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ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ ΦΩΣΟ VS ΤΓΚΔΝΣΡΩΗ ΓΙΑΛΤΜΑΣΟ  

 

ΔΙΑΓΩΓΗ 
Η θαζκαηνθσηνκεηξία βξίζθεη αλαιπηηθέο εθαξκνγέο (αλίρλεπζε, ηαπηνπνίεζε, πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο) ζηε 

Φεκεία, ζηελ Κιηληθή Φεκεία θαη ζε άιια επηζηεκνληθά πεδία. Σηε ζπγθεθξηκέλε άζθεζε εζηηάδνπκε ζηνλ 

πνζνηηθό πξνζδηνξηζκό θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ εύξεζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ή ηεο ζπγθέληξσζεο ελόο δηαιύκαηνο 

πνπ πεξηέρεη κία δηαιπκέλε έγρξσκε νπζία. 

 

ΣΟ ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ  
Η δηέιεπζε ηνπ ιεπθνύ θσηόο κέζα από έλα ζώκα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απνξξόθεζε θάπνησλ ηκεκάησλ ηνπ 

θάζκαηνο απηνύ. Αλ απνξξνθεζεί νιόθιεξν ην θάζκα ηνπ ιεπθνύ θσηόο, ην πιηθό εκθαλίδεηαη καύξν. Αλ δελ 

απνξξνθεζεί θαλέλα ηκήκα ηνπ θάζκαηνο θαη αλαθιαζηεί νιόθιεξν, θαίλεηαη άζπξν. Τν ηκήκα ηνπ θάζκαηνο 

ηνπ ιεπθνύ θσηόο ην νπνίν δελ απνξξνθάηαη ειεπζεξώλεηαη, δειαδή αλαθιάηαη ή πεξλά κέζα από ηε κάδα ηεο 

νπζίαο θαη δίλεη ην ραξαθηεξηζηηθό ρξώκα κηαο νπζίαο. Σην παξαθάησ Σρήκα 1 θαίλεηαη ε πεξίπησζε δηαιύκαηνο 

ζεηηθνύ ραιθνύ (CuSO4), ην νπνίν απνξξνθά ην «πνξηνθαιί θσο» κε απνηέιεζκα ην δηάιπκα λα εκθαλίδεη ρξώκα 

θπαλό. 

 
Σρήκα 1 

Κάπνηα κόξηα, όπσο αλαθέξζεθε, όηαλ αθηηλνβνιεζνύλ, απνξξνθνύλ κέξνο ηεο αθηηλνβνιίαο. Όζν πεξηζζόηεξα 

κόξηα ππάξρνπλ ζηελ δέζκε ηνπ θσηόο, ηόζν πεξηζζόηεξν θσο απνξξνθάηαη. Άξα κεηξώληαο ηε δηαθνξά ηεο 

πνζόηεηαο ηνπ θσηόο κε θαη ρσξίο ηα πξνο κέηξεζε κόξηα κπνξνύκε λα εθηηκήζνπκε ηελ πνζόηεηά ηνπο. Τν 

θαζκαηνθωηόκεηξν είλαη όξγαλν ην νπνίν κεηξά ηελ έληαζε κηαο επηιεγκέλεο ζπρλόηεηαο αθηηλνβνιίαο. 

Φξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηελ Αλαιπηηθή Φεκεία, αιιά θαη ζε άιιεο ζεηηθέο επηζηήκεο (Αζηξνλνκία, Φπζηθή 

θιπ). Μεξηθέο θνξέο αληί γηα θαζκαηνθσηόκεηξν ρξεζηκνπνηνύκε ηα κάηηα καο θαη παξαηεξώληαο πόζν ζθνύξν 

είλαη έλα δηάιπκα ρξσζηηθήο βγάδνπκε πνηνηηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζπγθέληξσζή ηνπ. Γειαδή έλα ζθνύξν 

δηάιπκα είλαη πην ππθλό από έλα αλνηρηόρξσκν.  

Η θαζκαηνθσηνκεηξία ρξεζηκνπνηείηαη, γηα λα ππνινγίζνπκε κε αθξίβεηα ηελ ζπγθέληξσζε ελόο άγλσζηνπ 

δηαιύκαηνο. Φξεζηκνπνηώληαο κηα ζεηξά πξόηππα δηαιύκαηα (κε γλσζηέο ζπγθεληξώζεηο κηαο νπζίαο) 

θαηαζθεπάδνπκε κηα γξαθηθή παξάζηαζε πνπ καο βνεζάεη λα ππνινγίζνπκε ηελ ζπγθέληξσζε ελόο άγλσζηνπ 

δηαιύκαηνο.  

Η παξαπάλσ κεζνδνινγία ζηεξίδεηαη ζηνλ Νόκν ησλ Lambert-Beer. Ο λόκνο απηόο ζπζρεηίδεη ηελ πνζόηεηα ηνπ 

θσηόο (έληαζε αθηηλνβνιίαο) πνπ πξνζπίπηεη ζε έλα δηάιπκα θαη ηελ πνζόηεηα ηνπ θσηόο πνπ απνξξνθάηαη από 

απηό κε ηελ πεξηεθηηθόηεηα ζε δηαιπκέλε νπζία Σρήκα 2.  

 
 

            Σρήκα 2 

Σπγθεθξηκέλα εθθξάδεηαη από ηνλ ηύπν:  

I = Io • 10 
–εCd

  (Σρέζε 1) 

Όπνπ: 

Ιν : είλαη ε έληαζε ηεο αθηηλνβνιίαο πνπ πξνζπίπηεη ζην δηάιπκα  

Ι   : ε έληαζε ηεο αθηηλνβνιίαο πνπ δηαπεξλά ην δηάιπκα  

ε   : ν κνξηαθόο ζπληειεζηήο απνξξόθεζεο 

C  : ε ζπγθέληξσζε ηεο νπζίαο ζην δηάιπκα  

d   : ην πάρνο ηεο ζηηβάδαο ηνπ δηαιύκαηνο  
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Η πην απιή κνξθή θαζκαηνθσηόκεηξνπ είλαη ην θαζκαηνθσηόκεηξν νξαηνύ θάζκαηνο. Σε απηό κηα θσηεηλή 

πεγή εθπέκπεη κνλνρξσκαηηθή αθηηλνβνιία ηελ νπνία απνξξνθά ε δηαιπκέλε νπζία ελόο δηαιύκαηνο. Η 

αθηηλνβνιία απηή πεξλάεη κέζα από κηα θπςειίδα (δηαθαλέο άρξσκν δνρείν) πνπ πεξηέρεη ην πξνο εμέηαζε 

δηάιπκα θαη όζν θσο δελ απνξξνθά ην δηάιπκα κεηξηέηαη από έλα θσηόκεηξν πνπ βξίζθεηαη ζηελ απέλαληη 

πιεπξά ηεο θπςειίδαο Σρήκα 3. 

 
Σρήκα 3 

Η ΤΠΟΘΔΗ 

Ο θσηναληηζηάηεο ή θσηναληίζηαζε είλαη έλα ειεθηξηθό εμάξηεκα ηνπ νπνίνπ ε ηηκή ηεο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο 

Rθ αιιάδεη αληηζηξόθσο αλάινγα κε ηελ πνζόηεηα ηνπ θσηηζκνύ πνπ πέθηεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ (I=ι/Rθ). Η 

ειεθηξηθή αληίζηαζε ηνπ θσηναληηζηάηε κεηώλεηαη όηαλ ε έληαζε ηνπ θσηόο πνπ πξνζπίπηεη ζε απηή απμάλεηαη 

θαη ην αληίζηξνθν. Η κέηξεζε ηεο ηηκήο ηεο Rθ κπνξεί λα γίλεη κε έλα θνηλό πνιύκεηξν. Με βάζε ηα παξαπάλσ ε 

Σρέζε 1 δηακνξθώλεηαη σο εμήο:  

ι/Rθ = ι/Rθo • 10 
–εCd 

  →  Rθ = Rθo • 10 
εCd

  (Σρέζε 2) 

Γηα λα θάλεηε ηηο κεηξήζεηο ζαο δηαζέηεηε μια καηαζκεςή πνπ αλαπαξηζηά ην θαζκαηνθσηόκεηξν. Η θπςειίδα ηνπ 

θαζκαηνθσηόκεηξνπ, πνπ ζαο δίλεηαη έηνηκε, απνηειείηαη από έλα δνθηκαζηηθό ζσιήλα πάλσ ζηνλ νπνίν έρνπλ 

θνιιεζεί, κε καύξε κνλσηηθή ηαηλία, κία ειεθηξηθή αληίζηαζε θαη έλα LED πνπ εθπέκπεη ρξώκα πνξηνθαιί όηαλ 

ζπλδέεηαη κε κηα κπαηαξία. Τν LED θαη ε θσηναληίζηαζε έρνπλ 

θνιιεζεί αληηδηακεηξηθά ζε απόζηαζε 2 cm από ηνλ ππζκέλα ηνπ 

δνθηκαζηηθνύ ζσιήλα ώζηε λα έρνπλ νπηηθή επαθή κεηαμύ ηνπο, δειαδή 

ην θσο ηνπ LED λα κπνξεί λα πέζεη πάλσ ζηε θσηναληίζηαζε. Οη 

αθξνδέθηεο ηεο θσηναληίζηαζεο θαη ηνπ LED είλαη ειεύζεξνη ώζηε λα 

κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ κε έλα πνιύκεηξν θαη κία κπαηαξία αληίζηνηρα. 

Τν απηνθόιιεην ραξηάθη κε ηελ έλδεημε LED δείρλεη ηε ζέζε ησλ 

αθξνδεθηώλ ηνπ LED. Όινο ν ζσιήλαο έρεη θαιπθηεί κε καύξε ηαηλία γηα 

λα κελ επεξεάδεηαη ε θσηναληίζηαζε από ην εμσηεξηθό θσο. Δζείο ζα 

ζηεξεώζεηε ηελ θπςειίδα ζην ζηήξηγκα πνπ ζαο δίλεηαη θαη ζα ζπλδέζεηε 

ηε θσηναληίζηαζε κε ηα θαιώδηα καύξν-θόθθηλν ηνπ πνιύκεηξνπ. 

Οκνίσο ρξεζηκνπνηώληαο ηα θξνθνδεηιάθηα ζα ζπλδέζεηε ην LED κε ηε 

ζπζηνηρία ησλ κπαηαξηώλ θαη ηελ ειεθηξηθή αληίζηαζε R πνπ ζαο 

δίλεηαη, όπσο θαίλεηαη ζην Σρήκα 4. Λεπηνκέξεηεο ζπλαξκνιόγεζεο 

ζηελ δξαζηεξηόηεηα 1 παξαθάηω.                                                                                         Σρήκα 4  

 

 

ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 

Όξγαλα θεύε θαη Τιηθά πνπ ζα πξέπεη λα έρεηε κπξνζηά ζαο: 

 Πνιύκεηξν  

 3 Καιώδηα (θξνθνδεηιάθη - κροκοδειλάκι)  
 Σπζηνηρία κπαηαξηώλ 3 Volt  

 Ηιεθηξηθή αληίζηαζε R 

 Καηαζθεπή πνπ αληηθαζηζηά ηελ θπςειίδα  

 Σηαηώ θαη ιαβίδα  

 Πώκα (από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ)  

 Πνπάξ 3 βαιβίδσλ 

 Σηθώλην πιήξσζεο ησλ 50ml  

 Ογθνκεηξηθή θηάιε ησλ 100 ml κε πώκα                  

 Φσλί δηήζεζεο  

 Πιαζηηθή  ξάβδνο αλάδεπζεο 

 Πιαζηηθό πνηήξη κε έλδεημε Ξ  

 Υδξνβνιέαο κε απηνληζκέλν λεξό 

 4 Πιαζηηθά πνηήξηα κε ελδείμεηο 0,8Μ, 0,4Μ, 0,2Μ 

θαη 0,1Μ. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1  

«ύλδεζε ζηνηρείωλ θαζκαηνθωηόκεηξνπ» 

Σπλδέζηε θαηάιιεια ηα ζηνηρεία ηνπ θαζκαηνθσηόκεηξνπ, όπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ θαη όπσο δείρλεη ην 

Σρήκα 4. Βιέπνληαο από πάλσ ζην εζσηεξηθό ηεο θπςειίδαο  θαη θιείλνληαο ην ειεθηξηθό θύθισκα ζα πξέπεη λα 

αλάβεη ην ιακπάθη LED. Αν δεν ανάβει θα ππέπει να αλλάξεηε ηην πολικόηηηα ηηρ ζύνδεζηρ ηηρ μπαηαπίαρ (ηο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CF%88%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
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ηλεκηπικό πεύμα πεπνάει από ηο LED καηά μία μόνο θοπά). Με αλακκέλν ην LED αλνίμηε ην πνιύκεηξν, 

κεηαθηλήζηε ηνλ πεξηζηξνθηθό επηινγέα ζηελ πεξηνρή πνπ κεηξά αληίζηαζε θαη βξείηε ηε ζέζε πνπ δείρλεη ηηκέο. 

Αλαβνζβήζηε ην LED γηα λα ειέγμεηε αλ κεηαβάιιεηαη ε ηηκή ζην πνιύκεηξν, πνπ ζεκαίλεη όηη ιεηηνπξγεί ζσζηά.  

Παπαηήπηζη: H διάηαξη μποπεί να λειηοςπγήζει και σωπίρ ηην σπήζη ηηρ ηλεκηπικήρ ανηίζηαζηρ. Σηην πεπίπηωζη 

αςηή ηο LED θα θωηοβόλει πιο ιζσςπά. Ο πόλορ ηηρ ηλεκηπικήρ ανηίζηαζηρ είναι να μην καηαζηπαθεί (καεί) ηο LED 

επειδή η ανηικαηάζηαζη ηος είναι δύζκολη. 

Αθνύ νινθιεξώζεηε ηελ ζύλδεζε δείμηε ηελ ζηνλ επηηεξεηή ζαο.  

 

Γξαζηεξηόηεηα 2 

«Τπνινγηζκόο κάδαο έλπδξνπ ζεηηθνύ ραιθνύ πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ παξαζθεπή δηαιύκαηνο ζεηηθνύ ραιθνύ 

όγθνπ 80 ml θαη ζπγθέληξωζεο 0,8Μ» 

Τν CuSO4∙5H2O (έλπδξνο ζεηηθόο ραιθόο) είλαη έλα έλπδξν άιαο. Τα ένςδπα άλαηα ζπγθξαηνύλ νξηζκέλν αξηζκό 

κνξίσλ λεξνύ (θξπζηαιιηθό λεξό) γηα ηνλ ζρεκαηηζκό ηνπ θξπζηαιιηθνύ ηνπο πιέγκαηνο. Ο ηύπνο ηνπ έλπδξνπ 

άιαηνο CuSO4∙5H2O δείρλεη όηη έλα ηόλ ραιθνύ (Cu
++

) είλαη ελσκέλν κε έλα ηόλ SO4
-2

 θαη 5 κόξηα λεξνύ (ζηηο 

ηνληηθέο ελώζεηο δελ ππάξρεη ε έλλνηα ηνπ κνξίνπ). Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (g) ηνπ CuSO4∙5H2O πνπ ρξεηάδεηαη 

γηα λα παξαζθεπαζηεί έλα δηάιπκα ζεηηθνύ ραιθνύ (CuSO4) όγθνπ 80ml θαη ζπγθέληξσζεο 0,8Μ. Αθνύ 

νινθιεξώζεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο δεηήζηε από ηνλ επηηεξεηή ζαο λα ζαο δώζεη ην δηάιπκα απηό. 

Γίλνληαη ηα Αr: Cu=63,5   S=32  O=16   H=1 

Υπολογιζμοί: 

……………………………………………………………………………………..………………...…………………

……………………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Γξαζηεξηόηεηα 3 

«Παξαζθεπή δηαιπκάηωλ 0,4M 0,2M θαη 0,1Μ ζεηηθνύ ραιθνύ»  

Πξνζνρή: ην ηέινο ηεο δξαζηεξηόηεηαο απηήο ζα πξέπεη λα παξνπζηάζεηε ζηνλ επηηεξεηή ζαο ηέζζεξα 

δηαιύκαηα ζεηηθνύ ραιθνύ: 0,8Μ - 0,4M – 0,2M θαη 0,1Μ κε ειάρηζην όγθν 20ml ην θαζέλα.  

Τνπνζεηήζηε ην δηάιπκα ησλ 80ml ηνπ (CuSO4) 0,8Μ πνπ ζαο δόζεθε ζην πιαζηηθό πνηήξη κε ηελ έλδεημε 0,8Μ. 

Από ην δηάιπκα απηό θαη κε ηε βνήζεηα ησλ νξγάλσλ πνπ δηαζέηεηε, λα παξαζθεπάζηε ηξία δηαιύκαηα: 0,4Μ 

0,2Μ θαη 0,1Μ θαη λα ηα ηνπνζεηήζηε ζηα πιαζηηθά πνηήξηα κε ηηο αληίζηνηρεο ελδείμεηο. Καιέζηε ηνλ επηηεξεηή 

ζαο, γηα λα ηνπ δείμεηε ηα δηαιύκαηα πνπ παξαζθεπάζαηε. 

 

Υπολογιζμοί – ηπόπορ επγαζίαρ : 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 4 

«Φαζκαηνθωηνκέηξεζε θαζαξνύ λεξνύ, θαη ηωλ ηεζζάξωλ δηαιπκάηωλ CuSO4 θαη θαηαζθεπή θακπύιεο 

αλαθνξάο» 
Η θαζκαηνθσηνκέηξεζε ελόο δηαιύκαηνο γίλεηαη σο εμήο: Τνπνζεηνύκε ην δηάιπκα ζηελ θπςειίδα ζρεδόλ σο ην 

ρείινο ηνπ ζσιήλα. Κιείλνπκε κε ην πώκα ην πάλσ άθξν ηεο, γηα λα κελ εηζέξρεηαη θσο από ηελ αηκόζθαηξα θαη 

επεξεάδεη ην απνηέιεζκα ηεο κέηξεζεο. Σηε ζπλέρεηα θιείλνπκε ην θύθισκα γηα λα αλάςεη ην LED. Αλνίγνληαο 

ην πνιύκεηξν κεηαθηλνύκε ηνλ πεξηζηξνθηθό επηινγέα ζηελ πεξηνρή πνπ κεηξά αληίζηαζε κέρξη λα πάξνπκε ηελ 

πην θαηάιιειε έλδεημε θαη ηνλ αθήλνπκε ζηελ ζέζε απηή. Πεξηκέλνπκε κέρξη λα ζηαζεξνπνηεζεί ε έλδεημε θαη 

ηελ θαηαγξαθνύκε.  

Θα θαζκαηνθσηνκεηξήζεηε ην θαζαξό λεξό θαη ηα ηέζζεξα  δηαιύκαηα CuSO4 (0,8Μ, 0,4Μ, 0,2Μ θαη 0,1Μ) πνπ 

παξαζθεπάζαηε ζηηο πξνεγνύκελεο δξαζηεξηόηεηεο θαη ζα ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πηλάθα. Πξνηείλεηαη λα 

αξρίζεηε ηελ δηαδηθαζία κε ηελ ρξήζε ηνπ θαζαξνύ λεξνύ. ηελ πεξίπηωζε πνπ δελ κπνξείηε λα πάξεηε 

κεηξήζεηο λα ζπκβνπιεπηείηε ηνλ επηηεξεηή ζαο.  
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 Γηάιπκα CuSO4 κε ζπγθέληξωζε (C) Έλδεημε πνιπκέηξνπ Rθ 

1 0Μ θαζαξό λεξό  

2 0,1Μ  

3 0,2Μ  

4 0,4Μ  

5 0,8Μ  

Με βάζε ηνλ παξαπάλσ πηλάθα ζα θαηαζθεπάζεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε άμνλαο Υ=C θαη άμνλαο Τ=Rθ  

 
Γξαζηεξηόηεηα 5 

«Δύξεζε πεξηεθηηθόηεηαο κίγκαηνο έλπδξνπ ζεηηθνύ ραιθνύ θαη δάραξεο» 
Φξεζηκνπνηώληαο ην θαζκαηνθσηόκεηξν, ηελ θακπύιε αλαθνξάο πνπ θαηαζθεπάζαηε θαη ό,ηη άιιν λνκίδεηε ζα 

πξέπεη λα ππνινγίζεηε ηε ζύζηαζε ελόο κίγκαηνο πνπ απνηειείηαη από έλπδξν ζεηηθό ραιθό θαη δάραξε θαη έρεη 

κάδα 4,5 g. Θα δεηήζεηε από ηνλ επηηεξεηή ζαο ην κίγκα ηεο άγλσζηεο ζύζηαζεο. Να πεξηγξάςεηε ηε 

δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζήζεηε γηα λα βξείηε ηε ζύζηαζε ηνπ κίγκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα λα θάλεηε ηελ 

πεηξακαηηθή δηαδηθαζία πνπ πξνηείλεηε γηα λα δώζεηε έλα ηειηθό απνηέιεζκα: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Τν άγλσζην κίγκα απνηειείηαη από …………..g δάραξεο θαη ………… g CuSO4∙5H2O 

 

 

 

«Εμπειπία είναι μια σηένα πος ηην αποκηάρ όηαν έσειρ θαλάκπα!!» 

 

 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΤΥΦΙΑ!!!!  


