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OPTİK ETKİNLİK

OPTİK / POLARİSASYON  

AMAÇ
Şeker çözeltisiyle polarizasyon düzleminin rotasyonun incelenmesi 

UE4040300

TEMEL İLKELER
Optik etkinlik terimi lineer olarak polarize olmuş ışığın belli bir 

cisimden geçtiğinde ışığın polarizasyonunun düzleminin rotasyonun 

tanımlanması için kullanılır. Bu rotasyon şekerler ve kuartz gibi belli 

katılardaki kiral moleküllerin çözeltilerinde gözlemlenir. Polarizasyon 

düzlemini ışığın yayılma yönünün tersinde görüldüğü gibi sağa dön-

düren maddeler (saat yönü) sağa çeviren olarak adlandırılırken karşıt 

özellikli maddeler sola döndüren olarak tanımlanır. Glikoz ve sakaroz 

çözeltileri sağa döndüren maddelerken fruktoz çözeltileri sola döndü-

ren maddelerdir. 

Polarizasyon düzleminin döndürüldüğü açı α çözünen maddenin yapı-

sına bağlı olan bir çözelti tarafından döndürülür ve konsantrasyonla 

(birim hacim başına düşen kütle) c ve örneğin uzunluğu ya da kalınlı-

ğıyla d orantılıdır. Bu ilişki aşağıdaki gibi ifade edilir: 

(1)  

[α] çözünen madeninin özgül rotasyonu olduğunda 

Özgül rotasyon ışığın dalga boyuna λ ve örneğin derecesine T bağlıdır. 

Aralarındaki ilişki aşağıdaki gibidir:

(2)  

Yayınlanmış tablolardaki [α] değer 25°C ortam sıcaklığında sarı sodyum 

ışığı için verilmiştir. Eğer [α] biliniyorsa çözeltinin konsantrasyonu rotas-

yonun açısı polarimetrede ölçülerek belirlenebilir. 

Bu deneyde ölçümler farklı koşullar altında, farklı şeker çözeltileriy-

le polarimetrede yapılmış ve rotasyon açıları karşılaştırılmıştır. Işığın 

rengi dört LED arasından seçilerek değiştirilebilir. Sıradan bir şeker 

kamışı çözeltisini (sakaroz) hidroklorik asit eklenerek bunun etkileri de 

incelenmiştir. Bu etki yavaş bir reaksiyona sebep olurken çift halkalı 

yapı eşmola glikoz ve fruktoz çözeltisi vermek için bölünür. Bu işlem 

sırasında rotasyonun yönü saat yönünden ters yöne evrilir çünkü reak-

siyonun tamamlanmasından sonraki sağa çeviren glikozun ve daha 

güçlü olan sola çeviren fruktozun rotasyon açısı rotasyon açılarının 

toplamıdır. 

DEĞERLENDİRME
Denklem (1)’e göre sabit konsantrasyonda verilen maddenin çözel-

tisinin rotasyon açısı örneğin uzunluğuyla orantılıyken, sabit örnek 

uzunluğu için konsantrasyonla orantılıdır. Şekil 1’deki orijinden çıkan 

doğruların gradyanlarından, polarimetre tarafından sağlanan dört 

dalga boylarının her birinin özgün rotasyonu hesaplanabilir. 

Şekil 1: Dört farklı ışık dalga boyu için örnek uzunluğunun fonksiyonu 

olarak fruktoz çözeltisinin rotasyon açısı (c = 0.5 g/cm³) 

Şekil 2: Dalga boyunun üzerindeki özgül rotasyonun bağımlılığı 

Şekil 3: Zamanın fonksiyonu olarak evirtime sırasında sakaroz çözelti-

sinin rotasyon açısı (c = 0.3 g/cm³, d = 190 mm) 

DENEY 
PROSEDÜRLERİ

•  Örneğin uzunluğunun fonksiyonu 

olarak rotasyon açısını ölçün.

•  Çözelti konsantrasyonun fonksiyonu 

olarak rotasyon açısını ölçün.

•  Farklı ışıkların dalga boyları için belirli 

rotasyonların belirlenmesi 

•  Fruktoz, glikoz ve sakaroz için ro-

tasyon yönün ve rotasyon açılarının 

karşılaştırılması  

•  Sakarozun evirtimi sırasında glikoz ve 

fruktozun eşmolar karışımını vermek 

için rotasyonun açısını ölçün äquimo-

laren.

ÖZET
Şekerli çözeltiler optik olarak etkinlerdir. Diğer bir deyişle bunlar kendilerinin içinden geçen 

lineer olarak polarize olmuş herhangi bir ışığın polarizasyon düzlemini döndürürler. Rotasyonun 

yönü şekerin moleküler özelliklerine bağlıdır. Bu yüzden rotasyon açısı polarimetreyle ölçül-

düğünde glikoz ve sakaroz (sükroz) çözeltisi polarizasyon düzlemini sağa doğru döndürürken 

(saat yönünde) fruktoz çözeltisi düzlemi sola (saat yönünün tersine) döndürdüğü görülür. Bu 

deney hidroklorik asit eklendiğinde sakaroz çözeltisinin davranışlarını çalışmak için rotasyon 

açısının ölçülmesini de değişir. Bu da rotasyonun yönünün saat yönünden saat yönünün tersine 

doğru kademeli evirtime (“inversiyon”) sebep olur. Çünkü sakaroz molekülünün çift halkalı yapı-

sı ikiye bölünür. Bu da glikoz ve fruktozun eşmolar karışımını verir. Karışımın rotasyonun açısı, 

sağa çeviren glikoz ve daha güçlü sola çeviren fruktozun rotasyon açılarının toplamıdır. 
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GEREKLİ CİHAZLAR
Miktar Cihazlar Ürün no.

1 4 LED’li Polarimetre (230 V, 50/60 Hz) 1001057 veya

4 LED’li Polarimetre (115 V, 50/60 Hz) 1001056

1 Dereceli Silindir, 100 ml 1002870

1 Takım 10 cam kap, kısa şekilde 1002872

1 Scout Pro Elektronik Tartı 200 g (230 V, 50/60 Hz) 1009772 veya

Scout Pro Elektronik Tartı 200 g (115 V, 50/60 Hz) 1003426

Ayrıca önerilir:

Fruktoz, 500 g

Glukoz, 500 g

Sakkaroz, 500g

α = α⎡⎣ ⎤⎦ ⋅c ⋅d

α⎡⎣ ⎤⎦ =
k T( )
λ2


