا السقوط لالشعاع وزاوية االنكسار على جانب -*وتستعمل اإلشارة السالبة )

 واحد من العمود

 nʎ=d sin ϴ  *وعندما تكون زاوية السقوط )( فعندها تكون

 

 *فوائد المحزز 

 التشتت يكون ثابت مع الطول الموجي -1

 dيمكن الحصول على اعلى درجة تفريق في المحزز باختيار قيمة -2

اليعتمد التفريق بواسطة المحزز على مادة صنعه كما في الموشور وانما يعتمد على شكله -3

 الهندسي.

 باستخدام المحززات العاكسة ليس هناك فقدان في االشعاع-4

 اقل تأثر بدرجة الحراة وبخار الماء.تكون المحززات -5

 قدرة المحزز على الفصل:

 

R قدرة المحزز على الفصل=  -ʎمعدل الطول الموجي للطولين الموجيين المفصولين= 
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ʎ   الفرق بين الطولين الموجيين= n رتبة االشعاع= Nالعد الكلي لالخاديد= 

 


