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Doświadcznenie D2. 

Część teoretyczna: 

Badając przesunięcie punktu światła lasera po ścianie, odbitego przez lusterko, wskutek zalania 

go wodnym roztworem NaCl, można znaleźd zależnośd współczynnika załamania światła (o 

długości fali emitowanej przez laser) od stężenia roztworu solnego. Słowa te ilustruje rysunek 

1, na którym wiązka przerywana to trajektoria światła, gdy w misce nie ma roztworu solnego, a 

wiązka ciągła to trajektoria światła, przechodzącego przez roztwór. 

rysunek 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z prawem Snella  , gdzie  to odpowiednio bezwzględne współczynniki 

załamania powietrza i wody.  

Zauważmy, że warunkiem by sytuacja w rzeczywistości wyglądała tak jak na naszym rysunku, 

jest . Z rysunku widad, że przesunięcie punktu światła . Z kolei 

, wynika to z elementarnych przekształceo i zależności geometrycznych 

oraz z prawa Snella wspomnianego wyżej. Zakładając, że kąty te nie są zbyt duże to możemy 

zapisad, że 

(1)  

Po przeszukaniu dostępnych mi książek (i znalezieniu współczynnika załamania dla powietrza 

) okazało się, że współczynnik załamania światła bardzo rzadko przekracza liczbę 2 
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(np. w przypadku diamentu) i żaden roztwór solny też go nie przekracza. Zatem ze wzoru (1), 

przekształconego do postaci  będziemy odtąd korzystad swobodnie.  

Zauważmy teraz, że stężenie molowe NaCl w wodzie jest liniowo proporcjonalne do masy soli 

rozpuszczonej w niej, gdyż , gdzie m- masa soli rozpuszczonej, V – objętośd 

rozpuszczalnika (wody), M-masa molowa soli wynosząca . Zatem korzystając z 

proporcji możemy uzyskad np. ¼ stężenia roztworu nasyconego wsypując ¼ soli potrzebnej do uzyskania 

roztworu nasyconego. 

By uzyskad roztwór nasycony w n litrach należy rozpuścid m=n*5,4*58,442 gram soli 

Część doświadczalna: 

Układ pomiarowy wyglądał podobnie jak na rysunku 1. Laser umieszczono sztywno na statywie 

z uchwytem pod niezbyt wielkim kątem od pionu w płaszczyźnie prostopadle przecinającej 

ścianę. W niewielkiej odległości od lasera znajdowała się miska płaskodenna z lusterkiem 

zamontowanym sztywno i płasko na dnie za pomocą plasteliny. Pomiar „płaskości” odbył się 

wcześniej poprzez prostopadłe ustawienie lasera na lusterko i obserwację odchylenia wiązki. 

Wykonano pierwszy pomiar zaznaczając ołówkiem „punkt” lasera na ścianie. Następnie do 

miski ostrożnie wlano 2l ciepłej wody odmierzonej za pomocą menzurki i z dokładnością do 

0,5 *mm+ za pomocą linijki zmierzono poziom wody w misce, przykładając linijkę do 

lusterka. Uzyskano wynik  

Na ścianie obok zaznaczonego wcześniej punktu umieszczono w pionie linijkę przymocowaną 

za pomocą plasteliny.  

Korzystając z menzurki do pomiaru objętości soli i z tablicowej gęstości soli odmierzono 630 [g] 
soli kuchennej, które teoretycznie po rozpuszczeniu czynią roztwór nasyconym. Następne kroki 
polegały już tylko na ostrożnym dosypywaniu soli, zmierzeniu przesunięcia i mieszaniu, tak by 
nie naruszyd lusterka. Każdorazowo dosypywano do roztworu 63*g+ soli (z błędem około 1*g+), i 
mierzono  (z błędem  = 0,5[mm]). Tablice rozpuszczalności soli w wodzie wykazują małe 
zmiany rozpuszczalności w zakresie temperatur od 15-40 stopni Celsjusza, więc wyrównywanie 
się temperatury ciepłej wody nie miało wielkiego wpływu na doświadczenie, a jedynie 
ułatwiało (ale nie zwiększało znacząco) rozpuszczanie się soli. Zmiany w poziomie wody 
spowodowane dosypywaniem soli były zaniedbywanie małe. Tabela 1 prezentuje uzyskane 
wyniki pomiarów, oraz  obliczonym dla każdego według wzoru z błędem policzonym metodą 
różniczki zupełnej pomnożonej razy dwa z powodu błędu pomiaru masy soli za pomocą 

menzurki  

TABELA 1. 

masa soli [g] 
stężenie 
molowe 
[g/mol] 

x  

0 0 0,1 1,3337 
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63 0,54 0,101 1,3382 

126 1,08 0,102 1,3427 

189 1,62 0,103 1,3472 

252 2,16 0,104 1,3518 

315 2,7 0,105 1,3563 

378 3,24 0,107 1,3656 

441 3,78 0,108 1,3703 

504 4,32 0,109 1,3750 

567 4,86 0,111 1,3845 

630 5,4 0,112 1,3893 

Wykres 1 zależności współczynnika załamania od stężenia molowego roztworu przypomina 

niemal idealnie funkcję liniową  Wystarczy, więc teraz odpowiednio dobrad 

współczynniki a i b. Nietrudno zauważyd, że  i 

 

Tak, więc   
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Wykres 1 zależności współczynnika załamania od 
stężenia molowego roztworu NaCL 


