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Загальні  
дидактичні рекомендації 

 
 «Оптика» - один з важливих розділів фізики, знання якого необхідні спе-
ціалістам багатьох галузей науки і техніки. 
 Вивчення розділу  «Оптика» передбачає використання взаємозв’язаних 
форм занять: лекцій, практичних та лабораторних робіт і самостійної роботи сту-
дентів. Теоретичні знання, одержані студентами, закріплюються і поглиблюються 
при виконанні лабораторного практикуму і рішенні задач. 
 При виконанні роботи необхідно дотримуватися правил техніки безпеки, 
уміти визначити ціну поділки шкали вимірювальних приладів, орієнтовно оціню-
вати правильність одержаних експериментальних даних, розраховувати похибки 
вимірювань. 
 До виконання лабораторної роботи необхідно готуватися заздалегідь: 
вивчити теоретичний матеріал даної теми за вказаною літературою і конспектом 
лекцій; підготуватися до виконання експериментів – уважно вивчити методичні 
вказівки до лабораторної роботи, продумати її виконання і підготувати заготівку 
для оформлення звіту. 
 У заготівці для оформлення звіту вказують тему роботи , її мету, прилади 
та матеріали, теоретичні відомості і готують таблицю для записування результа-
тів експерименту, враховуючи вказану кількість вимірювань. Заповнюється таб-
лиця при проведенні дослідів. 
 Підготовку студента до лабораторної роботи перевіряє викладач і допус-
кає до виконання лабораторної роботи. Непідготовлений студент не допускається 
до виконання лабораторної роботи, а замість цього він у лабораторії вивчає мате-
ріал теми за підручником. Пропущена, таким чином, робота виконується в позау-
рочний час, що небажано. 
 Після виконання експериментальної частини необхідно упорядкувати 
своє робоче місце, оформити заготівку (заповнити таблицю, нижче таблиці запи-
сати похибки вимірювальних приладів, коефіцієнт Стьюдента, тощо) і заготівку 
підписати у викладача. Решта часу лабораторного заняття використовується сту-
дентом для захисту роботи. 
 Робота вважається захищеною після подання викладачу звіту по експе-
риментальній частині та з теорії.  
 Статистичну обробку результатів експерименту, студент виконує згідно з 
існуючими правилами. 
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Лабораторна робота 1 
 

Тема.  Визначення фокусної відстані збиральної лінзи. 
Мета. Навчитися експериментальним шляхом визначати фокусну відс-

тань лінзи. 
Устаткування. Оптична лава, збиральна лінза, екран, вимірювальна 

стрічка. 
Практичне значення. Оптика – одна з найдавніших наук, тісно пов'яза-

на з потребами практики протягом усього свого розвитку. Лінзи – це основна 
частина окулярів (з'явилися в 13 столітті), мікроскопів (з'явився перший дву-
хлінзовий мікроскоп близько 1590 р.), телескопів (перший телескоп, побудо-
ваний італійським ученим Галілеєм у 1609 р.)  

 
 

Теоретичні відомості 
 

Лінза – прозоре тіло, обмежене двома поверхнями, що заломлюють сві-
тові промені, здатне формувати оптичні зображення предметів, що світяться 
власним або відбитим світлом. Лінзи є одним з основних елементів оптичних 
систем. 

Лінзи змінюють напрямок падаючих на неї променів. Якщо лінза перет-
ворює паралельний пучок у збіжний, її називають збиральною; якщо парале-
льний пучок перетворюється в розбіжний, то її називають розсіювальною. У 
головному фокусі F лінзи перетинаються промені, що до заломлення були 
паралельні її осі. Для такої лінзи F завжди позитивне. У лінзі, що розсіває, F - 
точка перетинання не самих променів, а їхніх уявлюваних продовжень убік, 
протилежний напрямкові поширення світла. Тому для них завжди F < 0. У 
збиральних тонких лінз товщина країв менше товщини в центрі лінзи, у роз-
сіювальних - навпаки.  

Мірою заломлюючої дії лінз служить її оптична сила D – величина обе-
рнена фокусній відстані (D = 1 / F і вимірюється в діоптріях (м-1). У збираль-
них лінз D > 0, тому їх ще іменують позитивними, у розсіювальних лінз D < 0 
тому називають їх негативними. 

Елементарна теорія тонких лінз приводить до простих співвідношень 
між фокусною відстанню тонкої лінзи, з одного боку, і відстанню від лінзи до 
предмета і до його зображення – з іншого. 

Простим виявляється зв'язок між розмірами об'єкта, його зображенням, 
що дається лінзою, і їхніми відстанями до лінзи. Визначаючи на досліді на-
звані величини, неважко по відомим співвідношенням обчислити фокусну 
відстань тонкої лінзи з точністю, цілком достатньої для більшості випадків. 
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Визначення фокусної відстані збиральної лінзи 
 
На розташованій горизонтально оптичній лаві можуть переміщатися на 

повзушках наступні прилади: матовий екран зі шкалою, лінза, предмет (ви-
різ у виді стрілки), освітлювач. Усі ці прилади встановлюються так, щоб 
центри їх лежали на одній висоті, площина екрана повинна бути перпендику-
лярна довжині оптичної лави, а вісь лінзи їй паралельна. Відстані між прила-
дами відраховуються по лівому краю повзушки на шкалі лінійки, розташова-
ної уздовж лави. 

Визначення фокусної відстані збиральної лінзи виконується такими спо-
собами. 

 
Спосіб 1. Визначення фокусної відстані по відстані предмета  d                                 
                 і його зображення f від лінзи. 
 
Якщо позначити буквами d і f відстані предмета і його зображення від 

лінзи (рис. 1.1), то фокусна відстань останньої виразиться формулою 
 

d
1

f
1

F
1

  

звідки    

                                                         
df
fdF




                                                      (1.1) 

 
(ця формула справедлива тільки в тому випадку, коли товщина лінзи мала в 
порівнянні з d і f). 
 
                                      h  

 
                                                                                                                
 
                                                                                   Н 
 
 
 

Рисунок 1.1 – Оптична схема збиральної лінзи 
 
Виміри. Помістивши екран на досить великій відстані від предмета, між 

ними ставлять лінзу і пересувають її доти, поки не одержать на екрані вираз-
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не зображення предмета (стрілки). Відрахувавши по лінійці, розташованій 
уздовж лави, положення лінзи, екрана і предмета, пересувають екран в інше 
положення і знову відраховують відповідне положення лінзи і всіх приладів 
на лаві. 

Через неточність візуальної оцінки різкості зображення, виміри рекоме-
ндується повторити не менш п'яти разів. Крім того, у даному способі корисно 
виконати частину вимірів при збільшеному, а частину при зменшеному зо-
браженні предмета. По кожному окремому виміру за формулою (1.1) обчис-
лити фокусну відстань і з отриманих результатів знайти його середнє ариф-
метичне значення. 

 
Спосіб 2. Визначення фокусної відстані за величиною предмета і його 

зображення, і по відстані останнього від лінзи.              
Позначимо величину предмета через h. Величину його зображення через 

H і відстань їх від лінзи (відповідно) через d і f. Ці величини зв'язані між со-
бою відомим співвідношенням 

                                                 
d
f

h
H
  .  (1.2) 

Визначаючи звідси f (відстань зображення до лінзи) і підставляючи його 
у формулу (1.1), легко одержати вираження для f через ці три величини: 

Hh
HdF



   .                                                   (1.3) 

Виміри. Ставлять лінзу між екраном і предметом так, щоб на екрані зі 
шкалою вийшло сильно збільшене і виразне зображення предмета, відрахо-
вують положення лінзи й екрана. Вимірюють за допомогою лінійки величину 
зображення на екрані. 

Виміривши відстань від зображення до лінзи, знаходять фокусну відс-
тань до лінзи за формулою (1.3). 

Змінюючи відстань від предмета до екрана, повторюють дослід кілька 
разів. 

 
Спосіб 3. Визначення фокусної відстані  по величині переміщення лінзи 

 
Якщо відстань від предмета до зображення, яку позначимо через L, бі-

льша 4f, то завжди знайдуться два таких положення лінзи, при яких на екрані 
виходить виразне зображення предмета: в одному випадку зменшене, в іншо-
му – збільшене (рис.1.2). 

Неважко побачити, що при цьому обидва положення лінзи будуть симе-
тричні щодо середини відстані між предметом і зображенням (рис.1.2). Дійс-
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но, скориставшись рівнянням (1.1), можна написати для першого положення 
лінзи: 

 
  

L
sxxsLF 

  .  (1.4) 

 
Для другого положення: 
 

 
L

xLxF 
  .  (1.5) 

 
Прирівнюючи праві частини цих рівнянь, знайдемо 
 

2
sLx 

  .  (1.6) 

 
Підставивши це вираження для x  у  (Lsx) , легко знайдемо, що 
 

2
sLxsL 

 ,  (1.7) 

 
тобто, що дійсно обидва положення лінзи знаходяться на рівних відстанях від 
предмета і зображення і, отже, симетричні щодо середини відстані між пред-
метом і зображенням. 

Щоб одержати вираження для фокусної відстані, розглянемо одне з по-
ложень лінзи, наприклад, перше. Для нього відстань від предмета до лінзи 

 

                                                
2

sLd 
  ,     (1.8) 

 
а відстань від лінзи до зображення 
 

2
sLf 

  .  (1.9) 

 
Підставляючи ці величини у формулу (1.1), знайдемо 
 

L4
sLF

22 
    .    (1.10) 
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Рисунок 1.2 – Побудова зображення в оптичній системі з двох  
                                  збиральних лінз 
 
Цей спосіб є принципово найбільш загальним і придатним як для товс-

тих, так і для тонких лінз. Дійсно, коли в попередніх випадках  користувалися 
для розрахунків величинами d і f, то мали на увазі відрізки, обмірювані до 
центра лінзи. Насправді ж необхідно ці величини вимірювати від відповідних 
головних площин лінзи. В описуваному ж способі ця помилка виключається 
завдяки тому, що в ньому виміряється не відстань від лінзи, а лише величина 
її переміщення. 

Виміри. Установивши екран на відстані більшій f  від предмета (орієн-
товно значення f беруть з попередніх дослідів), поміщають лінзу між ними і, 
пересуваючи її, добиваються одержання на екрані виразного зображення пре-
дмета, наприклад, збільшеного. Відрахувавши по шкалі відповідне положення 
лінзи, змішують її убік і знову встановлюють. Ці виміри виконують п'ять ра-
зів (табл. 1.1). 

Пересуваючи лінзу, добиваються другого виразного зображення предме-
та – зменшеного і знову відраховують положення лінзи по шкалі. Виміри по-
вторюють п'ять разів. 

Виміривши відстань L між екраном і предметом, а також середнє зна-
чення переміщень s, обчислюють фокусну відстань лінзи за формулою (1.10). 
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Таблиця 1.1 
1 спосіб 2 спосіб 3 спосіб 

№   
d f 

fd
fdF



  
d H h 

Hh
HdF




 

L s

L4
sL  F

22 
    

1 
2 
3 
4 
5 

   

Сере-
днє 
знач. 

   

 
Контрольні запитання і завдання 

 
1. Дайте визначення фокусної відстані. 
2. Напишіть формулу тонкої збиральної лінзи (розсіювальної лінзи). 
3. Напишіть формулу для фокусної відстані тонкої лінзи. 
4. При яких умовах збиральна лінза може працювати як розсіювальна? 
5. Напишіть формулу для коефіцієнта збільшення лінзи. 
6. Накресліть залежність коефіцієнта збільшення збиральної лінзи у за-

лежності від відстані предмета до лінзи. 
7. Який із трьох запропонованих способів визначення фокусної відстані 

найбільш точний і чому? 
8. Як довести, що при визначенні фокусної відстані першим способом 

найбільша точність буде при d = f ? 
9. Побудувати зображення в збиральній лінзі для випадків: 

 а) предмет знаходиться між фокусом і лінзою; 
 б) предмет знаходиться між фокусом і подвійним фокусом; 
 в) предмет знаходиться за подвійним фокусом.  
У яких оптичних приладах ці зображення відбуваються? 

10. Задача. Діаметр плосковипуклої лінзи d = 10 см, товщина в центрі   h 
=1 см, товщину з країв прийняти рівної нулеві. Визначити фокусну відстань 
лінзи. 
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Лабораторна робота 2 
 

Тема. Вивчення законів освітленості. 
Мета. Знайомство з основними характеристиками електромагнітного 

випромінювання в оптичному діапазоні шкали електромагнітних хвиль і за-
кони, яким вони підкоряються. 

Навчитися експериментально перевіряти закони освітленості, фотомет-
рирувати робоче місце. 

Устаткування. Прилад для вивчення законів фотометрії; оправа екрана; 
діафрагми; освітлювач; лінзи в оправі; мікроамперметр М2003. 

Практичне значення. Розділ оптики, що займається питаннями виміру 
інтенсивності світла і його джерел, називається фотометрією. У фотометрії 
використовуються наступні величини: 

1) енергетичні, котрі характеризують енергетичні параметри оптичного 
випромінювання незалежно від його дії на приймачі випромінювання; 

2) світлові, котрі характеризують фізіологічні дії світла й оцінюються по 
впливу на око або на інші приймачі випромінювання. 

Вивчення цих величин і законів, яким вони підкоряються, має важливе 
прикладне значення для організації нормальних умов праці в різних областях 
людської діяльності (висвітленні робочого місця, шкали вимірювального 
приладу, пульта диспетчера, дорожніх знаків), при конструюванні засобів 
автоматики, телемеханіки, зв'язку, сигналізації. 

 
Теоретичні відомості 

 
Світло являє собою складне явище: в одних випадках воно поводиться 

як електромагнітна хвиля, а в інших – як потік особливих часток (фотонів). 
Коло явищ, розглянутих у лабораторній роботі, належить до хвильової 

оптики, в якій світло представляється електромагнітною хвилею. В електро-
магнітній хвилі коливаються вектори E


 і H


. Як показує досвід фізіологічна, 
фотохімічна й інші дії світла викликаються коливаннями електричного векто-
ра E


 (вектора електричної напруженості). Відповідно до цього, коли гово-

рять про світловий вектор, то мають на увазі вектор E


. 
Довжини хвиль світла у вакуумі укладені в межах (0,40....0,75)  мкм, 

а частоти в межах 15(0,39...0,75) 10   Гц. 
Фотометрія – розділ оптики, що займається питаннями вивчення джерел 

світла і світлових потоків. 
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У фотометрії використовуються наступні величини: 
1) енергетичні, котрі докладно вивчаються в розділі фізики "Теплове ви-

промінювання"; 
2) світлові, котрі характеризують фізіологічні дії світла й оцінюються по 

впливу на око або на інші приймачі випромінювання. 
 При оптичних вимірах використовуються різні приймачі випромінюван-

ня (око, фотоелементи, фотопомножувачі), що мають різну чутливість до ене-
ргії різних довжин хвиль. Кожен приймач випромінювання характеризується 
своєю кривою чутливості до світла різних довжин хвиль (рис.2.1). Тому, світ-
лові виміри, будучи суб'єктивними, відрізняються від об'єктивних, енергети-
чних, і для них уводяться світлові одиниці, використовувані тільки для види-
мого світла. 

 
 

   Рисунок 2.1 - Крива видимості 
 
 
Основною світловою одиницею в СВ є одиниця сили світла – кандела 

(кд). Кандела дорівнює силі світла в заданому напрямку джерела, що випус-

кає монохроматичне випромінювання частотою 1510540,0  Гц, енергетична 
сила світла якого в цьому напрямку складає 1/683 (Ут/стерадіан). 
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Світловий потік  Ф  визначається як потужність оптичного випроміню-
вання по викликуваному їм світловому відчуттю (по його дії на виборчий 
приймач світла з заданою спектральною чутливістю). 

Світловий потік оцінюється по зоровому відчуттю: 
 

0
Ф ( )W( )d


     , 

де ( )   – функція видимості (функція чутливості виборчого приймача  
                     до світлових хвиль різної довжини); 

      W( )   – функція розподілу енергії по довжинах хвиль; 
      d   – інтервал довжин хвиль. 
За одиницю світлового потоку прийнятий люмен (лм) – світловий потік, 

що випускається усередині тілесного кута один стерадіан (ср), крапковим 
джерелом світла силою одна кандела. Таким чином, 

I лм – I кд   I ср. 
Освітленість – величина, рівна відношенню світлового потоку  Ф падаю-

чого на поверхню, до площі цієї поверхні S. 
Одиниця освітленості – люкс (лк). 
1 лк – освітленість на 1 м2 поверхні, який падає світловий потік у I лм  

(I лк = I лм/м2 ). 
Дослідним шляхом установлені залежності: 
 

2
к n

2
n к

Е r
Е r

 ;              (2.1) 

 
0E Е cos   ,             (2.2) 

 
узагальненням яких є закон: 
 

0
2

I cos
E

r


   ,                   (2.3) 

 
де кE  – освітленість поверхні, що знаходиться на відстані kr крапко-

вого джерела; 
     nE  – освітленість поверхні, що знаходиться на відстані nr  від кра-

пкового джерела; 
      r – відстань від крапкового джерела до поверхні; 
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        – кут падіння світлового променя; 
     0E   – освітленість поверхні при куті падіння 00  ; 
      I – сила світла. 

 
Кутом падіння називається кут між нормаллю до освітлюваної поверхні і 

променем світла. 
 

Пристрій лабораторної установки 
 

Лабораторна установка складається: 
1) з приладу для вивчення законів фотометрії (рис. 2.2); 
2) оправи екрана; 
3) діафрагми змінної з площею отвору 6 див2; 
4) діафрагми змінної з площею отвору 3 див2; 
5) освітлювача; 
6) лінзи в оправі; 
7) мікроамперметра М2003 (або аналогічного по параметрах приладу). 

 
Прилад для вивчення законів фотометрії складається з камери і рознімно-

го корпуса, установлених на двох стійках. Усередині камери змонтовані селе-
новий фотоелемент, затиски якого за допомогою гнучких провідників з'єднані 
з затисками, розташованими на торцевій частині камери. 

Селеновий фотоелемент встановлений в оправі з максимальним кутом 
повороту, рівним 90°. Відлік кута повороту фотоелемента здійснюється по 
кутовій шкалі, розташованої на лицьовій стороні камери. 

Корпус приладу має кілька захисних ребер, що служать для запобігання 
фотоелемента від відбитих променів, а чорне матове фарбування внутрішньої 
частини корпуса забезпечує надійний захист фотоелемента від світлових від-
блисків. 

Селеновий фотоелемент із замикаючим шаром являє собою систему, що 
складається з металевої підкладки, з одного боку якої нанесений шар селену 
товщиною близько 0,1 мм. Цей шар покритий напівпрозорим електродом. 
Верхній шар електрода має достатню прозорість у тій області спектра, дов-
жина хвилі якої викликає фотоефект. 

Фотоелемент має спектральну характеристику чутливості, досить близьку 
до кривої видимості середнього людського ока. Ця обставина дуже важлива, 
тому що дозволяє використовувати фотоелемент денного світла. 
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Рисунок 2.2 – Прилад для вивчення законів фотометрії 
1, 2 – стійки; 3 – камера; 4 – рознімний корпус; 5 – затиски; 6 – ручка; 7 -
кутова шкала; 8 – лінійна шкала; 9 – лінза в оправі; 10 – освітлювач з лампою 
МН – 3,5–0,26; 11 – мікроамперметр М2003 (або аналогічний по параметрах 
прилад; 12 – оправа екрана; 13 – діафрагма з площею отвору 6 див2; 14 – діа-
фрагма з площею отвору 3 див2 

 
Підготовка приладу до роботи 

 
Перед проведенням дослідів із приладом до його затисків приєднують мі-

кроамперметр. При підключенні до приладу мікроамперметра необхідно до-
тримувати полярність з'єднання. Висота стійки, на якій закріплена лампа, та-
ка, що тіло розжарення лампи знаходиться на геометричній осі камери і, от-
же, фотоелемента. Лампа має можливість переміщатися уздовж осі корпуса в 
межах довжини шкали із сантиметровими розподілами (нульовий розподіл 
шкали збігається з площиною чуттєвого шару фотоелемента). 

Джерелом живлення електролампи служить випрямляч типу ВР–4–12 або 
акумулятор, аналогічний по параметрах. Наближаючи або віддаляючи джере-
ло світла, варто переконатися в тім, що при різних відстанях електролампи 
від фотоелемента стрілка мікроамперметра буде відхилятися тим більше, чим 
ближче джерело світла знаходиться до фотоелемента. 
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Порядок виконання роботи 
 
1. Ознайомитися з установкою. 
2. Одержати від викладача вихідну інформацію і дозвіл на проведення 

експериментів. Вихідна інформація містить у собі: 
а) відстані від освітлюваної поверхні (фотоелемента) до джерела 

світла; 
б) кути падіння променів світла на поверхню. 

3. Виконати завдання. 
 
Завдання 1. Вивчити залежність освітленості від відстані до джерела сві-

тла. 
1. Освітлювану поверхню (фотоелемент) установити під кутом, заданим 

викладачем. 
2. Увімкнути джерело світла. 
3. Змінюючи відстань між джерелом світла й освітлюваною поверхнею, 

записати значення освітленностей і відповідних їм відстаней у табл. 2.1. Осві-
тленість реєструється мікроамперметром. Якщо мікроамперметр не пограду-
йований в одиницях освітленості, то варто пам'ятати, що при постійній силі 
світла струм, що протікає через мікроамперметр, є лінійною функцією освіт-
леності, тобто 

I к E  , 
 

де  I- показання мікроамперметра, мка; 
к  – коефіцієнт пропорційності; 
Е – освітленість. 

У цьому випадку записуємо в таблицю показання мікроамперметра. 
 
Таблиця 2.1 

№  
п/п 

Відстань від джерела світла до 
поверхні (фотоелемента), м

E ( показання мікроампе-
рметра), лк (мкА) 

   
 
Завдання 2. Вивчити залежність освітленості від кута падіння променів 

світла. 
1. Установити джерело світла на заданій відстані від освітлюваної пове-

рхні. 
2. Увімкнути джерело світла. 
3. Змінювати кут падіння променів світла на освітлювану поверхню (фо-
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тоелемент). 
4. Записати значення освітленостей і відповідні їм значення кутів падін-

ня променів світла в табл. 2.2. 
 

Таблиця 2.2 

№ 
п/п 

Кут падіння променів  , 
град 

cos  
 

Е (або I )  
(експеримент), 

лк (мкА) 

Обчислення за  
формулою 

0E Е cos    

I 2 3 4 5 

    
Обробка результатів експериментів: 
1. На підставі даних табл. 2.1 переконатися в залежності 

2
к n

2
n к

Е r
Е r

 . 

2.  Побудувати графік залежності освітленості від відстані E (r)  . Зро-
бити висновок. 

3.  На підставі даних табл.2.2 переконатися в залежності 
    0E Е cos   , порівнявши числові значення стовпчиків 4 і 5. 
4.  Побудувати на підставі результатів експериментів (стовпчик 4) графік 

E f ( )  . Зробити висновок . 
5.  Зробити загальний висновок (сформулювати закон освітленості). 

 
Контрольні запитання і завдання 

 
1. Які бувають джерела світла? 
2. В яких межах електромагнітних хвиль лежать довжини (частоти) світ-

лових хвиль оптичного діапазону? 
3. Що називається яскравістю? Одиниці виміру яскравості. 
4. Що називається світністю? Одиниці світності? 
5. Що називається світловим потоком? Одиниці виміру світлового пото-

ку. 
6. Що називається інтенсивністю світла? Одиниці виміру інтенсивності. 
7. Що називається силою світла? Одиниці виміру сили світла. 
8. Що називається освітленістю? Одиниці виміру освітленості. 
9. Сформулювати закони освітленості. 
10. Які санітарні норми освітленості передбачені для роботи: 
а) в аудиторії на лекції; 
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б) у бібліотеці; 
в) в автомобілі, що рухається. 
11.   Крива видимості ( )   для середніх яскравостей (чутливості норма-

льного ока до світлових хвиль різної довжини) (рис. 2.1). У скільки разів по-
винна бути більша потужність синього випромінювача ( 9450 10    м) у по-
рівнянні з потужністю зелено-жовтого ( 9550 10    м), щоб зорове відчуття, 
що дається ними, було однаковим. 

12.   Для читання вважається нормальним висвітлення в 50 лк. На якій мі-
німальній висоті над столом варто повісити лампу в 50 кд, щоб забезпечити 
таку освітленість у крапках поверхні столу, що лежать безпосередньо під ла-
мпою? 

13. Сформулювати основні закони геометричної оптики. 
14. Пояснити принцип дії приладів для виміру фотометричних величин: 

візуальних, об'єктивних (призначення, пристрій, принцип дії). 
15.  Прожектор ближнього висвітлення діаметром 1 м дає пучок світла у 

виді широкого конуса з плоским кутом при вершині, рівним 24°. Світловий, 
потік, створюваний прожектором, дорівнює 350 лм. 

Приймаючи, що світловий потік розподілений усередині конуса рівномі-
рно, визначити: 

а) силу світла прожектора; 
б) освітленість у центрі площадки, що знаходиться на відстані 500 м від 

прожектора. 
16.  Задача. Над центром круглої площадки висить лампа. Освітленість у 

центрі площадки Е0 = 40 лк, на краю площадки Е = 5 лк. Під яким кутом па-
дають промені на край площадки? 

17. Задача. Визначити силу світла точного джерела, повний світловий 
потік якого 1 лм. 

 
 

Лабораторна робота 3 
 

Тема. Визначення довжини світлової хвилі за допомогою дифракційних 
ґраток. 

Мета. Вивчити явище дифракції світла яке доводить те, що світло – це 
хвиля; знати умови мінімуму і максимуму інтенсивності світла, при яких спо-
стерігається дифракція; уміти застосовувати теоретичні знання для рішення 
задач і пояснення великого кола явищ, що відбуваються навколо нас. 

Досвідченим шляхом визначити довжину світлової хвилі різних ділянок 
видимого спектра за допомогою дифракційних ґраток. 
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Устаткування. Дифракційна ґратка, штатив, джерело світла, екран, сві-
тлофільтр.  

Практичне значення. Під дифракцією розуміється таке явище природи 
як вінці, що ми бачимо в хмарах, навколо Місяця і Сонця, на шибці, навколо 
яскравих джерел світла. 

Явище дифракції світла застосовується для визначення довжини світло-
вої хвилі. Метод визначення довжини світлової хвилі за допомогою дифрак-
ційних ґратках є найбільш точним. 

Дифракційні ґратки використовуються в спектральних приладах у якості 
діспергіруючих систем для просторового розкладання електромагнітного ви-
промінювання в спектр. Існують відбивні і прозорі дифракційні ґратки. На 
перші – штрихи нанесені на дзеркальну (металеву) поверхню, і результуюча 
інтерференційна картина утвориться у відбитому від ґрат світлі. На другі – 
штрихи нанесені на прозору (скляну) поверхню, і інтерференційна картина 
утвориться в минаючому світлі. 

Якщо штрихи нанесені па плоску поверхню, то такі дифракційні ґратки 
називаються плоскими, якщо на увігнуту – увігнутими. У сучасних спектра-
льних приладах використовуються як плоскі, так і увігнуті дифракційні ґрат-
ки, головним чином, відбивні.  

Плоскі відбивні дифракційні ґратки виготовляються за допомогою спе-
ціальних ділильних машин з алмазним різцем і мають прямолінійні, строго 
рівнобіжні один одному і еквідистантні штрихи однакової форми, що визна-
чається профілем грані алмазного різця, що ріже. Розрізняють амплітудні і 
фазові дифракційні ґратки. У перших – періодично змінюється коефіцієнт 
відображення або пропущення, що викликає зміну амплітуди падаючої світ-
лової хвилі. У фазових дифракційних ґраток штрихам надається спеціальна 
форма, що періодично змінює фазу світлової хвилі. 

Нарізні плоскі дифракційні ґратки (ешелети) застосовуються в широкій 
області спектра – від 1000 A до 1–2 мм, увігнуті – в основному в області спек-
тра від 10 A до 1000 A. У рентгенівській області спектра (  <10 А), як диф-
ракційні ґратки, використовують різні монокристали, в яких атоми і молеку-
ли, розташовані у вузлах кристалічних ґраток, утворять тривимірну періодич-
ну структуру. 

 
Теоретичні відомості  

 
Дифракція хвиль (від латинського diffracts – розламаний, переломлений) 

у первісному, вузькому змісті – обгинання хвилями перешкод; у сучасному, 
більш широкому – будь-яке відхилення при поширенні хвиль від законів гео-
метричної оптики. Завдяки дифракції, хвилі можуть попадати в область гео-
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метричної тіні:  обгинати перешкоди, стелитися уздовж поверхонь, проникати 
через невеликі отвори в екранах і т.п. Обгинання перешкод звуковими хвиля-
ми спостерігається постійно в повсякденному житті (звук може бути почутий 
за кутом будинку, радіохвиля може проникнути за обрій навіть без відобра-
ження від іоносфери). 

Варто пам'ятати, що для спостереження дифракції світлових хвиль не-
обхідне створення спеціальних умов. Це обумовлено малістю довжин світло-
вих хвиль. При 0   закони хвильової оптики переходять у закони геомет-
ричної оптики. Отже, відхилення від законів геометричної оптики за інших 
рівних умов виявляються тим менше, чим менше довжина хвилі. Між інтер-
ференцією і дифракцією немає істотного розходження. Обидва явища поля-
гають у перерозподілі світлового потоку в результаті суперпозиції хвиль. Іс-
торично прийнято називати перерозподіл інтенсивності світла при накладенні 
хвиль від дискретних когерентних джерел інтерференцією. Якщо ж до пере-
розподілу світлового потоку приводить суперпозиція хвиль від джерел, роз-
ташованих безупинно, то це дифракція. Тому говорять, наприклад, про інтер-
ференції від двох щілин і про дифракції від однієї щілини. 

Важливо знати, що проникнення світлових хвиль в область геометрич-
ної тіні може бути пояснене за допомогою принципу Гюйгенса – Френеля.  

 
За принципом Гюйгенса – 

Френеля кожен елемент хвильо-
вої поверхні S  (рис. 3.1) служить 
джерелом вторинної сферичної 
хвилі, амплітуда якого пропор-
ційна величині елемента dS . 
Вторинні хвилі інтерферують 
між собою. Амплітуда сферичної 
хвилі убуває з відстанню r  від 
сферичної хвилі джерела за зако-
ном 1 r , отже, від кожної ділян-
ки dS  хвильової поверхні в кра-
пку Р приходить коливання 

 
 

 

                                                          0
0

A dS
dA k cos t kr

r
    ,          (3.1) 

 

Рисунок 3.1 – Джерело  
вторинної хвилі 
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де  0t   – фаза коливань у місці розташування хвильової поверхні 
S ; k  – хвильове число; r  – відстань від елемента dS  до крапки Р; oA  – амп-
літуда коливань у тому місці, де знаходиться dS .  

Коефіцієнт k  залежить від кута   між нормаллю n до площадки dS  і 
напрямком від dS  до крапки Р. При 0   цей коефіцієнт максимальний, при 

2    він звертається в 0. Результуюче коливання в крапці Р являє собою 
суперпозицію коливань, узятих для усієї хвильової поверхні S : 
 

   0
0

A
A k cos t kr dS

r
     .                        (3.2) 

 
Ця формула є аналітичним вираженням принципу Гюйгенса – Френеля. 
Аналітичне обчислення амплітуди коливань по останній формулі в зага-

льному випадку являє собою дуже важку задачу. Однак у випадках, що відрі-
зняються визначеною симетрією, амплітуду результуючого коливання може 
бути здійснено простим алгебраїчним або геометричним підсумовуванням. 

 
 

Рисунок 3.2 – Метод зон Френеля 
 

Розберемося в сутності методу, розробленого Френелем на прикладі 
сферичної хвилі, що поширюється в ізотропному середовищі з крапкового 
джерела S . Визначимо амплітуду коливань у крапці Р (рис. 3.2). 

Хвильові поверхні такої хвилі симетричні відносно прямій SP . Скорис-
тавшись цим, розіб'ємо зображену на рисунку поверхню на кільцеві зони, 
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побудовані так, що відстані від країв кожної зони до крапки Р відрізняються 
на 2  (  – довжина хвилі в тому середовищі, в якому поширюються коли-
вання). З рис. 3.2 видно, що відстань mв  від зовнішнього краю m -й зони до 
крапки Р 

mв в m
2


  .     (3.3) 

 
При такій розбивці хвильової поверхні на зони, коливання, що прихо-

дять у крапку Р від двох сусідніх зон, знаходяться в протифазі. 
Скориставшись геометрією, можна легко обчислити площі зон Френеля і 

їхні радіуси. Виявляється, що при не занадто великих m  площі всіх зон одна-
кові (не залежать від m  ), а радіуси зон Френеля зростають зі збільшенням 
m  (номера зони): 

 

m
aвS
а в
 

 


;                  m
aвr m
а в

 


. (3.4) 

 
Отже площі зон однакові, відстань mв  від зони до крапки Р повільно ро-

сте з номером зони m , кут   між нормаллю до елементів зони і напрямком у 
крапку Р також росте с. m  Усе це приводить до того, що амплітуда mА  коли-
вання, порушуваного m й  зоною в крапці Р, монотонно убуває з ростом m . 
Таким чином, амплітуди коливань, порушуваних у крапці Р зонами Френеля, 
утворять монотонно убутну послідовність: 

 
1 2 3 m 1 m m 1А A A ... A A A       .     (3.5) 

 
Фази коливань, порушуванні сусідніми зонами, відрізняються на  . То-

му амплітуда результуючого коливання може бути представлена у виді 
 

1 2 3 4A A A A A ...     . 
 

Цю ж рівність можна записати по-іншому: 
 

3 3 51 1
2 4

A A AA A
A A A ...

2 2 2 2 2
             
   

. 

Унаслідок монотонного убування mA  приблизно можна вважати, що 
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m 1 m 1
m

A A
A

2
 

 . 

 
Тоді вираження в дужках будуть дорівнювати нулеві і вийде, що 
 

1A A  / 2 .  (3.6) 
 

Таким чином, у випадку цілком відкритого фронту хвилі амплітуди, 
створювана в деякій крапці Р усією сферичною хвильовою поверхнею, дорів-
нює половині амплітуди, створюваною одною лише центральною зоною. Як-
що ж на шляху хвилі поставити непрозорий екран, що відкриває одну центра-
льну зону Френеля, амплітуда в крапці Р буде дорівнювати 1A , тобто в два 
рази перевершить амплітуду коливань у випадку цілком відкритого фронту 
хвилі. Відповідно інтенсивність світла в крапці Р буде в цьому випадку в чо-
тири рази більша, ніж при відсутності перешкод між крапками S  і P . 

 
 

      Розглянемо, як приклад, дифракцію світла на круглому отворі (рис 3.3). 
 
 

 
 

Рисунок 3.3   Дифракція світла на круглому отворі 
 

Поставимо за отвором екран і подивимося, яка картина на ньому буде 
спостерігатися. 
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Радіус останньої відкритої зони Френеля буде дорівнювати радіусові 
отвору 

0
aвr m
а в

 


 , (3.7) 

 
так як отвір залишить відкритими m  зон Френеля.  

Отже, число зон Френеля, що укладаються в отворі 
 

2
0r 1 1m

a в
     

.  (3.8) 

 
Тоді амплітуда коливань у крапці Р буде дорівнювати 
 

1 2 3 4 mA A A A A ... A       . 
 

Перед А береться знак "плюс", якщо m  непарне, і "мінус", якщо m   парне. 
Аналогічно попередньому висновкові, одержимо формули: 
 
а) m   непарне 

1 mA A
A

2 2
  ; (3.9) 

б) m   парне 
1 m 1

m
A A

A A
2 2

   .   (3.10) 

 
Амплітуда коливань від двох сусідніх зон практично однакова. 

Тому                        m 1
m

A
A

2
   

можна замінити через       mA
2

  
 

. 

У результаті вийде 
 

1 mA A
A

2 2
  .   (3.11) 
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Знак "плюс" береться для непарних m  і "мінус" – для парних. При ма-
лих отворах (коли m  мало) амплітуда mA  мало відрізняється від 1A . Отже, 
при непарних m  амплітуда в крапці Р буде дорівнювати 1A , а при парних m  
– нулеві. 

У крапці Р інтенсивність світла буде або максимальною, або мінімаль-
ною в залежності від того, яким – парним або непарним – буде число відкри-
тих зон Френеля. 

Таким чином, дифракційна картина від круглого отвору має вигляд пе-
ремінних світлих і темних концентричних кілець. У центрі картини буде або 
світле ( m  непарне), або темне ( m  парне)   пляма. 

 
Розглянемо тепер дифракцію від круглого диска. Диск закриє m  

центральних зон Френеля. Амплітуда коливань у крапці Р : 
 

m 1
m 1 m 2 m 3

A
A A A A ...

2


       .   (3.12) 

 
У центрі дифракційної картини за непрозорим диском завжди буде світ-

ла пляма, а далі – чергуванні темні і світлі кільця. 
Усі розглянуті випадки відносяться до одного виду дифракції -дифракції 

Френеля. Це дифракція сферичних хвиль, a  і в (рис 3.3) порівнянні між со-
бою, а розмір зони Френеля порівняємо з розміром отвору (або перешкодою), 
від якого спостерігається дифракційна картина. 

 
Інший вид дифракції – дифракція Фраунгофера, або дифракція в рів-

нобіжних променях. Вона відбувається в тому випадку, коли фронт зони пло-
ский (джерело світла далеко вилучений від екрана). При цьому падаючий рів-
нобіжний пучок світла на отворі стає розбіжним, картина дифракції характе-
ризується кутовим розподілом інтенсивності. 

Дифракцію Фраунгофера можна спостерігати, помістивши за джерелом 
світла S  і перед крапкою P  по лінзі так, щоб крапки S  і P  виявилися у фо-
кальній площині відповідної лінзи. 

Дифракції Фраунгофера розберемо на прикладі дифракційної ґратки. 
 
Дифракційними ґратками називається сукупність великого числа од-

накових, віддалених друг від друга на однакову відстань, щілин (рис.3.6). Ві-
дстань d  між серединами сусідніх щілин називається періодом ґратки. 
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Рисунок 3.6   Дифракція на дифракційних ґратках 

 
Головні максимуми знаходжуються за умовою максимуму для інтерфе-

ренції від двох джерел (дві сусідні щілини): 
 

d sin m   , (3.13) 
де m = 1, 2, 3 … 
Положення головних мінімумів будуть визначатися умовою мінімуму 

при дифракції від однієї щілини, тобто 
 

a sin k    , (3.14) 
де k = 1, 2, 3 … 
У цих крапках інтенсивність, створювана кожної з щілин окремо, дорів-

нює нулеві. 
Крім головних мінімумів, у проміжках між сусідніми головними макси-

мумами мається по ( N 1 ) додатковому мінімуму (N-число щілин у дифрак-
ційних ґратах). Ці мінімуми виникають у тих напрямках, для яких коливання 
від окремих щілин взаємно погашають один одного. Положення додаткових 
мінімумів визначаються умовою: 

d sin k
N
   ,            k 1,  2,...,  N 1,  N 1,...    . (3.15) 

 
Тепер графічно зобразимо залежність інтенсивності I світла від кута   

(рис.3.7). 
Тут N 4  і d a 3 . Пунктирна крива зображує інтенсивність від 

однієї щілини, помножену на 2N . При узятому відношенні періоду ґратки до 



 27

ширини щілини  d a 3  головні максимуми 3-го, 6-го і т.д. порядків прихо-
дяться на мінімуми інтенсивності від однієї щілини, унаслідок чого ці макси-
муми пропадають. Кількість головних максимумів, що спостерігають, визна-
чається відношенням періоду d  ґратки до довжини  хвилі . Модуль sin  не 
може перевищити одиницю. 

 
 

Рисунок 3.7   Графік залежності інтенсивності світла від кута 
 

Тому з формули d sin m    випливає, що m d  . 
Визначимо кутову ширину центрального (нульового) максимуму. Поло-

ження найближчих до нього додаткових мінімумів визначається умовою 
 

 d sin
N


   .   (3.16) 

 
Цим мінімумам відповідають значення кутів  
 

 arcsin
dN


   .   (3.17) 

 
Звідси кутова ширина центрального максимуму 

 

 0 2arcsin 2
dN dN
 

   .   (3.18) 
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Добуток dN  дає довжину дифракційних ґраток. Отже, кутова ширина 
головних максимумів назад пропорційна довжині ґратки. 

Положення головних максимумів залежить від довжини хвилі  . Тому 
при пропущенні через ґратки білого світла всі максимуми, крім центрального, 
розкладуться в спектр, фіолетовий кінець якого звернений до центра дифрак-
ційної картини, червоний – назовні. У такий спосіб дифракційні ґратки явля-
ють собою спектральний прилад. Відмітимо, що скляна призма сильніше 
всього відхиляє фіолетові промені, а дифракційна ґратка, навпаки, сильніше 
відхиляє червоні. 

У даній роботі для виміру довжини світлової хвилі застосовується опти-
чна лава, на якій встановлені освітлювач (джерело світла), світлофільтр, ек-
ран із щілиною і дифракційними ґратками. Щілина висвітлюється монохро-
матичним світлом (для цього в спеціальний паз на кожусі освітлювача ста-
виться світлофільтр). Якщо дивитися на освітлену монохроматичним світлом 
щілину через дифракційні ґратки (штрихи ґратки розташовані паралельно 
щілини), то, крім зображення щілини, з боків видні симетричні дифракційні 
максимуми. Кожне бічне дифракційне зображення зміщене щодо центра на 
величину (рис.3.8.а) 

1 2
xBD BD
2

  .   (3.19) 

Помітно, що  
1BD xtg

2
  

 
.   (3.20) 

 
( AB , відстань від ґратки до щілини). Тому що кут   малий, tg  можна з 
достатнім ступенем точності замінити на sin : 

xsin
2

 


.   (3.21) 

 
Підставивши це вираження в умову максимуму для дифракційних ґраток 

(d sin m )    , одержимо робочу формулу для розрахунку довжини хвилі  : 
xd

2 m
 


,   (3.22) 

 
де m  порядок спектра, m 1, 2 .  
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Оптична схема установки приведена на рис. 3.8. б. 
 

 
 

Рисунок 3.8 – Оптична схема установки 
1 – джерело світла; 2 – світлофільтр; 3 – екран; 4 – дифракційна ґратка.  
 

Порядок виконання роботи 
 

1. Увімкнути джерело світла. 
2. Установити світлофільтр. 
3. Установити екран на відстані 10–15 див від джерела світла. 
4. Установити дифракційні ґратки на відстані 1  від екрана так, щоб на 

екрані (дивлячись через дифракційні ґратки) вийшло чітке зображення 
центральної смуги і максимумів 1-го і 2-го порядків. 

5. Вимірити на екрані відстані x :  1x  – між серединами максимумів 1-
го порядку; 2x  – між серединами максимумів 2-го порядку. 

6. Установити дифракційні ґратки на відстані 2  від екрана і пророби-
ти аналогічні виміри. 

7. Поміняти світлофільтр і повторити пункти 4–6. Результати усіх вимі-
рів заносяться в таблицю. 

8. Обчислити довжину світлових хвиль по формулі: 
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xd
2 m

 


. 

 
9. Знайти погрішності для кожної серії вимірів і зробити висновки по 

роботі. 
 

Таблиця 3.1 
Червоний Зелений Синій 

№ 
п/п 

,
мм


 

m
 

x,
мм

 

,
м


 

,
м


 

,
%


 

x,
мм
 

,
м


 

,
м


 

,
%


 

x,
мм
 

,
м


 

,
м


 
%

,

 

1               
2               
3               

 
Примітки: 

1. Відстані 1 , 2 і 3  встановлюються за вказівкою викладача. 
2. Можна виконувати роботу без світлофільтрів, тобто працювати зі спе-

ктрами (вимірювати відстані між серединами відповідних смуг однакового 
кольору). 

 
 

Контрольні запитання і завдання 
 

1.Що таке дифракція світла? Сформулюйте принцип Гюйгенса-Френеля 
для дифракції. 

2. У чому полягає метод зон Френеля для розрахунку амплітуди хвилі? 
3. Як відбувається перерозподіл інтенсивності світлових хвиль на диф-

ракційних ґратках? 
   Дати визначення: а) умові головних мінімумів; б) умові головних мак-

симумів; в) умові додаткових мінімумів при дифракції на ґратках. 
4. Одержати робочу формулу для розрахунку довжини хвилі. 
5.Чому при дифракції на непрозорому диску в центрі картини завжди 

виходить світла пляма? 
6.Як зміниться дифракційна картина, якщо 
а) закрити половину ґраток; 
б) збільшити постійну ґратки, не змінюючи загального числа штрихів; 
в) збільшити загальне число штрихів, не змінюючи постійних ґраток; 
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г) збільшити ширину щілин, залишивши незмінними постійну ґратки і 
число щілин? 

7. Чому буде дорівнювати амплітуда хвилі в центрі картини у випадку 
дифракції на круглому отворі? Коли вона дорівнює нулеві? 

8. Якими параметрами характеризуються дифракційна ґратка як спект-
ральний прилад? 

9. 3адача. Що буде спостерігатися на екрані при дифракції на одній щі-
лині в рівнобіжних променях, якщо ширина щілини дорівнює довжині хвилі 
світла? 

10. 3адача. На дифракційні ґратки нормально падає пучок монохромати-
чного світла. Максимум третього порядку спостерігається під кутом 036 48  
до нормалі. Знайти постійну дифракційної ґратки, виражену в довжинах 
хвиль падаючого світла. Скільки максимумів дають такі дифракційні ґратки? 

 
 

Лабораторна робота 4 
 

Тема. Перевірка законів Малюса та Брюстера. 
Мета. Перевірити закони Малюса та Брюстера, набути навички роботи з 

оптичними приладами. 
Устаткування. Установки для перевірки законів Малюса і Брюстера. 
Практичне значення. При роботі з оптичними приладами і у техніці 

необхідне знання ефектів поляризації світла. Загальновідома сфера застосу-
вання фотоелементів. 

 
Теоретичні відомості  

 
Як відомо, світлові хвилі поперечні: електричний вектор E


 і магнітний 

вектор H


(H E)
 

 коливаються в площині, перпендикулярної напрямкові 

поширення хвилі (променю S


). В усякій даній точці простору орієнтація пари 
векторів E


 і H


 в площині, перпендикулярній променю S


, може, узагалі го-
ворячи, змінюватися з часом. У залежності від характеру такої зміни розріз-
няють природне і поляризоване світло. 

Для звичайної світлової хвилі орієнтація векторів E


 і H


 хаотично змі-
нюється з часом так, що в площині, перпендикулярній променю S


, усі на-

прямки виявляються рівноправними. Таке світло називають природним або 
неполяризованим. 
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За допомогою спеціальних приладів (поляризаторів) природне світло 
може бути перетворено у лінійно поляризоване (або, як іноді говорять, плос-
кополяризоване). У лінійно поляризованій світловій хвилі пара векторів E


 і 

H


 не змінює з часом своєї орієнтації. Площина E


, S


 називається в цьому 
випадку площиною коливань; а площина H


, S


– площиною поляризації. 
Найбільш загальним типом, поляризації 

є еліптична поляризація. В еліптично поля-
ризованій світловій хвилі кінець вектора E


 

(в даній точці простору) описує деякий 
еліпс. Лінійно поляризоване світло можна 
розглядати як окремий випадок еліптично 
поляризованого світла, коли еліпс поляриза-
ції вироджується у відрізок прямої лінії; ін-
шим окремим випадком є кругова поляриза-
ція (еліпс поляризації – коло). 

При теоретичному розгляді різних типів 
поляризації часто буває зручно проектувати 
вектор E


 у деякій точці простору на два 

взаємно перпендикулярних напрямки 
(рис.4.1). 

Легко бачити, що кожний з векторів XE


 і YE


 описує лінійнополяризова-
ну хвилю. У тому випадку, коли вихідна хвиля була поляризована, XE  і YE  
когерентне між собою і можуть бути записані у виді: 

 
X XOE E cos t   

Y YOE E cos ( t )     ,     (4.1) 
 

де XOE , YOE


,  ,   не залежать від часу.  Як видно, формула (4.1) опи-
сує монохроматичне світло. 

Монохроматичне світло може бути представлене сумою виражень типу 
(4.1). 

Орієнтація еліпса поляризації визначається відношенням амплітуд 
YO XOE / E  і різницею фаз  . Зокрема, при 0,    еліпс вироджується у 

відрізок прямій (лінійна поляризація). При / 2    головні осі еліпса збі-
гаються з осями х, у . Якщо при цьому відношення амплітуд YO XOE / E 1 , 
еліпс поляризації вироджується в окружність. 

         Рисунок 4.1– 
Представлення світлової       
хвилі у виді двох лінійно  
поляризованих хвиль 
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Для дослідження лінійно поляризованого світла застосовують полярої-
ди. Вони виготовляються з дуже дрібних кристалів турмаліну або геропатита 
(сірчанокислого йод – хініну), нанесених на целулоїдну плівку. 

Розглянемо установку (рис. 4.2), що  складається з джерела світла S, 
двох поляроїдів П і А, деполяризатора Д (матова скляна пластинка), фотоеле-
мента Ф, джерела струму   і гальванометра G . 

Пройшовши крізь перший поляроїд (поляризатор), світло стає плоскопо-
ляризованим. Другий поляроїд А (аналізатор) може пропускати тільки ті 

 
Рисунок 4.2 – Схема установки для перевірки закону Малюса 

 
коливання, що збігаються з його головним напрямком АА. Якщо головні на-
прямки поляризатора й аналізатора збігаються, то інтенсивність світла, яке 
пройшло через П і А буде максимальною. Якщо ж аналізатор повернути та-
ким чином, що його головний напрямок складає кут 90° з головним напрям-
ком аналізатора, то інтенсивність світла, яке пройшло крізь П і А, буде дорів-
нювати нулю. Таке положення поляроїдів називається схрещеним. 

У тому випадку, коли головні напрямки по-
ляроїдів складають між собою кут  , інтенсив-
ність I світла, яке вийшло буде приймати промі-
жні значення. Знайдемо залежність між інтенсив-
ністю I  і кутом  . 

Нехай nE


 (рис. 4.3) – амплітуда вектора на-
пруженості, що пропускається поляризатором; 
АА – головний напрямок аналізатора.  

Амплітуду nE


 можна розкласти на дві взає-

мно перпендикулярні складові АE


 і E


, одна з 
яких збігається з головним напрямком аналізато-
ра. Коливання, перпендикулярні напрямкові АА,  

            Рисунок 4.3 – 
  Проходження світлової  
  хвилі через поляризатор  
           і аналізатор 
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не проходять через аналізатор. З рис. 4.3 видно, що амплітуда світла, яке ви-
йшло з аналізатора дорівнює 

 

A nE E cos   .  (4.2) 
 

Знаємо, що інтенсивність пропорцій на квадратові амплітуди  
 

I ~ < Е2 >, 
 

то 
 

2
0I I cos  ,  (4.3) 

 
де  0I –  коефіцієнт пропорційності. 
Вираження (4.3) називається законом Малюса. 
Якщо cos 1  , то 0I I , тобто 0I  є інтенсивність світла у випадку збігу 

головних напрямків поляризатора і аналізатора. 
Лінійно поляризоване світло можна одержати і при відбитті світла, коли 

виконується закон Брюстера: якщо світло падає на границю розділу двох діе-
лектриків з абсолютними показниками заломлення n1, n2 під кутом Бр , для 
якого виконується співвідношення 

 

1

2
 Бр n

n   tg  ,            (4.4) 

 
то відбитий промінь буде лінійно поляризований. 

 
Порядок виконання роботи 

 
Завдання 1. Перевірка закону Малюса  

 
1. Складіть установку за схемою, зображеною на рис. 4.2. 
2. Обертаючи аналізатор, добитися максимального відхилення стрілки 

гальванометра. Запишіть поділки на лімбі аналізатора   і показання гальва-
нометра i  в таблицю 4.1. 

3. Поверніть аналізатор на 20° і запишіть показання гальванометра. Ви-
мір повторити до 360°(крок 20°). 

4. Результати вимірів запишіть у таблицю 4.1. 
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Таблиця 4.1 

Поділки на лімбі аналізатора    
cos  

 
2cos   

Показання гальва-
нометра I  

1 2 3 4 
    

 
Обробка результатів вимірів 

 
1. Знайдіть 2cos   для знайдених кутів   і результати занесіть у таблицю 

4.1. 
2. Побудуйте графік залежності сили фотоструму I пропорційної інтенси-

вності I світла, яке вийшло з аналізатора від квадрата косинуса кута повороту 
2f (cos )   . 

3. Зробіть висновки. 
 
Завдання 2. Перевірка закону Брюстера 
 

1 Опис експериментальної установки 
 
Установка (рис. 4.4) складається з круглої підстави А, в яку вставлене 

дзеркало, прикрите змінною діафрагмою Д з круглим отвором. Між опорами 
ВВ укріплена скляна пластина Р, що може обертатися навколо горизонтальної 
осі 00. У верхній частині стійок ВВ укріплене кільце С з нанесеними по внут-
рішньому колу поділками в градусах. В отвір кільця С можуть вставлятися 
однакові оправи з різними аналізаторами: ніколем, стопою пластинок і чор-
ним дзеркалом. Оправа кожного аналізатора має дві риски, які нанесені по 
одному з діаметрів оправи.  

Поляризатором у всіх дослідах служить скляна пластина Р. Для виміру 
кута падіння променів на тій же осі, що і пластина Р, укріплений обертовий 
транспортир Т (рис.4.5). Кут падіння φ відраховується по транспортиру за 
допомогою нерухомого покажчика 0У. Як видно з креслення, на рис.4.5 по 
транспортирі фактично відраховується кут РОУ. Однак легко бачити, що цей 
кут дорівнює кутові відбиття (NOS ) , і отже, і куту падіння (LON). 

Освітлювачем служить матова куля, установлена поблизу приладу. 
Промінь природного світла LO , відбиваючись від скляної пластини Р, 

попадає на дзеркало S по нормалі, і тому відбиває від нього по тому ж напря-
мку SO. Далі промінь заломлюється в плоскопаралельній пластині Р, лише  
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незначно зміщаючи, але не змінюючи свого 
напрямку (ОК), і попадає на аналізатор М. 

Обертанням пластини Р можна добитися, 
того, що кут падіння променів LON буде дорі-
внювати куту Брюстера ( Бр  ); тоді промінь 
OSOO буде цілком поляризованим, причому 
вектор E


 буде коливатися в ньому перпенди-

кулярно до площини падіння луча, тобто па-
ралельно осі пластини 00. 

Поляризацію луча OSOO можна знайти 
за допомогою аналізатора М, обертаючи його 
в кільці С. Коли аналізатор і поляризатор бу-
дуть схрещені, поле зору виявиться темним. 
При повороті аналізатора на 90° поле виявить-
ся максимально освітленим. 

Кут повороту аналізатора навколо про-
меня відраховується по лімбу кільця С за до-
помогою рисок на оправі аналізатора. Вимі-
рюючи цей кут при установці аналізатора на 
мінімум і максимум освітленості, можна ви-
значити який напрямок коливань вектора Е


 

пропускає аналізатор і який затримує. 
 

2 Методика вимірів 
 

1. Узявши ніколь, дивляться через нього на джерело природного світла 
(матова куля) і, повертаючи ніколь навколо променя, спостерігають яскра-
вість кулі. Короткий висновок про результати спостереження заносять до 
протоколу. 

2. Установлюють прилад без діафрагми Д і аналізатора М перед джере-
лом світла так, щоб транспортир Т був звернений до спостерігача. Дивлячись 
зверху через пластину Р в дзеркало S, повертають поляризатор Р навколо осі 
00 так, щоб бачити в дзеркалі S відображення матової кулі. Наближаючи при-
лад до джерела, або віддаляючи його, або злегка повертаючи , добиваються, 
щоб відбиття матової кулі при різних кутах повороту пластини Р в межах 10-
15°покривало дзеркало S. Установлюють ніколь у кільце С і спостерігають 
через нього як міняється освітленість дзеркала при повороті на 360°.  

Рисунок 4.4 – Експери-
ментальна установка 
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Установлюють ніколь на мінімум 
освітленості, повертаючи при цьому 
злегка пластину Р в ту й іншу сторо-
ну. Добиваються, щоб самим тем-
ним місцем виявився центр дзерка-
ла. Потім накладають на дзеркало S 
діафрагму Д і уточнюють настрою-
вання приладу на мінімум (поляри-
затор і аналізатор схрещені), злегка 
повертаючи пластину Р. При прави-
льній установці досить невеликого 
повороту николя (5-10°), щоб "зіни-
ця" (отвір діафрагми) почала поміт-
но світлішати.  

Якщо цього не спостерігається 
взаємну установку поляризатора й 
аналізатора треба переробити. 

3. Домігшись правильної уста-
новки ніколя на мінімум, за допомо-
гою покажчика ОУ, відраховують по 
транспортирі значення кута Бр  і 
заносять результат у табл.4.2. Збив-
ши установку пластини Р і знову 
установивши поляризатор і аналіза-
тор на мінімум, повторюють вимір 
кута Брюстера п'ять разів. 

 
 
 
 
4. Результати вимірів запишіть у таблицю 4.2 

 
Таблиця 4.2 
№ п/п Кут повної поляризації Бр  

 1 2 3 4 5 Середнє 
 
 
 

      

 

Рисунок 4.5 – Хід 
промінів в установці 
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Контрольні запитання і завдання 
 

     1. Яке світло називається: а) природним, б) поляризованим? 
     2. Дайте визначення еліптично поляризованого світла. 
     3. Що таке оптична вісь? Які площини в кристалі називаються головними? 
     4. Який з векторів Е


чи Н


має фотохімічну дію? 

     5. Сформулюйте закон Малюса. 
     6. Виведіть закон Малюса. 
     7. Сформулюйте закон Брюстера. 
     8. Методи одержання лінійно поляризованого світла. 
     9. Наведіть приклади прояви у природі поляризованого світла. 
     10. У чому сутність явище подвійної променезаломлюваності? 
     11. У чому сутність штучної подвійної променезаломлюваності? 
     12. Припустимо, що вітрові стекла і стекла фар автомобіля зроблені з по-
ляроїдів. Як повинні бути розташовані головні площини цих поляроїдів, щоб 
водій міг бачити дорогу у світлі фар свого автомобіля і не випробувати сліпу-
чої дії фар зустрічних машин? 
     13. Які особливості проходження плоскополяризованого світла через крис-
талічну пластину? 
     14. Яке практичне значення має поляризація світла у техніці. 
     15. Задача. Чому дорівнює кут між головними площинами, поляризатора і 
аналізатора, якщо інтенсивність природного світла, що пройшло через поля-
ризатор і аналізатор, зменшується в чотири рази? Поглинанням світла знехту-
вати. 

 
 

Лабораторна робота № 5 
 

Тема. Вимір температури за допомогою пірометра зі зникаючою нит-
кою. 

Мета. Ознайомлення із законами теплового випромінювання реальних 
тіл і з одним з найпоширеніших методів виміру температури за допомогою 
пірометра зі зникаючою ниткою. Зміст роботи полягає у вимірі температури 
яскравості Тя нитки лампи накалювання залежно від електричної потужності, 
що витрачається лампою, і у визначенні розрахунковим шляхом істинної те-
мператури Т нитки.  

Устаткування. Випрямляч В – 24 (навчальний), амперметр, вольтметр 
М45М, досліджувана лампа в захисному кожусі, пірометр зі зникаючою нит-
кою ОППИР - 017. 
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Практичне значення. У багатьох галузях науки, техніці та промислово-
сті широко застосовуються пірометри для виміру температури. 
 

Теоретичні відомості 
 

Енергетична світність АЧТ пов'язана з його температурою за законом 
Стефана - Больцмана:  

* 4R T  , 
 

де *R  - енергетична світність АЧТ, σ – стала Стефана-Больцмана, Т – 
температура за шкалою Кельвіна. 

Для реальних тіл цей закон має інший вид. Наприклад, для платини в ін-
тервалі температур (700...1800) К R ~Т5 . 

Це пояснюється тим, що будь - яке реальне тіло відрізняється від АЧТ: 
воно не тільки поглинає або випромінює, але й відбиває, а в загальному випа-
дку й пропускає електромагнітне випромінювання. У зв'язку із цим теплове 
випромінювання реальних тіл завжди відрізняється від випромінювання АЧТ.  

Для реальних непрозорих тіл, у тому числі металів, спектральний розпо-
діл енергії випромінювання може бути охарактеризован добутком функції 
Планка *r ( ,T)   (спектрального розподілу енергії випромінювання AЧТ і 
деякої функції а ( ,T) , що характеризує випромінювальну здатність поверхні 
тіла в даних умовах:  
 *r( ,T) = r ( ,T) а ( ,T)     ,     (5.1) 

де  

2

* 1
C / T5

C
r ( ,T) = 

(e 1)
 

. 

 
В цій формулі λ – довжина хвилі, С1 = 3,74·10-16 Вт·м2, С2 = 1,44·10-2 м·К. 

Величину а ( ,T)  називають мірою чорноти тіла. Для деяких тіл 
а ( ,T) не залежить від λ. Такі тіла називаються сірими. Іноді а ( ,T)  виявля-
ється постійною величиною для деякого інтервалу довжин хвиль або деякого 
температурного інтервалу. Так, наприклад, для вольфраму у видимій області 
спектра а ( ,T)  = 0,43. Міра чорноти показує, у скільки разів спектральна 
густина випромінювання реального тіла відрізняється від спектральної густи-
ни АЧТ.  
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Окислені поверхні вольфраму, нікелю й деяких інших металів близькі по 
своїм властивостям до сірих тіл. Для них закон інтегрального випромінюван-
ня має вигляд:  

 
 nR = bT ,     (5.2) 
 

де коефіцієнти b і n  різні для різних тіл і можуть також замінятися зі 
зміною температури. 

Потік випромінювання, що йде від нагрітої нитки досліджуваної лампи, 
дорівнює Ф=RS, де R - енергетична світність, S -площа поверхні нитки. 
З достатнім ступенем точності можна вважати, що вся електрична енергія, 
що підводиться до досліджуваної лампи, витрачається на теплове випро-
мінювання. Отже, Ф=N=R S  (N=IU - електрична потужність,    I  - сила 
струму,  U - напруга на лампі). Тоді закон інтегрального випромінювання 
прийме вид: 

 
 N=bSTn   . (5.3) 
 
Логарифмуючи це вираження, одержимо:  
 
 lgN=lg(bS)+nlgT. (5.4) 
 

Із цього співвідношення видно, що, якщо побудувати графік залеж-
ності lgN від lgT , ми одержимо пряму лінію, по нахилу якої до осі абсцис 
можна оцінити величину n. 

У всіх вищенаведених формулах під  Т малася на увазі істинна темпера-
тура тіла. У даній роботі за допомогою пірометра виміряється так звана 
яскрава температура Т. За яскраву температуру досліджуваного тіла при-
ймається така температура АЧТ, при якій його спектральна густина збі-
гається зі спектральною густиною досліджуваного тіла (при одній і тій 
же довжині хвилі): 

 
 *

nr( ,T ) = r ( ,T)    .     (5.5) 
 

Тому що при даній температурі АЧТ випромінює завжди більше, ніж 
будь-яке реальне тіло, при рівності яскравостей АЧТ і досліджуваного тіла 
істинна температура останнього буде завжди більше яскравою на деяку вели-
чину: 

 
 яT T T   . (5.6) 
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Скориставшись формулою (5.1), можна одержати зв'язок між Т і Тя й 

знайти поправку ΔТ. Дійсно, з умови (5.5) одержимо 
 

 2 e я 2 e C /λ T  C /λ Te  = аe  , 
 
звідси 

 e

я 2

ln а1 1
Т Т C


  ,  (5.7) 

 
де  λэ – довжина світлової хвилі (ефективна) використовуваного спект-

рального інтервалу. 
Тому що Тя близько до Т, то ТТя=Тя

2, і з формули (5.7) одержимо: 
 

 
2

2  1 5 2
e я яТ Т C ln а 3,9 10 Т      , (5.8) 

 
( 7

э 6,67 10 м   , для вольфраму a = 0,43, ln a = – 0.84). 

Прилади для виконання роботи 

У роботі досліджується теплове випромінювання лампи з вольфрамо-
вою ниткою розжарення. Загальний вид установки показаний на рис. 
5.1: 1 – досліджувана лампа в захисному кожусі, 2 - пірометр. 3 - дже-
рело живлення досліджуваної й пірометричної ламп, (випрямляч Б5-21). 
Напруга, що подається на досліджувану лампу, регулюється перемикачем 
4 і ручкою 5 плавного регулювання. Сила струму, що протікав через ла-
мпу, і напруга на лампі виміряються відповідно амперметром 6 і вольт-
метром 7. Напруга,  що подається на пірометричну лампу, регулюється 
кільцевим реостатом, установленим усередині пірометра (6 – на рис. 5.2, 
4 – на  рис .5.3).Для виміру яскравої температури нитки досліджуваної ла-
мпи застосовується пірометр зі зникаючою ниткою ОППИР-017. Живлення 
ламп представлені на рис 5.2. За допомогою об'єктива 1 зображення поверхні 
нитки 2 досліджувані лампи (об'єкта) проектується в площині, в якій розта-
шована нитка 3 лампи пірометра. Зображення об'єкта 2 і нитка 3 розгляда-
ються за допомогою окуляра 4. За окуляром знаходиться червоний світло-
фільтр 5 з ефективною довжиною хвилі світла, що пропускається,   λ = 660 
нм = 76,6 10 м  .  
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                                                                         Лампа                 Пірометр   

 

 

 

 

 

 

Червоний світлофільтр "вирізує" досить вузький спектральний інтервал 
довжин хвиль світла, що йде від об'єкта, внаслідок чого порівняння яскраво-
сті об'єкта й нитки пірометричної лампи проводиться у квазімонохроматич-
ному світлі. 

Для зміни яскравості світіння нитки пірометричної лампи застосовуєть-
ся кільцевий реостат 6 (рис. 5.2). 

 

 

 

 

 

                                                 

 

При температурах нитки досліджуваної лампи вище 1400°С на шляху 
світлового пучка встановлюється додатково скляний нейтральний світло-

         Рисунок 5.1 – 
Загальний вид установки 

                Рисунок 5.2 – 
Оптична схема пірометра і  
       електричної лампи 

               Рисунок 5.3 – 
Зовнішній вигляд пірометра 
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фільтр 7, що зменшує яскравість зображення нитки. Використання цього сві-
тлофільтра дає можливість працювати в широкому інтервалі температур, не 
збільшуючи габаритів приладу. 

Шкали 5 пірометра заздалегідь поґрадуйовані по абсолютно чорному ті-
лу в °С. На приладі є дві шкали, відзначені червоною й зеленою крапками: 
одна для вимірів в інтервалі 1200-2000°С (червона крапка), інша – 700 – 
1400°С (зелена крапка). 

Зовнішній вигляд пірометра схематично показаний на рис. 5.3: 1 – об'є-
ктив; 2- окуляр; 3 - кільце для уведення червоного світлофільтра; 4 - рифлене 
кільце для повороту кільцевого реостата; 5 - корпус вимірювального приладу 
пірометра; 6 - голівка, поворотом якої вводиться нейтральний світлофільтр. 
Біла крапка на голівці збігається або із червоною крапкою на корпусі піроме-
тра (світлофільтр уведений), або із зеленою крапкою (світлофільтр виведе-
ний). Вимір температури проводиться по тій шкалі, колірний індекс якої від-
повідає кольору крапки на корпусі пірометра. 

Переміщенням об'єктива й окуляра вперед або назад можна міняти різ-
кість картини в полі зору окуляра пірометра. Переміщення об'єктива міняє 
різкість тільки зображення нитки об'єкта; переміщення окуляра одночасно 
міняє різкість як зображення об'єкта, так і різкість нитки лампи пірометра. 

Вимір температури нитки досліджуваної лампи за допомогою пірометра 
зі зникаючою ниткою проводиться в такий спосіб. 

Пірометр наводять на досліджуваний об'єкт (нитка лампи), потім за 
допомогою об'єктива й окуляра одержують чіткі зображення ниток дослі-
джуваної й пірометричної ламп. Після цього обертанням кільцевого реос-
тата міняють розжарення нитки пірометричної   лампи. Залежно від того, 
яка яскравість нитки лампи пірометра в порівнянні з яскравістю зобра-
ження об'єкта, нитка пірометричної лампи (у вигляді дуги) буде виглядати 
на фоні зображення об'єкта більш темною або більш світлою. При рівності 
їх яркостей нитка пірометричної лампи "зникає" на фоні зображення об'є-
кта. 

Порядок виконання роботи 
 

1. Повернути ручки 4 і 5 регулювання напруги (рис.5.1) у вкрай ліве 
положення (що відповідає мінімальній напрузі на досліджуваній лампі 
при наступному включенні випрямляча). 

2. Під спостереженням лаборанта приєднати випрямляч 3 до мережі й 
включити випрямляч, установивши тумблер 8 у положення "Мережа". 

3. Установити за допомогою   ручок 4 і 5 напругу  U  на досліджува-
ній лампі, що рекомендується викладачем. Записати в табл. 5.1 величину 
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цієї напруги й відповідний струм   I    (по показанню амперметра). 
4. Увести червоний світлофільтр поворотом кільця 3 (рис. 5.3). Якщо 

поле зору має червоне фарбування - фільтр уже введений. 
5. Переміщенням об'єктива I і окуляра 2 одержати різке зображення 

нитки досліджуваної лампи й нитки лампи пірометра. 
6. Увести світлофільтр, що послабляє. Для цього встановити голівку 

6 так, щоб біла крапка на ній збігалася із червоною крапкою на корпусі 
пірометра. 

7. Обертаючи рифлене кільце 4, тобто змінюючи яскравість світіння 
нитки пірометричної лампи, і проводячи спостереження за допомогою 
окуляра, домогтися того, щоб нитка пірометричної лампи зникла на фоні 
зображення нитки досліджуваної лампи. Для більшої точності рекомен-
дується зрівнювати яскравості спочатку з боку більшої, а потім меншої 
яскравості нитки пірометричної лампи. 

8. Домігшись зникнення нитки пірометричної лампи, провести відлік 
яскравої температури Тя, по відповідній шкалі пірометра. Повторити ви-
міри (п.7) ще два рази, і дані занести в табл. 5.1. 

9. Зменшуючи послідовно напругу на досліджуваній лампі на I В,  зроби-
ти виміри аналогічно п.п. 7 і 8 для шести різних напруг. 

 

Увага!  При температурах менше 1400°С світлофільтр, що послабляє, варто 
вивести (за допомогою голівки 6, біла крапка на якій при цьому 
повинна збігатися із зеленою крапкою на корпусі пірометра) і ви-
міри температур провести по шкалі, позначеній зеленим кольором. 

Обробка результатів вимірів лампи: 

Завдання 1 . Визначення істинної температури Т нитки досліджуваної 
лампи: 

– обчислити середні значення яскравої температури (Тя)cp для кожної па-
ри величин U u I ; 

– результати дослідів занести в табл.5.1; 
– обчислити за формулою (5.8) температурне виправлення ΔТ; 
– обчислити за формулою (5.6) істинні температури Т, що відповідають 

середнім яскравим температурам (Тя)середня; 
– перевести значення Т у градуси шкали Кельвіна (К). 
Завдання 2. Визначення показника степені n у законі інтегрального 

випромінювання (5.3): 
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– обчислити значення електричної потужності N=IU(Вт), що витрача-
ється досліджуваною лампою; 

– обчислити lgN і lgT і записати в табл.5.1; 
– побудувати графік залежності   lgN від lgT;  
– по нахилу отриманої прямої знайти n (рис.5.4): 
 

                                             ( lg N )n
( lg T )





  .          

 
                        lg N 
 

                   (lg N)                     
 
 
                    (lg T)                           
 
                                                 lg T 
 
 

 
 
 

Таблиця 5.1 

№ 

п/п 

U
В 

I
А 

N 
Bm 

1я
Т
ºС 

2я
Т  
ºС 

3я
Т  
ºС 

яТ
ºС 

ΔТ  
ºС 

Т 
ºК 

lgT lgN 

            

            

…            
 

Рисунок 5.4 – Графік залежності lgN від lgT
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Контрольні запитання 
 

1. Що називається тепловим (температурним) випромінюванням? 
2. Яким тілам властиве теплове випромінювання? 
3. Що називається абсолютно чорним тілом? Як воно реалізується на 

практиці? 
4. Що називається спектральною густиною випромінювання? В яких 

одиницях у системі СІ вона виміряється? 
5. Дайте визначення енергетичної світності тіла. Як вона зв'язана з 

спектральною густиною випромінювання тіла? 
6. Сформулюйте закон Кірхгофа. Чи для всіх тіл він виконується? 
7. Напишіть формулу Планка для АЧТ. 
8. Напишіть формулу Вина. Як її одержати з формули  Планка? 
9. Напишіть закон Стефана-Больцмана. Чому він не виконується для ре-

альних тіл? 
10.  Які тіла називаються сірими? Що таке ступінь чорности?  
11. Розкажіть про обладнання пірометра, використовуваного в даній 

роботі. Чому він називається пірометром зі зникаючою ниткою? 
12. Що називається яскравою температурою? Чому істинна темпе-

ратура тіла більше яскравої температури? 
13. Покажіть на основі закону Кірхгофа, що тіла, які більше погли-

нають, повинні й більше випромінювати енергії (при даній температурі й 
довжині хвилі світла). 

14. Як зв'язані між собою енергетична світність і випромінювальна 
здатність тіла? Напишіть цей зв'язок у диференціальному й інтегрально-
му виді. Дайте визначення зазначених величин. 

15. Намалюйте криву розподілу енергії в спектрі абсолютно чорного 
тіла залежно від довжини хвилі й укажіть на графіку, що собою предста-
вляють: 1) енергетична світність, 2) енергія, випромінювана в одиницю 
часу з одиничної площі поверхні в інтервалі довжин хвиль ? 

16. Запишіть формулу Релея - Джинса. Ультрафіолетова катастрофа. 
 

 
Лабораторна робота 6 

 
Тема. Експериментальне дослідження зовнішнього фотоефекта. 
Мета. Експериментально дослідити явище фотоефекта і його закономір-

ності. 
Устаткування. Освітлювач, джерело і регулятор каналу освітлювача, 

змінні світлофільтри, вакуумний фотоелемент (СЦВ–4 або Ф–5), блок жив-
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лення фотоелемента, плавний регулятор живлення, перемикач напрямку еле-
ктричного поля у фотоелементі, вольтметр, мікроамперметр.  

Практичне значення. Явище фотоефекту лежить в основі дії вакуумних 
фотоелементів, у схемах автоматичного контролю, у фотографії, фотометрії і 
спектрометрії, застосовується усе ширше в більшості технологічних процесів. 

 
Теоретичні відомості 

 
 
Зовнішній фотоефект – випускання 

електронів з речовини (у вакуум або в іншу 
речовину) під дією електромагнітного ви-
промінювання. Зовнішній фотоефект спо-
стерігається у газах і конденсованих сере-
довищах (у металах і напівпровідниках). У 
фотоефекті проявляються квантові (корпу-
скулярні) властивості світла. Явище зовні-
шнього фотоефекта лежить в основі дії ва-
куумних фотоелементів (рис.6.1). К – ме-
талевий або напівпровідниковий фотокатод 
(емітер електронів). 

 
 
 
 
 
К – металевий або напівпровідниковий фотокатод (емітер електронів) 
А – анод (колектор електронів) 

Якщо опромінювати катод світлом з частотою 0    (див. нижче) і ін-
тенсивність I,  то при позитивному (щодо катода) потенціалі на аноді у ваку-
умному проміжку фотоелемента створюється потік електронів (фотострум 
фi ). При деякій різниці потенціалів U  фотострум досягає насичення нас

фi , усі 
випущені електрони досягають анода (рис.6.2). Пояснення явища фотоефекту 
і його закономірностей було дано Ейнштейном на основі корпускулярної (фо-
тонної) теорії світла. Відповідно до цієї теорії світло являє собою потік час-
тинок(фотонів), кожний з яких має квант енергії h   .  

При попаданні на катод фотон з визначеною імовірністю поглинається 
електронами речовини, при цьому енергія електрона збільшується на величи-
ну h . Для виходу з речовини електрон повинний виконати роботу проти сил 

           Рисунок 6.1 – 
  Зовнішній вигляд  

вакуумного фотоелемента 

світло
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притягання з боку іонів кристалічних ґрат. Найменша енергія, яку необхідно 
передати електронові для того, щоб видалити його з кристала у вакуум, нази-
вається роботою виходу (Авих). 

Взаємодія фотона з електроном описується рівнянням Ейнштейна, що 
виражає закон збереження енергії 

 
2
max

вих
mV

h А
2

   , (6.1) 

 
де maxV – максимальна швидкість електрона, що вилетів з речовини; 

    m – маса електрона; 
    Авых – робота виходу; 

     – частота світла; 
   h  – постійна Планка. 

 
У рівняння (6.1) входить максимальна кінетична енергія електрона, що 

вилетів. В експерименті буде спостерігатися визначений розкид фотоелектро-
нів по швидкостях. Цей розкид пояснюється тим, що електрони усередині 
речовини мають різну початкову енергію (при Т > 0°К). Крім того, при виході 
з речовини енергія електрона може зменшуватися в результаті розсіювання на 
електронах провідності, домішках або на коливаннях ґрат (на фононах). Спів-
відношення (6.1) визначає кінетичну енергію не для всіх, а тільки для най-
більш швидких електронів. 

Кінетичну енергію фотоелектронів можна вимірити методом затримую-
чого потенціалу, що є негативним стосовно катода. Ті електрони, для яких 

енергія  
2
maxmV

eU
2

 ,  не зможуть досягти анода. Тому при збільшенні U за 

абсолютним значенням анодний струм падає. При значенні запU U  навіть 
найбільш швидкі електрони не зможуть досягти анода, і анодний струм при-
пиняється – зникає до нуля. Це значення потенціалу називається потенціалом 
запирання. Він зв'язаний з кінетичною енергією фотоелектронів співвідно-
шенням 

 
2
max

зап
mV

eU
2

 . (6.2) 

 
Рівняння Ейнштейна (6.1) з урахуванням визначення потенціалу запи-

рання (6.2) приймає вид 
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зап выхh eU А    .                       (6.3)  
 
Відкіля для потенціалу запирання одержимо 

 
вих

зап
АhU

e e
   . (6.4) 

 
Перевірка лінійної залежності потенціалу запирання запU  від частоти   

– задача даної лабораторної роботи. Для її виконання потрібно зняти вольт-
амперні характеристики (рис.6.2) для декількох значень частот ...),,( 321   
падаючого світла. 

По цих характеристиках визначають потенціали запирання для обраних 
значень частоти світла. 

 
 

 
  зап.(3)U  зап.(2)U  зап.(1)U  
 

 
 

Рисунок 6.2 – Вольтамперні характеристики 
 
 

U

  
 іф 

  
іф.нас. 

ν3 > ν2 > ν1   ν3 
 ν2 

 
  ν1 
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Як показує досвід, крива фi f (U)  спрямована до осі абсцис під невели-
ким кутом, що зв'язано з розкидом фотоелектронів за швидкостями, а іноді 
заходить в область негативних значень зап.U , що пояснюється "зворотним 
фотоефектом" з анода. Тому для визначення потенціалу запирання зап.U вико-
ристовують ділянку найшвидшого спаду кривої (рис.6.5. б), продовжуючи її 
до перетинання з віссю абсцис. 

За знайденим значенням потенціалу запирання зап.U  для різних частот   
необхідно побудувати графік залежності зап.U  від частоти   (рис.6.3), що і 
буде перевіркою відповідної теоретичної залежності (6.4). По отриманій за-
лежності зап.U (   ) можна оцінити значення частоти 0 , менше якої фотое-
фект не спостерігається. 

Відповідна довжина хвилі 0  називається "червоною границею" фотое-
фекту. Вона відповідає нульовій кінетичній енергії фотоелектронів у вакуумі. 
Як випливає з рівняння (6.1) при maxV 0  0 выхh A  , тобто "червона грани-
ця" фотоефекту буде визначатися роботою виходу для даного матеріалу: 

 

0
0 вых

с ch
А

  


,    (6.5) 

 
де с  – швидкість світла у вакуумі. 

 
 

 

Рисунок 6.3 – Графік залежності потенціалу 
запирання від частоти світла 
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Опис лабораторної установки 
 

Загальний вид установки показаний на рис. 6.4 
 

 
 

Рисунок 6.4 – Блок–схема установки 
 

1 – освітлювач; 2 – джерело і регулятор каналу освітлювача; 3 – змінні світ-
лофільтри, що виділяють світло визначеної довжини хвилі (частоти); 4 – ва-
куумний фотоелемент (СЦВ – 4 або Ф–5); 5 – блок живлення фотоелемента 
(джерело, що прискорює або затримує електрони); 6 – плавний регулятор жи-
влення; 7 – перемикач напрямку електричного поля у фотоелементі; 8 – 
вольтметр у колі живлення фотоелемента; 9 – мікроамперметр для виміру 
фотоструму 

 

Порядок виконання роботи 
 

1. Увімкніть прилади установки в мережу в такій послідовності: блок 
живлення (5); – плавний регулятор живлення (6) поставте в положення, що 
відповідає нульовому значенню різниці потенціалів у фотоелементі: мікроам-
перметр 9; джерело розряджання освітлювача. 

2. Заповніть табл. 6.1 технічних даних приладів установки;  
 
Таблиця 6.1 

Прилад Межа вимірів Ціна  
шкали 

Клас  
точності 

Приладова 
помилка 

Мікроамперметр     

Вольтметр     
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3. Зніміть вольтамперні характеристики фотоелемента для різних дов-
жин хвиль падаючого світла. 

Світлофільтр № діапазон пропущення_______________________  
 

Таблиця 6.2 
U 0 +0,1 +0,2 +0,3 … +0,9 +1,0 0 –0,1 –0,2 
фi            
 
При затримуючому полі виміри треба вести до досягнення нуля фотост-

руму. Виміри повторити для кожного з чотирьох світлофільтрів, заповнивши 
відповідно ще три таблиці (6.3–6.5). 

 
Обробка результатів вимірів 

 
1. Побудуйте на одному графіку вольтамперні характеристики 

фi f (U)   для усіх світлофільтрів з урахуванням приладових помилок фi  і 
U  (рис. 6.5. а). 

2. Проведіть дотичні до ділянок найшвидшого спаду фотоструму при 
затримуючому напрямку поля у фотоелементі (рис. 6.5. б). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
                               а)                                                                          б) 

 
Рисунок 6.5 – Графіки залежності фотоструму від напруги 

 
Дотичні продовжить до перетинання з віссю абсцис. Отримані значення 

потенціалу (пропорційні потенціалові запирання зап.U ) занесіть у табл. 6.3. 
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Таблиця 6.3 
  мкм      Діапазон 

пропущення   Гц      
Потенція 
запирання зап.U  У      

 
      Побудуйте графіки залежності  зап.U f ( )   . Апроксимація залежно-

сті прямою лінією (відповідно до рівняння Ейнштейна (рис.6.3)) буде служи-
ти підтвердженням правильності проведених вимірів. 

3. Екстраполюйте залежність зап.U f ( )    до перетинання з віссю абс-
цис. Оцініть граничну частоту 0    (або "червону границю" 0  – рис. 6.3). 

 
Контрольні запитання 

 
1. Поясніть блок – схему і принцип роботи установки по рис. 6.4. 
2. Які існують види фотоефекту і у чому їхня принципова відмінність? 
3. Де використовуються різні види фотоефекту? 
4. Що таке "червона границя" фотоефекту? 
5. Як зв'язане відкриття явища фотоефекту з представленнями про при-

роду світла? 
6. У чому полягає явище зовнішнього фотоефекта? 
7. Поясніть зміст рівняння Ейнштейна. 
8. Від яких параметрів падаючого світла залежить максимальна кінети-

чна енергія фотоелектронів і фотострум насичення? 
9. Що таке потенціал запирання і в чому полягає його зв'язок з кінетич-

ною енергією фотоелектронів? 
10. Як оцінити роботу виходу матеріалу фотокатода? 
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Додаток А 
 

Обробка експериментальних даних за допомогою ЕОМ 
 
1. Ввімкнути ЕОМ та принтер. Уставити папір. 

 
2. Увійти  в каталог OPTIKA. 

 
3. Запустити потрібний файл: 
 

Номер  
лабораторної 
роботи 

Назва ехе - файла Назва Excel – 
файла 

O P T I K A 
1o 1o_2.exe  
2o  2o 
3o 3o exe 3o 
4o 4o_2exe 4o  
5o   
6o OP611_3exe  

 
4. Ввести: прізвище, ім’я та по батькові, назву групи, дату виконання розра-

хунків. 
 

5. Результати комп’ютерної обробки лабораторної роботи показати викла-
дачу, а потім підклеїти їх в зошит.  
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Додаток Б 
 

Коефіцієнти Стьюдента nt ,  
 

 Таблиця Б.1 
 

  n  0,9 0,95 
2 6,31 12,7 
3 2,92 4,3 
4 2,35 3,18 
5 2,13 2,78 
6 2,02 2,57 
7 1,94 2,45 
8 1,90 2,37 
9 1,86 2,31 

10 1,83 2,26 
11 1,81 2,23 
12 1,80 2,20 
13 1,78 2,18 
14 1,77 2,16 
15 1,76 2,15 
16 1,75 2,13 
17 1,75 2,12 
18 1,74 2,11 
19 1,73 2,10 
20 1,73 2,09 
21 1,73 2,09 
22 1,72 2,08 
23 1,72 2,07 
24 1,71 2,07 
25 1,71 2,06 
26 1,71 2,06 
27 1,71 2,06 
28 1,70 2,05 
29 1,70 2,05 
30 1,70 2,05 
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