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Лабораторна робота № 1 
ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМОГО ЗАРЯДУ ЕЛЕКТРОНА 

МЕТОДОМ МАГНЕТРОНА 

Мета роботи: ознайомитись з принципом роботи 
циліндричного магнетрона та визначити питомий заряд 
електрона за дослідженням критичного режиму магнетрона. 
Прилади: модуль ФПЭ-03; модуль ИП; міліамперметр 
постійного струму; з’єднувальні електричні кабелі 
 

1. Теоретичні відомості 
 

1.1. Питомий заряд електрона 
 
Важливою характеристикою фізичних властивостей 

електрона є відношення його електричного заряду (е) до маси 
спокою (m) - питомий заряд (е/m). Визначення цього параметра 
з максимальною точністю необхідно для розрахунку маси 
електрона, оскільки електричний заряд (е) вимірюється у 
незалежних експериментах. 

Існує чимало методів експериментального визначення 
питомого заряду електрона, але більшість з них базується на 
дослідженні руху електрона в електричних та магнітних полях. 
Найбільш точними вважаються метод двох конденсаторів та 
метод фокусування поздовжнім магнітним полем. На жаль, 
реалізації цих методів у лабораторному практикумі 
перешкоджає ряд технічних проблем, пов’язаних з 
необхідністю виготовлення досить складних електронно-
вакуумних приладів.  

Однак існує більш простий метод визначення питомого 
заряду електрона, у якому також розглядається рух електронів 
у електричному та магнітному полях. Це метод магнетрона. І 
хоча його точність дещо нижча, саме він пропонується у даній 
лабораторній роботі для визначення величини е/m. 
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1.2. Метод магнетрона 
 

Магнетрон являє собою прилад, у якому двоелектродна 
вакуумна лампа (діод) вміщена у зовнішнє однорідне магнітне 
поле. Зокрема, у циліндричному магнетроні катод та анод 
лампи є коаксіальними металевими циліндрами (тобто, 
утворюють циліндричний конденсатор), а лінії індукції 
однорідного магнітного поля паралельні до осі циліндрів 
(Рис.1).  

Як відомо, всередині довгого 
соленоїда магнітне поле 
можна вважати однорідним, а 

вектор індукції B


- 
спрямованим уздовж осі 
котушки. Тому найпростіший 
магнетрон зручно побудувати 
за допомогою довгого 
соленоїда, в який внесено 
діод з коаксіальними 
електродами. При цьому вісь 
соленоїда та вісь циліндрів 
обов’язково повинні бути 
паралельними. Нагадаємо, що 
модуль вектора напруженості 
електричного поля у 
циліндричному конденсаторі 
дорівнює 

r
E




02

1
    (1) 

де r - довжина перпендикуляра, проведеного з даної точки 
простору в середині конденсатора до осі циліндрів;  - 
електричний заряд, який припадає на одиницю довжини 

Рис. 1 
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внутрішнього циліндру (катоду). Якщо Rк та Rа - радіуси 
катода та анода відповідно, то напруга між цими електродами: 






R

R k

a
a

a

k R
R

U lndr)r(E
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   (2) 

Таким чином, всередині коаксіального діода електричне поле 
неоднорідне (модуль вектора напруженості Е залежить від 
радіуса r), а силові лінії мають вигляд радіальних прямих. На 
Рис. 2а наведено картину силових ліній такого електричного 
поля у проекції на горизонтальну площину, перпендикулярну 
до осі циліндрів. Щодо модуля вектора індукції магнітного 
поля всередині ідеального соленоїда, то він, як відомо, 
розраховується за формулою: 

nIB  0     (3) 

де n - кількість витків на одиницю довжини соленоїда, І - сила 
струму, 0 = 410-7(Тлм/А) = 410-7(Гн/м) - магнітна стала. 

При розжарюванні катода від спіралі, що проходить 
всередині катода уздовж осі циліндрів (непрямий накал), деякі 
електрони за рахунок термоелектронної емісії залишають 
метал і утворюють електронну хмаринку біля катода. 
Розглянемо подальший рух одного з таких емітованих 
електронів, вважаючи, що у початковий момент часу його 
швидкість дорівнює нулю   00 V


. На електрон буде діяти 

електрична сила EeFe


 , яка надаватиме частинці прискорення 

mEemFa


 . Тому у будь-який момент часу 0t  електрон 
вже матиме певну швидкість. Якби магнітне поле було 
відсутнім, то траєкторія руху електрона збігалася б з однією з 
силових ліній електричного поля (Рис. 2б, пряма 1). Однак, 
при наявності магнітного поля на електрон, що рухається зі 
швидкістю V


, діє магнітна складова сили Лоренца (надалі - 

просто магнітна сила), що дорівнює  B,VeFm


 . Оскільки 

вектор швидкості V


 лежить у горизонтальній площині, а 
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вектор індукції B


 перпендикулярний до V


, то і вектор mF


 

також буде належати до цієї ж горизонтальної площини (Рис. 
2б). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 
Таким чином, у циліндричному магнетроні дія магнітної 

сили призводить до викривлення траєкторії плоского руху 
електрона. Очевидно, змінюючи величину магнітної індукції, 
можна суттєво змінювати кривизну траєкторії руху електрона 
(Рис. 3а, криві 1-5). При збільшенні магнітної індукції можна 
досягти певного критичного значення крB , при якому 

траєкторія руху електрона не перетинає поверхню анода, а 
лише торкається її у одній точці (дотичні до траєкторії та до 
поверхні анода у цій точці співпадають) (Рис. 3а, крива 4). 

 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3 

 

Fm 

V
F e 

B

1

Ошиб
а) б)

)

а) б) 

7



8 
 

При усіх інших значеннях крBB   траєкторія у жодній 

точці не торкається поверхні аноду і електрон врешті-решт 
повертається на катод (Рис. 3а, крива 5). Це означає, що при 

крBB   струм через діод зникає. Отже, при крBB   на 

залежності сили анодного струму діода від величини індукції 
магнітного поля  BIa  повинен спостерігатися 
стрибкоподібний спад сили струму (Рис. 3б). 

Таким чином, визначальною рисою руху електрона у 
циліндричному магнетроні є те, що за умови   00 V  рух 
завжди є плоским, тобто траєкторія електрона лежить у 
горизонтальній площині. При цьому вектори магнітної сили 

mF


 та електричної сили eF


 розташовані у площині руху 

електрона. Виявляється, що для такого руху за 
експериментально визначеним значенням величини модуля 
індукції критичного поля крB  при відомій анодній напрузі aU  

можна розрахувати питомий заряд е/m: 
 

2

2

2
22 1
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Як зазначалося, за умови   00 V  визначити величину 

крB  дуже просто – їй відповідає стрибкоподібний спад сили 

струму на залежності  BIa . Однак, у реальному експерименті 
визначення величини крB  зовсім не таке однозначне, тому що 

електрони, які утворюють хмаринку біля катоду, мають різні 
початкові швидкості (розподіл емітованих електронів за 
швидкостями при даній температурі катода описується 
функцією розподілу Максвела). Таким чином, тільки дуже 
незначна частина електронів задовольняє умові   00 V  і саме 
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для цих електронів виникає критичний режим при 
найменшому можливому значенні 1крB  (Рис. 4). 

 
 

B
B B Bк р к р с  1 2 

I а

 
 

Рис. 4 
 

При подальшому зростанні величини крB  критичний 

режим руху поширюється на більш швидкі електрони і, 
нарешті, при деякому 2крB  струм у магнетроні зникає. В 

останньому випадку критичний режим реалізується для 
найбільш швидких електронів. Таким чином, у реальному 
магнетроні зменшення сили анодного струму відбувається не 
стрибкоподібно (Рис. 3б), а досить плавно (Рис. 4) при зміні 
модуля індукції магнітного поля в діапазоні 21 кркркр BBB  . 

Слід також зауважити, що певне уширення “сходинки” 
(Рис. 4) виникає і за рахунок суто геометричних факторів. А 
саме, у реальних діодах завжди існують відхилення форм 
катоду та аноду від циліндричної та порушення їх 
коаксіальності. Крім того, між вектором B


 та віссю циліндрів 

може існувати певний кут. І, нарешті, магнітне поле в не дуже 
довгому соленоїді не є строго однорідним. Тому цілком 
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слушно поставити запитання: яке значення крB  з діапазону 

21 кркркр BBB   слід використовувати у розрахунках? 

Відповідь на нього залежить від якості виготовлення 
експериментальної установки. При гарній якості магнетрона 
можна вважати, що основним чинником уширення залежності 

 BIa  є все-таки розкид початкових швидкостей емітованих 
електронів, і тому робоче значення величини крB  слід 

визначати за початком зменшення струму aI  (точка 1крB  на 

Рис. 4). Якщо ж геометричні спотворення та неоднорідність 
магнітного поля суттєві, то робоче значення величини крB  

краще визначати як таке, що відповідає середині діапазону 
21 кркркр BBB   (точка cB  на Рис. 4). Зауважимо, що в 

експерименті зміна індукції магнітного поля досягається за 
рахунок зміни сили струму у соленоїді. Тому, остаточний 
вигляд формули (4), з урахуванням (3), буде таким: 

2

2

2
2222

0 1
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де крI  - сила струму у соленоїді, яка відповідає початку 

критичного режиму ( 1крB  чи середині діапазону 21 кркр BB  ). 

Оцінимо абсолютну похибку методу магнетрона. Будемо 
вважати, що величини n, Ra, Rк у формулі (5) достовірно 
відомі. Тоді, величина (е/m) фактично є функцією двох 
змінних e/m=f(Ua, Iкр). Знаходячи повний диференціал функції 
(5) за змінними Ікр та Ua, отримаємо: 

 
22

































 КРI
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a I
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m

e
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U
  (6) 
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Uа - абсолютна систематична похибка визначення анодної 
напруги; Ікр - абсолютна систематична похибка визначення 
сили критичного струму у соленоїді. 
 

 1.3. Отримання розрахункової формули 
 

Кількісний опис руху електрона 
у магнетроні зручно виконувати у 
циліндричній системі координат: 
положення частинки у горизонтальній 
площині задається радіусом (r) та 
полярним кутом () (Рис. 5), а 
розташування самої горизонтальної 
площини характеризується 
координатою (z), яка відраховується 
уздовж осі, що перпендикулярна до 
даної площини.  

Тоді вектор швидкості V


 можна розкласти на дві 

складові: rV


 - у напрямку радіуса r та V


 - у напрямку 

перпендикуляра до радіуса r (Рис. 6а). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6 

Рис. 5 

а) б) 
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Як відомо з механіки: 
 

 





 







 e

dt

d
re

dt

dr
VVV rr


  (7) 

де re


- орт у напрямку радіуса r; e


- орт у напрямку 
перпендикуляра до радіуса r (Рис. 6а). Згідно з цим, сила 
Лоренца також буде мати дві складові, які зумовлені 
компонентами швидкості rV


 та V


. Напрямок цих складових 

вказано на Рис. 6б. Як видно, сила  BVeF rm


  cпрямована 

вздовж перпендикуляра до радіуса r, а сила  B,VeFmr


  - 
вздовж самого радіуса r (враховано, що заряд електрона 
від’ємний). Відносно вертикальної осі ОZ сила mF


 створює 

обертальний момент BerVrFM rmz   . Очевидно, що для сил 

mrF


 та eF


 відповідні моменти 0 zezr MM . Таким чином, 
обертальний рух електрона відносно осі ОZ буде спричинятися 
тільки моментом 

zM

. 

Розглянемо момент імпульсу електрона  V,rmL


 . Він 

також матиме дві складові:    V,rmL


 та  rr V,rmL


 . Але 

0rL


 ( rVr


). В той же час, вектор L


 паралельний до осі ОZ і 

тому його проекція  dtdmrmrVLLz  
2

. 

Таким чином, обертальний рух електрона відносно осі 
ОZ описується рівнянням моментів dLzτ/dt = Mzτ, яке за умов 
даної задачі набуває вигляду: 
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Інтегруючи рівняння (9), маємо 
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eB
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dt
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   (10) 

 
де стала інтегрування С визначається з початкових умов. Як і 
раніше, будемо вважати, що при 0t  початкова швидкість 
  00 V


. Це означає, що при 0t  0 dtd . Зрозуміло, що 
  kRr 0 . Тоді 

Rkm

eB
C 2

2
     (11) 

Остаточно маємо: 














2

2
1

2 rm

eB

dt

d Rk    (12) 

Рівняння (12) описує плоский обертальний рух електрона під 
дією магнітного поля. 

Розрахуємо далі кінетичну енергію, якої набуває 
електрон під час руху у магнетроні. Оскільки магнітна сила 
роботу не виконує, то зростання кінетичної енергії електрона 
цілком зумовлено роботою сил електричного поля, тобто  

)(
mmV

eU VV ra
22

2

22     (13) 

Враховуючи співвідношення (7) та (12), рівняння (13) набуває 
вигляду  
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Застосуємо це рівняння для опису критичного режиму 
руху електрона. При критичному режимі у момент торкання 
електроном аноду ( Tt ) дотична до траєкторії у точці торкання 
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співпадає з дотичною до поверхні анода. Таким чином, при 

Ttt   складова швидкості 0rV


 (тобто dr/dt = 0), і VV


. За 
таких умов рівняння (14) набуває вигляду: 
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2222
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   (15) 

 
З рівняння (15) отримуємо співвідношення (4). 
 

2. Виконання робота 
 

2.1. Експериментальна установка 
 

Блок-схема експериментальної установки наведена на Рис. 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
 
 
 
 
Експериментальна установка складається з наступних блоків: 
- модуль ФПЭ-03 (блок 1 на Рис. 7), який містить 

електровакуумну лампу (ЕВЛ), вміщену в соленоїд; 

Рис. 7 
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- модуль живлення ИП (2 на Рис. 7), який містить джерела 

електричного живлення ЕВЛ та соленоїда, а також два 
цифрових вимірювальних прилади – вольтметр 
(призначений для вимірювання анодної напруги UA ЕВЛ та 
напруги UC, що прикладається до обмотки соленоїда) і 
амперметр (призначений для вимірювання сили струму  IC, 
що протікає через обмотку соленоїда); модуль ИП 
з'єднується з модулем ФПЭ-03 за допомогою спеціального 
кабеля (3 на Рис. 7) (контактні колодки для приєднання 
цього кабелю знаходяться на задніх панелях модулів 1 та 2); 

- зовнішній міліамперметр (4 на Рис. 7), призначений для 
вимірювання сили анодного струму IА, ЕВЛ; міліамперметр 
приєднується до спеціально позначеного роз’єму модуля 
ФПЭ-03 за допомогою двопровідного кабелю (5 на Рис. 7). 

Установка живиться від електромережі змінного струму (220 
В, 50 Гц), до якої приєднується за допомогою мережевого 
шнура (6 на Рис. 7). 
 

2.2. Хід роботи 
 
1. Переконатися, що кнопка "СЕТЬ", яка розташована на 

лицевій панелі модуля ИП, знаходиться у положенні "0" 
(вимкнено) і приєднати кабель 6 до мережі 220 В. 

2. Вивести три регулятори напруги, розміщені на лицевій 
панелі модуля ИП, у крайнє ліве положення. 

3. Подати напругу живлення на установку за допомогою 
кнопки "СЕТЬ". При цьому мають засвітитися сигнальна 
лампа, розміщена у цій кнопці, та увімкнутись вентилятор 
охолодження. Увімкнена установка має прогрітися 
протягом 5 хвилин. 

4. Виміряти залежності сили анодного струму ЕВЛ (IА) від 
сили струму в соленоїді (IС) при фіксованих значеннях 
анодної напруги (UA). 
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4.1. Встановити на аноді ЕВЛ (за допомогою третього за 

рахунком, починаючи зліва, регулятора напруги на 
лицевій панелі модуля ФПЭ-03) початкове значення 
анодної напруги UA = 30 В. 

4.2. Збільшуючи (з кроком 0,1 – 0,2 А) силу струму IС 
соленоїда (за допомогою другого за рахунком, 
починаючи зліва, регулятора напруги на лицевій панелі 
модуля ФПЭ-03), виміряти залежність IА(IС). Величину 
IА збільшуємо доти, поки не досягнемо умови IА=0. 
Увага! Потрібно уважно слідкувати за показами 
вольтметра, який вимірює UA. Значення напруги UA 
повинно залишатися сталим. У разі потреби (зміна 
показів UA ) виконати додаткове регулювання напруги 
UA. 

4.3. Збільшуючи послідовно з кроком 10 В значення анодної 
напруги, виконати вимірювання залежностей IА(IС) для 
UA = 40, 50, 60 В повторюючи дії п.4.2. 

5. Результати вимірювань занести до таблиці 1. 
 

Таблиця 1. Результати вимірювання залежностей IА(IС) 
UA  =  30  В UA  =  40  В UA  =  50  В UA  =  60  В 

IС, А IА,  
мА 

IС,  А IА,  
мА 

IС,  А IА,  
мА 

IС,  А IА,  
мА 

 
6. По завершенню вимірювань вимкнути експериментальну 
установку (перевести кнопку "СЕТЬ" модуля ИП в положення  
"0" (вимкнено)). 
 

2.3. Обробка результатів вимірювань 
1. Побудувати графіки залежностей  BfI a   для анодних 

напруг UA = 30, 40, 50, 60 В. Для розрахунку значень B  за 
виміряними значеннями IС  скористатися виразом (3), де n 
= 2051 (або 2083) м-1 (точне значення вказано на задній 
панелі блоку ФПЭ-03). 
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2. Для кожного значення Uа визначити робоче значення 

величини крB  як за початком спаду залежності  BfI a  , 

так і за середнім значенням з діапазону 21 кркркр BBB   

(Рис.4). 
3.  Обчислити величину е/m за формулою (5). В розрахунках 

використовувати паспортні значення параметрів установки 
Rк = 0,3 мм; Ra = 6 мм. 

4. Проаналізувати отримані результати. Зокрема, з’ясувати, 
який із способів визначення Вкр краще відповідає даній 
експериментальній установці. Пояснити чому. 

5. Оцінити абсолютну та відносну похибки даного методу. 
 

Контрольні  запитання: 
 
1. Як залежить напруженість електричного поля та електрична 

напруга у циліндричному конденсаторі від відстані до осі 
циліндрів?  

2. За якої умови рух електронів у циліндричному магнетроні є 
плоским? 

3. Що таке “критичний режим” магнетрона?  
4. Чому у реальному магнетроні при встановленні критичного 

режиму анодний струм спадає до нуля у деякому діапазоні 
значень індукції магнітного поля? 

5. Чому опис руху електрона у циліндричному магнетроні 
зручно проводити у полярній системі координат? 

 
Література 

 
1. Э.В.Шпольский. Атомная физика. Т.1. - М.: Наука, 1984.  
2. С.Г.Калашников. Электричество. - М.: Наука, 1977.  
3. Лабораторные занятия по физике. Под редакцией 

Л.Л.Гольдина. - М.: Наука, 1983.  
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Лабораторна робота №2 
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СВІТНОСТІ ТІЛ 

 
Мета роботи: дослідити закономірності теплового 
випромінення абсолютно чорного тіла. 
Прилади: лабораторна установка (ФПК-11). 
 

1. Теоретичні відомості 
1.1. Характеристики теплового  випромінення 

 
Як показує дослід, будь-яке матеріальне тіло 

випромінює електромагнітні хвилі в результаті переходів 
атомів або молекул (центрів, що випромінюють) із збудженого 
стану з більшою енергією в основний стан з меншою енергією. 
Якщо збудження випромінюючих центрів зумовлене лише 
тепловим рухом атомів або молекул, то таке випромінення 
називають тепловим. 

Надалі будемо розглядати теплове рівноважне 
випромінення, для якого  характерна наступна властивість – за 
одиницю часу енергія, що  випромінюється тілом, дорівнює 
енергії, яка поглинається цим тілом. Такий стан називають 
динамічною рівновагою між випромінюванням та 
поглинанням електромагнітних хвиль. Отже, рівноважне 
теплове випромінення перебуває у динамічній рівновазі з 
тілом, яке є його джерелом. Реалізувати умову динамічної 
рівноваги можна, наприклад, в такий спосіб. Нехай декілька 
тіл, нагрітих до різної температури, оточені замкненою 
оболонкою з ідеально відбиваючими стінками. Очевидно, тіла 
всередині цієї порожнини будуть обмінюватися енергією між 
собою за рахунок випромінювання і поглинання 
електромагнітних хвиль, при цьому більш нагріті тіла будуть 
охолоджуватися, а менш нагріті - підвищуватимуть свою 
температуру. Дослід показує, що з часом встановлюється 
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рівноважний стан, при якому всі тіла набувають однакової 
температури. В такому стані кожне з тіл за одиницю часу буде 
поглинати та випромінювати однакові порції енергії, а густина 
енергії випромінення в просторі між тілами досягне певної 
стаціонарної величини. Важливим є те, що характеристики 
рівноважного випромінення визначаються лише 
температурою тіл і не залежать від їх складу. 

Розглянемо основні величини, що характеризують 
процес теплового випромінювання електромагнітних хвиль. 

Енергетична світність тіла (R) – це енергії, яка 
випромінюється за одиницю часу з одиниці поверхні тіла по 
всім напрямкам в межах тілесного кута 2π стерадіан. 
Енергетична світність є функцією температури тіла T і 
вимірюється у Вт/м2. 

Як показує дослід, енергія рівноважного теплового 
випромінення нерівномірно розподілена за довжиною хвилі λ. 
Нехай енергетична світність, що припадає на інтервал довжин 
хвиль  d , дорівнює dR . Тоді, випромінювальна 
здатність  тіла ( Tr , ) 




 d

dR
r T ,      (1) 

визначає енергетичну світність тіла, що припадає на 
одиничний діапазон довжин хвиль. Випромінювальна 
здатність є функцією довжини хвилі і температури та 
вимірюється в Вт/м3. З рівняння (1) можна записати 

 drdR T, . Враховуючи, що діапазон значень довжин хвиль 

змінюється від 0  до  ,  інтегруванням отримуємо 





0

 drR T      (2) 

 Для опису поглинання електромагнітних хвиль 
вводиться спеціальна величина - поглинальна здатність тіла. 
Нехай на елементарну ділянку поверхні тіла падає потік 
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енергії випромінення d , який припадає на інтервал довжин 
хвиль  d . Якщо тіло поглинає тільки частину цього 
потоку d , то поглинальна здатність тіла ( Ta , ) 




 




d

d
a T,      (3) 

Очевидно, поглинальна здатність є безрозмірною величиною, 
при цьому 1, Ta  і також залежить від довжини хвилі та 

температури тіла.  
В теорії теплового випромінювання важливу роль 

відіграє поняття абсолютно чорного тіла. Будемо називати 
абсолютно чорним тілом (АЧТ) таке,  яке поглинає все 
падаюче на нього випромінення. Тобто, для нього 1, Ta  за 

будь-яких довжин хвиль і температур.  
Відзначимо, що в природі не існує тіл з 1, Ta . Однак, 

можна створити тіла, для яких поглинальна здатність 
наближається до одиниці в деякому інтервалі довжин хвиль і 
температур. Вдалою моделлю АЧТ є порожнина з малим 
отвором, стінки якої поглинають та розсіюють електромагнітні 
хвилі. Якщо випромінення падає на отвір зовні  і потрапляє в 
середину порожнини (Рис. 1, а), то воно практично повністю 
поглинається в результаті багатократного відбивання і 
поглинання стінками. Якщо ж порожнину рівномірно нагріти, 
то випромінення, яке виходить з отвору, буде рівноважним 
тепловим випромінюванням АЧТ (Рис. 1, б). Випромінювання 
АЧТ не залежить від матеріалу порожнини і визначається 
лише температурою і довжиною хвилі. 
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а)    б) 

Рис. 1 
 
Внаслідок зазначених особливостей, випромінювання АЧТ має 
універсальний характер і відіграє фундаментальну роль у 
фізиці. 
 

1.2. Закони теплового випромінювання 
 

 Закон Кірхгофа. Експериментально було встановлено, 
що відношення випромінювальної здатності до поглинальної 
здатності не залежить від природи тіла і для усіх тіл є 
універсальною функцією довжини хвилі і температури: 

),(
,

,
Tf

a

r

T

T 


      (4) 

 
Оскільки для АЧТ 1, Ta , то універсальна функція 

f(λ,T) є  випромінювальною здатністю АЧТ.  З закону 
Кірхгофа випливає, що при заданій температурі чим сильніше 
тіло поглинає електромагнітні хвилі деякої довжини  , тим 
сильніше воно випромінює на цій довжині хвилі.  

Формула Планка для випромінювальної здатності АЧТ. 
Вигляд функції f(λ,T), який би повністю відповідав  
експериментальним даним, було встановлено в роботах М. 
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Планка на початку 20-го століття.  Важливо відзначити, що 
класична електродинаміка та статистична фізика виявилися 
безсилими в описі процесу теплового випромінювання – 
відома класична формула Релея-Джинса прогнозувала 
необмежене зростання  функції  f(λ,T) при зменшенні довжини 
хвилі ("ультрафіолетова катастрофа"), що, природно, не 
спостерігалося в дійсності. Для вирішення цієї проблеми М. 
Планк у 1900 р. запропонував гіпотезу, яка радикально 
суперечила постулатам класичної фізики. А саме, він 
припустив, що енергія рівноважного теплового випромінення 
приймає певні дискретні значення, які отримали назву 
квантів енергії. При заданій довжині хвилі   (або частоті  ) 
випромінення енергія кванта дорівнює  


 hc

hE       (5) 

де 341063,6 h Дж·с - стала Планка. На основі цієї гіпотези 
М. Планк отримав наступний вираз для функції f(λ,T):  

 
1

12
,

5

2





kT

hc

e

hc
Tf



    (6) 

де c - швидкість світла у вакуумі; k - стала Больцмана. 
Універсальна функція f(λ,T), яка визначається рівнянням (6), 
описує розподіл енергії у спектрі рівноважного теплового 
випромінення АЧТ і повністю узгоджується з даними 
експерименту. Як приклад, на Рис. 2 наведено спектри 
рівноважного теплового випромінювання АЧТ для двох 
температур тіла. 
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Рис. 2 
 

Подальші експерименти показали, що кванту енергії 
електромагнітного випромінення відповідає ділянка 
електромагнітної хвилі деякої довжини.  Така ділянка (цуг 
хвилі) розповсюджується з швидкістю світла, має нульову 
масу і може розглядатися як деяка елементарна частинка. А. 
Ейнштейн запропонував називати таку частинку  фотоном.  
Фотон має імпульс 


 h

c

h
p       (7) 

Отже, електромагнітному випроміненню притаманні не 
тільки хвильові, але й корпускулярні властивості. Більш того, 
мікрочастинки речовини (електрони, протони, нейтрони та ін.) 
в певних явищах мікросвіту виявляють хвильові властивості, 
причому довжина відповідної хвилі (хвилі де Бройля) та 
імпульс частинки також пов’язані між собою співвідношенням 
(7). Таким чином, характерною ознакою явищ мікросвіту є їх 
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подвійна природа – наявність як корпускулярних, так і 
хвильових властивостей –  корпускулярно-хвильовий дуалізм. 

Закон зміщення Віна. Як видно з Рис. 2, 
випромінювальна здатність  АЧТ максимальна на деякій 
довжині хвилі λm, яка залежить від температури тіла. У 1893 
році В. Він на основі класичної електродинаміки та 
термодинаміки  теоретично встановив, що для АЧТ ця 
довжина хвилі обернено пропорційна температурі: 

T

b
m       (8) 

де b = 2,9 10-3 К м - стала Віна.  Співвідношення (8) отримало 
назву закону зміщення Віна. Зауважимо, що при отриманні В. 
Віном виразу (8) вигляд функції f(λ,T) був невідомий, а йшлося 
лише про положення максимуму цієї функції. Наведемо деякі 
приклади – при температурі 290 К λm=10 мкм, причому при 
кімнатній температурі тіла випромінюють приблизно 90% 
енергії в діапазоні довжин хвиль від 5 мкм до 30 мкм, тобто в 
інфрачервоному діапазоні. На поверхні Сонця температура 
приблизно в 6000 К і максимум випромінювання зміщується 
до λm=0,5 мкм (зелена область спектру видимого світла).  

Закон Стефана-Больцмана. У 1879 році Й. Стефан на 
основі експериментальних даних, а у 1884 році Л. Больцман 
теоретично показали, що для абсолютно чорного тіла 
залежність енергетичної світності від абсолютної температури 
описується виразом: 

4TRАЧТ       (9) 

де 81067,5   Вт·м–2·К–4 – стала Стефана-Больцмана. Ця 
залежність отримала назву закона Стефана-Больцмана. 
Зауважимо, що закон Стефана-Больцмана можна послідовно 
отримати, використовуючи явний вигляд функції  f(λ,T) з 
формули Планка (6) 
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де стала Стефана-Больцмана σ виражається через інші 
фундаментальні фізичні сталі із співвідношення 
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15

2

hc

k       (11) 

Чисельне значення сталої h  вперше було отримане Планком 
саме з виразу (11) з використанням відомих значень 
фундаментальних констант ck ,  та сталої Стефана-Больцмана 
 . 

Як відзначалося, експериментально завжди  
спостерігається 1, Ta . Тіла, для яких величина Ta ,  слабко 

залежить від λ в певному спектральному діапазоні, отримали 
назву сірих тіл. Можна прийняти, що спектр випромінювання 
сірого тіла близький до спектру випромінювання АЧТ, однак, 
за законом Кірхгофа, енергія, що випромінюється, буде 
порівняно меншою. Для сірих тіл наближено і в обмеженій 
області температур закон Стефана-Больцмана  набуває вигляду 

4TR       (12) 

Безрозмірний множник ε<1 називається коефіцієнтом 
випромінювання (коефіцієнтом чорноти) і залежить як від 
виду речовини, так і від стану випромінюючої поверхні. 
Наприклад, для полірованого алюмінію ε=0,04…0,06, проте,  
для сильно окисленого алюмінію ε =0,25.  

 
1.3. Методика перевірки закону Стефана-Больцмана 

 
У даній роботі ставиться на меті дослідити залежність 

енергетичної світності сконструйованого макета АЧТ від 
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температури, тобто, перевірити справедливість закону 
Стефана-Больцмана. Для реєстрації випромінення 
використовується спеціальний тепловий приймач, чутливість 
якого не залежить від довжини хвилі падаючого випромінення. 
Приймачем може слугувати будь-яке тіло, яке добре поглинає 
падаюче на нього випромінення, наприклад, покрита сажею 
металева пластинка. За  умов теплової рівноваги пластинка 
(далі «приймач») має температуру оточуючого середовища Т0 
(в даному випадку - кімнатну температуру). Під дією сталого 
потоку випромінювання приймач починає нагріватися  і через 
деякий час його температура досягає стаціонарної величини Т, 
при якій має місце динамічна рівновага – за одиницю часу 
приймач поглинає стільки енергії, скільки  віддає  холоднішим 
оточуючим тілам. Для вимірювання ΔТ зазвичай 
використовують термопару. (Принцип роботи термопари  
розглянуто в розділі «Електрика та магнетизм» загального 
курсу фізики). 

 
Рис.4 

Схему установки для перевірки закону Стефана-
Больцмана можна схематично зобразити наступним чином ( 
Рис. 4). 
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Макетом АЧТ слугує піч 1 з спіральним електричним 
нагрівачем 2 і теплоізоляцією 3. Випромінення виходить з 
невеликого отвору 6. Температура всередині пічки 
вимірюється за допомогою термопари 4 та цифрового 
вимірювального приладу 5. "Гарячий" спай термопари, 
розміщений всередині пічки, має температуру T  (яка 
вимірюється), а холодний спай підтримується при кімнатній 
температурі, яку можна прийняти рівною KT 2950   (22oC). 
Цифровий вимірювальний прилад 5 показує різницю 
температур ΔТ=Т-Т0 в  кельвінах. Таким чином, абсолютна 
температура випромінювача дорівнює 

TT  295      (14) 

Тепловим приймачем слугує термостовпчик 7, також 
побудований з декількох термопар. Випромінення падає на 
"гарячий" спай термопар,  покритий сажею для кращого 
поглинання електромагнітних хвиль. Холодний спай занурено 
у воскоподібну речовину для підтримки його температури 
незмінною і близькою до кімнатної. Приймач вміщено в 
пластиковий теплоізолюючий корпус 9 з невеликим отвором, 
закритим тонким листочком слюди. Слюда прозора для 
випромінення, але захищає приймач від потоків гарячого 
повітря, що виходять з печі. Цифровий вимірювальний прилад 
8 дозволяє визначити температуру приймача. 

При кімнатній температурі печі Т0 приймач 7 також має 
кімнатну температуру. Якщо піч 1 нагріти до температури  Т, 
то потік випромінення з отвору 6 за законом Стефана-
Больцмана повинен зрости на величину 

  )(S)(R)(R 4
0

4
0АЧТАЧТ0 TTSTT    (15) 

де S –площа отвору 6. При цьому приймач поглине потік 
енергії ΔW. Важливо відзначити, що не весь потік ΔΦ 
потрапляє на приймач, а лише його частина, тому: 

 AW      (16) 
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де 1A - стала, характерна для кожного конкретного приладу. 
За рахунок поглинання енергії ΔW температура приймача 
також збільшиться на величину ΔТ. Це зростання температури 
буде зафіксовано цифровим вимірювальним приладом 
(мілівольтметром) як поява деякої напруги U.  Спеціальний 
дослід (калібрування) показав, що  напруга  U прямо 
пропорційна поглинутій енергії ΔW: 

WU        (17) 

де γ - коефіцієнт пропорційності, який також характерний для 
конкретного  приладу.  

Задача експерименту полягає в тому, щоб при кожній 
температурі пічки Т (яка вимірюється приладом 5)  визначити 
потік енергії ΔΦ, що випромінюється через отвір 6. Насправді 
експериментально визначається не сама величина ΔΦ, а тільки 
напруга U, яку показує прилад 8. Але з рівнянь (16) та (17) 
отримуємо  AU / . Тобто, маємо можливість визначити 
потік енергії ΔΦ за умови, що конструкційні параметри А, γ  
для приладу відомі. Отже, на підставі експериментальних 
даних можна побудувати графік залежності ΔΦ від різниці 

 4
0

4 TT  . Якщо закон Стефана-Больцмана справедливий, 
то, згідно (15), така залежність повинна бути лінійною. З (15) 
також випливає, що тангенс кута нахилу лінійної функції до 
вісі ОХ дорівнює  Stg  . Знаючи конструктивно визначену 
для даного приладу величину площі S, можна не тільки 
переконатися в коректності закону Стефана-Больцмана, а ще й 
експериментально визначити сталу Стефана-Больцмана  . 

 
2. Виконання роботи 

2.1. Експериментальна установка 
Установка ФПК-11, за допомогою якої виконується 

дана лабораторна робота, складається з наступних модулів 
(Рис. 5): 
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Рис.5 

– об’єкта дослідження 1 (містить теплоізольовану 
електричну піч, вентилятор охолодження печі, термопару 
для вимірювання температури всередині печі, джерело 
живлення електричної печі, яке дозволяє регулювати 
швидкість нагріву печі, мережевий шнур 2 для 
приєднання до електромережі змінного струму (220 В, 50 
Гц)); 

– приймача (термостовпчика) 3, закріпленого за допомогою 
штатива на вихідному отворі печі; 

– вимірювального пристрою 4 (містить електронну схему 
для вимірювання та індикації температури печі і 
термостовпчика; мережевий шнур 5 для під’єднання до 
електромережі змінного струму (220 В, 50 Гц)). 
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Об’єкт дослідження 1 та приймач 3 з’єднані з 
вимірювальним пристроєм 4 за допомогою спеціальних 
кабелів 6 і 7. 

 
2.2. Хід роботи 

 
1. Ознайомитись з лабораторною установкою ФПК-11 (Рис. 5). 
2. Подати живлення на вимірювальний пристрій 4 за 

допомогою кнопки „СЕТЬ”. При цьому мають засвітитися 
сигнальна лампа, розміщена у цій кнопці, та індикатори 
"мВ" (показує напругу U ) і "С" (показує різницю 
температур T  оС). Дати прогрітися вимірювальному 
пристрою 4 протягом декількох хвилин. Роботу можна 
починати, якщо температура печі не перевищує 200-220 оС. 
В іншому випадку увімкнути вентилятор за допомогою 
кнопки "ВЕНТ." на передній панелі об’єкта дослідження 1 
і охолодити піч до допустимої температури. 

3. Увімкнути живлення печі за допомогою кнопки  "СЕТЬ" на 
передній панелі об’єкта дослідження 1. При цьому має 
засвітитися сигнальна лампа, розміщена у цій кнопці. За 
необхідності корпус печі охолоджується  вентилятором  – 
він вмикається за допомогою кнопки "ВЕНТ." на передній 
панелі об’єкта дослідження 1. 

4. Для підведення електричної потужності до нагрівального 
елементу печі перевести ручку регулювання швидкості 
нагріву печі в середнє положення між позначками  "MIN" 
та "MAX" і зачекати, поки температура печі досягне 
значення 200-220 оС. 

5. За індикаторами "мВ" і "С" виконати вимірювання 
залежності напруги приймача (U, мВ) від різниці 
температур ΔT К при зростанні температури печі до 750-
800 С. Покази знімати з кроком   T 5 К. Результати 
занести до таблиці 1. При обчисленні різниці Т4-Т0

4 

прийняти KT 2950  .  
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6. Визначити потік ΔΦ за експериментальними значеннями 

напруги U  за формулою  AU / , використовуючи 
наступні значення параметрів приладу:  

S=7,854·10-5 м2 
А=0,0169 
γ=(27,99±2,7) [мВ/Вт] 

Таблиця 1 

ΔТ, К 
Т=295+ΔТ, 

К 
Т4-Т0

4, К4 U, мВ ΔΦ, Вт 

     
     
     
 
7. При досягненні температури печі 750-800 оС перевести 

ручку регулювання швидкості нагріву в положення "MIN" 
і вимкнути живлення печі кнопкою "Сеть". При цьому піч 
почне охолоджуватись (вентилятор охолодження повинен 
працювати). 

8. Побудувати графік залежності ΔΦ від 4
0

4 TT   за даними 
табл.1. З використанням методу найменших квадратів 
апроксимувати отриману  залежність лінійною функцією 

)( 4
0

4 TTBC  .  
9. За визначеним значенням коефіцієнту tgB   розрахувати 

сталу Стефана – Больцмана σ, врахувавши, що SB  . 
Оцінити абсолютну похибку величини σ. 

Увага! 
1) Відліки потрібно проводити лише при повільній зміні 

температури печі. Корегування швидкості нагріву печі 
здійснюється за допомогою ручки регулювання швидкості 
нагріву на верхній кришці блоку 1. Якщо нагрів 
відбувається занадто швидко, перед відліком слід зменшити 
швидкість нагріву і деякий час зачекати.  
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2) Якщо відліки проводяться за швидкої зміни температури, то 

покази індикаторів не відповідають реальним значенням 
температури печі та термостовпчика приймача. Це 
зумовлено різною інертністю термопари пічки 4 і 
термостовпчика 7, а також нерівномірним нагріванням 
поверхні випромінювача. 

 
Контрольні запитання 

 
1. Що таке теплове випромінення? Яке теплове випромінення 

називають рівноважним? 
2. Що таке енергетична світність та випромінювальна 

здатність тіла? Який між ними зв'язок?  
3. В чому полягають закон зміщення Віна та закон Стефана-

Больцмана? 
4. Яке тіло називають абсолютно чорним? Чому і як 

випромінювання реальних тіл відрізняється від 
випромінювання АЧТ? 

5. В чому полягає метод перевірки закону Стефана-Больцмана, 
запропонований у даній роботі? 

 
Література 

 
1.  Иродов И.Е. Квантовая физика. Основные законы. – М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2001.  
2.  Савельев И.В. Курс общей физики. В 3-х т. Т. 3. М.: 

Наука, 1987.  
3.  Лабораторные занятия по физике. Под редакцией 

Л.Л.Гольдина. - М.: Наука, 1983.  
 

32



33 
 

Лабораторна робота №3 
ВИЗНАЧЕННЯ СТАЛОЇ ПЛАНКА ЗА ДОСЛІДЖЕННЯМ 

ЗОВНІШНЬОГО ФОТОЕФЕКТУ 

 

Мета роботи: вивчити закони зовнішнього фотоефекту 
та визначити значення сталої Планка методом затримуючого 
потенціалу   

Прилади: установка для вивчення зовнішнього фотоефекту 
ФПК-10 

 

1. Теоретичні відомості 

1. 1. Основні закономірності зовнішнього фотоефекту 

 
Явище вибивання електронів з речовини при її 

опроміненні світлом отримало  назву фотоелектричного 
ефекту, або просто фотоефекту. Отримані у такий спосіб 
електрони називають  фотоелектронами. 

Фотоефект прийнято поділяти на зовнішній та 
внутрішній. При внутрішньому фотоефекті електрони 
вибиваються з електронних оболонок атомів і залишаються в 
об’ємі речовини. У напівпровідниках та діелектриках при 
енергії налітаючих фотонів у декілька електрон-вольтів 
внутрішній фотоефект зумовлений, головним чином, 
вириванням валентних електронів. Очевидно, у цих речовинах 
такий процес супроводжується зростанням концентрації 
вільних електронів, тобто питомий опір напівпровідників та 
діелектриків під дією світла зменшується - виникає 
фотопровідність. Якщо електрони вибиваються з більш 
глибоких, ніж валентні, електронних оболонок атомів  
(внутрішніх оболонок), то інколи кажуть, що це атомний 
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фотоефект. Такий процес відбувається при поглинанні 
речовиною - або рентгенівських квантів (див. роботу №6).  
Зрозуміло, що він може відбуватися у будь-якій речовині 
незалежно від її агрегатного стану.  

При зовнішньому фотоефекті фотоелектрони вилітають 
із речовини через поверхню у вакуум чи газ. Цей вид 
фотоефекту характерний для металів, хоча може 
спостерігатися і у напівпровідниках та діелектриках. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1 
 
 

Рис.1 
 
Розглянемо основні закономірності зовнішнього 

фотоефекту. Для експериментального дослідження цього 
явища зручно використовувати фотоелемент, наприклад, 
відкачаний балон з двома металевими електродами, один з 
яких (катод) може опромінюватись зовнішнім джерелом світла 
через прозоре скло (для пропускання ультрафіолетових 
променів використовується кварцове скло). У схемі, 
представленій на Рис. 1, величину напруги між катодом К та 
анодом А можна змінювати за допомогою потенціометра R, а 
полярність - перемиканням ключа Кл. За допомогою такої 
експериментальної установки зручно досліджувати залежність 
струму, що проходить через фотоелемент, від прикладеної 
напруги - вольт-амперну характеристику фотоелемента I(U). 

K A

V
AКR

34



35 
 

 
Дослід показує, що залежність I(U)  містить такі основні 

ділянки (Рис. 2): 
1) U=0. Невеликий струм (~А) при нульовій напрузі свідчить 
про те, що у деякі фотоелектрони досягають аноду (Рис. 2а); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2 
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2) 0 < U < Uн. Зростання додатної напруги на аноді 
супроводжується збільшенням струму за рахунок 
розсмоктування електронної хмаринки, утвореної 
фотоелектронами біля поверхні катоду (схоже явище 
спостерігається у вакуумному діоді); 
3) U > Uн. При подальшому збільшенні напруги, починаючи з 
деякого значення Uн, сила струму залишається незмінною 
(струм насичення). Сила струму насичення Ін визначається 
кількістю електронів, які за одиницю часу вириваються з 
поверхні металу. Важливо, що при зростанні інтенсивності 
світла N величина фотоструму насичення також зростає 
(Ін2>Ін1, Рис. 2б). 
4) U < 0. При від’ємній напрузі на аноді електричне поле між 
електродами протидіє руху електронів. При певній від’ємній 
напрузі (затримуючий потенціал Uз) струм через 
фотоелемент зникає. Це означає, що фотоелектрони з 

максимальною кінетичною енергією 2/m 2
MV  не в змозі 

виконати роботу проти сил електричного поля Аел=еUз. 
Таким чином, у момент І=0 

ЗeU
m


2

2
MV

   (1) 

 
Збільшимо частоту світла (2>1). Дослід показує, що сила 
струму насичення від частоти світла не залежить, тоді як 
затримуючий потенціал чисельно зростає 12 зз UU   (Рис. 2а). 

Дуже важливою є закономірність, яка проявляється при 
повільному зменшенні частоти світла. Дослід показує, що при 
деякому значенні частоти світла фотоефект взагалі зникає. 
Така частота називається червоною границею фотоефекту. 
Дослідження динаміки встановлення і зникнення фотоструму 
при зміні освітленості також показало, що фотоефект є 
практично безінерційним процесом.  
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Підсумовуючи отримані експериментальні результати, 
можна сформулювати закони фотоефекту: 
 
1. Сила струму насичення прямо пропорційна інтенсивності 

світлового потоку Ін ~ N  і при даній інтенсивності від 
частоти світла не залежить. 

2. Максимальна кінетична енергія електронів (яка дорівнює 
величині затримуючого потенціалу) визначається тільки 
частотою світла і від його інтенсивності не залежить. 

3. Існує така мінімальна частота світла - червона границя 
фотоефекту, нижче якої фотоефект не спостерігається. 

Перший закон фотоефекту принципово не суперечить 
хвильовій моделі взаємодії світла з електронами металу. Але 
будь-які спроби пояснити другий і, особливо, третій закони 
фотоефекту у межах хвильової теорії наштовхуються на 
нездоланні проблеми, оскільки хвильова теорія не передбачає 
ніякої залежності кінетичної енергії вирваних електронів та й 
самого існування фотоефекту від частоти світла. Таким чином, 
хвильові уявлення про взаємодію світла з речовиною 
виявляються безсилими для пояснення законів фотоефекту. 

У сучасній фізиці світло прийнято розглядати як потік 
частинок - фотонів, для яких характерними є такі 
співвідношення: 
1. Енергія фотона визначається частотою електромагнітної 
хвилі 

 hW     (2) 

де h = 6,62617610-34 Джс - універсальна стала, яка називається 
сталою Планка,  2/h . 
2. Імпульс фотона дорівнює: 

kp




     (3) 

де nk






2

 - хвильовий вектор. 
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3. Маса  фотона 00 m .  
(Зауважимо, що в сучасній фізиці поняття "маса" визначає 
інертні та гравітаційні властивості нерухомої частинки, тобто 
фактично йдеться про масу спокою. Трактовка зростання 
імпульсу тіла при збільшенні швидкості руху як зростання 
маси  тіла вважається некоректною). 

При поглинанні фотона електроном у речовині енергія 
фотона W=h передається електрону повністю. Отримана 
електроном енергія витрачається на виконання роботи виходу 
Авих. Якщо h>Авих, то різниця енергій (h-Авих) залишається у 
електрона, що вийшов у вакуум, у вигляді кінетичної енергії. 
Таким чином, закон збереження енергії при взаємодії фотона з 
електроном у речовині можна записати у вигляді рівняння: 

 

А их
MmV

h в
2

2
   (4) 

 
Це рівняння було запропоновано А. Ейнштейном у 1905 році і 
отримало назву рівняння Ейнштейна для зовнішнього 
фотоефекту. 

Для внутрішнього фотоефекту рівняння (4) має вигляд: 

звW
mV

h 
2

2

   (5) 

 
де Wзв - енергія зв’язку електрона в атомі, V - швидкість 
вибитого з атома електрона в середині речовини. 

Слід зауважити, що процес поглинання фотона вільним 
електроном суперечить необхідності одночасного виконання 
законів збереження імпульсу та енергії у системі “електрон - 
фотон” і тому є неможливим. Насправді ж електрон, якій 
рухається всередині кристала, знаходиться у періодичному 
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потенціалі, що створюється кристалічною граткою. Тому при 
взаємодії фотона з електроном імпульс системи “фотон - 
електрон” частково передається кристалічній гратці. Таким 
чином, існування третього тіла - кристалічної гратки, робить 
можливим існування зовнішнього фотоефекту у металах. 

Зовнішній фотоефект широко використовується у 
фотоелементах та фотоелектронних помножувачах. Для 
підвищення ефективності збирання фотоелектронів катод у 
фотоелементах виготовляють у вигляді внутрішньої поверхні 
сфери, покритої шаром металу, в якій зроблено прозорий отвір 
для світла. Анод виготовляють у вигляді металевого кільця, 
розташованого у центрі сфери. Фотоелементи 
використовуються як датчики світла у системах сигналізації та 
захисту (наприклад, добре відомі турнікети метро). У 
фотоелектронних помножувачах поглинання світлового кванта 
супроводжується виникненням лавини електронів, що 
вибиваються з металевих електродів при послідовному 
проходженні електронами проміжків між прискорюючими 
електродами. Фотоелектронні помножувачі характеризуються 
неперевершеною чутливістю до падаючого світла і дозволяють 
реєструвати одиничні фотони. Внутрішній фотоефект 
знайшов широке застосування у напівпровідникових 
фотоелементах з запірним шаром (фотодіодах), в яких при 
поглинанні світла на границі напівпровідників з різним типом 
провідності (або на границі напівпровідника з металом) 
виникає електрорушійна сила (фото-е.р.с.). На основі таких 
фотоелементів побудовані сонячні батареї – перспективні, 
екологічно чисті джерела електроенергії, та прилади із 
зарядовим зв'язком (ПЗС)- сучасні прилади для перетворення 
оптичних зображень у електричні сигнали, які 
використовуються в цифрових фотоапаратах та відеокамерах. 
Інше застосування внутрішнього фотоефекту - фотоопори, 
тобто елементи, опір яких залежить від рівня освітленості. 

 

39



40 
 

1.2. Визначення сталої Планка 
Дослідження фотоефекту дозволяє з непоганою точністю 

визначити величину сталої Планка. Дійсно, нехай катод 
фотоелемента опромінюється монохроматичним світлом з 
частотою . Збільшуючи абсолютне значення від’ємної 
напруги на аноді, можна зафіксувати момент зникнення 
струму у колі фотоелемента (схема досліду - Рис. 1). Цьому 
моменту відповідає певне від’ємне значення анодної напруги, 
яке, як відзначалося, називається затримуючим потенціалом 
Uз. Об’єднуючи рівняння (1) та (4), маємо 

 

А ихЗeUh в    (6) 

або 

ee

h
U А их
З

в    (7) 

 
З рівняння (7) випливає, що затримуючий потенціал Uз є 
лінійною функцією від частоти світла . Тоді, похідна dUз/d 
визначає тангенс кута нахилу графіка залежності Uз() і 
дорівнює 




tg
e

hdUЗ

d
   (8) 

 
Таким чином, для світла з декількома різними частотами хвиль 
необхідно експериментально визначити відповідні значення 
затримуючих потенціалів і за цими даними побудувати графік 
залежності Uз() (Рис. 3).  Тангенс кута нахилу такого графіка 
дозволяє розрахувати за формулою (8) величину сталої 
Планка. Важливо зауважити, що окремі експериментальні 
значення Uзi належать до однієї прямої лише за умови, що 
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вимірювання здійснювалися без 
щонайменших випадкових 
похибок. Зрозуміло, що у 
реальному експерименті завжди 
існують певні відхилення окремих 
експериментальних точок від 
ідеальної прямої (7), зумовлені 
дією випадкових факторів (Рис. 3). 

Тому виникає питання: як за множиною експериментальних 
значень {Uзi} найточніше побудувати пряму (7)? З 
математичної статистики відомо, що найкращим методом 
згладжування подібних експериментальних розкидів є метод 
найменших квадратів (МНК). 

МНК-процедура побудови найкращої прямої (7) така. 
Функція, що апроксимує залежність (7), записується у вигляді 

 

ba)(f     (9) 

 
У точках, які відповідають значенням експериментальних 
частот (i), знаходять відхилення експериментальних значень 
Uзi від значень функції (9) (такі відхилення називають 
нев’язками): 

)(fU iЗi  i    (10) 

 
Тоді, найкращою прямою (9) буде така, для якої сума 
квадратів нев’язок є мінімальною: 

minS
n

i
i  

1

2    (11) 

Остання умова виконується тоді, коли частинні похідні від 
функції (11) за змінними а та b дорівнюють нулю: 

 U з 

Рис.3

41



42 
 

02

02

1

1
















n

i
iЗ

n

i
iiЗ

)baU(
b

S

)baU(
a

S

i

i

   (12) 

Розв’язуючи систему рівнянь (12) відносно a та b, неважко 
отримати 
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Остаточно для сталої Планка отримаємо 

eah      (16) 
Абсолютна випадкова похибка визначення сталої 

Планка методом найменших квадратів дорівнює 
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де tN, - коефіцієнт Ст’юдента для N-вимірювань при довірчій 
імовірності . 
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Абсолютна систематична похибка визначення сталої 
Планка (похибка методу) обчислюється на підставі формули 
(8). Дійсно, 

12 






 З1З2 UU

e
U

etgeh З   (18) 

і тому можна вважати, що h = f(Uз1, Uз2, 1, 2). Тоді 
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 - абсолютна похибка вимірювання частоти світла; UЗ - 
абсолютна похибка вимірювання затримуючого потенціалу. 
Величина останньої визначається, головним чином, точністю 
гальванометра, за показами якого фіксується зникнення 
струму у колі фотоелемента, а також точністю вольтметра, 
який використовується для вимірювання затримуючого 
потенціалу. Щодо величини , то для оцінки похибки методу 
можна вважати, що вона дорівнює ширині смуги пропускання 
відповідного світлофільтра. Як правило, ширина смуги 
пропускання вказується у довжинах хвиль . Тоді =с/  
=(-с/m

2) , де m - довжина хвилі світла, що відповідає 
максимуму залежності коефіцієнта пропускання світлофільтра 
від довжини світлової хвилі (). 
 

2. Виконання роботи 
 

2.1. Експериментальна установка 
 

Блок-схема експериментальної установки ФПК-10 для 
вивчення явища зовнішнього фотоефекту і визначення сталої 
Планка наведена на Рис. 4. Увага! Перед приєднанням 
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установки до мережі 220 В, переконатися, що установка 
надійно заземлена. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4 
 

Хід роботи 
 
1. Підготувати експериментальну установку ФПК-10 до 

виконання вимірювань (Рис. 4): 
1.1. Вставити змінний фотоелемент 1 (Ф-8 або Ф-25) в об’єкт 

дослідження 2. (При цьому три штирі, що знаходяться на 
нижній кришці фотоелемента мають увійти у відповідні 
гнізда, що містяться на верхній кришці блока 2). 

1.2. Сумістити приймальне вікно фотоелемента 1 з вихідним 
вікном блоку освітлювального 3 та закрити його 
блендою, що міститься на вихідному вікні блоку 3. 

1.3. З’єднати об’єкт дослідження 2 з вимірювальним 
пристроєм 7 за допомогою з’єднувального електричного 
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кабеля 6. (Контактна колодка для підключення цього 
кабеля знаходиться на задній стінці пристрою 7). 

1.4. Переконатися, що кнопка "СЕТЬ", яка розташована на 
боковій панелі блоку 3, знаходиться у положенні "0" 
(вимкнено) і приєднати мережевий шнур 5 до 
електромережі змінного струму (220 В, 50 Гц). 

1.5. Переконатися, що кнопка "СЕТЬ", яка розташована на 
задній панелі пристрою 7, знаходиться у положенні "0" 
(вимкнено) і приєднати мережевий шнур 8 до 
електромережі змінного струму (220 В, 50 Гц). 

2. Увімкнути експериментальну установку: 
2.1. Встановити кільце регулювання блоку світлофільтрів 4 

(яке знаходиться на освітлювальному блоці 3) у 
положення "5". (У цьому положенні світло від ртутної 
лампи освітлювача не потраплятиме до вхідного вікна 
фотоелемента 1). 

2.2. За допомогою кнопки "СЕТЬ" увімкнути пристрій 7. При 
цьому мають засвітитися сигнальна лампочка, яка 
знаходиться у цій кнопці, та три індикатори – "ПРЯМ.–
ОБРАТ.", "В" та "мкА". Зверніть увагу, що на 
цифровому індикаторі "В" мають встановитися нулі 
(припустимою вважається індикація значень 1 чи 2 
найменшого розряду цього індикатора). 

2.3. За допомогою кнопки "СЕТЬ" увімкнути блок 3. При 
цьому мають засвітитися сигнальна лампочка, яка 
знаходиться у цій кнопці, ртутна лампа освітлювача 
(світло лампи повинно спостерігатися крізь 
вентиляційні отвори блоку 3), та увімкнутися 
вентилятор охолодження ртутної лампи. 

2.4.  Надати можливість увімкненій установці прогрітися 
протягом 10 – 15 хвилин. 
3.    Відкалібрувати експериментальну установку. 

Плавно обертаючи регулювальні ручки "грубо" та 
"точно" (знаходяться на боковій панелі підсилювача 
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фотоструму (об’єкт 2)), добитись нульових показів у всіх 
розрядах індикатора  "мкА" пристрою 7. 

4.  Виміряти вольт-амперні характеристики (ВАХ) 
досліджуваного фотоелементу Ф-8. 
4.1. Встановити барабан світлофільтрів у положення "1" ( = 
407 нм). 
4.2. Виміряти пряму гілку ВАХ. Для цього за допомогою 

кнопки "ПРЯМ.–ОБРАТ." вимірювального пристрою 7 
вибрати режим "ПРЯМ." (повинен засвітитися 
світлодіод, що знаходиться ліворуч від цієї кнопки). 
Збільшуючи дискретно з кроком 0,5–1,0 В величину 
напруги на фотоелементі (відображається на індикаторі 
"В" блоку 7), зафіксувати відповідні значення сили 
струму, що протікає через фотоелемент (відображається 
на індикаторі "мкА" блоку 7). Величину напруги на 
фотоелементі змінюють за допомогою кнопок "+" (для 
збільшення напруги), "-" (для зменшення напруги) та 
"СБРОС" (для встановлення нульового значення). 

4.3. Виміряти зворотну гілку ВАХ. Для цього за допомогою 
кнопки "ПРЯМ.–ОБРАТ." вибрати режим "ОБР." 
(повинен засвітитися світлодіод, що знаходиться 
праворуч від цієї кнопки). Збільшуючи дискретно з 
кроком 0,1 – 0,2 В величину зворотної напруги на 
фотоелементі (використовувати кнопки "+" , "-"  та 
"СБРОС" на блоці 7), зафіксувати відповідні значення 
сили зворотного струму, що протікає через фотоелемент. 
Зворотну напругу збільшувати до тих пір, поки струм 
через фотоелемент не досягне нульового значення. 

4.4. Послідовно встановлюючи барабан світлофільтрів у 
положення "2" ( = 435 нм), "3" ( = 546 нм) та "4" ( = 
578 нм), провести виміри ВАХ, дотримуючись  пп. 4.2-
4.3. Результати всіх вимірювань занести до таблиці 1. 
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Таблиця 1. Результати вимірювань ВАХ фотоелементів 
 

        
1  =  407  нм 2  =  435  нм 3  =  546  нм 4  =  578  нм 
U1,  
В 

I1,  мкА U2,  
В 

I2,  мкА U3,  
В 

I3,  мкА U4,  
В 

I4,  мкА 

1. Фотоелемент Ф-8 
Прямі гілки ВАХ 

0.0 I1(0.0) 0.0 I2(0.0) 0.0 I3(0.0) 0.0 I4(0.0) 
+1.0 
… 

U1max 

I1(+1.0) 
… 

I1(U1max)

+1.0 
… 

U2max 

I2(+1.0) 
… 

I2(U2max)

+1.0 
… 

U3max 

I3(+1.0) 
… 

I3(U3max)

+1.0 
… 

U4max 

I4(+1.0) 
… 

I4(U4max) 
Зворотні гілки ВАХ 

0.0 I1(0.0) 0.0 I2(0.0) 0.0 I3(0.0) 0.0 I4(0.0) 
-0.1 
… 
-

U1min 

I1(-0.1) 
… 
I1(-

U1min) 

-0.1 
… 
-

U2min 

I2(-0.1) 
… 
I2(-

U2min) 

-0.1 
… 
-

U3min 

I3(-0.1) 
… 
I3(-

U3min) 

-0.1 
… 
-

U4min 

I4(-0.1) 
… 
I4(-

U4min) 
2. Фотоелемент Ф-25 
Прямі гілки ВАХ 

0 – 
U1max 

 0 – 
U2max

 0 – 
U3max

 0 – 
U4max

 

Зворотні гілки ВАХ 
0 – 

U1min 

 0 – 
U2min 

 0 – 
U3min 

 0 – 
U4min 

 

 
5. Виміряти ВАХ досліджуваного фотоелементу Ф-25. 
5.1. Замінити в об’єкті дослідження 2 фотоелемент Ф-8 на Ф-

25. Увага! Заміну фотоелемента можна проводити лише 
при вимкнених блоках 3 та 7 (кнопки "Сеть" на цих 
блоках перевести у положення  "0" (вимкнено)). 
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5.2. Увімкнути установку і провести її калібрування (див. п.2 і 
п.3). 
5.3. Провести виміри ВАХ фотоелемента Ф-25, повторюючи 

дії п. 4. Результати всіх вимірювань занести до таблиці 1. 
6. Після завершення вимірювань вимкнути експериментальну 

установку переводячи кнопки "Сеть" на пристрої 7 та 
об’єкті 2 у положення "0". 

2.3. Обробка результатів вимірювань 
1. Для кожного з досліджених фотоелементів (Ф-8 та Ф-25) 

побудувати на окремих графіках чотири ВАХ (залежності 
I(U)) для чотирьох різних довжин хвиль збуджуючого 
світла. 

2. Для кожного з фотоелементів за відповідними ВАХ 
визначити значення затримуючих потенціалів Uзі, що 
відповідають кожній з довжин хвиль і збуджуючого 
світла. За відомими значеннями і розрахувати значення 
частот і  збуджуючого світла: і = c/і  (c – швидкість 
поширення світла у вакуумі). Результати занести до 
таблиці 2. 

Таблиця 2 

Довжина 
хвилі , нм 

Частота , 
с-1 

Затримуючий потенціал 
Uз, В 

Ф-8 Ф-25 
1  =  407    
2  =  435    
3  =  546    
4 =  578    

3. За даними таблиці 2 побудувати графіки залежностей Uз() 
для кожного з досліджених фотоелементів (Ф-8 та Ф-25). 

4. Розрахувати коефіцієнти a і b за формулами (13) - (15) та 
побудувати лінійні функції f() = a + b на 
експериментальних залежностях Uз(). 
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5. За обчисленими значеннями тангенсів кутів tg = a  

розрахувати для кожного з фотоелементів величини сталої 
Планка h за формулою (16).  

6. Оцінити для кожного з фотоелементів абсолютну випадкову 
похибку визначення сталої Планка за формулою (17). 

7. Оцінити для кожного з фотоелементів абсолютну 
систематичну похибку методу за формулами (18)-(19). 

8. Оцінити для кожного з фотоелементів загальну відносну 
похибку визначення сталої Планка. 

При розрахунках використовувати наступні значення для 
відповідних світлофільтрів: 
фіолетовий 1 = 4070 Å, 1 =  500 Å; 
синій: 2 = 4350 Å, 2 =  500 Å; 
зелений: 3 = 5460 Å, 3 =  350 Å; 
жовтий: 4 = 5780 Å, 4 =  350 Å. 

Контрольні запитання: 
1. Чим відрізняється зовнішній фотоефект від внутрішнього? 
2. Сформулюйте експериментальні закони фотоефекту. 
3. Поясніть фізичний зміст рівняння Ейнштейна для 

фотоефекту. 
4. Чому є неможливим фотоефект на вільному електроні? 
5. У чому полягає ідея застосування методу найменших 

квадратів для визначення сталої Планка методом 
затримуючого потенціалу? 
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Лабораторна робота № 5 
ДОСЛІДЖЕННЯ  СЕРІАЛЬНИХ  ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ  

У СПЕКТРІ АТОМІВ ВОДНЮ  
ТА ВИЗНАЧЕННЯ СТАЛОЇ РІДБЕРГА 

Мета роботи: вивчити серіальні закономірності у спектрі 
атомарного водню, експериментально визначити 
хвильові числа перших чотирьох ліній серії 
Бальмера та  величину сталої Рідберга 

Прилади: монохроматор навчальний малогабаритний 
(МУМ-1), воднева газорозрядна трубка з 
джерелом живлення, неонова лампа тліючого 
розряду 

 

1. Теоретичні відомості 

Сукупність електромагнітних хвиль, які випромінюються 
тілом, утворює спектр випромінення. Залежно від 
агрегатного стану речовини та її молекулярної будови спектри 
випромінення бувають лінійчатими, смугастими та 
суцільними. Лінійчаті спектри складаються з окремих 
вузьких спектральних ліній, кожній з яких відповідають 
електромагнітні хвилі з певною частотою. Такі спектри 
характерні для газів, у яких молекули дисоційовані на окремі 
атоми чи іони. Отже, лінійчаті спектри відповідають 
випроміненню невзаємодіючих атомів. Смугасті спектри 
утворюються випроміненням молекул і складаються з окремих 
смуг, кожна з яких являє собою велику кількість близько 
розташованих вузьких ліній, що перекриваються між собою. 
Така будова смугастого спектру зумовлена існуванням у 
молекул обертального та коливального рухів, а також складної 
системи електронних енергетичних рівнів. Нарешті, суцільні 
спектри випромінюються нагрітими твердими тілами та 
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рідинами і характеризуються неперервним розподілом 
електромагнітної енергії за частотою. 

Розглянемо більш детально основні закономірності 
лінійчатих спектрів на прикладі спектру атомарного водню. 

1.1. Серіальні закономірності у спектрі атомарного водню 

Для спостереження спектра атомарного водню в 
лабораторних умовах, як правило, використовується 
електричний розряд у вакуумній трубці, що заповнена парою 
водню під невеликим тиском (510 мм.рт.ст.). Величина 
змінної електричної напруги підбирається такою, щоб 
більшість молекул водню при протіканні електричного струму 
була дисоційована. 

Положення окремої спектральної лінії  прийнято 
характеризувати хвильовим числом 


 1

       (1) 

 - довжина хвилі, виражена у сантиметрах. Тому розмірність 
хвильового числа []=см-1. 

Дослід показує, що у видимій частині спектра 
атомарного водню спостерігається чотири яскравих лінії. У 
спектральному положенні цих ліній існує досить проста 
закономірність: 

...5,4,3);
1

2

1
(

22
 n

n
R    (2) 

R - спектроскопічна стала, яка називається сталою Рідберга: 

R = 109677,58 cм-1    (3) 

Для кожної лінії характерним є своє значення n. 
Сукупність ліній, у спектральному положенні яких існує певна 
закономірність, утворює спектральну серію. Вперше лінії у 
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видимій частині спектра атомарного водню спостерігалися 
Бальмером ще у 1885 р. і тому сукупність (2) отримала назву 
серії Бальмера. У таблиці 1 наведено довжини хвиль перших 
шести ліній цієї серії. Як видно, вже п’ята лінія потрапляє до 
ультрафіолетової частини спектра і тому оком не 
сприймається. Загалом же експериментально вдалось 
спостерігати 37 ліній цієї серії (у спектрі сонячної 
хромосфери). 

 
 

Таблиця 1. Довжини хвиль деяких ліній серії Бальмера у 
спектрі атомарного водню 

 
лінія n , нм 
Н 3 656,271 
Н 4 486,136 
Н 5 434,043 
Н 6 410,174 
 7 397,008 
 8 388,906 

 
 
У подальших спектральних дослідженнях атомарного 

водню було зареєстровано й інші спектральні серії. Так, в 
ультрафіолетовій частині спектра спостерігається серія 
Лаймана: 

,...3,2);
1

1

1
(

22
 n

n
R    (4) 

У діапазоні інфрачервоних довжин хвиль існують ще три 
серії:  
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Серія Пашена: ,...5,4);
1

3

1
(

22
 n

n
R   (5) 

Серія Брекета: ,...6,5);
1

4

1
(

22
 n

n
R   (6) 

Серія Пфунда: ,...7,6);
1

5

1
(

22
 n

n
R   (7) 

Узагальнюючи розглянуті серіальні закономірності, можна 
записати формулу, яка описує усі можливі спектральні серії 
водню: 

);
11

(
22 nm

R      (8) 

де m = 1 відповідає серії Лаймана, m = 2 - серії Бальмера, тощо. 
Важливо, що при кожному значенні m число n починається з 
n0=m+1. Розкриваючи дужки у формулі (8) та позначаючи 

22
)(;)(

n

R
nT

m

R
mT     (9) 

маємо 

)()( nTmT      (10) 

Таким чином, сукупність хвильових чисел спектральних 
ліній атомарного водню може бути отримана шляхом 
попарних комбінацій значень деякої функції T(k), аргументом 
якої є цілі числа. Це твердження складає суть комбінаційного 
принципу Рітца. Значення, які приймає функція T(k), 
називаються спектральними термами. Таким чином, 
хвильове число будь-якої лінії завжди є різницею двох термів. 
З комбінаційного принципу випливає, що різниця хвильових 
чисел двох будь-яких ліній однієї серії завжди дорівнює 
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хвильовому числу лінії деякої іншої серії. Нехай, наприклад, 
23 та 24 - хвильові числа двох ліній серії Бальмера: 

)4()2(

)3()2(

24

23

TT

TT








 

Тоді 24 - 23 = T(3) - Т(4) = 34 - хвильове число першої лінії 
серії Пашена. 

Важливо відзначити, що комбінаційний принцип 
справедливий не тільки для спектра водню, а й для лінійчатих 
спектрів атомів інших хімічних елементів. Взагалі, на початку 
ХХ сторіччя було накопичено великий експериментальний 
матеріал щодо закономірностей лінійчатих спектрів багатьох 
елементів періодичної таблиці Д.І.Менделєєва. Але класична 
фізика виявилась безсилою пояснити не тільки серіальні 
закономірності у спектрі навіть найпростішої системи - атома 
водню, але і саме існування стійких атомів. Перша спроба 
кількісного опису атома водню з точки зору іншого підходу, 
побудованого на квантових уявленнях, належить Н.Бору (1913 
р.). 

 

1.2. Застосування теорії Бора для опису атома водню 

 
Для пояснення стійкості планетарної моделі атома Н.Бор 

запропонував два постулати: 
1. В атомах існують стаціонарні електронні орбіти, 

рухаючись по яким електрон не випромінює 
електромагнітні хвилі. Кожній стаціонарній орбіті 
відповідає певний стаціонарний стан атома з деякою 
енергією Wп. На таких орбітах момент імпульсу електрона 
повинен дорівнювати цілому числу сталих Планка: 

3,2,1,  nnmVr      (11) 
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n - номер орбіти (стану), V - швидкість електрона, r - радіус 
орбіти, m - маса електрона, е - заряд електрона,  - стала 
Планка. 

2. Випромінювання чи поглинання атомом електромагнітної 
хвилі відбувається у вигляді кванту енергії   при 
переході електрону з однієї стаціонарної орбіти на іншу 
(тобто, з одного стаціонарного стану в інший). Енергія 
кванту   визначається різницею енергій початкового 
(Wn) та кінцевого (Wm) стаціонарних станів: 

WW mn      (12) 

Застосуємо постулати Бора для опису спектра атома 
водню. Будемо вважати, що електрон рівномірно обертається 
навколо ядра по коловій орбіті радіусом r. На електрон діє 
тільки кулонівська сила з боку протона і тому рівняння ІІ 
закону Ньютона для рівномірного обертального руху має 
вигляд: 

2

22

r

e

r

V
m       (13) 

(кулонівська сила записана у системі СГСЕ). 
Ця орбіта повинна задовольняти І постулату Бора, тобто для 
неї повинна виконуватися умова (11). Виключаючи з рівнянь 
(11) та (13) швидкість V, отримаємо вираз для радіусів 
дозволених орбіт: 

2

22

me

n
rn


      (14) 

Повна механічна енергія електрона складається з кінетичної 
енергії обертального руху навколо ядра та  потенціальної 
енергії електричної взаємодії з ядром: 
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r

emV
W

22

2
     (15) 

Враховуючи співвідношення (13), ця енергія дорівнює: 

r

e

r

e

r

e
W

22

222
     (16) 

Далі підставимо отримане раніше значення радіусів 
дозволених електронних орбіт (14) у вираз для повної енергії 
(16): 

22

4 1

2 n

me
W 


    (17) 

Ми отримали важливу формулу, яка показує, що повна енергія  
електрона у атомі водню приймає лише дискретні значення. 
Згідно ІІ постулату Бора, частоти спектральних ліній, які 
випромінює атом, визначаються формулою: 

)
11

(
2 222

4

nm

me
WW mn 


   (18) 

Оскільки хвильове число дорівнює  = 1/ = /2c (с - 
швидкість світла у вакуумі), то формулу (18) можна записати у 
вигляді 

)
11

(
4 223

4

nmc

me



     (19) 

c

me
R

3

4

4 
      (20) 

Розрахунок показує, що відмінність між емпіричним 
значенням сталої Рідберга (3) та розрахованим за формулою 
(20) не перевищує 0,05% ! На Рис. 1 наведено схему 
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електронних переходів між різними енергетичними рівнями 
(19), яка показує основні спектральні серії атомарного водню.  
Таким чином, теорія Бора блискуче описала серіальні 
закономірності у спектрі атома водню. На жаль, атом водню 
виявився єдиним, для якого теорія Бора дає такі гарні 
результати. При спробі її застосування вже до атому гелію не 
вдалось отримати навіть якісного збігу з експериментом. 
Подальші дослідження показали, що вірна ідея про існування у 
атомів дискретних енергетичних рівнів потребує зовсім іншого 
математичного апарату, який пізніше (1926 - 1927 роки) був 
розвинений у квантовій механіці. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Рис. 1 
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1.3. Квантово-механічний опис руху електрона в атомі 
водню 

 
Згідно з принципами квантової механіки стан електрона в 

атомі водню описується хвильовою функцією (r), яка є 
розв’язком стаціонарного рівняння Шредінгера 

0)()(
2

)(
2

2
 r

r

e
E

m
r 


   (21) 

де Е - енергія електрона, r - відстань електрона від ядра. 
Повний послідовний розв’язок рівняння (21) наведено у 
підручниках з атомної фізики (див., наприклад, [2] - §59, [3]), 
тому вкажемо лише його основні етапи: 
1. Положення електрона у просторі задається у сферичній 

системі координат, де змінними є радіальна відстань r , 
полярний кут , та азимутальний кут . Тоді,  =  (r,,). 

2. Хвильову функцію представляють у вигляді добутку двох 
функцій, одна з яких R(r) залежить тільки від радіальної 
відстані r, а друга Y(,) - тільки від кутів , : 

),()(),,(  YrRr     (22) 

3. Оператор Лапласа у рівнянні (21) записують у сферичній 
системі координат. Підстановка функції (22) у рівняння (21) 
(з урахуванням рівняння на відшукання власних функцій 
оператора квадрата моменту імпульсу) призводить до того, 
що рівняння (21) розділяється на два рівняння. Одне з них 
описує тільки радіальну R(r) складову хвильової функції, а 
друге - тільки кутову складову Y(,). Зокрема, рівняння для 
радіальної складової має вигляд: 
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  (23) 

де l = 0,1,2,... -  орбітальне квантове число. 
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4. Для розв’язку цього рівняння хвильову функцію шукають у 
вигляді 

r

r
feR

0

2 2
),( 






   (24) 

де f() представляють у вигляді степеневого ряду 

 
k

lk
kaf )(     (25) 

Підстановка функції (24) у рівняння (23) після необхідних 
перетворень дозволяє визначити можливі значення енергії 
електрона. Вона дорівнює  

22
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me
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    (26) 

n - головне квантове число.  
Формула (26) повністю збігається з формулою (17), отриманою 
за допомогою теорії Бора. Як вже відзначалося, атом водню є 
единим об’єктом, для якого квантово-механічний розв’язок 
задачі про рух електрона у полі ядра повністю збігається з 
розв’язком, отриманим за теорією Бора. 
Взагалі, стан електрона в атомі водню характеризується 
чотирма квантовими числами : 
n - головне квантове число, визначає енергію електрона (17), 

n=l+1, l+2, ...; 
l - орбітальне квантове число, визначає значення квадрата 

моменту імпульсу електрона L2=l(l+1)  2, l=0,1,2,...; 
ml - магнітне квантове число, визначає проекцію моменту 

імпульсу на координатну вісь OZ Lz=mz  , mz=-l, -l+1, ..., 0, 
l+1,..., +l; 

ms - спінове квантове число, визначає проекцію спіну на 
координатну вісь OZ sz= ms  ; ms= -1/2, +1/2. 
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При переході електрона з одного квантового стану 
(n1,l1,ml1,ms1) у інший квантовий стан (n2,l2,ml2,ms2) може 
відбуватися випромінення фотона. Для цього необхідно, щоб 
зміна квантових чисел електрона задовольняла певним 
правилам, які називаються правилами відбору. Для найбільш 
інтенсивних дипольних переходів ці правила дозволяють 
існування тільки таких переходів, при яких: 
- зміна орбітального квантового числа l = -1,+1; 
- зміна магнітного квантового числа ml = -1,0,+1. 

Практичне застосування лінійчатих спектрів базується 
на тому факті, що кожний хімічний елемент має свій 
характерний набір довжин хвиль спектральних ліній. Тому 
лінійчастий спектр фактично являється "визитівкою" елемента, 
за якою завжди можна встановити його присутність у тій чи 
іншій речовині. На цій властивості лінійчатих спектрів 
побудований метод оптичного спектрального аналізу. 

Якісний спектральний аналіз дозволяє виявити 
присутність того чи іншого елемента у речовині. Для цього 
використовують каталог лінійчатих спектрів, у якому для 
кожного хімічного елемента вказано набір його характерних 
спектральних ліній. При виконанні аналізу досліджувана 
речовина розміщується у розрядній трубці, яку відкачано до 
високого вакууму, та випаровується за рахунок інтенсивного 
нагрівання. Лінійчатий спектр такої пари являє собою 
сукупність лінійчатих спектрів атомів окремих хімічних 
елементів, які входять до складу зразка. Порівнюючи цей 
спектр з спектрами окремих елементів, виділяють групи ліній, 
які належать тим чи іншим хімічним елементам. Чутливість 
спектрального аналізу дуже висока - він дозволяє виявити 
присутність елемента, маса якого складає 10-7 - 10-8 г. 

За допомогою спектрального аналізу було відкрито такі 
хімічні елементи, як рубідій, цезій, талій, індій, галій. Цікаво, 
що гелій вперше було відкрито на Сонці за його оптичним 
спектром, а вже потім цей елемент виділили на Землі. 
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Кількісний спектральний аналіз дозволяє визначати 
концентрацію того чи іншого елемента у досліджуваному 
зразку. Для цього порівнюють інтенсивність спектральних 
ліній еталона (100% концентрація) та даного зразка. 

Метод спектрального аналізу дуже широко 
використовується у геології, металургії, електронній 
промисловості тощо. 

 

2. Виконання роботи 

2.1. Експериментальна установка 
 

Установка складається з блока випромінювача і 
пристрою вимірювального, які встановлені в штативах на 
оптичній лаві. В блоці випромінювача встановлені воднева 
лампа і джерело її живлення (високої напруги, частотою 
близько 30 кГц), яке дозволяє запалювати лампу і регулювати 
яскравість її свічення (ручка регулювання яскравості лампи 
розташована на бічній стінці металічного кожуха блока 
випромінювача). Як вимірювальний пристрій 
використовується малогабаритний універсальний 
монохроматор МУМ-1. Диспергуючим елементом 
монохроматора МУМ-1 є дифракційна гратка. Принцип 
роботи спектральних приладів на основі дифракційної ґратки 
докладно розглянуто в оптичному лабораторному практикумі. 
Спектр випромінення спостерігається візуально в окуляр 
зорової труби, розміщеної на вихідній щілині монохроматора. 
Довжина хвилі спостережуваної лінії визначається за 
каліброваною в довжинах хвиль шкалою барабана 
мікрометричного гвинта, яким обертається дифракційна гратка 
монохроматора. Для калібрування шкали барабана 
монохроматора МУМ-1 в довжинах хвиль використовується 
джерело світла з відомим лінійчатим спектром 
випромінювання. В даній роботі за таке джерело 

61



62 
 
використовується неонова лампа тліючого розряду, 
встановлена в штатив. При калібруванні штатив з неоновою 
лампою розміщують перед вхідною щілиною монохроматора 
на місце розташування блока випромінювача. 
 

2.2. Хід роботи та обробка результатів 
 

У роботі пропонується дослідити спектральні лінії серії 
Бальмера, визначивши хвильове число кожної з перших 
чотирьох ліній (див. табл. 1). Далі за цими даними необхідно 
розрахувати значення сталої Рідберга та порівняти його з 
табличним значенням. 
2.1. На першому етапі роботи необхідно виконати 

градуювання монохроматора МУМ-1 за відомим 
спектром випромінювання атомів неону. Для цього 
штатив з неоновою лампою розташовується на оптичній 
лаві перед вхідною щілиною МУМ-1 і мережевий кабель 
живлення лампи приєднується до мережі 220 В. 
Градуювання виконується у такій послідовності: 

2.1.1.  Встановити барабан мікрометричного гвинта МУМ-1 на 
позначці "25мм", що відповідає червоній частині 
спектру. 

2.1.2. Витягнути з МУМ-1 вихідну щілину і обертаючи 
барабан мікрометричного гвинта, продивитися весь 
спектр неону. Довжини хвиль деяких яскравих ліній в 
спектрі неону наведено в таблиці 2. 

2.1.3. Розмістити вихідну щілину у МУМ-1 і обертаючи 
мікрометричний гвинт у бік зменшення поділок, 
спостерігати в окуляр зорової труби лінії спектра неону. 
За поділками барабану мікрометричного гвинта 
визначити положення ліній спектра неону. Для 
спрощення ідентифікації довжин хвиль 
спостережуваних ліній спектра неону за даними 
таблиці 2, пропонується за реперні використовувати 
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найбільш яскраві лінії в спектрі неону - яскраво-червоні 
(№6, №7) та жовту (№20). Виміри проводити з 
точністю, не меншою за 0,5 поділки барабану 
мікрометричного гвинта.  

2.1.4. За даними таблиці 2 та отриманими результатами 
побудувати градуювальний графік приладу λ=f(k), де k- 
кількість поділок за барабаном мікрометричного гвинта 
монохроматора для кожної спектральної лінії неону. 
Для монохроматора з дифракційною граткою як 
диспергуючим елементом залежність λ=f(k) повинна 
бути лінійною. 

2.2.  На наступному етапі роботи необхідно визначити за 
барабаном мікрометричного гвинта монохроматора 
МУМ-1 положення 4-х видимих оком ліній серії 
Бальмера в спектрі атомів водню. Для цього 
встановити на оптичній лаві перед вхідною щілиною 
монохроматора замість неонової лампи блок 
випромінювача. Після цього приєднати блок 
випромінювача за допомогою мереженого кабелю до 
мережі 220 В і подати на водневу лампу напругу 
живлення за допомогою вимикача, розташованого на 
бічній стінці металічного кожуха блока випромінювача. 
Обертаючи ручку регулювання яскравості лампи, 
досягти потрібного рівня яскравості світіння лампи. 
При спостереженні спектра водневої лампи слід 
пам’ятати, що частина молекул водню недисоційована і 
випромінює молекулярні смуги, які накладаються на 
лінійчатий спектр атомарного водню. 

2.2.1.  Пошук ліній серії Бальмера слід починати з найбільш 
інтенсивної червоної лінії Н. Зареєструвавши лінію 
Н, записати її положення за показом барабана 
мікрометричного гвинта монохроматора. 

2.2.2.  Обертаючи барабан монохроматора і рухаючись у 
короткохвильову частину спектра, зареєструвати і 
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визначити положення зелено-блакитної лінії Н. У 
проміжку між лініями Н та Н спостерігається декілька 
червоно-жовтих та зелених молекулярних смуг малої 
інтенсивності. 

2.2.3.  Наступною повинна реєструватися синя лінія Н, перед 
якою можна спостерігати слабкі молекулярні смуги 
синього кольору. 

2.2.4.  Останньою при вибраному напрямку обертання 
барабана монохроматора реєструється фіолетова лінія 
Н. Під час її пошуку необхідно бути максимально 
уважним, оскільки цю лінію вдається спостерігати не 
завжди. 

2.3.  Для кожної з зареєстрованих ліній розрахувати за 
формулою (2) значення сталої Рідберга. Знайти середнє 
значення цієї величини та порівняти його з величиною 
(3). 

2.4.  Оцінити абсолютну та відносну похибку визначення 
сталої Рідберга. 
 

Таблиця 2. Довжини хвиль деяких яскравих ліній в спектрі 
атомів неону 

 
Окрас 
спектральної лінії 
(візуальна оцінка) 

Відносна 
яскравість 
(візуальна 
оцінка) 

Довжина 
хвилі , нм 

Кількість 
поділок за 
барабаном 
мікрометрич
ного гвинта 

1.  Червона 1 671,70  
2.  3 667,83  
3.  5 659,89  
4.  5 653,29  
5.  5 650,65  
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Окрас 
спектральної лінії 
(візуальна оцінка) 

Відносна 
яскравість 
(візуальна 
оцінка) 

Довжина 
хвилі , нм 

Кількість 
поділок за 
барабаном 
мікрометрич
ного гвинта 

6.  Яскраво- червона 10 640,22 1)  
7.  10 638,30  
8.  5 633,44  
9.  2 630,48  
10.  8 626,65  
11.  3 621,73  
12.  5 616,36  
13.  Червоно-

жовтогаряча 
6 614,31 1)  

14.  3 609,62  
15.  4 607,43  
16.  2 603,00  
17.  Жовтогаряча 2 597,55  
18.  3 594,48 1)  
19.  Жовта 4 588,19  
20.  10 585,251)  
21.  3 576,44  
22.  Зелена 8 540,06  
23.  5 534,11 1)  
24.  5 533,08  
25.  3 503,13 1)  

 
1) Лінії спектру, які пропонується використовувати для 
побудови градуювального графіка монохроматора. 
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Контрольні запитання 

1. Які основні спектральні серії спостерігаються у спектрі 
атомарного водню ? 

2. У чому полягає суть комбінаційного принципу Рітца ? 
3. Якій умові задовольняють дозволені електронні орбіти 

у теорії Бора ? 
4. Який вигляд має рівняння Шредінгера для електрона у 

полі нерухомого протона? 
5. Які основні квантові числа описують стан електрона у 

атомі водню? 
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Лабораторна робота № 5 
ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗОНАНСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

АТОМА МЕТОДОМ ФРАНКА І ГЕРЦА 

 
 

Мета роботи: ознайомитись з методикою визначення 
потенціалів збудження атомів електронним ударом та 
визначити резонансний потенціал атомів криптону 
Прилади: експериментальна установка ФПК-02 

 
1. Теоретичні відомості 

 
Згідно з класичною (планетарною) моделлю, 

сформульованою Резерфордом, атом являє собою 
електронейтральну систему, в центрі якої знаходиться 
компактне масивне позитивно заряджене ядро, навколо якого 
по колових траєкторіях рухаються негативно заряджені 
електрони. Проте,  в рамках класичної фізики описаний 
Резерфордом атом не може бути стабільною системою 
внаслідок неперервної втрати енергії електронами на 
випромінювання (рух електрона по колу відбувається з 
доцентровим прискоренням). Спроба вирішення цієї проблеми 
була здійснена в 1913 р. Нільсом Бором шляхом введення 
припущень, які, однак, суперечать уявленням класичної 
фізики. Для пояснення стабільності атомів та лінійчатої 
структури спектрів випромінення атомарних газів Бор 
постулював припущення щодо існування в атомі дискретних 
стаціонарних орбіт, по яким електрони рухаються без втрат 
енергії. Поглинання або випромінювання енергії відбувається 
тільки при переході електронів з однієї дозволеної орбіти на 
іншу. 

Однак постулати Бора стали лише перехідним етапом 
на шляху до становлення нової фізичної теорії, яка дозволяє 
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коректно описувати фізичні явища мікросвіту - квантової 
механіки. В основі квантово-механічного підходу до опису 
фізичних явищ за участю мікроскопічних об’єктів (електронів, 
атомів тощо) лежить твердження про принципову 
неможливість одночасного точного (без дисперсії) 
визначення координат та проекцій імпульсу 
мікрочастинки. Це твердження отримало назву принципу 
невизначеності Гайзенберга. В квантовій механіці стан 
мікрочастинки описується так званою хвильовою функцією 
Ψ(r), яка дозволяє визначити лише густину імовірності  
(імовірність знаходження в одиниці об’єму)  ρ(r)=|Ψ(r)|2  для 
тієї чи іншої точки простору. В найпростішому випадку руху 
мікрочастинки з масою спокою m в полі з стаціонарним 
потенціалом U(r) хвильова функція є розв’язком рівняння 
Шрьодінгера: 

)()(ˆ rErH nnn


      (1) 
в якому оператор 

)(
2

2
rU

m
H


     (2) 

отримав назву оператора Гамільтона, а величина En визначає 
енергію мікрочастинки в одному із стаціонарних станів (індекс 
n є квантовим числом, яке вводиться для позначення стану). 
Таким чином,  квантово-механічний підхід, взагалі кажучи, 
позбавляє змісту поняття «траєкторія мікрочастинки» в 
класичному розумінні. Як наслідок, некоректно стверджувати, 
що електрон в атомі рухається по певній замкненій орбіті 
навколо ядра. Натомість зручно оперувати поняттям 
електронної хмарини  -  від’ємно зарядженої хмаринки, 
густина якої пропорційна квадрату модуля хвильової функції у 
відповідній точці атома. 

Послідовний квантово-механічний розгляд задачі про 
просторово-обмежений рух мікрочастинки призводить до 
надзвичайно важливого висновку щодо можливих значень 
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енергії мікрочастинки – енергія квантується,  може набувати 
лише певних дискретних значень En.  Проте ситуація 
ускладнюється завдяки факту, що точний розрахунок 
можливих значень енергії стаціонарних станів атома En  легко 
виконати лише для найпростіших атомів, зокрема,  для атома 
водню (див. лабораторну роботу № 4). В той же час 
дискретність атомних рівнів енергії підтверджується багатьма 
дослідами. Однією з яскравих і характерних ілюстрацій 
дискретності енергетичного спектру атома є явище 
резонансного поглинання кінетичної енергії електрона при 
його зіткненні з атомом. Перші досліди по вивченню даного 
явища були виконані Д. Франком та Г. Герцем у 1913 році і 
стали експериментальним підґрунтям квантової механіки. 
Було встановлено, що вимірювання потенціалів збудження 
атомів електронним ударом дозволяє визначити як різниці 
енергій між зайнятим і вільними енергетичними рівнями в 
атомі, так і енергії іонізації атома (енергія, що необхідна для 
відриву електронів від атома). 

Принципова схема експериментальної установки для 
дослідження збудження атомів газу електронним ударом 
наведена на Рис. 1. Основною частиною установки є скляна 
трубка, заповнена розрідженим атомарним газом. Тиск газу в 
трубці вибирається настільки малим, щоб довжина вільного 
пробігу електрона була порядку розмірів трубки. Всередині 
трубки розміщені катод К, сітка С та анод А. Катод 
підігрівається ниткою розжарювання, під’єднаною до джерела 
напруги Uн, внаслідок чого відбувається термоелектронна 
емісія електронів з катода. Поруч з катодом розташована сітка 
С (сітка складається з двох з’єднаних між собою комірчастих 
провідників). На сітку відносно катода подається 
прискорююча напруга Ucк, величину якої можна плавно 
змінювати за допомогою потенціометра П і контролювати за 
вольтметром V. Анод А розташований дуже близько до правої 
частини сітки. Між анодом і сіткою прикладається невелика 
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затримуюча напруга (Uас≈0,2-0,5 В), яка перешкоджає рухові 
електронів до анода. В коло анода А ввімкнено міліамперметр, 
який дозволяє вимірювати струм електронів, що рухаються від 
правої частини сітки С до анода А. 

Рис. 1 
 

Розглянемо детальніше процеси, які будуть відбуватися 
в трубці. Прискорені напругою Ucк електрони потрапляють в 
ізольований від електричного поля проміжок між лівою і 
правою частинами сітки. Саме в цій області в основному і 
відбуваються зіткнення електронів з атомами газу, оскільки 
відстань між катодом і лівою частиною сітки вибирається 
набагато меншою за відстань між лівою і правою частинами 
сітки. Можливість для електронів, перетнувши праву частину 
сітки, подолати затримуючу напругу Uас і потрапити на анод 
визначається втратами енергії на зіткнення. Ті електрони, які 
майже повністю втрачають свою енергію під час зіткнень з 
атомами газу, не в змозі подолати затримуючу напругу Uас. 
Вони не дають внеску в загальний струм аноду Iа. Як показали 
досліди Франка і Герца, виконані на установці такого типу 
(трубка була заповнена парами ртуті), струм анода Iа 
немонотонно залежить від величини прискорюючої напруги 
Ucк (Рис. 2). Така залежність свідчить про те, що втрати енергії 
електронами під час зіткнень з атомами газу будуть залежати 
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від величини напруги Ucк. Дійсно, в силу відомого з курсу 
електрики співвідношення: 

скeUW  ,      (3) 
( e заряд електрона) величина Ucк буде визначати кінетичну 
енергію W електронів, які перетинають ліву частину сітки С. 
Однак характер зіткнення суттєво залежить від енергії W таких 
електронів. Якщо ця енергія є недостатньою для переходу 
атомарного електрона на найближчий незаповнений 
енергетичний рівень, стан атома не змінюється, і електрон, що 
налітає, лише зазнає пружного розсіювання (змінюється 
напрямок його руху, а енергія зберігається). При таких 
зіткненнях величина струму анода Iа буде монотонно 
збільшуватись зі зростанням Ucк, подібно до того, як це 
відбувається у вакуумному діоді (див. початкову ділянку 
залежності Iа(Ucк) на Рис. 2). 
 

Рис. 2 
 

Зовсім по-іншому відбувається процес розсіювання 
електрона при досягненні певного значення Ucк, для якого 
енергія електрона W стає достатньою для „збудження” атома, 
тобто, дорівнює різниці енергій нижнього та одного із верхніх 
(незаповнених) енергетичних рівнів. Відповідне значення Ucк 
називають потенціалом збудження атома. При досягненні 
такої енергії зіткнення електронів з атомами стають 
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непружними і  супроводжуються майже повною втратою 
електронами кінетичної енергії. В результаті непружних 
зіткнень електрони не в змозі подолати затримуючий 
потенціал Uас. Як наслідок, при досягненні потенціалу 
збудження Ucк струм Iа різко зменшується. Перший потенціал 
збудження атома називають резонансним потенціалом. Він 
дорівнює різниці енергій (вираженій в електрон-вольтах 
(еВ)) нижнього та найближчого незаповненого енергетичних 
рівнів атома. Для випадку парів ртуті перший (резонансний) 
потенціал збудження дорівнює Ucк ≈4,9 В (див. Рис. 2). При 
подальшому збільшенні напруги Ucк анодний стум Iа знову 
починає зростати, оскільки електрони, які зазнали непружних 
зіткнень з атомами газу, встигають набути енергії, достатньої 
для подолання затримуючої напруги Uас. 

Наступне зменшення струму Iа відбувається в той 
момент, коли частина електронів зазнає двох непружних 
зіткнень з двома атомами газу на шляху між лівою та правою 
частинами сітки С: перший раз на середині шляху, другий - на 
кінці шляху. На кривій (Рис. 2) для парів ртуті друге менш 
різке зменшення стуму спостерігається для потенціалу 
збудження Ucк=9,8 В. Таким чином, неважко зрозуміти, що на 
кривій залежності анодного струму Iа від напруги Ucк повинні 
спостерігатися ряд максимумів та мінімумів, які відстоять 
один від одного на однакових відстанях ΔUcк, що дорівнюють 
резонансному потенціалу атомів газу в трубці (Рис. 2). При 
більш ретельній постановці досліду можна також побачити 
тонку структуру кривої спаду струму, яка містить ряд 
мінімумів, що відповідають збудженню інших рівнів та 
іонізації атомів газу. Однак для цього потрібно проводити 
досліди з лампами спеціальної, більш складної конструкції. 
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2. Виконання роботи 
 

2.1. Експериментальна установка 
 

 Блок-схема установки ФПК-02 для визначення 
резонансного потенціалу методом Франка і Герца наведено на 
Рис. 3. 

 
Рис. 3. Блок-схема експериментальної установки. 

 
Установка складається з трьох модулів: 
- скляна трубка з електродами, за яку використовується 

стандартна манометрична лампа ПМИ-2, заповнена 
криптоном при низькому тиску (блок 1 на Рис. 3); лампа 
ПМИ-2 вміщена в захисний металевий кожух, закріплений 
на штативі; 

- пристрій вимірювальний (блок 2 на Рис. 3), який генерує всі 
електричні напруги, необхідні для роботи манометричної 
лампи ПМИ-2 (прискорюючу напругу Ucк, напругу 
розжарення лампи Uн та затримуючу напругу Uас). Він за 
величиною анодного струму  Iа  формує маркер 
манометричної напруги для відображення на екрані 
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осцилографа. На передній панелі пристрою вимірювального 
знаходяться регулятори переміщення маркера (ручки 
"ГРУБО" і "ТОЧНО" під загальною назвою "МЕТКА") і 
індикатор "В", на якому відображається напруга Ucк в точці 
знаходження маркера; пристрій вимірювальний 
сполучається з манометричною лампою ПМИ-2 за 
допомогою спеціального кабелю (3 на Рис. 3) (контактна 
колодка для приєднання цього кабелю знаходиться на 
задній панелі модуля 2); 

- осцилограф (блок 4 на Рис. 3), на екрані якого 
відображається залежність анодного струму Iа 
манометричної лампи від прискорюючої напруги Ucк 
(типовий вигляд залежності наведено на Рис.2) та маркер 
напруги, за положенням якого можна визначити значення 
напруги Ucк у будь-якій точці на кривій залежності Iа(Ucк); 
вхідний канал вертикального відхилення осцилографа та 
вхід синхронізації осцилографа приєднуються до гнізд 
"ВЫХОД", "СИНХР.ОСЦ." та "ОБЩИЙ" на передній 
панелі пристрою вимірювального 2 за допомогою 
коаксіальних кабелів (5 і 6 на Рис. 3). 

Модулі установки приєднуються до мережі 220 В, 50 Гц за 
допомогою мережених шнурів живлення (7 і 8 на Рис. 3). 

Принцип функціонування експериментальної установки 
полягає в наступному. Напруга Ucк, яка формується 
вимірювальним пристроєм 2, періодично змінюється з часом t 
за лінійним законом Ucк=k·t (k- сталий коефіцієнт) від 0 до 
приблизно 40 В. Синхронізація осцилографа пропорційною до 
Ucк періодичною напругою при одночасній подачі на канал 
вертикального відхилення напруги, пропорційній анодному 
струму Iа манометричної лампи, дозволяє спостерігати на 
екрані осцилографа залежність Iа від Ucк. Додаткова подача на 
канал вертикального відхилення осцилографа маркера напруги 
(імпульсу напруги, час затримки якого пропорційний Ucк) 
дозволяє визначати значення прискорюючої напруги Ucк у 
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відповідній точці залежності Iа(Ucк), тобто, визначати 
резонансний потенціал атома криптона. Напруга Ucк в точці 
розташування маркера відображується на індикаторі "В" 
вимірювального пристрою 2. 

Увага! При визначенні резонансного потенціалу за 
різницею потенціалів Ucк між сіткою та катодом слід бути 
обережним. Так, перший максимум залежності Iа(Ucк) не 
знаходиться при потенціалі, що відповідає резонансному 
потенціалу атомів криптону, завдяки контактній різниці 
потенціалів між сіткою та катодом. Однак контактна різниця 
потенціалів зміщує всі максимуми однаково, так що відстань 
між ними не змінюється. 
 

2.2. Хід роботи та обробка результатів 
 
1. Приєднати пристрій вимірювальний та осцилограф до 

мережі 220 В за допомогою шнурів 7 і 8 (вимикачі 
живлення обох модулів повинні знаходитись в 
положенні вимкнено). 

2. Встановити ручку часової розгортки осцилографа в 

положення 
поділка

мс
5 , а ручку атенюатора каналу 

вертикального відхилення - в положення
см

в
5,0 . 

3. Увімкнути осцилограф. Регуляторами   встановити 

розгортку в центрі екрану. 
4. Увімкнути вимірювальний пристрій. Витримати 

установку увімкнутою  протягом 10 хвилин для 
досягнення робочого режиму. 

5. Обертаючи ручку рівня синхронізації осцилографа, 
досягти стійкої картини на екрані осцилографу. 

6. Замалювати вид кривої Iа(Ucк), що спостерігається на 
екрані осцилографа. 
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7. Переміщуючи маркер напруги ручками "ГРУБО" і 
"ТОЧНО" так, щоб лівий край маркеру збігався з 
характерною точкою на кривій залежності Iа(Ucк), 
провести вимірювання Ucк для першого та другого 
максимумів. Вимірювання провести не менше 3 разів. 
Результати вимірювання занести до таблиці 1. 
 
Таблиця 1 

№  Ucк (1 макс.) Ucк (2 макс.) ΔUcк= Ucк(2 макс.)- Ucк (1 
макс.) 

    
8. Обчислити середні значення Ucк для кожного з 

максимумів та розрахувати резонансний потенціал 
атома криптона. Оцінити похибку вимірювання. 

9. Після проведення вимірювань вимкнути пристрій 
вимірювальний та осцилограф. 

 
Контрольні запитання: 

 
1. Яким рівнянням описується рух електрона в атомі? 
2. Який фізичний зміст має  хвильова функція електрона? 
3. Поясніть, яким ділянкам кривої на Рис. 2 відповідають 

пружні та непружні зіткнення електронів з атомами. 
4. Що таке резонансний потенціал? 
5. Навіщо на анод лампи подається затримуюча напруга 

Uас? 
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Лабораторна робота №6 
ДОСЛІДЖЕННЯ  ПРОЦЕСУ ОСЛАБЛЕННЯ  -

ПРОМЕНІВ ПРИ ПРОХОДЖЕННІ ЧЕРЕЗ РЕЧОВИНУ 

Мета роботи: ознайомитись з основними механізмами 
походження та процесами взаємодії -випромінення з атомами, 
а також методами реєстрації -променів 

Прилади: джерело -квантів, лічильник Гайгера-Мюллера 
та система підсилення і рахування імпульсів, набір поглиначів 

 

1. Теоретичні відомості 

1.1. Походження -випромінення 

 
Гамма-випроміненням називають електромагнітне вип-

ромінення, яке виникає при переході атомних ядер із збудже-
них у більш низькі енергетичні стани. При випромінюванні -
квантів числа протонів і нейтронів у ядрі не змінюються. 
Спектр -випромінення завжди дискретний, тому що дискрет-
ними є енергетичні рівні самого ядра. Енергія -квантів, які ви-
промінюються ядрами,  лежить  звичайно у межах 10 кеВ  h 
 5 МеВ  (10-8см 210-11см). 

Перехід ядра із збудженого стану у нормальний при -
випромінюванні може бути однократним і каскадним. В остан-
ньому випадку ядро послідовно випромінює декілька -квантів 
різних енергій.  

Ізольований вільний нуклон випромінювати -квант не 
може, бо інакше було б порушено одночасне виконання 
законів збереження енергії та імпульсу. Навпаки, у ядрі процес 
випромінювання відбуватися може, оскільки -квант має 
можливість обмінюватися імпульсом з іншими нуклонами 
ядра. 
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Збуджені ядра виникають при -розпаді у тих випадках, 
коли розпад материнського ядра в основний стан дочірнього 
ядра заборонений. У цьому випадку дочірнє ядро може 
утворитися як у нижньому збудженому, так і у одному з 
верхніх збуджених станів. Далі відбувається каскадний процес 
переходів між збудженими станами дочірнього ядра (якщо такі 
переходи дозволені). При цих переходах і відбувається 
випромінювання - квантів. 

Збуджені ядра, здатні випромінювати -кванти, можуть 
також виникати внаслідок -розпаду, захоплення нейтронів, а 
також кулонівського збудження ядер при співударах  з 
зарядженими частинками у різних ядерних реакціях. 

Збуджене ядро може перейти у основний стан і шляхом 
безпосередньої передачі енергії одному з електронів атомних 
оболонок (K-, L-, M-електрону, тощо). Цей процес, який 
конкурує з випромінюванням -квантів, називається 
внутрішньою конверсією. Зрозуміло, що електрони 
внутрішньої конверсії моноенергетичні, бо Ее = Е - Езв, де Е- 
енергія електрона конверсії., а Езв- енергія зв'язку цього 
електрона у атомі. 

Внутрішня конверсія супроводжується рентгенівським 
випромінюванням, а також викидом Оже-електронів. Обидва 
ці процеси, як відомо, відбуваються при наявності вакансій у 
глибоких електронних оболонках.  

1.2. Коефіцієнт ослаблення - променів у речовині 

 
Досліди показують, що при проходженні -квантів крізь 

неактивну речовину інтенсивність потоку зменшується. Для 
вузького моноенергетичного потоку -квантів можна вважати, 
що зменшення кількості -квантів (-dN) у потоці, який 
пройшов через шар речовини товщиною (dx), пропорційно 
кількості актів взаємодії -квантів з електронами та ядрами. У 
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свою чергу, кількість актів взаємодії пропорційна кількості 
квантів у потоці  (N)  та  товщині  шару  (dx):  NdxdN ~ ,    
або   

dN N dx       (1а)  
 
Коефіцієнт пропорційності  визначається властивостями 

речовини, в якій розповсюджується потік - квантів, і 
називається лінійним  коефіцієнтом ослаблення - променів. 

На відміну від заряджених частинок (електронів, іонів, 
тощо), -кванти при проходженні крізь речовину досить рідко 
співударяються з електронами та атомними ядрами, тому що 
взаємодія -квантів з ними обмежена відстанями, довжини 
яких мають порядок комптонівської довжини хвилі. 
Наприклад, для електрона це c = 10-11 см. Проте, такі 
співудари, як правило, супроводжуються або різкою зміною 
напрямку руху -квантів, або взагалі їх зникненням. Таким 
чином, наведені вище міркування вірні у припущенні, що 
внаслідок одиничного акту взаємодії -кванту з електронами 
чи ядрами такий -квант вибуває з вузького паралельного 
потоку. Рівняння  (1а) можна переписати у вигляді: 

 

  
 

dx

N/dN
                                         (1) 

 
Звідси стає зрозумілим фізичний зміст коефіцієнту ослаблення 
: коефіцієнт ослаблення  визначає відносну зміну кількості 
 -квантів при проходженні потоком у речовині одиниці 
шляху. 

Розмірність [] = (довжина)-1. У ядерній фізиці прийнято 
вимірювати   у обернених сантиметрах: []= (см)-1. 

Очевидно, потік -квантів можна характеризувати не 
тільки кількістю частинок (N), які за одиницю часу 
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перетинають перпендикулярний переріз одиничної площі, а й 
енергією (I), яку -фотони при цьому переносять: I = Nh. Така 
величина (I) називається енергетичною інтенсивністю 
потоку. 

Якщо потік -променів розповсюджується у плоско-
паралельній пластині товщиною (d), яка розташована 
перпендикулярно до вузького моноенергетичного потоку, то 
інтегруванням рівняння (1а) маємо: 

)dexp(NN  0        

)dexp(II  0  

 
де N0 (або I0) - інтенсивність неослабленого потоку -
випромінення; N (або I) - інтенсивність потоку  -променів 
після проходження пластини товщиною (d). 

З рівнянь (2) випливає, що лінійний коефіцієнт 
ослаблення  можна обчислити,  якщо безпосередньо виміряти 
N0 (на шляху -променів від джерела до лічильника немає 
речовини) та N (на шляху розташована пластина товщиною d). 

Крім лінійного коефіцієнта ослаблення  користуються і 
масовим коефіцієнтом ослаблення  

 



m                                              (3) 

де - густина речовини. Таким чином, m  визначає відносне 
ослаблення вузького моноенергетичного потоку -квантів 
одиницею маси. Його розмірність, як випливає з (3), [m] = см2 

г-1. На відміну від , величина m від агрегатного стану не 
залежить. 

Атомний коефіцієнт ослаблення a характеризує 
відносне ослаблення  моноенергетичного потоку -квантів (з 
перерізом 1 см), що припадає на один атом: 

(2) 
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N a
a

A





                           (4) 

де NA- чиcло Авогадро, А- маса одного моля речовини. Як 
випливає з (4), розмірність [a] = см2. За змістом a збігається з 
ефективним перерізом атома. Його можна визначити так: 
нехай на 1 см перерізу потоку -квантів припадає один  -квант 
за секунду, а на одиниці площі деякого шару речовини 
знаходиться лише один атом. Тоді ймовірність взаємодії -
кванта з атомом у одиницю часу, яка веде до вибування -
кванта з паралельного потоку, чисельно дорівнює a. 

1.3. Механізми взаємодії  -квантів з атомами речовини 

 
Основними процесами, внаслідок яких -кванти 

вибувають з паралельного потоку при проходженні через 
речовину, є: фотоефект, ефект Комптона і народження 
електрон-позитронних пар. 

 
1.3.1. Фотоефект 

 
Внутрішнім (або атомним) фотоефектом називається 

такий процес взаємодії атома з -квантом, в результаті якого 
фотон повністю поглинається, а атом викидає електрон з 
певною кінетичною енергією. Очевидно, кінетична енергія 
вилітаючого електрона (фотоелектрона), дорівнює 

 

Eik hW                                          ) 

 
де Еi - енергія іонізації тієї оболонки атома (i = K, L1, L2, L3, M1, 
M2, ...), з якої був вирваний електрон. Розрахунки показують, 
що залежність коефіцієнта ослаблення Ф , зумовленого 
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фотоефектом, від атомного номера речовини Z та енергії -
кванту h має вигляд: 
 

  
27

5

/
Ф

)h(A

Z
~




   (нерелятивістська область h < m0c

2)    (6а)          

  
Ah

Z
~Ф 





5

     (релятивістська область h>> m0c
2)      (6б) 

 
Якісно з'ясуємо причини такої залежності. Очевидно, в 

акті взаємодії фотона з атомом  повинні виконуватися закони 
збереження імпульсу та енергії. Одночасність їх виконання 
вимагає, щоб імпульс поглинутого  -кванта обов'язково 
розподілявся між вилітаючим електроном та утвореним іоном. 
(Саме з цієї причини фотоефект на вільних електронах 
принципово неможливий ). Чим сильніше електрон зв'язаний з 
атомом, тим більша імовірність передачі імпульсу утвореному 
іону, а значить, і більша імовірність самого фотоефекту. Тому 
 зростає при збільшенні  Z - бо зростає енергія зв'язку (Ek, EL1, 
EL2, EL3, EM1,...тощо); Ф зменшується при збільшенні h - при 
цьому електрони атома можуть розглядатись відносно більш 
"вільними". 

 
1.3.2. Ефект Комптона 

 
Ефектом Комптона називається процес взаємодії  -

кванта з вільним електроном, в результаті якого частота 
фотона зменшується і він розсіюється під певним кутом до 
початкового напрямку руху. Важливо, що при розгляді такої 
взаємодії вільними можна вважати і зв'язані електрони, що 
належать атомам, якщо тільки виконується умова  h >> Ei. В 
елементарній теорії ефекту розглядається пружний співудар 
між -квантом з енергією EФ=h, імпульсом 

 
p hn /  (


n - 

орт у напрямку руху фотона) та нерухомим вільним 
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електроном. З законів збереження імпульсу та енергії для 
такого співудару можна отримати величину зміни довжини 
хвилі -випромінення: 

)cos(
c

h

m
 1

0
 

,' - довжини хвиль до і після розсіювання,  - кут 
розсіювання. Параметр c=h/(mc) називається 
комптонівською довжиною хвилі. (Для електрона c = 2,410-

10 см, для  протона c=1,310-13 см). Строгий теоретичний аналіз 
явища дозволив встановити залежність коефіцієнта ослаблення 
-променів, зумовленого ефектом Комптона, від енергії 
фотонів та атомного номера елемента. Як і у випадку 
фотоефекту, можна виділити дві області енергій, де: 
 

)hB(
A

Z
~K 


 (нерелятивістська область h < m0c
2)           (7a) 

 





Ah

Z
~K           (релятивістська область hn >> m0c

2)             (7б) 

 
В - деяка стала. 
 

З формул (7) випливає, що при усіх можливих енергіях -
квантів збільшення величини h супроводжується зменшенням 
коефіцієнта ослаблення К. Лінійний зв'язок між К та Z, 
очевидно, є наслідком того факту, що за умови h >> Ei 
зростання порядкового номера елемента Z просто призводить 
до збільшення кількості електронів, на яких можливе 
розсіювання -квантів. 

Ефект Комптона є одним з основних механізмів, які 
визначають втрати енергії при проходженні - 
випромінювання крізь речовину. Абсолютний переріз ефекту 
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Комптона, а також його співвідношення з перерізами 
фотоефекту і народження пар електрон-позитрон у реальних 
речовинах сильно залежить від порядкового номера Z. 

 
 

1.3.3.  Утворення електронно-позитронних пар 
 
Утворення електронно-позитронної пари - це процес, 

в результаті якого -квант зникає, перетворюючись на пару 
частинок - електрон та позитрон. Цей процес енергетично 
дозволений, якщо енергія -кванта не менша за сумарну 
енергію спокою електрона і позитрона. Оскільки для 
електрона і позитрона енергія спокою E0=m0c

2 = 0.51 MeV, то 
для утворення пари e- + e+ необхідно, щоб  h  2mc2. 
Таким чином, гранична енергія народження пари дорівнює 
1.02 MeV. Як і у випадку ефекту Комптона, необхідність 
одночасного виконання законів збереження енергії та імпульсу 
забороняє можливість народження пари без передачі деякого 
імпульсу сторонньому тілу. 

Таким чином, процес утворення електронно-позитронних 
пар відбувається при взаємодії з атомним ядром чи 
електронами. Імовірність процесу визначається імовірністю 
передачі енергії сторонньому тілу, а остання буде тим 
більшою, чим сильніше поле ядра і чим більше електронів у 
атомі. Звідси, можна якісно зрозуміти таку залежність 
коефіцієнта ослаблення  П, зумовленого процесом   e- + e+ 
:   

)hln(Z
A

~П 


 2                                 (8) 

Кожний з розглянутих вище процесів ослаблення -
променів дає свій незалежний внесок у загальний коефіцієнт 
ослаблення: 
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ПКФ                                      (9) 

 
Співвідношення між окремими доданками у рівнянні (9) 
залежить від порядкового номера елемента-поглинача та 
енергії - квантів. Зокрема, при енергіях -квантів 100 keV < h 
< 600 keV  у легких елементів (Z < 20) комптонівське 
розсіювання являється визначальним: К /Ф 10  102. Для 
важких елементів (Z > 70) при таких енергіях фотонів навпаки, 
фотоефект перевищує комптонівське розсіювання. Внесок 
процесу народження пар стає помітним лише у важких 
елементів починаючи з енергій декілька MeV. 

1.4. Методи реєстрації  -квантів 

 
1.4.1. Іонізаційна реєстрація 

 
В основі цього методу покладено іонізаційний ефект, який 
виникає при взаємодії -кванта з атомом робочої речовини 
детектора. Як правило, іонізаційний детектор являє собою 
балон, заповнений робочим газом, в який введено два 
електроди. На електроди подається певна постійна напруга, 
тобто газ знаходиться у сталому електричному полі. При 
проходженні -квантів через газовий проміжок деякий атом 
поглине -квант, тобто за рахунок внутрішнього фотоефекту 
створюється пара "вільний електрон - позитивний іон". 
Оскільки газ вміщений в електричне поле, то відбувається рух 
електронів до анода, позитивних іонів - до катода, в процесі 
якого такі первинні заряджені частинки викликають 
лавиноподібну вторинну іонізацію атомів газу за рахунок 
непружних співударів. Імпульс струму, який при розряді у газі 
протікає крізь детектор, може бути підсилений, 
зареєстрований і ототожнений з одиничним актом поглинання 
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-кванта. На рис. 1 наведено залежність кількості -квантів, які 
реєструються детектором за одиницю часу, від прикладеної 
напруги. Область I  відповідає несамостійному газовому 
розряду (у такому режимі працюють іонізаційна камера та 
пропорційний лічильник), а область II - самостійному розряду 
(лічильник Гайгера-Мюллера). Саме останній 
використовується у даній роботі і тому ми розглянемо його 
функціонування  більш  детально.  Конструктивно  лічильник  
Гайгера- 

 
Мюллера являє собою балон, в 
якому катодом є внутрішня 
поверхня металевого 
коаксіального циліндра, а 
анодом - тонка металева нитка, 
протягнута вздовж вісі 
циліндра. Необхідність 
отримання самостійного 
розряду при відносно невеликих 
напругах (U < 1 keV) вимагає 
використання розрідженого газу 

(тиск - декілька мм. рт. ст.). Іншою особливістю лічильника 
Гайгера-Мюллера є використання вторинної електронної 
емісії. Суть цього явища полягає у тому, що позитивні іони 
при бомбардуванні металевого катоду вибивають із нього 
додаткові вільні електрони, які потім іонізують газ. Додаткові 
електрони вибиваються з поверхні катоду і за рахунок 
зовнішнього фотоефекту - тут джерелом ультрафіолетових 
квантів являються атоми, збуджені за рахунок співударів у 
електронно-іонній лавині. Уся сукупність вказаних процесів і 
призводить до виникнення у лічильнику самостійного  
розряду. 

 Необхідність роздільної реєстрації окремих - квантів 
вимагає своєчасного гасіння самостійного розряду. Це 
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досягається відповідним підбором газової суміші: приблизно 
90% у ній складає інертний газ - основна робоча речовина 
(аргон, криптон), та 10% - загашуюча добавка - багатоатомний 
органічний газ (метан). Час протікання самостійного розряду у 
такій суміші  ~ 10-6 –  10-7 c. Але реально "мертвий час" 
лічильника через особливості реєструючих електричних 
ланцюжків не менший, ніж  10-5c.  

Необхідно підкреслити, що величина імпульсу струму у 
лічильнику Гайгера-Мюллера не залежить від енергії 
поглинутого -кванта - при самостійному розряді будь які 
можливості енергетичної селекції -квантів втрачаються. 

1.4.2. Сцинтиляційна реєстрація 
 
Даний метод базується на реєстрації вторинного 

оптичного та ультрафіолетового випромінення, яке виникає в 
деяких речовинах при проходженні через них -променів. Такі 
речовини називаються сцинтиляторами. Якісно механізм 
сцинтиляції можна представити таким чином. При 
проходженні крізь робочу речовину -кванта він втрачає свою 
енергію, в основному за рахунок атомного фотоефекту. 
Утворений фотоелектрон віддає свою кінетичну енергію Eкін= 
h - Ei, взаємодіючи з атомами, причому ця енергія 
витрачається як на іонізації, так і на збудження атомів. При 
переході таких збуджених атомів у основний стан 
випромінюються  вже фотони в оптичному та 
ультрафіолетовому  діапазоні. Дуже важливо, що кількість 
вторинних фотонів пропорційна енергії поглинутого -
кванта. Подальша реєстрація оптичного випромінювання 
відбувається за допомогою фотоелектронного помножувача. 
(ФЕП), на виході якого виникає імпульс струму. 

Зрозуміло, що величина імпульсу буде пропорційною 
енергії поглинутого -кванта, тобто, на відміну від лічильника 
Гайгера- Мюллера, сцинтиляційні детектори працюють у 

87



88 
 
пропорційному режимі. Як правило, робочою речовиною 
такого детектора є товстий (d >10 мм) монокристал NaI, 
активований домішками Tl. Час  висвічування детектора на цій 
основі   = 10-7 сек. 

Подальший шлях обробки сигналу такий: імпульс струму 
у лічильнику перетворюється на імпульс напруги, який потім 
підсилюється та рахується. Підсилення сигналу відбувається у 
блоці підсилювача. Рахуючий пристрій дозволяє візуалізувати 
процес реєстрації -квантів у цифровому вигляді. 

 
 

2.  Виконання роботи 

2.1.  Експериментальна установка 

 
Принципова схема установки для дослідження процесу 

ослаблення -променів у речовині представлена на рис. 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 
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Лічильник Гайгера-Мюллера (2) розташовано у 
свинцевому будиночку(8). Джерело -квантів (1) встановлено 
навпроти коліматора (3), що дозволяє створити вузький потік 
-променів. На столику коліматора (4) можна розташувати 
пластини різних поглиначів. Від джерела високої напруги (5) 
на лічильник подається  U = 1 кВ. Імпульс струму, який 
протікає у лічильнику при поглинанні - кванту, 
перетворюється на імпульс напруги і підсилюється попереднім 
підсилювачем (6). Підсилений  сигнал далі подається на 
частотомір (7), де він рахується. 

 Джерелом -променів у роботі  є  ізотоп  125Sb.  Тип 
розпаду - -. Напівперіод розпаду T1/2 = 2,73 роки. 
Випромінюються -кванти декількох енергій: 427 кеВ (40.8%), 
463 кеВ (13.1%), 599 кеВ (31.6%) та 634 кеВ (14.5%). У дужках 
вказані долі моноенергетичних потоків у загальному потоці -
квантів. 

Враховуючи ці долі, можна ввести середнє (ефективне) 
значення енергії -кванта <E> =  Ci  Ei = 516 кеВ і в 
подальшому вважати потік -квантів моноенергентичним. 
Очевидно, що при такій енергії -квантів процес народження 
пар неможливий.  

2.2. Задачі роботи 

 
В експериментальній частині роботи пропонується  розв’язок 
двох задач: 
1. Визначити коефіцієнти ослаблення -променів при 

проходженні через поглиначі, виготовлені з легкого 
елемента - Al (Z=13), елемента з середини періодичної 
таблиці - Sn (Z=50), та важкого елемента - Pb (Z=82). Шлях 
розв’язку  цієї задачі випливає з вигляду залежності 
інтенсивності потоку від товщини поглинача (2). Маємо:  
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dNlnNln  0                                    (10) 

 
Таким, чином, тангенс кута нахилу прямої  ln N = f(d) 
дорівнює (-). 

2. Оцінити парціальний внесок ефекту Комптона та атомного 
фотоефекту в загальне ослаблення потоку -променів, тобто 
визначити к та Ф. Як випливає з розділу I, можна з 
високою точністю вважати, що для Al ослаблення потоку -
променів  зумовлено тільки ефектом Комптона. Переходячи 
до рівності у формулі (6), останню для Al можна записати 
так: 

Al
Al

Al
Al

A
Z 


 ( )

5
   (11) 

Дуже  важливо, що константа  не залежить від характеристик 
елемента-поглинача, а визначається тільки фундаментальними 
константами (m0, c, h, тощо). Розрахувавши параметр  з 
формули (11), відкривається можливість обчислення К для 
елементів з іншим порядковим номером Z, а значить і Ф =  - 
К. 

2.3. Хід роботи 

 
1. Увімкнути джерело високої напруги (5) та частотомір (7). 
2. Подати напругу U = 1 кВ на лічильник Гайгера-Мюллера. 
3. Задати на частотомірі час накопичення імпульсів  = 100 с. 

4. Встановити джерело -квантів (1) над отвором 
коліматора (3). 

5. Виконати вимірювання інтенсивності потоку -квантів 
при відсутності поглиначів (N0). Дослід повторити 2-3 рази і 
середнє значення занести до табл. 1. 
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6. На столику (4) розташувати спочатку одну пластину з 
алюмінію і виміряти інтенсивність потоку (N1

’). Далі дослід 
виконати для двох та трьох пластин. Кожний вимір 
повторити 2-3 рази. Середнє значення (N2

’) та (N3
’) занести 

до табл.1. 
7. Виконати п.6 з пластинами з олова. 
8. Виконати п.6 з пластинами з свинцю. 
9. Виміряти рівень фону (NФ) Для цього прибрати джерело 

і поглинаючі пластини. 
10. Обчислити реальні значення інтенсивностей (Nі). Для 

цього від усіх значень (Nі
’) відняти рівень фону: Nі = Nі

’ - 
NФ. 

11. Для кожного типу поглинача побудувати графік 
залежності lnNi = f(d). З метою підвищення точності 
розрахунків побудову даної прямої виконати за допомогою 
методу найменших квадратів. Визначити тангенс кута 
нахилу прямої до осі ОХ, який, згідно (10), дорівнює 
лінійному коефіцієнту ослаблення: =tg. Дані занести до   
табл. 2. 
12. Обчислити параметр  для ефекту Комптона. Для 

цього використати отримані значення (Al). 
13. Обчислити К(Sn) та К(Pb): 

550 )()Sn(
ASn

SnK 
 ;

 

582 )()Pb(
APb

PbK 
  

14. Обчислити коефіцієнти поглинання за рахунок 
фотоефекту   

Ф = -К 
15. Порівняти отримані результати з літературними 

даними для цих елементів. 
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                                 Таблиця 1 
 

Погл
инач 

d,cm Nі
’, 

імп. 
N0

’, 
імп. 

Nф, 
імп. 

Nі
’ - Nф

’ N0
’ - Nф

’ 

       
Al       
       
       
Sn       
       
       
Pb       
       

 
                                                              Таблиця 2 

 
Поглинач , см -1 
Al  
Sn  
Pb  

                                                              
 Таблиця 3 

 
Поглинач , г/см3 А, г/моль 
Al 2.7 26.98 
Sn 7.29 118.69 
Pb 11.34 207.2 
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Контрольні запитання: 

 
1. При яких процесах випромінюються -кванти? 
2. Який фізичний зміст має коефіцієнт ослаблення -променів? 
3. Чим відрізняються лінійний, масовий та атомний 

коефіцієнти поглинання? 
4. Поясніть фізичний зміст атомного фотоефекту. 
5. У чому полягають ефект Комтона та  народження 

електронно-позитронних пар? 
6. Поясніть принцип функціонування лічильника Гайгера-

Мюллера? 
7. За рахунок чого сцинтиляційний детектор працює у 

пропорційному режимі? 

Література 

 
1. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т.5 -1. Атомная и 

ядерная физика. - М.: Наука, 1986. 
2. И.В. Савельев. Курс общей физики. Т.3. Квантовая оптика, 

атомная физика, физика тверого тела, физика атомного ядра 
и элементарных частиц. - М.: Наука, 1979. 

3. Лабораторные занятия по физике. Под редакцией 
Л.Л.Гольдина. - М.: Наука, 1983. 
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Лабораторна робота №7 
ДОСЛІДЖЕННЯ ЖОРСТКОГО 

КОМПОНЕНТАКОСМІЧНИХ ПРОМЕНІВ 

 
Мета роботи: дослідити кутовий розподіл жорсткого 
компонента космічних променів на поверхні Землі і визначити 
довжину вільного пробігу та власний час життя мюонів 
 
Прилади: установка для дослідження космічних променів 
ФПК-01 
 

 
1. Теоретичні відомості 

 

1.1. Первинні та вторинні космічні промені 

 
Космічні промені – це потік різноманітних частинок, 

що потрапляє на поверхню Землі з міжзоряного простору. 
Первинні космічні промені складаються переважно з протонів 
( %90~ ), α частинок і більш важких ядер. Основна частка 

первинних космічних променів має енергії  109 1010   еВ 
(1 еВ=1,6·10-19 Дж), однак зустрічаються частинки з набагато 

більшими енергіями ( 1910  еВ). В результаті взаємодії 
первинних космічних променів з ядрами атомів (переважно О 
та N) у верхніх шарах атмосфери народжуються нові частинки, 
які утворюють вторинні космічні промені. Основними із них 
є нейтрони та піони. Піони характеризуються дуже коротким 
часом життя - декілька наносекунд. Нейтральні піони 
розпадаються з утворенням фотонів з великою енергією. В 
результаті розпаду заряджених піонів утворюються нові 
частинки - мюони, які, в свою чергу, можуть розпадатися на 
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електрони, позитрони і фотони з великою енергією. 
Характерно, що мюони при розповсюдженні в атмосфері 
можуть досягати поверхні Землі. Таким чином, склад 
космічних променів поблизу поверхні Землі радикально 
відрізняється від складу первинних космічних променів. 

Космічне промені в нижніх шарах атмосфери прийнято 
розділяти на м’який і жорсткий компоненти. М’який 
компонент складається з електронів, позитронів і   - квантів, 
які сильно поглинаються речовиною. Поглинання м’якого 
компонента суттєво залежить від порядкового номеру Z  
поглинаючої речовини. 

Жорсткий компонент складається переважно з 
мюонів, які слабко поглинаються речовиною, причому це 
поглинання майже не залежить від порядкового номеру Z . 
Маса мюона в 207 разів більша за масу електрона. Мюони 
можуть бути як з від’ємним (µ-) так і з додатнім (µ+) зарядами, 
причому абсолютне значення заряду дорівнює абсолютному 
значенню заряда електрона. Мюони розпадаються досить 
швидко. Середнє значення власного часу життя мюона 0  
складає за порядком величини 10-6 с. Реакцію розпаду мюона 
можна представити схематичним рівнянням 

 ~  e ,    (1) 
де через е± позначено позитрон/електрон,  - нейтрино і ~ - 
антинейтрино. В щільних середовищах поглинання мюонів 
зумовлене втратами енергії на іонізацію атомів поглинаючого 
середовища. В матеріалах з низькою густиною (зокрема, газах) 
стає відчутним спонтанний розпад. 
 

1.2. Кутовий розподіл жорсткого компонента на поверхні 
Землі 

 
 Будемо вважати, що мюони народжуються у верхніх 
шарах атмосфери і мають енергії  101  ГеВ (1Гев=109 еВ). 
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Отже, мюони, що досягли поверхні Землі, проходять майже 
повний шар атмосфери. Шлях  L , який проходять мюони, 
суттєво залежить від кута   між лінією руху мюона і 
нормаллю до поверхні Землі в точці спостереження (цей кут 
часто називають зенітним кутом). Зрозуміло, що при 
зростанні кута   цей шлях збільшується (Рис. 1) 
 

 
 

Рис. 1 
 

З’ясуємо фізичні механізми, які зумовлюють 
зменшення потоку мюонів при зростанні кута  . Для 
досягнення поверхні Землі на рівні моря мюон має пройти 
шлях  L . В процесі розповсюдження зменшення потоку 
мюонів відбувається внаслідок, як мінімум, двох процесів: 

– втрати енергії за рахунок іонізації атомів речовини, в 
якій розповсюджуються мюони, з наступним їх 
розпадом; 

– спонтанного розпаду (рівняння 1). 
Зменшення потоку мюонів за рахунок іонізаційних втрат 

описується емпіричною формулою: 
    6,1

1 )cos(~ P     (2) 
 

де )(1 P  є ймовірністю того, що мюон досягне поверхні Землі 
(точніше, рівня моря). 
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При збільшенні довжини  шляху, що пройшов мюон 

(  
)cos(

 h
L  ), ймовірність того, що на шляху  L  спонтанний 

розпад не відбудеться, описується виразом: 











0
2

)(
exp)(

L

L
P

     (3) 

де  vL0  - середня довжина пробігу мюона до розпаду, v  - 
швидкість мюона, а   - середній час життя мюона (всі 
величини визначені у лабораторній системі відліку). 

Скориставшись відомим співвідношенням спеціальної 

теорії відносності 
2

0

1 





 , де 

c

v
 . Величина 0  визначає 

час життя мюона у власній системі відліку (власний час 
життя), знаходимо  



















20
2

0
0

1 cm

E
c

c
L







   (4) 

 

де 28108835,1 m  кг - маса спокою мюона. За даними 

експериментів: 

10

2

2

104.6
1










cm
E  Дж   (5) 

 
 Оскільки спонтанний розпад і іонізація атомів речовини 
– незалежні процеси, то повна ймовірність того, що мюон не 
розпадеться на шляху  L , може бути представлена як 
добуток )()( 21  PP  ймовірностей двох незалежних подій. 

Відношення ймовірності проходження мюоном шляху 
 L  до ймовірності проходження шляху   hL 0  (Рис. 1) 

можна виразити через відношення  N  до  0N  - кількості 
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мюонів, що потрапляють на малу горизонтальну поверхню S  
за час t  під кутами   і 0  до нормалі, відповідно: 
 

 
 

 
 

 
    





















cos

1
1exp)][cos(

000 0

6,1

2

2

1

1

L

h

P

P

P

P

N

N
 (6) 

 
 Логарифмуючи рівняння (6), знаходимо 
 

 
     



















cos

1
1)cos(ln6,1

0
ln

0L

h

N

N
  (7) 

 
 З експериментів по вимірюванню потоку мюонів на 

різних висотах встановлено, що 3105,1 h  м. Отже, 
визначаючи експериментально кутову залежність величини 

)(N  (техніка експериментального визначення )(N  буде 
описана нижче) і використовуючи рівняння (7), можна 
обчислити середню довжину пробігу мюонів 0L  в 
лабораторній системі відліку 
 

 
    

1

0 cosln6,1
0

ln
)cos(

1
1



























 

 N

N
hL  (8) 

 
 Знаходячи з рівняння (5) величини   і v  
 

8

22

1099895,2 ;999649,0 1 











 
 cv

E

cm






с

м
   (9) 

 
і використовуючи рівняння (4), для власного часу життя 
мюона отримуємо наступне 
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0
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2
0

0 10832,8 L
E

cm

c

L 



















  c   (10) 

 
1.3. Реєстрація космічних променів 

 
В сучасній фізиці ядра і елементарних частинок 

використовуються різноманітні, іноді досить складні і 
коштовні пристрої реєстрації і ідентифікації частинок. 

В даній лабораторній роботі необхідно: 
– зафіксувати факт проходження частинки через 

реєструючий пристрій; 
– визначити, під яким кутом до вертикалі рухалася 

частинка, що реєструється. 
Для реєстрації проходження частинки в роботі 

використовується лічильник Гейгера – Мюлера, принцип 
роботи якого детально описано в лабораторній роботі №6.  
Лічильник Гейгера – Мюллера фіксує частинки, які потрапили 
в заповнену газом область балону незалежно від напрямку їх 
руху. Для селекції частинок за напрямком використовується 
пристрій, який складається з двох лічильників Гейгера – 
Мюллера і схеми збігу. На Рис. 2 лічильники позначено як 
блоки 1 та 2, схема збігу – блок 3. Важливо, що схема збігу 
формує вихідний сигнал тільки тоді, коли лічильники 1 та 2 
спрацьовують одночасно. Це можливо за умови, що іонізацію 
газу в лічильниках викликає одна і та ж частинка, яка 
послідовно через них проходить (траєкторія А-С на Рис. 2). 
Отже, така експериментальна установка дає можливість 
фіксувати частинки, які рухаються під заданим кутом до 
вертикалі. 
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Рис. 2 
 

 
 Відносно останнього твердження слід зробити два 
суттєвих зауваження. 

1. В потоці частинок, що проходять через лічильники 1 і 
2, присутні як мюони (жорсткий компонент), так і 
частинки, що складають м’який компонент (переважно 
це γ-кванти). З високою точністю можна вважати 
просторовий розподіл потоку γ-квантів ізотропним, 
тобто таким, що не залежить від напрямку. Позначимо 
кількість збігів, спричинених проходженням γ-квантів 
через лічильники, через 1N . 

2. Схема збігів реєструє частинки, які проходять через 
лічильники 1 і 2 за деякий малий час t , який є 
характеристикою приладу. В принципі можливим є 
процес, коли за час t  через лічильники 1 і 2 пройдуть 
дві окремих частинки, що також буде зафіксовано як 
збіг. Такі збіги є хибними і мають бути виключеними з 
подальших розрахунків. Позначимо кількість хибних 
збігів через 2N . 
Позначимо як )(exp erN  кількість частинок, які 

реєструються описаною вище установкою при заданому куті 
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 . Очевидно, при куті 
2

   кількість мюонів, що одночасно 

проходять через обидва лічильники, дорівнює нулю. Тобто, 
при такому куті 

21exp 2
NNN er 






      (11) 

 
 Оскільки величини 1N  і 2N  на залежать від кута  , то 
для визначення залежності  N  слід скористатися виразом 
 

    







2expexp
 erer NNN     (12) 

 
 
 

2. Виконання роботи 
 

2.1. Експериментальна установка 
 

Розглянемо докладніше експериментальну установку, в 
якій реалізується 
розглянутий принцип 
реєстрації збігів. 
Установка складається з 
наступних блоків: 

– модуль 
реєстрації 
частинок по двох 
каналах окремо 
(  -телескоп); 

– схема збігів, 
блок індикації та 
панель 

A B

2

1

3

A B

2

1

3

              Рис. 3.  
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установки режиму роботи приладу. 
Спрощений вигляд  -телескопа наведено на Рис. 3. 
Конструктивно він має вигляд прямокутної рамки, на 
протилежних горизонтальних сторонах якої розташовані 
лічильники Гейгера-Мюллера 1 та 2 (з міркувань безпеки 
лічильники вміщені в металеві кожухи). Телескоп може 
обертатися у вертикальній площині навколо осі АВ. Для 
визначення кута обертання   (зенітного кута) на осі обертання 
телескопа встановлена шкала кута обертання 3. Телескоп може 
бути встановлений під заданим кутом за допомогою 
спеціального фіксатору, розташованого поруч зі шкалою 
зенітного кута. 

Схема збігів, блок індикації і засоби установки режиму 
роботи приладу конструктивно оформлені у вигляді блоку, 
схематично зображеного на Рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4 
 
Кнопки "УСТАНОВКА", " + " і "  " призначені для 
первинної установки часу накопичення кількості збігів. 
Користуватися цими кнопками слід наступним чином: 

102



103 
 

– натиснути кнопку "УСТАНОВКА". На екрані блоку 
індикації в секундах відобразиться час накопичення 
кількості збігів; 

– натискаючи кнопки " + " або "  " встановити бажаний 
час накопичення. При цьому слід мати на увазі 
наступне: короткочасне натиснення кнопок " + " або 
"  " призведе до зміни часу накопичення на 1 секунду; 
тривале натиснення спричинить швидку зміну часу 
накопичення на екрані блоку індикації. 

Керування процесом вимірювання здійснюється кнопками 
"СБРОС" і "Пуск".  

– натиснути кнопку "СБРОС". На екрані блоку індикації 
відобразяться два числа: ліворуч – поточний час 
вимірювання – TIME, праворуч – кількість збігів IMP; 

– натиснути кнопку "ПУСК" для початку вимірювання. 
На екрані блоку індикації в масштабі реального часу 
будуть відображатися час вимірювання і кількість 
збігів. При досягненні часу накопичення вимірювання 
автоматично припиняється. 

 
 
 

2.2. Хід роботи 
 

 Для проведення вимірювань необхідно виконати 
наступну послідовність дій. 
1. Приєднати кабель до мережі живлення і увімкнути 
живлення установки. 
2. Використовуючи кнопки "УСТАНОВКА", " + " та  "  " 

встановити час накопичення 600 с. 

3. Встановити телескоп у вертикальне положення ( 00 ). 
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4. Послідовно натиснути кнопки "СБРОС" і "ПУСК". Після 

завершення вимірювання результати занести в 
таблицю 1(форма таблиці приведена нижче). 

5. Змінюючи послідовно зенітний кут  , провести 
вимірювання для кожного   згідно з п. 4. Значення  , для 
яких необхідно провести вимірювання, наведені в таблиці 1. 
 
Таблиця 1. 
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6. За результатами обчислень визначити середні значення: 
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7.  Обчислити середні квадратичні похибки та визначити 
довірчі інтервали для величин 0L  та 0  (довірча 
імовірність 95,0 , кількість вимірювань 5n , 
коефіцієнт Ст'юдента ,nt 2,78): 
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8. Представити отримані результати у вигляді: 
 

000 LLL  ,  000      (16) 

 
Контрольні запитання 

 
1. Які частинки відносять до м'якого та жорсткого 

компонентів космічних променів? 
2. За рахунок яких механізмів зменшується потік мюонів  

в атмосфері ? 
3. Як визначається шлях, що проходить мюон до поверхні 

землі залежно від зенітного кута? 
4. Як визначається час життя мюона у власній системі 

відліку? 
5. В чому полягає принцип роботи  -телескопу та схеми 

збігів при реєстрації мюонів? 
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