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  Optical Activithالنشاط الضوئي 

النوعية   - واالستدارة  االستقطاب   Polariscope and Specificجهاز 

Rotation 

المستقطب   الضوء  لدوران  الفعلي  القياس  جهاز    Polarizedأن  استعمال  يتضمن 

 .  Polarimeterالمقطاب 

 عمل الجهاز // •

الشكل  الى  بالرجوع  عمله  الخاص حول  بالتفسير  باالستعانة  الجهاز  عمل  باالمكان 

المرفق لجهاز المقطاب الذي يتبين من خالل مالحظته ان منشور نيكول المستقطب  

(Nicol Prism Polarizer    والذي يحول حزمة الضوء االعتيادية المتموجة في )

( الى ضوء مستقطب يتموج في سطح    mono chromatic lightجميع السطوح )

عبر    plane – polarized lightواحد) بعدها  ثم  عينه  انبوبة  خالل  يمر  حيث   )

 لى العين .وبعدها خالل العدسة ا Nicol prism analyzerمنشور نيكول المحلل 

ويمكن الحصول على الضوء االعتيادي ) الذي يتموج في جميع االتجاهات ( وذلك 

البلورية   الكالسيوم  )كربونات  الكالسايت  مثل  معينه  بلورات  خالل  بإمراره 

Calcite,CaCo3  وبذلك يتحول الضوء االعتيادي الى ضوء مستقطب والذي اذا )

لوجود ذرة   Optically activeبصريا    مامر في محلول أحاديات السكريات الفعالة

متناظرة   غير  مجاميع     asymmetric carbon atomكاربون  باربعة  الرتباطها 

نوعية   تدوير  بزاوية  المستقطب  الضوء  اتجاه  في  تحوال  ,مسببا  ( 20Dمختلفة    (



Specific rotation     مقاسة للخطD   لطيف الصوديوم وفي درجة حرارة مقدارها

  dextrorotatoreلتحول الى اليمين يسمى السكر ) ايمن الدوران (  م ,فاذا كان ا20

ويمكن    Levorotatoryواذا كان التحول اللى اليسار يسمى السكر )ايسر الدوران (

المقطاب   باستخدام جهاز  ( عمليا    ( قيمة  أنبوبة معلومة    polarimeterحساب  ذو 

 الطول وبتطبيق المعادلة التالية :.  

 

 

 حيث ان  

 A= Obseredقراءة درجة التدوير                                                 

rotation 

 C=Concentration g سم100تركيز المحلول غم /                          

/100ml                            طول االنبوب بالديسيمتر L= Length of dobe 

in decimeter 

نوعية مصدر الضوء                                                                           

D= 

   t=Temperature م(20تاد درجة الحرارة )المع                                        

     

ويالحظ الى عدم وجود عالقة محددة تربط بين اتجاه تدوير الضوء المستقطب 

( مثال  D- fructoseفركتوز ) -Dاوسا ( وهكذا نجد ان  Dوشاكلة الجزيئه )صيغة 

)   ( بينما تكون زاوية   D92.4–   =20Dبمقدار   Levorotatory)ايسر الدوران (

( ويسمى t92.4( هي )L- fructoseفركتوز ) –التدوير النوعية للمتناظر الفراغي 

اوسا مزيج Dالمزيج الذي يتكون من نسب متساوية جزيئية متكافئة لالشياء الفراغية 

 .   racemizationرئيسي ويكون غير فعال بصريا والعملية تدعى الرمسلة 

( عددا من األسس والمبادئ موضع التطبيق حول    Biet وقد وضع العالم )  

 وهي :.   optical rotationالضوئية 



 المادة الفعالة ضوئيا لها تدوير ثابت في طول موجي معين . -1

 يتناسب التدوير طرديا مع تركيز المادة الفعالة ضوئيا .  -2

 يتناسب التدوير طرديا مع سمك المحلول الذي يمر خاللة الضوء .  -3

 دوير المواد الفعالة ضوئيا زيادة او نقصان عند ارتفاع درجة الحرارة . يتغير ت -4

 يتناسب التدوير تناسبا عكسيا مع الطول الموجي للضوء المستخدم . -5

 المستخدم.   solventيتغير التدوير اعتمادا على طبيعة المذيب  -6

 20D )  (Specific Rotationتجربة تعيين زاوية االستدارة النوعية 

 Methodعمل :. طريقة ال

تغسل اسطوانة الجهاز بالماء المقطر ثم تمال به حتى نهايتها ويحكم سدادها   -1

 . Zero pointوتوضع في الجهاز وتحدد نقطة الصفر 

( مللتر من الماء المقطر في  95( غم من سكر الكلوكوز في حوالي )2يذاب ) -2

ت ( مللتر وتضاف بضع قطرا100سعة) Volumetric flaskقنينة حجمية  

من هيدروكيد االمونيوم او كاربونات الصوديوم لتثبيت درجة االستدارة 

 ( مللتر وتمزج جيدا .100الضوئية ,ثم يكمل الحجم الى العالقة )

ثم تمال بنفس   2بالمحلول في  1تغسل اسطوانة الجهاز )المذكوره في رقم  -3

 . المحلول وتؤخذ القراءة من الجهاز 

قراءة المحلول )وتعين درجة الحرارة ( وتعاد  تطرح قراءة الصفر من  -4

 العملية لكل سكر او مادة يراد تعيين زاوية التدوير النوعية لها . 
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