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Лабор а торна  робо т а  №1 2  
 

ГРАДУЮВАННЯ ПРИЗМОВОГО МОНОХРОМАТОРА УМ-2 
 

Мета лабораторної роботи: ознайомлення з будовою та принципом 
роботи призмового монохроматора УМ-2; побудова градуювального графіка 
монохроматора та визначення його лінійної дисперсії та роздільної здатності. 

 
Основні теоретичні відомості. Метод та експериментальна установка 

 
Існують різні способи монохроматизації світла, тобто виділення з спектра 

випромінювання джерела світла електромагнітних хвиль, які характеризуються 
певним інтервалом довжин хвиль. Методи, які використовують для одержання 
монохроматичного світла, ґрунтуються на явищах взаємодії світла з речовиною 
(селективне поглинання, дисперсія) або на властивостях поширення світла в 
оптично неоднорідних середовищах (інтерференція, дифракція). 

У даній роботі одержання монохроматичного світла здійснюється з 
використанням явища дисперсії світла – залежності фазової швидкості світла 
(показника заломлення середовища) від довжини хвилі. 

На межі двох середовищ з різними показниками заломлення світлові 
хвилі, які мають різні довжини хвиль, заломлюються по-різному. Якщо із 
сукупності світлових хвиль зуміти виділити хвилі певного напрямку, то буде 
здійснена монохроматизація. Цей принцип лежить в основі роботи 
спектрального приладу – призмового монохроматора, який просторово розділяє 
хвилі різних довжин хвиль. 

 

 
 

Рис.1. 
 

Універсальний монохроматор 2УМ   (рис.1) складається з коліматора 8, 
корпуса 7, призми 4, призмового столика 5 з поворотним механізмом (закриті 
кожухом), вихідної труби 3. 
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Коліматор 8 складається з щілини 9 і об’єктива. Щілина розташована в 
фокальній площині лінзи, яка знаходиться всередині корпуса коліматора. 
Ширина розкриття вхідної щілини регулюється обертанням барабанчика 10. 

Оскільки фокусна відстань об’єктива для кожної хвилі змінюється, то 
передбачена можливість фокусування об’єктива. Переміщення об’єктива 
здійснюється обертанням маховичка 12. Положення об’єктива коліматора 
визначається за міліметровою шкалою і ноніусом у вікні 6. 

У трубі коліматора між щілиною і об’єктивом розміщена «шторка», за 
допомогою якої можна припиняти попадання світла у прилад. Керування 
шторкою здійснюють за допомогою ручки 11. На ручці є написи «Откр», 
«Закр». 

Призма 4 встановлена на призмовому столику 5, який обертається за 
допомогою мікрометричного гвинта поворотного механізму. На барабані 
довжин хвиль поворотного механізму 13 нанесені відносні поділки – градуси. 
Відлік знімають проти індексу, який ковзає по спіральній канавці. 

Вихідна труба 3 з щілиною 2 збирає промені світла, які пройшли через 
диспергуючу призму 4. Щілину 2 можна розглядати через мікроскоп. 

Патрубок зі щілиною можна замінити патрубком зорової труби зі 
змінними окулярами. 

У фокальній площині окуляра зорової труби є вказівник, який 
освітлюється лампочкою через змінні світлофільтри. Для регулювання 
освітлення вказівника на приладі встановлено реостат 14 з тумблером 15. 
Спектральна лінія, підведена до вказівника, повинна попадати у вихідну щілину 
коліматора, встановленого замість зорової труби. 

Корпус приладу 7 з поворотним столиком 5 і поворотним механізмом 
закріплений на двох оптичних рейках 1. 

У якості джерел світла використовуються ртутна та неонова лампи, 
робота яких забезпечується пультом живлення. 

 

 
 

Рис.2. 
Принцип дії приладу полягає у такому. Пучок світла від джерела 9 (рис.2) 

проходить через вхідну щілину 6 і падає на об’єктив коліматора 5. Після 
об’єктива промені виходять паралельним пучком і падають на диспергуючу 
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призму 4, яка повертає їх на кут 90 і розкладає у спектр. На шляху пучка світла 
поміщують вхідну трубу монохроматора, яка складається з об’єктива 3 і щілини 
2. Повертаючи призмовий столик на різні кути відносно падаючого пучка 
світла, одержують у вхідній щілині світло з різною довжиною хвилі, яке 
проходить через призму при мінімальному відхиленні. 

Вхідна і вихідна щілини закриті захисними скляними пластинками 8 і 1. 
Поворотна призма 7 використовується для одночасного одержання спектрів від 
двох джерел. 

Для проектування джерела світла на вхідну щілину монохроматора на 
рейки приладу поміщують ахроматичний конденсор і на вхідну щілину 
надівають насадку з лінзою. Джерело світла рекомендується встановлювати на 
відстані 453мм  від площини щілини, а конденсор на відстані 130мм  від вхідної 
щілини. Ширину вхідної щілини встановлюють обертанням барабана 10. 
Прийнято, щоб вона була малою (знаходилась у межах (0,01 0,02)мм  за 
шкалою мікрометричного гвинта). Для спостереження найбільш слабких ліній у 
крайній фіолетовій області щілину треба дещо розширювати до 
(0,05 0,06 )мм. За допомогою фігурної діафрагми, яка всовується у прорізь 
вхідної щілини, встановлюють висоту щілини 2мм . 

Перед початком роботи з приладом 2УМ   перш за все треба перевірити 
збереження його заводського градуювання. Зазвичай це здійснюють за деякими 
спектральними лініями, дані про довжини хвиль яких і поділки Z барабана 13, 
які їм відповідають, наведені в атестаті монохроматора. Найчастіше для цього 
використовують яскраву жовту лінію спектра неону з 585,2нм  , проектуючи 
зображення неонової лампочки, яка світиться, на вхідну щілину 9 (рис.1), 
ширина якої встановлюється рівною 0,01мм . Якщо центр цієї лінії не точно 
збігається з центром вказівника окуляра зорової труби, то вказівник зміщують 
гвинтом, розташованим справа від окуляра, попередньо відпустивши 
зафарбований у червоний колір гвинт (внизу), який фіксує вибране положення 
вказівника. Для вказаної лінії неону поділка 2478z   . 

Основними характеристиками спектрального апарата є кутова D  і 
лінійна 1D  дисперсія. Кутова дисперсія D  залежить лише від характеристик 
диспергуючого елемента апарата. Лінійна дисперсія 1D  визначається, крім того, 
ще й геометричними умовами фокусування спектра. 

Кутова дисперсія визначається як відношення різниць кутів відхилення 
  двох спектрально близьких монохроматичних пучків до різниці їх довжин 
хвиль  . Значить, кутову дисперсію можна визначити за формулою 

D



 .      (1) 

На практиці кутову дисперсію монохроматора наближено можна 
визначити графічним методом за методикою, опис якої наведений в нижче в 
Завданні №2. 

Якщо кутовій відстані   відповідає відстань l  у площині зображення 
об'єктива зорової труби приладу, то лінійна дисперсія 
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l
lD 


 .      (2). 

Лінійна дисперсія виражається у міліметрах на нанометр ( /мм нм ). 
Дисперсія спектральних апаратів має різне значення у різних ділянках 

спектра. Тому кутова і лінійна відстані між спектральними лініями, які 
відрізняються на одну і ту ж величину будуть також різними у різних ділянках 
спектра. 

Роздільна здатність монохроматора, яка характеризує можливість 
використання цього приладу для роздільного спостереження оком 
спектральних ліній, які мають близькі значення довжин хвиль, визначається за 
формулою 

R 


 .      (3) 

На практиці роздільну здатність R призми монохроматора визначають за 
даними про її кутову дисперсію D  та ширину діючого отвору призми В, яка 
для монохроматора 2УМ   дорівнює 40мм . Оскільки відстань між двома 
спектральними лініями, які відрізняються довжиною хвилі на   дорівнює l , 
а при малих кутах ця відстань зв’язана з кутом   рівністю l F   , де F 
фокусна відстань об’єктива зорової труби (для монохроматора 2УМ   

280F мм ), тобто /l FD   . Таким чином, роздільну здатність 
монохроматора УМ – 2 можна визначити за формулою 

lBDR
F

 .      (4) 

 

 
Рис.3. 

 
Рис.4. 
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Рис. 5. 

 
Порядок виконання вимірювань та обробки їх результатів 

 
Завдання №1. Градуювання монохроматора УМ-2 
 
Градуювання монохроматора у даній лабораторній роботі здійснюють за 

лініями спектра пари ртуті, використовуючи для цього світло ртутної лампи та 
за лініями спектру неонової лампи, яка є – газорозрядною лампою, заповненою 
неоном під низьким тиском.  

Схеми стандартного призматичного спектра пари ртуті представлені на 
рис. 3. та на рис. 4.  

Колір свічення неонової лампи – оранжево-червоний. 
Таблиця №1 містить заводські дані щодо відповідності відліків за 

шкалами коліматора та градуювального барабана монохроматора 2УМ   
деяким довжинам хвиль спектра пари ртуті та неону. Позначкою «+» відмічені 
найбільш яскраві лінії. 

Таблиця №1 
Відлік за шкалою Довжина хвилі 

λ, нм Колір лінії Коліматора Барабана довжин хвиль
Hg +690,7 червоний 10,0 2883 
Ne +585,2 жовтий 10,0 2478 
Hg +577,0 жовтий 10,0 2435 
Hg +546,1 зелений 10,0 225330 
Hg +491,6 блакитний 10,0 183330 
Hg +435,8 синій 9,5 1169 
Hg +404,7 фіолетовий 9,5 616 
 
1. Ознайомтесь з досліджуваним монохроматором. Здійсніть під керівництвом, 

або за безпосередньої участі інженера практикуму підготовку 
монохроматора до проведення вимірювань. Для цього, перш за все, треба 
поставити шторку за допомогою ручки 11 у положення «Откр». Тумблерами, 
розташованими на корпусі пристрою живлення, увімкніть ртутну лампу. 
Тумблером 15 увімкніть підсвічування вказівника, розташованого в окулярі. 
Орієнтуючись на дані, наведені у таблиці №1, виставте на шкалі барабана 13 
поділку, яка приблизно відповідає довжинам хвиль фіолетової ділянки 
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спектра пари ртуті. Через окуляр здійсніть попереднє спостереження 
спектральних ліній. Обертанням маховичка 12 здійсніть фокусування 
спектральних ліній. Спостерігаючи в окуляр мікроскопа вихідну щілину 
монохроматора, треба вивести на неї обертанням барабана 13 початок 
фіолетової частини спектра. Обертаючи градуювальний барабан 13, 
здійсніть попереднє спостереження видимого спектра випромінювання пари 
ртуті, рухаючись за шкалою довжин хвиль від фіолетової до червоної 
частини. Зіставте цей спектр зі стандартним, представленим на рис. 3 та 
рис. 4  

За методикою, наведеною вище, дослідіть спектр неонової лампи, який 
спостерігається в окулярі монохроматора УМ - 2. Дані щодо кольору і 
деяких довжин хвиль стандартного спектру неону наведені в таблиці № 2 та  
в довідкових таблицях, які є на робочому місці. 

Таблиця № 2 

Спектральні лінії неону із зазначенням відносної яскравості 

№ п/п Колір лінії λ, нм Яскравіст
ь 

1 Яскраво-червона 640 100 
2 Червоно-оранжева, ліва з двох близьких 

ліній 614 100 

3 Оранжева, перша помітна зліва від 
четвертої лінії 594.5 50 

4 Жовта 585 200 
5 Світло-зелена, перша помітна справа від 

четвертої лінії 576 40 

6 Зелена, ліва з двох одиноких ліній 548 60 
7 Зелена, права з двох однакових ліній 533 80 
8 Зелена, права з п’яти рівновідаленних 

ліній 503 50 

9 Синьо-зелена, одинока 485 80 
 
2. Порядок проведення вимірювань для отримання даних, які необхідні для 

побудови градуювальної кривої монохроматора є таким. Обертаючи барабан 
13 у всьому інтервалі його ходу підведіть до вказівника окулярної шкали 
мікроскопа першу спектральну лінію з фіолетової частини спектра пари 
ртуті, сумістіть її центр з вістрям (вертикальною лінією) вказівника і 
здійсніть відлік за шкалою градуювального барабана. Око краще помічає 
слабкі лінії у русі, тому при спостережені слабких ліній треба трохи 
повертати барабан в обидві сторони від середнього положення. Дані про 
відомі довжини хвиль, які відповідають деяким характерним відповідним 
спектральним лініям пари ртуті слід брати зі схеми стандартного спектра 
(рис.3). Аналогічні вимірювання треба провести для усіх інших ліній спектра 
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пари ртуті, які дослідник бачить у окулярі і, перш за все, для усіх тих 
інтенсивних спектральних ліній, які відмічені на стандартному спектрі 
(див. рис.3 і рис. 4) хрестиками. Нумерування ліній здійснюють у напрямку 
зростання їх довжини хвилі, тобто від фіолетової до червоної ділянки 
спектра. Підводити кожну спектральну лінію до центра щілини при 
здійсненні відліку за шкалою барабана треба тільки з однієї сторони, з тим, 
щоб уникнути похибки за рахунок люфту барабана. При здійсненні 
градуювання основну увагу треба звертати на відсутність паралаксу між 
освітленою стрілкою вказівника і зображенням спектральної лінії. Це буде 
мати місце лише у тому випадку, коли зображення спектра точно лежить у 
площині вказівника. Для того, щоб пересвідчитись у відсутності паралаксу 
треба вибрати яку-небудь тонку, але не дуже яскраву спектральну лінію і, 
встановивши її точно за стрілкою вказівника, злегка змістити око вправо і 
вліво від центра окуляра. При правильному фокусуванні центр лінії не 
повинен зміщуватись по відношенню до стрілки. Крім того, треба 
перевірити повторюваність показів приладу при його установці на ту чи 
іншу спектральну лінію. З цією метою треба послідовно кілька разів 
здійснити відлік за якою-небудь тонкою, але не дуже яскравою лінією. 
Відхилення послідовно здійснених відліків не повинні перевищувати 
0,5 поділки барабана. При нечіткій видимості спектральних ліній у 
фіолетовій і у червоній частинах спектра треба здійснити фокусування 
об’єктива коліматора гвинтом 12. 

3. Дані, отримані у ході вимірювань спектрів ртуті та неону, занесіть у 
таблицю №3. Порівняйте їх з даними таблиці №1. Якщо дані щодо довжин 
хвиль деяких із спектральних ліній, що досліджені, відсутні, то відповідну 
позицію у другому стовпці таблиці №3 залишають не заповненою. У 
подальшому ці невідомі значення довжин хвиль треба буде визначити із 
градуювальної кривої монохроматора ( )барN f   і занести у таблицю №3. 

Таблиця №3 
№ лінії Довжина хвилі , 

нм 
Колір лінії, її 
інтенсивність 

Відлік за шкалою 
барабана довжин 

хвиль, Nбар. 
    
    

  
4. Скориставшись даними таблиці №3 про довжини ліній спектру пари ртуті та 

неону побудуйте градуювальну криву монохроматора ( )барN f  . 
Використовуючи градуювальну криву, за відповідними значеннями відліків 
за шкалою градуювального барабана барN  визначте довжини хвиль 
невідомих спектральних ліній і занесіть їх у таблицю №3, відзначивши, що 
вони визначені графічним способом. Для цього поряд із значенням довжини 
хвилі треба записати позначку (гр). 
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Завдання №2. Визначення кутової дисперсії монохроматора 
 

 
Рис. 6. 

Визначте з градуювального графіка монохроматора (рис. 6) інтервали 
поділок 2 in , які відповідають однаковим інтервалам довжин хвиль 2   для 

усіх досліджених ділянок спектра. Розрахуйте за формулою inD 





 кутову 

дисперсію монохроматора D  для усіх досліджених ділянок спектра. 
Побудуйте дисперсійну криву ( )D f  . 

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Що називають лінійною дисперсією монохроматора? 
2. Що називають роздільною здатністю монохроматора? 
3. Охарактеризуйте принцип дії монохроматора, користуючись схемою, 

наведеною на рис.2. 
 
Л ітература :  [1,30,31] 
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Лабор а т орн а  робо т а  №  1 6 - 1  
 

ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ПРОПУСКАННЯ ТА ОПТИЧНОЇ ГУСТИНИ 
ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ФУКСИНУ ТА ПРОЗОРИХ ТВЕРДИХ ЗРАЗКІВ З 

ВИКОРИСТАННЯМ УНІВЕРСАЛЬНОГО ФОТОМЕТРА ФМ – 56 
 

Мета лабораторної роботи: ознайомлення з методикою визначення 
коефіцієнтів пропускання та оптичної густини водних розчинів, а також 
набуття навичок роботи з універсальним фотометром 56ФМ  . 

 
Основні теоретичні відомості 

 
Як відомо, світло, проходячи через середовище повністю, або частково 

поглинається. Поглинання світла пов’язане з перетворенням у речовині енергії 
електромагнітного випромінювання в інші види енергії. 

У загальному випадку при падінні на тіло електромагнітного 
випромінювання, його потік еФ  частково відбивається еФ , частково 
поглинається тілом еФ , частково проходить наскрізь еФ . 

Очевидно, що 
е е е еФ Ф Ф Ф     . 

Поділивши обидві частини цієї рівності на еФ , дістанемо: 
1     , 

де /е еФ Ф  , /е еФ Ф  , /е еФ Ф   – відповідно коефіцієнти відбиття, 
поглинання і пропускання. Кожний з цих коефіцієнтів є функцією довжини 
хвилі. Їх вимірюють за допомогою фотометричних та спектрофотометричних 
приладів. 

Встановлено, що поглинання світла речовиною здійснюється у вигляді 
смуги поглинання з максимальним значенням у діапазоні частот, які близькі до 
власної частоти коливань диполів речовини. Оскільки більшість речовин має 
складну будову, то існує не одна власна частота коливань диполів, а набір таких 
частот. Тому на кривій поглинання може бути кілька смуг. Спектр пропускання 
являє собою залежність коефіцієнта пропускання від частоти (довжини хвилі). 

 
Метод та експериментальна установка 

 
Для експериментального визначення коефіцієнтів пропускання 

використовують універсальні фотометри. Принцип дії фотометра полягає у 
порівнянні двох світлових потоків. 

Два світлових пучки І і ІІ (рис.1) потрапляють у прилад через діафрагми 
2, відкриття яких регулюється вимірювальними барабанами 1. Далі світлові 
пучки за допомогою системи лінз, ромбічних призм 3 об’єднуються і надходять 
у біпризму 4. Біпризма зводить обидва пучки до окуляра 5. Попередньо пучки 
проходять через світлофільтр 6 (у приладі 56ФМ   є 11 різних світлофільтрів). 
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Рис.1. 
 

Конструкція окуляра така, що спостерігач бачить поле зору у вигляді 
круга, розділеного на дві половини; їх яскравість в загальному випадку 
неоднакова. Яскравість лівої частини кола визначається світловим потоком, що 
проходить через праву діафрагму, а правої частини – потоком, що проходить 
через ліву діафрагму При однаковому розкритті та освітленості діафрагм 
яскравість обох половин поля зору буде однаковою. 

Яскравістю B  світної поверхні в деякому напрямі   називається 
величина, яка дорівнює відношенню сили світла I в цьому напрямі до площі S 
проекції світної поверхні на площину, перпендикулярну до даного напряму, 
тобто: 

/( cos )B I S   .      (1) 
Якщо на шляху одного світлового пучка, наприклад I, помістити зразок 

речовини, яка частково поглинає або відбиває світло, поле I стане менш 
яскравим. Для вимірювання яскравостей полів потрібно зменшити 
інтенсивність випромінювання пучка II шляхом зменшення відкриття 
відповідної діафрагми. На вимірювальних барабанах нанесено дві шкали – 
чорну і червону. Поділки чорної шкали (у відсотках) показують відношення 
площі отвору діафрагми S при даному її розкритті до площі 0S  при її 
максимальному розкритті. Оскільки потік випромінювання, яке пропускається 
діафрагмою, пропорційний площі розкриття діафрагми, то відношення 0/S S  
дає відношення потоку, який пройшов через діафрагму при отворі S , до потоку 
що проходить через діафрагму при її повторному розкритті. 

Отже, покази чорної шкали барабану відповідають коефіцієнтам 
пропускання   (у відсотках) для прозорих тіл, якщо відбиттям можна 
знехтувати, або коефіцієнтам відбиття для непрозорих тіл. 
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Червона шкала на вимірювальних барабанах є шкалою оптичних густин 
D. Як відомо, оптичною густиною речовини D називається логарифм величини, 
оберненої до коефіцієнта пропускання: 

0lg(1/ ) lg( / ) lg( / )е еD I I Ф Ф     .    (2) 
Між оптичною густиною D і товщиною d прозорої речовини, яку 

проходить світловий пучок, існує зв’язок. Згідно з законом Бугера: 
0

dI I e   ,     (3) 
де 0I  і I – інтенсивність потоку випромінювання до і після проходження через 
шар речовини товщиною d;   – лінійний (натуральний) коефіцієнт поглинання, 
 залежить від довжини хвилі, хімічної природи і стану поглинаючої речовини. 
Оскільки de   , а lg( )D   , то ln d    і lg lg 0,43e d d       . Звідси 

0,43D d ,     (4) 
і 

0,43
D

d
  .      (5) 

Універсальний фотометр 56ФМ   (рис.2) складається з таких основних 
частин: фотометричної головки 5; револьверного диска 6 з одинадцятьма 
світлофільтрами (їх номери з’являються у вікні диска при його повертанні); 
штатива 9; предметного столика 11, який переміщається вгору і вниз за 
допомогою кремальєри 12; плоского дзеркала 2 і освітлювача 4 з двома 
конденсорами 3. На фотометричній головці закріплено окуляр 7 з кільцем 8, яке 
дає змогу встановлювати на чіткість лінію поділу поля зору. Вимірювальні 
барабани 10 закріплені з боків фотометричної головки. 

 

 
 

Рис.2. 
 

Фотометр розміщено на масивній круглій основі 1. Для вимірювань з 
кольоровими зразками фотометр має набір з 11 абсорбційних світлофільтрів. 
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Вісім з них поділяють видиму область спектра на ділянки завширшки в 
середньому 40нм . Для трьох останніх смуги пропускання більш широкі; вони 
поділяють видиму область на три підобласті: червону, зелену і синю. 
Світлофільтри характеризуються ефективною довжиною хвилі еф , яка 
відповідає максимуму коефіцієнта пропускання. Значення еф  наведено у 
таблиці №1. 

Таблиця №1 
№ фільтра Маркування Ефективна 

довжина хвилі 
еф , нм 

Ширина смуги 
пропускання, нм 

1 М-72 726 65 
2 М-66 665 65 
3 М-61 619 40 
4 М-57 574 35 
5 М-53 533 35 
6 М -50 496 40 
7 М-47 455 45 
8 М-43 432 55 
9 М-2 633 85 

10 К-4 550 50 
11 К-6 471 110 

 
Як уже зазначалось, в основу будови і роботи приладу покладено 

принцип урівнювання двох світлових потоків шляхом зміни одного з них за 
допомогою діафрагми зі змінним отвором. Два паралельних світлових пучки, 
які виходять із освітлювача, відбившись від дзеркала попадають в окуляр, 
пройшовши дві діафрагми фотометричної головки. Ступінь розкриття діафрагм 
регулюється поворотом барабанів 10, які мають червону та чорну шкали. Пучок 
світла від лівого конденсора освітлює праву половину поля зору в окулярі, а від 
правого – ліву половину. На шляху світлових пучків у разі потреби 
розміщуються світлофільтри, номери яких видно у прорізі револьверного диска. 

У окулярі спостерігач бачить поле зору у вигляді круга, який розділений 
лінією на дві половини. За умови, що обидві діафрагми однаково розкриті і 
освітлені, яскравість обох половин зору буде також однаковою. Якщо на шляху 
одного світлового потоку розташувати речовину, яка частково поглинає світло, 
то фотометрична рівновага буде порушена. Одна половина поля зору стане 
темнішою. Для того, щоб урівняти яскравість полів зору, треба зменшити 
яскравість поля зору того пучка світла, куди не внесена речовина, яка частково 
поглинає світло. Це здійснюють завдяки зміни отвору діафрагми шляхом 
обертання одного з барабанів. 
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Завдання та методики експерименту 
 

1. Підготуйте фотометр 56ФМ   до роботи. Для цього: а) ввімкніть 
освітлювач; б) встановіть його так, щоб світлові пучки, які відбиваються від 
дзеркала, давали однакове освітлення отворів фотометра (при цьому обидва 
барабани стоять на поділці «100» за чорною шкалою, що відповідає повному 
розкриттю діафрагми); в) обертаючи револьверний диск введіть зелений 
світлофільтр №5, тобто поставте його на шляху світлових променів, а потім 
сфокусуйте окуляр за допомогою кільця 8 на лінію поділу полів порівняння і 
розгляньте зображення спіралі лампи освітлювача в обох половинах поля 
зору (якщо зображення не чітке, то чіткості зображення досягають 
повертанням освітлювача, пересуванням його конденсора, обертанням 
плоского дзеркала); г) для створення рівномірної освітленості полів 
порівняння в пази оправ конденсорів встановіть матові розсіювачі; після 
цього виведіть світлофільтр №5. 
Примітка. Підготовка фотометра 56ФМ   до роботи здійснюється 

студентом під керівництвом інженера, який обслуговує оптичний практикум, 
або інженером особисто. 

 
Методика визначення спектра поглинання водних розчинів речовин 

 
1. Водний розчин досліджуваної речовини (наприклад фуксину) налийте у 

циліндричну кювету, висотою 10d мм , і заповнивши її, закрийте кришкою. 
У другу кювету налийте дистильовану воду. Обертаючи револьверний диск 
поставте на шляху променів світлофільтр №1. Обидва барабани встановіть 
на відлік «нуль» (за червоною шкалою). У правий пучок світла помістіть 
кювету із досліджуваним водним розчином фуксину, а у ліву – кювету з 
розчинником (дистильованою водою). Далі увімкніть освітлювач і 
обертанням лівого барабана досягніть однакової освітленості обох половин 
поля зору. Здійсніть відлік коефіцієнта пропускання 1  за чорною шкалою та 
оптичної густини 1D  за червоною шкалою лівого барабана. Аналогічним 
способом проведіть вимірювання коефіцієнтів поглинання та оптичної 
густини водного розчину фуксину, послідовно використовуючи 
світлофільтри №2-11. Після цього поміняйте кювети місцями. Лівий барабан 
встановіть на нуль, а обертанням правого барабану знову урівняйте 
яскравість обох половин поля зору. Здійсніть відлік коефіцієнта пропускання 

2   за чорною шкалою та оптичної густини 2D  за червоною шкалою правого 
барабана. Розрахуйте 

1 2

2
D DD 

       (6) 

та 
1 2

2
  

 .      (7) 
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2. Підставте середнє значення оптичної густини D  у формулу (5) і визначте 
коефіцієнт поглинання . 

3. За методикою, описаною у пункті 1, проведіть дослідження, направлені на 
одержання спектра поглинання водного розчину фуксину товщиною 
d2 = 1 мм. 

4. Результати вимірювань і розрахунків зобразіть у вигляді графіків 
залежностей, так званих, кривих поглинання ( )ефf   і пропускання 

( )ефf  . 
 

Методика вимірювання коефіцієнта пропускання прозорого зразка 
 

1.Виміряйте штангенциркулем товщину досліджуваного зразка з прозорого 
матеріалу. Правий барабан встановіть по чорній шкалі на поділку «100» (при 
цьому діафрагма, зв’язана з правим барабаном, буде повністю відкритою). 
Обертаючи револьверний диск поставте на шляху променів світлофільтр № 1. 
Увімкніть освітлювач. Досліджуваний зразок покладіть на предметний столик 
під лівою діафрагмою. При цьому права половина поля зору потемніє. 
Обертаючи правий барабан, досягніть однакової яскравості обох половин поля 
зору і зробіть відлік за чорною шкалою барабана, який відповідає коефіцієнту 
пропускання   та визначте оптичну густину D за червоною шкалою. Для 
підвищення точності вимірювання перекладіть зразок на столику під праву 
діафрагму і знову визначте коефіцієнт пропускання   і оптичну густину D. Такі 
операції слід повторити 5-6 разів. За формулою (5) розрахуйте лінійний 
коефіцієнт поглинання.  
2.Аналогічні вимірювання проведіть для інших кольорових прозорих зразків 
при різних довжинах хвиль. Кожний досліджуваний зразок треба розглянути 
послідовно через усі світлофільтри і для кожного світофільтра згідно з 
методикою, описаною у п.1, необхідно обчислити . Результати вимірювань і 
розрахунків зобразіть у вигляді графіків залежностей ( )ефf   і ( )ефf  . 

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Чому криві поглинання та пропускання мають резонансний характер? 
2. Яка будова і принцип дії універсального фотометра ФМ-56? 
3. За яким законом змінюється інтенсивність світла, яке пройшло розчин, і від 

чого вона залежить? 
4. Який фізичний зміст коефіцієнта пропускання, оптичної густини, лінійного 

коефіцієнта поглинання? 
 
Л ітература :  [1,29,34,38] 
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Лабор а торна  робо т а  №  1 6 - 2  
 

ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ РОЗЧИНУ ЗА СТУПЕНЕМ 
ПОГЛИНАННЯ СВІТЛА З ВИКОРИСТАННЯМ КОНЦЕНТРАЦІЙНОГО 

КОЛОРИМЕТРА 
 

Мета лабораторної роботи: визначення концентрації речовини у 
розчинах шляхом вимірювання оптичної густини розчинів. 

 
Основні теоретичні відомості 

 
Якщо світловий потік проходить через розчин, товщина якого h  і 

концентрація с, то кожний шар рідини товщиною dx  поглинає одну і ту ж долю 
енергії, що падає, яка пропорційна товщині взятого шару і концентрації, тобто 

x

x

dI cdx
I

  ,     (1) 

де α – коефіцієнт пропорційності, який залежить від природи розчиненої 
речовини і не залежить від її концентрації у розчині. c    – коефіцієнт 
поглинання світла. Знак «–» вказує на поглинання. 

Позначивши інтенсивність падаючого світлового потоку через 0I , а 
інтенсивність світлового потоку, який виходить із розчину, через І і 

зінтегрувавши рівняння (1) 
0 0

I h
x

xI

dI cx
I

   , одержимо 0ln lnI I ch  , 

звідки 
0

chI I e  .      (2) 
Це є закон Бугера-Ламберта-Бера, за яким визначають ступінь 

послаблення інтенсивності пучка монохроматичного світла після його 
проходження через поглинаючу речовину Згідно з формулою (2), інтенсивність 
світлового потоку, який виходить із розчину, залежить від кількості молекул, 
які зустрічаються на шляху світлового потоку і товщини шару розчину. 

Для інтенсивностей I1 і I2 світлових потоків, які пройшли крізь шари 
різної товщини h1 і h2 розчинів однієї і тієї ж самої речовини ( const  ) відомої 
с1 і невідомої с2 концентрації при сталому значенні інтенсивності падаючого 
світлового потоку I0 відповідно, одержимо 

1 1
1 0

c hI I e  ,   2 2
2 0

c hI I e  . 
Якщо I1=I2, то звідси знаходимо 

1 1 2 2c h c h .      (3) 
Співвідношення (3) є аналітичним виразом так званого правила Бера, яке 

стверджує, що при рівності інтенсивностей світлових потоків ( 1 2I I ) 
концентрації розчинів обернено пропорційні їх товщинам (висотам стовпів 
рідини у кюветах з розчинами, що досліджуються). Знаючи концентрацію 
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одного з розчинів і висоти стовпів обох розчинів можна, скориставшись 
формулою (3), визначити концентрацію іншого розчину. 

 
Метод та експериментальна установка 

 
Порівняння інтенсивності зафарбування розчинів невідомої і відомої 

концентрації однієї і тієї ж самої речовини здійснюють за допомогою приладу, 
який називається концентраційним колориметром. Принципова схема 
концентраційного колориметра КОЛ-1 М, який використовується у цій 
лабораторній роботі, представлена на рис.1. 

 
Рис.1. 

 
Оптична схема колориметра (вид збоку), представлена на рис.2. 

 

 
 

Рис.2. 
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Пучок променів (див. рис.1 і рис.2), який виходить з конденсора 2 від 
джерела світла 1, розташованого у фокусі конденсора, пройшовши через матове 
скло 3, попадає у дві кювети 5 з розчином речовини, яка досліджується. Висоти 
стовпів розчину визначаються положенням скляних стовпчиків 6. Стовпчики 6 
можна піднімати і опускати. Фотометрична призма 8 зводить світлові пучки, які 
вийшли із стовпчиків, до однієї осі, таким чином, що видима яскравість лівої 
половини поля зору створюється світловим пучком, який проходить через 
правий стовпчик, і, навпаки. Спостереження поля зору здійснюють за 
допомогою окуляра 10. Дзеркало 4 і призма 7 служать для зміни ходу променів 
у колориметрі, а 9 – диск з набором світлофільтрів. 

 
Порядок виконання роботи 

 
У даній лабораторній роботі досліджують розчини мідного купоросу. Для 

визначення концентрації кожного з цих розчинів в одну з кювет наливають 
розчин, концентрація xc  якого невідома, а у другу кювету – розчин цієї ж 
речовини, концентрація стc  якого відома (стандартний розчин). 

Кювету зі стандартним розчином зазвичай ставлять на ліву сторону 
столика приладу, а кювету з розчином, концентрацію xc  якого треба визначити, 
– на праву сторону столика приладу. За допомогою обертання маховичка 
опускають скляний стовпчик у кювету зі стандартним розчином і 
встановлюють його на постійній висоті стh  (наприклад, на висоті 10мм ). 
Переміщуючи скляний стовпчик у кюветі з розчином, який досліджується, 
урівнюють яскравості обох полів порівняння. Визначивши за правою шкалою і 
ноніусом товщину xh  за формулою 

ст ст
x

x

c hc
h

       (4) 

обчислюють концентрацію xc  розчину, який досліджується. 
Якщо ж не має впевненості у тому, що розчин, який досліджується, 

підлягає закону Бугера-Бера, то треба попередньо побудувати градуювальний 
графік. Для цього використовують кілька допоміжних розчинів з відомою 
концентрацією. Один з них умовно приймають за стандартний. Після цього у 
одну із кювет наливають допоміжний розчин з найменшою концентрацією 1c  і 
встановлюють цю кювету на лівій стороні столика. Опускають у цю кювету 
скляний стовпчик на певну висоту 0H . У другу кювету наливають стандартний 
розчин, ставлять її на праву сторону столика і, переміщуючи скляний стовпчик 
у цій кюветі, досягають однакової яскравості обох полів порівняння і 
визначають за правою шкалою і ноніусом значення товщини стандартного 
розчину iH . Після цього змінюють у кюветі, яка стоїть на лівій стороні столика, 
допоміжний розчин іншим з більшою концентрацією 2c , і занурюють у цю 
кювету скляний стовпчик на ту ж саму висоту 0H . Переміщуючи скляний 
стовпчик у кюветі зі стандартним розчином, яка знаходиться на правій стороні 
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столика, урівнюють яскравість полів переміщення і записують відповідне 
значення товщини стандартного розчину 2H , при якій яскравості обох полів 
порівняння будуть однакові. Аналогічним чином колориметрують усі інші 
допоміжні розчини, які залишилися, у порядку зростання концентрації цих 
розчинів. На основі цих даних будують градуювальний графік, відкладаючи по 
осі абсцис концентрацію розчинів, а по осі ординат – відповідні їй значення 
товщини шару стандартного розчину. На графіку треба також вказати 
концентрацію розчину і висоту 0H , на яку був занурений стовпчик у кювету з 
допоміжними розчинами. Для визначення невідомої концентрації xc  кювету із 
розчином, який досліджується, встановлюють у такому ж положенні, у якому 
була встановлена кювета з допоміжним розчином під час градуювання. 
Переміщуючи скляний стовпчик у кюветі зі стандартним розчином урівнюють 
яскравість полів зору, вимірюють xH  і за градуювальник графіком визначають 
шукану концентрацію xc . 

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Вивести формулу, яка дає можливість визначити з колориметричних 

досліджень концентрацію розчинів. 
2. Поясніть механізм поглинання світла у речовині. 
3. У чому полягає методика проведення колориметричних досліджень з 

використанням концентраційного колориметра? 
 
Л ітература :  [1,34,38] 
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Лабора торна  робо т а  №1 7  
 

ПОЛЯРИЗАЦІЯ СВІТЛА ПРИ ЙОГО ВІДБИВАННІ НА МЕЖІ ДВОХ 
ІЗОТРОПНИХ ДІЕЛЕКТРИКІВ 

 
Мета лабораторної роботи: дослідження поляризації світла при його 

відбиванні на межі двох ізотропних діелектриків. 
 

Основні теоретичні відомості 
 

Явище поляризації світла, яке полягає у виділенні з світлового потоку 
природного світла світлових хвиль з певними, однаково направленими 
коливаннями електричного вектора E


, спостерігається при відбиванні і 

заломленні світла на межі прозорих ізотропних діелектриків. 
При падінні природного світла на межу розділу двох ізотропних 

діелектриків (наприклад повітря і скла) частина його відбивається, а частина 
заломлюється і поширюється у другому середовищі. Як відомо, відбивання 
світла є результатом випромінювання молекулярних диполів діелектрика, які 
збуджені світловою хвилею. Природне світло характеризується тим, що у його 
хвилі напрямок вектора E


 є невпорядкованим і швидко змінюється. Це, як 

відомо, пов’язано з тим, що світло, яке падає на поверхню діелектрика, є 
сукупністю невпорядкованих актів випромінювання тіла, яке світиться. Тоді і 
диполі речовини, на яку падає світло, починають здійснювати невпорядковано 
орієнтовані коливання. 

Дослідним шляхом встановлено, що відбитий і заломлений промені світла 
є частково поляризованими. Якщо пропустити через аналізатор частково 
поляризоване світло, то при обертанні цього приладу навколо напряму пучка 
інтенсивність світла, яке пройшло крізь нього, змінюватиметься в межах від 

maxI  до minI , а повне згасання світла не спостерігається. maxI  відповідає 
розташуванню головної площини поляроїда вздовж осі oy , а minI  – вздовж осі 
ox . 

Уявімо частково поляризоване світло як сукупність двох лінійно 
поляризованих хвиль з різними амплітудами. Нехай в одній хвилі площина 
коливання вектора E


 збігається з площиною падіння, а у другій – з площиною, 

перпендикулярною до площини падіння. Експериментально встановлено, що у 
відбитому промені переважають коливання вектора E


, перпендикулярні 

площині падіння (на рис.1 вони позначені крапками), а у заломленому промені 
– коливання вектора E


, які паралельні площині падіння (на рис.1 вони 

позначені стрілками). Ступінь поляризації відбитого і заломленого світла 
залежить від кута падіння природного світла. 

Позначимо I  – інтенсивність хвиль, у яких площина коливань вектора E


 
збігається з площиною падіння світла, а I  – інтенсивність коливань, у яких 
площина коливань вектора E


 перпендикулярна площині падіння світла. 
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Рис.1. 
 

Досліджуючи залежність цих інтенсивностей від кута падіння, можна 
одержати інформацію про ступінь поляризації світла при відбиванні. Якщо 
відбиваючу поверхню освітлювати природним світлом, то 

0 0 0I I I


 


.     (1) 
Інтенсивність падаючого світла у взаємно перпендикулярних площинах 

однакова, тобто: 
0 0I I





.      (2) 

Як відомо, відповідні інтенсивності відбитого світла згідно з формулами 
Френеля дорівнюють: 

2

0 2

sin ( )
sin ( )

I I  
 





;  
2

0 2

( )
( )

tgI I
tg

 
 



 .   (3) 

Тут  – кут падіння, а  – кут заломлення. Для сумарної інтенсивності 
відбитого світла маємо: 

2 2

0 2 2

1 sin ( ) ( )
2 sin ( ) ( )

tgI I
tg

   
   

  
    

;    (4) 

Згідно (4) ( , )I f   . Кути α і β пов’язані виразом sin / sin n    (закон 
заломлення), де n – відносний показник заломлення діелектрика, який відбиває 
світло. При n = const інтенсивність відбитих променів залежить тільки від кута 
падіння α. Аналіз наведених рівнянь показує, що коли / 2    , то у цьому 
випадку ( )tg    у формулі (3) дорівнюватиме нескінченності, а значить 

0I  , тобто у відбитому світлі цієї складової не буде, а 0I  . 
При такому співвідношенні кутів падіння і заломлення має місце повна 

поляризація відбитого світла, воно стає лінійно (плоско) – поляризованим. 
Таким чином, явище повної поляризації природного світла можна спостерігати 
у тому випадку, коли кут падіння світла α підібраний так, що напрямок 
відбитого променя збігається з нормаллю до заломленого променя (рис.2). 

Замінивши у законі заломлення 
sin sin( / 2 ) cos      ,    (6) 

дістанемо: 
sin / cos n   ,      (7) 

або 
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tg n  ,      (8) 
де 2 1/n n n . Вираз (8) називається законом Брюстера, а кут   – кутом повної 
поляризації, або кутом Брюстера (позначається Бр ). Якщо кут падіння 
неполяризованого світла на плоску поверхню розділу двох діелектриків 
дорівнює куту Брюстера, то відбита світлова хвиля є плоскополяризованою: 
площина коливань світлового вектора в ній перпендикулярна площині падіння. 
Якщо кут падіння відрізняється від нуля і не дорівнює куту Брюстера, то 
відбите світло є частково поляризованим. 

 

 
 

Рис.2. 
 

Якщо світло йде з повітря у скло, то 
ск

Бр ск
пов

ntg n
n

    ,     (9) 

де скn  і повn  – абсолютні показники заломлення скла і повітря,   – діелектрична 
проникність скла, а Бр  – кут повної поляризації (кут Брюстера) для межі 
розділу «повітря – скло». 

На рис.3 представлені отримані шляхом теоретичних розрахунків 
залежності відносної інтенсивності I/І0 відбитого природного світла (крива 2), а 
також відповідні відносні інтенсивності лінійно-поляризованого світла 0/I I   
(крива1) і 0/I I   (крива 3) у залежності від кута падіння   для випадку, коли 
світло відбивається на межі розділу «повітря – скло». 

Показник заломлення скла 1,52n  . Розрахунок за формулою (9) дає 
можливість встановити, що у цьому випадку кут Брюстера (кут повної 
поляризації) дорівнює 56 40 . З графіка (див. рис.3, криву 3) видно, що якщо 
кут падіння дорівнює куту Брюстера, то інтенсивність поляризованого світла, у 
якого коливання вектора E


 паралельні площині падіння, дорівнює нулю, тобто 

у відбитому світлі цієї компоненти немає. З’ясуємо внутрішній механізм 
поляризації світла при відбиванні та заломленні. Нехай ці явища відбуваються 
на межі вакуум-діелектрик. Досягаючи діелектрика, виділені складові падаючої 
хвилі спричинятимуть відповідні вимушені коливання електрично заряджених 
частинок атомів. 
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Рис.3. 
 

На рис.4 коливання, що відбуваються в площині рисунка, позначено 
двобічною стрілкою 1A , а коливання, перпендикулярні до площини рисунка – 
крапкою 2A . 

 

 
 

Рис.4. 
 

Як відомо, такі коливання заряджених частинок будуть джерелами 
випромінювання плоскополяризованих електромагнітних хвиль. Подібно до 
мініатюрної антени максимум випромінювання цих хвиль відбувається у 
напрямі, перпендикулярному до напряму коливань. Графічно інтенсивність 
випромінювання цих частинок у різних напрямках відображено у вигляді 
пелюсток. Вторинні хвилі з коливанням вектора E


, перпендикулярними до 

площини рисунка 4, утворюють відбитий промінь; він буде переважно 
поляризованим, а при куті падіння Брюстера – повністю поляризованим. 
Вторинні хвилі з коливанням вектора 2E


, паралельними площині рис. 4, 
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накладаючись на падаючу хвилю, утворюють заломлену хвилю. Ця хвиля буде 
частково поляризованою. 

 
Метод та експериментальна установка 

 
Експериментальна перевірка співвідношень (3) і (4) може бути здійснена 

з використанням пристроїв, які дають можливість визначати інтенсивність 
відбитого світла, яке падає на ізотропний діелектрик під різними кутами. Ці 
пристрої обов’язково повинні мати у своєму складі спеціальні приймачі, які 
називаються фотометрами. Фотометри поділяють на два класи – суб’єктивні, 
або візуальні, у яких приймачем випромінювання служить людське око і 
об’єктивні, де приймачем випромінювання служить фотоелемент, тобто 
електричний прилад, чутливий до світла. 

Із візуальних фотометрів для вимірювань у білому світлі найбільшого 
поширення набула світловимірювальна головка, або фотометр Люммера-
Бродхуна. Його оптична схема наведена на рис.5. 

 

 
 

Рис.5. 
 

Світло від еталонного джерела 2O  і вимірювального джерела 1O  падає на 
різні сторони екрана S з білим світлорозсіюючим покриттям. Від поверхонь 
екрана S світло йде на дзеркала 1D  і 2D  і після відбивання від них попадає у 
спеціальну призму ЛБ, яку називають кубиком Люммера. Вона складається з 
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двох призм І і ІІ. Призма І має ділянки, зашліфовані з країв, а в середині обидві 
призми відполіровані так, що у місті їх дотику вони утворюють оптичний 
контакт, тобто одне ціле. Завдяки цьому промені світла від джерела 1O  у місці 
оптичного контакту проходять повністю і направляються у лінзу L, тоді як у 
області, де призма I зішліфована, промені здійснюють повне внутрішнє 
відбивання і йдуть в протилежну сторону. Промені світла від джерела 2O , 
падаючи на кубик Люммера, відбиваються від тих місць, де немає оптичного 
контакту, і йдуть у лінзу L, а промені, які падають на місця, де є оптичний 
контакт, проходять кубик наскрізь без змін. Завдяки такому ходу променів, око, 
акомодоване на місце дотикання призм I і II у кубику Люммера, буде бачити 
одночасно два освітлені поля зору (так звані поля порівняння). Одне з них 
(внутрішнє) буде освітлене джерелом 1O , а друге (зовнішнє) джерелом 2O . 
Якщо світло, яке йде від джерела 1O , дає на межі розділу призм I і II меншу 
освітленість, ніж світло від джерела 2O , то внутрішнє поле зору буде темніше 
ніж зовнішнє (рис.6а). При зворотному співвідношенні освітленостей буде мати 
місце картина, яка зображена на рис.6в. При рівності освітленостей утвориться 
картина, яка наведена на рис.6б. 

 

 
 

Рис.6. 
 

Оптичний контакт навчились виготовляти настільки досконало, що якщо 
яскравість обох полів порівняння вирівняна і якщо вони однакового кольору, то 
лінія розділу між ними стає невидимою для ока. Обидва поля порівняння ніби 
зливаються в одне. 

Для одержання контрастних полів порівняння Люммер і Бродхун 
запропонували більш досконалу конструкцію кубика. Кубик Люммера-
Бродхуна у цьому випадку складається з двох призм. Одна з них є звичайною 
призмою повного внутрішнього відбиття без яких-небудь змін. На другій 
призмі – по діагональній її площині – зроблені неглибокі впадини, вигляд яких 
показаний на рис.7. На шляху променів обох полів порівняння розташовані 
прозорі скляні пластинки. Вони розташовані так, щоб крізь них пройшли 
промені, які потім падають на трапецію. Як відомо, прозоре скло відбиває 8-
10% падаючого на нього світла. Внаслідок цього, світло, яке пройшло крізь 
скляні пластинки, буде послаблене, і спостерігач, який дивиться у кубик, 
побачить трапеції дещо темнішими, ніж інші частини того ж самого поля 
порівняння. 

Рівність яскравості полів буде тоді, коли частини полів порівняння Iа і IIа 
будуть виглядати однаково темними у порівнянні з частинам полів порівняння I 
і II (рис.7). Таким чином, тут спостерігається однаковий контраст між 
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яскравістю однакових частин полів порівняння, тому дане поле порівняння і 
названо його авторами контрастним. 

 

 
 

Рис.7. 
 

Процес вимірювання з використанням суб’єктивного фотометра, який 
використовується і у даній лабораторній роботі, здійснюють таким чином. 
Вимірювальна головка фотометра зазвичай знаходиться на оптичній лаві. По 
обидві сторони від головки встановлені еталонне ( 2O ) і те, яке досліджують 
( 1O ), джерела світла. Нехай еталонне джерело встановлено на відстані 2r  від 
екрана S світловимірювальної головки. Спостерігаючи у окуляр вимірювальної 
головки фотометра поля зору І і ІІ на межі розділу призм кубика Люммера, 
переміщують встановлене на рухомому рейтері джерело 1O  вздовж оптичної 
лави, наближуючи чи віддаляючи його від екрана Е, до того моменту поки не 
буде досягнута рівність яскравості видимих у окулярі частин полів порівняння. 

Як відомо, освітленість Е поверхні точковим джерелом, сила світла якого 
є I, обернено пропорційна квадрату відстані точкового джерела світла від 
поверхні, яка освітлюється. 

Отже, освітленість екрана 1E  джерелом 1O , сила світла якого є 1I , при 
перпендикулярному падінні променів на нього дорівнює: 

2
1 1 1/E I r ,      (10) 

а освітленість екрана 2E  джерелом, сила світла якого І2, відповідно дорівнює: 
2

2 2 2/E I r ,      (11) 
де 2r  – відстань від джерела 2I  до екрана S (див. рис.5). 

За умови, що освітленості 1E  і 2E  обох сторін екрана S рівні, одержимо  

1 2
2 2

1 2

I I
r r

 .      (12) 

Із цього співвідношення, якщо відома сила світла 2I , можна визначити 
силу світла джерела 1I : 

2
1 2 1 2( / )I I r r .     (13) 

Таким чином, вимірювання сили світла досліджуваного джерела за 
еталонним джерелом зводиться до вимірювання відстаней від екрана до обох 
джерел світла. 
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Порядок виконання роботи та обробка результатів вимірювання 
 

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

 
 

Рис.8. 
 

Паралельний пучок світла, який йде від джерела світла 2O , відбивається 
від передньої поверхні дзеркальної скляної пластини Z. З метою мінімізації 
відбивання від неї світла задня поверхня пластинки зачорнена. Зліва на 
фотометр падає світло від джерела 1O , яким є лампа розжарювання, закрита 
екраном, виготовленим з чорної тканини. Джерело 1O , яке закріплене на 
спеціальній муфті, можна переміщувати вздовж оптичної лави АВ. Джерело 2O , 
закріплене на гоніометричному столику, можна обертати разом з диском, на 
якому нанесена кругова шкала з кутовими поділками. 

 
Визначення відносної інтенсивності відбитого природного світла на межі 

повітря-скло 
 

1. Для проведення вимірювань установку необхідно попередньо підготувати. 
Для цього треба зняти пластинку Z з гоніометричного столика і обертаючи його 
виставити джерело 2O  так, щоб промені від нього були строго паралельні 
оптичній лаві АВ і перпендикулярні до екрана фотометра S. Переміщуючи 
джерело 1O  вздовж оптичної лави АВ, треба підсунути його впритул до екрана 
фотометра S. Змінюючи за допомогою магазину опорів силу струму у нитці 
розжарення лампи, яка служить джерелом світла 1O , треба досягти такої 
інтенсивності світлового потоку від джерела 1O , при якій поля порівняння Ia і 
IIa, які спостерігаються в полі зору окуляра фотометра, як уже зазначалося 
вище, будуть мати однакову яскравість, тобто трапеції в обох полях порівняння 
будуть виглядати однаково темними (див. рис. 7). 

Якщо сила світла джерела 1O  є 1I , а сила світла джерела 2O  є 2I , то за 
умови наявності однакової яскравості у обох полів порівняння, одержимо: 

1 2
2 2

0 2

I I
r r

 ,      (14) 

де 0r  – це відстань від екрана фотометра S до джерела 1O , яка відповідає 
початковому положенню джерела 1O , а 2r  – це відстань від джерела 2O  до 
екрана фотометра S. 
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2. Виміряйте на лаві АВ по лівому краю муфти, на якій закріплене джерело О1, 
відстань r0 між екраном фотометра S і джерелом 1O  і запишіть її значення у 
таблицю №1. 
3.Для одержання залежності відносної інтенсивності відбитого природного 
світла від кута падіння  , треба послідовно здійснити такі маніпуляції і 
вимірювання. Закріпіть скляну дзеркальну пластинку Z в тримачі, який 
знаходиться в центрі гоніометричного столика (див. рис.9). Поверніть джерело 

2O  так, щоб кут , відлічений за шкалою гоніометричного столика, дорівнював 
10. Поверніть тримач з закріпленою у ній пластинкою Z так, щоб відбитий від 
неї пучок світла попав на екран фотометра S. У ході проведення першого і всіх 
подальших вимірювань треба слідкувати за тим, щоб відбитий пучок світла 
завжди повністю перекривав екран фотометра S. Кут падіння i , як видно з 
рис.9, визначається за формулою: / 2 / 2i i    .    (15) 

 

 
 

Рис.9. 
 

4.Поступово переміщуючи джерело 1O  вздовж оптичної лави АВ вліво від 
екрана фотометра S знайдіть ту відстань r1 між ним і лівим краєм муфти, на якій 
закріплене джерело 1O , при якій трапеції, які спостерігаються в полі зору 
окуляра фотометра, у обох полях зору знову стануть однаково темними. 

Очевидно, що у цьому випадку для сили відбитого природного світла відбI  
виконується таке співвідношення 

1
2 2

2 1

відбI I
r r

 .      (16) 

Звідси 
2

2
1 2

1
відб

rI I
r

 . Враховуючи співвідношення (14), запишемо:  

2 2 2
0 2 0

2 22 2 2
2 1 1

відб
r r rI I I
r r r

    .    (17) 

З формули (17) одержимо формулу для визначення відносної 
інтенсивності відбитого природного світла у такому вигляді: 
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2
0
2

0

iвідб

i

I r
I r

 ,      (18) 

де 
iвідбI  інтенсивність природного світла, відбитого від дзеркальної скляної 

пластинки Z, при відповідному значенні ri від джерела O1 до фотометра S. 
Поетапно збільшуючи кут i  на 10 шляхом обертання джерела О2 відносно 
гоніометричного столика, треба одержати набір значень ri і i для природного 
світла, які необхідні для побудови графіка залежності 0/ ( )

iвідб iI I f  . При 
проведенні розрахунків за формулою (18) треба брати значення r0 і ri, визначені 
з дослідів, а I0 слід брати рівним одиниці. Результати вимірювань і розрахунків 
запишіть у таблицю №1. 

Таблиця №1 
Поляризоване світло Природне світло А-компонента B-компонента i , 

град ,ir см  
2

0
2

0

івідб

i

I r
I r

 
,Air см  

2
0

2
0

іAвідб

A Ai

I r
I r ,Bir см  

2
0

2
0

іBвідб

B Bi

I r
I r

 

i , 
град 

0 0 8,4r  1 0 8,4r   1 0 8,4r   1 90 
10       85 
20       80 
                

150       15 
 

Визначення відносних інтенсивностей відбитого поляризованого світла на 
межі розділу повітря-скло 

 
1. Для того, щоб одержати лінійно-поляризоване світло, у якого коливання 
вектора напруженості електричного поля Е паралельні, чи перпендикулярні 
площині падіння, треба скористатись поляроїдною насадкою, яка являє собою 
футляр, оснащений поляроїдною плівкою. При проведенні досліджень цю 
насадку треба надівати на трубку, з якої виходить природне світло від джерела 

2O  так, щоб співпали одна з одною відповідна мітка на поляроїдній насадці 
(позначена літерою А або Б), і мітка на трубці. 
2. Зніміть пластинку Z з гоніометричного столика і розташуйте трубку джерела 
O2 з надітою на неї поляроїдною насадкою вздовж оптичної осі O2SO1. 
3. Підсуньте джерело 1O  впритул до екрана фотометра S, тобто на відстань 0r , 
яка повинна бути такою ж, як і в попередньому досліді. Змінюючи, як і в п. 1 
попереднього досліду, силу струму у нитці розжарення лампи, яка служить 
джерелом світла 1O , треба досягти такої інтенсивності світлового потоку від 
джерела 1O , при якій поля порівняння Ia і IIa, які спостерігаються в полі зору 
окуляра фотометра, будуть мати однакову яскравість, тобто трапеції в обох 
полях порівняння будуть однаково темними (див. рис.7). 
4. Для одержання експериментальних даних, необхідних для побудови 
залежностей 0/ ( )iI I f    і 0/ ( )iI I f     для лінійно поляризованого світла, 



 

 32 

проведіть вимірювання ir , і i  за методикою, наведеною вище у п. 3 ÷5 
попереднього досліду. При проведенні вимірювань поблизу кута Брюстера, 
тобто коли 68   , вимірювання слід проводити особливо уважно і ретельно, 
змінюючи кут   на 2,5 5  . 
5. Розрахуйте за формулою (18) відносні інтенсивності лінійно поляризованого 
світла для А і В його компонент для усіх досліджених вами значень кутів 
падіння i  при значеннях 0 0 1A BI I  . .Результати вимірювань і розрахунків 
запишіть у таблицю №1. Попередньо проаналізувавши дані щодо залежності 
відносних інтенсивностей лінійно поляризованого світла для А і В його 
компонент від кутів падіння αi, які представлені в таблиці №1, встановіть яке 
положення поляроїдної насадки на трубі джерела 2O  (А чи В) дає можливість 
одержати лінійно-поляризоване світло, у якого коливання вектора 
напруженості електричного поля E


 паралельні (перпендикулярні) площині 

падіння. 
6.Враховуючи результати визначення згідно п.5 відповідності компонент А і В 
досліджуваним видам лінійної поляризації природного світла, побудуйте за 
даними, які містить таблиця №1, графіки залежностей 0/ ( )iI I f     і 

/ ( )o iI I f   . З експериментальної залежності / ( )oI I f    визначте кут 
повної поляризації (кут Брюстера), а далі за формулою (9) показник заломлення 
скла, з якого виготовлена пластинка, а також його діелектричну проникність. 
7.Нанесіть на криві, які відображають теоретично розраховані залежності 

0/ ( )I I f   (див рис.3), точки, які отримані вами при проведенні 
фотометричних досліджень залежності відносної інтенсивності природного 
світла від кута падіння 0/ ( )

iвідб iI I f  . Порівняйте ступінь збігу 
експериментальних залежностей і даних, отриманих шляхом проведення 
теоретичних розрахунків, виконаних за формулами Френеля. Зробіть висновки.  

 
Питання для самоконтролю 

 
1. У чому полягає закон Брюстера? 
2. Який кут утворюють між собою відбитий і заломлений промені при куті 

падіння світла, який відповідає куту повної поляризації (куту Брюстера)? У 
яких площинах поляризовані відбитий і заломлений промені? 

3. Чи буде відбиватися від діелектричного дзеркала промінь поляризованого 
світла, якщо площина поляризації збігається із площиною падіння? Є 
перпендикулярною до неї? 

4. Чому при відбитті природного світла від металевого дзеркала не можна 
одержати повністю поляризоване світло?  

5. У чому полягає закон Малюса? 
6. Яке світло називають лінійно-поляризованим? 

 
Л ітература :  [1,3-22,26,28-32,37,38,40] 
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Лабор а т орн а  робо т а  №  1 8  
 

ПОЛЯРИЗАЦІЙНИЙ МІКРОСКОП 
ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ОПТИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ 

 
Мета лабораторної роботи: ознайомлення з конструкцією 

поляризаційного мікроскопа, освоєння методики визначення показника 
заломлення твердих прозорих тіл оптичним та імерсійним методами. 

 
Опис приладу 

 
Для проведення різноманітних оптичних вимірювань, зокрема для 

визначення показників заломлення прозорих твердих тіл, подвійного 
променезаломлення кристалів, а також для визначення лінійних розмірів 
кристалів та деяких їхніх кристалографічних характеристик широко 
застосовують поляризаційні мікроскопи. На цих мікроскопах, на відміну від 
звичайних мікроскопів, додатково встановлені поляризаційний пристрій, який 
складається з поляризатора і аналізатора, а також пристрої для центрування 
об’єктива, вимірювання кутів тощо. 

 

 
 

Рис.1. 
 

Поляризаційний мікроскоп, який використовується в лабораторній роботі, 
складається з штатива 1 (рис.1) з тубусом 2 , в якому розміщені аналізатор 3 і 
лінза 4, яка використовується для вивчення явищ поляризації у світловому 
пучку, що сходиться. Аналізатор і лінза можуть висовуватись із прорізів у 
тубусі. Тубус можна піднімати або опускати за допомогою обертання 
кремальєрного гвинта 5 та мікрометричного гвинта 6, який має барабанчик з 
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поділками. Для зручного використання штатив можна ставити у будь яке 
положення, закріплюючи його відповідним гвинтом. 

Об’єктив 7 закріплюється у тубусі пружинними щипцями 8, які своєю 
вилкою затискають виступ на його кільці. В цьому ж кільці є пристрій для 
центрування об’єктива. 

Предметний столик 9 може обертатися навколо своєї осі. Кут повороту 
відлічують за лімбом на краю столика. Збоку знаходиться гвинт 10, який дає 
можливість закріпити предметний столик, тобто зробити його нерухомим. На 
столику знаходяться лапки 11, які служать для закріплення об’єкта, що 
досліджується. На предметному столику знаходиться пристрій для центрування 
об’єкта на предметному столику, за допомогою якого об’єкт можна плавно 
переміщувати у площині столика у двох взаємно перпендикулярних напрямках. 

Під столиком знаходяться система освітлення 12, поляризатор 13 з 
освітлювальною лінзою і діафрагмою 14, конденсор 15, який служить для 
одержання пучка світла, що сходиться. Гвинт 16 служить для закріплення 
поляризатора у потрібному положенні. Уся освітлювальна система опускається 
за допомогою бокового гвинта 17 і тим же гвинтом вона може бути відведена в 
сторону. 

Примітка. Перш ніж виконувати будь-які дії з використанням 
поляризаційного мікроскопа, досліднику слід звернути увагу на такі 
застереження. Треба пам’ятати про те, що поляризаційний мікроскоп є 
складним оптико-механічним приладом, який потребує бережливого 
відношення. Будьте уважні у ході виконання лабораторної роботи! 
Запам’ятайте таку вимогу! При проведенні вимірювань фокусування 
зображення об’єкта необхідно здійснювати переміщенням тубуса 
поляризаційного мікроскопа лише вгору, тобто шляхом підіймання тубуса, 
оскільки при його опусканні можна ненароком розбити лінзу об’єктива, 
предметне скло і сам об’єкт! 

 
Завдання №1. Визначення ціни поділки шкали окуляра мікроскопа 
 
При спостереженні і дослідженні різних дрібних предметів за допомогою 

поляризаційного мікроскопа часто буває потрібно визначати їх розміри .Для 
цього шкалу окуляра даного мікроскопа необхідно попередньо проградуювати. 
Це можна зробити таким чином. Треба покласти на середину предметного 
столика спеціальну скляну пластинку, на яку нанесена дрібна квадратна сітка з 
розмірами комірок в 0,1мм . 

Користуючись кремальєрним гвинтом 5, піднімайте об’єктив доти, доки в 
полі зору окуляра не з’явиться виразне зображення квадратної сітки. 

Дивлячись в окуляр, повертають його так, щоб поділки шкали окуляра і 
сітки були паралельними. 

Знайшовши збіжні штрихи поділок, підрахуйте число комірок квадратної 
сітки і число поділок шкали окуляра, що їх покривають. 

Дослід треба повторити тричі при різному числі комірок сітки, а 
результати вимірювань записати у таблицю №1. 
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Визначивши середнє значення ціни поділки шкали окуляра мікроскопа та 
середню абсолютну і відносну похибки, запишіть остаточний результат. 

Таблиця №1 

№ 
досліду

Число 
комірок 
сітки 

Число 
поділок 
шкали 

Ціна 
поділки 
шкали 

Середнє 
значення ціни 

поділки 

Похибки 
(абсолютна, 
відносна) 

      
 
Завдання 2. Визначення лінійних розмірів та кутів кристалика 

ісландського шпату 
 
Помістіть на предметне скло столика мікроскопа невеликий кристалик 

ісландського шпату. Побачивши його уявне збільшене зображення, визначте за 
допомогою окулярної шкали лінійні розміри кристалика. Скориставшись 
лімбом столика виміряйте 2 кути (гострий та тупий) між його гранями. Числове 
значення величин цих кутів є тією характеристикою, яка є однаковою для 
кристалів ісландського шпату будь яких розмірів. 

 
Завдання 3. Визначення показника заломлення твердих прозорих тіл 

оптичним методом 
 

Основні теоретичні відомості 
 

Для визначення показника заломлення твердого прозорого тіла відносно 
повітря в даній роботі використовують зразки різних матеріалів (скла, кварцу, 
плексигласу), виготовлених у вигляді плоскопаралельних пластинок. Для цього 
достатньо визначити істинну товщину пластинки d , вимірявши її, наприклад, 
за допомогою мікрометра, а також виміряти її так звану видиму товщину nd  за 
допомогою мікроскопа. Із геометричної оптики відомо, що за допомогою  

 

 
 

Рис.2. 
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мікроскопа замість істинної товщини d  прозорої плоскопаралельної пластинки 
вимірюється так звана видима товщина /nd d n , де n -показник заломлення 
речовини. Видима в мікроскопі товщина nd  менша за d . 

Розглянемо хід світлового променя, що падає з повітря на 
плоскопаралельну пластинку під деяким кутом   (рис.2). З трикутників АВС і 
DBC знаходимо: 

nBC d tg d tg     . 
Для малих кутів спостереження маємо наближено: 

/ sin / sin / ntg tg n d d      .    (1) 
Якщо послідовно одержати у мікроскопі чіткі зображення спочатку 

нижньої поверхні плоскопаралельної пластинки (рис.2, положення 1), а потім 
верхньої поверхні цієї ж пластинки (рис.2, положення 2), то можна визначити 

nd . Зрозуміло що для того, щоб одержати зображення, яке відповідає 
положенню 2, тубус мікроскопа необхідно перемістити (підняти) із початкового 
положення 1, яке відповідає фокусуванню мікроскопа на нижню поверхню 
плоскопаралельної пластинки, на деяку відстань nd . Це переміщення можна 
здійснити за допомогою обертання мікрометричного гвинта 6, розташованого 
на штативі мікроскопа. За числом поділок шкали барабана мікрометричного 
гвинта, які відповідають переміщенню тубуса із положення 1 у положення 2, 
визначають видиму товщину nd  пластинки. 

 
Послідовність проведення досліджень при виконанні завдання №3 

 
1. За допомогою мікрометра виміряйте істинну товщину d  скляної 

плоскопаралельної пластинки, на обох поверхнях якої нанесені тоненькі 
прямі подряпини так, що ці подряпини є взаємно перпендикулярними. 
Вимірювання проведіть не менше трьох раз. За даними вимірювань 
розрахуйте середнє значення істинної товщини пластинки d  і запишіть 
його у таблицю № 2. 

2. Покладіть скляну пластинку на предметний столик мікроскопа і, 
скориставшись пристроєм для переміщення об’єктів, перемістіть її так, щоб 
точка перетину подряпин знаходилась в центральній частині столика. 

3. Користуючись кремальєрним гвинтом 5, перемістіть тубус вгору і 
сфокусуйте мікроскоп спочатку на верхню подряпину, а потім одержіть 
чітке зображення якої-небудь з пилинок, які завжди є на поверхні скла. 
Відмітьте положення цієї пилинки відносно шкали окуляра. 

4. Обертаючи мікрометричний гвинт 6 навколо своєї осі, поверніть його в 
вихідне положення так, щоб нульова поділка шкали барабана співпадала з 
міткою відліку. 

5. Користуючись кремальєрним гвинтом 5, сфокусуйте мікроскоп на 
подряпину, яка нанесена на нижню поверхню плоскопаралельної пластинки. 
Одержіть чітке зображення пилинки, яка знаходиться на нижній поверхні 
пластинки. Відмітьте розташування цієї пилинки відносно шкали окуляра. 
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6. За допомогою обертання мікрометричного гвинта 6 перемістіть тубус 
мікроскопа вгору до повного відновлення чіткості зображення пилинки, яка 
знаходиться на верхній поверхні пластинки. Підрахуйте число обертів 
барабана мікрометричного гвинта. Знаючи, що один повний оберт барабана 
мікрометричного гвинта відповідає переміщенню тубуса на 0,1 мм, визначте 
видиму товщину nd  плоскопаралельної пластинки і за формулою (1) 
розрахуйте показник заломлення скла. 

7. Повторюючи пункти (4 – 6), виконайте аналогічні вимірювання не менш ніж 
три рази. Результати вимірювань запишіть у таблицю №2. 

Таблиця №2 
№ досліду ,d мм  ,d мм  ,nd мм  n  n  n , n  

       
 
8. Визначте середнє значення показника заломлення n та величину середньої 

абсолютної n  і відносної n  похибок. 
 
Завдання 4. Визначення показника заломлення ісландського шпату за 

допомогою поляризаційного мікроскопа 
 

Основні теоретичні відомості 
 

Як відомо, прозорі кристали бувають оптично ізотропними та оптично 
анізотропними. В оптично анізотропних кристалах спостерігається явище 
подвійного променезаломлення, яке полягає в тому, що промінь світла, який 
падає на поверхню кристала, роздвоюється в ньому на два заломлені промені, 
які поширюються з різними швидкостями. Анізотропні в оптичному відношенні 
кристали поділяють на одновісні і двовісні. В одновісних кристалах існує 
єдиний напрямок, вздовж якого подвійне променезаломлення не 
спостерігається, тобто кристал поводиться як ізотропне середовище. Цей 
напрямок називається оптичною віссю кристала. Довільна пряма, паралельна до 
цього напрямку, також є оптичною віссю кристала. В усіх інших напрямках 
відбувається подвійне променезаломлення. У двовісних кристалах таких 
напрямків є два. 

Слід відзначити, що два промені, які виникають на поверхні одновісного 
кристала при падінні на нього з ізотропного середовища (вакууму, повітря) 
лінійно поляризованої хвилі, мають різні властивості. Для одного із заломлених 
променів виконується закон заломлення, зокрема заломлений промінь лежить в 
одній площині з падаючим променем і нормаллю до заломлюючої поверхні. 
Цей промінь називається звичайним. Для другого променя, який називається 
незвичайним, відношення синусів кута падіння і кута заломлення не 
залишається постійним при зміні кута падіння. Незвичайний промінь не лежить 
в одній площині з падаючим променем і нормаллю до поверхні кристала. 
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Дослідження звичайного і незвичайного променів показали, що обидва 
промені повністю поляризовані у взаємно перпендикулярних напрямках. 

 

 
 

Рис.3. 
 

На рис.3 схематично показано явище подвійного променезаломлення в 
одновісному кристалі, коли пучок світла падає на кристал нормально. Один з 
променів (звичайний (о)) є продовженням падаючого, а інший (незвичайний (е)) 
при проникненні в кристал відхиляється на якийсь кут. На рис.3 обидва 
звичайний і незвичайний промені і оптична вісь MN лежать в площині рисунка. 

Завдяки тому, що показники заломлення звичайного 0n  і незвичайного en  
променів різні, ці промені можна просторово розділити. 

Ісландський шпат відноситься до одновісних від’ємних кристалів з 
подвійним променезаломленням, у яких швидкість поширення незвичайної 
хвилі є більшою, ніж у звичайної, що відповідає умові 0en n . 

 
Послідовність проведення досліджень при виконанні завдання №4 

 
Для досліджень у даній лабораторній роботі використовують пластинку 

ісландського шпату товщиною d , вирізану паралельно оптичній осі (оптична 
вісь лежить у площині поверхні). У тому випадку, коли світло 
розповсюджується в напрямі, перпендикулярному до оптичної осі, різниця між 
показниками заломлення звичайного і незвичайного променів максимальна. 
1. Виміряйте за допомогою мікрометра істинну товщину пластинки. 

Вимірювання проведіть не менше трьох раз. За даними вимірювань 
розрахуйте середнє значення істинної товщини пластинки d  і запишіть 
його у таблицю № 3. 

2. Увімкніть джерело живлення освітлювальної лампочки мікроскопа. Всуньте 
аналізатор у проріз тубуса і, обертаючи поляризатор, одержіть повне 
затемнення поля зору. Для цього, як відомо, треба схрестити поляризатор і 
аналізатор. 

3. Покладіть пластинку на середину предметного столика мікроскопа і за 
допомогою пристрою для переміщення об’єктів розташуйте її в центральній 
його частині. 

Зрозуміло, що при довільній орієнтації оптичної осі пластинки відносно 
головних перерізів поляризатора і аналізатора світло після проходження 
пластинки стане еліптично поляризованим, частина якого пройде через оптичну 
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систему. Якщо ж оптична вісь пластинки розташована в площині головного 
перерізу поляризатора або аналізатора, то в кристалі виникає тільки одна хвиля 
(звичайна або незвичайна), яка на виході зберігає той же стан поляризації, що і 
на вході, і тому гаситься аналізатором. При обертанні столика на 360  
затемнення поля зору відбувається чотири рази. Треба встановити столик із 
кристалом в одне з таких положень і закріпити столик стопорним гвинтом 10. 
4. Поверніть поляризатор в положення, яке паралельне аналізатору. В 

результаті цього освітленість зображення стане максимальною. Визначте 
показник заломлення n1 за методикою завдання 3 (пункти 3-7). 

5. Поверніть столик із кристалом на 90  і визначте показник заломлення 2n  
для цього положення. Більше з визначених значень 1n  і 2n  відповідає 
звичайній хвилі, а менше – незвичайній. 

Таблиця №3 
№ 

досліду
,d мм  ,d мм

1
,nd мм 1nd , 

мм 
1n  

2
,nd мм 2nd , 

мм 
2n  

         
 

Досліди треба повторити не менше ніж три рази, оскільки точність 
отриманих результатів залежить від чіткості зображення, що є наслідком 
астигматизму і глибини чіткості та від акомодації ока, тобто похибки 
вимірювань носять випадковий характер. 

 
Завдання 5. Визначення показника заломлення твердих прозорих тіл 

імерсійним методом 
 

Основні теоретичні відомості 
 

Основним методом вимірювань показників заломлення твердих прозорих 
дрібних предметів (уламків, порошків) є імерсійний метод. Назва цього методу 
походить від французького (англійського) слова immersion (занурення тіла в 
рідину, результат цієї дії). Суть імерсійного методу полягає в тому, що дрібний 
уламок (порошок) досліджуваної речовини занурюється в рідину, показник 
заломлення якої заздалегідь відомий з великою (достатньою) точністю. Якщо 
показник заломлення твердого тіла відрізняється від показника заломлення цієї 
рідини, то при його спостереженні за допомогою мікроскопа в полі зору 
окуляра можна побачити чітку світлу смужку (смужку Бекке), яка виникає на 
межі між рідиною і уламком. Причому, при переміщенні тубуса мікроскопа 
вгору від положення точного фокусування, ця смужка зміщується в бік 
середовища з більшим показником заломлення, а при опусканні тубуса – в бік 
середовища з меншим показником заломлення. За цією ознакою можна 
визначити, чи є показник заломлення досліджуваного тіла більшим або меншим 
за показник заломлення рідини, яка була взята для досліду. 

Якщо ж показники заломлення тіла і рідини однакові, то смужка Бекке 
зникає, як і зображення країв уламка, котрий стає непомітним. 
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Розглянемо яким чином виникає і зміщується смужка Бекке. Нехай збіжні 
промені 1, 2, 3, 4, 5 з конденсора К падають на межу двох середовищ з різними 

 

 
 

Рис.4. 
 

показниками заломлення n  і N  (рис.4). Якщо N n , то промінь 3 
розповсюджується вздовж межі OO , промені 1, 2 заломляться на цій межі і 
пройдуть у середовище з показником заломлення N , промінь 5, що падає на 
межу під кутом меншим граничного, заломиться і ввійде в середовище з 
показником заломлення n , а промінь 4, падаючи на межу OO  під кутом 
більшим граничного, зазнає повного внутрішнього відбиття і в ліве середовище 
не попаде. Таким чином, середовище з більшим показником заломлення N  
буде освітлене більше, ніж середовище з показником n . Діафрагма DD  не 
пропускає світлові промені, що розташовані праворуч від променя 5, 
ослаблюючи тим самим інтенсивність світлових пучків, які виходять з лівого 
середовища (промінь 5), унаслідок чого підвищується контрастність межі 
порівняння. Об’єктив зводить промені, що пройшли і дає обернене дійсне 
зображення, яке і спостерігається в окулярі мікроскопа. При точному 
фокусуванні площина предмета окуляра (площина зображення об’єктива) AB 
проходить через точку C  (рис.4). Якщо тепер піднімати тубус мікроскопа, 
площина зображення об’єктива буде опускатись, а площина предмета окуляра 
буде перетинати пучок променів, зібраних об’єктивом, вище точки C   по лінії 
A B  . Пересічному спостерігачу буде здаватися, що біла смужка (смужка Бекке) 
при підніманні тубуса мікроскопа зміщується в бік середовища з більшим 
показником заломлення. Навпаки, якщо тубус опускати, то площина предмета 
окуляра буде пересікати пучок променів нижче точки C  по лінії A B  , і біла 
смужка зміщується в середовище з меншим показником заломлення. Це явище 
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краще спостерігати при освітленні об’єкта монохроматичним світлом, оскільки 
при використанні білого світла смужка Бекке може бути забарвленою, якщо 
показники заломлення рідини і твердого тіла близькі і є велика різниця в 
дисперсії двох речовин. 

Для визначення показників заломлення імерсійним методом треба мати 
певний набір рідин з різними показниками заломлення. Чим точніше треба 
провести вимірювання, тим більше має бути рідин у цьому наборі. 

У лабораторній роботі імерсійним методом визначаються показники 
заломлення ізотропного твердого тіла (плавлений кварц) і анізотропного 
твердого тіла (ісландський шпат). 

 
Послідовність виконання досліджень при визначенні показника заломлення 

плавленого кварцу імерсійним методом за завданням №5 
 

1. Покладіть дрібний уламок плавленого кварцу на пластинку зі скла і змочіть 
його рідиною №9 з набору рідин, який надається досліднику для виконання 
даної лабораторної роботи. 

2. Помістіть скляну пластинку з об’єктом дослідження на середину 
предметного столика мікроскопа і притисніть її пружинистими лапками 11. 
Увімкніть джерело живлення освітлювальної лампочки мікроскопа. 

3. Переміщаючи за допомогою кремальєрного гвинта 5 тубус мікроскопа 
вгору, досягніть чіткого зображення об’єкта дослідження в окулярі 
мікроскопа. Користуючись пристроєм для центрування об’єкта, потроху 
переміщуйте пластинку на столику доти, доки при обертанні столика 
зображення об’єкта буде залишатись в полі зору окуляра. 

4. Дивлячись в окуляр, поверніть столик так, щоб на межі розділу «рідина-
кварц» було чітко видно білу тонку смужку – смужку Бекке. 

5. Ледь переміщуючи вгору тубус мікроскопа за допомогою кремальєрного 
гвинта 5, визначте напрям зміщення смужки Бекке (у бік рідини чи у бік 
кварцового уламку). Якщо смужка Бекке зміщується, наприклад, у бік 
кварцу, то треба записати результат дослідження так: 9кварцу рідини№n n . 

6. Зніміть предметне скло зі столика і помістіть його на поверхню стола. 
Промокальним папером зберіть рідину, в яку був занурений уламок кварцу. 
Промийте кварцовий уламок спиртом і висушіть його. 

7. Знову помістіть кварцовий уламок на чисту суху поверхню предметного 
скла і змочіть його іншою рідиною з набору, наприклад рідиною №10. 

8. Далі, повторюючи пункти 2 – 5, визначте показник заломлення плавленого 
кварцу відносно показника заломлення цієї рідини. Запишіть одержаний 
результат. 

9. Дослід, повторюючи пункти 2-7, слід продовжувати доти, доки не буде 
остаточно встановлено приблизні межі, в яких лежить значення показника 
заломлення зразка плавленого кварцу, що досліджується, тобто встановлені 
показники заломлення, які містить така нерівність: 

( 1)рідини№X кварцу рідини№ Xn n n   . 
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Послідовність виконання досліджень при визначенні показника заломлення 
ісландського шпату імерсійним методом за завданням №5 

 
1. Всуньте аналізатор 3 у проріз тубуса мікроскопа і, обертаючи поляризатор 

13, досягніть повного затемнення поля зору окуляра. 
2. Помістіть предметне скло з кристалом ісландського шпату на столик 

мікроскопа і, висунувши аналізатор 3, розмістіть кристал якомога точніше в 
центрі предметного столика. 

3. Всуньте аналізатор 3 і, обертаючи столик, досягніть максимального 
затемнення кристала на темному полі. 

4. Висуньте аналізатор 3. Дивлячись в окуляр, поверніть його так, щоб 
повздовжня вісь його шкали співпала з великою діагоналлю кристала (перше 
вихідне положення). Цим самим буде зафіксоване просторове положення 
кристала – виділено один стан (з двох) поляризації з відповідним 
показником заломлення 1n . 

5. Змочіть кристал, наприклад, рідиною № 17. Обертаючи столик з кристалом, 
відновіть перше вихідне положення кристала відносно поляризатора. 

6. Спостерігаючи смужку Бекке, визначте співвідношення між показниками 
заломлення 1n  і 17рідини№n  так, як це було зроблено за пунктом 5 попереднього 
експериментального дослідження, щодо визначення показника заломлення 
зразка плавленого кварцу. 

7. Проведіть дослідження з іншими рідинами згідно з методикою, описаною у 
пунктах 6 – 9 попереднього експериментального дослідження щодо 
визначення показника заломлення зразка плавленого кварцу та у пункті 5 
цього досліду. Визначте показник заломлення зразка ісландського шпату 1n . 

8. Відновіть перше вихідне положення кристала ісландського шпату за шкалою 
окуляра і, обертаючи столик, поверніть кристал на 90 . За допомогою шкали 
окуляра зафіксуйте друге вихідне положення кристала і визначте показник 
заломлення ісландського шпату 2n  для світла, яке поляризоване 
перпендикулярно первісній площині падіння. Запишіть остаточні результати 
та зробіть висновки. 

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Які кристали називають одноосними? 
2. Коли виникає подвійне променезаломлення в кристалах? 
3. З якою метою використовують в цій лабораторній роботі схрещені 

поляризатор і аналізатор? 
4. Що таке головна площина поляризатора (аналізатора)? 
5. Як змінюється інтенсивність початкового природного світла після 

проходження через поляризатор і аналізатор, якщо їх головні площини 
утворюють кут  ? 

 
Л ітература :  [1, 6,7, 27,33, 38] 
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Лабор а т орн а  робо т а  №1 9  
 

ОБЕРТАННЯ ПЛОЩИНИ ПОЛЯРИЗАЦІЇ СВІТЛА КВАРЦОМ 
 

Мета лабораторної роботи: дослідити явище обертання площини 
поляризації світла оптично активною речовиною (кварцом). 

 
Основні теоретичні відомості 

 
Серед фізичних явищ, які виникають при взаємодії світла з речовиною, 

надзвичайно важливим у теоретичному і практичному відношеннях є обертання 
площини поляризації світла, яке вперше було спостережено у 1811р. Д. Арго на 
пластинках кварцу, вирізаних перпендикулярно до оптичної осі. 

Якщо між схрещеними ніколями (поляризатором Р і аналізатором А) 
помістити пластинку К з кристалічного кварцу (одноосний кристал), вирізану 
перпендикулярно оптичній осі, і якщо світло поширюється вздовж оптичної осі 
(подвійне променезаломлення відсутнє) то, як показав Араго, світло через таку 
систему проходить. Однак, повернувши аналізатор на певний кут , що 
дорівнює куту обертання площини поляризації монохроматичного світла 
кварцом, можна повністю загасити світло на виході системи. Це означає, що 
світло і після проходження кварцової пластинки, залишається 
плоскополяризованим, але вона повертає площину поляризації на кут  . Отже, 
обертаючи пластинку К при схрещених ніколях можна спостерігати зміну 
інтенсивності світла, що проходить через таку оптичну систему. Це явище 
називають обертанням площини поляризації (або оптичною активністю), а 
речовини, які здатні обертати площину поляризації світла, називають оптично 
активними. 

 

 
 

Рис.1. 
 

Крім кварцу природно оптично активними є кіновар, кристалічний цукор, 
кристали NaClO3, NaBrO3, розчин цукру і глюкози у воді, винна кислота, 
скипидар, нікотин. 

Прийнято визначати напрям обертання площини поляризації відносно 
спостерігача, погляд якого спрямований назустріч світловому променю. 
Обертання називають правим (додатним) ( 0  ), якщо площина поляризації 
повертається вправо (за годинниковою стрілкою) для спостерігача і лівим 
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(від'ємним) ( 0  ), якщо вона повертається вліво (проти годинникової 
стрілки). 

Експериментально встановлено, що в природі існує два типи кристалів 
кварцу, які є дзеркальним відображенням один одного. Одні кристали кварцу 
обертають площину поляризації вправо, а інші – вліво, їх відповідно називають 
право- і лівообертаючим кварцом. Значення кута   в обох випадках однакове. 

Кут обертання площини поляризації для оптично активних кристалів 
пропорційний товщині шару оптично активної величини і для 
монохроматичного світла, довжина світлової хвилі якого  , визначається за 
формулою 

l   ,      (1) 
де l – довжина шляху променя в оптично активному середовищі;   – 
коефіцієнт пропорційності, який називають сталою обертання (обертальною 
здатністю, питомим кутом обертання або питомим обертанням). Він залежить 
від природи речовини, від температури та довжини хвилі світла у вакуумі і 
дорівнює величині кута, на який повертається площина поляризації 
монохроматичного світла при проходженні шару завтовшки 1мм . 

Встановлено, що усі речовини, які є оптично активними в рідкому стані, 
зберігають цю властивість і у кристалічному стані. У той же час деякі 
речовини, які оптично неактивні у рідкому стані, є оптично активними у 
кристалічному. Значить, оптична активність визначається як будовою самих 
молекул, так і розташуванням часток у кристалічній решітці. 

Явище обертання площини поляризації використовується для 
вимірювання малих, недосяжних для вимірювання іншими методами 
показників заломлення різних речовин, для одержання інформації про 
структуру молекул, для точного визначення концентрації оптично активних 
речовин у розчинах і інших оптичних вимірювань. 

Теорію обертання площини поляризації оптично активними речовинами 
розробив О. Френель. Він вважав, що це явище зумовлене особливим видом 
подвійного заломлення променів, при якому швидкість поширення світла в 
активному середовищі різна для променів, що мають праву і ліву колові 
поляризації. Знак кута повороту площини поляризації визначається 
співвідношенням швидкостей правої прv  і лівої лv  циркулярної поляризації. 
Для пр лv v  оптично активне середовище за Френелем, буде додатним, тобто 
обертатиме площину поляризації вправо, а для пр лv v  буде від’ємним. 

Лінійно поляризовану хвилю, як відомо, можна розкласти на дві 
поляризовані по колу хвилі з правим і лівим напрямком обертання з 
однаковими амплітудами і частотами. На основі таких уявлень лінійно 
поляризоване світло при вході в оптично активну речовину можна вважати 
сумою право- і лівоциркулярних хвиль (рис.2а), причому електричні вектори 

лE


 і прЕ


 відносно площини Р розміщені симетрично ( л пр   ). Якщо пр лv v , 
то при виході з оптично активного середовища з товщиною шару l електричний 
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вектор правоциркулярної хвилі буду повернутий на більший кут пр , ніж для 
лівоциркулярної хвилі л . 

Внаслідок цього площина P , відносно якої електричні вектори цих хвиль 
лE


 і прE


, розміщені симетрично, буде повернута вправо на кут   відносно 
площини поляризації падаючої хвилі (рис.2б). Цей кут   визначається з умови 
пр л       , 

 
 

Рис.2. 
 

звідки маємо: 

2
пр л 


 

 .     (2) 

Оскільки кути повороту електричних векторів правої і лівої хвиль після 
проходження в оптично активному середовищі товщиною l, визначаються їх 
відповідним запізненням по фазі тобто 

пр
пр

lt
v

 
     

 
  і  лів

лів

lt
v

 
    

 
,   (3) 

то 

пр лів лів пр

1 l l l lt t
2 v v 2 v v

      
                     

.   (4) 

Фазові швидкості поширення лівої і правої хвиль виразимо відповідно 
через швидкість світла у вакуумі і коефіцієнти заломлення лn  і прn : пр прv c / n  і 

л лv c / n . Підставимо вирази для фазових швидкостей поширення лівої і правої 
хвиль у формулу (4) та враховуючи, що 2 2 /T    , отримуємо: 

   
0

2
2

прлів
лів пр лів пр

nl n l ln n n n
T с с cT
  


 

      
 

,   (5) 

де 0 cT   – довжина світової хвилі у вакуумі. З останнього виразу виходить, 
що при л прn n  ( пр лv v ), площина поляризації повертається вправо, а при 

л прn n  ( пр лv v ) – вліво. 
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Порівнявши вирази (1) і (5), одержимо формулу для визначення сталої 
обертання: 

0

( )лів прn n


  .     (6) 

 
Експериментальна установка та порядок виконання роботи 

 
Явище обертання площини поляризації кварцом у даній роботі 

досліджується з використанням поляризаційного мікроскопа, принципова схема 
якого наведена на рис.3. Поляризаційний мікроскоп закріплений на штативі. 
Він складається з тубуса Т з окуляром ОК, столика S, аналізатора А і 
освітлювача О. 

 
 

Рис.3. 
Завдання №1. 
 

1. Ввімкніть джерело живлення освітлювача і спрямуйте частину променів від 
освітлювача через отвір у центрі столика мікроскопа у поле зору окуляра 
поляризаційного мікроскопа. 

2. У центрі столика мікроскопа помістіть і закріпіть за допомогою лапок 
поляроїдну пластинку – поляризатор Р симетрично відносно отвору у 
столику. 

3. Обертаючи столик з поляризатором досягніть повного затемнення поля зору 
в окулярі мікроскопа. Визначте за лімбом, розташованим на краю столика 
мікроскопа, поділку 0N , яка відповідає цьому затемненню. Визначення 0N  
за методикою, описаною вище, треба провести n разів. За формулою 
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0
1

/
n

i
i

N N n


  розрахуйте середнє значення 0N . Дані щодо 0N  запишіть 

у Таблицю №1. 
4. Закріпіть кварцову пластинку (КП) на нижній частині тубуса 

поляризаційного мікроскопа за допомогою тримачів, які захоплюють своїми 
вилками заглиблення у кільцевому тримачі пластинки. При цьому кварцова 
пластинка автоматично буде відцентрована і розташована перпендикулярно 
до оптичної осі тубуса мікроскопа. 

5. Помістіть на поляризатор червоний світлофільтр і, обертаючи столик 
мікроскопа, знову досягніть максимального затемнення поля зору в окулярі 
поляризаційного мікроскопа. За лімбом відлічіть значення iN , яке 
відповідає досягнутому у цьому досліді затемненню поля зору в окулярі 
мікроскопа. Визначення iN  за методикою, описаною вище, треба провести 

кілька разів. За формулою 
1

/
n

i i
i

N N n 


  розрахуйте середнє значення 

iN . Дані щодо iN  запишіть у Таблицю №1. 
6. За формулою 0i iN N     визначте середнє значення кута повороту 

площини поляризації i . За формулою /i i d    визначте середнє 
значення кута питомого обертання площини поляризації світла i , яке 
здійснюється кварцовою пластинкою при проходженні крізь неї світла, яке 
пропускає червоний світлофільтр. Товщина кварцової пластинки d, яка 
використовується у даній лабораторній роботі, дорівнює 2,37мм . 

7. Здійсніть експерименти з визначення i  за методикою, описаною вище, 
використовуючи для одержання світла жовтий, зелений, синій та фіолетовий 
світлофільтри. Розрахуйте значення i . Результати вимірювань і 
розрахунків занесіть у Таблицю №1. 

 
Завдання №2. 
 

1. За даними Таблиці №1 побудуйте залежність ( )i f  , яку, зазвичай, 
називають кривою обертальної дисперсії. Зробіть висновок. 

Таблиця №1 
 

Колір 
світлофільтра 

Довжина 
хвилі , нм 

0N , 
град 

iN , 
град 

i , 
град/м 

червоний 650    
жовтий 580    
зелений 520    
синій 450    
фіолетовий 430    
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Питання для самоконтролю 
 

1. Які речовини мають властивість обертати площину поляризації? 
2. Від чого залежить кут повороту площини поляризації? 
3. Наведіть приклади практичного застосування явища обертання площини 

поляризації. 
4. Чи залежить кут повороту площини поляризації від агрегатного стану 

оптично активної речовини? 
5. Поясніть причину обертання площини поляризації за Френелем. 
6. Що таке хвиля з коловою поляризацією? 
7. Чим пояснюється оптична активність кристалів і рідин? 
8. Чому вимірювання оптичної активності здійснюють у монохроматичному 

світлі? 
9. Що таке питоме обертання? 
10. У чому відмінність лівообертаючих і правообертаючих речовин? 

 
Л ітература :  [1,3-24,26-28,30,37,40] 
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Лабора торна  робо т а  №  2 0  
 

ВИВЧЕННЯ ОБЕРТАННЯ ПЛОЩИНИ ПОЛЯРИЗАЦІЇ СВІТЛА І 
ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЦУКРУ У ВОДНОМУ РОЗЧИНІ ЗА 

ДОПОМОГОЮ ПОЛЯРИМЕТРА 
 

Мета лабораторної роботи: вивчення обертання площини поляризації, 
ознайомлення з принципом дії контрольного сахариметра, оволодіння 
методикою визначення концентрації цукру у водному розчині з 
поляриметричних вимірювань. 

 
Основні теоретичні відомості 

 
Одним з важливих у практичному відношенні явищ молекулярної оптики 

є явище обертання площини поляризації. Воно полягає у тому, що при 
проходженні монохроматичного лінійно поляризованого світла через деякі 
речовини обертається площина його поляризації. Це явище було виявлено для 
значної кількості речовин, які перебувають у різних агрегатних станах. Такі 
речовини називають природно оптично активними. До них належать кварц, 
розчин цукру, скипидар, камфора та ряд розчинів складних органічних сполук. 
Лінійно поляризоване світло при вході в оптично активну речовину внаслідок 
взаємодії з молекулами поділяється на дві частини. Промені однієї частини 
поляризовані по колу за годинниковою стрілкою, а другої – проти годинникової 
стрілки. При виході з речовини світло знову стає лінійно поляризованим. Але 
оскільки при проходженні через речовину промені з коловою поляризацію 
мають різні швидкості, а значить і різні фази коливань, то при складанні 
променів на виході з речовини результуючий лінійно поляризований промінь 
матиме площину поляризації, повернуту на деякий кут порівняно з падаючим 
променем. Значення кута обертання площини поляризації при проходженні 
через таку речовину залежить від різниці швидкостей поширення 
поляризованих по колу променів, товщини шару середовища та, незначною 
мірою, від температури. 

Кількісною мірою оптичної активності речовини є кут обертання 
площини поляризації. Цей кут у молекулярно активних речовинах (розчинах) 
пропорційний концентрації речовини у неактивному розчиннику c, довжині 
шляху світла в цій речовині l, а також залежить від природи самої речовини 

cl  ,      (1) 
де  – питоме обертання площини поляризації.  

Встановлено, що кут повороту площини поляризації оптично активної 
речовини залежить від довжини хвилі світла і від температури. Досить 
важливим є те, що  для даної речовини не залежить від її агрегатного стану. 

Явище обертання площини поляризації розчинами цукру знайшло широке 
застосування у органічній хімії, у медицині для визначення вмісту цукру в 
фізіологічних розчинах, а також у цукроварінні. 
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Встановлено, що коефіцієнт  (питоме обертання) при тій же 
концентрації цукру у розчині може мати різне значення, оскільки залежить від 
довжини світлової хвилі, яка проходить через розчин. Найчастіше на практиці 
при дослідженні цукрових розчинів використовують жовте світло. У цукрових 
розчинах при 20t C   для жовтих променів ( 589,3нм  ) 
 = 66,5град см3/дм г. Це означає, що жовте світло, проходячи 1 дм розчину, 
який має 1 г цукру на 1 см3 розчину, повертає площину світлових коливань на 
66,5. Оскільки на практиці концентрацію цукру у розчинах визначають у 
відсотках або грамах на 100 см3 розчину ( 31 /г см ), тоді очевидно коефіцієнт   
матиме значення у 100 разів менше, тобто 0,665жовт  . З формули (1) 

знаходимо c
l



 . У випадку використання для досліджень жовтого світла 

концентрація цукру 
1 1,504

0,665
c

l l
 

   , 

або 
311,504 /

100
c г см

l
     
 

.    (2) 

 
Метод та експериментальна установка 

 

 
 

Рис.1. 
 

Для визначення відсоткового складу вмісту цукру у розчинах 
використовують круговий поляриметр, який ще називають контрольним 
сахариметром. 

Схема найпростішого поляриметра зображена на рис.1. Між двома 
схрещеними ніколями (поляризатором П і аналізатором А) поміщена кювета К з 
розчином оптично активної речовини. При проходженні світла від джерела Д 
через кювету площина його поляризації повернеться на деякий кут  , у 
результаті чого поле зору просвітліє. Для відновлення попереднього затемнення 
аналізатор A треба повернути на такий же кут  . Знаючи питому сталу 
обертання  даної речовини і довжину кювети l можна, вимірявши кут  , 
визначити концентрацію розчину c. 

Однак вимірювання кутів повороту   за таким методом є недостатньо 
точним, так як око людини мало чутливе до невеликих змін абсолютної 
величини яскравості рівномірно освітленого чи затемненого фотометричного 
поля зору. Але відомо, що око чутливе до найменшої різниці у яскравості 
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суміжних частин поля зору, зафарбованих одним і тим же кольором. Ця 
властивість людського ока була використана при розробці напівтіньового 
поляриметра. 

 

 
 

Рис.2. 
 

У напівтіньовому поляриметрі (рис.2) лінза L створює паралельний пучок 
світла від джерела світла D. Далі світло проходить через світлофільтр Ф, 
поляризатор П, кварцову пластинку ЛП , кювету К з досліджуваною 
речовиною, аналізатор А, окуляр О і попадає в око спостерігача. Вузька 
кварцова пластинка ЛП  займає лише центральну частину поля зору. Після 
проходження світла через поляризатор П світловий потік буде лінійно 
поляризованим. 

 

 
 

Рис.3. 
 

Позначимо через ОП (рис.3) напрямок коливань світлового вектора після 
проходження поляризатора. Центральна частина світлового потоку пройде 
через кварцову пластинку, яка поверне площину поляризації світла на 
невеликий кут . Положення площини поляризації центральної частини 
світлового потоку після пластинки позначимо через ОК. Таким чином, після 
пластинки світловий потік буде неоднорідним у тому розумінні, що його 
середня і крайні частини будуть поляризовані у різних площинах. У результаті 
цього поле зору буде розділене на три частини, освітленість яких залежить від 
взаємного положення поляризатора і аналізатора. 

Розглянемо спочатку той випадок, коли в кюветі немає оптично 
активного розчину. За законом Малюса через аналізатор пройдуть складові 
світлових векторів, які лежать у його головному перерізі АА (рис.3 а). 

Якщо поляризатор схрещений з аналізатором, то останній пропустить 
лише ту частину світлового потоку, яка пройшла через кварцову пластинку. 
Тому центральна смуга у фотометричному полі зору буде освітлена, а його 
бокові ділянки будуть затемнені (див. рис.3 а). Протилежний за виглядом 
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розподіл освітлення буде можливим при повороті поляризатора на кут  
(рис.3 б). 

Якщо ж аналізатор встановити у таке положення, при якому головний 
переріз АА перпендикулярний чи паралельний бісектрисі кута ПОК, то 
освітленість усіх частин поля зору буде однакова (рис.3 в, г). Положення, 
зображене на рис.3 в, яке називають установкою на півтінь, фіксується точніше, 
тому що в цьому випадку освітленість поля зору менша і при повороті 
аналізатора на невеликі кути відмінність у освітленості ділянок 
фотометричного поля зору спостерігається чіткіше. 

Якщо в поляриметр, установлений на півтінь, помістити кювету з 
речовиною, то освітленість усіх частин поля зору змінюється, оскільки 
площини поляризації світлових потоків повернуться на кут . Відновлення 
рівності освітлення усіх частин фотометричного поля зору досягають завдяки 
повороту поляризатора на той же кут . 

 
Опис кругового поляриметра (контрольного цукрометра) СМ 

 
Принцип дії кругового поляриметра СМ, який використовується у даній 

лабораторній роботі (рис.4), також ґрунтується на урівнюванні яскравості 
розділеного на три частини фотометричного поля зору. Це розділення 
здійснюється завдяки використанню в оптичній системі приладу кварцової 
пластинки, яка займає лише середню частину фотометричного поля зору. 
Світло від матової електричної лампи Л, проходить через поляризатор, 
кварцову пластинку, жовтий світлофільтр, оранжове захисне скло і аналізатор. 
Якщо між аналізатором А і поляризаційним пристроєм П помістити трубку з 
оптично активним розчином Р, то яскравість обох полів зору порушиться. Ця 
яскравість може бути відновлена обертанням аналізатора на кут, який дорівнює 
куту обертання площини поляризації світла розчином . 

Головка аналізатора є основною частиною поляриметра СМ. Вона 
складається з нерухомого лімба 1, фрікціона 6 і ноніусів 2 аналізатора зорової 
трубки, які можуть обертатись одночасно. 

Головка аналізатора з’єднана з поляризаційним пристроєм за допомогою 
трубки 8, у яку вкладають при вимірюваннях трубку з розчином 7. Трубка 8 
закривається шторкою 12, яка може обертатись. 

На лімбі нанесена градусна шкала на 360 . Всередині лімба на рухомій 
трубці, з’єднаній з аналізатором, нанесені два ноніуси, розташовані 
горизонтально. Ноніуси мають по 20 поділок. Ціна однієї поділки складає 
0,05 . 

Виготовляючи прилад, його юстують так, щоб при паралельному 
розташування аналізатора і поляризатора нуль кутового ноніуса збігався з 
нулем кругової шкали рухомого диска. 

Для врахування ексцентриситету круга при великих кутах обертання 
треба користуватись двома ноніусами і результатом вимірювань слід вважати 
середнє значення показань обох ноніусів. 
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Зорова трубка служить для спостереження потрійного поля і складається 
з об’єктива та окуляра. 

 

 
 

Рис.4. 
 

Переміщенням муфти 3 здійснюється установка окуляра на чіткість 
зображення потрійного фотометричного поля зору. Всередині окуляра 4 
знаходяться дві лупи 5, які дозволяють спостерігати збільшене зображення 
ноніусів і відлічувати кут обертання ноніуса відносно градусної шкали лімба. 

Фрикціон служить для плавного обертання аналізатора і складається з 
маховичка, на циліндр якого напресована гума. При обертанні маховичка 
одночасно обертаються аналізатор, ноніуси і зорова труба. 

Поляризаційний пристрій П складається з поляризатора, освітлювальної 
лінзи і кварцової пластинки. Кварцова пластинка розташована симетрично 
відносно поляризатора. 

Освітлювач складається з патрона 9, прикріпленого до кронштейна 10 за 
допомогою гайки. Для регулювання освітлення патрон можна переміщувати по 
пазу вздовж кронштейна на 50мм , а кронштейн, на стійці штатива 11, вгору, 
вниз і навколо неї. Як джерело світла використовується матова електролампа 
потужністю 40Вт , напругою 220В . Штатив складається із стійки, закріпленої 
у круглій підставці. У верхній частині стійки є отвір, у якому вставлений 
хвостовик шарового тримача за допомогою якого прилад прикріплений до 
штатива. 

Трубка для розчинів виготовлена зі скла. Її довжина 20l см . На трубці є 
опуклість, яка необхідна для збирання бульбашок повітря. На кінцях трубки 
закріплені металеві наконечники, на яких накручуються муфточки, що 
притискують покривні скельця. 

 
Порядок виконання роботи 

 
1. Ознайомтесь з будовою та принципом дії поляриметра. 
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2. Відкрийте шторку 12 і вийміть трубку з розчином цукру 7 з трубки 8. 
Закрийте шторку 12. Увімкніть живлення лампи освітлювача поляриметра. 

3. Спостерігаючи через окуляр приладу фотометричне поле, поворотом 
фрикціону 6 знаходять розділене на три частини фотометричне поле зору, в 
центрі якого знаходиться темна смуга. Пересовуючи муфту 3, встановіть 
окуляр так, щоб бачити чітке зображення ліній розділу. Після цього, 
обертаючи фрикціон 6, треба замінити потрійне поле на рівномірно 
затемнене. У цьому положенні незначне обертання аналізатора приводить до 
різкої зміни освітленості полів. Шляхом незначного повороту фрикціону 6 
знаходять потрійне поле з центральною світлою смугою, а потім, повільно 
обертаючи фрикціон у протилежну сторону, потрійне поле знову змінюють 
на рівномірно затемнене. Таким чином, рівномірно затемнене поле займає 
проміжне положення між описаними вище першим і другим зображеннями 
потрійного поля. Така установка називається нульовим положенням 
приладу. У верхньому окулярі приладу спостерігають лімб з ноніусом. При 
правильно виконаній нульовій установці цукрометра нуль кутової шкали на 
нерухомому диску повинен майже збігатися з нулем кругової шкали одного 
з кутових ноніусів. 

4. Здійсніть «нульовий» відлік за такою методикою. Визначте на скільки 
повних градусів повернутий нуль ноніуса по відношенню до лімба, а далі за 
штрихом ноніуса, який збігається з градусним штрихом лімбу, відлічують 
частки градуса («оцифрування» ноніуса 2 відповідає 0,2 , 4 відповідає 0,4  
і т.д.) Ціна поділки ноніуса 0,05 . До числа градусів, взятих за лімбом, 
додають відлік за ноніусом і визначають кут повороту 6. Якщо нульовий 
штрих ноніуса при установці на рівномірність затемнення потрійного поля 
виявився зміщеним відносно нульового штриха лімба за годинниковою 
стрілкою, то поправці   на «0» приписують знак «+», а якщо проти 
годинникової стрілки, то знак «–». Вимірювання «нульового відліку» 
здійсніть не менше ніж 5-6 разів. 

5. Вставте у виріз трубки 8 трубку 7 з розчином цукру невідомої концентрації. 
Закрийте шторку 12. За методикою, викладеною у п.3, визначте кут, на який 
треба повернути аналізатор для того щоб відновити рівномірність 
затемнення фотометричного поля. Відлік слід здійснити таким чином: до 
числа повних градусів повороту шкали аналізатора, визначених за лімбом, 
додають відлік за ноніусом, підрахований за кількістю поділок від нуля 
шкали ноніуса до штриха ноніуса, який збігається з штрихом градусної 
шкали. Від одержаного значення кута відніміть поправку на «0» обов’язково 
враховуючи знак поправки. Ця різниця двох відліків, що відповідають 
фотометричній рівновазі полів з оптично активним розчином і без нього, 
дорівнює куту обертання площини поляризації   розчином даної 
концентрації. 

6. За формулою (2) визначте концентрацію цукрового розчину. Дані 
вимірювань і розрахунків запишіть у таблицю №1. Кожне з вимірювань 
здійсніть 3 – 5 раз. Визначте концентрацію цукрового розчину як середнє 
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арифметичне з числових значень концентрацій розчину, одержаних для 
кожного з проведених дослідів. 

Таблиця №1 

№ Довжина 
трубки l, мм 

Відлік 0i  без 
трубки 7 

Відлік 1i  з 
трубкою 7 

Кут 
обертання 

1 0i i i     

Концентрація 

3

1,
100

гC
см

 

      
 

Питання для самоконтролю 
 

1. Яким способом можна одержати поляризоване світло? 
2. Що називають площиною поляризації? 
3. У чому полягає принцип дії напівтіньового поляриметра? 
4. Які речовини називають оптично активними? Чому при проходженні у них 

світла здійснюється обертання його площини поляризації? 
5. Яке світло називають циркулярно поляризованим? 

 
Л ітература :  [1,3-24,26,31-33,37] 
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Лабор а торна  робо т а  №2 1  
 

ВИЗНАЧЕННЯ СТАЛОЇ ВЕРДЕ 
 

Мета лабораторної роботи: дослідити явище обертання площини 
поляризації світла оптично неактивною речовиною, що знаходиться в 
поздовжньому постійному магнітному полі, визначити сталу Верде. 

 
Основні теоретичні відомості 

 
У 1845 році М. Фарадей встановив, що деякі природно оптично неактивні 

речовини після їх поміщення в сильне постійне магнітне поле обертають 
площину поляризації у тому випадку, коли світло поширюється вздовж 
магнітного поля, тобто під дією магнітного поля вони стають оптично 
активними. Якщо між схрещеними поляризатором і аналізатором помістити 
прозору оптично неактивну речовину, то світло, за відсутності магнітного поля, 
через таку систему не пройде. Якщо ж цю речовину помістити в постійне 
зовнішнє магнітне поле, яке характеризується певним значенням індукції B


 

(напруженості H


), то світло буде проходити через дану систему. Поворотом 
аналізатора на кут   світло можна загасити. Це означає, що світлова хвиля на 
виході з речовини теж є лінійно поляризованою, але площина коливань вектора 
E


 повернута на кут   по відношенню до його напрямку в падаючій хвилі. 
М. Верде експериментально встановив, що кут повороту площини 

поляризації світла в постійному магнітному полі, пропорційний довжині шляху 
(товщині шару речовини), який проходить світло у речовині і індукції 
(напруженості) магнітного поля. Для магнетиків кут  визначається за 
формулою B d   , а для немагнітної речовини згідно з законом Верде 

H d   .      (1) 
 

Тут d – товщина шару речовини, B – індукція, H – напруженість 
магнітного поля,   – стала Верде. 

Встановлено, що ефект Фарадея має місце для речовин, які перебувають у 
будь-яких агрегатних станах. При зміні напрямку поширення світла (але не 
напрямку поля) напрямок обертання площини поляризації не змінюється. 
Оптично активні у магнітному полі речовини, в яких обертання площини 
поляризації при спостереженні в напрямку вектора B


 ( H


) здійснюється за 
годинниковою стрілкою (вправо), тобто у ту ж сторону, в яку навиті витки 
електромагніта, умовно називають правообертаючими, або «додатним». 
Існують і так звані лівообертаючі, або «від’ємні» оптично активні у магнітному 
полі речовини. Вони обертають площину поляризації вліво, проти годинникової 
стрілки. 

Явище магнітного обертання площини поляризації тісно пов’язане з 
ефектом Зеємана, яке полягає в розщепленні спектральних ліній атомів у 
магнітному полі. Причиною цього явища є зміна власних частот коливань 
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валентних електронів, яке здійснюється у площині, перпендикулярній до 
напрямку вектора індукції B


 (вектора напруженості H


) зовнішнього 

магнітного поля. Ці коливання можна розкласти на рух по лівому і правому 
колу. При увімкненні магнітного поля під дією сили Лоренца частоти 
обертання електронів по лівому і правому колу зміщуються в різні сторони 
відносно первинного значення власної частоти обертання. У результаті при 
спостереженні вздовж поля кожна спектральна лінія поглинання 
розщеплюється на дві лінії, симетрично розташовані по обидві сторони від 
первинної лінії. Одна з них буде лінією поглинання для циркулярно 
поляризованої хвилі з правим напрямком обертання, а друга – для циркулярно 
поляризованої хвилі з лівим напрямком обертання. Через те, що показник 
заломлення залежить від близькості частоти хвилі до власних частот обертання 
електронів речовини, то під дією магнітного поля змінюється і показник 
заломлення n, причому по-різному для хвиль однієї частоти, які поляризовані 
по правому і лівому колу. Це приводить до обертання площини поляризації. У 
відповідності з цим кут повороту площини поляризації: 

( )лів прn n d


   .     (2) 

У результаті проведення теоретичного розгляду А. Беккерелем була 
одержана формула, яка дозволяє за відомою залежністю  n   обчислити сталу 
Верде : 

2
e dn
mc d

 


  ,       (3) 

де е - заряд електрона за абсолютною величиною, m – маса електрона, а c –
 швидкість світла у вакуумі. 

Як видно з формули (3) стала Верде залежить від довжини хвилі світла, 
яке проходить через речовину. Для більшості речовин стала Верде слабко 
залежить від температури.  

Ефект Фарадея широко використовується в наукових дослідженнях. Його 
мала інерційність (тривалість встановлення становить менше 10-9 с) дозволяє 
використовувати цей ефект для розробки пристроїв за допомогою яких можна 
здійснювати модуляцію світла та для створення так званого оптичного затвора. 

 
Метод та експериментальна установка 

 
У експериментальній установці, яка служить для дослідження магнітного 

обертання площини поляризації у даній лабораторній роботі, використано 
напівтіньовий поляриметр. Цей напівтіньовий поляриметр НП, поміщено 
всередину соленоїда, по якому пропускають постійний струм від випрямляча B. 
Перимикач К використовують для зміни напрямку струму і, значить, напрямку 
магнітного поля у соленоїді. Силу струму I у соленоїді вимірюють 
амперметром A. Силу струму у обмотці соленоїда можна змінювати за 
допомогою потенціометра випрямляча. Довжина соленоїда L перевищує 
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Рис.1. 
 

довжину кювети з речовиною, тому в межах кювети магнітне поле можна 
вважати однорідним, а його напруженість визначати за формулою: 

H=NI/L,      (4) 
де N – число витків, які має соленоїд. 

 

 
 

Рис.2. 
 

Напівтіньовий поляриметр (рис.2) складається з головки аналізатора 1 і 
поляризаційного пристрою 2. Головка аналізатора, у свою чергу, складається з 
нерухомої шкали і частин, які спільно обертаються: ноніуса, аналізатора 3 і 
«відлікової» лупи 4. Аналізатор виготовлений з поляроїдної плівки , яка 
затиснута між двома захисними скельцями, жорстко закріпленими в оправі. 
Поляризаційний пристрій поляриметра складається із світлофільтра, 
поляризатора (поляроїдної плівки, затиснутої між двома захисними скельцями) 
і вузької кварцової пластинки, яка розташована центрально-симетрично 
відносно поляризатора і тому закриває лише середню частину фотометричного 
поля зору. Як відомо, кварц є оптично активною речовиною, тому у тій частині 
світлового пучка, який проходить через кварцову пластинку площина 
поляризації повернута на невеликий кут по відношенню до площини 
поляризації крайніх пучків. Таким чином, після пластинки світловий потік буде 
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неоднорідним у тому розумінні, що його середня і крайня частини будуть 
поляризовані у різних площинах (рис.3 а). У результаті цього фотометричне 
поле порівняння, яке видно в окулярі поляриметра, буде розділено на три 
частини, освітленість яких залежить від взаємного положення поляризатора і 
аналізатора. Обертаючи аналізатор, можна досягнути рівної освітленості усіх 
трьох ділянок поля зору (рис.3 б). 

 

 
 

Рис.3. 
 

Зорова труба напівтіньового поляриметра НП служить для спостереження 
потрійного поля. Вона складається з об’єктива і окуляра. Обертанням муфти 5 
(рис.2) здійснюється установка на чіткість зображення роздільних ліній 
потрійного фотометричного поля порівняння, які спостерігають в окуляр. У 
трубці між головкою аналізатора і поляризаційним пристроєм встановлюють 
трубку 6, заповнену речовиною, яку досліджують. На кінцях трубки закріплені 
металеві наконечники. На них нагвинчуються муфти 7, які притискують 
покривні скельця. Між муфтами і покривними скельцями поміщені гумові 
прокладки, які запобігають утворенню механічних напружень у покривних 
скельцях. 

 
Порядок виконання роботи і обробки результатів вимірювань 

 
Завдання №1. Вимірювання кутів обертання площини поляризації 
 

1. Увімкніть освітлювач і здійсніть спостереження фотометричного поля 
порівняння. Обертанням муфти 5 досягніть чіткого зображення роздільних 
ліній потрійного поля. Потім визначте за шкалою і ноніусом аналізатора 
початкове положення аналізатора (без магнітного поля) 0 , яке може і не 
співпадати з нульовим положенням шкали. Умовою правильного 
встановлення початкового положення аналізатора є рівномірна освітленість 
усіх трьох ділянок потрійного поля зору (рис.3), яка досягається шляхом 
обертанням диска 3.Установку і відлік 0  треба повторити не менше ніж 5 
раз і взяти за початкове положення середнє значення із одержаних 
результатів. 

2. Увімкніть струм у соленоїді і виставте значення сили струму I рівним 0,5А. 
У результаті цього рівномірність освітлення потрійного фотометричного 
поля порівняння порушиться. Обертанням диска 3 треба знову досягти 
рівномірної освітленості усіх трьох ділянок потрійного поля. Здійсніть відлік 
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кута   за шкалою і ноніусом аналізатора. Різниця кінцевого () і 
початкового ( 0 ) відліків i


 ( 0i
     ) буде дорівнювати значенню 

кута, на який здійснився поворот площини поляризації світла при 
проходженні його у речовині при даному значенні сили струму і даному 
напрямку проходження струму в обмотці соленоїда, а значить при даних 
значенні і напрямку вектора напруженості 1H


 магнітного поля. 

3. Проведіть вимірювання кутів повороту площини поляризації при таких 
значеннях сили струму у обмотці соленоїда: 0,75А; 1,0А; 1,25А; 1,5А; 1,75А; 
2,0А. Результати вимірювань і розрахунків занесіть у таблицю №1. 

4. Змініть за допомогою перемикача К напрямок струму в обмотці соленоїда на 
протилежний, попередньо зменшивши його за допомогою потенціометра 
випрямляча до нуля. За методикою, описаною у п.2, при тих же значеннях 
сили струму в обмотці соленоїда визначте значення кута i

– ( _
0i    ), 

який є кутом магнітного обертання площини поляризації при протилежному 
до попереднього напрямку вектора напруженості магнітного поля 2H


. 

Таблиця №1 
I, под. шкали I, А 0 , град  , град i

 , град  , град i


, град 
       

 
Завдання №2. Визначення сталої Верде графічним методом 
 

1. Побудуйте графік залежності ( )f I  , відкладаючи по осі абсцис від 
початку координат вправо значення (із знаком «+») сил струмів, при яких 
визначалися кути i

 , а по осі ординат, у її додатному напрямку, значення кутів 

i
 . У ліву сторону по осі абсцис від початку координат слід відкласти (зі 

знаком «–») значення сил струмів, при яких визначалися кути i
 . Значення 

кутів i
  (зі знаком «–») треба відкласти по осі ординат у її від’ємному 

напрямку. Графік, побудований за такими правилами, буде мати вигляд прямої, 
яка проходить через початок координат, Він буде розташований у першому і у 
третьому квадрантах координатної площини. 

З формул (1) і (4) можна одержати формулу, яка дає можливість за 
залежністю ( )f I   визначити сталу Верде. Оскільки 

( / )dH Nd L I const I        , 
де /const d N L  , то визначивши тангенс кута нахилу з графіка залежності 

( )f I  , який дорівнює відношенню  до I можна розрахувати сталу Верде 
за формулою 

/ I const    .      (5) 
2. Розрахуйте сталу Верде за формулою (5). При розрахунку сталої Верде треба 
брати: N = 3950 витків, d = 9,7 см, L = 12,5 см. 
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3. У звіті про виконану роботу треба помістити графік залежності кута 
повороту площини поляризації від напруженості магнітного поля ( )f H   та 
значення сталої Верде. 

 
Питання для самоконтролю 

 
1. У чому полягає явище обертання площини поляризації світла речовиною, 

яка знаходиться у постійному магнітному полі? 
2. Який фізичний зміст сталої Верде? 
3. Як залежить напрямок обертання площини поляризації при природному і 

магнітному обертанні від напрямку поширення світла у середовищі? 
4. Який принцип дії напівтіньового поляриметра? 
5. Які основні причини і закономірності магнітного обертання площини 

поляризації. 
 

Л ітература :  [1,3-22,26-28,32,37] 
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Лабор а торна  робо т а  №2 3  
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ФОТОЕЛЕКТРОННОГО ПОМНОЖУВАЧА  
З ОДНОКАСКАДНИМ ПІДСИЛЕННЯМ ФОТОСТРУМУ 

 
Мета лабораторної роботи: ознайомлення з будовою та принципом 

роботи фотоелектронного помножувача. Одержання залежностей струмів 
(катодного, емітерного, анодного) у цьому приладі від освітленості його 
фотокатода, величини емітерної та анодної напруги. 

 
Основні теоретичні відомості 

 
В основу підсилення фотоструму фотопомножувачем покладене явище 

вторинної емісії електронів. Воно полягає у тому, що електрони з достатньою 
енергією, падаючи на поверхню металу, викликають емісію нових електронів з 
тієї ж поверхні. Число вторинних електронів може у кілька разів перевищити 
число падаючих первинних електронів. Це приводить до суттєвого підсилення 
фотоструму. 

Найпростішим фотопомножувачем є фотопомножувач з однокаскадним 
підсиленням фотоструму. Його будова (рис.1а) відрізняється від будови 
фотоелемента тим, що на внутрішню поверхню скляного вакуумного балончика 
нанесено сурм‘яно-цезієвий шар, який називається емітером. 

 

 
Рис.1. 

 
На протилежному від емітера внутрішньому боці скляного циліндра 

нанесено сурм‘яно-цезієвий світлочутливий шар, який з’єднаний з негативним 
полюсом джерела живлення. Цей електрод є катодом фотопомножувача. Між 
катодом і емітером розташований третій електрод, який має циліндричну 
форму і є або наскрізним, або сітчастим за конструкцією. Цей електрод 
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називається анодом, або колектором. Потенціал анода фотопомножувача має 
бути вищим, ніж потенціал емітера. 

Електрони, вибиті з поверхні фотокатода під дією світла, рухаються до 
аноду, але більша їх частина пролітає анод і попадає на емітер, долаючи 
зустрічне поле між анодом і емітером. Різниця потенціалів між емітером і 
анодом менша ніж різниця потенціалів між катодом і анодом. Електрони 
вибивають з емітера вторинні електрони, які рухаються до анода і збираються 
на ньому. Якщо коефіцієнт вторинної емісії α, який дорівнює відношенню 
числа усіх електронів, що покидають поверхню емітера, до числа падаючих на 
неї первинних електронів, буде більшим ніж одиниця, то сила струму у колі 
анода буде більша ніж сила струму у колі катода, яка спричинена 
безпосередньою дією освітлення. 

Якраз у цьому і полягає суть використання явища вторинної емісії 
електронів для підсилення фотоструму. У сприятливих умовах за цим методом 
можна одержати підсилення первинного фотоструму у 7-8 раз на одному 
каскаді підсилення найпростішого фотопомножувача. 

Значення коефіцієнта підсилення /a kZ I I , де aI  – анодний струм, а kI  –
катодний струм, залежить від властивостей емітера і від величини напруг, 
прикладених до електродів фотопомножувача. 

 
Експериментальна установка, завдання та послідовність проведення 

експерименту 
 

Фотопомножувач встановлений у захисний футляр. Перед вхідним вікном 
футляра встановлена світлозахисна трубка, яка захищає вхід у футляр 
фотопомножувача від випадкового розсіяного світла. 

На рухомій штанзі з масштабними поділками у спеціальному тримачі 
закріплена маленька лампочка розжарювання, оснащена регулятором струму. 
Штанга може переміщуватись у світлозахисній трубці. 

Електрична схема експериментальної установки, яка використовується у 
даній лабораторній роботі, наведена на рис.1б. Силу струму у всіх колах 
фотопомножувача вимірюють мікроамперметрами. Мікроамперметри, зі 
світловими вказівниками і межею вимірювання сили струму один мікроампер, 
увімкнуті по одному у коло катода і у коло анода. Вони служать для 
вимірювання анодного Іа і катодного Ік струмів. Для вимірювання сили струму 
у колі емітера Іем, використовують нуль-гальванометр. Вибір такого типу 
приладу для вимірювання Іем зумовлений тим, що в залежності від напруги, 
прикладеної до емітера, струм у колі емітера може змінюватись не лише за 
величиною, але й за напрямком. Нуль-гальванометр має мале затухання. Тому 
при проведенні вимірювань Іем, треба спочатку дочекатись того моменту часу 
коли після закінчення кожного попереднього вимірювання, стрілка цього 
приладу повністю «заспокоїться» і лише після цього здійснювати наступне 
вимірювання. 

Перед проведенням вимірювань необхідно визначити ціну поділок 
мікроамперметрів, а також ціну поділки нуль-гальванометра. 
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Порядок увімкнення установки 
 

1. Перевірте положення ручок регулювання вихідної напруги універсального 
джерела живлення (УИП). Вони повинні знаходитись у крайньому лівому 
положенні. 

2. Вставте штепсельну вилку в розетку зі змінною напругою 220B  і підключіть 
універсальне джерело живлення (УИП) до мережі живлення. 

3. Увімкніть УИП. При цьому усі його вимірювальні прилади повинні 
показувати нульові показники. 

4. Висуньте штангу з лампочкою розжарювання у крайнє ліве положення (до 
упору) із світлозахисної трубки. 

5. За допомогою потенціометрів (ручок «0-400 В», і «20-600 В» УИПу) 
установіть напругу на емітері фотопомножувача 110 В, а на його аноді 
220 В. Увімкніть джерело живлення лампочки розжарювання. 
Пересвідчіться у тому, що показання приладів, які вимірюють силу струму у 
колах емітера, катода і анода, не перевищують 1-2 поділки. 

 
Порядок отримання залежностей сил струменів Іа, Ік, Іем від освітленості 

фотокатода фотопомножувача. 
 

Вимірювання aI , kI , емI  здійснюють при фіксованих значеннях напруги 
на аноді ( 220aU B ) і на емітері ( 110емU B ) фотопомножувача. 
1. Перше вимірювання aI , kI , емI  здійснюють при максимальному віддаленні 

лампочки розжарювання від фотопомножувача, тобто за умови, що штанга з 
лампочкою висунута зі світлозахисної трубки у крайнє ліве положення до 
упору. 

2. Наступні вимірювання здійснюйте поетапно наближуючи лампочку 
розжарювання до фотопомножувача. Для цього треба всовувати штангу з 
лампочкою у світлозахисну трубку на відстань, яка дорівнює відстані між 
двома масштабними мітками на штанзі, і визначати за 
струмовимірювальними приладами значення струмів aI , kI , kI . 

Вважаючи лампочку точковим джерелом світла, можна визначити 
освітленість фотокатода, скориставшись для цього законом освітленості. Як 
відомо, за цим законом освітленість поверхні у випадку, коли промені падають 
на поверхню нормально, при сталій силі світла джерела обернено пропорційна 
квадрату його відстані від освітлюваної поверхні. 

Нехай maxE  – освітленість фотокатоду при максимальному віддаленні 
maxR  від нього лампочки, а nE  освітленість фотокатоду при якомусь n-ному 

положенні лампочки, яка знаходиться від нього на відстані nR . Тоді: 
2

max
2

max

n

n

E R
E R

 .      (1) 

В експериментальній установці, яка використовується у даній 
лабораторній роботі, відстань від лампочки до фотокатоду може змінюватись у 
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межах від 65 см до 10 см. При визначенні значень nR  і maxR  треба до показників 
шкали відліку на штанзі освітлювального пристрою додати 10см . При 
розрахунку En за формулою (1) освітленість фотокатоду maxE  слід взяти рівною 
одиниці. 
3. Експериментальні дані та дані, які отримані шляхом розрахунків, занесіть у 

таблицю №1. За даними таблиці №1 побудуйте на одному рисунку 

залежності max( / )a nI f E E , 
max

n
k

EI f
E

 
  

 
, 

max

n
ем

EI f
E

 
  

 
, використовуючи 

при цьому різні позначки (наприклад Δ, , ) для кожного зі струмів. 
Таблиця №1 

Залежності сил струмів (анодного, катодного, емітерного) від відносної 
освітленості його фотокатода при Uа=220 В, Uем = 110 В 

aI , под aI , мкА емI , 
под. 

емI , 
мкА kI , под. kI , мкА nR , см max/nE E , 

відн.од. 
        

 
Порядок отримання залежностей сил струмів у фотопомножувачі від 

величини анодної напруги 
 

Для отримання цих залежностей треба всунути штангу з лампочкою 
розжарювання в світлозахисну трубку на глибину, яка відповідає 20-тій поділці 
шкали ( 30nR см ). Змінюючи анодну напругу від 40 до 220В  через 10 15В  у 
залежності від крутизни характеристики почергово отримайте залежності 

( )e aI f U , ( )k aI f U , ( )a aI f U  при трьох різних значеннях напруги на 
емітері 50емU В , 80В , 110В . Результати вимірювань занесіть у таблицю №2. 
За даними таблиці №2 побудуйте залежності ( )а aI f U , ( )eм aI f U , 

( )k aI f U  при трьох вказаних значеннях напруги не емітері. 
Таблиця №2 

Залежність сил струмів (анодного, катодного, емітерного) від величини 
анодної напруги при 50емU В , 80В , 110В  

,aU В  50емU В  80емU В  110емU В  

kI , 
под 

aI , 
под 

емI , 
под 

kI , 
под 

aI , 
под 

емI , 
под 

kI , 
под 

aI , 
под 

емI , 
под  

         
 

Порядок отримання залежностей сили струмів у фотопомножувачі від 
напруги на емітері. 

 
Освітлювальна лампа при виконанні вимірювань повинна знаходитись як 

і в попередньому випадку на відстані 30R см  від фотопомножувача, тобто 
штанга з лампочкою розжарювання повинна бути всунута у світлозахисну 
трубку на глибину, яка відповідає 20-тій поділці шкали. 
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1. Виставте анодну напругу 180aU B . Змінюючи значення напруги на емітері 
від 40B  до 160B  з кроком 10 15В  отримайте експериментальні дані, які 
потрібні для побудови залежностей ( )a емI f U , ( )е емI f U , ( )k емI f U . 

Повторіть вимірювання ( )a емI f U , ( )е емI f U , ( )k емI f U  при 
210aU B , 240aU B . Результати вимірювань занесіть у таблицю №3. За 

даними таблиці №3 побудуйте залежності ( )a емI f U , ( )е емI f U , ( )k емI f U  
при трьох вказаних значеннях анодної напруги. 
2. Визначте максимальне значення коефіцієнта підсилення /a kZ I I  для 

кожного з досліджених випадків. 
Таблиця №3 

Залежність сил струмів (катодного, анодного, емітерного) 
фотопомножувача від величини анодної напруги при Uа = 180 В, 210 В, 240 В 

 
,емU В  180аU В  210аU В  240аU В  

kI , 
под 

aI , 
под 

емI , 
под 

kI , 
под 

aI , 
под 

емI , 
под 

kI , 
под 

aI , 
под 

емI , 
под  

         
 

Питання для самоконтролю 
 

1. Яку будову має фотоелектронний помножувач? 
2. Який принцип дії фотоелектронного помножувача? 
3. Наведіть приклади практичного застосування фотоелектронних 

помножувачів. 
4. Що називають фотоефектом? Які є види фотоефекту? 
5. Сформулюйте закони зовнішнього фотоефекту. 
6. Запишіть рівняння Ейнштейна для фотоефекту і поясніть фізичний зміст 

величин, які входять до нього. 
7. Що називають червоною межею фотоефекту? 

 
Л ітература :  [2-22,35-37,40] 
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Лабор а торна  робо т а  №2 5  
 

ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ПРОПУСКАННЯ І ПОГЛИНАННЯ СВІТЛА, 
ОПТИЧНИХ ГУСТИН І КОНЦЕНТРАЦІЇ РОЗЧИНІВ МІДНОГО КУПОРОСУ 

У ВОДІ З ВИКОРИСТАННЯМ ФОТОКОЛОРИМЕТРА КФК-2 
 

Мета лабораторної роботи: Вивчити принципи вимірювання 
поглинання світла за допомогою концентраційного фотоелектричного 
колориметра КФК-2. Визначити коефіцієнти проходження і поглинання, а 
також оптичні густини розчинів. Визначити концентрацію розчину. 

 
Основні теоретичні відомості 

 
Світло, проходячи через будь-яке середовище, повністю або частково 

поглинається. Поглинання (абсорбція) світла пов’язане з перетворенням у 
речовині енергії електричного випромінювання у інші види енергії. З точки 
зору електронної теорії взаємодія світла і речовини зводиться до взаємодії 
електромагнітного поля світлової хвилі з атомами і молекулами речовини. 
Енергія електромагнітної хвилі, яка затрачується на збудження коливань, 
частково повертається у вигляді випромінювання вторинних хвиль, які 
випромінюються зарядженими частинками, що рухаються, а частково 
переходить у інші форми енергії, наприклад у енергію руху атомів, тобто у 
внутрішню енергію речовини. Інтенсивність світла при проходженні через 
речовину зменшується – здійснюється поглинання (абсорбція) світла. 

Поглинання світла у загальних рисах можна описати з енергетичної точки 
зору, не заглиблюючись у деталі механізму взаємодії світлових хвиль з атомами 
та молекулами речовини, яка поглинає світло. 

 

 
 

Рис.1. 
 

Нехай на однорідну речовину товщиною d (рис.1) падає пучок 
паралельних монохроматичних променів інтенсивністю 0I . Експериментально 
встановлено, що при проходженні світла крізь поглинаючий шар речовини 
інтенсивність світла I послаблюється пропорційно товщині шару. Тому при 
проходженні світлом товщини шару dx зміна інтенсивності 

x xdI I dx  ,     (1) 
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де   – коефіцієнт пропорційності (лінійний коефіцієнт поглинання світла), 
який залежить від виду поглинаючої речовини та від довжини хвилі. Знак мінус 
вказує на те, що із збільшенням товщини шару поглинаючого середовища 
інтенсивність світла, що проходить через нього, зменшується. Після 
відокремлення змінних у рівнянні дістанемо: 

x

x

dI dx
I   .      (2) 

Інтегруючи рівняння (2), одержимо: 

0 0

I d
x

xI

dI dx
I    .      (3) 

Після інтегрування маємо: 
0ln lnI I d   ,      (4) 

тобто:  
0

dI I e  .       (5) 
Отримане співвідношення називається законом Бугера-Ламберта. 

Фізичний зміст коефіцієнта поглинання αλ можна визначити з такої умови. 
Зменшення інтенсивності світла в е раз ( 0 /I I e ) здійснюється при товщині 
поглинаючого шару 1/ed  . 

Встановлено, що у випадку проходження світла через розчин 
поглинаючої речовини у прозорому розчиннику коефіцієнт поглинання αλ 
прямо пропорційний молекулярній концентрації С0 розчиненої речовини, тобто  

0 0C  ,      (6) 
де α0 – коефіцієнт пропорційності, який залежить від природи розчиненої 
речовини і не залежить від її концентрації у розчині. З врахуванням 
співвідношення (6) закону Бугера-Ламберта, який виконується для газів і 
розчинів малих концентрацій, можна надати такий вигляд 

0 0
0

C dI I e  .      (7) 
При експериментальному дослідженні поглинання світла речовиною 

зазвичай вимірюють коефіцієнти пропускання τ і оптичну густину D. За 
визначенням 

0

I
I

  ,      (8) 

0lg( / ) lg( )D I I     .    (9) 
Оскільки ln d    і lg 0,43 d   , то 0,43D d , а лінійний 

коефіцієнт поглинання αλ 
/ 0,43D d  .     (10) 

Якщо крізь речовину пропустити світло із суцільним спектром, то 
аналізуючи випромінювання, яке пройшло крізь неї, можна за зміною 
інтенсивності визначити спектр поглинання речовини, яка досліджується, тобто 
отримати залежність лінійного коефіцієнта поглинання від довжини хвилі, яка 
проходить крізь шар поглинаючої речовини. 

 

 69

Використовуючи закон Бугера-Ламберта можна визначити концентрацію 
розчину за методом порівняння коефіцієнта пропускання розчину невідомої 
концентрації Сx і коефіцієнта пропускання розчину відомої концентрації С. 

 
Опис колориметра КФК-2 та методики вимірювань 

 

 
 

Рис.2. 
 

Для вимірювання коефіцієнтів пропускання та визначення концентрації 
розчинів використовують прилади, які називають колориметрами. Колориметр 
фотоелектричний концентраційний КФК-2, який використовується у даній 
лабораторній роботі (рис.2) – це прилад, призначений для вимірювання 
коефіцієнтів пропускання та оптичних густин рідких розчинів і твердих тіл у 
окремих спектральних ділянках діапазону довжин хвиль (315 980)нм . 
Спектральні ділянки виділяються світлофільтрами, які вмонтовані у диск і 
вводяться в світловий потік поворотом ручки 7. Максимуми пропускання 
світлофільтрів припадає на такі довжини хвиль: 315нм  – 1-й світлофільтр, 
364нм  – 2-й, 400нм  – 3-й, 440нм  – 4-й, 490нм  – 5-й, 540нм  – 6-й, 590нм  – 7-
й, 670нм  – 8-й, 750нм  – 9-й, 870нм  – 10-й, 980нм  – 11-й світлофільтр. 

Кювети з досліджуваною речовиною, розчинником або контрольним 
розчином поміщують у кюветне відділення 5. Заміна кювет здійснюється 
поворотом ручки 6. Приймачами випромінювання є: фотоелемент Ф-26 в 
інтервалі (315 540)нм  і фотодіод ФД-7К у інтервалі (590 980)нм . 
Перемикання фотоприймачів і зміна їхньої чутливості здійснюється за 
допомогою ручки 4. У якості реєструючого приладу використовують 
мікроамперметр 1, шкала якого має 100 поділок, які відповідають значенням (у 
відсотках) коефіцієнта пропускання τ. Встановлення стрілки мікроамперметра 
на 100 поділок здійснюється ручками: 4 «Чувствительность», 3 «Установка 100 
грубо» і 2 «Точно». 

Коефіцієнт пропускання τ за допомогою колориметра КФК-2 вимірюють 
таким чином. Спочатку на шляху світла розташовують кювету з розчинником 
або контрольним розчином. Відлік коефіцієнта пропускання колориметра у 
цьому випадку встановлюють рівним 1 100n   поділкам, тобто повний світловий 
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потік 0 0Ф kI   умовно приймають за 100%. Потім на те ж саме місце 
поміщують аналогічну кювету з досліджуваним розчином. Відлік n2 за шкалою 
коефіцієнта пропускання буде відповідати потоку Ф kI  . Значить, коефіцієнт 
пропускання  , виражений у відсотках, буде дорівнювати відліку 2n  тобто 

2n  . 
Оптична густина 

0 0

lg lg lg 2 lg
100

Ф ID
Ф I





 
                 

    
.  (11) 

 
Хід виконання роботи 

 
1. Увімкніть колориметр у електричну мережу за 15 хвилин до початку 

вимірювань (кюветне відділення 5 під час прогрівання приладу повинно 
бути відкритим!) 

2. Введіть поворотом ручки 7 необхідний світлофільтр (наприклад другий). 
3. Встановіть мінімальну чутливість колориметра. Для цього ручку 

«Чувствительность» встановіть у положення «1», а ручку «Установка 100 
грубо» встановіть у крайнє ліве положення. 

4. Налийте в одну з кювет (наприклад довжиною 30,105мм ) 12% розчин 
мідного купоросу у воді, а у другу кювету з такою ж довжиною – розчинник 
(дистильовану воду). Рідини слід наливати не вище мітки на боковій стінці 
кювети. Наявність забруднень або крапель розчину на робочих (торцевих) 
поверхнях кювети приводить до одержання невірних результатів. 

5. Встановіть обидві кювети, накривши їх кришками, у кюветоутримувач і 
помістіть його у відділення 5. Кюветоутримувач встановлюють у кюветне 
відділення на столик так, щоб дві маленькі пружинки знаходились на 
передній стороні. 

6. Поворотом ручки 7 помістіть кювету з розчинником у світловий пучок. 
7. Закрийте кришку кюветного відділення (при піднятій кришці спеціальна 

шторка перед фотоприймачем перекриває світловий пучок). 
8. Ручками «Чувствительность», «Установка 100 грубо» і «Точно» встановіть 

відлік 100 за шкалою колориметра. 
9. Поворотом ручки 7 кювету з розчинником замінити на кювету з розчином, 

який досліджується. 
10. Зробіть відлік   і D за шкалою колориметра. 
11. Виміряйте коефіцієнти пропускання τ та оптичну густину D  розчинів 

мідного купоросу CuSO4 інших відомих концентрацій (8 мас.%, 10 мас.%) і 
невідомої ( xC ) концентрації у воді, поступово використовуючи наступні 
світлофільтри (третій, четвертий і так далі). Одержані результати занесіть у 
Таблицю №1. 

12. За даними таблиці №1 побудуйте графіки залежностей ( )f   і ( )D f   
для всіх використаних світлофільтрів. Визначте оптимальну довжину 0  
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світлової хвилі, де чутливість приладу є максимальною для чотирьох 
досліджуваних розчинів. 

13. Для 0  побудуйте градуювальний графік КФК-2 - залежність коефіцієнта 
пропускання   від концентрації розчинів ( )f C   для трьох розчинів, 
концентрації яких відомі. За цим графіком визначте невідому концентрацію 
розчину xC . 

14. За формулою (10) визначте коефіцієнти поглинання   для всіх розчинів 
при усіх використаних світлофільтрах. Побудуйте залежності ( )f  , 
тобто спектри поглинання розчину мідного купоросу CuSO4 у воді. 

Таблиця №1 
, нм C = 8% C = 10% C = 12% Cx, % 

 , % D , % D , % D , % D 
         
         

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Чим пояснюється послаблення світла при його проходженні крізь речовину? 
2. У чому полягає відмінність поглинання світла від розсіювання світла? 
3. Поясніть на прикладі прилада КФК-2 принцип вимірювання поглинання 

світла за фотоколометричним методом. 
4. Яку інформацію можна отримати із спектра поглинання? 
5. Поясніть принцип дії абсорбційного світлофільтра. 
6. Який фізичний зміст коефіцієнта поглинання? 
 

Л ітература :  [3-22,23,24,30] 
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