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A fény jellemzői 
 

• Az elektromágneses sugárzás (fény) 

jellemzésére a hullámhosszt (l), a frekvenciát 

(n) vagy a hullámszámot (   ) használjuk.  

 

 

• ahol c a fény terjedési sebessége vákuumban, n 

a közeg törésmutatója és (   ) pedig a 

hullámszám (1 m-re eső hullámok száma).  
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A fotonok energiája 
• A fény fotonokból áll, aminek az energiája 

egyenesen arányos a sugárzás frekvenciájával:  

 

 

• A spektroszkópiai mérések során detektált fény 
(fotonok) energiája a vizsgált atom vagy 
molekula minőségére ad információt, míg az 
időegység alatt bekövetkező intenzitás-változás 
a koncentrációtól függ, így a kvantitatív 
meghatározás alapja. 
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A használt sugárzás hullámhossza 

szerinti osztályozás  
– A 0,01-10 nm-es (röntgen) sugárzást alkalmazó X-ray 

technikával a belső elektronátmenetek gerjesztődnek. 

– A távoli ultraibolya-tartomány (FUV 10-180 nm) a 

külső elektronátmeneteket gerjeszti. 

– Az UV-VIS meghatározás (UV:180-350 nm, látható 

fény: 350-780 nm) az elektronátmenetek, rezgési és 

forgási átmenetek gerjesztésén alapul. 

– Infravörös sugárzás IR- (1-30 mm) a rezgési és 

forgási átmenetekre van hatással. 

– A távoli infravörös FIR- (30-300 mm) pedig csak a 

forgási átmenetekre hat.  
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Az optikai spektroszkópia és 

alapjelenségei 
• Az UV-VIS fotometriával végzett mérést optikai 

spektroszkópiainak nevezzük.  

• Az optikai spektroszkópia alapjelenségei:  
– emisszió,  

– kemilumineszcencia,  

– reflexió,  

– fénytörés,  

– optikai forgatás,  

– fényszórás,  

– abszorpció,  

– fotolumineszcencia.  
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Gerjesztési módok 
• Az ultrai-bolya és látható sugárzás hatására a σ, π és a 

nemkötőpályáról a σ*, π* lazítópályára történik a 
gerjesztés.  

• A σ-σ* átmenetek a telített szénhidrogénekre jellemzőek, 
ezek gerjesztésére a távoli IR sugarak képesek.  

• A π-π* átmenetek gerjesztéséhez elegendő a kisebb 
energiájú UV-VIS sugárzás, ez az átmenet a telítetlen 
szénhidrogénekre jellemző.  

• Az n- π* átmenetek a heteroatomot és kettős kötést is 
tartalmazó vegyületek jellemzője.  

• Az n-σ* átmenetek a heteroatomot tartalmazó telített 
molekulákra jellemző, kb. 200 nm körül.  



8 

A fényelnyelésért felelős csoportok 

• A fényelnyelésért a kromofor csoportok 
felelősek, míg az auxokróm anyagok 
megváltoztatják az anyag fényelnyelését, 
anélkül, hogy maguk elnyelnének.  

• Auxokrómok fajtái:  

– hipszokróm (balra),  

– batokróm (jobbra)  

– hiperkróm (felfelé) és  

– hipokróm (lefelé)  
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A vizsgált komponensre jellemző 

hullámhossz-elnyelés 
• Az abszorbancia, transzmittancia spektrumok az adott 

komponensre jellemző hullámhossz-elnyelés alakulását 
mutatják és a minőségi meghatározás eszközei. A 
minőségi mérésekhez használandó hullámhosszt is az 
abszorbancia spektrumból nyerjük, azt a helyet kell 
kiválasztani, amelyen a legnagyobb az elnyelés, ugyanis 
ekkor kapjuk a legnagyobb koncentráció-válaszjel 
meredekséget (érzékenység).  

• Többkomponensű minták esetén szerencsés az 
abszorbanciák additivitásának törvényszerűsége. Tehát 
minimum annyi hullámhosszon kell mérni, ahány 
komponenst sejtünk a mintában  
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Abszorbanciák additivitása 

http://www.sci.u-szeged.hu/inorg/AnalKemEa_UVVISfluo.pdf 
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Lambert-Beer törvény 

• A mennyiségi meghatározás alapja a Lambert-
Beer törvény, amely kapcsolatot teremt egy 
minta komponenseinek koncentrációi és az azon 
átbocsátott fény intenzitáscsökkenése között: 

  

 

• ahol az intenzitáscsökkenés kifejezésére az A 
abszorbanciát, vagy a T transzmittanciát 
használjuk. l a vizsgált anyag rétegvastagsága, 
c a koncentráció, ε pedig a moláris abszorpciós 
koefficiens.  
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Kérdések a leckéhez 

• A fény fontosabb jellemzői 

• Használt hullámhosszok szerinti osztályozás 

• Gerjesztési módok, és a fényelnyelés mérése 
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Optikai módszerek, spektroszkópia 

II. 
79. Lecke 
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Eltérések a Lambert-Beer 

törvénytől  

• Kémiai okok:  
– Töményebb oldatok esetén az abszorpciós koefficiens nem 

független a koncentrációtól, mert az oldat törésmutatója 
növekszik koncentrációval.  

– A koncentrációnövekedés következtében csökken a molekula 
körüli szolvátréteg átmérője.  

– Az oldatban disszociációra képes komponens, gyenge sav,vagy 
izobesztikus pont van: ahol az abszorpciós koefficiens nem függ 
a pH-tól.  

• Fizikai okok:  
– hőmérséklet ingadozása,  

– fényforrás intenzitásának váltakozása,  

– fényforrás monokromatikussága nem elég jó stb.  
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A módszerrel vizsgálható anyagok szerinti 

osztályozás 

– Atomspektroszkópia: X-ray, FUV. 

– Molekulaspektroszkópia: UV-VIS, IR, FIR, 

NIR. 

Lehetséges elektronátmenetek 
http://www.sci.u-szeged.hu/inorg/AnalKemEa_UVVISfluo.pdf 
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Az elektromágneses sugárzás abszorpciója 

(elnyelődése) 
A minta a rajta áthaladó sugárzás meghatározott frekvenciájú komponenseinek 

  intenzitását csökkenti 

Adott hullámhosszú fotonok elnyelődnek.   

A gerjesztés során az elnyelt foton energiája = alapállapot – gerjesztett állapot 

energiája 
 

Közegtől és a hullámhossztól függően atomokat vagy molekulákat gerjeszthetünk. 

 

M  +  h ·    →  M* 
 

Relaxáció: a gerjesztett állapot rövid ideig áll fenn (10-6 - 10-9 sec). A   

  gerjesztett részecske hamarosan visszatér az alapállapotba (relaxál), a felvett 

energiát pedig valamilyen formában leadja (hő, ütközések vagy EMS sugárzás).  
 

M*  →  M + hő 
 

Abszorpciós színkép (spektrum): a sugárzás elnyelődésének mértéke a  

  hullámhossz függvényében  
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Fényemisszión alapuló módszerek 

 
AES (atomemissziós spektroszkópia) 

- Atomizáció (gőzállapotba hozás és atomokra bontás) 

  - Lángban (1700 – 3200 oC) 

  - Elektromos ívben, szikrában (4 – 5000 oC) 

  - Plazmában (6 – 8000 oC) 

Elektromos ív- és szikragerjesztés 
- Ívgerjesztés (egyenáramú): komponensek eltérő 

  sebességű párolgása. Instabil térben és időben. 

  Gyors, tájékoztató jellegű minőségi analízisre. 

 

- Szikragerjesztés (váltóáramú): Nincs szelektív 

  párolgás. Térben stabilabb mint az elektromos ív. 

  Átlagosnál alacsonyabb hőmérséklet, ezért kisebb 

  gerjesztési hatásfok, alacsony kimutatási képesség. 

   

- Fémek, ötvözetek (a), porok (b) oldatok (c) vizsgá- 

  lata. Elsősorban kvalitatív analízis. Egyszerű, gyors. 
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Fényemisszión alapuló módszerek: 

 

AES (atomemissziós spektroszkópia) 

Induktív csatolású plazmaégő (ICP) 
- Az optikai emissziós spektroszkópia legfontosabb  

  fényforrása. 

- 3 koncentrikus kvarccső. Plazmagáz, minta, hűtőgáz. 

- Indukció: 27 MHz, 2 kW teljesítményközlés 

- Plazma: 7-10000 K hőmérséklet. 

 

Előnyei: 

- Minta hosszú idegig tartózkodik az emissziós zónában. 

- Nagy mértékű atomizáció,emittáló atomok koncentrá- 

  ciója magas. 

- Kalibrációs egyenes linearitása (mennyiségi analízis) 

  több nagyságrenden keresztül biztosítható. 

- Alacsony kimutatási határ 

- Egyszerre több elem gyors és pontos minőségi 

  és mennyiségi meghatározása. 

 

Az induktív csatolású plazmaégő 
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Fényabszorpción alapuló módszerek: 

 

Molekulaspektroszkópiai módszerek 

1. UV-látható (UV-VIS) spektroszkópia 

2. IR (infravörös) spektroszkópia 

3. Raman spektroszkópia 

4. Mössbauer spektroszkópia 

5. Elektronspin rezonancia (ESR) spektroszkópia 

6. Magmágneses rezonancia (NMR) spektroszkópia 
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   Fényabszorpción alapuló módszerek: 

Infravörös (IR) spektroszkópia 
 

- Abszorpció feltétele:  

  1. sugárzás frekvenciája = a molekula rezgési frekvenciája (rezgés amplitúdója  

    megnő) 

  2. az adott rezgés során dipólusmomentum változás következzen be. 

      (dipólusmomentum: két töltés különbségétől és a két töltés központjának távol- 

       ságától függ). 
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A NIR spektroszkópia alapjai 
 

•  A közeli infravörös tartomány 750 – 2500 nm 

• (13 300 – 4000 cm-1) hullámhossz között definiált. 

•  Ebben a tartományban abszorpció a közeli infravörös 

• elnyelések sokkal gyengébb vibrációs, felharmonikus 

• illetve kombinációs rezgéseiből adódik. 

• (10 – 1000 x kisebb moláris abszorptivitás) 

•  A NIR tartományban az abszorpció a C-H, N-H és O-H 

• csoportokból adódik. Ennek következtében a NIR 

• spektroszkópia 

•  a víz, az alkoholok, az aminok és egyéb C-H, N-H vagy/és O-H 

• csoportot tartalmazó anyagok 

• rutin analitikai meghatározására lehet használni. 
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Az IR sugárzás tartományai (30-15000 cm-1): 
 

1. A távoli infravörös tartomány (FIR = Far Infrared, 10 – 300 cm-1): nehézatomok 

vegyérték- és deformációs rezgései, torziós rezgések, kristályrács rezgései, némely 

forgási átmenet. 

  

2. Analitikai infravörös tartomány (300 – 4000 cm-1): vegyérték és deformációs rezgések 

tartománya.  

2.1 Ujjlenyomat tartomány (deformációs rezgések) (300 – 1500 cm-1): adott vegyületre 

jellemző és egyedi.  

2.2 Vegyértékrezgések tartománya (1500 – 4000 cm-1): Jellegzetes csoportok rezgései 

találhatók meg itt. Ez a tartomány így nem a vegyületre, hanem a bennük található 

csoportokra karakterisztikus.  

 

3. A közeli infravörös tartomány (NIR = Near Infrared, 4000 – 12 500 cm-1): ebben a 

tartományban főképp a felhangok és a kombinációs sávok jelennek meg.  

 

   Fényabszorpción alapuló módszerek 

Infravörös (IR) spektroszkópia 
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A NIR spektroszkóp részei 

 
• Optikai rendszer 

–  Sugárforrás (pl. tungsten-halogén lámpa) 

–  hullámhossz váltó (prizma, rács, szűrő) 

–  detektorok (hűtött PbS, germánium, szilikon) 

–  integráló gömb a reflektanciamérésekhez 

–  minta határfelület 

–  cella tartó 

–  száloptika in situ mérésekhez 

•  Számítógép (spektrális adatok 

feldolgozásához) 
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   Fényabszorpción alapuló módszerek: 

Infravörös (IR) spektroszkópia alkalmazásai 

 

- Vegyület azonosítása spektrumkönyvtárak alapján (ujjlenyomat spektrum     

   segítségével). 

- Minőségi azonosítás, szerkezet meghatározás. 

- Mennyiségi meghatározás szilárd és gázfázisú mintából. 

- Légszennyezés mérés (szerves gőzők, akár 1 ppm nagyságrendben). 

- Teljes funkciós csoport analízis. 

- IR spektrométer + mikroszkóp (pl. szövetek vizsgálata, törvényszéki analitika). 

- Biomolekulák (pl. fehérjék) másodlagos szerkezetének vizsgálata. 

- Ipari alkalmazások: műanyagok azonosítása, faanyagok fizikai/kémiai  

 paramétereinek vizsgálata. 
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Kérdések a leckéhez 

• A módszerrel vizsgálható anyagok szerinti 

osztályozás 

• Fény emisszión és abszorpción alapuló 

módszerek 

• A NIR spektroszkópia alapjai 
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