
 

 

 مرئی -در طیف بینی فرابنفش المبرت –قانون بیر 

به  οPشود. اگر تابشی با توان ( نامیده میPانرژی تابش برخورد کننده به واحد سطح در واحد زمان، توان تابش )

عبور  Pهای جاذب تابش است برخورد کند، مقداری از توان آن کاهش یافته و با توان محلولی که دارای مولکول

 (1)افتد، در شکل خواهد کرد. تغییراتی که هنگام عبور تابش تکفام از یک سلول دارای محلول ماده جاذب اتفاق می

 Pسلول،  ۀتوان تابش پس از عبور از یک دیوار οPتوان تابش ورودی از منبع تابش،  1Pنشان داده شده است. کمیت 

   سلول است.  ۀتوان تابش پس از پیمودن آخرین دیوار 2Pتوان تابش پس از عبور از درون محلول جاذب و 

 
 که دارای محلولی از bعبور تابش الکترومغناطیس از سلولی به طول  .1شکل 

 .یک ماده جاذب است

 

 .شودتعریف می (،1معادلۀ ) ( است که به صورتTسنجی عبور تابش )کمیت مهم دیگر در طیف

1                                                                 1P  /2P  =οI  /I  =T 

سیستمی تابش است و به عبور درون iTشود. مقدار گیری مینورسنج اندازهطیف توسط دستگاه این کمیت، معموالً

 شود. تعریف می (،2معادلۀ ) صورت

2                                                                                οP  /P  =iT 

کنند. هر تغییر شوند که تابش را جذب یا پراکنده نمیها از موادی ساخته میبرابر است، زیرا سلول iTبا  T، معموالً

توی نمونه و دیگری بدون نمونه است، به حداقل رسانده های مشابه که یکی محجزئی از این نوع، با استفاده از سلول

دهنده محلول نمونه است، ولی فاقد ترکیب مورد تجزیه شود. سلول دوم، شامل محلولی از تمام اجزای تشکیلمی

شود، در مشاهده می (1)طور که در شکل همان معروف است. 1یا محلول شاهد )آنالیت( است و به محلول سفید

های بیرونی و داخلی سلول، پراکندگی توسط های نمونه، انعکاس از دیوارهبر جذب تابش توسط مولکولسلول عالوه 

                                                           
1. Blank solution 



 

افتد. اثر های موجود در محلول مورد آزمایش نیز اتفاق میهای هوا و جذب توسط سایر مولکولذرات معلق یا حباب

 به حداقل خواهد رسید. ها نیز با استفاده از یک دستگاه دارای سیستم دوپرتویی این پدیده

مشاهده کردند که مقدار انرژی یا شدت تابش جذب شده توسط الیه نازکی از محلول یک  3و سپس المبرت 2بوگر

ماده جاذب، به ماهیت ماده و فرکانس تابش ورودی بستگی دارد و با ضخامت آن الیه متناسب است. در غلظت 

نازک، به یک رابطه نمایی بین شدت تابش عبور کرده و  هایجاذب، جمع روی یک سری الیه ۀمشخصی از ماد

که در ضخامت معینی از یک  ،نشان داد 4بیرشود. قانون المبرت نامیده می اًشود. این رابطه عمومضخامت آن منجر می

جاذب در محلول نسبت مستقیم دارد. به عبارت دیگر،  ۀمحلول، ضریب جذب وارد شده توسط المبرت با غلظت ماد

قانون بیر  اًیابد. این رابطه عمومطور نمایی کاهش می جاذب در محلول به ۀفزایش غلظت ماداتابش تکفام با  شدت

های اساسی در اکثر روش معادلۀآید، که دست میبه 5المبرت –شود. از ترکیب این دو رابطه، قانون بیر نامیده می

محلول )یا عبور کرده از آن(، تابع نمایی  ۀذب شده به وسیلکند که مقدار تابش جبینی است. این قانون بیان میطیف

با المبرت ) –بیر  معادلهدست آوردن جاذب و طول مسیر طی شده توسط پرتو در نمونه است. برای به ۀاز غلظت ماد

( dP -شود، کاهش توان تابش )در نظر گرفته می dbای از محلول به ضخامت بسیار کوچک (، الیه1توجه به شکل 

 .شودتعیین می(، 3معادلۀ )توسط 

3                                                                                - dP/P = kcdb 

(، را 4) معادلۀتوان (، میbجاذب ) ۀگیری نسبت به تمام طول سلول مادثابت تناسب است. با انتگرال، kکه در آن 

  .                   نوشت

4                                            p
log ( ) log T A bc

p
     

( برحسب مول بر لیتر یا cشود. بنابراین، غلظت )ضریب جذب مولی نامیده میو  ε = k(/303/2) که در آن

موج خاص و در یک حالل جاذب در یک طول ۀماد ۀمشخص εمتر است. مقدار برحسب سانتی b( و Mموالریته )

المبرت و یا به  –بیر یا بیر  –گاهی قانون بوگر  (6-3) معادلۀخاص بوده و مستقل از غلظت و طول مسیر نور است. 

کار برده و غیره به ppmبرلیتر، هنگامی که برای غلظت واحدهای دیگری مانند گرم شود.اختصار قانون بیر نامیده می

 شود. طور کلی ضریب جذب نامیده میبه aشود و استفاده می aاز عالمت  εشود، به جای 

( جذب در حجمی با سطح 2( تابش برخورد کننده تکفام است، )1المبرت فرض بر این است که ) –در قانون بیر  

هنگامی ( مواد جاذب در فرایند جذب، رفتاری مستقل از یکدیگر دارند. بنابراین، 3افتد و )مقطع یکنواخت اتفاق می

کار  کنشی وجود ندارد بهگونه برهمهای مختلف هیچکه قانون بیر برای یک سیستم چندجزئی که در آن بین آنالیت

  .شودبیان می (،5معادلۀ )رود، جذب کل توسط می

5                                                                      ibciε  + ... +2bc1+  ε2bcε1  =tA 

                                                           
2. Bouguer 
3. Lambert 
4. Beer 
5. Beer – Lambert law 



 

های ، اساس روش(5) معادلۀغلظت موالر آن جزء است.  icضریب جذب مولی برای جزء جذب کننده و  iεکه در آن 

 مخلوط مواد جاذب است. ۀدهندی برای تعیین اجزای تشکیلکمّ

 


