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 :لمبرت على األنظمة ذوات المكونات المتعددة -بٌق قانون بٌرتط

 لإلشعاعلمبرت على المحلول الذي ٌحتوي على اكثر من ماده ممتصه -من الممكن تطبٌق قانون بٌر   

ٌمتصه المزٌج هو ناتج مجموع امتصاص المواد كل على حده  . وان ماٌوجد تأثٌر متبادل بٌنهما شرط ان ال

 :ً محدد كما مبٌن فً الشكل التالًعند طول موج

       

 

( سٌكون له اٌضا y( فان المكون )λ1( فً الطول المجً )xاقصى امتصاص للمكون )حٌث عندما ٌكون 

اص مزٌجهما ص. لذا فان طٌف امت(yللمكون ) ً هذا الطول الموجً وكذلك بالنسبةمقدار من االمتصاص ف

 :ذلك ٌمكن كتابة المعادالت التالٌة. وببساطه مجموع المنحنٌٌن المنفردٌنهو ب
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. ومن خالل الشكل اعاله اصات للمكونات عند طول موجً معٌنثل مجموع االمتصالمعادالت اعاله تم

 ٌمكن كتابة معادلتً االمتصاص عند طولٌن موجٌٌن 

                                                

( ٌمثالن امتصاص AX1,AX2. وان )(λ1,λ2( تمثل االمتصاص للمزٌج عند الطول الموجً )A1,A2حٌث ان )

عند الطولٌن  Y( امتصاص المكون AY1 ,AY2. وان )( على التوالλ1,λ2ًعند الطولٌن الموجٌٌن ) Xالمكون 

عند الطولٌن  X معامال االمتصاص الموالري للمادة (ƐX1,ƐX2. وان )( على التوالλ1,λ2ًالموجٌٌن )

عند الطولٌن  Y( معامال االمتصاص الموالري للمكون ƐY1,ƐY2. وان )( على التوالλ1,λ2ًالموجٌٌن )

 .فً المزٌج على التوالً X,Y( تركٌز المكونان CX,CY( على التوالً . وان )λ1,λ2الموجٌٌن )

( . )اي λ1,λ2امتصاص المزٌج عند )بحل المعادلتٌن آنٌا بعد قٌاس  X,Yلذا ٌمكن اٌجاد تركٌز المكونان 

 .عملٌا ( A1,A2الحصول على قٌم 

فٌتم حسابها من  التً نحتاجها لحل المعادلتٌن (ƐX1,ƐX2 , ƐY1,ƐY2) اما قٌم االمتصاصٌة المولٌة االربعة

 .ركٌز معلوم لكل من مكونات المزٌجلت قٌاسات مستقله تتضمن تعٌٌن طٌف امتصاص

المطلوب حساب . منهما ( والمحلول الثالث هو مزٌجy( و)zلثالثة محالٌل هً ) االمتصاصمثال / تم قٌاس 

واحد سنتمتر من المعلومات المدرجة ( فً المزٌج بفرض استعمال خلٌه امتصاص طولها y( و)zتركٌز )

 :فً الجدول ادناه

   A670 A476 المحلول 

0.7 0.9 0.001 M (Y) 

0.65 0.15 0.O1 M (Z) 

1.65 1.65 (Z + Y) 

 فً الطولٌن الموجٌٌن Y,Zلكل من  Ɛالحل / نقوم بحساب 

AY
475=ƐY

475 bcY   

ƐY
475=

   

       
     

λ1 

λ2 
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ƐY
670=

   

       
     

Ɛz
475=

    

      
    

Ɛz
670=

    

      
    

 وللمزٌج مجهول التراكٌز

1.65= 900*1*CY +15*1*CZ …………… at 475 nm………1 

1.65=200*1*CY + 65*1*CZ  …………..at 670 nm………..2 

 بحل المعادلتٌن أعاله آنٌا

CY=2.45*10-3 M               &    CZ=1.78*10-2 M  

     :Deviation from Lambert – Beer's Lawلمبرت -االنحراف عن قانون بٌر

جب ان تكون خطٌه تمر بنقطة االصل. وعملٌا Cٌو Aاو  bو Aبٌن  وطبقا لقانون بٌر فان رسم العالقة    

ٌمكن  Cمع  Aعالقه خطٌه عند تركٌز ثابت دائما وبدون انحراف . اما فً عالقة bو Aبٌن  وجد ان العالقة

او  االنحراف موجبٌكون بشكل خط مستقٌم وٌمكن أن ٌكون  حدوث انحراف عن قانون بٌر اي ال

 وكما موضح فً الشكل التالً : االنحراف سالب

                                         

( فٌحصل M 0.001التً تزٌد عن ) ناجحا فً المحالٌل المخففة فقط ففً التراكٌز العالٌةٌعتبر قانون بٌر 

عن االمتصاص ٌقل الى حد ٌجعل كل فصٌله  معدل المسافة بٌن الفصائل المسؤلةوسببه هو ان انحراف 

ة وهذا بدوره ٌؤدي الى تغٌٌر قابلٌ ع الشحنة للفصائل االخرى المجاورةمن الفصائل تؤثر فً توزٌ
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فان زٌادة  وكذلك الفصائل على امتصاص االشعاع بطول موجً معٌن وبسبب ذلك ٌحصل االنحراف

 .( تعتمد على معامل االنكسارƐالتركٌز تؤدي الى تغٌر فً معامل االنكسار حٌث ان )

 :ة لالنحراف الىوتصنف العوامل المسبب

 :عوامل كٌمٌائٌة -1

بسبب اما تداخل جزٌئات المذاب مع بعضها البعض او  لإلشعاع نتٌجة تغٌر تركٌز الدقائق الماصة وهً     

 كرومات البوتاسٌوم  . ومن امثلتها المحلول المائً لدايئات او تفاعلها مع جزٌئات المذٌبتفكك هذه الجزٌ

Cr2O7
2- + H2O  2HCrO4

-          2CrO4
2- +2H 

CrO4( للفصائل الثالث Ɛحٌث تختلف قٌم )
2-, HCrO4

-, Cr2O7
عند معظم االطوال الموجٌة وكذلك  -2

 .اطٌاف امتصاصها

ً الذي تمتص فٌه تمتص فً طول موجً ٌختلف عن الطول الموج متأٌنةوكذلك فان بعض الجزٌئات الغٌر 

اما  غٌر المتأٌنة HNO3. فحامض النترٌك المركز ٌظهر امتصاص جزٌئات حامض االٌونات الناتجة منها

 اٌونات النترات .الحامض المخفف فٌظهر امتصاص 

وبالتالً عدم مطاوعته لقانون بٌر منها الزمن حٌث  اخرى تؤدي لحصول تغٌرات كٌمٌائٌة وهناك عوامل

وكذلك تأثر بعض  3-n[Fe(SCN)n]ٌتغٌر لون بعض المحالٌل مع الزمن مثل معقد الحدٌد مع الثاٌوسٌانٌد 

بشكل ملحوظ مع ارتفاع درجة حراره ثاٌوسٌانات  Aكما هو الحال بازدٌاد قٌم  جات الحرارةالمواد بدر

 التنكستن .

 عوامل آلٌه : -2

 تصمٌم الجهاز - أ

 . اإلشعاعثبات وشدة مصدر  - ب

 الذي ٌصل المكشاف . الضالاالشعاع  - ت

 . الالدقة فً تنظٌم موقع الخلٌة - ث

 . اإلشعاععرض الشق الخاص بدخول  - ج
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, حٌث عندما االشعة المتعددة الطول الموجً تأثٌرغٌر ان هناك عامال ٌفوق بقٌة العوامل التً ذكرت وهو 

التً تمرر حزمه  ولكن االجهزة ٌكون االشعاع الساقط احادي الطول الموجً  نالحظ خضوع تام لقانون بٌر

 .حزمةاشعاع متعددة الطول الموجً تسبب انحراف عن قانون بٌر وٌزداد االنحراف مع زٌادة عرض ال

   


