Bioteknologi, Tema 5 – Link 1
www.nucleus.dk

1

Det synlige lys driver fotosyntesen
Hvad menes præcist, når man siger at fotosyntesen drives af energi fra solens stråler? For at
kunne forstå det er vi nødt til at se lidt på lysets fysik og egenskaber.
Lys er en energiform man kan kalde stråling eller elektromagnetisk energi. Det bevæger sig gen
nem rummet i rytmiske bølger, analogt til de bølger der opstår når man taber en sten i en vand
pyt. Afstanden mellem to bølgetoppe kaldes bølgelængden.
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Figuren ovenfor viser det elektro
magnetiske spektrum som det synli
ge lys kun udgør en ganske lille del af.
Det synlige lys – den stråling vores øj
ne opfatter som forskellige farver – be
står af bølgelængder fra 380 nm til 750
nm. De korte bølgelængder har større
energi end lange bølgelængder.
I figuren til højre ser vi hvaddersker,
når det synlige lys rammer en kloro
plast. Pigmenter, dvs.lysabsorbe
rende molekyler der er indbygget i
thylakoidmembranerne, absorberer
nogle bølgelængder, mens andre re
flekteres. Øjet ser de bølgelængder
som reflekteres, for bladets vedkom
mende er det de grønne bølgelængder.
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Pigmenter
Forskellige pigmenter absorberer lys ved forskellige bølgelængder, kloroplaster indeholder fle
re forskellige pigmenter. Klorofyl a absorberer hovedsagligt det blåviolette og røde lys og reflek
terer hovedsageligt grønt lys. Klorofyl b absorberer det blå og orange lys og reflekterer de gul
grønne bølgelængder. Klorofyl a deltager direkte i fotosyntesens lysreaktion, mens klorofyl b
gør absorptionsspektret bredere og overfører den absorberede energi til klorofyl a.
Kloroplasterne indeholder også en familie af gul-orange pigmenter, carotenoider, som absor
berer det blågrønne lys. Nogle carotenoider overfører deres energi til klorofyl a. Andre har en
beskyttende funktion, de absorberer og afleder overskydende energi der ellers kunne skade
kloroplasten.

Fotoner
Opfattelsen af lys som bølger kan forklare de fleste af lysets egenskaber. Men lys opfører sig og
så som små energipakker, fotoner. En foton er en bestemt størrelse lysenergi, og jo kortere bølge
længde, jo større energi. Når forskellige pigmenttyper absorberer ved forskellige bølgelængder,
skyldes det at de kun er i stand til at absorbere den specifikke energi i disse fotoner.

Absorption og excitation
Når et pigment absorberer en foton, overtager en af pigmentets elektroner energien. Man siger
at elektronen er exciteret, fordi den er sprunget fra sit grundniveau til et exciteret niveau. Det ex
citerede niveau er meget ustabilt, og hos langt de fleste pigmenter vil elektronen hurtigt springe
tilbage til sit grundniveau, mens den absorberede energi frigives som varme. Denne omdannel
se af lys til varme er det der gør en sort overflade så varm om sommeren. Sorte pigmenter ab
sorberer nemlig alle bølgelængder i det synlige lys.
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