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ВСТУП 

Основна  спрямованість методичних вказівок з предмета «Фізика» – дати  

можливість студентам за допомогою досліду вивчити важливі фізичні явища. 

Опис лабораторних робіт не претендує на те, щоб створити у студентів повне 

уявлення про явища, які вивчаються. Таке уявлення може виникнути лише 

внаслідок опрацювання лекцій та підручників.  

Велика увага в методичних вказівках щодо виконання лабораторних робіт 

з дисципліни «Фізика» розділ «Квантова оптика і атомна фізика» для студентів 

технічних спеціальностей приділяється обробленню результатів вимірювання. 

Для успішного виконання робіт необхідна попередня самостійна підготовка, у 

першу чергу теоретична.  

Кожна лабораторна робота розрахована на дві академічні години занять у 

лабораторії. Перед заняттям студент повинен підготуватися до лабораторної 

роботи, вивчивши відповідний теоретичний матеріал. 

Під час заняття студенти проводять необхідні виміри, виконують 

розрахунки, оформляють звіт, роблять висновки. Результати вимірювання 

обговорюються з викладачем і затверджуються. 

Повністю оформлений звіт з лабораторної роботи потрібно подати 

викладачеві до кінця заняття. Якщо студент не встигає захистити лабораторну 

роботу до кінця заняття, дозволяється оформити звіт (графіки) до наступного 

заняття. 

Лабораторна робота вважається виконаною після успішно проведеного 

захисту шляхом співбесіди студента з викладачем (захист звіту та оцінка за 

теоретичний матеріал). 

Після вивчення дисципліни студент повинен 

знати: основні закони сучасної та класичної фізики, класичні та сучасні 

теорії, взаємозв’язок фізичних законів із законами діалектики; 

уміти: аналізувати фізичні явища і встановлювати причинні зв’язки між 

ними, формулювати інженерно-фізичні задачі, уміти їх розв’язувати, давати 

розумну оцінку отриманим результатам. 
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1 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 3.8 

Тема. Вимірювання температури нагрітого тіла оптичним 

пірометром і визначення сталої Стефана–Больцмана 

Мета роботи: вивчення теплового випромінювання тіл. Вимірювання 

яскравісної температури тіла і визначення його істинної температури. 

Визначення сталої Стефана–Больцмана за виміряною температурою. 

Технічне оснащення 

Оптичний пірометр ОППІР-09 з джерелом живлення, випрямляч  

ВСА-10 А, амперметр на 5 А, вольтметр на 7,5 В, лампа на штативі, реостат 

на 10-20 Ом, з'єднувальні провідники. 

Короткі теоретичні відомості 

Теплове - це таке випромінювання тіл, яке зумовлене збудженням атомів і 

молекул при зіткненнях у їх тепловому русі. Теплове випромінювання – єдиний 

вид випромінювання, при якому тіло, що випромінює, може перебувати в 

термодинамічній рівновазі з навколишнім середовищем. 

Енергетична світність тіла – це потужність його випромінювання з 

одиниці поверхні електромагнітними хвилями всіх частот, Вт / м
2
, 

S

d
R

e

Φ
= , 

де dФ – потужність випромінювання з поверхні S. 

Абсолютно чорне тіло – це тіло, яке поглинає всі падаючі на нього 

електромагнітні хвилі всіх частот. Закономірності теплового випромінювання 

абсолютно чорних тіл були встановлені на основі експериментального 

дослідження випромінювання тіл, наближених за своїми властивостями до 

абсолютно чорного тіла. 

1. За законом Стефана–Больцмана енергетична світність абсолютно 

чорного тіла прямо пропорційна четвертому степеню його абсолютної 

температури: 
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4
TR

e
σ= ,                                                                  (1) 

де σ = 5,67 · 10
-8

 Вт / м
2
К

4
 – стала Стефана - Больцмана. 

2. Відповідно до закону зміщення Віна, довжина хвилі, на яку припадає 

максимум спектральної густини світності абсолютно чорного тіла, обернено 

пропорційна його абсолютній температурі: 

T

b
m
=λ ,                                                                   (2) 

де b = 2,90 · 10
-3

 м · К – стала Віна. 

3. Другий закон Віна встановлює залежність максимальної спектральної 

густини світності абсолютно чорного тіла від його температури: 

5

max
CTr = ,                                                                 (3) 

де С - стала, рівна 1,30 · 10
-5

 Вт / м
2
К

5
. 

4. Диференціальний закон Кірхгофа встановлює залежність між 

спектральною густиною світності та коефіцієнтом чорноти реальних тіл: 

ν

ν

ν

ν

ν

r

a

r

a

r

=== ...

2

2

1

1

.                                                       (4) 

Відношення спектральної густини світності до коефіцієнта чорноти для 

всіх тіл при одній і тій самій температурі – величина стала і рівна спектральній 

густині світності абсолютно чорного тіла, яке має ту ж температуру. 

Якщо коефіцієнти чорноти тіла для всіх частот однакові (таке тіло 

називається сірим), то 

4
TaR

e
σ=′ .                                                              (5) 

Метод вимірювання 

Оптична пірометрія – це сукупність методів вимірювання температури 

тіл, що базуються на законах теплового випромінювання. У даній роботі 

вимірюється яскравісна температура. Вимірювання її основане на властивості 

людського ока фіксувати рівність яскравостей двох тіл – досліджуваного і 

еталона. 
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Для вимірювання яскравісної температури застосовується пірометр зі 

зникаючою ниткою. Схема пірометра показана на рис. 1. Схема нитки 

розжарювання – на рис. 2, а загальний вигляд установки – на рис. 3. 

Зображення нагрітого тіла М фокусується об’єктивом О1 в площині, у 

якій розміщена невелика вольфрамова нитка пірометричної 

лампи  G . Зображення тіла і вольфрамова нитка на його фоні 

розглядається при значному збільшенні через окуляр  O2  і 

світлофільтр  F .  

Для вимірювання температури нагрітого тіла 

переміщенням об'єктива й окуляра отримують різке 

зображення 

ділянки досліджуваного тіла і на 

його фоні - різке зображення 

нитки розжарювання лампи 

пірометра (рис. 2).  

Для отримання зображення 

об'єкта та нитки пірометра в 

монохроматичному світлі 

включають червоний світлофільтр 

7 (рис. 3). Шкала гальванометра 5 

проградуйована в градусах 

Цельсія. Відлік температури 

проводиться при однакових 

 
Рис. 1 

 
Рис 2 

 
Рис. 3 
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2 
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яскравостях нитки лампи пірометра і досліджуваного тіла.  

Перша шкала пірометра має межі вимірювання температури від 800 °С до 

1400 °С, друга шкала з межами вимірювання температури від 1400 °С до 2000 

°С димчастим світлофільтром. Червоний світлофільтр, вмонтований в окуляр, 

пропускає довжини хвиль 650 нм. 

Розрахункова формула для визначення температури має вигляд: 

я

я

T

T
T

⋅⋅−

⋅

=
−5

1048,543,1

43,1
.                                                     (6) 

З рівності потужностей споживання нитки розжарювання і потужності, 

що випромінюється ниткою розжарювання лампи в сталому режимі рівноваги 

4
TaSIU σ=⋅ , 

де U – напруга,  I – сила струму, a = 0,430. 

 

4
aST

IU ⋅

=σ .                                                             (7) 

Площа поверхні нитки досліджуваної лампи  

S = 5,60·10
-5

 м
2
. 

Відносна похибка визначення сталої Стефана–Больцмана 

T

T

S

S

a

a

I

I

U

U
E

∆
+

∆
+

∆
+

∆
+

∆
= 4 .                                              (8) 

∆T = 30 K,∆U = 0,025 В, ∆I = 0,025 А, ∆S = 0,005·10
-5

 м
2
, ∆a = 0,0005. 

 Схема підключення лампи наведена на рис. 4. 

 

Хід роботи 

1. Скласти коло за схемою, наведеною на рис. 4. Реостат R 3 ввести 

 
Рис. 4 
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повністю (рис. 3). Установити оптичний пірометр на відстані не менше 1 м від 

досліджуваної лампи 1. Температуру нитки розжарювання даної лампи для 

струмів до 4 А можна вимірювати за першою шкалою пірометра. Для струмів, 

що перевищують 4 А, у пірометр слід ввести димчастий світлофільтр 4 і вести 

відлік температури за другою шкалою. 

2. Після перевірки схеми керівником занять увімкнути випрямляч 2 і за 

допомогою реостата R установити струм 3,5 А (або інше значення, задане 

керівником занять). Значення струму за показаннями амперметра 11 і напруги 

за показаннями вольтметра 10 для сталого режиму занести до таблиці. 

3. Через окуляр 8 і червоний світлофільтр 7 оптичного пірометра 

спостерігати світіння нитки розжарювання досліджуваної лампи і на її фоні – 

темну нитку лампи пірометра (див. рис. 2). Обертанням поворотного кільця 

реостата пірометра 6 пропустити через нитку розжарювання його лампи такий 

струм, при якому вершина нитки розжарювання буде мати однакову яскравість 

з досліджуваним тілом. За шкалою пірометра 5 визначити якравісну 

температуру Тя. 

4. Повторити описаний вище дослід ще для двох значень струму 

(наприклад 4 і 4,5 А). Повністю ввести реостат R і вимкнути випрямляч. 

Повністю ввести реостат пірометра. 

5. За формулою (6) обчислити три значення температури нитки 

розжарювання досліджуваної лампи. 

6. За формулою (7) знайти три значення сталої Стефана - Больцмана і її 

середнє значення. Для одного з трьох значень σ обчислити відносну похибку 

вимірювання (8). 

7. Застосувавши закон зміщення Віна (2), знайти довжини хвиль для 

трьох значень Tя, що відповідають максимуму спектральної густини світності 

абсолютно чорного тіла, яке має однакову спектральну яскравість з 

досліджуваним тілом. 

8. Результати роботи занести до табл. 1: 
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Таблиця 1 

№ 

пор. 

I, 

А 

U, 

В 

tя, 

°С 

Тя, 

К 

Т, 

К 

σ, 

Вт/м
2
К

4
 
λm, нм 

σcр, 

Вт/м
2
К

4
E, % 

1          

2          

3          

 

Зміст звіту: назва та номер лабораторної роботи, робоча схема, 

розрахункові формули, таблиця результатів роботи. 

Контрольні запитання 

1. Яким впливом на атоми і молекули можна їх перевести з менш високих 

енергетичних рівнів на вищі? 

2. Дайте визначення теплового випромінювання. Яке випромінювання тіл 

називається рівноважним? 

3. Дайте визначення світності тіла. 

4. Що називається коефіцієнтом чорноти (коефіцієнтом поглинання) тіла? 

Які тіла називаються дзеркальними, абсолютно чорними і сірими? 

5. Сформулюйте закони Стефана–Больцмана і Віна. 

6. Сформулюйте диференціальний закон Кірхгофа.  

7. Поясніть будову та принцип роботи оптичного пірометра зі зникаючою 

ниткою. 

8. Виведіть формулу, яка застосовується в даній роботі для обчислення 

сталої Стефана–Больцмана. 

Література: [1, § 197–201; 2, т. 3, § 1–7; 3; 4].
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Лабораторна робота № 3.9 

Тема. Дослідження вакуумного фотоелемента 

Мета роботи: вивчення зовнішнього фотоефекту. Дослідження 

залежності фотоструму від напруги й освітленості для вакуумного 

фотоелемента і визначення його інтегральної чутливості. 

Технічне оснащення 

Фотоелемент СЦВ-4 в установці з освітлювачем, випрямляч ВУП-2, 

вольтметр на 150 В, мікроамперметр на 100 мкА, реостат на 5000 Ом, 

з'єднувальні провідники. 

Короткі теоретичні відомості 

 Зовнішній фотоефект - це випускання електронів твердими і рідкими 

речовинами під дією світла. Явище фотоефекту досліджене Столєтовим А.Г., 

Ленардом і Томсоном у кінці 

XIX століття. Схема установки 

Столєтова показана на рис. 5. 

Світло через вікно зі 

світлофільтром  падає на катод 

з досліджуваного матеріалу. 

Електрони, що випускаються 

катодом (фотоелектрони), 

рухаються до анода, у 

зовнішньому колі тече струм, 

що називається фотострумом. Залежність 

фотоструму I від напруги U показана на рис. 

6. 

Чим більша напруга, тим більше 

фотоелектронів беруть участь в 

електропровідності, і тим більший 

 
Рис. 5 

 
Рис. 6 
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фотострум. При деякому значенні напруги Uн настає насичення. За законом, 

встановленим Столєтовим, фотострум насичення Iн прямо пропорційний 

світловому потоку, що падає на фотокатод. Частина фотоелектронів може 

досягати поверхні анода самостійно без прискорюючої напруги. Фотострум 

припиняється при деякій негативній напрузі Uз. 

За теорією Ейнштейна в фотоефекті один електрон взаємодіє з одним 

фотоном, причому енергія фотона hν витрачається на виривання електрона з 

речовини (робота виходу А) і надання йому кінетичної енергії 

2

2

maxυ
ν

m
h A += .                                                          (9) 

Метод вимірювання 

Вакуумний фотоелемент являє собою скляний балон, на внутрішній 

поверхні якого нанесений фотокатод (рис. 5). Анод фотоелемента виконується у 

вигляді металевої петлі. У даній роботі досліджується фотоелемент СЦВ-4 з 

сурм'яно-цезієвим катодом. Крім вакуумних, застосовуються також 

фотоелементи з газонаповненими балонами. 

Вольт-амперна характеристика фотоелемента – це залежність фотоструму 

від напруги при сталому світловому потоці. Особливість вольт-амперних 

характеристик вакуумних фотоелементів – наявність фотоструму насичення. 

Світлова характеристика фотоелемента – це залежність фотоструму від 

освітленості при постійній напрузі. Інтегральна чутливість фотоелемента – це 

величина, яка вимірюється відношенням фотоструму до інтегрального за 

спектральним складом світлового потоку, мкА/лм 

Φ
=

I
γ .                                                         (10) 

Схема лабораторної установки показана на рис. 7, а загальний вигляд 

установки – на рис. 8. 
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Лампа-освітлювач 4 закріплена в трубі 1, 

яка може переміщатися всередині труби 3. 

Лампа 4 живиться змінною напругою 6,3 В від 

ВУП-2 (6). Відстань r від лампи освітлювача до 

катода фотоелемента 5 відраховується за 

шкалою 2, яка нанесена на зовнішню поверхню 

труби 1. Напруга на фотоелемент через реостат 

R (7) подається від регульованого 250-вольт 

виходу випрямляча ВУП-2. 

Освітленість фотокатода 

2
r

B
E =

,                               (11) 

де В – сила світла лампи-освітлювача. 

Світловий потік 

S
r

B

2
=Φ

,                                                       (12) 

де S – площа фотокатода. 

Програма лабораторних досліджень: зняття двох вольт-амперних 

характеристик при різних значеннях світлового потоку, зняття світлової 

характеристики і визначення інтегральної чутливості фотоелемента. 

Для розрахунків брати 

В = 21 Кд; S = 12·10
-4

 м
2
. 

 

 
Рис. 7 

 

 
 

Рис. 8 
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Хід роботи 

1. Скласти електричну схему, показану на рис. 7. Регульований вихід 

випрямляча поставити в положення "нуль" (крайнє ліве положення), відстань r 

виставити 0,5 м. Оскільки вольтметр підключається на межу вимірювання 

напруги до 150 В, для захисту його від перенапруги рухомий контакт реостата 

R встановити в середнє положення. Перевірку роботи кола роблять у 

присутності керівника занять. 

2. Установити відстань r = 0,25 м і регулятором виходу випрямляча 

подати на фотоелемент напругу від 0 до 120 В, показання мікроамперметра 

знімати через кожні 10 В. 

3. Установити відстань r = 0,20 м і провести ті самі вимірювання. Щоб 

уникнути перевантаження фотоелемента, при напрузі 100-120 В вимірювання 

фотоструму потрібно виконувати швидко. 

4. Установити напругу 100 В і зняти значення фотоструму для відстаней 

r, що рівні 0,6; 0,5; 0,45; 0,40; 0,35; 0,30; 0,25; 0,20 м. Розімкнути коло 

фотоелемента і коло лампи-освітлювача. 

5. На одній і тій самій координатній сітці побудувати дві вольт-амперні 

характеристики фотоелемента. Для обох вольт-амперних характеристик 

обчислити світловий потік (12), для значень напруги 30 В, 60 В, 100 В - 

інтегральну чутливість фотоелемента (10). 

6. Обчислити освітленість фотокатода для всіх значень r від 0,6 до 0,2 м і 

побудувати світлову характеристику фотоелемента з урахуванням вказівок, 

викладених у п. 5. 

7. Для всіх значень r обчислити світловий потік (12) та інтегральну 

чутливість фотоелемента (10). 

8. Результати роботи занести до табл. 2–4. 
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Таблиця 2 

r = 0,25 м Φ = 

U,В 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

I, мкА              

γ, мкА/лм 

мkA/лм 

             

Таблиця 3 

r = 0,20 м Φ = 

U,В 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

I, мкА              

γ, мкА/лм 

мkA/лм 

             

Таблиця 4 

U =  B = 

r, м ∞ 0,6 0,5 0,45 0,4 0,35 0,30 0,25 0,20 

          

          

          

          

Зміст звіту: назва та номер лабораторної роботи, схема установки, 

розрахункові формули, таблиці результатів роботи, графіки. 

Контрольні запитання 

1.  Що називається зовнішнім і внутрішнім фотоефектом? 

2. Чому при нульовій напрузі на фотоелементі, фотоелектрони можуть 

досягати поверхні анода? 

3. При якій негативній напрузі фотоелектрони не досягають поверхні 

анода? 

4. Як пояснюється фотострум насичення? 

5. Як залежить фотострум насичення від світлового потоку, що падає на 

катод фотоелемента? 

6. Запишіть і поясніть рівняння Ейнштейна для фотоефекту. 

7. Що називається червоною межею фотоефекту?  
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8. Яка залежність вольт-амперної та світлової характеристики 

фотоелемента? 

9. Що називається інтегральною чутливістю фотоелемента? 

Література: [1, § 202–204; 2, т. 3, § 9]. 

 

Лабораторна робота № 3.10 

Тема. Визначення сталої Рідберґа за спектром водню 

Мета роботи: вивчення одноелектронних атомів та іонів. Визначення 

сталої Рідберга за спектром водню. Розрахунок потенціалів збудження водню за 

знайденим з досліду значенням сталої Рідберга. 

Технічне оснащення 

Гоніометр Г 5, тригранна скляна призма, ртутна лампа ПРК-4 з джерелом 

живлення, генератор "Спектр-1" з водневою трубкою, випрямляч з напругою 

8 В, з'єднувальні провідники. 

Короткі теоретичні відомості 

Найпростіша теорія одноелектронних атомів та іонів базується на 

застосуванні класичної фізики і постулатів Бора. 

Студенти повинні знати, що існують стани атомів, які називаються 

стаціонарними, перебуваючи в яких, атоми не випускають і не поглинають 

енергію. У стаціонарному стані атома його електрон може рухатися по таких 

колових орбітах, для яких орбітальний момент імпульсу електрона кратний 

величині h/2π¶: 

π2

h
nrmv

nn
= ,                                                    (13) 

де h – стала Планка; n – номер орбіти. 

Перехід атома з одного стаціонарного стану в інший супроводжується 

випусканням або поглинанням одного кванта енергії. Якщо для двох 

стаціонарних станів k та i (k > i) енергії станів Ек і Еi, то перехід атома зі стану k 

в стан i супроводжується випусканням кванта енергії 

ik
EEh −=ν .                                                 (14) 
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У сучасній атомній фізиці енергію стаціонарного стану називають 

енергетичним рівнем атома. Енергетичний рівень визначається формулою 

22

42
112

n
hcR

nh

me
E

n
−=⋅−=

π

,                                    (15) 

3

42
2

ch

me
R

π

=  (СГС) або 
2

0

3

4

8 εch

me
R =  (СІ). 

де  n – головне квантове число; m – маса електрона. 

Метод вимірювання 

Спрощена діаграма енергетичних рівнів атома водню наведена на рис. 9. 

 

Частоти лінійного спектра згідно з (14) і (15) 









−⋅=

2

2

2

1

11~

nn
Rv . 

У лабораторній роботі за дисперсійною кривою приладу визначаються 

довжини хвиль ліній спектра водню: червоної Нα (n1 = 2, n2 = 3) та блакитної Нβ 

 
Рис. 9 
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(n1 = 2, n2 = 4). 

За виміряною довжиною хвилі можна визначити сталу Рідберга 









−

=

2

2

2

1

2

1

1

n

R

λ

.                                                       (16) 

Потенціали збудження цих ліній у розряді можна визначити з умови 

рівності роботи сил електричного поля, що здійснюється при переході атома з 

нижнього енергетичного рівня на відповідний рівень, і кванта енергії, що 

поглинається атомом. 

e

n
hRc

U









−

=
2

2

2

1

1

1

.                                                 (17) 

Виконання лабораторної роботи складається з трьох етапів. 

1. Побудова дисперсійної кривої гоніометра з призмою за лініями спектра 

ртуті. 

2. Визначення довжин хвиль ліній спектра водню за дисперсійною 

кривою. 

3. Розрахунок сталої Рідберга і потенціалів збудження водню. 

Похибка визначення довжин хвиль ліній спектра водню складається з 

двох відносних похибок вимірювання кутів дисперсії (за спектрами ртуті та 

водню), відносної похибки побудови дисперсійної кривої і відносної похибки 

зчитування з кривої довжин хвиль водню. Кутова ширина спектра α = 4 °, кути 

дисперсії в даній роботі вимірюються з точністю до 1', і тому 

∆α = 0,5', ∆х = ∆y = 2 мм. 








 ∆
+

∆
+

∆
=

∆
=

y

y

x

x
E

α

α

λ

λ
2 .                                              (18) 

Відносна похибка визначення сталої Рідберга і потенціалів збудження 

буде такою самою.  

Загальний вигляд гоніометра Г 5 і його елементи показані на рис. 10: 1 – 

відліковий мікроскоп; 2 – зорова труба; 3 – маховичок фокусування зорової 

труби; 4 – столик; 5 – коліматор з коліматорною щілиною 6; 7 – основа; 8 – 
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мікрометричний гвинт алідади; 9 –маховичок оптичного мікрометра. Зорова 

труба встановлена на поворотній частині приладу (алідаді). Алідада може 

повертатися навколо вертикальної осі. Тумблер вмикання лампи підсвічування 

поля зору знаходиться на основі 7 з лівого його боку. 

У першій частині роботи як джерело світла застосовується ртутна лампа 

ПРК–4, у другій частині роботи - газорозрядна трубка, заповнена воднем. 

Світло від джерела через коліматорну щілину й об'єктив коліматора падає 

на призму, де відбувається його дисперсія. Складові світлового пучка 

фокусуються об'єктивом зорової труби  в спектр. Спектр розглядається через 

лупу зорової труби. Відліковий мікроскоп дозволяє виміряти кути з точністю до 

0,5", у даній роботі можна обмежитися точністю до 1'. 

Щоб зняти відлік з лімба, 

необхідно повернути маховичок 9 

настільки, щоб верхні й нижні 

зображення штрихів лімба в 

лівому вікні точно  сумістилися. 

Число градусів буде 

 
Рис. 10 
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Рис. 11 
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дорівнювати найближчому лівому від вертикального індексу числу 61.  

Число десятків мінут дорівнює числу інтервалів, що знаходиться між 

верхнім штрихом, який відповідає відліченому числу градусів, і нижнім 

оцифрованим штрихом, що відрізняється від верхнього на 180°. На рис. 9 число 

поділок дорівнює 2, що відповідає 20׳. Число одиниць мінут відлічують за 

шкалою мікрометра в правому вікні по лівому ряду, число секунд – у тому 

самому вікні по правому ряду. Кут, для відліку якого показане поле зору на рис. 

11, становить 

φ = 61°20' (за лівою шкалою) + 1' 26" (за правою шкалою); 

φ = 61°21'26". 

Довжини хвиль ліній спектра ртуті для побудови дисперсійної кривої: 

1. Синя яскрава, ліва з групи синіх ліній λ = 435,8 нм. 

2. Світло-блакитна яскрава одиночна λ = 491,6 нм. 

3. Зелена яскрава одиночна λ = 546,0 нм. 

4. Жовта яскрава, ліва з дублета λ = 579,0 нм, 

5. Червона, ліва з групи трьох червоних λ = 623,4 нм. 

6. Червона слабка одиночна, остання зліва λ = 690,7 нм. 

Для розрахунків узяти: е = 1,60 · 10
-19

 Кл; с = 3 ·10
8
 м/с; h = 6.62·10

-34
 Дж·с. 

Хід роботи 

1. Вивчити гоніометр Г5 згідно з його описом (рис. 10). Категорично 

забороняється зміщувати призму і повертати столик 4. Порушення цієї вимоги 
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Рис. 12 
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призводить до роз’юстирування приладу. 

2. Установити ртутну лампу на відстані 1–2 см від коліматорної щілини 6, 

увімкнути тумблер гоніометра та живлення ртутної лампи, прогріти лампу 

протягом 5–6 хв. Протягом цього часу вивчити шкали відлікового мікроскопа 1. 

3. Обережно повернути алідаду вправо від поздовжньої осі коліматора 5, 

через окуляр спостерігати спектр ртуті та підвести візирну вертикальну лінію 

до синьої лінії спектра ртуті. Якщо зображення лінії спектра недостатньо різке, 

фокусують його маховичком 3. За допомогою маховичка 8 суміщають візирну 

вертикальну лінію із серединою синьої лінії спектра ртуті. Спостерігаючи через 

мікроскоп 1, маховичком 9 поєднати штрихи верхньої і нижньої частин лімба, 

ще раз перевірити суміщення візирної лінії і лінії спектра та зробити відлік 

кута. 

4. Аналогічно виміряти кути, які відповідають усім зазначеним вище 

лініям спектра ртуті, вимкнути живлення ртутної лампи і тумблер гоніометра. 

5. Побудувати дисперсійну і показати її керівнику занять. 

6. Установити впритул до коліматорної щілини 6 генератор "Спектр-1" з 

водневою газоподібною трубкою. На генератор "Спектр-1" подати напругу 8 В. 

Увімкнути випрямляч і тумблер гоніометра, через окуляр спостерігати спектр 

водню. Слід пам'ятати, що газорозрядна трубка – малопотужне джерело 

випромінювання і тому інтенсивність ліній спектра водню мала. Для 

зменшення світлового фону поля спостереження на час пошуку ліній спектра 

можна вимкнути тумблер гоніометра. 

7. Так само, як і для ліній спектра ртуті, виміряти кути, відповідні 

блакитній Нβ і червоній Нα лініям спектра водню. Вимкнути апаратуру. 

8. За дисперсійною кривою визначити довжини хвиль червоної та 

блакитної ліній спектра водню. 

9. За формулою (16) обчислити два значення сталої Рідберга, за 

формулою (17) – потенціали збудження, за формулою (18) – відносну похибку 

визначення λ, R і U. 

10. Результати роботи занести до табл. 5 
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Таблиця 5 

λ,нм       

α, 1°1'       

 

Таблиця 6 

Величина α, 

1°1' 

λ, 

нм 

R, 

1/м 

U, 

В 

E, 

% 
Лінія 

Червона      

Блакитна      

Зміст звіту: назва та номер лабораторної роботи, розрахункові формули, 

дисперсійна крива, таблиці результатів вимірювань і розрахунків. 

Контрольні запитання 

1. Сформулюйте постулати Бора. 

2. Які положення класичної фізики застосовуються в теорії Бора для 

одноелектронних атомів та іонів? 

3. Що називається енергетичним рівнем одно електронного атома і 

багатоелектронного атома? 

4. Виведіть формулу енергетичних рівнів атома водню, побудуйте 

діаграму енергетичних рівнів. 

5. Побудуйте і поясніть квантово-механічну енергетичну діаграму атома 

водню. 

6. У чому полягає відповідність теорії Бора і квантово-механічної теорії 

атома водню? 

7. Виведіть формулу частот і довжин хвиль спектра водню. 

8. Що називається потенціалом збудження і потенціалом іонізації атома 

водню? Виведіть формули для обчислення потенціалів збудження та іонізації 

атома водню. 

9. Виведіть формули для обчислення довжин хвиль: головної лінії 

ближньої інфрачервоної серії, третьої лінії серії Бальмера, другої лінії серії 

Лаймана в спектрі водню. 

Література: [1, § 209–212; 2, т. 3, § 12–17; 3; 4]. 
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Лабораторна робота № 3.4 

Тема. Визначення сталої екранування неону 

Мета роботи: вивчення структури електронних оболонок атомів. 

Визначення ефективного зарядового числа і сталої екранування неону з його 

спектра. 

Технічне оснащення 

Гоніометр Г5, тригранна скляна призма, ртутна лампа ПРК-4 з джерелом 

живлення, генератор "Спектр-1" з неоновою трубкою, випрямляч з напругою 

8 В, з'єднувальні провідники. 

Короткі теоретичні відомості 

За квантово-механічним уявленням стан електрона в атомі 

характеризується чотирма квантовими числами. 

Головне квантове число n визначає енергію взаємодії електрона з ядром, 

екранованим внутрішніми електронами, 

( )
2

2

n

ZRhc
E

n

σ−

−= ,                                       (19) 

де R – стала Рідберга, h – стала Планка, с – швидкість світла у вакуумі, Z – 

порядковий номер елемента, σ – стала екранування.  

Головне квантове число може набувати значень: n = 1, 2, 3, 4, ..., 

відповідних номерам енергетичних рівнів атома. 

Орбітальне квантове число l визначає орбітальний механічний момент 

імпульсу L електрона й орбітальний магнітний момент рm електрона: 

 

( )1
2

+= ll
h

L
π

, ( )1+= llp
Bm

µ , 

 

де µB – магнетон Бора. При даному значенні головного квантового числа n 

орбітальне квантове число може набувати значень: 

l = 0, 1, 2, 3, ..., n - 1, 

причому числовим значенням l відповідають буквені позначення s, p, d, 

f,… 
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Магнітне орбітальне квантове число визначає просторовий розподіл 

електронних орбіталей атома у зовнішньому магнітному полі. Вектори L
r

 і 
m

p
r

 

можуть орієнтуватися в зовнішньому магнітному полі тільки таким чином, що 

їх проекції на напрямок поля можуть набувати значення: 

l
m

h
L

π2
= , 

lBm
mp µ= , 

ml може набувати значень: ml =0, ± 1, ± 2, ± 3, …, ± l. 

Унаслідок орбітальної взаємодії електрона із зовнішнім магнітним полем 

виникає розщеплення енергетичних рівнів атомів (явище Зеємана). 

Спінове і магнітне спінове s і ms - квантові числа. 

Електрон має власні (спінові) механічний S і магнітний µ моменти; 

( )1
2

+= ss
h

S
π

, ( )12 += ss
B

µµ , 

де s = 1/2 – спінове квантове число. У зовнішньому магнітному полі проекції 

векторів  S
r

 і µ
r

на напрямок цього поля можуть набувати значень: 

sz
m

h
S

π2
= , 

sBz
mµµ 2= , 

де ms – магнітне спінове квантове число, яке незалежно від значення чисел n, l і 

ml може набувати тільки двох значень: 1/2 і - 1/2. 

Заповнення енергетичних рівнів атомів електронами відбувається 

відповідно до принципу Паулі. 

Діаграма енергетичних рівнів і підрівнів атомів, що визначаються 

числами n, l і ml, показана на рис. 13 (рівні з n > 3 і l > 2 на діаграмі не показані). 

Спрощена діаграма енергетичних рівнів неону (Z = 10) показана на 

рис. 14(масштаб на діаграмі витримується лише якісно). 
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Дві осі енергії відповідають різним початкам відліку: ліва вісь – від 

умовного нуля, узятого за енергію рівня 1s, права – від істинного значення 

енергії рівня 1s. Електронна конфігурація атома в нормальному (не 

збудженому) стані 

1s
2
 2s

2
 2p

6
, 

рівні 3s, 3р, 3d, 4s і вищі – вакантні. Поглинання енергії атомами неону 

при проходженні струму через заповнену неоном розрядну трубку відбувається 

при переході їх з рівня 2p на більш високі. Випромінювання фотонів атомами 

неону супроводжується переходами їх з більш високих рівнів енергії на менш 

високі. 

Метод вимірювання 

У даній роботі значення енергії верхніх рівнів E2, переходи з яких на 

рівень 2р відповідають найбільш інтенсивним лініям видимої частини спектра – 

 
 

Рис. 13     Рис.14 
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червоній, жовтій і зеленій, – узяті з довідкової літератури та наведені в табл. 8. 

Якщо довжину хвилі λ визначити з досліду, то енергія E0 випроміненого 

фотона  

λ

hc
E =

0 .                                                               (20) 

 

Тоді енергія менш високого рівня (нормального стану атома неону) 

021
EEE −= ,                                                      (21) 

а ефективне зарядове число і стала екранування можуть бути визначені з 

формули (19): 

Rhc

E
Z

1

0

4
−= .                                                      (22) 

0
ZZ −=σ .                                                      (23) 

Виконання лабораторної роботи можна розділити на три етапи 

1. Побудова дисперсійної кривої гоніометра з призмою за спектром ртуті. 

2. Визначення довжин хвиль неону за допомогою дисперсійної кривої. 

3. Розрахунок енергії фотона, енергії нормального стану атома, 

ефективного зарядового числа і сталої екранування. 

Відносна похибка визначення довжини хвилі неону 








 ∆
+

∆
+

∆
=

∆
=

y

y

x

x

α

α

λ

λ
ε 2 ,                                                 (24) 

причому ∆α = 0,5', α = 4°, ∆x = ∆y = 2 мм, x = 180 мм, у = 280 мм. 

Як джерело випромінювання застосовуються ртутна лампа і заповнена 

неоном розрядна трубка. Гоніометр Г5 застосовується як спектроскоп. 

Загальний вигляд гоніометра, відлік кутів за шкалою лімба і шкалою 

оптичного мікроскопа описаний у лабораторній роботі 3.10. 

Довжини хвиль ліній спектра ртуті для побудови дисперсійної кривої: 

1. Синя яскрава, ліва з групи синіх ліній λ = 435,8 нм. 

2. Світло-блакитна яскрава одиночна λ = 491,6 нм. 

3. Зелена яскрава одиночна λ = 546 нм. 



 

27 

 

4. Жовта яскрава, ліва з дублета λ = 579 нм, 

5. Червона, ліва з групи трьох червоних λ = 623,4 нм. 

6. Червона слабка одиночна, остання зліва λ = 690,7 нм. 

Для розрахунків узяти: с = 3 ·10
8
 м/с; h = 6.62·10

-34
 Дж·с, R = 1,10·10

7
 1/м,  

1еВ = 1,6·10
-19

 Дж. 

Хід роботи 

1. Вивчити гоніометр Г5 згідно з його описом (рис. 10). Категорично 

забороняється зміщувати призму  і повертати столик 4. Порушення цієї вимоги 

призводить до роз’юстирування приладу. 

2. Установити ртутну лампу на відстані 1–2 см від коліматорної щілини 6, 

увімкнути тумблер гоніометра та живлення ртутної лампи, прогріти лампу 

протягом 5 - 6 хв. Протягом цього часу вивчити шкали відлікового 

мікроскопа 1. 

3. Обережно повернути алідаду вправо від поздовжньої осі коліматора 5, 

через окуляр спостерігати спектр ртуті та підвести візирну вертикальну лінію 

до синьої лінії спектра ртуті. Якщо зображення лінії спектра недостатньо різке, 

фокусують його маховичком 3. За допомогою маховичка 8 суміщають візирну 

вертикальну лінію з серединою синьої лінії спектра ртуті. Спостерігаючи через 

мікроскоп 1, маховичком 9 поєднати штрихи верхньої та нижньої частин лімба, 

ще раз перевірити суміщення візирної лінії та лінії спектра і зробити відлік 

кута. 

4. Аналогічно виміряти кути, які відповідають усім зазначеним вище 

лініям спектра ртуті, вимкнути живлення ртутної лампи і тумблер гоніометра. 

5. Побудувати дисперсійну і показати її керівнику занять. 

6. Установити впритул до коліматорної щілини 6 генератор «Спектр-1» з 

неоновою газоподібною трубкою. На генератор «Спектр-1» подати напругу 8 В. 

Увімкнути випрямляч і тумблер гоніометра, через окуляр спостерігати спектр 

неону.  

7. Так само, як і для лінії спектра ртуті, виміряти кути, відповідні 

червоній, жовтій і зеленій лініям спектра неону. Вказана на діаграмі (див. 
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рис. 14) червона лінія – найяскравіша і знаходиться в лівій частині групи густо 

розташованих ліній; жовта – права у тій самій групі ліній, зелена – праворуч від 

жовтої, одиночна. Вимкнути живлення генератора "Спектр-1" і тумблер 

гоніометра. 

8. За дисперсійною кривою визначити довжини хвиль червоної, жовтої і 

зеленої ліній спектра неону, обчислити енергію трьох фотонів (20) і перевести 

значення її в електрон-вольти. 

9. Обчислити енергію рівнів 2p (21), ефективне зарядове число (22) і 

сталу екранування (23) за значеннями енергії рівнів 2р. 

10. Відносну похибку вимірювання знаходять за формулою (24). 

11. Результати роботи заносять до табл. 7 і 8. 

 

Таблиця 7 – Спектр ртуті 

λ,нм       

α, 1°1'       

 

Таблиця8 – Спектр неону 

Лінія 

Величина 

α, 

1°1' 

λ, 

нм 

E2, 

еВ 

E0, 

еВ 

E1, 

еВ 
Z0 σ 

ε, 

% 

Червона         

Жовта         

Зелена         

Зміст звіту: назва та номер лабораторної робота, розрахункові формули, 

дисперсійна крива, таблиця результатів вимірювань і розрахунків. 

Контрольні запитання 

1. Який параметр атома визначається головним квантовим числом? 

2. Який рух і які параметри електрона в атомі характеризує орбітальне 

квантове число? 

3. Що характеризує магнітне орбітальне квантове число і яких значень 

воно може набувати? 
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4. На скільки підрівнів і чому розщеплюються енергетичні рівні атомів у 

зовнішньому магнітному полі? 

5. Що визначає магнітне квантове число і яких значень воно може 

набувати? 

6. Сформулюйте принцип Паулі стосовно електронів атома. 

7. Поясніть хід променів у спектроскопі. 

8. Поясніть механізм збудження атомів у газорозрядній трубці. 

Література: [1, § 229; 2, т. 3, § 38; 3; 4]. 

 

Лабораторна робота № 3.12 

Тема. Дослідження лазерного випромінювання 

Мета роботи: вивчення фізичних основ вимушеного випромінювання 

атомів і молекул. Визначення: кута розходження лазерного випромінювання, 

визначення довжини хвилі лазерного випромінювання, визначення просторової 

орієнтації площини коливань лазерного випромінювання. 

Технічне оснащення 

Гелій-неоновий лазер ЛГ-78 на штативі, джерело живлення лазера БП-2, 

дифракційна решітка, діафрагма на штативі, поляроїд з коловою градусною 

шкалою на штативі, екран, штангенциркуль рулетка. 

Короткі теоретичні відомості 

Поглинання фотонів атомами і молекулами завжди вимушене. 

Поглинання фотона викликає перехід атома з енергетичного рівня Еi на 

енергетичний рівень En [Еn>Еi]. Випромінювання фотонів атомами буває двох 

видів: спонтанне і вимушене. При спонтанному випромінюванні атом випускає 

фотон і мимоволі переходить з рівня En на рівень Ei. 

Вимушене випромінювання атомів зумовлене впливом на них фотонів, 

енергія яких дорівнює різниці енергетичних рівнів атома. Якщо атом 

знаходиться на рівні Еn і взаємодіє із зовнішнім фотоном, енергія якого 

hν = Еn - Еi, відбувається явище, обернене поглинанню: атом переходить з рівня 

Еn на рівень Еi і сам випускає фотон з енергією hν. Таким чином, взаємодія 
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атома з фотоном, енергія якого дорівнює hν, викликає народження ще одного 

фотона з такою самою енергією. 

За певних умов один первинний вимушуючий фотон може викликати 

генерацію дуже великого числа фотонів вимушеного випромінювання. 

Вивчення вимушеного випромінювання атомів і молекул дало можливість 

створити прилади, які називаються квантовими генераторами і підсилювачами. 

Як робочу речовину квантових генераторів застосовують гази, рідини і тверді 

тіла. Дія і застосування квантових генераторів і підсилювачів базуються на 

особливостях вимушеного випромінювання. 

1. Фотон вимушуючий і фотон вимушеного випромінювання когерентні 

просторово і в часі. Це означає, що обидва фотони рухаються в одному і тому 

самому напрямку, однаково поляризовані і фази їх коливань однакові.  

2. Фотон вимушуючий і фотон вимушеного випромінювання строго 

монохроматичні. Це дає можливість фокусувати пучки вимушеного 

випромінювання на дуже малу площу речовини, що викликає швидке 

нагрівання і випаровування речовини при порівняно невеликій потужності 

пучка. 

Строга монохроматичність вимушеного випромінювання зумовлена 

такою обставиною. Кожен атомний енергетичний рівень має природну ширину 

∆E. Середній час життя атома на збудженому рівні та ширина його 

відповідають співвідношенню невизначеностей Гейзенберга: 

π2

h
tE ≥∆⋅∆ .                                                               (25) 

Чим більший час життя атома на збудженому рівні, тим менша його 

ширина. Для більшості атомних рівнів збудженого стану середній час життя 

атома – величина порядку 10
-8

 с. Є в атомах і такі рівні енергії, середній час 

життя на яких – величина порядку 10
-6

 -10
-3

 с (метастабільні рівні). Саме ці 

рівні застосовуються в генерації вимушеного випромінювання. Зі 

співвідношення (25) випливає, що ширина ∆Е метастабільних рівнів мала. 

Енергія випущеного атомом фотона і невизначеність її 
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λ

hc
E = ,       λ

λ
∆=∆

2

hc
E . 

Отже, невизначеність довжини хвилі фотонів вимушеного 

випромінювання мала, фотони строго монохроматичні. 

3. Оскільки пучки вимушеного випромінювання строго монохроматичні 

та плоскополяризовані, кути розходження їх у середовищах значно менші, ніж 

кути розходження некогерентного випромінювання. Це дає можливість 

передавати за допомогою лазерних пучків інформацію на великі відстані при 

порівняно малій потужності пучків. 

4. В умовах термодинамічної рівноваги заселеність енергетичних рівнів 

атомів визначається законом Больцмана. Для двох рівнів Еn>Еi 
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NN
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n
exp

0
, 








−=
kT

E
NN

i

i
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0
 

 

де N0 – число всіх атомів; k – стала Больцмана. Якщо Еn > Ei, то Nn < Ni – чим 

вищий рівень, тим менша його заселеність. Генерація вимушеного 

випромінювання можлива тільки за інверсної заселеності енергетичних рівнів – 

у такому стані, для якого Nn < Ni при Еn > Ei, Інверсна заселеність досягається за 

рахунок підведення енергії речовині, атоми якого мають метастабільні рівні 

("накачування"). Якщо припустити, що для станів з інверсною заселеністю 

виконується закон Больцмана, то виявиться, що Т < 0, оскільки Nn < Ni при 

Еn > Ei. 

У зв'язку з цим стан речовини з інверсною заселеністю енергетичних рівнів 

атомів умовно називають станом з від’ємною абсолютною температурою. 

 5. Якщо випромінювання проходить через речовину, яка не є активною 

речовиною квантового генератора, його інтенсивність I зменшується за законом 

( )xII µ−= exp
0

.                                                  (26) 

де I0 – інтенсивність випромінювання до проходження через речовину, x – 

товщина шару речовини і µ – лінійний коефіцієнт ослаблення. В активній 

речовині квантового генератора інтенсивність пучка зростає за рахунок енергії 
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фотонів вимушеного випромінювання і I > I0 Відповідно до рівності (26) I може 

бути більше I0 тільки при µ < 0. У зв'язку з цим збільшення інтенсивності 

електромагнітних хвиль в активній речовині квантового генератора умовно 

називають від’ємним поглинанням. 

Метод вимірювання 

1. Опис установки. Гелій-неоновий лазер складається з корпусу 1, 

газонаповненої трубки 3 (рис. 15), що є одночасно активним елементом і 

резонатором, і джерела сталої напруги 7. Трубка заповнена гелієм і неоном під 

тиском близько I мм рт. ст. У трубку впаяні катод 4 і анод 2. В одному торці 

трубки знаходиться сферичне дзеркало 5, яке відображає і фокусує пучки 

фотонів, в іншому торці – напівпрозоре дзеркало 6, яке частково відображає і 

частково пропускає випромінювання. У трубці є два діелектричних дзеркала, 

встановлені під кутами Брюстера. Робочою лазерною речовиною є неон. 

Спрощена діаграма енергетичних рівнів гелію і неону наведена на рис. 16. 

Між катодом і анодом прикладена висока напруга, у газовій суміші проходить 

тліючий  розряд. 

 

У цьому розряді атоми гелію збуджуються при співударянні з 

електронами. Передача енергії від атомів гелію до атомів неону здійснюється 

при зіткненні між ними. Таким чином відбувається інверсне заселення 

енергетичних рівнів неону. Частина атомів неону мимоволі переходить на 

 
 

Рис.15     Рис. 16 
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нижчий енергетичний рівень і випускає фотони з довжиною хвилі 633 нм, які, 

рухаючись уздовж осі трубки, викликають вимушене випромінювання атомів 

неону. Наростаюча лавина фотонів частково пропускається дзеркалом 6 на 

об'єкт, частково відбивається до дзеркала 5 і викликає подальшу генерацію.  

На рисунку відображено три основні переходи з довжинами хвиль 

0,63 мкм (червоне випромінювання), а також 1,15 та 3,39 мкм (невидиме 

інфрачервоне). 

 

Слід зазначити, що для підтримки інверсного заселення при роботі 

неперервного лазера необхідно не тільки заселення верхнього лазерного рівня, 

але і швидке спустошення нижнього. У гелій-неоновому лазері це відбувається 

при співударянні атомів неону, які знаходяться на нижньому лазерному рівні, зі 

стінками трубки, при цьому атоми передають енергію стінкам і скидаються іще 

нижче, в основний стан. 

2. Вимірювання кута розходження. Плоский � і тілесний ω кути 

розходження лазерного випромінювання показані на рис. 17. Так як кути � 

малі, � ≈ tg�. З рис. 17 випливає, що 

l

dD

2

−

=θ ,                                                                (27) 

де d – діаметр вихідного отвору лазера (d = 3 мм); D – діаметр світлової плями 

на екрані; l – відстань від лазера до екрана.  

Тілесний кут розходження в стерадіанах 

2

4
θ

π
ω = .                                                             (28) 

 

 
Рис. 17 
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Відносна похибка вимірювання плоского кута розходження 

l

l

D

D
E

∆
+

∆
=

1
.                                                         (29) 

 

Узяти ∆D = 0,025 мм, ∆l = 0,5 см. 

3. Визначення довжини хвилі лазерного випромінювання. Схема 

взаємного розташування лазера, дифракційної решітки й екрана показана на 

рис. 18. Для дифракційних максимумів 

ϕλ sinck = , 

 

де k – порядок максимуму; λ – довжина хвилі; с – стала дифракційної решітки. 

Узяти с = 0,01 мм. Якщо кути дифракції φ невеликі, то 

1

sin
l

h
tg =≈ ϕϕ .                                                          (30) 

 

Отже, 

1
kl

ch
=λ .                                                           (31) 

Відносна похибка визначення довжини хвилі 

1

1

2

l

l

h

h
E

∆
+

∆
= ,                                                       (32) 

причому ∆h не менше 1 мм, ∆l1 = 0,5 см, як номінальні похибки шкал 

екрана і рулетки. 

4. Визначення просторової орієнтації площини коливань лазерного 

 
 

Рис. 18 
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випромінювання. Просторове положення площини коливань лазерного 

випромінювання відносно вертикальної площини можна визначити за 

допомогою поляроїда, використовуваного як аналізатор. Обґрунтування 

застосування – закон Малюса: 

α
2

0
cosII = , 

де I0 – інтенсивність світла, що падає на 

аналізатор; I – інтенсивність світла, що пройшло 

через аналізатор; α – кут між площинами 

коливань лазерного випромінювання і 

аналізатора.  

На шляху лазерного променя до екрана 

встановлюють поляроїд. Вид поляроїда з боку 

екрана показаний на рис. 19. Оправа поляроїда 

має градусну шкалу. Перед початком 

вимірювань нуль цієї шкали поєднують з 

вертикальною площиною ВВ1. Припустимо, що в початковому в положенні 

площина коливань лазерного променя E0 утворює з вертикальною площиною 

кут α0. При повороті поляроїда на деякий кут α1, кут між площиною коливань 

поляроїда E1 і площиною коливань лазерного променя буде дорівнювати 90 °. У 

цьому випадку згідно із законом Малюса освітленість екрана буде 

мінімальною. Мінімум освітленості визначається візуально. З рис. 19 випливає, 

що 

°+= 90
21

αα . 

При подальшому повороті поляроїда в тому самому напрямку 

освітленість стане мінімальною для кута α2, тоді 

2

360
21

0

°−+
=

αα
α .                                            (33) 

Відносна похибка вимірювання α0: 

2

2

1

1

2

α

α

α

α ∆
+

∆
=E ,                                              (34) 

 
 

Рис. 19 
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причому ∆α1 = ∆α2 = 0,5 ° як номінальні похибки градусної шкали поляроїда. 

Хід роботи 

1. Встановити екран на максимальну в межах робочого столу відстань l 

від лазерного випромінювача, увімкнути джерело живлення БП-2. Робочий 

струм лазера не повинен перевищувати 5 мА. Спостерігати на екрані 

зображення лазерного пучка. Загальний вигляд установки показано на рис. 20. 

Установити на шляху лазерного 

випромінювання круглу діафрагму і 

пропустити на екран один (найяскравіший) 

пучок лазерних променів. Не рекомендується 

дивитися на екран протягом тривалого 

проміжку часу, щоб не втомлювалися очі. 

Категорично забороняється дивитися назустріч 

лазерному променю. Штангенциркулем 

виміряти діаметр D лазерного пучка на екрані. 

2. У спеціальний тримач, що знаходиться 

на одному штативі з діафрагмою, вставити 

дифракційну решітку. Установити дифракційну решітку на відстані 0,2–0,3 м 

від лазерного випромінювача, а екран – на відстані l1 = 0,5–0,7 м від решітки. 

Підібрати діафрагму такого діаметра, щоб на екрані спостерігалася 

дифракційна картина тільки одного (найяскравішого) лазерного пучка. 

3. Виміряти відстань h від центрального максимуму до максимуму 3 або 

4-го порядку. З метою зменшення похибки вимірювань рекомендується 

виміряти h вправо і вліво від центрального максимуму і знайти середнє його 

значення. 

4. Прибрати дифракційну решітку і діафрагму зі шляху лазерного пучка. 

Встановити поляроїд на мінімальній відстані від лазера. Відстань від екрана до 

поляроїда вибрати довільно. Нуль (360 °) шкали поляроїда поєднати з 

вертикальною площиною. Повільно обертати поляроїд за годинниковою 

стрілкою з боку екрана і спостерігати зміну його освітленості. При досягненні 

 
 

Рис. 20 
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першого мінімуму освітленості екрана зчитати за шкалою поляроїда кут α1. 

Продовжуючи обертання поляроїда в тому самому напрямку, знайти кут α2, що 

відповідає другому мінімуму освітленості екрана. Вимкнути апаратуру. 

5. Обчислити кути розходження лазерного пучка (27), (28) і похибку 

вимірювання плоского кута розходження (29), довжину хвилі (31) і похибку її 

вимірювання (32), кут α0 (33) і похибку його вимірювання (34). 

6. Самостійно визначити кут β0 між вертикальною площиною і площиною 

поляризації лазерного випромінювання. 

7. Результати роботи занести до табл. 9–11. 

 

Таблиця 9 

D, 

м 

l, 

м 

�, 

рад 

E1, 

% 

ω, 

ср 

     

Таблиця 10 

α1, °. α2, ° 

град. 

α0, °. E3, % β0, ° 

град.      

Таблиця 11 

l1, м k h, м λ, нм E2, % 

     

Зміст звіту: назва та номер лабораторної роботи, рисунки, що 

пояснюють визначення кута розходження, довжини хвилі та положення 

площини коливань, розрахункові формули, таблиці 9, 10, 11. 

Контрольні запитання 

1. Як змінюються енергетичні стани атомів і молекул при поглинанні та 

випромінюванні фотонів? 

2. У чому полягає спонтанне випромінювання фотонів атомами і 

молекулами? Чи когерентні фотони, що випускаються одночасно різними 
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атомами при спонтанному випромінюванні? 

3. У чому полягає вимушене випромінювання фотонів атомами і 

молекулами? Поясніть поняття «просторова когерентність» і «часова 

когерентність» фотонів. 

4. Поясніть на основі співвідношення невизначеностей особливість 

метастабільних енергетичних рівнів атомів. 

5. Поясніть строгу монохроматичність вимушеного випромінювання на 

основі співвідношення невизначеностей. 

6. Як заселені енергетичні рівні атомів в умовах термодинамічної 

рівноваги? Дайте обґрунтування відповіді на основі закону Больцмана. 

7. Яка заселеність енергетичних рівнів атомів називається інверсною? Що 

розуміють під від’ємними абсолютними температурами? 

8. Поясніть принцип роботи гелій-неонового лазера. 

9. У чому полягає "накачування" енергетичних рівнів атомів гелію і неону 

в гелій-неоновому лазері? 

10. Що називається площиною коливань і площиною поляризації 

електромагнітної хвилі? 

Література: [1, § 233; 2, т. 3, § 42–43; 3; 4]. 



 

39 

 

2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Захист звіту з виконаної лабораторної роботи передбачає коротку 

співбесіду студента з викладачем, мета якої – оцінити знання студента з 

обговорюваної теми курсу фізики, рівень оволодіння ним відповідними 

практичними навичками (користування приладами, уміння оцінити похибку 

вимірювань, уміння скласти письмовий звіт за даними експерименту, зробити 

висновки за результатами роботи), пояснити студентові допущені помилки. 

Закінчується захист звіту оцінкою роботи студента в балах. 

Нижче наведені критерії оцінювання участі студента в лабораторному 

занятті. У підсумку за модуль виставляють середні оцінки, до яких додають 

бали за інші види навчальної діяльності (практичні заняття, написання 

контрольних тестів, преміальні бали за самостійну роботу над конспектом 

лекцій, участь в олімпіадах тощо). 

Ваговий бал – 4. Максимальна кількість балів за всі лабораторні роботи 

дорівнює 4 бали х 5 = 20 балів. 

Критерії оцінювання лабораторних робіт: 

– підготовка до лабораторної роботи – 1 бал (знання мети і методики 

проведення роботи та підготовка протоколу – 1 бал; відсутність необхідних 

знань або протоколу – 0 балів); 

– виконання лабораторної роботи й оформлення протоколів випробувань – 

1 бал (активна участь – 1 бал, пасивна – 0, 5 бала, неучасть – 0 балів); 

 – захист лабораторної роботи – 2 бали (знання теоретичних основ роботи, 

методики експериментальних досліджень та висновків – 2 бали; неповні або 

неточні відповіді на запитання – 1 бал; відсутність знань – 0 балів). 

Лабораторна робота вважається зарахованою, якщо число набраних балів 

становить не менше 3 балів.  
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Додаток А 

Зразок оформлення звіту до лабораторної роботи 

Звіт до лабораторної роботи № 3.8 

ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ НАГРІТОГО ТІЛА ОПТИЧНИМ 

ПІРОМЕТРОМ 

 

Студента групи     ЕМХ 14-1          Коваленка Сергія             Дата 18.03.2015 

                                                              
(Прізвище, ім’я) 
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b = 2,9·10
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2
, ∆T = 30 K, ∆U = 0,025 V, 

∆I = 0,025 A, ∆S = 0,005·10
-5

 m
2
, ∆a = 0,0005. 

 

 

№ I, A U, V tя, ◦C Tя, K T, K 
σ, 

Вт/м
2
К

4
 

λm, 

нм 

σcр , 

Вт/м
2
К

4
 

Е, 

% 

1 3,5 3,2 1180 1453 1539 8,30·10
-8

 1996 
8,08·10

-8
 

 
8 2 4 3,7 1280 1553 1651 8,27·10

-8
 1867 

3 4,5 4,2 1400 1673 1788 7,69·10
-8

 1733 
 

 

V 

А 

R1 

ВСА-10А 
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Додаток Б 

Одиниці СІ 

Назва 

 

Позна-

чення 

Фізична 

величина 
Визначення 

метр м довжина 

Метр дорівнює довжині шляху, який світло 

проходить у вакуумi за 1/299 792 458 секунди 

кілограм кг маса 

Кілограм точно дорівнює масі міжнародного 

прототипу кілограма (платино-іридієвого 

циліндра), що зберігається в Міжнародному 

бюро мір та ваг, Севр, Франція 

секунда с час 

Секунда дорівнює часу, за який відбуваються 

точно 9 192 631 770 періодів випромінювання, 

що відповідають переходу між двома 

надтонкими рівнями незбудженого атома Цезію-

133 при температурі нуль кельвін 

ампер А 

сила 

електрично-

го струму 

Ампер – це сила постійного електричного 

струму, що, протікаючи по двох прямих 

паралельних провідниках нескінченної довжини 

з незначним поперечним перерізом, 

розташованих на відстані 1 метр один від одного 

у вакуумі, створює між цими 

провідниками силу, яка дорівнює 

2×10
−7

ньютон на метр довжини 

кельвін К 

термодина– 

мічна 

температур

а 

Кельвін точно дорівнює 1/273,16 

термодинамічної температури потрійної точки 

води 

моль моль 
кількість 

речовини 

Моль – кількість речовини, що містить стільки ж 

елементарних частинок (атомів, молекул, 

електронів тощо), скільки атомів міститься в 

0,012 кілограма вуглецю-12 

кандела кд сила світла 

Кандела – це сила світла у визначеному 

напрямку від джерела, що випромінює 

монохроматичне випромінювання з частотою 

540×10
12

 герц та має інтенсивність 

випромінювання в цьому напрямку 1/683 ват 

на стерадіан 
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Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Фізика» розділ «Квантова оптика і атомна фізика» для студентів 

денної та заочної форм навчання технічних спеціальностей  
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