
ЗМІСТ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. «ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ПРОЦЕСІВ І СИРОВИНИ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ» ................... 1 

Тема 1. ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ МАТЕРІАЛІВ 

ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ....................................................................... 1 

Розміри та значення фізичних величин. Методи вимірювання ............... 1 

Електричні величини. Розміри та значення електричних величин. 

Методи вимірювання ........................................................................................ 5 

Теплові величини. Розміри та значення теплових величин. Методи 

вимірювання ..................................................................................................... 11 

Світлові величини. Розміри та значення. Методи вимірювання. ......... 14 

Тема 2. ПРИНЦИПИ КОНСТРУЮВАННЯ 

ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ. ТЕНЗОМЕТРИ .................. 14 

Види тензометрів та їх основні характеристики. ...................................... 14 

Дротяні датчики омічного опору. ................................................................. 15 

Реєстрація свідчень приладів. ....................................................................... 15 

Основи теорії і конструкції приладів прямої дії. ....................................... 16 

Магнітоелектричні прилади. ......................................................................... 19 

Електромагнітні прилади. .............................................................................. 21 

Світлопроменеві осцилографи. ..................................................................... 22 

Тема 3. ОПТИЧНІ, ЛЮМІНІСЦЕНТНІ І СПЕКТРОСКОПІЧНІ 

МЕТОДИ АНАЛІЗУ ........................................................................................... 25 

Люмінесценція. ................................................................................................. 25 

Люмінесцентний аналіз. ................................................................................. 26 

Спектроскопія. Історія виникнення і класифікація. ................................ 27 

Оптичні спектри. .............................................................................................. 28 

Спектральний аналіз. ...................................................................................... 30 

Прилади, що використовуються в спектральному аналізі. .................... 39 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. «ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ПРОЦЕСІВ І СИРОВИНИ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ» 

Тема 1. ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

МАТЕРІАЛІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Розміри та значення фізичних величин. Методи вимірювання 

1.1 Фізична величина — властивість, загальна в якісному відношенні 

багатьом фізичним об'єктам, але в кількісному відношенні індивідуальне для 

кожного об'єкту. Наприклад, довжина, маса, електропровідність і 

теплоємність тіл, тиск газу в судині і т.д. 



Одиниця фізичної величини — фізична величина, якій за визначенням 

привласнено числове значення, рівне 1. Наприклад, маса 1 кг, сила 1 Н, тиск 

1 Па, довжина 1 м, кут 10. 

Значення фізичної величини — оцінка фізичної величини у вигляді 

деякого числа прийнятих для неї одиниць. Наприклад, діаметр отвору 0,01 м, 

маса тіла 93 кг. 

Вимірювання — знаходження значення фізичної величини досвідченим 

шляхом за допомогою спеціальних технічних засобів. Наприклад, 

вимірювання діаметра валу мікрометром, тиск середовища — манометром 

або вакуумметром. Значення фізичної величини хизм, отримане при 

вимірюванні, знаходять по формулі 

, 

де А — числове значення, а і — одиниця фізичної величини. 

 

В метрології розрізняють істинне і дійсне значення фізичних величин. 

Істинне значення — значення фізичної величини, яке ідеальним чином 

відображає в якісних і кількісних відносинах відповідну властивість об'єкту. 

Істинне значення повинне бути вільний від помилок вимірювання, але 

оскільки всі фізичні величини знаходять досвідченим шляхом і  їх значення 

містять помилки вимірювань, те істинне значення  фізичних  величин  

залишається  невідомим. 

Дійсне значення — значення фізичної величини, знайдене 

експериментальним шляхом і що настільки наближається до істинного 

значення, що для певної мети може бути використаний замість нього. При 

технічних вимірюваннях значення фізичної величини, знайдене з 

допустимою по технічних вимогах погрішністю, приймається за дійсне 

значення. 

Погрішність (помилка) вимірювання — відхилення результату 

вимірювань від істинного значення величини, що виміряється. Абсолютна 

погрішність — погрішність вимірювання, виражена в одиницях величини, 

що виміряється. Абсолютну погрішність вимірювання Ах визначають по 

формулі 

 

де х — істинне значення величини, що виміряється. 

 

Відносна погрішність вимірювання — відношення абсолютної погрішності 

вимірювання до істинного значення фізичної величини ?х/х. Вона може 

виражатися також у відсотках. Оскільки істинне значення величини, що 

виміряється, залишається невідомим, на практиці можна знайти лише 

наближену оцінку погрішності вимірювання. При цьому замість істинного 

значення приймають значення фізичної величини, отримане при 

вимірюваннях тієї ж величини з точністю, у декілька разів більш високої. 

изм
х Аu

изм
х х х,  



Наприклад, погрішність вимірювання діаметра валу штангенциркулем, яка 

складає ±0,1 мм, можна оцінити, виміривши той же діаметр валу 

мікрометром з погрішністю ±0,004 мм 

На виробництві також широко використовується більш продуктивна 

операція вимірювань — контроль. Контроль якості продукції — перевірка 

відповідності якості продукції встановленим вимогам. При контролі 

фізичних величин перевіряють, чи знаходиться їх дійсне значення в межах, 

що допускаються, але числове значення величини, що виміряється, не 

визначають. Наприклад, перевіряють, чи укладається дійсний розмір 

діаметра валу в межі допуску, вказані на кресленні. 

 

Простір та час – категорії, що визначають основні форми матерії. 

Довжина – величина, що характеризує протяжність, подовженість та 

переміщення тіл або їхніх частин вздовж заданої вісі. 

Вимірювання лінійних та кутових величин 

Для визначення довжини та відстані використовують різноманітні 

способи, вибір серед яких визначається необхідною точністю. 

Для безпосереднього вимірювання довжини використовуються лінійки, 

штангенциркулі і т.п. 

Вимірювання частоти обертання 

Тахометри, імпульсні лічильники, стробоскопічний метод 

Вимірювання маси 

Об’ємний та ваговий способи 

Вимірювання сили 

          Сила, згідно другого закону Ньютона 

 

 
 

1 кгс – еталон – циліндр, діаметром 39 мм та такої ж висоти (платина 

90%, іридій – 10%). 

Метод вимірювань — сукупність прийомів використовування 

принципів і засобів вимірювань. Залежно від способу отримання 

результатів вимірювання підрозділяють на прямі і непрямі. 

Прямими називають вимірювання, при яких шукане значення 

величини знаходять безпосередньо з досвідчених даних, наприклад 

вимірювання струму амперметром, напруги — вольтметром, потужності — 

ватметром. 

Непрямими називають вимірювання, при яких шукане значення 

величини знаходять на підставі відомої залежності між цією величиною і 

величинами, що піддаються прямим вимірюванням. Приклади непрямих 

вимірювань — це визначення опору ланцюга або потужності по зміряному 

струму і напрузі. 

Метод безпосередньої оцінки полягає в том, що значення величини 

визначають безпосередньо по відліковому пристрою вимірювального 

F m a 



приладу прямої дії. При використовуванні цього методу у вимірювальному 

приладі відбувається пряме перетворення величини, що виміряється (від 

входу до виходу). Приклади застосування методу безпосередньої оцінки — 

це вимірювання струму і напруги за допомогою електромеханічних 

амперметрів і вольтметрів (без застосування зворотного зв'язку). 

Метод порівняння з мірою (метод порівняння) полягає в том, що 

величину, що виміряється, порівнюють з величиною, відтворною мірою. При 

використовуванні цього методу в процесі вимірювань безпосередньо бере 

участь міра величини, що виміряється. Прикладом методу порівняння є 

вимірювання опору за допомогою моста. Різновидами методу порівняння є 

(мал. 2.1) методи зіставлення, диференціальний, нульовий, заміщення і 

збігів. При вимірюванні м е т о д о м  з і с т а в л е н ь  величина, що виміряється, 

і величина, відтворна мірою, одночасно впливають на прилад порівняння, за 

допомогою якого встановлюється співвідношення між ними. При 

д и ф е р е н ц і а л ь н о м у  м е т о д і  на вимірювальний прилад впливає різниця 

величини, що виміряється, і відомої величини, відтворною мірою. 

Н у л ь о в и й  м е т о д  — метод порівняння з мірою, при якому 

результуючий ефект дії величин (що виміряється і 

 
Рис.1.1. Методи вимірювань. 

 

відтворною мірою) на прилад порівняння доводять до нуля. Якщо величину, 

що виміряється, заміщають відомою величиною, відтворною мірою, такий 

метод вимірювання називають методом заміщення. Метод збігів полягає в 

том, що різниця між величиною, що виміряється, і величиною, відтворною 

мірою, виміряють, використовуючи збіги відміток шкал або періодичних 

сигналів. Найбільше розповсюдження цей метод отримав при вимірюванні 

неелектричних величин. 

Одночасні вимірювання декількох однойменних величин називають 

сукупними вимірюваннями. Результат сукупних вимірювань знаходять 

рішенням відомих рівнянь, параметри яких одержують прямими 

вимірюваннями становляючих цих величин. 



Для знаходження залежності між двома або декількома не 

однойменними величинами використовують сумісні вимірювання. 

Результати сумісних вимірювань знаходять за даними, отриманим прямими 

вимірюваннями цих величин. 

В практиці вимірювань більше розповсюдження отримав метод 

безпосередньої оцінки, як більш простий і не вимагаючи великих витрат. 

Метод порівняння з мірою дозволяє виконувати вимірювання з меншими 

погрішностями (в порівнянні з методом безпосередньої оцінки), але для його 

здійснення необхідна великі витрати. 

 

Електричні величини. Розміри та значення електричних величин. 

Методи вимірювання 
Сила електричного струму – скалярна характеристика струму, що 

дорівнює відношенню кількості електрики , що переноситься крізь 

переріз провідника за інтервал часу  до цього інтервалу 

 

 

 

Індуктивні прилади 

Індуктивні прилади відрізняються високою точністю, придатні для 

ведення дистанційних вимірювань. Порівняно невеликі габаритні розміри 

індуктивних перетворювачів дозволяють створювати компактні 

вимірювальні пристрої. Єдине джерело енергії (електричний струм) дає 

істотну перевагу перед пневматичними приладами, для яких потрібне 

живлення і електричним струмом, і стислим повітрям. 

Принцип дії 
В індуктивних приладах використовується властивість котушки 

змінювати свій реактивний опір при зміні деяких її параметрів, що 

визначають індуктивність L. 

Для отримання можливо більшій індуктивності котушку, як правило, 

виконують з магнітопроводом з феромагнітного матеріалу. Як відомо з 

електротехніки, опір такої котушки (без урахування втрат на гістерезис і 

вихрові струми в сердечнику) 

 

 

  (1.1) 

 

де Ra — опір котушки постійному струму; 

— індуктивний опір  

кругова частота живлячої напруги, f0— частота, Гц;  

W — число витків котушки; 

dQ

dt
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RM — магнітний опір магнітного ланцюга котушки.  

 

Звичайно один з елементів магнітного ланцюга (рис. 2, а) 

виконується рухомим (якір), і його положення щодо нерухомої частини 

впливатиме на магнітний опір ланцюга RM, а отже, і індуктивний опір 

котушки. 

Якщо зв'язати переміщення якоря з лінійною величиною, що 

виміряється δ при постійних параметрах напруги живлення, то виникає 

функціональна залежність між δ і електричним опором z: 

z = f(δ).  

Пристрій, який перетворить лінійні переміщення в зміни 

електричного параметра z за допомогою описаної котушки, називається 

індуктивним перетворювачем. 

 
Рис. 1.2. Принципові схеми індуктивних перетворювачів: 

а — схема, в якій величина, що виміряється, викликає зміну довжини 

повітряного зазору δ; б — схема, в якій величина, що виміряється, викликає 

зміну площі повітряного зазору; 1 — котушка перетворювача; 2 — 

магнітопровід; 3 — якір; 4 — пружина, що створює вимірювальне зусилля; 5 

— контрольована деталь 

 
Рис. 1.3. Блок-схема індуктивного приладу 

 

В загальному вигляді індуктивний прилад (рис. 1.3) включає наступні 

основні вузли: індуктивний перетворювач 2, сприймаючий зміну розміру 

деталі 1 і перетворюючий його в зміну опору; вимірювальну схему 3, яка 

служить для перетворення сигналу перетворювача в зручний для 

вимірювання інший електричний параметр (напруга, силу струму); 

електронний підсилювач 4; вказівний пристрій 5; пристрій для подачі 

команд 6 і джерело живлення 7. 

Чутливість індуктивного приладу 

 

   (1.2) 
1 2 3 4

K K K K K 



де  — чутливість перетворювача; 

 або –чутливість  вимірювальної схеми;  

Uс і Iс — напруга і струм на виході схеми; 

— чутливість підсилювача;  

Uу — вихідна напруга підсилювача; 

- чутливість вказуючого пристрою; 

 α — переміщення покажчика.  

 

Таким чином 

 

При побудові індуктивного приладу особливо важливий правильний 

вибір параметрів і принципової схеми індуктивного перетворювача. 

 

Вимірювальні схеми індуктивних приладів 

Вимірювальна схема призначена для перетворення сигналу 

індуктивного перетворювача в зручний для вимірювання електричний 

параметр — напругу або силу струму. 

 
Рис 1.4. Характеристики вимірювальних схем 

 

Вхідною величиною схеми будуть зміни опорів котушок 

індуктивного перетворювача, викликані лінійною величиною, що 
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виміряється, а вихідний величиною схеми — відповідна зміна струму або 

напруги. Таким чином, характеристика схеми є залежністю IВЫХ= φ (Z) або 

Uвых=φ (Z). При розробці схеми бажано отримати характеристику (рис. 1.4, 

крива 1) з достатньо великою прямолінійною ділянкою АВ, на якій 

чутливість максимальна і постійна , що важливе для створення 

приладу з рівномірною шкалою. Небажано мати характеристику схеми 

(крива 2), у якої є той, що постійна становить I0, не залежна від лінійної 

величини, що виміряється, тобто від ΔZ, в цьому випадку шкала приладу 

використовуватиметься частково. Неможливо і застосувати більш чутливий 

прилад. 

Таким чином, вимірювальна схема повинна забезпечити: 

1) отримання можливо більш лінійній залежності струму або напруги на 

виході схеми від зміни опору котушок перетворювача; 

2) виділення корисного сигналу, тобто сигналу, залежного тільки від лінійної величини, 

що виміряється; 

3) мінімальну погрішність через зміну живлячої напруги і частоти, температури 

навколишнього середовища, впливи зовнішніх магнітних і електричних полів. 

 
Рис 1.5. Вимірювальні схеми індуктивних приладів 

Основними вимірювальними схемами індуктивних приладів для 

лінійних вимірювань є симетричні мостові схеми змінного струму, що 

працюють в рівноважному режимі або в режимі відхилень. Це пояснюється 

тим, що в цих схемах можна легко використовувати диференціальні 

перетворювачі, причому котушки перетворювача виявляються включеними в 

два сусідні плечі моста, внаслідок чого однакові зміни яких-небудь 

параметрів котушок не викликають сигналу на виході моста. Ця властивість 

стає особливо важливою при роботі перетворювача при змінах навколишньої 

температури в широких межах. На вихід моста поступає різницевий сигнал, 

тобто відбувається виділення корисного сигналу, залежного тільки від зміни 

опору котушок перетворювача. 

Схеми, що працюють в рівноважному режимі (рис. 5, а), 

застосовують при побудові індуктивних самописців в пристроях підналадки 

вимірювальних засобів. 
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Опори Z1 і Z3 є опорами індуктивного диференціального 

перетворювача, а Z2 і Z4— опорами реохорда. 

При нейтральному положенні якоря індуктивного перетворювача 

Z1=Z3=Z0 і при певних значеннях Z2 і Z4 на виході моста напруга рівно нулю. 

Та варто перемістити якір індуктивного перетворювача, внаслідок 

чого Z1 стане рівним Z0 + ΔZ, а Z3=Z0—ΔZ, як на виході моста з'явиться деяка 

напруга (напруга розбалансу). Ця напруга подається на підсилювач У, а 

потім на виконавчий механізм (електродвигун) Д, який переміщає движок 

реохорда до тих пір, поки на виході моста напруга знову стане рівною нулю. 

Положення движка реохорда відповідатиме певному переміщенню 

якоря індуктивного перетворювача. 

Серед схем, що працюють в режимі відхилень, найбільше 

розповсюдження отримав симетричний міст (мал. 95,6), у якого Z1=Z3=Z0 і 

Z2=Z4=Z, де Z1 і Z3 — опори котушок диференціального перетворювача. При 

переміщенні якоря з нейтрального положення опору котушок стане рівний 

Z1=Z0+ΔZ, а Z3=Z0—ΔZ. В тих випадках, коли прилад будується без 

підсилювача, до виходу моста підключають через відповідний випрямляч 

мікроамперметр постійного струму, внутрішній опір якого трохи. 

Вимірювальна схема в цьому випадку чутлива по струму, тобто 

забезпечується залежність Iвых= Δ (Z). 

Для того, щоб вимірювальний міст віддавав максимальну потужність 

показуючому приладу, необхідно, щоб внутрішній опір моста (опір, зміряний 

з боку вихідних точок моста) був рівний опору ZH на яке міст замкнутий 

 

 x0 (1.3) 

 

і для умови Z1=Z3=Z0 і Z2=Z4=Z отримаємо 

 

 x0 (1.4) 

 

Виявляється, вимірювальний міст віддаватиме максимальну 

потужність, коли 

 

(1.5) 

За цих умов 

          x0  (1.6) 

Таким чином, для розробленої конструкції перетворювача з 

визначеним Z0 використовуючи формули можна визначити внутрішній опір 
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мікроамперметра ZH і вибрати його, а також вибрати опори інших плечей 

моста. 

Для даного моста напруга на виході, В, при ZH→∞ 

 

     x0  (1.7) 

 

де U — напруга живлення моста. 

Струм, що протікає в ланцюзі навантаження, А 

 

 x0 (1.8) 

 

Чутливість КU, В/Ом, вимірювальної схеми по напрузі згідно виразу 

() 

 
показує, на скільки зміниться напруга на виході при зміні опору 

перетворювача на 1 Ом. 

Звичайно схеми з чутливістю по напрузі використовують з 

підсилювачем, у них опори навантаження ZH»Z0; при виборі враховують 

вимоги вхідного ланцюга підсилювача. 

Чутливість KI, А/Ом, вимірювальної схеми по струму  

 

                             (1.9) 

 

З виразів видно, що характеристика схеми IВЫХ=φ (Z) і UВЫХ=φ(Z) для 

даного типу моста є лінійною, завдяки чому даний міст широко застосовують 

при побудові індуктивних приладів для лінійних вимірювань. 

В цій мостовій схемі опору плечей моста, виключаючи опори 

котушок перетворювача, звичайно є чисто активними. В результаті напруга 

розбалансу моста не співпадає по фазі з напругою його живлення. А це 

призводить до того, що в нульовій зоні шкали з'являється область 

неврівноваженої напруги, яка зменшує межі вимірювання приладу. 

Спеціальною наладкою елементів вимірювального моста можна 

добитися отримання постійного збігу по фазі напруг розбалансу моста і його 

живлення. Це досягається регулюванням додаткового опору Rдоп (рис. 1.6) і 

початкового зазору δ0 перетворювача або зміною частоти живлячої напруги і 

аналогічним регулюванням R0 
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Рис. 1.6. Схема моста з додатковим опором для його урівноваження. 

 

Іноді з метою отримання більшої віддачі потужності від індуктивного 

перетворювача, особливо при побудові схем з підсилювачем, замість 

активних опорів використовують диференціальну реактивну котушку (рис. 

1.7, а) або первинну обмотку диференціального трансформатора (рис. 1.7,б). 

 
Рис.1.7. Схема моста з диференціальною реактивною котушкою (а) і 

диференціальним трансформатором (б) 

 

Схема з трансформатором володіє ще тією перевагою, що не зв'язує 

вибір числа витків і діаметра дроту первинної обмотки з параметрами 

навантаження, які повинні бути підібраний тільки з урахуванням параметрів 

вторинної обмотки трансформатора. 

 
Теплові величини. Розміри та значення теплових величин. Методи 
вимірювання 

Температурою називається статистична величина, що характеризує 

тепловий стан тіла і пропорційна середній кінематичній енергії молекул тіла. 

За одиницю температури береться Кельвін (К). 

З того, що температура – це кінетична енергія молекул, ясно, що 

найприродніше вимірювати її в енергетичних одиницях (тобто в системі СІ в 

джоулях). Проте вимір температури почався задовго до створення 

молекулярно-кінетичної теорії, тому практичні шкали вимірюють 



температуру в умовних одиницях – градусах. 

Поняття абсолютної температури було введене У. Томсоном 

(Кельвіном), у зв'язку з чим шкалу абсолютної температури називають 

шкалою Кельвіна або термодинамічною температурною шкалою. Одиниця 

абсолютної температури –  Кельвін (К). 

Абсолютна шкала температури називається так, тому що міра 

основного стану нижньої межі температури – абсолютний нуль, тобто 

найбільш низька можлива температура, при якій в принципі неможливо 

витягнути з речовини теплову енергію. 

Абсолютний нуль визначений як 0 K, що рівне – 273,15 °C (точно). 

Шкала температур Кельвіна – це шкала, в якій початок відліку 

ведеться від абсолютного нуля. 

Використовувані в побуті температурні шкали – як Цельсія, так і 

Фаренгейта (використовувана, в основному, в США), – не є абсолютними і 

тому незручні при проведенні експериментів в умовах, коли температура 

опускається нижче за точку замерзання води, через що температуру 

доводиться виражати негативним числом. Для таких випадків були введені 

абсолютні шкали температур. 

Одна з них називається шкалою Ранкіна, а інша – абсолютною 

термодинамічною шкалою (шкалою Кельвіна); температури по них 

вимірюються, відповідно, в градусах Ранкіна (°Ra) і  Кельвінах (К). Обидві 

шкали починаються при температурі абсолютного нуля. Розрізняються вони 

тим, що ціна одного ділення за шкалою Кельвіна дорівнює ціні ділення 

шкали Цельсія, а ціна ділення шкали Ранкіна еквівалентна ціні ділення 

термометрів з шкалою Фаренгейта. Температурі замерзання води при 

стандартному атмосферному тиску відповідають 273,15 K, 0 °C, 32 F. 

У техніці, медицині, метеорології і в побуті використовується шкала 

Цельсія, в якій температура потрійної точки води дорівнює 0,008 °C, і, отже, 

точка замерзання води при тиску в 1 атм дорівнює 0 °C. Нині шкалу Цельсія 

визначають через шкалу Кельвіна: ціна одного ділення в шкалі Цельсія 

дорівнює ціні ділення шкали Кельвіна, t(°С) = Т(К) – 273,15. Таким чином, 

точка кипіння води, спочатку вибрана Цельсієм, рівна 100 °C, втратила своє 

значення, і за сучасними оцінками температура кипіння води при 

нормальному атмосферному тиску складає близько 99,975 °C. Шкала Цельсія 

практично дуже зручна, оскільки вода дуже поширена на нашій планеті і на 

ній засновано наше життя. Нуль Цельсія – особлива точка для метеорології, 

оскільки пов'язана із замерзанням атмосферної води. Шкала запропонована 

Андерсом Цельсієм в 1742 р. 

У Англії і, особливо, в США використовується шкала Фаренгейта. 

Нуль градусів Цельсія – це 32 градуси Фаренгейта, а градус Фаренгейта 

дорівнює 9/5 градуса Цельсія (таблиця 1.2). 

Нині прийнято наступне визначення шкали Фаренгейта: це 

температурна шкала, 1 градус якої (1 °F) дорівнює 1/180 різниць температур 

кипіння води і танення льоду при атмосферному тиску, а точка танення льоду 

має температуру +32 °F. Температура за шкалою Фаренгейта пов'язана з 



температурою за шкалою Цельсія (t °С) співвідношенням t °С = 5/9 (t °F – 

32), t °F = 9/5 t °С + 32. Запропонована Г. Фаренгейтом в 1724. 

 

Таблиця 1.1. Порівняння температурних шкал 
Опис Кельвін Цельсій Фаренгейт Ранкин Делиль Ньютон Реомюр Ремер 

Абсолютний нуль 0 −273.15 −459.67 0 559.725 −90.14 −218.52 −135.90 

Температура танення 

суміші Фаренгейта (сіль і 

лід в рівних кількостях) 

255.37 −17.78 0 459.67 176.67 −5.87 −14.22 −1.83 

Температура замерзання 

води (нормальні умови) 
273.15 0 32 491.67 150 0 0 7.5 

Середня температура 

людського тіла ¹ 
310.0 36.6 98.2 557.9 94.5 12.21 29.6 26.925 

Температура кипіння 

води (нормальні умови) 
373.15 100 212 671.67 0 33 80 60 

Плавлення титану 1941 1668 3034 3494 −2352 550 1334 883 

Поверхня Сонця 5800 5526 9980 10440 −8140 1823 4421 2909 

 

Таблиця 1.2. Переходи з різних шкал 

Перерахунок температури між основними шкалами 

у\з Кельвін Цельсій Фаренгейт 

Кельвін (K) = K = С + 273 = (F + 459) / 1,8 

Цельсій (°C) = K − 273 = C = (F − 32) / 1,8 

Фаренгейт (°F) = K · 1,8 − 459 = C · 1,8 + 32 = F 

 

Вибір методу виміру температури залежить від діапазону 

вимірюваних температур, необхідної точності, швидкодії і допустимої 

величини вхідного теплового опору вимірювального пристрою, тобто його 

вхідній теплоємності. 

 

Акустичні величини. Розміри та значення. Методи вимірювання. 
Акустика – у вузькому розумінні слова – вчення про звук, тобто про 

пружні коливання у хвилях та газах, рідинах та твердих тілах, що чутні 

людському вуху. 

Акустичні коливання – рух часток пружного середовища навколо 

положення рівноваги. 

Чутний звук – акустичні коливання, що здатні викликати слухові 

відчуття. Людина чує звук частотою від 16 Гц до 20кГц. 

Ультразвук – акустичні коливання з частотою від 20 кГц до 10
9
 Гц. 

Для виразу рівнів акустичних величин використовуються: бел 

(децибел), непер. 

Бел – одиниця рівня величини, що пропорційна потужності, коли 

основа логарифму дорівнює десяти 
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де  - одноіменні енергетичні величини (звукова потужність, звукова 

енергія, інтенсивність звуку і т.д.) 

 

Децибел (дБ) – доля одиниці бела (1 Б=0,1 дБ). Відповідає зміні 

інтенсивності звуку в 1,26 разів. 

 

Світлові величини. Розміри та значення. Методи вимірювання. 
Сила світла – характеризує свічення джерела видимого 

випромінювання у деякому напрямі. 

Одиниця вимірювання сили світла – Кандела (Кд). 

Одиниця освітленості – Люкс (Лк) дорівнює освітленості поверхні 

площі 1 м
2
 при світловому потоці, що падає на неї 1 лм (люмен). 

 

Тема 2. ПРИНЦИПИ КОНСТРУЮВАННЯ 

ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ. ТЕНЗОМЕТРИ 

 
Види тензометрів та їх основні характеристики. 

Безпосереднє вимірювання деформацій може здійснюватись різними 

тензометрами: механічними, оптико-механічними, дзеркальними, струнними, 

пневматичними, електричними… 

Механічні тензометри 

Механічні тензометри використовуються для вимірювання як 

статичних так і динамічних деформацій деталей та конструкцій. Величина 

деформації, що вимірюється фіксується візуально або записується за 

допомогою ленторотяжного механізму. 

Для забезпечення підрахунків або запису деформацій тензометри 

мають різного роду механічні системи, що збільшують фактичні деформації 

у 500-1000 та більше разів. 

             Оптико-механічні тензометри 

У такому тензометрі при деформаціях зразка рухається втулка 1 та 

повертає дзеркало 2, що знаходиться на одній з нею вісі. 

Збільшення деформації відбувається за рахунок оптико-механічної 

системи. 

Тензометр встановлюється на дві пружини: нерухому та рухому та 

закріплюється на деталі за допомогою струбцини. При деформаціях деталі 

рухома призма повертається, і за нею повертається дзеркало. 

Струнні (акустичні) тензометри 

Принцип дії цих тензометрів оснований на зміні частоти власних 

коливань струни в залежності від ступеня її натягу, що змінюється при 

деформаціях деталі. 

Пневматичні тензометри 

Основані на зміні витрати повітря, що проходить через сопло, ступінь 

відкриття якого залежить від величини зміни деформації. 

Електричні датчики тензометрів – можуть бути декількох видів: 

p



проволочені, індукційні, ємкісні та ін. 

Ємкісні датчики працюють на принципі залежності місткості 

конденсатора від величини зазору між пластинками або площі пластин. Цей 

вид датчиків знайшов широке застосування для вимірювання тиску.  

 

В індуктивних датчиках використана залежність реактивного опору 

котушки із залізним сердечником від її індуктивності. Зміна індуктивності 

може відбуватися за допомогою зміни величини повітряного зазору або 

шляхом переміщення рухливого залізного сердечника. 

 

Дротяні датчики омічного опору. 
Є спеціальної форми грати, утворені тонким дротом. 

1 – нижній шар паперу; 2 – петлеві дротяні грати; 3 вивідні кінці. 

Такий датчик наклеюється на поверхню випробовуваної деталі і разом з 

деталлю піддається тій або іншій деформації. 

При деформації деталі змінюється довжина провідника, а отже і опір. 

Якщо датчик включити в електричний ланцюг, то зміна опору викличе зміну 

сили струму. 

Залежно від характеру деформацій, що виміряються, в міст можуть 

бути включений один, два або чотири робочих датчика. При цьому датчики 

включаються в плечі моста різними способами. При цьому датчики 

вмикаються в плечі моста різними способами. 

На  представлено дві схеми включення датчиків . На схемі I датчики r1 і 

r2 включені для вимірювання деформацій вигину. На схемі II – для 

вимірювання деформацій розтягування. На мал.. б всі чотири датчика є 

робочими (розповісти о татировки). 

 

Реєстрація свідчень приладів. 
Реєстрація може проводиться записано на копіювальному папері, що 

рухається, світловим променем на фотопапері, подряпаням на целулоїдній 

плівці.  

Найбільш часто в  експериментальній практиці застосовуються  осцилограф з  

записом на папері. Запис здійснюється за допомогою світлового променя. 

Принцип дії осцилографа полягає в тому, що на світлочутливий папір, 

переміщуваний стрічкопротяжним механізмом, прямує промінь світла, 

величина відхилення якого від нульового положення пропорційна зміні сили 

струму у вимірювальній діагоналі моста.   

  Промінь від джерела світла 1 падає на дзеркало 3 вібратори 4 

(гальванометр) осцилографи. При зміні струму у вимірювальній діагоналі 

моста опорів дзеркало вібратора повертається на певний кут. Відображений 

від неї промінь проводить запис на фотопапері 2. 

 Вібратор осцилографа представляє собою рамку із струмом в 

магнітному полі, в площині якого знаходиться дзеркало, що повертається 

разом з рамкою. 



 Електронні осцилографи відносяться до безінерціонних приладів, 

обладнаних електронно-променевою трубкою. В приладі є наступні основні 

частини: підсилювач вертикального і горизонтального відхилення, генератор 

розгортки, блок живлення.  

 Електронний осцилограф використовується для спостережень за 

періодичними процесами, а також при вивченні динамічних процесів високої 

частоти. Для реєстрації процесів користуються фотоприставкою.  

Електротензометрування при  вимірюванні деформації усередині деталі  

При дослідженні пластичних деформацій, що виникають при обробці 

металів тиском, широко застосовується спосіб координатних сіток, що 

полягає в тому, що на поверхню розрізаючої в необхідних перетинах моделі 

наносять координатну сітку, модель спаюється сплавом вуда і 

випробовується. Після випробувань сплав вуда віддаляється в нагрітій воді і 

проводиться вимірювання спотворень координатної сітки.  

При дослідженні залізобетонних виробів часто датчики наклеюються 

на стрижень арматури перед бетонуванням і деталь випробовується після 

того, як бетон придбає необхідну міцність. У форму моделі деталі або 

конструкції заздалегідь встановлюються спеціальні дротяні датчики, які 

заливаються епоксидною смолою. Потім заливаються металом 

 

Основи теорії і конструкції приладів прямої дії. 

Електромеханічний вимірювальний прилад прямої дії є приладом, в 

якому положення жвавої частини залежить від значення величини, що 

виміряється. В такому приладі відбуваються одне або декілька перетворень 

сигналу вимірювальної інформації в одному напрямі без застосування 

зворотного зв'язку. Незалежно від призначення і принципу дії такі прилади 

(рис. 3.) складаються з вимірювального ланцюга ІЦ, вимірювального 

механізму НИМ і відлікового пристрою ОУ. 

Вимірювальний ланцюг — сукупність перетворюючих елементів 

засобів вимірювань, забезпечуючи здійснення всіх перетворень сигналу 

вимірювальної інформації. У вимірювальному ланцюзі відбувається одне з 

ряду послідовних перетворень величини х, що виміряється, у функціонально 

пов'язану з нею електричну величину у. 

Вимірювальний механізм — частина конструкції засобу 

вимірювань, що складається з елементів, взаємодія яких викликає їх взаємне 

переміщення. В такому механізмі електромагнітна (або електростатична) 

енергія, пропорційна величині х, перетвориться в пропорційну механічну 

енергію переміщення жвавої частини. 

Відліковий пристрій — це частина конструкції засобу вимірювань 

(наприклад, шкала і стрілка), призначена для відліку значень величини, що 

виміряється. 

Загальні вузли і деталі аналогових приладів. Електромеханічні 

аналогові прилади залежно від призначення і принципу дії мають різні 

конструкції і типи вимірювальних механізмів. Не дивлячись на 

конструктивні відмінності приладів, вони мають багато загальних елементів: 



корпус приладу, нерухому і жваву частини, протидіючі пристрої, 

заспокоювач, відліковий пристрій, коректор і аретир. 

Корпус приладу служить для кріплення всіх вузлів і деталей і для їх 

запобігання від зовнішніх дій. Корпус виконують різної форми 

 

 
Рис. 2.1. Структурна схема електромеханічного приладу безпосередньої 

оцінки. 

 
Рис. 2.2. а)повітряний заспокоювач: 1-камера; 2-поршень; 3-рухома частина 

пристрою. б)магнітоіндукційний заспокоювач: 1-постійний магніт; 2-

сердечник; 3-рухома частина приладу. 

 

з металу, пластмаси або дерева. 

Нерухома частина у більшості приладів є котушкою (з 

магнітопроводом або без магнітопровода). Деякі прилади мають нерухому 

частину, виконану у вигляді постійного магніту або провідника (пластини). 

Жвава частина приладів виконується у вигляді постійного магніту, 

котушки або провідника (диска). Для обертання жвавої частини навкруги осі 

її кріплять в опорах або підвішують на розтяжках або підвісі. Осі і опори 

можуть бути різних конструкцій залежно від типу і призначення приладу. 

Для створення протидіючого моменту більшість приладів є 

забезпечений струмопровідними спіральними або стрічковими пружинами. 

Особливістю спіральних пружин є майже прямий зв'язок створюваного 

протидіючого моменту і кута закручування. Завдяки застосуванню розтяжок 

або підвісів збільшується чутливість приладу і зменшується його власне 

споживання енергії за рахунок зменшення тертя в механізмі. Протидіючі 

пристрої виготовляють з пружних металів — олов'яно-цинкової і берилієвої 

бронзи або платино-срібних і алюмінієвих сплавів. 



Заспокоювач необхідний для забезпечення часу заспокоєння жвавої 

частини приладу, що вимагається. В аналогових приладах застосовують 

повітряні, магнитоіндукційні або рідинні заспокоювачі. 

Повітряний заспокоювач (рис. 2.3) є закритою камерою 1, в якій 

переміщається легке алюмінієве крило або поршень 2, сполучені з віссю 

приладу 3. При переміщенні останній між частинами камери створюється 

перепад тиску, унаслідок чого відбувається гальмування крила або поршня, 

сприяюче заспокоєнню жвавої частини приладу. В сучасних аналогових 

приладах повітряні заспокоювачі застосовуються рідко. 

 
Рис. 2.3. Рідинний заспокоювач 

1-вісь; 2-нерухома втулка; 3-панель; 4-рідина; 5-рухома втулка 

 

Магнітоіндукційний заспокоювач (рис. 2.3) складається з постійного 

магніту 1, між полюсами якого переміщається укріплений на нерухомій 

частині приладу сердечник 2 з немагнітного матеріалу (або коротко 

замкнутий провідник). При переміщенні жвавої частини приладу 3 в 

сердечнику (коротко замкнутому провіднику) індукується струм, який, 

взаємодіючи з полем постійного магніту, створює заспокійливий момент. 

Магнітоіндукційні заспокоювачі прості і зручні в експлуатації. Вони 

забезпечують краще, ніж повітряні, заспокоєння. Разом з тим застосовувати 

їх можна тільки в приладах, на магнітні ланцюги яких не робить впливу 

додаткове магнітне поле заспокоювача. 

Рідинні заспокоювачі використовують в'язкі властивості 

кремнійорганічних рідин. Заспокоювач (рис. 2.3) складається з двох дисків, 

один з яких укріплений на жвавій частині приладу, а інший — на нерухомій. 

В зазорі між дисками (не перевищуючому декількох часток міліметра) за 

рахунок сил поверхневого натягнення утримується полисилоксанова рідина 

4. Заспокоєння жвавого диска відбувається за рахунок в'язкості рідини і через 

тертя між її шарами. Застосування рідинних заспокоювачів дозволяє 

зменшити масу і габарити аналогових приладів. 

Відліковий пристрій аналогового приладу складається з шкали (або 

декількох шкал) і покажчика. Шкала є частиною відлікового пристрою, 

представляючи сукупність відміток і проставлених у деяких з них чисел 

відліку або інших символів, відповідних ряду послідовних значень величини. 

Характер шкали залежить від виду зв'язку обертаючого моменту з 



отриманою після перетворення в приладі електричною величиною. Якщо цей 

зв'язок лінійний, шкала приладу рівномірна, і навпаки, при нелінійному 

зв'язку шкала нерівномірна (статечна, логарифмічна і ін.). Крім того, шкали 

виконують нульовими або безнулевими, а залежно від розташування 

нульової відмітки — симетричними і несиметричними, односторонніми  і 

двосторонніми. 

Покажчиком відлікового пристрою є частина його конструкції, 

положення якої щодо відміток шкали визначає свідчення приладу. 

Покажчики розділяють на стрілочні, світлові і цифрові індикатори. Стрілочні 

покажчики виконують у вигляді списа, ножа або нитки. Як світловий 

покажчик застосовують оптичні пристрої, проектуючи світловий промінь за 

допомогою системи дзеркал на нерухому шкалу приладу. В інтегруючих 

аналогових приладах застосовують механічні цифрові індикатори, які є 

роликовим рахунковим механізмом — лічильник оборотів. Особливістю 

цифрових індикаторів є об'єктивність відліку, але разом з тим для їх роботи 

потрібна додаткова енергія, що збільшує власне споживання потужності 

приладом. 

Коректор в аналоговому приладі необхідний для установки покажчика проти 

нульової відмітки шкали при вимкненому приладі. Зміни температури, 

залишкові явища в механізмі приладу можуть привести до зсуву його 

покажчика з нульової відмітки шкали. Ці чинники усувають коректором, 

виконаним у вигляді повідця, пов'язаного з жвавою частиною механізму. 

Аретир дозволяє нерухомо закріпити (або закоротить) нерухому частину 

приладу при його транспортуванні або монтажі. 

 

Магнітоелектричні прилади. 

Принцип дії магнітоелектричних приладів заснований на взаємодії 

магнітного потоку постійного магніту і поля контура із струмом. 

Виникаючий при цьому обертаючий момент повертає жваву частину 

(котушку або постійний магніт) щодо нерухомої. Конструктивно механізми 

таких приладів виконують з жвавою котушкою або з жвавим постійним 

магнітом. 

Одне рамкові прилади. Магнітоелектричні прилади з жвавим 

магнітом мають великий (в порівнянні з приладами з нерухомим магнітом і 

жвавою котушкою) діапазон вимірювань, малі габарити і невисоку вартість. 

Однако-невисокі точність і чутливість, а також залежність обертаючого 

моменту від кута переміщення жвавої частини обмежують їх застосування. 

Велике розповсюдження унаслідок високої чутливості і точності 

отримали одне рамкові прилади з жвавою котушкою (із зовнішнім магнітом). 

Механізм таких приладів складається (рис. 2.4) з постійного магніту 3 з 

полюсними наконечниками 7, між якими розташований нерухомий 

сердечник 8 з магнітом’якого матеріалу. Магніт, полюсні  



 
Рис. 2.4. Схема будови магнітоелектричного пристрою 

а)з рухомим магнітом; б)з рухомою котушкою 

1-стрілка; 2-нерухома котушка; 3-постійний магніт; 4-спіральна пружина; 5-

циліндр; 6-шунт; 7-полюсні наконечники; 8-нерухомий сердечник; 9-рухома 

котушка 

 

наконечники і сердечник необхідні для створення радіального магнітного 

поля. В просторі між сердечником і полюсними наконечниками поміщається 

прямокутна жвава котушка 9 з тонкого дроту, іноді намотаного на 

алюмінієвому каркасі. Струм, що виміряється, підводиться до котушки через 

дві спіральні пружини 4, створюючи протидіючий момент. Покажчик 

(стрілка) 1 і шкала утворюють відліковий пристрій приладу. 

 Теплові вимірювальні прилади. Основні елементи теплових 

вимірювальних приладів — термоелектричний перетворювач і 

магнітоелектричний вимірювальний механізм. Термоелектричний 

перетворювач складається з провідника, по якому протікає струм, що 

виміряється, і термопари. Для виготовлення перетворювача застосовують 

сплави ніхрому або константану, допускаючи тривалий нагрів під дією 

протікаючого струму. Термопара є з'єднанням двох різнорідних металів, 

даючи можливість одержувати термо- о 
2в 

 
 

Рис. 2.5. Термоелектричні прилади з контактним (а), безконтактним (б) 

перетворювачами і з перетворювачем, включеним по мостовій схемі (в) 

 



ЕДС залежно від нагріву. Значення термо-ЭДС, виникаючій під дією 

протікаючого струму, пропорційно різниці температур сполучених і вільних 

кінців термопари: 

 

де αТ — температурний коефіцієнт термопари;  і  — температура 

відповідно сполучених і вільних кінців термопари. 

 Переміщення жвавої частини (відповідно і покажчика) такого приладу 

пропорційно квадрату сили струму, що виміряється: 

 ау = kI
2  

(2.1) 

де k — коефіцієнт, залежний від властивостей термопари і особливостей 

вимірювального механізму. 

Конструктивно термоелектричні перетворювачі виконують 

контактними, безконтактними або у вигляді термобатарей (послідовне 

з'єднання декількох термопар). Застосування контактних перетворювачів не 

дозволяє сполучати їх послідовно для збільшення загальної термо-ЭДС. 

Послідовне включення безконтактних перетворювачів дає можливість 

збільшити загальну термо-ЭДС, але при цьому зменшується чутливість 

приладу. Від цього недоліку вільна мостова схема включення термопар. 

Схеми термоелектричних перетворювачів вимірювальних приладів показані 

на рисунку 5. 

Для зменшення впливів зовнішньої температури кожну термопару приладу 

поміщають в скляний балон, з якого викачано повітря. Вакуум зменшує 

теплопередачу нагревателя термопарі і дозволяє зменшити потужність, 

споживану перетворювачем з вимірювального ланцюга. 

Достоїнства теплових вимірювальних приладів — висока точність 

вимірювань у великому частотному діапазоні і незалежність свідчень від 

форми кривої струму. Недоліки приладу — низькі чутливість і 

перевантажувальна здатність, велике власне споживання потужності і вплив 

змін зовнішньої температури. 

 
Рис. 2.6. Схема пристрою електромагнітного приладу: 

1 - котушка: 2 - сердечник; 3 - вісь: 4 - спіральна пружина: 5 - стрілка 

 

Теплові вимірювальні прилади використовують в основному для 

вимірювання сили струму і (рідше) напруги в ланцюгах з несинусоїдальною 

формою струму промислової і підвищеної частот. 

 

Електромагнітні прилади. 

T T cп св
E ( )   
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Дія механізмів електромагнітних приладів заснована на взаємодії магнітного 

поля нерухомої котушки, обтічної струмом, що виміряється, з одним або 

декількома жвавими феромагнітними сердечниками. В конструкцію 

механізму таких приладів входять нерухома кругла або плоска котушка 1 

(рис.2.6), феромагнітний сердечник 2, ексцентрично укріплений на осі 3, і 

пара протидіючих спіральних пружин 4. Стрілочний покажчик приладу 5 

жорстко є укріплений на осі обертання сердечника. Разом з шкалою стрільця 

утворює відліковий пристрій приладу. Заспокоєння жвавої частини 

механізму повітряне або рідинне (заспокоювач на не показаний). 

Магнітоіндукційні  заспокоювачі в механізмах не використовують. 

 

Світлопроменеві осцилографи. 
Світлопромені осцилографи відносяться до реєструючих приладів 

прямого перетворення, в яких процеси, що змінюються, реєструються за 

допомогою світлового променя на світлочутливому носії інформації. 

Не дивлячись на конструктивні відмінності, всі світлопромені 

осцилографи складаються з вимірювального механізму (магнітний блок з 

гальванометрами), оптичного і розгортаючого пристроїв, відмітчика часу і 

допоміжних пристроїв. 

Вимірювальним механізмом світло променевого осцилографа є 

блок з магнітоелектричними осцилографічними гальванометрами. Жвава 

частина таких гальванометрів виконана у вигляді рамки або петлі дроту, 

укріпленої на розтяжках. В більшості сучасних осцилографів застосовуються 

рамкові гальванометри, жвава частина яких поміщена в нерухомий 

металевий немагнітний корпус з полюсними наконечниками. Власного 

постійного магніту гальванометр не має, оскільки його поміщають в простір 

між полюсними наконечниками постійного магніту, укріплюваного в корпусі 

осцилографа. Конструктивне виконання осцилографічних гальванометрів 

різне. Воно залежить від виду вживаного заспокоювача. При 

магнитоіндукційним обмотувальному заспокоєнні момент заспокоєння 

створюється за рахунок взаємодії поля  постійного магніту  осцилографа і 

поля, створюваного струмом, що виміряється, в рамці гальванометра. При 

рідинному заспокоєнні корпус гальванометра з поміщеною жвавою частиною 

заповнюється в'язкою рідиною, наявність якої дає більший ефект, ніж 

магнитоіндукційне обмотувальне заспокоєння. 

Основні вимоги, що пред'являються до осцилографічних 

гальванометрів, — можливо велика частота власних коливань жвавої 

частини, висока чутливість до струму і мінімальний габарит. Частота власних 

коливань і чутливість — найважливіші параметри осцилографічних 

гальванометрів, визначальні їх динамічні властивості. Твір власної частоти 

со0 на чутливість S для кожного гальванометра.....величина постійна. Вона 

визначає його добротність. Якщо власна частота гальванометра менше 

частоти реєстрованого процесу або рівна їй, виникають динамічні 

погрішності, обумовлені відставанням жвавої частини гальванометра по 

амплітуді і фазі від реєстрованого процесу. Тому при виборі 



осцилографічного гальванометра необхідно ураховувати наступне 

співвідношення між власною частотою гальванометра ω0 (звичайно 

приводиться в   його   паспорті)   і   частотою   реєстрованого   сигналу   ωх. 

 

 ω0=.(5...10) ωх   (2.2) 

 

Якщо параметри вибраного гальванометра відповідають 

співвідношенню (2.2), але він не підходить по чутливості, використовують 

шунтуючі або додаткові резистори (для зменшення амплітудних значень 

реєстрованих сигналів) або підсилювачі (для збільшення амплітуд 

реєстрованих сигналів). 

Оптичний і розгортаючий пристрої світло променевого 

осцилографа схемно показані на рисунку 2.7, Від джерела гніту промінь 

через систему лінз 2 потрапляє на дзеркало 6 осцил лографического 

гальванометра. Основна частина відображеного від дзеркала променя 

потрапляє на носія інформації 8. Носій поміщений в світлонепроникну 

камеру з прорізом і переміщається за допомогою стрічкопротяжного 

механізму, яким обладнана камера. Частина променя, відображеного від 

дзеркала гальванометра, через дзеркальну призму 7 потрапляє на жвавий 

дзеркальний барабан 5, а від нього через призму 3 — на матовий екран 4. Ця 

частина оптичного пристрою осцилографа використовується для отримання 

розгорненого в часі зображення реєстрованого процесу і для його візуального 

спостереження. При цьому використовується властивість світлової інерційної 

(«пам'яті») людського ока. 

 

 
Рис. 2.7. Будова світло променевого осцілографа 

1 – джерело світла: 2 - лінза; 3 та 7 – призми; 4 – матовий екран; 5 – 

дзеркальний барабан; 6-дзеркало осцилографічного гальванометра; 8-касета з 

носієм інформації 

 

Зображення реєстрованого процесу на матовому екрані осцилографа буде 

нерухомим, якщо частоти процесу і обертання дзеркального барабана рівні 



або кратні. Для цього в осцилографі передбачено плавне регулювання 

частоти обертання барабана. 

 За відсутності струму в рамці гальванометра відображений від його 

дзеркала промінь викреслює на переміщуваному носії і матовому екрані 

пряму лінію. При протіканні по рамці струму, пропорційного реєстрованій 

величині, вона переміщається разом з дзеркалом і відображений промінь 

викреслює на носії криву зміни цього струму в часі Швидкість переміщення 

носія регулює оператор залежно від частоти реєстрованого процесу, світлової 

потужності джерела світла і фоточутевість носія інформації. В сучасних 

світло променевих осцилографах як носії інформації застосовують 

фотоплівку і два види фотографічних паперів (чутливі до денного і до 

ультрафіолетового світла), відмінних по чутливості і способу обробки. 

 Сумісне застосування в світлопроменевих осцилографах 

високочутливих фотоматеріалів і ртутних джерел світла надвисокого тиску 

дозволяє реєструвати процеси, що змінюються з частотою до 30 кГц. 

 Для аналізу інформації, отриманої за допомогою світлопроменевого 

осцилографа, необхідно знати масштаби амплітуди і часу. Амплітуду 

зміряної величини визначають по градуировочной характеристиці 

осцилографа (осцилографічного гальванометра), використовуючи для цього 

паспортні дані гальванометра. Для визначення масштабу часу зміряної 

величини на носія інформації при реєстрації наносять відмітки часу. Існуючі 

для цього пристрою — відмітчики часу — бувають електромеханічні 

(щілисті і вібраційні) і електронні. Менші погрішності мають електронні 

відмітчики. 

 Масштабними перетворювачами світлопроменевих осцилографів є 

магазини шунтуючих і додаткових  резисторів, вимірювальні 

трансформатори струму і напруги і підсилювачі. Сучасні осцилографи 

забезпечуються пристроями для автоматизації вимірювань і дистанційного 

керування, а їх живлення здійснюється від мережі або автономних джерел 

Світлопроменеві осцилографи знайшли широке розповсюдження, особливо 

для вимірювання неелектричних величин при їх проходженні  і  

випробуваннях  сільськогосподарської  техніки.  Для цього досліджувані 

параметри заздалегідь перетворюють в електричні величини. 

Світлопроменеві осцилограф, що випускається промисловістю, Н145 

призначений для одночасної реєстрації 24 процесів, що змінюються з 

частотою в діапазоні від 0 до 30 кГц. Запис інформації здійснюється від 

ртутного джерела світла на фотопапір шириною 120 або 200 мм завдовжки 50 

м, не вимагаючи хімічної обробки. Відмітки часу наносяться на всю ширину 

паперу з інтервалами від 10 до 0,01 із з погрішністю, не перевищуючою ±1%- 

Швидкість руху паперу вибирається східчасто від 1 до 20 м/с. 



Тема 3. ОПТИЧНІ, ЛЮМІНІСЦЕНТНІ І СПЕКТРОСКОПІЧНІ 

МЕТОДИ АНАЛІЗУ 

 
Люмінесценція. 

Окрім теплового спостерігають ще один вид випромінювання – так 

звану люмінесценцію. Фотолюмінесценція виникає при опромінюванні 

речовини видимим світлом, рентгенівським або гамма-випромінюванням. 

Деякі хімічні реакції в речовині супроводжуються хемилюминесценціей. 

Причиною всіх люмінесцентних явищ є перехід джерел 

люмінесцентного свічення в збуджений стан. Зазвичай у збудженому стані 

частинки речовини (центри люмінесценції) знаходяться 10
-8

 с. Така 

тривалість збудженого стану характерна для флуоресценції (від латів. fluor — 

течія). Для неї характерний час висвічення центрів люмінесценції порядка 10
-

8
 — 10

-9
 с. Флуоресценцію спостерігають при опромінюванні світлом деяких 

рідин і газів. Наприклад, керосин під дією денного світла дає слабке 

голубувате фотолюмінесцентне свічення. Розчини багатьох фарбників під 

дією ультрафіолетового світла, що створюється ртутною лампою, світяться 

видимим світлом. 

Іноді збуджений стан центрів люмінесценції зберігається порівняно 

довго — від 10
-4

 з до десятків хвилин. Відповідно збільшується і тривалість 

люмінесценції. Люмінесцентне свічення, яке зберігається тривалий час після 

припинення дії збудника свічення, називають фосфоресценцією. 

Фосфоресценцію спостерігають у деяких твердих тіл, наприклад, у 

кристалічного порошку сірчистого цинку. Якщо покрити таким порошком 

поверхню картону, вийде екран, що фосфоресціює, що зберігає 

люмінесцентне свічення протягом декількох хвилин після того, як припинить 

свою дію джерело, що викликало люмінесценцію. 

Слід вказати, що ділення явища люмінесценції на флуоресценцію і 

фосфоресценцію є певною мірою умовним. Провести точну межу часів 

тривалості обох видів люмінесценції неможливо. 

Вивчаючи явище фотолюмінесценції для ультрафіолетових променів і 

близьких до них ділянок спектрів електромагнітних хвиль, Дж.Стокс 

експериментально встановив, що речовина випускає, як правило, світло з 

більшою довжиною хвилі, чим світло, яке викликає явище фотолюмінесценції 

(правило Стоксу). 

У квантовій оптиці правило Стоксу отримує просте пояснення на 

основі закону збереження енергії. Насправді, якщо на речовину падає світло 

частотою v  то його фотони несуть енергію hv . Відбувається поглинання 

речовиною фотона з цією енергією і поява нового фотона 
люм

hv  з меншою 

енергією. Різниця енергій фотонів витрачається на різні неоптичні процеси. 

Якщо v  є частота власного люмінесцентного випромінювання самої 

речовини, то, за законом збереження енергії 

 

люм
hv hv E   або 

люм
v v E h   (3.1) 



 

де E  – частина енергії фотона, витрачена на неоптичні процеси.  

Зазвичай E  > 0 і v  < 
люм

v тобто 
люм

 > . Це і є правило Стоксу. 

Іноді правило Стоксу порушується, і світло люмінесценції має меншу 

довжину хвилі, чим довжина хвилі збудливого випромінювання, тобто 
люм

 <

 . (антистоксове свічення). Тут також відбувається поглинання фотона 

збудливого випромінювання з енергією hv  І народження нового фотона з 

енергією 
люм

hv hv E   за рахунок внутрішньої енергії речовини. 

Дане пояснення закону Стоксу і відхилень від нього було 

запропоноване А. Ейнштейном в 1905 р. в тій же статті, де була дана теорія 

зовнішнього фотоефекту. 

Люмінесцентне свічення лежить в основі якісного і кількісного 

люмінесцентного аналізу складу речовини. По інтенсивності спектральних 

ліній люмінесценції визначають надмалі домішки (порядка 10
-11

 г в 1 г 

досліджуваної речовини). Люмінесцентний аналіз широкого застосовують в 

різних галузях промисловості, для дослідження сировини і матеріалів, 

медицині, біології і тому подібне. 

 

Люмінесцентний аналіз. 
Люмінесцентний аналіз – метод дослідження різних об'єктів, 

заснований на спостереженні їх люмінесценції. При люмінесцентному аналізі 

спостерігають або власне свічення досліджуваних об'єктів (наприклад, пари 

досліджуваного газу), або свічення спец. люмінофорів, якими обробляють 

досліджуваний об'єкт. Найчастіше збуджують фотолюмінесценцію об'єкту, 

проте в деяких випадках застосовують для люмінесцентного аналізу 

катодолюмінесценцію, радіолюмінесценцію і хемілюминесценцію. Фото 

збудження зазвичай проводять кварцевими ртутними лампами, а також 

ксеноновими лампами, електричною іскрою, лазерним променем. Реєструють 

люмінесценцію зазвичай візуально або за допомогою фотоелектронних 

приладів, які підвищують точність. 

При кількісному і якісному хімічному (спектральному) 

люмінесцентному аналізі реєструють найчастіше самостійне свічення 

речовин. 

Кількісний хімічний люмінесцентний аналіз — визначення концентрації 

речовини в сумішах — здійснюють по інтенсивності його спектральних ліній 

(при малій оптичній товщині і концентраціях, менших 10
-4

—10
-5

 г/см
3
). 

Чутливість кількісного люмінесцентного аналізу дуже велика і досягає 10
-10

 

г/см
3
 при виявленні ряду органічних речовин. Це дозволяє використовувати 

люмінесцентний аналіз для контролю чистоти речовини. Променем газового 

лазера вдається порушувати люмінесценцію окремих ізотопів і проводити, 

т.з. ізотопний люмінесцентний аналіз. 

Якісний хімічний люмінесцентний аналіз дозволяє виявляти і 

ідентифікувати деякі речовини в сумішах. В цьому випадку за допомогою 

спектральних приладів вивчають розподіл енергії в спектрі люмінесценції 



речовин при низьких температурах і у в'язких розчинах (маслах). Деякі не 

люминесцуючі речовини виявляють по люмінесценції продуктів їх взаємодії, 

з речовинами, що спеціально додаються. 

У сортовому люмінесцентному аналізі по характеру люмінесценції 

розрізняють предмети, що здаються однаковими. Він застосовується для 

діагностики захворювань (наприклад, тканину, уражену мікроспорумом, 

виявляють по її яскравій зеленій люмінесценції під дією УФ 

випромінювання); визначення ураженості насіння і рослин хворобами; 

визначення змісту органічних речовин в грунті і тому подібне За допомогою 

сортового люмінесцентного аналізу проводять аналіз гірських порід для 

розвідки нафти і газів, вивчають склад нафти, мінералів, гірських порід, 

сортують алмази, проводять аналіз іншої сировини і матеріалів. У сортовому 

люмінесцентному аналізі часто розглядають не власне свічення об'єктів, а 

свічення досліджуваних об'єктів, оброблених спеціальними речовинами. 

Люмінесцентний аналіз знаходить застосування також в криміналістиці 

(для визначення достовірності документів, виявлення слідів токсичних 

речовин і т. п.), реставраційних роботах, дефектоскопії, при визначенні якості 

деяких продуктів, питної води, зміст шкідливих речовин в повітрі, продуктах 

харчування і тому подібне. 

Люмінесцентний аналіз, в якому застосовується мікроскоп, називається 

люмінесцентною мікроскопією. 

 

Спектроскопія. Історія виникнення і класифікація. 
Спектроскопія – розділ фізики, присвячений вивченню спектрів 

електромагнітного випромінювання. Методами спектроскопії досліджують 

рівні енергії атомів, молекул і утворених з них макроскопічні систем, а також 

квантові переходи між рівнями енергії, що дає важливу інформацію про 

будову і властивості речовини. Найважливіші області застосування – 

спектральний аналіз і астрофізика. 

Основні етапи розвитку спектроскопії – відкриття і дослідження на 

початку 19 століття ліній поглинанні в сонячному спектрі (фраунгоферових 

ліній), встановлення зв'язку спектрів випускання і поглинання (Р. Р. Кирхгоф. 

1859) і виникнення на її основі спектрального аналізу. З його допомогою 

вперше вдалося визначити склад астрономічних об'єктів – Сонця, зірок, 

туманностей. У 2-ій половині 19 – початку 20 століть спектроскопія 

продовжувала розвиватися як емпірична наука, був накопичений величезний 

експериментальний матеріал, встановлені закономірності в розташуванні 

спектральних ліній і смуг. У 1913 р. Н. Бор пояснив ці закономірності на 

основі квантової теорії, згідно якої спектри електромагнітного 

випромінювання виникають при квантових переходах між рівнями енергії 

атомних систем відповідно до постулатів Бору. Надалі спектроскопія зіграла 

велику роль в створенні квантової механіки і електродинаміки квінти, які, у 

свою чергу, стали теоретичною базою сучасної спектроскопії. 

Спектроскопія ділиться на області по різних ознаках. По діапазонах 

довжин (або частот) електромагнітних хвиль в спектроскопії виділяють: 



радіоспектроскопію, що охоплює область радіохвиль; субміліметрову  

спектроскопію; мікрохвильову спектроскопію; оптичну спектроскопію, що 

вивчає спектри оптичні і інфрачервону спектроскопію, що містить, 

спектроскопію видимого випромінювання і ультрафіолетову спектроскопію; 

рентгенівську спектроскопію і гамма-спектроскопию. Специфіка кожної з 

цих областей спектроскопії заснована на особливостях електромагнітних 

хвиль відповідного діапазону і методах отримання і дослідження спектрів. У 

радіоспектроскопії застосовуються радіотехнічні методи; у рентгенівській — 

рентгенівські методи отримання і дослідження спектрів; у гамма-

спектроскопии — експериментальні методи ядерної фізики; у оптичній 

спектроскопії – оптичні методи у поєднанні з методами сучасної 

радіоелектроніки. Часто під терміном «спектроскопія» розуміють лише 

оптичну спектроскопію. 

Відповідно до відмінності конкретних експериментальних методів 

виділяють спеціальні розділи спектроскопії – інтерференційну, засновану на 

застосуванні інтерферометрів, вакуумну спектроскопію, лазерну 

спектроскопію. Одним з розділів ультрафіолетової і рентгенівської 

спектроскопії є фотоелектронна спектроскопія. 

По типах досліджуваних об'єктів спектроскопію розділяють на атомну, 

таку, що вивчає атомні спектри, молекулярну, таку, що досліджує 

молекулярні спектри, і спектроскопію речовини в конденсованому стані 

(зокрема, спектроскопію кристалів). Відповідно до видів руху в молекулі 

(електронне, коливальне, обертальне) молекулярну спектроскопію ділять на 

електронну, коливальну і обертальну. Аналогічно розрізняють електронну і 

коливальну спектроскопію кристалів. У спектроскопії атомів, молекул і 

кристалів застосовують методи оптичною, рентгенівською і 

радіоспектроскопії. 

Особливу область досліджень представляє ядерна спектроскопія, в яку 

включають гамма-, альфа- і бета-спектроскопию; з них тільки гамма-

спектроскопія відноситься до спектроскопії електромагнітного 

випромінювання. 

 

Оптичні спектри. 

Оптичні спектри – спектри електромагнітного випромінювання в ІЧ, 

видимому і УФ діапазонах шкали електромагнітних хвиль. 

Оптичні спектри розділяють на спектри випромінення (що 

називаються також емісійними спектрами), спектри поглинання (абсорбційні 

спектри), розсіювання та відбиття. Оптичні спектри випромінення 

отримуються від джерел світла при при розкладанні їх випромінення за 

довжиною хвиль  , спектральними приборами і характеризуються функцією 

E f ( ) , що дає розподілення енергії світла, що випромінюється (Е) в 

залежності від   (при цьому энергію розраховують на деякий інтервал  ). 

Від функции f ( )  можна перейти до функції f ( v ) , що дає розподілення 

енергії по частотам v c  , c  — швидкість світла). Оптичні спектри 



поглинання і розсіювання найчастіше отримуються при проходженні светла 

через речовину з наступним його розкладанням по  . Оптичні спектри 

поглинання, розсіювання і відбиття характеризуються долею енергії светла 

кожної довжини хвилі відповідно, що поглинулося [k( ) ], розсіяною [ ( )  ] 

і відбитою [ R( ) ]. При розсіюванні монохроматичного світла довжина хвилі 

 , спектра комбинаційного розсіювання світла характеризуєтся 

розподіленням енергії розсіяного світла по зміненим довжинам хвиль. 

Оптичні спектри реєструють за допомогою фотографічних методів, 

застосовують також лічильники фотонів для УФ області, термоелементи і 

болометри в ІЧ області і так далі У видимій області оптичні спектри можна 

спостерігати візуально. По вигляду оптичні спектри розділяють на 

лінійчатих, таких, що складаються з окремих спектральних ліній, 

відповідних дискретним значенням, смугасті, такі, що складаються з окремих 

смуг, кожна з яких охоплює деякий інтервал   і суцільні (безперервні), такі, 

що охоплюють широкий діапазон  . 

 

Таблиця.3.1 – Діапазон довжин хвиль, що дають оптичні спектри 

Діапазон  , мкм 

Інфрачервоне випромінювання 103—0,74 

Видиме випромінювання 0,74—0,40 

Ультрафіолетове випромінювання 0,40—0,01 

 

Строго кажучи, окрема спектр. лінія також не відповідає цілком 

певному значенню   а завжди має кінцеву ширину, що характеризується 

деяким інтервалом  . 

Оптичні спектри виникають при квантових переходах між рівнями 

енергії атомів, молекул, а також твердих і рідких тіл. Оптичні спектри 

випускання відповідають можливим квантовим переходам з верхніх рівнів на 

нижні, спектри поглинання — з нижніх рівнів на верхні. 

Вид оптичних спектрів залежить від стану речовини. Якщо при заданій 

температурі речовина знаходиться в стані термодинамічної рівноваги з 

випромінюванням, воно випускає суцільний спектр, розподіл енергії в якому 

по   (або по v ) дається законом випромінювання Планка. Звичайно 

термодинамічна рівновага випромінювання з речовиною відсутня, і оптичні 

спектри можуть мати самий різний вигляд. Зокрема, для атомів характерні 

лінійчаті оптичні спектри, що виникають при квантових переходах між 

електронними рівнями енергії; для простих молекул типові смугасті спектри, 

що виникають при переходах між електронними, коливальними і 

обертальними рівнями енергії. 

Різним опитичним діапазонам   (v ) відповідають різні енергії фотонів 

1 2
hv E E   (

1
E  и 

2
E — енергії рівнів між якими відбувається перехід). В 

таблиці 1 приведені для трьох діапазонів електромагнітних хвиль приблизні 



інтервали   , v , хвильових чисел v c , энергій фотонів hv , а також 

температур випромінення Т, що характеризує енергію фотонів відповідно 

співвідношеннюkT hv  ( k  - постійна Больцмана). ( 34
h 6 6 10 Дж с,

   ) 

Оптичні спектри широко застосовуються для дослідження будови і 

складу речовини (спектроскопія, спектральний аналіз). 

 

Спектральний аналіз. 
Спектральний аналіз – фізичні методи якісного і кількісного 

визначення складу речовини, засновані на отриманні і дослідженні його 

спектрів. 

Залежно від структури речовини і його хімічного складу, а також від 

умов збудження, атоми або молекули речовини випромінюють (поглинають) 

характерні молекулярні, атомні або рентгенівські спектри, по яких можна 

судити про елементарний склад досліджуваної проби. 

Спектральний аналіз використовують для визначення кількісного і 

якісного складу речовини. 

Виявляється, що розжарені тверді і рідкі тіла або дуже сильно стислі 

гази випромінюють суцільний спектр з плавним переходом від однієї 

спектральної ділянки до іншого. Розріджені гази випромінюють лінійчаті 

(атомні) або смугасті (молекулярні) спектри, в яких розташування ліній або 

смуг індивідуально для даного елементу або хімічної сполуки. 

Спектр поглинання виникає у тому випадку, коли світло від 

розжареного твердого або рідкого тіла проходить через холодніший газ. При 

цьому лінії поглинання точно відповідають тим лініям, які випускає сам газ 

при тій же температурі (закон Кирхгофа). 

На Рис. 3.1 показана схема виникнення спектрів поглинання. 

У першому випадку (Рис. 3.1, а) газ з температурою Т1 випускає світло, 

яке, пройшовши через щілину і призму, розкладається в спектр у вигляді 

трьох яскравих ліній на чорному фоні (лінійчатий спектр випускання). У 

другому випадку (Рис. 3.1, б) світло, що випускається твердим тілом з 

температурою Т2 >Т1 утворює на екрані яскравий суцільний спектр, на якому 

видно чорні лінії поглинання, обумовлені тим, що частина світу поглинулася 

холоднішим газом. 

 
Рис. 3.1. Схема виникнення спектрів поглинання. 

 



На основі теорії Бору легко пояснити походження і місцерозташування 

ліній поглинання. 

Лінія випускання виникають під час переходу електрона в атомах газу 

із стаціонарного стану з енергією 
n

E  у стан з енергією 
m

E <
n

E при цьому 

випромінюється фотон з енергією 
n m

hv E E  . Якщо світло проходить через 

холодний газ, його атоми можуть поглинути тільки ті фотони, які 

перекладають електрон з незбудженого рівня з енергією 
m

E  на збуджений 

рівень з енергією 
m

E так що енергія поглиненого фотона 

погл n m изл
E E E E    або 

погл изл
v v . 

Для спектрального аналізу необхідні нікчемно малі кількості речовини 

і проводиться він дуже швидко. В цьому відношенні він у ряді випадків 

простіше і зручніше за хімічний аналіз. Спектральний аналіз широко 

застосовують для дослідження сировини і матеріалів, а також в наукових 

дослідженнях при визначенні складу і структури речовини. Абсолютно 

незамінний спектральний аналіз в астрономії, де він є єдиним джерелом всіх 

наших відомостей про хімічний склад небесних тіл. 

Основа спектрального аналізу – спектроскопія атомів і молекул, його 

класифікують по меті аналізу і типах спектрів. Атомний спектральний аналіз 

(АСА) визначає елементний склад зразка по атомних (іонним) спектрах 

випускання і поглинання; молекулярний спектральний аналіз (МСА) – 

молекулярний склад речовини по молекулярних спектрах поглинання, 

люмінесценції і комбінаційного розсіяння світла. Емісійний спектральний 

аналіз проводять по спектрах випускання атомів, іонів і молекул, збудженим 

різними джерелами електромагнітного випромінювання в діапазоні від v -

випромінювання до мікрохвильового. Спектральний аналіз абсорбції 

здійснюють по спектрах поглинання аналізованих об'єктів (атомів, молекул, 

іонів речовини). 

Атомний спектральний аналіз (АСА) ділиться на якісний і кількісний. 

Якісний АСА здійснюють зіставленням отриманого спектру 

досліджуваної речовини із спектральними лініями елементів, приведеними в 

спеціальних таблицях і атласах. У основі кількісного АСА лежить 

співвідношення, що зв'язує концентрацію (С) визначуваного елементу з 

відношенням інтенсивностей ліній визначуваної домішки (
1

I ) і лінії 

порівняння (
2

I ): b

1 2
I I aC  (постійні а і b визначаються досвідченим 

шляхом)або 
1 2

lg( I I ) b lgC lga  . 

За допомогою стандартних зразків (не менше три) можна побудувати 

графік залежності 
1 2

lg( I I )  від lgC  (градуювальний графік, Рис. 3.2) і 

визначити по ньому а і b. Значення 
1

I  і 
2

I  можна отримувати безпосередньо 

шляхом фотоелектричних вимірювань або шляхом фотометрирування 

(вимірювання щільності почорніння) на мікрофотометрі ліній визначуваної 

домішки і лінії порівняння при фотореєстрації. 

 



 
Рис. 3.2 Градуювальний графік (метод трьох еталонів). 

 

У емісійному АСА для отримання спектрів випускання досліджуваної 

речовини відбирають представницьку пробу, що відображає його склад, і 

вводять її в джерело випромінювання (атомизатор). Тут тверді і рідкі проби 

випаровуються, з'єднання диссоціює і вільні атоми (іони) переходять в 

збуджений стан. Випромінювання, що випускається ними, розкладається в 

спектр і реєструється (або спостерігається візуально) за допомогою 

спектрального приладу. 

Для збудження спектру в АСА використовують різні джерела світла і 

відповідно різні способи введення в них зразків. Вибір джерела залежить від 

конкретних умов аналізу об'єкту. Тип джерела і спосіб введення в нього 

проби складають головний зміст часних методик АСА. Першим штучним 

джерелом світла в АСА було полум'я газового пальника — джерело, вельми 

зручне для швидкого і точного визначення багатьох елементів. Температура 

полум'я горючих газів невисока (від 2100К для суміші водень – повітря до 

4500К для суміші кисень – ціан). За допомогою полум'яної фотометрії 

визначають близько 70 елементів по їх аналітичних лініях, а також по 

молекулярних смугах з'єднань, що утворюються в полум'ї. 

У емісійному АСА широко використовуються електричні джерела 

світла. У електричній дузі постійного струму між спеціально очищеними 

вугільними електродами різної форми, в канали яких поміщають 

досліджувану речовину в подрібненому стані, можна проводити одночасно 

визначення десятків елементів. Вона забезпечує відносно високу температуру 

нагріву електродів і сприятливі умови збудження атомів проби в дуговій 

плазмі, проте точність цього методу невисока із-за нестабільності розряду. 

Підвищуючи напругу до 300—400В або переходячи до високовольтної дуги 

(3—4 кВ), можна збільшити точність аналізу. 

Стабільніші умови створює дуга змінного струму. У сучасних 

генераторах дуги змінного струму можна отримувати різні режими 

збудження (низьковольтну дугу, іскру, ВЧ іскру, дугу змінного струму, 

імпульсний розряд і т. д.). Такі джерела світла з різними режимами 

використовують при визначенні металів і важкозбудливих елементів 

(вуглець, галогени, гази, що містяться в металах, і т. д.). Високовольтна: 

зконцентрована іскра служить головним чином джерелом світла при аналізі 

металів. Стабільність іскрового розряду дозволяє отримувати високу 



відтворюваність аналізу, проте складні процеси, що відбуваються на 

поверхнях електродів, приводять до зміни складу плазми розряду. Щоб 

усунути це явище, проводять попереднє випалення проб, нормують форму і 

розміри проб і стандартних зразків. 

У емісійному АСА перспективне застосування стабілізованих форм 

електричного розряду, що отримуються в плазмотронах різних конструкцій, 

ВЧ індукційного розряду, СВЧ розряду, що створюється магнетронними 

генераторами, ВЧ факельного розряду. 

За допомогою різних прийомів введення аналізованих речовин в 

плазму цих розрядів (продування порошків, розпилювання розчинів і т. д.) 

значно підвищена відносна точність аналізу (до 0,5—3%), в т.ч. і компонентів 

складних проб, зміст яких складає десятки %. 

У деяких важливих випадках аналізу чистих речовин застосування цих 

типів розряду знижує межі визначення домішок на 1—2 порядки (до 10
-5

— 

10
-6

%). 

Для аналізу чистих речовин, радіоактивних матеріалів, сумішей газів, 

ізотопного аналізу, спектрально-ізотопного визначення газів в металах і 

твердих тілах і так далі вельми перспективно опинилося використання 

розряду в порожнистому катоді і безелектродних ВЧ і СВЧ розрядів. Як 

джерела збудження застосовуються також лазери (лазерна спектроскопія). 

Спектральний аналіз (ААА) Атомної абсорбції і атомно-

флуоресцентний спектральний аналіз (АФА). 

У цих методах пробу також випаровують в атомізаторі (у полум'ї, 

графітовій трубці, плазмі стабілізованого ВЧ і СВЧ розряду), В ААА світло 

від джерела дискретного випромінювання, проходячи через пари речовини, 

ослабляється, і по ступеню ослаблення інтенсивностей ліній визначуваного 

елементу судять про концентрацію його в пробі. ААА проводять на 

спеціальних спектрофотометрах. 

Методика його проведення в порівнянні з іншими методами значно 

простіша, для нього характерна висока точність визначення не тільки малих, 

але і великих концентрацій елементів в пробах. 

У АФА атомарні пари проби опромінюють резонансним для 

досліджуваного елементу випромінюванням і реєструють його 

флуоресценцію. Для деяких елементів (Zn, Cd, Hg і ін.) відносні межі 

виявлення вельми малі (10
-5

-10
-6

%). 

АСА дозволяє проводити вимірювання ізотопного складу завдяки 

ізотопному зрушенню спектральних ліній (для більшості елементів потрібні 

прилади високої роздільної здатності, наприклад, еталон Фабрі – Перо). 

Ізотопний спектральний аналіз можна також проводити по електронно-

коливальних спектрах молекул, визначаючи ізотопні зрушення смуг, що 

досягають в деяких випадках значної величини. 

Експресні методи АСА широко застосовуються для дослідження 

сировини і матеріалів в промисловості, сільському господарстві, геології і 

багатьох інших областях науки, техніки, народного господарства. Значну 



роль АСА грає в атомній техніці, виробництві чистих матеріалів ПП, 

надпровідників і так далі 

До спектрального аналізу відноситься також аналіз елементного складу 

речовини по рентгенівських спектрах (рентгенівський спектральний аналіз ), 

по спектрах оже- і фотоелектронів (оже-спектроскопия, фотоелектронна 

спектроскопія), по спектрах фотопровідності і ін. 

 

Молекулярний спектральний аналіз (МСА) 
У основі МСА лежить якісне і кількісне порівняння зміряного спектру 

досліджуваного зразка із спектрами індивідуальних речовин. Відповідно 

розрізняють якісний і кількісний МСА. 

У МСА використовують різні види молекулярних спектрів: обертальні 

(мікрохвильова і довгохвильова ІЧ області спектру); коливальні і 

коливально-обертальні [спектри поглинання і випромінювання в ср. ІЧ 

області, спектри комбінаційного розсіяння світла (КРС), спектри ІЧ 

флуоресценції]; електронні; электро-коливальні і коливально-обертальні 

(спектри поглинання і пропускання у видимій і УФ областях, спектри 

флуоресценції). МСА дозволяє проводити аналіз малих кількостей речовини 

(до доль мкг і менш) в різних агрегатних станах. 

Основні чинники, що визначають можливості методів МСА: 

1) інформативність методу. 

Умовно виражається числом спектрально вирішуваних ліній або смуг в 

певному інтервалі довжин волі або частот досліджуваного діапазону (для 

мікрохвильового діапазону воно ~10
5
, для ср. ГИК області ~10

3
); 

2) кількість зміряних спектрів індивідуальних з'єднань; 

3) існування загальних закономірностей між спектром речовини і його 

молекулярною будовою; 

4) чутливість і вибірковість методу;  

5) універсальність методу; 

6) простота і доступність вимірювань спектрів. 

Якісний МСА встановлює молекулярний склад досліджуваного зразка. 

Спектр молекули є його однозначною характеристикою. 

Найбільш специфічні спектри речовин в газоподібному стані з 

дозволеною обертальною структурою, які досліджують за допомогою 

спектральних приладів високої роздільної здатності. Найчастіше 

використовують спектри ІЧ поглинання і КРС речовин в рідкому і твердому 

станах, а також спектри поглинання у видимій і УФ областях. Широкому 

впровадженню методу КРС сприяло застосування для їх збудження 

лазерного випромінювання. 

Для підвищення ефективності МСА в деяких випадках вимірювання 

спектрів комбінують з іншими методами ідентифікації речовин. Так, всього 

більшого поширення набуває поєднання хроматографічного розділення 

речовин сумішей з вимірюванням ІЧ спектрів поглинання виділених 

компонентів. 



До якісного МСА відноситься також т.з. структурний молекулярний 

аналіз. Встановлено, що молекули, що мають однакові структурні елементи, 

виявляють в спектрах поглинання і випускання (що особливо коливають) 

загальні риси. Так, наявність сульфгідрильної групи (— SH) в структурі 

молекули спричиняє за собою появу в спектрі смуги в інтервалі частот 

2565—-2575 см
-1, 

нитрильной групи (— CN) — смуги 2200— 2300 см
-1

 і так 

далі Присутність цих характеристичних смуг в коливальних спектрах 

речовин із загальними структурними елементами пояснюється 

характеристичною частотою і формою багато молекулярних коливань. Ця 

особливість коливальних (і у меншій мірі електронних) спектрів дозволяє 

визначати структурний тип речовини. 

Застосування ЕОМ істотно спрощує і прискорює якісний аналіз. В 

принципі його можна повністю автоматизувати, вводячи свідчення 

спектральних приладів безпосередньо в ЕОМ, в пам'ять якої закладені 

спектральні характеристичні ознаки речовин. 

Кількісний МСА по спектрах поглинання заснований на законі Бугера—

Ламберта— Бєєра, що встановлює зв'язок між інтенсивностями падаючого 
0

I  

і пройденого I  через речовину світла залежно від товщини поглинаючого 

шару I  і концентрації речовини С: 

 

                                 
Cl

0
I I e

                 (3.2) 

 

Коефіцієнт   є характеристикою поглинаючої здатності визначуваного 

компоненту для даної частоти випромінювання. Важлива умова успішного 

проведення кількісного МСА — незалежність   від З і постійність   у 

вимірюваному інтервалі частот, визначуваному шириною щілини 

спектрофотометра. МСА по спектрах поглинання проводять переважно для 

рідин і розчинів, для газів він значно ускладнюється. 

У практичному МСА зазвичай вимірюють т.з. оптичну щільність D:  

 

                            0
D lnI I Cl                               (3.3) 

 

Якщо суміш складається з n речовин, що не реагують один з одним, то 

оптична щільність суміші на частоті v аддитивна: 
n

ivi
D lD   

Це дозволяє проводити повний або частковий аналіз 

багатокомпонентних сумішей. Завдання в цьому випадку зводиться до 

вимірювання значень оптичної щільності в m точках спектру суміші (m> n) і 

вирішення отримуваної системи рівнянь: 

 

                            

n

k kii
D lD                                                    (3.4) 

 



Для кількісного МСА зазвичай користуються спектрофотометрами, що 

дозволяють проводити вимірювання частот в порівняно широкому інтервалі . 

Якщо смуга поглинання досліджуваної речовини достатньо ізольована і 

вільна від накладення смуг інших компонентів суміші, досліджувану 

спектральну ділянку можна виділити, напр., за допомогою інтерференційного 

світлофільтру. 

На його основі конструюють спеціальні аналізатори, що 

використовуються в промисловості. 

При кількісному МСА по спектрах КРС найчастіше інтенсивність ліній 

визначуваного компоненту суміші порівнюють з інтенсивністю деякої лінії 

стандартної речовини, зміряної в тих же умовах (метод зовнішнього 

стандарту). У інших випадках стандартну речовину додають до 

досліджуваного в певній кількості (метод внутрішнього стандарту). 

Серед інших методів якісного і кількісного МСА найбільшою 

чутливістю володіє флуоресцентний аналіз, проте він поступається методам 

коливальної спектроскопії в універсальності і вибірковості. 

Кількісний МСА по спектрах флуоресценції заснований на порівнянні 

свічення розчину досліджуваного зразка зі свіченням ряду еталонних 

розчинів близької концентрації. 

Особливе значення має флуоресцентний аналіз із застосуванням 

техніки заморожених розчинів в спеціальних розчинниках, напр. в парафінах. 

Завдяки виключно малій ширині спектральних ліній в цьому випадку 

вдається досягти високої порогової чутливості виявлення деяких 

багатоатомних ароматичних з'єднанні (~10
-11

 г/см ). 

Лазерна спектроскопія 

Лазерна спектроскопія – розділ оптичної спектроскопії, методи якого 

засновані на використанні лазерного випромінювання. Застосування 

монохроматичного випромінювання лазерів дозволяє стимулювати квантові 

переходи між цілком певними рівнями енергії атомів і молекул (у 

спектроскопії, що використовує не лазерні джерела світла, вивчають спектри, 

що виникають в результаті переходів між величезним числом квантових 

станів атомів і молекул). 

Перші серйозні лазерні експерименти в спектроскопії були здійснені 

після створення достатньо потужних лазерів видимого діапазону, 

випромінювання яких має фіксовану частоту. Вони були використані для 

збудження спектрів комбінаційного розсіяння світла. Принципово нові 

можливості лазерна спектроскопія придбала з появою лазерів з 

перебудовуваною частотою. Лазерна спектроскопія дозволила вирішити ряд 

важливих завдань, перед якими спектроскопія звичайних джерел світла була 

практично безсила. Висока монохроматичність випромінювання лазерів з 

перебудовуваною частотою дає можливість вимірювати дійсну форму 

спектральних ліній речовини, не спотворену апаратною функцією 

спектрального приладу. Це особливо істотно для спектроскопії газів в ІЧ 

області, де роздільна здастність кращих промислових приладів звичайного 

типу складає 0,1 см
-1

, що в 100 разів перевищує ширину вузьких 



спектральних ліній. 

Тимчасова і просторова когерентність лазерного випромінювання, що 

лежить в основі методів нелінійної лазерної спектроскопії, дозволяє вивчати 

структуру спектральних ліній, приховану зазвичай доплеровским 

розширенням, тепловим рухом частинок, що викликається, в газі. Завдяки 

високій монохроматичності і когерентності випромінювання лазера 

переводить значне число частинок з основного стану в збуджений. Це 

підвищує чутливість реєстрації атомів і молекул – в 1 см
3
 речовини вдається 

реєструвати включення, що складаються з 10
2
 атомів або 10

-10
 молекул. 

Розробляються методи реєстрації окремих атомів і молекул. 

Короткі і ультракороткі лазерні імпульси дають можливість 

досліджувати швидкоплинні (10
-6

—10
-12

 с.) процеси збудження, 

девозбуждения і передачі збудження в речовині. За допомогою імпульсів 

направленого лазерного випромінювання можна досліджувати спектри 

розсіяння і флуоресценції атомів і молекул в атмосфері на значній відстані і 

отримувати інформацію про її склад, а також здійснювати контроль 

забруднення навколишнього середовища, лазерне зондування атмосфери. 

Фокусуючи лазерне випромінювання, можна досліджувати склад малих 

кількостей речовини (що мають розміри порядку довжини хвилі). Це успішно 

застосовується в локальному емісійному спектральному аналізі. 

Прилади, вживані в лазерній спектроскопії, принципово відрізняються 

від звичайних спектральних приладів. У приладах, що використовують 

лазери з перебудовуваною частотою, відпадає необхідність в розкладанні 

випромінювання в спектр за допомогою диспергуючих елементів (призм, 

дифракційних грат), що є основною частиною звичайних спектральних 

приладів. Іноді в лазерній спектроскопії застосовують прилади, в яких 

випромінювання розкладається в спектр за допомогою нелінійних кристалів. 

         Рентгенівський спектральний аналіз 
Рентгенівський спектральний аналіз – елементний аналіз речовини по 

його рентгенівських спектрах. Якісний рентгенівський спектральний аналіз 

виконують по спектральному положенню характеристичних ліній в спектрі 

випускання досліджуваного зразка (його основа — закон Мозлі). 

Кількісний рентгенівський спектральний аналіз здійснюють по 

інтенсивностях цих ліній. Методами рентгенівського спектрального аналізу 

можуть бути визначені всі елементи з атомним номером Z 11  (в деяких 

випадках — і більш легкі). Поріг чутливості рентгенівського спектрального 

аналізу в більшості випадків (~10
-2

 – 10
-4

%, тривалість – декілька хвилин 

(разом з підготовкою проби). Рентгенівський спектральний аналіз не руйнує 

пробу. 

Найбільш поширений вид рентгенівського спектрального аналізу – 

аналіз валового складу матеріалів по їх флуоресцентному рентгенівському 

випромінюванню — виконується по відносній інтенсивності ліній, яка 

вимірюється з високою точністю рентгенівською спектральною апаратурою. 

Відносна точність кількісного рентгенівського спектрального аналізу 

коливається від 0,3 до 10% залежно від складу проби. На інтенсивність 



аналітичних ліній кожного елементу впливає решта всіх елементів проби, 

тому одній і тій же зміряній інтенсивності 
i

I аналітичній лінії i  можуть 

відповідати різні концентрації 
1

С  
2

С  

(Внаслідок цього т.з. виродженість інтенсивності по концентрації 

можливо пояснити лише на основі загальної теорії залежності 
i

I  від 

концентрації всіх n компонентів проби — вирішення системи n рівнянь 

зв'язку.) 

 
Рис. 3.3. Графіки залежності 

i
I аналітичній лінії i  від концентрації С  

елементу в пробі (аналітичний графік) для випадків, коли поглинання 

наповнювача менше (1), рівно (2) або більше (3) поглинання визначуваного 

елементу. 
ф

I  - інтенсивність фону. 

 

На основі загальної теорії аналізу розроблено декілька часних методів. 

За відсутності в пробі елементів, що заважають, застосовують метод 

зовнішнього стандарту: вимірюють інтенсивність аналітичної лінії і по 

аналітичному графіку зразка відомого складу (стандарту) знаходять 

концентрацію досліджуваного елементу в пробі. Для багатокомпонентних 

проб застосовують метод внутрішнього стандарту, в якому ординатою 

аналітичного графіка служить відношення інтенсивностей визначуваного 

елементу і внутрішнього стандарту, — доданого в пробу в певній 

концентрації елементу, сусіднього в періодичній системі елементів з 

визначуваним. Іноді застосовують метод добавок в пробу визначуваного 

елементу або наповнювача у відомій кількості. По зміні інтенсивності 

аналітичної лінії можна визначити первинну концентрацію елементу. У 

методі стандарту-фону ординатою аналітичного графіка є відношення 

інтенсивностей аналітичної лінії і близької до неї лінії первинного 

рентгенівського випромінювання, розсіяного пробою. Це відношення у 

багатьох випадках мало залежить від складу наповнювача. Для аналізу 

складних багатокомпонентних проб повну систему рівнянь зв'язку 

розшифровують на ЕОМ методом послідовних наближень. 

Рентгенівський спектральний аналіз знайшов широке застосування при 

дослідженні сировини і матеріалів: харчових продуктів, силікатного аналізу, 

маркіровки сплавів, для визначення втрат металу в шлаках і ін. 

 

Рентгенівський мікроаналіз (локальний аналіз) ділянок проби ~1- 3 

мкм
2
 виконують за допомогою електронно-зондського мікроаналізатора по 



рентгенівському спектру досліджуваної ділянки. Він вимагає точного 

введення поправок на порядковий номер Z  визначуваного елементу, 

поглинання його випромінювання в пробі і його флуоресценцію, що 

порушується гальмівний компонентой випромінювання і характеристичним 

випромінюванням інших елементів проби. 

Мікроаналіз застосовують при дослідженні взаємної дифузії 2- і 3-

компонентних систем, процесів кристалізації, локальних флуктуації складу 

речовини і ін. 

 

Прилади, що використовуються в спектральному аналізі. 
Спектрометр (від спектр і грецького metreo – вимірюю), в широкому 

сенсі – пристрій для вимірювання функції розподілу деякої фізичної 

величини f  по параметру x . Функцію розподілу електронів за швидкостями 

вимірює бета-спектрометр, атомів по масах — мас-спектрометр, гамма 

квантів по енергіях — гамма-спектрометр, енергію світлових потоків по 

довжинах хвиль випромінювання — оптичний спектрометр і так далі У 

вузькому сенсі спектрометрами називають спектральні прилади для 

вимірювань оптичних спектрів f ( x )  за допомогою фотоелектричних 

приймачів випромінювання. 

Спектрограф (від спектр і грецького grapho – пишу), спектральний 

прилад, в якому приймач випромінювання реєструє практично одночасно 

весь оптичний спектр, розгорнений у фокальній площині оптичної системи. 

Як приймач випромінювання в спектрографі служать фотоматеріали, 

багатоелементні фотоприймачі або електронно-оптичні перетворювачі. Якщо 

реєструючий пристрій пристосований для дослідження швидко змінних за 

часом спектрів, то, залежно від конструкції, спектрограф називається 

кіноспектрографом, спектрохронографом, хроноспектрографом. 

 

 


