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ПЕРЕДМОВА  
 

У першій та другій частинах навчально-методичного посібника 
«Лабораторний практикум з оптики» [1,2] зібрані методичні інструкції щодо 
виконання переважної більшості експериментальних лабораторних робіт з 
оптики, які традиційно виконують студенти 2 курсу фізичного та 
радіофізичного факультетів ХНУ імені В.Н. Каразіна при проходженні занять з 
фізичного лабораторного практикуму на кафедрі експериментальної фізики.  

У третій частині навчально-методичного посібника «Лабораторний 
практикум з оптики» зібрані методичні інструкції щодо виконання 8 нових 
експериментальних лабораторних робіт з оптики, які були нещодавно 
розроблені на кафедрі експериментальної фізики. При підготовці до друку 
цього видання його укладачі, у тій чи іншій мірі, використали різні літературні 
джерела: підручники та посібники [3-14], описи лабораторних робіт, які 
містяться в [1, 2, 15, 16], джерела мережі Інтернет [17-19], а також власні 
методичні розробки. 

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

Для успішного виконання лабораторної роботи студенту необхідно 
попередньо підготуватись. Для цього він повинен уважно ознайомитись з 
методичними інструкціями щодо її виконання за даним посібником та стисло 
законспектувати їх у лабораторному журналі. Цей конспект є складовою 
частиною майбутнього звіту щодо виконання лабораторної роботи. 

У кожній з інструкцій сформульовано мету лабораторної роботи. Це дає 
можливість студенту чітко уяснити, яке з її завдань є головним, на чому, перш 
за все, потрібно акцентувати увагу при проведенні досліджень. Інструкції до 
виконання лабораторних робіт також включають основні теоретичні відомості 
стосовно явищ, які досліджується, чи теорії методу, який використовується для 
проведення оптичного експерименту. Вони містять описи, принципові схеми та 
дані про зовнішній вигляд експериментальних установок і оптичних приладів, 
про порядок проведення експериментальних досліджень і перелік тих 
конкретних завдань, які потрібно у певній послідовності здійснити для того, 
щоб успішно виконати лабораторну роботу і підготувати звіт про неї. 

При виконанні деяких лабораторних робіт студентам безпосередньо в 
лабораторії надаються кольорові спектри випромінювання досліджуваних 
джерел світла та інші довідкові матеріали. 

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

Укладачі посібника. 
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ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ ВИКОНАННІ ЛАБОРАТОРНИХ 
РОБІТ НА НАВЧАЛЬНОМУ ФІЗИЧНОМУ ПРАКТИКУМІ З ОПТИКИ 

КАФЕДРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ФІЗИКИ 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

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

 
2. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ 

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

 
3. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 
 

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

 
4. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ 

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

 
5. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ 

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

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

 
 

Питання для самоконтролю 
 

1. За яких умов студентам дозволяється виконувати лабораторну роботу на 
оптичному практикумі самостійно? 

2. Яких вимог з охорони праці та техніки безпеки треба дотримуватись при 
виконанні лабораторних робіт та після їх закінчення? 

3. Яких вимог з охорони праці та техніки безпеки треба дотримуватись при 
роботі з чинниками з підвищеною небезпекою (ртутною лампою, лазером, 
люмінесцентними та світлодіодними лампами)? 
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Лабор а торна  робо т а  №  2 6  
 

ВИЗНАЧЕННЯ ФОКУСНИХ ВІДСТАНЕЙ  
ТОНКИХ СКЛЯНИХ ЛІНЗ  І ЛІНЗИ ФРЕНЕЛЯ  

 
Мета лабораторної роботи: Ознайомлення з будовою, принципом дії тонкої 
сферичної скляної лінзи і лінзи Френеля та визначення їх фокусних відстаней. 
 

Деякі теоретичні відомості 
 

Тонка лінза. Лінза являє собою оптично прозоре тіло, яке обмежене двома 
сферичними поверхнями. Лінза називається тонкою, якщо її товщина ( відстань 
між двома вершинами сферичних поверхонь, якими вона обмежена) дуже мала 
порівняно з величинами радіусів кривизни поверхонь. Якщо показники 
заломлення речовин перед лінзою й за нею однакові, то в тонкій лінзі можна 
виявити центральну точку, при проходженні через яку промінь світла не 
заломлюється. Ця точка є оптичним центром тонкої лінзи. Лінія, проведена 
через центри сферичних поверхонь, є віссю симетрії лінзи. Вона називається її 
головною оптичною віссю. Будь-яка інша пряма, що проходить через оптичний 
центр тонкої лінзи, називається її побічною оптичною віссю.  

Лінза називається збирною, якщо падаючі промені після заломлення в лінзі 
сходяться, перетинаючись у точці – фокусі лінзи. Якщо при цьому падаючі 
промені розповсюджуються паралельно головній оптичній осі, то після 
заломлення вони сходяться в головному фокусі лінзи, який знаходиться на цій 
же осі. Відстань між головним фокусом і оптичним центром тонкої лінзи 
називається фокусною відстанню лінзи, а площина, проведена через цей фокус 
перпендикулярно головній оптичній осі, називається фокальною площиною.  

Коли пучок паралельних променів після заломлення в лінзі стає 
розбіжним, то її називають розсіювальною. Продовжуючи розбіжні промені у 
зворотному напрямку, знаходять уявний фокус тонкої лінзи. 

Якщо світна точка А (дійсне джерело світла) випромінює розбіжний пучок 
променів, що мають загальний центр, то такий пучок є гомоцентричним. 
Промені світла, які поширюються під малими кутами відносно головної 
оптичної осі лінзи, називаються параксіальними. Для параксіальних 
гомоцентричних пучків світла, що проходять через тонку лінзу, справедлива 
формула лінзи: 

F
1

f
1

d
1

 ,     (1) 

де d  відстань від предмета до лінзи; f  відстань від зображення до лінзи;  
F – фокусна відстань лінзи. З формули (1) знаходимо: 

fd
fdF




       (2) 
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У формулах (1) і (2) величини d, f, F можуть бути додатними й від’ємними. 
Вони вважаються додатними, якщо напрямлені вздовж оптичної осі в сторону 
поширення світла, і від’ємними, якщо напрямлені в протилежну сторону. Для 
збирної лінзи, фокус F має додатне значення, а для розсіювальної лінзи – 
від’ємне. f  0, якщо зображення дійсне – промені, заломлені лінзою, сходяться, 
і f  0, якщо зображення уявне – промені за лінзою розходяться. d  0, якщо 
предмет дійсний (промені, що падають на лінзу, розходяться), і d  0, якщо 
предмет уявний (промені перед лінзою сходяться). 

Величина 
F
1Ф   називається оптичною силою лінзи. Одиниця виміру 

оптичної сили лінзи – діоптрія (дптр). 1 діоптрія – це оптична сила лінзи, 
фокусна відстань якої є 1м: 1 дптр = 1/1 м = 1 м-1. Оптична сила тонкої 
двоопуклої лінзи, яка міститься в однорідній речовині з показником заломлення 
n0, дорівнює: 




















210 R
1

R
11

n
n

F
1Ф ,    (3) 

де n  показник заломлення лінзи; R1, R2  радіуси кривизни поверхонь, що 
обмежують лінзу. R1, R2 – додатні для опуклих – і від’ємні для вгнутих 
поверхонь. Оптична сила Ф  0 для збирної лінзи. Ф  0 для розсіювальної 
лінзи. У першому випадку головні фокуси є дійсними, бо в них перетинаються 
заломлені світлові промені і головна оптична вісь; у другому випадку головні 
фокуси є уявними точками перетину продовжень заломлених променів з 
оптичною віссю. 

Лінза Френеля названа по імені її винахідника, французького фізика 
Огюстена Френеля – Fresnel Augustin (1788 – 1827). У 1819 році він 
запропонував конструкцію зіставної лінзи, позбавлену всіх недоліків, властивих 
звичайній лінзі. При конструюванні лінзи О. Френель міркував, імовірно, так. 
Лінзу можна представити у вигляді сукупності призм, які заломлюють 
паралельні світлові промені, відхиляючи їх на такі кути, що після заломлення 
вони сходяться в певній точці – фокусі. Виходить так, що замість однієї великої 
суцільної лінзи можна зібрати конструкцію, яка складається із окремих призм з 
трикутним перерізом, виготовлених у вигляді тонких кілець (Рис. 1). 

  

  
    Рис. 1.      Рис. 2. 
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На Рис. 2 показані види поперечного перерізу відповідно лінзи 
Френеля(1) і звичайної збирної лінзи (2). Видно, що лінза Френеля складається 
не з суцільного шліфованого шматка скла, як звичайна збирна лінза зі 
сферичною або іншою поверхнями, а з окремих концентричних кілець 
невеликої товщини, що прилягають один до одного. В перетині вони мають 
форму призм спеціального профілю. Лінза Френеля складається з 
концентричних канавок трикутного профілю. Крок канавок порівнянний з 
висотою їхнього профілю. Таким чином, виходить, що кожна канавка є ніби 
частиною звичайної лінзи. Тобто поверхня лінзи Френеля розбивається на 
кільцеві зони, які наче «всунуті» у тіло лінзи. Розмір таких призмоподібних 
«сходів» складає близько 50 мкм і завдяки цьому товщина лінзи може бути 
дуже незначною порівняно з її діаметром. Така конструкція забезпечує малу 
товщину (а отже, і масу) лінзи Френеля. Отже можна вважати, що лінза 
Френеля – це звичайна лінза, в якої вилучене «зайве» скло (див. Рис. 1 і Рис. 2). 
Лінзи Френеля бувають кільцевими й поясними. Перші направляють світлові 
промені від точкового джерела, що міститься у фокусі лінзи, після заломлення в 
кільцях практично паралельним пучком у якому-небудь одному напрямку. 
Поясні лінзи посилають світло від джерела в усіх напрямках у певній площині. 

Використання лінзи Френеля дає можливість фокусувати потік світла, 
наприклад, у фокусувальних системах маяків. Лінзи Френеля використовують 
для колімації оптичного випромінювання у кодоскопах, лампах-спалахах, фото- 
та кіно- освітлювачах. Лінзи Френеля великого розміру використовуються як 
екрани проекційних телевізорів, а також у електроенергетиці в якості 
концентратора світлової енергії для сонячних батарей.  

Пластикова плівка у вигляді лінзи Френеля, наклеєна на заднє скло 
автомобіля, зменшує мертву (невидиму) зону за автомобілем при погляді через 
дзеркало заднього виду. Це зручно при паркуванні.  

Лінза Френеля – надтонка легка лупа – це тонкий аркуш пластику 
(оптичного акрилу), відлитий у формі лінзи Френеля, виявляється зручним 
збільшувальним пристроєм (оптичним приладом) для людей зі зниженим 
зором. Її використовують для детального розгляду дрібних об'єктів: елементів 
малюнка монет та банкнот, ювелірних виробів, марок, для читання тексту, 
написаного дрібним шрифтом. Завдяки малій товщині, така лупа може бути 
використана як закладка в книзі або ж лінійка. 

Основним недоліком лінзи Френеля є великий рівень паразитного 
засвічення (через наявність перехідних крайових ділянок між зонами ) й різного 
роду «помилкових зображень» (у порівнянні зі звичайними лінзами й 
традиційними об'єктивами). Тому при її використанні для побудови оптично 
точних зображень виникають певні ускладнення. Проте, уже є позитивний 
досвід побудови й таких оптичних систем, а саме: побудова космічних 
телескопів діаметром у десятки й сотні метрів, з використанням лінз Френеля 
на основі тонких мембран. 
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Визначення фокусної відстані лінзи за способом Бесселя 
 

Головну фокусну відстань тонкої збирної лінзи можна визначити за 
формулою (1). Однак величини d і f безпосередньо не можна визначити точно, 
оскільки в загальному випадку оптичний центр лінзи не збігається з центром 
симетрії й знайти його положення важко. Для того, щоб усунути ці труднощі 
використовують спосіб визначення фокусної відстані збирної лінзи, вперше 
запропонований німецьким астрономом Бесселем (Bessel Friedrich: 1784 – 
1846). 

Проведемо теоретичне обґрунтування способу Бесселя. Розглянемо два 
положення тонкої збирної лінзи, I і II (Рис. 3) при незмінній відстані L від 
предмета АС до екрана, при яких на екрані видно виразне зображення предмета 
– в одному випадку збільшене (К1 ), в іншому – зменшене (К2). Визначимо 
відстань S між цими положеннями лінзи. Позначаючи xd1   (див. Рис. 3), 
одержимо: xLf1  ;  

 
Рис. 3. 

 
xSd2  ; xSLf2  ; Lfdfd 2211  . Підставляючи ці дані у 

формулу (2), знайдемо дві формули для фокусної відстані F лінзи: 
 

L
xLx

fd
fdF

11

11 





  ;    (4) 

  
L

xSLxS
fd
fdF

22

22 





  .  (5) 

Прирівнюючи праві частини формул (4) і (5), одержимо: 
    xLxxSLxS    2 2L S S S x     .   (6) 

Звідси  

       
2

SLx 
  .    (7) 

Підставляючи (7) в (4), одержимо розрахункову формулу для визначення 
фокусної відстані збирної лінзи за способом Бесселя:  

L4
SLF

22 
 .      (8) 
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Згідно формули (8), мінімальна відстань L між предметом і його дійсним 
зображенням дорівнює 4F. Справді:  

  0F4LLS 2  .      (9) 
Таким чином, установивши на оптичній лаві лінзу, предмет і екран на 

відстані F4L  , можна визначити фокусну відстань F лінзи за формулою (8). 
 

Опис експериментальної установки 
 

Експериментальна лабораторна установка, що містить екран, лінзу 
Френеля, мікрооб’єктив, гелій-неоновий лазер із блоком живлення тощо 
(Рис. 4) зібрана на оптичній лаві зі шкалою відліку, уздовж якої можуть 
переміщатися рейтери з лінзами.  

 

 
 

Рис. 4. 
 

Порядок виконання роботи  
Завдання №1. Визначення фокусної відстані лінзи Френеля 

 
1. Включіть лазер. Наближаючи рейтер з лінзою Френеля до екрана, 

отримайте на екрані чітке зображення лазерного пучка (у вигляді яскравої 
світної точки) і запишіть у Таблицю №1 дані про це положення лінзи Френеля 
х01 (відстань від мікрооб’єктива до покажчика рейтера лінзи). 

2. Пересуваючи рейтер з лінзою Френеля ще ближче до екрана, знайдіть  
інше положення лінзи, при якому на екрані знову з'явиться чітке сфокусоване 
зображення лазерного пучка (у вигляді яскраво світної точки). Запишіть у 
Таблицю № 1 дані про це положення лінзи Френеля х02 (відстань від 
мікрооб’єктива до покажчика рейтера лінзи). 
Таблиця № 1. Лінза Френеля  

Положення лінзи Френеля№  
досліду 

Положення 
екрана ЛФ х01, см х02, см S, см 

L, см F, см F, см 

1 Перше       
2 Друге       
3 Третє       
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3. Виміряйте й запишіть у Таблицю №1 відстань L між мікрооб'єктивом і 
екраном. Розрахуйте й запишіть у цю ж таблицю відстань 0102 xxS   між 
двома положеннями лінзи Френеля.  

4. Установіть по черзі екран ближче до мікрооб'єктива в положення, що 
відрізняється на 5 см від попереднього, повторіть вимірювання відповідно до 
пп. 1, 2, 3. ще два рази. Отримані дані та результати розрахунків запишіть у 
Таблицю №1. 

5. За формулою (8) розрахуйте фокусну відстань F лінзи Френеля для 
кожного положення екрана і запишіть результати обчислень у Таблицю №1. 

6. Розрахуйте середнє арифметичне значення фокусної відстані F лінзи 
Френеля й визначте напівширину довірчого інтервалу F величини F. 
Запишіть остаточний результат у такому вигляді: FF  . 
Завдання №2. Визначення фокусної відстані тонкої скляної збирної лінзи 

7. Поставте на оптичну лаву, замість рейтера з лінзою Френеля, рейтер з 
тонкою скляною збирною лінзою. Проведіть вимірювання за методикою, яка 
вже використовувалась при виконанні пп. 1 – 4 першого завдання. Дані 
вимірювань і розрахунків запишіть у Таблицю № 2. 

8. За формулою (8) розрахуйте фокусну відстань F тонкої скляної збирної 
лінзи для кожного положення екрана і запишіть результати обчислень у 
Таблицю №2. 

9. Знайдіть середнє арифметичне значення фокусної відстані F тонкої 
збирної скляної лінзи й визначте напівширину довірчого інтервалу F 
величини F. Запишіть остаточний результат у вигляді: FF  . 
Таблиця № 2. Збирна лінза зі скла 

Положення скляної лінзи №  
досліду 

Положення 
екрана ЗЛС х01, см х02, см S, см 

L, см F, см  F, см 

1 Перше       
2 Друге       
3 Третє       

 

Питання для самоконтролю 
1. Яка лінза називається тонкою? Запишіть формулу тонкої лінзи й поясніть 

фізичний зміст величин, які в неї входять.  
2. Дайте визначення оптичного центра, головного фокуса, фокусної відстані, 

оптичної сили тонкої лінзи.  
3. Яку лінзу називають лінзою Френеля? Чому її називають зіставною? 
4. Виведіть розрахункову формулу, що використовується для визначення 

фокусної відстані тонкої лінзи за способом Бесселя. 
5. Які величини вимірюють при визначенні фокусної відстані за способом 

Бесселя? 
6. Наведіть приклади використання тонкої збирної лінзи та лінзи Френеля. 
Література:[2-14,17] 
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Лабора торна  робо т а  №  2 7  
 

ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕКТРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК  
КОМПАКТНОЇ ЛЮМІНЕСЦЕНТНОЇ ЛАМПИ 

 З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИЗМОВОГО МОНОХРОМАТОРА УМ-2 
 

Мета лабораторної роботи: ознайомлення з будовою, принципом дії, 
спектральними характеристиками ртутної та люмінесцентної ламп; побудова 
градуювального графіка універсального призмового монохроматора УМ-2 та 
визначення спектральних характеристик компактної люмінесцентної лампи. 

 
Основні теоретичні відомості 

 
Ртутна газорозрядна лампа. Ртутна газорозрядна лампа – це електричне 

джерело світла, в якому для генерації оптичного випромінювання 
використовується газовий розряд у парах ртуті. Залежно від тиску наповнення, 
розрізняють ртутні лампи: низького тиску, в яких парціальний тиск пари ртуті в 
сталому режимі становить 100 Па; високого тиску, в яких ця величина 
становить близько 100 кПа; надвисокого тиску, для яких парціальний тиск пари 
ртуті становить 1 МПа і більше. Для виправлення кольоровості світлового 
потоку, спрямованого на поліпшення передачі кольору, у ртутних лампах 
використовується випромінювання люмінофору, нанесеного на внутрішню 
поверхню колби. Загальний вигляд ртутної лампи низького тиску наведено на 
Рис. 1, а ртутної лампи високого тиску – на Рис. 2 а. 

Чотирьохелектродна дугова ртутна люмінесцентна (ДРЛ) лампа низького 
тиску (Рис.1) складається із зовнішньої скляної колби 1 та різьбового цоколя 2. 
На ніжці лампи змонтовано, встановлений на геометричній осі зовнішньої 
колби кварцовий пальник – розрядну трубку 3, наповнену аргоном з добавкою 
ртуті. Ці лампи мають основні електроди 4 і розташовані поруч із ними 
допоміжні (запалюючі) електроди 5. Кожний запалюючий електрод з’єднаний з 
основним електродом через додатковий резистор 6. Допоміжні електроди 
полегшують запалювання лампи і роблять її роботу в період пуску більш 
стабільною. 

 

 
Рис. 1. Рис. 2а. Рис. 2б. 
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Дугові ртутно-кварцові кульові лампи (ДРШ). Лампи ДРШ – це дугові 
ртутні лампи надвисокого тиску з природним охолодженням. Вони є 
потужними, концентрованими джерелами випромінювання у видимій і 
ультрафіолетовій частинах спектра. Лампи призначаються для використання в 
оптичних приладах і для проведення лабораторних досліджень. Схему і 
зовнішній вигляд лампи ДРШ наведено на Рис. 2 б.  

Лампи ДРШ виготовляють у вигляді кульової колби (Рис.2 б) із 
кварцового скла, у яку герметично впаяні два діаметрально протилежні 
електроди (1,2), які розташовані на відстані 3,9 - 4,5 мм один від одного. Для 
полегшення запалювання лампи в її колбу збоку впаяно електрод підпалу (3). 
Лампа наповнена певною кількістю ртуті й аргону, яка строго дозується. 
Дуговий розряд відбувається в парах ртуті, що приводить до генерації світла 
високої яскравості. Протягом 10-15 хвилин після включення лампи ДРШ, її 
електричні параметри змінюються (нестабільний режим), а потім залишаються 
постійними (сталий режим) при незмінній напрузі в мережі живлення.  

Принцип дії ртутної (РТ) газорозрядної лампи. Пальник РТ лампи 
виготовлений з тугоплавкого, хімічно стійкого прозорого матеріалу 
(кварцового скла або спеціальної кераміки). Він наповнений строго дозованими 
порціями суміші інертних газів. Крім неї у пальнику є металева ртуть. У 
холодній лампі вона має вигляд компактної кульки, або ж міститься у вигляді 
нальоту на стінках колби й (або) на електродах. Світним тілом лампи є стовп 
дугового електричного розряду.  

Процес запалювання лампи із запалюючими електродами здійснюється в 
такий спосіб. При подаванні на лампу напруги живлення між основним і 
запалюючим електродом виникає тліючий розряд. Його виникненню сприяє 
мала відстань між основним і запалюючим електродом, яка істотно менша за 
відстань між основними електродами. Через це зниженою є і напруга пробою 
цього проміжку. Виникнення в порожнині РТ лампи досить великої кількості 
носіїв заряду (вільних електронів і позитивних іонів) сприяє електричному 
пробою між основними електродами й запалюванню між ними тліючого 
розряду, який практично миттєво переходить у дуговий. Стабілізація 
електричних і світлових параметрів лампи відбувається через 10 - 15 хвилин 
після її включення. Протягом цього часу струм лампи істотно перевершує 
номінальний і обмежується тільки електричним опором пускорегулювального 
пристрою. Тривалість пускового режиму залежить від температури 
навколишнього середовища – чим воно холодніше, тим довше буде 
розпалюватися лампа. 

Електричний розряд у пальнику ртутної дугової лампи створює видиме 
випромінювання блакитного або фіолетового, а не білого, як прийнято вважати, 
кольору, та потужне ультрафіолетове випромінювання. Останнє збуджує 
світіння люмінофору, який нанесено на внутрішню стінку колби лампи. 
Червоне світіння люмінофору, змішуючись із біло-зеленим випромінюванням 
пальника, дає яскраве світло, наближене за кольором до білого. 

При горінні лампа сильно нагрівається. Це вимагає використання у 
світлових приладах з дуговими ртутними лампами термостійких дротів, висуває 



 17

серйозні вимоги до якості електричних контактів патронів. Оскільки тиск у 
пальнику гарячої лампи істотно зростає, збільшується й напруга її пробою. 
Величина напруги мережі живлення виявляється недостатньою для 
запалювання гарячої лампи. Тому перед повторним запалюванням лампа 
повинна охолонути. Цей ефект є істотним недоліком дугової ртутної лампи 
високого тиску, оскільки навіть досить короткочасна перерва електроживлення 
приводить до її загасання, а проведенню повторного запалювання лампи 
передує тривала пауза, тривалість якої визначається часом, потрібним на її 
охолодження.  

Використання. Ртутні лампи використовують для загального освітлення 
вулиць, цехів промислових підприємств та інших об’єктів у тому випадку, коли 
нема високих вимог щодо якості передачі кольору, а також для освітлення 
приміщень, у яких немає постійного перебування людей. 

Екологічні аспекти використання ртутних ламп. Ртутні лампи є 
потужними джерелами теплового випромінювання та низки електромагнітних 
випромінювань у видимій і ультрафіолетовій частинах спектру, які є 
небезпечними для живих істот, оскільки вони спричинюють опіки, надлишкову 
кількість озону в повітрі тощо. 

У колбі ртутної лампи знаходиться ртуть, що становить небезпеку при 
ушкодженні такої лампи в побуті. У випадку її руйнування, необхідно: 
акуратно зібрати ртуть гумовою грушею, попередньо локалізувавши крапельки 
ртуті невеликими свіжо нарізаними свинцевими стружками; підібрати осколки 
колби; обробити місце, де розбилася ртутна лампа, розчином марганцівки (0,2% 
марганцевокислого калію) і провітрити приміщення. 

Люмінесцентна лампа – це газорозрядне джерело світла, у якому 
видиме світло випромінюється в основному люмінофором, що у свою чергу 
світиться під впливом ультрафіолетового випромінювання розряду; сам розряд 
теж випромінює видиме світло, але в значно меншому ступені. Світлова віддача 
люмінесцентної лампи в кілька разів більше, ніж у ламп розжарення 
аналогічної потужності. Термін служби люмінесцентних ламп може в 10 разів 
перевищувати термін служби ламп розжарювання за умови забезпечення 
достатньої якості електроживлення баласту лампи та дотримання обмежень 
щодо числа вмикань і вимикань. Загальний вигляд люмінесцентної лампи 
наведено на Рис. 3, а її спектр представлено на Рис. 4. 
 

Рис. 3. Рис. 4. 
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Люмінесцентна лампа, на відміну від лампи розжарювання, не може бути 
включена безпосередньо в електричну мережу. Для запалювання дуги в 
люмінесцентній лампі необхідний попередній прогрів електродів та імпульс 
високої напруги. Після запалювання лампи струм у ній значно зростає. Якщо 
його не обмежити, то лампа вийде з ладу. 

Для вирішення цих проблем застосовують спеціальні пристрої, які 
називають баластами. Електромагнітний баласт – це електромагнітний дросель, 
що підключається послідовно з лампою. Паралельно лампі підключається 
стартер, який складається з неонової лампи з біметалічними електродами і 
електричного конденсатора. Дросель формує за рахунок самоіндукції імпульс, 
що запускає, а також обмежує струм через лампу. Перевагою 
електромагнітного баласту є простота конструкції й низька вартість. Серед 
недоліків такої схеми включення люмінесцентної лампи, перш за все, 
виділяють такі: довготривалий запуск, який становить 1-3 секунди залежно від 
терміну використання лампи; лампа світить на повну яскравість тільки через 
10-15 хвилин після вмикання. 

Компактна люмінісцентна ла́мпа (КЛЛ) – це люмінесцентна лампа, 
колба якої має вигнуту компактну форму (Рис. 5), що дає можливість 
розмістити лампу в світильнику малого розміру. Такі лампи нерідко мають 
вбудований електронний дросель. Компактні люмінесцентні лампи розроблені 
для застосування в конкретних специфічних типах світильників, або ж для 
заміни ламп розжарювання у звичайних світильниках. Часто компактні 
люмінесцентні лампи називають енергозберігаючими лампами, що не зовсім 
точно, оскільки існують енергозберігаючі лампи й на інших фізичних 
принципах, наприклад світлодіодні або люмінесцентні лампи лінійного типу зі 
зниженим вмістом ртуті й меншим діаметром трубки (Рис. 6).  

 

  
Рис. 5. Рис. 6. 

 
Переваги КЛЛ. Висока світловіддача (світловий коефіцієнт корисної 

дії): при однаковій потужності, споживаної з електричної мережі, світловий 
потік КЛЛ у 4-6 разів вище, ніж у лампи розжарювання, що дає економію 
електроенергії на 75 - 85 %. На відміну від лампи розжарювання, КЛЛ не є 
точковим джерелом світла, оскільки вона випромінює світло всією поверхнею 
колби. КЛЛ у порівнянні з лампою розжарювання має більш тривалий термін 
служби в безперервному циклі експлуатації (без частого вмикання/вимикання). 
Існує можливість створення КЛЛ із різними значеннями колірної температури, 
а також з різними кольорами свічення і навіть ламп, що випромінюють м’який 
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ультрафіолет з високим коефіцієнтом корисної дії. Нагрівання корпуса й колби 
у ККЛ значно нижче, ніж у лампи розжарювання. 

Спектр КЛЛ. Спектр КЛЛ (див. Рис. 11) складається з вузьких 
різноколірних спектральних ліній, що належать ртуті, окремих вузьких 
спектральних ліній та різноколірних смуг спектральних ліній, що випромінює 
люмінофор, яким покриті стінки колби компактної люмінесцентної лампи.  

Оскільки КЛЛ не є температурним джерелом світла, а лише імітує його, 
то невірний підбір суміші люмінофорів може зробити її спектр неприємним для 
ока. В міру нерівномірного старіння компонентів суміші спектр лампи 
розбалансовується з часом. У спектрі КЛЛ, як і будь-якої ртутної 
люмінесцентної лампи, є частка короткохвильового ультрафіолетового 
випромінювання, що збільшується в міру старіння люмінофору. Ультрафіолет у 
великих дозах канцерогенний і викликає деградацію полімерних деталей, що 
оточують лампу. 

Екологічні аспекти. У колбі КЛЛ міститься вільна ртуть, що становить 
небезпеку для людини у разі ушкодженні такої лампи в побуті. У випадку 
руйнування лампи, необхідно: акуратно зібрати ртуть гумовою грушею, 
попередньо локалізувавши крапельки ртуті невеликими свіжо нарізаними 
свинцевими стружками; підібрати осколки колби; обробити місце, де розбилася 
лампа розчином марганцівки (0,2% марганцевокислого калію) і провітрити 
приміщення. 
 

Універсальний призмовий монохроматор УМ - 2 
 

Спектри різних джерел світла (ртутної лампи та КЛЛ) у лабораторній 
роботі досліджуються з використанням точного спектрального приладу – 
універсального призмового монохроматора УМ - 2, який просторово розділяє 
хвилі різних довжин хвиль. 

 

 
 

Рис. 7. 
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Ознайомимось з будовою цього приладу. Вхідна труба 1 універсального 
монохроматора УМ - 2 (Рис. 7) містить коліматор 2, що складається з щілини і 
об’єктива. Щілина розташована в фокальній площині лінзи, яка знаходиться 
всередині корпуса коліматора. Ширина розкриття вхідної щілини регулюється 
обертанням барабанчика мікрометричного гвинта 3. Оптимальна ширина 
щілини в монохроматорі, який використовується в лабораторній роботі, вже 
виставлена. 

Студентам заборонено крутити мікрометричний гвинт 3 без дозволу 
викладача чи інженера практикуму. 

Оскільки фокусна відстань об’єктива для кожної хвилі змінюється, то 
передбачена можливість фокусування зображення спектральних ліній в 
об’єктиві. Переміщення об’єктива здійснюється обертанням маховичка 4. 
Положення об’єктива коліматора визначається за міліметровою і допоміжною 
шкалами у вікні (Рис. 8). 

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, на якій є написи «Откр», «Закр». 

Під кожухом 5 (див. Рис. 7) встановлена призма на столику, який 
обертається за допомогою мікрометричного гвинта поворотного механізму. На 
барабані довжин хвиль поворотного механізму 6 (див. Рис. 7) нанесені відносні 
поділки – градуси повороту барабана упродовж спіральної канавки 7. Шкала 
барабана освітлюється лампочкою, увімкнення якої здійснюють тумблером 8. 
Елементи керування барабана монохроматора показані на Рис. 8. Відлік 
градусів знімають проти індексу ноніуса, який ковзає по спіральній канавці. 

 

 
Рис. 8. Рис. 9. 

 
Вихідна (зорова) труба 10 з щілиною збирає промені світла, які пройшли 

через призму монохроматора. В окуляр 9 зорової труби можна розглядати 
щілину, ширина розкриття якої регулюється обертанням барабанчика 11. 

У фокальній площині окуляра зорової труби є вказівник (Рис. 9), який 
освітлюється лампочкою через змінні світлофільтри.  

Для регулювання освітлення вказівника на приладі (ліворуч від тумблера 
8, рис. 7) встановлено реостат з тумблером. Спектральна лінія, підведена до 
вказівника, повинна попадати у щілину вихідного коліматора, встановленого 
замість зорової труби. 
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Для градуювання монохроматора використовується світло ртутної лампи 
12 (Рис.7) та неонової лампи, робота яких забезпечується пультом живлення. 
Компактні люмінесцентні лампи, що досліджуються у лабораторній роботі, 
живляться від мережі змінного струму напругою 220 В.  

 
Завдання №1. Градуювання монохроматора УМ - 2 

 
Градуювання монохроматора УМ-2 здійснюють за лініями спектра неону 

і пари ртуті, використовуючи для цього світло неонової та ртутної ламп. 
Загальний вигляд стандартного призматичного спектра пари ртуті, який 

спостерігається в окулярі монохроматора УМ - 2, представлено на Рис. 10. 

 
Рис. 10. 

 
Таблиця №1 містить заводські довідкові дані щодо відповідності відліків 

за шкалами коліматора та градуювального барабана монохроматора УМ - 2 
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 у трубі коліматора 
поставити шторку за допомогою ручки у положення «Откр». Тумблерами, 
розташованими на корпусі пристрою живлення, увімкніть ртутну лампу. 
Тумблером 8 увімкніть підсвічування вказівника, розташованого в окулярі.  
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Орієнтуючись на дані, наведені у Таблиці №1, виставте на шкалі барабана 
6 (Рис. 7) поділку, яка приблизно відповідає довжинам хвиль фіолетової 
ділянки спектра пари ртуті. Через окуляр здійсніть попереднє спостереження 
спектральних ліній. Обертанням маховичка 11 здійсніть фокусування 
спектральних ліній. Спостерігаючи в окуляр мікроскопа вихідну щілину 
монохроматора, треба вивести на неї обертанням барабана 6 початок фіолетової 
частини спектра. Обертаючи градуювальний барабан 6, здійсніть попереднє 
спостереження видимого спектра випромінювання пари ртуті, рухаючись за 
шкалою довжин хвиль від фіолетової до червоної частини. Зіставте цей спектр 
зі стандартним спектром пари ртуті (Рис. 10). 

 
Порядок виконання вимірювань та обробки їх результатів 

 
2. Порядок проведення вимірювань для отримання даних, які необхідні 

для побудови градуювальної кривої монохроматора є таким.  
Обертаючи барабан 6 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 
кольорового спектра (Рис. 10), який видається студентам у лабораторії у 
збільшеному форматі. 

Аналогічні вимірювання треба провести для всіх інших ліній спектра 
пари ртуті, які дослідник бачить в окулярі і, перш за все, для усіх тих 
інтенсивних спектральних ліній, довжини хвиль яких відмічені на 
стандартному спектрі (див. Рис. 10).  

Нумерування ліній здійснюють у напрямку зростання 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 
паралакса 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 
паралакса 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 
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лінією. Відхилення послідовно здійснених відліків не повинні перевищувати 
0,5  поділки барабана. При нечіткій видимості спектральних ліній у фіолетовій і 
червоній частинах спектра треба здійснити фокусування об’єктива 
юстувальним гвинтом коліматора – маховиком 4 (Рис.8).  

Дані, отримані у ході вимірювань, занесіть у Таблицю № 2. 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 № 2 залишають не заповненою.  

Побудуйте градуювальну криву монохроматора УМ - 2: ( )барN f  , 
скориставшись для цього даними, одержаними при досліджені спектрів ртутної 
лампи (таблиця №2). За відповідними значеннями відліків за шкалою 
градуювального барабана барN  та градуювальною кривою монохроматора 

( )барN f  , визначте довжини хвиль невідомих спектральних ліній ртуті і 
занесіть їх відповідно у Таблицю №2, відзначивши у стовпці «Спосіб 
визначення», що вони визначені за градуювальним графіком монохроматора 
графічним способом (Гр). 
Таблиця № 2. Спектр ртутної лампи 
№ 
лінії 

Колір 
лінії 

Інтенсивність
лінії 

 

Спосіб 
визначення 

Відлік довжин хвиль за 
шкалою барабана, Nбар 

 

Довжина 
хвилі 
, нм  

      
 

Завдання № 2. Дослідження спектрів компактних люмінесцентних ламп 
          1. З використанням монохроматора УМ - 2 проведіть спостереження 
загального вигляду спектрів досліджуваних компактних люмінесцентних ламп 
(КЛЛ) та порівняйте їх з типовим спектром КЛЛ, який представлено на Рис. 11.  

 
Рис. 11. 

 
          За методикою, що наведена вище (див. п. 2, завдання № 1), проведіть з 
використанням монохроматора УМ - 2 дослідження спектрів компактних 
люмінесцентних ламп теплого (Т = 2700К) та нейтрального (Т = 4100К) 
кольорів світла. Дані вимірювань запишіть у Таблицю № 3. 

2. Скориставшись градуювальною кривою монохроматора (за 
відповідними значеннями відліків за шкалою градуювального барабана барN ) та 
за типовим спектром КЛЛ (Рис. 11), визначте довжини хвиль вузьких 
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спектральних ліній, що присутні в досліджуваному спектрі КЛЛ, які є 
спектральними лініями ртуті та люмінофору, що покриває стінки колби 
люмінесцентної лампи і запишіть їх відповідно у Таблицю №3, відзначивши у 
стовпці «Спосіб визначення», що вони визначені за типовим спектром КЛЛ (С) 
чи за градуювальним графіком монохроматора графічним способом (Гр).  

 
Таблиця № 3. Спектри КЛЛ теплого та нейтрального кольорів світла 
№ 
лінії 

Лінія спектра 
ртуті (Hg) чи 
люмінофору 

(Л) 

Спосіб 
визначення

Колір лінії, її 
інтенсивність

 

Відлік довжин 
хвиль за 
шкалою 

барабана, Nбар 

Довжина 
хвилі 
, нм 

      
 

3. Побудуйте графіки ( )барN f   для КЛЛ теплого і для нейтрального 
кольорів світла за даними про відліки за шкалою барабана та про довжини 
хвиль спектральних ліній ртуті і люмінофору. Позначте на вертикальній осі цих 
графіків значення поділок шкали барабана, які відповідають синьо-зеленій 
смузі спектральних ліній, утворених випромінюванням люмінофору, яка 
знаходиться справа (див. рис.11) від темно-зеленої лінії спектра ртуті з 
довжиною хвилі 491,6 нм. Проведіть через них горизонтальні прямі лінії до 
перетину їх з графіком, опустіть з точок перетину перпендикуляри на 
горизонтальну вісь довжин хвиль та визначте значення довжин хвиль, які 
обмежують синьо-зелену смугу спектра випромінювання люмінофору. 

4. Порівняйте спектри випромінювання компактних люмінесцентних 
ламп теплого та нейтрального (холодного) кольорів світла та зробіть висновки. 

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Який принцип генерації оптичного випромінювання використовується у 

ртутних газорозрядних лампах ? 
2. Поясніть, як відбуваються процеси запалювання (пусковий режим) та 

горіння (сталий режим) ртутної газорозрядної лампи. 
3. Який вигляд має спектр випромінювання ртутної газорозрядної лампи ? 
4. Чому перед повторним запалюванням ртутна газорозрядна лампа повинна 

охолонути ? 
5. Яким чином здійснюється градуювання призмового монохроматора? 
6. За рахунок чого відбувається випромінювання видимого світла в 

люмінесцентних лампах ? 
7. Порівняйте спектри випромінювання ртутної газорозрядної лампи і 

компактних люмінесцентних ламп теплого та нейтрального (холодного) 
кольорів світла. 

8. Назвіть основні переваги і недоліки використання досліджуваних ламп на 
відміну від ламп розжарювання. 
Література:[2,17] 
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Лабор а т орн а  робо т а  №  2 8  
 

ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕКТРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НЕОНОВОЇ ЛАМПИ 
З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИЗМОВОГО МОНОХРОМАТОРА УМ - 2 

 
Мета лабораторної роботи: Побудова градуювального графіка 

призмового монохроматора УМ - 2 та визначення спектральних характеристик 
неонової лампи. 

 
Основні теоретичні відомості 

 
Оптичні спектри. Оптичні спектри поділяють на спектри випромінювання 

і спектри поглинання. Спектри випромінювання світла отримують при 
розкладанні випромінених речовиною електромагнітних хвиль за довжинами 
хвиль. Спектри поглинання спостерігаються при проходженні світла через 
речовину з подальшим розкладанням за довжинами хвиль. У цій лабораторній 
роботі таке розкладання здійснюється призмовим спектральним приладом 
(монохроматором), принцип дії якого ґрунтується на явищі дисперсії світла. 

Дисперсією електромагнітних хвиль називається залежність швидкості 
поширення хвилі від частоти або довжини хвилі. Оскільки абсолютний 
показник заломлення світла визначається відношенням швидкості світла у 
вакуумі до швидкості світла в середовищі, то він також залежить від довжини 
хвилі світла. Із збільшенням довжини хвилі показник заломлення зменшується. 
При пропусканні білого світла через призму світло різних довжин хвиль 
відхиляється на різні кути, утворюючи спектральну картину. 

За зовнішним виглядом спектри поділяють на лінійчаті, смугасті й 
суцільні. Лінійчаті спектри спостерігають у розжарених газах малої густини. 
Вони складаються з окремих кольорових спектральних ліній на темному фоні,  
які відповідають окремим значенням довжин хвиль.  

Смугасті спектри складаються з окремих широких смуг або груп ліній, 
кожна з яких охоплює деякий інтервал значень довжин хвиль. Ці спектри 
випромінюють іонізовані гази. 

Суцільні спектри складаються з широкого діапазону довжин хвиль. Вони 
мають вигляд неперервних кольорових смуг, у яких є усі відтінки видимого 
світла – від червоного до фіолетового. Ці спектри спостерігаються у 
розжарених твердих тіл і рідин, а також в газах з дуже значною густиною.  

Лінійчаті та суцільні спектри випромінювання можна спостерігати, 
досліджуючи за спеціальною методикою пучки світла, які випромінюють 
різноманітні сучасні джерела світла: лампи розжарювання, ртутні, неонові, 
люмінесцентні та світлодіодні лампи. 

Дугова ртутно-кварцова кульова лампа (ДРШ). Для градуювання 
універсального монохроматора УМ - 2 використовується дугова ртутна лампа 
надвисокого тиску з природним охолодженням ДРШ, яка є електричним 
потужним, концентрованим джерелом випромінювання у видимій і 
ультрафіолетовій частинах спектра. У ній для генерації оптичного 
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випромінювання використовується газовий розряд у парах ртуті. Лампи ДРШ 
призначаються для використання в оптичних приладах і для лабораторних 
досліджень. Їх виготовляють у вигляді кульової колби із кварцового скла, у яку 
на відстані, що становить 3,9-4,5мм, герметично впаяні два діаметрально 
протилежні електроди (див. Рис.1). Для полегшення запалювання лампи ДРШ 
збоку в колбу впаяно ще один додатковий електрод підпалу (3). Лампа 
наповнена строго дозованою кількістю ртуті й аргону. Дуговий розряд 
відбувається в парах ртуті, генеруючи високу яскравість.  

Упродовж перших 10-15 хвилин після включення лампи ДРШ, її 
електричні параметри змінюються (несталий режим), а потім залишаються 
постійними (сталий режим) при незмінній електричній напрузі в мережі 
живлення.  

 
Рис. 1. Схема будови та зовнішній вигляд лампи ДРШ. 

 
Принцип дії ртутної газорозрядної лампи ДРШ. Пальник лампи ДРШ 

виготовлений з тугоплавкого, хімічно стійкого прозорого матеріалу – 
кварцового скла. Він наповнений строго дозованими порціями суміші інертних 
газів. Крім інертних газів у пальнику лампи ДРШ є металева ртуть У холодній 
лампі вона має вигляд компактної кульки, або ж міститься у вигляді нальоту на 
стінках колби й (або) на електродах. Світним тілом лампи є стовп дугового 
електричного розряду.  

Процес запалювання лампи ДРШ із запалюючими електродами 
здійснюється в такий спосіб. При подаванні на лампу напруги живлення між 
основним і запалюючим електродом виникає тліючий розряд. Його 
виникненню сприяє мала відстань між основним і запалюючим електродом, яка 
істотно менша за відстань між основними електродами. Через це зниженою є і 
напруга пробою цього проміжку. Виникнення в порожнині лампи ДРШ досить 
великої кількості носіїв заряду (вільних електронів і позитивних іонів) сприяє 
електричному пробою між основними електродами й запалюванню між ними 
тліючого розряду, який практично миттєво переходить у дуговий. Стабілізація 
електричних і світлових параметрів лампи відбувається через 10-15 хвилин 
після її включення. Протягом цього часу струм лампи ДРШ істотно перевершує 
номінальний і обмежується тільки електричним опором пускорегулювального 
пристрою. Тривалість пускового режиму залежить від температури 
навколишнього середовища – чим воно холодніше, тим довше буде 
розпалюватись лампа. 
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Електричний розряд у пальнику лампи ДРШ створює видиме 
випромінювання блакитного або фіолетового, а не білого, як прийнято вважати, 
кольору, та потужне ультрафіолетове випромінювання. Останнє збуджує 
світіння люмінофору, який нанесено на внутрішню стінку колби лампи. 
Червоне світіння люмінофору, змішуючись із біло-зеленим випромінюванням 
пальника, дає яскраве світло, наближене за кольором до білого. 

При горінні лампа ДРШ сильно нагрівається. Це вимагає використання у 
світлових приладах з дуговими ртутними лампами термостійких дротів, висуває 
серйозні вимоги до якості електричних контактів патронів, в які закріплюють 
лампу. Оскільки тиск у пальнику гарячої лампи ДРШ істотно зростає, то 
збільшується й напруга пробою. Величина напруги мережі живлення 
виявляється недостатньою для запалювання гарячої лампи. Тому перед 
повторним запалюванням лампа повинна охолонути. Цей ефект є істотним 
недоліком лампи ДРШ, оскільки навіть досить короткочасна перерва 
електроживлення приводить до її загасання, а проведенню повторного 
запалювання лампи передує тривала пауза, тривалість якої визначається часом, 
потрібним на її охолодження.  

Екологічні аспекти використання ртутних ламп. Ртутні лампи є 
потужними джерелами теплового випромінювання й електромагнітних 
випромінювань у видимій і ультрафіолетовій частинах спектра, які є 
небезпечними для живих істот (опіки, надлишкова кількість озону в повітрі 
тощо). У колбі ртутної лампи знаходиться вільна ртуть, що становить небезпеку 
при ушкодженні такої лампи в побуті.  

 

 
Рис. 2. Рис. 3. Рис. 4. 

 
У випадку руйнування лампи необхідно: акуратно зібрати ртуть гумовою 
грушею, попередньо локалізувавши крапельки ртуті невеликими свіжо 
нарізаними свинцевими стружками; підібрати осколки колби; обробити місце, 
де розбилася лампа розчином марганцівки (0,2% марганцево - кислого калію) і 
провітрити приміщення. 

Неонова лампа. Ця лампа використовується у різних електронних та 
оптичних приладах. Її зовнішній виглід показано на Рис. 2. На Рис. 3 наведена 
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схема лампи МН-3 і дані щодо її габаритних розмірів (у мм). Лампа МН-3 
складається з скляного балона 1, з якого викачане повітря. В балон під 
невеликим тиском введено інертний газ неон. На скляній ніжці 2 змонтовано 
два ізольованих один від одного електроди – диск 4 і півкільце 3. Від обох 
електродів виводи підпаяні до цоколя 5 лампи. Потенціал запалювання лампи 
МН-3 складає 48 – 50 В. 

Колір світіння неонової лампи (Рис. 4) – оранжево-червоний. 
Випромінювання неонової лампи мало інерційне. Воно допускає модуляцію 
яскравості з частотою до 20 кГц. Неонові лампи підключають до джерела 
живлення через додатковий резистор так, щоб струм через лампу був не більше 
1 міліампера (типове значення для мініатюрних ламп). Зниження ж сили струму 
до 0,1-0,2 мА значно продовжує термін служби неонової лампи. У деяких 
неонових ламп резистор вмонтований у цоколь лампи. Використання лампи без 
резистора є надзвичайно небезпечним, оскільки це може привести до 
переростання розряду в дуговий, що супроводжується зростанням струму через 
неї до значення, обмеженого лише внутрішнім опором джерела живлення й 
електричних проводів, і, як наслідок, коротким замиканням і (або) розривом 
балона лампи.  

Напруга запалювання неонової лампи зазвичай не більше 100 В, напруга 
її загасання становить 40-65 В. Термін служби неонової лампи складає 80 000 
годин. Він обмежений у зв’язку з тим, що в процесі експлуатації лампи 
відбувається поглинанням газу склом колби лампи і її потемніння. 

 
Універсальний призмовий монохроматор УМ - 2 

 
Спектр неонової лампи у лабораторній роботі досліджують з 

використанням точного спектрального приладу – універсального призмового 
монохроматора УМ - 2, який просторово розділяє хвилі різних довжин хвиль. 

 

 
 

Рис. 5. 
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Ознайомимось з будовою цього приладу. Вхідна труба 1 монохроматора  
(Рис. 5) містить коліматор 2, що складається з щілини і об’єктива. Щілина 
розташована в фокальній площині лінзи, яка знаходиться всередині корпуса 
коліматора. Ширина розкриття вхідної щілини регулюється обертанням 
барабанчика мікрометричного гвинта 3. Оптимальна ширина щілини в 
монохроматорі, який використовується в лабораторній роботі, вже виставлена. 

Студентам заборонено крутити мікрометричний гвинт 3 без дозволу 
викладача чи інженера практикуму. 

Оскільки фокусна відстань об’єктива для кожної хвилі змінюється, то 
передбачена можливість фокусування зображення спектральних ліній в 
об’єктиві. Переміщення об’єктива здійснюється обертанням маховичка 4. 
Положення об’єктива коліматора визначається за міліметровою шкалою і 
допоміжною шкалами у вікні (Рис. 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, на якій є написи «Откр», «Закр». 

Під кожухом 5 (див. Рис. 5) встановлена призма на столику, який 
обертається за допомогою мікрометричного гвинта поворотного механізму. На 
барабані довжин хвиль поворотного механізму 6 нанесені відносні поділки – 
градуси повороту барабана упродовж спіральної канавки 7 (див. Рис. 5). Шкала 
барабана освітлюється лампочкою, увімкнення якої здійснюють тумблером 8. 
Елементи керування барабана монохроматора показані також на Рис. 6. Відлік 
градусів знімають проти індексу ноніуса, який ковзає по спіральній канавці. 

 

 
Рис. 6. Рис. 7. 

 
Вихідна (зорова) труба 10 з щілиною збирає промені світла, які пройшли 

через призму монохроматора. В окуляр 9 зорової труби можна розглядати 
щілину, ширина розкриття якої регулюється обертанням барабанчика 11. 

У фокальній площині окуляра зорової труби є вказівник (Рис. 7), який 
освітлюється лампочкою через змінні світлофільтри.  

Для регулювання освітлення вказівника на приладі (ліворуч від тумблера 
8, Рис. 5) встановлено реостат з тумблером. Спектральна лінія, підведена до 
вказівника, повинна попадати у щілину вихідного коліматора, встановленого 
замість зорової труби. 
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Для градуювання монохроматора використовується світло ртутної лампи, 
робота якої забезпечується пультом живлення. Неонова лампа, що 
досліджуються у лабораторній роботі, живиться від мережі змінного струму 
напругою 220 В.  

 
Завдання №1. Градуювання монохроматора УМ - 2 

 
Градуювання монохроматора здійснюють за лініями спектра пари ртуті, 

використовуючи для цього світло ртутної ламп.Загальний вигляд стандартного 
призматичного спектра пари ртуті, який спостерігається в окулярі 
універсального монохроматора УМ - 2, представлено на рис. 8. 

 
Рис. 8. 

 
Таблиця №1 містить заводські довідкові дані щодо відповідності відліків 

за шкалами коліматора та градуювального барабана монохроматора УМ - 2 
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 

 
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 у трубі коліматора за допомогою ручки у положення «Откр». 
Тумблерами, розташованими на корпусі пристрою живлення, увімкніть ртутну 
лампу. Тумблером 8 увімкніть підсвічування вказівника, розташованого в 
окулярі.  
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Орієнтуючись на дані, наведені у Таблиці №1, виставте на шкалі барабана 
6 (рис.5) поділку, яка приблизно відповідає довжинам хвиль фіолетової ділянки 
спектра пари ртуті. Через окуляр здійсніть попереднє спостереження 
спектральних ліній, а обертанням маховичка 11 здійсніть їх фокусування.  

Спостерігаючи в окуляр мікроскопа вихідну щілину монохроматора, 
треба вивести на неї обертанням барабана 6 початок фіолетової частини 
спектра. Обертаючи градуювальний барабан 6 (Рис.5), здійсніть попереднє 
спостереження видимого спектра випромінювання пари ртуті, рухаючись за 
шкалою довжин хвиль від фіолетової до червоної частини. Зіставте цей спектр 
зі стандартним спектром пари ртуті (Рис. 8). 

 
Порядок виконання вимірювань та обробки їх результатів 

 
Порядок проведення вимірювань для отримання даних, які необхідні для 

побудови градуювальної кривої монохроматора є таким.  
Обертаючи барабан 6 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 
кольорового спектра (Рис. 8), який видається студентам у лабораторії у 
збільшеному форматі. 

Аналогічні вимірювання треба провести для всіх інших ліній спектра 
пари ртуті, які дослідник бачить у окулярі і, перш за все, для усіх тих 
інтенсивних спектральних ліній, довжини хвиль яких відмічені на 
стандартному спектрі (див. Рис. 8). 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 
паралакса 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 
паралакса 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 
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0,5  поділки барабана. При нечіткій видимості спектральних ліній у фіолетовій і 
у червоній частинах спектра треба здійснити фокусування об’єктива 
юстувальним гвинтом коліматора – маховичком 4 (див. Рис.5 та Рис.6).  

Дані, отримані у ході вимірювань, занесіть у Таблицю № 2. 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 № 2 залишають не заповненою. У подальшому ці невідомі значення 
довжин хвиль треба буде визначити із градуювальної кривої монохроматора 

( )барN f   і записати їх в Таблицю № 2.  
Побудуйте градуювальну криву монохроматора УМ - 2: ( )барN f  , 

скориставшись для цього даними, одержаними при дослідженні спектрів 
ртутної лампи (Таблиця №2). За відповідними значеннями відліків за шкалою 
градуювального барабана барN та градуювальник графіком монохроматора, 
визначте довжини хвиль невідомих спектральних ліній ртуті та запишіть їх 
відповідно у Таблицю №2, відзначивши у стовпці «Спосіб визначення», що ці 
лінії визначені графічним способом (Гр). 

 
Таблиця № 2. Спектр ртутної лампи 
№ 
лінії 

Колір 
лінії 

Інтенсивність
лінії 

 

Спосіб 
визначення

Відлік за шкалою 
барабана 

довжин хвиль, Nбар 

Довжина 
хвилі 
, нм  

      
 

Завдання № 2. Дослідження спектра неонової лампи 
 

Вигляд стандартного спектра неонової лампи представлено на Рис. 9.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. 
 

За методикою, що наведена вище, дослідіть спектр неонової лампи, який 
спостерігається в окулярі монохроматора УМ - 2. Дані вимірювань спектра 
неону занесіть в Таблицю №3. 
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Таблиця № 3. Спектр неонової лампи  
№ 
лінії 

Довжина 
хвилі 
, нм 

Спосіб 
визначення

Колір 
лінії 

Інтенсивність
лінії 

 

Відлік за шкалою 
барабана 

довжин хвиль, Nбар 
      

 
Скориставшись градуювальною кривою монохроматора, за відповідними 

значеннями відліків за шкалою градуювального барабана барN , визначте: 
довжини хвиль невідомих спектральних ліній ртуті, а також ліній, які належать 
спектру неонової лампи і запишіть їх відповідно у Таблицю №2 та Таблицю 
№3. відзначивши, що вони визначені Графічним (Гр.) способом. Для цього 
поряд із значенням довжини хвилі треба записати позначку (Гр.) у третьому 
стовпці «Спосіб визначення» відповідних таблиць. 

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Який принцип генерації оптичного випромінювання використовується у 
ртутних газорозрядних лампах ? 
2. Поясніть, як відбуваються процеси запалювання (пусковий режим) та горіння 
(сталий режим) ртутної газорозрядної лампи. 
3. Який вигляд має спектр випромінювання ртутної газорозрядної лампи ? 
4. Чому перед повторним запалюванням ртутна газорозрядна лампа повинна 
охолонути ? 
5. Яким чином здійснюється градуювання призмового монохроматора УМ - 2? 
6. За рахунок чого відбувається випромінювання видимого світла в неонових 
лампах ? 
7. Порівняйте між собою спектри випромінювання ртутної газорозрядної і 
неонової ламп. Чим вони відрізняються? 
8. Назвіть основні переваги і недоліки використання досліджуваних ламп 
(ртутної газорозрядної та неонової) на відміну від лампи розжарювання. 
Література:[2,17] 
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Лабор а торна  робо т а  №  2 9  
 

ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕКТІВ ВИПРОМІНЮВАННЯ  
ЛАМПИ РОЗЖАРЮВАННЯ ТА СВІТЛОДІОДНОЇ ЛАМПИ 

 З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИЗМОВОГО МОНОХРОМАТОРА УМ-2 
 

Мета лабораторної роботи: ознайомлення з будовою, принципом дії та 
спектральними характеристиками лампи розжарювання, а також світлодіодної 
лампи; побудова градуювального графіка призмового монохроматора УМ - 2 та 
визначення спектральних характеристик сучасних джерел світла. 

 
Основні теоретичні відомості 

 
Оптичні спектри. За зовнішним виглядом спектри поділяють на 

лінійчасті, смугасті й суцільні.  
Лінійчаті спектри спостерігають у розжарених газах, що мають малу 

густину. Вони складаються з окремих кольорових спектральних ліній на 
темному фоні, які відповідають окремим значенням довжин хвиль.  

Смугасті спектри складаються з окремих широких смуг або груп ліній, 
кожна з яких охоплює деякий інтервал значень довжин хвиль. Ці спектри 
випромінюють іонізовані гази.  

Суцільні спектри складаються з широкого діапазону довжин хвиль. Вони 
мають вигляд безперервних кольорових смуг, у яких є усі відтінки видимого 
світла – від червоного до фіолетового. Ці спектри спостерігаються при 
спектральних дослідженнях розжарених твердих тіл і рідин, а також газів, що 
мають велику густину.  

Лінійчаті та суцільні спектри випромінювання можна спостерігати, 
досліджуючи за спеціальною методикою пучки світла, які випромінюють 
різноманітні сучасні джерела світла: лампи розжарення, ртутні, неонові, 
люмінесцентні та світлодіодні лампи. 

 
Електричні джерела світла 

 
Лампи розжарювання – це електричні джерела світла, в яких тіло 

розжарення, що розташоване в прозорій вакуумній або заповненій інертним 
газом колбі, нагрівається до високої температури за рахунок протікання через 
нього електричного струму, в результаті чого воно випромінює світлові 
промені в широкому спектральному діапазоні, у тому числі і видиме світло.  

У лампі розжарювання використовується ефект нагрівання тугоплавкого 
провідника при протіканні через нього електричного струму (теплова дія 
струму). Температура тіла розжарювання різко зростає після включення 
струму. Частина споживаної електричної енергії перетворюється у 
випромінювання, а її решта втрачається в результаті процесів теплопровідності 
й конвекції. Тільки мала частка випромінювання лежить в області видимого 
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світла, основна ж припадає на інфрачервоне випромінювання і сприймається у 
вигляді тепла. 

Спектр випромінювання лампи розжарювання. Спектр 
випромінювання лампи розжарювання безперервний. На Рис. 1 представлені 
для порівняння спектр випромінювання 60-ватної лампи розжарювання (вгорі) і 
спектр 11-ватної компактної люмінесцентної лампи (внизу). 

 

 
 

Рис.1. 
 

Конструкція сучасної лампи розжарювання. На схемі (Рис. 2): 1 – 
колба; 2 – порожнина колби (вакуумна або наповнена газом); 3 – тіло 
розжарювання, як правило, вольфрамова спіральна нитка; 4, 5 – електроди 
(струмові введення); 6 – гачки-тримачі тіла розжарення; 7 – ніжка лампи; 8 – 
зовнішня ланка струмовводу, запобіжник; 9 – корпус цоколя; 10 – ізолятор 
цоколя ; 11 – електричний контакт дна цоколя. 

 

  
Рис. 2. Рис. 3. 

 
Цоколь. Форма й розміри цоколя з різьбленням звичайної лампи 

розжарювання стандартизовані. Найпоширеніші цоколі Едисона E14 (міньйон), 
E27 і E40 (цифра позначає зовнішній діаметр у мм). Також зустрічаються 
цоколі без різьби. У цьому випадку утримання лампи в патроні відбувається за 
рахунок тертя або ж завдяки використання не різьбових сполучень, наприклад, 
байонетних. Використовуються також і безцокольні лампи розжарювання. 

Екологічні аспекти експлуатації ламп розжарювання. При термічному 
ударі або при розриві спіралі під напругою можливий вибух балона, тому 
лампи розжарювання становлять пожежну небезпеку. Через 30 хвилин після 
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включення лампи розжарювання температура її зовнішньої поверхні досягає 
залежно від потужності таких величин: 25 Вт – 100 °C; 40 Вт – 145 °C; 75 Вт – 
250 °C; 100 Вт – 290 °C; 200 Вт – 330 °C.  

Світлодіодні лампи або світлодіодні світильники, в яких як джерело 
світла використовують світлодіоди, застосовуються для світлодіодного 
освітлення. Світлодіодна лампа (Рис. 3), освітлювач, – прилад, який 
встановлюють в існуючий світильник, що призначений для установки інших 
ламп: люмінесцентних, розжарювання, галогенних. На даний час промисловість 
випускає світлодіодні лампи практично під всі існуючі типи цоколів.  

Світлодіод або світловипромінюючий діод, (СД, СВД, LED англ. Light-
emitting diode) – напівпровідниковий прилад, що створює оптичне 
випромінювання при пропусканні через нього електричного струму. Світло, що 
випромінюється лежить у вузькому діапазоні спектра. Спектральні 
характеристики світлодіода залежать ще й від хімічного складу 
напівпровідників, що використовуються у ньому. 

При пропусканні електричного струму через p-n перехід у прямому 
напрямку, носії заряду – електрони й дірки – рекомбінують з випромінюванням 
фотонів (через перехід електронів з одного енергетичного рівня на іншій). Не 
всі напівпровідникові матеріали ефективно випромінюють світло при 
рекомбінації. Кращі випромінювачі світла відносяться до прямозонних 
напівпровідників (тобто таких, у яких дозволені прямі оптичні переходи зона-
зона), типу AIII BV (наприклад, GaAs) і AII BVI (наприклад, ZnSe або CdTe). 
Варіюючи сполуку напівпровідників, можна створювати світлодіоди для 
всіляких довжин хвиль від ультрафіолету (Ga) до середнього інфрачервоного 
діапазону (Pb). 

Спектр випромінювання білих світлодіодних ламп. Спектр сучасних 
люмінофорних світлодіодних ламп відрізняється від спектра сонячного світла й 
спектра лампи розжарювання. Але завдяки особливостям людського 
сприйняття й правильно підібраним люмінофорам це не завжди помітно. При 
аналізі особливостей сприйняття органами зору людини світла білої 
світлодіодної лампи встановлено, що спектр цієї лампи за колірним 
забарвленням є аналогічним спектру білих люмінесцентних ламп, які давно 
використовуються в побуті. Схожість спектра обумовлена тим, що в цих 
світлодіодах також використовується люмінофор, що перетворює 
ультрафіолетове або синє випромінювання у видиме світло зі спектром, 
близьким за кольором до спектра сонячного світла та спектра лампи 
розжарювання. 

Екологічні аспекти експлуатації світлодіодних ламп. Відсутність пари 
ртуті (на відміну від газорозрядних люмінесцентних ламп і інших приладів) 
виключає отруєння ртуттю при переробці й при експлуатації світлодіодних 
ламп. Малоінтенсивне ультрафіолетове та інфрачервоне випромінювання є 
характерною перевагою світлодіодних ламп у порівнянні з іншими джерелами 
світла. 
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Універсальний призмовий монохроматор УМ - 2 
 

 
 

Рис. 4. 
 

Спектри лампи розжарювання та світлодіодної лампи у лабораторній 
роботі досліджують з використанням точного спектрального приладу – 
універсального призмового монохроматора УМ - 2, який просторово розділяє 
хвилі різних довжин хвиль. 

Ознайомимось з будовою цього приладу. Вхідна труба 1 універсального 
монохроматора УМ - 2 (рис. 4) містить коліматор 2, що складається з щілини і 
об’єктива. Щілина розташована в фокальній площині лінзи, яка знаходиться 
всередині корпуса коліматора. Ширина розкриття вхідної щілини регулюється 
обертанням барабанчика мікрометричного гвинта 3. Оптимальна ширина 
щілини в монохроматорі, який використовується в лабораторній роботі, вже 
виставлена. 

Студентам заборонено крутити мікрометричний гвинт 3 без дозволу 
викладача чи інженера практикуму. 

Оскільки фокусна відстань об’єктива для кожної хвилі змінюється, то 
передбачена можливість фокусування зображення спектральних ліній в 
об’єктиві. Переміщення об’єктива здійснюється обертанням маховичка 4. 
Положення об’єктива коліматора визначається за міліметровою і допоміжною 
шкалами у вікні (Рис. 5). 

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, на якій є написи «Откр», «Закр». 

Під кожухом 5 (див. Рис. 4) встановлена призма на столику, який 
обертається за допомогою мікрометричного гвинта поворотного механізму. На 
барабані довжин хвиль поворотного механізму 6 (див. Рис. 4) нанесені відносні 
поділки – градуси повороту барабана упродовж спіральної канавки 7. Шкала 
барабана освітлюється лампочкою, увімкнення якої здійснюють тумблером 8. 
Елементи керування барабана монохроматора показані на ис. 5. Відлік градусів 
знімають проти індексу ноніуса, який ковзає по спіральній канавці. 
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Рис. 5. Рис. 6. 

 
Вихідна (зорова) труба 10 з щілиною збирає промені світла, які пройшли 

через призму монохроматора. В окуляр 9 зорової труби можна розглядати 
щілину, ширина розкриття якої регулюється обертанням барабанчика 11. 

У фокальній площині окуляра зорової труби є вказівник (Рис. 6), який 
освітлюється лампочкою через змінні світлофільтри. Для регулювання 
освітлення вказівника на приладі (ліворуч від тумблера 8, Рис. 4) встановлено 
реостат з тумблером. Спектральна лінія, підведена до вказівника, повинна 
попадати у щілину вихідного коліматора, встановленого замість зорової труби. 

Для градуювання монохроматора використовується світло ртутної лампи, 
робота якої забезпечується пультом живлення. Неонова лампа живиться від 
мережі змінного струму напругою 220 В.  

 
Завдання №1. Градуювання монохроматора УМ – 2 

 
Градуювання монохроматора здійснюють за лініями спектра пари ртуті, 

використовуючи для цього світло ртутної ламп. Загальний вигляд стандартного 
призматичного спектра пари ртуті, який спостерігається в окулярі 
універсального монохроматора УМ - 2, представлено на Рис. 7. 

 
 

Рис. 7. 
Таблиця №1 містить заводські довідкові дані щодо відповідності відліків 

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

 
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 у положення «Откр». Тумблерами, 
розташованими на корпусі пристрою живлення, увімкніть ртутну лампу. 
Тумблером 8 увімкніть підсвічування вказівника, розташованого в окулярі.  

Орієнтуючись на дані, які є у Таблиці №1, виставте на шкалі барабана 6 
(Рис. 4) поділку, яка приблизно відповідає довжинам хвиль фіолетової ділянки 
спектра пари ртуті. Через окуляр здійсніть попереднє спостереження 
спектральних ліній. Обертанням маховичка 11 здійсніть фокусування 
спектральних ліній.  

Спостерігаючи в окуляр мікроскопа вихідну щілину монохроматора, 
треба вивести на неї обертанням барабана 6 початок фіолетової частини 
спектра. Обертаючи барабан 6, здійсніть попереднє спостереження видимого 
спектра випромінювання пари ртуті, рухаючись за шкалою довжин хвиль від 
фіолетової до червоної частини. Зіставте цей спектр зі стандартним спектром 
пари ртуті (Рис.7).  

 
Порядок виконання вимірювань та обробки їх результатів 

 
Порядок проведення вимірювань для отримання даних, які необхідні для 

побудови градуювальної кривої монохроматора УМ-2 є таким.  
Обертаючи барабан 6 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 
кольорового спектра (Рис. 7), який видається студентам у збільшеному форматі. 

Аналогічні вимірювання треба провести для всіх інших ліній спектра 
пари ртуті, які дослідник бачить у окулярі і, перш за все, для всіх тих 
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інтенсивних спектральних ліній, довжини хвиль яких відмічені на 
стандартному спектрі (див. Рис. 7). Нумерування ліній здійснюють у напрямку 
зростання 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 
паралакса 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 
паралакса 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 
юстувальним гвинтом коліматора – маховиком 4 (Рис.5).  

Дані, отримані у ході вимірювань, занесіть у Таблицю № 2. 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 № 2 залишають не заповненою. У подальшому ці невідомі значення 
довжин хвиль треба буде визначити із градуювальної кривої монохроматора 

( )барN f   і записати їх в Таблицю № 2.  
Побудуйте градуювальну криву монохроматора УМ - 2: ( )барN f  , 

скориставшись для цього даними, одержаними при досліджені спектрів ртутної 
лампи (Таблиця №2). За відповідними значеннями відліків за шкалою 
градуювального барабана барN  та градуювальним графіком монохроматора, 
визначте довжини хвиль невідомих спектральних ліній ртуті і запишіть їх 
відповідно у Таблицю №2, відзначивши у стовпці «Спосіб визначення», що 
вони визначені графічним способом (Гр). 
Таблиця № 2. Спектр ртутної лампи 
№ 
лінії 

Колір 
лінії 

Інтенсивність
лінії 

 

Спосіб 
визначення

Відлік за шкалою 
барабана 

довжин хвиль, Nбар 

Довжина 
хвилі 
, нм  

      
 

Завдання № 2. Дослідження спектра лампи розжарювання 
 

Дослідіть спектр лампи розжарювання. Для цього визначте (у поділках 
шкали барабана Nбар) значення довжин хвиль 1 та 2, які обмежують окремі 
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кольорові ділянки її спектра і чітко спостерігаються в окулярі монохроматора. 
Дані вимірювань запишіть у Таблицю № 3. 
Таблиця № 3. Спектр лампи розжарювання 
Колір 
ділянки 
спектра 
лампи 

Довжина хвилі 1 за 
шкалою барабана 
довжин хвиль, Nбар. 

Довжина хвилі 2 за 
шкалою барабана 
довжин хвиль, Nбар. 

Довжина 
хвилі  
1, нм 

Довжина 
хвилі  
2, нм 

     
 

Завдання № 3. Дослідження спектра світлодіодної лампи  
 

Дослідіть спектр світлодіодної лампи. Для цього визначте (у поділках 
шкали барабана Nбар) значення довжин хвиль 1 та 2, які обмежують окремі 
кольорові ділянки її спектра і чітко спостерігаються в окулярі монохроматора. 
Дані вимірювань занесіть у Таблицю № 4.  
Таблиця № 4.Спектр світлодіодної лампи  
Колір 
ділянки 
спектра 
лампи 

Довжина хвилі 1 за 
шкалою барабана 
довжин хвиль, Nбар. 

Довжина хвилі 2 за 
шкалою барабана 
довжин хвиль, Nбар. 

Довжина 
хвилі  
1, нм 

Довжина 
хвилі 
2, нм 

     
 
Скориставшись градуювальною кривою монохроматора ( )барN f  , за 

відповідними значеннями відліків за шкалою градуювального барабана барN , 
визначте: довжини хвиль невідомих спектральних ліній ртуті ( відзначивши, що 
вони визначені графічним (Гр.) способом), а також довжини хвиль 1 і 2 (у нм),  
які обмежують окремі кольорові ділянки спектрів лампи розжарювання і 
світлодіодної лампи. Одержані дані запишіть відповідно у Таблицю № 3 і 
Таблицю № 4. 

Питання для самоконтролю 
 

1. Який принцип дії лампи розжарювання ? 
2. Яку конструкцію має лампа розжарювання? 
3. Який вигляд має спектр випромінювання ртутної газорозрядної лампи? 
4. Чому перед повторним запалюванням ртутна газорозрядна лампа повинна 
охолонути? 
5. Яким чином здійснюється градуювання призмового монохроматора УМ-2 ? 
6. За рахунок чого відбувається випромінювання видимого світла в 
світлодіодних лампах? 
7. Охарактеризуйте види спектрів випромінювання ртутної газорозрядної 
лампи, світлодіодної лампи видимого світла та лампи розжарювання. 
8. Охарактеризуйте основні переваги і недоліки використання досліджуваних 
ламп у порівнянні з іншими джерелами світла. 
Література: [2,17-19] 
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Лабор а торна  робо т а  №3 0  
 

ВИЗНАЧЕННЯ ШИРИНИ  ЗАБОРОНЕНОЇ  ЗОНИ  
НАПІВПРОВІДНИКА ЗА ДАНИМИ ПРО  

ЕЛЕКТРОННО-ОПТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВІТЛОДІОДІВ 
 

Мета лабораторної роботи. Дослідити спектральні характеристики та 
визначити довжини хвиль світлодіодів різних типів. Визначити ширину 
забороненої зони напівпровідника, з якого виготовлено світлодіод.  
 

Деякі теоретичні відомості 
  

Світлодіод (світловипромінюючий діод) – це напівпровідниковий прилад, 
який перетворює електричну енергію в енергію оптичного випромінювання на 
основі електролюмінесценції, що відбувається у напівпровідниковому кристалі 
з електронно-дірковим переходом.  

Стисло розглянемо деякі фізичні процеси, які відбуваються у 
напівпровідниках (НП). НП – це речовини, які за електричною провідністю 
займають проміжне положення між металами та діелектриками. Розрізняють 
два види НП: n  - типу і p  - типу. У першому з них носіями зарядів є електрони 
провідності, а у другому – позитивно заряджені «квазічастинки», яких 
називають «дірками». 

Якщо два НП з різними видами провідності привести в контакт (Рис. 1, а), 
то електрони НП n  - типу будуть дифундувати у НП p  - типу і навпаки дірки з 
НП p  - типу будуть переходити у НП n  - типу. У результаті цих процесів на 
межі контакту у НП n  - типу виникне об’ємний позитивний заряд, а в НП p  - 
типу – негативний заряд. Приконтактну область двох НП з різним типом 
провідності називають p n  або n p  переходом. Процес дифузії зарядів буде 
продовжуватись до тих пір, поки контактна різниця потенціалів kU  не досягне 
такого значення, при якому подальший дифузійний перехід буде неможливим. 

Якщо до НП n  - типу підключити від’ємний полюс джерела струму 
(Рис.1, б), а до НП p  - типу – додатній, то одержимо режим прямого 
ввімкнення (або режим прямої напруги). Створене таким чином електричне 
поле діє назустріч контактній різниці потенціалів в n p  переході. Вона 
зменшується, в результаті чого більша кількість носіїв заряду долає «бар’єр» 
n p  переходу. Крім того, при цьому зменшується товщина так званого 
«запираючого» шару, його електричний опір зменшується і по системі йде 
електричний струм.  

Якщо джерело зовнішньої напруги підключити навпаки, тобто його 
додатній полюс підключити до НП n  - типу, а від’ємний полюс – до НП p  - 
типу, то одержимо режим зворотного включення (або режим зворотної 
напруги). У цьому випадку електричний струм через n p  перехід практично 
дорівнює нулю. Таким чином, система з n p  переходом може відігравати роль 
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випрямляча – електричний струм через систему йде тільки в одному напрямку. 
На цьому принципі діє випрямляючий діод. На практиці для створення n p  
переходу приконтактні шари НП кристала легують різними домішками: по одну 
сторону акцепторними, а по другу — донорними.  

 

 
Рис. 1. Рис. 2. 

 
Світлодіод розроблено на базі напівпровідникового діода. Як і звичайний 

діод, світлодіод містить кристали напівпровідників. Стисло розглянемо 
фізичний принцип дії світлодіода.  

Інжекцією носіїв заряду називають введення носіїв заряду через 
потенціальний бар’єр, знижений під дією електричної напруги при прямому 
включенні, у ту область НП, де ці носії є неосновними. На сьогодні шляхом 
підбору відповідних матеріалів вже створені такі системи з n p  переходом, 
що при їх підключенні до джерела з прямим включенням напруги kU U  
електрони будуть без перешкод переходити в p  - область і там спонтанно 
рекомбінувати з дірками. Рекомбінуючі електрони переходять з більш високих 
енергетичних рівнів зони провідності, близьких до її нижньої границі, на більш 
низькі рівні, розташовані поблизу верхньої границі валентної зони (Рис. 2). При 
цьому виділяється квант (фотон) світла, енергія якого E h  (h – стала Планка 
h = 6,625·10-34 Дж·с,   – частота випромінюваного світла). Ця енергія за своєю 
величиною приблизно дорівнює ширині забороненої зони w . З часом 
встановлюється стаціонарний стан: швидкість рекомбінації електронів і їх 
інжекція врівноважуються (аналогічні процеси йдуть і з переходом дірок у n  
область). Така система неперервно випромінює світло.  

Для того щоб перехід став випромінювати світло, ширина забороненої 
зони в активній області світлодіода повинна бути близька за величиною до 
енергії квантів світла видимого діапазону. По-друге, НП кристал повинен 
містити мало дефектів, через наявність яких рекомбінація проходить без 
випромінювання. Для того, щоб дотриматись обох умов, дуже часто одного 
n p  переходу в кристалі може бути недостатньо, тому виробники світлодіодів 
змушені йти на виготовлення багатошарових напівпровідникових структур, так 
званих гетероструктур.  

Колір світла, яке випромінює світлодіод, залежить від ширини 
забороненої зони, в якій рекомбінують електрони і дірки, тобто від матеріалу 
напівпровідника, і від типу легуючих домішок. Умовно кажучи, чим «синішим» 
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є світло, яке випромінює світлодіод, тим вищою є енергія квантів світа, а 
значить, тим більшою повинна бути ширина забороненої зони. Спектр 
випромінювання одноколірного світлодіода (червоного, зеленого, синього, 
блакитного, бірюзового тощо) близький до монохроматичного, а спектр 
світлодіода, який випромінює біле світло, – неперервний. Випромінювання 
світлодіода, на відміну від напівпровідникового лазера, некогерентне. 

Спектр випромінювання світловода зазвичай представляють у вигляді: 
горизонтальної кольорової смуги; таблиць, або у вигляді графіка залежності 
інтенсивності випромінювання світло діода І від довжини хвилі (Рис. 3).  

Світлодіоди характеризуються шириною спектра випромінювання. 
Ширина спектра випромінювання   – це величина, яка визначає ступінь 
монохроматичності випромінювання квантових систем. Як правило, за ширину 
спектра   приймають відстань між точками її контуру (на графіку – 1  і 2 ), 
що відповідають інтенсивності, рівній половині максимальної інтенсивності I. 
Цю величину іноді називають «напівшириною» лінії. Світлодіоди мають 
ширину спектра   в інтервалі від 10 до 50 нм. У технічних паспортах 
світлодіодів інколи наводять довжину хвилі max , яка відповідає 
максимальному значенню інтенсивності випромінювання світлодіода при 
даному значенні 0U . ( 0U  – величина напруги, при якій світлодіод починає 
світитись). За значенням max  можна оцінити ширину забороненої зони 
напівпровідника w , з якого виготовлено світлодіод, скориставшись для цього 

формулою (1):                                    
max

hcw


  ,     (1) 

де h – стала Планка, c  – швидкість світла у вакуумі. 
 

,в  
Рис. 3. Рис. 4. 

 
Для визначення 0U  – величини напруги, при якій світлодіод починає 

світитись, розглянемо особливості ходу вольт-амперної характеристики 
світлодіода (Рис. 4) при його прямому включенні. Як видно, при збільшенні 
прямої напруги, що подається на світлодіод, струм, який проходить через 
нього, спочатку зростає дуже повільно. Але коли напруга досягне значення 0U , 
чи стане трохи більшою за неї, сила струму в світлодіоді стрімко зростає і 
світлодіод починає випромінювати світло. 
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Біле світло достатньої інтенсивності від світлодіодів можна одержати 
кількома способами. Перший з них – в одному корпусі об’єднати кристали, які 
випромінюють світло трьох основних кольорів – червоного, синього і зеленого. 
На одній матриці щільно по відношенню один до одного розміщують червоні, 
сині та зелені світлодіоди, випромінювання яких змішуєься за допомогою лінзи. 
У результаті цього одержують біле світло.  

Другий спосіб полягає в тому, що на поверхню світлодіода, який 
випромінює в ультрафіолетовому діапазоні, наносять три люмінофори, які 
випромінюють відповідно, синє, зелене і червоне світло. Подібний принцип 
використовується при виробництві люмінесцентних ламп. 

Третій спосіб полягає у тому, що жовто-зеленый чи зелено-червоний 
люмінофор наноситься на синій світлодіод. При цьому два чи три 
випромінювання змішуються, утворюючи біле чи близьке до білого світло. 

  
Універсальний призмовий монохроматор УМ - 2 

 
Спектри світлодіодів у лабораторній роботі досліджуються з 

використанням точного спектрального приладу – універсального призмового 
монохроматора УМ - 2, який просторово розділяє хвилі різних довжин хвиль. 

 

 
 

Рис. 5. 
 

Ознайомимось з будовою цього приладу. Вхідна труба 1 універсального 
монохроматора УМ - 2 (Рис. 5) містить коліматор 2, що складається з щілини і 
об’єктива. Щілина розташована в фокальній площині лінзи, яка знаходиться 
всередині корпуса коліматора. Ширина розкриття вхідної щілини регулюється 
обертанням барабанчика мікрометричного гвинта 3. Оптимальна ширина 
щілини в монохроматорі, який використовується в лабораторній роботі, вже 
виставлена. Студентам заборонено крутити мікрометричний гвинт 3 без 
дозволу викладача чи інженера практикуму. 

Оскільки фокусна відстань об’єктива для кожної хвилі змінюється, то 
передбачена можливість фокусування зображення спектральних ліній в 
об’єктиві. Переміщення об’єктива здійснюється обертанням маховичка 4. 
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Положення об’єктива коліматора визначається за міліметровою і допоміжною 
шкалами у вікні (Рис. 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, на якій є написи «Откр», «Закр». 

Під кожухом 5 (див. Рис. 5) встановлена призма на столику, який 
обертається за допомогою мікрометричного гвинта поворотного механізму. На 
барабані довжин хвиль поворотного механізму 6 (див. Рис. 5) нанесені відносні 
поділки – градуси повороту барабана упродовж спіральної канавки 7. Шкала 
барабана освітлюється лампочкою, увімкнення якої здійснюють тумблером 8. 
Елементи керування барабана монохроматора показані на Рис. 6. Відлік 
градусів знімають проти індексу ноніуса, який ковзає по спіральній канавці. 

 

 
Рис. 6. Рис. 7. 

 
Вихідна (зорова) труба 10 з щілиною збирає промені світла, які пройшли 

через призму монохроматора. В окуляр 9 зорової труби можна розглядати 
щілину, ширина розкриття якої регулюється обертанням барабанчика 11. 

У фокальній площині окуляра зорової труби є вказівник (Рис. 7), який 
освітлюється лампочкою через змінні світлофільтри. Для регулювання 
освітлення вказівника на приладі (ліворуч від тумблера 8, рис. 4) встановлено 
реостат з тумблером. Спектральна лінія, підведена до вказівника, повинна 
попадати у щілину вихідного коліматора, встановленого замість зорової труби. 

Для градуювання монохроматора використовується світло ртутної лампи, 
робота якої забезпечується пультом живлення. Неонова лампа живиться від 
мережі змінного струму напругою 220 В.  

 
Завдання №1. Градуювання монохроматора УМ - 2 

 
Градуювання монохроматора у лабораторній роботі здійснюють за 

лініями спектра пари ртуті, використовуючи для цього світло ртутної лампи. 
Таблиця №1 містить заводські довідкові дані щодо відповідності відліків 

за шкалами коліматора та градуювального барабана монохроматора УМ - 2 
деяким довжинам хвиль спектра пари ртуті та неону. 

 Загальний вигляд стандартного призматичного спектра пари ртуті, який 
спостерігається в окулярі монохроматора УМ - 2, представлено на Рис. 8. 
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Рис. 8. 
 

Таблиця № 1. Позначкою «+» відмічені найбільш яскраві лінії. 
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 

 
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 у положення «Откр».  

Тумблерами, розташованими на корпусі пристрою живлення, увімкніть 
ртутну лампу. Тумблером 8 увімкніть підсвічування вказівника, розташованого 
в окулярі.  

Орієнтуючись на дані, які є у Таблиці №1, виставте на шкалі барабана 6 
(Рис. 4) поділку, яка приблизно відповідає довжинам хвиль фіолетової ділянки 
спектра пари ртуті. Через окуляр здійсніть попереднє спостереження 
спектральних ліній, а обертанням маховичка 11 здійсніть їх фокусування .  

Спостерігаючи в окуляр мікроскопа вихідну щілину монохроматора, 
треба вивести на неї обертанням барабана 6 початок фіолетової частини 
спектра. Обертаючи градуювальний барабан 6, здійсніть попереднє 
спостереження видимого спектра випромінювання пари ртуті, рухаючись за 
шкалою довжин хвиль від фіолетової до червоної частини. Зіставте цей спектр 
зі стандартним спектром пари ртуті (див. Рис. 8). 
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Порядок виконання вимірювань та обробки їх результатів 
 

Порядок проведення вимірювань для отримання даних, які необхідні для 
побудови градуювальної кривої монохроматора є таким.  

Обертаючи барабан 6 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 
кольорового спектра (Рис. 8), який видається студентам у збільшеному форматі. 

Аналогічні вимірювання треба провести для всіх інших ліній спектра 
пари ртуті, які дослідник бачить у окулярі і, перш за все, для усіх тих 
інтенсивних спектральних ліній, довжини хвиль яких відмічені на 
стандартному спектрі (див. Рис. 8). Нумерування ліній здійснюють у напрямку 
зростання 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 
паралакса 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 
паралакса 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 
юстувальним гвинтом коліматора.  

Дані, отримані у ході вимірювань, занесіть у Таблицю № 2. 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 
№ 2 залишають не заповненою. У подальшому ці невідомі значення довжин 
хвиль треба буде визначити із градуювальної кривої монохроматора 

( )барN f   і записати їх у Таблицю №2.  
Побудуйте градуювальну криву монохроматора УМ - 2: ( )барN f  , 

скориставшись для цього даними, одержаними при досліджені спектрів ртутної 
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лампи (Таблиця №2). За відповідними значеннями відліків за шкалою 
градуювального барабана барN  та градуювальник графіком монохроматора, 
визначте довжини хвиль невідомих спектральних ліній ртуті і запишіть їх 
відповідно у Таблицю №2, відзначивши у стовпці «Спосіб визначення», що 
вони визначені графічним способом (Гр). 
Таблиця № 2. Спектр ртутної лампи 
№ 
лінії 

Колір 
лінії 

Інтенсивність
лінії 

 

Спосіб 
визначення 

Відлік за шкалою 
барабана 

довжин хвиль, Nбар 

Довжина 
хвилі 
, нм  

      
 

 
Завдання № 2. Дослідження спектральних характеристик 

монохроматичних світлодіодів 
 

Для дослідження спектральних характеристик монохроматичних 
світлодіодів використовують блок світлодіодів, закріплений на рейтері, що 
може рухатись по оптичній лаві. Він складається з синього, зеленого, червоного 
та білого світлодіодів. Напруга на кожний із світлодіодів подається після 
вмикання тумблера, який підключає світлодіод до джерела живлення.  

1. Поставте блок світлодіодів якомога ближче до щілини монохроматора. 
Ввімкніть тумблер, який подає напругу на синій світлодіод. Обертаючи  
барабан довжин хвиль, визначте значення шкали – градуси повороту барабана, 
які з лівої ( лN ) та з правої ( прN ) сторін обмежують кольорову (синю) смугу, що 
спостерігається в окулярі. Одержані дані запишіть у Таблицю №3.  
Таблиця № 3. Спектри монохроматичних світлодіодів 

Колір 
світлодіода 

лN , 
под. шк.

прN , 
под. шк. 

л , 
нм 

пр , 
нм 

л пр     ,
нм 

max , 
нм 

w , 
 еВ 

синій        
зелений        
червоний        

2. За методикою, що описана вище у п. 1 дослідіть спектральні 
характеристики зеленого та червоного світлодіодів. Одержані дані теж 
запишіть у Таблицю №3.  

3. За градуювальним графіком монохроматора УМ - 2 визначте довжини 
хвиль л  і пр , які відповідають значенням лN  та прN . Розрахуйте ширину 
спектра випромінювання   для кожного із досліджених світлодіодів , умовно 
прийнявши її рівною л пр     . Одержані дані запишіть у Таблицю №3. 

4. Розрахуйте max  для кожного із світлодіодів, умовно прийнявши її 
рівною  max / 2л пр    . Одержані дані запишіть у Таблицю №3. 
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5. За формулою (1) і даними про max  визначте ширину забороненої зони 
w  (у Дж та у еВ) напівпровідника, з якого виготовлено світлодіод для всіх 

досліджених світлодіодів. Результати обчислень запишіть в Таблицю №3. 
 

Завдання №3. Дослідження спектральних характеристик 
світлодіодів, які випромінюють біле світло 

 
1. Поставте блок світлодіодів якомога ближче до щілини монохроматора. 

Ввімкніть тумблер, який подає напругу на світлодіод, що випромінює біле 
світло. Орієнтуючись на дані, наведені у Таблиці №2, виставте на шкалі 
барабана монохроматора поділку, яка приблизно відповідає довжинам хвиль 
фіолетової ділянки спектра пари ртуті. Розглядаючи спектр від фіолетової до 
червоної ділянок спектра, визначте значення шкали барабана монохроматора, 
які з лівої ( лN ) та з правої ( прN ) сторін обмежують кожну із кольорових 
ділянок багатокольорового спектра, що спостерігається в окулярі. Одержані 
дані запишіть у Таблицю № 4.  

2. За градуювальним графіком монохроматора визначте довжини хвиль 
л  і пр , які відповідають значенням лN  та прN . Розрахуйте для кожної з 

ділянок спектра   , max  та w . Одержані дані запишіть у Таблицю №4. 
Таблиця № 4. Спектр світлодіода білого світла 
Колір 
ділянки 
спектра 

лN ,  
под. шк. 

прN , 
под. шк. 

л , 
нм 

пр , 
нм 

л пр     , 
нм 

max , 
нм 

w , 
еВ 

        
 

Завдання №4. Дослідження спектральних характеристик  
світлодіодної лампи, що випромінює біле світло 

 
1. Поставте перед щілиною монохроматора замість блоку світлодіодів 

освітлювальну світлодіодну лампу, світлодіодний модуль якої складається з 
великої кількості світлодіодів, що випромінюють біле світло. Ввімкніть 
тумблер, який подає напругу на лампу. 

2. Проведіть дослідження спектральних характеристик цієї лампи за 
методикою, що описана вище, а саме: визначте значення шкали барабана 
монохроматора, які з лівої ( лN ) та з правої ( прN ) сторін обмежують кожну із 
кольорових ділянок багатокольорового спектра, що спостерігається в окулярі. 
Одержані дані запишіть у Таблицю №5. 
Таблиця №5. Світлодіодна лампа білого світла 
Колір 
ділянки 
спектра 

лN ,  
под. шк. 

прN , 
под. шк. 

л , 
нм 

пр , 
нм 

л пр     , 
нм 

max , 
нм 

w , 
еВ 
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4. За градуювальним графіком монохроматора визначте довжини хвиль 
л  і пр , які відповідають значенням лN  та прN  для освітлювальної 

світлодіодної лампи. Розрахуйте для кожної з ділянок спектра  , max  та w . 
Одержані дані запишіть у Таблицю №5. 

Примітка. При проведенні досліджень з білими світлодіодами та 
світлодіодною лампою для виділення різноколірних ділянок спектра доцільно 
використовувати кольорові фільтри, які є на робочому місці. 

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Який принцип генерації оптичного випромінювання використовується у 
ртутних газорозрядних лампах ? 
2. Поясніть, як відбуваються процеси запалювання (пусковий режим) та горіння 
(сталий режим) ртутної газорозрядної лампи. 
3. Який вигляд має спектр випромінювання ртутної газорозрядної лампи? 
4. Чому перед повторним запалюванням ртутна газорозрядна лампа повинна 
охолонути ? 
5. Яким чином здійснюється градуювання призмового монохроматора УМ - 2? 
6. Дайте визначення ширини забороненої зони напівпровідника. 
7. Що таке ширина спектра випромінювання світлодіода? 
8. Стисло охарактеризуйте фізичний принцип дії світлодіода. За рахунок чого 
відбувається випромінювання видимого світла в світлодіодних лампах? 
9. Порівняйте спектри випромінювання ртутної газорозрядної, світлодіодної 
лампи та лампи розжарювання. 
10. Назвіть основні переваги і недоліки використання досліджуваних ламп у 
порівнянні з іншими джерелами світла. 
Література: [2,17-19] 
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Лабор а торна  робо т а  №  3 1  
 

ВИЗНАЧЕННЯ СТАЛОЇ ПЛАНКА ЗА ДАНИМИ ПРО  
ЕЛЕКТРОННО-ОПТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВІТЛОДІОДІВ 

З ВИКОРИСТАННЯМ МОНОХРОМАТОРА УМ - 2 
 

Мета лабораторної роботи. Одержання спектральної характеристики 
світлодіода червоного свічення ARL-10203URS-3cd з використанням 
універсального монохроматора УМ - 2. Визначення сталої Планка за вольт-
амперною характеристикою світлодіода. 
 

Деякі теоретичні відомості 
 

Світлодіод (світловипромінюючий діод) – це напівпровідниковий прилад, 
який перетворює електричну енергію в енергію оптичного випромінювання на 
основі електролюмінесценції, що відбувається у напівпровідниковому кристалі 
з електронно-дірковим переходом. Світлодіод розроблено на базі 
напівпровідникового діода. Як і звичайний діод, світлодіод містить кристали 
напівпровідників (НП). Стисло розглянемо фізичний принцип дії світлодіода.  

Інжекцією носіїв заряду називають введення носіїв заряду, через 
знижений під дією електричної напруги при прямому включенні потенціальний 
бар’єр, у ту область НП, де ці носії є неосновними. На сьогодні шляхом підбору 
відповідних матеріалів вже створені такі системи з n p  переходом, що при їх 
підключенні до джерела з прямою напругою, більшою за контактну різницю 
потенціалів, електрони будуть без перешкод переходити в p  - область і там 
спонтанно рекомбінувати з дірками. 

Рекомбінуючі електрони переходять з більш високих енергетичних рівнів 
зони провідності, близьких до її нижньої границі, на більш низькі рівні, 
розташовані поблизу верхньої границі валентної зони . При цьому виділяється 
квант (фотон) світла, енергія якого E h , де   – частота випромінюваного 
світла, а h – стала Планка (h = 6,625 10-34 Дж с). Ця енергія за своєю величиною 
приблизно дорівнює ширині забороненої зони w . З часом встановлюється 
стаціонарний стан: швидкість рекомбінації електронів і їх інжекція 
врівноважуються (аналогічні процеси йдуть і з переходом дірок у n  область). 
Така система неперервно випромінює світло.  

Для того щоб перехід став випромінювати світло, ширина забороненої 
зони в активній області світлодіода повинна бути близька до енергії квантів 
світла видимого діапазону. По-друге, НП кристал повинен містити мало 
дефектів, через наявність яких рекомбінація проходить без випромінювання. 
Для того, щоб дотриматись обох умов, дуже часто одного n p  переходу в 
кристалі може бути недостатньо, тому виробники світлодіодів змушені йти на 
виготовлення багатошарових напівпровідникових структур, так званих 
гетероструктур.  

Колір світла, яке випромінює світлодіод, залежить від ширини 
забороненої зони, тобто від матеріалу напівпровідника, і від легуючих домішок. 
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Умовно кажучи, чим «синішим» є світло, яке випромінює світлодіод, тим 
вищою є енергія квантів світа, а значить, тим більшою повинна бути ширина 
забороненої зони. 

Спектр випромінювання одноколірного світлодіода (червоного, зеленого, 
синього, голубого, бірюзового тощо) близький до монохроматичного, а спектр 
світлодіода, який випромінює біле світло, – неперервний. Випромінювання 
світлодіода, на відміну від напівпровідникового лазера, некогерентне. 

Спектр випромінювання світловода зазвичай представляють у вигляді: 
горизонтальної кольорової смуги; таблиць, або у вигляді графіка залежності 
інтенсивності випромінювання світлодіода від довжини хвилі (Рис. 1).  

Світлодіоди характеризуються шириною спектра випромінювання. 
Ширина спектра випромінювання   – це величина, яка визначає ступінь 
монохроматичності випромінювання квантових систем. Як правило, за ширину 
спектра   приймають відстань між точками її контуру (на графіку – 1  і 2 ), 
що відповідають інтенсивності, рівній половині максимальної інтенсивності I. 
Цю величину іноді називають «напівшириною» лінії.  

Світлодіоди мають ширину спектра   в інтервалі від 10 до 50 нм. У 
технічних паспортах світлодіодів інколи наводять довжину хвилі max , яка 
відповідає максимальному значенню інтенсивності випромінювання 
світлодіода при даному значенні 0U . ( 0U  – величина напруги, при якій 
світлодіод починає світитись).  
 

 ,в  
Рис. 1. Рис. 2. 

 
Для визначення 0U  – величини напруги, при якій світлодіод починає 

світитись, розглянемо особливості ходу вольт-амперної характеристики 
світлодіода (Рис. 2) при його прямому включенні. Як видно, при збільшенні 
прямої напруги, що подається на світлодіод, струм, який проходить через 
нього, спочатку зростає дуже повільно. Але коли напруга досягне значення 0U , 
чи стане трохи більшою за неї, сила струму в світлодіоді стрімко зростає і 
світлодіод починає випромінювати світло. 

На Рис. 3 та на Рис. 4 наведені відповідно графіки залежності 
інтенсивності випромінювання світлодіода від довжини хвилі та вольт-
амперної характеристики, які є в технічному паспорті світлодіода ARL-
10203URC-3cd . 
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Рис. 3. Рис. 4. 

 
Визначення сталої Планка 

 
Доведемо формулу, за якою можна експериментально визначити сталу 

Планка, дослідивши електрооптичні властивості світлодіода.  
Як відомо, стала Планка – це фундаментальна фізична константа, що 

визначає широке коло фізичних явищ, для яких суттєвою є дискретність 
величин, що мають розмірність добутку енергії на час. Оскільки при кожному 
акті рекомбінації електрона і дірки, як вже зазначалось, випромінюється один 
квант світла з частотою  , а зовнішнє електричне поле на переведення 
електрона через n p  перехід виконує роботу 0A eU  (e  – заряд електрона, е 
= 1,602 10-19 Кл), 0U  – величина напруги, при якій світлодіод починає 

світитись), то 0eU h , звідки 0eUh


 . З врахуванням c


 , де c  – швидкість 

світла у вакуумі (с = 3 108 м/с),   – довжина хвилі світа, одержимо 
0 maxeUh
c


 ,    (1) 

де max  – це довжина хвилі, яка відповідає максимальному значенню 
інтенсивності випромінювання світлодіода при даному значенні 0U . 

Таким чином, для визначення сталої Планка в цій роботі необхідно 
визначити 0U  і max , оскільки е і с – константи.  

 
Універсальний призмовий монохроматор УМ - 2 

 
Спектр світлодіода червоного свічення ARL-10203URS-3cd у лабораторній 

роботі досліджується з використанням точного спектрального приладу – 
універсального призмового монохроматора УМ - 2, який просторово розділяє 
хвилі різних довжин хвиль. 

Ознайомимось з будовою цього приладу. Вхідна труба 1 монохроматора 
(Рис. 5) містить коліматор 2, що складається з щілини і об’єктива. Щілина 
розташована в фокальній площині лінзи, яка знаходиться всередині корпуса 
коліматора. Ширина розкриття вхідної щілини регулюється обертанням 
барабанчика мікрометричного гвинта 3. Оптимальна ширина щілини в 
монохроматорі, який використовується в лабораторній роботі, вже виставлена.  
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Студентам заборонено крутити мікрометричний гвинт 3 без дозволу 
викладача чи інженера практикуму. 

 

 
Рис. 5. 

 
Оскільки фокусна відстань об’єктива для кожної хвилі змінюється, то 

передбачена можливість фокусування зображення спектральних ліній в 
об’єктиві. Переміщення об’єктива здійснюється обертанням маховичка 4. 
Положення об’єктива коліматора визначається за міліметровою шкалою і 
допоміжною шкалами у вікні (Рис. 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, на якій є написи «Откр», «Закр». 

Під кожухом 5 (див. Рис. 5) встановлена призма на столику, який 
обертається за допомогою мікрометричного гвинта поворотного механізму. На 
барабані довжин хвиль поворотного механізму 6 (див. Рис. 5) нанесені відносні 
поділки – градуси повороту барабана упродовж спіральної канавки 7. Шкала 
барабана освітлюється лампочкою, увімкнення якої здійснюють тумблером 8. 
Елементи керування барабана монохроматора показані на Рис. 6. Відлік 
градусів знімають проти індексу ноніуса, який ковзає по спіральній канавці. 

 

 
Рис. 6. Рис. 7. 

 
Вихідна (зорова) труба 10 з щілиною збирає промені світла, які пройшли 

через призму монохроматора. В окуляр 9 зорової труби можна розглядати 
щілину, ширина розкриття якої регулюється обертанням барабанчика 11. 
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У фокальній площині окуляра зорової труби є вказівник (Рис. 7), який 
освітлюється лампочкою через змінні світлофільтри.  

Для регулювання освітлення вказівника на приладі (ліворуч від тумблера 
8, Рис. 5) встановлено реостат з тумблером. Спектральна лінія, підведена до 
вказівника, повинна попадати у щілину вихідного коліматора, встановленого 
замість зорової труби. 

Для градуювання монохроматора використовується світло ртутної лампи, 
робота якої забезпечується пультом живлення. Неонова лампа живиться від 
мережі змінного струму напругою 220 В.  

 
Завдання №1. Градуювання монохроматора УМ – 2 

 
Градуювання монохроматора здійснюють за лініями спектра пари ртуті, 

використовуючи для цього світло ртутної ламп. 
Загальний вигляд стандартного призматичного спектра пари ртуті, який 

спостерігається в окулярі універсального монохроматора УМ - 2, представлено 
на рис. 8. 

 
Рис. 8. 

 
Таблиця №1 містить заводські довідкові дані щодо відповідності відліків 

за шкалами коліматора та градуювального барабана монохроматора УМ - 2 
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 

 



 57

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 у положення «Откр».  

Тумблерами, розташованими на корпусі пристрою живлення, увімкніть 
ртутну лампу. Тумблером 8 увімкніть підсвічування вказівника, розташованого 
в окулярі.  

Орієнтуючись на дані, наведені у Таблиці №1, виставте на шкалі барабана 
6 (Рис. 5) поділку, яка приблизно відповідає довжинам хвиль фіолетової 
ділянки спектра пари ртуті. Через окуляр здійсніть попереднє спостереження 
спектральних ліній. Обертанням маховичка 11 здійсніть фокусування 
спектральних ліній.  

Спостерігаючи в окуляр мікроскопа вихідну щілину монохроматора, 
треба вивести на неї обертанням барабана 6 початок фіолетової частини 
спектра. Обертаючи градуювальний барабан 6, здійсніть попереднє 
спостереження видимого спектра випромінювання пари ртуті, рухаючись за 
шкалою довжин хвиль від фіолетової до червоної частини. Зіставте цей спектр 
зі стандартним спектром пари ртуті (Рис. 8). 

 
Порядок виконання вимірювань та обробки їх результатів 

 
Порядок проведення вимірювань для отримання даних, які необхідні для 

побудови градуювальної кривої монохроматора є таким.  
Обертаючи барабан 6 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 
кольорового спектра (Рис. 8), який видається студентам у збільшеному форматі. 

Аналогічні вимірювання треба провести для всіх інших ліній спектра 
пари ртуті, які дослідник бачить у окулярі і, перш за все, для усіх тих 
інтенсивних спектральних ліній, довжини хвиль яких відмічені на 
стандартному спектрі (див. Рис. 8). Нумерування ліній здійснюють у напрямку 
зростання 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 
паралакса 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 
паралакса треба вибрати яку-небудь тонку, але не дуже яскраву спектральну 
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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 
юстувальним гвинтом коліматора –маховиком 4 (Рис.6).  

Дані, отримані у ході вимірювань, занесіть у Таблицю № 2. 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 № 2 залишають не заповненою. У подальшому ці невідомі значення 
довжин хвиль треба буде визначити із градуювальної кривої монохроматора 

( )барN f   і записати їх у Таблицю № 2.  
Побудуйте градуювальну криву монохроматора УМ - 2: ( )барN f  , 

скориставшись для цього даними, одержаними при досліджені спектрів ртутної 
лампи (Таблиця №2). За відповідними значеннями відліків за шкалою 
градуювального барабана барN  та градуювальник графіком монохроматора, 
визначте довжини хвиль невідомих спектральних ліній ртуті і запишіть їх 
відповідно у Таблицю №2, відзначивши у стовпці «Спосіб визначення», що 
вони визначені графічним способом (Гр). 
Таблиця № 2. Спектр ртутної лампи 
№ 
лінії 

Колір 
лінії 

Інтенсивність
лінії 

 

Спосіб 
визначення

Відлік за шкалою 
барабана 

довжин хвиль, Nбар 

Довжина 
хвилі 
, нм  

      
 

Завдання № 2. Дослідження спектральних характеристик  
 світлодіода ARL - 10203 URC - 3cd червоного свічення 

 
1. Поставте (помістіть) світлодіод ARL-10203URC-3cd якомога ближче до 

щілини монохроматора. Ввімкніть тумблер, який подає напругу на цей 
світлодіод. Обертаючи барабан довжин хвиль, визначте значення шкали – 
градуси повороту барабана, які з лівої ( лN ) та з правої ( прN ) сторін обмежують 
вибрану кольорову смугу, що спостерігається в окулярі. Одержані дані 
запишіть у Таблицю №3.  
Таблиця № 3 

 
Світлодіод 

лN , 
под. шк.

прN , 
под. шк.

л , 
нм 

пр , 
нм 

л пр     ,
нм 

max , 
нм 

h, 
Дж·с 

ARL - 10203 
URC - 3cd 
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2. За градуювальник графіком монохроматора УМ- 2 визначте довжини 
хвиль л  і пр , які відповідають значенням лN  та прN . Розрахуйте ширину 
спектра випромінювання  , умовно прийнявши її рівною л пр     . 
Одержані дані запишіть у таблицю №3. 

3. Розрахуйте max  для цього світлодіода, умовно прийнявши її рівною 

 max / 2ë ï ð    . Одержані дані запишіть у Таблицю №3. 

 
Завдання № 3. Дослідження вольт-амперної характеристики 

світлодіода ARL - 10203 URC - 3cd червоного свічення 
 

Для проведення вимірювань використовується прилад, загальний вигляд 
якого подано на рис. 9. У ньому: 1 – вимикач, 2 – потенціометр, яким змінюють 
струм, значення якого лежать у інтервалі 1,0 4,0 мА , так звані «великі 
струми», 3 – потенціометр – яким змінюють струм, значення якого лежать у 
інтервалі 0,1 1,0 мА ; (так звані «малі струми»). Струм у світлодіоді вимірюють 
міліамперметром, ціна поділки якого складає 0,1 мА.  

Напругу на світлодіоді вимірюють вольтметром, ціна поділки якого 
складає 0,004 В, а також мультиметром (Рис. 10).  

Перимикач у вигляді круглої клавіші в центрі мультиметра служить для 
увімкнення і вимкнення приладу, а також для вибору необхідних інтервалів 
вимірюваних величин. Показання приладу зчитують із цифрового дисплею. 
Штекери від приладу, зображеного на Рис. 9, підключають до мультиметра у 
гнізда COM і V.  

 

  
Рис. 9. Рис. 10. 

 
1. Виставте клавішу-перемикач мультиметра (Рис. 10) в положення 1000 

(шкала DCV). 
2. Виведіть потенціометри 2 і 3 (Рис. 9) у крайнє ліве положення до 

упору. Увімкніть вилку приладу в мережу змінного струму напругою 220 В. 
3. Вимикачем 1 увімкніть прилад. За допомогою потенціометра 3 (вправо 

до упора), а потім потенціометра 2 (вправо) та мультиметра зніміть залежність 
сили струму через світлодіод I від напруги на світлодіоді U. Виміри потрібно 
здійснювати: через 0,1 мА в інтервалі значень сили струму 0,1 1,0 мА ; через 
0,2 мА у інтервалі 1,0 4,0 мА .  
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4. Побудуйте графік залежності I = f(U). Визначте з нього значення 0U . 
5. За формулою (1) розрахуйте сталу Планка, скориставшись для цього 

даними щодо значень 0U  та max  (Таблиця №3), які були визначені при 
експериментальному дослідженні світлодіода ARL-10203URC-3cd. Результат 
обчислення запишіть в Таблицю №3. 

6. З графіків ( )I f   (Рис.3) та ( )I f U  (Рис. 4), які були одержані при 
дослідженні світлодіода ARL-10203URC-3cd з використанням більш точних 
методик, і наведені в технічному паспорті цього світлодіода, визначте 0U  та 

max . За цими даними розрахуйте сталу Планка за формолую (1). Порівняйте 
між собою одержані результати (пункти 5 та 6).  

7. Визначте середнє значення сталої Планка h . Порівняйте отриманий 
результат з табличним значенням для h (hтабл = 4,14 10-15 еВ·с, де 1еВ = 1,6 10-19 

Дж·с) і обчисліть відносне розходження δ між <h> і hтабл за формулою: 
 

100%табл

табл

h h
h


 

 . 

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Яким чином здійснюється градуювання призмового монохроматора УМ - 2? 
2. Дайте визначення ширини забороненої зони напівпровідника. Як колір 
світла, що випромінює світлодіод, залежить від ширини забороненої зони? 
3. Стисло охарактеризуйте фізичний принцип дії світлодіода. За рахунок чого 
відбувається випромінювання видимого світла в світлодіодних лампах ? 
4. Який спектр випромінювання є у одноколірного світлодіода та у світлодіода, 
що випромінює біле світло ? 
5. Що таке ширина спектра випромінювання світлодіода, довжина хвилі max  та 
величина напруги 0U ? 
6. Яким чином визначається стала Планка в цій роботі ? Виведіть формулу, за 
якою можна експериментально визначити сталу Планка, дослідивши 
електрооптичні властивості світлодіода.  
7. Назвіть основні переваги і недоліки використання світлодіодних ламп в 
порівнянні з іншими джерелами світла. 
Література:[2,14-19] 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 32 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИФРАКЦІЇ СВІТЛА  
НА ВІДБИВНІЙ ДИФРАКЦІЙНІЙ РЕШІТЦІ  

З ВИКОРИСТАННЯМ ГОНІОМЕТРА-СПЕКТРОМЕТРА ГС-5 
 

Мета роботи: дослідження дифракції світла на відбивній дифракційній  
решітці, визначення параметрів дифракційної решітки й спектрального складу 
випромінювання ртутної лампи. 

 

Теоретичні відомості  

Схема спостереження дифракційної картини від відбивної решітки (по 
типу дифракції Фраунгофера, тобто коли на решітку падає плоска 
монохроматична хвиля) представлена на Рис. 1 (вид зверху). 

Рис. 1. 
 

Монохроматичне світло від джерела 1 освітлює вузьку щілину 2, яка 
розташована у фокальній площині об'єктива коліматора 3. Кожна точка щілини, 
будучи вторинним джерелом, дає пучок паралельних променів, що виходить з 
об'єктива коліматора 3. Результуючий пучок доходить до дифракційної решітки 
5, розташованої на предметному столику гоніометра 4, практично паралельним 
(плоским) пучком променів і падає на неї під кутом 0. 

При відбитті від решітки в результаті дифракції ці промені, утворюють 
(вторинні) розбіжні пучки під кутами 1, 2, 3, …m. Пучки, що пройшли 
об'єктив 6 зорової труби, дають у його фокальній площині 7 дифракційну 
картину, що є зображенням щілини 2, як результат інтерференції  когерентних 
коливань, що дійшли до площини 7. Інтерференційна картина складається з 
періодично розташованих максимумів і мінімумів і спостерігається через 
окуляр 7 (Рис.1). 

Відбивна дифракційна решітка являє собою металеву дзеркальну 
пластину, на яку через однакові інтервали нанесена велика кількість 
паралельних штрихів однакового профілю шириною b, віддалених один від 
іншого смугами невідображаючої поверхні шириною а (Рис. 2).  
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Відстань bad   між двома відповідними точками сусідніх штрихів 
решітки називається  періодом або сталою дифракційної решітки (Рис. 2, б). 
Штрихи утворять правильну структуру з коефіцієнтом відбиття, що періодично 
змінюється. Така решітка називається амплітудною відбивною решіткою. 
 

  
Рис. 2. Рис. 3. n. Нормаль. 1. Джерело світла. 

 2. Коліматор. 3. Решітка. 
 
 

Умова максимумів нескладно одержати, розглянувши падаючий і 
дифрагований пучки променів. На Рис. 2 (а) показана частина падаючого на 
решітку паралельного монохроматичного пучка (1 - 2) на один елемент решітки 
під кутом падіння о. Відповідно до рисунка, різниця ходу   дифрагованих 
променів дорівнює: 1 2     , де 1 0d sin    а 2 md sin   . 

Головні максимуми дифракційної картини будуть відповідати умові:  
0( )md sin sin m    ,      (1) 

де ...) 2, 1, 0,(m    порядок дифракційного максимуму.  
Кут дифракції m може мати як знак «+» (праворуч від нормалі, тобто 

коли кут геометричного відбиття від (у нульовий порядок) і m лежать по одну 
сторону від нормалі до решітки), так і знак «» (ліворуч від нормалі – коли від і 
m лежать по різні сторони від нормалі до решітки). Тому у формулі (1) 
ставиться знак «+», «» . 

Якщо джерело світла (наприклад, ртутна лампа) випромінює світло 
багатоспектрального складу, то в цьому випадку дифракційна картина 
складається з низки спектрів, які розташовані симетрично щодо загального для 
всіх ліній нульового максимуму. 

Для кута від = 0 (напрямок геометричного відбиття) буде спостерігатися 
нульовий дифракційний максимум (m = 0), що не має розкладання світла в 
спектр. Колір лінії нульового порядку – білий. Положення цього максимуму 
(від = 0) не залежить від довжини хвилі. 

Ліворуч і праворуч від нульового максимуму будуть розташовуватися 
спектри першого порядку m = ± 1, потім другого m = ± 2 тощо, аж до кутів 
дифракції, близьких до 90° (не відхилений промінь).  

m  
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При даному куті падіння 0 положення головних максимумів (для 
решітки з певним значенням d) залежить від довжини хвилі. При цьому кожній 
довжині хвилі відповідає свій набір головних максимумів. Їх нумерують 
відповідно до числа m – порядку спектра. Переглядаючи спектри, починаючи 
від лінії нульового порядку не важко визначити, до спектра якого порядку 
відноситься та або інша лінія, навіть незважаючи на те, що спектри другого й 
більш високих порядків майже завжди частково перекриваються.  

У кожному із цих спектрів максимуми, що відповідають коротким 
довжинам хвиль, розташовуються ближче до нульового максимуму. 
Максимуми, що відповідають довгим довжинам хвиль розташовані далі від 
нього. На цьому засноване використання дифракційної решітки як 
спектрального приладу.  

Використовуючи дифракційну лінію в спектрі кожного, наприклад, 
першого порядку (m = 1) з відомою довжиною хвилі (λ) можна визначити 
період решітки:  

від

d
sin sin


 




,      (2) 

де φ – кут дифракції світлової хвилі з відомою довжиною, від – геометричне 
відбиття кута падіння о. Тоді довжина хвилі i , кожної з невідомих ліній у 
спектрі того ж порядку, буде дорівнювати: 

( ) /i від i відsin sin sin sin        ,     (3)  
де i – кут дифракції відповідної шуканої лінії спектра. 

Основними характеристиками відбивної решітки, як і у випадку прозорої 
дифракційної решітки, є кутова дисперсія й роздільна здатність.  

Кутова дисперсія D характеризує кутову відстань між близькими 
спектральними лініями: 

dλ/dD  .        (4) 
Диференціюючи обидві частини співвідношення (1), одержимо: 

dλmdcosd   .      (5) 
Отже 

 



 cosd

m
dλ
d

D


.   (6) 

Експериментально кутову дисперсію визначають шляхом виміру кутової 
відстані між двома близькими спектральними лініями з відомою різницею 
довжин хвиль.  

Роздільна здатність відбивної решітки R визначається так само, як і у  
випадку прозорої дифракційної решітки: 

mNλ/δλR  ,      (7) 

де N – число штрихів.  
Для спостереження спектра й виміру довжин хвиль попередньо 

визначають кутове положення щілини коліматора (φщілини) у невідхилених 
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променях (при знятій зі столика решітці). Далі, уст ановивши на столик 
гоніометра  відбивну решітку, наводять трубу гоніометра послідовно на лінію 
нульового порядку й вибрану спектральну лінію, визначають відповідно кут 
геометричного відбиття φвід (у нульовий порядок) та кут дифракції m.  

На Рис. 3 видно, що кут α між напрямком не відхиленого пучка (φщілини) і 
напрямком на спектральну лінію φm  дорівнює: α = π – (φщілини + φm ), 
а кут β між напрямком на лінію φm і напрямком геометричного відбиття φвід (у 
нульовий порядок), тобто коли від = 0, дорівнює: β = m − φо. 

Після приведення до виду, зручного для логарифмування, формула (1) 
має такий вид: 

2 d sin(α/2) sin(β/2) = m λ.   (8) 
За формулою (8) можна обчислити довжину світлової хвил1, знаючи період 
дифракційної решітки d та кути α і β. 

 
Експериментальна установка 

 
Експериментальна установка 
складається з джерела світла, 
дифракційної решітки і гоніометра. 
Зовнішній вигляд гоніометра ГС-5 з 
розташованою на його столику 
відбивною дифракційною решіткою, а 
також ртутної газорозрядної лампи та 
блоку живлення показано на Рис. 4. 
  

Рис. 4. 
 

Опис і основи методики роботи з гоніометром ГС - 5 
 

Гоніометрами називають оптичні прилади, які використовують для 
точного вимірювання кутів. За допомогою гоніометра можна визначити 
показники заломлення і кути заломлення призм і кристалів, досліджувати 
параметри дифракційних решіток, вимірювати довжини хвиль спектральних 
ліній тощо.  

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

Коліматор служить для одержання паралельного пучка променів. Він 
складається з об’єктива 5 і щілини 1, ширина якої (від 0 до 2мм ) регулюється 
мікрометричним гвинтом 2. Коліматор закріплюють нерухомо на основі 
гоніометра. Настроювання коліматора на паралельність пучка здійснюється 
гвинтом 4. 
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Зорова труба 12 складається з об’єктива 9 і окуляра 14. Об’єктиви 
коліматора і зорової труби однакові. Фокусування труби здійснюється гвинтом 
11. Нахил коліматора і зорової труби до горизонтальної осі змінюється 
гвинтами 6 і 10 відповідно. Зорова труба обладнана автоколімаційним окуляром 
Гаусса (Рис. 5 а).  

 

 
 

Рис. 5. 
 

Світло від лампи Л проходить захисну скляну пластинку П і попадає на 
автоколімаційну сітку А, яка має дві взаємно перпендикулярні щілини (Рис. 6 
б). Світло, яке пройшло через сітку, попадає на дві прямокутні призми Р, на дві 
гіпотенузні грані яких нанесений напівпрозорий шар з коефіцієнтом відбиття 
50%. Щілину коліматора, тобто перехрестя, що світиться, можна побачити 
неозброєним оком, якщо заглянути у зорову трубу збоку столика гоніометра. 
При юстуванні гоніометра на його столик зазвичай ставлять предмет з плоскою 
поверхнею, яка відбиває світло. Після відбиття від неї пучок променів 
повертається назад у зорову трубу. У цьому випадку перехрестя, що світиться, 
можна побачити через окуляр труби. Крім того, в окулярі є ще одна сітка С, на 
якій зображено відлікове перехрестя (Рис. 6 в). Суміщення зображення обох 
перехресть розглядають через окулярні лінзи О. Чіткість видимого зображення 
відлікового перехрестя регулюється обертанням оправи окуляра 14 (Рис. 5). 

Важливим вузлом гоніометра є пристрій, який служить для відліку кута 
повороту зорової труби навколо вертикальної осі, що проходить через центр 
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столика. На цій осі закріплене прозоре кільце (лімб), яке розташоване на 
корпусі приладу. На поверхні лімба нанесена шкала з поділками. Лімб 
розділений на 1080 поділок. Ціна поділки 20.  

 

  
Рис. 6. Рис. 7. 

 
Відцифрування поділок проведено через 1. Шкалу лімба можна 

спостерігати через окуляр 15 пристрою відліку 16 при увімкненому освітленні 
оправи окуляра 15. Оптична система  пристрою відліку зібрана так, щоб через 
окуляр можна було спостерігати зображення штрихів двох діаметрально 
протилежних ділянок лімба, причому одне зображення пряме, а інше – 
обернене (Рис. 7). Крім того, оптична система дозволяє переміщувати ці 
зображення одне відносно одного, залишаючи у спокої як лімб, так і алідаду із 
зоровою трубою. Це переміщення зображень вимірюється за допомогою 
оптичного мікрометра. Шкала мікрометра розрахована таким чином, що при її 
переміщенні на 600 поділок верхнє зображення штрихів лімба зміщується 
відносно нижнього на 10. Отже, ціна поділки шкали мікрометра 1 . Поле зору 
мікроскопа відліку наведене на Рис. 7. У лівому віконці спостерігається 
зображення діаметрально протилежних ділянок лімба і вертикальний індекс-
штрих для відліку градусів, у правому віконці – поділки шкали оптичного 
мікрометра і горизонтальний індекс для відліку мінут і секунд. 

Перед початком відліку необхідно: 
1. Обов’язково закріпити алідаду 17 гвинтом 24, а за допомогою гвинта 25 
добитись того, щоб вертикальна нитка перехрестя відліку окуляра зорової 
труби співпадала, наприклад, із серединою досліджуваної лінії спектра. 
2. Для здійснення відліку кута за лімбом необхідно повернути маховичок 18 
оптичного мікрометра (див. ис. 5) настільки, щоб зображення верхніх та нижніх 
штрихів лімба в лівому віконці окуляра мікроскопа відліку точно збіглися (див. 
Рис. 7). Якщо ж таке співвідношення штрихів не спостерігається, то треба, 
обертаючи маховичок 18 в зворотному напрямку, добитись бажаного 
результату. Обертання маховичка 18 відбувається легко, без будь-яких зусиль. 
При цьому необхідно також спостерігати за поділками шкали у правому віконці 
окуляра мікроскопа відліку (Рис. 7), ні в якому разі не допускаючи вихід за 
межі цієї шкали, оскільки це може привести до руйнування мікроскопа відліку. 
Будьте уважні! 
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Відлік кутів: 
Число градусів буде дорівнювати видимій найближчій лівій цифрі від 

вертикального штрих-індексу на верхній шкалі (наприклад, 295о , Рис. 7) лівого 
віконця окуляра.  

Число десятків мінут дорівнює (N х 10), де N – кількість інтервалів, які 
розташовані між верхнім подвійним штрихом, що відповідає числу відлічених 
градусів (295, Рис. 7), та нижнім подвійним відцифрованим штрихом, який 
відрізняється від верхнього на 180 (115, Рис. 7). Згідно Рис. 6, N = 4. Результат 
відліку: 29540… (Відлік не закінчено). 

Число одиниць мінут відлічують за шкалою мікрометра в правому 
віконці по лівому стовпчику чисел над горизонтальним індексом (на ис. 7 – це 
число 5), тоді результат відліку: 29545… (Відлік не закінчено). 

 Число десятків секунд – по правому стовпчику чисел, а кількість 
одиниць секунд дорівнює кількості поділок між штрихами – від відліченого 
числа десятків секунд вниз до нерухомого горизонтального індексу в правому 
віконці окуляра мікроскопа відліку. Положення, яке показане на Рис. 7, 
відповідає відліку 2954510.Пристрій відліку гоніометра ГС-5 забезпечує 
точність вимірювання кута не гірше ніж 5 . 

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

закрученому гвинті 24) точно за допомогою мікрометричного гвинта 25 
(див. рис.5). 

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

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

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

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

 
Юстування гоніометра-спектрометра ГС - 5 

 
Гоніометр вимагає ретельного юстування, яке полягає в установці зорової 

труби на нескінченність, в установці оптичної осі зорової труби 
перпендикулярно осі обертання приладу і в установці коліматора на 
паралельний пучок променів. 

Установка зорової труби на нескінченність: встановлюють за рівнем 
столик і трубу на око горизонтально. Приблизну установку труби на 
нескінченність здійснюють за допомогою гвинта для фокусування 11, шляхом 
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суміщення у віконці (збоку на тубусі труби) мітки О на нерухомій шкалі з 
міткою   на рухомій. Вмикають підсвічування окуляра і наводять його на 
чітку видимість відлікового перехрестя (Рис. 6 в). Установку перехрестя у 
фокальній площині окуляра здійснюють обертанням оправи 14. Для установки 
перехрестя сітки окуляра Гаусса зорової труби у фокальній площині об’єктива 
треба прикласти до його оправи 9 (див. Рис. 5) плоскопаралельну скляну 
пластинку. При цьому у полі зору окуляра 14 виникає яскраве зображення 
перехрестя автоколімаційної сітки окуляра Гауса. Обертаючи гвинт 11, 
необхідно досягнути максимальної чіткості цього зображення. Обидві сітки 
окуляра Гауса (А і С) (Рис. 6 а) розташовані на строго однакових відстанях від 
гіпотенузних граней призм Р, тому їх одночасне спостереження в окулярі 
можливе лише у тому випадку, коли фокальні площини об’єктива і окуляра 
співпадають (зорова труба настроєна на нескінченність). 

 
Установка оптичної осі зорової труби  

перпендикулярно до осі обертання приладу 
При юстуванні оптичної осі зорової труби на столику гоніометра 

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

 
Установка коліматора 

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

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

 
Установка дифракційної решітки 

Решітку ставлять на столик гоніометра так, щоб її поверхня була 
паралельна осі обертання. Для цього наводять трубу з автоколімаційним 
окуляром по черзі на неї та діючи регулювальними гвинтами столика, 
встановлюють її перпендикулярно оптичній осі труби (яка, звичайно, повинна 
бути вже встановлена перпендикулярно осі гоніометра).  

Потім треба здійснити дії щодо паралельності штрихів решітки стосовно 
осі гоніометра. Для цього необхідно забезпечити, щоб зображення штрихів у 
різних порядках дифракції знаходились на рівній висоті в полі зору. Після  
виконання  цієї юстировки необхідно скорегувати положення поверхні решітки 
й  повторити ці операції в циклі по методу послідовних наближень, якщо 
виявляється, що одна з юстировок порушує іншу. Для зменшення їхнього 
взаємного впливу варто виставити площину решітки на столику 
перпендикулярно одній з горизонтальних осей, навколо яких обертається 
столик при його юстировці гвинтами. 

 
Примітка 1. Юстування гоніометра, у разі необхідності проведення 

цієї операції, та установку дифракційної решітки студенти здійснюють 
лише під керівництвом інженера, який обслуговує практикум.  

Примітка 2. Дифракційна решітка – це дуже точний і дорогий 
оптичний прилад, тому з нею потрібно поводитися з найбільшою 
обережністю. Зовсім неприпустимо доторкатися чим би то не було до 
поверхні решітки й, тим більше, протирати її. Одержавши решітку в 
інженера практикуму, студенти повинні перевірити стан її поверхні 
(відсутність на ній подряпин, слідів пальців тощо) і повернути її в тому ж 
стані. 

 
Порядок виконання роботи та обробка результатів вимірювання 

 
У цій лабораторній роботі гоніометр ГС-5 використовується для 

дослідження дифракції світла на відбивній дифракційній решітці, визначення 
параметрів дифракційної решітки та спектрального складу випромінювання 
ртутної лампи.  

У Таблиці № 1 наведені дані щодо забарвлення та довжини хвиль деяких 
характерних спектральних ліній пари ртуті в спектрі ртутної лампи ПРК - 4. 
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Таблиця № 1 
Забарвлення спектральної лінії Довжина хвилі  , нм 
Жовта 2 
Жовта 1 

+579,07 
+576,96 

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

 
Примітка 3. Значком «+» позначені найбільш яскраві (інтенсивні) лінії 

спектра. Довжину хвилі зеленої лінії пари ртуті при розрахунках вважати 
відомою. 

 
Одержання спектра ртутної лампи та визначення нульового 
положення щілини і кутового положення променів коліматора 

 
Увімкніть живлення ртутної лампи і гоніометра. Перевірте чіткість 

зображення хреста ниток і різкість зображення щілини коліматора в окулярі зорової 
труби Установіть зорову трубу поворотом від руки напроти щілини коліматора. 
У полі зору труби має бути зображення щілини коліматора, що світиться. 
Обертаючи плавно гвинт 2 (Рис. 5) на коліматорі, досягніть чіткого її 
зображення. Переміщуючи зорову трубу, сумістіть вертикальну нитку 
перехрестя сітки зорової труби з серединою зображення щілини коліматора. За 
відліковим мікроскопом гоніометра здійсніть відлік кута φщілини (нульове 
положення щілини коліматора).  

Тоді кутове  положення паралельного пучка променів, які виходять із 
об'єктива 5 коліматора 3 (Рис. 5) і поширюються далі уздовж його осі буде 
дорівнювати: φк = (180 + φщілини). 

  
Проведення експерименту 

 
1. Установити на столику гоніометра дифракційну решітку під кутом приблизно 

50-60 градусів до осі коліматора. Повертаючи зорову трубу 12 (Рис. 5) ближче до 
коліматора 3 (Рис. 5) , встановити її в напрямку нормалі до решітки. Для цього 
потрібно знайти в окулярі труби зображення світлого автоколімаційного 
хреста, за допомогою гвинта 14 (Рис. 5) домогтися його чіткого зображення, 
потім сполучити його точно з перехрестям окуляра труби.  

2. Поворотом столика й зорової труби змінити кут падіння 0 так, щоб у полі 
зору було симетрично видно дифракційні спектри праворуч і ліворуч від 
нульового максимуму. За допомогою гвинтів 2, 4, 11 (Рис. 5) настроїти 
зображення спектра таким, щоб лінії дифракційних спектрів були досить вузькі, 
чіткі, яскраві. Вони повинні бути обмежені по висоті, а їхні середини лежати на 
одному рівні по горизонталі. Після цього столик з решіткою повинен 
залишатися нерухомим.  
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3. Повертаючи зорову трубу 12 (Рис. 5), встановити її в напрямку нормалі до 
решітки. Для цього потрібно знайти в окулярі труби зображення світлого 
автоколімаційного хреста, потім сполучити вертикальні риски цього хреста  та 
перехрестя окуляра труби. Визначити та записати кутове положення нормалі до 
решітки n. 

 
Завдання №1. Визначення сталої дифракційної решітки 

 
4. Обертаючи зорову трубу гоніометра (ліворуч або праворуч), треба 

сумістити вертикальну нитку відлікового перехрестя окуляра із зеленою лінією 
ртуті  першого порядку ліворуч від нульового максимуму та виміряти  кутове 
положення 1n . Аналогічний відлік щодо зеленої лінії у дифракційному спектрі 
першого порядку 1n  треба здійснити і праворуч від нульового максимуму. 
Результати вимірювань записати в Таблицю №2. 

5. Визначити відносне кутове положення звідн зеленої лінії ртуті першого 
порядку як  різницю між відліками 1n  та 1n  і поділити її на два: 

 1 1( ) / 2з відн n n   . 
Для визначення справжнього кута дифракції зеленої лінії ртуті першого 

порядку з1 (відносно нормалі до решітки n ) треба відняти від звідн кут n: 
з1 =  з відн - n. 

 Тобто, кут дифракції m для кожної лінії в спектрах m - го порядку в цій 
лабораторній роботі слід визначати за формулою: 

m = m відн  - n.     (9) 
Аналогічні вимірювання слід здійснити для зелених ліній спектрів 

другого та третього порядків. Дані записати у Таблицю №2. 
 
Таблиця № 2. (Кутове положення нормалі до решітки n  =      ) 

Відлік за 
гоніометром Кут дифракції Довжина 

хвилі 

Стала 
дифракційної 

решітки 
Порядок 
Спектра 

m 

Колір 
лінії 

nm nm
1 m відн   m ,нм  ,d м ,срd м  

         
 
6. Обчисліть сталу дифракційної решітки за формулою  

d = m λ  / (sinвідн – sinm), 
для кожної зеленої лінії в спектрах m - го порядку, а також середнє значення 
dср. Довжина хвилі зеленої лінії спектра пари ртуті 546,1нм  . 
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Завдання №3. Визначення кутової дисперсії дифракційної решітки 
 
7 Виміряйте кутові положення жовтих парних спектральних ліній ліворуч 

nm і праворуч nm1 від нульового максимуму та обчисліть їх відносні кутові 
положення mвідн для перших десяти порядків. За формолую (9) визначте кут 
дифракції m для кожної лінії в спектрах m - го порядку. Результати 
вимірювань і розрахунків запишіть у таблицю №3. 
Таблиця № 3. (Кутове положення нормалі до решітки n =      ) 

Відлік за гоніометром Кут дифракції Кутова  
дисперсія 

Порядок 
спектра 

 m 

Колір 
лінії nm nm

1 m відн  m mD  

 Жовта 1 
Жовта 2      

 
За даними Таблиці №3 визначте кутову відстань   між жовтими 
спектральними лініями ртуті для десяти порядків. Знаючи довжини цих хвиль 
(Таблиця №1), визначте   і обчисліть кутову дисперсію дифракційної решітки 
D m  для десяти порядків за формулою: 

m
D




 .     (10) 

Результати виконаних обчислень запишіть у Таблицю №3. За цими 
даними побудуйте графік залежності величини кутової дисперсії від m та 
зробіть відповідні висновки. 

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Що називається дифракцією світла? Яка умова спостереження дифракції 
світла? 
2. Що таке кутова дисперсія і як за нею оцінити якість спектра? 
3. Що називається роздільною здатністю дифракційної решітки і від чого вона 
залежить? 
4. Чим відрізняється дифракційний спектр від дисперсійного (призматичного)? 
5. Як зміняються спектри, що спостерігаються за допомогою дифракційної 
решітки, при зміні її періоду та числа штрихів?  
6. Як виготовляються дифракційні решітки? Де вони застосовуються? 
Література: [1,3-16] 

 
 
 
 
 
 
 
 



 73

Лабор а т орн а  робо т а  №3 3  
 

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ВІДБИВНОЇ ДИФРАКЦІЇЙНОЇ РЕШІТКИ 
 З ВИКОРИСТАННЯМ НАПІВПРОВІДНИКОВОГО ЛАЗЕРА 

 
Мета лабораторної роботи: ознайомлення з будовою та принципом 

роботи відбивної дифракційної решітки та напівпровідникового лазера. 
Визначення параметрів відбивної дифракційної решітки.  

 
Основні теоретичні відомості 

 
Дифракцією світла називають сукупність явищ, які обумовлені 

хвильовою природою світла й спостерігаються при його поширенні в 
середовищі з різко вираженою оптичною неоднорідністю. 

Під дифракцією світла розуміють усяке відхилення від прямолінійного 
поширення світла, якщо воно не може бути витлумачене як результат відбиття, 
заломлення або згинання світлових променів у середовищах з безупинно 
мінливим показником заломлення. 

Дифракційна решітка – це спектральний прилад, призначений для 
розкладання світла в спектр і визначення довжин хвиль і являє собою 
просторову періодичну структуру, що впливає на поширення хвиль. Якщо 
властивості структури періодично міняються тільки в одному напрямку, то 
решітка називається одномірною (лінійною). Якщо ж періодичність решітки 
має місце у двох або у трьох напрямках, то решітка називається відповідно 
двох- або тривимірною (просторовою). Дифракційна решітка – це оптичний 
прилад, що складається із сукупності великої кількості регулярно розташованих 
штрихів (канавок, щілин) однакової форми, нанесених на плоску або ввігнуту 
оптичну поверхню. Дифракційні решітки використовують у спектральних 
приладах для просторового розкладання електромагнітного випромінювання в 
спектр, тобто по довжинах хвиль. 

Решітки поділяють на плоскі (штрихи нанесені на плоску поверхню) і 
ввігнуті (штрихи на ввігнутій, зазвичай сферичній, поверхні). Решітки бувають 
відбивні й прозорі. Решітки, в яких штрихи наносяться на дзеркальну (зазвичай 
металеву) поверхню, а спостереження ведеться у відбитому світлі, називають 
відбивними. У прозорих решіток штрихи наносяться на поверхню прозорої 
(зазвичай скляної) пластинки (або вирізьблюються у вигляді вузьких щілин у 
непрозорому екрані), а спостереження ведеться в прохідному світлі.  

У теперішній час на практиці застосовують такі дифракційні решітки: 
амплітудну решітку, яка вносить періодичні зміни в амплітуду хвилі, не 
впливаючи на її фазу; фазову решітку, що вносить періодичні зміни у фазу 
хвилі, але не впливає на її амплітуду; амплітудно-фазову решітку, що істотно 
змінює не тільки фазу, але й амплітуду хвилі, тобто при проходженні через яку 
відбувається поглинання світла. 

Найпростіша ідеалізована одномірна прозора дифракційна решітка – це 
сукупність N однакових рівновіддалених паралельних щілин, зроблених у 
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непрозорому екрані. Прозора дифракційна решітка являє собою недосконалий 
прилад, тому що вона має малу світлосилу внаслідок втрати світла в нульовому 
максимумі. Цього недоліку не мають відбивні дифракційні решітки, які 
концентрують більшу частину світла, що падає на решітку, в один ненульовий 
максимум. 

Відбивна дифракційна решітка як спектральний прилад має такі основні 
характеристики: роздільна здатність R, кутова дисперсія D і дисперсійна 
область G. Всі ці параметри визначаються так само, як і для прозорої 
дифракційної решітки (див. додатково інструкції щодо виконання 
лабораторних робіт №10 [2] і №32). У сучасних спектральних приладах 
застосовуються головним чином відбивні дифракційні решітки. 

Найменша різниця довжин хвиль δλ двох суміжних спектральних ліній 
(точніше, між їх максимумами, що ледве розділяються решіткою), при якій 
спектральний апарат розділяє ці лінії, називається спектральною роздільною 
відстанню, а величина 




R  – роздільною здатністю решітки. 

Умова спектрального розділення (критерій Релєя) 
 

Спектральні лінії із близькими довжинами хвиль λ і λ' вважаються 
розділеними, якщо головний максимум дифракційної картини для однієї 
довжини хвилі збігається по своєму положенню з першим дифракційним 
мінімумом того  ж порядку для іншої хвилі. 

За критерієм Релєя одержуємо:  

mNR 

 ,        (1) 

де N – загальне число штрихів (щілин) решітки, m - порядок дифракційного 
спектра. Максимальна роздільна здатність решітки визначається формулою: 


LNdR max ,      (2) 

де L – загальна ширина дифракційної решітки, d – стала решітки. 
Кутова дисперсія D – величина, обумовлена як кутова відстань між 

напрямками для двох спектральних ліній, що відрізняються по довжині хвилі на 
1 0A . 




D  і 



d
dD  . 

Дисперсійна область G – це максимальна ширина спектрального 
інтервалу, при якій ще немає перекриття дифракційних спектрів сусідніх 
порядків 

m
G   ,       (3) 

де λ – початкова границя спектрального інтервалу, а m – порядок головного 
дифракційного максимуму або порядок дифракційного спектра.  

 
Відбивна дифракційна решітка 

Як відомо, дифракція світла спостерігається й при відбитті світлових 
хвиль від періодичної структури – поверхні, одні ділянки якої відбивають, інші 
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– поглинають або пропускають електромагнітні хвилі. Прикладом такої 
структури є відбивна дифракційна решітка.  

Відбивна дифракційна решітка (Рис. 1, б) являє собою сукупність великого 
числа вузьких дзеркальних смуг шириною b, відділених між собою смугами 
(штрихами) поверхні, що не відбиває, шириною а.  

Зазвичай відбивну дифракційну решітку виготовляють шляхом нанесення 
на металеву дзеркальну пластину через однакові інтервали великої кількості 
паралельних штрихів однакового профілю шириною а, які утворять поверхню 
решітки, що не відбиває, й відокремлюють один від одного дзеркальні смуги, 
що відбивають світлові хвилі. Штрихи утворять правильну структуру з 
коефіцієнтом відбиття, що періодично змінюється. Така решітка називається 
амплітудною відбивною решіткою. Відстань bad   між двома відповідними 
точками сусідніх штрихів решітки (Рис. 1,б) називається періодом або сталою 
решіткою. 

 
 

Рис. 1. 
 

Нехай плоска монохроматична хвиля падає на відбивну решітку під кутом 
падіння 0. Тоді в напрямках під кутом m до нормалі до решітки, які 
задовольняють співвідношенню:  

 1 2 0sin sin md m           (4) 
створюються умови для виникнення головних дифракційних максимумів. 

У формулі (4) 1 АВ   і 2 CD   – відповідно різниці ходу від сусідніх 
«щілин», а m = 0, ±1, ± 2,... – порядок дифракційних максимумів. 

Дифракційні решітки використовуються як спектральні прилади для 
аналізу природи невідомого випромінювання. Щоб зрозуміти ідею 
спектрального аналізу, досить звернути увагу на те, що з формули (4) можна 
виразити довжину хвилі через період решітки й вимірювані на досліді 
величини. Оскільки період решітки відомий (він визначається технологією 
виробництва на заводі), це дозволяє визначити довжину хвилі випромінювання. 
І, навпаки, знаючи довжину хвилі випромінювання за даними, отриманим при 
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дослідженні дифракційної картини, можна визначити період решітки й інші її 
характеристики.  

Відбивні дифракційні решітки є більше досконалими диспергуючими 
пристроями, чим призми і прозорі дифракційні решітки. Вони дають 
можливість одержувати високоякісні спектри, завдяки чому використовуються 
як диспергуючі пристрої в спектральних приладах. Сучасні автоматизовані 
подільні машини з інтерференційними збіжними системами дають можливість 
виготовляти дифракційні решітки, що відбивають, зі строго еквідистантним 
розташуванням штрихів (до 3600 штрихів на 1 мм). 

Від деяких недоліків нарізних решіток вільні голографічні дифракційні 
решітки для видимої й ультрафіолетової областей спектра із числом штрихів 
до 6000 на 1 мм. Технологія виготовлення голографічних решіток заснована на 
створенні періодичного розподілу інтенсивності на фоточутливих матеріалах у 
результаті інтерференції лазерного випромінювання. 

У цій лабораторній роботі досліджується відбивна дифракційна решітка. 
Як джерело випромінювання використовується напівпровідниковий лазер. 

 
Напівпровідниковий лазер. Конструкція та принцип дії 

 
Напівпровідникові лазери мають великий коефіцієнт підсилення світла на 

одиницю довжини збудженого напівпровідника й відповідно малі (порядку 0,5 
мм) розміри лазерного елемента; високий ККД (аж до 100%); надзвичайно 
широкий (приблизно від 0,3 до 30 мкм) діапазон випромінюваних довжин 
хвиль. Висока ефективність перетворення енергії збудження у випромінювання 
досягається завдяки тому, що в цьому випадку для накачування лазера 
використовується електричний струм, що пропускається через напівпровідник, 
енергія якого безпосередньо перетворюється в когерентне випромінювання. Це 
створює можливість управляти випромінюванням (модулювати його) шляхом 
зміни інтенсивності струму накачування. Найбільше поширення у світлотехніці 
одержали напівпровідникові лазери на арсеніді галію (GaAs).  

Напівпровідниковий лазер за своєю конструкцією схожий до звичайного 
напівпровідникового діода з p-n – переходом (Рис. 2). 

 
Рис. 2. 

Він складається з монокристала арсеніда галію, який за формою близький 
до куба. р-n - перехід розташований поблизу середини кристала. Він утворює 
площину, перпендикулярну до двох протилежних граней, які відполіровані з 
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високим ступенем точності, й за рахунок великого коефіцієнта відбиття (~30%) 
утворюють дзеркала приладу. Дві бічні грані скошені під деяким кутом, що 
перешкоджає виникненню генерації в напрямку, перпендикулярному до цих 
граней.  

 
Рис. 3. Рис.4. 

 
Стисло розглянемо принцип дії напівпровідникового лазера (Рис. 3). 

Енергетичний спектр напівпровідника має широкі смуги дозволених станів 
електронів: валентну зону й зону провідності, розділені забороненою зоною. 
Внаслідок введення домішок у напівпровіднику n-типу в зоні провідності є 
вільні електрони провідності, а в напівпровіднику р-типу у валентній зоні є 
«дірки». 

При відповідному напрямку струму через p-n -перехід електрони й дірки 
переміщаються назустріч один одному. В області p-n -переходу виникає дуже 
висока концентрація носіїв струму (електронів провідності й дірок), 
відбувається рекомбінація пар електрон-дірка. 

При рекомбінації електрона із зони провідності з діркою з валентної зони 
виділяється енергія у вигляді кванта світла – фотона. Фотони, що 
випромінюються в момент рекомбінації електронів з дірками, будуть 
стимулювати рекомбінацію носіїв струму. Виникає індуковане 
випромінювання. Частота випромінювання v визначається шириною 
забороненої зони ΔЕ: hv = ΔE, де h – стала Планка (h = 6,625 10-34 Дж с).  

Спектр випромінювання напівпровідникового лазера представляють або у 
вигляді  таблиці, або у вигляді графіка залежності відносної інтенсивності від 
довжини хвилі. Лазерні діоди характеризують шириною спектра 
випромінювання.  

Ширина спектра випромінювання – це величина, що визначає ступінь 
монохроматичності випромінювання квантових систем. Зазвичай під шириною 
спектральної лінії приймають відстань між точками її контуру (на графіку – λ

1 
і 

λ
2)

, що відповідають інтенсивності, рівній половині максимальної (Рис.4). Цю 
величину іноді називають «напівшириною лінії». Лазерні діоди мають 
напівширину лінії від 0,1 до 10 нм.  

На Рис. 4. представлено графік залежності інтенсивності випромінювання 
від довжини хвилі світла, яке генерує малогабаритний напівпровідниковий 
лазер (червоний лазерний діод), що використовується в лазерних указках.  
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Лазерна указка (Рис. 5, вставка ліворуч) – це джерело світла, яке 
випромінює когерентні і монохроматичні електромагнітні хвилі видимого 
діапазону у вигляді вузького направленого променя. У більшості випадків 
лазерні указки виготовляють на основі червоного лазерного діода, що 
випромінює в діапазоні довжин хвиль 635-670 нм.  

Для перетворення лазерного випромінювання в вузько направлений 
промінь, як правило, використовується двоопукла лінза-коліматор. Потужність 
найпоширеніших червоних лазерних указок не перевищує 1-5 мвт. Вони, 
зокрема, використовуються при читанні лекцій для показу лекційних 
демонстрацій, на фізичному практикумі з оптики тощо.  

 
Метод та експериментальна установка 

 
Загальний вигляд та оптична схема лабораторної установки, що 

використовується для визначення періоду відбивної дифракційної решітки, 
представлена відповідно на Рис. 5 і на Рис. 6.  

 

 
Рис. 5. Рис. 6. 

 
Відбивна дифракційна решітка Р закріплена на платформі, що може 

переміщатися уздовж оптичної лави у вертикальному напрямку. Решітка 
встановлюється від екрана Е на відстані D = (20 - 50) см. Лазерний промінь від 
напівпровідникового лазера Л з довжиною хвилі λ = 650 нм, відбиваючись від 
решітки в результаті дифракції, розділяється на кілька пучків, що відповідають 
різним дифракційним порядкам, причому промінь, що відповідає нульовому 
порядку, не відхиляється від первинного напрямку. 

У результаті дифракції, на екрані Е спостерігається дифракційна картина 
у вигляді світних червоних плям, які симетрично розташовані стосовно точки, 
що відповідає дифракційному максимуму інтенсивності світла нульового 
порядку, для якого m = 0.  

Р
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Кут відхилення променя m  щодо напрямку нульового порядку, що 
відповідає m - тому максимуму, пов'язаний з періодом решітки d таким 
співвідношенням: 

md sin m   .     (5) 
Величину msin  розраховують за даними про відстань D від решітки Р до 

екрана Е, а також про відстань ym від дифракційного максимуму нульового 
порядку до максимуму m - того порядку, використовуючи для цього формулу 
(6): 

2 2
m

m
m

ysin
D y

 


.     (6) 

Підставимо вираз (6) для msin  у формулу (5) і визначимо період 
відбивної дифракційної решітки d за формулою (7): 

2 2
m

m

m D y
d

y
 

 .        (7)  

Відстань D від екрана до решітки вимірюють масштабною лінійкою, що 
закріплена на оптичній лаві. Число дзеркальних смуг і штрихів дифракційної 
решітки, що приходиться на 1 мм її довжини, визначається за формулою: 

310N
d



 .      (8) 

УВАГА! Запобігайте потраплянню лазерного променя в очі та на 
відкриті ділянки шкіри, оскільки це може зашкодити вашому здоров'ю.  

Лазерне випромінювання є особливо небезпечним для очей. Оптична 
система ока нагадує збірну лінзу, що фокусує випромінювання на сітківці, тому 
категорично забороняється направляти прямий і відбитий від гладких 
поверхонь промінь лазера в органи зору. Це може привести до часткової або 
повної втрати зору. Варто пам'ятати, що шкіра вік у значній мірі пропускає 
червоні й інфрачервоні промені. Тому при закриванні очей віка не можуть їх 
захистити.  

 
Порядок виконання вимірювань та обробки їх результатів 

 
1. Пересуваючи решітку по оптичній лаві, поставте її на відстані D1 = 35 см від 
екрана.  
2. Натиснувши на нефіксовану кнопку включіть лазер. 
3. Спостерігайте на екрані дифракційну картину. 
4. Помістіть на екран міліметровий папір і використовуючи масштабну лінійку 
замалюйте схему дифракційної картини, що спостерігається. 
5. Відзначте на ній положення нульового максимуму і положення не менше 
трьох інших дифракційних максимумів, які симетрично розташовані ліворуч і 
праворуч від нульового максимуму. 
6. Розрахуйте значення y1. Для того, щоб зменшити похибку вимірів 
використовуйте такий методичний прийом. Виміряйте на схемі дифракційної 
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картини відстань між точками (-1) - (1), симетрично розташованими стосовно 
нульового максимуму, які відповідають дифракційним максимумам першого 
порядку. Шукана відстань y1 буде дорівнює половині виміряної відстані. Вимір 
y1 проведіть не менше двох разів. Розрахуйте середнє значення 1y . 
7. Виконайте аналогічні виміри ym для дифракційних максимумів другого й 
третього порядків. Дані вимірів запишіть у Таблицю № 1. 
8. За методикою, що описана вище, проведіть виміри для двох інших значень 
відстані D від екрана до решітки, наприклад для D2 = 40 см і D3 = 45 см. 
9. Обчисліть для кожного виміру період решітки d за формулою (7) і за даними 
всіх вимірів знайдіть середнє значення періоду решітки d .  
10. Дані всіх вимірів і обчислень запишіть у Таблицю № 1. 
11. Визначте число дзеркальних смуг і штрихів дифракційної решітки, що 
приходиться на 1 мм її довжини, скориставшись для цього формулою (8). 
 
Таблиця № 1. 

my , м D, м m 

1my , 1my  2my , 2my  2my , 3my  
d, м d , м 

1      
2      

D1 =  
35 см 

3      
1      
2      

D2 = 
40 см  

3      
1      
2      

D3 = 
45 см  

3      
 

Питання для самоконтролю 
 

1.У чому полягає явище дифракції? 
2.Яку будову мають прозора й відбивна дифракційні решітки? 
3.Що називають періодом (сталою) дифракційної решітки? 
4.Назвіть основні типи дифракційних решіток. 
5.Назвіть основні характеристики дифракційної решітки як спектрального 
приладу. 
6.Яку будову має напівпровідниковий лазер? 
7.Поясніть принцип дії напівпровідникового лазера. 
Література:[1-17]. 
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Навчальне видання 
 

Укладачі: 
Пойда Володимир Павлович, 
Хижковий Василь Петрович. 

 
 
 
 
 

Лабораторний практикум з оптики  
 

Частина третя 
 
 

Підписано до друку 22.12.14. Формат 60 х 84/16. 
Папір офсетний. Друк ризографічний. 

Умовн. друк. арк. 4,6. Обл. вид. арк. 5,1. Наклад 50 прим. 
Ціна договірна. 
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