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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 
 

ВИВЧЕННЯ МIКРОСКОПА. 
ВИЗНАЧЕННЯ ЗБIЛЬШЕННЯ МIКРОСКОПА 

 
Прилади та матерiали: мiкроскоп з набором об'єктивів, окулярний мі-

крометр, об'єкт-мікрометр, освітлювач. 
Мета роботи: вивчити будову мікроскопа; експериментально визна-

чити збільшення мікроскопа; навчитись вимірювати за допомогою мікро-
скопа лінійні розміри мікрооб'єктів. 
 

ОПИС МIКРОСКОПА ТА ДОДАТКОВИХ ДЕТАЛЕЙ ДО НЬОГО 

Мікроскоп – це оптичний прилад, який використовується для одер-
жання великих збільшень при розгляді та вимірюванні дрібних (мікроско-
пічних) об'єктів. Загальний вигляд мiкроскопа наведено на рис. 1. Вiн має 
механiчну та оптичну частини. 

До механічної частин на-
лежать: основа 8, тубусот-
римач 1, предметний столик 
10, коробка з мiкромет-
ричним механiзмом 9, кон-
денсор з iрисовою апертур-
ною дiафрагмою 15, револь-
вер 11. Два кремальєрні гви-
нти 14 у нижнiй частинi тубу-
сотримача призначені для 
здiйснення грубого фокусу-
вання мiкроскопа (встанов-
лення на ясне бачення). У 
верхнiй частинi тубусотри-
мача знаходиться головка 3 
з клиноподiбним вирiзом для 
револьвера 11 та отворами 
для загвинчування об'єктивiв 
5, а також гнiздо для за-
крiплення похилої (або вер-
тикальної) монокулярної на-
садки 4 з окуляром 7. 

Обертання гвинтiв 13, розмiщених на коробцi мiкрометричного ме-
ханiзму, дозволяє здiйснити тонке фокусування мiкроскопа. Справа на 
осi гвинта 13 знаходиться барабан, за шкалою якого можна визначити 
величину пiдняття чи опускання тубуса. Один оберт барабана (так зва-
ний крок гвинта) вiдповiдає перемiщенню тубуса на 0,1 мм; шкала бара-
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Рис. 1. Загальний вигляд мікроскопа 
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бана поділена на 50 частин. Таким чином, цiна однієї поділки шкали ба-
рабана дорівнює 0,002 мм. Загальна величина перемiщення тубуса – 
2,2 ÷ 2,4 мм. Крайнi положення тубуса вiдмiченi рисками, нанесеними на 
коробцi мiкрометричного механiзму. Мiкрометричний механiзм пе-
ремiщує тубус разом з механiзмом грубого фокусування. 

Оптична частина мікроскопа складається iз дзеркала 12, конденсора, 
змiнних об'єктивiв 5 та окуляра 7. Плоско-вгнуте сферичне дзеркало, за-
крiплене у вилоподібному тримачi, може обертатись навколо двох взаєм-
но перпендикулярних осей. Вгнуте дзеркало застосовується в мiкроскопах 
з малим збiльшенням без конденсора, а плоске – разом з конденсором. 
Конденсор мікроскопа складається з двох або трьох лiнз в однiй оправi, за 
допомогою яких вiдбите вiд дзеркала свiтло концентрується сильно збіж-
ним пучком на досліджуваний об'єкт. Конденсор закріплюють у кронштейні 
гвинтом 2, а переміщують у вертикальному напрямі за допомогою гвинта 
6. Світлові промені, які проходять через оптичну систему, є обмеженими. 
У більшості випадків їх спеціально обмежують діафрагмами, які дозволя-
ють змінювати або освітленість зображення (апертурні діафрагми), або 
його величину (діафрагми поля зору). Діафрагми також називають зіни-
цями. Ірисова дiафрагма конденсора вiдiграє роль вхідної зіниці конден-
сора; змiнюючи її отвiр можна усунути зайве розсiяне свiтло. 

Дзеркало, конденсор і діафрагма становлять освітлювальну систему, 
її основне призначення – це створення рiвномipно освiтленого поля зору 
мiкроскопа. Об'єктив мікроскопа 5 – це складна багатолiнзова (до 12 
лінз) оптична система, помiщена в оправу. Головну роль в одержаннi 
збiльшеного зображення вiдiграє передня, або так звана фронтальна 
лiнза; iншi ж лiнзи служать для усунення недолiкiв зображення й нази-
ваються коригуючими. Об'єктиви мiкроскопiв – короткофокуснi (із фокус-
ною відстанню 1,5 мм i бiльше); їх збiльшення лежить у межах вiд 5  до 
100 разів  (або  так  званих  крат ) . Коефіцієнт збільшення записуєть-
ся на самих лінзах: наприклад, у вигляді 5х для випадку, коли він дорів-
нює п'яти. Окуляр 7 – це складна лупа, до якої входить верхня (окова) 
лiнза та нижня (збирна). Лiнзи розташованi на вiдстанi, що дорiвнює 
пiвсумi їх фокусних вiдстаней. Ця оптична система також мiститься в 
оправi. Окуляри виготовляють із фокусними вiдстанями вiд 0,85 до 12 см 
i збiльшенням вiд 2  до 25 крат . Збільшення окуляра та об'єктива зав-
жди вказані на їх оправах. Пiдбираючи рiзнi об'єктиви та окуляри, 
збiльшення мiкроскопа можна змiнювати в широких межах. 

Досліджувані об'єкти розміщують на предметному столику 10 мікроскопа 
і закріплюють затискачами. Якщо вони прозорі, то спостереження ведеться 
в прохідному світлі й освітлення здійснюється за допомогою дзеркала 12 і 
конденсора 2. Непрозорі об'єкти спостерігають у відбитому світлі при освіт-
ленні їх з боку об'єктива за допомогою спеціального освітлювача. 
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Рис. 2. Загальний вигляд окулярного мікрометра (а) і його шкали (б) 
 
Замiсть окуляра iнодi користуються окулярним мікрометром, що до-

зволяє проводити вимірювання лінійних розмірів мікрооб'єктів, які роз-
глядаються в мікроскопі. На рис. 2 зображено мікрометр окулярний гвин-
товий типу МОВ-1–15x.  У фокальнiй площинi окуляра 1 (рис. 2, а) 
мiкрометра розмiщена нерухома скляна пластинка (рис. 2, б) зі шкалою 
вiд 0 до 8, кожна поділка якої дорiвнює 1 мм. У тiй самій площинi 
розмiщена друга рухома скляна пластинка з перехрестям та iндексом у 
виглядi паралельних рисок. Ця пластинка з'єднана з точним 
мiкрометричним гвинтом 2 (рис. 2, а) і тому при обертаннi гвинта пере-
хрестя й риски перемiщуються в полi зору окуляра вiдносно нерухомої 
шкали. Крок гвинта дорiвнює 1 мм, барабан гвинта подiлено на 100 
подiлок; тобто поворот барабана на одну поділку вiдповiдає пе-
ремiщенню перехрестя на 0,01 мм. Повний вiдлiк по шкалам окулярного 
мiкрометра складається із суми двох вiдлiкiв: числа по нерухомiй шкалi 
(яке визначається положенням рисок) i вiдлiку за барабаном. 

Об'єкт-мікрометр – це скляна пластинка, на яку нанесено шкалу із 
цiною подiлки 0,01 мм. 

 
ТЕОРЕТИЧНI ВIДОМОСТI 

Схему проходження променів в оптичній системі, яку складають мік-
роскоп та око спостерігача, показано на рис. 3, причому об'єктив (Об) та 
окуляр (Ок) на рисунку замінені тонкими лінзами з оптичними центрами 
О1 та О2 відповідно.  

Досліджуваний предмет AB, який має лінійний розмір h, розміщують пе-
ред переднім фокусом об'єктива на відстані, яка дещо перевищує фокусну 
відстань об'єктива fоб. Дійсне, перевернуте і збільшене зображення A'B' 
предмета AB утворюється об'єктивом за його подвійним заднім фокусом 
2Fоб'. Лінійна величина зображення предмета h'. Далі первинне зображення 
A'B' розглядається через окуляр як через лупу. Тобто, зображення А'В' є 
предметом для окуляра й повинно розміщуватись між його оптичним 
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центром О2 і переднім головним фокусом Fок, досить близько до фокальної 
площини. Окуляр створює уявне, пряме й збільшене (відносно зображення 
А'В') зображення А''В'' з лінійною величиною h''. Відносно предмета АВ зо-
браження A''B'' буде уявним, перевернутим і збільшеним. 
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Рис. 3. Хід променів у мікроскопі 

 
Положення площини, в якій знаходиться зображення A''B'', залежить 

від настройки мікроскопа. Зазвичай ця площина встановлюється спосте-
рігачем або на відстані найкращого зору L від ока (L = 25 см для норма-
льного ока), або на нескінченності (при спостереженні спокійним оком). 
Око людини має властивість акомодації, яка полягає в його здатності 
пристосовуватись до чіткого спостереження віддалених предметів і до-
сягається за рахунок зміни форми кришталика ока. Око розміщується 
впритул до окуляра мікроскопа таким чином, щоб задній фокус окуляра 
Fок' збігався з оптичним центром О3 кришталика ока (рис. 3). У результаті 
на сітківці ока утворюється зображення A'''B'''. 

Збільшення мікроскопа можна розрахувати, знаючи збільшення об'єк-
тива та окуляра. Позначимо через Nоб збільшення об'єктива, Nок – окуля-
ра, N – загальне збільшення мікроскопа. З подібності трикутників О1ВА 
та О1В'А', а також В''О3А'' та О2О3С (рис. 3), маємо: 

1

1

'' '
oб

O BA BN
AB O B

= = ;   3
'

1 3 2

"" " " "
' 'oк

oк

O BA B A B LN
A B CO O O f

= = = = , 

де О3В'' = L – відстань найкращого зору, а О3О2 – фокусна відстань оку-
ляра fок'. Тоді збільшення мікроскопа N дорівнюватиме: 
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1
'

1

'" "

oк

O B LA BN
AB O B f

⋅
= =

⋅
.  (1) 

Для оцінки максимального збільшення мікроскопа N зробимо ряд при-
пущень. Оскільки досліджуваний предмет АВ розміщується безпосеред-
ньо біля фокуса об'єктива Fоб, а його зображення А'В' – поблизу фокуса 
окуляра Fок, то O1B≈fоб; B'O2≈fок. При цьому O1B' = fоб' + ∆, де ∆ – відстань 
між заднім фокусом об'єктива та переднім фокусом окуляра, вона ще на-
зивається оптичною довжиною тубуса мікроскопа. Оскільки об'єктив коро-
ткофокусний, то fоб'«∆ і можна вважати, що O1B'≈∆. Якщо простір між об'-
єктивом і окуляром нічим не заповнений, то fоб = fоб', fок = fок'. Таким чином, 
формула для збільшення мікроскопа матиме вигляд 

об ок
об ок

LN N N
f f
∆ ⋅

= ⋅ =
⋅

. (2) 

Отже, збільшення мікроскопа тим більше, чим більше ∆ і чим менші фо-
кусні відстані об'єктива та окуляра. 

Якiсть мiкроскопа також характеризується його здатністю давати роз-
дільне зображення двох сусідніх об'єктів, апертурою та величиною поля 
зору. Роздільна здатність мікроскопа R, як і всіх оптичних приладів, об-
межена хвильовою природою світла, зокрема дифракційними явищами, і 
залежить лише від числової апертури об'єктива A і довжини світлової 
хвилі λ. Числова апертура об'єктива A дорівнює половині кута між край-
німи променями, які йдуть від довільної точки об'єкта до країв об'єктива; 
вона визначається ірисовою діафрагмою, що обмежує конус променів, 
які входять в об'єктив. Застосовуючи формули дифракції Фраунгофера 
на апертурній діафрагмі об'єктива, для роздільної здатності мікроскопа 
можна отримати: 

0,61R
A
⋅λ

= ,   sinA n i= ,   (3) 

де λ – довжина світлової хвилі, n – абсолютний показник заломлення се-
редовища, в якому міститься об'єкт, і – кут між крайніми променями коні-
чного світлового пучка, що входить в об'єктив мікроскопа, і головною оп-
тичною віссю об'єктива. Як випливає із формули (3), роздільну здатність 
мікроскопа можна покращити, збільшуючи числову апертуру об'єктива А 
або зменшуючи довжину світлової хвилі λ. Часто для збільшення апер-
тури об'єктива простір між об'єктом і фронтальною лінзою заповнюють 
імерсійною рідиною, яка має більший, ніж у повітря показник заломлен-
ня: водою, водним розчином гліцерину, імерсійним маслом. У цьому ви-
падку збільшуються в n разів як апертура, так і збільшення мікроскопа N. 
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Оскільки роздільна здатність мікроскопа обмежена, то і його збільшення 
також обмежене певним максимумом, який називають корисним збільшен-
ням. Корисне збільшення мікроскопів не може перевищувати 1000 крат. 

Поле зору мiкроскопа визначається розмірами області, зображення 
якої можна отримати при спостереженні; величину поля зору можна об-
числити за формулою Р = mс , де m – кiлькiсть подiлок шкали об'єкт-
мікрометра, які спостерiгаються в полi зору мiкроскопа, c – цiна подiлки. 
Чим сильнiше збiльшує мiкроскоп, тим менше поле зору й тим важче 
розташувати в ньому предмет. Тому доцiльно спочатку встановити в 
мiкроскопi об'єктив (або окуляр) з малим збiльшенням, знайти предмет, 
розташувати його в центрі поля зору мікроскопа, а потiм взяти об'єктив 
(або окуляр) з великим збiльшенням. 

 
ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

1. Ознайомитися з будовою мiкроскопа та призначенням усiх його 
деталей. 

2. На тубус мікроскопа замість окуляра встановити окулярний мікро-
метр і закрiпити гвинтом 3 (рис. 2, а). 

3. Увімкнути освітлювач мікроскопа і спрямувати світло за допомогою 
плоского дзеркала (12 на рис. 1) в отвір конденсора мікроскопа. Перемі-
щуючи конденсор, досягти яскравого й рівномірного освітлення поля зо-
ру мікроскопа. 

4. Обертаючи окулярну лiнзу окулярного мiкрометра, отримати чiтке 
зображення шкали, паралельних рисок і перехрестя ниток (див. рис. 2, б). 

5. Покласти на предметний столик мiкроскопа об'єкт-мiкрометр. Обе-
ртаючи гвинти 13 і 14 (рис. 1), сфокусувати мiкроскоп на чiтке зображен-
ня шкали об'єкт-мiкрометра у площині шкали окулярного мікрометра. 
Досягти паралельностi поділок обох шкал. (Це можна зробити незначним 
поворотом окулярного мікрометра за його оправу). 

6. Сумістити перехрестя ниток окуляра окулярного мiкрометра з одні-
єю з подiлок об'єкт-мiкрометра, розташованою приблизно на третині від 
правого кінця його шкали. Записати відлік //m  за шкалою окулярного мі-
крометра: ціле значення за місцем розташування двох паралельних ри-
сок, десяті та соті – за шкалою барабана окулярного мікрометра. Від об-
раної поділки об'єкт-мiкрометра справа–наліво відрахувати m1 таких са-
мих поділок. Записати новий відлік /m  за шкалами окулярного 
мiкрометра. Тоді m1 поділкам об'єкт-мiкрометра відповідатиме різниця 
відліків m за шкалою окулярного мікрометра // /m m m= − .  

Визначити величину лінійного збiльшення об'єктива за формулою: 

1 1
об

m CN
m C

= ,   (4) 
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де m та С – кiлькiсть подiлок i цiна подiлки шкали окулярного мiкрометра, 
m1 i С1 – кiлькiсть подiлок i цiна подiлки об'єкт-мiкрометра, відповідно 
(C = 1 мм, C1 = 0,01 мм). 

Для одного об'єктива вимірювання повторити тричі, взявши різну кі-
лькість поділок об'єкт-мікрометра. Потім поставити інший об'єктив і про-
вести аналогічні вимірювання. 

7. Визначити збільшення мікроскопа 

об окN N N= ,  (5) 

де окN  – збiльшення окуляра окулярного мiкрометра, окN  = 15×. 
8. Результати всіх вимірювань записати в таблицю. 

 
Таблиця 

 
Кількість поділок шкали 

об'єкт-мікрометра 

1m  
окулярного мікрометра 

m  

Збільшення 
об'єктива 

Nоб 

Збільшення 
мікроскопа 

N 
    
    
    
 

9. Зняти зі столика мікроскопа об'єкт-мiкрометр і покласти замість 
нього досліджуваний мікрооб'єкт. Переміщуючи тубус мікроскопа за до-
помогою гвинтів 13 і 14 (рис. 1) досягти чіткого зображення мікрооб'єкта. 

10. Виміряти лінійні розміри зображення мікрооб'єкта h′ за допомогою 
окулярного мікрометра. Для цього необхідно, дивлячись в окуляр і обер-
таючи барабан окулярного мікрометра, сумістити центр перехрестя шка-
ли окулярного мікрометра з одним  кінцем зображення мікрооб'єкта та 
записати за шкалами окулярного мікрометра перший відлік h2′. Потім су-
містити перехрестя з другим кінцем зображення мікрооб'єкта та записати 
другий відлік – h1′. Різниця цих відліків (h2′−h1′ )  дає величину зображен-
ня мікрооб'єкта h′. 

11. Визначити лінійні розміри мікрооб'єкта. Величина зображення 
предмета залежить як від фокусної відстані об'єктива, так і від відстані 
предмета до об'єктива, тобто від величини збільшення об'єктива Nоб. 
Виміряне значення лінійних розмірів зображення h′ пов'язане з лінійними 
розмірами мікрооб'єкта h співвідношенням 

′
=

об

hh
N

.  (6) 

У розрахунках використати значення Nоб, отримане в попередній час-
тині роботи. 



 10 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 
 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА ЗАЛОМЛЕННЯ  
ПЛОСКОПАРАЛЕЛЬНИХ ПРОЗОРИХ ПЛАСТИНОК  

ЗА ДОПОМОГОЮ МІКРОСКОПА 
 
Прилади та матерiали: мiкроскоп типу МБУ-4А, освiтлювач, 

мiкрометр, набiр пластинок рiзної товщини із взаємно перпендикулярни-
ми подряпинами на нижнiй та верхнiй поверхнях. 

Мета роботи: виміряти за допомогою мікроскопа показники залом-
лення прозорих скляних плоскопаралельних пластинок різної товщини. 

 
ТЕОРЕТИЧНI ВIДОМОСТI ТА ОПИС ПРИЛАДІВ 

При спостереженні предмета через шар прозорої рiдини або через 
скляну плоскопаралельну пластинку, вiн завжди здається розмiщеним 
ближче до спостерiгача, нiж це є насправдi. Це уявне наближення пояс-
нюється заломленням свiтла на межi подiлу пластинка – повiтря i зале-
жить як вiд товщини пластинки d, так i вiд її показника заломлення n. 

Е D

M NB CK

A
O1

O

n

d
d1

a

b
i

i r

r

 
Рис. 1. Хід променів 

у плоскопаралельній пластинці 

Хiд променiв через прозо-
ру плоскопаралельну пласти-
нку наведено на рис. 1. Нехай 
предмет, який розглядається 
через плоскопаралельну пла-
стинку А, знаходиться в точці 
О. Два променi ОВ i ОС, які 
виходять з точки О, пiсля за-
ломлення на поверхнi пласти-
нки MN будуть поширюватися 
в повітря у напрями ВЕ i СD. 

Продовження ВЕ i СD перетинаються в точці О1; у цій самій точці пере-
тинаються також продовження всiх інших заломлених променiв, які ви-
ходять з точки О. Тобто, спостерiгачевi здається, що променi виходять 
не з точки О, а з її уявного зображення – точки О1. 

Встановимо зв'язок мiж показником заломлення скла n, товщиною 
пластинки d та уявним змiщенням точки О. Для трикутникiв КОС i КО1С 
(рис. 1) матимемо: 

ctgd r
b
= , (1) 

tgb i
d a

=
−

,  (2) 
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де зміст величин b i a зрозумілий з рис. 1; r та і – це, відповідно, кут па-
діння та кут заломлення променів, які потрапляють з точки О на поверх-
ню пластинки. Перемноживши вирази (1) та (2), матимемо: 

sin cos
sin cos

d i r
d a r i

=
−

. (3) 

Із рис. 1 видно, що уявна товщина пластинки ( )1d d a= − . Згідно із 
законом заломлення світла: 

sin
sin

in
r

= . (4) 

У формулі (4) вважається, що пластинка перебуває в повітрі, показ-

ник заломлення якого 0 1n = . Оскільки 2cos 1 sini i= − ,  

2
2 2 2

2
sin 1cos 1 sin 1 sinir r n i

nn
= − = − = − , 

то із формули (3), одержимо 

2 2

2
1

sin
1 sin

d n i
d i

−
=

−
. 

При спостереженні нормально до площини пластинки (коли величини 

i та r прямуватимуть до нуля) 1d n
d
→ . Таким чином, формула для ви-

значення показника заломлення матиме вигляд 

1

dn
d

= . (5) 

Дійсну товщину пластинки вимірюють мікрометром. Уявна товщина 
пластинки d1 визначається за різницею відліків положення тубуса мікро-
скопа при фокусуванні його на нижню й верхню поверхні пластинки. 

 
ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

1. За допомогою мікрометра кілька разів виміряти товщину пластинки 
поблизу подряпин. З одержаних вимірів обчислити середнє значення d. 

2. За допомогою освiтлювача та дзеркала 9 мiкроскопа (рис. 2) досягти 
рiвномiрної oптимальної освітленості поля зору в окулярi 5 мікроскопа. 

3. Розташувати пластинку на предметному столику 8 так, щоб пере-
тин подряпин був у центрi поля зору мiкроскопа. 

4. Обертаючи мiкрогвинт 3 за годинниковою стрiлкою максимально 
опустити тубус мікроскопа. Після цього поділку на барабанi розташувати 
навпроти риски на нерухомій частині барабана та записати її значення 
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К1. Це буде так зване нульове положення. Для зручності можна сумісти-
ти риску на нерухомій частині з нульовою поділкою. 

5. Обертаючи гвинт грубого 
фокусування 4 одержати чiтке зо-
браження подряпини на нижній 
поверхні пластинки. Після цього, 
обертаючи мiкрогвинт 3 проти го-
динникової стрiлки, одержати в 
полi зору окуляра мiкроскопа чiтке 
зображення подряпини на верхній 
поверхні пластинки, одночасно 
вiдраховуючи кiлькiсть повних 
обертiв М, зроблених мiкрогвин-
том. Записати кінцеву поділку К2 
на барабанi навпроти риски. 

6. Обчислити уявну товщину 
пластинки d1: 

( )1 2 1= ⋅ ⋅ + −d M N Z K K Z ,      (6) 
де Ν – кількість поділок на бара-
бані мікрогвинта, Z – ціна однієї 
поділки. Для мiкроскопа МБУ-4А: 
N = 50,  Z = 0,002 мм. 

7. Визначення уявної товщини 
d1, описане в п. 5 і 6, провести не 
менше 2÷3 разів для кожної пласти-
нки та обчислити середнє значення. 

8. Користуючись формулою (5), визначити показник заломлення до-
сліджуваної пластинки. 

9. Визначити показники заломлення 2÷3 пластинок рiзної товщини з 
рiзних матерiалів. 

10. Результати вимірювань записати в таблицю. 
 

Таблиця  
Відлік 

за мікрогвинтом 

№
  

до
сл

ід
у 

М
ат
ер
іа
л Дійсна 

товщина 
пластинки 

d, мм 

Кількість 
повних 

обертів мік-
рогвинта, М 

К1, 
мм 

К2, 
мм 

(К2–К1), 
мм 

Уявна 
товщина 
пластинки 

d1, ММ 

Показник 
заломлення, 

n 

 скло        
         
         
         
         

 

Рис. 2. Мікроскоп МБУ-4А: 
1 – основа; 2 – тубусотримач; 
3 – мікрометричний механізм; 

4 – механізм грубого фокусування; 
5 – окуляр; 6 – тубус; 7 – об'єктив; 

8 – предметний столик; 9 – дзеркало 

1

2

3

4

5

6

78

9
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3 
 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА ЗАЛОМЛЕННЯ 
ТА КОНЦЕНТРАЦІЇ РОЗЧИНУ 

ЗА ДОПОМОГОЮ РЕФРАКТОМЕТРА 
 
Прилади та матеріали: рефрактометр, набір розчинів різної концентрації. 
Мета роботи:  вивчити будову та принцип роботи рефрактометра; ви-

значити показники заломлення розчинів гліцерину у воді та побудувати 
залежність показника заломлення розчину від концентрації. 

 
ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ ТА ОПИС ПРИЛАДІВ 

Як правило, швидкість поширення світла в середовищі менша за 
швидкість поширення світла у вакуумі с ( 83 10 м сc = ⋅ ). Відношення с до 
швидкості поширення світла в середовищі V називається абсолютним 
показником заломлення (n) цього середовища (або просто показником 

заломлення середовища): =
cn
V

. Чим більше значення має n, тим більш 

оптично густим вважається середовище. 

n1

n2

ii

r

a)

iгр

в)

1

1/

2

2/

n1 > n2
  i < r

 r = 90°

i

r

б)

1

1/

2

2/

n1 < n2
  i > r

rгр

i = 90° 3 3/

Рис. 1. Хід променів на межі поділу двох середовищ 
 

Якщо світловий промінь падає не перпендикулярно на межу поділу 
двох прозорих середовищ, швидкість поширення світла в яких різна, від-
бувається зміна його напряму поширення. Це явище називається зало-
мленням або рефракцією світла (рис. 1, а). 

Згідно із законом заломлення світла, падаючий, заломлений промені 
та перпендикуляр до межі поділу двох середовищ, проведений у точці 
падіння, лежать в одній площині, причому 

2
21

1

sin
sin

ni n
r n
= = , (1) 

де i – кут падіння, r – кут заломлення; n1 та n2 – абсолютні показники за-
ломлення першого та другого середовищ відповідно; 21 2 1n n n=  – пока-
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зник заломлення другого середовища відносно першого (так званий від-
носний показник заломлення). Очевидно, що 

2 1 1
21

1 2 2
= = =

n cV Vn
n cV V

, (2) 

де 1V  та 2V  – швидкості поширення світла в 1-му та 2-му середовищах 
відповідно. Співвідношення (1) має назву закону Снеліуса. 

При переході світлового променя з менш оптично густого середови-
ща в більш оптично густе (тобто при 2 1n n> ), кут падіння буде більшим 
за кут заломлення ( i r> ) (рис. 1, б, промені 1 та 1'). Якщо промінь світла 
падає на межу поділу двох середовищ під кутом i, що прямує до 90° (та-
кий промінь називається ковзним), то він заломиться під кутом rгр < 90° 
(промені 2 та 2' на рис. 1, б). Цей кут є найбільшим кутом заломлення 
для даних середовищ і називається граничним кутом заломлення rгр. 
Спираючись на співвідношення (1), отримаємо 

2
21

1

sin 90 1
sin sinгр гр

nn
r r n

= = = , 

звідки 
1

2
sin гр

nr
n

= .  (3) 

Якщо світло переходить з більш оптично густого середовища в менш 
оптично густе ( 2 1n n< ), то кут заломлення буде більшим, ніж кут падіння 
( i r< ) (рис. 1, в, промені 1 та 1'). При деякому значенні кута падіння (iгр) 
кут заломлення дорівнюватиме 90°, тобто заломлений промінь ковзати-
ме вздовж межі поділу двох середовищ (промені 2 та 2' на рис. 1, в). При 
подальшому збільшенні кута падіння, заломлення не відбувається, все 
падаюче світло буде відбиватися від межі поділу двох середовищ (про-
мені 3 та 3'). Це явище називається повним внутрішнім відбиванням, а 
кут iгр – граничним кутом повного внутрішнього відбивання. Оскільки 

2
21

1

sin 
= =

sin 90
грi nn

n
, то 

2

1
sin =гр

ni
n

.      (4) 

Таким чином, граничний кут заломлення та граничний кут повного 
внутрішнього відбивання для даних середовищ визначається величина-
ми абсолютних показників заломлення. 

Прилади, які дозволяють вимірювати показники заломлення твердих і 
рідких речовин називаються рефрактометрами. Вимірювання показників 
заломлення за допомогою рефрактометра можна проводити як у прохідно-
му, так і відбитому світлі. Для прозорих рідин, як правило, показники залом-
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лення визначають у прохідному світлі. У даній роботі використовується ре-
фрактометр типу УРЛ (він дозволяє вимірювати значення n у діапазоні від 
1,2 до 1,7), або РПЛ-3 (n = 1,3 ÷ 1,54). Зовнішній вигляд цих рефрактометрів 
подано на рис. 2. Оптичну схему цих приладів наведено на рис. 3. 

 

1

2

34
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8 9

10

11

1

5 6
7

8
10

9

11

12

4

3
2

а) б)   
Рис. 2. Зовнішній вигляд рефрактометрів типу РПЛ-3 (а) та УРЛ (б). 

а) 1 – блок живлення освітлювача, 2 – основа, 3 – корпус, 4 – шкала компенсатора, 
5 – гвинт для повороту компенсатора, 6 – нижня камера, 7 – освітлювач, 

8 – верхня камера, 9 – вимірювальна шкала (усередині корпуса), 
10 – ручка переміщення окуляра, 11 – окуляр; 

б) 1 – основа, 2 – корпус; 3 – нижня камера, 4 – освітлювач, 
5 – верхня камера, 6 – компенсатор. 7 – шкала, 8 – окуляр, 9 – ручка з механізмом 10 

для переміщення по скобі 11, 12 – тумблер для вмикання 
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Рис. 3. Оптична схема рефрактометра: 

1 – джерело світла; 2, 3 – конденсор; 4 – освітлювальна призма; 
5 – вимірювальна призма; 6 – призми прямого зору; 7 – поворотна призма; 

8 – об'єктив зорової труби; 9 – сітка; 10 – шкала; 11, 12 – окуляр зорової труби 
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Рис. 4. Хід променів через верхню й нижню призми рефрактометра 
 

Основними частинами рефрактометра (рис. 4) є дві призми: освітлю-
вальна К' і вимірювальна К, які виготовлені зі скла флінт з показником 
заломлення n0, більшим ніж 1,7. Досліджувану рідину розміщують між 
двома паралельними гіпотенузними гранями призм К' і К. Паралельний 
пучок променів від джерела світла, пройшовши через грань А'С' освіт-
лювальної призми, потрапляє на її нижню поверхню А'В'. Ця поверхня 
зроблена матовою, в результаті чого пучок променів буде розсіюватися. 
Як наслідок, у досліджувану рідину потраплятимуть промені з різними 
напрямами поширення. Показник заломлення досліджуваної рідини n 
завжди має бути меншим, ніж показник заломлення призм n0. Тому на 
межу поділу рідина – вимірювальна призма падатимуть промені під ку-
тами i  від 0° до 90°. Згідно із законом заломлення для променів на грані 

АВ матимемо 0sin
sin

ni
r n
= . Ковзний світловий промінь (i = 90°), після за-

ломлення на межі рідина – скло в точці О, буде поширюватись у нижній 
призмі К під граничним кутом заломлення грr r= : 

0sin 90 1
sin sinгр гр

n
r r n

= =  або  0 sin грn n r= . (5) 
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Тобто існує однозначний зв'язок між rгр та n. Проте експериментально 
виміряти rгр не можна. Водночас певній величині граничного кута rгр зав-
жди відповідає певне граничне значення /

грi  кута ходу променя з при-
зми К у повітря. Закон Снеліуса для заломлення на межі призма – повіт-
ря (грань ВС) матиме вигляд  

0
sin
sin

i n
r
′
=
′

,           (6) 

де r' – кут падіння а i' – кут заломлення при проходженні променя через 
грань ВС. У рівнянні (6) враховано, що показник заломлення повітря 

1повn ≈ . Використовуючи теорему про зовнішній кут трикутника (рис. 4), 

можна записати, що /90 90r B r+ = + − , тобто /r B r= − ,  а 

2 /sin sin( ) sin 1 sin cos sinгрr B r B r B r′ ′= − = − − , (7) 

де B – заломлюючий кут вимірювальної призми К. Спираючись на вира-
зи (5) – (7) можна отримати співвідношення, яке пов'язує показник зало-
млення досліджуваної рідини n з кутом ходу граничного променя /

грi  з 
вимірювальної призми в повітря: 

2 2
0sin sin cos sinгр грn B n i B i′ ′= − − .   (8) 

Оскільки величини n0 і В для даної призми є сталими й визначаються 
незалежно, то при різних значеннях n буде змінюватися лише /

грi . Тому, 

вимірюючи /
грi , можна визначати показники заломлення різних речовин. 

Усі промені, які падають у різні точки грані вимірювальної призми К 
під кутами, близькими до 90°, поширюються в призмі майже паралельно 
один до одного. Вони залишатимуться паралельними й після наступного 
заломлення. Якщо оптична вісь зорової труби збігається з напрямом 
граничного променя, то всі промені, паралельні граничному, зійдуться в 
точці О2 на оптичній осі у фокальній площині зорової труби (рис. 4). 

При всіх кутах падіння i < 90° відповідні заломлені промені матимуть 
кути заломлення r менші, ніж rгр, а отже падатимуть на межу скло – пові-
тря під більшими кутами. Як наслідок, вони вийдуть із призми К під кута-
ми / /

грi i> . Паралельні промені з кутами / /
грi i>  створять зображення 

в зоровій трубі в точках фокальної площини розташованих нижче, ніж 
точка для променів з граничним кутом rгр ( /

грi ) (рис. 4). 
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Таким чином, при освітленні монохроматичним світлом нижня поло-
вина поля зору в зоровій трубі буде світлою, а верхня – темною, оскільки 
паралельні промені з кутами / /

грi i<  відсутні. Величину /
грi  можна вимі-

ряти, якщо наводити візир окуляра на межу світла й тіні, яка спостеріга-
ється у фокальній площині зорової труби. 

Якщо користуватись білим світлом, то замість різкої межі між світлою і 
темною частинами поля зору буде спостерігатися райдужне забарвлення, 
яке в рефрактометрах усувають спеціальним компенсатором – призмою 
Амічі (на рис. 3 вона позначена цифрою 6). Ця призма склеєна з трьох 
призм: двох крайніх із крону та середньої із флінту; призми мають різні по-
казники заломлення та різну дисперсію й можуть обертатись у протилежні 
боки. Призми підібрано таким чином, щоб жовті промені проходили цю си-
стему без відхилення. Можна встановити призми Амічі в такому положен-
ні, щоб їх сумарна дисперсія в напрямі, перпендикулярному до межі світла 
й тіні, компенсувала дисперсію досліджуваної рідини та вимірювальної 
призми. При цьому межа світла й тіні стане незабарвленою, її положення 
буде збігатися з положенням межі, яка б утворилась при освітленні жов-
тим світлом. Із цієї причини шкала рефрактометра градуюється в значен-
нях показника заломлення жовтої лінії натрію (λ = 589 нм). 

 
ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

1. Перед виконанням роботи на рефрактометрі РПЛ-3 виставити на 
шкалі компенсатора 7 (рис. 2, а) цифру 50, а на рефрактометрі УРЛ на 
шкалі компенсатора 8 (рис. 2, б) цифру 37 навпроти риски на нерухомій 
частині приладу. 

2. Перевірити "нуль" приладу. Для цього відкрити верхню камеру, 
промити верхню й нижню призми дистильованою водою та витерти їх. За 
допомогою крапельниці нанести 2 ÷ 3 краплі дистильованої води на по-
верхню нижньої призми, плавно опустити верхню призму. 

3. Увімкнути освітлювач. Спрямувати світло у віконце верхньої каме-
ри, при цьому вікно нижньої камери має бути зачиненим. Сфокусувати 
окуляр зорової труби (рис. 2) і досягти чіткого зображення шкали, візиру 
у вигляді [×] або [- – -] (залежно від типу рефракторетра) і поля зору. Не-
значним переміщенням освітлювача досягти найбільшого контрасту 
освітлення різних частин поля зору. 

4. Переміщуючи ручку з окуляром уздовж шкали (догори або донизу), 
ввести в поле зору межу поділу між світлом і тінню. За наявності забарв-
лення межі, усунути його за допомогою компенсатора. Сумістити візир з 
межею світла й тіні. Записати числове значення показника заломлення 
для дистильованої води за лівою шкалою приладу. (Права шкала, яку 
спостерігають в окулярі приладу, призначена для визначення кількості 
цукрози в сухих речовинах і в даній роботі не використовується). При 
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правильному встановленні приладу межа світла й тіні для дистильованої 
води при 20 °С повинна суміститися з поділкою n = 1,3330 шкали показ-
ника заломлення. 

5. Виміряти показники заломлення всіх досліджуваних водних розчи-
нів гліцерину з відомою концентрацією. Для цього на нижню призму по 
черзі нанести всі розчини, починаючи з того, який має найменшу концен-
трацію. Описаним вище методом, суміщаючи візир з межею між світлом і 
тінню, записати для кожного розчину відповідний показник заломлення 
по лівій шкалі приладу. Після цього визначити показник заломлення роз-
чину з невідомою концентрацією Сx. 

6. Результати всіх вимірювань занести в таблицю. 
 

                                                           Таблиця  
С, % n 

  
  
  

 
7. Побудувати графік залежності показника заломлення n від кон-

центрації розчину С. Користуючись графіком визначити невідому кон-
центрацію Сx. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ СВІТЛА 
ЗА ДОПОМОГОЮ КІЛЕЦЬ НЬЮТОНА 

 
Прилади та матеріали: вимірювальна установка, лінза і пластинка у 

спеціальній оправі, набір світлофільтрів, освітлювач. 
Мета роботи: вивчити інтерференційний метод кілець Ньютона для 

вимірювання довжини світлової хвилі. 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ ТА ОПИС ПРИЛАДІВ 

При освітленні тонкої прозорої плівки чи пластинки відбувається від-
бивання світлових хвиль від її передньої та задньої поверхонь. У резуль-
таті виникають дві світлові хвилі, які за певних умов можуть інтерферу-
вати між собою. Розглянемо цю ситуацію детальніше. Нехай на плоско-
паралельну пластинку падає плоска світлова хвиля, яку можна розгля-
дати як паралельний пучок променів – рис. 1. Різниця ходу між проме-
нями 1 і 2 буде дорівнювати 

2 22 sin
2

d n λ
∆ = − θ + , (1) 

де d і n – товщина та показник заломлення плівки відповідно; θ – кут па-
діння променів на пластинку, λ – довжина світлової хвилі у вакуумі; по-

правка 2λ  введена тому, що у ви-
падку падіння світла на межу поділу 
з менш оптично густого середовища 
при відбиванні фаза хвилі змінюєть-
ся на протилежну. Якщо плівка має 
непостійну товщину (у різних облас-
тях плівки змінюється d), то різниця 
ходу променів, відбитих в її різних 
ділянках, буде неоднаковою. Як на-

слідок, у тих областях, для яких m∆ = λ  (m – ціле число) виникнуть світлі 

смуги, а для тих, де ( )2 1
2

m λ
∆ = +  – темні. Це так звані смуги однакової 

товщини. Якщо освітлення здійснюється не монохроматичним світлом, а 
білим, то на поверхні плівки виникнуть різнокольорові смуги. 

Якщо ж плівка має сталу товщину ( constd = ), але освітлюється роз-
сіяним світлом, яке містить промені різних напрямів ( constθ ≠ ), то ви-
никають так звані смуги однакового нахилу. Їх поява пов'язана з тим, 
що для паралельних променів, які падають під кутом 1θ , різниця ходу 
буде іншою, ніж для променів, які падають під кутом 2 1θ ≠ θ . Інтерфе-

Рис. 1. Інтерференція 
в тонких плівках 

d

1
1

2

n

θ
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ренційна картина утворюється паралельними променями й тому гово-
рять, що такі смуги локалізовані на нескінченності. Для спостереження 
смуг однакового нахилу екран розташовують перед плівкою у фокаль-
ній площині збирної лінзи (роль лінзи може відігравати кришталик ока, 
а екрана – сітківка). 

У реальних умовах, наприклад при спостереженні райдужних кольо-
рів на масляній плівці, змінюються як кут падіння, так і товщина плівки, 
тому в цьому випадку спостерігаються смуги змішаного типу. 
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Рис. 2. Схема спостереження кілець 
Ньютона (а) вигляд інтерференційної 

картини у відбитому світлі (б) 

Інтерференція в тонких плівках 
може спостерігатися не тільки у від-
битому світлі, але й прохідному. При 
цьому темним смугам інтерферен-
ційної картини у відбитому світлі від-
повідатимуть світлі в прохідному та 
навпаки. 

Класичним прикладом інтерфе-
ренційних смуг однакової товщини є 
кільця Ньютона. Вони спостеріга-
ються, якщо плоско-опуклу лінзу по-
класти сферичною поверхнею на 
плоскопаралельну пластинку та 
освітити монохроматичним світлом. 
У відбитому світлі в точці дотику лі-
нзи з пластиною буде спостерігати-
ся темна пляма, у прохідному – світ-
ла. При спостереженні кілець Нью-
тона у відбитому світлі в точці С 
(рис. 2, а) інтерферують між собою 
промінь, який відбився від внутріш-
ньої поверхні лінзи, і промінь, який 
повернувся в точку С, пройшовши 

відстань СD = d двічі: спочатку вниз, а після відбиття від зовнішньої пове-
рхні плоскопаралельної пластинки, вгору. Повна оптична різниця ходу ∆ 
інтерферуючих променів дорівнюватиме: 

2
2

dn λ
∆ = + , (2) 

де n – показник заломлення середовища між лінзою і пластинкою (для 
повітря 1n ≈ ), d – товщина повітряного клину. Оскільки області повітря-
ного проміжку однакової товщини є колами з центром у точці дотику лін-
зи і пластинки, то смуги однакової товщини в цьому випадку – це концент-
ричні кільця, так звані кільця Ньютона (рис. 2, б). Якщо ж розглядати кі-
льця Ньютона у звичайному білому світлі, то вони забарвлені, і їх кіль-
кість невелика. 
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Величину d можна виразити через радіус інтерференційного кільця r і 
радіус кривини лінзи R. А саме, з рис. 2, а видно, що 

( ) ( )22 2 22 2r R R d Rd d d R d= − − = − = − . Взявши до уваги, що 2R d>> . 

отримуємо 2 2r Rd≈ . Отже, 
2

2
rd
R

= . (3) 

Підставивши вираз (4) у (2) і врахувавши, що 1n = , матимемо: 
2

2
r
R

λ
∆ = + . (4) 

Умова мінімуму інтенсивності інтерференційної картини має вигляд 

( )2 1
2

m λ
∆ = + ,   m = 0, 1, 2,...      (5) 

Спираючись на формули (5) і (6), можна визначити радіуси темних кілець: 

= λТr m R ,    або   
2

Tr
m R

λ = .                     (6) 

Чим більше значення має номер кільця m, тим менша різниця між ра-
діусами сусідніх кілець, тобто тим густіше розташовані кільця. 

Для радіуса світлого кільця матимемо 

( )2 1
2CB

m
r R

−
= λ .          (7) 

O

A
B

A1
B1C

n
m

rn rm

 
Рис. 3. Схематичне зображення 
двох кілець Ньютона з номерами 

n  і  m; rn і rm – їх радіуси, 
BB1 та AA1 – хорди відповідно 

Таким чином, вимірюючи радіу-
си темних (світлих) кілець і знаючи 
радіус кривини R, можна визначити 
λ; і навпаки, за відомим значенням 
λ – знайти R. 

Оскільки сферична лінза внаслі-
док пружної деформації скла та на-
явності різноманітних порошинок не 
доторкається ідеально до плоскої по-
верхні пластинки в одній точці, точно 
визначити положення центра темної 
плями майже неможливо. Тому 
більш точний результат можна одер-
жати при обчисленні R за різницею 

або радіусів двох темних кілець(rm і rn), або їх діаметрів (Dm = 2rm і Dn 

= 2rn). Якщо ж і вимірювання діаметрів кілець утруднене, його можна 
замінити вимірюванням відповідних хорд. Із рис. 3 маємо: 
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( )
( )( )

( )
2 2

m n m nm n r r r rr r
R

m n m n
+ −−

= =
λ − λ −

; (8) 

( )
2 2

4
m nD D

R
m n
−

=
λ −

;   (9) 

( )
2 2

4
m nD D

R
m n
−

=
λ −

,  (10) 

звідси 

( )
2 2
1 1

4
AA BB

R m n
−

λ =
−

.  (11) 

 
У даній роботі для вимірю-

вань використовується мікро-
скоп МИР-12. На столику мік-
роскопа встановлюється у спе-
ціальній оправі плоскопарале-
льна пластинка з опуклою лін-
зою 1 (рис. 4). Фокусування мі-
кроскопа здійснюється обер-
танням об'єктива 2 за накатне 
кільце. До тубуса об'єктива 
прикріплена відбивна пластин-
ка 3 у спеціальній оправі. Світ-

ло від лампи 6 через конденсор 5 і світлофільтр 4 спрямовується на відбив-
ну напівпрозору пластинку 3. Потім, відбившись від пластинки,світло по-
трапляє на систему лінза – пластинка 1, і відбившись від неї, спрямову-
ється далі в об'єктив 2 мікроскопа. У полі зору окуляра мікроскопа є візир 
(у вигляді одинарного та подвійного штрихів). Чітке зображення візира 
досягається шляхом обертання окової лінзи окуляра. Вимірювальний 
гвинт забезпечує переміщення мікроскопа в горизонтальному напрямі 
від 0 до 50 мм. За шкалою на корпусі, відраховуються цілі мм, а десяті та 
соті долі мм – за барабаном. 

 

Рис. 4. Схема ходу променів  
в установці для отримання кілець Ньютона 

1

���������������������������
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2
3 4 5
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ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

1. Виставити мікроскоп на середню поділку (25) за шкалою на корпусі. 
2. На столик мікроскопа покласти плоскопаралельну пластинку з лін-

зою у спеціальній оправі 1. 
3. Увімкнути лампу 6, світло від неї спрямувати через червоний світ-

лофільтр 4 (рис. 4) на відбивну пластинку 3. Шляхом повороту пластинки 
та обертання об'єктива 2 отримати в полі зору окуляра чітке зображення 
кілець Ньютона. 

4. Виставити центральну темну пляму в кільцях Ньютона в центрі по-
ля зору мікроскопа. Середину темного кільця фіксують за допомогою 
штрихів в окулярі мікроскопа. (Щоб уникнути помилок, які пов'язані з так 
званим "мертвим ходом" мікрометричного гвинта, каретку з мікроскопом 
під час вимірювань необхідно переміщувати весь час в одному й тому 
самому напрямі). 

5. Переміщуючи мікроскоп, від центральної темної плями відрахувати, 
наприклад, 8 темних кілець вправо. Почати відлік від 7-го темного кільця 
справа до 7-го темного кільця зліва від центральної темної плями. Зафік-
сувати для кожного темного кільця відлік за шкалою та за барабаном мік-
роскопа у випадку, коли візир наведено на середину кільця. 

6. На основі отриманих даних визначити діаметри кілець (або відпо-
відні їм хорди): наприклад, діаметр 7-го темного кільця D7 визначиться 
як різниця відліків для цього кільця справа ψ7 і зліва ψ7

/ від центральної 
темної плями: /

7 7 7D = ψ −ψ ′. 
7. За формулами (9) або (10) визначити радіус кривини R лінзи. Роз-

ташовані дуже близько біля центральної темної плями кільця бувають 
розмитими, що утруднює встановлення на них вимірювальних штрихів в 
окулярі мікроскопа. Тому вимірювати такі кільця не рекомендується.  

8. Замість червоного світлофільтра взяти зелений і провести вимірю-
вання діаметрів кілець з тими самими номерами. Використовуючи обчи-
слений у п.7 радіус кривини лінзи R та формулу (11), визначити довжину 
хвилі λ, яку пропускає цей світлофільтр. 

9. Результати вимірювань і розрахунків занести в таблицю. 
 

Таблиця  
Положення 

кінців діаметра, мм 
Номер 
кільця 

M ψm ψm
′ 

Діаметр 
Dm, мм Dm

2 
Радіус 
кривини 

лінзи R, мм 
λ, нм 

       
       
       

П р и м і т к а .  У роботі використовуються світлофільтри, які пропускають світ-
ло з довжиною хвилі 670 нм (червоний) або 540 нм (зелений). 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5 
 

ВИЗНАЧЕННЯ ДОВЖИНИ СВІТЛОВОЇ ХВИЛІ 
ЗА ДОПОМОГОЮ БІПРИЗМИ ФРЕНЕЛЯ 

 
Прилади та матеріали: оптична лава, біпризма, щілина змінної ширини, 

збирна лінза, джерело світла, світлофільтр, окулярний мікрометр, лінійка. 
Мета роботи: Дослідити інтерференційну картину від двох когерент-

них джерел і визначити довжину світлової хвилі. 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ ТА ОПИС ПРИЛАДІВ 

Визначення довжини світлової хвилі за допомогою біпризми Френеля 
ґрунтується на явищі інтерференції світлових хвиль. Інтерференція хвиль – 
це накладання в просторі двох (або більше) хвиль, при якому в різних точ-
ках відбувається перерозподіл світлового потоку, а саме: якщо накладають-
ся дві хвилі з інтенсивностями І1 і І2, то в деяких точках простору інтенсив-
ність результуючої хвилі І більша, а в деяких менша від суми І1 та І2. 

Особливістю світлових хвиль є досить велика частота електромагніт-
них коливань у них (~1015 с–1). Кожен приймач світла має певну інерцій-
ність, яка характеризується роздільним часом τ . Для ока 0,1cτ ≈ , для 

фотоматеріалів 2 410 10 c− −τ = ÷ , у комірках Кера 8 910 10 c− −τ = ÷ . Ці часи 
значно більші, ніж період оптичних коливань і тому всі відомі приймачі 
можуть вимірювати лише усереднені за деякий проміжок часу величини: 
яскравість, освітлення, променевий потік тощо. Усі ці величини є енергети-
чними характеристиками світла і пропорційні середньому значенню квадра-
та амплітуди напруженості електричного поля Е0 світлової електромагнітної 
хвилі – величині, яку прийнято називати інтенсивністю світла І: 

2
0I E= , 

де дужки  означають усереднення величини за певний проміжок ча-
су, більший за період коливань. 

Знайдемо інтенсивність результуючого коливання при накладанні 
двох хвиль, тобто проведемо розрахунок інтерференційної картини. У 
певній точці простору дві хвилі однакової частоти збуджують коливання: 

( ) ( )1 01 1cosE t E t= ω +α ,   ( ) ( )2 02 2cosE t E t= ω +α , 

де Е01 і Е02 – амплітуди хвиль; α1, α2 – їх початкові фази. Амплiтуда Е0 
отриманого при накладаннi хвиль результуючого коливання описується 
виразом 

( )2 2 2
0 01 02 01 02 2 12 cosE E E E E= + + α −α . 
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Середнє значення 2
0E  матиме вигляд: 

( )2 2 2
0 01 02 01 02 2 12 cosE E E E E= + + α −α . 

Якщо амплiтуди окремих коливань залишаються сталими, а початкові 
фази можуть, у загальному випадку, змінюватись із часом, то попереднiй 
вираз можна записати у виглядi: 

( )2 2 2
0 01 02 01 02 2 12 cosE E E E E= + + α −α . 

Тобто, iнтенсивність результуючого коливання описуватиметься виразом 

( )1 2 1 2 2 12 cosI I I I I= + + α −α , 

де I1 та I2 – iнтенсивностi окремих коливань. Із цього виразу випливає, 
що iнтенсивнiсть результуючого коливання залежить вiд того, як 
змiнюється із часом рiзниця фаз ( )2 1ϕ = α −α . 

Якщо φ змiнюється із часом випадково, рівноймовірно набуваючи 
будь-яких значень, то усереднене в часі значення cosϕ  дорiвнюватиме 
нулю, iнтенсивнiсть результуючого коливання дорiвнюватиме сумi 
iнтенсивностей окремих коливань: 1 2I I I= + . У цьому випадку вважа-
ють, що хвилі, які накладаються, є некогерентними. 

Якщо рiзниця фаз хвиль, не змiнюється із часом, то такi хвилi нази-
ваються когерентними. У цьому випадку cosϕ  має стале у часі значення 
(але своє для кожної точки простору), тому: 

1 2 1 22 cosI I I I I= + + ϕ .   (1) 

У тих точках простору, де cos 0ϕ > , I буде бiльшою за суму (I1 + I2); у 
точках, де cos 0ϕ <  – ( )1 2I I I< + . Отже, при накладаннi когерентних 
хвиль вiдбувається просторовий перерозподiл свiтлового потоку, у на-
слідок чого, в одних мiсцях виникають максимуми, в iнших – мiнiмуми 
iнтенсивностi, тобто утворюється інтерференційна картина. 

Таким чином, інтерференція спостерігається лише при накладанні ко-
герентних хвиль, тобто таких, різниця фаз яких зберігається сталою про-
тягом часу, достатнього для спостереження інтерференційної картини. 

Все вищезгадане для двох хвиль залишається вірним і у випадку на-
кладення більшої кількості світлових коливань. Інтерференція двох про-
менів називається двопроменевою, багатьох – багатопроменевою. 

Природні джерела світла некогерентні. Це пов'язано з тим, що ви-
промінення тіла складається із хвиль, які випромінюються багатьма ато-
мами. Окремі атоми випромінюють цуги хвиль тривалістю близько 10–8 с; 
фаза нового цугу не пов'язана із фазою попереднього. У світловому 
промені, який поширюється від джерела, випромінення однієї групи ато-
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мів через 10–8 с змінюється випроміненням іншої групи. Тому початкова 
фаза результуючої хвилі змінюється випадковим чином. 

Когерентні хвилі можна отримати, розділивши (за допомогою відби-
вання чи заломлення) на дві частини хвилю, яка випромінюється одним 
джерелом. Якщо примусити ці хвилі пройти різні оптичні шляхи, а потім 
накласти одна на одну, то буде спостерігатися інтерференція. Напри-
клад, когерентнi хвилi можна отримати вiд двох уявних зображень одно-
го й того самого джерела свiтла; такі зображення одержують за допомо-
гою дзеркал, білiнз, бiпризм тощо. 

S

S1

S2

Eк

P

Q

∆x

Θ

 
Рис. 1. Хід променів у біпризмі Френеля 

 
У даній роботi когерентнi хвилi одержують за допомогою біпризми Фре-

неля, схематичне зображення якої та хiд променiв показано на рис. 1. Бі-
призма – це призма з двома гострими, близько 30', кутами (Θ  на рис. 1) та 
одним тупим кутом, величина якого близька до 180°. Якщо з боку тупого ку-
та бiпризми розмiстити вузьку щiлину S, паралельну її ребру, і пропустити 
через неї свiтло, то променi заломляться в обох половинах біпризми. Як на-
слідок, утворяться два уявних зображення щiлини S1 i S2 (рис. 1). Променi 
свiтла, якi ніби йдуть вiд S1 i S2, у певнiй областi PQ екрана Eк перекривають-
ся, тобто в кожну точку в цiй областi потрапляють дві хвилі. 
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Рис. 2. Схема отримання  
інтерференційної картини  

від двох когерентних джерел (S1 і S2) 

Різниця фаз коливань, які 
збуджуються цими хвилями в 
точці М (рис. 2) дорівнюватиме 

2π
ϕ = ∆

λ
,             (2) 

де λ – довжина хвилі у вакуумі, 
( )2 1∆ = −n d d  – оптична різ-

ниця поширення, n – показ-
ник заломлення середовища.  
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Якщо інтенсивність інтерферуючих хвиль однакова ( 1 2 0I I I= = ), то, 
згідно із формулою (1), результуюча інтенсивність 

( ) 2
0 02 1 cos 4 cos

2
I I I ϕ
= + ϕ = .  (3) 

Тобто інтенсивнiсть свiтла в кожній точці екрана залежить лише вiд оп-
тичної рiзницi поширення двох хвиль ∆ і вздовж екрана змінюватиметься 
за законом квадрата косинуса. 

Якщо в оптичній рiзницi поширення ∆ вкладається парна кількість пів-
хвиль, тобто 

2
2

m λ
∆ = , (4) 

де m = 0,1,2..., то коливання збуджувані в точці М. відбуватимуться 
з однаковими фазами ( 2 mϕ = π ) і результуюча iнтенсивнiсть досягне 
найбільшого значення ( 04I I= ). Тобто умова (4) є умовою інтерфе-
ренційного максимуму. Якщо ж оптична рiзниця поширення дорiвнює 
непарній кількості пiвхвиль: 

( )2 1
2

m λ
∆ = + ,  (5) 

то коливання прийдуть у протилежних фазах i результуюча iнтенсивнiсть 
буде мінімальною ( 0I = ). Умова (5) є умовою мінімуму інтерференції. 
Тобто, на екранi спостерігатиметься інтерференційна картина, яка являє 
собою чергування свiтлих i темних смуг – максимумів і мінімумів. 

У випадку, коли відстань від щілини до екрана D набагато більша від-
стані між щілинами L ( L D<< ), то  

xL
D

∆ = ,  (6) 

де х – відстань від точки спостереження до точки О (рис. 2); у формулі 
(6) враховано, що в даній роботі промені поширюються в повітрі, де 

1n = . Вiдстань m-ої свiтлої смуги вiд точки О дорiвнюватиме: 

,C m
Dx m
L

= λ . 

Положення ж темних смуг задовольняє умову: 

( ), 2 1
2T m

Dx m
L

λ
= + . 

Вiдстань мiж двома сусiднiми темними (або свiтлими) смугами буде 

дорiвнювати (рис. 1): ( ) ( ), 1 , , 1 ,C m C m T m T m
Dx x x x x
L+ +− = − = ∆ = λ , тобто 

L x
D

λ = ∆ .         (7) 
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ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

1. На оптичнiй лавi на однаковiй висотi розмістити всi прилади, крiм 
лiнзи, у порядку, вказаному на рис. 3. Біпризма 4 має бути розмiщена на 
50 ÷ 60 см вiд щiлини 3 i на 50 ÷ 70 см вiд окулярного мiкрометра 6. Ребро 
тупого кута бiпризми має бути розташованим у бік щiлини та паралельно 
до неї. Змiнюючи ширину щiлини та перемiщуючи окулярний мiкрометр 
впоперек оптичної лави, можна отримати в полi зору окуляра окулярного 
мiкрометра чiткi iнтерференцiйнi смуги. (Опис будови окулярного 
мiкрометра можна знайти в лабораторній роботi № 1). 
 

1 2 3 4 5 6

a b

D
 

 
Рис. 3. Розміщення приладів на оптичній лаві: 

1 –джерело світла; 2 – світлофільтр; 3 – щілина змінної ширини; 4 – біпризма; 
5 – збирна лінза; 6 – окулярний мікрометр 

 
2. Визначити ширину інтерференційної смуги. Для цього за допомо-

гою мiкрогвинта окулярного мiкрометра сумiстити перехрестя ниток з 
першою правою темною смугою інтерференційної картини та записати 
вiдлiк за мiкрометром x2, (цей відлік має складатися з цiлих (мм) подiлок 
за шкалою та сотих (0,01 мм) за барабаном). Пiсля цього сумiстити пе-
рехрестя ниток з iншою темною смугою на протилежному кiнцi 
iнтерференцiйної картини та записати новий вiдлiк x1. Порахувати 
кiлькiсть свiтлих смуг К мiж цими темними смугами. Визначити вiдстань 
мiж iнтерференцiйними смугами за формулою: 

2 1x xx
K
−

∆ = .     (8) 

3. Вимірювання ∆x провести не менше трьох разів, взявши різне К, і 
обчислити середнє значення ∆x. 

4. Розмiстити на оптичнiй лавi (рис. 3) мiж бiпризмою та окулярним 
мiкрометром збирну лiнзу 5 таким чином, щоб променi проходили через 
її середину. Перемiщуючи лiнзу вздовж оптичної лави, отримати в полі 
зору окулярного мiкрометра два чiтких зображення S1' та S2' уявних дже-
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рел (щiлин) S1 та S2. Хід променів в цьому випадку показано на рис. 4. 
При цьому всi iншi прилади повиннi залишатись на своїх мiсцях. За до-
помогою окулярного мiкрометра вимiряти вiдстань мiж щiлинами 

/
2 1L L L= − , де L1 та L2 – це положення зображень щілин S1' та S2' за 

шкалою окулярного мікрометра. (Вимірювання L2 та L1 провести кілька 
разів і обчислити середнє значення /L ). 
5. Користуючись формулою збiльшення лiнзи, знайти вiдстань мiж уяв-
ними зображеннями щiлини (рис. 4): 

/aL L
b

= ,     (9) 

де a – вiдстань вiд щiлини до лiнзи, b – вiдстань вiд лiнзи до площини 
зображення в окулярному мiкрометрі. 
 

S1

S2

S1
/

S2
/

L
L/

F F/

a b

Л

 
Рис. 4. Горизонтальна проекція установки з біпризмою 

 
6. Обчислити довжину хвилi свiтла, яке пропускає даний 

свiтлофiльтр, за формулою 
/a L x

b D
λ = ∆ ,       (10) 

де ( )D a b= +  – відстань від щілини до окулярного мікрометра. 
7. Результати вимiрювань записати в таблицю. 

 

Таблиця  

Положення 
темних смуг, мм Відстані, мм 

x2 x1 

Кількість 
світлих 
смуг між 
темними N 

Відстань 
між темними 
смугами 
∆x, мм 

Відстань 
між уявними 
зображеннями 

щілин 
L/ = L2 – L1, мм 

a b D 
λ, нм 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6 
 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА ЗАЛОМЛЕННЯ  
ТА КОНЦEHТРAЦIЇ РОЗЧИНІВ  

ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕРФЕРОМЕТРА 
 
Прилади та матеріали: інтерферометр ИТР-2, досліджувані розчини, 

дистильована вода. 
Мета роботи: ознайомитись з будовою та принципом роботи інтер-

ферометра; визначити показники заломлення та концентрації розчинів 
NaCl у воді. 

 
ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ ТА ОПИС ПРИЛАДІВ 

Принцип дії інтерферометра ґрунтується на явищі дифракції на двох 
щілинах. Спрощену оптичну схему для спостереження цього явища на-
ведено на рис. 1. Якщо освітити вузьку щілину D1, то світло з D1 через 
коліматорний об'єктив О1 потрапить на діафрагму D2 з двома вузькими 
щілинами і збереться у фокальній площині F2 об'єктива О2 зорової тру-
би. Внаслідок дифракції світла на щілинах діафрагми D2 у площині F2 
утвориться система інтерференційних смуг, яку можна спостерігати за 
допомогою окуляра О3. Оскільки дифракція відбувається в паралельних 
променях, то в цьому випадку має місце дифракція Фраунгофера. 

 
D1 D2O1 F2O2 O3

 
 

Рис. 1. Оптична схема для спостереження дифракції на двох щілинах 
 

Якщо на шляху променів між об'єктивами О1 та О2 навпроти щілин ді-
афрагми D2 розташувати двокамерну кювету, камери якої заповнені 
еталонним та досліджуваним розчинами, то між променями, які пройшли 
через різні камери, виникає додаткова оптична різниця ходу ∆, яка зу-
мовлена різницею показників заломлення розчинів 

( )0n n∆ = −   (1) 
де  – шлях, який один промінь проходить у середовищі з показником 
заломлення n, а другий промінь – у середовищі з показником заломлен-
ня n0. Це призведе до зміщення інтерференційної картини, яка спостері-



 32 

гається в окулярі. Вимірюючи величину зміщення інтерференційних смуг, 
можна визначити різницю показників заломлення досліджуваного та 
еталонного розчинів. 

При використанні монохроматичного світла інтерференційна картина 
є системою темних і світлих смуг. При освітленні білим світлом інтерфе-
ренційні смуги будуть райдужними. Винятком буде так звана нульова 
смуга, в максимумі якої різниця поширення коливань, які приходять від 
двох щілин, дорівнює нулеві; в місці розташування цієї смуги наклада-
ються один на одного інтерференційні максимуми для всіх довжин хвиль 
і тому нульова смуга буде білою. Саме за її зміщенням можна визначити 
оптичну різницю поширення ∆. 

Для вимірювання малих різниць показників заломлення рідин у цій ро-
боті використовується лабораторний інтерферометр типу ИТР-2 (рис. 2). 
На рис. 3 зображено оптичну схему приладу у вертикальному перерізі. 

Паралельний пучок променів від нитки лампочки розжарювання 1, 
пройшовши через конденсор 2, дзеркало 3 і призму повного внутрішнього 
відбивання 4, збереться у площині первинної щілини 7, яка знаходиться у 
фокусі об'єктива 9. Частина паралельних променів, які вийшли з об'єктива, 
пройде через кювету 13, інша частина – під кюветою. Після відбивання від 
дзеркала 15, промені світла, дифраговані подвійною щілиною 14, повер-
таються назад тим самим шляхом і у фокальній площині 6 окуляра 5 зо-
рової труби утворюють дві системи вертикальних інтерференційних смуг 
(рис. 4), розміщених одна над одною. Нижню, нерухому, систему інтерфе-
ренційних смуг утворюють промені, які проходять під кюветою. Промені, 
які проходять через кювету, утворюють верхню, рухому, систему смуг. 

 

1
2

3

4

5

6 7

8

9

10

 
Рис. 2. Зовнішній вигляд інтерферометра ИТР-2: 

1 – мікрометричний механізм; 2 – лупа в оправі; 3 – вузол підсвітки окуляра; 
4 – зорова труба з автоколімаційним окуляром 5; 6 – корпус приладу 

з подвійними стінками; 7 – термокамера; 8 – кран для зливу води з термокамери; 
9 – знижувальний трансформатор; 10 – основа приладу 
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Рис. 3. Оптична схема інтерферометра ИТР-2: 
1 – джерело світла; 2 – конденсор; 3 – дзеркало; 4 – призма повного внутрішнього 

відбивання; 5, 6 – окуляр і місце розташування його фокальної площини; 
7 – первинна щілина; 8 – мікрометричний механізм; 9 – об'єктив; 10 – діафрагма; 
11 – компенсатор; 12 – скло термокамери; 13 – кювети; 14 – діафрагма з двома 

щілинами; 15 – дзеркало; 16 – вигляд зверху на кювети 
 

а) б) в)  
 

Рис. 4. Вигляд системи інтерференційних смуг в окулярі інтерферометра 
 

Якщо різниця ходу променів, які пройшли через різні камери кювети до-
рівнює нулю, то верхня інтерференційна система смуг збігатиметься з ниж-
ньою – рис. 4, а. Якщо різниця ходу відмінна від нуля, то верхня система 
смуг буде зміщена відносно нижньої на деяку величину, яка залежить від 
різниці показників заломлення досліджуваних рідин (рис. 4, б). Якщо ж різ-
ниця ходу досить значна, то система смуг вийде з поля зору окуляра й на її 
місці буде спостерігатися світла смуга (рис. 4, в). Таким чином, нерухома 
система смуг є певною системою відліку для рухомої системи. Рyхoмі та не-
рухомі інтерференційні смуги розмежовані тонкою лiнією поділу, яка з'явля-
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ється завдяки наявності на шляху променів світла компенсаторного при-
строю 11 (рис. 3). 

Суміщення нульових смуг рухомої та нерухомої інтерференційних кар-
тин здійснюється шляхом повороту пластини компенсатора 11 (рис. 3) за 
допомогою мікрометричного механізму (1 на рис. 2). Мікрометричний 
механізм має дві шкали: одну вертикальну, яка містить 30 поділок, та ін-
шу, розташовану на мікрогвинті барабана, і містить 100 поділок. Один 
повний оберт мікрогвинта відповідає одній поділці на вертикальній шка-
лі; таким чином, уся шкала компенсації поділена на 3000 поділок. 

Оправа з двома кюветами розміщується на закріплену між компенса-
тором 11 і діафрагмою 14 термокамеру (рис. 3). Термокамера має закри-
ті прозорими круглими пластинами віконця 12, крізь якi пучки світла про-
ходять iз зорової труби на подвійну щілину та дзеркало й назад, у зорову 
трубу. Основне призначення термокамери – вирівнювання температури 
рідин, які знаходяться в камерах кювети. 

Права й ліва камери рідинних кювет позначені літерами "П" та "Л". 
Права кювета заповнюється рідиною з меншим показником заломлення 
(дистильованою водою). Ліва кювета заповнюється досліджуваним роз-
чином. Оправу з кюветами, під час заповнення їx розчинами, розміщують 
на спеціальній підставці. Ставити кювети на лабораторний стіл за-
бороняється через їх можливе руйнування. 

Інтерференційну картину спостерігають у циліндричному окулярі 3, 
рухома частина якого використовується для фокусування картини відпо-
відно до ока спостерігача. Для зручності спостереження інтерференцій-
ної картиною з одночасним зняттям відліків за шкалою барабана на зо-
ровій трубі з боку окуляра вмонтовано лупу в оправі 2 (рис. 2). 

У в а г а !  Живлення вузла підсвітки окуляра здійснюється за допо-
могою спеціального блока живлення номіналом 8 В. 

 
ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

1. Ознайомитись з будовою та принципом роботи інтерферометра. 
2. Увімкнути прилад. При порожній термокамері перевірити, дивля-

чись в окуляр, чи збігаються верхня та нижня інтерференційні картини 
при деякому, близькому до нуля за вертикальною шкалою мікрометрич-
ного механізму, відліку. Заповнити термокамеру водою й також переві-
рити збіжність інтерференційних картин. 

3. Заповнити обидві кювети дистильованою водою та поставити їx на 
термокамеру з водою. Визначити так званий "нуль" кювети, тобто запи-
сати той відлік за барабаном, при якому інтерференційні картини збіга-
ються. Надалі всі відліки необхідно відраховувати від "нуля" кювети. 

4. Вийняти з термокамери оправу з кюветами й поставити її на спеці-
альну підставку. За допомогою пипетки видалити дистильовану воду з 
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лівої кювети та наповнити її на 3/4 висоти розчином NaCl. Після цього 
оправу з кюветами поставити назад на термокамеру. Внаслідок існуван-
ня градієнта температури інтерференційна картина стане похилою, тому 
воду в термокамері задля вирівнювання температури необхідно перемі-
шати. Через 2 ÷ 3 хв картина набуде нормального вигляду. Тепер про-
мені світла проходять через середовища з різними показниками залом-
лення, завдяки чому виникає додаткова оптична різниця ходу. 

5. Шляхом обертання барабана компенсувати різницю ходу, тобто 
сумістити інтерференційні картини, які спостерігаються в окулярі прила-
ду. Суміщення інтерференційних картин проводять по нульовій (незаба-
рвленій) смузі. Суміщення необхідно виконувати кілька разів до отри-
мання стійкого значення відліку в межах 1÷2 поділки за барабаном. Цей 
відлік буде складатися з суми відліків за вертикальною шкалою та за ба-
рабаном з врахуванням "нуля" кювети. 

6. Визначити різницю ходу між променями, які проходять крізь різні 
кювети. Якщо суміщення смуг відбувається поворотом барабана на N 
поділок, то 

Nk∆ = λ ,  (2) 
де k – ціна поділки шкали барабана; вона визначається за допомогою 
спеціального калібровочного графіка, наведеного на рис. 5. 
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Рис. 5. Калібровочний графік  для встановлення ціни поділки барабана 

інтерферометра "ИТР-2" 
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7. Визначити показник заломлення n водного розчину NaCl за формулою:  

0 2
Nkn n

L
λ

= + .   (3) 

де λ – довжина хвилі світла, λ = 550 нм; n0 – показник заломлення ета-
лонної рідини (дистильованої води, 0 1.333n = ); L – довжина кювети; у 
формулі (3) враховано, що світло двічі проходить крізь кювети. 

8. Припустивши, що густини домішки і чистої рідини дорівнюють густині 
розчину, розрахувати концентрацію розчину у вагових відсотках за формулою 

0

1 0
100%

n n
C

n n
 −

= × − 
,   (4) 

де n1 – показник заломлення домішки (для NaCl 1 1.55n = ). За формулою 

(4) можна визначити концентрацію водного розчину NaCl. 
9. Після закінчення роботи вимкнути прилад, відкрити кран і злити 

воду з термокамери. Встановити барабан у положенні "нуль" на верти-
кальній шкалі. Оправу з кюветами поставити на спеціальну підставку. 
Закрити прилад кришками. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7 
 

ВИЗНАЧЕННЯ ДОВЖИНИ СВІТЛОВОЇ ХВИЛІ 
ЗА ДОПОМОГОЮ ДИФРАКЦІЙНОЇ ГРАТКИ 

 
Прилади та матеріали: вимірювальна лінійка, дифракційна ґратка, 

екран із щілиною та шкалою, освітлювач, світлофільтри. 
Мета роботи: визначити довжину світлової хвилі за допомогою диф-

ракційної ґратки; визначити кутову дисперсію та роздільну здатність ди-
фракційної ґратки. 

 
ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ ТА ОПИС ПРИЛАДІВ 

Явище дифракції світла полягає у відхиленні світлових хвиль від 
прямолінійного поширення, яке не зводиться до відбивання та залом-
лення. Дифракція світла, як і інтерференція, зумовлена його хвильовою 
природою. Пояснення цього явища спирається на принцип Гюйгенса –
 Френеля. Згідно з цим принципом, кожна точка середовища, до якої 
дійшла хвиля, є джерелом вторинних хвиль; результуюча хвиля виникає 
внаслідок інтерференції вторинних хвиль. 

Усі дифракційні явища поділяються на два типи, залежно від величин 
відстаней від дифракційної перешкоди до джерела світла й точки спосте-
реження. Якщо хоча б одна з них обмежена, то має місце дифракція в не-
паралельних променях – дифракція Френеля. Якщо обидві відстані не-
скінченно великі, то спостерігається дифракція в паралельних променях – 
дифракція Фраунгофера. Практично для спостереження дифракції Фраун-
гофера точкове джерело (або щілина) розміщується у фокусі збирної лін-
зи. Дифракційна картина спостерігається разом із зображенням джерела 
на нескінченності, або у фокальній площині лінзи, яку встановлюють на 
шляху дифрагованого пучка світла. 

Дифракція Фраунгофера має в оптиці значно більше практичне зна-
чення ніж дифракція Френеля. Найбільш важливими є дифракційні яви-
ща Фраунгофера на періодичній структурі, яка складається з багатьох 
щілин і називається дифракційною ґраткою. 

Дифракційна ґратка являє собою скляну або дзеркальну металеву 
пластинку, на якій за допомогою спеціальної машини через однакові ін-
тервали нанесені паралельні штрихи однакової ширини. Прозорі проміж-
ки між штрихами називаються щілинами. Штрихи розсіюють світло й є 
непрозорими проміжками між щілинами. Зазвичай у навчальних лабора-
торіях використовуються так звані відбитки (репліки) на целулоїді з ме-
талевих дифракційних ґраток. Репліка розміщується між двома парале-
льними скляними пластинками. 

На рис. 1 показано хід променів через прозору дифракційну ґратку. 
На дифракційну ґратку нормально падає паралельний пучок променів, 
який отримується за допомогою лінзи L1, у фокусі якої розташовано 
джерело монохроматичного світла S. 
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Рис. 1. Хід променів крізь дифракційну ґратку 

Паралельні вторинні хвилі, які поширюються під деяким кутом ϕ до 
нормалі ґратки, після проходження через лінзу L2 збираються в одну то-
чку, розташовану у фокальній площині лінзи. Напрямки, в яких хвилі від 
всіх точок щілин ґратки приходять у точку спостереження в однакових 
фазах, тобто підсилюють одна одну, можна знайти з умови: 

sind kϕ = λ , (1) 

де d a b= +  – період (або стала) дифракційної ґратки; a – ширина щіли-
ни (прозорого проміжку), b – відстань між двома сусідніми щілинами 
(ширина непрозорого проміжку між щілинами); ϕ – кут дифракції, тобто 
кут між нормаллю до ґратки та напрямом на дифракційний максимум; λ 
– довжина світлової хвилі; k – ціле число (k = 0,±1,±2,...), яке називають 
порядком головного дифракційного максимуму або порядком спектра. 

Точний розв'язок задачі дифракції світла на дифракційній ґратці, яка 
містить N однакових щілин, показує, що між двома головними максиму-
мами, положення яких описується виразом (1), розташовані (N–1) міні-
мумів, та (N–2) додаткових максимумів. Додаткові максимуми слабкі в 
порівнянні з головними максимумами і при великій кількості щілин N 
майже не помітні. 

Якщо k = 0, то умова головного максимуму задовольняється при 0ϕ =  
для всіх довжин хвиль, тобто при 0ϕ =  завжди спостерігається централь-
на світла смуга, так званий нульовий максимум. Знаки "+" та "–" для реш-
ти значень k відповідають двом системам дифракційних максимумів, роз-
міщеним симетрично справа й зліва від центральної світлої смуги. 
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Якщо дифракційна ґратка освітлюється монохроматичним світлом, то 
у фокальній площині лінзи L2 будемо спостерігати систему світлих смуг, 
розміщених симетрично відносно центральної світлої смуги й розділених 
темними проміжками. Центральна смуга відповідає максимуму нульово-
го порядку ( 0ϕ = ). Інші смуги відповідають головним дифракційним мак-
симумам більш високих порядків. 

При освітленні білим світлом, яке має неперервний спектр, у центрі 
фокальної площини лінзи L2 буде розташована біла смуга (нульовий мак-
симум), яка виникає внаслідок накладання максимумів нульового порядку 
для всіх довжин хвиль. По обидва боки від білої смуги розміщені дифрак-
ційні спектри різних порядків, що прилягають до білої смуги фіолетовими 
краями (рис. 2, а). Така картина пояснюється таким чином. Положення 
дифракційного максимуму k-го порядку (окрім нульового) буде залежати 
від довжини хвилі падаючого світла; оскільки біле світло має неперервний 
спектр (містить усі довжини хвиль видимого діапазону), то дифракційні 
максимуми k-го порядку для різних довжин хвиль будуть розділені в прос-
торі, утворюючи дифракційний спектр k-го порядку. 

a)

б)

в)

k –2 2–1 10

ч ч ч чф ф ф ф

 
Рис. 2. Дифракційні спектри, отримані при освітленні дифракційної ґратки 

білим світлом (а), через фіолетовий (б) і червоний (в) світлофільтри. 
Буквами "ф" та "ч" позначено фіолетовий і червоний краї спектра відповідно 

 
Розглянемо один із простих методів вивчення дифракційної ґратки. Цей 

метод (схему якого показано на рис. 3) полягає в тому, що крізь дифрак-
ційну ґратку ДГ розглядають щілину в масштабній лінійці МЛ, закріпленій на 
екрані. При цьому, крім яскравої щілини, у площині екрана спостерігаються 
дифракційні спектри або кольорові лінії (при освітленні щілини білим або 
монохроматичним світлом відповідно). Спектри k-их порядків утворюються 
по обидва боки від щілини на однакових відстанях від неї. У цьому випадку 
роль лінзи L2 (див. рис. 1) виконує кришталик ока, який фокусує паралельні 
промені, утворені в результаті дифракції, на сітківці ока. 

Світло, яке випромінюється джерелом S, після проходження світлофі-
льтра СФ стає монохроматичним з відомою довжиною хвилі λ. Якщо далі 
його пропустити через щілину, то для тангенса кута kϕ , під яким спостері-
гається головний максимум k-го порядку, можна записати (рис. 3): 

tg k
k

h
L

ϕ = ,   (2) 
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де kh  – відстань від щілини до головного максимуму k-го порядку, L – 
відстань від екрана зі щілиною до дифракційної ґратки. За умови 

kL h>> , яка реалізується в даному методі, sin tgϕ ≈ ϕ . Підставляючи 
вираз (2) у формулу (1), для довжини хвилі матимемо 

kh d
k L

λ = .  (3) 

 

S

 СФ
М Л

Д Г

L

h k
ц  k

 
Рис. 3. Схема вивчення дифракційної ґратки 

 
Таким чином, використовуючи дифракційну ґратку можна вимірювати 
довжини хвиль досліджуваного світла. 
Основними характеристиками дифракційної ґратки, як будь-якого іншого 
спектрального приладу, є її дисперсія D і роздільна здатність R. Диспер-
сія визначає кутову або лінійну відстань між двома спектральними лінія-
ми, які відрізняються за довжиною хвилі на 1 Å. Вираз для кутової дис-
персії дифракційної ґратки можна отримати, продиференціювавши рів-
няння (1): cosd kϕ ∂ϕ = ∂λ . Звідси 

cos
kD

dϕ
∂ϕ

= =
∂λ ϕ

. 

Припустивши, що при малих кутах дифракції (коли виконується умова 
kL h>> ) cosϕ ≈ 1, отримаємо 

kD
dϕ = .  (4) 

Роздільною здатністю спектрального приладу називають безрозмірну 
величину R = λ/δλ, де δλ – мінімальна різниця довжин хвиль двох спектра-
льних ліній поблизу λ, при яких ці лінії спостерігаються відокремлено. Для 
дифракційної ґратки, згідно з критерієм Релея, спектральні лінії з довжи-
нами хвиль λ та λ′ = λ+δλ вважаються розділеними, якщо головний мак-
симум дифракційної картини для однієї довжини хвилі збігається за своїм 
положенням з першим додатковим дифракційним мінімумом того самого 
порядку для іншої довжини хвилі. Роздільна здатність дифракційної ґратки 
R пропорційна порядку спектра k та числу щілин N 
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R kN= .   (5) 
N можна обчислити використовуючи співв ідношення  N d= ,  де 

 – довжина робочої ділянки дифракційної ґратки. Максимальна розді-
льна здатність дифракційної ґратки описується нерівністю 

λ
≤

δλ λ
. 

Роздільна здатність сучасних дифракційних ґраток досить велика – 
100000 ÷ 400000. 

Дифракційні ґратки широко використовуються в різних спектрометрах. 
Вони дають можливість одержати більшу роздільну здатність і світлосилу 
порівняно з призмовими спектрометрами. Дифракційні ґратки, які викорис-
товуються для наукових досліджень у видимій частині спектра, мають від 
200 до 1200 штрихів на 1 мм, а ґратки для досліджень в ультрафіолетовій 
частині спектра мають від 200 до 1800 штрихів на 1 мм і більше. 

 
ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

1. Увімкнути освітлювач. Освітити щілину в екрані білим світлом. Як-
що це потрібно, спостерігаючи оком крізь ґратку дифракційну картину на 
екрані, шляхом незначного повороту дифракційної ґратки навколо гори-
зонтальної осі зробити картину паралельною щілині. 

2. Дифракційну ґратку та екран зі щілиною розташувати на вказаній 
викладачем відстані L, але не менш ніж 20 см. 

3. Визначити межу видимого спектра. Для цього виміряти на екрані 
відстані від нульового максимуму до початку фіолетової ділянки фh  і до 

кінця червоної ділянки чh  спектра першого порядку. За формулою (3) 
визначити довжини хвиль фіолетового фλ  і червоного чλ  країв спектра. 

При розрахунках вважати 0,01ммd = . Межу видимого суцільного спект-

ра записати у вигляді: ( )ф чλ ÷λ  (нм). 

4. Визначити довжини хвиль ліній жовтого та зеленого кольорів у до-
сліджуваному спектрі першого порядку. 

5. Повторити вимірювання для другого порядку спектра.  
6. Провести вимірювання довжин хвиль фіолетового, зеленого, жов-

того та червоного кольорів при іншій відстані L від дифракційної ґратки 
до екрана для спектра першого порядку. За отриманими результатами 
знайти середнє значення довжин хвиль для ліній відповідного кольору. 

7. Розрахувати величину кутової дисперсії дифракційної ґратки на 
основі експериментальних даних. Для цього, припустивши, що при ма-
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лих кутах дифракції, тобто для спектрів першого порядку tg h
L

ϕ ≈ ϕ ≈ , 

використати формулу 

( )
ч ф ч ф

ч ф ч ф

h h
D

L
ϕ

ϕ −ϕ −∂ϕ
= = =
∂λ λ −λ λ −λ

.  (6) 

8. Знайдене експериментально значення Dϕ  порівняти з обчисленим 
за формулою (4). 

9. Обчислити роздільну здатність даної дифракційної ґратки за фор-
мулою (5). 

10. Результати всіх вимірювань занести в таблицю (див. зразок). 
 

Таблиця  
Колір 

спектральної 
лінії 

Порядок  
спектра 

k 
Відстань 

h, мм 
Відстань 

L, мм 
Довжина 
хвилі λ, нм  Dϕ 

фіолетовий 1  200   
зелений 1  200   
жовтий 1  200   
червоний 1  200   
фіолетовий 2  200  - 
зелений 2  200  - 
жовтий 2  200  - 
червоний 2  200  - 
фіолетовий 1  300   
зелений 1  300   
жовтий 1  300   
червоний 1  300   
 
Додаток .  Областi довжин хвиль, що вiдповiдають певним спект-

ральним кольорам. 
                                                             Таблиця  

Область спектра λ, нм 
ультрафiолетова-фiолетова 390 ÷ 435 
синя 435 ÷ 470 
блакитна 470 ÷ 495 
зелена 495 ÷ 560 
жовта 560 ÷ 580 
оранжева 580 ÷ 600 
оранжево-червона 600 ÷ 630 
червона 630 ÷ 750 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 8 
 

ГРАДУЮВАННЯ СТИЛОСКОПА. 
ДОСЛIДЖЕННЯ СПЕКТРIВ ВИПРОМIНЮВАННЯ ГАЗIВ 
 
Прилади та матерiали: стилоскоп СЛП-2, ртутно-кварцова лампа типу 

ПРК-2 або ПРК-4, неонова лампа. 
Мета роботи: ознайомитись з будовою та принципом роботи спектраль-

ного приладу i методами спектрального аналiзу; визначити довжини хвиль 
спектральних ліній неону. 

 
ТЕОРЕТИЧНI ВIДОМОСТI ТА ОПИС ПРИЛАДIВ 

Усі тiла при їх нагрiваннi випромiнюють свiтло. Таке випромінювання 
називають тепловим або температурним випромiнюванням. Як правило 
при цьому найбільше випромінених квантів світла припадає на певний 
діапазон довжин хвиль. Залежність інтенсивності випромінюваного світ-
ла I від довжини хвилі λ називають спектром випромінювання. Якщо 
свiтло вiд розжареного твердого тiла пропустити через призму П (рис. 1), 
то на екранi ЕЕ за призмою отримуємо суцiльну кольорову смугу, яка мі-
стить усi довжини хвиль від фіолетової до червоної. По обидва боки вiд 
видимої частини цiєї смуги розташовані невидимi – iнфрачервона та 
ультрафiолетова. Ця картина називається суцiльним або неперервним 
спектром випромiнювання. 

 

Області спектра
Е

Е

фіолетова (λmin)
синя
блакитна
зелена
жовта
оранжева
червона (λmax)

λ7

λ1

β

П

 
 

Рис. 1. Проходження білого світла через призму 
 

Суцільний спектр, крім розжарених твердих тiл, випромінюють також 
рідини та стиснені гази. Прикладами такого типу спектрів можуть бути 
спектри Сонця та лампи розжарювання. 
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Коли джерелом свiтла є розжарений розріджений газ або пара, тобто 
речовина в атомарному стані, то картина спектра iстотно змiнюється: 
замість суцiльної різнокольорової смуги спостерігатимуться кiлька яск-
равих одноколірних лiнiй, роздiлених темними смугами. Такi спектри на-
зиваються лiнiйчастими (наприклад, спектри водню, гелiю, неону, ртутi). 
Елементарними джерелами випромінювання світла в даному випадку ви-
ступають окремі атоми або іони, які слабко взаємодіють між собою. 

Якщо атоми в розжареному газі об'єднані в молекули, то саме вони слу-
гуватимуть джерелами випромінювання, а спектр випромінювання склада-
тиметься з окремих смуг, роздiлених темними промiжками. Такий спектр ви-
промінювання отримав назву смугастого (наприклад, спектр метану). 

Спектр, який спостерігається після пропускання крізь речовину світла 
з відомим спектральним складом (найчастіше це світло лампи розжарю-
вання), називають спектром поглинання. Для речовини в атомарному 
стані поглинання та випромінювання світла відбувається при одних і тих 
самих довжинах хвиль. Спектри поглинання теж можна поділити на не-
перервні, лінійчасті та смугасті. 

Природу спектрiв пояснює квантова теорiя. Найбільш просто поясню-
ється природа лінійчастих спектрів випромінювання та поглинання для 
речовини в атомарному стані. Згідно з квантовою теорією, атоми речо-
вини можуть перебувати в станах, яким відповідають певні, дискретні 
значення енергії атомів. При нагріванні атоми переходять у збуджений 
стан з більшою енергією E2. Цей стан є нестійким, через деякий час ато-
ми повертаються в стан з меншою енергією E1. Енергiя ∆Е, яка 
видiляється при цьому, випромiнюється в простiр у виглядi монохрома-
тичної хвилi свiтла. Частота ν цього монохроматичного випромiнювання 
(або так званої спектральної лінії) визначається з умови: 

2 1h E E Eν = ∆ = − ,     (1) 
де h – стала Планка. Добуток hν називають квантом випромiнювання. 
Оскільки атоми мають кілька збуджених станів, то відбуватиметься й ви-
промінювання світла різних частот. 

Процес поглинання світла зумовлений переходами атомів речовини 
зі станів з меншою енергією в стани з більшою. Поглинання буде спосте-
рігатись тільки на тих частотах, для яких енергії квантів падаючого світла 
дорівнюватимуть різниці енергій атома в основному й збуджених станах. 
Таким чином, положення ліній у спектрах поглинання також будуть опи-
суватись співвідношеннями подібними до (1), тобто збігатися за часто-
тою з лініями спектра випромінювання. 

Кiлькicть i розмiщення лiнiй у спектрi випромiнювання чи поглинання 
газу чи пари залежать вiд структури хiмiчного елемента або сполуки. Ви-
користовуючи методи спектрального аналізу, за спектрами випроміню-
вання й поглинання можна визначити наявність окремих елементів у 
сполуках і хімічний склад речовини. 
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Рис. 2. Схематичне зображення спектрального приладу 
 

Прилади, за допомогою яких одержують i дослiджують спектри елек-
тромагнiтного випромiнювання оптичного дiапазону, називаються спект-
ральними. Основними частинами спектрального приладу (рис. 2) є: 
вхiдний колiматор 1, диспергуючий елемент 2, вихiдний колiматор 
3. Вхiдний колiматор 1 складається iз щiлини Щ i колiматорного об'єктива 
Об1, який утворює паралельний пучок нерозкладеного свiтла i спрямовує 
його на диспергуючий елемент 2. Диспергуючий елемент перетворює та-
кий пучок на систему паралельних монохроматичних пучкiв, що виходять з 
нього пiд рiзними кутами, залежно вiд довжини хвилi. Об'єктив вихiдного 
колiматора Об2 збирає системи паралельних пучкiв рiзних довжин хвиль у 
фокальній площині F, де утворюється сукупнiсть зображень вхiдної щiлини 
для рiзних довжин хвиль (спектрограма). Для реєстрацiї та аналiзу спект-
ра у фокальнiй площинi об'єктива Об2 можуть бути розташовані щiлина, 
окуляр зорової труби, фотопластинка тощо. 

Диспергуючим елементом може бути призма, дифракцiйна ґратка, ін-
терферометр; залежно вiд типу диспергуючого елемента розрiзняють, 
відповідно, призматичнi, дифракцiйнi та iнтерференцiйнi спектральнi 
прилади. Для вiзуальних дослiджень видимої частини спектра викорис-
товують прилади, якi називаються спектроскопами. Диспергуючим еле-
ментом у найпростiшому спектроскопi є тригранна призма (рис. 1) з ку-
том заломлення β = 60°, виготовлена з прозорого матерiалу, оптично 
бiльш густiшого, нiж навколишнє середовище. Розкладання паралельно-
го пучка променів білого світла при потраплянні на грань призми на сис-
тему монохроматичних пучків, які поширюються в різних напрямах, від-
бувається завдяки явищу дисперсії світла. Суть цього явища полягає у 
залежності показника заломлення речовини від частоти електромагніт-
ного випромінювання. 

Основними характеристиками будь-якого спектрального приладу є 
його дисперсiя та роздiльна здатнiсть. Для збiльшення дисперсiї вико-
ристовують кiлька призм, якi встановлюють одна за одною. 
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Рис. 3. Оптична схема стилоскопа 
 

У даній роботi для дослiдження спектрiв випромiнювання використову-
ється стилоскоп типу СПЛ-2. Назва приладу походить вiд англійського 
слова "still" – "сталь"; спектроскопи такої спецiальної конструкцiї викорис-
товуються для дослiдження домiшок у сталях при дуговому розрядi. Опти-
чну схему приладу наведено на рис. 3, загальний вигляд – на рис. 4. Світ-
ло від джерела S, пройшовши захисні скельця 1 та 2, потрапляє на пово-
ротну призму 3, яка спрямовує пучок променiв на конденсор 4. Із конден-
сора променi через щiлину 5, яка знаходиться у фокусi об'єктива 6, потра-
пляють у об'єктив 6 i паралельним пучком проходять через двi дисперсiйнi 
призми 7 i 8. На поверхню великого катета призми 8 нанесено шар срiбла; 
променi, вiдбиваючись вiд цiєї гранi, знову потрапляють у призму 7. Таке 
подвiйне проходження свiтла через призми 7 i 8 збiльшує дисперсiю при-
ладу. Через об'єктив 6, який робить цi променi збiжними, і призму 9 про-
менi потрапляють в окуляр 10, а звідти – в око спостерiгача. 

Спектральна частина приладу – об'єктив 6, призми 7, 8 та 9 – знахо-
дяться в корпусi 11 (рис. 4). На корпусi 11 розташовано барабан 12, 
подiлений на 100 подiлок, який здатний виконувати два повні оберти. 
Обертаючи барабан, ми повертаємо призму 8, яка перемiщує спектр у 
полі зору окуляра 14. Конденсор 4 i щiлина 5 розмiщені в трубi 15. Ручка 
16 призначена для обертання призми 3. 

Під час вимірювань досліджувану спектральну лінію в полі зору 
окуляра 14 за допомогою барабана 12 пiдводять пiд вiзир у виглядi 
чорного трикутника й записують вiдповiдне число подiлок за шкалою 
13 барабана навпроти горизонтальної мiтки на корпусi приладу (зни-
зу, справа вiд барабана). 

Перш нiж розпочати вивчення й дослiдження лiнiйчастого спектра, 
необхідно пiдготувати прилад до роботи, а саме: проградуювати його 
барабан, тобто поставити у відповідність поділкам барабана певну дов-
жину хвилі. Для градуювання, як правило, використовують спектр ртутi. 
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ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

1. Градуювання стилоскопа. 
1.1. Розмiстити ртутно-кварцову лампу перед захисними скельцями 

вхiдної щiлини приладу. Увiмкнути лампу через спецiальний блок жив-
лення, дати прогрiтись  5 ÷ 7 хв. 

1.2. Обертаючи вимiрювальний барабан 12 (рис. 4), розташувати в 
полi зору окуляра 14 двi найбільш яскраві жовті лiнiї у спектрi ртутi. Обе-
ртаючи за допомогою ручки 16 призму 3, досягти максимальної яскраво-
сті цих ліній. 

 
S 15

16

11 14

13 12

 
Рис. 4. Зовнішній вигляд стилоскопа 

 
1.3. Обертаючи барабан, проглянути в окулярi приладу весь спектр 

ртутi. Вибрати в ньому лише тi лiнiї, довжини хвиль яких наведені в 
табл. 1. За допомогою барабана розташувати першу червону лiнiю під 
вiзиром окуляра, сфокусувати окуляр на чiтке її зображення та записати 
вiдповiдний вiдлiк за шкалою барабана n. 

1.4. Підводячи вказанi лiнiї по черзi під візир окуляра, записати для 
кожної з них вiдповiдне значення за барабаном n. 

1.5. Побудувати графiк залежностi ( )n f= λ , вiдкладаючи на 
мiлiметровому паперi по осi абсцис довжини хвиль λ, а по осi ординат – 
покази за шкалою барабана n. За допомогою цього графiка можна ви-
значити довжину хвилi будь-якої спектральної лiнiї, знаючи її положення 
за барабаном приладу. 

 
Таблиця  1  

Колiр найхарактернiших  
лiнiй у спектрi ртутi 

Довжина хвилi 
λ, нм 

Відлік за барабаном 
n 

червона 690,7  
червоно-оранжева яскрава 623,4  
червоно-оранжева 612,3  
червоно-оранжева 607,1  
жовта яскрава 579,1  
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Колiр найхарактернiших  
лiнiй у спектрi ртутi 

Довжина хвилi 
λ, нм 

Відлік за барабаном 
n 

жовта яскрава 577,0  
зелена яскрава 546,1  
зелено-блакитна 491,6  
яскраво-синя 435,8  
синя 434,8  
синя 434,0  
фіолетова 407,8  
яскраво-фіолетова 404,7  

 
2. Дослiдження спектра випромiнювання неону. 
2.1. Розмістити замiсть ртутно-кварцової лампи неонову лампу i че-

рез знижувальний трансформатор подати на неї напругу 127 В. Поворо-
том барабана 12 і ручки 16 ввести в поле зору окуляра червону лiнiю 
спектра неону. Сфокусувати окуляр на чiткому зображенні цієї лiнiї. 

2.2. Пiдвести червону лiнiю пiд вiзир окуляра та записати вiдповiдний 
вiдлiк за барабаном. Таким самим чином записати за барабаном 
вiдповiднi значення для iнших дослiджуваних лiнiй спектра неону. Ре-
зультати вимiрювань занести в табл. 2. 

2.3. Користуючись графiком градуювання стилоскопа, побудованим у 
п. 1.5, знайти довжини хвиль дослiджуваних лiнiй у спектрi неону та за-
писати отримані результати в табл. 2. 

 
Таблиця  2  

Колiр найхарактернiших 
лiнiй у спектрi неону 

Показники  
за барабаном 

n 

Довжина хвилi  
за графіком 

λ, нм 
яскраво-червона   
червоно-оранжева   
червоно-оранжева   
оранжева   
жовта   
зелена   

Закінчення табл. 1
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 9 
 
ВИВЧЕННЯ ПОДВІЙНОГО ПРОМЕНЕЗАЛОМЛЕННЯ 
В КРИСТАЛАХ СПЕКТРОСКОПІЧНИМ МЕТОДОМ 

 
Прилади та матерiали: спектроскоп, освітлювач, об'єктиви, поляриза-

тор, аналізатор, пластинка з кристалічного кварцу. 
Мета роботи: дослідити явище інтерференції поляризованих світло-

вих хвиль; експериментально визначити різницю показників заломлення 
незвичайного та звичайного променів у кристалі. 

 
ТЕОРЕТИЧНI ВIДОМОСТI ТА ОПИС ПРИЛАДIВ 

У випадку, коли на кристалічну пластинку, оптична вісь якої розташо-
вана у площині пластини, нормально падає світлова хвиля, вона розпада-
ється на дві хвилі, поляризовані у взаємно перпендикулярних напрямах. У 
цьому полягає явище подвійного променезаломлення. Хвиля, поляризо-
вана паралельно до оптичної осі кристала, отримала назву звичайної. 
Хвилю з напрямом поляризації, перпендикулярним до оптичної осі крис-
тала, називають незвичайною. Обидві хвилі поширюються у пластинці в 
одному напрямі, але з різними швидкостями. Внаслідок цього хвилі набу-
вають деякої різниці фаз. Якщо після поширення цих хвиль із кристалічної 
пластинки пропустити їх через аналізатор, то він виділить з кожної когере-
нтної хвилі коливання одного напряму, які здатні інтерферувати між со-
бою. Таким чином, інтенсивність світла за аналізатором буде залежати від 
різниці фаз, набутої в кристалі звичайною та незвичайною хвилями, а та-
кож від взаємної орієнтації вектора поляризації падаючої на кристал світ-
лової хвилі, оптичної осі пластинки та осі аналізатора. 
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Рис. 1. Відносне положення 

оптичних осей поляризатора (OP), 
кристалічної пластинки (ODo)  

та аналізатора (OA) 

Знайдемо інтенсивність світла, 
яке пройде через систему "поляри-
затор – кристалічна пластинка – 
аналізатор". Побудуємо схему, яка 
відповідає різним напрямам коли-
вань у хвилях, і напрямам осей по-
ляризатора, аналізатора та кристала 
(рис. 1). На рисунку лінії ОDо та ОDе 
відповідають напрямам коливань 
напруженості електричного поля для 
звичайного (який зазвичай познача-
ють літерою "о") і незвичайного ("е") 
променів. Ці напрями називають 
також головними напрямами крис-
тала; лінія  ОDо  збігається з опти-
чною віссю кристала. ОР – напрям 
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коливань електричної складової світлової хвилі, який пропускає поляри-
затор (або вісь поляризатора); ОА – вісь аналізатора; ОЕ – вектор на-
пруженості електричного поля падаючої на кристал хвилі; ОD1 та ОD2 – 
проекції вектора ОЕ на головні напрями кристала; ОD3 та ОD4 – складові 
електричних коливань, які пропускає вся система (проекції коливань ОD1 
і ОD2 на напрям осі аналізатора); β – кут між напрямами оптичної осі 
кристала та осі поляризатора; α – кут між напрямами оптичної осі крис-
тала та осі аналізатора.  

Якщо амплітуда електричної складової світлової хвилі, що вийшла з поля-
ризатора дорівнює А0, тоді аналізатор пропустить коливання з амплітудами: 

1 3 0 cos cosA OD A= = β α ;  2 4 0 sin sinA OD A= = α β .   (1) 

Врахуємо також, що між двома хвилями виникає різниця фаз δ: 

( )2
e on n dπ

δ = −
λ

,        (2) 

де en  та on  – показники заломлення незвичайного та звичайного про-
менів відповідно; d – товщина кристалічної пластинки; λ – довжина світ-
лової хвилі у вакуумі. 

При накладанні двох коливань після аналізатора виникне результую-
че коливання, амплітуда якого визначається співвідношенням: 

( )22 2 2 2
1 2 1 2 1 2 1 22 cos 4 sin

2
A A A A A A A A A δ

= + + δ = + − .      (3) 

Оскільки інтенсивність світла I  пропорційна квадрату амплітуди ко-
ливань, то для інтенсивності на виході системи матимемо: 

( )2 2 2
0 cos sin 2 sin 2 sin

2
I A δ = β−α − α β  

.     (4) 

Розглянемо  два  окремих  важливих  випадки .  
1. ОА ⊥ ОР (аналізатор і поляризатор схрещені), (β−α) = 90°, α = 45°. 

У цьому випадку: 

2 2
0 sin

2
I A⊥

δ
= .       (5) 

Із формули (5) можна отримати умови максимальної та мінімальної 
(нульової) інтенсивностей: 

для максимуму: ( )2 1kδ = − π ,  1,2,...k =     (6) 

для мінімуму:   2kδ = π , 1,2,...k =     (7) 
Ці умови можна виразити через показники заломлення, товщину плас-

тинки та довжину падаючої хвилі. 
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для максимуму: ( ) ( )2 1
2e on n d k λ

− = − ,       (8) 

для мінімуму: ( )e on n d k− = λ .        (9) 
Таким чином, для падаючого світла з неперервним спектром, у спек-

трі на виході аналізатора буде спостерігатись підсилення інтенсивності 
для довжин хвиль, що задовольняють умові (8), та майже нульова інтен-
сивність для довжин хвиль, що задовольняють умові (9). Зазначимо, що 
умови (8) і (9) виконуються точно, якщо знехтувати залежністю ( )e on n−  
від довжини світлової хвилі.  

2. ОА ║ ОР (аналізатор і поляризатор паралельні), (β−α) = 0°, α = 45°. 
У цьому випадку спектр матиме такий самий вигляд, як і в попередньому 
випадку при ОА ⊥ ОР, проте максимуми та мінімуми поміняються місцями. 

Необхідно зазначити, що в даній схемі спостерігається результат на-
кладання хвиль в одній і тій самій точці простору (після аналізатора), 
тобто відбувається перерозподіл інтенсивності світла у спектрі на виході 
аналізатора, а не перерозподіл інтенсивності в просторі, як це спостері-
гається при звичайній інтерференції світла. 

Для знаходження різниці показників заломлення незвичайного та зви-
чайного променів ( )e on n− , експериментально визначають положення мі-
німумів за шкалою спектроскопа, яка попередньо проградуйована за дов-
жинами хвиль, і проводять розрахунки за формулою (9). 

 

S

L1 L2AKP
Щ

 
Рис. 2. Оптична схема досліду з вивчення подвійного променезаломлення 

 
Оптичну схему досліду наведено на рис. 2. Джерело світла S розміщу-

ється у фокусі об'єктива L1, який спрямовує паралельний пучок променів 
світла через поляризатор Р, кристалічну пластинку К та аналізатор А. Об'-
єктив L2 спрямовує на щілину (Щ) спектроскопа збіжний пучок променів. 
Поляризатор, кристалічна пластинка та аналізатор знаходяться в оправах 
і можуть обертатись навколо горизонтальної осі, яка проходить через їх 
центри, за допомогою спеціальних ручок. Якщо ручки для повороту аналі-
затора і поляризатора спрямовані в один бік, то ОА ║ ОР, якщо в різні – то 
аналізатор i поляризатор схрещені, тобто ОА ⊥ ОР. 
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Рис. 3. Оптична схема спектроскопа 

 
У даній роботі використовується спектроскоп, хід променів у якому 

зображено на рис. 3. Промені від джерела світла (лампочки розжарю-
вання) 1, пройшовши лінзу 2, потрапляють на щілину 3 коліматорної 
труби 4. Щілина 3 знаходиться у фокусі лінзи 2 та об'єктива 15 колімато-
ра 4. Із коліматора промені паралельним пучком потрапляють на три-
гранну призму 14, яка встановлена під кутом найменшого відхилення 
(тобто в такому положенні, коли всередині призми заломлений промінь 
йде паралельно до її основи). У призмі 14 світло розкладається у спектр 
і виходить паралельними різнокольоровими пучками, напрями яких за-
лежать від довжини хвилі. Далі світлові пучки потрапляють у зорову тру-
бу 10. Оскільки промені, що виходять з призми, мають різні напрями, то у 
фокальній площині 11 об'єктива 13 зорової труби спостерігається ряд 
паралельних різнобарвних зображень щілини, які утворюють суцільний 
спектр від червоного (ч) до фіолетового (ф) кольору. Утворене зобра-
ження у збільшеному вигляді розглядають через окуляр 12. 

Для визначення положення мінімумів у суцільному спектрі призначе-
на труба 5 із шкалою 8, яку підсвічують за допомогою допоміжного дже-
рела світла 6. Шкала нанесена на скляну пластинку у вигляді світлих 
штрихів на темному фоні. Вона розташована у фокальній площині лін-
зи 9. Із лінзи 9 промені виходять паралельним пучком і, відбившись від 
грані призми 14, створюють дійсне зображення шкали у фокальній пло-
щині 11 об'єктива 13 зорової труби 10. 

Для градуювання шкали спектроскопа, як правило, використовують 
спектри ртуті, гелію, неону. Довжини хвиль основних ліній у видимій час-
тині спектра для цих газів можна знайти у довідниках. Знаючи положен-
ня лінії n певної довжини хвилі λ, будують графік градуювання цієї шкали 
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( )n f= λ . За цим графіком завжди можна визначити довжину хвилі будь-
якої спектральної лінії іншого газу, записавши положення цієї лінії за 
шкалою спектроскопа. 

У даній роботі якісно досліджуються ті випадки інтерференції поляри-
зованого світла, в яких відбувається поява забарвлення (селективної 
спектральної прозорості) безбарвних пластинок при їх розміщенні між 
поляризатором і аналізатором. Для досліджень використовується плос-
копаралельна пластинка з кристалічного кварцу. 

 
ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

1. Перед вхідною щілиною (Щ) спектроскопа розмістити систему, яка 
вміщує об'єктиви L1 і L2, поляризатор P, досліджувану пластинку K, та 
аналізатор A, як це зображено на рис. 2. Джерело світла S увімкнути че-
рез знижувальний трансформатор з напругою на вторинній обмотці 6 В і 
розмістити у фокусі об'єктива L1. Фокус об'єктива L2 має збігатися з вхід-
ною щілиною (Щ) спектроскопа. Ручки повороту аналізатора і поляриза-
тора мають бути паралельними, ручка повороту пластинки встановлена 
вертикально. Інше джерело світла 6 спрямувати на шкалу 8 труби 5 спе-
ктроскопа (рис. 3). 

2. Схрестити аналізатор і поляризатор (ОА ⊥ ОР). Для цього повер-
нути один з них за допомогою ручки навколо своєї горизонтальної осі 
доти, поки освітленість щілини не стане дорівнювати нулю. Це відпові-
датиме куту (β − α )  =  90°. 

3. Кристалічну пластинку повернути на 45° навколо горизонтальної 
осі відносно її початкового положення. Тепер систему від'юстовано. В 
окулярі спектроскопа будуть спостерігатися темні смуги (мінімуми) і різ-
нокольорові світлі (максимуми). 

4. Записати за шкалою спектроскопа положення 8–10 мінімумів, по-
чинаючи з червоної області спектра. 

5. Користуючись графіком градуювання спектроскопа, що додається до 
роботи, визначити довжини хвиль iλ , які відповідають кожному мінімуму. 

6. Повернути аналізатор на 90°. Проводячи спостереження в окулярі 
спектроскопа, переконатися, що на місці попередніх максимумів тепер 
розташовані мінімуми, а на місці мінімумів – максимуми. Пояснити, чому 
це відбувається. Ця частина роботи виконується візуально. 

7. Обчислити значення k за формулою, яка одержана із співвідно-
шення (9): 

0

i

i
k i

λ
= ⋅
λ − λ

, 
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де i – порядкові номери всіх мінімумів за винятком початкового 
( 1,2,...i = ), 0λ  – довжина хвилі, яка відповідає початковому мінімуму 
(у червоній області) 

8. Обчислити різницю показників заломлення незвичайного та зви-
чайного променів за формулою: 

0
e on n k

d
λ

− = , 

де d – товщина кристалічної пластинки, 2,22ммd = . 

9. Порівняти експериментально обчислені значення ( )e on n−  з табли-
чними, пояснити можливу різницю між ними. 

10. Результати вимірювань і обчислень записати в таблицю. 
 

Таблиця  

і 
Положення 
мінімуму 
за шкалою 

спектроскопа 

Довжина 
хвилі λ, нм 

( )0 iλ −λ , 
нм 0

i

i
k i

λ
= ⋅
λ − λ

 ( )e on n−  

0   – – − 
1      
2      

 
Додаток. Показники заломлення незвичайного (ne) та звичайного (no) 

променів в одновісному кристалі кварцу при 18 °С  для різних довжин хвиль. 
 

ne no λ, нм 
1,5509 1,5419 656 
1,5553 1,5462 546 
1,5637 1,5543 431 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 10 
 

ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ РОЗЧИНУ ЦУКРУ  
ЦУКРОМЕТРОМ ЗА КУТОМ ПОВОРОТУ 

ПЛОЩИНИ ПОЛЯРИЗАЦІЇ 
 
Прилади та матеріали: цукрометр, набір поляриметричних трубок з 

розчинами цукру різної концентрації. 
Мета роботи: ознайомитись з будовою та принципом роботи цукро-

метра; визначити концентрацію цукру в розчинах і питоме обертання 
площини поляризації водного розчину цукру. 

 
ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ ТА ОПИС ПРИЛАДІВ 

Як відомо, світлові хвилі є поперечними. Вектори напруженості елек-
тричного Е та магнітного H полів взаємно перпендикулярні й містяться у 
площині, перпендикулярній до напрямку поширення хвилі (який характе-
ризується вектором S, спрямованим вздовж світлового променя). Пло-
щину, яка містить вектори Е та S, називають площиною поляризації. Як-
що площина поляризації не змінює свого положення в просторі (не обер-
тається навколо осі, яка задається вектором S), то кажуть, що хвиля 
плоскополяризована. Як правило, природне світло не плоскополяризо-
ване. Для виділення з природного світла плоскополяризованого, викори-
стовують спеціальні прилади – поляризатори. У поляризатора є вибра-
ний напрям, так звана вісь поляризації; поляризатор буде пропускати 
тільки ті хвилі, для яких площина поляризації міститиме вісь поляризації. 

При проходженні плоскополяризованого світла через деякі речовини 
площина поляризації світла змінює своє положення. Таке явище називаєть-
ся обертанням площини поляризації, а самі речовини – оптично активними. 

Усі оптично активні речовини поділяються на оптично активні в будь-
якому агрегатному стані (скипидар, нікотин, камфора, водні розчини цук-
ру, винної кислоти тощо) та оптично активні тільки в кристалічному стані 
(кристалічний кварц, кіновар). Речовини, які повертають площину поля-
ризації за годинниковою стрілкою (при спостереженні назустріч проме-
ню), називаються правообертаючими або додатними, а ті, які поверта-
ють площину поляризації проти годинникової стрілки – лівообертаючи-
ми або від'ємними. 

Встановлено, що для розчинів оптично активних речовин кут поворо-
ту площини поляризації ϕ пропорційний концентрації C розчину та шляху 
d світлового променя в цьому розчині: 

[ ]Cdϕ = α ,       (1) 

де [α] – питоме обертання площини поляризації або стала обертання. 
Питоме обертання площини поляризації залежить від довжини хвилі па-



 56 

даючого світла ( [ ] 2~ 1α λ ) , природи розчинника, температури розчине-

ної речовини і не залежить від її агрегатного стану. 
Причиною повороту площини поляризації плоскополяризованого світ-

ла є або гвинтоподібне розташуванням певної структурної групи атомів 
кристала вздовж його оптичної осі (як у кварцу), або асиметрія самих 
молекул речовини (наприклад, як для цукру). 

Плоскополяризований промінь при вході в оптично активну речовину 
внаслідок взаємодії з її молекулами поділяється на два промені, поляри-
зовані по колу в протилежних напрямах; швидкість поширення цих про-
менів у речовині різна. Як наслідок, при виході з речовини промені мають 
різницю фаз і після накладання знову утворюють плоскополяризований 
промінь, площина поляризації якого повернута на деякий кут порівняно з 
площиною поляризації падаючого променя. Кут обертання площини по-
ляризації оптично активною речовиною залежить від різниці швидкостей 
поширення поляризованих по колу променів, шляху світлового променя 
в речовині та від довжини хвилі падаючого світла. 

При вимірюванні кута обертання площини поляризації в приладах ви-
користовують монохроматичне світло. Найчастіше застосовують жовто-
оранжевий світлофільтр. Наприклад, для розчину цукру з концентрацією 
1 г/см3 при Т = 20 °С стала обертання становить величину 66,6°/дм для 
світла з λ = 589,3 нм.  

Вимірявши ϕ і знаючи [α] та d, можна визначити концентрацію роз-
чину за формулою (1). Якщо ж [α] невідоме, то користуючись форму-
лою (1) і вимірявши ϕ для розчину відомої концентрації C, знаходять 
значення Cx для розчину невідомої концентрації, вимірявши для нього 
ϕx: Cx = C(ϕx/ϕ). 

Прилади для вимірювання кута повороту площини поляризації нази-
ваються поляриметрами. Поляриметри, які дозволяють вимірювати кон-
центрацію цукру в розчині за поворотом площини поляризації назива-
ються цукрометрами. У даній роботі використовується цукрометр уні-
версального типу СУ-3. Зовнішній вигляд СУ-3 подано на рис. 1.  

Оптичну схему напівтіньового цукрометра СУ-3 подано на рис. 2. Світ-
ло від лампочки 16 проходить через світлофільтр 17, конденсор 18, по-
трапляє на напівтіньову поляризаційну призму-поляризатор 19 (призму 
Ніколя). Призма-поляризатор розділяє світловий потік на дві частини. 
Світло в кожній із частин потоку буде плоскополяризованим, але площи-
ни поляризації не збігаються між собою й утворюють однакові кути з віс-
сю поляризації аналізатора 21. 
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Рис. 1. Зовнішній вигляд цукрометра СУ-3:  

1 – окуляр для проведення відліків за шкалою та ноніусом;  
2 – зорова труба для спостереження поляризованого світла;  

3 – камера для поляриметричних трубок; 4 – кремальєрний гвинт для переміщення  
кварцового клину та зв'язаної з ним шкали; 5 – ноніус; 6 – вимірювальний прилад;  

7 – освітлювальний пристрій; 8 – поворотний диск із світлофільтром, матовим склом  
і діафрагмою; 9 – патрон з електричною лампочкою; 10 – вмикач живлення 

 
За відсутності в камері поляриметричної трубки Т з розчином цукру, 

аналізатор пропускає обидві частини світлового потоку з однаковою ін-
тенсивністю. У цьому випадку обидві, відокремлені тонкою лінією, поло-
вини поля зору зорової труби, яка складається з об'єктива 22 та окуля-
ра 23, будуть рівноосвітленими. Якщо після призми-поляризатора 19 
розмістити трубку Т з цукровим розчином, то площини поляризації кож-
ної з частин світлового потоку на виході трубки Т будуть повернутими 
відносно своїх початкових положень на певний кут. Тобто, кути між віссю 
поляризації аналізатора 21 і площинами поляризації світла в кожній із 
частин потоку будуть різними. Оскільки згідно із законом Малюса 

2
0 cosI I= ϕ  (де I – інтенсивність світла на виході аналізатора, I0 – інте-

нсивність падаючого світла, ϕ – кут між площиною поляризації падаючо-
го світла і віссю поляризації аналізатора), то рівновага освітленостей 
обох половин поля зору порушиться. 

 
11 12 13 14

15

1617181920

Т

212223
 

Рис. 2. Оптична схема цукрометра "СУ-3" 
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Рис. 3. Положення площин поляризації P1 і P2 обох частин світлового потоку 
відносно осі поляризації аналізатора АА і відповідні картини освітленості 

половин поля зору зорової труби 
 

На рис. 3 зображені можливі положення площин поляризації світла 
Р1 та Р2 у кожній із частин світлового потоку на виході трубки Т відносно 
осі поляризації АА аналізатора 21 і лінії розділу світлового потоку ОО, а 
також відповідні картини освітленостей половин поля зору, які будуть 
при цьому спостерігатися в окулярі 23. 

Щоб зрівняти освітленості обох половин поля зору, у приладі викори-
стовується компенсатор 20, виготовлений з кварцового клину, який обе-
ртає площину поляризації світла в протилежний, порівняно з водним 
розчином цукру, бік. Переміщуючи клин, підбирають необхідну товщину 
кварцової пластинки для компенсації кута повороту площини поляризації 
цукровим розчином. При цьому відбувається вирівнювання освітленос-
тей обох половин поля зору. Одночасно з клином переміщується шка-
ла 13. Шкалу та ноніус 12 спостерігають через лупу 11, яка освітлюється 
електричною лампочкою 16 через відбивну призму 15 і світлофільтр 14. 
На ноніусі нанесено поділки від –10 до 10. Ноніус є нерухомим, шкала 
зміщується при повороті гвинта 4. 

У приладі СУ-3 використовується міжнародна цукрова шкала від –40° 
до 100 °S. 100 °S цієї шкали відповідає 34,62 градусам кутовим. 

У данiй роботi необхiдно проградуювати цукрометр за вiдомими кон-
центрацiями водного розчину цукру, визначити за графiком невiдому 
концентрацiю та знайти питоме обертання площини поляризацiї цукро-
вим розчином. 
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ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

1. Ознайомитись з будовою та принципом дiї цукрометра. 
2. Ввести в оптичну систему світлофільтр, повернувши диск 8 так, 

щоб на ньому було видно літеру "С". 
3. Подати на лампу освітлення напругу через знижувальний трансфо-

рматор і ввiмкнути прилад.  
4. При закритiй камерi без поляриметричної трубки сфокусувати зорову 

трубу 2 на найбiльшу чіткість так, щоб була помiтною межа мiж половинами 
поля зору. В окулярі 1 одержати чiтке зображення подiлок шкали та нонiуса 
приладу. Фокусування здійснюється поворотом оправ за накатне кільце. 

5. Визначити "нуль приладу. Для цього, обертаючи кремальєрний 
гвинт 4, досягти рівномірної освiтленостi поля зору зорової труби 2 в об-
ластi напiвтiнi. 
 

шкала

ноніус

10 10

1010 0

-0+ -0+

010 10

10 20

 
   а)   б) 
 

Рис. 4. Приклад відліку за шкалою та ноніусом: а) 0 0 Sϕ = ; б) 0 11,8 Sϕ =  
 

Дивлячись в окуляр 1, за шкалою та нонiусом виміряти кут ϕ0. Для 
цього спочатку записати кiлькicть цiлих подiлок шкали, розташованих між 
її нулем і нулем нонiуса. Це число відповідає цілим °S. Для визначення 
десятих частин °S користуються ноніусом: визначають номер поділки 
ноніуса, яка найбільш точно збігається з поділкою нижньої шкали. (При-
клад відліку див. на рис. 4). Повторити вимірювання 3 ÷ 5 разiв і знайти 
середнє значення ϕ0ср.  

Для подальших вимірювань зручно запам'ятати, яка з половин поля зо-
ру стає затемненою при обертанні кремальєрного гвинта за годиннико-
вою стрілкою та проти неї. 

6. Помiстити трубку, заповнену розчином цукру, у камеру для до-
слiджень. При цьому однорiднiсть освiтлення поля зору порушиться – 
одна з половинок стане темнішою. Обертаючи кремальєрний гвинт, по-
трібно знову досягти однакового освiтлення обох половин і провести ви-
мірювання ϕi за шкалою та нонiусом приладу. Дослiд повторити не мен-
ше 3 ÷ 5 разiв i знайти середнє значення кута повороту ϕiср. 
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7. Провести вимiрювання кута повороту ϕi для всiх трубок, заповне-
них розчинами цукру з вiдомою концентрацiєю (С, %) і невiдомою 
(Cx, %). Перед кожним вимірюванням виставляти на шкалі значення 
ϕ0 ср.  

8. Результати вимiрювань занести в таблицю. 
 

Таблиця  
ϕi, °S №  

досліду С, % ϕ0ср, °S 1 2 3 
ϕi, ср, °S ϕ = ϕіср +/– ϕ0ср,  °S 

       
  

 
     

 
9. Побудувати графiк залежностi ( )f Cϕ = . (Масштаби слiд добирати 

таким чином, щоб графiк залежностi мав нахил приблизно 45° до осi абс-
цис). За графiком знайти невiдому концентрацiю цукрового розчину Cx. 

10. Визначити питоме обертання площини поляризацiї водного розчи-
ну цукру за формулою: 

[ ] ( ) ( )100C dα = ϕ × ,  

де ϕ вимiрюється в кутових градусах (1°S = 0,3462 градуса кутових), d – то-
вщина шару (в дм), С – концентрацiя цукру у вагових відсотках. Порiвняти 
експериментально знайдене значення [α] з табличним для цукру. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 11 
 
ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕКТРІВ ПОГЛИНАННЯ РОЗЧИНІВ 

ЗА ДОПОМОГОЮ ФОТОМЕТРА 
 
Прилади та матеріали: фотометр, кювети, слабозабарвлений водний 

розчин роданістого кобальту або конго-рот ( 32 24 2 2 6 2C H N Na O S ), дисти-
льована вода. 

Мета роботи: ознайомитись з будовою та принципом роботи фотомет-
ра; виміряти спектр пропускання розчину. 

 
ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ ТА ОПИС ПРИЛАДІВ 

При поширенні світлової хвилі в речовині, її енергія витрачається на 
збудження коливань електронів і атомів. Частково ця енергія знову випро-
мінюється електронами у вигляді вторинних хвиль, частково переходить у 
теплову енергію руху атомів, тобто у внутрішню енергію речовини. Як на-
слідок, інтенсивність світла I при проходженні через речовину зменшуєть-
ся. Це явище називається поглинанням або абсорбцією світла. Згідно із 
законом Бугера – Ламберта при проходженні через речовини інтенсив-
ність світла зменшується: 

0
k dI I e−= ,       (1) 

де I0 та I – інтенсивності світла, яке падає на речовину й пройшло через 
шар речовини товщиною d відповідно; k – коефіцієнт поглинання, який 
залежить від довжини хвилі λ падаючого світла, хімічної природи та ста-
ну речовини. Залежність ( )I λ  або ( )k λ  називають спектром поглинан-
ня. Cпектр поглинання можна спостерігати після проходження білого світ-
ла через речовину. Він має вигляд суцільного спектра, в якому відсутні 
(або послаблені) окремі спектральні лінії або смуги спектра – так звані 
лінії та смуги поглинання. 

Атоми розрідженого газу випромінюють і поглинають світло лише з пе-
вною частотою й тому вони мають лінійчаcті спектри випромінювання та 
поглинання. Слід відмітити, що положення світлих ліній у спектрі випромі-
нювання будуть збігатися з положенням темних ліній у спектрі поглинання. 
Рідини та тверді тіла характеризуються, як правило, суцільними смугами 
поглинання. Відмінність спектрів газів, рідин і твердих тіл зумовлена різ-
ним характером взаємодії атомів речовини між собою; вивчення спектрів 
поглинання речовини дозволяє досліджувати взаємодію атомів. 
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Із формули (1) можна отримати: 
0 0ln lg

2,3 2,3

I I
DI Ik

d d d

   
   
   = = ⋅ = ⋅ ,    (2) 

де ( ) ( )0lg lg 1D I I= = τ  – оптична густина середовища, τ – коефіцієнт 
пропускання. 

При поглинанні світла молекулами речовини, розчиненої в прозорому 
непоглинаючому розчиннику, коефіцієнт поглинання залежить від конце-
нтрації розчину С і, у випадку коли молекули поглинаючої речовини не 
утворюють хімічних сполук з молекулами розчинника, діє закон Бугера –
 Ламберта – Бера: 

00
k C dI I e−= , 

де k0  – коефіцієнт, який не залежить від концентрації розчину, а зале-
жить від властивостей розчиненої речовини і частоти світла. Цей закон 
не може бути застосований у випадках, коли зміна концентрації призво-
дить до зміни забарвлення розчину. 

Саме на використанні закону Бугера – Ламберта – Бера базується 
абсорбційний аналіз – метод визначення концентрації речовини в розчи-
ні за поглинанням ним світла. 

Прилади для вимірювання коефіцієнтів пропускання (оптичної густи-
ни) розчинів і твердих тіл називаються фотометрами. Ці прилади також 
використовуються для визначення концентрації розчинів методом побу-
дови градуювальних графіків. У даній роботі використовується фотометр 
типу ФМ-58 або ЛЮФ-72. 

 
I. ФОТОМЕТР ФМ-58 
 

ОПИС ПРИЛАДУ 

Принцип дії фотометра ФМ-58 базується на методі вирівнювання інте-
нсивностей двох світлових потоків шляхом зміни одного з них за допомо-
гою діафрагми зі змінним отвором. Фотометр ФМ-58 складається з таких 
основних частин (рис. 1, а): масивної основи 13, фотометричної головки 2 
з висунутою лупою (Л), плоского дзеркала 12, предметного столика 9, ре-
вольверного диска 3 з 11-ма світлофільтрами, освітлювача 1 з двома кон-
денсорами (К) і знижувального трансформатора 14. На корпусі фотомет-
ричної головки (зліва й справа) розташовані вимірювальні барабани 8 з 
двома шкалами. Відлік за шкалою проводять відносно індексів, нанесених 
на скляних пластинках 7. Весь корпус закріплений у штативі 11 з потрій-
ною муфтою 6. Предметний столик 9 можна переміщувати вздовж штати-
ва 11; фіксують його гвинтом 10. Окуляр 5 за допомогою якого проводять-
ся спостереження, фокусується за допомогою кільця 4. 
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Оптичну схему фотометра ФМ-58 показано на рис. 1, б. Світловий 
потік, утворений спеціальною фотометричною лампою розжарювання, 
відбившись від дзеркала 21, розділяється на два паралельні пучки I та II 
(позначені на рисунку суцільною та штриховою лініями) і потрапляє в 
прилад через дві діафрагми 20, ступінь розкриття яких регулюється обе-
ртанням барабанів 8. Далі світлові пучки за допомогою лінз 19 і ромбіч-
них призм 18 надходять у біпризму 17. Біпризма зводить обидва пучки 
до осі окуляра 15, причому частина правого пучка, потрапляючи на ліву 
половину біпризми, забезпечує яскравість лівої половини поля зору, а 
друга його частина, потрапляючи на праву половину біпризми, відхиля-
ється в бік і поглинається всередині приладу. Лівий пучок проходить си-
метрично. Із біпризми пучки проходять через світлофільтр 16 і потрап-
ляють в окуляр 15, а з окуляра – в око спостерігача. Конструкція окуляра 
така, що спостерігач бачить поле зору у формі кола, розділеного на дві 
половини, причому яскравість цих половин різна. Яскравість правої час-
тини поля зору визначається світловим потоком, що проходить через лі-
ву діафрагму, а лівої – потоком, який проходить через праву. 
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Рис. 1. Зовнішній вигляд (а) та оптична схема (б) фотометра ФМ-58 

 
Коли обидві діафрагми 20 розкриті однаково, то яскравість обох по-

ловин поля зору буде теж однаковою. Якщо після цього, на шляху одно-
го світлового пучка, наприклад правого, розмістити поглинаючу речови-
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ну, то фотометрична рівновага порушиться й ліва половина поля зору 
стане менш яскравою. Щоб вирівняти яскравості обох половин, треба 
змінити величину отвору діафрагми, через яку проходить лівий світло-
вий потік (на рисунку показано суцільною лінією). 

На вимірювальних барабанах нанесено дві шкали. Чорна шкала на-
зивається шкалою світлопропускання. На ній нанесено (у відсотках) від-
ношення площі S відкритого отвору діафрагми до площі отвору S0 при 
максимальному розкритті діафрагми: при зміні площі отвору від 0 до S0 
відлік за чорною шкалою змінюється від 0 до 100 %. Оскільки інтенсив-
ність світла, яке пройшло через отвір діафрагми, пропорційна площі її 
розкриття (I∼S ) , то відношення площ отворів дорівнює відношенню інте-
нсивностей світла, яке пройшло через поглинаючу речовину: 
S/S0 = I / I 0  =  τ . Таким чином, відлік за чорною шкалою барабана відпо-
відає коефіцієнту пропускання τ, вираженому у відсотках. Поряд із чор-
ною шкалою розміщена червона шкала, поділки якої відповідають опти-
чній густині розчину ( )lgD = − τ . 

Для отримання спектральних кривих пропускання або оптичної густи-
ни у фотометрі використовуються так звані М-фільтри, які закріплені в 
револьверному диску перед окуляром. Світлофільтри вводяться в поле 
зору окуляра шляхом повороту ручки 3. Цифри на шкалі навпроти цієї 
ручки вказують номер світлофільтра, який використовується в даний 
момент. Світлофільтри характеризуються ефективною довжиною хвилі 
λеф, яка відповідає максимуму коефіцієнта пропускання для даного світ-
лофільтра, й обчислюється за спеціальними формулами, враховуючи 
чутливість ока. Числові значення λеф для різних фільтрів наведено в 
табл. 1. Область пропускання цих світлофільтрів досить вузька, 
20 ÷ 40 нм. Підготовку фотометра до роботи завжди проводять, викорис-
товуючи зелений світлофільтр, оскільки людське око найчутливіше в 
цьому діапазоні. 

Для візуального фотометрування використовуються світлофільтри 
№ 1 ÷ 5, для фотоелектричного – № 6 ÷ 10. 

 
ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

1. Увімкнути освітлювач через знижувальний трансформатор. 
2. У пази оправ конденсорів освітлювача вставити матові світлофільтри 

(для забезпечення рівномірної освітленості oбoх половин поля зору). Вста-
новити обидва барабани на поділці 100 за чорною шкалою, що відповідати-
ме повному розкриттю діафрагм. За допомогою дзеркала 12 спрямувати 
світло через отвори в предметному столику на фотометричну головку. 

3. Ввести в поле зору окуляра зелений світлофільтр № 4. Сфокусу-
вати окуляр на межу між половинами поля зору Якщо яскравості обох 
половин однакові, то можна розпочинати роботу. Якщо ж яскравості обох 
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половин поля зору різні, то для їx зрівнювання потрібно підібрати відпо-
відний нахил дзеркала 12, або трохи повернути фотометричну лампу 
1.Під час роботи око спостерігача має бути розташованим впритул до 
окуляра й займати одне й те саме положення. 

4. Заповнити кювету досліджуваним розчином і поставити її на пред-
метний столик під лівою діафрагмою. Для компенсації втрат на відби-
вання й розсіювання світла в другий пучок (під правою діафрагмою) по-
ставити кювету, заповнену розчинником (дистильованою водою). Вста-
новити лівий барабан на поділці "100" за чорною шкалою. 

5. Ввести в поле зору світлофільтр № 1. Обертаючи правий барабан, 
досягти однакової яскравості обох половин поля зору. Відлік за чорною 
шкалою цього барабана буде дорівнювати коефіцієнту пропускання τ, а 
за червоною шкалою – оптичній густині D досліджуваного розчину для 
λеф даного світлофільтра. 

6. Аналогічні вимірювання провести з тим самим розчином для всіх 
світлофільтрів, вводячи їх послідовно. Вимірювання на кожному світло-
фільтрі проводити не менше 3 ÷ 5 разів, обчислюючи середнє значення. 

7. Результати вимірювань занести в табл. 1. 
 

Таблиця  1  
№  

світлофільтра 
Довжина хвилі, 

λеф, нм 
Коефіцієнт 

пропускання, τ % Оптична густина, D 

1 400   
2 440   
3 490   
4 540   
5 580   
6 750   
7 430   
8 500   
9 610   

10 660   
11 720   

 
8. Побудувати графіки залежностей D і τ від λ. 

 

II. ФОТОМЕТР ЛМФ-72 
 

ОПИС ПРИЛАДУ 

Зовнішній вигляд фотометра ЛМФ-72 зображено на рис. 2, а. Цифра-
ми на рисунку позначені: 1 – кнопка вмикання; 2 – кнопки "флюориметр"1 
і "расширитель"; 3, 4 – регулятори для плавного та грубого встановлення 
                                                 

1 Тут і далі написи на кнопках та назву самого приладу наведено російською мовою. 
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нуля шкали ("нуль плавно" та "нуль грубо" відповідно); 5 – регулятор для 
встановлення стрілки на поділку "100" шкали; 6 – ручка для зміни режи-
му роботи ("род работ"); 7 – ручка переміщення кювет (рухом ручки на 
себе в оптичний канал вводиться дальня кювета, від себе – ближня); 8, 
9 – регулятори чутливості приладу; 10 – кришка кюветної камери; 11 – 
щілина для встановлення змінних світлофільтрів; 12 – номограма для 
проведення обрахунків; 13 – індикаторний пристрій (мікроамперметр). 

 

10
11

12

13

987651 2 3 4
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2020
191817161514

20
18 21 22 23 24 25

б)
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Рис. 2. Зовнішній вигляд (а) та оптична схема (б) фотометра ЛМФ-72 

 
Оптичну схему приладу наведено на рис. 2, б. Постійний світловий 

потік, створюваний лампою 14, фокусується конденсорами 15 у потік па-
ралельних променів, проходить через щілину 16 з плавним регулюван-
ням ширини і світлофільтр 17, після чого його інтенсивність модулюється 
за допомогою механічного модулятора 19. Далі, за допомогою системи 
дзеркал 20 промодульований світловий потік спрямовується або через 
кювету з досліджуваним розчином 21, або через кювету з розчинником 
22. На виході відповідної кювети світловий потік проходить через світ-
лофільтр 23 і потрапляє на фотокатод фотоприймача 25. Змінна напруга 
на виході фотоприймача, яка реєструється вимірювальним приладом і 
відображається індикаторним пристроєм 13 (рис. 2, а), буде пропорційною 
інтенсивності світлового потоку, що пройшов через кювету. Також до 
складу фотометра входять захисні скельця 18 і фіранка 24, яка дозволяє 
перекривати світловий потік, спрямований на фотоприймач 25. 

 
ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

1. Відкрити кришку кюветної камери і пересвідчитись у наявності на 
pyхoмій каретці двох кювет: однієї заповненої водою (розчинником) і другої з 
досліджуваним розчином. Рухаючи ручку переміщення кювет 7 на себе, 
ввести в оптичний канал кювету з водою й закрити кришку кюветної камери. 

2. На нижній панелі приладу поворотом проти годинникової стрілки вивес-
ти в крайнє ліве положення регулятори "нуль плавно", "нуль грубо", "100", 
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чутливості "плавно" та "грубо". Усі ручки обертати плавно, не прикладаючи 
зусиль. Переконатись, що кнопки 2 "флуориметр" і "расширитель" вимкнені. 

3. Увімкнути прилад. Через 3 ÷ 5 хв виставити стрілку мікроамперме-
тра на "0" шкали, обертаючи регулятор "нуль плавно". 

4. Перекрити оптичний канал, повністю витягнувши  на себе ручку 6. 
Встановити в щілину для світлофільтрів інтерференційний світлофільтр 
№ 4. Світлофільтр розташовувати таким чином, щоб його дзеркальна 
поверхня знаходилась зліва. 

5. Відкрити оптичний канал за допомогою ручки 6 (рухаючи її від се-
бе). Помістивши в оптичному каналі кювету з водою (рухаючи ручку 7 на 
себе), обертанням регулятора "100" вправо, встановити стрілку вимірю-
вального приладу на поділку 100. (Це дозволяє автоматично врахувати 
вплив коефіцієнта пропускання світла кюветою і розчинником на резуль-
тати вимірювань). 

6. Рухаючи ручку переміщення кювет 7 від себе, ввести в оптичний 
канал кювету із забарвленим розчином і визначити за шкалою приладу 
коефіцієнт пропускання τ  (у відсотках) для світлофільтра № 4. 

7. Повторити пп.4–6 для всіх світлофільтрів. Для кожного світлофільтра 
вимірювання повторити двічі, не вимикаючи прилад. 

8. За допомогою номограми, закріпленої на передній панелі приладу, 
визначити оптичну густину D для кожної довжини хвилі. На номограмі 
верхня шкала відповідає оптичній густині, а нижня шкала – коефіцієнту 
пропускання τ  (у відсотках). 

Результати вимірювань записати в табл. 2. 
 

Таблиця  2  
№  

світлофільтра 
Довжина хвилі 

λ, нм 
Коефіцієнт 

пропускання, τ % 
Оптична густина, 

D 
8 450   
3 480   
7 490   
9 540   
4 560   

10 590   
5 620   

11 670   
6 720   

12 750   
 

9. Побудувати графіки залежностей коефіцієнта пропускання та оп-
тичної густини від довжини хвилі. 

10. Після закінчення роботи, вивести всі ручки в крайнє ліве положен-
ня, перекрити оптичний канал, вимкнути прилад, здати світлофільтри. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 12 
 
ВИВЧЕННЯ ВИПРОМІНЮВАННЯ РОЗЖАРЕНИХ ТІЛ 

І ВИМІРЮВАННЯ ЇХ ТЕМПЕРАТУРИ  
ЗА ДОПОМОГОЮОПТИЧНОГО ПІРОМЕТРА 

 
Прилади та матеріали: оптичний пірометр, випрямляч для живлення 

еталонної лампи пірометра, лампа розжарювання з вольфрамовою нит-
кою, амперметр і вольтметр (або ватметр), лабораторний автотрансфо-
рматор (ЛАТР). 

Мета роботи: ознайомитись з методом вимірювання високих темпе-
ратур за допомогою оптичного пірометра із зникаючою ниткою; досліди-
ти залежність температури вольфрамової нитки лампи розжарювання 
від споживаної потужності; визначити площу випромінюючої поверхні 
вольфрамової нитки лампи розжарювання. 

 
ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ ТА ОПИС ПРИЛАДІВ 

Теплове або температурне випромінювання – це випромінювання 
електромагнітних хвиль за рахунок зміни внутрішньої енергії тіл. Тепло-
ве випромінювання тіла, яке перебуває в термодинамічній рівновазі з 
оточуючим середовищем, називається рівноважним. 

Кількісною характеристикою теплового випромінювання є випромінюва-
льна здатність тіла Е(λ,Т), яка дорівнює енергії dWвип, що випромінюється 
тілом при даній температурі Т за одиницю часу з одиниці поверхні в інтер-
валі довжин хвиль [λ,λ + dλ], віднесеній до ширини інтервалу dλ, тобто 

( ), випdW
E T

d
λ =

λ
.        (1) 

У системі СІ випромінювальна здатність вимірюється в Вт/м3. 
Випромінювальна здатність є спектральною характеристикою тепло-

вого випромінювання тіла; вона залежить від довжини хвилі λ (частоти 
ν), абсолютної температури тіла Т, а також від його матеріалу, форми і 
стану поверхні. 

Тіла не однаково поглинають падаюче на них випромінювання. Спек-
тральною характеристикою поглинання є поглинальна здатність тіла 

( ), пог

пад

dW
A T

dW
λ = ,     (2) 

яка показує, яку частину падаючого випромінювання поглинає тіло при 
заданій температурі в інтервалі довжин хвиль [λ,λ + dλ]. Поглинальна 
здатність тіла є безрозмірною величиною. 

Тіло, здатне повністю поглинати все падаюче на нього випроміню-
вання довільних довжин хвиль при будь-яких температурах, називається 
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абсолютно чорним. Для абсолютно чорного тіла A(λ,Т) = 1. Для всіх ре-
альних тіл A(λ,Т) <  1 . 

Згідно із законом Кірхгофа, відношення випромінювальної здатності 
тіла Е(λ,Т) до його поглинальної здатності A(λ,Т) є функцією довжини 
хвилі й температури тіла; причому ця функція має однаковий вигляд для 
всіх тіл, незалежно від їх природи, а саме: 

( )
( ) ( ) ( )

,
, ,

,
λ

= λ = ε λ
λ

E T
f T T

A T
,      (3) 

де ( ),f Tλ  – функція Кірхгофа, яка дорівнює випромінювальній здатності 

абсолютно чорного тіла ε(λ,Т). 
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Рис. 1. Випромінювальна здатність  
абсолютно чорного тіла як функція  
довжини хвилі для температур  

T1 = 2000 K і T2 = 3000 K 

Спираючись на припущення, що 
випромінюючі центри тіла (атоми, 
молекули) можуть випромінювати 
або поглинати енергію тільки дис-
кретними порціями, кратними hν (де 
h = 6,626⋅10–34 Дж ⋅ с – універсальна 
стала), М. Планк отримав аналітич-
ний вигляд для функції ε(λ,Т), який 
точно описує експериментальні ре-
зультати: 

( )
2

5
2 1,

1
hc
kT

hcT

eλ

π
λ =

λ
−

ε ,        (4) 

де k = 1,38 ⋅ 10–23 Дж/К – стала Больцмана; с = 3 ⋅ 108 м/с – швидкість 
світла у вакуумі. Залежність функції Планка від довжини хвилі для двох 
температур T1 = 2000 K і T2 = 3000 K наведено на рис. 1. Як видно з ри-
сунка, максимальне значення функції ε(λ,Т) при різних температурах 
буде відповідати різним значенням довжини хвилі λM: при збільшенні 
температури максимум випромінювальної здатності буде зміщуватись 
у бік більш коротких довжин хвиль. Довжина хвилі λM, на якій спостері-
гається максимум випромінювання абсолютно чорного тіла при даній 
температурі Т, описується законом зміщення Віна: 

M
b
T

λ = ,  (5) 

де b = 0,0029 м⋅К – стала Віна. 
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Важливою характеристикою теплового випромінювання є енергетична 
світність – повна енергія, яка випромінюється в усьому інтервалі довжин 
хвиль з одиниці поверхні тіла за одиницю часу: 

( )
0

,TE E T d
∞

= λ λ∫ .   (6) 

Згідно із законом Стефана – Больцмана для абсолютно чорного тіла 
енергетична світність пропорційна четвертому степеню абсолютної 
температури: 

4
TE T= σ ,          (7) 

де σ  = 5.67.10–8 Вт/(м2 ⋅ К4) – стала Стефана – Больцмана. 
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Рис. 2. Температурна залежність 
відношення енергетичних світностей  
вольфраму та абсолютно чорного тіла 

Оскільки для реаль-
них тіл завжди A(λ,Т) < 1, 
то згідно із законом Кірх-
гофа випромінювальна 
здатність, а значить і 
енергетична світність ре-
альних тіл, завжди менші, 
ніж для абсолютно чор-
ного тіла при тій самій 
температурі. Для прикла-
ду, на рис. 2 наведено 
температурну залежність 
відношення BΤ = ЕTW/ET 
енергетичних світностей 
вольфраму та абсолютно 
чорного тіла. Окрім того, 

випромінювальна здатність реальних тіл має селективний (вибірковий) ха-
рактер, тобто окремі спектральні області випромінюються нечорними тілами 
дуже сильно. Наприклад, вольфрам в області видимого випромінювання 
має досить велику випромінювальну здатність. Це дозволяє використовува-
ти його для виготовлення ниток розжарювання освітлювальних ламп.  

Методи вимірювання температур, які базуються на використанні за-
конів теплового випромінювання, лежать в основі оптичної пірометрії – 
визначенні абсолютних температур нагрітих тіл оптичним шляхом, уни-
каючи безпосереднього контакту з ними. 

Один з таких методів полягає в порівнянні яскравості досліджуваного 
тіла для певної довжини хвилі λ0 з яскравістю абсолютно чорного тіла. 
Температураабсолютно чорного тіла, при якій його випромінювальна зда-
тність ε(λ0,Т) дорівнює випромінювальній здатності досліджуваного тіла, 
називається яскравісною температурою. Яскравісна температура завжди 
нижча від дійсної (термодинамічної) температури розжареного тіла. 
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Для вимірювання яскравісної температури використовують спеціальні 
прилади – оптичні пірометри зі зникаючою ниткою. Визначення температури 
тiл за допомогою оптичного пiрометра із зникаючою ниткою базується на без-
посередньому порiвняннi яскравостей випромiнювання тiла в певнiй областi 
довжин хвиль з яскравiстю еталонного джерела в тiй самiй областi. У данiй 
роботi яскравiсну температуру вольфрамової нитки лампи розжарювання ви-
мірюють за допомогою оптичного пiрометра типу ОППИР-09.  

Загальний вигляд пірометра і схема експериментальної установки, 
яка використовується в даній роботі, наведені на рис. 3. 
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Рис. 3. Загальний вигляд пірометра типу ОППИР-09 
і схема експериментальної установки 

 
Об'єктив пiрометра 5 проектує зображення дослiджуваного джерела в 

площину розмiщення дугоподiбної нитки еталонної лампи 8 пiрометра. 
Конструкцiя приладу дає можливiсть змiнювати яскравiсть нитки еталонної 
лампи i розглядати її на фонi дослiджуваного джерела. Нитку еталонної ла-
мпи та зображення дослiджуваного джерела розглядають через окуляр 1, в 
якому міститься монохроматичний червоний свiтлофiльтр 2 (λ0 = 660 нм). 
За допомогою кiльцевого реостата 6 регулюють силу струму розжарення 
еталонної лампи і, відповідно, її яскравість. Еталонна лампа 8 пiрометра 
живиться вiд джерела 7 постiйної напруги. Змінюючи величину сили струму 
в еталоннiй лампi, можна досягти зникнення нитки еталонної лампи на фонi 
зображення ниток дослiджуваного джерела. У цьому випадку їх яскравiснi 
температури будуть однаковi.  

Еталонна лампа 8 призначена для роботи при температурах не вище 
1400 °С. Перегрiвання пiрометричної лампи призводить до змiни її характе-
ристик і порушення градуювання пiрометра. Тому при вимiрюваннi темпера-
тур вище 1200 °С треба послаблювати яскравiсть випромiнювання до-
слiджуваного джерела. Для цього вводять послаблювальний свiтлофiльтр 
шляхом повороту гвинта 4 на чверть повного оберту (при цьому біла крапка 
на гвинті 4 має збігатися з індексом "20" на корпусі пірометра). 
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Відлік яскравісної температури досліджуваного джерела (після досяг-
нення зникнення нитки еталонної лампи на фонi зображення джерела) 
проводять за однією із шкал амперметра 3. Амперметр 3 містить двi 
шкали для вимiрювань: верхня шкала – 800 ÷ 1400 °С, нижня – 
1200 ÷ 2000 °С. Вимірювання за нижньою шкалою проводять при введе-
ному послаблювальному світлофільтрі. 

Співвідношення між яскравiсною ТЯ і термодинамiчною ТT температу-
рами тiла задається виразом: 

( ) 1
0

1 1ln ,
T Я

CA T
T T
 

λ = − λ  
,      (8) 

де A(λ0,Т) – поглинальна здатнiсть тіла, а TT іТЯ вимiрюються в кельвінах 
(T(K)  = t(0C) + 273), C1  = h⋅c/k  = 0,01438 K ⋅ м. 

Величина A(λ0,Т) залежить вiд довжини хвилi та температури і має 
своє певне значення для кожної окремої речовини. Для вольфраму, з 
яким матимемо справу в данiй роботi, при λ0 = 660 нм ( )0 , 0, 46A Tλ = . 

Щоб знайти дiйсну (термодинамiчну) температуру дослiджуваного 
розжареного тiла, треба до вимiряного за допомогою пiрометра значен-
ня яскравiсної температури додати поправку ∆Т: 

ТT = ТЯ + ∆Т.         (9) 
Визначають цю поправку за формулою: 

( ) ( )
2

0 25

1

ln ,
3,564 10Я

Я
T A T

T T K
C

−λ λ
∆ = − = ⋅ .   (10) 

 
ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

1. Дослідження залежності температури вольфрамової нитки лампи 
розжарювання від спожитої потужності. 

1.1. Ознайомитись з будовою та принципом роботи пірометра. 
1.2. Встановити індекс "0" на реостаті 6 пірометра навпроти індексу 

"0" на корпусі пірометра. Досліджувану лампу розжарювання приєднати 
до джерела струму разом з амперметром і вольтметром (або ватмет-
ром) та  ЛАТРом (рис. 3). 

1.3. Подати напругу живлення (2 В) на еталонну лампу 8 пірометра. В 
окуляр 1 пірометра ввести червоний світлофільтр 2. Спрямувати об'єк-
тив 5 пірометра на досліджувану лампу розжарювання. Фокусуючи об'єк-
тив 5 та окуляр 1, досягти в полі зору окуляра чіткого зображення дуго-
подібної нитки еталонної лампи 8 на фоні чіткого зображення вольфра-
мових ниток досліджуваної лампи. 

1.4. Для потужності W = 15 Вт, яку споживає досліджувана лампа, 
виміряти температуру вольфрамової нитки цієї лампи. Для цього, регу-
люючи реостатом 6 пірометра температуру розжарення нитки еталонної 
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лампи, досягти зникнення її зображення на фоні ниток досліджуваної 
лампи. Відмітити за шкалою амперметра 3 пірометра відповідну темпе-
ратуру tП в градусах Цельсiя. (Вимірювання цієї температури проводять 
не менше трьох разів і обчислюють середнє значення).  

Користуючись формулами (9) і (10), обчислити термодинамічну тем-
пературу вольфрамової нитки лампи розжарювання ТТ. 

1.5. Змінюючи потужність струму W у колі живлення досліджуваної ла-
мпи до 95 Вт з кроком 10 ÷ 15 Вт, для кожного окремого значення W вимі-
ряти пірометром температуру нитки досліджуваної лампи. Кожне вимірю-
вання температури треба проводити не менше трьох разів, змінюючи роз-
жарювання нитки пірометричної лампи і знову відшукуючи умови зникнен-
ня її на фоні ниток досліджуваної лампи. Для вимірювання температур бі-
льших 1300 °С ввести послаблювальний світлофільтр поворотом ручки 
4 і користуватися нижньою шкалою амперметра 3 пірометра. 

1.6. Результати вимірювань занести в таблицю. 
1.7. Побудувати графік залежності термодинамічної температури TТ 

від потужності струму W, що споживає досліджувана лампа. 
 

Таблиця  
W, Вт tП, °С TЯ, K TЯ

2 ∆T, K TT, K 
      

 
2. Визначення площі випромінюючої поверхні вольфрамової нитки 

лампи розжарювання. 
2.1. Для температур вольфрамової нитки лампи розжарювання, визна-

чених у попередньому пункті роботи, розрахувати, спираючись на закон 
Стефана – Больцмана (7), енергетичну світність ЕТ абсолютно чорного тіла. 

2.2. Вважаючи, що температурна залежність відношення енергетич-
них світностей вольфраму та абсолютно чорного тіла ВТ = ЕTW/ET (рис. 2) 
описується аналітичним виразом: 

ВТ  = –0,42 + 7,31 ⋅ 10–4 ⋅ Т – 2,53 ⋅ 10–7⋅ Т2 + 2,94 ⋅ 10–11 ⋅ Т 
3,  (11) 

розрахувати для визначених температур енергетичну світність ЕTW во-
льфрамової нитки лампи розжарювання. При розрахунках значення Т 
підставляти в кельвінах. 

2.3. Визначити площу S випромінюючої поверхні вольфрамової нитки 
розжарювання в припущенні, що вся електрична потужність W, підведе-
на до лампи розжарювання, перетворюється в теплове випромінювання 
і що розподіл випромінювання по поверхні нитки розжарювання однорід-
ний, тобто W  = ЕTW⋅S. Для цього побудувати залежність енергетичної 
світності ЕTW вольфрамової нитки від прикладеної електричної потужно-
сті W і з отриманого графіка визначити S як тангенс кута нахилу. 
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