
 د.طراد الحجي         Spectrophotometer الضوئي فمقياس الطي

يقيس الطاقة المتشععة) الفوتونات( في مجاالت مؤكدة من االشعاع : Photometryمقياس الفوتونات

 .electromagnetic radiationالكترومغناطيسي

 Visible light جهاز يقيس الطاقة المتشععة في منطقة مرئية ) الطيف الضوئي( :Colorimeterمقياس اللون

 .filtersويعتمد غالبا على المراشح الضوئية 

 جهاز يقيس الطاقة المتشععة في مجال واسع من الطيف: Spectrophotometerمقياس الطيف الضوئي

ول الموجة ومنطقة األشعة تحت الحمراء متضمنة الطيف الضوئي ومنطقة االشعة فوق البنفسجية القصيرة ط

 . Prismsطويلة طول الموجة , ويعتمد بشكل رئيسي على المواشير

,  solutionلضوء محدد يجتاز محلوال الضوئية على انقاص الكثافة  مبدأ عمل مقياس الطيف الضوئييقوم 

 .يتناسب طردا مع تركيز المادة في المحلول أو االضعاف هذا االنقاص

 Beer,s Lawبييرقانون 

 و  يتناسب طردا مع تركيز المادة في المحلول لمادة ما  Absorptionالضوئي  االمتصاص

 تختلف بشكل عكسي ولوغارتميا مع التركيز Transmissionالنفوذية

.  A=K X C X L:  A= Absorption, K=constant, 

C= concentration   , L=Length of light path 

 Trabsmitted(I)من خالل المحلول  نفذ الذي( Io)الساقط الضوء من ي جزءه:Transmissionالنفوذية

 :ويعبر عنه بالتالي

              Transmitted light (I) 

T=         ————————      x100 

             Incident light (Io) 

 ولالضوء الساقط على المحل (Io)الضوء النافذ , و  (I)حيث

( optical density) الكثافة البصريةabsorptionالعالقة بين تركيز المادة في محلول ما او االمتصاصية 

 كاالتي: Transmissionوالنفوذية

A= - LogT= Log(I\T)= Log(100\T%)=Log100-LogT%=2-LogT%  

 



 :وصف أجزاء مقياس الطيف الضوئي 

, بينما لمبة الهالوجين (nm 750-380)ين تصدر الضوء في المنطقة المرئيةمصدر الضوء: لمبة تنغست -1

 (nm 340)تستعمل لتعطي أشعة فوق بنفسجية

 . monochromator:لضبط شدة الضوء المنبعث من المصدر والساقط على دخول   Slitممر-2

بعاد اطوال :جهاز لعزل طول الموجة المرغوب بها من الضوء واستmonochromatorوحد الضوءم -3

 الموجات االخرى ,وهذا الجهاز يمكن ان يكون مرشحة او موشور .

 خروج: لعزل شعاع ضيق من الضوء وتحسين نقاوته . Slitممر -4

انبوب او مكعب لوضع المحلول المراد قياس كثافته الضوئية ويجب ان تكون مواصفات الكوفيت  :Cuvetteكوفيت: -5

من سماكة ونقاوة واحدة في كل قياس) ناصع ,عينة, عياري ( وهو مصنوع من الزجاج عند العمل في المجال المرئي 

 ويجب ان يكون من الكوارك عند العمل في مجال االشعة فوق البنفسجية 

 

: تقلب الطاقة الضوئية الى طاقة الكترونية,حيث الضوء الساقط على انصاف Photocellالخلية الضوئية: -6

)سيلينيوم( تسبب تدفق االلكترونات  وتولد قوة حركة الكترونية والتي تظهر على شاشة نواقل حساسة للضوء 

 قراءة للقياس .

ربما على شكل مؤشر او شاشة ديجيتال  او معالج دقيق يربط  : مقياس Readout deviceجهاز القراءة -7

 بين قراءة انبوب االختبار والناصع والعياري ويعطي تركيز المادة بشكل مباشر 

 

 



Color observed Name                  Wave length nm  

Not visible                     Short UV             180-320       

Violet                          Long UV             320- 400      

Blue                            Visible              400-440      

Green                         Visible               500-580      

Yellow                        Visible              580-600      

Orange                        

Red                          
Visible              
Visible              

600-620       

620-750       

Not visible               Short infra-red    7750-2000   

 مزجها تعطي الضوء االبيض:: هي ألوان عند .Complementary colorsاأللوان  المتممة

 

 

 

 

 

 

 اللون  البنفسجي مع اللون األخضر يعطي الضوء االبيض

 اللون األصفر مع األزرق  يعطي الضوء االبيض  

 يعطي الضوء األبيض Greenish blueاللون األحمر مع اللون األزرق المخضر

 :تحضير المحاليل والكواشف للقياس 

مصل او بالزما  او غيرها من السوائل البيولوجية  والتي نبحث عن تركيز :  )المجهول (  Sampleالعينة -1

 مادة مجهولة فيها مثل السكر اوغيره  حيث تضاف لها كواشف العمل وتمر بنفس خطوات القياس .

كيزها : محلول يحوي تركيز معلوم من مادة مشابهة للمادة  االمجهولة المراد معرفة ترStandardالعياري-2

 مثال السكر .

: محلول  يحوي كل كواشف العمل  لكن اليحوي العياري او العينة , الغاية منه  تعويض Blankالناصع -3

 الموجودة في كواشف العمل  ويتم تصفير جهاز العمل عليه االلوان غير النوعية 

 :تطبيق قانون بيير لحساب تركيز مادة ما في دم االنسان 

A=K  x C x L 

هذه   concentrationمن قبل محلول ما طردا مع تركيزAbsorptionحيث يتناسب امتصاص الضوء 

 المادة في المحلول .

 

 



 Tللمجهول(A)الكثافة الضوئية              Tتركيز العينة)مجهول(

————————     =————————— 

 Stللعياري (A)الكثافة الضوئية                  Stتركيز العياري

                                    ( A) of T x Conc of St 

         Conc of T=               ——————— 

                                               (  A )ofSt  
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