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    Polarization of Light and Optical activity استقطاب الضوء والفعالية البصرية

يمكن اعتبار حزمة الضوء االعتيادية على انها حزمة من الموجات تتذبذب موجاتها الكهربائية 

باتجاهات عشوائية وتكون جميعا عمودية على مسار الشعاع كما في الشكل ادناه )أ(. ويمكن للمتجه 

( ان يتحلل الى مركبتين AOAالكهربائي في أي واحد من المستويات كالذي يتذبذب باالتجاه )

( Polarizer.  ان المادة المستقطبة )(ب)Yو Xفي اتجاه محاور (COC)( و BOBمتعامدتين )

( )ج(، وعلية BOB( والسماح بمرور )COCلها القدرة على إزالة احدى مركبات التذبذب مثال )

شعاع باليكون االشعاع النافذ ذا تذبذب )اهتزاز( في مستوى واحد. ويسمى الشعاع في هذه الحالة 

 (Plane-Polarizedالمستقطب )

 

ان لالستقطاب أهمية كبيره في الكيمياء حيث ان بعض البلورات والسوائل التي ليس لها مركز 

ضوء المستقطب الذي يمر فيها، حيث يعاني ( بإمكانها تدوير مستوى الAsymmetricتماثل )

( واما الى  ,Dextrorotatoryدورانا اما الى اليمين )باتجاه عقارب الساعة( ويدعى ميامن )+

 Optical( وتعرف لهذه الظاهرة بالفعالية البصرية )- ,Levorotatoryاليسار ويدعى مياسر )

Activity.للمادة ) 

 -*تصنف المواد والمحاليل اعتماد على سلوكها اتجاه الضوء المستقطب الى: 

هي القادرة على تغير مستوى )تدوير( االستقطاب وتسمى بالمواد الفعالة بصريا -الصنف األول: -1

(Optically Active Substance :وتشمل هذه المواد نوعين اساسين هما .)- 

ا البصرية عندما تتحطم الشبكة البلورية باإلذابة او مركبات بلورية والتي تفقد فعاليته -1

( وكلورات الصوديوم 2SiOاالنصهار او التجول الى غاز مثال ذلك الكوارتز )

(3NaClO( وبعض الرواسب المتبلورة مثل كلوريد الرصاص )2PbCl.) 

المركبات التي تعزى فعاليتها البصرية الى عدم التماثل في تركيبها الجزيئي   -2

(Molecular Structure أي وجود نقص في التماثل والتي تحافظ على فعاليتها )

البصرية بغض النظر عن الحالة الفيزيائية كأن تكون سائل او غاز )ان سبب عدم التماثل 
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هو وجود ذرة كاربون تتصل بأربعة مجاميع مختلفة(. أي انها يمكن ان تنتظم بترتبين 

 انهما زوجان من القفازات اليدوية. احداهما صورة في المرأة لألخر او كما

 

( الذي يختص بدراسة المركبات الفعالة Polarmetry*ان موضوع التحليل بقياس االستقطاب )

 -بصريا. ان مقدار الدوران بالنسبة ألي مركب يعتمد: 

 كيز الجزيئات التي يحتويها الوسطنوع وتر .1

 الطول الموجي للضوء المستقطب .2

 االشعاع خالل العينة )طول الوعاء(المسافة التي يقطعها  .3

 طبيعة المذيب. .4

 درجة الحرارة. .5

 ʎ=589.3 nmالذي طول موجته  D*وغالبا ما يستخدم شعاع خط الصوديوم 

ويعتبر الدوران النوعي خاصية مميزة للمادة الفعالة بصريا ويعرف بانه عدد الدرجات **

الملحوظة المسببة عن مرور اشعاع مستقطب مسافة )( خالل مادة فعالة بصريا تركيزها )( عند 

  -حرارة وطول موجي معينين. ويمكن حساب الدوران النوعي بموجب المعادلة االتية: 

 

      α   =  عدد الدرجات المقاسة تجريبيا للدوران 

 

L  =)طول مسار االشعاع خالل العينة مقدر )دسم 
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C =  3سم 100تركيز العينة بالغرامات لكل 

 (3( )غم/سمdولحساب الدوران النوعي للمادة النقية يستعاض عن التركيز بالكثافة )

 

ن ر المذيب المستخدم عند قياس الوراان الدوران النوعي يتغير مع طبيعة المذيب فلذا يشار الى ذك

 النوعي.

 -*وهناك تعبير اخر حيث يستخدم وهو الدوران الجزيئي والذي يحسب من خالل المعادة االتية: 

 

 M الوزن الجزيئي للمادة الفعالة = 

: هو الجهاز الذي يقيس الفعالية البصرية للمواد الفعالة بصريا ويتكون Polarimetry*المقطاب 

 -من: 

 

مصدر شعاع احادي اللون ، وغالبا ما يستخدم مصباح بخار الصوديوم مع مرشح إلزالة كافة -1

 الخطوط الغبر مرغوب بها. 

 عدسة المه لجعل االشعة الصادرة من المصباح متوازية-2

 المستقطب ويعمل على انتاج ضوء مستقطب المستوى مثل موشور نيكول.-3

الفاحص من الوصول الى قراءة النموذج عن طريق مقارنة  موشور نيكول صغير فائدته لتمكين-4

 شدة االشعاع قبل وبعد مروره على النموذج.
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 .(dcm, 1 dcm, 2 dcm 0.5)أنبوب زجاجي لوضع النموذج قيد الفحص بطول -5

 المحلل ويستخدم لمتابعة الضوء المستقطب الخارج من النموذج.-6

الدوران. وقد يربط مع الجهاز مسجل الي او حاسبة لغرض عدسات عينية وتدريج لقياس زاوية -7

 القراءة بشكل رقمي

  - اهم تطبيقات االستقطاب:*

التحليل الوصفي: يمثل الدوران النوعي لمركب نقي تحت ظروف معينة ثابت فيزيائي مفيد -1

ل مألغراض التشخيص مثل أهمية الثوابت الفيزيائية األخرى كدرجة االنصهار والغليان ومعا

 االنكسار...الخ

التحليل الكمي: تستخدم قياسات االستقطاب للتحليل الكمي لمواد الفعالة بصريا من خالل ربط -2

 الدوران والتركيز بمنحي معايره 

 في تعين الوزن الجزيئة ودراسة حركية التفاعالت الكيميائية.-3

 

 


