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Ćwiczenie Nr 6 
Skręcenie płaszczyzny polaryzacji 

Zagadnienia: polaryzacja światła, metody otrzymywania światła spolaryzowanego, budowa 

polarymetru, zjawisko skręcenia płaszczyzny polaryzacji, ośrodek optycznie 

aktywny, umiejętność obliczania zawartości składników w roztworze  

o zadanym stężeniu. 

 

Wstęp 
Współczynnik skręcenia właściwego (skręcalność właściwa) płaszczyzny polaryzacji 

światła jest wielkością charakterystyczną dla ciał optycznie czynnych. Ciała te skręcają 

płaszczyznę polaryzacji światła spolaryzowanego liniowo (rys. 1) na skutek asymetrii budowy 

cząsteczek. W wodnym roztworze cukru za skręcenie odpowiedzialny jest asymetryczny atom 

węgla w cząsteczce cukru. Wiązka światła spolaryzowanego liniowo padając na ciało 

optycznie czynne ulega rozdzieleniu na dwie wiązki spolaryzowane kołowo prawo-  

i lewoskrętnie. Po wyjściu z ośrodka wiązki dodają się, a powstała wiązka światła 

spolaryzowanego liniowo ma inny kierunek płaszczyzny polaryzacji niż miała pierwotnie. 

 

Rys.1. Skręcanie płaszczyzny polaryzacji światła przez substancję aktywną optycznie. 

 

Z prawa Biota wynika, że wartość kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji w warstwie 

roztworu o grubości l jest proporcjonalna do stężenia roztworu c i do grubości tej warstwy l: 

             1) 

gdzie:   - kąt skręcenia płaszczyzny polaryzacji przez ośrodek optycznie czynny, 

  - grubość warstwy ośrodka optycznie czynnego  

  - stężenie ośrodka optycznie czynnego, 

k - skręcalność właściwa, zależna od rodzaju roztworu, temperatury  

i długości fali świetlnej. 
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Współczynnik proporcjonalności k jest współczynnikiem skręcenia właściwego 

płaszczyzny polaryzacji światła i zależy od właściwości i substancji optycznie czynnej. We 

wzorze (1) stężenie c powinno być wyrażone jako stosunek masy substancji rozpuszczonej do 

objętości roztworu. Tylko wtedy kąt skręcenie płaszczyzny polaryzacji   jest liniowo zależny 

od stężenia w całym zakresie stężeń: 

                                                                                                                                     2) 

 

gdzie:    - położenie kątowe analizatora dla czystego rozpuszczalnika 

   -  położenie kątowe analizatora dla roztworu. 

 

Skręcenie płaszczyzny polaryzacji wyznacza się polarymetrem kołowym, najczęściej dla 

długości fali linii sodowej λ = 589,3 nm. 

Do pomiaru kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji służy np. polarymetr Laurenta, 

którego schemat przedstawia rys. 2. Monochromatyczne światło z lampy sodowej L pada na 

kolimator formując równoległą wiązkę światła, która po przejściu przez polaryzator P1 jest 

spolaryzowana liniowo. Płaszczyzna polaryzacji tej wiązki, po przejściu przez ciecz optycznie 

czynną w rurce, ulega skręceniu. Przy pomiarze kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji 

wykorzystuje się fakt, że oko może z dużą dokładnością stwierdzić różnice oświetlenia 

poszczególnych części pola widzenia. Zastosowana w przyrządzie płytka półcieniowa  

z kwarcu skręcającego płaszczyznę polaryzacji powoduje, że płaszczyzny polaryzacji 

poszczególnych części wiązki światła tworzą ze sobą niewielki kąt β (rys.2). 

 

Rys. 2. Schemat polarymetru Laurenta. L - wbudowana lampa sodowa; P1 - pryzmat Nicola, 

polaryzator; P2 - pryzmat Nicola, analizator; R - rurka z badaną cieczą; PP - płytka 

półcieniowa. 
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Rys. 3. Płytka półcieniowa. 

W celu wyznaczenia kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji należy w nieobecności 

cieczy optycznie czynnej ustawić analizator w ten sposób, aby całe pole widzenia (część 

z płytką półcieniową i bez niej) miało jednakowe oświetlenie. Oznacza to ustawienie 

analizatora w takiej pozycji, że jego oś pokrywa się z dwusieczną kąta β. Po wstawieniu 

cieczy optycznie czynnej, płaszczyzna polaryzacji ulega skręceniu o taki sam kąt w całym 

polu widzenia, co powoduje różnice oświetlenia poszczególnych części. Przywrócenie 

równego oświetlenia dokonywane jest przez obrót analizatora P2 dokładnie o kąt równy 

kątowi skręcenia płaszczyzny polaryzacji przez badaną ciecz. Analizator zaopatrzony jest 

w podziałkę kątową z noniuszem, co pozwala na dokładny odczyt położenia kątowego. 

Pryzmat Nicola 

Ten rodzaj polaryzatora liniowego zbudowany jest z dwóch kawałków kryształu 

dwójłomnego (szpatu islandzkiego) połączonego warstwą balsamu kanadyjskiego. Kryształ 

dwójłomny powoduje rozszczepienie wiązki światła na dwie: zwyczajną i nadzwyczajną, obie 

spolaryzowane liniowo w kierunkach wzajemnie prostopadłych. Obecność balsamu 

kanadyjskiego, o współczynniku załamania mniejszym od szpatu islandzkiego, umożliwia 

eliminację jednej z wiązek poprzez całkowite wewnętrzne odbicie (kąt padania jest większy 

od kąta granicznego). Bieg promieni w pryzmacie Nicola ilustruje rys. 4. Za pryzmatem 

Nicola światło jest spolaryzowane liniowo. 

 

Rys. 4. Bieg promieni w pryzmacie Nicola. 
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Wykonanie pomiarów 
Aparatura 

Do wykonania ćwiczenia niezbędny jest zestaw: 

1. Polarymetr Laurenta. 

2. Zasilacz. 

3. Waga elektroniczna. 

4. Menzurka, zlewki. 

5. Cukier. 

6. Woda destylowana. 

 

 

Rys. 5. Polarymetr Laurenta. 

 

 

Rys. 6. Obrazy uzyskane w polu widzenia okularu polarymetru. Do prawidłowego odczytu 

należy uzyskać obraz zgodny z rys. 6 b. 
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Przebieg pomiarów: 

1. Przygotować kilka roztworów cukru (sacharozy C12H22O11) o znanych stężeniach – 

wartości stężeń (<15 %), sposób przygotowania roztworów ustalić z prowadzącym.  

2. Zmierzyć kilkakrotnie długość rurki pomiarowej i przemyć ją wodą destylowaną. 

3. Napełnić rurkę wodą destylowaną tak, aby powstał menisk wypukły i aby nie było 

pęcherza powietrznego. Po zamknięciu rurki dokładnie oczyścić i wytrzeć szkiełka rurki. 

4. Wstawić rurkę do wnętrza polarymetru, zamknąć pokrywę. 

5. Włączyć zasilanie lampy sodowej polarymetru i poczekać aż lampa będzie stabilnie 

świeciła. Okularem ustawić ostrość i  pokrętłem analizatora ustalić kąt α0. Każdy pomiar 

wykonać 10 razy, odczytując wartość kąta z lewej i prawej skali polarymetru i podając 

średnią arytmetyczną odczytanych wartości. 

6. Opróżnić rurkę z wody, przepłukać ją niewielką ilością badanego roztworu i napełnić 

roztworem tak, aby nie było pęcherza powietrznego. 

7. Wstawić rurkę do wnętrza polarymetru, zamknąć pokrywę, okularem ustawić ostrość 

i  pokrętłem analizatora ustalić kąt αR. Każdy pomiar wykonać 10 razy. 

8. Powtórzyć pomiary dla wszystkich roztworów cukru. Przed każdym kolejnym pomiarem 

należy przemyć rurkę pomiarową wodą destylowaną, a potem niewielką ilością badanego 

roztworu.  

9. Pobrać od laboranta roztwór cukru o nieznanym stężeniu X i przeprowadzić pomiar jak 

w punkcie 6, 7, ustalając wartość kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji αX .  

10. Na zakończenie pomiarów należy dokładnie umyć rurkę i wszystkie naczynia użyte 

w ćwiczeniu, a potem przemyć wodą destylowaną. 

Opracowanie wyników 

1. Przeliczyć stężenia przygotowanych roztworów ze stężeń procentowych na potrzebne 

stężenia c w jednostkach kg/m
3
 według poniższego wzoru: 

 [
  

  
]          

  

  
  

Teoretyczne gęstości wodnych roztworów cukru znajdują się w tab.1. 

2. Obliczyć średnią wartość długość rurki pomiarowej l i określić niepewność 

pomiarową   . 

3. Obliczyć średnie wartości    i    i określić ich niepewności pomiarowe     i    . 

4. Obliczyć wartości   uzyskane dla mierzonych roztworów cukru. Określić   . 

5. Przedstawić na wykresie zależność kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji   od 

wartości stężenia roztworu c (wyrażonego w kg/m
3
), zaznaczyć na wykresie wartości 

   i   . 
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6. Wyznaczyć nachylenie A prostej       metodą regresji liniowej (ewentualnie 

metodą graficzną), korzystając z odpowiednich programów (kalkulator, ORIGIN, 

EXCELL). Wyznaczyć niepewność pomiarową  A . 

7. Korzystając z zależności że A = k*l obliczyć wartość k. Obliczyć niepewność 

pomiarową  k. Porównać uzyskaną wartość z wartościami tablicowymi. 

Skręcalność właściwa wodnego roztworu cukru w temperaturze 20°C dla światła  

o długości fai 589 nm (żółta linia widmowa sodu) wynosi: 

                              

8. Dla roztworu cukru o nieznanym stężeniu obliczyć średnią wartość   . Korzystając 

z obliczonej wartości k obliczyć stężenie   . 

 

Tab.1. Gęstość wodnego roztworu cukru w temperaturze 20°C w zależności od jego stężenia 

procentowego mcukru/mroztworu * 100 %. 

Stężenie 

[%] 

Gęstość 

[kg/m
3
] 

Stężenie 

[%] 

Gęstość 

[kg/m
3
] 

Stężenie 

[%] 

Gęstość 

[kg/m
3
] 

Stężenie 

[%] 

Gęstość 

[kg/m
3
] 

0 998,2 4 1013,8 8 1029,9 12 1046,5 

1 1002,1 5 1017,8 9 1034,0 13 1050,7 

2 1006,0 6 1021,8 10 1038,1 14 1054,9 

3 1009,9 7 1025,9 11 1042,3 15 1059,2 
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