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Obr. 9 Schéma rozštiepenia energetickej hladiny jadra

Jadrová magnetická rezonancia sa výrazne uplatňuje v organickej
chémii, kde pomáha riešiť zásadné otázky. Jadrový magnetický
moment závisí nielen od zloženia jadra, ale ovplyvňuje ho aj jeho
okolie, elektrónový obal susedných jadier. Preto možno na základe
jeho hodnoty uvažovať o štruktúre usporiadania molekúl, o spôsobe
väzby v molekulách, o vzájomných interakciách medzi atómami
a molekulami a pod. NMR sa preto uplatňuje pri riešení štruktúrnych otázok molekúl organických látok, pri riešení otázok izomerizácie cis a trans a pod. Vo fyzikálnej chémii bola NMR aplikovaná
pri sledovaní vodíkových väzieb, solvatačných javov, pri určovaní
disociačných rovnováh. Aj v analytickej chémii našla uplatnenie pri
identifikácii látok, prípadne v kvantitatívnej analýze. V kvantitatívnej
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Ak prechádza svetelný lúč z prostredia opticky redšieho, kde je jeho
rýchlosť väčšia, do prostredia opticky hustejšieho, kde je rýchlosť
svetla menšia, nastáva lom lúča ku kolmici spustenej na rozhranie
α
prostredí. V opačnom prípade dochádza k lomu svetelného lúča od
kolmice. Ak sa zväčšuje uhol dopadu α, zväčšuje sa aj uhol lomu
β. Uhol α môže dosiahnuť maximálnu hodnotu 90° (ak α = 90°,
potom sin nα
1).
´ V takom prípade prechádza lúč α rovnobežne
1 =α
s rozhraním a láme sa do prostredia s väčším indexom lomu (opticky hustejšieho) pod uhlom β´, ktorý nazývame medzný (kritický)
ß
uhol. A práve
n2 na zisťovaní tohto uhla je založené refraktometrické
meranie indexu lomu. Pri opačnom prechode lúča, z opticky hustejšieho do opticky redšieho prostredia, prechádzajú iba tie lúče,
ktoré dopadajú na rozhranie pod uhlom
menším, zorné
ako je pole
medzný
ß´
uhol. Lúče dopadajúce pod väčším uhlom, ako jeprístroja
medzný uhol,
do druhého prostredia vôbec neprechádzajú, pretože sa odrazia na
rozhraní a dochádza tak k úplnému odrazu (totálnej reflexii).

Obr. 10 Lom svetelného lúča v dvoch prostrediach

Princípy automatizácie

Ak prechádza svetelný lúč z prostredia opticky redšieho, kde je jeho rýchlosť väčšia,
do prostredia opticky hustejšieho, kde je rýchlosť svetla menšia, nastáva lom lúča ku
kolmici spustenej na rozhranie prostredí. V opačnom prípade dochádza k lomu

n2
v1 sin α
n1,2 = –– = –––– = –––
sin β n1
v2
refraktometrie sa však nemeria priamo index lomu, ale rozdiel indexov lomu medzi dvoma prostrediami – prostredím známym s definovaným indexom lomu a prostredím neznámym, meraným. Využíva
sa tu difrakcia (ohyb) a interferencia (skladanie) svetelných lúčov.

α

Ak prechádza zväzok rovnobežných lúčov úzkou štrbinou, dochádza k ich ohybu (difrakcii). Rovnobežné lúče prechádzajúce dvoma
štrbinami sa môžu po ohybe navzájom spájať, interferovať. Pri spon1
α´
jení dvoch lúčov môže dochádzať k zosilneniu alebo k zoslabeniu
žiarenia, podľa toho, či skladajúce sa lúče kmitajú v rovnakej alebo
rozdielnej fáze. Ak pozorujeme tento jav prístrojom – interferometrom, v zornom poli prístroja, vidíme pravidelne sa striedajúce svetlé
ß
n2
a tmavé pásy zosilneného a zoslabeného interferovaného žiarenia.
Ak necháme toto interferované svetlo prechádzať prostrediami s rôznymi indexmi lomu (vzorkou a porovnávacím roztokom), dochádza
k
posunu jednotlivých svetelných lúčov, pretože v prostredí s vyšším
zorné
pole
ß´
indexom lomu má svetelný lúč menšiu rýchlosť. V zornom poli príprístroja
stroja sa to prejaví posunom svetlých a tmavých pásov navzájom.
Veľkosť posunu je úmerná rozdielu indexov lomu oboch prostredí,
rozdielu indexov
lomu oboch prostredí, ktorými interferované svetlo prešlo a tým
ktorými interferované svetlo prešlo a tým aj ich rozdielnej koncenObr. 10 Lom svetelného lúča v dvoch prostrediach
ich rozdielnej koncentrácii alebo kvalite.
br. 10 Lom svetelného lúča v dvoch prostrediach
trácii alebo kvalite.
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Meraním indexu lomu možno preto kontrolovať čistotu látok, zisťovať
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V ďalšom pokračovaní opíšeme polarimetriu, nefelometriu
Meranie indexu lomu sa využíva aj v kvantitatívnej analýze dvoja turbidimetriu.
zložkových, prípadne trojzložkových sústav, nakoľko hodnota
indexu
V ďalšom pokračovaní opíšeme polarimetriu, nefelometriu a turbidimetriu.
lomu roztokov je priamo úmerná ich koncentrácii. Najvýhodnejšie
je v tomto prípade využitie kalibračnej krivky, ktorá sa zostrojí
na Paveleková, CSc.
Ing. Ivona
základe merania indexu lomu viacerých vzoriek známeho zloženia.
Katedra chémie
Refraktometricky zistená hodnota indexu lomu spustená kolmo na
PdF Trnavská univerzita
os koncentrácií umožňuje odčítať hľadanú koncentráciu analyzovaipavelek@truni.sk
nej vzorky.

Interferometria
Závislosť indexu lomu od koncentrácie alebo kvality látky sa využíva
aj pri interferometrických analytických stanoveniach. Na rozdiel od

Princípy automatizácie

Ing. Ivona Paveleková, CSc.
Katedra chémie
PdF Trnavská univerzita
ipavelek@truni.sk
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