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Úloha č. 6 
 

Polarimetrická m ěření  

 
1) Pomůcky: polarimetr, sada roztoků cukru různé koncentrace, váhy, pyknometr  
 
2) Teorie :  

Světlo můžeme považovat za příčné (transverzální) vlnění. Jestliže se kmitání děje 
v určité rovině, mluvíme o světle lineárně polarizovaném. Polarizované světlo můžeme 
vytvořit odrazem, lomem, nebo pomocí krystalů, u nichž nastává dvojlom.  

Pomocí polarizovaného světla můžeme zkoumat některé vlastnosti látek. Látky, 
které otáčejí polarizační rovinu lineárně polarizovaného světla, se nazývají opticky aktivní. 
Mezi opticky aktivní látky, patří např. cukerné roztoky. Velikost otočení α polarizovaného 
světla v opticky aktivní látce závisí na vlnové délce světla. Pro světlo určité vlnové délky λ 
je otočení α úměrné tloušťce l a koncentraci C opticky aktivní látky. 

[ ]
100

Clt ⋅⋅= λαα  

(1) 
Tloušťku látky l udáváme v dm, koncentraci C v gramech opticky aktivní látky (např. 
cukru) obsažené ve 100 ml roztoku. Součinitel [ ]tλα  se nazývá měrná otáčivost a udává se 
pro určitou vlnovou délku λ a teplotu t.  

V našem případě budeme měřit otáčivost cukerných roztoků různé koncentrace. 
Měření bude prováděno na polarimetru. Zkoumaný roztok je v polarizační trubici, jejíž 
délka určuje tloušťku l opticky aktivní látky.  

Koncentrace roztoku může být obecně definována různě. Může být hmotnostní, 
objemová apod. Roztoky cukru, které mají být měřeny, jsou udány pomocí koncentrace 
hmotnostní Cm. Ta je definována  
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kde  m je  hmotnost rozpouštěné látky (cukru)  
 mr  hmotnost rozpouštědla (dest. vody)  

M  hmotnost roztoku  
Vyjádříme nyní vztah mezi hmotnostní koncentrací Cm a koncentrací C, určené 

počtem gramů cukru ve 100 cm3 rozpouštědla, která je uvedena ve vzorci (1).  
Je zvykem uvádět hmotnostní koncentraci v %. Pak pro (2) platí 
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(3) 
kde ρ je hustota roztoku.  
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Jestliže vyjádříme množství cukru m v gramech, objem roztoku V v cm3 a hustotu 

roztoku ρ  v 3cm

g
, představuje veličina 

V

m
 množství cukru v g obsaženého v 1 cm3 a výraz 

100.
V

m
 množství cukru, který je obsažen ve 100 cm3, což je právě koncentrace C.  

Dosadíme-li C
V

m =100. do (3), obdržíme vztah 
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 a odtud 
ρ⋅= mCC  

(4) 
Dosazením (4) do (1) obdržíme  

[ ]
100

ραα λ
⋅⋅⋅= mt Cl

 
(5) 

kde  
l je délka polarizační trubice, udávaná v dm,  
Cm je hmotnostní koncentrace v %  
ρ je hustota roztoku v g.cm-3  
 

Měření úhlu α se provádí pomocí polarimetrů. Základními součástmi polarimetru je 
polarizátor P (může to být hranol Nikolův či Glanův - Thompsonův, nebo polarizační filtr) 
a analyzátor A (opět buď hranol, nebo polarizační filtr), viz obr. 1.  
 

 
Obr. 1. 

 
 

Mezi polarizátorem a analyzátorem je polarizační trubice (kyveta) T s měřenou 
látkou, opatřená na obou koncích skleněnými okénky. Monochromatickým zdrojem světla 
se osvětlí clona C, nacházející se v ohnisku čočky Č, ze které pak vychází rovnoběžný 
svazek paprsků, který po průchodu polarimetrem pozorujeme dalekohledem D. Polarizátor 
vytváří polarizovanou světelnou vlnu. Jestliže jsou polarizační roviny polarizátoru a 
analyzátoru navzájem kolmé, nepropouští analyzátor polarizovanou světelnou vlnu a zorné 
pole dalekohledu je temné. Naplníme-li polarizační trubici opticky aktivní látkou, pootočí 
tato polarizační rovinu o úhel α a zorné pole v dalekohledu se rozsvětlí. Pootočíme-li 
analyzátorem o stejný úhel α, dosáhneme opět tmavé zorné pole. K určení α je opatřen 
analyzátor úhloměrnou stupnicí.  

Nalézt nejtmavší, či nejjasnější pole je však velmi těžké. Mnohem přesnější je 
porovnávání světlosti dvou sousedních polí. Polarimetr je proto opatřen dalším polarizač-
ním článkem K, vloženým do cesty části paprsků, vycházejících z polarizátoru P. Tento 
polarizační článek K pootáčí polarizační rovinu části paprsku, takže na analyzátor dopadají 
dva svazky paprsků s různou polarizační rovinou. Je-li polarizační rovina analyzátoru 
kolmá k rovině polarizátoru, pak část svazku paprsků jdoucích přímo z polarizátoru 
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analyzátorem neprochází, zatím co část paprsků procházejících polarizačním článkem K 
částečně analyzátorem prochází.  

V zorném poli dalekohledu vidíme část pole tmavou a část světlejší. Obě části jsou 
ostře ohraničeny a dobře rozeznatelné. Otáčením analyzátoru dosáhneme toho, že se tmavá 
část vyjasňuje a světlá část tmavne. Při určitém pootočení budou obě části stejně jasné. 
Zorné pole nebude ani tmavé, ani jasné, mluvíme o tzv. polostínu. Polarimetr, opatřený 
tímto zařízením se nazývá polostínový polarimetr.  

U polarimetru Metra je použito jako polarizátoru Jelletova - Cornuova hranolu, 
který zároveň vytváří polostínové pole, tj. vytváří dva polarizované paprsky navzájem 
pootočené o polostínový úhel δ. 

Při vložení aktivní látky se vlivem pootočení polarizační roviny o úhel α změní 
jasnost obou částí. Pootočením analyzátoru o úhel α dosáhneme opět stejného jasu obou 
polí. Úhel α odečítáme na úhloměrné stupnici, která je opatřena noniem a lupou pro přesné 
odečtení. Zdrojem je světlo sodíkové výbojky o vlnové délce λ = 589,30 nm (sodíková 
čára D), délka polarizační trubice l = 100 mm = 1 dm.  
 
3) Úkol: 

a) Změřte úhel otočení α roztoků sacharózy různé koncentrace. Znázorněte graficky 
závislost úhlu α na koncentraci Cm tj. ( )mCf=α , ověřte lineární závislost těchto dvou 

veličin, kterou udává vztah (5).  
b) Určete hustotu ρ jednotlivých roztoků pomocí pyknometru a z naměřených 

hodnot α  koncentrací Cm a hustot ρ  roztoků vypočítejte podle (5) měrnou otáčivost [ ]20
Dα  

za předpokladu, že je teplota 20°C a používáme jako zdroj světlo sodíkové D čáry. 
Naměřenou hodnotu porovnejte s tabulkovou. Určete i chybu měření.  

c) Určete koncentraci Cm neznámého roztoku sacharózy.  

d) Určete měrnou otáčivost [ ]20
Dα  roztoku glukózy a fruktózy známé koncentrace.  

 
4) Postup:  

a) Nejprve zapneme sodíkovou lampu a teprve po jejím správném zahřátí (tj. asi po 
10 minutách) můžeme měřit. Sodíkovou lampu během měření nevypínáme. V případě 
přerušení el. proudu musíme nechat lampu vychladnout a teprve po vychladnutí zapnout 
znovu.  

b) Zaostříme zorné pole polarimetru, úseky v zorném poli nastavíme na stejnou 
hodnotu polostínu a odečteme příslušný úhel α0. Měření opakujeme 10x a z výsledku sta-
novíme průměrnou hodnotu úhlu α0, kterou ukazuje polarimetr bez roztoku.  

c) Opatrně naplníme polarizační trubici cukerným roztokem a přišroubujeme čela 
sklíčky k trubici. Nesmí nastat deformace sklíček, vzniklý dvojlom by porušil polarizační 
efekt. V roztoku nesmí být vzduchová bublina.  

Trubici vložíme do polarimetru, nastavíme stejný jas obou částí zorného pole a 

odečteme hodnotu α1. Měření opakujeme 10x a z výsledků určíme průměrnou hodnotu 1α . 
Úhel α je dán výrazem  

01 ααα −= . 
Měření provádíme postupně pro roztoky od nejnižší k nejvyšší koncentraci nebo 

opačně, trubici přitom nevyplachujeme vodou.  
d) Stejným způsobem určíme úhel otočení α neznámého roztoku s koncentrací Cx a 

roztoků glukózy a fruktózy. Polarimetrickou trubici po každém roztoku čistě vymyjeme a 
necháme odkapat.  

e) Pomocí pyknometru a vah zjistíme hustotu ρ jednotlivých roztoků včetně 
glukózy a fruktózy.  
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f) Sestrojíme graf ( )mCf=α  a vypočítáme měrné otáčivosti [ ]20
Dα  ze všech 

naměřených hodnot pro sacharózu, [ ]20
Dα  roztoku glukózy a fruktózy. Podle (5) je  

[ ]
ρ

αα
⋅⋅

=
m

D Cl

10020

. 
Vypočítáme chyby měření.  
Vypočítané hodnoty porovnáme s tabulkovými  
 

Cukr [ ]20
Dα  Točivost 

Sacharóza 66,55° pravotočivá 

Glukóza 52,56° pravotočivá 

Fruktóza 91,9° levotočivá 

 

Určíme koncentraci neznámého roztoku z grafu a podle vztahu [ ]20..
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porovnáme zjištěné hodnoty.  
 
5) Závěr:  

Vyhodnotíme získanou ( )mCf=α závislost  a vypočítané hodnoty měrné 

otáčivosti.  


