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  -:تدرس منطقة االشعة تحت الحمراء منفصلة عن المنطقة الفوق بنفسجية والمرئية لسببين هما 

اختالف العدسات المستعملة في في كلتا الحالتين حيث تتوفر اجهزة تدمج الطيف المرئي والفوق  -1
 بنفسجي بينما ال توفر اجهزة تدمج المناطق الثالثة 

 

ميكانيكية امتصاص االشعة تحت الحمراء تختلف عن امتصاص االشعة فوق البنفسجية والمرئية  -2    
حيث انها تسبب حركات اهتزازية ودورانية فقط في منطقة االشعة تحت الحمراء وان هذه 

الحركات تؤدي الى تغيير في استقطاب الجزيئات وهذا يعني ان جميع الجزيئات المستقطبة لها 
عدا الجزئيات المتناظرة مثل الهيدروجين . القابلية على امتصاص االشعة تحت الحمراء 

.  واالوكسجين والنيتروجين   

 

 المتطلبات الالزمة المتصاص االشعة تحت الحمراء   

يجب ان يكون تردد االهتزاز الطبيعي مساوي لتردد االشعة الممتصة  -1  

( ثابت بالنك * التردد = الطاقة )يجب ان يكون تردد االهتزاز معبراً عنه بالقانون    -2   

أي تغير في االهتزاز يجب ان يكون مصحوباً بتغير في االستقطاب  -3  

ان يكون هنالك تناسب طردي بين شدة امتصاص االشعة مع مربع سرعة التغير في االستقطاب    -4  



 
The term "infra red" covers the range of the electromagnetic 

spectrum between 0.78 and 1000 mm. In the context of infra red 

spectroscopy, wavelength is measured in "wave numbers", which 

have the units cm-1.  

Wave number = 1 / wavelength in centimeters 

It is useful to divide the infra red region into three sections;  

near, mid and far infra red;  

Region      Wavelength range (mm)       Wave number range (cm-1) 

Near                 0.78 - 2.5                                  12800 – 4000 

Middle               2.5 – 50                                     4000 – 200 

Far                     50 -1000                                      200 – 10 

The most useful I.R. region lies between 4000 – 670 cm-1.  

 

 

 



  .هنالك نوعين مهمين من الحركات او االهتزازات للجزيئة وهما ,

( تغير طول االصرة ) وهي تسبب تمدد او تقلص االصرة التي تربط الذرتين ( : المط ) التمدد  -1   

 

 



تغير زاوية االصرة التي تربط الذرتين : االنحناء  -2  

 

 



 : هنالك ثالثة متطلبات رئيسية يجب معرفتها او التأكد منها قبل الشروع في تشخيص المخطط الطيفي هي 

 

 ان يكون المخطط الطيفي مفصالً وواضحاً  -1

 ان يكون المخطط الطيفي ناتجاً من مركب عالي النقاوة  -2

 ان يتم معايرة الجهاز بدقة بحث ينتج عنه خطوط امتصاصية واضحة كل حسب طول الموجة الخاص به  -3

 

تستخدم مادة البولي ستايرين وهي زيت بارافيني لمعايرة الجهاز وذلك لثباتية خطوطها الطيفية مع موجات امتصاصها 
 .  المعلومة 

 

 .  تنحصر معظم الدراسات في تشخيص المركبات العضوية وذلك الحتوائها على االواصر التساهمية 

 

  -: IRاستعماالت طريقة 

 التقدير النوعي للمركبات التساهمية  -1

 التقدير الكمي من خالل تطبيق قانون بير المبيرت  -2



مصدر االشعة   -1  

 يعتمد مصدر االشعة المستخدم على المنطقة المستخدمة للتحليل 

مصباح التنكستن  –تحت الحمراء القريبة  -1  

مسخن النكروم  -شعيرة نرنست المتوهجة   -متوهج كلوبار   –تحت الحمراء المتوسطة  -2  

قوس الضغط العالي للزئبق  –تحت الحمراء البعيدة  -3  

 

المونوكروميتر  -2  

يجب ان يصنع من مادة تسمح بمرور االشعة تحت الحمراء أي التمتص االشعة تحت الحمراء ولهذا السبب 

يستبعد الزجاج والكوارتز في صناعة مونوكروميتر منطقة االشعة تحت الحمراء ويمكن استخدام 

: االمالح المعدنية في صناعة هذه االنواع من المونوكرميترات وانواعه   

موشور بروميد البوتاسيوم  وبروميد السيزيوم  -1  

موشور فلوريد الكالسيوم  -2  

موشور كلوريد الصوديوم  -3  

 

انها تذوب في الماء ويصبح سطحها خشن ومتأكل  وتتأثر بالرطوبة وتتطلب درجات حرارية  -:مشاكلها 

. مناسبة باستمرار وظروف مختبرية مكيفة دائماً   

لقلة كفاءة المواشير اصبح استخدام المحززات المصنوعة من االلمنيوم اكثر انتشاراً : محزز الحيود  -4  

 

 



الفتحات او المخارم  -3  

 

  -:وحدة التحسس او المكشاف  -4

تقيس مقدار الحرارة المتولدة من االشعة الساقطة عليها 
: وانواعها هي   

قطعة معدنية رقيقة ترتفع حرارتها عند  -:البولوميتر  -1
سقوط االشعة عليها ونتيجة لذلك تتغير المقاوة 

. الكهربائية ويقاس مقدار هذا التغير   

 

سلكين معدنيين احدهما ثابت  -:المزدوجة الحرارية  -2
الحرارة يسمى الطرف البارد واألخر متغير الحرارة يسمى 
الطرف الساخن يلحم الطرفين فعند سقوط اشعة على الطرف 
الحار ترتفع درجة حرارته ويقاس الفرق في الحرارة بين 

 طرفي السلك الذي يتناسب مع كمية االشعاع الساقط  



 كلوريد او البوتاسيوم بروميدتستخدم خلية من  -:النماذج الغازية  -1

 الى اليحتاجالغازي  النوذج. سم  30 – 10الصوديوم طولها 

 .  تحضيرات عدا انتزاع الرطوبة منه 

 

 كلوريد او البوتاسيوم بروميدتستخدم خلية من  -:النماذج السائلة  -2

هنا يجب . الصوديوم يوضع فيها السائل ثم يؤخذ المخطط الطيفي له 

 اخذ المذيب المستخدم بنظر االعتبار 

 



 هنالك ثالثة طرق لتحضير النموذج الصلب 

ملغم من النموذج ويطحن ناعماً بواسطة الهاون ويضاف  5-2يؤخذ أ-

 بارافينيوهو زيت  النجولقطرات من سائل كثيف يسمى  5-4له 

تصلح . يمزج جيدا ثم يفرش بشكل طبقة رقيقة في خلية الجهاز 

 للتقديرات النوعية فقط 

يذوب النموذج في مذيب معين ثم يوضع في خلية ثم يبخر المذيب   ب-

 تصلح للتقديرات النوعية فقط  . ويؤخذ المخطط الطيفي له

ملغم من  100ملغم من النموذج المطحون مع  1يمزج حوالي  ت-

المجفف ثم يضغط المزيج بالمكبس تحت ضغط  البوتاسيوم بروميد

ملم ثم  2-1سم وسمكه  1عالي جداً لنحصل على قرص صغير قطره 

 تأخذ القراءة بالجهاز 

 



 وااللدهايدات والكحوالت االلكاناتالعضوية مثل  الكيمياويةتشخيص المركبات 

 .   االغذيةالخ واغلبها موجودة في .... واالمينات والكيتونات

 االغذيةتشخيص المركبات التي تشترك في تكوين النكهة في  

 االغلفةفي الصناعة ومعرفة تركيبها كمواد  المتبلمرةتشخيص المركبات 

   االغذيةالمستخدمة في حفظ 

 تشخيص ملوثات الهواء 

 المستخدمة الصناعة عموماً وصناعة  االوليةتشخيص الملوثات في المواد

 خصوصاً   االغذية

  االغذيةتستعمل كأداة في السيطرة على النوعية في الصناعة وخاصةً صناعة   

  تحت الحمراء المنعكسة في تقدير الرطوبة ولبروتين  اشعةتستعمل

 . المختلفة  االغذيةوالدهون في  والكاربوهيدريت



 What an infra-red spectrum looks like 

 A graph is produced showing how the percentage transmittance varies 
with the frequency of the infra-red radiation  





McGraw-Hill Encyclopedia of Science & 
Technology, 10th Edition, Volume 9 (I-

LEV),page.190  

 

The Infracord double-beam 
spectrophotometer". Clinical Science. 16 (2). 1957 

 

 


