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ПЕРЕДМОВА 
 
 

Теорія відігравала й продовжує відігравати важ-
ливу роль у фізиці, але вона завжди спирається на 
експеримент: теорія одержує визнання лише в тому 
разі, коли вона веде до результатів, які можуть бу-
ти перевірені експериментально. 

Г. Ліпсон, 
професор Манчестерського університету, 

автор книги "Визначні експерименти у фізиці" 
 
 
 
Навчальний посібник відповідає програмі загального курсу 

"Атомна фізика". Мета фізичного практикуму – показати студе-
нтам, що фізичні закони та явища, про які йдеться в лекціях, 
можна експериментально дослідити в лабораторії. Студенти 
знайомляться та одержують досвід роботи з приладами та мето-
дами, які застосовують в атомний фізиці, а саме: з дифракцією 
повільних електронів, спектроскопією електронних і коливаль-
них переходів, спектроскопією електронного магнітного резо-
нансу, оптичною спектроскопією атомів у зовнішніх магнітних 
полях, а також з методами юстування та вимірювання парамет-
рів лазерів на нейтральних атомах.  

Навчальний посібник містить описи 12-ти лабораторних ро-
біт за основними темами курсу "Атомна фізика". Кожна лабора-
торна робота складається із формулювання її мети, історичної 
довідки, стислої теоретичної частини, опису експериментальних 
методів вимірювання, контрольних запитань та списку літерату-
ри. Додатки містять схеми приладів, які використовуються в 
лабораторії, таблиці фундаментальних сталих, спектральних лі-
ній хімічних елементів, діаграми енергетичних переходів атомів. 

Даний посібник є другим виданням навчального посібника, 
що вийшов у ВПЦ "Київський університет" у 2005 р. У новому 
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виданні враховано зауваження, які виникли в процесі роботи з 
посібником, розширено перелік контрольних запитань до кожної 
роботи, переглянуто деякі таблиці і схеми в додатках. 

Автори щиро вдячні провідному інженеру В. П. Мигашко за 
допомогу при комп'ютерному наборі тексту та роботу над рису-
нками цього навчального посібника. 
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РОБОТА 1  
Дифракція електронів 

 
 
 
Мета роботи: дослідження дифракції повільних електро-

нів на грані (100) кристала вольфраму. 

Експерименти з дифракції електронів підтвердили наявність 
хвильових властивостей у мікрочастинках і водночас набули ши-
рокого застосування при дослідженні структури та складу крис-
талів. Дифракція повільних електронів також застосовується при 
дослідженні поверхні твердих тіл. 

У 1924 р. французький фізик Луї де Бройль припустив, що із 
частинкою масою m, що рухається зі швидкістю V, можна пов'я-
зати хвилю, довжина якої Á / ,  h mV   де h  – стала Планка. Для 
нерелятивістських електронів, що пройшли різницю потенціалів 

U, якщо врахувати формулу 2 / 2mV eU , одержимо зручне 
співвідношення між Á(ì )   і  ВU : 

10
Á

150
10 ì

U
   ,        (1) 

де U – напруга, Á  – довжина хвилі де Бройля. Історично пер-
шим підтвердженням гіпотези де Бройля були досліди 
К. Девіссона і Л. Джермера з дифракції електронів на монокрис-
талі нікелю в 1927 р. 

 
 

Основні теоретичні відомості 
 
Умови дифракції електронів на тривимірних ґратках, утворе-

них атомами кристалічного твердого тіла, аналогічні умовам 
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дифракції рентгенівського випромінювання на тривимірних ґрат-
ках. У 1913 р. X. Лауе одержав систему рівнянь, які визначають 
напрямок інтерференційних максимумів у випадку дифракції на 
тривимірних ґратках [1–3]: 

 
 
 

2 1

2 1

2 1

cos cos ,

cos cos ,

cos cos ,

a h

b k

c l

    

    

    

        (2) 

де   – довжина хвилі падаючого випромінювання; , ,  a b c  – моду-
лі базисних векторів елементарної комірки; 1 1 1, ,      і 

2 2 2, ,    – ковзні кути падаючого та дифрагованого променів 

відносно напрямків , ,a b c
  , відповідно; ,  ,   h k l  – цілі числа. Рів-

няння Лауе можна записати більш компактно у векторній формі. 
Позначимо через 0S


 одиничний вектор падаючої на кристал 

хвилі, а через S


 одиничний вектор дифрагованої хвилі (рис. 1). 
 

 

  
dhkl 

2=

S


1= 

0S


 

S 


 
 

Рис. 1. Векторна схема додавання
імпульсів (хвильових векторів) 

Рис. 2. Багатопроменева 
інтерференція 

 

Систему рівнянь (2) можна записати в такий спосіб: 

  
  
  

0

0

0

, ,

, ,

, .

a S S h

b S S k

c S S l

  

  

  

 

  

 
        (3) 

З урахуванням того, що    0 1 2,  cos , ,  cosa S a a a S a a 
 

 тощо: 

0 1S S 
 

. 
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Вектор 0S S S  
  

, як видно з рис. 1, визначає напрямок нормалі 
до площини, від якої падаюча хвиля відбивається дзеркально. 
Позначимо ковзний кут падаючого променя до цієї площини 

1   . Якщо дифрагований промінь є дзеркальним відображен-

ням падаючого, то модуль вектора 0- 2sinS S S   
  

, тому що 

0 1S S 
 

. Тоді систему рівнянь Лауе (3), що відповідає умовам 

набуття максимальної інтенсивності для дифрагованого проме-
ня, можна звести до співвідношення 

2 sin ,hkl hkld n           (4) 

де hkld  – відстань між сусідніми площинами, n =1, 2, 3,... Цей 

вираз відомий як умова Брегга–Вульфа. Його можна інтерпрету-
вати як умову одержання інтерференційних максимумів при 
відбитті променів від сусідніх площин, тому що 2 inhkld s   є різ-
ницею ходу променів, відбитих від двох сусідніх паралельних 
атомних площин кристала (рис. 2) Умовою максимумів інтерфе-
ренції є співвідношення (4). У тривимірних ґратках можна виді-
лити сукупність площин з індексами Міллера  hkl , яка буде 

характеризуватися значенням hkld – відстанню між сусідніми 
площинами та визначеною орієнтацією в просторі, тобто зна-
ченням кута hkl , утвореного з падаючим пучком. Оскільки ве-

личини hkld  і hkl  формують дискретні множини, то при довіль-
ній довжині хвилі та орієнтації пучка щодо кристала дифрагова-
ні пучки можуть і не спостерігатися. Змінюючи λ і θ, можна до-
могтися виконання умови Брегга–Вульфа для відповідної суку-
пності площин, у результаті чого виникає дифракція у вигляді 
рефлексів. Дифракцію хвиль на тривимірних ґратках прийнято 
також розглядати, користуючись поняттям про ґратки в оберне-
ному просторі та побудовою Евальда. 
 

1. Обернена ґратка 
Поняття ґраток в оберненому просторі вперше ввів 

Дж. Гіббс. На сьогодні воно широко використовується у фізиці 
твердого тіла, зокрема при вивченні дифракції рентгенівського 
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випромінювання та електронів, при побудові зон Бріллюена то-
що. Індекси Міллера hkl  характеризують розташування атомної 
площини. Числові значення індексів дорівнюють оберненим ве-

личинам відрізків у одиницях , ,a b c , що відсікає атомна 

площина на осях , ,a b c , зведених до найменшого спільного кра-

тного. У кубічній ґратці вектори , ,a b c  збігаються з декартовою 
системою координат. 

Базисні вектори обернених ґраток , ,A B C
 

пов'язані з базисни-

ми векторами , ,a b c
 

 прямих ґраток кристала співвідношеннями: 

     
     
     

, 1, , 0, , 0,

, 0, , 1, , 0,

, 0, , 0, , 1,

A a A b A c

B a B b B c

C a C b C c

  

  

  

   

   

   
     (5) 

звідки випливає, що 

 
 

   
, ,,

, ,
, , , , , ,

b c a bc a
A B C

a b c a b c a b c

        
          

    
        .    (6) 

Таким чином, знаючи базисні вектори , ,a b c
 

 прямої реальної 

ґратки кристала та з огляду на те, що  ,a b c  
 

є об'ємом V еле-

ментарної комірки, можна визначити вектори , ,A B C
 

 обернених 
ґраток кристала. Наприклад, для простої кубічної комірки  

1 1 1
, ,A B C

a b c
  

 
. 

Обернені ґратки – це набір вузлів у просторі, кожний з яких 
відповідає визначеній сукупності атомних площин реального 
кристала або утворюється за рахунок трансляції інших вузлів. 
Координати кожного вузла обернених ґраток задаються індек-
сами (hkl) відповідної йому кристалографічної площини або 
утворюються множенням чисел h, k, l на ціле число n. Будь-який 
радіус-вектор K


, проведений у просторі обернених ґраток з по-

чатку координат у який-небудь вузол, записується як 
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 hklK hA kB lC n  
  

. 

Користуючись визначенням базисних векторів оберненої ґратки 
(6) можна довести, що цей вектор має такі властивості: 

а) він перпендикулярний до площин атомних ґраток з криста-
лографічними індексами (hkl); 

б) його абсолютна величина для кубічних ґраток обернено 
пропорційна міжплощинній відстані dhkl цієї сукупності атомних 
площин  

1
,hkl

hkl
K n

d
 


  де  n = 1, 2, 3,...      (7) 

Ґратка, обернена до об'ємоцентрованої кубічної (ОЦК) 
(рис. 3, а), є гранецентрованою кубічною (ГЦК) (рис. 3, б) і на-
впаки, ГЦК–ОЦК. 
 

.. 
a 

... . . 
2/a 

 
                       а)                                                          б) 

Рис. 3: а) об'ємоцентрована ґратка; б) гранецентрована ґратка 
 

Пряма та обернена ґратки взаємно обернені, оскільки їхні ве-
ктори, , ,a b c

 
 і , ,A B C
 

 симетрично входять у (6). Для прямокут-

них ґраток об'єм *V  оберненої ґратки дорівнює 1/V, де V – об'єм 
прямої ґратки. 

З'ясуємо зв'язок між параметрами оберненої ґратки та дифрак-
цією електронів на тривимірних ґратках. Співвідношення 

 0 / hklS S K  
  

, де hklK


 – вектор оберненої ґратки, називають 

загальним інтерференційним рівнянням тривимірних ґраток. Це 
співвідношення еквівалентне умові Брегга–Вульфа. Дійсно, 

 0 / 1/hkl hklS S K d   
  

. Додатково врахуємо 
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 0 2sinS S  
 

.       (8) 

Звідси 2 sinhkld    . Таким чином, дифракційні максимуми ви-
никають у тих напрямках, для яких виконується умова, що 

 0 /S S 
 

 – є вектором оберненої ґратки.  

 
2. Векторна умова Брегга–Вульфа. 

Сфера Евальда 
Покажемо, що інтерференційне рівняння (8) еквівалентне 

умові Брегга–Вульфа, а отже задовольняє закон збереження 
хвильових векторів (імпульсів). Розглянемо кубічну ґратку. Тоді 
її вузли в оберненому просторі (просторі векторів та імпульсів) 
можна зобразити так, як на рис. 4. Вектор хвилі де Бройля для 

падаючого на зразок електрона дорівнює 0 0
1

k S


 
, для відбито-

го 
1

k S


 
. Умова Брегга–Вульфа (3) запишеться у вигляді 

0 hklk K k 
 

.    (9) 

Векторну діаграму хвильових векто-
рів (9) представлено на рис. 4. Якщо 
врахувати умову пружного розсіяння 

0k k
 

, то (9) спроститься 

02 sin hkl hklk K 
 

. Останню формулу 

можна переписати як 
2 1

sin hkl
hkld

 


.   (10) 

Формулу (10) можна порівняти з формулою (8). Після підстано-
вки виразів: 

2 2 2
sin hkl

l

h k l
 

 
  та  

2 2 2
hkl

a
d

h k l


 
, 

одержимо 

 2 2 22 1
l h k l

a
  


.       (11) 

0 

A 

B 

0k hklK

k

hkl

Рис. 4. Приклад побудови
сфери Евальда 
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Отже, дифракційні максимуми виникають у напрямках, які 
задовольняють закон збереження імпульсів (хвильових векто-

рів). Адже, якщо (9) помножити на сталу Планка , то одержимо 

саме таку умову. 
Тепер можемо викласти методику побудови сфери Евальда, 

яка відображає умову конструктивної інтерференції – утворення 
інтерференційних максимумів. Нехай первинний пучок електро-

нів поширюється вздовж осі z (вектор 0S


). Хвильовий вектор 

де Бройля для падаючих електронів дорівнює 0 0
1

k S


 
. Побуду-

ємо його в просторі оберненої ґратки (рис. 4). Оскільки до нього в 
результаті розсіяння додається квантований хвильовий вектор 

ґратки hklK


, то кінець вектора 0k


 має збігатися з вузлом. З умови 

пружного розсіяння 0k k
 

 випливає, що умову (9) можна задо-

вольнити, якщо сферу радіуса 1/  побудувати із центром у точці 
О так, що вона перетне одночасно два вузли ґратки (А і В). 

На рис. 4 зображено двовимірну картину. Насправді в просторі 

замість кола одержимо сферу – сферу Евальда. Вектор 
1

k S


 
 

визначає напрямок, у якому формується рефлекс – максимум від-

битого електронного пучка. Індекси h,k,l вектора hklK


 визнача-

ють орієнтацію та відстань між площинами, на яких відбувається 

формування інтерференційного максимуму, причому, 
1

hkl
hkl

d
K

 . 

Довжину хвилі де Бройля обчислюють за формулою (1). 
Симетрія розташування рефлексів на екрані відбиває симет-

рію кристала. Наприклад, якщо пучок електронів 0S


 поширю-

ється вздовж осі z (ортогонально площині (100)), то рефлекси 
мають вигляд квадрата, повернутого на кут / 4 . Для грані (111) 
– це рівнобічний трикутник тощо. Зі збільшенням енергії елек-
тронів у пучку розмір дифракційної картини зменшується.  
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Особливості експерименту  
з дифракції електронів 

 
При взаємодії пучка електронів з поверхнею твердого тіла ви-

никає вторинна електронна емісія [4]. Вторинні електрони розпо-
ділені за енергіями відповідно до залежності, наведеної на рис. 5. 

Можна виділити три 
групи вторинних елек-
тронів: істинно вто-
ринні електрони, що 
виникають унаслідок 
збудження електронів 
твердого тіла первин-
ним пучком (група I); 
пружно відбиті первин-
ні електрони, що збере-
гли після взаємодії з 
твердим тілом свою 
енергію (група III); не-
пружньовідбиті елект-
рони (група II). 

У створенні дифракційної картини беруть участь тільки пру-
жньовідбиті електрони, електрони І і II груп створюють лише 
фон. За Е > 20 еВ електрони групи III становлять малу частину 
від загальної кількості вторинних електронів, тому для спосте-
реження дифракції важливо відокремити їх від істинно вторин-
них і непружньовідбитих. Для цього необхідно пристрій, прозо-
рий щодо швидких електронів, який одночасно затримував би 
чи відхиляв повільні. Найпростішим фільтром енергій електро-
нів може служити металева сітка, що має щодо поверхні емітера 
вторинних електронів негативний потенціал, близький до 

/ .U E e  Надалі будемо розглядати тільки електрони III групи, 
що беруть участь у створенні дифракційної картини.  

У типових експериментальних схемах для одержання дифра-
кційної картини від кристала застосовуються електрони, енергія 
яких не перевищує кількох сотень електрон-вольтів (повільні 

E

dN

dt
 

I II III 

 

Рис. 5. Розподіл вторинних 
електронів за енергіями: 

Е – енергія, dN/dt – потік електронів 
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електрони). Саме з електронами таких енергій К. Девіссон і 
Л. Джермер виконали свій класичний експеримент [5]. Основ-
ною особливістю взаємодії повільних електронів з речовиною є 
великий переріз їхнього розсіювання. Це приводить до того, що 
в утворенні дифракційної картини беруть участь лише кілька 
поверхневих шарів атомів. Розглянемо, як позначається ця особ-
ливість на явищі дифракції.  

При зменшенні кількості шарів атомів, які беруть участь в 
утворенні дифракційної картини, скорочується кількість інтерфе-
руючих пучків, що призводить до погіршення роздільної здатнос-
ті системи. Інтерференційні максимуми розпливаються при зме-
ншенні кількості інтерферуючих пучків. Такий самий ефект спо-
стерігається при дифракції електронів. У методі Евальда він вра-
ховується деформацією положення вузлів обернених ґраток. Як-
що для нескінченного кристала вузли оберненої ґратки являють 
собою точки, завдяки чому сфера Евальда перетинає такий вузол 
при фіксованому значенні енергії електронів, то в міру зменшен-
ня кількості шарів, що беруть участь у створенні дифракційної 
картини, вузли розтягуються вздовж тієї осі, де обмежена кіль-
кість шарів. Тепер при зміні енергії електронів сфера Евальда пе-
ретинає вузол у деякому діапазоні енергій ∆Е. У граничному ви-
падку дифракції на одному шарі двовимірної ґратки атомів обер-
нені ґратки перетворюються на систему стрижнів, що перпенди-
кулярні площині шару. Сфера Евальда перетинає ці стрижні за 

будь-якої енергії, що більша за 
2

150
E

d
  (умова d  ) де (Å)d  – 

постійна двовимірної ґратки в заданому напрямку, Е (еВ). 
Велика ймовірність взаємодії повільних електронів з атомами 

твердого тіла приводить до того, що істотним стає багаторазове 
відбиття електронів. Сформований унаслідок дифракції пучок 
повторно дифрагує на іншій системі кристалічних площин і ли-
ше потім виходить у вакуум. Імовірні процеси дифракції більш 
високих порядків. При цьому однократно відбитий пучок є пер-
винним для дворазово відбитого, дворазово відбитий – для три-
кратно відбитого тощо. На рис. 6 показано приклад подвійної 
дифракції, пунктиром позначено системи площин, що дають 
бреггівське відбиття. Зрозуміло, що багаторазове відбиття стає 
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помітним тоді, коли інтенсивність дифрагованого пучка можна 
порівняти з інтенсивністю первинного, що спостерігається при 
відбитті повільних електронів.  

Оскільки при багаторазовому відбитті в утворенні кінцевого 
вихідного у вакуум пучка беруть участь декілька систем криста-
лографічних площин, то теорія дифракції ускладнюється, вини-
кають пучки, які не відповідають простій умові Брегга–Вульфа. 
На рис. 7 відображено залежність інтенсивності одного із дифра-
кційних пучків від енергії первинних електронів Е. На кривій, 
окрім максимумів, що відповідають відбиттю за законом Брегга–
Вульфа (вони позначені n = 1, n = 2 тощо), є додаткові максиму-
ми, які зобов'язані своїм походженням багаторазовому відбиттю. 

 

 

 

I  
 

4 

E 

n=1 2  
 

3 

 
Рис. 6. Приклад каскадної 

(подвійної) дифракції 
Рис. 7. Дифракційні рефлекси 

різних порядків: n = 1,2... 
 

На просторове положення дифракційних пучків і значення 
енергії Е, за якої спостерігається максимум інтенсивності, впли-
вають внутрішній потенціал кристала, контактна різниця потенці-
алів між джерелом електронів – катодом електронної пушки та 
кристалом. Щодо другого фактора, то його роль незначна. Як ві-
домо, контактна різниця потенціалів визначається різницею робо-
ти виходу катода та мішені. Якщо ці електроди зроблені з одного 
матеріалу (у нашій роботі це вольфрам), контактна різниця поте-
нціалів виникає лише за рахунок різниці роботи виходу полікрис-
талічного катода (eφ = 4,5 еВ) і кристалічної мішені (eφ = 4,6 еВ 
для грані (100)). Тобто контактна різниця потенціалів не переви-
щує 0,1 еВ, і тому нею можна знехтувати. На відміну від контакт-
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ної різниці потенціалів, внутрішній потенціал кристала істотно 
впливає на умови дифракції. На електрон, що виходить за межі 
твердого тіла, діє сила, яка прагне його загальмувати. У результа-
ті на межі тверде тіло – вакуум існує стрибок потенціальної енер-
гії електрона. Для металу    ,  FW E e    де EF – енергія Фермі; 
eφ – робота виходу електрона з металу. Якщо у вакуумі електрон 
має енергію E eU , де U – прискорювальна різниця потенціалів, 
то у твердому тілі енергія електрона буде eU W , а довжина 
хвилі де Бройля зменшиться (порівняно з (1)) 

10
Á

150
10 ì

/U W e
 


.       (12) 

У результаті цього, по-перше, спостерігається заломлення хвиль 
на межі тверде тіло – вакуум; по-друге, максимуми для бреггів-
ського відбиття на кривій  I f E  зміщуються в область мен-

ших енергій на величину W. Як встановив ще на початку 30-х рр. 
В. Е. Лашкарьов, для повільних електронів W залежить від енергії 
електронів:  W f E , причому зі зростанням Е зростає W. 

Методика дифракції повільних електронів чутлива до стану 
поверхні твердих тіл. Поява на поверхні упорядкованої плівки 
адсорбованої речовини приводить до виникнення нових дифра-
кційних пучків. Завдяки останньому методика дифракції повіль-
них електронів знайшла широке застосовування у фізиці повер-
хневих явищ. Починаючи з 60-х рр. за допомогою цього методу 
отримано цікаві дані про структуру поверхні напівпровідників, 
про будову адсорбованих плівок тощо. 

 
 

Опис експериментальної установки 
 
Прилади:  вакуумний прилад для спостереження дифрак-

ції електронів, блок живлення, цифровий вольтметр. 
Основною частиною установки є вакуумний прилад, зобра-

жений на рис. 8. 
Пучок повільних електронів формується в електронній гарматі 

П і, пройшовши крізь металеву трубочку Т, потрапляє на грань 
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(001) кристала вольфраму К. Вторинні електрони рухаються в ек-
віпотенціальному просторі, створеному провідним покриттям, на-
несеним на балон приладу, і сіткою С1, електрично з'єднаною з 
кристалом. Електрони, які перетнули сітку С1, потрапляють у га-
льмуюче поле сітки С2, що затримує істинно вторинні і непруж-
ньовідбиті електрони. Пружньовідбиті електрони, пройшовши сіт-
ку С2, прискорюються в напрямку до екрана Е, на провідне покрит-
тя якого подається напруга в кілька кіловольтів. Люмінесцентний 
шар, нанесений на екран, дозволяє візуально спостерігати розподіл 
пружньовідбитих електронів. 

 

Т

К СпП С2

С1Е

 
Рис. 8. Схема вакуумного приладу для спостереження дифракції  

повільних електронів на кристалі (К) 
 

Спіраль Сп дозволяє здійснювати прогрівання кристала елект-
ронним бомбардуванням перед вимірюваннями та видаляти з 
його поверхні адсорбовані гази. Живлення електронної гармати 
та інших електродів здійснюється від джерела "УИП-1"1 за до-
помогою системи потенціометрів, частину з яких виведено на 
передню панель установки. 

 
 

Завдання та методика вимірювань 
 
1. Побудувати на міліметровому папері обернену ГЦК-ґратку 

зі сталою 2/а для кристала вольфраму W зважаючи, що прямою 
ґраткою для W є ОЦК-ґратка зі сталою а = 0,316 нм.  

2. Позначити індекси вузлів оберненої ґратки. Побудувати 
сферу Евальда (коло у площині) зважаючи, що електронний про-
                                                           
1 Тут і далі назви приладів та перемикачів будемо наводити російською мовою. 
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мінь падає перпендикулярно до грані (001). Визначити, за яких 
довжин хвиль сфера (коло) перетинає вузли оберненої ґратки. 

3. Отриманий результат перевірити розрахунком. Для проме-
нів, що падають у напрямку [001] на кристал з кубічною ґрат-
кою, рівняння сфери Евальда в оберненому просторі має вигляд 

2
2 2

2

1 1
x y z

       
.      (13) 

Умовою бреггівського відбиття n-порядку від системи площин з ін-
дексами (hkl) є перетин цією сферою вузлів оберненої ґратки з коор-
динатами x = nh/a; 

;
k l

y n z n
a a

  . 

Таким чином, 

 2 2 2 2
n a

h k l
l

  


, де а = 0,316 нм.    (14) 

Потенціал U можна обчислити за формулою де Бройля (1), (по-
рівняти із формулою (12)). 

4.З'ясувати, який вигляд матиме розподіл рефлексів на екра-
ні, якщо падаючий потік електронів перпендикулярний до грані 
(001) кристала W. 

5. Виконавши розрахунки, під'єднати до установки "УИП-1" 
цифровий вольтметр та джерело живлення Б5-25. 

6. Не вмикаючи високу напругу, прогріти кристал 10–20 с. 
Для цього перемикач "Дифракция–Отжиг" перевести в поло-
ження "Отжиг". 

7. Після охолодження кристала ввімкнути на джерелі напру-
ги Б5-25 перемикач "Високое напряжение". Регулюючи ручки 
"Яркость" і "Ускоряющий потенциал", отримати на екрані ди-
фракційну картину у вигляді точок, розташованих у вершинах 
квадрата. Визначити, як змінюється дифракційна картина при 
зміні прискорювального потенціалу U. Значення U реєструєть-
ся цифровим вольтметром. 

8. Визначити, за яких значень прискорювальної напруги елек-
тронів рефлекси (яскраві точки на екрані) мають найбільшу інте-
нсивність. Порівняти результати з розрахунком, отриманим при 
побудові сфери Евальда, визначити індекси h,k,l площин, на яких 
відбувається дифракція електронів. 
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Контрольні запитання та завдання 
 

1. Як з інтерференційних рівнянь Лауе вивести 
умову дифракції Вульфа–Брегга? 

2. Написати умову Вульфа–Брегга у векторному 
вигляді. 

3. Що таке індекси Міллера? Як міжплощинна від-
стань у кубічних ґратках пов'язана зі сталою ґратки? 

4. Що таке обернена ґратка? Які її властивості? По-
казати, що для об'ємоцентрованих кубічних ґраток обе-
рнені ґратки будуть гранецентрованими, і навпаки. 

5. Який зв'язок між поняттям оберненої ґратки та 
дифракцією електронів на тривимірних ґратках? 

6. Показати, що загальне інтерференційне рівнян-
ня еквівалентне умові Вульфа–Брегга. 

7. Що таке метод Евальда? Для чого він застосову-
ється? Які його переваги над іншими методами? 

8. Довести, що побудова Евальда еквівалентна за-
кону Вульфа–Брегга. 

9. Чи можна з побудови Евальда знайти кут диф-
ракції електронів? 

10. Як пов'язана картина дифракції на екрані з по-
будовою Евальда? 

11. Що таке метод Дебая–Шеррера? У яких випад-
ках спостерігаються дебаєграми, лауєграмми? 

12. Дифракція яких електронів (за енергією) спо-
стерігається в цій роботі? 

13. Аналізуючи принципову схему електронної лам-
пи для спостереження дифракції електронів, дати 
відповідь на такі запитання: 

 а) який об'єкт досліджується? 
 б) яка кристалічна площина кристала? 
 в) як спрямований пучок електронів відносно пло-
щини кристала? 
 г) де і яким чином розташований дифракційний ма-
ксимум? 

14. Що таке нульовий максимум дифракції? Де його 
положення на екрані? Чи буде змінюватись положен-
ня та інтенсивність цього максимуму зі зміною при-
скорювального потенціалу? 
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15. Чому зі збільшенням прискорювальної напруги 
картина на екрані змінюється? 

16. Як впливає внутрішній потенціал металу на 
експериментальні дані? 

17. Як змінюється довжина хвилі де Бройля зі збі-
льшенням прискорювальної напруги? 

18. Яким індексам Міллера мають відповідати оріє-
нтації площин кристала, щоб при дифракції на них 
спостерігався інтерференційний максимум? 

19. Який принцип роботи електронографа? 
20. Яким чином з експериментальних даних визна-

чити міжплощинну відстань і сталу ґратки кристала? 
Які причини розбіжності теоретичних результатів 
розрахунків з експериментом? 
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РОБОТА 2 
Ефект Рамзауера 

 
 
 

Мета роботи: дослідження залежності ефективності роз-
сіяння повільних електронів в інертних газах від їх енергії, оцін-
ка параметрів атомного потенціалу. 

Ефект Рамзауера – одне із фізичних явищ, яке підтверджує 
наявність хвильових властивостей електронів. Уперше його ви-
явили К. Рамзауер і Б. Таунсенд на поч. 20-х рр. ХХ ст. 

 
 

Основні теоретичні відомості 
 
Коли пучок електронів проходить крізь газ, його інтенсив-

ність зменшується. Це може статися за рахунок втрати енергії 
електронів на іонізацію, збудження атомів, а також унаслідок 
пружних зіткнень. Розглянемо пружне розсіяння електронів. 
Оскільки маса електрона значно менша маси атома, то можна 
вважати, що при зіткненні електрона з атомом кінетична енер-
гія електрона практично не змінюється. Проте при зіткненні 
електрон різко змінює свій напрямок руху, тому частина елек-
тронів вибуває з направленого пучка, тобто виникає розсію-
вання. Послаблення пучків електронів унаслідок розсіяння ви-
вчав Е. Ленард на поч. 90-х рр. XIX ст. Він показав, що коли 
потік електронів проходить крізь шар речовини товщиною х, 
його інтенсивність зменшується за експоненціальним законом 

[1]: 0
axI I e , де 0I  – інтенсивність вихідного (початкового) 

пучка; I – інтенсивність пучка, що пройшов крізь шар х; а – 
величина, що характеризує послаблення пучка внаслідок розсі-
яння на одиниці довжини шляху.  
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Нехай частинка рухається поміж нерухомих хаотично розмі-
щених частинок, з якими вона може зіткнутися. Зіткнення – це 
явище випадкове, тому можна казати про його ймовірність. От-
же, імовірність пройти відстань х без зіткнень – деяка функція 
відстані f(x). З іншого боку, можна вважати, що ймовірність зі-
ткнень на нескінченно малому відрізку dx пропорційна dx, тобто 
дорівнює аdx, а ймовірність проходження без зіткнення цього 
відрізка шляху дорівнює 1 – аdx. Отже, імовірність проходження 
без зіткнення відстані x+dx можна подати двома способами. З 
одного боку, – це функція f(x+dx), а з іншого – проходження 
відрізка x+dx можна розглядати як складну подію, що склада-
ється з двох етапів: проходження відстані х, а далі відстані – від х 
до x+dx. Імовірність такої складної події дорівнює добутку ймо-
вірностей обох елементарних подій, якщо вони незалежні 

 ( ) 1f x adx . Таким чином, можна записати, що 

 ( ) ( ) 1f x dx f x adx   . 

Розклавши функцію f(x+dx) у ряд Тейлора та обмежившись пе-
ршими двома доданками, дістанемо    f x dx f x adx   , звідки 

 
 

df x
adx

f x
  . 

Проінтегрувавши останнє рівняння, матимемо   axf x Ce . 

Сталу інтегрування знаходимо з умови, що ймовірність прохо-
дження без зіткнень шляху х = 0 достовірна, тобто дорівнює 
одиниці. Це дає С = 1. Отже, 

  axf x e .        (1) 

Щоб з'ясувати фізичний зміст сталої а, обчислимо середню 
довжину вільного пробігу частинки, користуючись формулою (1). 
Знайдемо ймовірність того, що частинки, які зазнають зіткнення 
на відрізку між х та x + dx, пройшли без зіткнення відрізок х. Ви-
ходячи з (1), імовірність проходження шляху х без зіткнення є 

axe , а ймовірність мати зіткнення на шляху між х та x + dx дорів-
нює аdx. Тому ймовірність того, що довжина вільного пробігу 

частинки є х, дорівнює добутку axe adx  . Середня довжина віль-
ного пробігу за формулою для середніх значень дорівнює 
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- -

0 0

ax axx xae dx a xe dx
 

     . 

Проінтегрувавши по частинах, дістанемо 
1

a
  .         (2) 

Отже, сталу а можна розглядати як величину, обернену до серед-
ньої довжини вільного пробігу, і формулу (1) можна записати так: 

( )
x

f x e

 . 

Дамо сталій а ще одне корисне для нас тлумачення. Уявімо, 
що кожний нерухомий розсіюючий центр замінено кругом, ра-
діус r якого визначається з умови, що кожна частинка, яка про-
ходить крізь цей круг, відхиляється, тобто відбувається зіткнен-

ня. Площу цього круга 2r    називають ефективним перерізом 
розсіяння. Якщо n – кількість центрів розсіяння в одиниці об'єму 
(тобто кількість нерухомих частинок в 1 см3) і а має розмірність 
см–1, то можна записати 

2a n r n    .        (3) 
Отже, сталу а можна розглядати як суму ефективних перерізів в 
одиниці об'єму речовини, що розсіює. 

Розглянемо тепер зменшення потоку електронів при прохо-
дженні шару речовини товщиною х. Якщо на шар газу товщи-
ною dx падає паралельний пучок електронів інтенсивністю І, то 
інтенсивність розсіяного потоку електронів буде пропорційна 
Idx n , тобто 

dI I ndx   , або 0
nxI I e . 

Враховуючи (2) і (3), можна записати 

0 0

x
axI I e I e

    .       (4) 
Отже, дістали формулу, до якої раніше привели експеримента-
льні дослідження Ленарда. 

Як видно з останніх рівнянь, за результатами вимірювання по-
слаблення інтенсивності пучка електронів можна обчислити ефек-
тивний поперечний переріз пружного розсіяння. Ефективний пере-
різ пружного розсіяння залежить від енергії електрона. Із загальних 



 23

уявлень випливає, що чим більша енергія електрона, тим менший 
час він взаємодіє з атомом і менше відхилятиметься атомом від 
напрямку свого руху. Це означає, що ефективний переріз пружного 
розсіяння електрона атомами зменшується при збільшенні енергії. 
Більш точні розрахунки (формула Резерфорда для кулонівського 
потенціалу) підтверджують ці висновки.  

У 1921 р. К. Рамзауер досліджував пружне розсіяння елек-
тронів на атомах деяких інертних газів, що мали енергію близько 
1,610–19 Дж (прискорювальний потенціал U = 1 В). Він вимірював 
залежність ефективного перерізу пружного розсіяння електрона 
від його прискорювального потенціалу. Ці дослідження привели 
до дуже дивних результатів. Виявилося, що ефективний переріз, 
наприклад, атома аргону, при зменшенні прискорювального по-
тенціалу від кількох десятків вольтів спочатку збільшується, як це 
й передбачає теорія, потім ефективний переріз сягає максимуму і 
при подальшому зменшенні прискорювального потенціалу змен-
шується. При потенціалі 0,7 В ефективний переріз близький до 
нуля, а потім починає збільшуватись. 

Немонотонність залежності ефективного перерізу пружного 
розсіяння повільних електронів від енергії дістала назву ефект 
Рамзауера [2], рис. 1. Збільшення ефективного перерізу зі збіль-
шенням енергії електрона й особливо майже повне зникнення 
розсіяння неможливо зрозуміти, спираючись на класичні уявлен-
ня, оскільки за певної енергії атоми аргону стають ніби прозори-
ми для електронів і електрони проходять крізь газ атомів аргону 
майже без розсіяння. 

Експериментальні дослідження розсіяння електронів газами 
свідчать про те, що кінематичні властивості матеріальних час-
тинок достатньо складні й характеризуються не тільки корпус-
кулярними, але і хвильовими властивостями. Справді, припус-
тивши, що електрони характеризуються хвильовими властивос-
тями, можна пояснити вищенаведені експериментальні факти, 
які зовсім незрозумілі щодо класичної фізики. 

Теоретичне пояснення ефекту Рамзауера досить складне. А 
спрощено його можна пояснити так. Поле важкого інертного 
газу (Ar, Kr, Xe), досить потужне за рахунок великого заряду 
ядра, є симетричним і швидко зменшується з відстанню. Тому 
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його можна моделювати сферичною тривимірною потенціаль-
ною ямою. Якщо електрон, рух якого можна описати хвилею 
де Бройля, розсіюється на такій ямі, виникають вторинні хвилі. 
У нульовому наближенні – це сферична хвиля. Причому, зсув 
фази цієї хвилі 0 залежить від енергії електрона, глибини потен-
ціальної ями U0 та її розміру а. Якщо 0, то за рахунок інтер-
ференції розсіяна хвиля гаситься, переріз розсіяння прямує до 
нуля. Переріз розсіяння, який враховує хвилі з довільним моме-

нтом імпульсу  1L l l   , дорівнює [2]: 

 
2

2

0
2 1 sin l

l

h
l

mv





     
 

 ,       (5) 

де l – фазовий зсув відповідної хвилі де Бройля; l – квантове 
число, що характеризує момент імпульсу; m – маса електрона; v 
– швидкість. 

 

1/ 2V,В
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1 2, BV  
Рис. 1. Залежності перерізу розсіяння електронів () 

від прискорювального потенціалу (V) 
 

Деякі деталі розрахунку умови реалізації ефекту Рамзауера 
можна одержати після відшукання розв'язку задачі, наведеної на-
прикінці опису цієї роботи. 
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Опис експериментальної установки 
 

Прилади:  тиратрон ТГ-3.01/1.3, цифровий вольтметр, блоки 
живлення ЛІПС-35 

Для дослідження ефекту Рамзауера в цій лабораторній роботі 
вимірюються вольт-амперні характеристики тиратрону ТГ-
3.01/1.3, що наповнений криптон-ксеноновою сумішшю [3]. 
Тиск газу становить 7 Па. Електричну схему установки предста-
влено на робочому місці. У роботі використовуються два блоки 
живлення ЛІПС-35, цифровий вольтметр В7-16 (для вимірюван-
ня прискорювального потенціалу). 

 
 

Завдання та методика вимірювань 
 

1. Зареєструвати залежність Vанод = f(Uпр) за двох значень 
Vрозж = 2В; 3 В. Прискорювальний потенціал змінювати в межах 
010 В із кроком 0,2 В. 

2. Пояснити хід залежності Vанод = f(Uпр). 
3. Визначити енергію електронів, за якої спостерігається мі-

німальне значення перерізу розсіяння (максимальний струм). 
4. Розв'язати модельну задачу. 
Задача. Електрон розсіюється на сферичній потенціальній 

ямі малого радіуса а, коли а << ,  – довжина хвилі де Бройля: 

  0 , ,

0, .

U r a
U r

r a

 
  

 

Знайти залежність зсуву фази хвильової функції від параметрів 
задачі та переріз розсіяння. 

В к а з і в к а .  Рівняння для радіальної частини -функції 
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2

2 2

11

2 2

l lh d dR
r U R ER

m dr drr mr

            


.   (1) 

Для малих швидкостей, коли k1a << 1(l  0) і після заміни 

l
lR

r


 , рівняння (1) можна записати як 
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2

2 20
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0,
d

k k
dr


          (2) 

де  2
1 2

2
,

m
k U r 


 2

0 2

2
,

m
k E


 Е – енергія частинки, l = 0. Рів-

няння (2) має розв'язки  
2 2

0 1 0 1sin ,C r k k r a     
 

, 

 2
0 0 0

0
sin ,

C
k r r a

k
     , 

0 – зсув фази розсіяної хвилі, який є наслідком взаємодії елект-
рона з потенціалом атома U(r). Потенціал прискорює рух части-
нки (0 > 0). Для визначення 0 запишемо граничні умови (умови 
неперервності хвильової функції та її похідної). Тоді за умови 
(r = a): 

 

 

2 2 2
1 0 1 0 0

0

2 2 2 2
1 0 1 0 1 2 0 0

sin sin ,

cos cos .

C
C k k a k a

k

C k k k k a C k a

        


               

  (3) 

З умови існування нетривіального розв'язку системи (3), а саме, 
із рівності нулю детермінанта, одержимо 

 2 20
0 0 1 02 2

0 1

arctg tg
k

k k a k a
k k

 
    
  

.    (4) 

Треба дослідити розв'язок (4) і показати, що для деякого k0 
(малого) 0  і переріз розсіяння   0. Це і буде умова, за 
якої спостерігається ефект Рамзауера. Після підстановки експе-
риментального значення Emin у (2), можемо знайти k1 і U0: 

 
 

Контрольні запитання та завдання 
 
1. Як змінюється інтенсивність падаючого пучка 

електронів при його проходженні крізь шар газу? 
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2. Як середня довжина вільного пробігу залежить 
від коефіцієнта розсіяння пучка? 

3. Що таке ефективний переріз розсіяння (σ)? Яке 
його геометричне та фізичне тлумачення? Як ефекти-
вний переріз розсіяння пов'язаний з коефіцієнтом по-
слаблення пучка електронів? 

4. Як залежить ефективний переріз розсіяння від 
енергії електронів (V)? 

5. Від чого залежить фазовий зсув хвиль де Бройля 
при розсіянні? 

6. Як можна пояснити немонотонну залежність 
σ = f(V)? За яких значень енергії електрона спостері-
гається мінімум на графіку σ = f(V)? 

7. При яких фазових зсувах хвиль де Бройля пере-
різ розсіяння 0 ? 

8. Пояснити суть методики дослідження ефекту 
Рамзауера з використанням тиратрона. 

9. Як з експериментальної вольт-амперної харак-
теристики тиратрона можна визначити умову, за якої 
σ електронів прямує до нуля?  

10. Чому в даній експериментальній установці існу-
ють обмеження на значення напруги розжарювання 
катода? 

11. Чому в цій роботі при проведенні експериментів 
використовуються невеликі прискорювальні потенціали? 

12. Яке призначення блоків живлення ЛІПС-35 у цій 
установці? 

13. Що таке хвиля де Бройля? Чому дорівнює ця до-
вжина хвилі для: а) фотона;  б) електрона. 

14. Записати залежність довжини хвилі де Бройля в 
ангстремах (Å), мікрометрах (мкм), метрах (м) від 
прискорювального потенціалу V (В). 

15. Як зміниться формула де Бройля для електронів 
за великих значень енергії? 

16. Чи можна знайти аналоги ефекту Рамзауера в 
оптиці? 

17. Чому потенціал поля атома інертного газу з ве-
ликим Z можна модельно описати сферичною потен-
ціальною ямою? 
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18. Чому при проходженні електронів над потенціа-
льною ямою виникають розсіяні хвилі де Бройля? 
Унаслідок чого виникає інтерференція? 

19. Сформулювати закон Ленарда? 
20. Чим обумовлена ширина мінімуму на залежності 

σ = f(V) або максимуму на залежності V = f(I)? 
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РОБОТА 3 
Спектр випромінювання 

атомарного водню 
 
 
 

Мета роботи: вивчення спектра випромінювання атомар-
ного водню, визначення сталої Рідберга. 

Атом водню – найпростіший атом. Уперше спектр атома водню 
у видимому діапазоні дослідив А. Ангстрем (1868); Й. Бальмер 
(1885) емпірично підібрав формулу, за допомогою якої можна роз-
рахувати довжини хвиль спектральних ліній, які знайшов Ангст-
рем. На сьогодні довжини хвиль у спектрі атома водню виміряні з 
великою точністю, від мікрохвильового діапазону до ультрафіоле-
тового. Першу напівкласичну квантову модель атома побудував 
Н. Бор саме для атома водню. На цьому атомі вперше були дослі-
джені такі ефекти, як ізотопічний зсув спектральних ліній, вплив 
спіну ядра, нульових коливань вакууму. 

 
 

Основні теоретичні відомості 
 
Спектр випромінювання атомарного водню описується уза-

гальненою формулою Бальмера  

2 2
1 2

1 1 1
,R

n n

 
       
         (1) 

де   – хвильове число, см–1; R = 109737,3153 см–1 = 13,6 еВ – 
стала Рідберга; п1 = 1, 2 ,...; п2 = п1 + 1, п1 +2,… 
Серією називається сукупність спектральних ліній, хвильові 

числа яких описуються формулою Бальмера за постійного зна-
чення п1. Кожна серія характеризується головною лінією та гра-
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ницею серії, хвильові числа яких можуть бути розраховані за 
формулою (1) за п2 = п1 +1 і п2 → ∞, відповідно. У спектрі ви-
промінювання атомарного водню спостерігаються такі серії [1]: 

1) серія Лаймана (п1 = 1) – далека ультрафіолетова область; 
2) серія Бальмера (п1= 2) – видима і ближня ультрафіолетові 

області; 
3) серія Пашена (п1 = 3) – інфрачервона область; 
4) серія Брекета (п1= 4 )– інфрачервона область; 
5) серія Пфунда (п1 = 5) – далека інфрачервона область; 
6) серія Хемфрі (п1 = 6) – далека інфрачервона область. 
Фізичного змісту формула Бальмера набула лише після по-

будови квантово-механічної теорії атома водню, у результаті 
чого був зроблений такий висновок: енергії стаціонарних станів 
атома водню набувають значень (у системі CGSE) [2]: 

2 4

2 2

2
n

me
E

h n


  ,        (2) 

де п – головне квантове число, набуває значень п = 1,2,3,... От-
же, атом водню може мати тільки квантовані значення енергії. 

Відповідно до другого постулату Бора, можливий перехід 
електрона з одного стаціонарного стану в інший, супроводжу-
ється випромінюванням електромагнітного кванта, енергія якого 
дорівнює різниці енергій електрона в цих станах, тобто  

1 2

2 4

2 2 2
1 2

2 1 1
n n

me
h E E

h n n

 
       

 
.    (3) 

Звідси, якщо позначити 
2 4

3

2 me
R

h c


 см–1, одержимо узагальнену 

формулу Бальмера (1). Переходи між рівнями енергії, що відпо-
відають різним серіям у спектрі водню, показано на рис. 1, а. 
Стає зрозумілим і зміст сталих 1 2, ,R n n в емпіричній формулі 

(1); 1 2,n n  – квантові числа, що визначають енергію рівнів, між 
якими відбуваються переходи, тобто головні квантові числа, R  
визначає енергію іонізації атома водню.  
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H 

4S, 4P, 4D, 4F 

3S, 3P, 3D 

2S, 2P 

Серія  
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2F5/2 
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2P1/2 

12S1/2
1S 

а) б)  
Рис. 1. Схема оптичних переходів у атомі водню без урахування (а) 

та з урахуванням (б) спін-орбітальної взаємодії:  


jn L – позначка квантового стану атома, де n – головне квантове число,  

L  – позначка орбітального квантового числа ( , , ,...S P D ), 

2 1  s – мультиплетність, s – спінове квантове число,  

, 1 ,...    j l s l s l s  

 

При вивченні спектра водню за допомогою приладів високої 
роздільної здатності виявилося, що лінії мають тонку структуру. 
Для пояснення цього факту необхідно враховувати малі ефекти 
більш високого порядку мализни, а саме: релятивістську поправ-
ку до маси електрона та взаємодію власного магнітного моменту 
електрона з магнітним полем, який створюється електроном під 
час руху навколо ядра. Урахування цих явищ приводить до ново-
го рівняння для енергії (рівняння Дірака). Енергія електрона в 
атомі водню стає залежною від квантового числа j, що визначає 
повний момент імпульсу електрона в атомі. Малим параметром у 
цьому випадку є відношення енергії спін-орбітальної взаємодії 
(магнітно-дипольної) до кулонівської енергії взаємодії електрона 
з ядром. Можна показати, що він порядку 2 = (1/137)2 [3]. Фор-
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мула для енергії електронів в атомі водню n jE з урахуванням 

тонкої структури має вигляд 

2 4 2

2 2

2 1 3
1

1 4
2

nj
me a

E
n nh n j

  
  

     
  
   

,       (4) 

де α = e2/c – стала тонкої структури; j = l   1/2 – внутрішнє кван-

тове число; l – орбітальне квантове число l = 0,1,…. n – 1. Із фор-
мули (4) випливає, що енергетичні рівні в атомі водню з однако-
вими n та j збігаються один з одним. На рис. 1, б представлено схе-
му рівнів атома водню як результат розв'язання рівняння Дірака, 
яка свідчить про існування тонкої структури ліній серії Лаймана 
та головної лінії серії Бальмера. Таку структуру ліній можна спо-
стерігати тільки методами спектроскопії високої роздільної здат-
ності, наприклад, лазерної спектроскопії насичення. 

 
 

Опис експериментальної установки 
 

Прилади: спектрограф "ИСП-51"або монохроматор "УМ-2", 
(див. дод. 10), газорозрядна воднева лампа "ТВС", еталонні дже-
рела, компаратор "МИР-12", освітлювальна система. 

Для спостереження спектра випромінювання атома водню в ла-
бораторній роботі використовується спектрограф "ИСП-51" або 
монохроматор "УМ-2" (див. дод. 10). Джерелом оптичного спектра 
атомарного водню є спектральна газорозрядна лампа "ТВС". Для 
визначення довжин хвиль досліджуваного спектра поряд з ним має 
бути сфотографований або досліджений візуально спектр еталон-
ного джерела. Для цього використовується ртутна та неонова лам-
пи. Розшифрування спектра ртуті та неону здійснюється за допо-
могою атласу спектральних ліній (див. дод. 8). Для вимірювання 
відносного положення спектральних ліній використовується ком-
паратор "МИР-12". 
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Для одержання якісного спектра необхідно встановити та ві-
д'юстувати джерело світла й освітлювальну систему. Освітлю-
вальна система має бути так розташована, щоб її оптична вісь 
була продовженням оптичної осі коліматора спектрографа та за-
безпечувала повне й рівномірне освітлення діючого отвору спек-
трального приладу. Для виконання цих вимог необхідно вико-
нати  такі  операції :   

1) не вмикаючи джерела світла, виставити його за допомогою 
лінійки за висотою так, щоб центр щілини приладу збігався із 
центром джерела. Багато спектральних приладів забезпечені спе-
ціальною насадкою на щілину, на якій зазначено центр щілини;  

2) ввімкнути джерело світла, широко відкрити щілину спект-
рографа, не менше як на 1–1,5 мм (відлік з боку касети), при 
цьому на рейці має стояти лише джерело світла; якщо джерело 
точкове, то на фоні камерного об'єктива буде спостерігатися сві-
тла пляма посередині камерного об'єктива (апертури) спектро-
графа "ИСП-51" (або монохроматора "УМ-2"). Якщо світлова 
пляма розташована саме так і не зміщується при переміщенні 
джерела по рейці, то рейка виставлена правильно, тобто вздовж 
осі коліматора спектрографа; якщо світлова пляма зміщується 
при пересуванні джерела, то рейка розташована під кутом до осі 
коліматора і його положення необхідно змінити; 

3) якщо джерело велике і протяжне, то зазвичай для освіт-
лення щілини конденсорні лінзи не застосовуються, і джерело 
розташовують поблизу щілини спектрографа; 

4) якщо джерело точкове, для якісного освітлення необхідно 
правильно підібрати систему лінз. Існують одно- і трилінзові 
конденсори. У практикумі використовуються однолінзові кон-
денсори. Параметри лінзи мають відповідати умові 

конд кол

1
   
 

d b D

f a f
, 

де D та fкол – діаметр і фокусна відстань коліматорного об'єкти-
ва; d та fконд – діаметр і фокусна відстань лінзи конденсора; а та 
b – відстані, зазначені на рис. 2. 
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Рис. 2. Однолінзова схема освітлення 

вхідної щілини (S) спектрометра 
 

Для точного визначення довжин хвиль досліджуваний і еталон-
ний спектри необхідно сфотографувати на одному знімку без пе-
реміщення касети з використанням щілинної діафрагми Гартмана. 

 
 

Завдання та методика вимірювань  
 

1. Ознайомитись з описом спектрального приладу та метода-
ми юстування освітлювальної системи. 

2. Ввімкнути ртутну лампу. Перевірити правильність розта-
шування конденсорної лінзи та джерела світла. Встановити за 
допомогою мікрометричного гвинта ширину щілини спектро-
графа, що дорівнює 1,2–1,5 величини нормальної ширини щіли-
ни. На матовому склі за допомогою лупи, візуально спостерігати 
спектр ртуті та переконатись, що прилад від'юстований. 

3. Ввімкнути водневу лампу. Відкрити вхідну щілину прила-
ду. Змінюючи положення джерела світла, домогтися одержання 
у площині фотопластинки спектра максимальної яскравості. У 
зв'язку з тим, що спектр водню слабкий за інтенсивністю, його 
не можна спостерігати на матовому склі. Необхідне додаткове 
використання лупи в добре затіненій лабораторії. 

4. Перевірити положення касети, установити діафрагму Гар-
тмана і виставити рекомендовану ширину щілини. Сфотографу-
вати на плівці впритул спектр випромінювання водню та ета-
лонний спектр. Експозиції визначаються на робочому місці. 

5. Проявити, закріпити та висушити плівку.  
6. Розшифрувати еталонний спектр ртуті, використовуючи атлас 

спектрів. 
7. Визначити відносне положення спектральних ліній водню та 

ртуті, обрати найбільш раціональний метод інтерполяції та визна-
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чити довжини хвиль ліній спектра водню, попередньо ретельно 
ознайомившись з методикою визначення довжин хвиль спектраль-
них ліній методом інтерполяції. 

8. Якщо поставлено задачу: визначити спектральні лінії серії 
Бальмера (у видимому діапазоні), то вимірювання можна прово-
дити візуально. Для цього в роботі використовують монохрома-
тор "УМ-2". Обертаючи барабан, який повертає столик, де роз-
ташована призма Аббе монохроматора, можна вивести ту чи 
іншу спектральну лінію на візир окулярної системи. Відліки ба-
рабана N1, N2,... відповідають відлікам компаратора, при розши-
фруванні фотоплівки користуються відліками компаратора. У 
нашому випадку можна використовувати відліки барабана. 

За допомогою монохроматора візуально спостерігаються і 
спектри еталонних джерел. Це дозволяє легко порівнювати лінії з 
атласом спектрів і визначати довжини хвиль еталонних ліній. 

 
 

Хід роботи 
при візуальному спостереженні 

 
1. Поставити перед щілиною монохроматора "УМ-2" водневу 

лампу так, щоб її капіляр був паралельний щілині. Ввімкнути 
блок живлення лампи, підібрати ширину щілини, положення 
барабана, положення коліматорної лінзи та окуляра, щоб добре 
спостерігався спектр. 

2. Виміряти відліки N1, N2, N3 барабана, коли спектральні лі-
нії водневої лампи збігаються з візиром окуляра. 

3. Поставити ртутну (неонову) лампу на оптичну рейку. Ввім-
кнути лампу в мережу. Порівняти візуально спостережений 
спектр з атласом спектрів ртуті (неону). Визначити довжини 
хвиль і відліки барабана. 

4. Обрати певний метод інтерполяції та обчислити λx. Оцінити 
похибки вимірювань λx. 

5. Для визначення λx можна використати градуювальний гра-
фік N = f(λ), де λ – довжини хвиль еталонних ліній. Знаючи Nx, 
можна за графіком визначити λx. Для визначення λx з точністю 
до 0,05 нм треба будувати графік у відповідному масштабі. 
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Методика інтерполяції довжини хвилі 
спектральної лінії за допомогою  

еталонних довжин хвиль [4] 
 

Методика визначення довжини хвилі полягає в порівнянні відно-
сного положення невідомої довжини хвилі зі стандартними етало-
нами, для яких довжини хвиль точно виміряні. Існує багато різних 
способів, які дозволяють обчислити довжини хвиль спектральних 
ліній з достатньо високою точністю. Розглянемо  деякі  з  них .  

1. Для орієнтованого визначення довжини хвилі можна корис-
туватись графічною інтерполяцією та дисперсійною характеристи-
кою спектрального приладу. За допомогою компаратора вимірю-
ють відстань досліджуваних ліній до найближчих еталонних ліній. 
Потім, користуючись дисперсійною кривою, визначають невідомі 
довжини хвиль. Для одержання достатньої точності потрібно мати 
в досліджуваній області спектра багато інтерполяційних точок на 
дисперсійній кривій. Дисперсійну (градуювальну) криву в цьому 
разі будують у дуже великому масштабі. Таким способом можна 
знайти довжину хвилі з точністю до 0,1–0,05 нм.  

2. Якщо необхідно домогтися більшої точності, використо-
вують метод інтерполяції.  

Якщо досліджувана лінія проходить між двома еталонними 
лініями, розташованими настільки близько одна до іншої, що 
ділянку дисперсійної залежності між ними можна з великою то-
чністю вважати прямою лінією, то користуються лінійною ін-
терполяцією. Нехай є спектральна лінія, довжину хвилі якої λx 
необхідно знайти (рис. 3, а). По обидва боки від неї у спектрі 
порівняння знаходять лінії, довжини хвиль яких відомі (λ1,λ2) – 
це еталонні довжини хвиль. Необхідно на компараторі виміряти 
відстань невідомої лінії λx від лінії порівняння та відстань d між 
лініями порівняння λ1 та λ2. Якщо λ1 < λx < λ2, то значення неві-
домої довжини хвилі знаходять зі співвідношення 

2 1
1 ,x xd

d

  
           (5) 

де коефіцієнт при dx – величина, обернена середній лінійній ди-
сперсії на ділянці спектральних ліній λ1 та λ2. Такий спосіб об-
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числення довжини хвилі придатний для приладів з дифракцій-
ними ґратками, а для призмових приладів його можна застосо-
вувати, якщо λ1 – λ2 не перевищує 5 нм. 

3. Більш точно визначити довжину хвилі можна за інтерполя-
ційною формулою другого порядку (інтерполяція відрізком пара-
боли) за трьома еталонними лініями порівняння λ0 та λ1, λ2, роз-
ташованими на невеликій спектральній ділянці (рис. 3, б). При 
цьому використовують співвідношення 

2
0 Al Bl     ,       (6) 

де А і В – сталі величини; l – відстань між еталонною та невідо-
мою довжинами хвилі. Для визначення λx необхідно на компара-
торі виміряти положення еталонних і невідомої ліній. 
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Рис. 3. Схеми лінійної (а) і параболічної (б) інтерполяцій 
 

Нехай відліки положення зазначених ліній будуть N0, N1, N2 і 
Nx. Оскільки довжини хвиль трьох еталонів відомі, то відповідно 
до інтерполяційної формули можна скласти два рівняння: 

   
   

2
1 0 0 1 0 1

2
2 0 0 2 0 2

,

,

A N N B N N

A N N B N N

      

      
 

з яких визначають сталі А і В. Користуючись цими сталими, мо-
жна обчислити невідому довжину хвилі за формулою 

   20 0 0x x xA N N B N N       .    (7) 

Аналізуючи похибки, які виникають у процесі вимірювань і 
розрахунків, варто мати на увазі, що основна похибка виникає при 
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реєстрації відліку N. Для приладу "МИР-12" N = 0,01 мм. Можна 
показати, що коефіцієнт А = d/dN, тому що формула (7) є розкла-
дом функції x = f(N) у ряд Тейлора в околі точки (N0,0), тобто 

   
2

2
0 0 02

1
....

2!x x x
d d

N N N N
dN dN

 
         

Тепер можна визначити похибку x: 

x
d

N
dN


   . 

Чим більша лінійна дисперсія приладу (менша обернена диспер-
сія), тим менше похибка.  

4. Якщо лінії еталонного спектра розташовані на такій від-
стані, що необхідно враховувати кривину дисперсійної кривої, 
то інтерполяцію ліній у спектрі, який отримано за допомогою 
призмового спектрографа, приводять за формулою Гартмана. 
Дисперсійна формула Гартмана має вигляд 

0
0

c

N d
   


, 

де 0, с і d0  – три сталі, які вибирають за трьома відомими лініями; 
 і N – довжина хвилі та відповідний їй відлік компаратора. Ця 
формула добре описує криву дисперсії призмового спектрографа. 

Для визначення 0, с, d0 вимірюються положення трьох відо-
мих ліній на плівці – 1, 2, 3 (N1, N2 і N3). Складаються три рів-
няння: 

1 0 2 0 3 0
1 0 2 0 3 0

; ;
c c c

N d N d N d
           

  
, 

з яких визначаються сталі 
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Одержавши чисельні значення сталих, за формулою Гартмана 
визначають довжину хвилі .  
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5. Інтерполяцію також можна зробити, використовуючи ін-
терполяційну формулу Лагранжа, для чого необхідно знати зна-
чення довжин хвиль трьох еталонних ліній 1, 2, 3 і відповідні 
їм відліки компаратора (барабана) N1, N2 і N3. Тоді, якщо відлік 
компаратора для шуканої довжини хвилі Nх, то 

2 3 1 3
1 2

1 2 1 3 2 1 2 3

1 2
3

3 1 3 2

.

x x x x
x

x x

N N N N N N N N

N N N N N N N N

N N N N

N N N N

   
     

   

 


 

. 

6. Використовуючи формулу (1), розрахуйте сталу Рідберга 
та зробіть оцінку похибки. 
 
 

Контрольні запитання та завдання 
 

1. Фізичний зміст сталої Рідберга. Від яких фізич-
них констант залежить ця стала? Яке її значення в 
електрон-вольтах? 

2. Що таке хвильове число? Як воно пов'язане з ча-
стотою, довжиною хвилі, енергією? 

3. Що таке спектральна серія? Навести приклади 
спектральних серій випромінювання атомарного во-
дню. Записати умови для їх виникнення. Які спект-
ральні серії атома водню можна дослідити на устано-
вці, яка використовується в лабораторній роботі? 

4. Що таке головна лінія та гранична лінія серії? Чи 
можна спостерігати ці лінії для серії Бальмера в цій 
лабораторній роботі? 

5. Як змінюється інтенсивність ліній у серії, і чому? 
6. Як впливає дисперсія монохроматора та ширина 

вхідної щілини на точність вимірювання довжини хвилі? 
7. З яких міркувань обирається той чи інший ме-

тод інтерполяції для визначення довжини хвилі ліній 
серії? Чи можна користуватись одними і тими сами-
ми реперами (лініями спектра ртуті або неону) для 
розрахунку довжин хвиль ліній серії Бальмера, що до-
сліджуються в цій роботі? 

8. Знаючи частоти ліній серії Бальмера, чи можна 
знайти частоти ліній інших серій? 
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9. Який принцип дії водневої лампи? Яка роль ка-
пілярної трубки в цій лампі? 

10. За допомогою якого приладу краще (точніше) 
досліджувати спектральні серії атома водню: 

а) спектрографа "ИСП-51"; 
б) спектрографа "ИСП-30"; 
в) монохроматора "УМ-2"; 
г) дифракційного спектрометра. 

11. Чому зазвичай досліджують спектри випромі-
нювання атомів водню, а не поглинання? 

12. Запропонувати схему дослідження спектрів по-
глинання атомів водню. 

13. Як відрізнити спектр атомарного водню від 
спектра молекулярного (Н2)? 

14. Що таке ізотопічний зсув спектральних ліній, як 
дослідити величину цього зсуву (джерело, прилад, …)? 

15. Чому частоти серії Бальмера, обчислені за фо-
рмулою Бальмера, іноді не збігаються з експеримен-
тальними даними? 

16. Зобразити діаграму енергетичних рівнів атома 
водню за Бором в одиницях сталої Рідберга та вка-
жіть переходи, які відповідають серії Бальмера. 

17. Що таке вироджений стан? Як визначити кра-
тність виродження стану? Вказати кратність виро-
дження рівнів атома водню за Бором? 

18. Які квантові числа використовуються при по-
ясненні спектра атома водню з урахуванням тонкої 
та надтонкої структури енергетичних рівнів? Якщо 
врахувати спін-орбітальну взаємодію, на скільки рів-
нів розщепиться рівень з n = 1, 2, 3, 4 (де n – головне 
квантове число)? 

19. На яку кількість компонентів розщепиться Нα 
лінія серії Бальмера, якщо врахувати її тонку струк-
туру? Відобразити відповідні переходи. Чому за до-
сить високої роздільної здатності оптичної системи не 
вдається дослідити тонку структуру спектральних лі-
ній в оптичному діапазоні? 

20. Як з експериментальних даних визначити ста-
лу Рідберга та значення квантових чисел n1 та n2, які 
входять до складу формули Бальмера?  

 



 41

Література 
 

1. Находкін М. Г. Атомна фізика : підручник / 
М. Г. Находкін, Н. П. Харченко. – К. : Видавничо-
поліграфічний центр "Київський університет", 2012. 

2. Белый М. У. Атомная физика / М. У. Белый, 
Б. А. Охрименко. – К. : Вища шк., 1984. – С. 76–82. 

3. Шпольский Э. В. Атомная физика : в 2-х т. / 
Э. В. Шпольский. – М. : Наука, 1984. – Т. 1.– С. 329–
336.; Т. 2. – С. 273–278; С. 289–304. 

4. Смирнов Б. М. Физика атома и иона / Б. М. Смир-
нов. – М. : Энергоатомтздат, 1986. – С. 23–25. 

5. Курс физики: Практикум ; под ред. Д. А. Горо-
децкого. – К. : Вища шк., 1992. – С. 251–257. 

6. Атомна та ядерна фізика у прикладах і запи-
таннях : навч. посіб.  / В. І. Висоцький, С. А. Дячен-
ко, Г. Ю. Карлаш та ін. ; за ред. В. І. Висоцького, 
В. С. Овечка. – К. : Видавничо-поліграфічний центр 
"Київський університет", 2011. 
 



 42 

 
 
 

РОБОТА 4 
Спектри випромінювання 
воднеподібних атомів 

 
 
 

Мета роботи:  вивчення структури спектра атомів цезію, 
визначення ефективного заряду та його залежності від головного 
квантового числа. 

Спектри лужних металів почали вивчати ще в XIX ст. Низь-
кий потенціал іонізації атомів лужних металів, невисокі темпе-
ратури плавлення дозволяють легко одержувати пари лужних 
металів. Тому для цих атомів вивчені як спектри випромінюван-
ня, так і поглинання. Експериментальні дослідження спектрів 
лужних металів відіграли важливу роль у розвитку квантової 
теорії атома [1, 2], у відкритті та застосуванні цікавих оптичних 
явищ у сучасній фізиці, а саме: рідбергівські (високозбуджені, 

1n  ) атоми, оптичне детектування окремих атомів, левітація 
(керування рухом атомів пучком світла), охолодження атомів 
світлом до температур, близьких до абсолютного нуля, створен-
ня лазерів на парах лужних металів, квантові стандарти частоти 
на пучках атомів цезію та рубідію. 

 
 

Основні теоретичні відомості 
 
Лужні метали (Li, Na, K, Rb, Cs) розташовані в періодичній 

таблиці хімічних елементів безпосередньо за інертними газами. 
Тому атоми цих елементів мають завершену електронну конфі-
гурацію інертного газу і слабкозв'язаний валентний електрон. 
Саме це є причиною того, чому лужні метали хімічно активні, 
мають низький потенціал іонізації (φ) порівняно з атомами інер-
тних газів, наприклад, для Ne (Z = 10) φ = 21,58 еВ, а для атома 
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Na (Z = 11) φ = 5,14 eB. Оптичні властивості атомів лужних ме-
талів обумовлені одним електроном на зовнішній валентній 
оболонці. Валентні електрони атомів лужних металів перебува-
ють у s-станах: Li–2s, Na–3s, K–4s, Cs–6s і цим самим нагадують 
атом водню, для якого валентний електрон також перебуває у s-
стані. Але між атомами лужного металу та атомом водню є сут-
тєва різниця. В атомі водню електрон взаємодіє тільки з ядром 
як з точковим зарядом згідно із законом Кулона.  

У стані лужного металу валентний електрон перебуває в еле-
ктричному полі, що утворюється зарядом ядра Z та Z–1 електро-
нами. Структуру: ядро плюс Z–1 електронів назвемо електро-
нним остовом. Електричне поле такого остова вже не буде ку-
лонівським полем точкового заряду. Проте, оскільки електро-
нний залишок має замкнену конфігурацію, то можна вважати, 
що електричне поле буде сферично-симетричним, тобто не за-
лежатиме від кутів. Енергію взаємодії електрона з остовом ато-
ма можна подати у вигляді суми 

2 2 2

1 22 3
a a aZ e Z e Z e

U C C
r r r

    .     (1) 

Перший доданок описує кулонівську взаємодію валентного еле-
ктрона з точковим ядром, наступні – взаємодію електрона з еле-
ктричним диполем, квадруполем тощо. Величина Zа характери-
зує ефективний заряд електронного остова. Для лужних металів 
він дорівнює одиниці Z – (Z – 1) = 1. Для однозарядних іонів 
(напр., 4Be+, Zа = 2), двозарядних Z, Zа = 3. Обмежившись у фор-
мулі для потенціальної енергії U тільки двома членами розкладу 
і розв'язавши рівняння Шредінгера, можна одержати формулу 
для енергії атома лужного металу: 
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де R = 2π2me4/(h3c) – стала Рідберга, см–1; h – стала Планка, m – 
маса електрона; c – швидкість світла; e – заряд електрона; n – 
головне квантове число,  
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де  – квантовий дефект, l – орбітальне квантове число. Форму-
лу (2) можна записати також через еф  Z Z : 

 22 2
еф

    nl
Rhc Rhc

E Z
n n

,     (2б) 

де σ – постійна екранування; Z – заряд ядра в одиницях заряду 
електрона.  

Із формули (2а) видно, що Δ залежить від l, а тому й енергія 
атомів лужних металів залежить не тільки від головного кванто-
вого числа, а й від орбітального l. Нагадаємо, що для атомів во-
дню та його ізотопічного ряду енергія не залежить від орбіталь-
ного квантового числа. Квантовий дефект Δ найбільший для Cs і 
найменший для Li. Він різко змінюється з квантовим числом l, 
наприклад, для Na Δs = 1,373; Δp = 0,883; Δd = 0,010; Δf = 0,001. 

Формула (2) не враховує наявності спіну електрона та реля-
тивістський характер руху. Отже, співвідношення (2) необхідно 
уточнити, урахувавши взаємодію власного магнітного моменту 
електрона з магнітним полем, що виникає під час руху електро-
на в полі ядра, і релятивістську залежність маси електрона від 
швидкості його руху. Це можна зробити двома шляхами: строго 
– розв'язати рівняння Дірака, тобто квантово-механічне рівнян-
ня, що враховує вимоги спеціальної теорії відносності [3], або 
напівкласичним методом, як це зроблено в [1, 2]. У результаті 
обчислень можна одержати 
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де   = е2/c – постійна тонкої структури; σ1 – постійна внутрі-

шнього екранування. Постійна екранування σ визначає енергію 
оптичного електрона і залежить від розподілу всіх електронів 
атома; σ1 залежить від розподілу електронної густини, переваж-
но поблизу ядра, тому не дорівнює σ, яку іноді називають по-
стійною повного екранування. Як видно із виразу (3), усі рівні 
енергії атома розщеплені на два підрівні за кількістю можливих 
значень внутрішнього квантового числа j. Оскільки за однако-
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вих n  і  l для атома з одним оптичним електроном j1 = l + 1/2, а 
j2 = l – 1/2, то величина розщеплення для дублета дорівнює  

     1 2

4 22
4 еф

13 3
,

1 1


  

 
j j

RhcZRhc
E Z

l ln n l l
    (4) 

де Zеф – ефективний заряд. Тобто у різних станах енергія атома 
лужного металу залежить як від головного квантового числа, так і 
від орбітального квантового числа, на відміну від енергії атомів 
ізоелектронного ряду водню. 

Як зазначено, атоми лужних металів мають один зовнішній 
електрон, що і визначає сумарне спінове квантове число для тако-
го атома: S = 1/2. Мультиплетність рівнів   = 2S + 1, дорівнює 2, 
тобто всі терми атомів лужних металів, окрім основного, мають 
дублетну структуру. Слід вказати, що дублетне розщеплення 
термів 2D і 2F настільки мале в легких елементах (калій, літій, на-
трій), що у спектрах практично не виявляється [1]. 

У спектрах лужних металів спостерігаються такі серії, роз-
ташовані в ультрафіолетовій, видимій та інфрачервоній облас-
тях спектра (рис. 1): 

 головна серія являє собою переходи з P-рівнів на основний 
2S-рівень (рис. 1, а); 

 перша побічна, або дифузійна, серія представляє собою 
переходи з D-рівнів на найбільш глибокі Р-рівні (рис. 1, б); 

 друга побічна, або різка, серія представляє собою пере-
ходи з S-рівнів на найбільш глибокі Р-рівні (рис. 1, в).  

 фундаментальна серія – це переходи з F-рівнів на най-
більш глибокі D-рівні (рис. 1, г). 
Оскільки переходи між термами обмежуються правилами 

відбору, то лінії головної та різкої серій – подвійні, а лінії інших 
серій утворять більш складні групи з трьох ліній. Компоненти 
мультиплетних ліній мають різну інтенсивність, що визначаєть-
ся статистичною вагою комбінуючих термів. Статистична вага 
терму дорівнює кількості значень 2j + 1, яких набуває квантове 
число mj. У тих випадках, коли дублетні терми комбінують з 
одним термом (напр., 2S1/2 → 2P1/2; 

2S1/2 → 2P3/2), відношення ін-
тенсивностей компонентів дублетної лінії дорівнює відношенню 
статистичних ваг компонентів дублетного терму, тобто в нашо-
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му прикладі (21/2+1):(23/2+1)=1:2, що добре узгоджується з 
результатами експерименту. 
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а)      б)              в)       г) 
Рис. 1. Схеми переходів у атомі цезію (Сs): головна (а),  

дифузійна (б), різка (в) і фундаментальна (г) серії 
 

У лабораторній роботі структура спектрів лужних металів 
вивчається на прикладі спектра випромінювання цезію. Цезій 
(Сs) є лужним металом, який розташований у першій групі шос-
того періоду періодичної системи, порядковий номер 55. Елек-
тронна конфігурація цезію може бути записана в такий спосіб: 
Хе6s1 (Хе – ксенон). Отже, основний стан атома 62S1/2. На рис. 2 
представлено схему енергетичних рівнів цезію, де зазначено пе-
реходи, що відповідають лініям головної серії 62S1/2  n2P1/2,3/2, 
n = 6,7,8,..., Спектральні лінії з 1,2 894,3; 852,1 нм – головний 

дублет головної серії, спектральні лінії з 1,2  459,3; 455,5 нм – 

другий дублет цієї серії [4]. Лінії головної серії, як і всі лінії, що 
виникають за участі основного терму, називаються резонансни-
ми, оскільки можуть спостерігатися як у спектрах випроміню-
вання, так і поглинання. 

Вивчення головної серії спектра лужних металів дає можли-
вість визначити ефективний заряд і його залежність від головно-
го квантового числа. Дійсно, різниця частот ліній дублета голо-
вної серії в см–1, вважаючи, що Zеф майже не залежить від вну-
трішнього квантового числа j, дорівнює (див. формулу (4), l = 1): 

4 2
eф

32

RZ

n


  .        (5) 
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Цю величину для кожного дублета головної серії можна знайти 
експериментально, а знаючи головне квантове число, можна ви-
значити ефективний заряд атома та сталу екранування 1. 
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Рис. 2. Діаграма енергетичних рівнів  
та оптичних переходів атома цезію Cs 

 
 

Опис експериментальної установки 
 
Прилади: Спектрограф "ИСП-30", цезієва лампа з блоком 

живлення, ртутна лампа з блоком живлення, атлас спектрів ета-
лонного джерела. 

У роботі використовується кварцовий спектрограф "ИСП-
ЗО". Джерелом випромінювання служить цезієва лампа. Для 
розшифрування та визначення довжин хвиль досліджуваного 
спектра використовують еталонне джерело – ртутну лампу. 
Розшифровка спектра ртуті визначається за атласом спектраль-
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них ліній. Для вимірювання відносного положення спектраль-
них ліній використовуються компаратори "ИЗА-2" або "МИР-1". 
Методи юстування освітлювальної системи, використання щі-
линної діафрагми Гартмана для реєстрації спектрів, вимірюван-
ня довжин хвиль методом інтерполяції описані в лабораторній 
роботі з дослідження спектрів водню. 

 
 

Завдання та методика вимірювання 
 
1. Ознайомитись з описом спектрального приладу та метода-

ми юстування освітлювальної системи (див. лаб. роб. 3, дод. 9). 
Оцінити нормальну ширину щілини. 

2. Увімкнути цезієву лампу. Перевірити правильність роз-
ташування конденсорної лінзи і джерела світла. Встановити за 
допомогою мікрометричного гвинта ширину щілини спектро-
графа, що дорівнює 1,2–1,5 величини нормальної ширини щі-
лини спектрографа. 

3. Увімкнути ртутну лампу, змінюючи положення джерела 
світла, домогтися одержання у площині фотопластинки спектра 
максимальної яскравості. Контролювати отриманий спектр візу-
ально за допомогою лупи. 

4. Вставити касету з плівкою, сфотографувати на одній плівці 
впритул за допомогою діафрагми Гартмана спектр випроміню-
вання цезію, еталонний спектр ртуті. Час експозиції визначаєть-
ся на робочому місці. 

5. Проявити, закріпити, висушити фотоплівку. 
6. Розшифрувати еталонний спектр ртуті. 
7. Виміряти відносне положення спектральних ліній цезію і 

ртуті за допомогою компаратора. Обрати найбільш раціональ-
ний метод інтерполяції. Знайти довжини хвиль і частоти дубле-
тних ліній головної серії цезію. 

8. Використовуючи експериментальні значення довжин 
хвиль компонентів дублетів головної серії, зі співвідношення (5) 
розрахувати ефективний заряд , постійну внутрішнього екрану-
вання та квантовий дефект для різних станів атома цезію. 
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Контрольні запитання та завдання 
 

1. Який робочий спектральний діапазон, збільшен-
ня, обернена лінійна дисперсія та роздільна здатність 
спектрального приладу, з яким ви будете працювати? 

2. Які спектральні лінії лужного металу цезію (Сs) 
можна досліджувати на експериментальній установці 
лабораторної роботи? 

3. Чи впливає на результати вимірювань спектраль-
ної серії цезію матеріал колби експериментальної лампи 
та лінз, а також зовнішнє освітлення приміщення? 

4. Чому в роботі треба розрахувати нормальну ши-
рину щілини спектрографа? Якою буде спектральна 
ширина щілини в області λ = 500 нм у вашому експе-
рименті? За яким принципом працює цезієва лампа? 
Які джерела випромінювання використовуються як 
еталонні в цій роботі? 

6. Коли необхідно використовувати діафрагму Гар-
тмана? 

7. Яким методом інтерполяції ви будете користува-
тись для визначення невідомої довжини хвилі λ? 

8. Чи впливає на точність вимірювань час експо-
зиції плівки та методи її проявлення? 

9. Що таке принцип Паулі? Як відбувається запов-
нення електронних оболонок? Записати електронну 
конфігурацію атома цезію та визначити основний терм. 

10. Побудувати діаграму енергетичних рівнів Сs і 
вказати по одній лінії кожної серії без урахування 
спін-орбітальної взаємодії. 

11. Що таке ефективний заряд, стала екрануван-
ня, поправка Рідберга (квантовий дефект)? Як ці ве-
личини між собою пов'язані? 

12. Якщо врахувати спін-орбітальну взаємодію, як 
зміниться структура ліній головної та різкої серій? 

13. Як можна на експерименті відрізнити головну 
серію від різкої? 

14. Що таке резонансна серія? Як її можна дослі-
дити? 
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15. Чому енергія електрона в лужних металах істо-
тно залежить від орбітального квантового числа l? Як 
це проявляється у спектрах? 

16. Як залежить величина квантового дефекту від 
квантових чисел n та l? 

17. Як можна розрізнити компоненти в дублетах 
спектральних ліній головної серії з різними кванто-
вими числами j? 

18. Чи можна на даній спектральній установці 
спостерігати головну серію атома Сs? 

19. Чому в цій роботі використовується цезієва ла-
мпа, а не, наприклад, натрієва? 

20. Побудувати діаграму енергетичних рівнів ато-
ма Сs або Na з урахуванням тонкої структури. Запи-
сати терми енергетичних рівнів і вказати можливі 
переходи між ними. 
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РОБОТА 5 
Спектральний  

емісійний аналіз 
 
 
 
Мета роботи: Познайомитися з основам експерименталь-

ної методики якісного спектрального емісійного аналізу атомів. 

Спектральний аналіз – сукупність методів визначення 
елементного і молекулярного складу та будови речовин за їх 
спектрами. Емісійний спектральний аналіз ґрунтується на до-
слідженні спектрів випромінювання збуджених атомів, іонів і 
молекул. Цей метод широко застосовується в аналітичній хі-
мії, геології, біології, для контролю чистоти матеріалів тощо. 

 
 

Основні теоретичні відомості 
 

Кожний хімічний елемент має свій характерний спектр опти-
чного випромінювання [1, 2]. Чим більше валентних електронів, 
чим складніша електронна конфігурація, тим багатший оптич-
ний спектр випромінювання (поглинання) хімічного елемента. 
Завдяки розвитку теоретичної бази атомної спектроскопії та ве-
ликої кількості експериментальних робіт на сьогодні добре ви-
вчені і розшифровані спектри більшості хімічних елементів, 
причому як нейтральних атомів, так і їх іонів. У таблицях, які є в 
лабораторії, а також у дод. 3, наведено найбільш характерні (чу-
тливі) лінії хімічних елементів. Саме за цими лініями ведеться 
пошук хімічних елементів у різних речовинах. У таблицях вико-
ристовують такі позначення:  – довжина хвилі в Å, В – яскра-
вість спектральної лінії (інтенсивність); A, S, E – спектри одер-
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жано для дугового, іскрового розряду та безелектродних ламп з 
надвисокочастотним (НВЧ) збудженням. Як видно із таблиць, 
наявність, наприклад, атомів чи іонів ртуті можна ідентифікува-
ти за найбільш інтенсивними лініями випромінювання (погли-
нання) 2536 Å; 4358,3 Å; 5460,7 Å; алюмінію – 3961,5 Å; 
3944,0 Å; 3092,7 Å; срібла – 3280,7 Å; 3382,9 Å; 5209,1 Å; 
5465,5 Å тощо [3]. 

У спектральних таблицях, розміщених у лабораторії, наведено 
діаграми рівнів енергії, сили осциляторів переходів (імовірності 
переходів) і довжини хвиль, що відповідають дозволеним перехо-
дам згідно з правилами відбору. На діаграмах вказано квантові 
стани атомів для моделі L-S-зв'язку, наприклад, 2S1/2; 

2D5/2 тощо. 
Розрізняють два основні варіанти спектрального атомного 

аналізу: атомно-емісійний (АЕА) та атомно-абсорбційний (ААА). 
 
 

Атомно-емісійний аналіз 
 

Атомно-емісійний аналіз (АЕА) базується на залежності інтен-
сивності спектральної лінії випромінювання (емісії) певного хіміч-
ного елемента від концентрації атомів. Відомо, що інтенсивність 
спектральної лінії випромінювання визначається за формулою  

I = AmnNmhmn + BmnNm hmn , 
де Amn – імовірність спонтанного переходу одного атома за оди-
ницю часу (коефіцієнт Ейнштейна для спонтанного випроміню-
вання); Bmn – коефіцієнт Ейнштейна для вимушених переходів; 
 – спектральна густина випромінювання; Nm – концентрація 
атомів у збудженому стані. Для випадку термодинамічної рівно-
ваги ця величина дорівнює  
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 , 

де gm і g0 – статистичні ваги рівнів, mn – частота переходу з рів-
ня m на рівень n, N0 – концентрація молекул. 

Для газорозрядних ламп, теплових випромінювачів вимуше-
ними переходами можна знехтувати. Тому  
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В атомному емісійному аналізі досліджувана речовина має 
перебувати у стані атомарного газу. Зазвичай атомізація та збу-
дження атомів у джерелах світла відбуваються одночасно. Для 
аналізу металів, сплавів та інших провідників використовують 
дуговий або іскровий розряд. Якщо речовина є діелектриком, 
рідиною або розчином, то для атомізації і збудження атомів 
пробу вводять у плазму розряду або полум'я горючих газів. 
Процес атомізації і збудження в цих методах має термічний ха-
рактер. Окрім атомів у плазмі може бути деяка кількість іонів. 
Концентрація іонів Ni у термодинамічно рівноважній плазмі за-
дається формулою Саха: 

3/2
3/2
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2
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e a

N g g Emk
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, 

де Na – концентрація атомів, Ne – концентрація електронів, Ei – 
енергія іонізації, Т – температура, ga, ge, gi – статистичні ваги 
рівнів атомів, іонів у нормальному стані та при збудженні іона 
на рівень і. 

Якщо температура плазми невелика T << Ei/k, то у спектрі не 
виявлятимуться характерні лінії для іонізованих атомів. Для ек-
спериментального визначення концентрації хімічного елемента 
за виміряними значеннями інтенсивностей спектральних ліній 
широко використовують емпіричні методи градуювання спект-
рографів. Для цього вимірюють і будують графічно залежність 
Iст = f(c), де Iст – інтенсивність спектральної лінії стандарту, c – 
відома концентрація. Стандарти готують спеціально для визна-
чення залежностей відомих концентрацій міді, алюмінію, срібла 
тощо за їх спектрами поглинання. Знаючи Ix, знаходять за графі-
ком концентрацію хімічного елемента в пробі. Емпіричний ме-
тод дає можливість вимірювати мінімальну концентрацію біль-
шості хімічних елементів  10–3 %. Важливо тільки, щоб умови 
атомізації проби та стандарту були близькими. 

У цій роботі як джерело (і водночас ємність досліджуваної ре-
човини) використовуються лампи з порожнистим катодом. Осно-
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вним елементом лампи є металевий циліндр, який містить невели-
ку кількість інертного газу.  

У матеріал катода додають 
певний хімічний елемент (Li, 
Be,…Al, Si, P,…Fe,Co,…Pd, 
Ag,…Pt, Au, Pb…). Лампи мають 
високу яскравість світіння хіміч-
них елементів, які містяться у 
складі матеріалу катода. Оптичні 
вікна виготовлені з кварцового 
скла. Завдяки низькому тиску та 
невеликої температури плазми, 
випромінювання характеризу-
ється вузькими ширинами спект-
ральних ліній. Як приклад на 
рис. 1 наведено червону лінію 
кадмію (Cd,  = 643,847 нм). 

Атомно-абсорбційний аналіз 
(ААА) заснований на законі Бугера – Ламберта – Бера 

0
lNI I e 

  , де  (м
2) – переріз поглинання атома на частоті , 

l (м) – довжина шляху світлового променя в області поглинання, 
N (м–3) – концентрація атомів, I0 – інтенсивність джерела світла 
на вході в зразок, I – інтенсивність світла, що пройшло крізь зра-
зок. Схема установки (ААА) має джерело випромінювання світла 
із частотою , що дорівнює частоті аналітичної лінії хімічного 
елемента, атомізатор, що перетворює пробу на атомарну пару, 
спектрофотометр. Світло, що пройшло крізь атомну пару, систе-
мою лінз направляється на вхідну щілину спектрофотометра; I0 і 
I0 реєструються фотометричним методом. Оскільки ширини спе-
ктральних ліній для поглинання й випромінювання однакові (від-
дача при випромінюванні й поглинанні в оптичному діапазоні 
дуже мала), то різниця між контурами ліній поглинання й випро-
мінювання визначається в основному допплерівським D роз-
ширенням за рахунок теплового руху та лоренцівським L роз-
ширенням за рахунок зіткнень. Ця різниця може бути істотною, 
якщо температура, тиск, концентрація атомів різні в джерелі збу-
дження та об'ємі, який досліджується.  

I0 

I0/2 

–0,001 0,001 , нм 0 

Рис. 1. Контур спектральної 
лінії Cd (0 = 643,847 нм) 



 55

Зазвичай в ААА застосовують спектральні газорозрядні лампи з 
порожнистим катодом (ЛПК). У таких лампах катод має вигляд 
невеликого циліндра з поперечними розмірами порядку розміру 
катодної частини тліючого розряду за низького тиску. Особливіс-
тю світіння в порожнистому катоді є інтенсивне збудження спект-
ральних ліній з високими енергіями збудження (за рахунок великої 
кінетичної енергії електронів). Завдяки великим швидкостям іонів 
у порожнистому катоді спостерігається інтенсивне катодне розпи-
лення металів і збудження ліній матеріалу катода. За певних умов 
яскравість цих ліній перевищує яскравість ліній інертного газу, 
який є носієм розряду. Підбором струму розряду, тиску та концен-
трації можна отримати в лампах ЛПК досить вузькі лінії, спектра-
льна ширина яких буде значно меншою від ширини ліній погли-
нання атомів хімічних елементів у досліджуваних пробах. Як ато-
мізатори в ААА використовують полум'я на основі сумішей 
Н2 + О2, ацетилен + повітря, іскру, дугу або електротермічні печі. 
Вимірюються I0 і IХ світла, що проходить крізь полум'я без та з по-
дачею аерозолю (розчину) проби. Для визначення концентрації 
атомів певного хімічного елемента емпірично вимірюють залеж-
ність lnI0/I = f(c) за допомогою стандартних зразків, які мають ві-
дому концентрацію хімічного елемента.  

За літературними даними метод ААА дає можливість визна-
чити більшість хімічних елементів у кількостях 10–13–10–14 г, як-
що маса проби 0,001–0,005 г. Найчутливішим спектральним ме-
тодом на сьогодні є метод, в основу якого покладено лазерне 
збудження спектра. Завдяки високій монохроматичності, поту-
жності та просторовій когерентності лазерного випромінювання 
можна збудити значно більше атомів певного хімічного елемен-
та, ніж при термічному збудженні. Чутливість лазерного ААА 
надзвичайно висока, до 10–10 %. 

 
 

Опис експериментальної установки 
 

Прилади: Спектрометр С–115М1, спектральні лампи низь-
кого тиску (Cu, Co, Cr, Mn, Al), таблиці спектральних ліній, діа-
грами енергетичних переходів. 
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Лабораторна робота виконується на атомно-абсорбційному 
спектрофотометрі С–115М1, який може працювати як в емісій-
ному, так і абсорбційному режимах. Спектрофотометр побудо-
ваний за однопроменевою схемою з дейтерієвим коректором 
фона (рис. 2). Світло від джерела лінійчастого спектра лампи з 
порожнистим катодом 1 за допомогою плоского дзеркала 3 та 
сферичного 4 фокусується в центр камери. Потім зображення 
джерела, суміщене із центром камери, з невеликим зменшенням 
проектується на вхідну щілину 9 монохроматора за допомогою 
плоского 8 та сферичного 7 дзеркал. Монохроматор спектрофо-
тометра виконаний за схемою Еберта – Фасті з фокусною від-
станню 300 мм і дифракційною ґраткою 1800 штр/мм. Світло, 
яке проходить крізь вхідну щілину 9, за допомогою плоского 10 
і коліматорного сферичного дзеркал 11 паралельним пучком 
направляється на ґратку 12 і далі дзеркалом 13 фокусується на 
вихідній щілині 14. Залежно від кута повороту ґратки на вихід-
ній щілині фокусується випромінювання з певною довжиною 
хвилі. Сканування спектра та встановлення потрібної довжини 
хвилі здійснюється поворотом ґратки. 

 

 
Рис. 2. Оптична схема спектрофотометра С–115М1: 

1 – лампа з порожнистим катодом; 2 – кварцове скло, 3 – плоске дзеркало; 
4 – сферичне дзеркало; 5 – напівпрозоре дзеркало; 6 – пальник; 
7 – сферичне дзеркало; 8 – плоске дзеркало; 9 – вхідна щілина;  

10 – плоске дзеркало; 11 – коліматорне сферичне дзеркало; 12 – ґратка; 
 13 – сферичне дзеркало; 14 – вихідна щілина; 15 – сферичне дзеркало; 

16 – дейтерієвий коректор фону; 17 – плоске дзеркало 
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Для роботи в інфрачервоній, видимій або ультрафіолетовій 
області спектра у світловий канал вводять світлофільтри ЧС-15, 
ВС-8 та УФС-1, відповідно. 

 
 
Режим роботи спектрофотометра 

 
Спектрофотометр забезпечує різні режими вимірювань. Вибір 

режиму здійснюється оператором за допомогою органів керуван-
ня, які розташовані на передніх панелях спектрофотометра. 

Режим роботи у схемі одноканального абсорбційного спектро-
фотометра реалізується у двох модифікаціях: "СЭ" і "СА". У ре-
жимі "СА" можна вимірювати атомне поглинання, використовую-
чи лампу з порожнистим катодом, або неатомне поглинання, вико-
ристовуючи дейтерієву лампу. Реалізація режиму здійснюється 
вмиканням клавіша "ИМП 1" на панелі керування, вмиканням од-
ного із джерел за допомогою кнопок ДДС і ЛПК. Режим атомно-
абсорбційного спектрометра з автоматичною корекцією неатомно-
го поглинання реалізується при вмиканні клавіша "ИМП 2" та лам-
пи з порожнистим катодом і дейтерієвої лампи одночасно. У цьому 
режимі лампа з порожнистим катодом і дейтерієва лампа живлять-
ся імпульсами, рознесеними в часі. Система реєстрації забезпечує 
автоматичну компенсацію неатомного поглинання.  

Емісійний режим роботи спектрофотометра реалізується при 
вмиканні клавіша "СЭ" на панелі керування без вмикання клавіша 
"ИМП 1" та "ИМП 2". У цьому режимі дозволяється вмикання 
клавіша "ПОСТ" для зняття характеристик емісії одного із джерел 
дейтерієвої лампи або лампи з порожнистим катодом. 

Вибір джерел здійснюється вмиканням кнопок "ДДС" або 
"ЛПК". При ввімкненому клавіші "ПОСТ" і вмиканні джерела 
("ДДС" або "ЛПК"), він працює в режимі живлення постійним 
струмом. Під час вимірювання концентрації елементів у емісій-
ному режимі дейтерієва лампа не вмикається. 

Зауваження.  Для проведення вимірювань попередньо 
необхідно провести установку нуля та калібровку приладу. 

Встановлення нуля для всіх режимів роботи спектрометра 
забезпечується натисканням клавіша "НОЛЬ" для розчину ну-
льової концентрації. Калібрування під час роботи з усіма шка-
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лами, окрім шкали "СЭ" та "СА", не потребує розчинів і здійс-
нюється натиском клавіша "КАЛИБР". 

При роботі зі шкалами "СЭ" та "СА" при концентраційних 
вимірюваннях необхідно спочатку подати калібровочний роз-
чин, а потім натиснути клавіш "КАЛИБР". 

 
 

Елементи регулювання та індикації 
 
На лівій панелі спектрофотометра встановлено органи регулю-

вання, керування та індикації монохроматора й газової системи: 
 

Монохроматор Загальна назва елементів дисперсійної системи. 
НМ; 0,1; 0,4; 1,0  Кнопки перемикання вибору ширини щілини. 

"Збільшення" 
"Зменшення" 

Трипозиційний тумблер вибору напрямку швид-
кого сканування спектра; 
у нейтральному положенні спектр не сканується. 

"Збільшення 
–крок" 
"Зменшення" 

Клавіші вибору напрямку крокового сканування 
спектра. 
При натисканні та відпусканні клавіша система ска-
нування робить один крок 0,02 нм і зупиняється. 

"Пальник" 

Загальний напис органів індикації та керування га-
зорозподільної системи. На правій панелі спектро-
фотометра встановлено органи керування, індикації 
та регулювання джерел випромінювання, ФЕП і 
реєструючої системи, кнопка живлення мережі. 

1) "Живлення" 
Позначення індикації, керування та регулювання 
джерел випромінювання і фотопомножувача. 

2) ЛПК 
Світловий індикатор рівня сигналу у вимірюва-
льному каналі (канал ЛПК). 

3) ДДС 
Світловий індикатор рівня сигналу в каналі дей-
терієвої лампи. 

4) ЛПК 
Індикатор струму, ручка регулятора струму та 
кнопка вмикання лампи з порожнистим катодом. 

5) ДДС 
Індикатор струму, ручка регулятора струму та 
кнопка вмикання дейтерієвої лампи ДДС. 

6) ФЭУ  
Індикатор напруги та ручка регулятора напруги 
фотоелектронного помножувача. 

7) мережа Кнопка та індикатор вмикання приладу. 
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8) ИМП 1 
Світлодіодний індикатор та клавіш вибору одно-
променевого режиму роботи спектрофотометра. 

9) ИМП 2 
Світлодіодний індикатор та клавіш вибору одно-
променевого режиму роботи з дейтерієвим корек-
тором фону. 

10) пост 
Світлодіодний індикатор та клавіш вмикання жи-
влення джерел 
у режимі постійного струму.  

11) скидання Клавіш вимикання вибраного режиму живлення. 

12) реєстрація  
Напис, який узагальнює органи управління та інди-
кації реєструючої системи спектрофотометра. 

13) результат 
Дисплей, який показує кінцевий результат вимі-
рювання. 

14) цикл 
Світлодіодний індикатор циклу обробки цифро-
вої інформації. 

15) час, с 
Перемикач вибору часу усереднення окремого 
вимірювання. 

16) масштаб 
Перемикач установки двох вищих розрядів зна-
чення для калібровочного розчину. 

 
 

Налагодження монохроматора 
 
1. Встановити необхідне джерело випромінювання та ввімк-

нути спектрофотометр. 
2. Встановити напругу живлення ФЕП у межах від 800 до 

1500 В (від 40 до 75 поділок на шкалі мікроамперметра ФЕП). 
3. Натиснути кнопку НМ 0,1, що визначає спектральну шири-

ну щілини монохроматора 0,1 нм. 
4. Перевести, не дійшовши 1-2 нм до необхідної довжини 

хвилі, тумблер швидкого сканування в нульове положення. 
5. Використовуючи клавіші крокового сканування "зменшен-

ня", "збільшення" і спостерігаючи за показаннями індикатора 
ЛПК, домогтися максимальної довжини світлового шнура інди-
катора. Відхід на крок від встановленого положення в один чи 
інший бік має викликати зменшення довжини світлового шнура. 
Монохроматор робить крок в обраний бік після натискання та 
відпускання клавіша. 
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6. Якщо в процесі настроювання на максимум індикатор вихо-
дить за межі шкали, зменшити напругу на ФЕП. Максимально допу-
стимі показання індикатора – у межах від 9,5 до 10 поділок по шкалі. 

7. Обертаючи юстувальні гвинти лампи ЛПК, зафіксувати 
максимальну довжину світлового шнура. Якщо в процесі юсту-
вання індикатор виходить за межі шкали, зменшити напругу 
живлення ФЕП. 

 
 

 

Хід роботи та завдання 
 

1. Ознайомитись з описом експериментальної установки. 
2. Вибрати лампу ЛПК, яка містить певний хімічний елемент 

(Al, Cu, Co, Mn, Cr). Від'юстуйте лампу так, щоб світло запов-
нювало вхідне вікно монохроматора. 

3. Вибрати за таблицями спектральних ліній найхарактерніші 
лінії хімічного елемента. Розглянути діаграму енергетичних рів-
нів. Виписати у спектроскопічних позначеннях, яким переходам 
відповідають спектральні лінії. Оцінити величину мультиплет-
ного розщеплення. 

4. Увімкнути монохроматор. Натиснути на клавіш "СБРОС". 
Встановити по шкалі монохроматора довжину хвилі найбільш 
інтенсивної лінії хімічного елемента. 

5. Увімкнути лампу ЛПК і ФЕП. Підібрати режими живлення 
для лампи і ФЕП так, щоб світловий шнур на індикаторі доходив 
до кінця шкали (максимальний сигнал). 

6. Встановити режим роботи "СЭ" (емісійний аналіз), час ре-
єстрації 0,1, масштаб 20. Закрити вхідне вікно монохроматора і 
виставити "0". Натиснути клавіш "калибр". На індикаторі висві-
титься від 1500 до 2000. Прилад готовий до роботи. 

7. Визначити експериментально довжини хвиль спектральних 
лінії, що випромінюються ЛПК. Сканування за спектром здійс-
нюється безперервно, а біля максимумів для точного визначення 
довжини хвилі за кроками. Записати в таблицю довжини хвиль 
спектральних ліній. 

8. Порівняти експериментальні дані з даними, отриманими із 
довідників. Користуючись таблицями спектральних ліній, визна-
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чити, яким хімічним елементам-домішкам відповідають "зайві" 
спектральні лінії. 

9. Порівняти інтенсивності з правилами відбору, визначити 
основні терми та можливі мультиплетності енергетичних рівнів. 

10. Пояснити співвідношення інтенсивностей спектральних лі-
ній щодо правил відбору. 
 
 

Контрольні запитання та завдання 
 

1. У чому полягає різниця між атомно-емісійним 
та атомно-абсорбційним аналізом? 

2. Описати основні складові конструкції та параме-
три спектрального приладу, який використовується у 
цій лабораторній роботі. 

3. Як у роботі здійснюється розгортка за спектром? 
4. Яка конструкція газорозрядних ламп, що вико-

ристовуються в цій лабораторній роботі? 
5. Що таке найбільш чутливі лінії атомів хімічних 

елементів? Від чого залежить їх інтенсивність? 
6. Як оцінити концентрацію іонів у газорозрядній 

плазмі за спектральними лініями? 
7. Що означають позначення у спектральних таб-

лицях: u1, u2 …; V1, V2?  
8. Що означають позначення у спектральних таб-

лицях: B, A, S, E, R? 
9. Які найбільш характерні спектральні лінії ртуті, 

хрому, марганцю?  
10. Як здійснюється ідентифікація спектральних ліній? 
11. Оцінити роздільну здатність та лінійну диспер-

сію приладу. Як вказані характеристики впливають 
на ідентифікацію хімічних елементів у суміші? 

12. Які інертні гази містяться у спектральних лам-
пах? Як їх виявити? 

13. Чи міститься пара ртуті у ЛПК лампах? Як це 
можна виявити експериментально? 

14. За яким принципом записують електронну кон-
фігурацію атомів? 
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15. Які квантові числа та правила відбору при оп-
тичних переходах характерні для багатоелектронних 
атомів? 

16. Векторна модель атома. Що таке L-S- та J-J-
зв'язок? Для яких хімічних елементів можна застосу-
вати модель: L-S-зв'язку; J-J′-зв'язку? 

17. Як визначити основний стан атомів хімічних 
елементів за правилами Хунда? 

18. Чим обумовлена тонка структура спектральних 
ліній? 

19. Чим обумовлена надтонка структура спектраль-
них ліній? 

20. Що таке спектральний емісійний "СЭ" та спектра-
льний абсорбційний "СА" аналіз, їх застосування? 
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РОБОТА 6 
Фотолюмінесценція молекул 

барвника в розчині 
 
 
 

Мета роботи: реєстрація спектра фотолюмінесценції, до-
слідження законів фотолюмінесценції (закону Стокса–Ломмеля, 
правила дзеркальної симетрії, незалежність спектра люмінесцен-
ції від довжини хвилі збудження), визначення частоти суто елек-
тронного переходу. 

Люмінесценція (від лат. lumen – світло) – це квантовий процес, 
який пов'язаний з нерівноважними переходами в атомах, молеку-
лах, кристалах. Вивчається з XIX ст. На сьогодні дослідження 
спектрів люмінесценції є однією із складових спектроскопії. Ма-
ють широке застосування у фізиці твердого тіла, фізиці лазерів, 
біології, хімії, криміналістиці, метрології. Явище люмінесценції 
використовують для створення нетеплових джерел світла (люмі-
несцентні лампи, напівпровідникові світлодіоди). Люмінесценція 
є основним фізичним механізмом світіння екранів осцилографів, 
екранів локаторів, сцинтиляційних лічильників тощо. 

 
 

Основні теоретичні відомості 
 

Люмінесценція – один із найпоширеніших у природі видів ви-
промінювання. Здатність до люмінесценції властива газам, ріди-
нам, твердим тілам, чистим речовинам і розчинам, органічним і 
неорганічним сполукам. За визначенням С. І. Вавилова, люмінесце-
нцією називають надлишкове світіння тіла над тепловим випромі-
нюванням того самого тіла у даній спектральній області за даної 
температури в тому випадку, якщо це надлишкове світіння має 
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тривалість, що значно перевищує період світлових коливань 
(Т ≈ 10–15 с) [1]. Таке визначення дозволяє відокремити люмінесце-
нцію від інших видів світлового випромінювання: теплового, галь-
мівного, черенковського, комбінаційного, релеївського розсіюван-
ня світла. Зупинимося більш докладно на цьому визначенні.  

У рівноважному стані, коли розподіл атомів речовини за рів-
нями енергії відповідає закону Больцмана, усі тіла випроміню-
ють і властивості такого випромінювання визначаються темпе-
ратурою тіла. Під дією світла, хімічної реакції, електричного 
струму, ударної хвилі тощо рівноважний розподіл частинок мо-
же порушуватися. Це означає, що на деяких збуджених енерге-
тичних рівнях накопичується надлишкова, порівняно з рівнова-
жним, кількість частинок. Розподіл частинок за іншими рівнями 
при цьому залишається майже рівноважним. Тому поряд з теп-
ловим випромінюванням з'являється додаткове світіння (надли-
шкове над тепловим), назване люмінесценцією. За кімнатної 
температури теплове випромінювання тіл у видимій області ду-
же мале, тому світіння холодних тіл зазвичай є люмінесценцію. 
З погляду квантової теорії під люмінесценцією розуміють ви-
промінювання світла при дипольних переходах між двома енер-
гетичними станами. Таким чином, для виникнення люмінесцен-
ції необхідно перевести частинки досліджуваної речовини з но-
рмального у збуджений стан і забезпечити випромінювальний 
перехід зі збудженого стану в незбуджений. 

Люмінесценція є нерівноважним процесом. Отже, після закін-
чення зовнішнього впливу люмінесценція згасає протягом деяко-
го часу  , який називають тривалістю світіння. Залежно від   
люмінесценцію умовно називають флюоресценцією (  ≈ 10–8 с) і 
фосфоресценцією (  10–8 с). Флюоресценція відбувається при 
дипольних спонтанних квантових переходах між станами однако-
вої мультиплетності (дипольно дозволені переходи). Радіаційний 
час життя збуджених станів при таких переходах становить 10–7–
10–9 с і практично не залежить від температури [2]. 

Фосфоресценція атомів і молекул виникає при квантових пе-
реходах між станами різної мультиплетності (дипольно заборо-
нені переходи), тому тривалість світіння фосфоресценції може 
бути дуже велика (до кількох секунд). Отже, тривалість світіння 
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при люмінесценції значно перевищує період світлових коливань 
Т ≈ 10–15 с, водночас, наприклад, черенковське випромінювання, 
молекулярне розсіювання світла має тривалість   << 10–9 с. 

У спектроскопії прийнято класифікувати явище люмінесценції 
за кількома ознаками. В основу першого типу класифікації покла-
дено метод збудження. Наприклад, люмінесценція, що виникає при 
збудженні світлом у видимому діапазоні частот, називається фо-
толюмінісценцією, під дією бомбардування швидкими електрона-
ми – катодолюмінесценцією; під дією електричного струму – элек-
тролюмінесценцією; під дією хімічних перетворень – хемілюміне-
сценцією; при збудженні рентгенівським випромінюванням та іоні-
зуючим випромінюванням – рентгенолюмінесценцією та радіолю-
мінісценцією, відповідно; при терті та розламуванні кристалів (ін-
шими словами, при механічному порушенні) – триболюмінесцен-
цією; при збудженні ультразвуком – сонолюмінесценцією. Кожний 
із цих механізмів має свої характерні риси.  

В основу іншої класифікації, яку запропонував С. І. Вавилов, 
покладена кінетика процесу люмінесценції. Згідно з нею поді-
ляють люмінесценцію на резонансну, спонтанну, вимушену та 
рекомбінаційну. При резонансній люмінесценції молекула після 
поглинання кванта світла переходить з основного стану Е0 у збу-
джений – Е1, звідки через певний час (час життя збудженого стану) 
спонтанно повертається в основний стан, випромінюючи світло з 
частотою поглинаючого світла (рис. 1). Резонансна люмінесценція 
спостерігається в середовищах зі слабовзаємодіючими частинками 
(напр., атоми в розріджених парах, газах). 

При спонтанній люмінесценції після збудження атома (моле-
кули) на рівень Е1 відбувається безвипромінювальний перехід на 
більш низький збуджений рівень Е2, з якого відбувається пере-
хід атома (молекули) на основний рівень, з випромінюванням 
кванта з меншою частотою (рис. 2). Спостерігається спонтанна 
люмінесценція в парах, розчинах і домішкових центрах у твер-
дих тілах. Згасання спонтанної люмінесценції відбувається за 
експоненціальним законом I(t) = I0e

–t/, де I і I0 – інтенсивності 
люмінесценції в момент часу t і в момент припинення збуджен-
ня (t = 0);   – час життя молекул чи атомів у збудженому стані. 
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Рис. 1. Резонансна
люмінесценція 

Рис. 2. Спонтанна 
люмінесценція 

Рис. 3. Вимушена 
люмінесценція 

М – метастабільний стан 
 

Вимушена люмінесценція можлива в тих випадках, коли моле-
кула має метастабільні стани. Кінетика його така: поглинаючи 
квант світла, молекула (рис. 3) з основного стану Е0 переходить у 
збуджений Е1, звідки безвипромінювальним шляхом вона перехо-
дить у стан Е2 і потім – у метастабільний стан М. У такому стані 
молекула перебуває тривалий час, поки за рахунок внутрішньої 
коливальної чи зовнішньої теплової енергії вона не перейде у збу-
джений стан Е2, з якого спонтанно з випромінюванням повернеться 
в основний стан Е0. Тривалість після світіння такої люмінесценції 
істотно залежить від температури. Вона характерна для складних 
молекул. Вимушена люмінесценція спостерігається в активних се-
редовищах і широко застосовується в лазерах. 

Рекомбінаційна люмінесценція має дуже складну кінетику. 
Спостерігається в газах, де здійснюється рекомбінація чи ради-
калів, чи іонів з утворенням збуджених молекул, у кристалофо-
сфорах, напівпровідникових сполуках. Для рекомбінаційної лю-
мінесценції характерні багаточасові згасання, гіперболічний за-
кон згасання світіння, слабкий зв'язок між спектрами люмінес-
ценції і спектрами поглинання. 

 
 

Закони люмінесценції 
 

Спонтанна і вимушена люмінесценції характерні перважно 
для молекулярних систем, тому їх зазвичай поєднують одним по-
няттям – молекулярна люмінесценція. Найхарактернішою особли-
вістю молекулярної фотолюмінісценції є зв'язок між електронним 
спектром поглинання молекули та її спектром люмінесценції. 



 67

На відміну від лінійчастих атомних спектрів, електронні спект-
ри поглинання молекул смугасті. Це пов'язано з тим, що при збу-
дженні електронів у молекулі відбуваються одночасно коливання 
ядер атомів, що входять до складу молекули, поблизу положення 
рівноваги, та обертання молекули як цілого. Тому електронний 
спектр молекули є електронно-коливально-обертальним спектром і 
складається із системи широких смуг, розташованих у видимій і 
ультрафіолетовій областях спектра (див. лаб. роб. 8). 

На рис. 4 наведено залежності потенціальної енергії молекули 
від між'ядерної відстані молекули: 

0п
E  – основний, 

1п
E  – збудже-

ний електронні стани. Енергетичні рівні, які відповідають різним 
коливальним станам відповідного електронного стану, позначено 
числами v, v' = 0,1,…. 

Поглинання світла моле-
кулою відбувається впродовж 
кількох періодів електромаг-
нітного коливання. За цей час 
відстань між ядрами не всти-
гає змінитися, оскільки часто-
та коливань ядер в 10 і більше 
разів менша від частоти ви-
промінювання видимого та 
УФ діапазонів. Тому пере-
ходи з поглинанням (або 
випромінюванням) кванта 
світла зображено на рис. 4 
вертикальними стрілками 
[3]. У цьому полягає зміст 
принципу Франка–Кондона. 
Енергія зв'язку молекули у 
збудженому електронному 
стані менша, ніж в основно-
му, тому рівноважна від-
стань R2 > R1. 

Якщо молекула в основно-
му стані описується хвильо-
вою функцією 0, а у збудже-

 

v = 0

v' = 0
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Рис. 4. Залежності потенціальної 
енергії для основного 

0п
E   

і збудженого 
1п

E електронних 

станів від відстанні R  
між ядрами молекули 
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ному – n і En  – E0 = h, то дипольний момент переходу дорівнює 

00n nR e R d    ,       (1) 

а ймовірність пропорційна 2
0nR . 

У наближенні Борна–Оппенгеймера в загальній енергії Е мо-
лекули можна виділити складові 

E = Ee + Ev + Er,        (2) 
де Ee – електронна, Ev – коливальна, Er – обертальна. Тоді дипо-
льний момент переходу можна записати як 

0 0 0 0n n v n r n eR e V V d S S d r d          .    (3) 

Перший інтеграл – це інтеграл перетину хвильових функцій ко-
ливань ядер. Другий – інтеграл перетину для обертального руху. 
Третій має назву "електронний момент переходу". Його значення 
залежить від симетрії та величини перетину початкової й кінцевої 
просторових орбіталей. Якщо хоча б один із інтегралів дорівнює 
нулю, то перехід є забороненим. Проте ця заборона стосується 
електродипольних переходів. Магнітодипольні і квадрупольні 
переходи дають внесок, відповідно, у перший інтеграл 10–6, дру-
гий – 10–2…10–3. Нагадаємо, що кожний із інтегралів нормується. 

Коефіцієнт поглинання між рівнями 0 і n, якщо знехтувати 
взаємодією між молекулами, що слушно у випадку малих кон-
центрацій активних молекул, можна записати [4]: 
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,        (4) 

де N0 – концентрація поглинаючих центрів, R0n  – матричний еле-
мент дипольного електричного моменту, n() – показник залом-
лення, Pп() – форма смуги поглинання. Функція Pп() є нормо-

ваною   1ïP d  . Форма лінії Pп() визначається переважно 

взаємодією молекули із зовнішнім оточенням (термостатом), і 
тому істотно залежить від температури. 

Аналогічно, спектральна інтенсивність люмінесценції оди-
ниці об'єму дорівнює [4]: 
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де Nл – концентрацій центрів у збудженому стані. Функція Pл() 
описує форму смуги люмінесценції. Для того, щоб якісно дослі-
дити вигляд функцій Pп(), Pл(), їх взаємозв'язок, залежність 
від температури, розглянемо класичну модель руху ядер. Апро-
ксимуємо потенціальні ями 

0ïE , 
1ïE  параболами. Тобто обме-

жимось моделлю гармонічних осциляторів. Тоді 

 21 1 1
1

2
U K R R   (основний терм) і  22 0 2 2

1

2
U E K R R    

(терм збудженого стану). Далі буде враховано принцип Франка–
Кондона. Різниця енергій    2 1 1 1 ïU R U R   , а різниця 

   2 2 1 2 ëU R U R   . Тоді зсув частоти, який має назву сток-

сів зсув частоти, дорівнюватиме  

  2ë 1 2 2 1
1

2ñ ï K K R R      


.    (6) 

Видно, що c > 0. Це очевидно, оскільки люмінесценція з ос-
новного коливального стану збудженого терму відбувається піс-
ля коливальної релаксації та переходу частини енергії в тепло. 
Ця релаксація відбувається дуже швидко (10–13…10–12 с), тоді як 
тривалість люмінесценції для дозволених переходів становить 

8 910 ...10  с. Перехід 12 відбувається зі станів, максимальна 

енергія яких порядку kТ. Тоді  21 1
1

2
 ТkT K R R  і ширина 

смуги поглинання, яка визначається з умови 

   2 1 2  T пU R U R , дорівнює  

2
1 2

1

1
  

п
K

R R kT
K

.      (7) 

Аналогічно,  

1
л 1 2

2

1
  


K

R R kT
K

.     (8) 

Якщо пружні константи однакові (К1 = К2), то л  п . Біль-
ше того, певним чином нормовані спектри (рис. 5) дають таке 
співвідношеня: 
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   0 л 0    пI I ,      (9) 

де 0 0 0,E    – частота суто електронного переходу. Співвід-
ношення (9) має назву правила дзеркальної симетрії Левшина, 
який винайшов його експериментально. Із формул (6) – (8) мож-
на одержати зв'язок між півшириною смуги п,л і величиною 
стоксівського зсуву с (K1 = K2): 

2
,л   с пkT .      (10) 

Сформулюємо основні закони молекулярної люмінесценції. 
Незалежність спектрів люмінесценції від дов-

жини хвилі збуджувального випромінювання. Оскі-
льки електронний спектр молекули складається з ряду широких 
смуг, то це дозволяє використовувати для збудження люмінесцен-
ції широкий набір монохроматичних довжин хвиль. Здавалося б, 
що при зміні довжини хвилі збудженого світла  (в області смуги 
поглинання) спектр люмінесценції має змінюватися. Однак у 
випадку складних молекул у конденсованих середовищах форма 
контуру і положення max у спектрі люмінесценції не залежать 
від довжини хвилі збудженого випромінювання і є характерни-
ми для кожної речовини. Цю закономірність можна пояснити, 
якщо припустити, що збуджена молекула випромінює тільки з 
одного стану. Це можемо спостерігати у випадку складних мо-
лекул, тому що в кінетиці випромінювання велику роль відігра-
ють безвипромінювальні переходи. У випадку збудження моле-
кули на високі коливальні рівні збудженого електронного стану 
(напр., О-P, де P – високий коливальний рівень (рис. 4); напр., 
О-3', де 3' – високий коливальний рівень (рис. 6)) молекула ре-
лаксує в нижні коливальні стани безвипромінювальним шляхом. 
Надлишок коливальної енергії, що виникає при безвипроміню-
вальному переході, швидко переходить у теплоту при зіткненні 
з оточуючими молекулами. У результаті населеність коливаль-
них станів збуджених молекул буде визначатися законом Боль-
цмана. Незалежність спектрів люмінесценції для складних мо-
лекул від частоти збудженого світла вказує на велику швидкість 
безвипромінювальних переходів у них. 
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Закон Ломмеля. Напрямок поширення сигналу люмінес-
ценції не залежить від напрямку збуджувального випромінюван-
ня. В однорідному ізотропному середовищі випромінювання від-
бувається рівномірно в тілесному куті 4π. Строго цей закон вико-
нується тільки для рідин, розчинів та парів. 

Закон Стокса–Ломмеля. Спектр люмінесценції в ціло-
му і його максимум зокрема завжди зміщені порівняно зі спект-
ром поглинання та його максимумом у бік довгих хвиль (зсув 
стоксівський) 

max maxë ïh h   . Наявність у спектрі люмінесценції 

хвиль, для яких ë ïh h    (антистоксівська область) пов'язане з 
тим, що частина молекул може перебувати у збудженому коли-
вальному стані (рис. 4). 

Універсальне співвідношення між спектрами 
поглинання та люмінесценції (співвідношення 
Степанова) 

 0
3( )

h

kTI
D T e

k





  ,      (11) 

де I  – потужність люмінесценції на частоті ; k – коефіцієнт 
поглинання; D(Т) – константа, що залежить від температури та 
умов збудження, 0  – частота суто електронного переходу.  

Формула (11) відповідає закону Кірхгофа. За час між актами 
поглинання та люмінесценції (за час менше τ) встигає встано-
виться рівноважний розподіл молекул за коливальними рівнями 
збудженого електронного стану. Тому спектр люмінесценції збі-
гатиметься зі спектром теплового випромінювання збуджених 
молекул. Універсальна функція в законі Кірхгофа, записаного у 
вигляді (11), є функцією Віна, помножена на константу D(Т). 

Співвідношення Степанова справедливе для систем, для яких 
розподіл за підрівнями збудженого стану не залежить від часто-
ти збудження, тобто для складних молекул. Співвідношення 
Степанова виконується для чистих розчинів. 

Правило дзеркальної симетрії Левшина. Для моле-
кулярної люмінесценції характерним є зв'язок між спектрами по-
глинання та люмінесценції молекул. Яскравим проявом цього зв'я-
зку є правило дзеркальної симетрії спектрів поглинання та люміне-
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сценції, який встановив В. Л. Левшин для розчинів багатьох барв-
ників (квантово-механічне обґрунтування дав Д. І. Блохінцев). 

Правило дзеркальної симетрії стверджує, що певним чином но-

рмовані спектри поглинання 
 

max

max

k

k







 (2) і люмінесценції 
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I
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 (1) відображені у функції частот, дзеркально-

симетричні відносно прямої, що проходить крізь точку перетину 
кривих обох спектрів (рис. 5). Точка перетину цих графіків дозво-
ляє визначити значення частоти 0–0 суто електронного переходу. 
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Рис. 5. Нормовані спектри: 

2 – поглинання, 1 – люмінесценції, 
0-0 – частота суто електронного 

переходу, л п 0 02       

Рис. 6. Схема електронно- 
коливальних переходів 

 

Правила дзеркальної симетрії виконується для молекул, які 
мають: 1) однакову будову систем коливальних рівнів збуджено-
го і не збудженого електронних станів (рис. 6); 2) однаковий роз-
поділ молекул за коливальними рівнями у збудженому і не збу-
дженому електронних станах; 3) пропорційність імовірностей 
поглинальних і випромінювальних переходів. Тільки при дотри-
манні всіх цих умов спектри поглинання і люмінесценції будуть 
дзеркально симетричними. Математично правило дзеркальної 
симетрії щодо частот записується так (див. (9)): 

п + л = 20–0,         (12) 
де 0–0 – частота суто електронного переходу.  
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Правило дзеркальної симетрії відносно інтенсивностей: від-

ношення нормованих спектрів 
 
 

л

п

I

I







 для симетричних частот 

має бути постійним уздовж усього спектра. Важливою характе-
ристикою є вихід люмінесценції, значення якого показує, наскі-
льки ефективно в речовині відбувається перетворення збудже-
ного світла на світло люмінесценції. Розрізняють енергетичний і 
квантовий виходи. 
Енергетичним виходом Вен називається відношення випромі-

неної енергії люмінесценції Ел  до енергії збудження Еп: 
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Квантовим виходом Вк називається відношення кількості 
квантів люмінесценції Nл до кількості поглинених квантів збу-
джувального світла Nп: 
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,        (13) 

де п(п) – частота (довжина хвилі) збуджувального світла; 
л(л) – частота (довжина хвилі) випромінювання люмінесценції. 

Закон Вавилова. Квантовий вихід люмінесценції не за-
лежить від довжини хвилі збуджувального світла у широкій об-
ласті спектра, але швидко спадає в антистоксівській області. Із 
залежності між квантовим і енергетичним виходами випливає, 
що енергетичний вихід пропорційний довжині хвилі випромі-
нювання, що поглинається. 

Закон Вавилова має універсальний характер. Вихід люмінес-
ценції дуже чутливий до міжмолекулярних взаємодій, що призво-
дять до його зменшення, тобто до згасання люмінесценції. Пога-
сити люмінесценцію можна багатьма способами: збільшенням 
температури – температурне гасіння; додаванням сторонніх до-
мішок – домішкове гасіння; збільшенням концентрації – концент-
раційне гасіння тощо. Тобто гасіння люмінесценції – це змен-
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шення виходу люмінесценції за рахунок збільшення безвипромі-
нювальних переходів зі збудженого стану. 

Великий вплив на фотолюмінесценцію має агрегатний стан ре-
човини. Люмінесценція молекул у газовій фазі має суттєву відмін-
ність від фотолюмінісценції конденсованих середовищ. Вихід, 
тривалість і спектр фотолюмінісценції в газоподібному стані речо-
вини залежать від довжини хвилі збуджувального світла, у розчи-
нах ця залежність відсутня. Останнє можна пояснити передачею 
надлишку коливальної енергії збуджених молекул молекулам роз-
чинника. У спектрах кристалів випромінювання люмінесценції за-
звичай буває поляризованим. 

Таким чином, вивчення закономірностей люмінесценції дає 
можливість отримати важливу інформацію про властивості моле-
кул і оточуючого їх середовища. 

 
 

Опис експериментальної установки 
 
Прилади: монохроматор, лампа розжарювання, блок жив-

лення, фотопомножувач, пірометр, кювети з рідиною. 
У роботі вивчається фотолюмінесценція родаміну 6G – барвни-

ка, який широко використовується як активне середовище в рідин-
них лазерах. (Формулу і структуру родаміну 6G див. на рис. 7). 
При виконанні роботи використовується монохроматор "УМ-2". 
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Рис.7. Структура молекули барвника родамін 6G 
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Схема установки містить два методи освітлювання I і II, ко-
жний з яких використовується залежно від того, який спектр 
потрібно одержати: для спектра поглинання – I, для люмінесце-
нції – II (рис. 8). Джерело S1 – це лампа розжарювання з вольф-
рамовою спіраллю. Розжарення лампи здійснюється за допомо-
гою стабілізованого джерела живлення. Зображення спіралі ла-
мпи проектується на щілину монохроматора за допомогою сис-
теми лінз 1, 2. Між цими лінзами в пучку може бути розміщена 
кювета K з досліджуваним розчином родаміну 6G. Друге джере-
ло S2 є тою самою лампою, зі спектра якого за допомогою світ-
лофільтрів СФ можна виділити певну смугу хвиль для збуджен-
ня спектра люмінесценції.  
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Рис. 8. Схема експериментальної установки  

для дослідження люмінесценції 
 

Збуджувальний пучок світла направляється на кювету з речо-
виною за допомогою лінзи 3, а світло люмінесценції проекту-
ється на щілину монохроматора лінзою 2. Світло перетинає вхі-
дну щілину монохроматора і коліматор, потім розкладається 
призмою у спектр і спрямовується на вихідну щілину. Оскільки 
призма монохроматора може повертатися за допомогою бараба-
на, то на фотопомножувач, закріплений за вихідною щілиною, 
потрапляє світло тільки визначеної довжини хвилі. Фотопомно-
жувач живиться від високовольтного стабілізатора БВ-2-2, на-
пруга на "ФЕП" не має перевищувати 1,4 кВ. Фотострум фото-
помножувача реєструється мікроамперметром або дзеркальним 
гальванометром. Графік градуювання шкали барабана монохро-
матора  n f   розташований на робочому місці. 
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Завдання та методика вимірювання 
 
Для розрахунку спектра поглинання k  родаміну 6G (схе-

ма І, рис. 8) використовується закон Бугера–Ламберта–Бера:  

0
k cdI I e  , 0ln

I
D k cd

I   ,     (14) 

де I – інтенсивність світла, що пройшло крізь кювету з розчином 
барвника, с – концентрація, d – товщина кювети, I0 – інтенсив-
ність світла на виході кювети з розчинником. Оскільки сила фо-
тоструму фотопомножувача прямо пропорційна інтенсивності 
падаючого на нього світла, то реєтруючи фотострум, фактично 
ми вимірюємо величину, пропорційну інтенсивності світла.  

Для вимірювання спектра люмінесценції (схема ІІ, рис. 8) слід 
врахувати спектральну чутливість фотопомножувача. Для вимірю-
вання спектральної чутливості фотопомножувача треба дослідити 
залежність фотоструму від довжини хвилі та врахувати розподіл 
енергії випромінювання лампи за довжинами хвиль. Щоб визначити 
спектральний розподіл енергії випромінювання лампи необхідно :  

 встановити напругу розжарювання лампи (4-5 В) і вимі-
ряти яскравісну температуру лампи за допомогою пірометра 
зі зникаючою ниткою (опис див. у лабораторії); 

 визначити довжину хвилі max (у мікрометрах, (мкм)), що 
відповідає максимуму на спектральній залежності розподілу 
енергії випромінювання за законом зміщення Віна, якщо те-
мпература вимірюються в кельвінах (К): 

max
2897,8

T
  ; 

 розрахувати зведену функцію Планка залежно від пара-
метра z = /max у діапазоні довжин 480–620 нм. Функція Пла-
нка у зведеному вигляді – це відношення 
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Використання функції Планка в такому вигляді дозволяє ви-
ключити з розгляду поглинальну здатність вольфраму. Дійсно, 
відповідно до закону Кірхгофа 
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де f(,T) – функція Планка; r – спектральна випромінювальна 
здатність вольфраму; a  amax (тому що вольфрам належить до 
сірих тіл, тобто а < 1 і не залежить від ). 

Для визначення спектральної чутливості установки із фото-
помножувачем розміщують еталонну лампу на оптичній рейці та 
реєструють спектральну залежність фотоструму Iе = f() при на-
прузі розжарювання, для якої раніше була визначена температу-
ра Т. Тоді наведений спектр еталонного джерела і відповідний 
йому струм будуть пов'язані спектральною характеристикою 
установки R():       e eI R z    . 

Для вимірювання спектрального розподілу для сигналу лю-
мінесценції л(z) достатньо поділити фотострум Iл() на R(), 
таким чином:  
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e
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z z
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.      (17) 

Зазначимо, що реєстрація спектра поглинання не потребує 
такої складної процедури, оскільки спектральна характеристика 
R() у формулі (4) входить як у чисельник, так і знаменник, і 
тому скорочується. 

 
 

Порядок виконання роботи 
 

Завдання № 1. Визначення яскравісної тем-
ператури лампи. 

1. Ознайомитись з описом пірометра та методикою вимірю-
вання температури. 

2. Одержати у викладача  допуск до роботи з оптичним піро-
метром. 
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3. Знайти температуру досліджуваного джерела для вибраної 
напруги (4-5 В), користуючись пірометром і градуювальними 
таблицями. 

4. Визначити температуру в градусах Кельвіна та оцінити до-
вжину хвилі максимуму випромінювання досліджуваного дже-
рела як абсолютно чорного тіла. 

5. Знайти значення температур при комп'ютерному обчис-
ленні функції Планка. 

Завдання № 2. Визначення спектральної чут-
ливості установки із фотопомножувачем "ФЕП-51". 

1. Ознайомитись зі спектральною установкою на базі моно-
хроматора "УМ-2". 

2. Для вимірювання дійсного спектра люмінесценції слід ура-
хувати спектральну чутливість "ФЕП-51", який використовується 
як приймач у цій установці. Для цього потрібно дослідити спект-
ральну залежність фотоструму за того значення Uрозж. джерела, за 
якого вимірювалась його температура.  

3. Розташувати джерело (лампу) на оптичній лаві. За допомо-
гою лінзи-конденсора сфокусувати зображення лампи на вхідну 
щілину монохроматора "УМ-2". Так підібрати величину вхідної 
та вихідної щілин "УМ-2", щоб сигнал із ФЕП не виходив за 
межі шкали дзеркального гальванометра "М-95". 

УВАГА! Не дозволяється починати працювати з ве-
ликих щілин, оскільки за великих сигналів може вий-
ти з ладу "ФЕП" і дзеркальний гальванометр. 

Спектральна залежність реєструється в області 4920–6470 А, 
що відповідає згідно з градуювальною таблицею монохроматора 
1800–2700 поділкам барабана. Загальна кількість вимірювань 
має дорівнювати 15–20. (Градуювальну таблицю монохроматора 
див. у лабораторії). 

4. Ввести в комп'ютер значення температури (у градусах К) і 
довжини хвиль досліду з вимірювання спектральної чутливості 
"ФЕП" для підрахунку функції Планка. Побудувати графік за-
лежності R(). Проаналізувати отримані результати.  

Завдання № 3. Дослідження спектра погли-
нання родоміна 6G. 

1. Розташувати перед вхідною щілиною монохроматора (па-
ралельно площині щілини) кювету з розчином родаміну 6G і 
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реєструвати спектральну залежність І() в області 4640–6570 А, 
що відповідає 1500–2800 поділкам барабана. Кількість вимірю-
вань – 15. Особливо уважно виконати вимірювання в області 
максимуму поглинання. 

2. Замінити кювету з розчином кюветою з розчинником (дис-
тильованою водою) і зареєструвати спектральну залежність І0() 
аналогічно тому, як це зроблено в попередньому пункті. 

3. Ввести в програму 15 значень довжин хвиль (в ангстремах, 
Ǻ) і відповідні значення фотоструму І0() та І(), де І0() – зна-
чення фотоструму для розчинника, а І() – значення фотоструму 
для розчину. 

4. Зробити аналіз розрахованих значень оптичної густини. 
5. Для нормування спектра поглинання ввести в комп'ютер 

значення довжини хвилі, що відповідає максимуму спектра по-
глинання. Побудувати графік залежності оптичної густини від 
довжини хвилі. 

Завдання № 4. Дослідження спектра люміне-
сценції. 

1. На додатковій лаві, яка розміщується перпендикулярно до 
основної, встановити джерело і конденсор. Кювету з розчином ро-
даміну встановити перпендикулярно до площини вхідної щілини 
монохроматора. Збільшити напругу джерела світла до 10 В. Сфо-
кусувати зображення джерела на середину досліджуваної кювети. 

2. Дослідити спектральну залежність люмінесценції в області 
5040–6470 Ǻ, (поділки барабана монохроматора 1900–2700). 
При цьому необхідно перемкнути на дзеркальному гальваноме-
трі показник чутливості на значення х1, а також виставити оп-
тимальне значення вхідної та вихідної щілин монохроматора 
так, щоб сигнал із ФЕУ не виходив за межі вимірювання гальва-
нометра. Уважно зафіксувати значення довжини хвилі, яке від-
повідає максимуму люмінесценції. Ввести в програму 15 зна-
чень довжин хвиль і відповідні значення фотоструму (Iл). 

3. Проаналізувати результати вимірювань. Побудувати графіки 
нормованих спектрів поглинання і люмінесценції (рис. 5) та пере-
конатися в тому, що спектр люмінесценції зміщений у довгохви-
льову область, а отже, виконується закон Стокса–Ломмеля. 
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4. Для дослідження правила Левшина треба побудувати гра-
фіки спектрів поглинання ln(I0/I)νmax/(ln(I0/I)maxν і люмінесценції 
I 4max/Imax 4 як функції частоти. Тоді можна перевірити пра-
вило дзеркальної симетрії та визначити частоту суто електро-
нного переходу (рис. 5), де max – частота, за якої спостерігається 
максимум поглинання (люмінесценції). 

Для дослідження закону незалежності фотолюмінесценції від 
частоти збудження рекомендується досліджувати спектр люмінес-
ценції при збудженні білим світлом, фіолетовим ( = 420 нм), зе-
леним (  550 нм) і переконатися в тому, що максимум спектра 
люмінесценції не залежить від частоти збуджувального світла. 

5. Проаналізувати розрахунки та експериментальні залежнос-
ті. Зробити висновки по роботі. 

 
 
Контрольні запитання та завдання 
 

1. Що таке люмінесценція? Який тип люмінесцен-
ції досліджується в цій лабораторній роботі? 

2. Який спектральний прилад використовується в 
роботі? Яким чином виконуються градуювання при-
ладу? Як перевірити градуювання? 

3. З яких міркувань обирається джерело збуджен-
ня люмінесценції (напр., ртутна лампа, лазер, лампа 
розжарювання)? 

4. Яка методика реєстрації спектра люмінесценції? 
5. Чи потрібна для вивчення спектра люмінесцен-

ції досліджуваного об'єкта висока роздільна здатність 
приладу? 

6. Навіщо в роботі за допомогою оптичного піро-
метра вимірюється яскравістна температура лампи? 

7. Чому для розрахунків використовується функція 
Планка у зведеному вигляді? 

8. Як вимірюється спектральна характеристика 
фотопомножувача? Навіщо і коли потрібно врахову-
вати спектральну чутливість фотопомножувача? 

9. Зобразити оптичну схему для дослідження спек-
трів люмінесценції та поглинання. 
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10. Які особливості роботи дзеркального гальвано-
метра? Як правильно виконувати вимірювання на га-
льванометрі? Як обрати величину вхідної щілини мо-
нохроматора УМ-2? 

11. Що таке спектр поглинання? Як він вимірюєть-
ся? Що таке І та І0 у законі Бугера? 

12. Чому при вивченні спектрів поглинання важли-
во, щоб у мінімумі пропускання було не менше 10 % 
(бажано 30 %)? 

13. Чому необхідно нормувати спектр поглинання? 
14. Сформулювати та пояснити закони молекуляр-

ної люмінесценції. 
15. Що таке квантовий та енергетичний виходи 

люмінесценції? 
16. Як експериментально перевірити закон Стокса–

Ломмеля? 
17. Як експериментально перевірити закон незале-

жності спектра люмінесценції від частоти збуджува-
льного світла? 

18. За яких умов виконується правило дзеркальної 
симетрії? Як експериментально перевірити закон 
дзеркальної симетрії? 

19. Про що свідчить закон дзеркальної симетрії спе-
ктрів поглинання та люмінесценції? 

20. Що таке частота суто електронного переходу? Як 
визначити частоту суто електронного переходу з екс-
периментальних даних? 
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РОБОТА 7 
Електронно-коливальний 

спектр поглинання 
двохатомної молекули 

 
 
 

Мета роботи: дослідження електронного спектра погли-
нання молекули йоду, визначення енергії дисоціації та колива-
льних параметрів молекули йоду в різних електронних станах. 

Для дослідження структури молекул та молекулярного скла-
ду речовини широко застосовують методи оптичної спектроско-
пії. В основу методів молекулярного спектрального аналізу по-
кладено дослідження коливальних та електронних спектрів моле-
кул (інфрачервона спектроскопія, раман-спектроскопія, спек-
троскопія електронних переходів, фотолюмінесценція). У цій ро-
боті досліджується електронний спектр поглинання молекули J2. 
Відомо, що молекула J2 лінійна, центросиметрична. Для таких мо-
лекул обертальні та коливальні спектри не активні (не проявляють-
ся) у поглинанні, тому що при обертанні молекули, або коливанні 
атомів у молекулі не змінюється її дипольний момент. Коливальні 
частоти та параметри молекули J2 можна визначити, досліджуючи 
електронно-коливальний спектр пари йоду.  

На сьогодні електронні спектри молекули J2 достатньо добре 
вивчені. Досліджені тонка і надтонка структури електронного 
спектра. Інтерес до детального вивчення спектрів молекули J2 

був пов'язаний з тим, що кювети з парами йоду використову-
ються для стабілізації частоти He–Ne-лазера на довжині хвилі 
λ = 0,63 мкм. У 1973 р. 3He–20Ne-лазер стабілізований по лінії 
127J2 λ = 6329,91399 А був рекомендований консультативним 
комітетом з визначення метра як первинного стандарту для пре-
цизійних інтероферометричних вимірювань. 
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Основні теоретичні відомості 
 
Спектри молекул значно складніші за спектри атомів. У мо-

лекулі поряд з рухом електронів істотну роль відіграють пері-
одичні зміни відносного розташування ядер (коливальний рух 
молекули) і періодичні зміни орієнтації молекули як цілого в 
просторі (обертальний рух молекули), відповідно електронні, 
коливальні та обертальні збудження. У видимій та ультрафіоле-
товій областях замість лінійчастих спектрів спостерігаються 
смугасті спектри, що складаються з окремих смуг, які при до-
статній дисперсії можуть бути розділені на окремі близько роз-
ташовані лінії – це електронні спектри молекул. У близькій і 
середній інфрачервоних областях розташовані коливальні спек-
три молекули, що також складаються з окремих смуг і можуть 
бути розділені при достатній дисперсії спектрального приладу, 
на близько розташовані лінії. У далекій інфрачервоній та мікро-
хвильовій областях розташовані обертальні спектри молекули, 
що також складаються з окремих ліній. 

Енергію молекули в 
адіабатичному набли-
женні можна подати як 
суму енергій електро-
нного, коливального та 
обертального рухів. Еле-
ктронна енергія в моле-
кулі має порядок кількох 
електрон-вольтів, коли-
вальна енергія – соті час-
тки електрон-вольта, а 
обертальні тисячні та 
десятитисячні частки 
електрон-вольта. Спів-
відношення значень еле-
ктронної, коливальної та 
обертальної енергій при-
зводить до того, що еле-
ктронні, коливальні та 
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Рис. 1. Схема електронно-коливально-
обертальних станів молекули (j,v) 
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обертальні спектри молекули суттєво відрізняються за діапазо-
нанами довжин хвиль. 

Енергія молекули так само, як і енергія атома квантується. 
Схему відповідних рівнів для двохатомної молекули зображено 
на рис. 1. Кожному електронному стану (I, II) відповідає система 
коливальних (v", v') та обертальних (j'', j') рівнів; v", v' – квантові 
коливальні числа основного (I) і збудженого (II) електронних 
станів; j', j'' – квантові обертальні числа збудженого й основного 
коливальних станів. 

При переході з одного електронного стану в інший змінюються 
всі частини повної енергії – електронна, коливальна, обертальна: 

Е'2 – Е''1 = (Е'ел – Е''ел) + (Е'кол – Е''кол)+ (Е'об – Е''об). 

При цьому утворюється смугастий електронно-коливально-
обертальний спектр, окремі смуги в якому відповідають різним 
ΔЕкол при заданому ΔЕел, а окремі лінії у смугах – різним ΔЕоб при 
заданих ΔЕел та ΔЕкол. 

Якщо ΔЕел = 0, тобто електронний стан не змінюється, то 
одержуємо коливально-обертальний спектр 

ΔЕкол = Е'кол – Е''кол + Е'об – Е''об. 
Якщо ΔЕел = 0 і ΔЕкол = 0, тобто змінюється тільки обертальна 
енергія молекули, то виникає суто обертальний спектр молекули 
hv = Е'об – Е''об. 

 
 

Електронні стани  
двохатомної молекули 

 
Електронні стани двохатомної молекули формуються з елек-

тронних станів атомів, що її утворюють [1, 2]. Класифікують ці 
стани за значенням квантового числа Λ, що характеризує абсолю-
тну величину проекції повного орбітального моменту молекули 
на між'ядерну вісь молекули (в одиницях ħ ). Це пов'язано з тим, 
що у двохатомній молекулі рух електронів відбувається в силь-
ному електричному полі, яке має осьову симетрію. Під дією цього 

електричного поля сумарний орбітальний момент P  швидко пре-
цесує біля між'ядерної осі, причому його проекція на вісь симет-
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рії, тобто на пряму, що з'єднує ядра атомів, набуває значень 

PLZ = mL, де iL lm m  , 
il

m  – квантове число, що визначає про-

екцію орбітального моменту електрона на пряму, яка з'єднує ядра. 
Додавання проводиться для всіх валентних електронів атомів. У 
молекулі різну енергією матимуть тільки стани з різним |mL|, 
оскільки енергія в електричному полі не залежить від напрямку 
руху зарядженої частинки. Тому молекулярні терми класифіку-
ються за значеннями квантового числа Λ = |mL|. Квантове число 
Λ = |mL| набуває значень L, L – 1, L – 2..., 0. У молекулярній спек-
троскопії прийнято позначати стани при Λ = 0, 1, 2, 3,... грецьки-
ми великими літерами: Σ, Π, Δ та Φ, відповідно. 

Для двохатомних молекул доводиться мати справу зі значен-
нями Λ, що не перевищують 2 (за більш високих значень моле-
кула нестійка). Основні стани для молекул найчастіше такі: 
Σ(Λ = 0) і П(Λ = 1). Правила відбору для квантового числа Λ та-
кі: Δ Λ = 0, ± 1. 

Другою важливою характеристикою електронного стану моле-
кули є мультиплетність 2S + 1, де S – квантове число сумарного 
спіну електронів двохатомної молекули. Квантове число, що харак-
теризує проекцію сумарного спінового моменту на між'ядерну вісь 
mS, набуває значень S, S – 1, ..., до –S. Якщо врахувати спін-
орбітальну взаємодію, то варто ввести повну проекцію електро-
нного моменту відносно осі молекули РZ = РLZ + РSZ. 

Сума проекцій РLZ і PSL чисельно дорівнює РZ = Ωħ, де 
Ω = Λ + ms еквівалентно числу mj. Таким чином, молекулярний 
терм характеризують квантові числа Λ, mS, Ω. Вони визначають 
значення проекцій орбітального, спінового і повного моментів 
молекули, відповідно, на між'ядерну вісь. Для компактного за-
пису молекулярного терму відповідного стану молекули корис-
туються символікою, подібну до атома: 

 2 1S
 . 

Поряд із квантовими числом при класифікації електронних 
станів лінійних молекул важливу роль відіграють характеристи-
ки, пов'язані з наявністю площин симетрії та центра симетрії 
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молекули. Якщо хвильова функція молекули залишається не-
змінною при операціях відображення у площині (X→X'), (У→У') 
і в центрі інверсії (X → –X, У → –У, Z→ –Z), то електронний 

стан молекули позначається як g
 . Якщо хвильова функція 

змінює знак при операціях відображення у площині й центрі ін-

версії, то електронний стан молекули позначається u
 . Відпо-

відно до результатів квантової механіки оптичний перехід між 
двома електронними станами дозволений, якщо відмінний від 
нуля матричний елемент переходу: 

0
ik i kP er d


    , 

де еr – оператор дипольного моменту; Ψi – хвильова функція у 
стані i; Ψk – хвильова функція у збудженому стані k. Матричний 
елемент Pik – постійна величина, інваріантна при будь-яких мо-
жливих для даної системи операціях симетрії. З інваріантності 
Pik випливають для електронних переходів такі правила відбору: 

;g u g u
        . 

У роботі вивчається структура електронного спектра поглинання 
двохатомної молекули J2, що виникає при переході між основним і 
першим збудженим електронними станами. Молекула J2 складаєть-
ся з двох атомів йоду, що мають електронну конфігурацію 5s2 5р5 
(основним термом атома йоду є 2P3/2). Основний електронний терм 

молекули йоду – 1
g
 , збудженими електронними термами для J2 є 

3Π0u
+, 3Π1u, 

1Σ+
g [3]. При електронному переході спостерігається сму-

гастий коливально-обертальний спектр або, іншими словами, елект-
ронний спектр з коливально-обертальною структурою. 

 
 

Коливальні спектри  
двохатомних молекул 

 
Розв'язуючи рівняння Шредінгера для гармонічного осцилято-

ра за ΔЕел = 0, можна отримати значення енергії коливань двох-
атомної молекули 
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 v 1/2v eE h   ,        (1) 

де v – коливальне квантове число, що може набувати значень від 
0 до ∞, νe – власна частота гармонічного осцилятора: 

1

2e
K

 
 

, 

де μ – зведена маса, K – квазіпружна константа. 
Однак навіть у найпростішому випадку спектр двохатомної мо-

лекули не описується формулою (1). Це пов'язано з тим, що необ-
хідно враховувати ангармонізм коливання ядер. Розв'язок рівняння 
Шредінгера методами теорії збурень дає таке значення енергії для 
ангармонічного осцилятора (з урахуванням кубічної залежності 
потенціальної енергії взаємодії від амплітуди коливання ядер): 

   2v v 1/2 v 1/2e e eE h x        
,    (2) 

де хе – коефіцієнт ангармонічності. Потенціальна енергія моле-
кули вже не описуватиметься квадратичною залежністю від від-
стані, а отже, не буде графічно представлена параболою (рис. 2).  
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Рис. 2. Гармонічне наближення (а) потенціальної енергії (б) 

молекули та її коливальний спектр (в) 
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У наближенні ангармонічного осцилятора правило відбору 
для квантового числа v таке: Δ = v±1, ±2, ±3..., однак, чим більша 
зміна Δv, тим менш імовірний відповідний перехід. Знайдемо 
перші різниці між двома енергетичними коливальними рівнями 

 1 v 1 2 v 1e eE h x        .      (3) 

Відповідно, другі різниці енергій послідовних переходів дорів-
нюють 

2 v 1 v 1 v 1 2 e eE E E x h       .     (4) 
Із формули (4) видно, що Δ2E залишаються постійними за умови 
справедливості вихідної формули (2). Для багатьох молекул, 
дійсно, перші різниці лінійно зменшуються зі збільшенням v, а 
другі залишаються постійними. Зі збільшенням коливального 
квантового числа v відстані між коливальними рівнями змен-
шуються і при деякому граничному квантовому числі vгр моле-
кула дисоціює. Енергія молекули vгр відповідає енергії дисоціа-
ції молекули. Значення vгр знайдемо з умови 

 v
ãð2 v 1/ 2 0

d e e e
dE

h h x
v
      ,   грv 1/ 2 1 / 2  ex . 

Підставивши vгр у формулу (2), одержимо значення енергії ди-
соціації молекули в основному електронному стані 

4
e

e

h
D

x


 . 

Реальну енергію дисоціації D0 варто відраховувати не від міні-
муму потенціальної енергії, а від рівня v = 0 (основний колива-
льний стан молекули), для якого  

0
1

1
2 2e e
h

E x
    
 

.       (5) 

Нагадаємо, що у випадку гармонічного осцилятора, найменша 
енергія дорівнює hνe/2. Формулу (5) одержимо, якщо у формулу 
(2) підставити v = 0. Тоді формула (2) запишеться у вигляді до-
даткової дифузності електронно-коливальних смуг 

vE Е0 = h[νе(1 – хе) v – νехеv
2]. Для цього випадку різниця між 

двома енергетичними коливальними рівнями буде 

 1 v,v 1 0 1 2 veD E h x     (перша різниця),   (6) 
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(аналогічна формулі (3), тільки із частотою  0 1 2e ex    ). 

Енергія дисоціації D0, відрахована від рівня v = 0, дорівнює  

0
0 4 e

h
D

x


 .         (7) 

Формула виводиться так само, як і для De – шляхом диференці-
ювання Еv – Е0 як функції v. Другі різниці 

2 02 eE x h            (8) 
дають можливість визначити експериментально величину хeν0. 

 
 

Коливальна структура електронного 
спектра молекули йоду 

 
Переходи між двома електронними станами молекули знач-

ною мірою визначаються їх коливальною структурою, що склада-
ється із сукупності смуг. Кожна смуга має, у свою чергу, оберта-
льну структуру. Оскільки молекула J2 має великий момент інер-
ції, обертальний спектр спостерігається у вигляді деякої невели-
кої розмитості смуг. Надалі не будемо її враховувати. На рис. 3 
представлено характерні переходи для двохатомної молекули. 

За кімнатної температури зазвичай спостерігаються одна 
(v = 0, v' = 0, 1, 2, 3,...) або дві (v = 0, v' = 0, 1, 2, 3... v =1, v' = 0, 1, 
2, 3,...) серії смуг. Ці серії називаються поперечними серіями Де-
ландра, і вони експериментально спостерігаються у спектрах по-
глинання. Перехід v = 0, v' = 0 є суто електронним переходом і 
для молекули йоду становить 15 979,7 см–1  (червона область спек-
тра за даними фотолюмінесценції). У спектрі поглинання йоду 
спостерігаються дві серії: перша дуже інтенсивна (суцільні лінії 
на рис. 3), відповідає переходами v = 0, v' = 0,1,2,3,..., і друга слаб-
ка (штрихова) – виявляється як супутник основної серії (рис. 3). 

Поява слабкої серії пов'язана з тим, що вже за кімнатної тем-
ператури 36 % молекул йоду перебувають у збудженому стані, 
тому що kТ ~ hνкол. Оскільки переходи для основної серії відбу-
ваються з нульового коливального рівня основного електронно-
го стану в різні коливальні стани збудженого електронного ста-
ну (правило відбору Δv =0, ±1, ±2, ±3...), то в електронному спе-
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ктрі поглинання молекули йоду виявляється коливальна струк-
тура збудженого електронного стану. Частоти основної серії 
описуються формулою 

  2
00 0 0v 1 ve ex x             , 

де 00 – частота суто електронного переходу, v'0 і v' – коливальна час-
тота і квантове коливальне число, що відповідають збудженому еле-
ктронному стану.  
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Рис. 3. Схема електронно-коливальних переходів (v, v) 

і відповідний їм спектр 
 

Перші різниці між частотами чи хвильовими числами елек-
тронних переходів для першої серії визначають коливальні час-
тоти молекули у збудженому електронному стані. Ці частоти 
зменшуються зі збільшенням квантового числа v' відповідно до 
формули (6). Другі різниці, чи різниці між коливальними часто-
тами, приблизно постійні й дорівнюють 2ν0

'х'e. де х'e – коефіці-
єнт ангармонічності молекули у збудженому електронному ста-
ні (див. (7)). 
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Надзвичайно важливим є питання про розподіл інтенсивності 
всередині смуги. Якісний розподіл інтенсивності можна визна-
чити на основі принципу Франка–Кондона [1]. Відповідно до 
цього принципу час, необхідний для поглинання кванта світла і 
переходу електрона у збуджений стан (близько 10–15 с), малий 
порівняно з періодом коливань молекули. Отже, за час погли-
нання і збудження електрона атомні ядра не встигають помітно 
змінити своє відносне розташування (тобто зберігаються між'я-
дерні відстані) і кінетичну енергію (зберігаються швидкості 
ядер). Переходи між двома поверхнями потенціальної енергії 
можна зобразити за принципом Франка–Кондона вертикальни-
ми стрілками. На рис. 4 наведено діаграму кривих потенціальної 
енергії Е молекули J2, які теоретично розраховані в роботі [3]. 

Основним електронним станом молекули йоду є 1( )gA  , збу-

дженими – B(3П+
1u), C(3П+

0u), D(3Σu
+). Стани (B) і (D) є малостійки-

ми; 1( uE   і 3П+
0u) – змішаний стан. Переходи (A)  (C) з пору-

шенням інтеркомбінаційної заборони (зміною мультиплетності) 
обумовлюють поглинання пари йоду у видимій області (рис. 4). 

Квантові числа , ,  молекулярного терма 2 1
  є уза-

гальненням змісту квантових чисел J, L, S атомів для молекул. 
Індекси g i u відповідають парним і непарним термам,  – симе-
тричним і антисиметричним хвильовим -функціям, відповідно. 

Унаслідок того, що у збудженому стані міцність хімічного 
зв'язку менша, а рівноважна відстань між ядрами більша, ніж 
для основного електронного стану, крива потенціальна енергії 
молекули у збудженому стані змінюється повільніше. 

Переходи між електронними станами (двома поверхнями по-
тенціальної енергії) відповідно до принципу Франка–Кондона 
представлені вертикальними лініями (рис. 5, r – між'ядерна від-
стань). Коливальні рівні на рис. 5 позначено горизонтальними 
лініями із зображенням форми їх коливальних хвильових функцій 
Ψv'  та Ψv. Ці хвильові функції мають вигляд, типовий для функцій 
гармонічного осцилятора, які відповідають розв'язкам Шредінге-
ра для "частинок у потенціальній ямі". Квантова механіка свід-
чить про те, що ймовірність переходу з v = 0 основного електро-
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нного стану на коливальний рівень v' = 0,1 збудженого електро-
нного стану залежить від просторового перетину хвильових фун-
кцій цих станів Ψ*

vΨv. Розглянемо перехід зі стану v = 0. 
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Рис. 4. Діаграма залежностей потенціальної енергії  

молекули йодувід між'ядерної відстані: 
п, ф – частоти поглинання і флуоресценції,  

відповідно, Еп – потенціальна енергія, r – між'ядерна відстань 
 

Як видно з рис. 5, перетин функцій Ψv, Ψ*v сягає найбільшо-
го значення за v'= 4. Перехід на цей коливальний рівень має 
найбільшу ймовірність, а отже, смуга поглинання, обумовлена 
цим переходом, матиме найбільшу інтенсивність. Спектральна 
лінія 0–0 переходу з цього погляду буде малоінтенсивною.  
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Рис. 5. Електронно-коливальні переходи: 

EП – потенціальна енергія, R – між'ядерна відстань 
 

Подібний розподіл інтенсивності спостерігається у спектрі 
поглинання пари йоду, оскільки мінімум кривої потенціальної 
енергії молекули у збудженому стані зміщений щодо мінімуму 
кривої потенціальної енергії молекули в основному стані. 

 
 

Опис експериментальної установки 
 

Прилади: спектральний прилад, лампа розжарювання, кю-
вета з парою йоду, лампи еталонних спектрів, блок живлення, 
атлас еталонних спектрів.  

Реєстрація спектра поглинання пари йоду має виконуватись 
на спектральних приладах з великою лінійною дисперсією (ба-
жано рівномірною, що характерно для дифракційних спектра-
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льних приладів). Робочий спектральний інтервал 400–600 нм. 
(Докладний опис конструкції спектрального приладу та його 
оптичну схему див. у лабораторії). Для дослідження електро-
нного спектра поглинання використовується кювета, заповнена 
парою йоду. Світло від лампи розжарювання, що пройшло 
крізь кювету заповнену парою йоду, за допомогою поворотної 
призми і лінзи спрямовують на вхідну щілину спектрографа. 
Освітлювальна система має бути від'юстована таким чином, 
щоб при візуальному спостереженні суцільний спектр був 
найяскравішим. При зменшенні ширини вхідної щілини спект-
рографа (до 10–15 мкм) у зеленій області спектра при візуаль-
ному спостереженні мають чітко спостерігатися темні смуги 
поглинання пари йоду (див. рис. 3). Для визначення довжин 
хвиль кантів (різких границь) необхідно сфотографувати або 
виміряти спектр еталонного джерела (ртутна, неонова лампи, 
дуга між залізними електродами). За кімнатної температури в 
електронному спектрі пари йоду спостерігаються дві серії (див. 
рис. 3). Залежно від типу приладу (спектрограф, монохрома-
тор) необхідно фотографувати або провести вимірювання спе-
ктра пари йоду та спектрів еталонних джерел. 

 
 
Завдання та методика вимірювань 
 
1. Методом лінійної інтерполяції (див. лаб. роб. 3) визначити 

довжини хвиль 15–20 сусідніх кантів першої серії. Перевести зна-
чення довжин хвиль у хвильові числа (см–1) з точністю до другого 
знака після коми. 

2 Знайти якомога точніше граничну частоту, що відповідає грани-
ці переходу смугастого спектра в суцільний, та оцінити приблизно 
енергію дисоціації D'0 молекули йоду в збудженому електронному 
стані зі співвідношення hν'гр = hν00 + D'0, де ν00 – частота 0–0 переходу 
дорівнює 15979,7 см–1  (виміряна за спектрами фотолюмінесценції). 

3. Уважно вивчивши рис. 3, визначити відстань між хвильо-
вими числами кантів сусідніх смуг першої та другої серій, тобто 
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оцінити величину ν0 (основну коливальну частоту молекули йо-
ду в основному стані). 

4. Розрахувати перші різниці між хвильовими числами сусід-
ніх смуг поглинання першої серії, а потім другі різниці. За сере-
днім значенням других різниць із формули (8) оцінити величину 
x'eν'0. Із формули (7) оцінити величину ν'0, тобто основну коли-
вальну частоту молекули йоду в стані 3П0u. 

5. Зі співвідношення hν''гр= D0 + W, де D0 – енергія дисоціації 
молекули в основному електронному стані; W – енергія продук-
тів дисоціації, можна визначити D0, якщо відомо W (рис. 4). При 
дисоціації молекула йоду розпадається на два атоми у станах 
3Р3/2 і 

2Р1/2 (збуджений стан). У стані 2Р1/2 атоми метастабільні. 
Довжина хвилі переходу атома в основний стан становить 
λ = 1,315 мкм. Звідки W = hc/λ і D0 = hνгр – W. 

6. Знаючи енергію дисоціації та коливальну частоту в основ-
ному електронному стані, зробити оцінку величини ангармоніз-
му 0ex v  (формула (8) для основного стану). 

7. Побудувати криву потенціальної енергії молекули йоду в 
основному електронному стані за експериментальними даними, 
користуючись аналітичним виразом потенціальної енергії двох-
атомної молекули за формулою Морзе 

  2
1 er rU D e     

, 

де D – енергія дисоціації, re = 2,666 A – рівноважна відстань, 
2 2 /e ex h    , де μ – зведена маса молекули J2. 

 
 

Контрольні запитання та завдання 
 

1. Якому спектральному діапазону належить елект-
ронний спектр поглинання молекули йоду J2? 

2. Побудувати оптичну схему для дослідження спе-
ктрів поглинання. 

3. Чому спектр поглинання спостерігається у ви-
гляді смуг із чітко вираженим кантом? 
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4. Як проявляється коливально-обертальна струк-
тура електронних смуг? 

5. Що таке частота суто електронного переходу? 
Чому вона дорівнює для молекули J2? 

6. Що таке енергія дисоціації молекули: а) в основ-
ному стані; б) у збудженому електронному стані? 

7. Інтенсивність смуги суто електронного переходу 
для молекули J2 досить слабка. Як це узгоджується із 
принципом Франка–Кондона? 

8. Що таке ангармонізм? Як проявляється ангар-
монізм в електронно-коливальних спектрах? 

9. Які квантові числа характеризують електронні 
стани двохатомної молекули? 

10. Що таке електронно-коливально-обертальний 
спектр? 

11. Які правила відбору для обертальних, коливаль-
них та електронних переходів двохатомних молекул? 

12. Основним електронним станом молекули йоду є 

стан: 
 g . Розшифрувати запис терму. 

13. Чому у спектрах поглинання молекули J2 прояв-
ляється дублетна структура смуг поглинання? 

14. Які можливі продукти дисоціації молекули J2? 
15. Як можна виміряти значення енергії дисоціації 

молекули в основному стані? 
16. Як можна оцінити основну коливальну частоту 

молекули йоду в основному електронному стані? 
17. Як за граничною частотою спектра поглинання 

молекули J2 можна знайти енергію дисоціації молеку-
ли J2 у збудженому електронному стані? 

18. Як за допомогою експериментальних спектрів 
знайти коефіцієнт ангармонізму молекули? 

19. Що таке потенціал Морзе? 
20. Чому для реєстрації спектра поглинання моле-

кули J2 необхідно застосовувати спектральний прилад 
з великою лінійною дисперсією? 
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РОБОТА 8 
Коливально-обертальний  

спектр двохатомної молекули 
 
 
 
Мета роботи: дослідження коливально-обертального спе-

ктра двохатомної молекули, визначення моменту інерції моле-
кули, між'ядерної відстані, сталої ангармонізму та силової сталої 
хімічного зв'язку. 

Дана лабораторна робота дає можливість ознайомитись з мето-
дикою інфрачервоної спектроскопії, яка є однією з найбільш засто-
совуваних у дослідженнях структури молекул та складу речовини. 

 
 

Основні теоретичні відомості 
 

Кожна молекула має характерний обертальний і коливальний 
спектр. Відповідно до адіабатичного наближення, можна роз-
глянути теорію цих спектрів окремо [1, 2]. 

 
 

Обертальні спектри 
 
Згідно із класичною механікою кінетична енергія обертання 

твердого тіла визначається за формулою 
2

2r
L

E
I

 , де L – момент 

імпульсу, І – момент інерції тіла відносно осі обертання. Цю 
формулу можна застосувати для жорсткої молекули, записавши 

L згідно з квантовою механікою як  1L J J  , де J – обер-

тальне квантове число. Тоді 
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2

1 (Äæ)
2rE J J

I
 


.      (1) 

Частіше формула (1) записується через хвильове число в см–1 
E

hc
  :  1BJ J   , де 

4
B

Ic





 (см–1). 

Стала В називається обертальною сталою. На рис. 1 представ-
лено енергетичні рівні жорсткої двохатомної молекули, зображе-
но переходи між обертальними рівнями та відповідний спектр. 
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Рис. 1. Обертальні стани двохатомної молекули (а),  

переходи (б) і відповідний спектр (в)  
 

Правило відбору для квантового числа J. У гармоні-
чному наближенні матричні елементи переходу між оберталь-
ними рівнями не дорівнюють нулю, якщо 1J   . Запишемо 
частоту переходу між відповідними обертальними рівнями 

      , 1 1 2 1 2 1J J B J J BJ J B J        .   (2) 

Як видно, обертальний спектр для двохатомної молекули (жорст-
кий ротатор) буде лінійчастий і еквідістатний. Відстань між лі-
ніями дорівнює 2В. Звідки можна знайти момент інерції молеку-
ли I, довжину хімічного зв'язку r із відомого співвіднощення 

2I r   ( – зведена маса двохатомної молекули). 
Деякі особливості обертальних спектрів:  



 100 

1) обертальні спектри спостерігаються тільки для асиметри-
чних (гетероядерних молекул), оскільки для гомоядерних моле-
кул (H2, O2, Cl2) при обертанні дипольний момент не змінюється; 

2) обертальні спектри розташовані в мікрохвильовій або в 
далекій ІЧ-областях;  

3) обертальні спектри спостерігаються тільки при поглинанні, 
оскільки ймовірність спонтанних випромінювальних переходів у 
далекій мікрохвильовій області мала (коефіцієнт Ейнштейна А213); 

4) обертальні спектри лінійчасті та еквідистантні;  
5) лінії обертального спектра мають різні коефіцієнти погли-

нання.  
Інтенсивність ліній обертального спектра. З тео-

рії відомо, що інтенсивність спектральних ліній залежить не 
тільки від імовірності переходів, а й від населеності рівнів з різ-
ними J. Населеність стану з енергією ЕJ  визначається формулою  

 
 1

02 1
BJ J h c

kT
JN J N e

 


  ,      (4) 

де 2J + 1 – статистична вага, або кратність виродження енергети-
чного рівня з квантовим числом J. Дослідивши функцію NJ  на 
екстремум, можна визначити, що максимальна населеність рівня 

відповідає квантовому числу 
1

2 2m
kT

J
hcB

 
  
 

 (рис. 2), де дуж-

ки […] відповідають цілій частині числа. Якщо В = 10 см–1, 
Т = 3000 К, то Jm 3. Отже, перехід з рівня Jm має найбільший ко-
ефіцієнт поглинання в обертальному спектрі. 

Порушення еквідистантності ліній в обертальному спектрі 
пов'язане з тим, що реальна молекула не є жорсткою. Якщо роз-
в'язати рівняння Шредінгера для нежорсткого ротатора і враху-
вати її коливальний рух, то обертальна енергія такої молекули 
запишеться з поправкою 

   
2 4

22
í 2 4 2 2

1 1
8 32

h h
E J J J J

I I r K
   

 
,  (5) 

або  

     21 2
н см 1 1     BJ J DJ J , 

де D – стала відцентрового розтягу; 



 101

 
3 3

1
4 2 2 2

4
см

32
  

 
h B

D
I Kcr

, 

де 2 2 24K c     – силова стала,  – частота коливання в см–1, В 

– обертальна стала. 
 

2В

J = 0 

V = 0

1 
2 

3 

4 

6 

5 

2В 4В

P6   P5   P4   P3     P2
0 R0   R1   R2   R3     R4   

R

J = 0 

V=1 

6 

5 

4 

3 

2 
1 

   J = –1     
P

J = +1     R

 
Рис. 2. Коливально-обертальні переходи (0,J)  (1, J) 
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Розрахунки свідчать, що D << B, тому за малих значень J 
(J < 10) доданком DJ2(J + 1) можна знехтувати. Проте за J > 10 
внесок цього доданка стає помітним і це буде проявлятись у по-
рушенні еквідистантності ліній в обертальному спектрі. 

 
 

Коливальні спектри 
 
Якщо двохатомну молекулу розглядати як гармонічний ос-

цилятор з потенціальною енергією  2п
1

2 eE K r r  , де K – си-

лова константа (коефіцієнт пружності), rе – рівноважна відстань, 
то згідно з розв'язком рівняння Шредінгера, енергія такої моле-

кули описується формулою 
1

v
2

E h
    
 

, де v – коливальне 

число (0,1...),   – коливальна частота в герцах (Гц): 
1

2
 

 
K

,  де  – зведена маса. 

Якщо записати E в см–1, то 
1

v
2

     
 

 E
E

hc
, де 

 11
cм

2
 

 
 K

c
. 

Правило відбору для коливальних переходів: v 1   . Таким чи-
ном, для гармонічного осцилятора коливальні рівні еквідистантні і 
переходи між ними відповідають однаковим значенням частоти. 

Реальні молекули, звичайно, не можна розглядати як гармо-
нічний осцилятор. Дійсно, якщо сильно розтягувати зв'язок між 
атомами, то він зрештою розірветься – молекула дисоціює на 
атоми. Емпіричний вираз для потенціалу, який добре описує ре-
альну залежність  пE f r , запропонував П. М. Морзе, і тому 

називається функцією Морзе:   2
1 expe eE D r r      ,  – 

стала характерна для даної молекули, De – енергія дисоціації 
(див. лаб. роб. 7). Якщо в рівнянні Шредінгера замість виразу 
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 2п
1

2 eE K r r   підставити потенціал Морзе, то формула для 

коливальної частоти набуває такого виразу (е << 1): 

 
2

1
aн

1 1
v v см

2 2
             

   
  e ,    (6) 

е – безрозмірна стала ангармонічності (набуває значення для 
валентних коливань  + 0,01). Перепишемо формулу (6) у ви-
гляді  

aн кол
1 1 1

1 v v v ,
2 2 2

                       
       

  e    (7) 

де кол
1

1 v ,
2

         
  

  e    – частота малих коливань біля то-

чки рівноваги (частота гармонічного осцилятора). Для основного 
стану (v = 0): 

 1
aн0

1 1
1 см

2 2
      

 
  e .       (8) 

Із (8) видно, що нульові енергії ангармонічного і гармонічного 

осциляторів відрізняються на 
1

4
 e . 

Правила відбору для переходів ангармонічного осцилятора 
мають вигляд v 1, 2 , 3     . Отже, для ангармонічного осци-
лятора можливі переходи з більшою зміною v. Імовірність пере-
ходів з великим значенням v невелика. Якщо до цього додати, 
що населеність першого коливального рівня (v = 1) за кімнатної 
температури в діапазоні частот 500...1000 см–1 не перевищує 
10 %, а саме:  

34 10
v 1

23
v 0

6,63 10 3 10 500
exp 0,09

1,38 10 300

N

N







    
      

, 

тому з достатньою точністю можна обмежитися такими перехо-
дами v = 0v = 1 (основна частота): 
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1. 
2

aн aн,v 1 aн, v 0
1 1 1 1

1 1
2 2 2 2 

                           
       

      e ex x  

  1
кол11 2 см      e . 

2. v = 0  v = 2,  v = +2 (слабкий перехід), 

  1
aн кол 22 1 3 см        e . 

3. v = 0  = +3 (зазвичай дуже слабкий перехід), 

  1
aн кол 33 1 4 см        e . 

Лінія поглинання з êî ë1  називається основною лінією погли-

нання. Лінії з частотами 2 e  і 3 e  називаються першим і другим 
обертонами, відповідно. Якщо існує можливість дослідити основ-
ну лінію і перший обертон, то це дозволяє знайти коефіцієнт анга-
рмонічності e. Експериментальне значення   дозволяє розрахува-

ти силову сталу хімічного зв'язку в молекулі 2 2 24K c    . 
 
 

Коливально-обертальні переходи 
у двохатомній молекулі 

 
Оскільки частоти обертальних спектрів значно менші від ча-

стот коливальних спектрів, то можна вважати, що коливально-
обертальна енергія молекули дорівнює 

Екол.-об = Еоб  +  Екол  (Дж). 
Використавши відповідні вирази для частот переходів, запишемо  

   
2

2
кол.-об

1 1
1 1 v v

2 2
                 
   

  e e eBJ J DJ J  (9) 

правила відбору для комбінуючих переходів v = 1; 2, J = 1. 
На рис. 2 представлено енергетичні переходи між коливаль-

ними рівнями v = 0 та v = 1. Обертальні рівні у стані v = 0 по-
значимо J, а рівні у стані v = 1 – J (використання одиничного 
штриха для верхнього стану v і подвійного для нижнього v зага-
льноприйняте у спектроскопії). Ураховуючи, що при коливанні 
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стала В змінюється неістотно, для частоти переходу 
v = 0  v = 1 запишемо як:  

1) якщо J– J= +1; то  

   1
,v 0 2 1 см 0,1,2       J B J J ;    (10) 

2) якщо J– J= –1, то 

   1
,v 0 2 1 см 0,1,2,       J B J J      (11) 

де  0 1 2 e       – частота коливального переходу. Рівняння 

(10) – (11) визначають частоти коливально-обертального спектра. 
Як видно з рис. 2, він складається із ліній, еквідістантно розташо-
ваних від центра смуги  (J = 0, J = 0). Лінію, що розташована з 
низькочастотного боку від 0 і відповідає умові J = –1, назива-
ють Р-гілкою, а лінію з високочастотного – R-гілкою (J = +1). 
Лінія з частотою 0 не спостерігається, тому що перехід з J = 0 
заборонений. Оскільки обертальні рівні мають різну населеність, 
то відповідні переходи матимуть різну інтенсивність. Це схема-
тично зображено в нижній частині рис. 2. 

Вимірюючи відстань [у см–1] між лініями в Р- чи R-гілці або 
між лініями Р- і R-гілки, можна визначити обертальні сталі В, I, re. 
Оскільки D = 0,01 %, то ми вважали, що Вv=1 = Вv=0, тобто оберто-
ни не чутливі до зміни коливального стану. Насправді, Вv=1 < Вv=0, 
оскільки re збільшується зі збільшенням коливальної енергії. Це 
обумовлено тим, що зі збільшенням квантового числа J у R-гілці 
обертальні лінії зближуються, а в Р-гілці віддаляються. 

 
 

Хід роботи 
 

Для дослідження коливально-обертального спектра двохатом-
ної молекули використовується спектрограф, що дає можливість 
досліджувати спектри поглинання в середній інфрачервоній об-
ласті та ІЧ-кювети з газом (CO, HCl). У даній роботі вивчається 
спектр хлористого водню (HCl). Для дослідження спектра вико-
ристовується інфрачервоний спектрометр (опис та правила ро-
боти з приладом див. у лабораторії). З опису приладу необхідно 
визначити точність вимірювання  : лінійну дисперсію та розді-
льну здатність приладу, ширину щілини. Обробка спектрограм 
передбачає розрахункову оцінку точності вимірювання  .  
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Контрольні запитання та завдання 
 

1. Дослідити коливально-обертальний спектр моле-
кули HCl. 

2. Записати в таблицю експериментальні частоти 
ліній Р- і R-гілок. 

3. Використовуючи дані таблиці, визначити обер-
тальну сталу В та оцінити значення 0 . 

4. Використовуючи літературні дані для частот 2 і 
3 обертонів 2 = 5668 см–1, 3 = 8347 см–1, визначити   
та коефіцієнт ангармонічності. 

5. Визначити момент інерції, між'ядерну відстань 
та силову сталу зв'язку молекули HCl. 

6. Визначити Jm  і обчислити температуру Т. 
7. У якому спектральному діапазоні спостерігають-

ся обертальні спектри молекул? 
8. Скільки обертальних частот може мати двох-

атомна молекула? 
9. Укажіть особливості обертальних спектрів двох-

атомних молекул; 
10. У якому діапазоні спостерігаються коливально-

обертальні спектри? 
11. Для яких молекул можуть спостерігатись коли-

вально-обертальні спектри поглинання? 
12. За допомогою яких спектральних приладів мо-

жна спостерігати коливально-обертальні спектри? 
13. Як проявляються обертальні та коливально-

обертальні спектри молекул, що містяться в газах, рі-
динах, твердому тілі? 

14. Що таке P-, Q-, R-гілки коливально-обертальних 
спектрів? Чому Q-гілка не спостерігається у спектрах 
двохатомних молекул? 

15. Чим обумовлена інтенсивність P- та R-гілок? Яка 
з них має більшу інтенсивність? 

16. Як, знаючи розподіл інтенсивності в P- та R-
гілках, знайти температуру досліджуваної речовини? 

17. Що таке основна коливальна частота? Як її мо-
жна визначити теоретично та експериментально? 

18. Які параметри молекули можна визначити з да-
них коливально-обертальних спектрів? 
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19. Як з експериментальних спектрів визначити 
момент інерції молекули? 

20. Чому не проявляються коливальні спектри по-
глинання, якщо молекула має центр інверсії? 

21. Скільки коливальних частот може мати двох-
атомна, триатомна молекула? 

22. Чому коливальний спектр молекул має вигляд 
широких смуг? 

23. Що таке ангармонізм коливання ядер? Які його 
прояви у спектрах? Як змінюються правила відбору 
при ангармонічних переходах? 

24. Чи можна з експериментальних даних визначи-
ти коефіцієнт ангармонізму? 

25. Чому в даній лабораторній роботі об'єктом до-
слідження вибрано HCl, а не, наприклад, Н2 чи НBr? 

26. Які ви знаєте інші спектральні методи, що до-
зволяють визначити коливальні частоти молекул? 
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РОБОТА 9 
Гелій-неоновий лазер 

 
 
 

Мета роботи: ознайомлення з принципом роботи та кон-
струкцією гелій-неонового (Не-Nе) лазера; вивчення методів юс-
тування лазера; вимірювання залежністі потужності випроміню-
вання лазера від струму накачки, вимірювання коефіцієнта підси-
лення лазера на довжинах хвиль 1 = 632,8 нм, 3 = 3390 нм. 

Типовим прикладом лазера на нейтральних атомах є гелій-
неоновий лазер. Історично це перший газовий лазер, який роз-
робили в 1961 р. А. Джаван, В. Беннет і Е. Ерріот. Водночас він 
залишається найпоширенішим у науково-дослідних і навчаль-
них лабораторіях.  

Потужність серійних лазерів становить 0,1…50,0 мВт. Засто-
совується для юстування оптичних схем, в інтерферометричних 
вимірювальних системах, далекомірах, наукових приладах для 
вимірювання властивостей поверхні твердого тіла, стандартах 
частоти, гіроскопах та голографії. 

 
 

Основні теоретичні відомості 
 
Лазер – це генератор електромагнітного випромінювання оп-

тичного діапазону, принцип дії якого заснований на викорис-
танні вимушених переходів між енергетичними рівнями. Кон-
структивно лазер складається з трьох основних частин: активно-
го середовища, системи накачування та оптичного резонатора. 

Активне середовище – середовище, у якому створена інвер-
сія населеностей енергетичних рівнів атомної системи. Інверсія 
населеностей означає, що рівень з енергією Е2 > Е1 заселений 
більше, ніж рівень з енергією Е1. Такий розподіл атомних сис-
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тем (атомів, іонів, молекул, радикалів, електронів, дірок тощо) 
за енергетичними станами відповідає нерівноважному стану, 
виникнення якого можливе при зовнішньому збудженні середо-
вища. Процес порушення рівноважного розподілу атомних сис-
тем за енергетичними станами, що приводить до інверсії насе-
леностей для окремих рівнів, називається накачкою. Для ство-
рення інверсії населеностей в активному середовищі використо-
вуються різні механізми накачки (електричний розряд у газах, 
токова накачка в напівпровідниках, оптична накачка тощо). 

Пристрої, призначені для створення інверсії населеностей в 
активному середовищі, називаються системами накачки. За на-
явності інверсії населеностей активне середовище набуває здат-
ності підсилювати електромагнітне випромінювання. Для пере-
творення підсилювача на генератор зазвичай необхідний пози-
тивний зворотний зв'язок. В оптичному діапазоні зворотний 
зв'язок випромінювання утворюється за рахунок явища вимуше-
ного випромінювання та дзеркал резонатора. Тому активне се-
редовище розташоване між двома дзеркалами, що утворюють 
відкритий резонатор лазера. Резонатор лазера значною мірою 
визначає частотно-просторові параметри випромінювання. 

 
 

1. Загальні принципи дії лазера. 
Умова самозбудження 

 
У довільній атомній системі виділимо два енергетичні рівні 

Е1 та E2, з яких E2 > E2 (рис. 1). Концентрацію активних центрів 
позначимо як N1 та N2. Припустимо, що збудження рівня E2 
здійснюється за рахунок поглинання зовнішнього випроміню-
вання з частотою 12 і спектральною густиною енергії . По-
глинання є вимушеним процесом і його ймовірність визначаєть-
ся як W12 = B12, де В12 – ейнштейнівський коефіцієнт, який чи-
сельно дорівнює ймовірності поглинання за одиничної спектра-
льної густини енергії збудження. Можливі два типи випроміню-
вання: спонтанне і вимушене. Довільний перехід частинок зі збу-
дженого стану в основний чи інший збуджений стан з меншою 
енергією називається спонтанним. Випромінювання, що супро-
воджує такі переходи, є некогерентним.  
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Рис. 1. Схема переходів 
у дворівневому центрі 

Рис. 2. Схема лазера 

 

З курсу оптики відомо, що спонтанні переходи описуються 
ейнштейнівським коефіцієнтом для спонтанних переходів А21, 
що характеризує ймовірність спонтанного переходу атома зі 
стану 2 у стан 1 в одиницю часу. Коефіцієнт 

21
1

A 


,           (1) 

де  – середній час життя атома у збудженому стані, що може 
бути оцінене із залученням квантової моделі атома: 

 

3

23
0

3c

ea
 




, 

де с – швидкість світла;  – частота випромінювання; е – заряд 
електрона; а0 – ефективний діаметр атома. Зазначимо, що роль 
спонтанного випромінювання зі збільшенням частоти збільшу-
ється. Якщо переходи частинок зі збудженого стану в стан з ме-
ншою енергією стимулюються зовнішнім електромагнітним ви-
промінюванням, то ймовірність вимушеного випромінювання в 
c–1 визначається співвідношенням 

21 21W B   ,         (2) 
де B21 – ейнштейнівський коефіцієнт вимушеного випромінюван-
ня, Дж–1м3с–2. Вимушене випромінювання збігається за фазою, 
частотою, поляризацією та напрямком з випромінюванням, що 
поширюється, тобто є когерентним. Зв'язок між коефіцієнтами 
Ейнштейна для вимушених процесів такий: В12g1 = B21g2, де g1 і g2 

– статистичні ваги рівнів 1 і 2, які визначають кількість незалеж-
них станів атома, що мають однакову енергію; g визначається в 
такий спосіб: g = 2J + 1, де J – внутрішнє квантове число, що ха-
рактеризує загальний момент імпульсу електронної оболонки 
атома. Зв'язок між коефіцієнтами Ейнштейна для вимушеного і 
спонтанного випромінювання [2]: 
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або ймовірність вимушеного випромінювання з урахуванням 
формул (1), (2), (3): 
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.       (4) 

Формула (4) справедлива для монохроматичного випроміню-
вання. Якщо врахувати ширину спектральних ліній, її можна 
записати як 

 
3

21 3
218

c
W g

h
 

  
, 

де g() – функція, що характеризує форму спектральної лінії. 
Розглянемо поширення монохроматичної хвилі частоти 12 

крізь середовище, у якому частинки розподілені між рівнями 1 і 
2. Перевищення кількості переходів 21 над переходами 1  2 
приводить до збільшення інтенсивності випромінювання, що 
поширюється, тобто середовище працює як оптичний підсилю-
вач. Без урахування спонтанного випромінювання швидкість 
зміни інтенсивності І можна подати в такий спосіб: 

 2 21 1 12
dI

N W N W hv
dz

  .         (5) 

Після підстановки виразів для ймовірностей переходів у (5) одер-
жимо 

   
3

2
2 1 3

1 8

cgdI
N N g h

dz g h

  
    

   
. 

З огляду на те, що інтенсивність I пов'язана з ρ(ν) співвідношенням 
I = сρ(ν): 

 2
2

2 1 2
1 8

c IggdI
N N kI

dz g

 
   

  
,     (6) 

де коефіцієнт підсилення середовища 

 2
2

2 1 2
1 8

c gg
k N N
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.      (7) 



 112 

Якщо вважати, що інверсія просторово однорідна, тобто N2 і N1 
не залежать від z, то інтенсивність хвилі експоненційно зростає 
I = I0е

kz, якщо k > 0. Аналізуючи вираз (7), одержимо умову інверсії 
населеностей N2 > (g2/g1)N1. Ця умова є необхідною, але не достат-
ньою для одержання лазерного ефекту. Припустимо, що активне 
середовище, e якому створена інверсія населеностей, розташоване 
між двома дзеркалами з коефіцієнтами відбиття R1 і R2, які разом 
складають резонатор лазера. Розглянемо резонатор цілком заповне-
ний активним середовищем.  

Нехай у точці А в будь-який момент часу інтенсивність ви-
промінювання, що поширюється від дзеркала R1 до дзеркала R2, 
дорівнює I0 (рис. 2). При поширенні в активному середовищі 
випромінювання підсилюється й поблизу поверхні дзеркала R2, 
його інтенсивність I = I0e

kl. Після відбиття від дзеркала R2 у на-
прямку дзеркала R1 поширюється випромінювання інтенсивнос-
ті I = R2I0e

kl. Знову випромінювання підсилюється і відбивається 
від дзеркала R1, і його інтенсивність у точці А після повного об-

ходу резонатора 
1 2

2
1 2 0

kl
R RI R R I e .  

Щоб пристрій працював як генератор, інтенсивність при по-
вному обході резонатора має зростати, тобто I0R1R2e

2kl I0 або 
е2kl  1/R1R2. Порогову умову генерації знаходимо з умови 

пор
1 2

1 1
ln

2
k

l R R
.        (8) 

Для одержання генерації необхідно, щоб коефіцієнт підсилення 
був більшим за коефіцієнт втрат (у даному випадку корисних втрат 
на випромінювання). У реальних лазерах існують втрати на розсі-
ювання та поглинання як в активному середовищі, так і на дзерка-
лах, втрати на торцях активного середовища, дифракційні втрати. 
Позначивши їх як в, запишемо 

пор в
1 2

1 1
ln

2
  k

l R R
.       (9) 

Умову для порогової інверсії можна знайти, підставивши ви-
раз для k  із формули (7): 
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У випадку гелій-неонового лазера оцінка для  = 632,8 нм дає 
величину порядку 10 см–3 Гц–1. У перерахунку на смугу частот 
108 Гц – це дасть такий результат: 109 см–3. 

 
2. Створення інверсії  

в гелій-неоновому лазері 
 
У Не–Nе-лазерах активним середовищем є суміш нейтраль-

них газів: Не і Nе. При цьому гелій використовується як буфер-
ний газ, наявність якого істотно спрощує створення інверсії на-
селеностей у неоні, а також стабілізує електричний розряд. 

На рис. 3 зображено схему нижніх енергетичних станів гелію 
та неону [1, 3]. Для гелію справедливий зв'язок Рассела–
Саундерса (L–S-зв'язок), тому будемо користуватися відповід-
ними для цього зв'язку позначеннями та термінологією. Елек-
тронна конфігурація основного стану гелію 1s2, терм основного 
стану записується як 11S0. Нас цікавлять збуджені стани, що від-
повідають переходу одного електрона на оболонку 2s, тобто 
збудженим станaм відповідає електронна конфігурація 1s12s1. У 
такій конфігурації залишок (кількість електронів на основному 
рівні) складається всього з одного електрона гелію: 1s1, отже, 
квантові числа залишку s1= 1/2, l1= 0. Це єдиний можливий набір 
квантових чисел залишку. Квантові числа збудженого електрона 
2s1 мають такі значення: n = 2s2 = 1/2, l2 = 0. Оскільки векторна 
модель для атома гелію описується L–S-зв'язком, то для збудже-
ного стану достатньо задати квантові числа S і L. У даному ви-
падку правила квантово-механічного додавання моментів дають 
дві можливі комбінації сумарних квантових чисел: 

S = 0, L = 0, J = 0, 

S = 1, L = 0, J = 1. 
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Рис. 3. Схема енергетичних переходів у атомах Не та  Nе 

 
Таким чином, конфігурації 1s12s1 відповідають два можливі 

стани атомів гелію, повне позначення яких таке: 21S0 (синглетний 
терм) і 23S1 (триплетний терм). 

Нижнім збудженим станам атома гелію 21S0 і 23S1 відповіда-
ють енергії 20,61 еВ і 19,82 еВ. На енергетичній діаграмі (рис. 3) 
терм 23S1 розташований нижче терма 21S0 відповідно до правила 
Хунда. Оптичні переходи з обох збуджених станів у основний 
заборонені в наближенні L–S-зв'язку. Наприклад, перехід 
21S0↔11S0 заборонений за правилом відбору для числа J, а пере-
хід 23S1↔11S0 заборонений як інтеркомбінаційний (змінюється 
мультиплетність). Тому стани 21S0, 2

3S1 повинні мати порівняно 
великі часи життя   (метастабільні стани). Вимірювання дають 
величину   порядку 10–3 с. 

Розглянемо нижні збуджені стани атома неону. Електронна 
конфігурація основного стану 1s22s22p6. Оскільки оболонка за-
мкнена, то терм основного стану атома неону буде 1S0. Розглянемо 
такі збуджені стани, за яких один із електронів переводиться на 



 115

високі s- чи p-оболонки, тобто стани з конфігураціями типу 2p5ns 
чи 2р5np. (Оболонки 1s2 і 2s2  для скорочення запису опущені.) 
Атомний залишок в обох випадках має електронну конфігурацію 
р5. Тому квантові числа залишку можуть набувати значень s = 1/2, 
l = 1. Для станів з електронними конфігураціями 2ns, np – квантові 
числа збудженого електрона будуть s = 1/2, l = 0 та s = 1/2, l = 1, 
відповідно. Для відносно важких атомів неону векторній моделі 
краще відповідає проміжний J–L-зв'язок, однак кількість термів 
для електронної конфігурації p5ns і p5np можна одержати, якщо 
застосувати модель L–S-зв'язку, оскільки кількість термів не зале-
жить від типу зв'язку (повну систематику термів неону для L–S-, J–
J-, J–L-зв'язків наведено в [3]. Для конфігурації 2р53s1 спостеріга-
ються чотири збуджені терми, для 2p53p1 – десять. 

На рис. 3 показано схему розташування енергетичних рівнів 
атома неону. Стани, що належать одній конфігурації, об'єднані з 
виділенням номера робочого підрівня. Як видно з діаграми, ме-
тастабільні рівні 1S0 і 

3S1 гелію енергетично близькі до рівнів 
атома неону, що відповідають електронним конфігураціям 
2р55s1 і 2р54 s1. При зіткненні атомів гелію, що перебувають у 
метастабільних станах 23S1, 2

1S0 з атомами неону, що перебува-
ють у основному стані, можлива передача енергії збудження 
атома неону. При цьому, оскільки ймовірність обміну енергією 
збудження між атомами тим більше, чим ближче розташовані 
їхні рівні, атом неону перейде на один із підрівнів 2р54s1 чи 
2р55s1, а атом гелію повернеться в основний стан. Процес резо-
нансної передачі енергії від збудженого атома гелію до атома 
неону відбувається за схемою:  

Не (1s1 2s1)1S0 + Nе(2s2 2р6) → Не(1s2)1S0+ Nе(2s2 2р5 5s1), 
Не (Is1 2s1)3S1 + Ne(2s2 2p6) → Не(1s2)1S0 + Ne(2s2 2р5 4s1). 
Отже, рівні 2р54s1 та 2р55s1 неону заселяються не тільки за 

рахунок електронних ударів, а переважно за рахунок зіткнень 
атомів неону зі збудженими атомами гелію. 

Кількість зіткнень, під час яких відбувається процес резонан-
сної передачі енергії, пропорційна концентрації частинок, що 
зіштовхуються у вихідних станах, тобто швидкість заселення 
верхніх лазерних рівнів неону пропорційна концентрації атомів 
неону в основному стані та населеності метастабільних станів 
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21S0 та 2
3S1 атомів гелію. Довготривалість життя атомів гелію в 

цих станах обумовлює високу їх заселеність і врешті досить ви-
соку швидкість заселення верхніх лазерних рівнів неону 
2s22p55s1 та 2s22p54s1. Нижні робочі лазерні рівні неону конфігу-
рації 2s22p54p1 (3р1) мають досить велику ймовірність радіацій-
ного переходу на більш низькі 2s22p53s1 рівні, а отже, малий час 
життя. Усе це забезпечує створення інверсної заселеності 
N2 > N1g2/g1 між парами рівнів (2р55s1) і (2р54p1),(2р55s1) та 
(2p53p1), (2p54s1) і (2р53р1). Довжини хвиль випромінювання на 
цих переходах відповідають спектральним діапазонам 2800–
4000 нм, 590–730 нм, 1100–1500 нм. Насамперед генерація роз-
вивається на інтенсивних лініях 3390 нм, 1150 нм, 632,8 нм. До-
речно вказати на взаємний вплив процесів генерації на різних 
довжинах хвиль за наявності спільних рівнів. Лазерні переходи 
за участю спільних рівнів називають зв'язаними. Для гелій-
неонового лазера лазерні лінії 3390 нм і 630 нм пов'язані спіль-
ним верхнім рівнем (2р55s1), а рівень стану (2р5Зр1) є загальним 
нижнім рівнем для переходів λ = 1150 нм  і  λ = 630 нм (рис. 3).  

Оскільки коефіцієнти підсилення середовища залежать від різ-
ниці заселеності робочих рівнів, то для зв'язаних переходів бу-
дуть зв'язані й їх коефіцієнти підсилення. Розрахунки свідчать, 
що коефіцієнт підсилення на λ = 630 нм найменший. За довжини 
трубки 1 м підсилення за один прохід в активному середовищі не 
перевищує 8 %, тому для лазера на цій лінії використовують висо-
ковідбиваючі діелектричні дзеркала і брюстерівські вікна високої 
якості. Підсилення ІЧ-лінії 1150 нм становить 10–12 % на 1 м. Най-
більше підсилення спостерігається для лінії 3390 нм (до 1000 %), 
яке зумовлене сприятливим відношенням часів життя рівнів, між 
якими відбувається перехід, а також великою довжиною хвилі. За 
рахунок множника ν3 у співвідношенні між коефіцієнтами Ейнш-
тейна для спонтанного та вимушеного випромінювань (3) поріг 
генерації для лінії 3390 нм у 150 разів менше, ніж для λ = 630 нм. 
Генерація на цьому переході збуджується навіть у резонаторі з ме-
талевими дзеркальними покриттями. Вона може виникнути й у 
режимі надвипромінювання (лазер з довгою трубкою без дзеркал). 
Лінії 3390 нм і 630 нм є конкуруючими. Генерація на лінії 3390 нм 
спустошує верхній для 630 нм рівень і зменшує потужність її гене-
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рації. Щоб уникнути генерації на 3390 нм, між трубкою та вихід-
ним дзеркалом резонатора розміщено комірку з метаном чи пропа-
ном, що мають потужні смуги поглинання на 3390 нм. Генерації 
λ = 3390 нм перешкоджають також скляні вікна Брюстера та неод-
норідне магнітне поле. 

Поява генерації на довжині хвилі 3390 нм призводить до знач-
ного збільшення спонтанного випромінювання на довжинах хвиль 
3418 нм, 3370 нм (майже у два рази). Генерація на 630 нм призво-
дить до зміни інтенсивностей наступних ліній спонтанного випро-
мінювання: 609,6; 635,2; 629,4; 611,8; 604,6; 593,9; 543,3 нм. 

 
3. Конструкція гелій-неонового лазера 

 
Не–Nе-лазер є класичним прикладом газового лазера на ней-

тральних атомах, тобто лазера, у якому центрами, що беруть 
участь у вимушеному випроміненні, є нейтральні атоми неону. 
На сьогодні технологія виготовлення цих лазерів досить добре 
відпрацьована.  

 

Суміш He-Ne 

R1  R2
До джерела постійної високої напруги 

W 


E  

 
Рис. 4. Конструкція випромінювача гелій-неонового лазера 

(R1, R2 – дзеркала, W – вікно під кутом Брюстера) 
 

Основу лазера становить (рис. 4) газорозрядна трубка, напов-
нена сумішшю гелію та неону. Трубка має анод і катод. У сучас-
них лазерах використовують як розжарювальні катоди, так і 
більш перспективні холодні. Для одержання електричного роз-
ряду застосовують джерела постійного струму з робочою напру-
гою 1–5 кВ (залежно від довжини активного елемента) за робо-
чого струму порядку 5–50 мА. У Не–Nе-лазері використовується 
низькострумовий тліючий розряд. Це обумовлює помірний теп-
ловий режим роботи активного елемента і блока живлення, що 
дозволяє використовувати природне повітряне охолодження ак-
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тивних елементів. Використовуючи спеціальні матеріали для 
електродів, спеціальні пристрої (гетери) у газорозрядній трубці 
для поглинання домішок у робочій суміші, що з'являються в 
процесі експлуатації активного елемента, можна довести ресурс 
роботи Не–Nе-лазерів до 20 000 год. 

Розрядна трубка обмежена з торців плоскопаралельними пла-
стинами, закріпленими під кутом Брюстера, що дозволяє змен-
шити френелівські втрати, одержати лінійну поляризацію випро-
мінювання лазера. Дзеркала резонатора зазвичай розташовують 
поза розрядною трубкою. Для виключення взаємного перемі-
щення дзеркал і активного елемента, а також для настроювання 
дзеркал резонатора, використовується спеціальна арматура, ос-
новою якої служать стрижні (інвар-сплав, що має малий темпе-
ратурний коефіцієнт лінійного розширення). Здебільшого в Не–
Nе-лазерах використовується напівконфокальний резонатор, 
який складається з плоского і сферичного дзеркал, причому фо-
кус сферичного дзеркала збігається з площиною плоского. Та-
кий резонатор дозволяє одержати випромінювання, що має до-
сить мале кутове розходження (близько кількох кутових хвилин) 
і водночас він менш чутливий до роз'юстування порівняно з ре-
зонатором, утвореним двома плоскими дзеркалами. У Не–Nе-
лазера використовуються діелектричні дзеркала, що мають сут-
тєві переваги порівняно з металевими дзеркалами. Конструкти-
вно діелектричне дзеркало являє собою кварцову чи скляну під-
кладинку, на яку наносяться багатошарові діелектричні покрит-
тя з речовин, що сильно відрізняються показниками заломлення. 
Оптична товщина кожного шару λ/4. Діелектричні дзеркала 
працюють за принципом багатопроменевої інтерференції. Вони 
є селективними, причому ширина спектральної області макси-
мального відбиття зазвичай становить 0,1 λроб. Втрати на розсі-
ювання та поглинання 0,2–0,3 %, що значно менше, ніж у мета-
левих дзеркал. Коефіцієнт відбиття R залежить від кількості ша-
рів і за N = 17–19, діелектричні дзеркала мають R  99 %. Для 
металевих дзеркал такі високі коефіцієнти відбиття одержати 
практично неможливо, окрім того, ці дзеркала є неселективни-
ми. В усіх лазерах дзеркала кріпляться у спеціальних обоймах. 
У корпусах обойми є спеціальні гвинти для юстування дзеркал. 



 119

Для лазерів типу ЛГ-126 конструктивно передбачено зміну дзе-
ркала з R(і) ≈ 1, що дозволяє одержати генерацію на 
λ1 = 630 нм, λ2 = 1150 нм, λ3 = 3390 нм. Розглянемо детальніше 
зв'язок конструктивних параметрів, характеристик розряду і 
складу компонентів суміші з генераційними властивостями ак-
тивного середовища Не–Ne-лазера. 

Використання як активного середовища суміші газів, а не чис-
того неону, не випадкове. Це пояснюється тим, що в чистому не-
оні в умовах тліючого стаціонарного розряду важко утворити ін-
версію населеностей через специфіку процесів обміну енергією в 
розряді. Обумовлено це тим, що серед нижніх, збуджених рівнів 
неону (група 2p53s1) є метастабільні рівні, що добре заселяються в 
розряді. Це призводить до виникнення переходів із цих рівнів на 
вищі, унаслідок чого заселяється нижній робочий рівень, що бере 
участь у лазерній генерації. Утворення інверсії між рівнями, що 
забезпечує лазерні переходи на довжинах хвиль λ1 = 630 нм і 
λ2 = 1150 нм, стає неможливим. Попередити зрив генерації на цих 
довжинах хвиль можна шляхом збільшення населеності рівнів 
неону 4, 5, а також зниженням населеності рівнів 1, 2. Ефектив-
ним способом збільшення населеності рівнів 4, 5 є застосування 
суміші гелію та неону. Роль гелію з'ясовано в попередньому роз-
ділі. Ефективна дезактивація нижніх рівнів неону спостерігається 
тільки при взаємодії атомів неону зі стінками газорозрядної труб-
ки. У зв'язку з цим коефіцієнт підсилення Не–Nе-лазера обернено 
пропорційний діаметру газорозрядної трубки. 

Величина інверсної населеності рівнів у лазері залежить від 
багатьох факторів: співвідношення концентрацій компонентів 
суміші, тиску суміші газів, діаметра розрядної трубки, струму 
розряду. Експериментально встановлено, що вихідна потужність 
випромінювання лазера залежить від таких параметрів: 

1) струму розряду. Збільшення струму розряду призводить 
до підвищення концентрації електронів у плазмі розряду, а отже, 
до інтенсифікації заселення рівнів, у т. ч. і робочих, тобто до збі-
льшення потужності генерації. При подальшому збільшенні 
струму розряду починає відбуватися зазначене вище ступінчасте 
збудження нижніх робочих рівнів неону, що призводить до зме-
ншення вихідної потужності, і навіть до зриву генерації; 
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2) загального тиску суміші. Збільшення тиску призводить до 
зростання потужності генерації внаслідок збільшення концент-
рації атомів гелію і неону. Надалі істотним виявляється знижен-
ня електронної температури плазми, що призводить до падіння 
вихідної потужності генерації, і навіть до її зриву; 

3) співвідношення концентрацій компонентів суміші. Оскі-
льки передача збудження при зіткненні атомів відбувається не 
тільки від гелію до неону, але й навпаки, то для створення інве-
рсії необхідно, щоб збуджених атомів гелію було більше, ніж 
атомів неону. Тому концентрація гелію в суміші має бути біль-
ша, ніж неону. Надмірне перевищення вмісту гелію, однак, при-
зводить до підвищення загального тиску, а отже, зменшення по-
тужності (див. п. 2). Оптимальне співвідношення тисків гелію і 
неону лежить у діапазоні від 5:1 до 15:1; 

4) діаметра розрядної трубки. Збільшення діаметра веде до збі-
льшення об'єму активного середовища, отже, до зростання потуж-
ності. Однак зі зростанням діаметра спадає ймовірність дезактива-
ції нижнього робочого рівня неону при зіткненнях зі стінкою, що 
призводить до зменшення інверсії. Оптимальний діаметр залежить 
від довжини трубки і для довжини 1 м становить 7–9 мм. 

Важлива роль належить оптичному резонатору, що формує час-
тотний спектр і діаграму спрямованості лазерного випромінювання 
[3]. Висока спрямованість лазерного випромінювання обумовлена 
тим, що найбільшу кількість проходів у активному середовищі, а 
отже, і максимальне підсилення, мають моди, що поширюються 
вздовж оптичної осі. Лазерне випромінювання характеризується 
високим ступенем монохроматичності. Під час багатомодової ге-
нерації лазера монохроматичність випромінювання залежить від 
кількості одночасно генеруючих мод. Ширина смуги випроміню-
вання неону в Не–Nе-лазері становить близько 1600 Мгц (перева-
жно через допплерівське розширення). Відстань між найближчими 
аксіальними модами резонатора ∆ = c/2L за довжини резонатора 
L = 1 м дорівнює 150 Мгц. Звідки кількість генеруючих мод буде 
порядку 10 при максимальній добротності резонатора. Якщо лазер 
генерує в одночастотному режимі, то спектральна ширина лазерної 
лінії, може бути значно менше природної ширини лінії люмінесце-
нції неону [2, 3]. Зазвичай випромінювання Не–Nе-лазера поляри-
зоване за рахунок брюстерівських вікон. 
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Відомо, що в неупорядкованих середовищах коефіцієнт підси-
лення не залежить від поляризації. Одержати лінійне поляризоване 
випромінювання в газових лазерах можна, якщо в резонатор ввести 
елемент, у якому втрати залежатимуть від поляризації. Таким еле-
ментом є вікна газорозрядної трубки, якщо вони встановлені під ку-
том Брюстера. При цьому втрати для випромінювання з напрямком 
вектора Е┴, перпендикулярним до площини падіння, більші, ніж для 
випромінювання з орієнтацією вектора Е||, паралельного до площини 
падіння. Оскільки коефіцієнт підсилення для  = 630 нм малий, то у 
генерації спостерігається тільки Е|| компонент. 

 
 

Опис експериментальної установки 
 

Робота виконується на двох робочих місцях. На першому ро-
зташований лазер "ЛГ-35", вимірювач потужності "ИМО-2Н". 
На цій установці виконується юстування лазера двома метода-
ми, вимірювання потужності лазерного випромінювання залеж-
но від розрядного струму. У корпусі лазера є вікно, крізь яке 
можна спостерігати спектр спонтанного випромінювання суміші 
гелію та неону за допомогою монохроматора "УМ-2". 

На другому робочому місці розташовані співосно два лазери: 
ЛГ-126 (І) і лазер ЛГ-126 (ІІ, без дзеркал), вимірювач потужнос-
ті "ИМО-2Н". На цій установці вимірюють коефіцієнти підси-
лення на довжинах хвиль λ = 630 нм і λ3 = 3390 нм для лазерної 
трубки ЛГ-126.  

Перед тим, як почати виконувати завдання, необхідно позна-
йомитися з інструкцією з техніки безпеки при роботі з лазерами, 
що є в лабораторії. Вимірювання та юстування лазера робити 
тільки в присутності викладача. 

 
 

Завдання та методика вимірювань 
 

1. Ознайомитись із конструкцією Не–Nе-лазера. 
2. Опанувати методику юстування оптичного резонатора Не–

Nе-лазера різними методами. 
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Під юстуванням резонатора варто розуміти точне виставлен-
ня дзеркал, лазерного активного елемента та інших оптичних 
елементів усередині резонатора. У загальному випадку оптич-
ний резонатор вважається від'юстованим, якщо виконані такі 
умови: 1) центри дзеркал і їх центри кривизни розташовані на 
одній лінії – осі резонатора; 2) вісь активного елемента і вісь 
резонатора збігаються. 

Від точності юстування оптичних елементів лазера значною 
мірою залежать параметри генерації: модова структура і кутова 
індикатриса випромінювання в дальній зоні, поріг генерації. Ос-
новною характеристикою резонатора, як і будь-якої резонансної 
системи, є добротність, що представляє собою величину, пропо-
рційну відношенню загальної енергії системи до енергії, яка 
втрачається нею за одиницю часу, тобто Р.  

При відхиленні дзеркал від основного положення спостеріга-
ється роз'юстування резонатора, що призводить до збільшення 
втрат, а отже, до зниження добротності резонатора. У зв'язку з 
цим, для одержання генерації необхідно встановити дзеркала 
таким чином, щоб за заданих параметрів дзеркал і резонатора 
добротність була максимальною. 

Можна розрахувати для різних типів резонаторів граничні 
кути роз'юстування. Наприклад, для конфокального резонатора 
за довжини резонатора 1 м і діаметра дзеркал 2 см граничний 
кут роз'юстування становить приблизно 0,5°, а для резонатора з 
такими самими параметрами, але утвореного плоскими дзерка-
лами, припустимі кути раз'юстування не перевищують кількох 
кутових секунд. 

Юстування газового лазера з напівконфокальним резонато-
ром складається з таких операцій. Якщо активний елемент лазе-
ра замінюється на новий, то необхідно встановити його в арма-
турі без перекосів і вигинів. Активні елементи малої довжини 
(20–40 см) кріпляться у двох місцях, що є достатнім для запобі-
гання їх деформації. У лазерах типу ЛГ-126, ЛГ-З5, ЛГ-75, ЛГ-
38 та ін. довжина активного елемента більша або дорівнює 1 м, 
тому газорозрядна трубка кріпиться в кількох місцях. Правиль-
ну установку активного елемента лазера можна здійснити за до-
помогою іншого лазера, який призначений для юстування. Для 
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цього промінь лазера спрямовують уздовж осі активного елеме-
нта. Якщо промінь проходить крізь активний елемент без пере-
кручування, то в грубому наближенні можна вважати установку 
завершеною (точна установка здійснюється в режимі генерації 
лазера за максимумом потужності випромінювання). Якщо до-
поміжний лазер відсутній, активний елемент юстують, спостері-
гаючи крізь нього яке-небудь джерело світла, наприклад, лампу 
розжарювання. З досвідом ця операція юстування здійснюється 
досить швидко й просто. Наступний етап юстування полягає у 
сполученні осей дзеркал з віссю активного елемента та установ-
ці між дзеркалами визначеної відстані (юстування резонатора). 

Юстування резонатора за допомогою газового 
лазера. Юстування резонатора за наявності допоміжного лазера 
з малим кутовим розходженням променя є досить зручним. Про-
мінь допоміжного лазера після проходження крізь діафрагму діа-
метром 0,6–0,5 мм спрямовується вздовж осі активного елемента 
(вихідне плоске дзеркало зняте) і відбивається від сферичного 
дзеркала (вершина сферичного дзеркала має бути на осі активно-
го елемента). Центр відбитого променя за допомогою гвинтів, 
призначених для юстування, суміщається з діафрагмою. На цьому 
операцію юстування сферичного дзеркала закінчено. Після цього 
можна встановити плоске дзеркало. Відбитий від цього дзеркала 
промінь також суміщається з падаючим. Якщо дзеркала обрані 
правильно, поверхні торців активного елемента не вкриті пилом, 
правильно обраний розрядний струм (номінальна сила струму 
встановлюється відповідно до опису лазера) та активний елемент 
у робочому стані (при тривалій експлуатації лазера можлива змі-
на складу газової суміші, що може істотно погіршити генераційні 
характеристики активного елемента), то лазер має генерувати в 
момент суміщення відбитого променя з падаючим. В окремих 
випадках генерація може мати нестійкий характер. Для з'ясування 
її причин необхідно перекрити юстувальний промінь. Зазвичай це 
дозволяє покращити стабільність генерації. 

Даний метод юстування призначений для лазера ЛГ-126 (ІІ). 
Як допоміжний використовують від'юстований лазер ЛГ-126 (І). 
Два лазери розташовують співосно на оптичній лаві, причому 
для одного із лазерів забезпечують його горизонтальне та верти-



 124 

кальне переміщення. Активний елемент у лазері ЛГ-126 (ІІ) 
встановлений і студентам пропонується перевірити правиль-
ність його установки. Знімне плоске діелектричне дзеркало і ді-
афрагма кріпляться на рейтерах, що легко переміщуються по 
оптичній лаві. Плоске дзеркало розташоване в обоймі з юстува-
льними гвинтами, що дозволяють змінювати нахил дзеркала. 
Торцеве сферичне дзеркало розташовано в корпусі лазера і його 
можна юстувати за допомогою спеціальної насадки. 

Юстування за допомогою діоптрійної трубки. 
Для малопотужних Не–Ne-лазерів з напівконфокальними резо-
наторами цей метод застосовується найчастіше. Опишемо послі-
довність операцій на прикладі лазера ЛГ-35, для якого всі гвинти 
розміщені зовні корпуса й легко регулюються. 

Використовуючи світлофільтр, що пропускає світло в області 
660–690 нм і помітно послаблює випромінювання на довжині хвилі 
630 нм, спостерігаємо з боку переднього дзеркала (дзеркало при 
цьому зняте) зображення заднього торця, сформаваного у сфери-
чному дзеркалі. За допомогою гвинтів домагаємось, щоб це зо-
браження було близьким до кола. Після цього встановлюємо ви-
хідне дзеркало, яке можна розглядати як еталон Фабрі–Перо, 
утворений поверхнею, що відбиває, і поверхнею без покриття. 
При освітленні дзеркала розрядом активного елемента крізь світ-
лофільтр можна спостерігати інтерференційну картину у вигляді 
концентричних кіл, щільність яких зростає до країв, тобто одер-
жуємо типову картину, що спостерігається за допомогою еталона 
Фабрі–Перо. У більшості випадків контрастність такої картини 
низька, і це ускладнює її виявлення. При спостереженні інтерфе-
ренційної картини око чи діоптрійна трубка мають бути акомодо-
вані на нескінченність. Якщо око акомодовано на передній торець 
трубки, то інтерференція не спостерігається. Після того, як інтер-
ференційна картина виявлена візуально, суміщають центр карти-
ни з переднім торцем лазерної трубки. З наближенням центра ін-
терференційної картини до осі активного елемента, зображення 
торців у сферичному дзеркалі стає все яскравіше, а при їхньому 
збігу починається генерація. (Дивитися в зорову трубу в момент 
генерації немає необхідності; зазвичай заключний етап завершу-
ють без спостереження, повільно підкручуючи гвинти, що дозво-
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ляють сполучити центр картини і трубки). Якщо генерація відсу-
тня, то необхідно більш точно встановити сферичне дзеркало. 
Для цього після установки плоского дзеркала повільно обертають 
гвинти сферичного дзеркала і домагаються збільшення яскравості 
плями, що представляє собою зображення торця трубки. Окрім 
того, форма плями має бути близькою до кола. За виконання за-
значених вище умов незначні повороти дзеркал біля положення, 
яке характеризується високою яскравістю плями на торцевому 
дзеркалі і від'юстованим дзеркалом, дозволяють одержати гене-
рацію. Остаточне юстування здійснюють за максимумом потуж-
ності випромінювання (можна за допомогою фотодіода). 

Якщо генерація відсутня, пляма слабка, нестійка або має витя-
гнуту форму, необхідно: а) збільшити потужність накачування; 
б) протерти брюстеровські вікна розрядної трубки ватним тампо-
ном, змоченим у спирті, потім протерти сухим тампоном і змахну-
ти ворс білячим пензликом. 

Юстування Не–Nе-лазера за допомогою діафраг-
ми. Вищеописані методи юстування вимагають високої квалі-
фікації або наявності допоміжного лазера. Запропонований 
нижче метод юстування простий і не вимагає складних при-
строїв і пристосувань. Для юстування використовується екран 
з отвором діаметра 0,5–1 мм, який розміщуються з боку дзер-
кала, що юстується Д (рис. 5). Із боку дзеркала екран білий з 
темним хрестом, причому перетин ліній, що утворюють хрест, 
збігається з отвором в екрані. З боку спостерігача екран тем-
ний. Екран установлюють так, щоб діафрагма була на осі акти-
вного елемента. Потім екран освітлюють і крізь діафрагму спо-
стерігають зображення хреста у дзеркалі. За допомогою гвин-
тів центр відбитого хреста має збігатись з діафрагмою. Юсту-
вання починають з боку заднього дзеркала Д1. При юстуванні 
плоского дзеркала варто визначити напрямок руху хреста й 
закінчувати юстування без спостереження зображення хреста 
крізь отвір, що дозволить уникнути потрапляння випроміню-
вання в око настроювача. Цей метод юстування використову-
ється на малопотужному лазері ЛГ-35. На виході діафрагми 
обов'язково має бути поляризаційний світлофільтр ПФ, що за-
побігає потраплянню лазерного променя в око.  
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R2 R1 

Активний елемент Е ПФ 
 

Рис. 5. Схема юстування лазера R1 – R2  
за допомогою екрана Ез отвором:  

ПФ – поляризаційний фільтр 

 
 

Завдання 
 
1. Вивчити залежність потужності генерації Не–Ne-лазера від 

сили розрядного струму. Завдання виконується на від'юстованому 
лазері ЛГ-35. Як приймач енергії використовується фотодіод 
(ФД) і вимірювач потужності лазерного випромінювання "ИМО-
2Н". Від'юстувати вихідне дзеркало резонатора на максимум по-
тужності генерації, що може бути оцінено за фотострумом. До-
слідити залежність сигналу фотодіода від сили розрядного стру-
му. Після ознайомлення з роботою "ИМО-2Н" дослідити аналогі-
чні залежності з використанням "ИМО-2Н". Побудувати графіки 
залежностей Р = f (I). Пояснити отримані залежності. 

2. Виміряти коефіцієнт підсилення лазерної трубки ЛГ-126 
на довжинах хвиль λ = 632,8 нм; λ = 3390 нм. Два лазери ЛГ-126 
виставляються співвісно на оптичній лаві. Для лазера ЛГ-126 
необхідно зняти дзеркала. Ввімкнути лазер ЛГ-126 (I). Вистави-
ти модулятор і фотоприймач за схемою (рис. 6). 

 

Трубка ЛГ-126 (II) ЛГ-126 (I) 

ФД Осцилограф
Модулятор 

Рис. 6. Схема для дослідження коефіцієнта підсилення 
лазерної трубки: ФД – фотодіод 
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Потужність лазера реєструється фотодіодом і спостерігається 
на екрані осцилографа або за допомогою "ИМО-2Н". Якщо до-
вжина хвилі випромінювання λ = 630 нм, як приймач викорис-
товується кремнієвий фотодіод, а для випромінювання 
λ = 3390 нм – "ИМО-2Н" або фоторезистор типу "ФОГ-22-ЗА1", 
охолоджуваний рідким азотом. В останньому випадку сигнал на 
осцилограф подається з підсилювача. 

3. Виміряти потужність оптичног сигналу, що пройшов крізь 
трубку ЛГ-126 на довжинах хвиль 630 нм і 3390 нм, під час ро-
зряду і без розряду в ній. Обчислити коефіцієнти підсилення 
для двох довжин хвиль за формулою    01 / ln /k l I I , де l – 

довжина трубки; I0 – інтенсивність  оптичного сигналу при роз-
ряді, I – інтенсивність сигналу без розряду. Для виключення 
впливу сигналу на λ = 3390 нм під час вимірювання коефіцієнта 
підсилення на λ = 630 нм необхідно на шляху пучка поставити 
скляну пластинку, що поглинає сигнал на λ = 3390  нм. 

 
 
Контрольні запитання та завдання 

 
1. Пояснити фізичний зміст коефіцієнтів Ейнштейна. 
2. Які загальні фізичні принципи роботи лазерів? 
3. Яке середовище вважають активним у He-Ne-

лазерах? 
4. Яка роль оптичного резонатора? Які методи його 

юстування вам відомі? 
5. Який принцип накачки в He-Ne-лазерах? 
6. Чим обумовлена висока часова та просторова 

когерентність лазерного випромінювання? 
7. Чому лазерне випромінювання поляризоване? 

Як направлений вектор E


 світлової хвилі відносно 
вікна трубки, встановленого під кутом Брюстера? 

8. На яких довжинах хвиль виникає генерація в 
He-Ne-лазерах? 

9. Що таке коефіцієнт підсилення? Чому спектра-
льні лінії генерації He-Ne-лазера 1 = 632,8 нм, 
2 = 1150 нм і 3 = 3390 нм мають різну потужність? 

10. Чи може He-Ne-лазер працювати одночасно на 
всіх лініях генерації? 
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11. Який принцип відокремлення спектральних лі-
ній генерації лазера? 

12. Як впливає розмір газорозрядної трубки (d, l) на 
потужність генерації лазера? 

13. Чому в суміші He-Ne He значно більше, ніж Ne? 
14. Що таке зв'язані переходи та яку роль вони віді-

грають у He-Ne-лазерах? 
15. Дати визначення коефіцієнта підсилення. Як його 

виміряти експериментально? Чому коефіцієнт підси-
лення активного середовища лазера рекомендується 
вимірювати за малих потужностей випромінювання? 

16. Чому значне збільшення розрядного струму при-
зводить до зменшення потужності лазера? 

17. Чому для накачки He-Ne-лазера не використову-
ється оптичне збудження? 

18. Який тип зв'язку (L–S чи J–J`) використовується 
для систематики термів атомів He та Ne? Який осно-
вний стан атомів He та Ne? 

19. Побудувати і пояснити схему енергетичних пе-
реходів He та Ne. 

20. За яким принципом працює вимірювач потуж-
ності лазерного випромінювання ИМО-2Н? 
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РОБОТА 10 
Визначення g-фактора  
методом електронного  
спінового резонансу 

 
 
 

Мета роботи: ознайомитися з основами методу електро-
нного спінового резонансу, визначити g-фактор електрона. 

Спектри електронного спінового резонансу (ЕСР) спостері-
гаються в речовинах, які перебувають у різних агрегатних ста-
нах. Необхідною умовою є наявність у складі речовини атомів 
(іонів) елементів з неспареними електронами. До таких елемен-
тів належать: атоми з непарною кількістю електронів (N, H), іо-
ни з частково заповненими електронними оболонками (Fe, Co, 
Pd, Pt, Nd), радикали (OH, CH), молекули з непарною кількістю 
електронів (NO), електронно-діркові центри в напівпровідниках 
тощо. За допомогою ЕСР-спектроскопії визначають локальну 
симетрію ЕСР активних центрів, їх валентний стан, концентра-
цію точкових дефектів у кристалічній ґратці, розрізнюють при-
родні та штучні, коштовні та напівкоштовні камені тощо. 
 
 

Основні теоретичні відомості 
 

Базові принципи магнітних магнітних резонансних методів 
легко зрозуміти, якщо попередньо ознайомитись з основними 
положеннями про магнітні властивості атомів та їх взаємодію із 
зовнішнім магнітним полем. 
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1. Магнітні властивості атомів 
 

Магнетизм атома зумовлений трьома причинами: 
1) орбітальним рухом електронів, що мають заряд; 2) наявністю 
в електрона власного механічного моменту Рs; 3) наявністю в 
більшості ядер спінового моменту. Відомо [1, 2], що механічний 
момент орбітального руху електрона дорівнює 

 1
2l
h

P l l 


, 

де l – орбітальне квантове число електрона. Рух кожного елек-
трона навколо ядра являє собою аналог кругового струму, що 
створює орбітальний магнітний момент  

02l l
e

P
m

  ,        (1) 

де е – заряд електрона; m0 – маса електрона. 
Відношення магнітного моменту електрона до орбітального 

механічного моменту називається гіромагнітним відношенням: 

02
l

l
l

e

P m


   .         (2) 

Якщо атом має кілька валентних електронів, то орбітальний маг-
нітний момент всієї електронної оболонки (у наближенні L–S-
зв'язку) дорівнює векторній сумі орбітальних магнітних момен-
тів електронів: 

 1 2 3 1 2 3
... ...L l l l l l l l l LP P P P             

      
, 

де 
1 2 3L l l lP P P P  

   
 – сумарний орбітальний механічний момент 

атома (без урахування ядра) 

 1
2L
h

P L L 



,       (3) 

де L – орбітальне квантове число атома. Підставивши значення Рl 
у формулу (1), одержимо значення орбітального магнітного мо-
менту електрона:  

   Á
0

1 1
2l

e
l l l l

m
     
  , 
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де  Б 0/ 2  e m  – магнетон Бора. У системі одиниць СІ: 

Б  = 9,2710–24 ДжТл–1. 
Відомо, що електрон має власний механічний момент 

 1
2s
h

P s s 



, 

де 
1

2
s  – спінове квантове число електрона. У випадку кількох 

валентних електронів вводять сумарний спіновий механічний 

момент 
1 2 3s s s sP P P P  

   
: 

 1
2s
h

P S S 



,        (4) 

де S – спінове квантове число атома. Власному механічному 
моменту електрона відповідає спіновий магнітний момент 

0
s s

e
P

m
  


. 

Гіромагнітне відношення /s sP  для спінових моментів у два 
рази більше, ніж для орбітальних. У випадку кількох валентних 
електронів результуючий спіновий магнітний момент дорівнює 
векторній сумі (у наближенні L–S-зв'язку) 

J li si s L
i i

P P P P P    
    

. 

Якщо врахувати спін-орбітальний зв'язок, то результуючий 
магнітний момент електронної оболонки атома дорівнює вектор-
ній сумі орбітального магнітного та спінового магнітного моме-
нтів електронів:  

 2L s l L SP P       
   

. 

Векторна сума L S JP P P 
  

 називається повним механічним мо-
ментом. Його абсолютна величина  

 1JP J J 


 ,         (5) 

де J – внутрішнє квантове число атома, 
, 1 ,...,.J L S L S L S     . 
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На рис. 1 наведено схему векторного додавання механічних і 
магнітних моментів електронів. Масштаб обраний так, що довжина 

вектора LP


 дорівнює довжині вектора L


. Магнітні моменти L


 і 

S


 орієнтовані антипаралельно відповідним механічним моментам 

LP


 і SP


, тому що заряд електрона негативний. Унаслідок аномаль-

ного гіромагнітного відношення коефіцієнт перерахунку SP


 в 

S


 у два рази більший за LP


 в L


. Тому сумарний магнітний 

момент утворює з вектором JP


 кут, відмінний від 180°. 
 

JP

LP

SP

S

J  

L

 L S  
Рис. 1. Схема векторного додавання механічних 

і магнітних моментів атома 
 

Розглянемо проекції вектора J


 на паралельні та перпенди-

кулярні вектору JP


 напрямки. У результаті прецесії магнітного 

моменту J


 навколо JP


 середнє значення перпендикулярної 

проекції J  дорівнюватиме нулю, а значення паралельної про-

екції J  відповідно до розрахунку [2]:  

   
 

cos , cos , ,

1 ,

J L L J S S J

J Á

P P

g J J
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де 

     
 

1 1 1
1

2 1

J J S S L L
g

J J

    
 


      (6) 

і називається фактором спектроскопічного розщеплення атома 
– фактором Ланде.  

Проекцію J  називають ефективним магнітним моментом 

атома (чи магнітним моментом електронної оболонки). За зна-
ченням фактора Ланде можна дійти висновку про характер маг-
нетизму атома. Якщо спіновий магнітний момент дорівнює ну-
лю (напр., для синглетних станів атома 1S0, 

1P1, 
1D2 тощо), то 

g = 1. У цьому випадку магнітні властивості атома визначаються 
орбітальним магнітним моментом електронів. Якщо магнетизм 
атома суто спінового походження, то фактор Ланде дорівнює 2 
(напр., L = 0, S = J = 1/2). Для одержання точного значення маг-
нітного моменту атома необхідно до суми L S  

 
 додати маг-

нітний момент ядра I


, модуль якого  

,
2I I I

P

e
g P

m
           (7) 

де gI – фактор Ланде ядра (набуває різних значень для різних 

ядер); mp – маса протона; ( 1)IP I I   – спіновий механічний 

момент; I – спінове квантове число ядра. Величина eh/4πmp на-
зивається ядерним магнетоном Бора. Чисельне значення ядер-
ного магнетона значно менше магнетона Бора через масу прото-
на, тому магнітний момент ядер у першому наближенні можна 
не враховувати. Однак цілком ігнорувати його не можна, оскі-
льки ядерний магнетизм є причиною надтонкого розщеплення 
спектральних ліній і зумовлює ядерний магнітний резонанс. 
 

2. Атом у зовнішньому магнітному полі 
 

Енергія взаємодії атома, що має магнітний момент J


, із зо-
внішнім слабким магнітним полем напруженістю H визначаєть-
ся виразом, відомим із класичної електродинаміки: 

JE H  


. 
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Відповідно до вищенаведених формул 

     Бcos , 1 cos ,       
  

J J JE H H g J J H H . 

Унаслідок просторового квантування проекції механічного 
моменту можна записати  

 
 

cos ,
1

J J
J

J

m m
H

P J J
  



 
,   Б   JE gHm , 

де mJ – магнітне квантове число атома, що набуває значень –J, 
 –J + 1,... J – 1, J. Звідки випливає, що в зовнішньому магнітному 
полі енергетичні рівні атома, що мають магнітний момент, бу-
дуть розщеплюватися на 2J + 1 підрівні.  

Наведемо приклад. На рис. 2 представлено розщеплення енер-
гетичного терму 3Р2, (3 – мультиплетність, 2 – число J). Оскільки 
J = 2, то рівень розщепиться на 2J + 1, тобто на 5 компонентів, 
що відповідають таким значенням mJ : 2, 1, 0, –1, –2. Енергетич-
ний інтервал між сусідніми підрівнями дорівнює значенню 

Á g H   . У загальному вигляді енергія переходу між підрівня-

ми 0 Б    Jh gH m . Оскільки J фіксоване, то ∆mj набуває від-
повідно до правил відбору значення ±1, то частота переходу між 
сусідніми підрівнями буде 

Б
0

04


  


H eH

g g
h m

.      (8) 

Якщо у формулу (8) підставити значення констант е, m0, то для 
магнітних полів H, напруженість яких порядку 10–4 А/м, значен-
ня ν0 буде відповідати сантиметровому діапазону довжин хвиль. 
Отже, речовини, атоми яких мають магнітний момент, перебу-
ваючи в магнітному полі, здобувають здатність поглинати енер-
гію електромагнітного випромінювання в НВЧ-області. Це яви-
ще називається електронним магнітним резонансом. 

Зазначимо деякі особливості магнітного резонансу. Магнітні 
резонанси спостерігаються зазвичай під час поглинання, оскіль-
ки ймовірність спонтанних переходів у сантиметровому діапа-
зоні мала. Унаслідок взаємодії атомів з ґраткою кристала атоми 
з верхніх збуджених рівнів переходять у нижні безвипроміню-
вальним шляхом. У результаті цього під дією неперервного 
змінного поля кристал парамагнітної речовини нагрівається. 
Магнітні резонанси споріднені з ефектом Зеємана. Відмінність 
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полягає в тому, що при зеєманівському ефекті переходи відбу-
ваються між магнітними підрівнями різних атомних термів, тоб-
то зі зміною чисел L і J. Зеєманівський ефект спостерігається в 
області високих частот, в оптичному діапазоні, у вигляді розще-
плених спектральних ліній випромінювання. Магнітні резонанс-
ні переходи відбуваються між підрівнями того самого атомного 
терму і спостерігаються в НВЧ-області.  
 

 




J  


S

JP


SP


LP





L  

–2     E0 – 2БgН 

+2     E0 + 2БgH 

+1     E0 + БgН 

0     E0 

–1     E0 – БgН 

3P2 

J
m

 
Рис. 2. Схема векторного додавання механічних  

і магнітних моментівелектрона та розщеплення терму 3Р2 
у зовнішньому магнітному полі: 

mJ = –2, –1, 0, 1, 2 
 

Виділяють такі типів магнітних резонансів.  
А. Електронний парамагнітний резонанс (ЕПР). Спостері-

гається для атомів і молекул з непарною кількістю електронів, 
для іонів із частково заповненими внутрішніми оболонками, 
для вільних радикалів хімічних сполук з неспареними електро-
нами тощо. Коли сумарний орбітальний момент атома дорівнює 
нулю, може спостерігатись електронний спіновий резонанс, як-
що магнетизм атома зумовлений спіновим моментом. Розрізня-
ють два різновиди спінового резонансу: 1) парамагнітний спіно-
вий резонанс, що спостерігається в речовинах, атоми яких слаб-
ко взаємодіють один з одним; 2) спіновий резонанс у феромаг-
нетиках, чи феромагнітний резонанс.  

Б. Ядерний магнітний резонанс (ЯМР). Наявність у ядра 
атома спіну, а отже, магнітного моменту, приводить до появи 
тонкої структури ліній поглинання ЕПР. У зовнішньому магніт-
ному полі енергетичний рівень атома розщеплюється на 2F +1 
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підрівнів, де F – квантове число, що набуває значень 
,...F J I J I    і характеризує повний механічний момент 

атома FP


= JP


 + IP


. Якщо J = 0, то кожна лінія ЕПР розщеплю-
ється на 2I + 1 компонентів (за кількістю можливих значень I), 
де I – спінове число ядра. Якщо магнітні властивості атома ви-
значаються тільки спіном ядра, тобто, якщо J = 0, то енергія 
атома в магнітному полі 

0 яд 1  FH IE E g Hm ,       (9) 

де Е0 – енергія атома без урахування спіну ядра; ÿä  – ядерний 

магнетон Бора; g – фактор Ланде ядра; mI – магнітне спінове чи-
сло, що набуває 2I + 1 значень. Із (9) випливає, що енергія пере-
ходу між підрівнями 

0 яд     I IE h g H m .      (10) 

З огляду на правила відбору для квантового числа ΔmI = ±1, оде-
ржимо, що частота ядерного магнітного резонансу 

яд
0


  I

H
g

h
.        (11) 

Таким чином, у випадку J = 0 атом у магнітному полі вибірково 
поглинає енергію на частоті ν0 (11) і в цьому випадку при переходах 
між підрівнями переорієнтується спін ядра. Для достатньої чіткості 
спостереження магнітного резонансу необхідно, щоб період високо-
частотних коливань був малий порівняно із часом релаксації, протя-
гом якого відновлюється больцманівський розподіл часток за енер-
гіями. Відомо, що роль спонтанних переходів у НВЧ-діапазоні неве-
лика, тому енергія збудження безвипромінювально передається ґра-
тці, і чим менше час релаксації, тим швидше нагрівається зразок. За 
великих інтенсивностей високочастотного поля може відбутися ви-
рівнювання концентрацій N1 ~ N2 в основному і збудженому станах і, 
якщо час релаксації великий, то може наступити насичення. У цьому 
випадку ЯМР спостерігатися не буде.  

Розглянемо ще одну особливість спостереження магнітних ре-
зонансів. Зазвичай у спектроскопії оптичного діапазону для спо-
стереження резонансних переходів змінюють частоту електромаг-
нітного випромінювання. Для спостереження магнітних резонансів 
простіше змінювати напруженість магнітного поля, а частоту зов-
нішнього електромагнітного випромінювання залишати постій-
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ною. Якщо за певної напруженості поля відстань між компонента-
ми розщеплення відповідає частоті електромагнітного випроміню-
вання, то настає поглинання зовнішнього випромінювання або ма-
гнітний резонанс, що фіксується радіотехнічними методами.  

 
 
Опис експериментальної установки 
 
У роботі досліджується електронний спіновий магнітний ре-

зонанс (ЕСР). Блок-схему вимірювальної установки представлено 
на рис. 3. Сферичний зразок (ітрій ферит гранат) розташований 
між полюсами постійного магніту. Зразок оточений двома витка-
ми мідного дроту, один з яких з'єднаний з генератором Г4-122, 
другий – з осцилографом.  

 

 
Генератор 

Схрещені 
котушки 
із зразком 

Детектор Осцилограф

Датчик поля

Осцилограф
Вимірювач 

магнітного поля Частотомір 

 
Рис. 3. Блок-схема установки для дослідження g-фактора методом 

електронного спінового резонансу (ЕСР) 
 

НВЧ-коливання з генератора Г4-122 коаксіальним кабелем по-
даються на генераторний виток. Під дією НВЧ-поля в зразку збу-
джується змінна намагніченість, яка індукує в іншому, приймаль-
ному, витку змінну електрорушійну силу (ЕРС). Щоб звести до 
мінімуму пряму передачу НВЧ-енергії від генераторного витка до 
приймального, ці два витки розташовуються перпендикулярно 
один до одного. Зовнішнє постійне магнітне поле орієнтоване 
таким чином, що силові лінії перпендикулярні до осей обох вит-
ків. Це дає можливість здійснювати найбільш ефективну взаємо-
дію НВЧ-поля генератора з магнітним моментом зразка, одержу-
ючи при цьому й максимальну ЕРС у приймальному витку. 

Приймальний виток реєструє також сигнал, що наводиться без-
посередньо за рахунок намагніченості зразка. Отже, на детектор по-
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дається сумарний сигнал. Оскільки нас цікавить визначення тільки 
резонансних умов, то наявність двох сигналів на приймальній коту-
шці є несуттєвою. (Для здійснення осцилографічної реєстрації резо-
нансу генератор НВЧ працює в режимі амплітудної модуляції.) На-
пруженість постійного магнітного поля змінюється шунтом за до-
помогою мікрометричного гвинта. Для вимірювання напруженості 
магнітного поля використовується вимірювач магнітної індукції 
ВМІ-2, що працює за принципом ядерного магнітного резонан-
су.(Технічний опис приладу див. у лабораторії). Конструктивно 
ВМІ-2 виконаний у вигляді двох блоків – вимірювального і живлен-
ня. Блок живлення містить стабілізований випрямляч (rectifier) і мо-
дулятор. У вимірювальному блоці розташовані основні вузли схеми 
приладу. Спеціальним кабелем вимірювальний блок з'єднаний з дат-
чиком, який розташований у магнітному полі. Датчик являє собою 
ємність, виготовлену з немагнітного матеріалу. У ній міститься ам-
пула з робочою речовиною. Ампула розташована усередині котуш-
ки індуктивності, по якій проходить струм високої частоти. У роботі 
використовується ампула з водою. За виконання умови (12) відбува-
ється поглинання енергії ядрами робочої речовини – явище магніт-
ного резонансу. Таке поглинання енергії еквівалентне зменшенню 
добротності котушки. Зміна добротності котушки може бути зареєс-
трована, якщо котушка становить частину контуру лампового гене-
ратора. Тоді в режимі, близькому до зриву коливань, при зменшенні 
добротності котушки падає еквівалентний опір контуру генератора, 
а отже, амплітуда генеруючої напруги зменшується. Визначаючи 
резонанс на осцилографі та вимірюючи частоту генератора, зі спів-
відношення (11) знаходимо H: 

H = 0,2348νЯМР,        (12) 
де νЯМР – вимірюється у мегагерцах (МГц), H – у кілоерстедах (кЕ).  

 
 

Завдання та методика вимірювань 
 
1. Ознайомитися з технічним описом приладів, що викорис-

товуються. 
2. Увімкнути високочастотний генератор у мережу. Встановити 

і спостерігати за лімбом генератора Г4-122 частоту  = 2330–
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2350 МГц та одержати на екрані осцилографа, призначеного для 
дослідження ЕСР, серію прямокутних імпульсів. Змінюючи поло-
ження мікрометричного гвинта, тобто змінюючи значення напру-
женості постійного магнітного поля, зафіксувати на екрані осцило-
графа найбільш різку зміну амплітуди імпульсів. Це означає, що за 
певного положення мікрометричного гвинта, тобто при визначе-
ному значенні Н магнітного поля частота ν буде резонансною. 

3. Для цього положення гвинта знайти значення напруженості 
магнітного поля за допомогою вимірювача магнітної індукції 
ВМІ-2, датчик якого розта-
шований між полюсами маг-
ніту. Для цього необхідно 
ввімкнути в мережу ВМІ-2, 
частотомір, осцилограф для 
спостереження ЯМР. Обер-
таючи ручку лімба частоти 
ВМІ-2, одержати на екрані осцилографа характерну картину для 
ЯМР (рис. 4). Резонансну частоту виміряти за допомогою елек-
тронного частотоміра. За формулою (12) розрахувати значення Н.  

4. Виконати 8–10 подібних вимірювань для різних положень 
мікрометричного гвинта. Побудувати графік νЕСР = f(Н) і методом 
найменших квадратів визначити середнє значення g-фактора і 
похибку. Порівняти отриманий результат з теоретичним розра-
хунком g-фактора вільного електрона (див. формулу (6)). Оціни-
ти похибки вимірювань.  

 
 

Контрольні запитання та завдання  
 

1. Чому дорівнює магнітний момент електрона? 
2. Чому дорівнює магнітний момент протона? 
3. Чому дорівнює магнітний момент електронної 

оболонки атома? 
4. Які фізичні причини магнітного резонансу? 
5. У якому діапазоні довжин хвиль спостерігається 

електронний (ядерний) магнітний резонанс? 
6. Які фізичні величини можна експериментально 

визначити, вимірявши частоту магнітного резонансу? 
7. Що таке g-фактор? 

 

Рис. 4. Осцилограма в умовах 
ядерного магнітного резонансу 
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8. У яких випадках g = 1; g = 2? 
9. Який тип магнітного резонансу досліджується в 

роботі? 
10. Чому досліджується зразок у вигляді сфери? Які 

особливості ітрій-ферит-граната? 
11. Яке призначення схрещених котушок, між яки-

ми розташований досліджуваний зразок? 
12. Як вимірюється напруженість магнітного поля? 

Яким чином вона змінюється в даній роботі? 
13. Що є детектором магнітного поля? 
14. Де і як використовується в даній роботі ядерний 

магнітний резонанс? 
15. Чи можна спостерігати магнітний резонанс, як-

що атом має парну кількість валентних електронів? 
16. Чому ми кажемо про ефективний магнітний мо-

мент атома? 
17. Чому дорівнює g-фактор вільного електрона? 
18. Що таке "аномальне" гіромагнітне співвідношення? 
19. Яку форму має сигнал ЯМР? Чому? 
20. Які типи магнітного резонансу будуть спостері-

гатися в атомах у станах: 3
0P ; 3

2P ; 3
1S ?  
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РОБОТА 11 
Ефект Зеємана 

 
 
 

Мета роботи: експериментально дослідити розщеплення 
спектральних ліній випромінювання атомів у зовнішньому маг-
нітному полі. 

У 1896 р. П. Зеєман під час дослідження спектрів випроміню-
вання парів натрію, що перебували в магнітному полі, відкрив 
явище розщеплення спектральних ліній у магнітному полі. Тео-
рію цього ефекту розробив Х. Лоренц на основі методів класич-
ної електродинаміки. Ефект Зеємана і теорія Лоренца дали змогу 
також пояснити відомий з курсу оптики ефект Фарадея – обер-
тання площини поляризації світла при проходженні крізь  ізотро-
пну речовину, що перебувала в повздовжньому магнітному полі. 
У 1902 р. Зеєману та Лоренцу за дослідження впливу магнітного 
поля на спектри атомів було присуджено Нобелівську премію. 

Подальше вивчення характеру та величини розщеплення спект-
ральних ліній різних атомів, що перебували в магнітних полях, ви-
явило багато особливостей, які не змогла пояснити теорія Лоренца. 
На сьогодні всі деталі ефекту Зеємана пояснює квантова механіка. 

Ефект Зеємана широко використовується у спектроскопії для 
експериментального визначення магнітних моментів атомів,  
g-факторів спектроскопічного розщеплення (факторів Ланде) та 
застосовується в багатьох пристроях квантової електроніки (напр., 
квантових магнітометрах, квантових стандартах частоти). 

 
 

Основні теоретичні відомості 
 

Поява додаткових спектральних ліній у магнітному полі є нас-
лідком розщеплення відповідних енергетичних рівнів атома, між 
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якими відбуваються квантові переходи. З електродинаміки відомо, 
що диполь з магнітним моментом 


 у магнітному полі напружені-

стю H


 набуває додаткової енергії  

 ,E H   


.         (1) 

З курсу атомної фізики відомо [1], що магнітний момент атома 
визначається за формулою 

02 J
e

gP
m

  


, 

де JP


 – повний механічний момент; g – фактор Ланде; е – заряд 
електрона; m0 маса електрона, тоді формула (1) запишеться так: 

 
0 0

,
2 2J JH

e e
E g P H gHP

m m
  

 
,     (2) 

де РJH – проекція механічного моменту JP


 на напрямок, заданий 

вектором H


. Унаслідок просторового квантування РJH = mj ħ, де 
mj – магнітне квантове число, що набуває 2J + 1 значень від –J 
до +J. Підставивши значення PJH, одержимо 

Á
02 J J

e
E g Hm gm H

m
    ,      (3) 

де Б (магнетон Бора) = eħ/2m0 = 9,27110–24 ДжТл–1. Відповідно 
до формули (3) енергетичний рівень атома розщеплюється на 
2J + 1 підрівні. Оптичні переходи між розщепленими термами, 
які задовольняють правило відбору mJ = 0, 1, обумовлюють 
появу додаткових спектральних ліній, тобто ефект Зеємана. Не-
хай енергія першого рівня атома в магнітному полі 
Е1 = E01 + m1Бg1Н, другого – Е2 = E02 + m2Бg2Н. Енергія пере-
ходу зі стану 1 у стан 2 визначається в такий спосіб: 

   
 
01 02 1 1 2 2 Á

0 1 1 2 2 Á ,

h E E g m g m H

h g m g m H

      

    
     (4) 

де ν0 – частота переходу за відсутністі магнітного поля.  
Розглянемо окремі випадки розщеплення спектральних ліній. 
1. Найпростіший випадок – магнітні властивості атома ви-

значаються орбітальним магнітним моментом, тобто S= 0 унас-
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лідок того, що S = 0. При цьому фактор Ланде для енергетичних 
станів такого атома дорівнює 1, мультиплетність термів 2S + 1 
також дорівнює 1, тобто вони синглетні. Тоді із формули (3) ви-
пливає, що частота переходу для синглетних рівнів дорівнює 

 Б
0 1 2


    m m H

h
, 

тобто розщеплення Δν = ν – ν0 спектральних ліній дорівнює 

Б
0


       Jm H

h
.       (5) 

Врахуємо правило відбору для магнітного квантового числа 
Δmj = 0, ±1. Якщо Δmj = 0, то Δνj = 0, якщо Δmj= ±1, то 

Б   H
h

.        (6) 

Незміщений компонент  0Jm   називається π-компонентом, 

зміщені  1Jm    – σ-компонентами. Явище розщеплення спек-

тральної лінії в магнітному полі у випадку синглет-синглетних пе-
реходів називається нормальним (простим) ефектом Зеємана.  

Розщеплення Δν пропорційне напруженості поля H: 

Б  H
h

 

або в довжинах хвиль 

2Б   H
hc

, 

називається нормальним розщепленням (нормальним ефектом 
Зеємана). 

Зеєманівскі компоненти спектральних ліній поляризовані [2]. 
Поляризація компонентів визначається правилами відбору для 
квантового числа mJ. При експериментальному спостереженні в 
напрямку, перпендикулярному до магнітного поля, незміщений 
-компонент лінійно поляризований уздовж поля, а зміщений  
-компонент поляризований перпендикулярно до поля. Якщо 
спостереження ведеться вздовж поля H


, -компонент відсутний, 

а зміщені (σ) поляризовані по колу (поздовжній ефект Зеємана). 
2. Якщо магнітний момент електронної оболонки атома дорі-

внює векторній сумі J L S   
  

, то спектральна лінія за наяв-
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ності магнітного поля може розщеплюватись на більшу кіль-
кість компонентів. Спостерігається складний, або аномальний 
ефект Зеємана. Дійсно, якщо фактори Ланде енергетичних рів-
нів атома, що комбінують, не дорівнюють один одному (g1 ≠ g2), 
то із формули (4) випливає, що частота переходу -компонентів 
визначається виразом 

  Б
0 1 2 1


    

H
g g m

h
, 

1 20,m m m   , 

а кількість -компонентів визначається кількістю значень кван-
тового числа mJ. Величина зміщення частоти дорівнює 

  Б
1 2 1


  

H
g g m

h
, 

відстань між сусідніми лініями завжди становить частину вели-
чини нормального розщеплення. Частота σ-компонентів визна-
читься співвідношенням  

 Б
0 1 1 1 21


        

H
g m m g

h
 

π- та σ-компонентів так само, як і у випадку нормального ефекту 
Зеємана; поляризовані π-компоненти відсутні при поздовжньо-
му спостереженні, оскільки вони мають бути поляризовані 
вздовж поля, що суперечить поперечній структурі електромагні-
тного поля, і з'являються при поперечній геометрії спостере-
ження. Це дає можливість швидко виділити π-компоненти. 

3. Якщо фактори Ланде g1 = g2 або для одного з енергетичних 
станів μJ = 0 (напр., для 3Р0), також спостерігається нормальний 
ефект Зеємана, однак величина розщеплення спектральної лінії 
відмінна від величини нормального розщеплення: 

Б  gH
h

,  де g  1. 

4. Із дослідів і теорії [1] випливає, що в сильних магнітних 
полях для будь-яких спектральних ліній відбувається розщеп-
лення на три компонента (без урахування надтонкої структури). 
Це явище називають ефектом Пашена–Бака. Визначимо крите-
рій сильного і слабкого магнітних полів. Сильними магнітними 
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полями називають поля, за яких величина зеєманівського роз-
щеплення більша, ніж величина мультиплетного розщеплення, 
обумовленого спін-орбітальною взаємодією. У цьому випадку 
спін-орбітальний зв'язок розривається. Відповідні спінові та ор-
бітальні складові моменту взаємодіють із зовнішнім полем 
окремо. Тоді кількість ліній (три) визначається правилами від-
бору для mj = 0, 1 ms = 0. Відповідно, слабкими магнітними 
полями називають поля, за яких величина зеєманівского розще-
плення енергетичного рівня менша, ніж величина мультиплет-
ного розщеплення. Оскільки величина мультиплетного розщеп-
лення для того самого атома різна для різних енергетичних тер-
мів, то і магнітне поле для атома може виявитися в одних випа-
дках сильним, а в інших слабким [1, 2]. 

У даній роботі досліджується ефект Зеємана для атомів ртуті. В 
атомі ртуті є два валетні електрони перебувають у електронній 
конфігурації 6s2 .  мають систему синглетних і триплетних термів, 
тому що спінове число двох валентних електронів атома може на-
бувати двох значень: S = 0, S = 1. Нижче наведено довжини хвиль 
та інтенсивності (у відносних одиницях) ряду ліній у спектрі атома 
ртуті у видимій області в позначеннях L–S-зв'язку (табл. 1). 
 

Таблиця  1  
Довжини хвиль спектральних ліній 
та енергетичні переходи атома ртуті 

, нм I, в. од. Перехід , нм I, в. од. Перехід 
579,065 
578,966 

20 61Р1–61D2 

61Р1–63D1 

435,833 100 63Р1–73S1 

576,960 40 61Р1–63D2 434,479 12 61Р1–71D2 
546,073 100 63Р2–73S1 

407,738 30 62Р1–72S0 

491,607 15 61Р1–81S0 404,656 100 63Р0–73S1 

 

Переходи між синглетними термами відповідають нормальному 
ефекту Зеємана. Прикладом таких ліній є жовта лінія з λ = 579 нм, 
фіолетова з λ = 434 нм, бірюзова λ = 491 нм. Для інших ліній у 
спектрі ртуті спостерігається аномальний ефект Зеємана. 
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Опис експериментальної установки 
 
Прилади: спектрограф "ИСП-51", інтерферометр Фабрі–

Перо, електромагніт з блоком живлення, спеціальна ртутна лампа 
з блоком живлення, вентилятор, окуляр-мікрометр, градуюваль-
ний графік для відліку значень магнітного поля електромагніту. 

Зеєманівське розщеплення спектральних ліній дуже мале 
(Δλ < 0,05 нм), тому досліджувати це явище можна тільки на 
спектральному приладі високої роздільної здатності. Для цього 
використовується інтерферометр Фабрі–Перо зі спектрографом 
"ИСП-51". Інтерферометр Фабрі–Перо складається з двох скля-
них (або кварцових) пластин, на один бік кожної із пластин на-
несене діелектричне покриття з високим коефіцієнтом відбиття. 
Між дзеркальними поверхнями пластин розташовано еталонне 
кільце відомої товщини t, яке визначає відстань між дзеркалами 
з точністю порядку 0,1 λ. Якщо на інтерферометр падає широ-
кий пучок світла, то у фокальній площині об'єктива, розташова-
ного за ним, спостерігаються інтерференційні смуги рівного 
(однакового) нахилу у вигляді кілець. Через високий коефіцієнт 
відбиття дзеркал в утворенні кілець бере участь багато проме-
нів, що забезпечує високий контраст картини. Умова утворення 
максимуму інтерференційної картини 2t соsφ = mλ, де λ – дов-
жина хвилі світла; m – порядок інтерференції; φ – кут падіння 
променів на інтерферометр. При зміні довжини хвилі на Δλ змі-
нюється кутове положення кільця на Δφ. Чим вище коефіцієнт 
відбиття дзеркал, тим вища роздільна здатність R інтерферомет-
ра, яка визначається за формулою 

2

1

t
R

 
 
  

,        (7) 

де t – відстань між дзеркалами,  – коефіцієнт відбиття дзеркал. У 
роботі використовується кільце товщиною t = 4 мм, тобто спосте-
режувані порядки інтерференції високі. Тому важливо оцінити об-
ласть вільної дисперсії інтерферометра. Вона дорівнює  

2

2g m t

 
   .         (8) 
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Для жовтої області спектра ( = 579 нм) g  ≈ 0,05 нм. Якщо 

досліджуване випромінювання має у спектрі кілька ліній, що роз-
ташовані одна від одної на відстані більше 0,05 нм, то інтерфере-
нційні смуги накладаються одна на одну і розшифрувати картину, 
що спостерігається, неможливо. Інтерферометр Фабрі–Перо ви-
користовується разом з іншими приладами, що виконують функ-
цію попереднього розкладання світла у спектр. У цій роботі – це 
призмений спектральний прилад "ИСП-51" (див. дод. 10). 

На рис. 1 представлено схему суміщених інтерферометра і 
спектрографа для спостереження ефекту Зеємана. 
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Рис. 1. Оптична схема експериментальної устанановки 

для дослідження ефекту Зеємана 
 

 
Рис. 2. Інтерферограма розщепленої в магнітному полі  

лінії вимпромінювання атомарної ртуті 
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Постійне магнітне поле створюється електромагнітом N–S. 
Світло від джерела 1 (ртутна лампа ДРС-50), що перебуває в маг-
нітному полі електромагніту, перетинає конденсор 2 і фокусуєть-
ся на щілину 3 спектрографа "ИСП-51", де воно проходить крізь 
коліматор 4 і вмонтований у спектрограф інтерферометр Фабрі–
Перо 5. Далі світло проходить крізь систему призм "ИСП-51" (6) і 
фокусується камерним об'єктивом 7 на вихідну площину 8 спект-
рографа. Спектр спостерігається візуально за допомогою окуляра 
– мікрометра 9. Оскільки щілина спектрографа виділяє вузьку 
вертикальну смужку, то замість кілець спостерігатимуться тільки 
вузькі вертикальні стовпчики (яскраві лінії спектра ртуті), розді-
лені на ряд горизонтальних смуг, що відповідають дугам інтер-
ференційних кілець (рис. 2). При накладанні магнітного поля ко-
жна смуга поділяється на три та більше компонентів. Це й є ефект 
Зеємана. Для жовтої лінії ртуті λ ≈ 579 нм (синглет-синглетний 
перехід) кожна смуга за відсутності поля відповідає одному по-
рядку інтерференції. Вона розщеплюється на три спектральні 
компонента при накладанні поля, якщо світло поширюється пер-
пендикулярно до напрямку H


 (нормальний поперечний ефект), і 

на два компонента, якщо світло поширюється вздовж напрямку 
постійного магнітного поля H


 (нормальний поздовжній ефект). 

Для спостереження поздовжнього ефекту на одному з наконечни-
ків електромагніту закріплене дзеркало під кутом 45°. Перемі-
щенням лінзи-конденсора 2 у поперечному напрямку можна по 
черзі проектувати на вхідну щілину зображення джерела як у 
променях, що поширюються паралельно вектору H


, так і в про-

менях, що поширюються перпендикулярно до нього. 
 
 

Завдання та методика вимірювань 
 
1. Ознайомитися з описом спектрографа "ИСП-51", розраху-

вати роздільну здатність інтерферометра  та область дисперсії 
інтерферометра g  для таких параметрів: довжина хвилі 

λ = 579 нм, t = 4 мм, ρ = 0,92. 
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2. Увімкнути ртутну лампу (Uроб = 150–160 В). Виставити 
ширину вхідної щілини 30–50 мкм. Від'юстувати лінзу-
конденсор так, щоб зображення джерела було сфокусоване на 
щілині при поздовжньому чи поперечному спостереженні. 

3. Відрегулювати окуляр-мікрометр таким чином, щоб в області 
жовтої лінії λ ~ 579 нм (ліва жовта лінія) чітко було видно хрест 
ниток окуляра. Якщо хреста не видно зовсім, підвести жовту лінію 
в центр окуляра барабаном, що обертає столик з призмою. 

4. Увімкнути джерело живлення електромагніту. За допомо-
гою градуювальної таблиці H = f(I) де I – струм електромагніту 
встановити задане значення магнітного поля. Простежити, як змі-
нюється картина розщеплення спектральних ліній при збільшенні 
сили струму електромагніту для двох випадків: а) світло поширю-
ється від джерела перпендикулярно (поперечний ефект); б) світло 
поширюється від джерела паралельно (поздовжній ефект) полю 
H . Підрахувати кількість спектральних компонентів. 
Обертаючи поляроїд, який можна поставити після окуляра, з'я-

сувати, як саме поляризовані компоненти розщепленої лінії. Зама-
лювати картину, що спостерігається у випадках поперечного та 
поздовжнього ефектів Зеємана. 

5. За допомогою окуляр-мікрометра дослідити залежність 
положення компонентів розщепленої лінії λ = 579,065 нм для 
різних інтерференційних порядків (не менше 5) від сили струму. 
Результати записати у вигляді таблиці.  

6. Розрахувати величину зееманівского розщеплення спек-
тральної лінії λ = 579,065 нм, використовуючи запропоновану 
нижче методику. На рис. 3 представлено схему розщеплення 
спектральної лінії у випадку нормального ефекту Зеємана. У 
лівій частині рис. 3 зображено ділянки дуг інтерференційних 
кілець трьох порядків (m, m + 1, m + 2) за відсутності магнітного 
поля (Н = 0): у правій частині в магнітному полі (Н ≠ 0). 

Кожне кільце розщеплюється на три компонента: А, В і С. 
Зробити відлік положення компонентів у кількох порядках і 
розрахувати відстані 

2 2A A  між компонентами триплету та від-

стань між компонентами 
1 2A Al . Їхнє відношення  
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Відстань між компонентами В і С обчислюють аналогічно за 
формулою 

2 2

1 2

.
B C

B BBC

ll

l l

     
 

 

C2

B2 

C1 

lA2B2 
A2 

B1

lA1A2 

 

 

A1 
m + 2 

m + 1 

A3 m 
B3 

C3  
Рис. 3. Інтерференційні кільця різних порядків: m, m + 1, m + 2 

 

Відношення 
l

l




 дорівнює відношенню кутових відстаней 




, де  – кутова відстань між сусідніми максимумами для 

певного значення , а  – кутова відстань для близьких довжин 
хвиль.  

Кутову дисперсію D





 можна знайти, диференціюючи 

умову максимуму 2tсоs φ = mλ: 

2 sin

m
D

t


 
 

.       (9) 
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Кутова відстань  між близькими довжинами хвиль λ1 і λ2 у 
тому самому інтерференційному порядку дорівнює 

2 sin tg

m
D

t
 

    
  

.      (10) 

У формулі (10) ураховано, що 
cos

2

m

t





. Тобто різницю Δλ мож-

на знайти, якщо виміряти радіуси кілець. Зазвичай центр кілець не 
видно, але можна виміряти відстань між інтерференційними по-
рядками δλ для однієї довжини хвилі та відстань 

2 2A B  між бли-

зькими лініями λ та λ + Δλ у тому самому порядку. Тоді 

 2
2 , cos 1

l
t

l

  
   

  
. 

Звідси можна знайти експериментальне значення зеєманівского 
розщеплення, воно дорівнює 

2

2

l

l t

 
  


. 

7. Побудувати схему розщеплення енергетичних рівнів для 
спектральної лінії λ = 579 нм, вказати σ- і π-компоненти. Розра-
хувати величину зеєманівського розщеплення для характерних 
значень напруженості магнітного поля в експерименті. 

8. Порівняти експериментальні значення зеєманівского роз-
щеплення Δλ з теоретичним розрахунком, зробити оцінку похиб-
ки вимірювань. 

 
 

Контрольні запитання та завдання 
 

1. Чому в роботі використовується інтерферометр 
Фабрі–Перо разом зі спектрографом "ИСП-51"? 

2. Яким чином обирають параметри інтерфероме-
тра Фабрі–Перо для дослідження ефекту Зеємана? 

3. Для чого потрібно охолоджувати ртутну лампу, 
яка використовується в дослідах з вимірювання зеє-
манівського розщеплення? 

4. Чому для досліджень обиралась спектральна лі-
нія Hg: λ = 579 нм? 
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5. Який вигляд має спектр, отриманий за допомо-
гою інтерферометра Фабрі–Перо та спектрографа? 

6. Відомо, що максимальний порядок інтерференції 
в інтерферометрах Фабрі–Перо – у центрі інтерферен-
ційної картини. Тоді чому рекомендують досліджувати 
ефект Зеємана на кільцях, віддалених від центра? 

7. У яких випадках спостерігається нормальний, а 
в якому аномальний, ефект Зеємана? 

8. Які основні характеристики та особливості роз-
щеплення спектральних ліній при нормальному ефек-
ті Зеємана?  

9. У яких випадках для ефекту Зеємана магнітне 
поле вважається слабким (сильним)? 

10. Як відрізняють схеми для дослідження повздов-
жнього та поперечного ефекту Зеємана? 

11. Що таке π та σ спектральні компоненти? Яка 
відстань за частотою між цими компонентами? Як їх 
розрізняють? 

12. Яка поляризація π-компонентів? 
13. Чому π-компоненти не спостерігаються в по-

вздовжньому ефекті Зеємана? 
14. Яка поляризація σ-компонентів у повздовжньо-

му та поперечному ефекті Зеємана? 
15. Яким чином визначають значення напруженості 

магнітного поля електромагніта? Як її можна змінити? 
16. Для яких спектральних ліній Hg спостерігається 

ефект: 
а) нормальний;   б) аномальний. 

17. Чи можна спостерігати ефект Пашена–Бака за 
максимального струму електромагніту? 

18. Відомо, чим більша база інтерферометра Фабрі–
Перо, тим більша роздільна здатність приладу, що до-
сить важливо при спостереженні ефекту Зеємана. 
Чому ж в даній лабораторній роботі вибрана відносно 
невелика (d = 4…5 мм) його база? 

19. Під яким кутом розміщене дзеркало всередині 
електромагніту? Яка його функція? 

20. Як у даній роботі можна переміщувати зобра-
ження спектральних ліній відносно окуляра? 
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21. Побудувати діаграму розщеплення енергетичних 
рівнів для жовтого дублета ртуті в магнітному полі. 
Зробити теоретичні оцінки величини зеєманівського 
розщеплення для вказаних довжин хвиль (див. 
табл. 1, лаб. роб. 11). 
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РОБОТА 12 
Комбінаційне (раманівське) 

розсіяння світла 
 
 
 

Мета роботи: вивчення явища комбінаційного (раманів-
ського) розсіяння світла (КРС), експериментальне дослідження-
власних частот коливань молекул, визначення силових констант 
молекул, температури зразка. 

Ефект комбінаційного розсіяння (КР) світла відкрив індійсь-
кий вчений Ч. В. Раман у 1928 р. У 1930 р. йому була присудже-
на Нобелівська премія з фізики. Тому КРС одержало назву ра-
манівського розсіяння (англ. Raman scattering). Період активно-
го вивчення та застосування спектроскопії КР почалося тільки в 
80-ті рр. ХХ-го ст., що було пов'язано з використанням як дже-
рела оптичного випромінювання газових лазерів [1–3]. Подаль-
шому розвитку спектроскопії КРС (раман-спектроскопії) сприя-
ли удосконалення монохроматорів, приймачів, застосування 
комп'ютерів для збереження та обробки даних.  

 
 

Основні теоретичні відомості 
 

При проходженні світла крізь однорідну (гомогенну) речови-
ну, розсіяння світла виникає на неоднорідностях (флуктуаціях 
густини) унаслідок теплового руху молекул. Розсіяння, що вини-
кає на флуктуаціях густини, називається молекулярним, або реле-
ївським розсіянням. Характерна особливість цього розсіяння по-

лягає в тому, що воно відбувається без зміни частоти  0p    і 

його інтенсивність пропорційна  4, де  – частота падаючого сві-
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тла. Проте існує й інший тип розсіяння, при якому у спектрі роз-
сіяного світла виникають додаткові лінії з частотами, яких не бу-
ло у збуджувальному світлі [1–5]. Це явище називається комбіна-
ційним розсіянням світла, або ефектом Рамана. Зміщені лінії 
називаються лініями комбінаційного розсіяння. Важливо, що кіль-
кість ліній та їх положення характеризують структуру молекул 
речовини. Більше того, різниці між частотами збуджувального 
випромінювання та частотами ліній комбінаційного розсіяння 
дорівнюють коливальним частотам молекули (деякі з них можна 
виміряти за інфрачервоними спектрами поглинання). Розглянемо 
принципову схему дослідження КРС (рис. 1).  

 

 
До аналізатора 
оптичного спектра 
 1,  2... 

Кювета з рідиною 

Конденсор

Лазерне 
випромінювання 0 

Фокусуюча лінза 

 
Рис. 1. Схема дослідження комбінаційного розсіяння (раманівське) 

 

Пучок монохроматичного лазерного випромінювання з дов-
жиною хвилі 0 фокусується в кювету з молекулярною рідиною 
(газом) або в кристалічний зразок. За рахунок непружного КР 
довжина хвилі розсіяного світла змінюється (1, 2…). Зміна ча-
стоти i –0, поляризації та інтенсивності розсіяного випроміню-
вання характеризує склад і стан речовини в кюветі. На рис. 2 як 
приклад наведено КР спектр води Н2О, який збуджений випро-
мінюванням іонного газового аргонового лазера (0 = 488 нм, 
0 = 1/0 = 20492 см–1). 

Валентне коливання характеризується періодичною зміною від-
стані між атомами водню (Н) і кисню (О), деформаційне – зміною 
кута між хімічними зв'язками Н–О і О–Н. Обмін енергією між еле-
ктромагнітною хвилею і молекулами призводить до зміни енергії 
фотона при розсіянні на деформаційному коливанні на 1640 см–1 і 
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на валентному на 3400 см–1. Якщо врахувати частоту лазерного 
випромінювання (20492 см–1), то одержимо частоти розсіяного ви-
промінювання 1 = 20492–1640 = 18852 см–1 та 2 = 20492–3400 = 
17092 см–1. Ці частоти характеристичні й можуть бути використані 
для ідентифікації (виявлення) молекул води (Н2О). 

 

 Валентні 
коливання 

Деформаційні 
коливання 

І-інтенсивність 

3000 –0,см
–1

200010000 

O  H 

     O 
        \ 
H  H 

 
Рис. 2. Спектр комбінаційного розсіяння води Н2О 

 
 

Класична модель  
комбінаційного розсіяння світла 

 
Головні принципи КР розкриємо на прикладі двохатомної 

молекули. Розглянемо спочатку класичну модель КР, яка, на ві-
дміну від квантової теорії, хоча і не дозволяє розрахувати інтен-
сивності розсіяного випромінювання, але доволі зрозуміла і на-
очна. Механічну модель молекули зображено на рис. 3. 

Запишемо кінетичну (Т) і потенціальну (U) енергії системи 

 2 2
1 1 2 2

1

2
T m r m r   ,       (1) 

 22 1
1

2
U k r r  ,        (2) 

де k – силова константа. 
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 m1 

r0 
r1 r2 

m2 
Рівновага

Коливання 

 
Рис. 3. Механічна модель двохатомної молекули 

 

Модель хімічного зв'язку, яка описується рівняннями (1) і (2), 
називається гармонічним осцилятором. Рівняння Лагранжа для 
окремої частинки запишеться у вигляді 

0,... 1,2
i i

d T U
i

dt r r

  
     

.      (3) 

Звідки 

 1 1 2 1 0m r k r r   ,        (4) 

 2 2 2 1 0m r k r r   .        (5) 

Розв'язки рівнянь (4) та (5): 

   1 1 cosr t A t    ,       (6) 

   2 2 cosr t A t    .       (7) 

Обидві частинки коливаються з однаковими частотами і фазами. 
Після підстановки (6), (7) у (4), (5) одержимо систему рівнянь 
щодо невідомих А1/А2 і . Розв'язок 

1 2 2 1/ /A A m m  ,        (8) 

k
 


,          (9) 

де 
1 2

1 1 1

m m
 


,   – зведена маса. Отже, амплітуди коливань 

частинок обернено пропорційні їх масам, частота визначається 
силовою сталою k і зведеною масою .  
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Далі перейдемо до розгляду впливу власних коливань моле-
кул на процеси розсіяння (КР). Розглянемо спочатку класичну 
модель КР. Взаємодія електромагнітної хвилі з молекулою поля-
гає насамперед у тому, що під дією електричного компонента 
поля відбувається зміщення (деформація) електронної валентної 
оболонки атомів щодо додатно заряджених ядер. Це викликає 
появу індукованого дипольного моменту p : 

p E   ,        (10) 

де   – поляризовність молекули. У загальному випадку ij  – 

тензор. Тоді 

x xx x xy y xz zp E E E      , 

y yx x yy y yz zp E E E      ,     (11) 

z zx x zy y zz zp E E E      . 

Нехай світлове поле монохроматичне і лінійно поляризоване, 
наприклад,   0 0coszE t E t  . Тоді для ізотропної молекули  

0 0cosz zzp E t   .       (12) 

Поляризовність молекули zz  залежить від відстані між ядрами 
молекули. Якщо вона змінюється за гармонічним законом, то 

0
0 coszz

zz zz
d

z t
dz


      .     (13) 

Стахостичний (тепловий) характер збудження коливань молеку-
ли можна врахувати введенням у (13) випадкової фази . Ура-
ховуючи (12), (13) одержимо 

   

0
0 0

0 0 0 0

cos

1
cos cos .

2

z zz

zz

p E t

d
z E t t

dr

   


        

    (14) 

Відповідно до класичної електромагнітної теорії осцилюю-
чий диполь випромінює енергію. Перший доданок у (14) описує 
розсіяння без зміни частоти – релеївське розсіяння. Другий до-
данок описує два компонента, у яких частота лазера 0 зсунута 
на частоту молекулярних коливань  0  . Компонент з мен-

шою частотою  0   називавається стоксовим компонентом 
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КР, а більшою  0   – антистоксовим компонентом КР. Та-

ким чином, повільні коливання молекул приводять до модуляції 
амплітуди розсіяного світла і при його спектральному аналізі це 
проявиться у появі зміщених спектральних компонентів із час-
тотами 0  . Згідно з класичною моделлю інтенсивність сток-
сового та антистоксового компонентів має бути однаковою, але 
цей факт не підтверджувався експериментально. Інтенсивність 
антистоксових компонентів значно менша стоксових. Цей екс-
периментальний результат пояснила квантова теорія КР. 

 
 

Квантова модель комбінаційного  
розсіяння світла (КРС) 

 
Суттєвим моментом квантово-механічного опису є існування 

незалежних дискретних рівнів енергій: електронних, коливаль-
них і обертальних. У квантовій механіці показано, що частоти 
відповідних переходів співвідносяться як 

: : 1: :e e
e k r

p p

m m

M M
    ,      (15) 

me, Mp – маси електрона і ядра атома, відповідно.  
Таким чином, можемо знехтувати обертальним рухом, ос-

кільки k r   . Діапазон частот електронних переходів 

104…5104см–1, коливальних 10…4103см–1. У гармонічному на-
ближенні рівні коливальної енергії визначаютьсямулою 

1
, 0, 1, 2,...

2kE V V
     
 

 ,    (16) 

де V – коливальне квантове число,   – стала Планка. Тоді енер-
гетичну структуру речовини та процеси взаємодії з лазерним 
випромінюванням можна подати так, як на рис. 4. На ньому зо-
бражено (послідовно): ІЧ-поглинання, релеївське (молекулярне) 
розсіяння, антистоксове та стоксове КРС, люмінесценція. 

Розрахунки ймовірностей переходів свідчать про те, що мож-
ливі тільки переходи зі зміною коливального квантового числа 
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на одиницю v 1    (без урахування ангармонізму). Частоти КР 
визначаються характеристиками основного електронного стану. 
Ще одна суттєва відмінність від класичної моделі. Із рис. 4 ви-
пливає, що кількість переходів, наприклад стоксових, пропор-
ційна заселеності першого рівня (V = 0), а антистоксова другого 
(V = 1). Тоді відношення інтенсивностей дорівнює 

 exp /as

s

I
kT

I
   , тобто as sI I .    (17) 

Вважається, що потужність лазера не є достатньою для пору-
шення рівноважного больцманівського розподілу заселеностей 
коливальних рівнів. 
 

 

 

0 
0 +  0 –  

V = 0

Верхній 
(збуджений) 
електронний 
стан

1 
2 

V = 0
1
2

а) б) в) г) 

Нижній 
електронний 

 
Рис. 4. Схема взаємодії оптичного випромінювання з молекулою: 

а) ІЧ-перехід;  б) релеївське розсіяння;  
в) комбінаційне розсіяння – антистоксовий компонент 0  , 

 стоксовий компонент 0  ; г) люмінесценція 
 

КР розсіяння є двоквантовим процесом. Спочатку молекула при 
поглинанні фотона збуджується у віртуальний стан, де вона пере-
буває не більше (10–13…10–12) с. Після чого релаксує в один із ко-
ливальних станів основного електронного стану. При цьому ви-
промінюється фотон. Інтенсивність розсіяння І дорівнює 

   4 2
0 0 /zzI K I d dr     ,     (18) 

де І0 – інтенсивність лазерного випромінювання, K – константа 
пропорційності. Із (18) випливає, що ефективність КР розсіяння 
різко збільшується, якщо зменшується довжина хвилі лазера. Тому 
важко спостерігати КР в інфрачервоному діапазоні довжин хвиль. 
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Яким чином КР багатоатомних молекул відрізняється від роз-
глянутої вище двохатомної молекули? Зрозуміло, що кількість 
власних коливальних частот збільшується. На скільки? Якщо 
молекула складається із N атомів, то кількість ступенів свободи 
дорівнює 3N. Але в цю кількість входять три поступальні ступені 
руху молекули як цілого, а також три обертальні. Якщо молекула 
лінійна, то їх кількість дорівнює п'яти. Тоді кількість внутрішніх 
ступенів свободи для нелінійної молекули дорівнює 3N–6, ліній-
ної – 3N–5. Наприклад, для молекули води існують три коли-
вальні ступеня свободи: два валентні (симетричний та антисимет-
ричний) та один деформаційний. Однак не всі вони КР активні. 
Якщо молекула, яка має центр інверсії, перебуває в розрідженому 
ізотропному середовищі, то існує правило альтернативної забо-
рони: коливання активне в ІЧ поглинанні не активне в КР розсі-
янні, і навпаки. Зокрема, ІЧ активні коливання, при яких зміню-
ється дипольний момент молекули, а це – антисиметричні коли-
вання, і навпаки, симетричні активні в КР (оскільки в цьому ви-
падку достатньо зміни поляризовності). 

Можна показати, що складний коливальний рух атомів у мо-
лекулі можна розкласти на складові, які називають нормальними 
коливаннями, або модами). Кількість мод відповідає кількості 
ступенів свободи 3N–6. Кожна мода характеризується певною 
частотою коливань і сфазованістю коливань атомів. Для спро-
щення їх опису переходять у систему нормальних координат, у 
якій кожному нормальному коливанню відповідає нормальна 
координата Q. Вона є лінійною комбінацією довжин і оріентацій 
валентних зв'язків у молекулі. Усі нормальні координати (і мо-
ди) є незалежними. Отже, можна окремо збуджувати кожну із 
нормальних мод. Кінетична і потенціальна енергії внутрішнього 
руху атомів у молекулі є сумою відповідних енергій нормальних 
коливань. Умовою, за якої можливий розклад руху атомів у мо-
лекулі на нормальні коливання, є виконання закону Гука для 
сили взаємодії між атомами в молекулі. Вихід за це обмеження 
(урахування ангармонізму) приводить до появи кратних комбі-
наційних частот коливань та зсуву їх частот. 

Таким чином, дослідження спектра КР, інтенсивності, частот 
і ступеня деполяризації дає змогу одержати відомості про струк-
туру молекул та їх коливальний спектр. 
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Опис експериментальної установки 
 

Прилади: Не–Ne-лазер, спектрометр, фотопомножувач, 
блоки живлення лазера і фотопомножувача, цифровий вольт-
метр, кювета з рідиною, освітлювальна система. 

 

 
Рис. 5. Схема установки: 

1 – гелій-неоновий лазер, Р10 мВт і блок живлення; 
2 – фокусуюча лінза, F2= 10 см; 3 – поворотна призма;  

4 – кювета з рідиною (CCl4); 5, 7 – конденсорні лінзи F= 6 см;  
6 – подвійний монохроматор ДФС-12, S1,S3 – вхідна і вихідна щілини,  

М –параболічні дзеркала, F = 822 мм, відносний отвір 1: 5,3;  
ДР – відбивні дифракційні ґратки (1200 штр./мм, 

дисперсія в першому порядку 4,5Å/мм, робочий діапазон 400-850 нм);  
S2 – щілина для обмеження пучка; 8 – фотоелектронний  

помножувач (ФЕУ-79);9 – високовольтне джерело живлення, ПВ-2-2, 
10 – цифровий вольтметр, В7-16 
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У роботі досліджується КР світла від рідини. Як джерело ви-
користовується гелій-неоновий лазер потужністю 10 мВт, дов-
жина хвилі  = 632,8 нм. Випромінювання неполяризоване. Пу-
чок лазера фокусується лінзою (F = 10 см) у кювету з рідким 
чотирихлористим вуглецем (CCl4). Розсіяне під кутом  = 90о 
випромінювання збирається конденсорною лінзою і фокусується 
на вхідну щілину монохроматора. Схему установки з монохро-
матором наведено на рис. 5. Сигнал з вихідної щілини монохро-
матора потрапляє на високочутливий фотоелектронний помно-
жувач (ФЕУ-79), електричний сигнал з якого реєструється за 
допомогою цифрового вольтметра (В7-16).  

 
 

Порядок виконання роботи 
 
1. Встановити довжину хвилі монохроматора поза діапазо-

ном випромінювання лазера (632,8  2) нм для попередження 
засвічення фотоприймача. 

2. Увімкнути послідовно цифровий вольтметр, блок живлен-
ня ФЕП, блок живлення лазера. 

3. Встановити оптимальну ширину щілини, яка дозволяє на-
дійно реєструвати амплітуду сигналу без істотної втрати спек-
тральної роздільної здатності.  

4. Зареєструвати спектр розсіяного випромінювання в діапа-
зоні 580–680 нм. 

5. Вимкнути лазер і зареєструвати фоновий сигнал у діапазо-
ні 580–680 нм. 

6. Побудувати спектр КР, ураховуючи фоновий сигнал і за-
лежність чутливості фотоприймача від довжини хвилі. 

 
 
Контрольні запитання та завдання 

 
1. Який фізичний механізм КР з точки зору класи-

чної та квантової фізики? 
2. Скільки власних нормальних коливальних частот 

має молекула CCl4 і які коливальні частоти будуть ак-
тивними в комбінаційному розсіянні (КР)?  
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3. Які коливальні частоти будуть активними у спе-
ктрах поглинання в інфрачервоному діапазоні? 

4. У чому перевага методу спектроскопії КР над 
методом інфрачервоної абсорбційної спектроскопії, і 
в чому його недоліки? 

5. У даній роботі як джерело збудження КРС вико-
ристовується He-Ne-лазер (λ = 632,8 нм). Який спект-
ральний прилад потрібно використовувати, щоб спо-
стерігати спектр КР? 

6. Як залежить інтенсивність КР від частоти збу-
джувального світла? 

7. Що таке стоксові та антистоксові компоненти? 
Як їх відрізнити у спектрах? 

8. Яке співвідношення інтенсивностей стоксових 
та антистоксових компонентів з погляду класичної 
теорії КР та квантової теорії? 

9. У даній лабораторній роботі використовується 
дифракційний спектрометр ДФС-12. У чому переваги 
спектральних приладів, побудованих за принципом по-
двійного монохроматора, до яких належить ДФС-12? 

10. Чому в даній роботі використовується ортогона-
льна геометрія освітлення об'єкта і спостереження си-
гналу розсіяння? 

11. Де і як враховується спектральна залежність чу-
тливості фотопомножувача, який використовується 
при реєстрації сигналу КР? 

12. Від чого залежить точність вимірювання частоти 
ліній КРС? 

13. Якщо замість He-Ne-лазера використати ртутну ла-
мпу (напр., типу ДРШ-500), то як зміниться спектр КРС? 

14. Як впливає дисперсія та роздільна здатність 
спектрального приладу на вигляд спектра КРС? 

15. Чи впливає стан поляризації збуджувального 
світла на спектр КРС? 

16. Чим принципово відрізняється комбінаційне 
розсіяння від люмінесценції? 

17. Як за експериментальними даними спектра КРС 
можна визначити температуру досліджуваного об'єкта? 

18. У яких випадках коливання молекул активні в 
інфрачервоних спектрах поглинання і в яких випад-
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ках активні у спектрах КР? Коли діє правило альтер-
нативної заборони для ІЧ і КР спектральних ліній? 

19. Чому переріз релєївського розсіяння значно бі-
льший за переріз раманівського (КРС)? 

20. Який параметр молекул найбільш важливий для 
КР: а) дипольний момент молекули; б) поляризовність 
молекули; в) момент інерції; г) похідна поляризовності 
за координатою.  

21. Знайти з експериментальних даних власні час-
тоти коливань молекули CCl4. 

22. Порівняти стоксові та антистоксові частоти від-
повідних коливань. 

23. У наближенні гармонічного осцилятора знайти си-
лову константу для одного із коливань молекули CCl4. 

24. Зі співвідношення амплітуд стоксових та анти-
стоксових компонентів КР і частоти коливань знайти 
температуру рідини. 

25. Зробити оцінки похибок. 
 
 

Література 
 

1. Находкін М. Г. Атомна фізика : підручник / 
М. Г. Находкін, Н. П. Харченко. – К. : Видавничо-
поліграфічний центр "Київський університет", 2012. 

2. Белый М. У. Атомная физика / М. У. Белый, 
Б. А. Охрименко. – К. : Вища шк., 1984. 

3. Ахманов С. А. Физическая оптика / С. А. Ахманов, 
С. Ю. Никитин. – М. : МТФ, 1998. 

4. Курс физики : практикум ; под ред. 
Д. А. Городецкого. – К. : Вища шк., 1992. 

5. Горбань І. С. Основи квантової та хвильової оптики 
: навч. посіб. / І. С. Горбань, О. У. Олійник, І. М. Халімо-
нова. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2000. 

6. Атомна та ядерна фізика у прикладах і запи-
таннях : навч. посіб. / В. І. Висоцький, С. А. Дяченко, 
Г. Ю. Карлаш та ін. ; за ред. В. І. Висоцького, 
В. С. Овечка. – К. : Видавничо-поліграфічний центр 
"Київський університет", 2011. 



 166 

ДОДАТОК №1 
 

Таблиця значення фундаментальних сталих [1]  

Порядок значення 
Назва 

Позначення,
формула (СІ) 

Мантиса 
значення СГС СІ 

Похибка,
10–6 

Швидкість світла 
у вакуумі с 2,9979 10 (смс–1) 8 (мс–1) 0,004 

Заряд 
електрона е 1,6022 

–20 
(од.СГСМ) 

–19 (Кл) 3 

Стала Планка h 6,6261 –27 (ергс) –34 (Джс) 5 

Стала 
Рідберга 

R =(1/40)
2 

х mee
4/43c 

1,0973 5 (см–1) 7(м–1) 0,003 

Стала тонкої 
структури 

 = (1/40) 

e2/c 
7,2974 –3 –3 0,8 

Атомна 
одиниця маси 

1 а.е.м = 
= 10–3 

кгмоль–1/NA 
1,6605 –24 (г) –27 (кг) 0,2 

Маса  
електрона me 9,1094 –28 (г) –31 (кг) 0,6 

Маса  
протона mp 1,6726 –24 (г) –27 (кг) 0,2 

Відношення мас 
протона 

та електрона 
mp/me 1836,15 3 3 0,4 

Питомий заряд 
електрона 

е/me 1,7588 - 11 (Клкг–1) 3 

Магнітна стала 0 1,2566 - –6 (Гм–1) - 
Електрична 

стала 0=1/0с
2 8,8542 - –12 (Фм–1) 0,008 

g-фактор 
електрона ge/2 = e/Б 1,0012 - - 0,004 

Магнетон Бора Б = e/2m 9,2740 –21(ергГс–1) –24 (ДжТ–1) 4 

Ядерний 
магнетон 

N= e/2mp 5,0508 –24(ергГс–1) –27 (ДжТ–1) 4 

Магнітний 
момент 

електрона 
e 9,2848 –21(ергГс–1) –24 (ДжТ–1) 4 

Магнітний 
момент 
протона 

р 1,4106 –23(ергГс–1) –26 (ДжТ–1) 4 

Універсальна 
газова 
стала 

R 8,3145 - Джмоль–1К–1 30 

Стала 
Больцмана kБ = R/NA 1,3807 –16(ергK–1) –23(ДжК–1) 30 

Стала 
Стефана 

=(2/60)k4/3c3 5,6705 –5 (ергc–1 cм–2 K–4)- –8(Втм–2К–4) 100 
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ДОДАТОК №2 
 

Спектр випромінювання атомарної ртуті 
 

 

Т, Ǻ , Ǻ 
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де Т, Ǻ – тонка структура спектра, , Ǻ – спектрограми з різним 
часом експозиції. 
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ДОДАТОК № 3 
 

Чутливі лінії хімічних елементів [2] 
 

Позначення:  – довжина хвилі, А; В – яскравість; А – дуга; S 
– іскра; (Е) – газорозрядні трубки; R – самообернена лінія.  
 

В 
 

А S(E) 
*) 

47 Ag 
5465,5 
5209,1 
3382,9 
3280,7 
2437,8 
2246,4 

1000R 
1500R 
1000R 
2000R 

60 
25 

500R 
1000R 
700R 
1000R 

500 
300 

U4 
U3 
U2 
U1 
V2 
V3 

13 Al 
6243,4 
6231,8 
3961,5 
3944,0 
3092,7 
3082,2 
2816,2 
2669,2 
2631,6 

- 
- 

3000 
2000 
1000 
800R 

10 
3 
- 

800 
35 

2000 
1000 
1000 
800R 
100 
100 
60 

V3 
- 

U1 
U2 
U3 
U4 
V2 
V1 
- 

18 Ar 
8115,3 
7503,9 
7067,2 
6965,4 

- 
- 
- 
- 

(5000) 
(700) 
(400) 
(400) 

U2 
U4 
V3 
V3 

79 Au 
2802,1 
2676,0 
2428,0 

- 
250R 
400R 

200 
100 
100 

- 
U2 
U1 

6  C 
4267,3 
4267,0 
2837,6 
2836,7 
2478,6 
2296,9 

- 
- 
- 
- 

400 
- 

500 
350 
40 

200 
(400) 
200 

V2 
V3 
V5 
V4 
U2 
- 

*) U1 – найбільш чутлива лінія нейтральних атомів; U2 – наступна за нею 
чутлива лінія; V1 – найбільш чутлива лінія іонізованих атомів; V2 – наступна 
за нею за чутливістю лінія. Якщо U1 або V1 не наводяться, це значить, що 
найбільш чутлива лінія даного елемента лежить за межами області. 
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27 Co 
4121,3 
4118,8 
3995,3 
3529,8 
3502,3 
3465,8 
3453,5 
3412,3 
3405,1 
2519,8 
2388,9 
2378,6 
2363,8 
2307,9 
2286,2 

1000R 
1000R 
1000R 
1000R 
2000R 
2000R 
3000R 
1000R 
2000R 

40 
10 
25 
25 
25 
40 

25 
- 
20 
30 
20 
25 
200 
100 
150 
200 
35 
50 
50 
50 
300 

- 
- 
- 

U3 
- 

U2 
U1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

V 1 
24 Cr 

5208,4 
5206,0 
5204,5 
4289,7 
4274,8 
4254,3 
3605,3 
3593,5 
3578,7 
2860,9 
2855,7 
2849,8 
2843,2 
2835,6 

500R 
500R 
400R 

3000R 
4000R 
5000R 
500R 
500R 
500R 

60 
60 
80 

125 
100 

100 
200 
100 
800R 
800R 
1000R 
400R 
400R 
400R 
100 
200 
150R 
400R 
400R 

U 4 
U 5 
U 6 
U 3 
U 2 
U 1 

- 
- 
- 

V 5 
V 4 
V 3 
V 2 
V 1 

55 Cs 
8943,5 
8521,1 
4593,2 
3555,3 

2000R 
5000R 
1000R 
2000R 

- 
- 
50R 
100 

U 2 
U 1 
U 4 
U 3 

29 Cu 
5218,2 
5153,2 
5105,5 
3274,0 
3247,5 
2247,0 
2192,3 
2136,0 

700 
600 
500 

3000R 
5000R 

30 
25 
25 

- 
- 
- 
1500R 
2000R 
500 
500 
500 

U 3 
U 4 
U 5 
U 2 
U 1 
V 3 
V 2 
V 1 

2 He 
5875,6 
4685,8 
3888,6 

- 
- 
- 

(1000) 
(300) 
(1000) 

U 3 
- 

U2 
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80 Hg 
5460,7 
4358,3 
4046,6 
3663,3 
3654,8 
3650,2 
2536,5 

- 
300 
200 
500 

- 
200 

2000R 

(2000) 
500 
300 
400 
(200) 
500 
1000R 

- 
- 
- 

U5 
U4 
U3 
U2 

25 Mn 
4034,5 
4033,1 
4030,8 
2801,1 
2798,3 
2794,8 
2605,7 
2593,7 
2576,1 

250R 
400R 
500R 
600R 
800R 

1000R 
100R 
200R 
300R 

20 
20 
20 
60 
80 
5 
500R 
1000R 
2000R 

U3 
U2 
U1 
- 
- 
- 

V3 
V2 
V1 

12 Mg 
5183,6 
5172,7 
5167,3 
3838,3 
3882,3 
3829,3 
2852,1 
2802,7 
2795,5 

500 
200 
100 
300 
250 
100 

300R 
150 
150 

300 
100 
50 
200 
200 
150 
100R 
300 
300 

- 
- 
- 

U2 
U3 
U4 
U1 
V2 
V1 

10 Ne 
6402,2 
5852,5 
5400,6 

- 
- 
- 

(2000) 
(2000) 
(2000) 

- 
- 
- 

30 Zn 
6362,3 
4810,5 
4722,2 
4680,1 
3345,0 
3302,6 
3282,3 
2558,0 
2502,0 
2138,6 
2061,9 
2025,5 

1000 
400 
400 
300 
800 
800 

500R 
10 
20 

800R 
100 
200 

500 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
400 
500 
100 
200 

- 
- 
- 
- 

U2 
U3 
U4 
V3 
V4 
U1 
V2  
V1 
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ДОДАТОК № 4 
 
 

Нормальні коливання молекули CCl4 [4] 
 

Cl 

(S) = 449 см–1 2(aS) = 217 см–1

2(aS) = 775 см–1

3(aS) = 313 см–1

Cl 

  
Позначення:  –вуглець;  – хлор; S – симетричне коливання;  

aS – антисиметричне коливання. 
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ДОДАТОК №5 
 

Діаграма енергетичних рівнів та оптичних переходів 
атома водню (довжини хвиль спектральних переходів, Ǻ) 

 

,E еВ

13 
 
12 
 
11 
 
10 
 
9 
 
8 
 
7 
 
6 
 
5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
 
0 

1,смv 

10000
 

 
20000
 

 
30000
 
 
40000
 
 
50000

  60000
 
 
   70000 
 

 
    80000 

   90000
 
 
   100000
 
 
   110000

Ультрафіолетова серія Лаймана

  Серія Бальмера 

ІФ - сер і ї
(Пашена  та  ін . )  
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ДОДАТОК №6 
 

Діаграма енергетичних рівнів  
та оптичних переходів 

атома неону [2] 
 

Енергія рівня, 
104 см–1 

Для валентного електрона nl  
атомний  залишок2р5(2Р0

3./2) 
Для валентного електрона nl  
атомний  залишок2р5(2Р0

1./2) 
 

NaI(2s22p6 –1S0 
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ДОДАТОК № 7 
 

Діаграма енергетичних рівнів 
та оптичних переходів атома ртуті [6] 
Сингл ети

eВ,  
      1S0   

1P1     
1D2   

1F3

                        Трипл ети                  v , см –1  

   3S1    
3P2      

3P1   
3P0     

3D3     
3D2     

3D1    
3F4,3,2 

 10000

    15000
 
 
    20000
 
 
    25000
 
 
    30000
 
 
    35000
 
 
 

    40000
 
 
    45000
 
 
    50000
 
 
    55000
 
 
    60000
 
 
    65000
 
 
    70000
 
 
     75000
 
 
     80000
 
 
     85000

4 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
1 

 0 

10 

 9
8

 

8 

7 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
5 
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ДОДАТОК № 8 
 

Спектр випромінювання неону 
 

 
 

453,8 470,4 471,5 475,3 482,7 488,5 

495,7 534,1 540,0 583,3 588,2 603,0 

607,4 614,3 616,4 621,7 626,7 633,4 

638,2 640,2 650.5 659,9 692,9  

 

(нм) 
 

 

ДОДАТОК №9 
 

Спектрограф  "ИСП-30" [5] 
 

6 
7 

3 

4 

5 

2 1 

480

 
Технічні характеристики спектрографа "ИСП-30": Робочий діапа-

зон, 200–600 нм; довжина спектра (7), 22 см; фокусна відстань об'єкти-
ва коліматора (3), 70,3 см; призма (4): кут заломлення 600; База, 4,2 см; 
висота, 3 см; фокусна відстань об'єктива камери (5), за  = 257 нм – 
83 см; діючий відносний отвір камери за = 257 нм – 1:28; збільшення 
системи за  = 257 нм – 1.2х; обернена лінійна дисперсія (нм/мм) за– 
0,35;  = 250 нм – 0,9;  = 310 нм – 1,6;  = 360 нм – 2,5;  = 400 нм – 3,9; 
 = 600 нм – 11,0 
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Універсальний монохроматор "УМ-2"  
 

 
Рис. 1. Універсальний монохроматор УМ-2: 

1  монохроматор; 2  ртутна лампа; 3  блок живлення трубки;  
4  неонова лампа в захисному кожусі;  

5  барабан довжин хвиль монохроматора;  
6 та 7  регулювальні гвинти окуляра монохроматора; 8  окуляр. 

 
Технічні характеристики: робочий діапазон 380–1000 нм; фокусна 

відстань об'єктива 280 мм; відносний отвір обєктива 1:6; збільшення 
окулярів 5х 10х;  межі розкриття щілини 0–4; ціна поділки барабанчика 
щілини 0,01; заломний кут призми 600; фокусна відстань коліматора 
для =546 нм 10 мм. 
 

Таблиця  1 
Лінійна дисперсія монохроматора УМ-2 

 

Довжина хвилі, нм Дисперсія,  нм/мм 
786,5 
546,1 
486,1 
435,8 
404,6 

33,5 
11,5 

8 
4,7 
3,3 

 

Універсальний монохроматор УМ-2 (рис. 1.) використовується для 
різних спектральних досліджень і розв'язання ряду аналітичних задач. 
Оптична схема монохроматора показана на рис. 2. Світло крізь вхідну 
щілину потрапляє на об'єктив коліматора і паралельним пучком прохо-
дить крізь диспергуючу призму (призма Аббе). Під кутом 900 до падаю-
чого пучка світла розміщена вихідна труба монохроматора. Повертаючи 
столик з призмою за допомогою барабана на різні кути відносно падаю-
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чого пучка світла, одержують у площині вихідної щілини світло різної 
довжини хвилі, що проходить крізь призму в мінімумі відхилення. Для 
візуального спостереження спектрів вихідна щілина знімається і встано-
влюється зорова труба. У фокальній площині окуляра зорової труби 
розміщується візир у вигляді голки. Підвівши барабаном столика, на 
якій розташована призма, зображення вхідної щілини для певної довжи-
ни хвилі до візира, роблять відлік довжини хвилі за поділками барабана. 
 

 
Рис. 2: 

1 − джерело; 2 − блок живлення; 3 – збирна лінза; 4 − вхідна щілина; 
5 − об'єктив коліматора; 6 − дисперсійна призма;  
7 − об'єктив зорової труби; 8 − візир; 9 − окуляр;  

10 – захисний кожух неонової лампочки; 11  неонова лампочка. 
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ДОДАТОК № 10 
 

Спектрограф "ИСП-51" [5] 
 

 

1 

2 

3 

4 5 6 

 
 

Технічні характеристики спектрографа "ИСП-51": 
робочий діапазон, 360–1000 нм; фокусна відстань об'єктива коліматора 
(2), 30,4 см; об'єктива камер, 12, 27 см; діаметр об'єктива камер (4,5), 
5 см; відносний отвір об'єктива камери з f = 12 см, 1:2,8; об'єктива ка-
мери з f = 27 см, 1:5,5; збільшення приладу: з камерою f = 12 см, 0,5х, з 
камерою f = 27 см, 1х; повна довжина спектра (6), з камерою f = 12 см – 
4,6 см, з камерою f = 27 см – 10,6 см; лінійна дисперсія при прохо-
дженні довжини  = 471,3 нм у мінімумі відхилення/ 
 

Обернена лінійна 
дисперсія, нм/мм 

Обернена лінійна  
дисперсія, нм/мм 

Довжина 
хвилі, 
нм Камера 

з f = 12 см 
Камера 
з f =27 см 

Довжина 
хвилі, 
нм Камера 

з f = 12 см 
Камера 
з f = 27 см 

1000 
800 
700 
600 

77 
44Б1 
33,6 
19,6 

34,2 
19,6 
14,9 
8,7 

500 
400 
360 

10,5 
4.2 

2,45 

4.7 
1.9 
1,1 
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