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Infra Red Spectroscopy 

 مقدمة:

m…… =Å        ( وتنقسم إىل :                                    Å710x1 -Å7000يف املدى )  األشعة حتت احلمراء تقع           

 

 .  .........األشعة حتت احلمراء  -أ

   .………  األشعة حتت احلمراء -ب

 . .…………األشعة حتت احلمراء  -ج
 

 جهاز األشعة حتت احلمراء: -

 

  ( مصدر األشعة:1

  .....وميالزركون)أكاسيد  ؛ و هو عبارة عن خليطNernst glowerها .......... ..............هناك العديد من املصادر وأبسط                   

 وزانً(.  Er 3% .............،  %7  ........يوم، األيتي  90%
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ــــــعمخل من اضليط   ي  أي                       ــــــي   ؛ مم2,5-1، و طره  مم50-20طوله سطواين يبلغ ـ ــــــسخ  ـ  ؛ فينبعثم    1800ن الق ي  كهرابئياً حىت ـ

 .  طيف مستمر من األشعة ........... ..................
 

 ......................  و ................................................... :مصباح نرينست مميزات -                     

 .............................................................  .............................. عيوب مصباح نرينست: -                     

 :) موحد طول املوجة( احمللل (2

 . . ............................وتكمن أمهيته يف.....................................                                      

 وعادة مانستخدم ........ املصنوع من .......... .......... أو ............. أو .................... .

 
 

 وينقسم إىل  سمني :  املقدر: (3

من رابطة التكافؤ  وهي تعتمد على أتثي التوصيخل ......... الداخلي الناتج عن انتقال إلكرتوانت:  مقدرات الكم -أ

 إىل رابطة ......... يف املستقبِـخل من أشباه املوصالت )منطقة حتت محراء ........(.
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ينتج عن األشعة السا طة على هذه املقدرات أتثي ...........، هذا التأثي يقوم بتغيي بعض    : مقدرات حرارية -ب

 اضواص الفيزايئية للمقدر.
 

 : األشعة حتت احلمراءآلية أتثري  -

متتص املركبات األشـــــعة حتت احلمراء عندما يكود تردد اهتزازات روابط هذه اتزئيات .......... لرتدد األشـــــعة                                             

اً فإد اهتزازات جزئيات املركبات السا طة، وإذا اختلف تردد األشعة السا طة على العينة عن تردد اهتزازات املرك  فإد األشعة......... دود تغيي؛ وعموم

 مميزة هلا. اهتزازاتعند درجة حرارة الغرفة......... ، لذا فإد لكخل رابطة ِحـزم )طيفية ( 

 :أنواع االهتزازات -

 . ......... واهتزازات  ......... هناك نوعاد رئيساد لالهتزازات مها اهتزازات       

 

 مواقع حزم الطيف:املؤثر يف حتديد العوامل أهم  -

 .  ........والعال ة بينه وبني العدد املوجي عال ة .... :زايدة الوزد الذري -1                            

 والعال ة بينها وبني العدد املوجي عال ة ............ . وة الرابطة )وطوهلا(:  -2                            

 والعال ة بينه وبني العدد املوجي عال ة ............ ، وذلك: وجود جمموعتني هلما نفس الرتدد و ريبتني من بع هما -3                            

 بسب  ................................................ .  

 ....................................................... .................: .....بني اجملموعات التأثيات الفراغية -4                            

 : ........................................................................................ .عوامخل الوسط  -5                            


