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7.4. SKYSČIŲ LŪŽIO RODIKLIO MATAVIMAS 
ABĖS REFRATOMETRU 

 

 

Darbo užduotys 

 

 Ištirkite skaidraus tirpalo absoliučiojo lūžio rodiklio priklausomybę nuo jo 

koncentracijos. 

 Nustatykite pateikto tirpalo nežinomą koncentraciją. 

 

 Teorinės temos 

 

 Šviesos lūžimo dėsniai (žr. vadovėlio Fizika II 7.1 skyrių). 

 Santykinis ir absoliutusis lūžio rodikliai (žr. vadovėlio Fizika II 7.1 skyrių). 

 Visiško vidaus atspindžio reiškinys. Ribinis kampas. 

 Šviesolaidžiai ir jų taikymas (žr. vadovėlio Fizika II 7.1 skyrių). 

 Refraktometro optinė grandinė, jo taikymas (žr. vadovėlio Fizika II 7.1 skyrių). 

 

 Darbo priemonės ir prietaisai 

 

Refraktometras ΙΡΦ-454; mėgintuvėliai su distiliuotu vandeniu ir įvairių koncentracijų 

tirpalais, fiziologiniu tirpalu ir kraujo serumu; pipetės; filtrinis popierius. 

 

 Darbo metodika 

 

Refraktometro ΙΡΦ-454 išorinis vaizdas ir jo okuliaro regėjimo laukas parodyti 

7.4.1 paveiksle, o 7.4.2 paveiksle pateikta jo optinė schema. 

   
 a b 

7.4.1 pav. Refraktometras ΙΡΦ-454: (a) išorinis vaizdas: 1 – okuliaras; 2 – derinimo įrenginys; 3 ir 7 – kom-

pensatoriaus rankenėlė; 4 – apšviečiamosios prizmės kameros rankenėlė; 5 ir 11 – termometras; 6 – lūžio 

rodiklio skalės rankenėlė; 8 – apšviečiamoji prizmė; 9 – veidrodis, nukreipiantis šviesos pluoštelį į matavimo 

prizmės langelį; 10 – matavimo prizmė; 12 – derinimo plokštelė; 

     (b) Refraktometro okuliaro regėjimo laukas 
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Glaudžiamasis lęšis (1) iš šviesos šaltinio Š sklindančius spindulius surenka į 

vieną siaurą pluoštą ir siunčia juos reikiama linkme. Šliaužiantis spindulys, išėjęs iš 

apšviečiamosios prizmės (2), atitinka išėjusį iš matavimo prizmės (3) sienelės BC 

spindulį, kuris nuo statmens sienelei BC atsilenkia minimaliu kampu 0. Po to šviesos 

spindulys, perėjęs per kompensatorių (4), t.y. (Amičio prizmę), patenka į žiūroną Ž. 

Žiūronas susideda iš objektyvo (5) ir okuliaro (9), taip pat plokštelės (8) su punktyrine 

vizuojamąja linija. Ši plokštelė dedama lęšių (5) ir (9) bendroje židinio plokštumoje. 

Stačiakampė prizmė (6) pakeičia spindulių eigą 90
o
 kampu. Ši prizmė įtaisyta tik 

prietaiso patogesniam naudojimui. Tirpalo lūžio rodiklio skalė pažymėta ant stiklinės 

plokštelės (7), pritvirtintos prie priekinės korpuso sienelės iš vidinės prietaiso pusės. 

 

Darbo eiga 

 

Refraktometras ir šviesos šaltinis (dienos šviesa arba 40 W matinės lemputės šviesa) 

pastatomi taip, kad šviesa kristų į apšviečiamosios prizmės (7.4.1 a pav. (8)) įėjimo 

langelį arba veidrodį (9). Toliau: 

1. Abi prizmės atidaromos ir gerai nuvalomas jų paviršius. 

2. Ant matavimo prizmės pipete užlašinami keli distiliuoto vandens lašai, po to prizmės 

(8 ir 10, 7.4.1 a pav.) suglaudžiamos. 

3. Sukant okuliarą (1), pasiekiama, kad aiškiai matytųsi okuliaro regėjimo lauke  siūlų 

sankirta ir skalė. Jei tamsaus ir šviesaus laukų riba dėl dispersijos neryški arba 

spalvota, pasukama kompensatoriaus (3) rankenėlė ir gaunama aiški riba. Po to 

sukant rankenėlę (6) okuliaro siūlų sankirta sutapatinama su pusšešėlio riba (7.4.1 b 

pav.) ir skalėje randama lūžio rodiklio vertė nv. (Jei rastoji nv reikšmė lygi distiliuoto 

vandens lūžio rodikliui, t.y. 1,3330, kambario temperatūroje, tai refraktometro 
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7.4.2 pav. Refraktometro IΡΦ-454 optinė schema 

Š 
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parodymams nereikia jokių pataisų. Jei išmatuota vertė nėra lygi 1,3330tai tirpalų 

absoliutinių lūžio rodiklių matavimams reikia pridėti pataisą (1,3330  nv)). 

4. Filtruojamuoju popieriumi nuvalomos prizmės ir pakartojami darbo eigos 1–3 

punktai įvairių koncentracijų tirpalams n  bei nežinomos koncentracijos tirpalui nx. 

(Būtina nesumaišyti distiliuotam vandeniui ir tirpalams skirtų pipečių.) 

5. Duomenys surašomi į 1 lentelę: 

 

1 lentelė 

c,  n  n = n  + 1,3330  nv 

   

 

6. Nubraižomas grafikas n = f(c). 

7. Iš grafiko randama tirpalo nežinoma koncentracija. 

8. Toliau tokiu pat būdu atliekami fiziologinio tirpalo ir kraujo serumo lūžio rodiklių 

matavimai. Esančios kraujo serume druskos praktiškai nekeičia vandens, kuriame 

jos ištirpusios, lūžio rodiklio, o baltymai iš esmės ir lemia kraujo serumo lūžio 

rodiklį. Žinoma, kad kiekvienas baltymo koncentracijos pokyčio procentas pakeičia 

lūžio rodiklį 0,0019. Todėl, žinant kraujo serumo ir fiziologinio tirpalo lūžio 

rodiklius, galima paskaičiuoti procentinę baltymo kraujo serume koncentraciją: 

 

0019,0

fs nn
c


 (); 

 

čia ns  kraujo serumo lūžio rodiklis, nf  fiziologinio tirpalo lūžio rodiklis. 


