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 الكيمياء الضوئية

ىو الحقل التطبيقي المتصاص االشعة الكيرومغناطيسية من قبل الجزيئة أو الذرة 
في المنطقتين ما فوق البنفسجية  والمرئية, وييتم ىذا النوع من الكيمياء بتفاعالت 
الضوء مع المادة )ذرة أو جزيئة( من الناحية الكيميائية إضافة إلى طرق توليده كذلك 

ية في فيم التفاعالت الحيوية في الكائن الحي ويساعد يساىم موضوع الكيمياء الضوئ
في فيم ظاىرة التركيب الضوئي وتستخدم الكيمياء الضوئية في تحضير مصادر 

 Laserقوية ألشعة احادية الموجة يمكن تركيزىا بنقطة معينة تعرف بأنظمة الميزر 
واسطة وىذا المصطمح ىو عبارة عن اختصار لما يمي: توسيع أو تضخيم الضوء ب

انبعاث االشعة المحفز واستعممت ىذه األنظمة االشعاعية ذات الفعالية القوية في 
 الطب والصناعة واستعماليا كأسمحة فتاكة لألغراض العسكرية.

وقد وجد الباحثون دوافع أخرى لتطوير الكيمياء الضوئية وىي تحويل وحفظ الطاقة 
ة األخرى مثل النفط والفحم الشمسية )المصدر الطبيعي( بعد نفاذ مصادر الطاق

 الحجري.... .
لذلك ال بد من تعريف الضوء ومعرفة النظريات التي فسرت طبيعتو وانتقالو في 
الفراغ أو في وسط مادي وُعرَِّف الضوء من قبل نيوتن بأنو: جسيمات صغيرة تنتقل 

 بخطوط مستقيمة وتعاني االنعكاس واالنكسار والحيود.
الضوء ىو أمواج تنتشر في الفضاء بحيث أن كل نقطة  ثم جاء ىوبغنز وذكر بأن

 من صدر الموجة تصبح بدورىا منبع لموجة أخرى.



وأخيرا فسر الضوء بأنو عبارة عن امواج كيرومغناطيسية تنتشر في الفراغ بسرعة 
مميون متر/ثانية والضوء كأي موجة لو طول موجي وتردد. وان المكون  300

 يرومغناطيسي ىو الفوتونات.األساسي واألولي لمشعاع الك
والفوتون ىو جسيم أولي متناىي الصغر )بوزون( وىو المسؤول عن الظاىرة 
الكيرومغناطيسية وىو حامل االشعاع الكيرومغناطيسي لكل أطوال الموجات 
والفوتون لو خواص موجبة وخواص جسيمية في آن واحد. مثل االنكسار والتداخل 

 مع المادة عبر نقل كم من الطاقة.)كموجة( وكجسيم عندما يتفاعل 
................................................................................. 

 ؟Eكيفية حساب الطاقة 
( u( وبتردد )تنتقل في الفراغ بسرعة ) بما ان الضوء موجة كيرومغناطيسية 

 حساب طاقة الموجة الضوئية من المعادلة: لذا يمكن
E=h …… 
Js-1  6.626 X10-34                            ثابت بالنك = h 
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ومنو نجد ان الطول الموجي يتناسب عكسيا مع الطاقة وعمى ىذا األساس تعتم 
 االشعة الموجودة في الطبيعة إلى )حسب الطول الموجي(
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 وكذلك تقاس بوحدات النانوميتر. Ao وحدة قياس الطول الموجي ىي األنكتروم 
  1Ao = 10-10m االنكتروم

 nm = 10-qm = نانوميتر
 6m-10= مايكروميتر
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 ( نانوميتر.700-400الموجة لممنطقة المرئية )يتراوح طول 
ان أللوان الطيف الشمسي اطوال موجية مختمفة لذلك فان الضوء األبيض عند تحميو 

 بواسطة موشور يعطي الوان عدة:
 أكثر طاقة.     nm 450 – 400البنفسجي  
       nm 500 – 450األخضر 
 أقل طاقة.     nm 760 – 625األحمر   

 لذلك أي االلوان تستخدم في التصوير الفوتوغرافي لكي ال تؤثر عمى الفمم؟ 
 ج/ المون االحمر الن طاقتو قميمة.

 


