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Promieniowanie podczerwone

Promieniowanie podczerwone (ang. infrared – IR) obejmuje zakres 

promieniowania elektromagnetycznego pomiędzy promieniowaniem 

widzialnym a mikrofalowym.

Promieniowanie IR można podzielić na:

� podczerwień bliską (ang. near infrared – NIR); 

� podczerwień podstawową, właściwą (ang. mid infrared – MIR);

� podczerwień daleką (ang. far infrared – FIR).
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Promieniowanie podczerwone

Nazwa
Liczba falowa

v [cm-1]
Długość fali
λ [µm]

near infrared – NIR 12500 – 4000 0,8 – 2,5

mid infrared – MIR 4000 – 400 2,5 – 25

far infrared – FIR 400 – 20 25 – 500



Spektroskopia w podczerwieni

• Jest obecnie jedną z najważniejszych technik analitycznych.

• Spektrometry podczerwieni były dostępne na rynku już od 

1940 r. W tym czasie spektrometry były wyposażone w 

pryzmaty.

• Właściwy rozwój tej metody nastąpił w połowie lat 50-tych, 

kiedy to pryzmaty zastąpiono przez siatki dyfrakcyjne.

• Jednak najbardziej znaczące postępy w spektroskopii w 

podczerwieni nastąpiły z momentem wprowadzenia 

spektrometrów z transformacją Fouriera w latach 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku.



Transformacja Fouriera

• Istotą spektroskopii w bliskiej podczerwieni z 

transformacją Fouriera jest interferencja wiązek 

promieniowania.

Prowadzi to do powstania interferogramu, który jest 

następnie przekształcany za pomocą transformacji 

Fouriera w widmo podczerwieni.



Interferogram

• Podczas ciągłego przesuwania się lustra skanującego 
następuje zapis promieniowania i nosi on nazwę
interferogramu.

Jest on funkcją różnicy długości drogi optycznej (∆x) wiązek  
A i B w interferometrze, czyli jest widmem w domenie długości.

• Natomiast widmo IR przedstawia zależność pochłanianej 
energii od częstości (w cm-1) promieniowania, jest więc 
widmem zapisanym w domenie częstości.

• Transformacja Fouriera, przeprowadzana za pomocą
komputera, umożliwia zamianę tych domen funkcji i uzyskanie
zależności energii wiązki od częstości promieniowania.



Widmo w podczerwieni

• Widmo w podczerwieni jest charakterystyczne dla 
całej cząsteczki.

• Stosunkowo wąskie zakresy częstości (liczb 
falowych v) są odpowiednie dla określonych grup 
atomów bez względu na budowę reszty cząsteczki.

• Dzięki temu spektroskopia w podczerwieni jest 
wykorzystywana do identyfikacji grup funkcyjnych i 
związków.



Widmo w podczerwieni



Rejestracja widm refleksyjnych



Rejestracja widm transmisyjnych



� Zastosowanie spektrometrii w bliskiej 

podczerwieni FT-NIR do rozróżniania 

cukrów.



Analiza jakościowa widm refleksyjnych
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Nazwa grupy Kod Ilość widm WR

Buraczane cukry białe BWS 182

Buraczane cukry surowe BRS 9

Trzcinowe cukry białe CWS 53

Trzcinowe cukry surowe CRS 406

Trzcinowe cukry złote CGS 33

Trzcinowe cukry brązowe CBS 56



Ekran programu TQ Analyst



Zastosowanie widm refleksyjnych FT-NIR
do identyfikacji pochodzenia cukru białego



Zastosowanie widm refleksyjnych FT-NIR
do identyfikacji pochodzenia cukru białego

Wynik analizy jakościowej na podstawie I pochodnej widm refleksyjnych



Zastosowanie widm refleksyjnych FT-NIR
do identyfikacji pochodzenia cukru białego

Wynik analizy jakościowej na podstawie II pochodnej widm refleksyjnych



Podsumowanie widm refleksyjnych cukrów 
białych

• Analiza Distance match segreguje widma do 
odpowiednich grup.

• Wykazano, że widma refleksyjne kryształów cukrów 

białych słabo nadają się do identyfikacji 
pochodzenia cukru (aż 34% widm zostało źle 

skategoryzowanych).

• Przeprowadzenie widm w ich I i II pochodną dało 

dużo gorsze rezultaty (odpowiednio 68 i 67,5% 

standardów było źle sklasyfikowanych).



Analiza jakościowa widm transmisyjnych
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Nazwa grupy Kod Ilość widm WT

Buraczane cukry białe BWS 68

Trzcinowe cukry białe CWS 41

Trzcinowe cukry surowe CRS 65

Trzcinowe cukry złote CGS 23

Trzcinowe cukry brązowe CBS 59



Identyfikacja pochodzenia cukrów na podstawie widm 
transmisyjnych sączonych roztworów cukrów



Identyfikacja pochodzenia cukrów na podstawie widm 
transmisyjnych sączonych roztworów cukrów,
po zastosowaniu I pochodnej widm



Identyfikacja pochodzenia cukrów na podstawie widm 
transmisyjnych sączonych roztworów cukrów,
po zastosowaniu II pochodnej widm



Identyfikacja pochodzenia cukrów na podstawie widm 
transmisyjnych niesączonych roztworów cukrów



Identyfikacja pochodzenia cukrów na podstawie widm 
transmisyjnych niesączonych roztworów cukrów,
po zastosowaniu I pochodnej widm



Identyfikacja pochodzenia cukrów na podstawie widm 
transmisyjnych niesączonych roztworów cukrów,
po zastosowaniu II pochodnej widm



Podsumowanie

� Procentowa klasyfikacja widm do odpowiednich 
grup przedstawia się lepiej w przypadku 
korzystania z widm transmisyjnych 

� 82% - bez pochodnej, 

� 89% - I pochodna, 96% - II pochodna, 

� aniżeli widm refleksyjnych

� bez pochodnej 77%,

� I pochodna 32 % i II pochodna 32,5%.



Podsumowanie

• Klasyfikacja widm transmisyjnych FT-NIR

roztworów cukrów białych do odpowiednich 
grup (trzcinowych lub buraczanych) 
procentowo lepiej się przedstawia w 
przypadku korzystania z widm 
transmisyjnych roztworów sączonych

– (89 % - I pochodna, 96 % - II pochodna),

• niż roztworów niesączonych

– (I pochodna 81 % i II pochodna 77 %).



Podsumowanie

• Do rozróżniania pochodzenia cukrów 
białych najlepiej nadaje się Analiza 
Distance match oparta na klasyfikacji 
cukrów białych na podstawie widm 
transmisyjnych sączonych roztworów 
cukrów, po zastosowaniu II pochodnej 
widm. 

• Dobrze sklasyfikowano aż 96 % 
standardów.


