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ВСТУП 

 

Зростання вимог до професійної підготовки випускників вищих 

навчальних закладів потребує більш активного залучення студентів до 

науково-дослідної роботи (НДР). Успішне володіння бакалаврами, 

спеціалістами та магістрами навичками дослідження і творчої роботи 

допомагає їм порівняно легко включитися в професійну діяльність, 

переводити наукові знання в площину практичного використання. У зв’язку з 

цим до навчальних планів більшості вищих навчальних закладв України 

включено навчальні дисципліни з основ науково-дослідної діяльності. 

Науково-дослідна діяльність - це інтелектуальна праця, спрямована на 

здобуття знань, умінь і навичок. 

Технічними вимірюваннями називаються вимірювання різних фізичних 

величин за допомогою спеціальних технічних методів і засобів. В 

машинобудуванні найбільш поширені лінійні і кутові вимірювання, тобто 

вимірювання лінійних і кутових геометричних розмірів виробі, шорсткості і 

хвилястості поверхонь, відхилень розташування і форми поверхонь. 

Найважливішими вимогами, що пред'являються до технічних 

вимірювань, є єдність і точність вимірювань. Єдність вимірювань — такий 

стан вимірювань, при якому їх результати виражені в узаконених одиницях і 

погрішності вимірювань відомі із заданою вірогідністю. Єдність вимірювань 

необхідна, щоб можна було зіставляти результати вимірювань, виконаних в 

різних місцях, в різний час, за допомогою різноманітних приладів. Єдність 

вимірювань забезпечує взаємозамінність виробів, наприклад деталей, що 

виготовляються по одному кресленню на різних підприємствах. 

Точність   вимірювань — якість вимірювань, що відображає близькість 

їх результатів до істинного значення величини, що виміряється. Чим менше 

різниця між зміряним і істинним значеннями, тим вище точність. 

Наука про вимірювання, методи і засоби забезпечення їх єдності і 

способи досягнення необхідної точності називається метрологією. Слово 

«метрологія» походить від грецьких слів metron (міра) і logos (поняття). 

Основні задачі метрології — цей розвиток загальної теорії вимірювань; 

встановлення одиниць фізичних величин; розробка методів і засобів 

вимірювань; розробка способів визначення точності вимірювань; 

забезпечення єдності вимірювань і одноманітності засобів вимірювань; 

встановлення еталонів і зразкових засобів вимірювань; розробка методів 

передачі розмірів одиниць від еталонів і зразкових засобів вимірювань 

робочим засобам вимірювань. 

Мета дисципліни полягає у викладі принципів роботи і визначенні 

можливостей використання інструментальних методів аналізу складу, 

структури і властивостей матеріалів, явищ і процесів в них на різних стадіях 

здобуття, обробки, переробки і експлуатації. Програма курсу побудована 

таким чином, щоб дати можливість ґрунтовно вивчити відомі методи 
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дослідження структури та властивостей матеріалів, що використовуються в 

якості сировини для переробки сільськогосподарської продукції. 

Завданнями дисципліни є: 

– здобуття і закріплення теоретичних і практичних знань в області 

фізичних і физико-хімічних явищ і процесів, лежачих в основі найбільш 

важливих методів дослідження складу, структури і властивостей матеріалів і 

покриттів і явищ в них (фізико-механічних випробувань, визначення 

теплофізичних, електричних, магнітних, оптичних і спеціальних 

функціональних властивостей матеріалів і покриттів і структурних методів їх 

дослідження - спектроскопії, мікроскопії, рефрактометрії, термічного аналізу, 

мас-спектроскопії і хроматографії); 

– розуміння принципів пристрою і роботи типових приладів і 

апаратури, використовуваних в даних методах, способів приготування і 

підготовки зразків, обробки і аналізу реєстрованих характеристик і джерел 

можливих помилок, визначення точності експериментів і їх обмежень; 

– придбання знань і навиків за оцінкою можливостей методів і їх 

практичному використанню в дослідженні матеріалів харчових виробництв, 

процесів і явищ в них. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

 фізичні явища, що лежать в основі методів дослідження і 

контролю складу, структури і властивостей матеріалів, покриттів і процесів в 

них, класифікацію методів за цими явищами; 

 принцип роботи і конструкцію типових пристроїв і приладів, 

використовуваних в даних методах досліджень і випробувань; 

- практичні можливості методів і використовуваної апаратури в 

дослідженні і контролі складу, структури і властивостей матеріалів і 

покриттів, явищ і процесів в них на різних стадіях здобуття, обробки, 

переробки і експлуатації. 

вміти: 

 обирати раціональний метод визначення та вимірювання 

необхідної фізичної величини; 

 проводити необхідні визначення та вимірювання властивостей 

матеріалів і тарування шкал при вимірюванні фізичних величин; 

 враховувати абсолютну та відносну похибки вимірювання та 

проводити коригування вимірюваних величин при відхиленні від 

стандартних умов. 

Для досягнення поставлених завдань паралельно з лекційним курсом 

проводяться практичні заняття, індивідуальні заняття, які дають змогу 

закріпити теоретичні знання, сформувати вміння і навички проведення 

наукових досліджень. У зв’язку з великим обсягом матеріалу та обмеженістю 

часу, виділеного для практичних занять, окремі питання виносяться на 

самостійне опрацювання.  

1.  
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САМОСТІЙНА РОБОТА 1 

ТЕМА: КОЛОРИМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Вказівки до опрацювання теми 

Колориметричні і спектрофотометричні методи включають 

колориметрію і фотоколориметрію, фотометрію і спектрофотометрію у 

видимій, ультрафіолетовій і інфрачервоній областях спектру. Для отримання 

якісної характеристики заміряють спектр поглинання при різних довжинах 

хвиль. Задача фотоколориметрії – визначення змісту речовини в розчині. 

Фотоколориметричний метод заснований на виборчому поглинанні 

досліджуваною речовиною монохроматичного світла. Забарвлення 

досліджуваної розчиненої речовини може бути природним або отриманим 

при взаємодії його із специфічними реактивами. 

У фотоелектроколориметрах на відміну від спектрофотометрів 

монохроматичне світло виділяють забарвленими світлофільтрами в досить 

широкій ділянці спектру. 

Зміну інтенсивності світлового потоку при проходженні його через 

забарвлену речовину виміряють фотоелементами. Кожна забарвлена 

речовина характеризується спектром поглинання. 

В ході самостійного виконання роботи студент зобов’язаний знати 

призначення, будову, та принцип дії колориметрів. Вміти надати визначення 

колориметрії як методу, що використовується в переробній промисловості 

для визначення концентрацій речовини в розчині. 

Знати закон Бургера-Ламберта-Бєєра, вміти пояснити його зміст. Вміти 

надати визначення термінам світло пропускання та світло поглинання ті який 

існує зв'язок між ними. Пояснити які фактори обумовлюють порушення 

закону фотоколориметрії та які причини їх викликають. 

Колориметричні і спектрофотометричні методи включають 

колориметрію і фотоколориметрію, фотометрію і спектрофотометрію у 

видимій, ультрафіолетовій і інфрачервоній областях спектру. Для отримання 

якісної характеристики заміряють спектр поглинання при різних довжинах 

хвиль. Задача фотоколориметрії – визначення змісту речовини в розчині. 

Фотоколориметричний метод заснований на виборчому поглинанні 

досліджуваною речовиною монохроматичного світла. Забарвлення 

досліджуваної розчиненої речовини може бути природним або отриманим 

при взаємодії його із специфічними реактивами. 

У фотоелектроколориметрах на відміну від спектрофотометрів 

монохроматичне світло виділяють забарвленими світлофільтрами в досить 

широкій ділянці спектру. 

Зміну інтенсивності світлового потоку при проходженні його через 

забарвлену речовину виміряють фотоелементами. Кожна забарвлена 
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речовина характеризується спектром поглинання. 

Зміст досліджуваної речовини визначають безпосередньо у 

випробовуваному розчині або після попереднього відділення його від тих 

домішок, які також можуть утворювати забарвлені з'єднання з доданим 

реактивом. Інтенсивність забарвлення досліджуваного розчину виражають 

співвідношенням між величинами падаючого світлового потоку до і після 

проходження його через цей розчин. 

В основі кількісного колориметричного аналізу лежить основний закон 

світло поглинання – закон Бугера-Ламберта-Бєєра: 

Закони, відкриті Бугером, Ламбертом і Бєєром, встановлюють 

залежність поглинання світла речовиною від кількості поглинаючих центрів. 

Бугер встановив, що за інших рівних умов шари речовини однакової 

товщини поглинають одну і ту ж частину падаючого на них світлового 

потоку. При цьому поглинання світлового потоку не залежить від абсолютної 

інтенсивності падаючого світла. Залежність між інтенсивністю 

монохроматичного світлового потоку після проходження його через розчин і 

інтенсивністю падаючого монохроматичного світлового потоку виражається 

убуваючою показовою функцією 

 
' l

oe
    (1) 

де o  – інтенсивність падаючого монохроматичного світлового 

потоку;  

  – інтенсивність монохроматичного світлового потоку після 

проходження його через розчин;  

е – основа натуральних логарифмів;  

l – товщина шару;  

к' – коефіцієнт поглинання проміння, залежний від природи 

речовини і довжини хвилі світлового потоку.  

 

При розрахунках зручніше користуватися десятковими логарифмами. 

Для переходу логарифмів від натуральних до десяткових застосовують 

формулу 
l

o 10
     (2) 

де к – коефіцієнт погашення проміння (к = 2,3026 к'). 

 

При одній і тій же довжині хвилі світлового потоку коефіцієнти 

поглинання і погашення залежать тільки від природи речовини. Коефіцієнт 

погашення рівний зворотній величині товщини шару речовини, що ослабляє 

інтенсивність світлового потоку, що проходить крізь нього в 10 разів, тобто 

.k 1 / l  Бєєр встановив, що між концентрацією розчиненої забарвленої 

речовини і поглинаючою здатністю розчину є прямо пропорційна залежність 

k C    (3) 

де  —постійна величина, залежна від природи розчиненої речовини і 

довжини хвилі світлового потоку, але не залежна від його концентрації;  

С — концентрація речовини в розчині. 
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Закон Бугера — Ламберта розглядає зміни поглинання світлового 

потоку середовищем, що пропускає світло, при зміні товщини цього 

середовища. 

Закон Бєєра встановлює зміни поглинання світлового потоку однакової 

товщини при зміні концентрації речовини. 

На відміну від закону Бугера—Ламберта закон Бєєра має багато 

виключень, які слід враховувати при фотоколориметрируванні. В практиці 

міняються не тільки концентрації, але і товщина шару розчинів. 

Об'єднуючи приведені рівняння, отримаємо вираз основного закону 

фотоколориметрії Бугера—Ламберта — Бєєра для розчинів 
C l

o10
      (4) 

Виразити концентрацію розчиненої речовини в грам-молі на 1 л, а 

товщину шару — в сантиметрах, отримаємо коефіцієнт мольного погашення 

( ). 

При постійній довжині хвилі світлового потоку, що поглинається, і 

одній і тій же температурі коефіцієнт мольного погашення величина постійна 

для кожної речовини і залежно від будови речовини міняється в дуже 

широких межах. Так, для хромату калія  =500, а для роданіду заліза  =100. 

Користуватися рівнянням (4) складно, оскільки величини концентрації і 

товщини шару знаходяться в показнику ступеня. Для приведення його до 

вигляду, зручного для розрахунку, і виведення деяких фотометричних 

величин його перетворюють в наступне рівняння: 

0
lg Cl    (5) 

Ліву частину рівняння (5), що показує відношення інтенсивності 

падаючого світлового потоку до інтенсивності світлового потоку, що 

пройшов через розчин, називають екстинкцією, або погашенням, і 

позначають Е: 

0
E lg Cl      (6) 

Натуральний логарифм відношення інтенсивності падаючого 

світлового потоку до інтенсивності що пройшов через розчин світлового 

потоку називають оптичною густиною, або поглинанням, і позначають D: 

0
D ln kCl    (7) 

Із зіставлення рівнянь (6), (7) витікає, що між оптичною густиною і 

екстинкцією є співвідношення 

E 2.3026D  (8) 

Екстинкція і оптична густина пропорційні концентрації речовини в 

розчині. Відношення інтенсивності світлового потоку, що пройшов через 

розчин, до інтенсивності падаючого світлового потоку називають прозорістю 

(пропусканням) речовини і позначають Т: 
Cl

0
T 10

     (9) 

Величина Т, віднесена до товщини шару 1 см, називається 

коефіцієнтом світлопропускання, який показує, яка частина світлової енергії 

проходить через випробовуваний розчин. 
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Між світлопоглинанням D і світлопропусканням Т існує взаємозв'язок 

D lgT        (10) 

Таким чином, провівши вимірювання D або Т можна визначити число 

поглинаючих атомів або молекул в одиниці аналізованої речовини. 

Коефіцієнт пропускання міняється від 1 до 0 або від 100 % до 0. 

Залежність поглинання світла або екстинкції від концентрації 

розчиненої речовини можна зобразити графічно (рисунок 1) . 

 

 
Рисунок 1. Графічне вираження законів поглинання світла. 

а – залежність пропускання (прозорості розчину) від його концентрації;  

б – залежність поглинання світла від концентрації розчину 

 

Для цього на осі абсцис відкладають концентрацію речовини, а на осі 

ординат значення Т або екстинкції Е. В першому випадку закон графічно 

виражається кривою, в другому — прямою лінією, нахил якої залежить від 

коефіцієнта мольного погашення. Обидві лінії проходять через початок осей 

координат. 

Якщо випробовуваний розчин підкоряється основному закону 

фотоколориметрії, то графік, що виражає залежність екстинкції або оптичної 

густини D від концентрації розчину, буде представлений прямою лінією. 

Якщо розчин не підкоряється цьому закону, то прямолінійність на якій-

небудь ділянці або по всій лінії порушується. 

Тому перед проведенням аналізу з'ясовують, при яких концентраціях 

застосовний основний закон. Практика показує, що при високих 

концентраціях розчинів особливо часто порушується основний закон 

фотоколориметрії. Причиною цього є взаємодія молекул розчиненої 

речовини один з одним і з молекулами розчинника. 

Основний закон фотоколориметрії порушується не тільки при 

дослідженні концентрованих розчинів. Причини різноманітні: вплив 

електролітів, дисоціація речовин, зміна рН і ін. 

У одних забарвлених з'єднань забарвлення виникає поступово і через 

деякий час так би мовити «дозріває», у інших – максимально інтенсивне 

забарвлення, що утворилося, поступово блідне. 
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Тому перед фотоколориметрируванням встановлюють інтервал часу, в 

якому забарвлення досягає максимальної величини і стійка протягом часу, 

достатнього для колориметрирування. Наприклад, для визначення по Гріссу 

нітриту в м'ясних продуктах рекомендується проводити колориметрирування 

через 15 мін після внесення реактивів у випробовувану витяжку. 

Утворення забарвленого сполучення, його інтенсивність залежать і від 

інших чинників: кількості і концентрації вживаних реактивів, порядку їх 

внесення, нестійкого забарвлення і її зміни в часі, викликаного зміною 

хімічного складу розчиненої речовини, утворення навіть невеликої кількості 

інших речовин, що мають власне забарвлення і міняють відтінок 

досліджуваного розчину. 

При проведенні фотоелектроколориметрії не потрібні стандартні 

розчини для порівняння з досліджуваним зразком. Достатньо приготувати 

одну серію розчинів з відомою і різною концентрацією визначуваної 

речовини, встановити залежність сили фотоструму від концентрації 

стандартних розчинів і побудувати графік цієї залежності. Користуючись 

графіком залежності сили струму від концентрації, визначають концентрацію 

випробовуваного розчину. 

Вітчизняна промисловість виготовляє різні фотоелектроколориметри. 

Найбільш досконалими і універсальними є фотоколориметри типу ФЕК, що 

випускаються під марками ФЕК-56М-У42 (рисунок 2), ФЕК-Н-57 і ФЕК-60. 

 

 
Рисунок 2 – Фотоелектроколориметр ФЕК-56-М-У42. 

1 – рукоятка шторки; 2 — клема для під'єднування до блоку живлення; 

3 – рукоятка перемикання кювет; 4 – рукоятка правого барабана; 

5 – індикатор; 6 – шкала лівого барабана 

 

У фотоелектроколориметрі ФЕК-Н-57 приймачами променистої енергії 

служать два сурьмяно-цезієві фотоелементи (СЦВ-3) із зовнішнім 

фотоефектом. Фотоелементи сполучені із стрілочним нуль-гальванометром 

по диференціальній схемі через підсилювач. При вимірюванні коефіцієнта 

пропускання абсолютна погрішність приладу не перевищує 1%. 

Повторюваність результатів вимірювань забезпечується з точністю до ±0,2%. 

Прилад забезпечений чотирма однаковими наборами кювет з робочою 



 

 

11 

 

відстанню від 1 до 50 мм. Джерелом світла служать лампи розжарювання 

СЦ-98 або СЦ-61. 

Фотоколориметр складається з власне приладу і живлячого пристрою, 

який призначений для стабілізації напруги освітлювальної лампи і 

електричної системи фотоелементів. 

Оптична схема фотоелектроколориметра типу ФЕК зображена на 

рисунку 3. 

 
Рисунок 3. Оптична схема фотоколориметра типу ФЕК-Н-57: 

1 – освітлювальна лампа; 2 — конденсатор; 3 — теплозахисне скло; 

4 – дзеркало; 5 – світлофільтр; 6 – лінза; 7 – кювета; 8 – лінза; 

9 – вимірювальна щілиста діафрагма; 10 – призма; 11 –  фотоелемент; 

12 – нейтральні клини 

 

Світловий потік від лампи розжарювання через конденсатори і 

теплозахисні стекла, поглинаюче теплове проміння, потрапляє на ті, що 

відображають дзеркала. Відображені світлові потоки проходять через 

світлофільтри, кювети з розчином, лінзи, призми і потрапляють на 

фотоелементи. При рівності фотострумів стрілка гальванометра зупиняється 

на нулі. Лівий світловий потік додатково проходить через нейтральні клини, 

які його плавно ослабляють. Один з компенсуючих клинів служить для 

грубої настройки, інший – для точної. 

Світловий потік проходить через щілисту діафрагму, ширина якої при 

обертанні пов'язаних з нею двох відлікових барабанів змінюється. При цьому 

змінюється також променистий потік, падаючий на правий фотоелемент. 

Відлікові барабани знаходяться на одній осі, кожний з них має дві 

шкали: чорна шкала коефіцієнтів світлопропускання, червона шкала значень 

екстинкції. 
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На лівому барабані шкала коефіцієнтів світлопропускання градуйована 

від 0 до 100% (100% світлопропускання відповідають максимальному 

розкриттю щілистої діафрагми, а 0 повному її закриттю). Шкала екстинкції 

градуйована від 0 до 2,5. Розподіли обох шкал зв'язані наступним 

співвідношенням 

        E lg1 T                                                   (11) 

Шкала екстинкції правого барабана градуйована від 0 до 0,52. Тому 

шкала коефіцієнтів світлопропускання правого барабана в області 

вимірювань від 0,3 до 0,52 дає більшу точність, ніж шкала коефіцієнтів 

світлопропускання лівого барабана. 

Чутливість гальванометра змінюють регулятором на лівій бічній стінці 

приладу. Рукоятка регулятора має три положення, відповідно мінімальної, 

середньої і максимальної чутливості. Для установки електричного нуля 

користуються рукояткою на правій бічній стінці приладу, пов'язаній з 

движком потенціометра. Прилад забезпечений двома наборами 

світлофільтрів, які вмонтовані в диски, зв'язані між собою тягою. 

Світлофільтри перемикають рукояткою на передній стінці приладу. 

Живлячий пристрій складається із стабілізатора напруги, 

трансформатора і випрямляча струму. З приладом воно сполучено 

багатожильним кабелем. 

При аналізі розчинів складного складу застосовується метод добавок, 

що дозволяє враховувати вплив «третіх компонентів». Принцип його полягає 

в тому, що спочатку визначається оптична густина Dх аналізованого розчину, 

що містить шуканий компонент невідомої концентрації Сх. Потім в цей 

розчин додається відома кількість визначуваного компоненту Са і знов 

вимірюється Dх+а. 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 2.  

ТЕМА: ПОЛЯРИМЕТРІЯ 

 

Вказівки до опрацювання теми 

Поляриметричні методи - методи дослідження, засновані на 

вимірюванні:  

1) ступені поляризації світла 

2) оптичній активності, тобто величини обертання площини 

поляризації світла при проходженні його через оптично активні речовини. 

Оптично активними називаються речовини, що володіють властивістю 

повертати площину поляризації при проходженні через них поляризованого 

світла. 

Цією властивістю володіють оптично анізотропні середовища, на 

відміну від оптично ізотропних або неактивних, які цього не викликають. 

Оптична активність речовин обумовлена особливостями будови 

кристалічної решітки — в цьому випадку речовини проявляють оптичну 

активність тільки в твердому кристалічному стані, або особливостями будови 
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молекул – оптична активність таких речовин виявляється тільки в розчинах. 

Величина такого обертання в розчинах залежить від їх концентрації; тому 

поляриметрія широко застосовується для вимірювання концентрації оптично 

активних речовин в неактивних розчинниках. 

Оптична, активність надзвичайно чутлива до будь-яких змін будови 

речовини і до міжмолекулярної взаємодії, тому вона може дати цінну 

інформацію про природу заміщувачів в молекулах як органічних, так і 

комплексних неорганічних сполук. 

Вимірювання обертальної дисперсії — зміни кута обертання при зміні 

довжини хвилі світла (спектрополяриметрія) дозволяє вивчати будову 

речовин. 

До оптично активним відносяться головним чином такі органічні 

речовини, як сахароза, фруктоза, глюкоза, винна кислота. Поляриметричний 

метод був розроблений для кількісного визначення речовин саме цієї групи. 

Кут повороту площини поляризації залежить від природи речовини, 

концентрації його в розчині, товщини шару розчину, через який проходить 

поляризований промінь, а також довжини хвилі поляризованого променя і 

температури. 

Оптична активність речовини характеризується питомим обертанням 

(а0 ), під яким розуміють кут, на який обернеться площина поляризації при 

проходженні поляризованого променя через розчин, в 1 см
3
 якого міститься 

1г розчиненої речовини (С=1г/см
3
), при товщині шару розчину (L), рівній 

1дм. Питоме обертання залежить не тільки від природи речовини, але і від 

температури, довжини хвилі поляризованого світла і розчинника, тому його 

прийнято відносити до температури 20°С і жовтій лінії натрію і позначати з 

вказівкою розчинника. 

Кут обертання площини поляризації (a) визначають по формулі:  

0
a a L C    – закон Біо                                               (1) 

де L  – товщина шару розчину, дм;  

 С – концентрація речовини, г/см
3
;  

 
0

a – питоме обертання, град/дм•г/см
3
. 

 

Користуючись формулою (1), легко обчислити концентрацію (С). 

Поляриметричні методи широко і ефективно застосовуються в різних, 

дослідженнях структури і властивостей речовини в рішенні ряду технічних 

завдань. 

Вимірювання проводяться поляриметрами і спектрополяриметрами. 

 

Поляриметри 

 

Поляриметр – прилад для вимірювання кута обертання площини 

поляризації монохроматичного світла в оптично активних речовинах 

(дисперсію оптичної активності вимірюють спектрополяриметрами). 

Основні робочі частини поляриметра: пристрій для поляризації 
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света—поляризатор; пристрій для визначення кута повороту площини 

поляризації після проходження поляризованих променів через 

досліджуваний розчин — аналізатор; поляризаційна трубка, що 

наповнюється досліджуваним розчином і що поміщається між поляризатором 

і аналізатором. 

Як поляризатори застосовують кристали ісландського шпату або інших 

мінералів, що володіють властивістю подвійного променезаломлення. 

Аналізатор на відміну від поляризатора може повертатися навколо 

оптичної осі приладу. 

Розрізняють поляриметри з установкою на повну темноту і 

напівтіньовий з подвійним і потрійним полем зору. Найбільш широке 

застосування отримали напівтіньові поляриметри. У поляриметрів цього типу 

з подвійним полем зору поляризатор складається з двох никелей, а у 

поляриметрів з потрійним полем зору — з трьох. 

У поляриметрах, побудованих по схемі напівтіньових приладів 

(рисунок 1 і 2), вимірювання зводиться до візуального порівнювання 

яскравостей двох половин поля зору приладу і подальшому прочитуванню 

свідчень за шкалою обертань, забезпеченою ноніусом. 

 

 
Рисунок 1 – Принципова схема напівтіньового поляриметра. 

1 — джерело світла; 2 — конденсор; 3 — напівтіньовий поляризатор; 

4 — трубка з досліджуваною оптично активною речовиною; 

5 — аналізатор з відліковим пристроєм; 7 — зорова труба; 

8— окуляра відлікового пристрою. 

 
Рисунок 2 - Напівтіньові поляризатори: 

Коли площини головних перетинів аналізатора і поляризатора 

розташовані паралельно, світло, що проходить через поляризатор, пройде і 

через аналізатор (за відсутності між ними оптично активного розчину). 

Якщо ж головні перетини аналізатора і поляризатора взаємно 



 

 

15 

 

перпендикулярні, промені через аналізатор не пройдуть. 

При всіх проміжних положеннях через аналізатор від поляризатора 

пройде тільки частина променів. 

Якщо помістити між поляризатором і аналізатором оптично активну 

речовину, то при проходженні через оптично активний розчин відбудеться 

поворот площини поляризації і світлове поле (заздалегідь налаштоване на 

однорідне забарвлення) стане неоднорідним. Обертаючи аналізатор, 

добиваються однорідного забарвлення поля аналізатора і по куту повороту 

аналізатора, сполученого з шкалою, судять про ступінь обертання площини 

поляризації досліджуваним розчином, що дозволяє розрахувати 

концентрацію активної речовини в розчині. 

Подібна методика візуальної реєстрації володіє достатньо високою 

чутливістю, що дозволяє застосовувати напівтіньові поляриметри для 

багатьох цілей. 

Площини поляризації дві їх половини Р1 і Р2 складають між собою 

малий кут 2 . Якщо площина поляризації аналізатора АА перпендикулярна 

бісектрисі 2 , обидві половини I і II поля зору мають однакову напівтіньову 

освітленість (рис. 2, а.). При найменшому повороті аналізатора відносна 

освітленість I і II різко міняється (рис. 2, б і в). 

Проте поширеніші автоматичні поляриметри з фотоелектричною 

реєстрацією, в яких те ж завдання зіставлення двох інтенсивностей 

вирішується поляризаційною модуляцією світлового потоку і виділенням на 

виході приймача світла сигналу основної частоти. 

Максимальна чутливість, досягнута в сьогоденні, час в 

поляриметричних вимірюваннях із застосуванням лазерів, складає 10
-7

 град. 

Поляриметр може служити для визначення ступеня поляризації р 

частково поляризованого світла. Найпростіший такий поляриметр – це 

напівтіньовий поляриметр Корню, призначений для визначення ступеня 

лінійної поляризації. Основними елементами цього поляриметра служать 

призма Волластона і аналізатор. Поворотом аналізатора (шкала повороту 

проградуйована на значення р) порівнюють яскравості полів, що 

освітлюються пучками, які при виході з призми мають неоднакову 

інтенсивність. 

Фотоелектричний поляриметр для вимірювання лінійної поляризації 

складається з аналізатора, що обертається навколо оптичної осі поляриметра, 

і фотоприймача. Відношення амплітуд змінної складової струму приймача до 

постійної - безпосередньо дає р. Поставивши перед поляриметром фазову 

пластинку чверть довжини хвилі, можна використовувати його для 

вимірювання ступеня кругової (циркулярної) поляризації. 

Поляриметри широко і інтенсивно застосовуються в різних 

дослідженнях структури і властивостей речовини, у вирішенні ряду 

технічних завдань. Зокрема, вимірювання ступеня циркулярної поляризації 

випромінювання космічних об'єктів дозволяють виявити сильні магнітні поля 

Всесвіту. 
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Цукрометр 

 

Різновидом поляриметра є цукрометр (рисунок 3), призначений для 

визначення змісту сахарози в розчинах. На відміну від поляриметрів інших 

видів цукрометр має лінійну шкалу, градуйовану по сахарозі. 100° цієї шкали 

відповідають 34, 62 кругові радіуси шкали поляриметра. 

Цукрометр показує 100°, якщо в трубці завдовжки 200 мм поляризують 

розчин, в 100 мл якого при 20°С міститься точно 26 г хімічно чистої, 

абсолютно сухої сахарози. 

Особливість оптичної системи цукрометра полягає в тому, що 

аналізатор в ньому поставлений на півтінь по відношенню до поляризатора і 

укріплений нерухомо. Зміна кута повороту площини поляризації, викликане 

досліджуваним розчином, встановлюють клиновим кварцовим 

компенсатором 

 
Рисунок 3 – Цукрометр типу СУ-3. 

1 — лупа в оправі; 2 — вузол вимірювальної головки; 

3 — гвинт установки шкали на нуль; 4 — знімний ключ; 

5 — камера для поляриметричних кювет; 6 — поляризатор; 

7 — поворотна обойма зі світлофільтром; 8—освітлювальний вузол; 

9 — гвинти для закріплення патрона з лампою; 10 — траверси; 

11 - вилка роз'єму; 12 — гвинт заземлення; 13 — підстава; 

14 — рукоятка кремальєрної передачі; 15 — гільза з аналізатором; 

16 — зорова труба. 

 

Кварц – оптично активна речовина, що володіє обертальною здатністю, 

близькою до обертальної здатності сахарози, але зворотною по напряму. 

Міняючи товщину шару кварцу, можна повністю компенсувати обертання, 

що викликається сахарозою. 

Існує декілька типів компенсаторів, що відрізняються один від одного 

кількістю кварцових клинів і пластинок. Але принцип дії їх однаковий і 
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заснований на тому, що відносним переміщенням клинів можна міняти 

товщину кварцового шару. 

Рухомий клин (або клини) змішається шестерінкою, сполученою з 

рухомою горизонтальною шкалою, що дозволяє відлічувати безпосередньо 

концентрацію розчину сахарози  

 

Порядок проведення аналізу 

Трубку цукрометра (див. рисунок 3), тільки що вживану (не суху), 

спочатку обполіскують дистильованою водою, а потім двома – трьома 

невеликими порціями випробовуваного розчину. Торцеві (покривні) стекла 

промивають дистильованою водою і насухо протирають. 

При дослідженні чистого цукру-піску або рафінаду користуються 

трубкою завдовжки 200 мм, для сметок— 100 мм. 

Трубку, закриту з одного боку, наповнюють так, щоб верхній меніск 

розчину виступав над її краями, після чого трубку накривають скельцем, а 

потім вже нагвинчують металеву головку. Далі перевіряють, чи немає в 

трубці бульбашок повітря. За наявності їх головку з склом знімають і в 

трубку додають декілька крапель розчину. Із зовнішнього боку торцеві 

стекла повинні бути абсолютно сухими, інакше поле зору виявиться 

затемненим. 

Перед тим, як помістити трубку в камеру, окуляр зорової труби і лупу 

шкали обертанням їх оправ встановлюють на максимальну різкість 

зображення так, щоб були чітко видні вертикальна лінія, що розділяє поле 

зору на дві половини, а у полі зору лупи – штрихи і цифри шкали ноніуса. 

Перед початком вимірювань прилад встановлюють на нуль. Для цього 

(за відсутності в камері поляриметричної кювети) обертанням рукоятки 

кремальєрної передачі добиваються повної однорідності обох половин поля 

зору, при цьому нульові ділення шкали і ноніуса повинні співпасти. Інакше 

за допомогою ключа переміщають ноніус до поєднання його нульового 

ділення з нульовим діленням шкали, після чого приступають до вимірювань. 

У камеру приладу вкладають поляриметричну кювету з 

випробовуваним розчином, в результаті змінюється однорідність обох 

половин поля зору. Обертанням рукоятки кремальєрної передачі зрівнюють 

їх освітленість. Після цього, користуючись ноніусом, відлічують свідчення з 

точністю до 0,5°. Потім перевіряють зрівнювання освещенностей обох 

половин поля зору і знову відлічують свідчення (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Положення шкали і ноніуса, відповідне відліку 11,8° 

 

Відлік проводять не менше трьох разів; при цьому кожен відлік 
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починають з повернення рукоятки в нульове положення. Записавши всі три 

свідчення (Р1 Р2, Р3), розраховують середнє з них (Рср) по формулі 

 

1 2 3

ср

P P P
P

3

 
 ,                                                    (2) 

де Рср – вміст сахарози в досліджуваному продукті % (при 

використанні трубки довжиною 100 мм результат умножають на 2). 

 

Вміст сахарози в цукрі прийнято виражати в перерахунку на суху 

речовину, тому визначають також вологість цукру шляхом його 

висушування. 

Знаючи вологість цукру (w), вміст сахарози (X) у відсотках в 

перерахунку на суху речовину обчислюють за формулою 

 

ср
X P 100 (100 w )                                                    (3) 

 

Цукрометром можна визначити вміст сахарози в розчині невідомої 

концентрації без попереднього узяття навішування. При цьому спочатку 

визначають щільність з досліджуваної речовини (розчину), а потім 

обчислюють вміст сахарози у відсотках по формулі 

 

cp
X 0,260P                                                      (4) 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 3.  

ТЕМА: СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Вказівки до опрацювання теми 

Аналіз забарвлених, а також безбарвних розчинів можна проводити 

спектрофотометричними методами, використовуючи при цьому складніші 

прилади спектрофотометри. 

В науково-дослідній практиці використовують і багатоцільову 

однопроменевий фотометр Specol-10 фірми Carl Zeiss lena (НДР), яка 

дозволяє проводити вимірювання світлопропускання і оптичної густини при 

λ = 340 – 850нм. 

Як спектрофотометри використовуються вітчизняні прилади СФ-16, 

СФ-26, СФ-46. Однопроменеві спектрофотометри цього типу призначені для 

вимірювання світлопропускання і оптичної густини розчинів і твердих 

речовин при λ = 186...1100нм. Прилад СФ-46 з вбудованою 

мікропроцесорною системою показаний на рисунку 4. 

В спектрофотометр поміщена кювета, яка є складовою частиною його 

оптичної схеми. Забруднення на стояках кювети і подряпини сильно 

розсіюють і поглинають світло, спотворюючи тим самим результати 

вимірювань, тому поводитися з нею треба дуже акуратно. Вміст кювети 
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повинен бути гомогенним. 

В практиці харчової промисловості широко використовується 

вітчизняний полум'яний фотометр типу ФПЛ, ПАМ, ПФМ і ін. 

Найширше розповсюдження в аналітичній практиці отримав полум'яні 

фотометри з інтерференційними світлофільтрами.  

 

 
Рисунок 1 – Спектрофотометр СФ-46 

1 – монохроматор; 2 – кюветне відділення; 3 – освітлювачі; 

4 – камера з фотоприймачами і підсилювачами; 

5 – рукоятка установки на «0»; 6 – рукоятка шторки; 

7 – рукоятка переміщення каретки з кюветами; 

8 – рукоятка розкриття вхідної і вихідної щілин; 

9 – мікропроцесорна система; 10 – рукоятка відліку; 

11 – рукоятка обертання дифракційних грат; 

12 – шкала довжин хвиль. 

. 

 

Таблиця 1 – Склад газових середовищ 

Суміш Температура °С Визначувані 

компоненти 

Повітря / природний газ 1500 Na, До, Cа 

Повітря / пропан 2000 Cа 

Повітря/ацетилен 2500 Cа, Mg, Fe 

Окисел азоту /ацетилен* 3000 Ti, V 

 

* Використовується тільки в атомно-абсорбному спектрофотометрі. 

 

Полум'яна фотометрія дозволяє визначати декілька елементів 

(послідовно) – натрій, калій, кальцій, літій, а одноканальна багатоелементна 

1 8 2 3 4 

5 6 7 9 10 11 12 
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фотометрія з прямим відліком – до 11 елементів. 

Багато задач аналізу багатокомпонентних харчових продуктів успішно 

розв'язуються за допомогою двохканальних полум'яних фотометрів типу 

Flapho фірми Carl Zeiss, що має призму або дифракційні грати і 

фотопомножувач в ролі детектора, що дозволяє визначати одночасно два 

елементи по абсолютному сигналу.  

Для аналізу емульсій, різних суспензій і інших мутних середовищ 

використовується нефелометрія. Метод заснований на вимірюванні 

ослаблення світлового потоку, що проходить через мутну пробу: 

0
LgI I KlC   (1) 

де I, I0 – інтенсивність світла, що пройшло відповідно через 

аналізовану і контрольну проби;  

К – молярний коефіцієнт мутності розчину;  

l – товщина шару проби, см;  

С – концентрація речовини, г/см
3
. 

 

Одним з основних принципів нефелометричних вимірювань є наявність 

еталонів мутності. 

Для здійснення нефелометричних методів аналізу іони аналізованого 

елемента або органічної сполуки переводять в малорозчинне з'єднання, 

здатне утворювати відносно стійку дисперсну систему в початковий період 

формування осаду. Для цієї мети зручні якнайменше розчинні у воді осади, 

що містять іони Ва
2+

, Са
2+

, Ag+, Сl
-
, SO4

2-
 ,CrО4

2
 і ін.  

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 4.  

ТЕМА: РАДІОМЕТРИЧНІ ТА РАДІОСПЕКТРОСКОПІЧНІ МЕТОДИ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Вказівки до опрацювання теми 

Радіометрія – сукупність методів вимірювань активності A  (числа 

розпадів в одиницю часу) радіонуклідів. 

Радіоактивність – це здатність деяких хімічних елементів (урану, торія, 

радію, каліфорнію і ін.) мимоволі розпадатися і випускати невидимі 

випромінювання (α-, β-, γ-промені). Такі елементи називають 

радіоактивними. Радіоактивні речовини розпадаються із строго певною 

швидкістю, вимірюваною періодом напіврозпаду, тобто часом, протягом 

якого розпадається половина всіх атомів. Радіоактивний розпад не може бути 

зупинений або прискорений яким-небудь чином. Розпад радіоактивних ядер 

супроводжується іонізуючим випромінюванням. 

Активністю речовини називається число радіоактивних перетворень на 

одиницю часу. У системі СІ за одиницю активності прийнято одне ядерне 

перетворення на секунду - (розп./с). Ця одиниця носить назву беккереля (Бк). 

Позасистемною одиницею вимірювання активності є кюрі - (Ки); 1Ки – це 

активність такої кількості речовини, в якій відбувається 3,7•10
10

 актів 
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розпаду в одну секунду. Одиниця активності 1Ки відповідає активності 1 г 

радію. Для вимірювання малої активності користуються похідними 

величинами: мілікюрі (1 мКи=10
-3

 Ки), мікрокюрі (1мкКи =10
-6

 Ки). 

Для визначення активності джерел г - випромінювання найчастіше 

користуються спеціальною одиницею вимірювання — міліграм-еквівалент 

радію (мг-екв. Ra). Активністю 1 мг-екв. Ra володіє така кількість 

радіонукліда, яка створює таку ж потужність дози, як і 1 міліграм радію, 

ув'язненого у фільтр з платини завтовшки 0,5 мм.  

Питома активність виражається різними одиницями вимірювань: 

Бк/см
3
, Бк/г, Ки/дм

3
, Ки/кг, Бк/м

3
 і так далі. 

 

Родоначальниками радіометрії можна вважати Е. Резерфорда і 

X.Гейгера, вперше в тих, що 1903 здійснили за допомогою іскрового 

лічильника визначення числа β — частинок, що випускаються в 1 з одним г 

Ra (питома активність - А). Масові вимірювання A  проводять відносними 

методами: порівнянням радіоактивних джерел, що вивчаються, із зразковими 

або з використанням відкаліброваних установок. Для створення зразкових 

джерел застосовують абсолютні вимірювання A . У простих з них 

використовуються газорозрядні так звані «4р-счетчики» β-, γ-, частинок і 

рентгенівського випромінювання. Абсолютні вимірювання здійснюють 

також за допомогою іонізаційних камер, напівпровідникових детекторів, 

калориметрів і ін. 

Якщо вдається визначити число N атомів радіонукліда в джерелі, то  

 

A N ln2 T                                                 (1) 

де   — постійна розпаду;  

Т - період напіврозпаду. 

 

Для абсолютних вимірювань активності нуклідів, розпад яких 

супроводжується каскадним випромінюванням, застосовують метод збігів. 

Установки, що включають два детектори, настроюють так, щоб роздільно 

реєструвалися випромінювання різного роду або різної енергії. При цьому 

вимірюють джерело з нуклідом, розпад якого супроводжується каскадним 

випусканням саме цих випромінювань 

 

 
2 12 1 2 12

A F( N N ) N N N                                (2) 

де 
1

N  і 
2

N  - швидкості рахунки, що отримуються кожним з детекторів. 

12
N  — швидкість рахунку збігів, а функція 

2 12
F( N N )  —> 1 при 

2 12
N N —> 1. 

 

Однією з форм калібрування установок є зняття залежності вірогідності 

реєстрації (або величини вироблюваного ефекту) від енергії випромінювання 

(криві ефективності). 

Методи радіометрії застосовують при вирішенні різних завдань: при 
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досліджень методом радіоізотопних індикаторів, визначенні радіоактивного 

забруднення сировини і матеріалів, радіоактивного забруднення 

навколишнього середовища, датування в археології і геології і ін. 

Забруднення харчових продуктів радіоактивними речовинами 

(радіонуклідами) небезпечно для здоров'я людини, тому контроль їжі 

рослинного і тваринного походження останніми роками набуває особливо 

важливого значення. 

 

Біологічна дія радіоактивних випромінювань 
 

Створення ядерних реакторів, а також цілого ряду приладів, в яких 

використовуються радіоактивні ізотопи, зробило вельми актуальною 

проблему захисту живих організмів від опромінювання радіоактивними 

випромінюваннями. 

Ступінь, глибина і форма променевих уражень, перш за все, залежить 

від величини поглиненою біологічним об'єктом енергії випромінювання. Для 

характеристики цього показника використовують поняття поглиненої дози. 

Поглиненою дозою випромінювання D  називають величину, рівну 

відношенню енергії іонізуючого випромінювання, переданої опромінюваній 

речовині, до маси цієї речовини. Одиницею поглиненої дози випромінювання 

служить грей (Гр): 

1 Гр — це така доза випромінювання, коли масі речовини в 1 кг 

передається енергія іонізуючого випромінювання 1 Дж. 

У радіаційній гігієні широке застосування отримала позасистемна 

одиниця — радій — це поглинена доза, при якій кількість поглиненою 

енергія в 1 г будь-якої речовини складає 10
-5

 Дж незалежно від вигляду і 

енергії випромінювання. Похідними даної одиниці є мільярд (1 мрад = 10
-3

 

радій) і мікрорад (1 мкрад 10
-6 

 радий). 

Позасистемною одиницею експозиційної дози рентгенівського і  - 

випромінювання є рентген (Р). Величини 0,0114 Дж/м
3
 і 87,7•10

-4
Дж/кг 

прийнято називати енергетичними еквівалентами рентгена. 

Співвідношення між поглиненою дозою випромінювання, вираженою в 

радах, і експозиційною дозою, вираженою в рентгенах, для повітря має 

вигляд  

эксп погл
D 0,877 D .                                         (3) 

Біологічним еквівалентом рентгена (Бер) в системі СІ є зивер (Зв). 

Потужністю дози випромінювання D' називають величину, рівну 

відношенню дози до часу опромінювання: D D t . Одиницею служить грей 

в секунду (Гр/с). 

Ядерні випромінювання надають сильну вражаючу дію на всі живі 

організми. Первинною дією іонізуючих випромінювань на організм є 

пошкодження молекул, їх руйнування і тим самим порушення 

життєдіяльності організму. Різні органи людського тіла по-різному реагують 

на опромінювання. 
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Найбільш чутливі до опромінювання кровотворні органи (кістковий 

мозок, селезінка, лімфатичні залози). Їх поразка приводить до лейкемії – 

порушення кровотворення (білокрів'я). При опромінюванні часто виникають 

ракові пухлини. 

Гранично допустимою дозою опромінювання (ГДД) вважають дозу, по 

порядку величини співпадаючу з природним радіоактивним фоном, в якому 

живе людина. Цей фон виникає за рахунок космічного випромінювання і 

радіоактивності Землі. 

ГДД для рентгенівських, гамма- і бета- випромінювань складає близько  

10
-3

 Гр в рік. Для теплових нейтронів ця доза нижче в 5 разів, для швидких 

нейтронів, протонів і β-частиц — в 10 разів. Доза в 4 – 6 Гр безумовно 

смертельна. Для осіб, що працюють постійно з джерелами іонізуючих 

випромінювань, ГДД складає не більше 10
-3

 Гр в тиждень, тобто 0,5 Гр в рік. 

Для навколишнього населення ГДД опромінювання встановлена в 100 разів 

менша. 

Слід врахувати, що іноді при дозах, декілька менших ГДД, іонізуючі 

випромінювання можуть порушити структуру хромосом в статевих клітках, 

що може привести до мутацій або до появи неповноцінного потомства з 

природженими захворюваннями. Тому у всіх випадках прагнуть зменшити 

ГДД, щоб тим самим зменшити вірогідність небажаних генетичних наслідків 

опромінювання. 
 

Детектори іонізуючих випромінювань 
 

Для виявлення і вимірювання радіоактивних випромінювань 

використовують прилади різних типів. 

Детектори іонізуючих випромінювань застосовують для виявлення 

іонізуючого випромінювання і вимірювання його енергії. Дія більшості 

детекторів заснована на виявленні ефекту від іонізації або збудження атомів 

або молекул речовини іонізуючим випромінюванням. До них відносяться: 

детектори з іонізаційними камерами і газорозрядними лічильниками. 

Детектори, в яких використовується ефект флуоресценції, називають 

сцинтиляційними лічильниками. Фотографічні детектори дозволяють зміряти 

рівень іонізуючих випромінювань по щільності почорніння фотоматеріалів, а 

хімічні – за наслідками різних хімічних реакцій (феросульфатний детектор, 

детектор на основі чотирихлористого вуглецю, нітратний детектор). 

Найчастіше в радіометричних вимірюваннях використовують 

сцинтиляційні лічильники, що мають низку переваг: вони універсальні з 

погляду можливості реєстрації іонізуючих випромінювань практично будь-

яких видів; дають можливість вимірювати енергію досліджуваних частинок 

або квантів; володіють високою роздільною здатністю і високою 

ефективністю реєстрації  - випромінювання (до декількох відсотків). 

Сучасний сцинтиляційний лічильник складається з сцинтилятора — 

речовини, здатної випускати видиме випромінювання під дією заряджених 

частинок, і фотоелектронного помножувача (ФЕП), в якому енергія світлових 
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спалахів (сцинтиляції) перетвориться в імпульси електричного струму. 

Прилади вітчизняного виробництва для радіаційної розвідки і 

дозиметричного контролю (ДП-5В, СРП-68 ДП-100, РКБ-4, КРБ-1) широко 

використовуються для контролю сировини і матеріалів, харчових продуктів і 

питної води. 

Для вимірювання дози і потужності дози використовують спеціальні 

прилади — дозиметри. Найбільш поширені дозиметри, датчиками яких 

служать іонізаційні камери, а іноді лічильники, фотоплівки і сцинтилятори. 

Вихід датчика через спеціальну електронну схему сполучають з показуючим 

(або реєструючим) приладом, шкала якого проградуйована в одиницях дози 

або потужності дози. 

Широке застосування отримали прилади КД (кишеньковий дозиметр), 

що є мініатюрним електроскопом, що заряджається до початку роботи. 

Іонізуюче випромінювання розряджає електроскоп, по ступеню розрядки 

судять про отриману дозу. Прилад формою і розмірам виготовляють схожим 

на авторучку. Покладений в кишеню, він реєструє дозу, отриману людиною 

за час роботи. 
 

Радіографія 
 

Радіографія (від латинського radio - випромінюю і грецького graphs – 

пишу), - метод дослідження структури різних об'єктів (сировини, матеріалів, 

виробів, харчових продуктів, сплавів, біологічних, тканини і ін.), що полягає 

в отриманні їх зображення: шляхом реєстрації їх власного або наведеного 

радіоактивного випромінювання, а також при просвічуванні 

випромінюванням зовнішнього джерела. Для отримання зображення 

застосовуються фотографічні матеріали, чутливі до рентгенівського 

випромінювання, ядерні фотографічні емульсії і трекові детектори 

частинок (уламків поділу  - частинок і ін.). Радіографія дозволяє вивчати 

розподіл радіоактивних речовин (авторадіографія) і наявність 

неоднорідності і домішок в досліджуваних об'єктах (гамма - і нейтронна 

радіографія) по щільності почорніння фотоемульсії або кількості треків 

частинок 

 

3 КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 
 

1. Які колориметричні та спектрофотометричні методи аналізу ви 

знаєте? 

2. Суть та принцип фотоколориметрії. 

3. В чому полягає зміст закону Бургера-Ламберта-Бєєра? 

4. Що таке світлопоглинання та світлопропускання, і який зв’язок між 

ними? 

5. Умови та причини порушення основного закону фотокалориметрії 

6. В чому полягає принцип фотоелектроколориметрії? 

7. Будова та принцип дії фотоелектроколориметра 

8. Будова та принцип дії полум’яних фотометрів 
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9. В чому полягає суть способу нефелометрії? 

10. Що таке спектр світла? 

11. Що таке поляризація світла? 

12. Як вимірюється і визначається концентрація розчинів? 

13. На яких вимірюваннях засновані поляриметричні методи аналізу? 

14. Що таке оптична активність? 

15. Що таке спектрополяриметрія? 

16. Що таке питоме обертання? 

17. Що таке поляриметр? 

18. Будова поляриметра 

19. Як працює фотоелектричний поляриметр? 

20. Що таке цукрометр, і в чому його особливості по відношенню до 

інших поляриметрів? 

21. Опишіть порядок роботи проведення аналізу із застосуванням 

цукрометра. 

22. Що таке спектр світла? 

23. Що таке спектр поглинання світла? 

24. Сутність інтерференції і дифракції. 

25. Види матеріалів за їх оптичною щільністю. 

26. Описати структуру молекул, атомів та ядер атомів. 

27. Перелічите відомі радіоактивні хімічні елементи. 

28. Опишіть вплив радіоактивного випромінювання на організм 

людини; 

29 Розкрийте механізм виникнення радіоактивного випромінювання 

30. Перелічите способи захисту від радіоактивного випромінювання. 

31. Що таке радіометрія 

32. Що таке радіоактивність? Які елементи називають радіоактивними? 

33. Дайте визначення та вкажіть одиниці вимірювання таких термінів: 

активність речовини, питома активність. 

34. Що таке період напіврозпаду, і в чому головна особливість цього 

явища? 

35. Якими методами та приборами вимірюють радіоактивність? 

36. В чому полягає метод збігів для вимірювання радіоактивності? 

37. Одиниці вимірювання та позначення поглиненої дози 

випромінювання. Відмінності одиниць грей і радій. 

38. Дайте визначення потужності дози випромінювання і 

граничнодопустимої дози опромінювання. 

39. Які дози опромінювання вважаються допустимими та 

смертельними? 

40. Які прилади використовують для вимірювання іонізуючих 

випромінювань? 

41. Будова та принцип дії сцинтиляційних лічильників. 

42. Будова та принцип дії дозиметрів. 

43. Для чого призначена радіографія і які методи використовуються в 

ній? 
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