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ПЕРЕДМОВА  
 

У двох частинах цього навчально-методичного посібника містяться описи 
переважної кількості експериментальних лабораторних робіт з оптики, які 
виконують студенти фізичного та радіофізичного факультетів при проходженні 
занять з фізичного лабораторного практикуму на кафедрі експериментальної 
фізики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 

При підготовці до друку цього видання, яке містить нові, суттєво 
перероблені варіанти описів лабораторних робіт практикуму, його упорядники, 
у тій чи іншій мірі, використали описи лабораторних робіт, які викладені в 
посібниках [1,2,36,39], технічні паспорти оптичних приладів, методичні і 
теоретичні матеріали, що містяться у різноманітних підручниках та посібниках 
[3-35,38], а також власні методичні розробки [40]. 

Фізичний лабораторний практикум, під час якого студент особисто 
проводить експериментальні дослідження, опрацьовує теоретичний матеріал, 
оформляє звіт про лабораторну роботу, готується до її захисту, значно більше, 
ніж інші види занять з фізики, розвиває у нього теоретичні знання, прищеплює 
вміння і навички працювати самостійно. Це є особливо важливим у наш час у 
зв’язку з приєднанням України до Болонського процесу, згідно з яким значно 
посилюється роль самостійної роботи студентів у навчальному процесі, 
направленому на покращення якості підготовки фахівців і підвищення рівня їх 
адаптації до зміни вимог ринку праці. 

При проходженні занять на оптичному практикумі всі необхідні відомості 
щодо організації лабораторних досліджень, техніки безпеки та правил 
оформлення звітів студенти отримують на вступному занятті. 

Виконуючи лабораторну роботу студенти мають справу зі складним 
обладнанням, різноманітним випромінюванням, оптичними приладами, 
електричними схемами, по яких проходить електричний струм високої напруги. 
Слід пам’ятати про те, що легковажність, недотримання правил техніки безпеки 
та рекомендацій щодо користування електровимірювальними і оптичними 
приладами може привести до нещасних випадків, пошкодження приладів і 
обладнання, виникнення пожеж тощо. 

Для успішного виконання лабораторної роботи студенту необхідно 
попередньо підготуватись. Для цього він повинен уважно ознайомитись з її 
описом за даним посібником і зробити його конспект, який є складовою 
частиною майбутнього звіту. 

На початку кожного опису сформульовано мету лабораторної роботи. Це 
дає можливість студенту зразу ж чітко уяснити, що є головним її завданням, на 
чому, перш за все, треба акцентувати увагу при проведенні досліджень. Описи 
лабораторних робіт також включають основні теоретичні відомості стосовно 
явищ, які досліджується, чи теорії методу, який використовується для 
проведення оптичного експерименту. Вони містять описи і принципові схеми 
експериментальних установок і оптичних приладів, порядок проведення 
експериментальних досліджень і перелік тих конкретних завдань, які треба в 
певній послідовності здійснити для того, щоб успішно виконати лабораторну 
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роботу і підготувати звіт про неї. Для успішної підготовки до отримання 
допуску від викладача, який керує заняттям на практикумі, до виконання 
лабораторної роботи і для її успішного захисту студент повинен додатково 
опрацювати певні підручники і посібники. Опис кожної лабораторної роботи 
закінчується посиланнями на літературні джерела, за якими можна детально 
ознайомитись з теоретичними даними щодо змісту лабораторної роботи, а 
також контрольними запитаннями, які бажано використати для здійснення 
самоконтролю якості засвоєння теоретичного матеріалу. 

На оптичному практикумі студенти виконують лабораторні роботи не 
індивідуально, а парами. Це, перш за все, пов’язано з тим, що у багатьох 
лабораторних роботах вимірювання здійснюються одночасно з використанням 
двох чи більше приладів, а також з вимогами техніки безпеки. 

За час, відведений на виконання лабораторної роботи, студенти проводять 
вимірювання, попередньо опрацьовують результати експерименту і подають 
дані вимірювань і розрахунків на перевірку і підпис викладачу. При 
опрацюванні результатів потрібно використовувати калькулятор з програмним 
пристроєм чи комп’ютер. Окремим студентам, які проявили інтерес до певних 
оптичних явищ, що досліджуються в лабораторії, чи до певних оптичних 
приладів, які використовуються на практикумі, викладач може 
запропоновувати виконати додаткові індивідуальні завдання, які потребують 
проведення додаткових експериментальних досліджень, чи здійснення певних 
теоретичних розрахунків. Вдома потрібно завершити розрахунки, заповнити 
цифровими даними таблиці, а також оцінити похибки експерименту, 
побудувати графіки залежностей, які досліджуються у лабораторній роботі. Для 
оптимізації роботи студентів у описах деяких лабораторних робіт 
запропоновані певні стандартні форми таблиць, які необхідно заповнити 
цифровими даними, одержаними шляхом проведення вимірювань чи 
розрахунків. Однак це не означає, що студенти повинні користуватись 
виключно лише такими стандартизованими формами, оскільки це, у деякій мірі, 
обмежує можливості прояву творчої ініціативи студентів щодо оформлення 
самостійно отриманих ними результатів.  

На нашу думку опрацювання результатів наукових досліджень, 
отриманих у ході виконання кожної з лабораторних робіт, повинне 
завершуватись написанням студентом висновків по лабораторній роботі, які 
містять короткий аналіз одержаних результатів, оцінку ефективності 
використаного методу досліджень, порівняння експериментальних результатів з 
відомими табличними даними. 

Укладачі цього посібника бажають студентам успіхів у освоєнні методик 
оптичних досліджень і засвоєнні теоретичних знань з оптики. Ми також 
висловлюємо свою глибоку пошану усім тим, хто сприяв створенню і розвитку 
оптичного практикуму на кафедрі експериментальної фізики фізичного 
факультету у різні роки його існування, а також брав участь у розробці 
методичних посібників та інших методичних матеріалів, використаних при 
укладанні цього посібника. 

Укладачі посібника. 
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Лабораторне  з а н яття  №  1  
 

ФІЗИЧНИЙ  ПРАКТИКУМ  З  ОПТИКИ .  ЗАГАЛЬНІ  
ПОЛОЖЕННЯ  

 
Мета лабораторної роботи: ознайомлення студентів зі змістом 

фізичного практикуму з оптики, особливостями підготовки до виконання 
лабораторних робіт, порядком їх виконання та оформлення, вивчення інструкції 
з охорони праці при виконанні робіт у навчальній лабораторії оптичного 
практикуму. 

 
Зміст фізичного практикуму з оптики 

 
За своїм змістом експериментальні лабораторні роботи на оптичному 

практикумі розподілені на дві складові. Першою з них є невелика кількість 
лабораторних робіт з геометричної оптики, під час виконання яких студенти 
визначають показники заломлення скляних і кварцових пластинок, твердих тіл 
у вигляді дрібних уламків і порошків з використанням відповідно оптичного і 
імерсійного методів дослідження. Друга (і основна) складова – це ті 
лабораторні роботи, в яких, в межах класичної хвильової оптики, 
досліджуються і вивчаються властивості і фізична природа світла, а також його 
взаємодія з речовиною. 

У низці лабораторних робіт експериментально досліджуються явища 
інтерференції, дифракції, поляризації світла, розповсюдження світла в 
анізотропних середовищах (подвійне променезаломлення, обертання площини 
поляризації), визначається оптична густина (барвників, розчинів), дисперсія 
показника заломлення скла, питома рефракція речовини. 

З квантовими властивостям світла студенти ознайомлюються при 
вивченні принципу роботи фотодинатрона, газового лазера, а також при 
освоєнні методів якісного і кількісного спектральних аналізів металів і сплавів. 

Явище інтерференції світла з використанням традиційних і оригінальних 
методик ґрунтовно і всебічно досліджується і вивчається в таких лабораторних 
роботах: визначення довжини світлових хвиль за допомогою біпризми Френеля 
та кута між дзеркалами Френеля; визначення радіуса кривизни лінзи і довжини 
світлової хвилі із застосуванням приладу для спостереження кілець Ньютона; 
градуювання спектроскопа і визначення товщини тонких пластинок слюди при 
спостереженні максимумів і мінімумів, які утворилися в результаті 
інтерференції світла в цих пластинках (у відбитому світлі). 

Унікальна чутливість оптичних приладів, в яких використовується явище 
інтерференції світла, зокрема інтерферометра Релея, з принципом роботи якого 
студенти ознайомлюються під час виконання лабораторної роботи, дозволяє з 
високою точністю визначати показники заломлення газів. Слід зазначити, що 
зробити це, використовуючи звичайні методи рефрактометрії, неможливо, 
оскільки показники заломлення газів мало відрізняються від одиниці. 

Явище дифракції світла на практикумі вивчається в таких різновидах: 
дифракція Френеля, що спостерігається під час поширення сферичних хвиль у 
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середовищі з різкими неоднорідностями, і дифракція Фраунгофера, яка 
спостерігається під час поширення у ньому плоских хвиль. 

Використання гоніометра-спектрометра ГС-5 при виконанні 
лабораторних робіт дозволяє не тільки спостерігати явище дифракції, але й 
визначати порядок спектра, кут спостереження з великою точністю (до однієї 
секунди), сталу дифракційної решітки, довжини хвиль, кутову дисперсію та 
роздільну здатність решітки. 

Явище поляризації світла і оптичні явища, в яких істотну роль відіграє 
характер поляризації світла, досліджуються і вивчаються в кількох 
лабораторних роботах: відбивання і заломлення світла на межі двох 
діелектриків; поляризаційний мікроскоп і його використання для визначення 
показників заломлення кристалів, в яких спостерігається явище подвійного 
променезаломлення; обертання площини поляризації оптично активними 
речовинами (кварцом, розчином цукру у воді) та оптично неактивною 
речовиною, що знаходиться в магнітному полі (ефект Фарадея). 

Протягом семестру студенти, як правило, виконують 12-13 
експериментальних лабораторних робіт згідно з індивідуальним розкладом – 
окремо для студентів науково-педагогічного відділення фізичного та науково-
виробничого відділення фізичного і радіофізичного факультетів. 

 
Інструкція з охорони праці при виконанні робіт в навчальній лабораторії 

оптичного практикуму кафедри експериментальної фізики 
фізичного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна 

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1.1. Ця інструкція є обов’язковою для усіх фізичних осіб, які працюють в 
лабораторії. Студенти, співробітники і викладачі, які не ознайомлені з 
інструкцією, не мають права працювати в лабораторії фізичного практикуму. 
Інструктаж з питань охорони праці проводиться з усіма працівниками перед 
початком роботи в лабораторії незалежно від їх освіти, стажу роботи або 
посади. 
1.2. Первинний інструктаж проводиться за програмою, яка укладена 
завідувачем практикуму з урахуванням особливостей роботи в фізичній 
лабораторії. Програма первинного інструктажу повинна відповідати основним 
вимогам «Типового положення про навчання, інструктаж та перевірку знань 
працівників з питань охорони праці». 
Первинний інструктаж проводиться безпосередньо на робочому місці до 
початку роботи з працівником, новоприйнятим (постійно чи тимчасово) для 
роботи в лабораторії, а також із студентами, перед виконанням ними 
лабораторних робіт фізичного практикуму. 
1.3. Запис про проведення інструктажу фізичних осіб та про його дату роблять 
у спеціальному «Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці». У 
ньому обов’язково повинні бути підписи всіх фізичних осіб, які були 
проінструктовані, а також підпис особи, яка проводила інструктаж. Журнал 
повинен бути пронумерованим, прошнурованим і скріпленим печаткою. 
1.4. Усі фізичні особи, яким ще не виповнилось 18 років, приймаються на 
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роботу лише після проходження попереднього медичного огляду і в 
подальшому, до досягнення ними віку 21 року, щороку підлягають 
обов’язковому медичному огляду. 
1.5. Особи, які допущені до роботи на електроустановках, повинні мати 
відповідну кваліфікаційну групу з електробезпеки. Не допускаються до 
самостійної роботи на електроустановках особи, яким не виповнилось 18 років. 
1.6. Лабораторні заняття зі студентами, загальна кількість яких не повинна 
перевищувати половини складу академічної групи, проводяться у відведений 
для них час за розкладом у спеціально обладнаних навчальних лабораторіях з 
використанням устаткування, пристосованого до умов навчального процесу. 
Неповнолітні студенти, тобто особи віком до 18 років, виконують лабораторні 
роботи з використанням електроустановок під наглядом інженера чи лаборанта, 
які обслуговують практикум, або викладача – керівника лабораторних занять. 
1.7. У приміщенні лабораторії забороняється: палити, пити, приймати їжу; 
захаращувати робочі місця та підступи до них будь-якими речами, які не 
використовуються при виконанні лабораторної роботи (головні убори, верхній 
одяг, портфелі, сумки, тощо). 
1.8. Одяг і зачіски працюючих повинні відповідати вимогам виробничої 
санітарії та особистої гігієни, а також умовам праці, які існують у оптичній 
лабораторії. 
1.9. Відповідальність за дотримання загальних положень Інструкції з охорони 
праці у навчальній аудиторії оптичного практикуму згідно з чинним 
законодавством України несуть: завідувач кафедри, завідувач практикумом, 
керівники лабораторних занять. 

 
2. ВИМОГИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ 

 
2.1. Відповідальний працівник (інженер, старший лаборант) перед початком 
занять повинен заздалегідь відкрити та провітрити навчальне приміщення і 
переконатися у тому, що головні електричні вимикачі (рубильники на 
центральних електричних щитах) та вимикачі приладів і електричних щитів на 
робочих місцях знаходяться в положенні «ВИМКНУТО». Крім цього, він 
повинен перевірити непошкодженість заземлення (занулення) та 
електроізоляції електричних установок і підготувати оптичні прилади та інше 
необхідне устаткування до експлуатації під час лабораторних занять. 
2.2. Студенти не мають права заходити в лабораторію без дозволу 
відповідального працівника (інженера, старшого лаборанта) або викладача – 
керівника лабораторних занять. 
2.3. Перед початком виконання кожної лабораторної роботи студенти повинні 
ретельно і детально ознайомитись з методичними вказівками щодо її виконання 
та вимогами техніки безпеки на робочому місці. 
2.4. Кожний студент повинен отримати від викладача-керівника лабораторних 
занять дозвіл (допуск) на виконання лабораторної роботи, передбаченої його 
власним розкладом. Без цього дозволу (допуску) студентам категорично 
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ самостійно включати електричні установки та виконувати 
будь-які маніпуляції з оптичними приладами. 
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3. ВИМОГИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ 
РОБІТ 

 
3.1. Перше вмикання електричної установки (оптичного приладу) студенти 
здійснюють лише під безпосереднім наглядом інженера, лаборанта чи 
викладача - керівника лабораторних занять. 
3.2. Студентам дозволяється самостійно виконувати лабораторну роботу, в якій 
використовуються установки і прилади з електроживленням до 1000 В, лише 
тоді, коли кожний із них: а) успішно склав екзамен чи має залік з курсу 
нормативної дисципліни «Охорона праці»; б) прослухав первинний інструктаж 
та розписався за нього в Журналі реєстрації; в) знає основні правила 
електробезпеки; г) отримав дозвіл (допуск) на виконання конкретної 
лабораторної роботи; д) при виконанні лабораторних робіт з підвищеною 
небезпекою (лазерним випромінюванням, іскровим та дуговим розрядами, 
ртутною лампою) чи складними оптичними приладами БЕЗПОСЕРЕДНЬО 
ПЕРЕД ВИКОНАННЯМ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ одержав додатковий 
інструктаж щодо безпечних методів експлуатації обладнання та вказівки 
стосовно поведінки на робочому місці цього студента та працюючих поруч з 
ним інших студентів. 
3.3. САМОСТІЙНО ВИКОНУВАТИ лабораторну роботу на електроустановках 
із напругою більше 1000 В студентам НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ. Категорично 
заборонено на такій установці самостійно будь-що регулювати, вмикати чи 
вимикати! 
3.4. Увімкнуту електроустановку ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ залишати без догляду. Не 
дозволяється також працювати на ній одному, без напарника. 
3.5. При виконанні лабораторної роботи треба суворо дотримуватись 
методичних вказівок щодо порядку вмикання і вимикання оптичних та 
електричних приладів, а також вимог техніки безпеки при роботі з 
електроустаткуванням та оптичними приладами. 
3.6. Студентам категорично забороняється виконувати роль «технічних 
консультантів» при виконанні тієї чи іншої лабораторної роботи іншими 
студентами. 
3.7. Під час роботи необхідно підтримувати належним чином чистоту, порядок 
на робочому місці, суворо дотримуватись правил техніки безпеки. 

 
4. ВИМОГИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ 

 
4.1. Після виконання експериментальної частини лабораторної роботи студенти 
повинні обов’язково показати одержані результати керівнику занять на 
перевірку їх достовірності та для їх підписання. 
4.2. З дозволу викладача, лаборанта чи інженера, які обслуговують практикум, 
треба вимкнути електроустановку. Після цього треба здати інженеру оптичні 
прилади та комплектуючі до них. 
4.3. Привести в порядок своє робоче місце, вимкнути електроживлення на 
робочому місці, повідомити про це керівника занять і лише після цього 
залишити лабораторію. 
4.4. Відповідальний працівник перед тим, як залишити лабораторію повинен: - 
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перевірити наявність оптичних приладів та електроустаткування на кожному 
робочому місці; - перевести всі електричні вимикачі на робочих місцях в 
положення «ВИМКНУТО»; - вимкнути електричний рубильник та надійно 
закрити кватирки та крани водопостачання, закрити приміщення лабораторії. 

 
5. ВИМОГИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 
5.1. Оцінити стан аварійної ситуації, далі діяти, виходячи з конкретних 
обставин, повідомити про виникнення аварійної ситуації по інстанції 
(зав. практикумом, зав. кафедрою, декана, відповідні служби). 
5.2. При виникненні пожежі: - негайно вимкнути всі електроприлади та 
електричний рубильник лабораторії; - вивести студентів із лабораторії та 
направити їх в безпечне місце згідно з планом евакуації при пожежі; - 
організувати, якщо це можливо, гасіння пожежі власними силами (піском, 
вуглекислим вогнегасником, тощо); - повідомити чергового пожежної охорони 
ХНУ за тел. 54-11 і декана фізичного факультету. 
5.3. При ураженні електричним струмом треба: - виключити електроживлення 
на робочому місці потерпілого, або ж вимкнути рубильником на центральному 
електрощиті електроживлення всієї лабораторії; - надати першу допомогу 
потерпілому від ураження електричним струмом; - викликати швидку допомогу 
за тел. 9- 03. 
5.4. При пошкодженні скляної колби ртутної лампи треба: - вимкнути 
електроживлення ртутної лампи; - вивести студентів із приміщення лабораторії; 
- відкрити кватирку; - повідомити керівника робіт. 
5.5. При аварії труб тепло- та водопостачання треба: - вимкнути електричне 
живлення лабораторії; - вивести студентів у безпечне місце; - закрити, якщо це 
можливо, вхідні крани водопостачання; - повідомити чергових відповідних 
служб ХНУ за тел. 52-00 (водопостачання), 56-20 (котельна). 

Ця інструкція з охорони праці при виконанні робіт в навчальній 
лабораторії оптичного практикуму кафедри експериментальної фізики 
фізичного факультету розроблена згідно з інструкцією про охорону праці № 58, 
яка затверджена Наказом ректора ХНУ імені В.Н. Каразіна і узгоджена з 
відділом охорони праці. 

 
Опис ртутно-кварцової лампи та правила її експлуатації 

 
У ртутно-кварцових лампах, які застосовуються як джерела світла у 

багатьох оптичних установках на оптичному практикумі, використовується 
дуговий розряд у парах ртуті. Для полегшення запалювання дугового розряду у 
лампу, при її виготовленні, напускають аргон до тиску у кілька тор. Під час 
роботи лампи ртуть у трубці повністю випаровується і це забезпечує потрібний 
для стійкої роботи даної лампи тиск пари. Потенціал запалювання аргону у 
присутності невеликої кількості пари ртуті у розрядній трубці знижується і 
лампа запалюється при увімкненні її у мережу змінного струму напругою 127 В 
(тип лампи ПРК-4) чи 220 В (тип лампи ПРК-2). У той момент, коли 
температура у ртутно-кварцовій лампі підвищується, тиск пари ртуті 
збільшується, напруга на лампі зростає, сила струму спадає і світіння, яке 
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раніше заповнювало увесь простір скляної трубки лампи, стягується у яскравий 
шнур шириною (2 4)мм , який направлений вздовж осі трубки. Режим роботи 
лампи стає стійким тоді, коли вся ртуть, яка знаходиться у трубці лампи, 
виготовленої з кварцового скла, випарується. 

Слід зазначити, що нормальним робочим положенням ртутно-кварцових 
ламп типу ПРК є горизонтальне, а ламп надвисокого тиску з кулястою колбою 
типу ДРШ - вертикальне положення. Встановлювати лампу у інших 
положеннях не можна, оскільки це може привести до перегрівання електродів і 
скорочення терміну її надійної експлуатації. Кварцове скло лампи легко втрачає 
свою прозорість при забруднені його поверхні, тому без необхідності 
забороняється дотикатись до скла лампи руками. З метою запобігання 
теплового опіку тіла персоналу, який експлуатує ртутно-кварцову лампу, а 
також для послаблення дії на його очі ультрафіолетового випромінювання, 
ртутно-кварцова лампа поміщена у спеціальний корпус з прямокутним вирізом, 
який закритий скляною пластинкою. Перед початком виконання лабораторної 
роботи, у якій використовується ртутно-кварцова лампа, треба переконатись у 
наявності цієї захисної пластинки. 

Якщо зразу після першого увімкнення лампа не загорілась, то треба 
кілька разів увімкнути і вимкнути тумблер, яким вмикають електричне 
живлення лампи. Ці дії треба повторювати до того моменту, доки у лампі не 
виникне дуговий розряд. Зверніть увагу на те, що повторне увімкнення лампи, 
яка до цього вже горіла, може бути здійснене лише після того, коли тиск пари 
ртуті знизиться настільки, що напруга запалювання розряду стане меншою, ніж 
напруга мережі, яка живить лампу. Для цього треба щоб лампа охолонула 
протягом приблизно 10 хвилин. 

У випадку зруйнування скляної колби ртутно-кварцової лампи необхідно 
зібрати ртуть гумовою грушею, попередньо локалізувавши її краплі 
невеликими за розміром свіжо наструганими свинцевими ошурками, а те місце, 
де розбилась лампа, треба промити одновідсотковим розчином 
марганцевокислого калію. 

 
Питання для самоконтролю 

 
1. За яких умов студентам дозволяється виконувати лабораторну роботу на 

оптичному практикумі самостійно? 
2. Яких вимог техніки безпеки треба дотримуватись при виконанні 

лабораторних робіт та після їх закінчення? 
3. Яких вимог техніки безпеки треба дотримуватись при роботі з чинниками з 

підвищеною небезпекою (ртутною лампою, лазером, іскровим розрядом)? 
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Лабора торна  робо т а  №  2  
 

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ПОКАЗНИКА ЗАЛОМЛЕННЯ СКЛА 
ТРЬОХГРАННОЇ ПРИЗМИ ВІД ДОВЖИНИ ХВИЛІ СВІТЛА ЗА КУТОМ 

НАЙМЕНШОГО ВІДХИЛЕННЯ  
 

Мета лабораторної роботи: вивчення явища дисперсії світла, 
ознайомлення з методом визначення залежності показника заломлення скла від 
довжини хвилі світла, визначення дисперсії скляної призми, отримання навичок 
проведення вимірювань з використанням гоніометра-спектрометра ГС-5. 

 
Основні теоретичні відомості 

 
Світло в прозорих речовинах залежно від їхніх електричних властивостей 

поширюється з різною швидкістю. Тому на межі поділу двох таких середовищ 
напрям поширення світла змінюється (світло заломлюється). Абсолютний 
показник заломлення речовини визначається відношенням швидкості світла у 
вакуумі с до фазової швидкості світла в середовищі v  за формулою n c / v . 

Дисперсією світла називається залежність показника заломлення n 
речовини від частоти   (довжини хвилі  ) світла, яке падає на речовину. Якщо 
порівняти між собою спектри, отримані від призм, виготовлених з різних 
речовин, то виявляється, що вони відрізняються не тільки показниками 
заломлення, а й формою кривої залежності ( )n f  , тобто різні речовини 
мають різну дисперсію. Здатність середовища зумовлювати дисперсію світла 
характеризують залежністю показника заломлення n  середовища від довжини 
хвилі  , або частоти  . Кількісною характеристикою дисперсії світла є 
фізична величина /D dn d   (або /D dn d  ), яку називають дисперсією 
показника заломлення. Дисперсію називають нормальною, якщо показник 
заломлення збільшується із збільшенням частоти, тобто / 0dn d  , і 
аномальною, якщо / 0dn d  . 

Основні теоретичні уявлення про явище дисперсії світла можуть бути 
одержані на основі електронної теорії. Атом середовища у класичній теорії 
розглядають як гармонічний осцилятор із частотою власних коливань 0 . 
Світлова хвиля збуджує у речовині вимушені коливання таких осциляторів, які 
випромінюють вторинні хвилі. Суперпозиція первинної світлової хвилі й усіх 
вторинних хвиль, викликаних нею у речовині, зумовлює залежність фазової 
швидкості v  результуючої хвилі від частоти і, отже, залежність n c / v  від 
частоти. 

Нехай вузький монохроматичний пучок світла падає на трикутну призму 
з показником заломлення n  під кутом 1i  (рис.1). Заломившись у точках С і В, 
промінь світла виходить із призми під кутом 2r . Двогранний кут А називається 
заломлюючим, а грань 1 1C B  – основою призми. Ліня перетину заломлюючих 
граней називається заломлюючим ребром, а площина, перпендикулярна до 
заломлюючого ребра, називається головним перерізом призми. Кут   між 
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початковим напрямом променя і його напрямком після виходу із призми 
називається кутом відхилення. 

 

 
 

Рис.1. 
 

Визначимо умову, при якій кут відхилення   мінімальний. На рис.1 
видно, що     , 1 1i r   , 2 2r i   . 

Значить, 1 1 2 2 1 2 1 2( )i r r i i r r i         . Але 1 2r i A  , як зовнішній кут 
трикутника CBD. Відомо, що 1 1sin / sini r n ; 2 2sin / sin 1/i r n . Звідси 

1 1sin sini n r  ; 2 1sin sin( )r n A r    та 1 1arcsin( sin )i n r  ; 
 2 1arcsin sin( )r n A r   . Одержимо, оскільки 1 2i r A     

 1 1arcsin( sin ) arcsin sin( )n r n A r A       . 
Значення 1r , якому відповідає кут найменшого відхилення min  визначимо 

за екстремумом функції  . 
1 1

2 2 2 2
1 1 1

cos cos( ) 0
1 sin 1 sin ( )


  

  

d n r n A r
dr n r n A r
 .   (1) 

Цьому рівнянню відповідає значення 1 / 2r A . Тоді 2 1 1/ 2   i A r A r . 
Таким чином, кут відхилення min  є мінімальним, якщо 1 2 / 2r i A  , тобто 

промінь у призмі йде паралельно до її основи. При цьому   , min 2  , а 
кут падіння: 

min min
1 1 2 2 2

A Ai r   
     .    (2) 

Показник заломлення можна обчислити за кутом найменшого відхилення 
min : 

min

1

1

sin
sin 2
sin sin

2

 
 
  

 
 
 

A
in

Ar



.     (3) 

Таким чином, для визначення показника заломлення необхідно визначити 
кут заломлення А призми та кут найменшого відхилення min . 
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Для вивчення спектрів широко використовують призмові спектроскопи, 
дія яких ґрунтується на явищі дисперсії світла. Основною частиною 
спектроскопа є призма, яка розкладає на спектр паралельний пучок падаючого 
білого світла. Для вивчення спектрів видимої чи близької інфрачервоної 
частини спектра лінзи та призми, які використовують у спектроскопах, 
виготовляють із скла. Для вивчення спектрів в ультрафіолетовій частині як 
матеріал для лінз та призм використовують прозору в ультрафіолеті речовину – 
кварц. Показник заломлення променів залежить від довжини хвилі, тому з 
призми виходять монохроматичні пучки променів під різними кутами, спектр 
складається з окремих різнокольорових ліній (лінійчатий спектр). На рис.2, у 
якості прикладу, представлено схематичне зображення призматичного спектра 
пари ртуті, який видно в окулярі зорової трубки гоніометра-спектрометра ГС-5. 

 

 
 

Рис.2. 
 

Опис гоніометра ГС-5 і основи методики роботи з цим приладом 
 

Гоніометрами називають оптичні прилади, які використовують для 
точного вимірювання кутів. За допомогою гоніометра можна визначити 
показники заломлення і кути заломлення призм і кристалів, досліджувати 
параметри дифракційних решіток, вимірювати довжини хвиль спектральних 
ліній. У даній лабораторній роботі гоніометр-спектрометр ГС-5 
використовується для дослідження дисперсії скляної призми. 

Гоніометр ГС-5 (рис.3) складається з таких основних частин: коліматора 
3, столика 7, алідади 17 із зоровою трубою 12, які закріплені на масивній основі 
23. На столику 7 поміщують предмети, які досліджуються. Нахил столика 
відносно вертикальної осі регулюють гвинтами 8. 

Коліматор служить для одержання паралельного пучка променів. Він 
складається з об’єктива 5 і щілини 1, ширина якої (від 0 до 2мм ) регулюється 
мікрометричним гвинтом 2. Коліматор закріплюють нерухомо на основі 
гоніометра. Настроювання коліматора на паралельність пучка здійснюється 
гвинтом 4. 
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Зорова труба складається з об’єктива 9 і окуляра 14. Об’єктиви 
коліматора і зорової труби однакові. Фокусування труби здійснюється гвинтом 
11. Нахил коліматора і зорової труби до горизонтальної осі змінюється 
гвинтами 6 і 10 відповідно. Зорова труба обладнана автоколімаційним окуляром 
Гаусса (рис.4а). Світло від лампи Л проходить захисну скляну пластинку П і 

 

 
 

Рис.3. 
 

попадає на автоколімаційну сітку А, яка має дві взаємно перпендикулярні 
щілини (рис.4б). Світло, яке пройшло через сітку, попадає на дві прямокутні 
призми Р, на дві гіпотенузні грані яких нанесений напівпрозорий шар з 
коефіцієнтом відбиття 50%. Щілину коліматора, тобто перехрестя, що 
світиться, можна побачити неозброєним оком, якщо заглянути у зорову трубу 
збоку столика гоніометра. При юстуванні гоніометра на його столик зазвичай 
ставлять предмет з плоскою поверхнею, яка відбиває світло. Після відбиття від 
неї пучок променів повертається назад у зорову трубу. У цьому випадку 
перехрестя, що світиться, можна побачити через окуляр труби. Крім того, в 
окулярі є ще одна сітка С, на якій зображено відлікове перехрестя (рис.4в). 
Суміщення зображення обох перехресть розглядають через окулярні лінзи О. 
Чіткість видимого зображення відлікового перехрестя регулюється обертанням 
оправи окуляра 14 (рис.3). 
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Важливим вузлом гоніометра є пристрій, який служить для відліку кута 
повороту зорової труби навколо вертикальної осі, що проходить через центр 
столика. На цій осі закріплене прозоре кільце (лімб), яке розташоване на 
корпусі приладу. На поверхні лімба нанесена шкала з поділками. Лімб 
розділений на 1080 поділок. Ціна поділки 20. «Відцифрування» поділок 

 

 
 

Рис.4. 
 

проведено через 1. Шкалу лімба можна спостерігати через окуляр 
відлічувального пристрою 16 при увімкненому освітленні оправи окуляра 15. 

Оптична система відлічувального пристрою зібрана так, щоб через окуляр 
можна було спостерігати зображення штрихів двох діаметрально протилежних 
ділянок лімба, причому одне зображення пряме, а інше – обернене (рис.5). Крім 
того, оптична система дозволяє переміщувати ці зображення одне відносно 
одного, залишаючи у спокої як лімб, так і алідаду із зоровою трубою. 

 

 
 

Рис.5. 
 

Це переміщення зображень вимірюється за допомогою оптичного 
мікрометра. Шкала мікрометра розрахована таким чином, що при її 
переміщенні на 600 поділок верхнє зображення штрихів лімба зміщується 
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відносно нижнього на 10. Отже, ціна поділки шкали мікрометра 1 . Поле зору 
відлічувального мікроскопа наведене на рис.5. У лівому віконці спостерігається 
зображення діаметрально протилежних ділянок лімба і вертикальний індекс-
штрих для відліку градусів, у правому віконці – поділки шкали оптичного 
мікрометра і горизонтальний індекс для відліку мінут і секунд. 

Перед початком відліку необхідно обов’язково закріпити алідаду 17 
гвинтом 24, а за допомогою гвинта 25 добитись того, щоб вертикальна нитка 
відлікового перехрестя окуляра зорової труби співпадала, наприклад, із 
серединою досліджуваної лінії спектра. 

Для здійснення відліку кута за лімбом необхідно повернути маховичок 
оптичного мікрометра 18 (див. рис.3) настільки, щоб зображення верхніх та 
нижніх штрихів лімба в лівому віконці окуляра відлічувального мікроскопа 
точно збіглися (див. рис.5). 

Число градусів буде дорівнювати видимій найближчій лівій від 
вертикального індексу цифрі на верхній шкалі.  

Число десятків мінут дорівнює кількості інтервалів, розміщених між 
верхнім подвійним штрихом, що відповідає числу відлічених градусів, та 
нижнім відцифрованим штрихом, який відрізняється від верхнього на 180. 

Число одиниць мінут відлічують за шкалою мікрометра в правому віконці 
по лівому стовпчику чисел над горизонтальним індексом, а число десятків 
секунд – по правому стовпчику чисел. 

Кількість одиниць секунд дорівнює кількості поділок між штрихами - від 
відліченого числа десятків секунд вниз до нерухомого горизонтального індексу. 
Положення, яке показане на рис.5, відповідає відліку 2954510. 

Пристрій відліку гоніометра ГС-5 забезпечує точність вимірювання кута 
не гірше ніж 5 . 

Столик 7, алідада із зоровою трубою і лімб можуть обертатися. Це можна 
здійснити за такими варіантами: 
1. Алідада обертається відносно лімба і столика або грубо від руки, або (при 

закрученому гвинті 24) точно за допомогою мікрометричного гвинта 25 
(див. рис.3). 

2. Таке ж обертання алідади, але разом з лімбом і столиком, здійснюється, 
якщо важіль 20 знаходиться у нижньому положенні. Для його повернення у 
верхнє положення треба натиснути на важіль 19. 

3. Лімб обертається відносно столика і алідади гвинтом 21 (важіль 20 при 
цьому повинен бути у нижньому положенні). 

4. Обертання лімба зі столиком відносно алідади здійснюється 
мікрометричним гвинтом 28 при закрученому гвинті 26 (важіль 20 повинен 
бути у верхньому положенні). 

5. Столик обертається відносно алідади і лімба грубо від руки при вільних і 
відкручених гвинтах 26 і 27, і точно – мікрометричним гвинтом 29 при 
закрученому гвинті 27 (важіль 20 повинен бути у верхньому положенні). 
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Юстування гоніометра-спектрометра ГС - 5 
 

Гоніометр вимагає ретельного юстування, яке полягає в установці зорової 
труби на нескінченність, в установці оптичної осі зорової труби 
перпендикулярно осі обертання приладу і в установці коліматора на 
паралельний пучок променів. 

Установка зорової труби на нескінченність: встановлюють за рівнем 
столик і трубу на око горизонтально. Приблизну установку труби на 
нескінченність здійснюють за допомогою фокусувального гвинта труби 11, 
шляхом суміщення у віконці (збоку на тубусі труби) мітки О на нерухомій 
шкалі з міткою   на рухомій. Вмикають підсвічування окуляра і наводять його 
на чітку видимість відлікового перехрестя (рис.4 в). Установку перехрестя у 
фокальній площині окуляра здійснюють обертанням оправи 14. Для установки 
перехрестя сітки окуляра Гаусса зорової труби у фокальній площині об’єктива 
треба прикласти до його оправи 9 (див. рис.3) плоскопаралельну скляну 
пластинку. При цьому у полі зору окуляра 14 виникає яскраве зображення 
перехрестя автоколімаційної сітки окуляра Гауса. Обертаючи гвинт 11, 
необхідно досягнути максимальної чіткості цього зображення. Обидві сітки 
окуляра Гауса (А і С) (рис.4а) розташовані на строго однакових відстанях від 
гіпотенузних граней призм Р, тому їх одночасне спостереження в окулярі 
можливе лише у тому випадку, коли фокальні площини об’єктива і окуляра 
співпадають (зорова труба настроєна на нескінченність). 

 
Установка оптичної осі зорової труби перпендикулярно до осі обертання 

приладу 
 

При юстуванні оптичної осі зорової труби на столику гоніометра 
встановлюють плоскопаралельну пластинку так, щоб її площини були 
паралельні лінії, яка з’єднує установочний гвинт 8 і центр столика 7. Зорову 
трубу встановлюють на око перпендикулярно до площини пластинки. Повільно 
обертаючи установочний гвинт столика, перпендикулярний площині 
пластинки, і злегка повертаючи столик вправо і вліво, досягають того, щоб у 
поле зору окуляра 14 попало відбите від пластинки зображення 
автоколімаційного перехрестя, що світиться. Його треба сумістити з відліковим 
перехрестям окуляра у горизонтальній площині. Далі повертають пластинку на 
90 на столику 7 при нерухомій трубі. Після повороту зображення перехрестя 
можуть не співпасти. Розходження зображень слід усунути діючи наполовину 
одним із установочних гвинтів столика 8, а також наполовину установочним 
гвинтом 10 зорової труби. Обертаючи кожний з них, треба виправити половину 
величини незбігання. Після цього пластинку ще раз повертають на 90, а якщо 
установка порушується, то її знову відтворюють описаним вище способом. 
Перевірку здійснюють до того часу, доки не буде точного суміщення 
перехресть у горизонтальній площині. Положення перехрестя, яке світиться, не 
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буде змінюватися лише у тому випадку, коли оптична вісь зорової труби буде 
перпендикулярна осі обертання приладу. Після досягнення точного суміщення 
перехресть регулювання зорової труби слід припинити. 

 
Установка коліматора 

 
Щілина коліматора повинна бути встановлена у фокальній площині 

об’єктива так, щоб пучок променів, який виходить з коліматора, був 
паралельним. Для цього щілину освітлюють світлом поміщеної проти неї лампи 
і направляють на коліматор зорову трубу, попередньо встановлену на 
нескінченність. Спостерігаючи щілину через трубу і обертаючи гвинт 4, треба 
досягнути найбільш чіткого зображення щілини. При цьому мітка 0 на 
нерухомій шкалі у віконці (збоку на тубусі коліматора) буде збігатися з міткою 
  на рухомій шкалі. 

Для установки оптичної осі коліматора перпендикулярно до осі обертання 
приладу слід нахиляти коліматор за допомогою гвинта 6 до тих пір, доки 
зображення щілини у колі зору труби не розташується симетрично відносно 
відлічувального перехрестя. З виконанням даної операції юстування гоніометра 
можна вважати завершеним. 

 
Порядок виконання роботи та обробка результатів вимірювання 

 
У даній роботі гоніометр ГС-5 використовується для вимірювання 

заломлюючого кута скляної призми і визначення залежності показника 
заломлення скла від довжин хвиль відповідних спектральних ліній пари ртуті, 
що спостерігаються. 

 
Установка призми 

 
Призму на столику гоніометра встановлюють так, щоб її досліджуване 

заломлююче ребро було паралельне осі обертання гоніометра, тобто, щоб вісь 
обертання одночасно була паралельна двом робочим граням призми. Для цього 
встановлюють призму в центр столика від’юстованого гоніометра таким чином, 
щоб одна із заломлюючих граней була паралельна осі обертання одного з 
установочних гвинтів 8 нахилу столика (див. рис.3). Обертаючи столик і 
обертаючи другий установочний гвинт 8 (перпендикулярний до вибраної грані), 
досягають того, щоб вказана грань розташувалась перпендикулярно до 
оптичної осі труби (за збігом автоколімаційного і відлікового перехресть у полі 
зору окуляра зорової труби). Далі обертають столик так, щоб до труби була 
повернута друга заломлююча грань призми, і, діючи другим установочним 
гвинтом нахилу столика 8, встановлюють цю грань перпендикулярно оптичній 
осі труби. Після цього знову повертають призму першою гранню до труби і 
перевіряють установку. Якщо установка порушилась, то її відновлюють, 
повторивши всі операції знову. 
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Примітка. Юстування гоніометра, у разі необхідності проведення цієї 
операції, та установку призми студенти здійснюють лише під керівництвом 
інженера, який обслуговує практикум. 

 
Завдання №1. Вимірювання заломлюючого кута призми 
 
Слід зазначити, що призма буде встановлена правильно лише у тому 

випадку, якщо перехрестя сітки зорової труби буде точно збігатись з 
автоколімаційними зображеннями від обох граней. 

Установити призму так, щоб одна з її граней була перпендикулярна 
оптичній осі труби. Суміщаючи перехрестя сітки труби з його 
автоколімаційним зображенням, одержаним від першої грані, здійснюють 
відлік кута 1  по лімбу (на рис.6: 1- перше положення зорової труби; 2 - друге 
положення зорової труби;  - кут, виміряний за допомогою гоніометра). Далі, 
повернувши алідаду із зоровою трубою до суміщення перехрестя сітки С з його 
автоколімаційним зображенням від другої грані, знімають другий відлік кута 

2 . Заломлюючий кут досліджуваної призми А за даними вимірювань 
визначається за формулою: 180A    , де 1 2( )    . 

 

 
 

Рис.6. 
 

Заломлюючий кут призми можна виміряти й іншим способом. Для цього 
столик гоніометра треба встановити так, щоб ребро призми було повернуте до 
щілини коліматора, а її грані – були симетричні по відношенню до неї. 
Увімкнути ртутну лампу. Паралельні промені, падаючи на грані призми, 
відбиваються від неї в обидві сторони (рис.7). Закріпивши столик гоніометра 
так, щоб він не обертався, треба рухати трубу, наприклад, вправо до того 
моменту, коли у трубі буде зафіксовано зображення щілини коліматора. 
Встановивши трубу так, щоб вертикальна нитка перехрестя проходила через 
середину зображення щілини, здійснюють відлік за лімбом кута  . 

Потім потрібно повернути трубу вліво і знову, одержавши зображення 
щілини від другої грані призми, зробити відлік кута . Тоді кут заломлення 
призми / 2 A   , оскільки, як видно з рис.7, 2 2( )A FAQ     . 
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Рис.7. 
 

Завдання №2. Одержання спектра ртутної лампи ПРК-4 та 
встановлення призми у мінімумі відхилення 

 
1. Увімкніть ртутну лампу ПРК-4. Установіть зорову трубу поворотом від руки 

напроти щілини коліматора. У полі зору труби має бути зображення щілини 
коліматора, що світиться. Обертаючи фокусувальний гвинт на коліматорі, 
досягніть чіткого її зображення. Переміщуючи зорову трубу, сумістіть 
вертикальну нитку перехрестя сітки зорової труби з серединою зображення 
щілини коліматора. За відліковим мікроскопом здійсніть відлік кута 0 . 
(нульове положення щілини коліматора). 

2. Вимірювання кутів найменшого відхилення для всіх ліній спектра ртуті 
здійснюється таким чином. Треба установити зорову трубу проти коліматора 
(на око). Призму (разом із столиком!) повертають так, щоб бісектриса її 
заломлюючого кута була приблизно перпендикулярна осі коліматора (і 
труби). Після цього треба повертати зорову трубу в сторону основи призми 
до того часу, доки у полі зору не з’явиться вибрана для спостереження 
спектральна лінія. Встановивши на неї відлікове перехрестя, трубу 
закріплюють і, звільнивши столик, повертають його разом з призмою так, 
щоб зображення лінії наблизилось до напрямку невідхиленого променя. При 
деякому положенні призми спектральна лінія у полі зору починає 
переміщуватись у протилежну сторону. Положення призми, яке відповідає 
моменту зупинки руху спектральної лінії, є положенням найменшого 
відхилення. 

3. Почергово переміщуючи зорову трубу, сумістіть центр перехрестя зорової 
труби із серединою однієї з фіолетових ліній спектра ртуті і здійсніть за 
відліковим мікроскопом відлік кута i . Такі самі відліки треба здійснити для 
всіх ліній спектра ртуті, що спостерігаються. Обчисліть кут найменшого 
відхилення для всіх ліній спектра, які спостерігаються, як різницю значень 
відліків за формулою min 0i    . Дані щодо забарвлення ліній і значень 
довжин хвиль, які відповідають деяким характерним спектральним лініям 
пари ртуті візьміть з таблиці №1. Результати вимірювань і розрахунків 
занесіть у таблицю №2. 
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Таблиця №1 
Забарвлення та довжини хвиль деяких характерних спектральних ліній пари 

ртуті у спектрі ртутної лампи ПРК-4 
Забарвлення спектральної лінії Довжина хвилі  , нм 
Червона +690,70 

+623,43 
612,35 
6072,6 

Жовта +579,07 
+576,96 

Зелена +546,07 
Бірюзова (блакитна) +491,60 
Синя +435,83 
Фіолетова +404,66 

Примітка. Значком «+» позначені найбільш яскраві (найбільш 
інтенсивні) лінії спектра. 
 

Таблиця №2 
Забарвлення 
спектральної 

лінії 

Довжина 
хвилі  , нм i  0  min  

     
 
Завдання №3. Визначення показника заломлення скляної призми для всіх 

довжин хвиль, відповідних спектральних ліній спектра пари ртуті, що 
спостерігаються 

 
1. За виміряним у завданні №2 кутом min  для всіх спектральних ліній ртуті, що 

спостерігаються, та за визначеним у завданні №1 кутом заломлення призми 
А за формулою (3) розрахуйте значення показника заломлення скла, які 
відповідають усім дослідженим у роботі довжинам хвиль спектральних ліній 
пари ртуті. 

2. Побудуйте залежність ( )n f   – дисперсійну криву для досліджуваного 
матеріалу (скла). Визначте за виглядом цієї залежності, який вид дисперсії 
має місце у даному випадку. 

3. Визначте дисперсію /dn d  для двох жовтих спектральних ліній ртуті, 
враховуючи, що для близьких ліній 

2 1

2 1

( )
( )





dn n n
d  

.     (4) 

За формулою 





k

k

n n
D

 
,     (5) 
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визначте середнє значення дисперсії скла, яке відповідає краям видимого 
спектра ртуті, де n  – середнє значення показника заломлення у 
досліджуваному інтервалі довжин хвиль між крайніми червоною і фіолетовою 
спектральними лініями спектра ртуті,   – середнє значення довжини хвилі 
видимого спектра ртуті. kn  – показник заломлення, а k  – довжина хвилі для 
однієї з крайніх (червоної чи фіолетової) спектральних ліній спектра ртуті. 

За формулою R D b  , де D  – середня дисперсія речовини призми, а 
b  – довжина її основи (базис), визначте граничну роздільну здатність R  
призми. У призми, яка досліджується у даній роботі, 7,2b см . 

Результати розрахунків запишіть у таблицю №3. 
Таблиця №3 

Забарвлення 
спектральної 

лінії 

n   , нм D , м-1 R  

     

     

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Що називається дисперсією світла? 
2. Які види дисперсії ви знаєте? 
3. Що ви розумієте під дисперсією речовини? 
4. За якої умови спостерігається аномальна дисперсія речовини? 
5. Який фізичний зміст показника заломлення речовини? 
6. Вкажіть у яких приладах знайшло застосування явище дисперсії. 
7. Як виникає призматичний спектр білого світла? 
8. Нарисуйте хід монохроматичного променя у призмі. Виведіть робочу 

формулу для визначення показника заломлення призми. 
9. Опишіть, як проводиться юстування гоніометра-спектрометра ГС-5. 
 

Л ітература :  [1-22,25,28,37,38] 
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Лабора торна  робо т а  №  3  
 

ВИЗНАЧЕННЯ ДОВЖИНИ ХВИЛІ МОНОХРОМАТИЧНОГО СВІТЛА ЗА 
ДОПОМОГОЮ БІПРИЗМИ ФРЕНЕЛЯ 

 
Мета лабораторної роботи: ознайомлення з методом утворення 

когерентних пучків монохроматичного світла за допомогою біпризми Френеля; 
визначення довжини хвилі світла, що пропускає світлофільтр. 

 
Основні теоретичні відомості 

 
Хвильова природа світла досить яскраво проявляється в явищах 

інтерференції, дифракції та поляризації світла. 
Інтерференцією світла називається явище посилення, або послаблення 

інтенсивності світла при накладанні когерентних хвиль у деяких точках 
простору. 

Інтерференція світла спостерігається тільки для когерентних світлових 
хвиль – таких, що мають однакову частоту і сталу різницю фаз коливань 
протягом певного проміжку часу, достатнього для спостереження 
інтерференційної картини. Вектори напруженості електричного поля цих хвиль 
повинні коливатися в одній площині. Незалежні когерентні не лазерні джерела 
світла реалізувати практично неможливо. 

Для спостереження інтерференції від реальних (некогерентних) джерел 
необхідно світло від одного і того ж самого джерела розділити на два пучки 
(або на кілька пучків), а потім звести ці пучки разом. Існує два методи 
розділення хвилі від первинного джерела на дві когерентні хвилі: поділом 
хвильового фронту (з використанням щілини Юнга, бідзеркала Френеля, 
біпризми Френеля) і поділом амплітуди (інтерференція у тонких плівках). 

Перший з цих методів полягає у тому, що когерентним хвилям, які 
випромінюються одним малим джерелом світла у різних напрямках, після 
необхідних відбивань і заломлень надаються такі напрями поширення, при яких 
вони можуть перекриватись і інтерферувати. Другий метод утворення 
когерентних пучків полягає у розщепленні однієї хвилі на кілька хвиль при 
відбиванні і заломленні світла на поверхнях. 

При аналізі інтерференції світла використовують поняття про часову і 
просторову когерентність. Поняття часової когерентності можна зв’язати з 
контрастом інтерференційної картини, яка спостерігається у результаті 
інтерференції двох хвиль, що виходять із однієї і тієї ж точки поперечного 
перерізу пучка (одержаних за методом поділу амплітуди). 

Часова когерентність хвилі характеризує збереження взаємної 
когерентності при відставанні у часі одного з таких променів по відношенню до 
другого. При цьому мірою часової когерентності служить час когерентності c –
максимально можливий час відставання одного променя від іншого, при якому 
їх взаємна когерентність не збігається. 
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Просторова когерентність хвилі характеризує наявність взаємної 
когерентності двох світлових пучків, які взяті з різних точок перерізу хвилі. 
Мірою просторової когерентності служить діаметр когерентності – найбільший 
діаметр круга, який подумки вирізають у когерентному перерізі хвилі, при 
якому будь-які пучки, що виходять з різних точок всередині цього круга, ще 
залишаються взаємно когерентними (при нульовій різниці ходу). Якщо з 
хвильової поверхні за методом поділу хвильового фронту виділити два пучки, 
які відстоять один від одного на відстані, більшій ніж діаметр когерентності, то 
вони не будуть інтерферувати навіть при нульовій різниці ходу. 

Розглянемо умови утворення максимуму (max) і мінімуму (min) 
інтерференції світла. 

Нехай дві когерентні монохроматичні світлові хвилі накладаються одна 
на одну в деякій точці простору. Перша хвиля викличе в цій точці гармонічні 
коливання 

1 01 1cos( )E E t   , 
а друга 

2 02 2cos( )E E t   . 
Оскільки тут додаються два гармонічні коливання однакового періоду, 

що відбуваються в однаковому напрямку, то результуюче коливання буде 
також гармонічним коливанням, яке здійснюється з тим самим періодом і в 
тому самому напрямку, тобто 

0 cos( )E E t   . 
Амплітуда цього коливання дорівнює 

2 2 2
0 01 02 01 02 2 12 cos( )E E E E E      . 

Оскільки хвилі когерентні, то 2 1cos( )   має постійне в часі (але своє 
для кожної точки простору) значення, тому інтенсивність I результуючої хвилі 
визначається квадратом амплітуди 2

0( )I E : 

1 2 1 2 2 12 cos( )I I I I I      . 
У точках простору, де 2 1cos( ) 0   , 1 2I I I  ; де 2 1cos( ) 0   , 

1 2I I I  . Отже при накладанні двох когерентних світлових хвиль відбувається 
просторовий перерозподіл інтенсивності світла, внаслідок чого в одних місцях 
виникають максимуми, а в інших – мінімуми інтенсивності. 

Для некогерентних хвиль різниця фаз коливань ( 2 1  ) безперервно 
змінюється, тому середнє в часі значення 2 1cos( )  дорівнює нулю, 
інтенсивність результуючої хвилі всюди однакова: 1 2I I I   і при 1 2I I , 

12I I  (для когерентних хвиль при даній умові в максимумі 14I I , в мінімумі 
0I  ). 
Нехай у якій-небудь точці О (рис.1) відбулося розділення хвилі на дві 

когерентні хвилі, а до точки М, у якій спостерігається інтерференційна картина, 
одна хвиля в середовищі з показником заломлення 1n  пройшла шлях 1d , а 
друга – в середовищі з показником 2n  – шлях 2d . 
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Рис.1. 
 

Якщо в точці О фаза коливань дорівнює t , то в точці М перша хвиля 

збудить коливання 1
01

1

cos ( )dE t
v

  , а друга хвиля – коливання 2
02

2

cos ( )dE t
v

  , 

де 1
1

cv
n

 , 2
2

cv
n

  – фазові швидкості першої та другої хвилі. 

Різниця фаз  двох когерентних хвиль від одного джерела: 

2 1
0 0

2 2( )L L 
 

    . 

Добуток геометричної довжини d шляху світлової хвилі на показник 
заломлення цього середовища n називається оптичною довжиною шляху L, а 

2 1L L    – різниця оптичних довжин пройдених хвилями шляхів – 
називається оптичною різницею ходу. 

Якщо оптична різниця ходу дорівнює числу хвиль у вакуумі: 
0m   , 

де m = 0,1,2,…, то 2m   , і коливання, що збуджуються у точці М обома 
хвилями, знаходяться в однаковій фазі. Тому 

0m    – є умовою утворення інтерференційного максимуму. 
Якщо оптична різниця ходу: 

0(2 1) ,
2

m 
     

де 0,1,2...m  , то (2 1)m     і коливання, що збуджуються у точці М обома 
хвилями, коливаються у протифазі, а тому 

0(2 1)
2

m 
     – є умовою утворення інтерференційного мінімуму. 

Інтерференційна картина являє собою послідовність світлих і темних 
інтерференційних смуг – максимумів і мінімумів. 

 
Метод та експериментальна установка 

 
Біпризма Френеля складається з двох склеєних основами призм з малими 

заломлюючими кутами. 
Світловий пучок від джерела (щілина діафрагми S) (рис.2) після 

заломлення у біпризмі поділяється на два когерентних пучки з вершинами в 
уявних зображеннях 1S  і 2S . Оскільки джерела когерентні, у будь-якій точці 
області перекриття пучків буде спостерігатись інтерференційна картина. 
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Рис.2. 
 

На екрані MN, розташованому на відстані CK a  від біпризми, можна 
спостерігати інтерференційну картину, яка має вигляд тонких світлих і темних 
смуг, що чергуються, колір яких залежить від довжини хвилі, яку пропускає 
світлофільтр. Оскільки інтерференційні смуги дуже вузькі і розташовані дуже 
близько одна до одної, то для їх спостереження зазвичай використовують 
окулярний мікрометр. 

Відстань від центра інтерференційної картини до m-го дифракційного 
максимуму визначається за формулою 

m
a bx m

c


 , 

де a – відстань від біпризми до екрану, b – відстань від щілини до біпризми, c –
відстань між уявними джерелами світла 1 2S S ,   – довжина хвилі світла. 

Відстань від центра інтерференційної картини до 1m   інтерференційного 
максимуму 

1 ( 1)m
a bx m

c



  . 

Тоді відстань між сусідніми світлими (темними) інтерференційними 
смугами (інтерференційна ширина) 

1m m
a bx x x

c



    .     (1) 

Як відомо, кут найменшого відхилення , який дає призма з малим 
заломлюючим кутом B


, визначається за формулою 

( 1)B n   


, 
де n – показник заломлення матеріалу, з якого виготовлена призма. 

Оскільки відстань між джерелами S1S2 << b, то можна записати 
1 2 2 2 ( 1)S S c b tg bB n    


. 

Підставляючи визначене значення c у формулу (1), одержимо 

2 ( 1)
a bx

bB n


 


 . 

З цієї формули можна визначити довжину хвилі світла 
2 ( 1)bB n x

a b
  





.      (2) 
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Для визначення довжини хвилі у даній лабораторній роботі 
використовують експериментальну установку, яка складається з джерела світла, 
червоного світлофільтра, щілини, біпризми та окулярного мікрометра, у 
фокальній площині якого спостерігають інтерференційну картину. 

 
Порядок виконання роботи та обробка результатів вимірювання 

 
1. Для спостереження чіткої інтерференційної картини необхідно встановити 

біпризму так, щоб її заломлююче ребро було вертикальним і паралельним 
щілині. Відстань від щілини до біпризми повинна бути близько 30см . 
Щілина повинна бути достатньо вузькою. Оптична вісь окулярного 
мікрометра повинна проходити через середину щілини і заломлююче ребро 
призми. 

2. Змінюючи ширину щілинної діафрагми (взаємне розташування біпризми та 
окулярного мікрометра на оптичній осі залишається незмінним), треба 
домогтися того, щоб інтерференційні смуги були контрастними при 
достатній для вимірювання відстані між ними. 

3. За допомогою окулярного мікрометра визначте ширину смуги x . Для цього 
треба сумістити відлікову нитку окулярного мікрометра з однією з темних 
смуг і зробити відлік за горизонтальною шкалою відлікового пристрою та за 
шкалою барабана. Ціна поділки горизонтальної шкали 0,5мм . 
Перемістивши нитку окулярного мікрометра на якомога більш віддалену 
темну смугу треба зробити другий відлік. Для визначення x  треба поділити 
різницю цих відліків (тобто виміряну відстань) на кількість інтервалів між 
темними смугами, які знаходяться між двома вибраними зафіксованими 
положеннями нитки окулярного мікрометра. Вимірювання треба зробити 
кілька разів, а для розрахунку кожного із значень i  потрібно брати середнє 
значення відстані між інтерференційними смугами ix . 

4. За формулою (2) розрахуйте довжину світлової хвилі i , яку пропускає 
даний червоний світлофільтр. Відстань від щілини до біпризми і від 
біпризми до шкали окулярного мікрометра вимірюють масштабною 
лінійкою. Показник заломлення скла, з якого виготовлена біпризма 1,54n  , 
заломлюючий кут біпризми 0,0075B рад


. 

5.  Змінюючи відстані a і b (не менше 3 разів) проведіть вимірювання ширини 
x  за методикою, описаною вище, і розрахуйте довжини хвиль i, а також 

середнє значення довжини хвилі світла  , яку пропускає даний червоний 
світлофільтр. Результати вимірювань і розрахунків занесіть у таблицю №1. 

Таблиця №1 
№ п/п a, м b, м  ix ,м i, нм  , нм 

      
6. Опишіть, як буде змінюватись вигляд інтерференційної картини при зміні 

співвідношення між величинами a і b. Замалюйте схеми кількох 
інтерференційних картин, які ви дослідили. Зробіть висновки. 
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Питання для самоконтролю 
 

1. У чому полягає явище інтерференції світла? Яка умова спостереження 
інтерференції? 

2. Запишіть умови утворення інтерференційних максимумів і мінімумів при 
інтерференції. 

3. Що таке оптична різниця ходу? 
4. Охарактеризуйте особливості утворення когерентних хвиль з використанням 

біпризми Френеля? 
5. Чому визначення довжини хвилі за допомогою біпризми Френеля треба 

виконувати при різних значеннях відстаней a і b? 
6. Чи буде спостерігатись інтерференційна картина на експериментальній 

установці, що використовується у даній лабораторній роботі, якщо прибрати 
світлофільтр? Відповідь обґрунтуйте.  

 
Л ітература :  [1-22,37,38,40] 
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Лабор а торна  робо т а  №  4  
 

ВИЗНАЧЕННЯ КУТА МІЖ ДЗЕРКАЛАМИ ФРЕНЕЛЯ 
 

Мета лабораторної роботи: знайомство з методом утворення 
когерентних джерел світла шляхом поділу хвильового фронту за допомогою 
бідзеркала Френеля; визначення кута між дзеркалами Френеля. 

 
Основні теоретичні відомості 

 
У досліді Френеля для утворення двох оптичних зображень використані 

двоє плоских дзеркал, які розташовані під малим кутом одне відносно іншого. 
Схема досліду Френеля представлена на рис.1: 1AO  і 2A O  – двоє плоских 

дзеркал. S – джерело світла, яке знаходиться на відстані b від місця дотику 
дзеркал у точці O. 

 

 
 

Рис.1. 
 

Для побудови оптичних зображень джерела світла S в обох дзеркалах 
використовують той факт, що уявне зображення, яке дає плоске дзеркало, 
лежить за дзеркалом на такій же відстані, на якій об’єкт знаходиться перед 
дзеркалом. Із точки O проводять коло радіусом b OS  і опускають з точки S 
перпендикуляр на продовження прямої 1AO : точка 1S  перетину продовження 
цього перпендикуляра з колом дає зображення джерела S у першому дзеркалі 
A1O. З іншого боку, зображення S2 лежить у тій точці, куди перемістилося б 
зображення S1 при повороті першого дзеркала 1AO  на кут , оскільки 

1 2 2S OS   , то лінійна відстань між оптичними зображеннями джерела світла 
S1 і S2 дорівнює 2c b . 

Світло від обох зображень 1S  і 2S  падає на екран MN, який розташований 
на відстані a від дзеркал Френеля. Заслінка E служить для захисту екрана MN 
від прямого попадання світла від джерела S. 

Уявні зображення 1S  і 2S  діють як когерентні джерела, оскільки одержані 
завдяки поділу одного і того ж хвильового фронту, який виходить з джерела S. 
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Інтерференційна картина спостерігається в області взаємного перекриття 
відбитих пучків. 

Відстань між двома сусідніми світлими чи темними смугами 
інтерференції (інтерференційна ширина) 

a bx
c


 ,     (1) 

де   - довжина хвилі світла, яке випромінює джерело S. 
Підставляючи у формулу (1) значення величини c, одержуємо 

2
a bx

b





 .      (2) 

У даній роботі необхідно визначити кут  між дзеркалами Френеля. З 
формули (2) одержимо 

2
a b
b x

 



.      (3) 

 
Порядок виконання роботи та обробка результатів вимірювання 

 
Схема експериментальної установки, яка використовується у даній 

лабораторній роботі для одержання інтерференційної картини, зображена на 
рис.2. Джерелом світла є щілина S, ширину якої можна регулювати. Світло від 
ртутної лампи S  проектується на щілину лінзою L. Перед лінзою L і щілиною S 
знаходиться світлофільтр C, який служить для виділення ліній спектра ртуті. 

 

 
Рис.2. 

 
Дзеркала Френеля, які нахилені одне до одного під кутом , у цій 

установці утворені плоскими гранями двох невеликих трьохгранних призм, які 
покриті тонким шаром алюмінію і приклеєні до скляного столика. 

 
Завдання №1. 
 

1. Увімкніть ртутну лампу і шляхом зміни ширини щілини S досягніть, щоб 
інтерференційна картина на екрані була чіткою. Для спостереження смуг 
інтерференції використовуйте лупу. 
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2. Зарядіть касету фотопластинкою і вставте її у рамку, яку помістіть у 
направляючі пази на установці. На рамці нанесені риски, а на направляючій 
приладу є індекс, проти якого треба ставити ці риски при фотографуванні 
інтерференційної картини. Відкривши кришку касети, зробіть послідовно 
чотири фотографічні знімки інтерференційної картини з експозицією 5, 10, 
15 хвилин для зеленого світлофільтра ( 546,1нм  ) і 2, 4, 8, 12 хвилин для 
синього світлофільтра ( 435,8нм  ). Після завершення кожної з експозицій 
фотопластинки, світловий пучок треба перекривати шторкою і лише після 
цього змінювати положення касети. 

3. Виміряйте за допомогою масштабної лінійки відстані a і b. Після 
проявлення, фіксування та висушування фотопластинки здійсніть 
вимірювання ширини інтерференційних смуг за методикою, яка описана 
нижче. 

 
Вимірювання ширини інтерференційної смуги за допомогою горизонтального 

компаратора ИЗА-2 
 

Горизонтальний компаратор ИЗА-2 є оптичним штриховим приладом, 
який використовують для вимірювання лінійних розмірів у межах від 0 до 
200мм . 

Прилад складається з таких основних частин: вертикального штатива 1, 
горизонтального столика 2 і двох мікроскопів – відлікового 3 і вимірювального 
4 (рис.3). 

 

 
 

Рис.3. 
 

Вертикальний штатив є масивною чавунною основою, на якій закріплені 
обидва мікроскопи, столик та освітлювальні дзеркала. 

Горизонтальний столик, на якому розташований предмет П, лінійні 
розміри якого вимірюються, є відполірованою плитою, на якій встановлена 
основна шкала 5, термометр, планка 6, яка переміщується за допомогою гвинта 
7. Столик може переміщуватись у межах від 0 до 200мм  при відкрученому 
гвинті 8 і у межах (0 8)мм  – за допомогою мікрометричного гвинта 9. 
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Вимірювальний мікроскоп прикріплений до штатива. Чіткість 
зображення наводять за допомогою гвинта 10. Штрихи фіксують обертанням 
головки 11, а їх підсвічування забезпечується зовнішнім джерелом світла за 
допомогою двохстороннього дзеркала, яке знаходиться у нижній частині 
штатива. Це дзеркало дає можливість спрямовувати розсіяне чи сфокусоване у 
пучок світло в об’єктив мікроскопа. 

Відліковий мікроскоп зі спіральним окулярним мікрометром 12 
прикріплений безпосередньо до штатива. 

На рис.4 показана шкала, яку видно у полі зору відлікового мікроскопа. 
Числами 11, 12 і 13, які видно у полі зору, позначені штрихи основної рухомої 
міліметрової шкали (1). Зазвичай у полі зору відлікового мікроскопа видно не 
більше ніж три «оцифровані» поділки міліметрової шкали (1). Крім того, у полі 
зору видно нерухому вертикальну шкалу (2) з числами 0, 1, 2, ..., 10. Ціна 
поділки цієї шкали 0,1 мм. На шкалі (2) є десять витків подвійних штрихів 
спіралі Архімеда – спірального ноніуса, який дає можливість здійснювати 
відлік до 0,1 мм. Кругова шкала (4) має 100 поділок. Ціна поділки цієї шкали 
0,001 мм. Спіраль і кругову шкалу приводять у рух маховичком 14 (див. рис.3). 
Один оберт маховичка 14 здійснює переміщення спіралі на один виток. При 
установці на нуль основної шкали окуляр переміщують гвинтом 15. 

 

 
 

Рис.4. 
 

У відліковому мікроскопі використовують зелений світлофільтр з 
діафрагмою. Це підвищує контраст зображення і зменшує стомлювання очей 
при вимірюваннях. 

Для здійснення вимірювань треба досягнути рівномірного освітлення 
поля зору відлікового і вимірювального мікроскопів шляхом зміни нахилу 
відповідних дзеркал. 

Чіткого зображення відповідних штрихів і шкал досягають шляхом 
обертання головки 11 і діоптрійного кільця 13. При роботі з мікроскопом 
потрібно знімати окуляри. 
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Для проведення вимірювань на предметний столик поміщують 
фотопластинку із зображенням інтерференційної картини. Відпустивши гвинт 8 
і, грубо переміщуючи столик, відшукують у полі зору вимірювального 
мікроскопа ту ділянку інтерференційної картини, яка буде досліджуватись. 
Закрутивши гвинт 8, фіксують вибране зображення в полі зору окуляра 
вимірювального мікроскопа 4. Наведення на чіткість зображення здійснюють 
шляхом обертання гвинта 10. Поміщують початкову мітку (тобто одну із 
темних смуг інтерференційної картини) між штрихами вимірювального 
мікроскопа за допомогою мікрометричного гвинта 9. Якщо інтерференційна 
смуга широка, то при проведенні вимірювань слід використовувати широкі 
штрихи, які видно у полі зору вимірювального мікроскопа, а якщо вона вузька і 
чітка, то при вимірюваннях слід використовувати вузькі штрихи. 

Після цього приступають до проведення відліків на відліковому 
мікроскопі 3. 

Для цього встановлюють нуль шкали за спіральним окулярним 
мікрометром мікроскопа 3: обертаючи маховичок 14 фіксують нуль кругової 
шкали (4) (рис.4) проти індексу (5) основної шкали. Після цього відпускають 
гвинт 16 і гвинтом 15 рухають найближчий штрих основної шкали 
(необов’язково нульовий) у напрямку до нуля вертикальної шкали (2) 
підводячи його так, щоб він зайняв симетричне положення між подвійним 
витком спіралі на ділянці, обмеженій двома вертикальними червоними 
штрихами. При точній установці усіх шкал на нуль штрих вертикальної шкали 
(2) буде служити ніби продовженням штриха основної шкали (1). Затисніть 
гвинт 16 і здійсніть відлік. При здійсненні відліків з використанням відлікового 
мікроскопа «цілі» міліметри відлічують проти того штриха основної 
міліметрової шкали, який підведений до найближчого спірального витка, десяті 
долі міліметра відлічують за шкалою (2) за числом цілих поділок, які містяться 
між нулем шкали (2) і тим штрихом основної шкали (1), за яким відлічують 
«цілі» міліметри, а соті і тисячні долі міліметра – за круговою шкалою (4) (за 
положенням її вказівника, тобто стрілки (5)). На око можна оцінити 0,5мкм . 
Для положення, яке у якості прикладу наведене на рис.3, відлік відповідає 
12,2725мм . 

Мікрометричним гвинтом 9 помістіть наступну мітку (тобто якусь іншу 
обрану вами для дослідження інтерференційну смугу на фотопластинці) між 
штрихами вимірювального мікроскопа. Підводити її слід так, щоб вона зайняла 
симетричне положення між штрихами вимірювального мікроскопа. За 
допомогою відлікового мікроскопа здійсніть відлік за методикою, яка була 
описана вище. 

Різниця між початковим та наступним відліками дорівнює відстані x на 
фотопластинці між тими інтерференційними смугами, що досліджуються. 
Ширину інтерференційної смуги визначають за формулою /x x n , де n–
кількість інтервалів між темними інтерференційними смугами, які припадають 
на досліджуваний відрізок x інтерференційної картини. 
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Завдання №2. 
 

1. За формулою (3) визначте кут   між дзеркалами Френеля і виразіть його у 
градусній мірі. Для розрахунку кута   за формулою (3) використовують 
середнє значення x , розраховане за даними, отриманими в результаті 
проведення не менше ніж 5 вимірювань відстані між інтерференційними 
смугами x , виконаних з використанням горизонтального компаратора 
ИЗА-2. 

 
Питання для самоконтролю 

 
1. У чому полягає явище інтерференції світла. Яка умова спостереження 

інтерференції світла? 
2. Записати умови мінімуму і максимуму при інтерференції світла. 
3. Які хвилі називаються когерентними? 
4. Назвіть і коротко охарактеризуйте способи одержання когерентних хвиль. 
5. Як одержують когерентні хвилі у даній лабораторній роботі? 
6. Чому в компараторі ИЗА-2 використовують два мікроскопи? За яких умов це 

можливо? 
7. Які лінійні розміри об’єктів можна вимірювати за допомогою компаратора 

ИЗА-2? Охарактеризуйте переваги цього приладу у порівнянні з іншими 
вимірювальними приладами такого ж призначення. 

 
Л ітература :  [1-22,37,38,40] 



 36 

Лабор а торна  робо т а  №  5  
 

ВИЗНАЧЕННЯ РАДІУСА КРИВИЗНИ ЛІНЗИ І ДОВЖИНИ СВІТЛОВОЇ 
ХВИЛІ ЗА ДОПОМОГОЮ КІЛЕЦЬ НЬЮТОНА 

 
Мета лабораторної роботи: вивчення інтерференції світла. Визначення 

радіуса кривизни лінзи і довжини світлової хвилі за допомогою кілець 
Ньютона. 

 
Основні теоретичні відомості 

 
Кільця Ньютона (рис.1), як інтерференційні смуги однакової товщини, 

спостерігаються тоді, коли сферична поверхня опуклої лінзи великого радіуса 
кривизни стикається з плоскою поверхнею. При цьому між лінзою і пластиною 
утворюється повітряний зазор – плівка змінної товщини (рис.1а). 

Проведемо теоретичний розгляд щодо встановлення умов утворення 
кілець Ньютона (рис.1б), які спостерігаються у відбитому світлі. У цьому 
випадку (див. рис.1а) будуть інтерферувати між собою промені, відбиті від 
верхньої та нижньої меж повітряного зазору товщиною h. Отже, лінії 
максимумів та мінімумів проходять через точки, що відповідають однаковій 
товщині зазору, і тому називаються смугами однакової товщини. Якщо промені 
падають нормально до поверхні лінзи, то внаслідок малості кривизни лінзи 
можна вважати, що промені падають майже прямовисно на повітряний 
прошарок і після відбиття у точках А і В вони далі йдуть в одному напрямі. 
Оптична різниця ходу цих променів в загальному випадку визначається 
товщиною плівки, кутом падіння променів та оптичною густиною плівки і 
оточуючого середовища (їх показниками заломлення n). Звичайно, тоненька 
плівка являє собою тонкий прошарок якої-небудь прозорої речовини (скло, 
рідина). Умови відбивання світла на верхній і нижній поверхнях плівки різні. 
На нижній поверхні відбивання світла відбувається з втратою півхвилі (λ/2), що 
зумовлено зміною фази коливань електричного вектора світлової хвилі на , 
оскільки промінь у цьому випадку відбивається від оптично більш густого 
середовища (наприклад скла), а на верхній – без втрати півхвилі. 

Оскільки для повітря 1n  , кут падіння 0i  , то у цьому випадку для 
оптичної різниці ходу із загальної формули, за якою визначають оптичну 
різницю ходу: 

2 22 sin / 2h n i          (1) 
одержимо: 

2 / 2h    .     (2) 
Товщина повітряного зазору h пов’язана з радіусом кільця r і радіусом 

кривизни лінзи R. З  АОД (див. рис.1а) маємо: 2 2 2( )r R R h   . Оскільки 
лінза має великий радіус кривизни ( R h ), то можна, нехтуючи h2, записати: 

2 2r Rh , звідки 2 / 2h r R . 
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Рис.1. 
 

Для точок, у яких виконується умова 2 / / 2r R m      спостерігається 
максимум інтерференції. Отже, радіус m - того світлого інтерференційного 
кільця визначається за формулою ( 1/ 2)

свmr R m  . Аналогічно, радіус m-
того темного інтерференційного кільця може бути визначений за формулою 

mТr Rm , де m = 0,1,2,3... порядковий номер кілець. 
 

Метод та експериментальна установка 
 

Вимірявши радіуси темних чи світлих кілець можна визначити радіус 
кривизни лінзи R, якщо відома довжина хвилі монохроматичного світла , або, 
навпаки, визначити довжину хвилі, якщо задано радіус кривизни лінзи. 

Слід зазначити, що при ідеально щільному дотиканні лінзи і пластинки у 
центрі інтерференційної картини, де 0h   повинна спостерігатись чітка темна 
колоподібна точка, що відповідає такій різниці ходу відбитих хвиль: Δ = /2. 

Оскільки на практиці не вдається досягти щільного прилягання пластинки 
до лінзи і дістати в центрі інтерференційної картини чітку темну точку у 
вигляді кола, то більш точний результат при визначенні R (чи ) можна досягти 
тоді, коли шукані величини будуть визначені не за радіусами, а за діаметрами 
двох довільних (світлих чи темних) інтерференційних кілець і і k. У цьому 
випадку можна записати: 
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2 2

( )
2 2

k iD D k i R           
   

,     (3) 

де i та k – порядкові номери інтерференційних кілець, а iD  і kD  – їх діаметри. 
Радіус кривизни лінзи R можна визначити за формулою 

2 2( )
4( )

k iD DR
k i 





.      (4) 

Схема установки, яка використовується у даній лабораторній роботі для 
визначення радіуса кривизни лінзи та довжини хвилі зеленої лінії спектра пари 
ртуті, наведена на рис.2. Паралельний пучок монохроматичного світла, який 
проходить через систему лінз 1L  і 2L  та діафрагму D , після відбивання від 
напівпрозорого дзеркала М мікроскопа падає нормально на систему лінза L – 
пластина Р і відбивається в точках А від сферичної поверхні на межі поділу 
скло – повітря і в точках В – від плоскої поверхні пластини. Інтерференційна 
картина спостерігається в полі зору окулярного мікрометра, за допомогою 
якого можна вимірювати діаметри інтерференційних кілець. 

 

 
Рис. 2. 

 
Порядок виконання роботи 

 
Завдання №1. Вимірювання діаметрів кілець Ньютона 
 
Увімкніть спектральну лампу типу ДнаС18, яка випромінює світло з 

відомою довжиною жовтої хвилі натрію 589,3нм  . Якщо оптична система 
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установки для дослідження була попередньо добре від’юстована, то у полі зору 
окулярного мікрометра буде спостерігатись чітке зображення інтерференційної 
картини у вигляді концентричних темних і світлих кілець. Слід перевірити, чи 
проходить шкала окулярного мікрометра точно по діаметрах інтерференційних 
кілець. Якщо вона зміщена у той чи інший бік, то треба за допомогою 
обертання мікрометричних гвинтів столика мікроскопа здійснити переміщення 
інтерференційної картини у полі зору окулярного мікрометра таким чином, щоб 
два взаємно перпендикулярних діаметри інтерференційних кілець точно 
співпадали із зображенням шкали. Наведення на чіткість здійснюється шляхом 
переміщення тубуса мікроскопа за допомогою обертання мікрометричних 
гвинтів. 

Примітка. Юстування оптичної системи установки на занятті, у разі 
необхідності, студент здійснює лише після додаткових консультацій з 
інженером чи викладачем. 

Виміряйте діаметри 10-15 темних інтерференційних кілець у найменших 
поділках шкали окулярного мікрометра (ціна поділки яких дорівнює 0,05 мм) у 
одному з вибраних напрямків положення шкали окулярного мікрометра 
(перший відлік). Нумерування кілець треба здійснювати, рухаючись від 
центральної темної плями, а відлік за шкалою окулярного мікрометра слід 
виконувати подумки проводячи лінію через середини темних ліній, які є 
збільшеними зображеннями темних інтерференційних кілець. Вимірювання 
доцільно здійснювати за такою методикою. Вимірюють безпосередньо діаметр, 
наприклад, четвертого темного кільця і визначають його радіус (у поділках 
шкали), а діаметри наступних (5–15) кілець визначають за їх радіусами, 
визначеними таким чином. Радіус п’ятого і наступних кілець визначають як 
суму радіуса четвертого кільця і добавки, яка дорівнює відстані між четвертим 
кільцем і тим кільцем, діаметр якого визначають. Аналогічні вимірювання 
(другий відлік) здійсніть у перпендикулярному напрямку, повернувши окуляр 
мікрометра на 90. За формулою 1 2( ) / 2i i iD D D   розрахуйте середні 
значення діаметрів усіх виміряних вами інтерференційних кілець D  (у мм). 

Розрахуйте 2D  (у мм2). Результати розрахунків занесіть у таблицю №1. 
Таблиця №1 

Діаметр кільця 
Перший відлік Другий відлік Номер 

кільця 
m 

Di1, 
поділки 

Di1, мм Di2, 
поділки 

Di2, мм 

Середнє 
значення 

діаметра кільця 
D ,мм 

2D , мм2 

       
Завдання №2. Визначення радіуса кривизни лінзи шляхом розрахунків 
 

1. Використовуючи здобуті у ході вимірювань дані та комбінуючи попарно 
діаметри інтерференційних кілець за формулою (4) обчисліть не менше ніж 
чотири рази значення радіуса кривизни лінзи R. З метою підвищення 
точності результатів доцільно комбінувати такі значення середніх значень 
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діаметрів кілець: десятого і восьмого, дев’ятого і сьомого, восьмого і 
шостого, сьомого і п’ятого, шостого і четвертого, п’ятого і третього, 
четвертого і другого, третього і першого. 

2. За формулою 
1

/
n

i
i

R R n


  визначте середнє значення радіуса кривизни 

лінзи R . Результати розрахунків занесіть у таблицю №2. 
Таблиця №2 

Номер досліду n 
 

Радіус кривизни 
лінзи R, мм 

Середнє значення 
радіуса кривизни 
лінзи R , мм 

Радіус кривизни 
лінзи R, 
визначений за 
графіком, мм 

    
 
Завдання №3. Визначення радіуса кривизни графічним методом 
 
Використовуючи дані таблиці №1, побудуйте залежність квадратів 

середніх значень діаметрів інтерференційних кілець від їх порядкових номерів 
m: 2 ( )D f m . По осі абсцис слід відкладати номери кілець, а по осі ординат – 

квадрати середніх значень їх діаметрів. Згідно з формулою 2 4D R m  цей 
графік повинен мати вигляд прямої лінії, тангенс кута нахилу якої до осі абсцис 

4tg R  . Звідки 

4
tgR 


       (5).  

При визначенні тангенса кута нахилу залежності 2 ( )D f m , тобто 

відношення 
2D

m



, слід брати точки, які відповідають кільцям з великими 

порядковими номерами, тобто ті, які віддалені від центральної темної плями. 
Деформація лінзи і скляної пластинки, а також нещільність стискання їх дотику 
можуть привести до того, що лінійна залежність 2 ( )D f m  не буде 
проходити через початок координат, але це є предметом окремого дослідження. 

Результати занесіть у таблицю №2. Порівняйте між собою значення 
радіуса кривизни лінзи, які були одержані шляхом розрахунків і визначені 
графічним методом. 

 
Завдання №4. Визначення довжини хвилі зеленої лінії ртуті 
 

1. Замість натрієвої лампи, як джерело монохроматичного світла використайте 
ртутну лампу. Для цього на шляху світлового пучка, який виходить з ртутної 
лампи, слід розмістити світлофільтр, який вирізає із спектра пари ртуті 
вузький спектр частот, тобто виділяє з нього окрему (у даному випадку 
зелену) спектральну лінію. 
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2. Проведіть вимірювання діаметрів інтерференційних кілець, які утворюються 
у результаті інтерференції монохроматичних світлових пучків, за 
методикою, описаною у Завданні №1. За формулою 

2 2( )
4( )

k iD D
k i R

 



      (6) 

визначте не менше ніж чотири рази значення довжини хвилі  зеленої 

спектральної лінії ртуті. За формулою 
1

/
n

i
i

n 


  розрахуйте середнє 

значення довжини хвилі зеленої спектральної лінії ртуті  . 

3. Побудуйте залежність 2 ( )D f m  для інтерференційних кілець, які 
утворились при освітленні системи лінза-пластинка ртутною лампою, 
оснащеною зеленим світлофільтром. Визначте графічним методом за 
формулою / 4tg R   довжину хвилі зеленої лінії ртуті. 

4.  Порівняйте одержані значення з табличним значенням, скориставшись 
даними таблиці №1, яка наведена в описі Лабораторної роботи № 2. Зробіть 
висновки. 
Примітка. У звіті про виконану роботу усі отримані залежності 

2 ( )D f m  доцільно представити на одному рисунку. 
 

Питання для самоконтролю 
 

1. У чому полягає явище інтерференції світла? Яка умова спостереження 
інтерференції світла? 

2. Записати умову мінімуму і максимуму при інтерференції. 
3. Що таке оптична різниця ходу? Виведіть формулу оптичної різниці ходу при 

інтерференції у тонкій пластинці. 
4. Чому у даній лабораторій роботі інтерференційна картина утворюється у 

вигляді кілець? 
5. Від чого залежить колір центральної плями кілець Ньютона? 
6. Як будуть змінюватись радіуси кілець Ньютона, якщо радіус кривизни лінзи 

зменшити (збільшити)? 
7. Чи зміняться радіуси кілець Ньютона, якщо замість повітря буде середовище 

з іншим показником заломлення? 
8. Як зміниться інтерференційна картина (вигляд кілець Ньютона) при 

спостереженні її у світлі, що проходить, у порівнянні з картиною, яка 
спостерігається у відбитому світлі? Чому? 

 
Л ітература :  [1-22,25,29,37,38,40] 
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Лабор а торна  робо т а  №  6 - 1  
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІНІЙЧАТИХ СПЕКТРІВ РЕЧОВИНИ ТА ГРАДУЮВАННЯ 
СПЕКТРОСКОПА ПРЯМОГО ЗОРУ 

 
Мета лабораторної роботи: дослідження лінійчатих спектрів металів і 

газів та градуювання шкали спектроскопа прямого зору. 
 

Основні теоретичні відомості 
 

Вивчення спектрів здійснюють за допомогою різних спектральних 
приладів, найпростішим з яких є спектроскоп. 

Спектроскопом називають спектральний прилад, який служить для 
просторового розділення променів різних довжин хвиль, причому 
спостереження одержаного спектра у цілому, або окремих спектральних ліній 
здійснюється візуально. 

 

 
 

Рис.1. 
 

Розглянемо хід променів у одному з найпростіших спектроскопів, який 
використовують для розкладення білого світла (рис.1). Промені від 
досліджуваного джерела світла S попадають у коліматор AB. Щілина S 
поміщена у головному фокусі об’єктива коліматора O, причому промені 
виходять паралельними пучками. Заломившись у призмі P, вони розкладаються 
на кілька різнокольорових паралельних пучків, які виходять під різними 
кутами. Ці промені попадають у об’єктив O1 зорової труби A1B1 і збираються у 
фокальній площині (у точці К – червоні, а у точці Ф – фіолетові, між ними – 
оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій промені). 

Одержаний спектр розглядають у окулярі Ок, який фіксується за 
допомогою кремальєри. 
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Якщо джерелом світла є розжарений газ, або пара, то картина спектру 
суттєво змінюється. Замість кольорових смуг, які безперервно переходять одна 
в іншу, в окулярі спектроскопа можна побачити кілька яскравих кольорових 
ліній, які розділені темними смугами. 

Встановлено, що спектри розжарених газів, які складаються з окремих 
атомів або нейтральної чи іонізованої пари певної речовини (наприклад, пари 
якогось із металів) являють собою кілька темних окремих ліній (лінійчаті 
спектри). Кожному газу властивий певний спектр, тобто певне розташування і 
колір спектральних ліній, які відповідають дуже вузькому інтервалу частот (на 
практиці ці лінії часто можна вважати монохроматичними). 

Для одержання світіння газів необхідно надати їх атомам певну енергію. 
Способи надання енергії атомам є різноманітними. Один із способів полягає у 
використанні газового розряду. Напруга, яка прикладена до газорозрядної 
трубки, прискорює заряджені частинки, що знаходяться у газі. Ці частинки при 
зіткненні з нейтральними атомами передають їм енергію. 

Інший спосіб надання атомам енергії, який широко використовується у 
спектральному аналізі, полягає у створенні електричної дуги між двома 
електродами, які виготовлені з матеріалу, що досліджується. У дузі 
розвиваються дуже високі температури і речовина випаровується у просторі 
розряду. Збудження атомів досягається завдяки зіткненням. 

Пояснення природи спектрів дає квантова теорія. За нею атом складається 
з позитивно зарядженого ядра і електронів, які обертаються навколо ядра по 
певних орбітах різних радіусів. 

Кожний електрон може мати орбіти, для яких момент кількості руху 
електрона відносно ядра виражається цілим числом. Такі орбіти називають 
стійкими (стаціонарними). 

Якщо електрон переходить з однієї орбіти на іншу, то енергія атома 
змінюється, причому вона зростає тоді, коли електрон переходить на орбіту з 
більшим радіусом. Перехід може здійснюватись лише тоді, коли атом одержить 
енергію ззовні. 

Перехід електронів на віддалені від ядра орбіти приводить до збудженого 
стану атома, і через деякий час електрони повертаються на свої вихідні орбіти, 
що супроводжується зменшенням енергії атома. Енергія, яка виділяється при 
цьому, випромінюється у простір у виді монохроматичного випромінювання 
(світла однієї довжини хвилі), тобто однієї якоїсь спектральної лінії. 

Для відзначення положення ліній у спектрі, у спектроскопі є другий 
коліматор (див. рис.1) 2 2A B  з горизонтальною шкалою, оснащеною прозорою 
скляною шкалою DD. Якщо освітити шкалу лампою, то промені, які йдуть від 
різних точок шкали, вийдуть з об’єктива 2O  паралельними пучками (щілина зі 
шкалою поміщена у головному фокусі об’єктива 2O ). Відбившись від грані 
призми, промені пройдуть через об’єктив 1O  і дадуть у його фокальній площині 
дійсне зображення шкали, яке співпадає зі спектром, що спостерігається. 

У даній роботі для проведення досліджень використовують так званий 
спектроскоп прямого зору. У нього замість однієї призми є кілька склеєних 
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призм, виготовлених з флінтгласу і кронгласу. Показник заломлення для одних 
і тих же променів у цих видів скла різний. Однак можна підібрати такі дві 
призми – одну з них виготовлену з флінтгласу, а іншу - з кронгласу так, щоб 
наприклад, жовті промені при проходженні в них відхилились однаково. Тоді 
фіолетовий промінь у флінтгласовій призмі відхилиться сильніше, а червоний 
слабкіше, ніж у кронгласовій. Якщо такі дві призми склеїти заломлюючими 
ребрами у протилежні сторони, то жовтий промінь у них не відхиляється, а 
фіолетовий і червоний промені відхиляються у протилежні сторони. На 
практиці такі призми прямого зору виготовляють не з двох, а з трьох (рис.2) чи 
навіть з п’яти призм. 

 
 

Рис.2. 
 

Завдяки тому, що середній промінь спектра у такій призмі не 
відхиляється від початкового напрямку, то при виготовленні спектроскопа 
прямого зору коліматор AB і зорову трубу A1B1 встановлюють на одній прямій 
(рис.3; позначення ті ж, що і на рис.1) 

 

 
 

Рис.3. 
 

Для спостереження спектра (якщо він не вкладається в поле зору окуляра) 
трубу A1B1 повертають гвинтом і, таким чином, поступово розглядають усі 
ділянки спектра разом з відповідними ділянками шкали спектроскопа. 

Досліджуючи спектри різних елементів можна відградуювати 
спектроскоп, тобто встановити співвідношення між поділками шкали і 
довжинами світлових хвиль. Зазвичай цю залежність представляють у вигляді 
кривої дисперсії для даного спектроскопа. Для цього на осі абсцис відкладають 
значення шкали, а на осі ординат – відповідну довжину хвиль спостережуваних 
спектральних ліній. Одержані точки перетину треба сполучити плавною лінією. 

 45

Користуючись цим графіком можна з певною точністю визначити довжину 
хвилі для будь-якої лінії спектра, якщо відомо те положення, яке вона займає за 
шкалою спектроскопа. 

 
Опис експериментальної установки та порядок виконання роботи 

 
Для дослідження спектрів металів використовують спеціальний пристрій, 

схема якого наведена на рис.4. У цьому пристрої електричну напругу, 
необхідну для здійснення дугового розряду, підводять від індукційного 
трансформатора К (котушки Румкорфа) з молоточковим переривачем, яка 
живиться від 

 

 
 

Рис.4. 
 

освітлювальної мережі через знижувальний трансформатор Тр до електродів, 
виготовлених з металів, що досліджуються, Для того, щоб іскра була більш 
яскравою, паралельно котушці К додатково увімкнено котушку індуктивності L 
і конденсатор C, який у експериментальній установці, що використовується у 
даній роботі, конструктивно виконано у вигляді так званої «лейденської 
банки». Для утворення лінійчатих спектрів газів використовують розрядні 
трубки Гейслера, які містять газ при малому тиску. 

 
Завдання №1. 
 

1. Увімкніть у освітлювальну мережу трансформатор Тр. Здійсніть 
спостереження електричної дуги, яка утворилась між двома електродами, 
виготовленими з одного з досліджуваних металів, наприклад із срібла. 

2. Трохи розширивши щілину коліматора, направте спектроскоп на 
досліджуване джерело світла і, «спіймавши» у трубу A1B1 зображення 
спектра, сфокусуйте його за допомогою окуляра. Далі освітлюючи шкалу 
DD лампою і, всовуючи чи висовуючи трубу 2 2A B , встановіть її так, щоб 
шкалу було чітко видно в окулярі. Після цього щілину звужують для того, 
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щоб ширина спектральної лінії не перевищувала кількох десятих поділки 
шкали і відлічують у поділках шкали N положення за шкалою спектроскопа 
усіх ліній лінійчатого спектра металу, який досліджується. 

3. Проведіть за методикою, яка описана у пп. 1–2 дослідження лінійчатих 
спектрів низки металів (срібла, міді, нікелю, кадмію), які утворюються при 
спостереженні у спектроскопі прямого зору світіння розжареної пари, що 
виникає у процесі дугового розряду між електродами, виготовленими з цих 
металів. Дані вимірювань запишіть у таблицю №1. 

4. Дослідіть за методикою, описаною у пп. 1–2, спектр неону. Дані вимірювань 
запишіть у таблицю №1. 

За методикою, наведеною вище, проведіть дослідження спектру 
компактної люмінесцентної лампи. Загальний вигляд спектру представлений на 
Рис. 5. Він складається з вузьких ліній, що належать ртуті та широких ліній, які 
випромінює люмінофор, яким покриті стінки колби компактної люмінесцентної 
лампи. Дані вимірювань занесіть у Таблицю № 2.  
 

 
Рис.5. 

 
5. Побудуйте криву дисперсії спектроскопа. Для побудови цього 

градуювального графіка використайте дані таблиць №1 та №2, у яких 
наведені довжини спектральних ліній досліджених елементів. При побудові 
графіка для позначення експериментальних точок, які відповідають кожному 
з досліджених елементів, доцільно користуватись тими позначками, які 
вказані у таблиці №1. Експериментальні точки, які відповідають 
спектральним лініям ртуті за таблицею №2, позначте такою позначкою (·). 
Побудову градуювальної кривої слід починати з елементів з невеликою 
кількістю ліній у спектрі, наприклад зі срібла, у спектрі якого є лише дві 
спектральні лінії. Коли хід градуювальної кривої, або її частини вже буде 
попередньо намічено, треба перейти до подальшої побудови графіка 

( )N f  , використовуючи експериментальні точки, одержані при 
дослідженні тих речовин, спектри яких складаються з великої кількості 
спектральних ліній. 

Таблиця №1 

Елемент Спектральні лінії , нм Яскравість 
лінії 

N, 
поділки Позначка

Ag зелена 546,5 +    
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зелена 520,9 + 

Cu 
зелена 
зелена 
зелена 

521,8 
515,3 
510,6 

+ 
+ 
+ 

 
  

Cd 
зелена 
синя 
синя 

508,6 
480,0 
467,8 

++ 
++ 
++ 

 
  

Ni зелена 
зелена 

546,3 
509,7 

+ 
+ 

   

Ne 

жовта 
яскраво-червона 
червоно-оранжова (ліва з 
двох близьких ліній) 

585,2 
640,2 
614,3 

++ 
+ 
+ 

 

* 

 
 
 

Таблиця №2 
 

Компактна люмінесцентна лампа. 
 

№ лінії Лінія 
спектру 
ртуті (Hg) 

Колір лінії, її 
інтенсивність  

Відлік за 
шкалою, 

спектроскопа 
(поділки шкали 

N). 

Довжина хвилі 
, нм 

  фіолетова   
  фіолетова   
  синя   
  темно-зелена   
  яскраво-зелена   
  жовта   
  жовта   
  червона   
  темно-червона   

 
Треба мати на увазі, що не усі спектральні лінії досліджуваних елементів 

можуть бути добре видні при спостережені спектрів. Деякі з них є слабкими за 
інтенсивністю і їх важко побачити, а деякі із спостережених ліній можуть 
взагалі не належати досліджуваному елементу. Так, наприклад, якщо 
доторкнутись рукою до електрода, то після цього можна побачити у окулярі 
спектроскопа лінію спектру натрію. При побудові градуювального графіка 
спектроскопа ( )N f  , треба слідкувати за тим, чи точно укладається на 
криву, що сполучує експериментальні точки, значення даної довжини хвилі, яка 
відповідає даній спектральній лінії. Якщо ж ця точка не укладається на криву, 
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то це означає, що, або довжина хвилі визначена за таблицею №1 невірно, або ж 
дана лінія не належить тому елементу, який досліджується. 

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Охарактеризуйте принцип дії призмового спектроскопа. 
2. Що називають дисперсією світла? 
3. Яка фізична причина утворення лінійчатих спектрів випромінювання? 
4. Як утворюється призматичний спектр білого світла? 
5. Як здійснюється градуювання спектроскопа прямого зору? 
6. Чим будуть відрізнятись спектри, одержані від однієї і тієї ж самої речовини, 

і від одного і того ж джерела світла за допомогою дифракційної решітки і 
призми? 

 
Л ітература :  [1-22,37,38] 
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Лабор а торна  робо т а  №  6 - 2  
 

ВИЗНАЧЕННЯ ТОВЩИНИ ПЛАСТИНОК СЛЮДИ ПРИ СПОСТЕРЕЖЕННІ 
ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ СПЕКТРОСКОПА ПРЯМОГО ЗОРУ 

 
Мета лабораторної роботи: вивчення явища інтерференції світла у 

тонких прозорих плівках у відбитому світлі та визначення товщини пластинок 
слюди. 

 
Основні теоретичні відомості 

 
Якщо на тонку плівку (рис.1) падає світло з довжиною хвилі , то воно 

частково відбивається від її верхньої поверхні, частково проходить всередину 
плівки і відбивається від другої (нижньої) її поверхні. Таким чином, у точці С 
можуть зустрітись дві когерентні хвилі з деякою різницею ходу. Частина хвилі 
йде по шляху SADCO, а друга її частина поширюється вздовж S1CO. У 
залежності від різниці фаз, набутої цими хвилями, вони дають у напрямку CO 
той чи інший інтерференційний ефект. 

 

 
 

Рис.1. 
 

Різниця ходу, яка зумовлена запізнюванням однієї з двох хвиль у товщі 
тонкої пластинки, може бути визначена на підставі таких міркувань. 

Нехай пучки світла SA і S1C, що виходять з якої-небудь точки джерела 
світла, близькі до паралельних, так як розміри AC для тонкої плівки дуже малі у 
порівнянні з відстанню від джерела. Тоді оптична різниця ходу   

2n AD n BC    ,     (1) 
де n і n  – показники заломлення пластинки і оточуючого середовища. 

Очевидно, що 
sin 2 sin 2 sinBC AC i AR i h tgr i          (2) 

де h RD  – товщина пластинки, i  – кут падіння, а r  – кут заломлення світла. 
У відповідності з цим маємо: 

cos
hAD

r
 ,  sin sinn i n r  .    (3) 
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Тоді 
22 22 sin (1 sin ) 2 cos

cos cos
nh hnhn tgr r r hn r

r r
         .   (4) 

У залежності від співвідношення між h, n і r одержують у напрямку, який 
розглядається, взаємне підсилення або послаблення обох променів, які 
інтерферують між собою. 

Оскільки тонка пластинка зазвичай є тонким шаром якої-небудь речовини 
(скла, слюди, рідини), оточеній з обох сторін повітрям, то у цьому випадку 
світлова хвиля у точці C відбивається на межі між повітрям і середовищем, а у 
точці D – на межі між середовищем і повітрям. Відмінність у відбитті світла 
приводить до того, що на одній з меж розділу при відбитті світла втрачається 
півхвилі і змінюється на   фаза одного з променів, а на іншій цього не 
відбувається. З цієї причини оптична різниця ходу, визначена вище, змінюється 
на /2 і може бути розрахована за формулою 

2 cos / 2hn r     .     (5) 
У відповідності з цим виразом положення максимумів і мінімумів на 

інтерференційній картині буде зміщено на пів смугу у порівнянні з очікуваним. 
Таким чином, враховуючи зміну фази одного з променів, ми одержимо 

для певних значень h, n і r умову спостереження інтерференційних максимумів 
і мінімумів, а саме 

2 cos / 2hn r k       (6) 
де k – ціле число, причому парному значенню k відповідає мінімум, а 
непарному – максимум. Інтерференція світла на тонких плівках і на тонких 
шарах різних твердих тіл, які мають пластинчату (ламелеподібну) структуру, 
дає можливість визначити з певною точністю товщину h цих плівок (шарів). 

Виведемо формулу, яка використовується для визначення товщини h 
тонкої плівки (тонкої пластинки) з показником заломлення n у випадку відбиття 
від неї пучка білого світла. Якщо цей пучок світла розкласти призмою, то на 
фоні суцільного спектра з’являться темні смуги. Так як пучок білого світла 
складається з хвиль з різними довжинами хвиль, то на шляху   може укластись 
парне число півхвиль, яке відповідає низці хвиль з різними довжинами хвиль. 

У випадку нормального падіння світла для однієї з хвиль замість (6) 
можна записати 

2 / 2hn k   .     (7) 
Аналогічно для іншої смуги, яка відповідає довжині хвилі 1  

1 12 / 2hn k   .     (8) 
Для двох сусідніх темних чи світлих смуг співвідношення між k  і 1k  буде 

1 2k k  . Визначимо k з формули (7) і підставимо його у формулу (8), тоді 

142 2
2

hnhn 


    
 

,     (9) 

або 
1 1

1
2 22 1hn hnhn  
 

    
 

    (10) 

 51

звідки 
1

12 ( )
h

n

 




.     (11) 

Якщо між смугами, які відповідають довжинам хвиль   і 1 , знаходиться 
( 1)m   темних смуг, то формула (11) може бути переписана таким чином 

1

12 ( )
mh

n

 




,     (12) 

оскільки співвідношення між k  і 1k  у цьому випадку буде таким: 1 2k k m  . 
 

 
 

Рис.2. 
 

Порядок виконання роботи та обробки результатів 
 

1. Розташуйте джерело світла S, слюдяну пластинку Р, яка закріплена у 
вертикальній площині на підставці та спектроскоп прямого зору С так, як це 
схематично показано на рис.2. Джерелом світла є звичайна лампа 
розжарювання напругою 12 В. Джерело світла, пластинка та спектроскоп 
повинні знаходитись на однаковій висоті над поверхнею стола. 

2. Увімкніть джерело живлення лампи та освітіть слюдяну пластинку 
(показник заломлення слюди 1,56n  ) пучком білого світла під кутом 
падіння, близьким до 0º. 

3. У полі зору окуляра труби 1 1A B  (див. рис. 3 у описі лабораторної роботи 
№ 6-1) у світлі, відбитому від пластинки, одержіть неперервний кольоровий 
спектр, схожий на райдугу. 

4. Спостерігаючи за зміною вигляду цього спектра в окулярі спектроскопа 
здійсніть невеликі переміщення пластинки Р (вліво чи вправо). Потроху 
обертаючи цю пластинку навколо осі ОО1 досягніть появи на фоні 
неперервного кольорового спектру (райдуги) чіткої інтерференційної 
картини у вигляді світлих і темних смуг. Зафіксуйте положення пластинки, 
при якому спостерігається чітка інтерференційна картина і не змінюйте його 
в подальшому у ході виконання вимірювань. 

5. Виберіть у червоній ділянці кольорового спектра одну з темних смуг і 
запишіть її положення (номер поділки) N1 відносно шкали спектроскопа. 

6. Виберіть для розрахунків у формулі (12) число інтервалів між темними 
смугами 3m  . Визначте і запишіть положення 2N  відповідної йому темної 
смуги відносно шкали спектроскопа. 

7. Не змінюючи число інтервалів між темними смугами ( 3m  ), визначте і 
запишіть значення поділок шкали спектроскопа, що відповідають 
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положенню наступних темних смуг ( 3N , 4N ,… iN ), які спостерігаються на 
фоні кольорового неперервного спектра, відносно шкали спектроскопа для 
усього неперервного кольорового спектра, починаючи з червоної і 
закінчуючи фіолетовою його ділянками. 

8. Скориставшись градуювальною кривою спектроскопа, отриманою Вами в 
результаті виконання лабораторної роботи № 6-1, визначте числові значення 
тих довжин хвиль ( 1 , 2 , 3 ,... i ), які відповідають відповідним поділкам 
шкали спектроскопа 1N , 2N , 3N ,... iN . 

9. Скориставшись формулою (12) розрахуйте низку значень товщини того 
конкретного шару пластинки слюди h, в результаті проходження якого 
утворились інтерференційні смуги, що спостерігаються у спектроскопі. Для 
розрахунків, які треба виконати для усього спектра, починаючи з червоної і 
закінчуючи фіолетовою його ділянками, використайте, обираючи їх 
попарно, низку значень двох сусідніх довжин хвиль, наприклад 1  і 2 , або 

2  і 3 ,... n  і 1n  . 

10. Розрахуйте за формулою 
1

/
n

i
i

h h n


 , де 
1

n

i
i

h

  сума усіх значень товщини 

шару пластинки слюди, які визначені за формулою (12) для різних ділянок 
спектра, а n – загальне число цих значень, середнє значення товщини шару 
слюдяної пластинки, в результаті проходження якого у спектроскопі 
прямого зору спостерігається інтерференція білого світла. Обчисліть 
середню абсолютну та відносну похибку у визначенні цієї величини. 
Запишіть остаточний результат. 

 
Питання для самоконтролю 

 
1. У чому полягає явище інтерференції світла? Яка умова спостереження 

інтерференції? 
2. Запишіть умови утворення інтерференційних максимумів і мінімумів при 

інтерференції. 
3. Чому при визначенні товщини тонкого шару пластинки слюди за методом, 

який використовується у даній лабораторній роботі, вимірювання проводять 
для усіх ділянок спектра білого світла, який спостерігається у спектроскопі? 

4. Чи можна точно визначити товщину тонкої слюдяної пластинки, якщо на 
шляху світлового пучка (рис.2) поставити світлофільтр? Відповідь 
обґрунтуйте. 

 
Л ітература :  [1-22,40] 
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Лабора торна  робо т а  №7  
 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА ЗАЛОМЛЕННЯ ПОВІТРЯ 
 

Мета лабораторної роботи: вивчення інтерференції і дифракції світла, 
ознайомлення з будовою і принципом роботи інтерферометра Релея. 
Визначення абсолютного показника заломлення і поляризованості молекул 
повітря. 

 
Основні теоретичні відомості 

 
Показники заломлення газів, які містять невелику кількість домішок, 

дуже мало відрізняються від показника заломлення основного компонента. 
Однак, незважаючи на це, вимірювання показників заломлення є важливим 
засобом встановлення складу газової суміші. 

Інтерференційні методи дають можливість визначити різницю показників 
заломлення з дуже високою точністю. Так, інтерференційний метод може бути 
використаний для дослідження залежності показника заломлення повітря від 
тиску, що у свою чергу дозволяє розраховувати поляризованість окремої 
молекули, яка характеризує здатність електронів в атомі або молекулі 
зміщуватись під дією електричного поля. 

Як відомо, показник заломлення речовини може бути визначений за 
формулою  

n  ,      (1) 
де ε і μ – електромагнітні характеристики речовини, її відносні діелектрична і 
магнітна проникності. Для повітря μ = 1. Відносна діелектрична проникність 
речовини 

1   ,      (2) 
де   – діелектрична сприйнятливість, або поляризованість одиниці її об’єму. 
Як відомо,   – величина безрозмірна. Для вакууму 0  , а 1  . 

У електромагнітному полі, яке швидко змінюється (для світлової хвилі 
частота 14 1510 10 Гц  ), коли час поворотної релаксації молекул більший, ніж 
період коливань поля, проявляється лише електронна поляризація. Тому 
поляризованість речовини χ може бути визначена за формулою 

N  ,      (3) 
де   – поляризованість однієї молекули; N – число молекул у одиниці об’єму. 

Тоді 
2 1 n N .     (4) 

При атмосферному тиску показник заломлення газів n близький до 
одиниці, тому 2 1 ( 1)( 1) 2( 1)n n n n       і вираз (4) для цього випадку буде 
мати такий вигляд 

1
2
Nn 

  .      (5) 
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Тиск газу P NkT , де k – стала Больцмана, T – абсолютна температура, 
тому 

1
2

Pn
kT


   .     (6) 

Значить, залежність ( )n f P  є лінійною і тому за експериментальною 
залежністю n від P можна визначити /n P  , а також і , оскільки 

2kT n
P

 



.      (7) 

 
Метод та експериментальна установка 

 
Для визначення показників заломлення газів використовують 

інтерферометр Релея. Його схеми наведені на рисунку 1 (рис.1а, вигляд зверху), 
(рис.1б, вигляд збоку). Вузька щілина S, яка освітлюється через конденсор К 
лампою L служить джерелом світла, що знаходиться у фокальній площині 
об’єктива 1O . Перед об’єктивом 2O  розташована діафрагма D з двома 
щілинами. Дифракційну картину, яка виникає у його фокальній площині, 
спостерігають за допомогою циліндричного окуляра 3O . 

 

 
Рис.1. 

 
Якщо між променями, які проходять через кожну з щілин діафрагми D, не 

виникає додаткова різниця ходу, то у центрі поля зору окуляра буде видно 
світлу смугу (основний дифракційний максимум), а далі смуги (максимуми і 
мінімуми) більше високих порядків. Якщо на шляху цих променів поставити 
дві однакові трубки А і В довжиною L, заповнені різними газами чи рідинами з 
різними показниками заломлення 1n  і 2n , то внаслідок оптичної різниці ходу  
між променями, які йдуть через трубки центр дифракційної картини, 
зміститься. Оптична різниця ходу визначається за формулою 

2 1( )n n L   .     (8). 
За трубками перед об’єктивом 2O  знаходиться компенсатор, який 

складається з двох однакових плоскопаралельних скляних пластинок 1P  і 2P , 
нахилених під кутом 45 . Одну з них ( 2P ) повертають за допомогою 
мікрометричного гвинта М (рис.2в) і, таким чином, змінюють оптичну довжину 
шляху в одному з пучків і зміщують смуги до суміщення центра дифракційної 
картини з ниткою, яка розташована у центрі поля зору окуляра. 
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Мікрометричний гвинт має головку (барабан). На барабані нанесені поділки. 
При повороті гвинта барабан переміщується відносно лінійної шкали, нанесеної 
на циліндр, вісь якого збігається з віссю гвинта (рис.2). 

 

 
 

Рис.2. 
 

Оскільки дифракційні смуги мають певну ширину, то точність суміщення 
нитки окуляра з однією з них невелика. Для підвищення точності відліку нитку 
окуляра замінюють нерухомою інтерференційною картиною (рис.3). Для цього 
трубки розташовують так, щоб вони займали лише верхню частину простору 
між об’єктивами (див. рис. 1б). Тоді у полі зору окуляра утворюються дві 
системи інтерференційних смуг (рис.3). Одна система інтерференційних смуг 
утворюється при інтерференції променів, які пройшли через нижні половини 
щілини. Ця система смуг нерухома, так як вона утворена променями, які йдуть 
мимо трубок. Промені, які проходять через верхні половини щілин, проходять і 
через трубки, тому утворена ними друга система смуг буде співпадати з 
першою лише у тому випадку, коли не виникне оптична різниця ходу променів 
за рахунок різниці показників заломлення речовин, які заповнюють трубки, або 
якщо ця оптична різниця ходу буде скомпенсована поворотом пластинки 2P  
компенсатора. 

 

 
 

Рис.3. 
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Таким чином, одна система смуг (нерухома) служить для другої системи 
смуг своєрідним нерухомим індексом. Точність суміщення двох однакових 
систем смуг дуже висока, вона, зазвичай, досягає 1/20 ширини смуги. 

Вимірювання оптичної різниці ходу Δ за допомогою інтерферометра 
Релея здійснюють таким чином. Спочатку заповнюють трубки одним і тим же 
газом, чи рідиною з відомим показником заломлення. Обертаючи 
мікрометричний гвинт компенсатора, досягають суміщення обох систем 
інтерференційних смуг і роблять перший відлік за лінійною шкалою і 
барабаном мікрометричного гвинта. Потім у одну з трубок вводять газ, чи 
рідину, які досліджують. Після цього інтерференційні смуги шляхом обертання 
мікрометричного гвинта компенсатора знову суміщають. За різницею відліків 
за лінійною шкалою і барабаном мікрометричного гвинта визначають оптичну 
різницю ходу, що дає можливість розрахувати показник заломлення 
досліджуваної речовини. 

Інтерферометр Релея з успіхом можна використати для визначення 
показника заломлення повітря. 

Методика вимірювань у цьому випадку ґрунтується на використанні 
описаної вище лінійної залежності показників заломлення газів від тиску. 

Якщо обидві трубки інтерферометра заповнити повітрям, а потім у одній 
з них за допомогою форвакуумного насоса змінювати тиск Р, то оптична 
різниця ходу для променів, які проходять через ці трубки, буде змінюватись 
лінійно з тиском. Вимірюючи тиск і відповідну оптичну різницю ходу 
променів, яка йому відповідає, можна одержати низку значень Δ і Р, які можуть 
бути використані для побудови залежності Δ=f(P). Здійснивши екстраполяцію 
цієї залежності можна визначити ту різницю ходу Δ0, яка б виникла у тому 
випадку, коли б у одній з трубок інтерферометра тиск Р дорівнював би нулю. 

У цьому випадку 0 ( 1)повn L    . Звідки 
01повn

L


  .     (9) 

Для вимірювання різниці ходу у даній роботі використовують 
портативний інтерферометр Релея виробництва фірми «Карл Цейс». 

Для нього характерним є те, що світло проходить через трубки двічі, 
завдяки чому прилад має відносно малі габарити і одночасно забезпечує високу 
точність вимірювань показників заломлення речовин. Для цього приладу ціна 
поділки лінійної шкали складає 6мкм , а ціна поділки шкали барабана 
мікрометричного гвинта 0,06мкм . Довжина кожної трубки 10L см . 

Оскільки світло у інтерферометрі Релея, який використовується у даній 
лабораторній роботі, як вже зазначалося, проходить через трубки двічі, то при 
розрахунках показника заломлення формулу (9) треба використовувати у 
такому вигляді: 

01
2повn

L


  ,     (10) 
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Схема установки для проведення досліджень наведена на рис.4. Зміна 
оптичної різниці ходу Δ досягається завдяки зміни тиску Р у одній з трубок 
інтерферометра за допомогою насоса N. У другій трубці інтерферометра тиск 

 

 
 

Рис.4. 
 

атмосферний. Різницю тисків у трубках (у кГс/см2; 1кГс/см2 = 98066,5 Па) 
вимірюють манометром М. Кран 1K  дає можливість від’єднувати усю систему 
від насоса, а кран 2K  з’єднувати її з атмосферою. Балон V служить для 
згладжування різких коливань тиску при його зміні у ході вимірювань. 
Лампочка, яка використовується у якості джерела світла в інтерферометрі 
Релея, живиться від освітлювальної мережі через трансформатор, який знижує 
напругу. 

 
Порядок виконання роботи та обробка результатів вимірювань 

 
Завдання №1 Визначення показника заломлення повітря 

 
1. Заповніть обидві трубки інтерферометра Релея повітрям. Установіть 

приблизно нульове положення його шкали. Цьому положенню в окулярі 
буде відповідати таке зображення системи рухомих і нерухомих 
інтерференційних смуг: в середині поля зору буде чітко видно кілька темних 
смуг (див. рис.2). Обертаючи мікрометричний гвинт компенсатора досягніть 
суміщення обох систем інтерференційних смуг (вихідне зображення, див. 
рис.2б) і запишіть у поділках горизонтальної шкали і шкали барабана 
мікрометричного гвинта отримане значення оптичної різниці ходу атм , яке, 
у даному випадку, відповідає тому значенню атмосферного тиску атмP  а, 
значить, і тиску у трубці інтерферометра, при якому проводиться дане 
дослідження. 

2.  Приєднайте одну з трубок інтерферометра (трубку R1) до форвакуумного 
насоса N .Перекрийте кран К2. Поставивши кран 1K  у положення «открыто» 
(стрілкою назовні), здійсніть відкачування повітря до показань манометра М 
порядку 1 кгс/см2. Повернувши рукоятку крану 1K  на 90  (стрілкою до 
себе), припиніть відкачування повітря з трубки інтерферометра. 
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3. Запишіть показання манометра. Обертаючи мікрометричний гвинт 
компенсатора за напрямком збільшення поділок його шкали, відновіть у 
точності вихідне зображення системи рухомих інтерференційних смуг в 
окулярі інтерферометра. Запишіть оптичну різницю ходу променів, що 
інтерферують, у поділках горизонтальної шкали і шкали барабана. 

4. Повільно повернувши рукоятку крана 2K  так, щоб показання манометра 
зменшились на дві - три поділки, знову перекрийте кран 2K . 

5. Обертаючи барабан шкали інтерферометра в протилежному напрямку 
годинникової стрілки знову відновіть вихідне зображення інтерференційної 
картини в окулярі інтерферометра. Запишіть значення оптичної різниці ходу 
Δ, а також показання манометра манP . 

6. Здійснюйте вимірювання Δ і манP  у відповідності до пунктів 4 і 5 до того 
часу, доки показання манометра не стане рівним 0. 

7. Виміряйте атмосферний тиск атмP  барометром, який є у лабораторії. 
Побудуйте залежність оптичної різниці ходу променів, що інтерферують , 
від тиску Р (у мм. ртутного стовпчика або у паскалях) у трубці 
інтерферометра, попередньо визначивши його за формулою атм манP P P  . 

8. За залежністю ( )f P   визначте Δ0 згідно з методикою, яка була описана 
вище. Розрахуйте за формулою (10) показник заломлення повітря. 

9. За формулою / 2n L    розрахуйте n  для всіх значень тисків у трубці 
манометра Р. Побудуйте графік залежності ( )n f P . За нахилом цієї 
залежності з використанням формули (7) визначте поляризованість молекул 
повітря α. 

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Поясніть фізичний зміст понять «оптична різниця ходу», «оптична довжина 

шляху». 
2. Поясніть принцип дії інтерферометра Релея. 
3. Що характеризує абсолютний показник заломлення? За якою формулою 

може бути визначений показник заломлення газів? 
4. Покажіть на схемі інтерферометра проміні, при інтерференції яких виникає 

верхня і нижня системи смуг. 
5. Який фізичний зміст поляризованості молекул? 
6. Який показник заломлення газів (абсолютний чи відносний) можна 

визначити з використанням інтерферометра Релея? Відповідь обґрунтуйте. 
 
Л ітература :  [1-22,26,38] 
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Лабора торна  робо т а  №8  
 

ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ РІДКИХ РОЗЧИНІВ ЗА ДАНИМИ ПРО ЇХ 
ПИТОМУ РЕФРАКЦІЮ 

 
Мета лабораторної роботи: ознайомлення з принципом роботи 

рефрактометра ИРФ-22. Визначення показників заломлення дистильованої 
води, етилового спирту і розчину етилового спирту у дистильованій воді, а 
також концентрації розчину етилового спирту у дистильованій воді за даними 
про питому рефракцію розчину і його компонент. 

 
Основні теоретичні відомості 

 
Світло в прозорих речовинах залежно від їхніх електричних властивостей 

поширюється з різною фазовою швидкістю. Тому на межі поділу таких 
середовищ напрям поширення світла змінюється (воно заломлюється). 
Дисперсія світла, згідно з класичною електронною теорією заломлення, є 
результатом взаємодії електромагнітних хвиль із зарядженими частинками, які 
входять до складу речовини і здійснюють вимушені коливання у змінному 
електромагнітному полі хвилі. 

Як відомо, абсолютний показник заломлення речовини n визначається 
відношенням швидкості світла c у вакуумі до швидкості світла v в середовищі: 

n c / v .      (1) 
При розробці основ електронної теорії дисперсії світла було встановлено, 

що при проходженні світла через ізотропне діелектричне середовище існує 
залежність між показником заломлення середовища і числом диполів N в 
одиниці об’єму цього середовища, які взаємодіють зі світловою хвилею. Цю 
залежність описує формула Лоренц-Лорентца 

2 2

2 2 2
0

1 4
2 3 ( )

n gN
n m


 




 
,     (2) 

де g  – заряд, m  – маса, 0  – власна частота коливань диполя,   – частота 
падаючого світла, яка відповідає певній довжині хвилі  . 

Так як для даної речовини і даної довжини хвилі величини g , 0 , m ,   – 
постійні, можна надати формулі Лоренц-Лорентца такого виду 
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.     (3) 

Так як N пропорційне густині , то 
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,      (4) 
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.      (5) 
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Величина r називається питомою рефракцією речовини. Згідно з формулою (5) 
питома рефракція не повинна залежати від густини речовини. Встановлено, що 
питома рефракція залишається практично постійною навіть при переході 
речовини з газоподібного стану у рідкий стан, тобто при зміні густини у кілька 
сотень разів. 

Експериментально встановлено, що питому рефракцію розчину (суміші) – 
R можна визначити за правилом адитивності. Це означає, що оптична поведінка 
молекул кожної компоненти залишається незмінною незалежно від того, чи 
взята дана компонента окремо, чи в суміші з іншою. Тому 

1 1 2 2100% ... n nR C r C r C r     ,     (6) 
де r1, r2,…rn – питомі рефракції окремих компонент, а С1, С2,…Сn – 
концентрації цих компонент у суміші. 

Формула (6) має велике практичне значення для дослідження речовин за 
допомогою вимірювання їх показників заломлення. Ця галузь оптичних 
вимірювань називається рефрактометрією. Вона знайшла широке застосування 
у фізико-хімічних дослідженнях. 

У випадку проведення рефрактометричного аналізу бінарних сумішей 
1 1 2 2100% R C r C r   ,     (7) 

де 1
1

1 2

100%mC
m m

 


, 2
2

1 2

100%mC
m m

 


, 1m  і 2m  – маси компонент у суміші.. 

Так як 2 1100%C C  , то 1 1 1 2100% (100% )R C r C r   , або 
1 1 2 1 2100% 100%R C r r C r   , то після перетворень 

1 1 2 2( ) ( )100%C r r R r   ,     (8) 
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1 2
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 .     (9) 

Здійснивши аналогічні перетворення, одержимо 
1

2
2 1

100%R rC
r r





.      (10) 

Таким чином, визначивши питомі рефракції бінарного розчину та його 
компонент, за формулами (9) і (10) можна визначити (у відсотках) вміст 
компонент у ньому. 

 
Опис приладу ИРФ-22. 

 
Прилади для вимірювання показника заломлення твердих, рідких і 

газоподібних речовин називаються рефрактометрами. Принцип дії цих приладів 
ґрунтується на явищах, які спостерігаються при проходженні світлом межі 
поділу двох середовищ з різними показниками заломлення. У даній роботі 
використовується рефрактометр ИРФ-22, основними частинами якого є дві 
призми: вимірювальна 1 і освітлювальна 2 (рис.1). Нижня поверхня АВ 
освітлювальної призми зроблена матовою. 
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Рис.1. 
 

Показники заломлення прозорих рідин визначають в прохідному білому 
світлі. Досліджувану рідину поміщають між двома паралельними 
гіпотенузними гранями призм 1 і 2. Паралельний пучок променів, пройшовши 
через освітлювальну призму, попадає на матову поверхню АВ і розсіюється. 
Отже, в досліджувану рідину входять промені різних напрямів. Оскільки 
показник заломлення досліджуваної рідини п завжди менший, ніж показник 
заломлення вимірювальної призми 0n  ( 0 1,74n  ), то промені різних напрямів, 
після заломлення на межі поділу рідина-скло, входять у призму 1. Далі промені 
виходять з призми 1, в повітря, заломлюючись ще один раз. Кут  , під яким 
промені виходять з призми 1 залежить від показників заломлення рідини і скла, 
з якого виготовлена вимірювальна призма, а також від величини заломлюючого 
кута цієї призми  . 

Для променя SO, який падає під кутом α на вимірювальну призму, можна 
записати такі співвідношення: на вході в призму 0sin / sin /n n    та на виході 
з неї  

0sin / sin 1/ n    ,     (11) 
де   – кут падіння, а   – кут заломлення променя у вимірювальній призмі. 

За умови що 0n n  кут заломлення завжди обмежений, тобто він не може 
бути більшим, ніж певний граничний кут заломлення гр , якому відповідає кут 
падіння 90    (промінь при цьому ковзає по поверхні 1 1A B ). 

Всі інші промені проходять у вимірювальну призму під кутами, меншими 
ніж гр , оскільки для променя, який ковзає по поверхні sin sin90 1    , то для 
граничного кута заломлення матимемо з (11): 

0sin90 / sin /гр n n   або 0 sin грn n  .   (12) 
За формулою (12) можна обчислити n. Проте тут не враховується 

заломлення променя при його виході з вимірювальної призми. 
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Кут заломлення   визначається за формулою 0sin sinn   . 
Експериментально не можна виміряти гр . У той же час граничному куту гр  
завжди відповідає граничне значення кута гр , величину якого можна виміряти. 

Для  ОDС кут DСК зовнішній і дорівнює     . Тоді можна 
записати: 

0 0 0 0sin sin sin( ) sin cos cos sinn n n n             .  (13) 
Так само з виразу (11): 0sin ( / )sinn n  , а 

2 2 2 2
0cos 1 sin 1 ( / )sinn n      .    (14) 

Підставивши (14) в рівняння (13), дістанемо: 
2 2 2
0sin sin sin cos sinn n n        .    (15) 

Якщо промінь SO наближається до поверхні А1В1 то при α = 90°, настає 
явище граничного заломлення. Отже, у вимірювальну призму увійдуть лише 
промені під кутом, не більшим ніж гр . При 90    формула (15) перепишеться 
так: 

2 2
0sin sin cosгр n n n      .    (16) 

Згідно рис. 1 кут DСК дорівнює куту ОВ1D, тобто   – це заломлюючий 
кут вимірювальної призми. Оскільки для даної призми 0n  і   – величини сталі і 
визначаються незалежно, то при різних n  змінюватиметься лише гр . Якщо на 
шляху променів, які розповсюджуються під кутом гр , поставити зорову трубу, 
то в полі зору окуляра можна побачити чітку межу між світлим і темним 
полями. Темне поле відповідає кутам, більшим ніж гр  – граничний кут 
заломлення. Отже, знаючи положення цієї межі, можна виміряти гр , і, таким 
чином, визначити показники заломлення різних рідин. Проте формулу (16) на 
практиці використовують лише для градуювання шкали рефрактометрів, а 
невідомі показники заломлення рідин визначають за градуювальною шкалою. 

Припустимо, що для певної рідини призми 1 і 2 розташовані так, що в 
полі зору спостерігається різке розділення світлого і темного полів, причому 
межа поділу розташована посередині зорового поля. Якщо між призмами 
помістити іншу речовину, то для неї гр  буде іншим і межа поділу зміститься з 
центра поля зору. Щоб межу поділу помістити в центрі поля зору, потрібно 
повернути призми 1 і 2 на певний кут. За кутом повороту призм градуюють 
рефрактометри, а потім за шкалою безпосередньо визначають абсолютний 
показник заломлення досліджуваних рідин. 

Рефрактометр ИРФ-22 (див. рис.2а) складається з таких частин: 1 – 
корпус; 2 – барабан зі шкалою; 3, 5, 9, 11 – штуцери, що служать для приєднання 
гумових трубок з метою здійснення термостатування приладу – для підтримання 
постійної температури досліджуваної речовини у ході вимірювань шляхом 
пропускання води від термостата через камери, які є в оправах вимірювальної і 
освітлювальної призм; 4 – гумові трубки; 6 – вимірювальна головка; 7 – 
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термометр; 8 – освітлювальне дзеркало; 10 – кришка вимірювальної головки; 12 
– маховик для обертання призм компенсатора; 13 – підставка, на якій 
закріплений прилад; 14 – гвинт з чотиригранною головкою для юстування 
приладу; 15 – спеціальна юстувальна пластинка; 16– фланець для юстування 

 

 
 

Рис.2. 
 

приладу; 17 – зорова труба. Маховик 18 (див. рис.2б) служить для здійснення 
нахилу вимірювальної головки до потрібного положення для того, щоб знайти 
межу розділу світла і тіні і сумістити її з перехрестям сітки окуляра. Шкала 
показників заломлення підсвічується дзеркалом 19. Через вікно вимірювальної 
головки 20 (див. рис. 2а) світло від джерела світла, відбите від освітлювального 
дзеркала 8, попадає на освітлювальну призму. Дзеркало 8 закріплюють у 
потрібному положенні за допомогою гвинта 21 (див. рис. 2б). 

Якщо вимірювання здійснюють швидко, то охолоджуваною системою не 
користуються, Для вимірювання температури і спостереженням за її змінами у 
оправу призм вставляють термометр 7. 

 
Порядок виконання роботи 

 
У даній лабораторній роботі здійснюють рефрактометричний аналіз 

рідин, який зводиться до визначення показників заломлення та густин 
етилового спирту 2 5C H OH , дистильованої води і розчину етилового спирту у 
воді, що дозволяє розрахувати питомі рефракції цих рідин та вміст компонент 
(спирту і води) у розчині. 

 
Завдання №1. Визначення густини рідин за методом пікнометра 
 
Визначення густини рідин за методом пікнометра – найбільш точний 

метод для виконання даного завдання, оскільки об’єми зважуваних тіл з 
достатньою точністю дорівнюють один одному. Пікнометр - це невелика 
посудина цілком певного, сталого об’єму. Найпростіший за формою пікнометр 
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– це скляна колбочка з вузькою шийкою відповідної довжини. На шийці 
пікнометра нанесена кільцева позначка, на рівні якої треба встановлювати 
рідину за допомогою піпетки і скрученого у трубочку листка фільтрувального 
паперу. Необхідно слідкувати за тим, щоб при заповненні пікнометра рідиною 
до його стінок не прилипали бульбашки повітря. Для цього пікнометр треба 
наповнювати рідиною таким чином, щоб рідина стікала по його стінках. 

Для визначення густини рідини пікнометр послідовно наповнюють двома 
рідинами, причому однією з рідин зручно брати дистильовану воду, густина 
якої заздалегідь відома (див. таблицю №1). 

Визначивши масу дистильованої води вm  в об’ємі пікнометра за 
допомогою аналітичних терезів та знаючи її густину в  при температурі 
досліду, можна знайти точне значення об’єму пікнометра за формулою 

/п в вV m  .      (17) 
Якщо тепер визначити масу  досліджуваної рідини дрm  в об’ємі 

пікнометра, то зрозуміло, що густину цієї рідини можна розрахувати за 
формулою 

* /др пm V  .     (18) 
Зважування на аналітичних терезах з точністю 0,1мг  треба здійснювати, 

дотримуючись усіх правил точного зважування, в такій послідовності. 
Спочатку треба зважити сухий пікнометр, потім слід зважити пікнометр 

зі спиртом, а далі – пікнометр з розчином спирту у дистильованій воді і лише в 
останню чергу слід здійснити зважування пікнометра з дистильованою водою. 
Результати зважування записують в таблицю №2. 

Нехай пm  – маса пікнометра без рідини, пдрm  – маса пікнометра з 
досліджуваною рідиною, пвm  – маса пікнометра з дистильованою водою. 

Очевидно, що маса дистильованої води в об’ємі пікнометра 
дорівнюватиме в пв пm m m  , а маса досліджуваної рідини в тому ж об’ємі – 

др пдр пm m m  . 
Тоді формула для визначення густини досліджуваної рідини, враховуючи 

(17) і (18), матиме вигляд 

* пдр п
в

пв п

m m
m m

 


 


.     (19) 

З врахуванням поправки на втрату ваги при зважуванні в повітрі, 
формула для визначення густини речовини матиме такий остаточний вигляд 

( )пдр п
в п п

пв п

m m
m m

   


   


,    (20) 

де п  – густина повітря (яку для середніх умов температури та тиску в 
лабораторії можна вважати приблизно рівною 30,0012 /г см ). 

Густина повітря в нормальних умовах, тобто при температурі 0 С  і при 
тиску 760 мм. рт. ст., дорівнює, як відомо, 30,001293 /г см . 
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Після простих перетворень, формулу (20) для визначення густини 
досліджуваної рідини можна переписати так: 

*(1 / )п в п       .     (21) 
 

Таблиця №1 
Залежність густини дистильованої води від температури 

t, C , г/см3 t, C , г/см3 t, C , г/см3 t, C , г/см3 
15 0,99913 19 0,99843 23 0,99753 27 0,99654 
16 0,99897 20 0,99823 24 0,99732 28 0,99626 
17 0,99880 21 0,99803 25 0,99707 29 0,99597 
18 0,99862 22 0,99780 26 0,99681 30 0,99567 

 
Таблиця №2 

Назва рідини Маса пікнометра з 
рідиною, мг 

Маса пікнометра 
без рідини, мг 

Маса рідини в 
об’ємі пікнометра, 

мг 

Спирт етиловий    

Водний розчин 
спирту 

   

Дистильована 
вода 

   

 
Завдання №2. Вимірювання показників заломлення рідин 
 
При здійсненні вимірювань показників заломлення рідин з 

використанням рефрактометра ИРФ-22 слід діяти у такій послідовності: 
1. Відкинути верхню частину вимірювальної головки 6. На поверхню 

вимірювальної призми скляною паличкою помістити кілька крапель 
досліджуваної рідини і закрити головку. 

2. Спостерігаючи через вікно вимірювальної головки 20 (рис.2б) перевірити, 
чи повністю заповнила досліджувана рідина зазор між вимірювальною і 
освітлювальною призмами. 

3. Увімкнути (у разі потреби) термостат. Термометром 7 виміряти температуру 
з точністю 1 C  . 

4. Освітлювальним дзеркалом 8 спрямувати через вікно вимірювальної 
головки 20 світло від джерела світла на освітлювальну призму і досягнути 
рівномірного освітлення поля зору. Закріпити дзеркало 8 гвинтом 21. 

5. Спостерігаючи в окуляр зорової труби 17 і повертаючи вимірювальну 
головку за допомогою маховика 18, який знаходиться у нижній частині 
корпуса приладу зліва (див. рис. 2б), треба знайти межу поділу світлого і 
темного полів. Оскільки рефрактометр освітлюється білим світлом, то для 
того щоб межа між темним і світлим полями не мала хроматичного 
забарвлення, яке виникає внаслідок розкладення променів білого світла, 
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рефрактометр оснащено спеціальним компенсатором, обертаючи який 
можна усунути хроматичну забарвленість межі. Це слід зробити шляхом 
обертання маховика 12. 

6. Маховиком 18 треба точно сумістити межу поділу світла і тіні з перехрестям 
сітки окуляра і зняти відлік за шкалою показників заломлення (її видно 
зліва) і визначити n. Слід зазначити, що шкала показників заломлення 
побудована для температури 20°С. Якщо вимірювання здійснюють при 
інших температурах, то треба вводити поправки (формули для розрахунку 
температурної поправки наводяться в заводських інструкціях до приладу). 

7. Дані про показники заломлення досліджуваних рідин запишіть у таблицю 
№3 

 
Завдання №3. Визначення концентрації розчину спирту у дистильованій 

воді 
 
1. За даними про густину досліджуваних рідин і їх показники заломлення 

розрахуйте за формулою (5) питомі рефракції спирту, розчину спирту у 
дистильованій воді і дистильованої води. За формулами (9) і (10) розрахуйте 
вміст спирту і води у розчині спирту у дистильованій воді, який 
досліджується. Дані вимірювань і розрахунків занесіть у таблицю №3. 

 
Таблиця №3 

Вміст компонент 
у розчині, % Назва 

рідини 

Густина 
рідини 
*, г/см3 

Густина 
рідини 
, г/см3 

Показник 
заломлен-
ня рідини 

n 

Питома 
рефракція 
рідини 
r, см3/г вода спирт 

Спирт 
етиловий 

      

Розчин 
спирту у 
дистильо-
ваній воді 

      

Дисти-
льована 
вода 

      

 
Питання для самоконтролю 

 
1.Що називають дисперсією світла? 
2.Що таке фазова швидкість світла? 
3.Запишіть формулу Лорентц-Лорентца і поясніть фізичний зміст величин, які 
входять до неї. 
4.Що називають питомою рефракцією речовини? Від чого вона залежить? 
5.Охарактеризуйте принцип дії рефрактометра ИРФ-22. 
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6.Який показник заломлення рідини (абсолютний чи відносний) визначається з 
використанням рефрактометра ИРФ-22. 
7.Опишіть (назвіть) оптичні явища, які лежать в основі принципу дії 
рефрактометра. 
8.На чому ґрунтується метод визначення показників заломлення рідин з 
використанням рефрактометра? 

Л ітература :  [1-22,29,31] 
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Лабор а торна  робо т а  №  9  
 

ВИВЧЕННЯ ДИФРАКЦІЇ ФРЕНЕЛЯ НА КРУГЛОМУ ОТВОРІ. 
ВИЗНАЧЕННЯ ДОВЖИНИ ХВИЛІ ВИПРОМІНЮВАННЯ ГАЗОВОГО 

ЛАЗЕРА 
 
Мета лабораторної роботи: вивчення дифракції Френеля на круглому 

отворі. Ознайомлення з конструкцією та принципами дії газового лазера. 
Визначення довжини хвилі випромінювання гелій-неонового лазера. 

 
Основні теоретичні відомості 

 
Під дифракцією світла, як правило, розуміють відхилення від законів 

геометричної оптики, яке зумовлене хвильовою природою світла. Окремим 
випадком дифракції світла є сукупність явищ, які спостерігаються при огинанні 
світловими хвилями перешкод і поширення світла крізь малі отвори, при яких 
відбувається проникнення світла в область геометричної тіні. Дифракція 
спостерігається тоді, коли розміри перешкод і довжина хвилі світла є 
величинами одного порядку. 

Дифракцію поділяють на два види в залежності від відстані від джерела 
світла і точки спостереження (екрана) до перешкоди, розташованої на шляху 
поширення світла. Якщо на перешкоду падає сферична чи плоска хвиля, а 
дифракційна картина спостерігається на екрані, який знаходиться на скінченій 
від неї відстані, то має місце дифракція Френеля, або дифракція у променях, що 
сходяться. Якщо ж на перешкоду падає плоска хвиля і джерело світла 
розміщено на такій відстані від перешкоди, що радіус хвильової поверхні 
можна вважати нескінченно великим, а дифракційна картина спостерігається на 
екрані, який знаходиться у фокальній площині встановленої за перешкодою 
збірної лінзи, то має місце дифракція Фраунгофера. 

Пояснити дифракцію світла можна за допомогою використання 
принципів Гюйгенса і Гюйгенса-Френеля. 

Згідно з принципом Гюйгенса кожна точка, до якої доходить хвиля, 
служить джерелом вторинних хвиль, а обвідна цих хвиль задає положення 
хвильового фронту у наступний момент часу. 

Як відомо, хвильовий фронт – це геометричне місце точок, до яких 
доходять коливання у деякий моменту часу. Геометричне місце точок, для яких 
коливання мають однакові фази, називають хвильовою поверхнею. Хвильовий 
фронт також є хвильовою поверхнею. 

 

 
 

Рис.1 
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Нехай, наприклад, плоска хвиля нормально падає на отвір у непрозорому 
екрані (рис.1). Згідно з принципом Гюйгенса, кожна точка ділянки хвильового 
фронту, який виділяється отвором, служить джерелом вторинних хвиль (у 
однорідному ізотропному середовищі вони сферичні). Побудувавши обвідну 
вторинних хвиль для деякого моменту часу, бачимо, що фронт хвилі заходить у 
область геометричної тіні, тобто хвилі обходять краї отвору, іншими словами, 
спостерігається явище дифракції. 

Френель доповнив принцип Гюйгенса ідеєю інтерференції вторинних 
хвиль. Згідно з принципом Гюйгенса-Френеля, світлова хвиля, яка збуджується 
джерелом S, може бути представлена як результат суперпозиції когерентних 
вторинних хвиль, які «випромінюються» фіктивними джерелами. 

Такими джерелами можуть служити нескінченно малі елементи будь-якої 
світлової поверхні. Як правило, у якості такої поверхні вибирають одну з 
хвильових поверхонь, а тому всі фіктивні джерела діють синфазно. Таким 
чином, для визначення у деякій точці простору результуючої інтенсивності 
треба врахувати інтерференцію усіх цих вторинних хвиль, що дійшли до неї. 

 

 
 

Рис.2 
 

Нехай (рис.2) S  точкове джерело монохроматичного світла, яке 
поширюється в однорідному середовищі, а M  – довільна точка спостереження, 
у якій визначається результуюча амплітуда світлової хвилі, що приходить у цю 
точку. Згідно з принципом Гюйгенса-Френеля дію джерела S замінюють дією 
уявних джерел, розташованих на допоміжній поверхні, в якості якої обрана 
хвильова поверхня Ф. 

Для визначення результуючої амплітуди Френель запропонував розбити 
хвильову поверхню на кільцеві зони, які були пізніше на честь нього названі 
зонами Френеля. Розміри кільцевих зон такі, що різниця ходу променів, які 
йдуть від відповідних точок кожної сусідньої зони до точки спостереження M , 
дорівнює / 2 , тобто 

1 0 2 1 3 2 ... / 2PM P M P M PM P M P M         
Для цього треба з точки M  побудувати сфери радіусами / 2b  , 

2 / 2b  , 3 / 2,...b   
Оскільки коливання від сусідніх зон проходять до точки M  відстані, які 

відрізняються на / 2 , то у точку M  вони приходять у протилежній фазі і при 
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накладанні ці коливання будуть взаємно послаблювати одне одного. Тому 
амплітуда результуючого коливання, збудженого у точці M  усією сукупністю 
зон, дорівнює 

1 2 3 4 ...A A A A A     Аm,    (1) 
де 1A , 2A , ...  Аm – амплітуди коливань, які збуджуються 1ою, 2ою, mтою  зонами 
Френеля. 

 

 
 

Рис.3 
 

Обчислимо радіуси зон Френеля, скориставшись оптичною схемою, яка 
показана на рис.3. Для цього опустимо перпендикуляр 1PC  на пряму SM  і 
розглянемо прямокутні трикутники 1SPC  і 1MPC . Відстань 0CP  позначимо 
через 1x , 1 1CP r  – це радіус першої зони Френеля. 

За теоремою Піфагора знаходимо: 
2 2 2

1 1( )r a a x   ;  2 2 2
1 1( / 2) ( )r b b x    , 

значить 
2 2 2 2

1 1( ) ( / 2) ( )a a x b b x       
2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 12 2 / 2 / 4 2a a ax x b b b bx x          . 
Після проведення скорочень і перетворень, отримаємо 

2
12( ) / 4a b x b     . 

Оскільки a   і b  , то доданком 2 / 4  можна знехтувати і звідси 
наближено: 

1 2( )
bx
a b





. 

Якщо у виразі 2 2 2
1 1( )r a a x    вважати, що 1x a  (а це має місце при не 

дуже великих значеннях номерів зон Френеля m ), то тоді 2
1 12r ax , а радіус 

першої зони Френеля 

1
abr
a b





. 

Так само можна обчислити відстань mx  для довільної зони Френеля 
номера m  і радіус довільної зони Френеля mr  

2( )m
bmx

a b





,   m
ab mr
a b





, де 1,2,3...m          (2) 
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Загальне число зон Френеля, які поміщаються на півсфері, дуже велике. 
Тому в якості допустимого наближення можна вважати, що амплітуда коливань 

mA  від деякої m -тої зони Френеля дорівнює середньому арифметичному від 
амплітуди зон, які до неї прилягають, тобто 

1 1

2
m m

m
A AA  

 . 

Тоді вираз (1) можна переписати у вигляді 
1 1 3 3 5 1

2 4 ...
2 2 2 2 2 2
A A A A A AA A A              

   
, 

тому що вирази, які стоять у дужках, дорівнюють нулю, а частина від 
амплітуди останньої зони, що залишилась / 2mA , є дуже малою. 

Таким чином, амплітуда результуючих коливань у довільній точці M  
визначається ніби дією тільки половини центральної зони. Значить, дія усієї 
хвильової поверхні на точку M  зводиться до дії її меншої ділянки, яка менша 
від центральної зони. 

В якості характерного прикладу розглянемо дифракцію Френеля на 
круглому отворі (рис.4). 

 

 
 

Рис.4 
Нехай монохроматична сферична хвиля поширюється від точкового 

джерела S . На її шляху розташований екран з круглим отвором. Дифракційна 
картина спостерігається у точці B  екрана E , яка лежить на лінії, що з’єднує S  
з центром круглого отвору. Екран знаходиться на відстані b  від отвору і 
паралельний йому. 

Результат дифракції (вигляд дифракційної картини) залежить від числа 
зон Френеля, які вкладаються на відкритій частині хвильової поверхні у 
площині отвору. Кількість діючих у точці B  зон Френеля буде парною або 
непарною в залежності від розміру отвору і довжини хвилі  . 

Амплітуда результуючого коливання, яке збуджується у точці B  усіма 
зонами, визначиться за формулою 

1 / 2 / 2mA A A  , 
де знак «плюс» відповідає непарним m , а знак «мінус» – парним m . 

Якщо отвір відкриває непарне число зон Френеля, то у точці B  буде 
максимальна інтенсивність світла. Якщо отвір відкриває парне число зон 
Френеля, то амплітуда коливань (інтенсивність світла пропорційна А2) буде 
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дорівнювати нулю. Якщо отвір, наприклад, відкриває одну зону Френеля, то у 
точці B  амплітуда коливань 1A A , тобто вдвічі більша, ніж за відсутності 
непрозорого екрану з отвором. Якщо ж отвір відкриває дві зони Френеля, то у 
точці B амплітуда коливань (інтенсивність світла) буде практично дорівнювати 
нулю, адже сферичні монохроматичні хвилі у цьому випадку знищують одна 
одну через інтерференцію. Таким чином, дифракційна картина від круглого 
отвору буде мати вигляд темних і світлих кілець, що чергуються, з центрами у 
точці B  (рис.5). Якщо m  непарне, то в центрі цієї картини буде світлий круг 
(рис.5 а), а якщо m  парне – то в центрі цієї картини буде темний круг (рис.5 б). 
Встановлено, що інтенсивність світла у максимумах зменшується з відстанню 
від центра дифракційної картини. 

 

 
 

Рис.5. 
 

У даній лабораторній роботі у якості джерела монохроматичного світла 
використовують оптичний квантовий генератор – газовий лазер. 

Лазери – це генератори електромагнітного випромінювання оптичного 
діапазону, принцип дії яких ґрунтується на використанні вимушених переходів 
між енергетичними рівнями. 

Конструктивно лазер складається з трьох основних частин: активного 
середовища, системи накачування і резонатора. 

Активне середовище – це речовина, в якій створена інверсна заселеність 
енергетичних рівнів атомної системи. Інверсна заселеність означає, що рівень з 
енергією m nE E  заселений більше ніж рівень з енергією nE . Такий розподіл 
атомних систем, наприклад електронів, за енергетичними рівнями, відповідає 
нерівноважному розподілу, виникнення якого можливе лише при зовнішній дії 
певних чинників на речовину. Процес порушення рівноважного розподілу 
атомних систем за енергетичними рівнями, наслідком якого є інверсна 
заселеність для окремих рівнів, називається накачуванням. Для створення 
інверсної заселеності в активному середовищі використовують різні механізми 
збудження атомних систем. У твердотільних лазерах застосовують оптичне 
накачування потужними ксеноновими лампами, у газових – електричний 
розряд, у напівпровідникових – інжекцію носіїв заряду. 

За наявності інверсної заселеності активне середовище набуває здатність 
підсилювати резонансне електромагнітне випромінювання, яке проходить через 
нього. Для цього у лазері необхідний позитивний зворотний зв’язок. У 
оптичному діапазоні зворотний зв’язок випромінювання, яке проходить через 
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активне середовище, з випромінюванням, підсиленим у ньому, створюється за 
допомогою дзеркал. Для цього активне середовище розміщують між двома 
дзеркалами, які утворюють відкритий резонатор лазера. Резонатор формує 
частотно-просторові параметри лазерного випромінювання. 

Коротко зупинимось на загальній характеристиці будови та фізичних 
принципах роботи гелій-неонового лазера. Активним середовищем є суміш 
гелію і неону. Робочою речовиною цього лазера є неон (Ne). Домішки гелію 
(He) збільшують інверсну заселеність рівнів атомів неону. Потужність гелій-
неонових лазерів (1 10)  мВт. 

 

 
 

Рис.6 
 

У електричному розряді частина атомів Ne переходить з основного рівня 
1E  на довгоживучі збуджені рівні 5E  і 4E  (рис.6). Інверсія заселеності 

створюється великою заселеністю рівнів 5E  і 4E  у порівнянні з 
короткоживучим рівнем 3E . Однак, у чистому неоні створенню такої інверсії 
заважає метастабільний рівень 2E , частина атомів з якого легко переходить на 
рівень 3E , збільшуючи його заселеність. Ці труднощі долають шляхом уведення 
у неон домішки гелію. Енергія двох збуджених довгоживучих рівнів 2E  і 3E  
атомів гелію (див. рис.5) співпадає з енергіями рівнів 4E  і 5E  атомів неону. 
Тому при зіткненнях збуджених атомів гелію з не збудженими атомами неону є 
можливим резонансне передавання енергії збудження, у результаті якої атоми 
неону опиняться у збуджених станах 4E  і 5E , а атоми гелію – у основному 
стані. Таким чином здійснюється додаткове заселення рівнів 4E  і 5E  атомів 
неону. 

Якщо правильно підібрати парціальні тиски Ne і He у суміші, то можна 
одержати інверсну заселеність між рівнями 4E , 5E  і 3E  атомів неону. 

Частота переходів 53  між рівнями 5E  і 3E  відповідає видимій ділянці 
спектра Ne, а частота 43  переходу 4 3E E  – інфрачервоній його ділянці. 

Збуджені атоми Ne можуть самочинно (спонтанно) переходити з рівнів 
5E  і 4E  на рівень 3E , випромінюючи при цьому певні порції енергії у вигляді 

квантів світла (фотонів). Як відомо, у загальному випадку, якщо 
випромінювання світла здійснюється при переході атома з рівня енергії mE  на 
рівень енергії nE , то частота випромінювання 
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min ( ) /m nE E h   , 
де h  – стала Планка. 

Для випромінювання лазера, зокрема, характерні: високий ступінь 
монохроматичності, когерентність у часі, просторова когерентність, мале 
кутове розходження пучка, тобто його гостра кутова направленість, висока 
інтенсивність потоку випромінювання. 

Основним активним елементом гелій-неонового лазера є газорозрядна 
трубка 4 (рис.7), яка має підігрівний катод 5 і анод 3. Трубка заповнена 
сумішшю гелію і неону з парціальними тисками відповідно 1,0 і 0,1 мм рт. ст. 
Під час роботи лазера сила струму розряду може бути порядку 30  мА при 
анодній напрузі близько 1,5кВ . 

 

 
 

Рис.7. 
 

Газорозрядна трубка, для здійснення зворотного зв’язку між атомами і їх 
випромінюванням, поміщена між дзеркалами 1 і 7. Дзеркала виставлені точно 
перпендикулярно до осі трубки і паралельно одне до одного. Одне з цих 
дзеркал є частково прозорим для світла, яке генерується, а друге дзеркало 
повністю відбиває це світло. Світлова хвиля, що утворилась у результаті 
спонтанного переходу атома, підсилюється за рахунок вимушеного 
випромінювання, яке виникає при її проходженні через робочу речовину 
лазера. Дійшовши до дзеркала, світло відбивається і знову пройде через активне 
середовище лазера, підсилюючи генерацію світла, а потім відбивається від 
другого дзеркала і т.д. Частина світла, яке падає на напівпрозоре дзеркало, 
пройде через нього. Ця частина світлової енергії випромінюється лазером і 
може бути використана. Дзеркало 7 – сферичне з коефіцієнтом пропускання 
світла близько 0,1%, дзеркало 1 – плоске з коефіцієнтом пропускання порядку 
2%. За допомогою юстувальних гвинтів положення дзеркал можна змінювати у 
невеликих межах. У роботі використовується світловий потік, який пройшов 
через напівпрозоре плоске дзеркало 1. Торці газорозрядної трубки закриті 
плоскопаралельними скляними пластинками (вихідними вікнами) 2 і 6 
(див. рис. 7), які виготовлені із оптичного кварцового скла. Вони виставлені під 
кутом Брюстера до осі трубки, що дає змогу отримувати лінійно поляризоване 
випромінювання (електричний вектор розташований у площині падіння). 

 
Метод та експериментальна установка 

 
Якщо за виглядом дифракційної картини, яка утворюється у результаті 

дифракції лазерного випромінювання на круглому отворі радіуса r, 
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експериментально визначити номер зони Френеля m  і виміряти відстані a  і b , 
то за наведеною нижче формулою (3) можна обчислити довжину світлової 
хвилі  . 

2( )a b r
mab

 
 .     (3) 

Схема експериментальної установки, яка використовується у 
лабораторній роботі, показана на рис.8. 

 

 
 

Рис.8. 
 

Лазер і мікрооб’єктив, який служить для розширення світлового променя, 
надійно закріплені на оптичній лаві у певному незмінному положенні. 
Положення екрану і діафрагми з круглим отвором, може змінюватись. 

 
Порядок виконання роботи 

 
Примітка. Перш ніж розпочати дослідження зверніть увагу на ті вимоги 

техніки безпеки, які зумовлені використанням у даній роботі у якості джерела 
світла газового лазера, а саме: наявності у системі його живлення високої 
(більше 1000В ) постійної напруги та генерування цим лазером потужного, 
направленого випромінювання. У зв’язку з цим студент повинен знати про те, 
що вмикати та вимикати джерело живлення лазера у ході виконання даної 
лабораторної роботи може лише інженер практикуму чи викладач – керівник 
роботи. Кожний з тих, хто працює з увімкненим лазером, повинен поводити 
себе так, щоб уникнути попадання в очі лазерного випромінювання. Для 
спостереження за розповсюдженням лазерного випромінювання та за його дією 
слід використовувати екрани, що відбивають лазерне випромінювання, або 
світлофільтри, які послаблюють його інтенсивність. 

 
Порядок увімкнення лазера 

 
1. Увімкніть джерело живлення газового лазера (здійснюється інженером 

практикуму), поставивши вмикач на пульті джерела живлення у положення 
«Вкл». При цьому на пульті загориться індикаторна лампочка «Сеть». 

2. Увімкніть високу напругу, натиснувши кнопку «Запуск». При цьому на 
пульті загориться індикаторна лампочка «Высокое», а з вихідного вікна 
лазера з’явиться яскравий промінь лазерного випромінювання. 
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3. Користуючись поляризаційним пристроєм можна регулювати (змінювати) 
інтенсивність лазерного випромінювання в залежності від умов виконання 
лабораторної роботи. 

 
Порядок виконання вимірювань 

 
1. Підготуйте експериментальну установку для спостереження дифракції 
Френеля на круглому отворі радіуса r. Дані щодо радіуса того отвору, який ви 
за вказівкою викладача будете використовувати для вимірювань, є на робочому 
місці. Для цього, переміщуючи діафрагму з круглим отвором вздовж оптичної 
лави, треба впевнитись у тому, що дифракційна картина при увімкнутому 
лазері знаходиться в центрі екрана. Зрозуміло, що це буде тоді, коли лазерний 
промінь, мікрооб’єктив, отвір і центр екрана будуть розташовані вздовж однієї 
оптичної осі. 
2. Здійсніть дослідження у такій послідовності: 
2.1. Перемістіть діафрагму з круглим отвором вздовж оптичної лави близько до 
мікрооб’єктива, тобто поставте її у перше вихідне положення. Відстань від 
джерела світла до екрана d у ході вимірювань повинна залишатись незмінною. 
2.2. Переміщуючи діафрагму з круглим отвором вздовж оптичної лави з цього 
вихідного положення у протилежний бік, ближче до екрана, здійсніть 
спостереження на екрані почергової появи в центрі дифракційної картини 
світлого чи темного круга, тобто таких, які показані на рис.5. Переміщення 
діафрагми на оптичній лаві треба припинити лише тоді, коли в центрі 
дифракційної картини буде видно світлий круг. Параметри установки такі, що 
при цьому положенні діафрагми, яке умовно будемо називати другим вихідним 
положенням, відкрита приблизно одна зона Френеля, тобто 1m  . 
2.3. Наближаючи діафрагму з круглим отвором з другого вихідного положення 
до мікрооб’єктива, здійсніть спостереження першої появи темного круга в 
центрі дифракційної картини (дослід №1). Цей перший мінімум освітленості 
свідчить про те, що повністю відкриті дві зони Френеля, тобто 2m  . 
2.4. Виміряйте масштабною лінійкою відстані від круглого отвору до 
мікрооб’єктива 1a  і від круглого отвору до екрана 1b . Дослід №1 повторіть не 
менше ніж 3 рази. Результати досліду і вимірювань запишіть у таблицю №1. 
2.5. Продовжуючи наближати діафрагму з отвором до мікрооб’єктива, здійсніть 
послідовне спостереження на екрані, в центрі дифракційної картини, спочатку 
світлого, а потім темного круга, який відповідає другому мінімуму освітленості. 
Поява другого мінімуму освітленості в центрі дифракційної картини свідчить 
про те, що в отворі відкрито чотири зони Френеля (дослід №2), тобто 4m  . 
Виміряйте відстані 2a  і 2b . Дослід повторіть не менше ніж 3 рази. Результати 
досліду і вимірювань запишіть у таблицю №1. 
2.6. Продовжуючи наближати діафрагму з отвором до мікрооб’єктива, здійсніть 
послідовне спостереження на екрані, в центрі дифракційної картини, спочатку 
світлого, а потім темного круга, який відповідає другому мінімуму освітленості. 
Поява другого мінімуму освітленості в центрі дифракційної картини свідчить 
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про те, що в отворі відкрито чотири зони Френеля (дослід №3), тобто 6m  . 
Виміряйте відстані 3a  і 3b . Дослід повторіть не менше ніж 3 рази. Результати 
досліду і вимірювань запишіть у таблицю №1. 
2.7. Визначивши за методикою, описаною вище, число відкритих зон Френеля 
m , вимірявши відповідні значення відстаней a  і b  та знаючи радіус (діаметр) 
круглого отвору у діафрагмі, обчисліть за формулою (3) довжину хвилі 
монохроматичного випромінювання гелій-неонового лазера. Визначте середню 
абсолютну та відносну похибки обчисленої довжини хвилі. 
2.8. Порівняйте одержані значення довжини хвилі лазерного випромінювання з 
паспортними даними лазера. Зробіть висновки. 

Таблиця №1 

№ 
досліду 

Вид 
круга 

m , 
число 
зон 

a , см b , см  , нм  , нм 
Похибки 

(абсолютна, 
відносна) 

1 
темний 
темний 
темний 

2 
2 
2 

     

2 
темний 
темний 
темний 

4 
4 
4 

     

3 
темний 
темний 
темний 

6 
6 
6 

     

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Що називають дифракцією світла? 
2. Які умови спостереження дифракції Френеля? 
3. Який фізичний зміст має принцип Гюйгенса-Френеля? 
4. У чому полягає сутність методу побудови зон Френеля? 
5. Вивести формулу для визначення довжини хвилі монохроматичного 

випромінювання з використанням методу зон Френеля. 
6. За яких умов результатом дифракції в точці спостереження буде максимум 

(мінімум) інтенсивності світла? 
7. Які фізичні принципи роботи оптичних квантових генераторів? 
8. З яких основних частин складається гелій-неоновий лазер? 
9. Які основні характеристики лазерного випромінювання? 
10. Чому випромінювання гелій-неонового лазера є поляризованим? 

 
Л ітература :  [3-22,39] 
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Лабор а торна  робо т а  №1 0  
 

ВИВЧЕННЯ ЯВИЩА ДИФРАКЦІЇ СВІТЛА ПРИ НОРМАЛЬНОМУ ПАДІННІ 
СВІТЛА НА ДИФРАКЦІЙНУ РЕШІТКУ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ГОНІОМЕТРА-СПЕКТРОМЕТРА ГС-5 
 

Мета лабораторної роботи: вивчення явища дифракції світла за 
допомогою дифракційної решітки. Визначення сталої дифракційної решітки та 
довжин хвиль у спектрі пари ртуті з використанням гоніометра–спектрометра 
ГС-5. Отримання навичок проведення вимірювань з використанням ГС-5. 

 
Основні теоретичні відомості 

 
Відомо, що світло в однорідному середовищі поширюється прямолінійно, 

а тому будь-яке непрозоре тіло, що знаходиться на шляху поширення світла, 
дає «геометричну тінь». Проте, коли це тіло має дуже малі розміри (порядку 
довжини світлової хвилі), то геометрична тінь за таким тілом не 
спостерігається. Світло обходить цю перешкоду. Відхилення світлових 
променів від прямолінійного напрямку спостерігається ще й тоді, коли світло 
проходить через дуже малий отвір чи вузьку щілину. Зазначені вище явища 
відносять до дифракційних. Явище дифракції – це сукупність явищ, які 
спостерігаються при поширенні світла крізь малі отвори, поблизу непрозорих 
тіл і зумовлені хвильовою природою світла. Під дифракцією світла розуміють 
відхилення від законів поширення світла, які описує геометрична оптика. 
Розрізняють два види дифракції: дифракцію у розбіжних променях (на 
незначних відстанях від джерела світла), яка вперше була вивчена французьким 
фізиком О.Ж. Френелем, і дифракцію у паралельних променях (на значних 
відстанях від джерела світла), яку вперше вивчив німецький фізик 
Й. Фраунгофер. Тому ці види дифракції прийнято називати дифракцією 
Френеля та дифракцією Фраунгофера. 

Дифракція світла зазвичай супроводжується явищем інтерференції світла 
і добре пояснюється на основі хвильової теорії, що ґрунтується на принципі 
Гюйгенса-Френеля. Суть цього принципу полягає у тому, що кожна точка 
простору, до якої дійшла хвильова поверхня будь-якої з хвиль, які генерує 
деяке джерело хвиль, може розглядатись як джерело нових когерентних 
вторинних хвиль, інтерференція яких у будь-якій іншій точці простору визначає 
амплітуду результуючої хвилі.  

Встановлено, що чим вужчою є щілина, тим чіткіше буде проявлятись 
явище дифракції. На практиці при дослідженні дифракції краще 
використовувати не одну щілину, а багато паралельних між собою вузьких 
щілин, тобто користуватись так званою дифракційною решіткою. Найпростіша 
одномірна дифракційна решітка складається з великої кількості однакових за 
шириною і паралельних одна до одної щілин, що лежать в одній площині і 
відокремлені непрозорими проміжками, однаковими за шириною. Сумарну 
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ширину щілини a  і довжину непрозорої ділянки b  між щілинами називають 
сталою (періодом) дифракційної решітки ( d a b  ). 

Розглянемо дифракцію світла, зумовлену дією дифракційної решітки. Цей 
випадок дифракції дуже важливий, бо його широко використовують у багатьох 
експериментальних методах спектрального аналізу світла. 

 

 
 

Рис.1. 
 

Нехай на дифракційну решітку (рис.1) нормально падає пучок 
паралельних когерентних монохроматичних світлових променів з довжиною 
хвилі . Візьмемо два симетричних промені SA і S1B, що проходять через 
суміжні щілини. За решіткою у результаті дифракції ці промені будуть 
поширюватись по різних напрямках. Розглянемо промені, які складають кут   з 
нормаллю до решітки. Згідно з принципом Гюйгенса-Френеля, точки A і B 
можна розглядати як нові центри когерентних світлових хвиль, що 
поширюються в усіх напрямках, тому їх промені можна спостерігати під 
деяким кутом   до падаючого променя (тобто до перпендикуляра до поверхні 
решітки). 

Проведемо до нового напряму променів перпендикуляр AC. Тоді BC 
становитиме різницю ходу Δ між сусідніми променями від двох відповідних 
точок суміжних щілин. Якщо світлові хвилі, збираючись у фокальній площині 
лінзи, будуть інтерферувати, а різниця ходу цих променів дорівнюватиме 
парному числу півхвиль, то на екрані в точці F буде максимум світлового 
ефекту. Внаслідок інтерференції у ній буде спостерігатись дифракційний 
максимум. Коли ж BC дорівнюватиме непарному числу півхвиль, тоді на екрані 
в точці F буде темно, адже така умова відповідає дифракційному мінімуму. 

З трикутника ABC різниця ходу між променями 1 і 2: 
sin ( )sin sinBC AB a b d          .   (1) 

Таким чином умова утворення дифракційних світлових максимумів у 
тому випадку, коли світло падає на решітку нормально, має такий вид 

sind k    ,      (2) 
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де k = 0, 1, 2,... – порядок світлового максимуму (порядок спектра чи ліній), λ –
довжина хвилі монохроматичного світла, d – стала дифракційної решітки,   –
кут, під яким спостерігається спектр чи лінія k порядку. 

З рівняння (2) можна визначити довжину хвилі монохроматичного світла, 
вимірюючи кут  , якщо відома стала дифракційної решітки d  і навпаки, 
знаючи λ можна визначити d . З формули 

sin /d k        (3) 
виходить, що більшій довжині хвилі  відповідає більший кут відхилення , 
тобто червоний промінь відхиляється більше, ніж інші промені видимого 
спектру, а фіолетовий – менше, ніж інші. Через це білий промінь, проходячи 
через дифракційну решітку, розкладається на кілька кольорових променів і дає 
так званий нормальний дифракційний спектр, схема якого (крім ліній 
оранжових і блакитних променів) наведена на рис.2. У цьому спектрі променю 
більшої довжини хвилі відповідає і більше відхилення. Положення основних 
дифракційних максимумів залежить від довжини хвилі λ. При одному і тому ж 
самому значенні 0k   кути дифракції φ будуть неоднаковими для різних 
довжин хвиль. При 0k   умова дифракційного максимуму задовольняється для 
всіх довжин хвиль, тобто спостерігається центральна світлова смуга. 

 

 
 

Рис.2. 
 

Спектри k-х порядків утворюються по обидва боки від центральної білої 
смуги ( 0k  ) на однакових відстанях, тобто при спостереженні дифракційної 
картини можна побачити кольорові лінії від фіолетової до червоної, залежно від 
спектрального складу випромінювання. У призматичному спектрі, навпаки, 
променю більшої довжини хвилі відповідає менше відхилення від початкового 
напрямку. 

При спостереженні лінійчатих спектрів треба враховувати те, що 
спектральні лінії є зображенням щілини коліматора у променях з різними 
довжинами хвиль. Тонкі спектральні лінії можна спостерігати лише у тому 
випадку, коли щілина коліматора є тонкою. 

Дифракційна решітка, як оптичний прилад, у найпростішому випадку є 
прозорою скляною пластинкою, на якій алмазним різцем нанесено на однаковій 
відстані штрихи однакової ширини. Прокреслені ділянки, що розсіюють світло, 
– непрозорі. Саме неушкоджені ділянки на скляній пластині являють собою 
дуже вузькі дифракційні щілини. Дифракційні решітки звичайно виготовляють 
з кількістю щілин від 50 до 1000 на 1мм . Копії таких решіток – репліки – 
дістають відбиттям на желатині або пластмасі. Дифракційні решітки з 
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невеликою (50 200 ) кількістю штрихів на 1мм  виготовляють фотографічним 
способом. 

Стала дифракційної решітки d пов'язана з кількістю щілин n на 1 мм 
таким співвідношенням: /d l N , а оскільки /n N l , то 1/d n , де l – довжина 
решітки, а Ν – загальна кількість щілин, яка є у неї. 

Основними характеристиками дифракційної решітки є кутова та лінійна 
дисперсія, дисперсійна область і роздільна здатність. 

Кутовою дисперсією називається величина /D   , де   – кутова 
відстань між двома спектральними лініями, яким відповідають довжини хвилі 
  і   . 

Продиференціювавши формулу (2), отримаємо для кутової дисперсії: 
/ cosD k d  .     (4) 

Для малих кутів дифракції   маємо: 

cos 1   і k ND k
d l   .    (5) 

Лінійною дисперсією називають величину 
/lD l  ,      (6) 

де l  – лінійна відстань на екрані між двома максимумами k –того порядку для 
хвиль   і   . 

Якщо фокусна відстань лінзи дорівнює F, у фокусній площині якої 
спостерігається дифракційна картина, то l F  , а 

/lD F D F k d    .    (7) 
Максимальна ширина спектрального інтервалу  , в якому спектри ще 

не перекриваються, називається дисперсійною областю спектрального приладу. 
Найменша різниця довжин хвилі двох спектральних ліній  , при яких 

спектральний прилад розділяє їх окремо, називається спектральною роздільною 
відстанню, а величина 

/R         (8) 
– роздільною здатністю приладу. 

Для дифракційної решітки Р. Релей запропонував такий критерій 
спектрального розділення (критерій Релея): спектральні лінії з довжинами   і 
      вважаються розділеними, якщо головний максимум дифракційної 
картини для однієї довжини хвилі збігається за своїм розміщенням з першим 
дифракційним мінімумом того самого порядку для другої довжини хвилі, а 
інтенсивність в проміжку між максимумами становить не більше ніж 80% від 
інтенсивності максимуму. Роздільна здатність решітки пропорційна порядку 
дифракційного спектра і кількості N  щілин, тобто R kN . 

 
Завдання та методика експерименту 

 
При роботі з дифракційною решіткою основною задачею є точне 

вимірювання кутів дифракції. У цій роботі спостереження дифракційної 
картини та вимірювання кутів дифракції виконують за допомогою гоніометра-
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спектрометра ГС-5, детальний опис конструкції якого наведений у описі 
лабораторної роботи №2. Перед виконанням вимірювань необхідно 
ознайомитись з принципом роботи даного приладу та законспектувати все, що 
стосується методики здійснення відліків кутів за шкалами гоніометра та 
послідовності його юстування. 

 
Завдання №1. Визначення сталої дифракційної решітки 
 
Встановивши дифракційну решітку на столику гоніометра так, щоб її 

штрихи були паралельні щілині коліматора треба увімкнути ртутну лампу і 
освітити щілину. Обертаючи зорову трубу гоніометра (праворуч або ліворуч), 
треба сумістити вертикальну нитку відлікового перехрестя окуляра ( див. опис 
лабораторної роботи № 2) з нульовим максимумом дифракційного спектра та 
здійснити відлік 0n  у градусах за кутовою шкалою гоніометра та у мінутах і 
секундах за шкалами оптичного мікрометра гоніометра ГС-5. Потім, обертаючи 
зорову трубу, треба сумістити нитку окуляра із зеленою лінією ртуті у спектрі 
пари ртуті першого порядку ліворуч від нульового максимуму та виміряти 1n . 
Аналогічний відлік щодо зеленої лінії у дифракційному спектрі першого 
порядку 1n  треба здійснити і праворуч від нульового максимуму. Кути 
дифракції 1  і 1  першого порядку ліворуч і праворуч будуть дорівнювати 
різниці відліків відповідно 1n  і 0n  та 1n  і 0n . Однак, оскільки нульовий 
максимум є дещо розмитим і набагато ширшим за відлікову нитку і кожну з 
кольорових ліній спектру, то значення кутів дифракції, визначених за такою 
методикою, буде не точним. Значно точніше кути дифракції можна визначити 
якщо знайти різницю між відліками 1n  та 1n  і поділити її на два. Тобто кути 
дифракції для кожної лінії в спектрах різних порядків у даній роботі слід 
визначати за формулою 

( ) / 2k k kn n   .     (9) 
Аналогічні вимірювання слід здійснити для зелених ліній спектрів 

другого та третього порядків. Дані запишіть у таблицю №1. 
 

Таблиця №1 

Відлік за 
гоніометром 

Кут 
дифракції 

Довжина 
хвилі 

Стала дифракційної 
решітки 

Порядок 
спектра 

k 

Колір 
лінії 

kn  kn  2 k  k  ,нм  ,d м  ,срd м  
         

 
Обчисліть сталу дифракційної решітки за формулою (2) і її середнє 

значення. Довжина хвилі зеленої лінії спектра пари ртуті 546,1нм  . 
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Завдання №2. Визначення довжин хвиль жовтих та фіолетової лінії 
спектра ртутної лампи 

 
Виміряйте кути дифракції для вказаних ліній спектра ртутної лампи для 

трьох порядків і за формулою (3) визначте довжини хвиль жовтих і фіолетової 
ліній спектру пари ртуті. Результати вимірювань і розрахунків запишіть у 
таблицю №2. 

Таблиця №2 
Відлік за 

гоніометром Кут дифракції Довжина 
хвилі Порядок 

спектра k Колір лінії
kn  kn  2 k  k  ( ),ж ф нм   

       
\ 
Завдання №3. Визначення кутової дисперсії та роздільної здатності 

дифракційної решітки 
 

1. За даними таблиці №2 визначте кутову відстань   між жовтими 
спектральними лініями для трьох порядків. Знаючи довжини цих хвиль 
визначте   і обчисліть кутову дисперсію дифракційної решітки 1D  для 
трьох порядків за формулою 

1D



 .      (7) 

Обчисліть 2D  за формулою (5). Результати обчислень, виконаних за 
формулами (5) і (7), запишіть у таблицю №3. Порівняйте між собою одержані 
значення величини кутової дисперсії 1D  і 2D . Зробіть висновки. 
2. Обчисліть роздільну здатність дифракційної решітки для трьох порядків. 
Дані вимірювань запишіть у таблицю №3. 

Таблиця №3 
Порядок 
спектра 
k 

Довжина 
дифракцій- 
ної решітки 
l, м 

Стала 
дифракцій- 
ної решітки  
dср, м 

Кількість 
штрихів 
решітки N 

Роздільна 
здатність 
дифракцій- 
ної решітки R 

1D

 
2D

 

       

 
Примітка. Довжина дифракційної решітки 10l мм , а загальна кількість 

щілин у ній 500N  . 
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Завдання №4.Визначення дисперсійної області гоніометра-
спектрометра ГС-5 

 
Обертаючи зорову трубу гоніометра (праворуч і ліворуч) визначте максимальну 
ширину спектрального інтервалу  , в якому спектри ще не перекриваються. 
Запишіть результат. Зробіть висновки. 

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Що називається дифракцією світла? Яка умова спостереження дифракції 

світла? 
2. Чим відрізняються умови спостереження дифракції Френеля від умов 

спостереження дифракції Фраунгофера? 
3. Вивести формулу умови дифракційного максимуму для дифракції від 

щілини? 
4. Що називається дисперсією дифракційної решітки і від чого вона залежить? 
5. Що називається роздільною здатністю дифракційної решітки і від чого вона 

залежить? 
6. Чим відрізняється дифракційний спектр від дисперсійного (призматичного)? 
7. Як виготовляються дифракційні решітки? Де вони застосовуються? 

 
Л ітература :  [1-22,25,33,37,38,40] 
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Умовн. друк. арк. 5,3. Обл. вид. арк. 6,1. Наклад 50 прим. 
Ціна договірна. 

-------------------------------------------------------------------------------- 
61077, м. Харків, площа Свободи, 4. 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 
Організаційно-видавничий відділ НМЦ 

-------------------------------------------------------------------------------- 
Надруковано ФОП «Петрова І.В.» 

61144, Харків, вул. Гв. Широнінців 79 в, к. 137 
Тел. 362-01-52 

Свідоцтво про державну реєстрацію ВОО №948011 від 03.01.03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


