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ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНОГО КОМПЛЕКТУ «СПЕКТРОМЕТР 
01» В ЛАБОРАТОРНОМУ ПРАКТИКУМІ З ОПТИКИ У ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 

У статті розглянуто особливості роботи з програмним забезпеченням 
«Спектрометр 01.ехе», що використовується в навчальному процесі з фізики 
у ВНЗ. На прикладі лабораторної роботи «Вивчення дифракційної гратки» 
розглянуто виконання експериментальних завдань за допомогою навчального 
спектрального комплекту «Спектрометр 01». 

Ключові слова: фізичний практикум, ІКТ, спектральне обладнання. 

 

В статье рассмотрены особенности работы с программным 
обеспечением «Спектрометр 01.ехе», которое используется в учебном 
процессе по физике в вузе. На примере лабораторной работы «Изучение 
дифракционной решетки» рассмотрено выполнение экспериментальных задач 
с помощью учебного спектрального комплекта «Спектрометр 01». 

Ключевые слова: физический практикум, ИКТ, спектральное 
оборудование. 

 

In the article the features of the software «Spectrometer 01.ehe» used in the 
learning process in physics in high school. For example laboratory work 
«Exploring diffraction grating» reviewed the implementation of the experimental 
tasks using spectral educational kit «FTS 01». 

Key words: physical workshop, ICT, spectral equipment. 

 

Провівши аналіз матеріально технічного оснащення фізичних 
лабораторій низки вищих навчальних закладів (ВНЗ) нашої країни, а також 



проаналізувавши роботи професора кафедри фізики та методики її викладання 
КДПУ [1], ми поставили за мету розробити навчальний комплект який 
відповідав би сучасному методичному і технічному рівню вивчення курсу 
загальної фізики, і зокрема оптичних випромінювань у ВНЗ. Впровадження 
ІКТ технологій у навчальний процес з фізики є дуже актуальним, оскільки 
дозволяє реалізувати: високий рівень наочності, автоматизацію виконання 
експериментальних досліджень; швидку високоточну обробку 
експериментальних даних; представлення інформації у відповідному 
логічному форматі, необхідному і зручному для спостерігача, а також ще ряд 
факторів, які сприяють підвищенню ефективності навчального процесу. 
Розробка спектрального комплекту на основі ІКТ ще раз підкреслює 
актуальність вибраної нами проблеми дослідження, в результаті роботи над 
якою нам вдалося створити універсальний навчальний комплект 
«Спектрометр 01» до складу якого входить: спектрометр – «Спектрометр_01», 
програмне забезпечення орієнтоване на виконання фізичного експерименту, – 
«Спектрометр_01.ехе» та система методичного забезпечення, що в комплексі 
дозволяє виконувати низку робіт лабораторного практикуму з таких розділів 
курсу фізики як «Оптика» та  «Квантова фізика». 

Мета статті: розглянути особливості використання програмного 
забезпечення, що входить до спектрального комплекту «Спектрометр 01,» та 
проілюструвати його застосування при виконанні дослідження оптичного 
випромінювання та видів спектрів під час виконання лабораторного фізичного 
практикуму. 

При вивченні дифракції світла та її застосування на практиці у курсі 
загальної фізики вивчається дифракційна гратка, фізична модель якої дозволяє 
розглянути частинний випадок складного механізму взаємодії світла з 
перешкодами. У навчальних програмах при вивченні даного матеріалу 
передбачена лабораторна робота «Вивчення дифракційної гратки». Основним 
завданням даної роботи є вивчення роботи дифракційної гратки та визначення 
її основних характеристик, а саме періоду, лінійної та кутової дисперсії. 
Аналітично робота гратки описується за допомогою формули (1) та (2), які 
відповідають спостереженню максимуму та мінімуму на дифракційній картині 
[6]: 
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де к-номер зображення максимуму (мінімуму), який фокусується лінзою 
на екрані після проходження паралельного пучка світла через дифракційну 
гратку, 

λ – довжина світлової хвилі, d – період гратки, φ – кут під яким 
спостерігається максимум (мінімум) на екрані. 

Лінійна дисперсія Dлінійна, кутова дисперсія Dкутова, дисперсійна область 
Δλ’ та роздільна здатність R є основними характеристиками спектрального 
обладнання [6], а відповідно і дифракційної гратки. Задані характеристики 
визначаються відповідно за допомогою наступних формул: 
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де f – фокусна відстань лінзи, яка фокусує зображення дифракційної 
картини на екран, λ1 та λ2 це довжини хвиль, які відповідають крайнім 
ділянкам спектра, що не перекривається з сусідніми максимумами. Для 
першого максимуму, який не перекривається із сусідніми, дисперсійна область 
дорівнює різниці крайніх в спектрі довжин хвиль. 

Для виконання даної роботи ми пропонуємо використати навчальний 
комплект «Спектрометр_01», який використовується в даному випадку як 
монохроматор. Рисунок установки з використання програмно керованого 
монохроматора показано на рис. 2. 

 



 

Рис. 2. Схема розміщення оптичних елементів  

для виконання лабораторної роботи 

 

Монохроматичний пучок світла падає на лінзу Л1, що відіграє роль 
коліматора. Паралельний пучок, пройшовши дифракційну гратку, 
відхиляється на кут, який відповідає формулі і залежить від λ. У роботі 
використовується перший максимум. Для встановлення конкретної довжини 
хвилі використовується діалогове вікно «Ручний режим» програмного 
забезпечення «Спектрометр_01», що призначене для керування універсальним 
спектральним приладом «Спектрометр_01», який використовується в роботі 
як монохроматор. Вигляд вікна показано на рис. 3.  

 

 

Рис. 3. Діалогове вікно для задавання довжини хвилі  

монохроматичного випромінювання 

 

Встановивши необхідне значення λ у полі «перейти до довжини хвилі» і 
натиснувши кнопку «Виконати», отримуємо на вихідному окулярі 
монохроматора заданий пучок світла. Для довжини хвилі λ можна визначити 
значення l та a у відповідності до рис. 1, а потім, скориставшись 
співвідношенням у прямокутному трикутнику, як показано на рис. 3, знайти 
tg(φ), а відповідно і sin(φ). Маючи відоме значення λ, sin(φ) та номер 
максимуму к, можна за формулою 2.1 визначити період гратки. 

 



 

 

Рис. 2.3. Прямокутний трикутник для визначення кута дисперсії 

 

Знайшовши період гратки і скориставшись відомим значенням фокусної 
відстані лінзи, можна за формулами (3) та (4) знайти кутову та лінійну 
дисперсії. Відзначимо, що величини кутової та лінійної дисперсії в роботі 
поряд з теоретичним розрахунком (через відоме значення періоду) 
визначаються і експериментально на основі основного означення даних 
величин, а саме: 
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Вимірявши зміщення зображення лінії Δl на екрані при невеликих 
змінах довжини хвилі (Δλ=10-8 м), а також обрахувавши при цьому зміну кута 
Δφ, можна знайти за формулами (5) і (6) значення величин кутової та лінійної 
дисперсії і порівняти їх з тими, що були отримані за допомогою теоретичного 
розрахунку на основі (3) і (4). 

Для дослідження дисперсійної області дифракційної гратки ми 
пропонуємо проаналізувати її перший максиму з урахуванням можливостей 
монохроматора та зробити відповідні висновки. 

Поняття спектральної розділяючої відстані Δλ не має чіткого означення. 
Для дифракційної решітки Релей запропонував такий критерій спектрального 
розділення:  спектральні лінії з довжинами хвиль λ і λ’  =  λ +  Δλ вважаються 
розділеними, якщо головний максимум дифракційної картини для однієї 
довжини хвилі збігається за своїм розміщенням з першим дифракційним 
мінімумом того самого порядку для другої довжини хвилі. 

Ми пропонуємо для визначення роздільної здатності гратки при 
виконанні роботи визначати спектральну розділяючу віддаль Δλ як різницю 
довжин хвиль, між зображеннями яких на екрані знаходиться темна смуга з 



шириною, рівною половині товщини одного із зображень лінії (рис. 4). 

 

Рис. 4. Графічна модель для визначення спектральної розділяючої віддалі 
для знаходження роздільної здатності 

 

Визначивши роздільну здатність дифракційної гратки для різних ділянок 
спектра, можна зробити висновок про залежність роздільної здатності R від 
довжини хвилі λ. 

Виконання лабораторної роботи ми пропонуємо через реалізацію трьох 
завдань. У першому завданні студент визначає сталу дифракційної гратки, в 
другому-кутову та лінійну дисперсії, а в третьому відповідно область 
дисперсії та роздільну здатність гратки.  

При виконанні роботи можна скористатись наступною інструкцією: 

Вказівки до виконання роботи 

Завдання 1. Визначення сталої дифракційної решітки. 

1. Включіть прилад, запустіть програму та проведіть автоматичний 
пошук координат. 

2. Підключіть файл для налаштування правильної роботи спектрометра. 
3. Під’єднайте до спектрометра світлодіод та розмістіть його у 

необхідному місці для освітлення вхідної щілини (на оптичній вісі). 
4. У вікні напівавтоматичного керування приладом встановіть 

інтенсивність джерела світла на 100 %. 
5. У фокусній площині окуляра (на оптичній вісі) спектрометра 

зафіксуйте обмежувальну щілину, яка надасть можливість отримати 
монохроматичне випромінювання, що відповідає положенню сканера. 

6. Перпендикулярно до монохроматичного світла розмістіть 
дифракційну гратку, яку попередньо закріпіть у штативі. 

7. Закріпивши у штативі збирну лінзу, розмістіть її паралельно 
дифракційній гратці на відстані h=10 мм. 

8. Перемістіть сканер у положення λ=5600Å. 
9. Переміщуючи екран паралельно дифракційні градці сфокусуйте 

зображення зеленої лінії. 
10. Поверніть сканер на старт (в положення λ=3500Å). 
11. Виконайте вимірювання відстані а від екрана до решітки та l від 



нульового та першого максимуму. 
12. Переміщуючи сканер циклічно на λ=500Å, виконуйте вимірювання 

відстаней a та l, результати вимірювань занесіть до таблиці 1. 
 

Таблиця 1 

 

λ, Å 3500 4000 4500 5000 5500 6500 7000 7500 

a, мм         

l, мм         

sinφ          

d, 10-8 м         

 

13. Використовуючи співвідношення у прямокутному трикутнику 
обчисліть sinφ (кута між напрямками нульовий та перший максимуми). 

14. Використовуючи (2.1), обчисліть для кожного випадку сталу 
дифракційної гратки. 

15. Обчисліть середнє значення сталої дифракційної гратки та похибки 
вимірювання. Зробіть висновки. 

Завдання 2. Визначення кутової та лінійної дисперсії дифракційної 
гратки, а також області дисперсії та роздільної здатності передбачає такі 
дії. 

1. Використовуючи дані з таблиці 1 та величину фокусної відстані 
збирної лінзи (f=10 мм), обчисліть лінійну та кутову дисперсію дифракційної 
гратки за формулами (3) і (4), результати обчислень занесіть до таблиці  

 



Таблиця 2 

 

λ, Å 3500 4000 4500 5000 5500 6500 7000 7500 

d, 10-8 м         

D         

Dлін         

 

2. Обчисліть середнє значення лінійної та кутової дисперсії та похибки 
вимірювання. Зробіть висновки. 

Завдання 3. Визначення області дисперсії та роздільної здатності 
дифракційної гратки. 

Це завдання виконується у такій послідовності дій. 

1. Встановивши сканер у крайнє (фіолетове) положення, виконайте 
покрокове (50 координат) переміщення до моменту, коли на екрані з’явиться 
перший максимум дифракційної картини, та зафіксуйте довжину хвилі, що 
відповідає даному положенню сканера. 

2. Переміщуючи сканер в інше крайнє (червоне) положення, зафіксуйте 
останню довжину хвилі, для якої на екрані є ще видимим дифракційний 
максимум. 

3. Обчисліть область дисперсії дифракційної гратки та порівняйте її з 
діапазоном оптичного випромінювання монохроматора, зробіть висновки. 

4. Перемістіть сканер в точку λ = 600 нм і виміряйте ширину лінії 
максимуму на екрані, а за допомогою олівця позначте її положення. 

5. Виконуючи покрокове переміщення сканера (на 2 координати), 
перемістіть максимум в таке положення, при якому між ним і попереднім 
зображенням точно вміщувалася б темна смуга із шириною, рівною половині 
ширини зображення максимуму. Зафіксуйте довжину хвилі, на яку 
вказуватиме сканер за відповідного переміщення. 

6. На основі отриманих даних про λ1 та λ2 обрахуйте Δλ та відповідну 
роздільну здатність гратки для λ = 600 нм за допомогою формули (6). 

7. Виконайте пункти 4 – 6 для λ = 500 нм і λ = 400 нм, а результати 
вимірювань і обчислень занесіть до таблиці 3. 

 

Таблиця 3 

 



λ1 λ2 Δλ R 

400 нм    

500 нм    

600 нм    

 

8. Зробіть висновки про залежність роздільної здатності дифракційної 
гратки R від довжини хвилі λ. 

При виконанні лабораторної роботи «Вивчення дифракційної гратки» з 
використанням навчального комплекту «Спектрометр_01» новизною є 
можливість дослідження таких характеристик гратки, як роздільна здатність, 
дисперсійна область, кутова та лінійна дисперсії з урахуванням будь-яких 
кутів дисперсії. Підвищення ефективності виконання роботи також 
досягається за рахунок використання ІКТ технології, а зокрема програмно 
керованого монохроматора, який забезпечує точне вимірювання довжини 
хвилі світлового пучка. У порівнянні із класичним виконанням даної роботи 
зростай наочність постановки експерименту, а саме можливість 
спостереження окремо максимумів різних довжин хвиль та їх зміщення при 
динамічній зміні  

У статті розглянуто використання програмного забезпечення 
«Спектрометр_01.ехе» для керування спектральним обладнанням, що входить 
до навчального комплекту «Спектрометр 01». Одночасно розглянуто 
використання функції програмно-керованого монохроматора якою володіє 
розроблений нами спектрометр, що дозволяє виконати лабораторну роботу 
«Вивчення дифракційної гратки» на більш високому рівні постановки 
фізичного експерименту та дослідження параметрів дифракційної гратки. 
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