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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №71
ВИВЧЕННЯ АБСОЛЮТНО ЧОРНОГО ТІЛА

1. Вступ
Абсолютно чорне тіло – фізична абстракція, що вживається

у термодинаміці; тіло, яке цілком поглинає проміння (всіх
довжин хвиль), що падає на нього. Не зважаючи на назву,
абсолютно чорне тіло може випускати теплове випромінювання.
Спектр випромінювання абсолютно чорного тіла визначається
тільки його температурою.

Практичною моделлю чорного тіла може бути порожнина з
невеликим отвором і зачорненими стінками, оскільки світло, що
потрапляє крізь отвір в порожнину, зазнає багатократних
віддзеркалень і сильно поглинається (рис. 1).

Рис. 1. Модель абсолютно чорного тіла.

Закон Стефана-Больцмана для теплового
випромінювання зв’язує інтегральну випромінювальну здатність
(енергетичну світність) TR  абсолютно чорного тіла з його
температурою T :

4
T σT=R , (1)

де TR – інтегральна випромінювальна здатність – кількість
енергії, випромінюваної з одиниці площі поверхні
випромінюючого тіла за одиницю часу в усьому діапазоні
частот, σ – стала Стефана-Больцмана.
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Дослідження полягає у знятті залежності енергетичної
світності абсолютно чорного тіла від його температури і
перевірці закону Стефана-Больцмана.

2. Опис установки.
Установка забезпечує зняття залежності напруги на

термостовпчику від температури всередині печі, визначеної за
допомогою термопари.

Рис. 2. Принцип роботи установки.

Принцип дії установки базується на лабораторному
дослідженні моделі абсолютно чорного тіла (печі) методом
вимірювання температури контактним і оптичним способами. За
допомогою термопари 2 контактним способом вимірюється
температура об’єкта дослідження 1 в печі, а за допомогою
термостовпчика 3 вимірюється приріст потоку випромінювання
(потужності випромінювання), що виходить з печі (рис. 2).

Пропорційність приросту потоку випромінювання напрузі з
термостовпчика (калібровочна характеристика) відображена на
рисунку 3.
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Рис. 3. Калібровочна характеристика.

В процесі виконання лабораторної роботи знімається
залежність зміни термо-ЕРС термостовпчика від температури
печі при фіксованій відстані між- термостовпчиком і вихідним
отвором печі.

Установка складається з об'єкта дослідження (печі) (A),
пристрою вимірювального (Б) і термостовпчика (В) (рис. 4).

Рис. 4. Лабораторна установка.
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Об’єкт дослідження (піч) являє собою модель абсолютно
чорного тіла і виконаний як закрита термоізольована електропіч
з отвором на передній стінці. У його склад входять нагрівальний
пристрій, вбудований в теплозахисний корпус, термопара для
виміру температури всередині печі контактним способом,
регульоване джерело живлення, призначене для розігрівання
печі до температури 800 °С та регулювання швидкості
нагрівання і вентилятори для охолодження печі.

На передній панелі об'єкта дослідження розміщені:
- отвір для виходу випромінювання печі;
- вимикач «МЕРЕЖА» – призначений для включення

живлення печі (включення живлення відображається
підсвічуванням перемикача);

На верхній кришці розташована ручка регулювання
швидкості нагрівання печі. Шкала, приведена на верхній
кришці, зазначена в одиницях швидкості нагрівання.
Положенню ручки «MIN» відповідає майже нульова швидкість
нагрівання печі (потужність до нагрівального елемента майже не
підводитися), а положенню «МАХ» відповідає максимальна
швидкість нагрівання (до нагрівального елемента підводитися
максимальна потужність) і відповідно максимальна температура
нагрівання печі.

На передній панелі вимірювального пристрою розміщені
наступні органи керування й індикації:

- індикатор «мВ» – призначений для індикації напруги
термо-ЕРС термостовпчика U;

- індикатор «°С» – призначений для індикації температури в
печі t.

Термостовпчик являє собою датчик потоку випромінювання
(потужності випромінювання) і має кабель для підключення
його до вимірювального пристрою. За допомогою стійки
термостовпчик встановлюється на штативі. В якості
термочутливого елементу застосовується батарея хромель-
копелевих термопар.



8

3. Хід роботи
1. Встановити термостовпчик так, щоб втулка на передній

панелі термостовпчика ввійшла в отвір на передній панелі
печі.

2. Під’єднати мережеві шнури об’єкту дослідження і
вимірювального пристрою до мережі і ввімкнути
вимірювальний пристрій вимикачем «МЕРЕЖА» на його
задній панелі, дати прогрітися протягом 5 хв. При цьому на
індикаторах «°С» і «мВ» повинні встановитися значення
”000” і ”0,00” відповідно.

3. Ввімкнути піч за допомогою вимикача «МЕРЕЖА» (при
цьому ручка «ШВИДКІСТЬ НАГРІВАННЯ» повинна
знаходитися в положенні «MIN»). Повертаючи ручку
«ШВИДКІСТЬ НАГРІВАННЯ» добитися того, щоб піч
почала нагріватися, причому положенню ручки «МАХ»
відповідає велика швидкість нагрівання (максимальна
потужність, що подається до нагрівального елемента печі), а
положенню ручки «MIN» відповідає майже нульова
швидкість нагрівання (до нагрівального елемента потужність
майже не підводитися).

4. Поступово нагріваючи піч (швидкість нагрівання регулюйте
за допомогою ручки на верхній кришці печі), зніміть
залежність напруги термостовпчика U від температури t в
печі. Вимірювання слід проводити, коли напруга з
термостовпчика і температура в печі будуть дуже повільно
мінятися. Тому, якщо нагрів занадто швидкий, варто
зменшити швидкість нагрівання за допомогою відповідної
ручки.

5. Після досягнення максимально заданої температури печі
поверніть ручку регулювання швидкості нагрівання печі в
положення «MIN», виключіть вимикач «МЕРЕЖА» на
передній панелі печі, при цьому почнеться охолодження печі.

6. Користуючись калібровочною характеристикою залежність
U(t) необхідно перетворити у залежність  4TfR  . Далі слід
побудувати графік останньої залежності і апроксимувати його
прямою. Стала Стефана-Больцмана є кутовим коефіцієнтом
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даної прямої.

Контрольні запитання
1. Що таке абсолютно чорне тіло?
2. Сформулювати закон Стефана-Больцмана.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №72
ВИВЧЕННЯ РОБОТИ СЦИНТИЛЯЦІЙНОГО

ГАММА-СПЕКТРОМЕТРА
1. Вступ.
Радіоактивність – явище мимовільного перетворення

нестійкого ізотопа хімічного елемента в інший ізотоп (зазвичай
іншого елемента) (радіоактивний розпад) шляхом
випромінювання гамма-квантів, елементарних частинок або
ядерних фрагментів. Радіоактивний розпад – природне
радіоактивне перетворення ядер. При цьому ядро, яке зазнає
розпаду, називається материнським, а те, що утворюється, –
дочірнім.

Явище α-розпаду полягає в тому, що важке ядро самовільно
розпадається з випусканням α-частинки ядра гелію He4

2 . Схема
α-розпаду має вигляд

HeY+X A
Z

A
Z

4
2

4
2

 (1)

де X, Y – материнське і дочірнє ядра відповідно.
Суть явища β-розпаду полягає в тому, що ядро самовільно

випускає електрон e- і антинейтрино eν~  (β--розпад) або позитрон
e+ і нейтрино eν (β+ розпад), перетворюючись в ядро з тим
самим масовим числом A, або ж поглинає один з електронів
атомної (звичайно K) оболонки, випускаючи нейтрино eν :

Z
A X →Z+1

A Y+e− +ν̃e  β- – розпад,

Z
A X →Z− 1

A Y+e+ +νe β+ – розпад,
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Z
A X+e− →Z− 1

A Y+νe K- або електронне
захоплення.

Гамма-випромінювання природних і штучних
радіоактивних ядер має лінійчатий спектр. Воно звичайно
супроводжує α- і β-розпад.

Дискретність гамма-випромінювання дає можливість
зробити висновок, що ядро має дискретний спектр енергій.

Механізм гамма-випромінювання можна зрозуміти, якщо
врахувати власне дискретний спектр енергії ядер. Ядро може
знаходитися в різних енергетичних станах E1, E2, E3, … Перехід
з одного – Ei в інше – Ek приводить до випромінювання кванта
енергії hνik=Ei-Ek.

Сцинтиляційний детектор складається з сцинтилятора,
фотоелектронного помножувача (ФЕП) та джерела високої
напруги (рис. 1). Працює він наступним чином. Попадання до
сцинтилятора частинки викликає світловий мікроспалах –
сцинтиляцію. Фотони світлового спалаху потрапляють на
фотокатод, що знаходиться з внутрішнього боку верхньої
частини ФЕП, і завдяки фотоефекту викликають виникнення
всередині ФЕП фотоелектронів. Між фотокатодом і електродами
ФЕП, які називають дінодами, прикладене електричне поле, що
прискорює фотоелектрони і спрямовує їх на перший дінод.
Діноди вкриті спеціальною речовиною з великим коефіцієнтом
вторинної електронної емісії (фізичне явище, що полягає у
випромінюванні вторинних частинок під впливом потрапляння
на поверхню тіла пучка прискорених частинок). Якщо
коефіцієнт вторинної електронної емісії більше одиниці, то
кількість вторинних частинок буде більшою за кількість
первинних.

Коефіцієнт вторинної електронної емісії дінодів за певних
умов збільшують, внаслідок чого кількість вторинних
електронів випущених першим дінодом буде перевищувати
кількість фотоелектронів. Кількість вторинних електронів,
випущених другим динодом, буде перевищувати кількість
вторинних електронів, випущених першим дінодом і т.д. Як
підсумок кількість електронів, що досягають анода буде
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багатократно збільшена в порівнянні з кількістю
фотоелектронів.

Основними вимогами, що висуваються до сцинтиляторів, є
забезпечення генерування якомога більшої кількості фотонів,
що потрапляють на фотокатод, мінімальна тривалість спалаху і
максимальна ефективність реєстрації частинок.

Кількість генерованих сцинтилятором фотонів залежить від
того, яка доля кінетичної енергії поглиненої частинки
трансформується у світлову енергію. Чим більша ця доля, тим
вище якість сцинтилятора.

Рис. 1. Блок-схема сцинтиляцiйного гамма-спектрометра.

Фіксуючи швидкості рахунку iмпульсiв різних амплітуд,
можна отримати так званий амплітудний спектр досліджуваного
радіоактивного випромінювання. Приклад такого спектра,
зареєстрованого на сцинтиляційному гамма-спектрометрі,
зображений на рис. 2.

Рис. 2. Амплітудний гамма-спектр.

Амплітудний гамма-спектр несе інформацію про всі
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особливості досліджуваного спектра, в тому числі про енергії та
потужності потоків дискретних ліній гамма-випромінювання
досліджуваного джерела. Ця інформація міститься в так званих
піках повного поглинання або просто сцинтиляційних піках -
ділянках спектра, в які потрапляють імпульси, що відповідають
повній втраті енергії гамма-квантом у сцинтиляторі детектора.
Отже, кожній дискретній лінії у спектрі випромінювання, що
потрапляє на детектор, відповідає певний сцинтиляційний пік у
зареєстрованому амплітудному спектрі, причому центр цього
піка відповідає енергії лінії, а кількість зареєстрованих імпульсів
(площа під сцинтиляційним піком) пропорційна кількості гамма-
квантів даної енергії, які потрапили в детектор. Щоб
розшифрувати цю інформацію, необхідно здійснити обробку
отриманого амплітудного спектра – перейти до енергетичного
виду зареєстрованого спектра, визначити присутні у ньому
сцинтиляційні піки, енергетичне положення gE  їх центрів та
кількості S зареєстрованих під сцинтиляційним піком імпульсів.
Далі, використовуючи отримані дані, можна провести якісний
(визначення ізотопного складу) та кількісний (вміст відповідних
ізотопів) аналіз джерела випромінювання.

Щоб перейти від амплітудного до енергетичного спектра
зареєстрованого випромінювання, слід попередньо
проградуювати спектрометр за енергіями. Суть цієї процедури
полягає в постановці у відповідність кожному номеру канала
певної енергії випромінювання гамма-спектру – так званого
енергетичного калібрування спектрометра. На практиці таке
калібрування здійснюється так. Реєструють амплітудний спектр
джерела з відомими енергіями випромінювання. Враховуючи
лінійність між втраченою в детекторі гамма-квантом енергією та
амплітудою відповідного імпульсу на його виході, присвоєння
енергії nE  кожному каналу n спектрометра здійснюють за
формулою:

kn+A=En , (2)
де A – константа, n – номер каналу, k – його енергетична ширина:
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Δn
ΔE=k , 11 knEA  (3)

1EE=ΔE 2  , 1nn=Δn 2  ,
де 2E,E1 , 2n,n1 – значення енергій реперних ліній гамма-

випромінювання в MеВ та відповідних їм центрів
сцинтиляційних піків у каналах).

Використовуючи таке енергетичне градуювання, можна
визначити енергетичне положення центрів всіх сцинтиляційних
піків, які відповідають лініям гамма-випромінювання
досліджуваного джерела і, порівнюючи їх з табличними даними,
визначити його ізотопний склад, тобто здійснити якісний аналіз.

Енергетичне роздiлення W характеризує мiнiмальну рiзницю
в енергiях двох монохроматичних груп частинок (квантiв), при
якому вони реєструються як частинки (кванти) з рiзними
енергiями. Воно визначається як вiдношення ширини пiка
енергетичного розподiлу зареєстрованого монохроматичного
випромiнювання на його пiввисотi ∆E до енергiї цього
випромiнювання E

E
ΔE=W . (4)

Міра дії іонізуючого випромінювання в будь-якому
середовищі залежить від енергії випромінювання й оцінюється
дозою іонізуючого випромінювання. Останнє визначається для
повітря, речовини і біологічної тканини. Відповідно розрізняють
експозиційну, поглинену та еквівалентну дози іонізуючого
випромінювання.

Експозиційна доза характеризує іонізуючу спроможність
випромінювання в повітрі, вимірюється в кулонах на 1 кг
(Кл/кг); позасистемна одиниця – рентген (Р);
1 Кл/кг = 3,88×103 Р. За експозиційною дозою можна визначити
потенційні можливості іонізуючого випромінювання.

Поглинута доза характеризує енергію іонізуючого
випромінювання, що поглинається одиницею маси опроміненої
речовини. Вона вимірюється в греях (1 Гр=1 Дж/кг).
Застосовується і позасистемна одиниця рад
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(1 рад=0,01 Гр=0,01 Дж/кг).
Доза, яку одержує людина, залежить від виду

випромінювання, енергії, щільності потоку і тривалості впливу.
Проте поглинута доза іонізуючого випромінювання не враховує
того, що вплив на біологічний об’єкт однієї і тієї ж дози різних
видів випромінювань неоднаковий. Щоб врахувати цей ефект
введено поняття еквівалентної дози.

Еквівалентна доза є мірою біологічного впливу
випромінювання на конкретну людину, тобто індивідуальним
критерієм небезпеки, зумовленим іонізуючим випромінюванням.
За одиницю вимірювання еквівалентної дози прийнятий зіверт
(Зв). Зіверт дорівнює поглинутій дозі в 1 Дж/кг (для
рентгенівського та α-, β- випромінювань).

Розмірність та одиниця потужності еквівалентної дози P
іонізуючого випромінювання – 1 Зв/c. Зіверт на секунду
дорівнює потужності еквівалентної дози, при якій за 1 с
створюється еквівалентна доза 1 Зв.

Час перебування людини у полі випромінювання при
низьких рівнях іонізуючого випромінювання вимірюється, як
правило, годинами (шестигодинний робочий день, 36-годинний
робочий тиждень). Тому кращою одиницею для потужності
еквівалентної дози повинен бути мікрозіверт на годину
(мкЗв/год) незалежно від розміру величини.

Cумарна кількість імпульсів N, зафіксована детектором
гамма-випромінювання, поділена на час їх отримання t,
очевидно пропорційна до величини потужності еквівалентної
дози природного радіоактивного фону:

t
Nμ=P (5)

Маючи значення коефіцієнта μ можна таким чином
встановити величину природного радіоактивного фону.

2. Опис установки.
Об’єкт дослідження конструктивно виконаний у вигляді

циліндра, встановленого за допомогою стійки на штативі 1. У
ньому розміщені: кристал сцинтилятора, фотоелектронний
помножувач з ланцюгами живлення і пристрій узгодження. На
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верхній торець циліндра може встановлюватися тримач для
джерела γ-випромінювання, а з нижньої частини корпуса
виведений кабель з двома роз’ємами для підключення до
пристрою вимірювального.

Рис. 3. Лабораторна установка.

За допомогою вимірювального пристрою 2 встановлюють
значення високої напруги живлення сцинтилятора.

Також вимірювальний пристрій за допомогою LPT-
інтерфейсу під’єднаний до персонального комп’ютера, де за
допомогою відповідного програмного забезпечення можна
спостерігати та аналізувати отриманий спектр.

3. Хід роботи
1. Увімкнути вимірювальний прилад та персональний

комп’ютер. Встановити вказану робочу напругу для
вимірювань.

2. Запустити програму аналізу гамма-спектрів. Провести набір
спектра фонового випромінювання та записати його.

3. Користуючись попередньо отриманими даними спектрів
випромінювання ізотопів Cs137  та Co60 , провести
енергетичне калібрування спектрометра – знайти значення
коефіцієнтів k i A згідно формул (3). При цьому взяти
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E1=0,66 МеВ, E2=1,17 МеВ.
Визначити енергетичне розділення W гамма-спекрометра згідно

формули (4).
4. Провести кількісний аналіз отриманого спектру фонового

випромінювання. Згідно формули (5) визначити значення
потужності еквівалентної дози фонового випромінювання P .
Значення коефіцієнта  вказується у лабораторній роботі.

5. Провести якісний аналіз отриманого спектру. Для цього:
- встановити положення максимумів сцинтиляційних піків
- розрахувати по формулі (2) значення енергій, що відповідають

відповідним сцинтиляційним пікам
- згідно таблиці додатку встановити склад джерел фонового

випромінювання.
Додаток.

Основні джерела фонового випромінювання та значення їх
енергій.

Ізотоп Енергія гамма-
випромінювання, МеВ

Pb214 0,352
Tl208 0,583

214 Bi 0,609
228 Ac 0,911
40 K 1,461

60Co 1,17
1,33

137Cs 0,66

Контрольні запитання.
1. Що таке радіоактивність?
2. Види і схеми радіоактивних розпадів.
3. Будова і принцип роботи сцинтиляційного детектора.
4. Що таке енергетичне розділення спектрального приладу?
5. Що таке поглинута доза, потужність дози?
6. Які одиниці вимірювання потужності поглинутої дози?
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 73
ВИВЧЕННЯ ДИФРАКЦІЇ СВІТЛА ВІД ОДНІЄЇ

ТА ДВОХ ЩІЛИН
Мета роботи: визначення ширини щілин та відстані між

ними.
Прилади і матеріали: гелій-неоновий лазер, діафрагма з

щілинами, екран, оптична лава.
1. Вступ
Дифракцією світла називається сукупність явищ, пов’язаних

з відхиленням від законів геометричної оптики при поширенні
світла в середовищі з різкими неоднорідностями. Зокрема
дифракція проявляється в огинанні світловими хвилями
непрозорих перешкод і проникнення світла в область
геометричної тіні.

Розрізняють два види дифракції: дифракцію сферичних
хвиль (дифракція Френеля) та дифракція плоских хвиль або
дифракцію в паралельних променях (дифракція Фраунгофера). В
даній роботі вивчається дифракція Фраунгофера, яка
спостерігається при проходженні паралельного пучка променів
через вузьку щілину.

A B

C

N M

F0
F



L





E

Рис. 1.



18

Нехай паралельний пучок монохроматичного світла з
довжиною хвилі   падає нормально на непрозору плоску
поверхню, в якій прорізано вузьку щілину, що має сталу ширину

aAB  і довжину набагато більшу за ширину (рис. 1). Згідно з
принципом Гюйгенса-Френеля, точки щілини є вторинними
джерелами хвиль, які коливаються в однакових фазах, оскільки
площина щілини збігається з фронтом падаючої хвилі.

На екрані E у побічному фокусі F лінзи L збираються всі
паралельні промені, які дифрагують під кутом   до початкового
напряму. При цьому оптична різниця ходу BC між крайніми
променями AN і BM  дорівнює sina . AC – перпендикуляр
опущений з точки A  на промінь BM . Результат інтерференції
світла в точці F  визначається числом зон Френзеля, що
вкладаються в щілині. Якщо кількість зон парна, то в точці F
буде спостерігатися дифракційний мінімум, оскільки промені
від сусідніх зон при інтерференції взаємо компенсуються. В
цьому випадку різниця ходу між променями AN  і BM
становить:

2
2sin 

 ma  (1)

тобто умовою дифракційного мінімуму буде:
 ma sin (2)

де ...,3,2,1m
Якщо кількість зон непарна, що вкладаються в різницю ходу

 , то при інтерференції промені від однієї зони будуть не
скомпенсовані і в точці F  буде спостерігатись дифракційний
максимум. Отже умова дифракційного максимуму буде:

 
2

12sin 
  ma (3)

де ...,3,2,1,0m
В загальному випадку залежність інтенсивності

дифрагованого світла від кута дифракції виражається
формулою:
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2

2

0
sin



 II (4)

де 0I – інтенсивність нульового максимуму


 sina

 (5)

Розглянемо дифракцію плоскої монохроматичної хвилі, яка
падає нормально на поверхню, що містить дві щілини (рис. 2).
Позначимо aAB  – ширина щілини, bBD  – відстань між
щілинами, bad  .

FA B

C

N M

F0
F



L



E

D

Рис. 2.

У напрямках, в яких від однієї щілини спостерігався
мінімум, також буде спостерігатись мінімум і при двох щілинах.
Тобто виконується умова (2). Ці мінімуми називаються
головними мінімумами. Окрім головних мінімумів ще будуть
спостерігатися мінімуми, які виникають завдяки інтерференції
променів, які поширюються від точок A  і D  двох щілин,
різниця ходу яких становить sind , BDABd  . Отже з
урахуванням умови мінімуму інтерференції умова додаткових
мінімумів буде:

 
2

12sin 
  md (6)
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де ...,3,2,1,0m
Якщо в різниці ходу променів, які поширюються від точок

A  і D  вміщується ціле число довжин хвиль, то дія однієї
щілини буде підсилюватися дією іншої. Отже умова головних
максимумів буде:

 md sin (7)
...,3,2,1,0m

В загальному випадку залежність інтенсивності
дифрагованого світла від кута дифракції для двох щілин
виражається формулою:

 







 2

2

2

2

0 sin
sinsin NII , (8)

де 2N – кількість щілин,


 sind

 , (9)

bad  .
2. Опис установки
Оптична схема установки для вивчення дифракції від однієї

та двох щілин зображена на рисунку 3.

"-2"
"-1"

"2"

"1"1

2

3

"0"

S

l

Рис. 3. 1 – гелій-неоновий лазер, 2 – діафрагма з щілинами
(однією та двома), 3 – екран.

У випадку падіння світла на діафрагму з однією щілиною на
екрані спостерігатиметься дифракційна картина у вигляді
світлих плям які чергуються. Залежність інтенсивності світла від
кута дифракції згідно з формулою (4) зображено на рисунку (4).



21

У випадку діафрагми з двома щілинами на екрані
спостерігатиметься дифракційна картина з більшою кількістю
світлих плям ніж у випадку однієї щілини.

Залежність інтенсивності світла від кута дифракції для двох
щілин згідно з формулою (8) зображено на рисунку (5).

0

I

sin

Рис. 4

0

I
головні максимуми

головні мінімуми
додаткові
мінімуми

sin

Рис. 5

3. Хід роботи
Завдання 1: визначення ширини щілини.

1. Увімкнути лазер в мережу 220 В.
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2. Спрямувати лазерний промінь на діафрагму з однією
щілиною так щоб на екрані спостерігалась чітка картина.

3. Виміряти на екрані відстань l між симетричними, відносно
центрально, максимумами для трьох порядків дифракції.

4. Визначити sin  для кожного порядку беручи до уваги, що

для малих кутів
S
l

2
sin  , де S – відстань від щілини до

екрана.
5. З формули (3) визначити ширину щілини (довжина хвилі

випромінювання лазера 632 нм).
Завдання 2: Визначення параметрів двох щілин (ширини
щілин та відстані між ними)

1. Спрямувати лазерний промінь на діафрагму з двома
щілинами так щоб на екрані спостерігалась чітка картина.

2. Виміряти на екрані відстань l  між симетричними
головними мінімумами першого порядку.

3. Визначити sin  і за формулою (2) визначити ширину
щілини.

4. Виміряти на екрані відстань симетричними головними
максимумами для перших трьох порядків та визначити sin
для кожного порядку відповідно.

5. За формулою (7) визначити d , та відстань між щілинами b .

Контрольні запитання:
1. Що таке дифракція світла?
2. Яка відмінність між дифракцією Френеля і дифракцією

Фраунгофера?
3. Що таке зони Френеля?
4. Запишіть умови максимуму та мінімуму дифракції світла від

однієї та двох щілин та поясніть їх?
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 74
ВИВЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ФОТОЕФЕКТУ

Мета роботи: вивчення воль-амперної характеристики
вакуумного фотоелемента. Визначення сталої Планка і роботи
виходу електронів.

Прилади і матеріали: установка для вивчення фотоефекту
ФПК-10, фотоелемент СЦВ-4.

1. Вступ
Фотоефект – явище вибивання електронів з металів під

дією світла. Часто це явище ще називають фотоелектричним
ефектом, а вибиті електрони – фотоелектронами. Даний
фотоефект називають зовнішнім фотоефектом, оскільки
електрони під дією світа вилітають за межі металу. У
напівпровідниках реалізується так званий внутрішній
фотоефект. В цьому випадку електрони під дією світла не
вилітають за межі матеріалу, а лише переходять з валентної зони
у зону провідності. Для газів відбувається іонізація атомів і
молекул під дією світла. Також існує ядерний фотоефект який
полягає у вивільненні окремих складових частинок ядра –
нуклонів під дією гама випромінювання.

Фотоефект – одне з оптичних явищ, в якому проявляються
корпускулярні властивості світла, тобто світло розглядається як
потік елементарних частинок – фотонів, які мають масу та
імпульс. Згідно гіпотези Планка енергія фотона прямо
пропорційна частоті світла:

hE  (1)
де h – стала Планка,  – частота світла.
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+-

світло

v

A

К А

Рис. 1
Зовнішній фотоефект детально досліджував О.Г. Столєтов,

схема установки в його дослідах зображена на рисунку 1.
У колбу, з якої викачено повітря, поміщено два електроди К

– катод і А – анод. Зовні електроди під’єднано до джерела
струму з амперметром. З верху колби розміщено кварцове вікно
через яке катод можна освітлювати світлом електричної дуги.

При освітленні катода світлом електричної дуги в колі
виникає електричний струм. Світло падаючи на катод вибиває
електрони, які прискорюються електричним полем до позитивно
зарядженого анода, створюючи в колі струм.

На основі досліджень залежності фотоструму в колі від
прикладеної напруги, інтенсивності та довжини хвилі світла,
Столєтов помітив наступні закономірності:
 при збільшенні напруги між електродами струм спочатку

зростає до певного максимального значення нI  (струм
насичення), а потім залишається сталим;

 із збільшенням освітленості катода сила струму збільшується
пропорційно світловому потоку;

 за відсутності джерела струму (якщо зовні електроди
замкнути через амперметр), то в колі спостерігається струм
прямо пропорційний світловому потоку.

Струм в колі виникає лише тоді, коли катод опромінювати
світлом з частотою хвилі більшою за деяку ч , яку називають
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”червоною” межею фотоефекту.
Залежність сили фотоструму від напруги в досліді Столєтова
зображено на рис. 2.

0 UUз

I0

Iн

Рис. 2
На основі спостережуваних закономірностей Столєтов

встановив ряд законів для фотоефекту, які називаються
законами Столєтова.
1. Максимальна сила фотоструму прямо пропорційна

поглинутому світловому потоку із заданою довжиною хвилі.
2. Максимальна кінетична енергія фотоелектронів прямо

пропорційна частоті світла і не залежить від його
інтенсивності.

3. Для кожної речовини існує своя ”червона” межа фотоефекту,
тобто мінімальна частота хвилі (або максимальна довжина
хвилі), при якій ще можливий фотоефект.

Згідно з законом збереження енергії, енергія фотона, який
падає на поверхню витрачається на вибивання електрона з
поверхні і надання йому кінетичної енергії:

2

2vmAh  (2)

де A – робота виходу електрона з металу (робота, яку потрібно

витратити, щоб вибити електрон з поверхні),
2

2vm – кінетична
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енергія фотоелектрона. Рівняння (2) називається рівнянням
Ейнштейна для фотоефекту.
З формули (2) видно, що фотони вибиватимуть електрони за
умов якщо їх енергія h  більша або рівна роботі виходу
електронів:

чhA  (3)
де ч – ”червона” межа фотоефекту.

На практиці червону межу зручно представляти через

довжину хвилі, врахувавши що



c
  ( c – швидкість світла)

отримаємо:




hc
ч  (4)

Якщо до анода прикласти від’ємний потенціал, а до катода
додатній, то між анодом і катодом фотоелемента створюється
затримуюче електричне поле, яке гальмує рух фотоелектронів. В
цьому випадку вибиті з катода електрони будуть притягуватись
назад до катода. До анода долетять лише ті електрони кінетична
енергія яких є більшою за роботу затримуючого електричного
поля, яка дорівнює ЗeU , де e – заряд електрона, ЗU –
затримуюча різниця потенціалів. При збільшенні затримуючої
напруги все менше електронів долітатиме до анода і відповідно
струм в колі буде зменшуватись. При певній затримуючій
напрузі жоден з фотоелектронів не долетить до анода і струм в
колі впаде до нуля. В цьому випадку кінетична енергія

електронів
2

2vm  дорівнює ЗeU  і рівняння (2) прийме вигляд:

ЗeUAh  (5)
З формули (5) видно, що затримуюча різниця потенціалів
залежить від частоти світла. Вибираючи затримуючу напругу
для різних довжин хвиль можна визначити сталу Планка і
роботу виходу електронів:
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(6).

Врахувавши, що



c
 з системи (6) отримаємо:

 
 12

2121








c

UUeh (7),

 
12

2211








UUeA (8).

На основі фотоефекту створюють певні пристрої які
перетворюють світлову енергію в електричну такі пристрої
називаються фотоелементами.

В даній роботі використовуються вакуумні фотоелементи.
Вакуумний фотоелемент складається зі скляного балона, з якого
викачане повітря. Катодом К в ньому є частина внутрішньої
поверхні балона, вкрита світлочутливим шаром окислів металів,
що освітлюється через прозору частину балона. Анодом є
напівсферичне металеве кільце А (рис. 3).

К

А Світло

Рис. 3.

2. Опис установки
Установка складається з об’єкта дослідження і

вимірювального пристрою, виконаних у вигляді конструктивно
закінчених виробів, що встановлюються на лабораторному столі
і з’єднуються між собою кабелем (рис. 4).
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Рис. 4. Зовнішній вигляд установки ФПК-10.

Об’єкт дослідження виконаний у вигляді збірного корпуса, у
якому встановлений освітлювач (1) (спектральна ртутна лампа) з
джерелом живлення, блок інтерференційних світлофільтрів (2),
пристрій регулювання освітленості (3), підсилювач фотоструму
(4), змінні фотоприймачі (5) з фотоелементами Ф-8 і Ф-25. При
встановленні фотоприймачів їх прийомне вікно з’єднується з
вихідним вікном освітлювача і закривається за допомогою
бленди (6). На бічних поверхнях підсилювача фотоструму
розташовані регулятори балансу підсилювача УСТАНОВКА
НУЛЯ ”ГРУБО” (7) і ”ТОЧНО” (8). На передній панелі об’єкта
дослідження знаходяться мережний вимикач ”СЕТЬ”. Об’єкт
дослідження за допомогою мережного шнура підключається до
мережі 220 В, 50 Гц.

Вимірювальний пристрій виконаний у вигляді
конструктивно закінченого виробу. У ньому застосована
однокристальна мікро-ЕОМ з відповідними додатковими
пристроями, що дозволяють вимірювати силу струму, напругу
на фотоелементі, а також здійснювати функції управління даною
установкою. До складу вимірювального пристрою входять
також джерела його живлення. На передній панелі
вимірювального пристрою розміщені наступні органи
управління й індикації. Кнопка ”ПРЯМАЯ - ОБРАТНАЯ” (9) з
світлодіодними індикаторами по боках призначена для
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включення прямої чи запірної наруги. Кнопки ”+”, ”-” (10) і
”СБРОС” (11) призначені для регулювання напруги на
фотоелементі і скидання на нуль. Індикатори ”В” (12) і ”мкА”
(13) – призначені для виводу значень напруги на фотоелементі і
фотоструму в процесі роботи. На задній панелі вимірювального
пристрою розташований вимикач ”СЕТЬ”, мережний шнур з
вилкою і роз’ємом для підключення до об’єкта дослідження.

Вимірювальний пристрій за допомогою мережного шнура
підключається до мережі 220 В, 50 Гц.

У таблиці 1 приведено параметри світлофільтрів.
Таблиця 1

№ світлофільтра Довжина хвилі, яку пропускає
світлофільтр (нм)

”1” – фіолетовий 407
”2” – синій 435
”3” – зелений 546
”4” – жовтий 578

Положення ”0” диска світлофільтрів відповідає проходженню
світла без світлофільтрів, а положення ”5” – перекриває лампу і
використовується для встановлення нуля.
Оптична схема установки зображена на рисунку 5.

A

В

1 3 4

світло
2

5

Рис. 5. Ртутна лампа – 1, джерело живлення лампи –2, диск із
світлофільтрами –3, фотоелемент –4, джерело живлення

фотоелемента –5.
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3. Хід роботи
Перед підключенням установки до мережі вимикачі ”СЕТЬ”

вимірювального пристрою і об’єкта дослідження повинні
знаходитися в положенні ”Выкл”. Встановіть на об’єкт
дослідження фотоприймач з досліджуваним фотоелементом і
насуньте бленду (6) освітлювача у вікно фотоелемента.
1. Пі’єднати мережні шнури вимірювального пристрою й

об’єкта дослідження до мережі і включити вимірювальний
пристрій вимикачем ”СЕТЬ” на його задній панелі. При
цьому повинні загорітись індикатори ”ОБРАТНАЯ”, ”В” і
”мкА”. На індикаторі ”В” повинні встановитися нулі
(допускається індикація до значення 2 одиниці молодшого
розряду). Після 5 хвилинного прогріву ручками ”ГРУБО” і
”ТОЧНО” на об’єкті дослідження встановити нульове
значення струму на індикаторі ”мкА” вимірювального
пристрою.

2. Ввімкнути об’єкт дослідження вимикачем ”СЕТЬ” на його
передній панелі. При цьому повинна загорітись підсвітка
вимикача. Дати лампі освітлювача прогрітися протягом 5–
10 хв.

3. Вибрати фіолетовий світлофільтр повертаючи диск
світлофільтрів в положення ”1”.

4. За допомогою кнопки ”ПРЯМАЯ - ОБРАТНАЯ” вибрати
режим вимірювання ”ПРЯМАЯ”.

5. Зняти залежність сили струму (індикатор ”мкА”) від
прикладеної до фотоелемента напруги (індикатор ”В”). За
допомогою кнопок ”+” і ”-” напругу задавати з кроком 1 В
від 0 до 15 В запишіть відповідні показання напруги і
фотоструму з індикаторів і

6. За допомогою кнопки ”СБРОС” обнулити значення напруги
на фотоелементі.

7. За допомогою кнопки ”ПРЯМАЯ - ОБРАТНАЯ” вибрати
режим вимірювання ”ОБРАТНАЯ” при цьому змінюється
полярність на фотоелементі (значення напруги в цьому
випадку від’ємні).
Примітка: знак мінус на індикаторі ”В” не виводиться.



31

8. Змінюючи значення напруги за допомогою кнопок ”+” і ”-” з
кроком 0,20 В від 0 до 2,5 В записати відповідні показання
напруги і фотоструму з індикаторів ”В” і ”мкА”.

9. За допомогою кнопки ”СБРОС” обнулити значення напруги
на фотоелементі.

10. Встановлюючи диск із світлофільтрами в положення ”5”,
перевірити встановлення нуля струму при нульовому
значенні напруги.

11. Вибираючи інші світлофільтри, повертаючи диск
світлофільтрів до себе, провести вимірювання вольт-
амперних характеристик фотоелемента слідуючи пунктам
4–9.

12. На одній системі координат побудувати графіки залежності
сили фотоструму від напруги при різних світлофільтрах.

13. З графіків знайти значення ЗU  для кожного світлофільтра та
обчислити роботу виходу і сталу Планка за формулами (7) і
(8).

14. По закінченні роботи необхідно відключити живлення
установки вимикачами ”СЕТЬ” (на задній панелі
вимірювальної пристрою і передньої панелі об’єкта
дослідження) і відключити мережні вилки вимірювального
пристрою й об’єкта дослідження від мережі.

Контрольні запитання:
1. Дайте визначення фотоефекту.
2. Опишіть дослід Столєтова.
3. Сформулюйте закони фотоефекту.
4. Запишіть рівняння Ейнштейна для фотоефекту.
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