
 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΕΠΕ  

Αγ. αράντα 45, 18346–Μοσχάτο, Σηλ. 2104823421, 2104838270, Fax 2104820580 

 

 
1 
 

   

   

   

ΣΣΣΥΥΥΣΣΣΚΚΚΕΕΕΥΥΥΗΗΗ    ΦΦΦΑΑΑΙΙΙΝΝΝΟΟΟΜΜΜΕΕΕΝΝΝΩΩΩΝΝΝ    ΠΠΠΟΟΟΛΛΛΩΩΩΣΣΣΗΗΗΣΣΣ    

PPPOOOAAA000111   

 
 
 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΕΩΣ



 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΕΠΕ  

Αγ. αράντα 45, 18346–Μοσχάτο, Σηλ. 2104823421, 2104838270, Fax 2104820580 

 

 
2 
 

 

ΚΟΠΟ 
 
Η παξαηήξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πόισζεο θαη ε κέηξεζε ηεο γσλίαο 
ζηξνθήο ηνπ πνισκέλνπ  θσηόο δηαιπκάησλ νπηηθά ελεξγώλ νπζηώλ π.ρ. 
ζάθραξα. 
 
 
ΘΕΩΡΙΑ 
 
Σν θσο, όπσο θάζε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία, δηαδίδεηαη κε εγθάξζηεο 
θπκάλζεηο. Μία θσηεηλή δέζκε απνηειείηαη από αλεμάξηεηεο θπκαηνζεηξέο 
ησλ νπνίσλ ηα επίπεδα ηαιάλησζεο είλαη ηπραία πξνζαλαηνιηζκέλα γύξσ 
από ηελ θαηεύζπλζε κεηάδνζεο. Τπάξρνπλ όκσο θάπνηα πιηθά, ηα ιεγόκελα 
πνισηηθά, πνπ έρνπλ ηελ ηδηόηεηα λα επηηξέπνπλ ηε δηέιεπζε ησλ 
ζπληζησζώλ θπκαηνζεηξώλ κόλνλ πξνο θάπνηα νξηζκέλε δηεύζπλζε ε νπνία 
είλαη ραξαθηεξηζηηθή γηα ην ζπγθεθξηκέλν πιηθό. Με άιια ιόγηα, έλα πνισηηθό 
πιηθό δηαρσξίδεη ηε δηεύζπλζε ηαιάλησζεο ηεο θπκαηνζεηξάο ζε κία 
παξάιιειε θαη κία θάζεηε ζπληζηώζα θαη επηηξέπεη ηε δηέιεπζε ηεο 
παξάιιειεο ζπληζηώζαο ελώ απνθόπηεη ηειείσο ηε δηέιεπζε ηεο θάζεηεο.  
Έηζη, ην θσο πνπ εμέξρεηαη από ηα πιηθά απηά, απνηειείηαη από θπκαηνζεηξέο 
πνπ έρνπλ όιεο ηελ ίδηα δηεύζπλζε ηαιάλησζεο. Η θσηεηλή δέζκε πνπ 
εμέξρεηαη από έλα πνισηηθό πιηθό ιέγεηαη πνισκέλε δέζκε.  Είλαη πξνθαλέο 
όηη εάλ κία ηέηνηα πνισκέλε δέζκε πέζεη πάλσ ζε έλα ίδην πνισηηθό πιηθό, 
ην νπνίν όκσο έρεη πεξηζηξαθεί θαηά 90° ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ηνπ ζέζε, 
δελ εμέξρεηαη θσηεηλή δέζκε από ην δεύηεξν απηό πιηθό, γηαηί ε 
πξνζπίπηνπζα ζ΄ απηό δέζκε έρεη κόλν θάζεηεο ζπληζηώζεο. Πνισηηθά πιηθά 
εκθαλίδνληαη ζηε θύζε ππό κνξθή θξπζηάιισλ ή δηαιπκάησλ αιιά 
θαηαζθεπάδνληαη θαη ζην εξγαζηήξην ζε κνξθή θύιισλ.  
 
Κάλνληαο ρξήζε ησλ ηερλεηώλ πνισηώλ, κπνξνύκε λα θαηαζθεπάζνπκε 
δηαηάμεηο πνπ καο επηηξέπνπλ λα κεηξάκε ηε γσλία ζηξνθήο ηνπ πνισκέλνπ  
θσηόο από ηα δηαιύκαηα ησλ δηαθόξσλ νπζηώλ. Οη δηαηάμεηο απηέο 
νλνκάδνληαη πνισζίκεηξα. 
 
 
Απαιηούμενορ εξοπλιζμόρ 
 
1. Πνισζίκεηξν ΡΟΑ01. 
 
2. Σξία πιαζηηθά θπιηλδξηθά δνρεία κήθνπο 20cm, 15cm θαη 10cm, κε 

δηαθαλείο δίζθνπο θξαγήο. 
 
3. Έλα  θηαιίδην 50gr κε γιπθόδε D+ (δεμηόζηξνθε). 
 
4. Έλα θηαιίδην 50gr κε θξνπθηόδε (αξηζηεξόζηξνθε).  



 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΕΠΕ  

Αγ. αράντα 45, 18346–Μοσχάτο, Σηλ. 2104823421, 2104838270, Fax 2104820580 

 

 
3 
 

 
Πεπιγπαθή ηος εξοπλιζμού 
 
Σν πνισζίκεηξν ηύπνπ POA01 απνηειείηαη από κία θεθιηκέλε βάζε ζηελ 
νπνία είλαη πξνζαξκνζκέλε θπιηλδξηθή δηάηαμε πνπ απνηειεί ην θπξίσο 
όξγαλν κέηξεζεο ηεο πόισζεο.  Η δηάηαμε απηή απνηειείηαη από έλαλ 
επηκήθε θύιηλδξν (ζάιακνο) ζην θάησ κέξνο ηνπ νπνίνπ είλαη 
πξνζαξκνζκέλε κία θσηεηλή πεγή κε έλα πνισηηθό θηικ (πνισηήο) κπξνζηά  
ηεο.  ην άιιν άθξν θαη εμσηεξηθά ηνπ ζαιάκνπ ππάξρεη πιήξεο 
γσληνκεηξηθόο δίζθνο ±180° κε δηαβαζκίζεηο 1°.  Πάλσ ζην δίζθν απηό 
πξνζαξκόδεηαη άιιε θπιηλδξηθή δηάηαμε, ην πξνζνθζάικην πιαίζην, πνπ 
θέξεη πνισηηθό θηικ (αλαιύηεο) θαη δίζθν κε άληηγα πνπ πεξηζηξέθεηαη πάλσ 
ζηνλ γσληνκεηξηθό δίζθν.  Σν πξνο κέηξεζε δηάιπκα ηνπνζεηείηαη ζε 
θπιηλδξηθό δνρείν (ζσιήλα) ην νπνίν εηζάγεηαη κέζα ζην ζάιακν ηνπ 
πνισζίκεηξνπ, παξεκβαιόκελν έηζη, κεηαμύ ηνπ πνισηή θαη ηνπ αλαιύηε. 
 
Παξαηεξώληαο ηελ θσηεηλή πεγή, ρσξίο δνρείν δηαιύκαηνο κέζα ζην ζθνηεηλό 
ζάιακν, ν ρξήζηεο πεξηζηξέθεη ην πξνζνθζάικην πιαίζην  έσο όηνπ ην είδσιν 
γίλεη ζθνηεηλό.  ηε ζέζε απηή, ξπζκίδεηαη ην 0 (ζέζε αλαθνξάο) ηεο ζπζθεπήο, 
πεξηζηξέθνληαο ηνλ γσληνκεηξηθό δίζθν.  Αθνινύζσο, εηζάγεηαη ην δνρείν  κε  
ην δηάιπκα  κέζα  ζην  θπξίσο ζώκα.  Η   παξεκβνιή   ηνπ   δηαιύκαηνο  
κεηαμύ  πνισηή  θαη  αλαιύηε δεκηνπξγεί πόισζε πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα 
ηελ εκθάληζε θσηεηλνύ εηδώινπ θαζώο ν ρξήζηεο ην παξαηεξεί κέζα από ην 
πξνζνθζάικην πιαίζην.  Αθνινύζσο ην πξνζνθζάικην πιαίζην πεξηζηξέθεηαη 
κέρξηο όηνπ ην είδσιν γίλεη θαη πάιη ζθνηεηλό.  ηε ζέζε απηή δηαβάδεηαη ε 
έλδεημε ηνπ γσληνκεηξηθνύ δίζθνπ ε νπνία αληηζηνηρεί ζηε γσλία πόισζεο ηνπ 
δηαιύκαηνο.   
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Η εμίζσζε πνπ πεξηγξάθεη ηελ γσλία ζηξνθήο ηνπ πνισκέλνπ θσηόο  είλαη ε: 
φ = [α] . c . d, όπνπ [α] ε εηδηθή ζηξνθηθή ηθαλόηεηα ηεο νπζίαο, c ε 
ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο θαη d ην πάρνο ηνπ δηαιύκαηνο ζε δέθαηα ηνπ 
κέηξνπ (dm). ην ζπγθεθξηκέλν πνισζίκεηξν ην πάρνο ηνπ δηαιύκαηνο 
αληηζηνηρεί ζην ύςνο ηνπ κέζα ζην δηαθαλή ζσιήλα. 
 
 
Πειπαμαηική διαδικαζία 
 
Μέηξεζε  ζηξνθηθήο  ηθαλόηεηαο ηνπ  πνισκέλνπ  θσηόο γηα  δηάθνξεο  
νπηηθά  ελεξγέο  νπζίεο  π.ρ.( γιπθόδε , θξνπθηόδε) 
  
Με ηε γιπθόδε θαη ηε θξνπθηόδε, πνπ παξέρνληαη ζε θξπζηαιιηθή κνξθή, 
δεκηνπξγνύληαη δηαιύκαηα  π.ρ. 5%  θ.ν., 8% θ.ν., 10% θ.ν. (δεμηόζηξνθα θαη 
αξηζηεξόζηξνθα) ηα νπνία ηνπνζεηνύληαη ζηα πιαζηηθά θπιηλδξηθά δνρεία  ηα 
νπνία ελ ζπλερεία ηνπνζεηνύληαη κέζα ζην ζσιήλα ηνπ πνισζηκέηξνπ. Σν  
πνισκέλν θσο θαζώο πεξλάεη κέζα από ηα δηαιύκαηα απηά, ζηξέθεηαη  
αλάινγα κε ηε ζπγθέληξσζε ( c )  θαη ην  ύςνο ηνπ δηαιύκαηνο ( d ) κέζα ζην 
ζσιήλα. 
 
Η ζπζθεπή απαηηεί εμσηεξηθή ηάζε 5 - 6 VDC γηα ηελ ηξνθνδνζία ηεο θσηεηλήο 
πεγήο.  Η ηάζε απηή ιακβάλεηαη από ην κηθξό ηξνθνδνηηθό πξίδαο (power 
pack) πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ζεη. 
  
Η γσλία ζηξνθήο ηνπ πνισκέλνπ θσηόο κεηξάηαη παξαηεξώληαο ηε θσηεηλή 
πεγή κέζσ ηνπ πξνζνθζάικηνπ πιαηζίνπ,  θαζώο ην πεξηζηξέθνπκε, κέρξηο 
όηνπ ε θσηεηλή πεγή γίλεη ζθνηεηλή. 
 
1.  Σξνθνδνηήζηε ηε ζπζθεπή κε ηάζε ρξεζηκνπνηώληαο ην ηξνθνδνηηθό 

πξίδαο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ζεη. 
 
2       Σνπνζεηήζηε ην πξνζνθζάικην πιαίζην ζην πάλσ άθξν ηνπ ζαιάκνπ  
 
3.   Παξαηεξώληαο ηε θσηεηλή πεγή κέζα από ην πξνζνθζάικην πιαίζην, 

πεξηζηξέςηε ην κέρξηο όηνπ ε θσηεηλή πεγή γίλεη ζθνηεηλή.  
 
4.  Πξνζέρνληαο λα κε κεηαθηλεζεί ην πιαίζην ηνπ πξνζνθζάικηνπ 

ζπζηήκαηνο, πεξηζηξέςηε ην πιαίζην ηνπ γσληνκεηξηθνύ δίζθνπ  ώζηε ην 
0 λα ζπκπίπηεη κε ηελ άληηγα ηνπ πξνζνθζάικηνπ πιαηζίνπ.  

 
5. ην ζεη POA01 πεξηιακβάλνληαη ηξία (3) πιαζηηθά θπιηλδξηθά δνρεία 

(ζσιήλεο PVC) πνπ θιείλνληαη ζην θάησ θαη ην πάλσ άθξν ηνπο κε 
δηαθαλείο ηάπεο.  Η πάλσ ηάπα έρεη κεγαιύηεξε δηάκεηξν από ηελ άιιε, 
γηα λα κπνξεί ν ζσιήλαο ηνπ δηαιύκαηνο λα εηζαρζεί κέζα ζην ζάιακν 
ηνπ πνισζίκεηξνπ θαη λα ζπγθξαηείηαη ζην πάλσ κέξνο ηνπ ώζηε λα 
κπνξεί λα αθαηξείηαη εύθνια.  Η εζσηεξηθή δηάκεηξνο ησλ ζσιήλσλ 
είλαη 22mm θαη ηα θαζαξά κήθε ηνπο (δει. ηα κήθε κεηαμύ ησλ γπάιηλσλ 
δίζθσλ) 20cm, 15cm θαη 10cm. 
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6.     Γεκίζηε έλα ζσιήλα κε δηάιπκα γιπθόδεο έζησ  5 % κέρξη 4 ρηιηνζηά 

από ην ρείινο ηνπ. 
   
7.   Φξάμηε  ην αλνηθηό άθξν ηνπ ζσιήλα κε ηελ δεύηεξε ηάπα.   
 
8. Αθαηξέζηε ην πξνζνθζάικην πιαίζην από ην ζάιακν, ηνπνζεηήζηε ην 

ζσιήλα κε ην δηάιπκα κέζα ζην ζάιακν, θαη μαλαηνπνζεηήζηε ην 
πξνζνθζάικην πιαίζην έηζη ώζηε ε άληηγα λα ζπκπίπηεη κε ηελ έλδεημε 
ηνπ κεδελόο ζηνλ γσληνκεηξηθό δίζθν. 

 
9. Παξαηεξήζηε ηε θσηεηλή πεγή κέζα από ην πξνζνθζάικην ζύζηεκα. 

Λόγσ ηεο παξεκβνιήο ηνπ δηαιύκαηνο θαη ηεο δεκηνπξγίαο πόισζεο ε 
θσηεηλή πεγή ζα εκθαληζηεί θαη πάιη. Πεξηζηξέςηε ην πξνζνθζάικην 
πιαίζην κέρξηο όηνπ κεδεληζηεί ε έληαζε ηεο θσηεηλήο πεγήο.  ηε ζέζε 
απηή ε έλδεημε ηεο άληηγαο πάλσ ζηνλ γσληνκεηξηθό δίζθν αληηζηνηρεί 
ζηε γσλία ζηξνθήο ηνπ πνισκέλνπ  θσηόο από  ην ζπγθεθξηκέλν 
δηάιπκα. 

 
10. Από ηελ εμίζσζε φ = [α] . c . d, ππνινγίζηε ην [α].   
 
11. Επαλαιάβεηε ην πείξακα ρξεζηκνπνηώληαο ζσιήλα δηαθνξεηηθνύ 

κήθνπο θαη ζεκεηώζηε ηε γσλία ζηξνθήο ζην θύιιν εξγαζίαο.   
 
12. Γλσξίδνληαο ηε ζπγθέληξσζε, πνπ είλαη ε ίδηα κε ηελ πξνεγνύκελε 

κέηξεζε, θαη ην [α] πνπ έρεηε ππνινγίζεη, εμεηάζηε εάλ ηζρύεη ε εμίζσζε 
φ = [α] . c . d. 

 
13. Σνπνζεηήζηε δηάιπκα  γιπθόδεο 8% θ.ν. θαη αθνινύζσο 10% θ.ν. ζην 

ζσιήλα, δηαθνξνπνηώληαο έηζη ηε ζπγθέληξσζε θαη επαλαιάβεηε ηε 
δηαδηθαζία κέηξεζεο ηεο γσλίαο ζηξνθήο  φ. 

 
14. Εμεηάζηε θαη πάιη εάλ ηζρύεη ε ζρέζε φ = [α] . c . d. 
 
15. Επαλαιάβεηε ηηο κεηξήζεηο ρξεζηκνπνηώληαο δηάιπκα θξνπθηόδεο.  Ση 

δηαθνξέο παξαηεξείηε;   
 
Σημείωση:  Η ζηξνθηθή ηθαλόηεο κηαο νπηηθά ελεξγνύ νπζίαο εμαξηάηαη  
από  ην κήθνο  θύκαηνο ηνπ ρξεζηκνπνηνύκελνπ  θσηόο, ηε ζεξκνθξαζία  ηνπ  
δηαιύκαηνο, ην ρξόλν δεκηνπξγίαο ηνπ δηαιύκαηνο θαη ηελ παξνπζία  
πξνζκείμεσλ ζην δηάιπκα.    
 
Σςνηήπηζη 
 
Σν πνισζίκεηξν POA01 δελ απαηηεί θαλελόο είδνπο ζπληήξεζε παξά κόλνλ   
θαιό μέπιπκα ησλ ζσιήλσλ ησλ δηαιπκάησλ κε λεξό ηεο βξύζεο κεηά από 
θάζε ρξήζε. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
 
1ο Διάλυμα : ………………….………………….………………….……………… 
 

πγθέληξσζε : …………….. 
 
Πάρνο δηαιύκαηνο : …………….. 
 
Γσλία ζηξέςεο πνισκέλνπ θσηόο :.………………… 
 
Εηδηθή ζηξνθηθή ηθαλόηεηα δηαιύκαηνο [a]= : …………………. 
 
 
 

2ο  Διάλυμα : ………………….………………….………………….……………… 
 

πγθέληξσζε : …………….. 
 
Πάρνο δηαιύκαηνο : …………….. 
 
Γσλία ζηξέςεο πνισκέλνπ θσηόο :.………………… 
 
Εηδηθή ζηξνθηθή ηθαλόηεηα δηαιύκαηνο [a]= : …………………. 
 

      
3ο  Διάλυμα : ………………….………………….………………….……………… 

 
πγθέληξσζε : …………….. 
 
Πάρνο δηαιύκαηνο : …………….. 
 
Γσλία ζηξέςεο πνισκέλνπ θσηόο :.………………… 
 
Εηδηθή ζηξνθηθή ηθαλόηεηα δηαιύκαηνο [a]= : …………………. 
 

 
4ο  Διάλυμα : ………………….………………….………………….……………… 
 

πγθέληξσζε : …………….. 
 
Πάρνο δηαιύκαηνο : …………….. 
 
Γσλία ζηξέςεο πνισκέλνπ θσηόο :.………………… 
 
Εηδηθή ζηξνθηθή ηθαλόηεηα δηαιύκαηνο [a]= : …………………. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

 
 
1ο Διάλυμα :      Γλυκόζη D+ 
 

πγθέληξσζε :   6% 
 
Πάρνο δηαιύκαηνο :   2dm  (20 cm) 
 
Γσλία ζηξέςεο πνισκέλνπ θσηόο :  + 9° (δεμηά) 
 
Εηδηθή ζηξνθηθή ηθαλόηεηα δηαιύκαηνο [a]= : …………………. 
 
 

2ο  Διάλυμα :  Γλυκόζη D+ 
 

πγθέληξσζε :  6% 
 
Πάρνο δηαιύκαηνο :  1dm  (10 cm) 
 
Γσλία ζηξέςεο πνισκέλνπ θσηόο :  + 4,5° (δεμηά) 
 
Εηδηθή ζηξνθηθή ηθαλόηεηα δηαιύκαηνο [a]= :  …………………. 
 

      
3ο  Διάλυμα :  Φρουκτόζη 

 
πγθέληξσζε :  8% 
 
Πάρνο δηαιύκαηνο :  2dm  (20 cm) 
 
Γσλία ζηξέςεο πνισκέλνπ θσηόο :  - 12°  (αξηζηεξά)  
 
Εηδηθή ζηξνθηθή ηθαλόηεηα δηαιύκαηνο [a]= : …………………. 
 

 
4ο  Διάλυμα :  Φρουκτόζη 
 

πγθέληξσζε :  8% 
 
Πάρνο δηαιύκαηνο :  1dm  (10 cm) 
 
Γσλία ζηξέςεο πνισκέλνπ θσηόο :  - 5,5° (αξηζηεξά)   
 
Εηδηθή ζηξνθηθή ηθαλόηεηα δηαιύκαηνο [a]= : …………………. 
 

 


