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1.
1.1.

Квантова природа випромiнювання
Теплове випромiнювання i його характеристики

Тiла, нагрiтi до достатньо високих температур, свiтяться. Свiчення тiл, зумовлене нагрiванням, називається тепловим (температурним) випромiнюванням. Теплове випромiнювання, будучи найпоширенiшим в природi, здiйснюється за рахунок енергiї теплового руху атомiв i молекул речовини
(тобто за рахунок його внутрiшньої енергiї) i властиве всiм тiлам при температурi вище 0 К. Теплове випромiнювання характеризується суцiльним спектром, положення максимуму якого залежить вiд
температури. При високих температурах випромiнюються короткi (видимi i ультрафiолетовi) електромагнiтнi хвилi, при низьких — переважно довгi (iнфрачервонi).
Теплове випромiнювання — практично єдиний вид випромiнювання, який може бути рiвноважним. Припустимо, що нагрiте (випромiнююче) тiло помiщене в порожнину, обмежену оболонкою, що
iдеально вiдбиває. З часом, в результатi безперервного обмiну енергiєю мiж тiлом i випромiнюванням,
наступить рiвновага, тобто тiло в одиницю часу поглинатиме стiльки ж енергiї, скiльки i випромiнювати. Допустимо, що рiвновага мiж тiлом i випромiнюванням з якої-небудь причини порушена, i тiло
випромiнює енергiї бiльше, нiж поглинає. Якщо в одиницю часу тiло бiльше випромiнює, нiж поглинає
(або навпаки), то температура тiла почне знижуватися (або пiдвищуватися). В результатi буде слабшати (або зростати) кiлькiсть випромiнюваної тiлом енергiї, поки, нарештi, не встановиться рiвновага. Всi
iншi види випромiнювання нерiвноважнi.
Кiлькiсною характеристикою теплового випромiнювання служить спектральна густина енергетичнiй свiтностi (випромiнюваностi) тiла — потужнiсть випромiнювання з одиницi площi поверхнi
тiла в iнтервалi частот одиничної ширини:
випр

Rν,T =

dWν,ν+dν
dν

,

випр

де dWν,ν+dν — енергiя електромагнiтного випромiнювання, що випускається за одиницю часу (потужнiсть випромiнювання) з одиницi площi поверхнi тiла в iнтервалi частот вiд ν до ν + dν. Одиниця спектральної густини енергетичної свiтностi (Rν,T ) —джоуль на метр у квадратi (Дж/м2 ). Записану
формулу можна представити у виглядi функцiї довжини хвилi:
випр

dWν,ν+dν = Rν,T dν = Rλ,T dλ.
Оскiльки c = λν, то
c
λ2
dλ
=− 2 =− ,
dν
ν
c
де знак "мiнус" указує на те, що iз зростанням однiєї з величин (ν або λ) iнша величина зменшується.
Тому надалi знак "мiнус" опускатимемо. Таким чином
Rν,T = Rλ,T

λ2
.
c

(1.1)

За допомогою формули (1.1) можна перейти вiд Rν,T до Rλ,T i навпаки.
Знаючи спектральну густину енергетичної свiтностi, можна обчислити iнтегральну енергетичну свiтнiсть (iнтегральну випромiнюванiсть) (її називають просто енергетичною свiтнiстю тiла),
пiдсумувавши по всiх частотах:
Z∞
RT = Rν,T dν,
(1.2)
0

Здатнiсть тiл поглинати падаюче на них випромiнювання характеризується спектральною поглинальною здатнiстю
погл
dWν,ν+dν
Aν,T =
,
dWν,ν+dν

яка показує, яка частка енергiї, що приноситься за одиницю часу на одиницю площi поверхнi тiла падаючими на неї електромагнiтними хвилями з частотами вiд ν до ν +dν, поглинається тiлом. Спектральна
поглинальна здатнiсть — величина безрозмiрна. Величини Rν,T i Aν,T залежать вiд природи тiла, його
термодинамiчної температури i при цьому вiдрiзняються для випромiнювань з рiзними частотами. Тому
цi величини вiдносять до певних T i ν (вiрнiше, до достатньо вузького iнтервалу частот вiд ν до ν + dν).
Тiло, яке здатне поглинати повнiстю при будь-якiй температурi
все падаюче на нього випромiнювання будь-якої частоти, називається чорним. Отже, спектральна поглинальна здатнiсть чорного тiла
для всiх частот i температур тотожно дорiвнює одиницi (Aч
ν,T = 1).
Абсолютно чорних тiл в природi немає, проте такi тiла, як сажа, платинова чернь, чорний оксамит i деякi iншi, в певному iнтервалi частот
по своїх властивостях близькi до них.
Iдеальною моделлю чорного тiла є замкнута порожнина з невеликим отвором О, внутрiшня поверхня якої зачорнена (рис. 1.1). Промiнь свiтла, що потрапив всередину такої порожнини, багатократно
вiдбивається вiд стiнок, внаслiдок чого iнтенсивнiсть випромiнювання, що вийшло, практично дорiвнює нулю. Дослiд показує, що при
Рис. 1.1.
розмiрi отвору, меншому 0,1 дiаметра порожнини, падаюче випромiнювання всiх частот повнiстю поглинається. Внаслiдок цього вiдкритi вiкна будинкiв з боку вулицi
здаються чорними, хоч всерединi кiмнат достатньо свiтло через вiдбивання свiтла вiд стiн.
Разом з поняттям чорного тiла використовують поняття сiрого тiла — тiла, поглинальна здатнiсть
якого менше одиницi, але однакова для всiх частот i залежить тiльки вiд температури, матерiалу i стану
поверхнi тiла. Таким чином, для сiрого тiла Aсν,T = AT = const<l.
Дослiдження теплового випромiнювання вiдiграло важливу роль у створеннi квантової теорiї свiтла,
тому необхiдно розглянути закони, яким воно пiдкоряється.

1.2.

Закон Кiрхгофа

Кiрхгоф, спираючись на другий закон термодинамiки i аналiзуючи умови рiвноважного випромiнювання в iзольованiй системi тiл, встановив кiлькiсний зв’язок мiж спектральною густиною енергетичної
свiтностi i спектральною поглинальною здатнiстю тiл. Вiдношення спектральної густини енергетичної
свiтностi до спектральної поглинальної здатностi не залежить вiд природи тiла; воно є для всiх тiл
унiверсальною функцiєю частоти (довжини хвилi) i температури (закон Кiрхгофа):
Rν,T
= rν,T .
Aν,T

(1.3)

Для чорного тiла Aч
ν,T ≡ 1, тому iз закону Кiрхгофа (див. (1.3)) виходить, що Rν,T для чорного тiла
дорiвнює rν,T . Таким чином, унiверсальна функцiя Кiрхгофа rν,T є не що iнше, як спектральна
густина енергетичної свiтностi чорного тiла. Отже, згiдно з законом Кiрхгофа, для всiх тiл вiдношення спектральної густини енергетичної свiтностi до спектральної поглинальної здатностi дорiвнює
спектральнiй густинi енергетичної свiтностi чорного тiла при тiй же температурi i частотi.
Iз закону Кiрхгофа виходить, що спектральна густина енергетичної свiтностi будь-якого тiла в будьякiй областi спектра завжди менше спектральної густини енергетичної свiтностi чорного тiла (при тих
же значеннях T i ν), оскiльки Aν,T < 1 i тому Rν,T < rν,T . Крiм того, з виразу (1.3) виходить, що якщо
тiло при данiй температурi T не поглинає електромагнiтнi хвилi в iнтервалi частот вiд ν до ν + dν, то
воно їх в цьому iнтервалi частот при температурi T i не випромiнює, оскiльки при Aν,T = 0 i Rν,T = 0.
Використовуючи закон Кiрхгофа, вираз для енергетичної свiтностi тiла (1.2) можна записати у
виглядi
Z∞
RT = Aν,T rν,T dν.
0

Для сiрого тiла
RTс = Aν,T

Z∞
rν,T dν = AT Re ,

(1.4)

0

де

Z∞
rν,T dν

Re =

(1.5)

0

— енергетична свiтнiсть чорного тiла (залежить тiльки вiд температури).
Закон Кiрхгофа описує тiльки теплове випромiнювання, будучи настiльки характерним для нього,
що може служити надiйним критерiєм для визначення природи випромiнювання. Випромiнювання, яке
закону Кiрхгофа не пiдкоряється, не є тепловим.

1.3.

Закони Стефана — Больцмана i змiщення Вiна

Iз закону Кiрхгофа (див. (1.3)) виходить, що спектральна густина енергетичної свiтностi чорного тiла є
унiверсальною функцiєю, тому знаходження її явної залежностi вiд частоти i температури є важливою
задачею теорiї теплового випромiнювання.
Австрiйський фiзик И. Стефан (1835–1893), аналiзуючи експериментальнi данi (1879), i Л. Больцман, застосовуючи термодинамiчний метод (1884), розв’язали задачу лише частково, встановивши залежнiсть енергетичної свiтностi Re вiд температури. Згiдно з законом Стефана — Больцмана,
Rе = σT 4 ,

(1.6)

тобто енергетична свiтнiсть чорного тiла пропорцiйна четвертому ступеню його термодинамiчної температури; σ — стала Стефана — Больцмана: її експериментальне значення дорiвнює 5,67·10−8 Вт/(м2 ·К4 ).

Закон Стефана — Больцмана, визначаючи залежнiсть Re вiд температури, не дає вiдповiдi щодо
спектрального складу випромiнювання чорного тiла. З експериментальних кривих залежностi функцiї
c
rλ,T вiд довжини хвилi λ (rλ,T = 2 rν,T ) при рiзних температурах (рис. 1.2) виходить, що розподiл
λ
енергiї в спектрi чорного тiла є нерiвномiрним. Всi кривi мають явно виражений максимум, який у мiру
пiдвищення температури змiщується у бiк коротших хвиль. Площа, обмежена кривою залежностi rλ,T
вiд λ i вiссю абсцис, пропорцiйна енергетичнiй свiтностi Rе чорного тiла i, отже, за законом Стефана
— Больцмана, четвертому ступеню температури.
Нiмецький фiзик В. Вiн (1864–1928), спираючись на закони термо- i електродинамiки, встановив залежнiсть довжини хвилi λмах , яка вiдповiдає максимуму функцiї rλ,T ,
вiд температури T . Згiдно з законом змiщення Вiна,
λмах = b/T,

(1.7)

тобто довжина хвилi λмах , що вiдповiдає максимальному значенню спектральної густини енергетичної свiтностi
rλ,T чорного тiла, обернено пропорцiйна термодинамiчнiй
температурi, b — стала Вiна; її експериментальне значення
дорiвнює 2,9·10−3 м·К. Вираз (1.7) тому й називають законом змiщення Вiна, що вiн показує змiщення положення
Рис. 1.2.
максимуму функцiї rλ,T в область коротких довжин хвиль
у мiру зростання температури. Закон Вiна пояснює, чому при зниженнi температури нагрiтих тiл в їх
спектрi все бiльше переважає довгохвильове випромiнювання (наприклад, перехiд бiлого розжарення в
червоне при охолодженнi металу).

1.4.

Формули Релея - Джiнса i Планка

З розгляду законiв Стефана — Больцмана i Вiна виходить, що термодинамiчний пiдхiд до роз’вязання
задачi про знаходження унiверсальної функцiї Кiрхгофа rν,T не дав бажаних результатiв. Наступна
строга спроба теоретичного виведення залежностi rλ,T належить англiйським ученим Д. Релею i Д.
Джiнсу (1877–1946), якi застосували до теплового випромiнювання методи статистичної фiзики, скориставшись класичним законом рiвномiрного розподiлу енергiї за ступенями свободи. Формула Релея –
Джiнса для спектральної густини енергетичної свiтностi чорного тiла має вигляд
rλ,T =

2πν 2
2

hξi =

2πν 2
2

kT,

(1.8)

де < ε >= kT — середня енергiя осцилятора з власною частотою ν. Для осцилятора, що виконує
коливання, середнi значення кiнетичної i потенцiальної енергiй однаковi (див. ч.1, § 50), тому середня
енергiя кожного коливального ступеня свободи < ε >= kT .
Як показав дослiд, вираз (1.8) узгоджується з експериментальними даними тiльки в областi достатньо малих частот i великих температур. У областi великих частот формула Релея — Джiнса рiзко
розходиться з експериментом, а також iз законом змiщення Вiна (рис. 1.3). Крiм того, виявилося, що
спроба одержати закон Стефана — Больцмана (див. (1.6)) з формули Релея — Джiнса приводить до
абсурду. Дiйсно, обчислена з використанням (1.8) енергетична свiтнiсть чорного тiла (див. (1.5))
Z∞
Rе =

rν,T dν =
0

2πkT
c2

Z∞

ν 2 dν = ∞,

0

тодi як за законом Стефана — Больцмана Re пропорцiйна четвертому ступеню температури. Цей
результат одержав назву "ультрафiолетової катастрофи". Отже, в рамках класичної фiзики не вдалося
пояснити закони розподiлу енергiї в спектрi чорного тiла. В областi великих частот хорошу згоду з

дослiдом дає формула Вiна (закон випромiнювання Вiна), одержана ним iз загальних теоретичних
мiркувань:
rν,T = Cv 3 Ae−Aν/T ,
де rν,T — спектральна густина енергетичної свiтностi чорного тiла. C i A — постiйнi величини.
У сучасних позначеннях з використанням постiйної Планка, яка у той час ще не була вiдома, закон випромiнювання
Biна може бути записаний у виглядi
=
rν,T

2πh3 ν −hν/(kT )
e
.
c2

Правильний, узгоджений з дослiдними даними вираз для
спектральної густини енергетичної свiтностi чорного тiла,
був знайдений в 1900 р. нiмецьким фiзиком М. Планком.
Для цього йому довелося вiдмовитися вiд положення класичної фiзики, згiдно з яким енергiя будь-якої системи може
змiнюватись безперервно, тобто може набувати будь-яких
скiльки завгодно близьких значень. Згiдно висунутiй ПланРис. 1.3.
ком квантовiй гiпотезi, атомнi осцилятори випромiнюють
енергiю не безперервно, а певними порцiями — квантами, причому енергiя кванта пропорцiйна частотi
коливання:
ξ0 = hν = hc/λ,
(1.9)
де h — 6,625· 10−34 Дж·с — стала Планка. Оскiльки випромiнювання випускається nopцiями, то енергiя
осцилятора ε може набувати лише певних дискретних значень, кратних цiлому числу елементарних
порцiй енергiї
ε = nhν (n = 0, 1, 2, 3).

У даному випадку середню енергiю < ε > осцилятора не можна брати рiвною kT . У наближеннi, що
розподiл осциляторiв по можливих дискретних станах пiдкоряється розподiлу Больцмана ( ч.1, § 45),
середня енергiя осцилятора
hν
hξi = hν/(kT )
,
e
−1
а спектральна густина енергетичної свiтностi чорного тiла
rν,T =

2πhν 3
2πν 2
hν
hν
=
.
2
2
hν/(kT
)
hν/(kT
)−1
c e
c
−1
e

Таким чином Планк вивiв для унiверсальної функцiї Кiрхгофа формулу
rν,T =

2πhν 3
hν
,
c2 ehν/(kT ) − 1

(1.10)

яка блискуче узгоджується з експериментальними даними по розподiлу енергiї в спектрах випромiнювання чорного тiла у всьому iнтервалi частот i температур. Теоретичне викладення цiєї формули М.
Планк доповiв 14 грудня 1900 р. на засiданнi Нiмецького фiзичного товариства. Цей день став датою
народження квантової фiзики. В областi малих частот, тобто hν  kT (енергiя кванта дуже мала
в порiвняннi з енергiєю теплового руху kT ), формула Планка (1.10) збiгається з формулою Релея —
Джiнса (1.8). Для доказу цього розкладемо експоненцiальну функцiю в ряд, обмежившись для даного
випадку двома першими членами:
hν
ehν/(kT ) ≈ 1 +
;
kT
hν
ehν/(kT ) − 1 ≈
.
kT

Пiдставляючи останнiй вираз у формулу Планка (1.10) знайдемо, що
rν,T =

2πhν 3
1
2πν 2
=
kT,
c2 hν/(kT )
c2

тобто одержали формулу Релея — Джiнса (1.8).
З формули Планка можна одержати закон Стефана — Больцмана. Згiдно з виразами (1.5) i (1.10),
Z∞
Re =

Z∞
rν,T dν =

0

2πhν 3
hν
dν.
2
hν/(kT
)−1
c
e

0

Введемо безрозмiрну змiнну:
x = hν/(kT );
dx = hdν/(kT );
dν = kT dx/h.
Формула для Re перетвориться до вигляду
2πk 4
Re = 2 3 T 4
h

Z∞

x3 dx
= σT 4 ,
ex − 1

0

де
2πk 4
σ= 2 3
h

Z∞
0

x3 dx
2π 5 k 4
=
,
ex − 1
15c2 h3

(1.11)

оскiльки

Z∞

x3 dx
π4
=
.
ex − 1
15

0

Отже, дiйсно, формула Планка дозволяє одержати закон Стефана — Больцмана (порiвн. формули (1.6)
i (1.11)). Крiм того, пiдстановка числових значень k, i h дає для сталої Стефана - Больцмана значення,
що добре узгоджується з експериментальними даними. Закон змiщення Вiна одержимо за допомогою
формул (1.1) i (1.10):
c
2πc2 h
1
rλ,T = 2 rν,T =
,
λ
λ5 ehc/(kT λ) − 1
звiдки

h

i
2πc2 h
hc hc/(kT λ)
drλ,T

= 6 hc/(kT λ)
e
ehc/(kT λ) − 1 − 5 .
dλ
kT λ
λ e
−1
Значення λмах , при якому функцiя досягає максимуму, знайдемо, прирiвнявши нулю цю похiдну. Тодi,
ввiвши x = hc/(kT λмакс ) одержимо рiвняння
xex − 5 (ex − 1) = 0.
Розв’язування цього трансцендентного рiвняння методом послiдовних наближень дає x=4,965. Отже,
x = hc/(kT λмакс )=4,965, звiдки
T λмакс = hc/(4, 965k) = b,
тобто одержали закон змiщення Вiна (див. (1.7)). З формули Планка, знаючи унiверсальнi сталi h, k
i c, можна обчислити сталi Стефана — Больцмана σ i Вiна b. Разом з тим, знаючи експериментальнi
значення σ i b, можна обчислити значення h i k (саме так i було вперше знайдено числове значення
сталої Планка). Таким чином, формула Планка не тiльки добре узгоджується з експериментальними

даними, але i мiстить в собi частиннi закони теплового випромiнювання, а також дозволяє обчислити
сталi в законах теплового випромiнювання. Отже, формула Планка є повним розв’язком основної задачi теплового випромiнювання, поставленої Кiрхгофом. Її розв’язання стало можливим лише завдяки
революцiйнiй квантовiй гiпотезi Планка.

1.5.

Оптична пiрометрiя. Тепловi джерела свiтла

Закони теплового випромiнювання використовуються для вимiрювання температури розжарених i самосвiтних тiл (наприклад, зiрок). Методи вимiрювання високих температур, що використовують залежнiсть спектральної густини енергетичної свiтностi або iнтегральної енергетичної свiтностi тiл вiд
температури, називаються оптичною пiрометрiєю. Прилади для вимiрювання температури нагрiтих
тiл за iнтенсивнiстю їх теплового випромiнювання в оптичному дiапазонi спектра називаються пiрометрами. Залежно вiд того, який закон теплового випромiнювання використовується при вимiрюваннi
температури тiл, розрiзняють радiацiйну, колiрну i яскравiсну температури.
1. Радiацiйна температура — це така температура чорного тiла, при якiй його енергетична свiтнiсть Re (див. (1.5)) дорiвнює енергетичнiй свiтностi RT (див. (1.2)) дослiджуваного тiла. В даному
випадку реєструється енергетична свiтнiсть дослiджуваного тiла i за законом Стефана — Больцмана
(1.6) обчислюється його радiацiйна температура:
p
Tр =4 RT /σ.
Радiацiйна температура Tр тiла завжди менша його iстинної температури. Для доказу цього припустимо, що дослiджуване тiло є сiрим. Тодi використовуючи (1.6) i (1.4), можна записати
RTс = AT Re = AT σT 4 .
З iншого боку,

RTс = σTр4 .

З порiвняння цих виразiв виходить, що
Tp =

p
4

AT T.

Оскiльки AT < 1, то Tр < T , тобто iстинна температура тiла завжди вища за радiацiйну.
2. Колiрна температура. Для сiрих тiл (або тiл, близьких до них по властивостях) спектральна
густина енергетичної свiтностi
Rλ,T = AT rλ,T ,
де AT = const<l. Отже, розподiл енергiї в спектрi випромiнювання сiрого тiла такий же, як i в спектрi
чорного тiла, що має ту ж температуру, тому до сiрих тiл застосовний закон змiщення Вiна (див. (1.7)).
Знаючи довжину хвилi λмакс , що вiдповiдає максимальнiй спектральнiй густинi енергетичної свiтностi
Rλ,T дослiджуваного тiла, можна визначити його температуру
Tкол. = b/λмакс ,
яка називається колiрною температурою. Для сiрих тiл колiрна температура збiгається з iстинною.
Для тiл, якi сильно вiдрiзняються вiд сiрих (наприклад, таких, що мають селективне поглинання),
поняття колiрної температури втрачає сенс. У такий спосiб визначається температура на поверхнi Сонця
(Tкол. = 6500 К) i зiрок.
3. Яскравiсна температура Tя — це температура чорного тiла, при якiй для певної довжини хвилi
його спектральна густина енергетичної свiтностi дорiвнює спектральнiй густинi енергетичної свiтностi
дослiджуваного тiла, тобто
rλ,Tя = Rλ,Т ,
(1.12)
де T — iстинна температура тiла. За законом Кiрхгофа (див. (1.3)), для дослiджуваного тiла при довжинi хвилi λ

Rλ,T Aλ,T = rλ,T ,

або, враховуючи (1.12),
Aλ,T = rλ,Tя /rλ,T

(1.13)

Оскiльки для нечорних тiл A<1, то rλ,Tя < rλ,T i, отже, Tя < T , тобто iстинна температура тiла
завжди вища за яскравiсну. Як яскравiсний пiрометр звичайно використовується пiрометр iз зникаючою ниткою. Розжарення нитки пiрометра пiдбирається таким чином, щоб виконувалася умова (1.12).
В даному випадку зображення нитки пiрометра стає невиразним на фонi поверхнi розжареного тiла,
тобто нитка нiби "зникає". Використовуючи проградуйований по чорному тiлу мiлiамперметр, можна визначити температуру яскравостi. Знаючи поглинальну здатнiсть тiла при тiй же довжинi хвилi,
за яскравiсною температурою можна визначити iстинну температуру. Переписавши формулу Планка
(1.10) у виглядi
rλ,T =

c
2πc2 h
1
r
=
ν,T
2
5
hc/(kT
λ) − 1
λ
λ e

i враховуючи це в (1.13), одержимо

.

Aλ,T = ehc/(kT ) − 1
ehc/(kλTя ) − 1 ,
тобто при вiдомих Aλ,T i λ можна визначити iстинну температуру дослiджуваного тiла.
4. Тепловi джерела свiтла. Свiчення розжарених тiл використовується для створення джерел
свiтла, першi з яких — лампи розжарювання i дуговi лампи — були вiдповiдно винайденi росiйськими
ученими А. Н. Лодигiним в 1873 р. i П. Н. Яблочковим в 1876 р. На перший погляд здається, що
чорнi тiла мають бути якнайкращими тепловими джерелами свiтла, оскiльки їх спектральна густина
енергетичної свiтностi будь-якої довжини хвилi бiльше спектральної густини енергетичної свiтностi
нечорних тiл, взятих при однакових температурах. Проте виявляється, що для деяких тiл (наприклад,
вольфраму), що володiють селективнiстю теплового випромiнювання, частка енергiї, що припадає на

випромiнювання у видимiй областi спектра, значно бiльше, нiж для чорного тiла, нагрiтого до тiєї ж
температури. Тому вольфрам, маючи ще i високу температуру плавлення, є якнайкращим матерiалом
для виготовлення ниток ламп.
Температура вольфрамової нитки у вакуумних лампах не повинна перевищувати 2450 К, оскiльки
при вищих температурах вiдбувається її сильне розпилення. Максимум випромiнювання при цiй температурi вiдповiдає довжинi хвилi ∼1,1 мкм, тобто дуже далекий вiд максимуму чутливостi людського
ока (∼0,55 мкм). Наповнення балонiв ламп iнертними газами (наприклад, сумiшшю криптону i ксенону
з додаванням азоту) при тиску ∼50 кПа дозволяє збiльшити температуру до 3000 К, що полiпшує спектральний склад випромiнювання. Проте свiтловiддача при цьому не збiльшується, оскiльки виникають
додатковi втрати енергiї через теплообмiн мiж ниткою i газом внаслiдок теплопровiдностi i конвекцiї.
Для зменшення втрат енергiї за рахунок теплообмiну i пiдвищення свiтловiддачi газонаповнених ламп
нитку виготовляють у виглядi спiралi, окремi витки якої обiгрiвають одна одну. При високiй температурi навкруги цiєї спiралi утворюється нерухомий шар газу i виключається теплообмiн внаслiдок
конвекцiї. Енергетичний к.к.д. ламп розжарювання в даний час не перевершує 5%.

1.6.

Види фотоелектричного ефекту. Закони зовнiшнього фотоефекту

Гiпотеза Планка, що блискуче вирiшила задачу теплового випромiнювання чорного тiла одержала пiдтвердження i подальший розвиток при поясненнi фотоефекту — явища, вiдкриття i дослiдження якого
вiдiграло важливу роль в становленнi квантової теорiї. Розрiзняють фотоефект зовнiшнiй, внутрiшнiй
i вентильний. Зовнiшнiм фотоелектричним ефектом (фотоефектом) називається випуск електронiв речовиною пiд дiєю електромагнiтного випромiнювання. Зовнiшнiй фотоефект спостерiгається
в твердих тiлах (металах, напiвпровiдниках, дiелектриках), а також в газах на окремих атомах i молекулах (фотоiонiзацiя). Фотоефект вiдкритий (1887 р.) Р. Герцем, який спостерiгав посилення процесу
розряду при опромiнюваннi iскрового промiжку ультрафiолетовим випромiнюванням.
Першi фундаментальнi дослiдження фотоефекту виконанi росiйським ученим А. Р. Столєтовим.

Принципова схема для дослiдження фотоефекту приведена на рис. 1.4. Два електроди (катод К з дослiджуваного металу i анод А — в схемi Столєтова застосовувалася металева сiтка) у вакуумнiй трубцi
пiдключено до батареї так, що за допомогою потенцiометра R можна змiнювати не тiльки значення, але
i знак напруги, що подається на них. Струм, що виникає при освiтленнi катоду монохроматичним свiтлом (через кварцове вiконце), вимiрюється включеним в коло мiлiамперметром. Опромiнюючи катод
свiтлом рiзних довжин хвиль, Столєтов встановив такi закономiрностi, що не втратили свого значення
до нашого часу: 1) найефективнiшу дiю надає ультрафiолетове випромiнювання; 2) пiд дiєю свiтла речовина втрачає тiльки негативнi заряди; 3) сила струму, що виникає пiд дiєю свiтла, прямо пропорцiйна
його iнтенсивностi.
Дж. Дж. Томсон в 1898 р. вимiряв питомий заряд частинок, що випускаються пiд дiєю свiтла (за
вiдхиленням в електричному i магнiтному полях). Цi вимiрювання показали, що пiд дiєю свiтла вириваються електрони.
Внутрiшнiй фотоефект — це викликанi електромагнiтним випромiнюванням переходи електронiв
всерединi напiвпровiдника або дiелектрика iз зв’язаних станiв у вiльнi без вильоту назовнi. В результатi концентрацiя носiїв струму всерединi тiла збiльшується, що приводить до виникнення фотопровiдностi (пiдвищення електропровiдностi напiвпровiдника або дiелектрика при його освiтленнi або до
виникнення е.р.с.)
Вентильний фотоефект, що є рiзновидом внутрiшнього фотоефекту, — виникнення е.р.с. (фотое.р.с.) при освiтленнi контакту двох рiзних напiвпровiдникiв або напiвпровiдника i металу (за вiдсутностi
зовнiшнього електричного поля). Вентильний фотоефект вiдкриває, таким чином, шляхи для прямого
перетворення сонячної енергiї в електричну.
На рис. 1.4 приведена експериментальна установка для дослiдження вольт-амперної характеристики
фотоефекту — залежностi фотоструму I, утворюваного потоком електронiв, що випускаються катодом
пiд дiєю свiтла, вiд напруги U мiж електродами. Така залежнiсть, що вiдповiдає двом рiзним освiтленостям Eе катода (частота свiтла в обох випадках однакова), приведена на рис. 1.5. В мiру збiльшення
U фотострум поступово зростає, тобто все бiльше число фотоелектронiв досягає анода. Пологий харак-

тер кривих показує, що електрони вилiтають з катода з рiзними швидкостями. Максимальне значення
струму Iнас — фотострум насичення — визначається таким значенням U , при якому всi електрони, що
випускаються катодом, досягають анода:
Iнас = en,
де n — число електронiв, що випускаються катодом в 1 c. З вольт-амперної характеристики виходить,
що при U =0 фотострум не зникає. Отже, електрони, вибитi свiтлом з катода, мають деяку початкову
швидкiсть υ а значить, i вiдмiнну вiд нуля кiнетичну енергiю i можуть досягти аноду без зовнiшнього
поля. Для того, щоб фотострум став рiвним нулю, необхiдно прикласти затримуючу напругу U0 .
При U = U0 жоден з електронiв, навiть тi, що мають при вильотi з катода максимальну швидкiсть
υмакс , не може подолати затримуючого поля i досягти анода. Отже,
mυ 2
= eU0 ,
2

(1.14)

тобто вимiрявши затримуючу напругу U0 , можна визначити максимальнi значення швидкостi i кiнетичної енергiї фотоелектронiв. При вивченнi вольт - амперних характеристик рiзноманiтних матерiалiв
(важлива чистота поверхнi, тому вимiрювання проводяться у вакуумi i на свiжих поверхнях) при рiзних
частотах падаючого на катод випромiнювання i рiзних енергетичних освiтленостях катода i узагальнення одержаних даних було встановлено наступнi три закони зовнiшнього фотоефекту.
I. Закон Столєтова: при фiксованiй частотi падаючого свiтла число фотоелектронiв, вирваних з
катода в одиницю часу, пропорцiйне iнтенсивностi свiтла (сила фотоструму насичення пропорцiйна
енергетичнiй освiтленостi е катоду.
II. Максимальна початкова швидкiсть (максимальна початкова кiнетична енергiя) фотоелектронiв
не залежить вiд iнтенсивностi падаючого свiтла, а визначається тiльки його частотою ν.
III. Для кожної речовини iснує червона межа фотоефекту, тобто мiнiмальна частота ν0 свiтла (що
залежить вiд хiмiчної природи речовини i стану його поверхнi) менше якої, фотоефект неможливий.

Рис. 1.4.

Рис. 1.5.

Якiсне пояснення фотоефекту з хвильової точки зору нiби, не повинно мати труднощiв. Дiйсно,
пiд дiєю поля свiтлової хвилi в металi виникають вимушенi коливання електронiв, амплiтуда, яких
(наприклад, при резонансi) може бути достатньою для того, щоб електрони покинули метал; тодi i
спостерiгається фотоефект. Кiнетична енергiя вирваного з металу електрона повинна б була залежати
вiд iнтенсивностi падаючого свiтла, оскiльки iз збiльшенням останньої електрона передавалася б велика енергiя. Проте цей висновок суперечить II закону фотоефекту. Оскiльки, за хвильовою теорiєю
енергiя, що передається електронам, пропорцiйна iнтенсивностi свiтла, то свiтло будь-якої частоти, але

достатньо великої iнтенсивностi повинне б виривати електрони з металу; iншими словами, червоної межi фотоефекту не має бути, що суперечить III закону фотоефекту. Крiм того, хвильова теорiя не змогла
пояснити безiнерцiйностi фотоефекту, встановлену дослiдами. Отже, фотоефект нез’ясовний з погляду
хвильової теорiї свiтла.

1.7.

Рiвняння Ейнштейна для зовнiшнього фотоефекту

Експериментальне пiдтвердження квантових властивостей свiтла А. Эйнштейн в 1905 р. показав, що
явище фотоефекту i його закономiрностi можуть бути поясненi на основi запропонованої ним квантової
теорiї фотоефекту. За Ейнштейном, свiтло частотою ν не тiльки випускається, як це припускав Планк
(див.??), але i поширюється в просторi i поглинається речовиною окремими порцiями (квантами),
енергiя яких ε = hν. Таким чином, поширення свiтла потрiбно розглядати не як безперервний хвильовий
процес, а як потiк локалiзованих в просторi дискретних свiтлових квантiв, що рухаються з швидкiстю
c поширення свiтла у вакуумi. Кванти електромагнiтного випромiнювання одержали назву фотонiв.
За Ейнштейном, кожний квант поглинається тiльки одним електроном. Тому число вирваних фотоелектронiв має бути пропорцiйне iнтенсивностi свiтла (I закон фотоефекту). Безiнерцiйнiсть фотоефекту
пояснюється тим, що передача енергiї при зiткненнi фотона з електроном вiдбувається майже миттєво.
Енергiя падаючого фотону витрачається на здiйснення електроном роботи виходу A з металу (див.ч.2,
1
2
. За законом збереження енергiї,
§ 104) i на надання фотоелектрона кiнетичної енергiї mυмакс
2
hν = A +

2
mυмакс
,
2

(1.15)

Рiвняння (1.15) називається рiвнянням Ейнштейна для зовнiшнього фотоефекту.
Рiвняння Ейнштейна дає змогу пояснити II i III закони фотоефекту. З виразу (1.15) безпосередньо
виходить, що максимальна кiнетична енергiя фотоелектронiв лiнiйно зростає iз збiльшенням частоти

падаючого випромiнювання i не залежить вiд його iнтенсивностi (числа фотонiв), оскiльки нi A, нi ν
вiд iнтенсивностi свiтла не залежать (II закон фотоефекту). Оскiльки iз зменшенням частоти свiтла
кiнетична енергiя фотоелектронiв зменшується (для даного металу A = const), то при деякiй достатньо
малiй частотi ν = ν0 кiнетична енергiя фотоелектронiв стане рiвною нулю i фотоефект припиниться
(III закон фотоефекту). Згiдно з викладеним, з виразу (1.15) одержимо, що
ν0 = A/h

(1.16)

i є червона межа фотоефекту для даного металу. Вона залежить лише вiд роботи виходу електрона,
тобто вiд хiмiчної природи речовини i стану її поверхнi. Вираз (1.15) можна записати, використовуючи
(1.14) i (1.16), у виглядi
U0 = h(ν − ν0 ).
Рiвняння Ейнштейна було пiдтверджено дослiдами Мiллiкена. В його приладi (1916 р.) поверхня
дослiджуваного металу пiддавалася очищенню у вакуумi. Дослiджувалася залежнiсть максимальної
кiнетичної енергiї фотоелектронiв (змiнювалася затримуюча напруга U0 (див. (1.14) вiд частоти ν i
визначалася стала Планка. У 1926 р. росiйськi фiзики П. И. Лукiрський (1894–1954) i С. С. Прилєжаєв
для дослiдження фотоефекту застосували метод вакуумного сферичного конденсатора. Анодом в їх
установцi служили посрiбленi стiнки скляного сферичного балона, а катодом — кулька (R∼1,5 см)
з дослiджуваного металу, розмiщена в центрi сфери. В iншому схема принципово не вiдрiзняється вiд
описаної на рис. 1.4. Така форма електродiв дозволила збiльшити нахил вольт-амперних характеристик
i тим самим точнiше визначати затримуючу напругу U0 (а, отже, i h). Значення h, одержане з даних
дослiдiв, узгоджується iз значеннями, знайденими iншими методами (по випромiнюванню чорного тiла
(1.4) i по короткохвильовiй межi суцiльного рентгенiвського спектра. Все це є доказом правильностi
рiвняння Ейнштейна, а разом з тим i його квантової теорiї фотоефекту.
Якщо iнтенсивнiсть свiтла дуже велика (лазернi пучки), то можливий багатофотонний (нелiнiйний) фотоефект, при якому електрон, що випускається металом, може одночасно одержати енергiю

не вiд одного, а вiд N фотонiв (N = 2÷7). Рiвняння Ейнштейна для багатофотонного фотоефекту
2
N hν = Amυмакс
/2.

У дослiдах з фокусованими лазерними пучками густина фотонiв дуже велика, тому електрон може поглинути не один, а декiлька фотонiв. При цьому електрон може набути енергiю, необхiдну для
виходу з речовини, навiть пiд дiєю свiтла з частотою, меншою червоної межi — порогу однофотонного
фотоефекту. В результатi червона межа змiщується у бiк довших хвиль.
Iдея Ейнштейна про поширення свiтла у виглядi потоку окремих фотонiв i квантовий характер взаємодiї електромагнiтного випромiнювання з речовиною пiдтверджена в 1922 р. дослiдами А. Ф. Iоффе
i Н. I. Добронравова. У електричному полi плоского конденсатора врiвноважувалася заряджена порошинка з вiсмуту. Нижня обкладка конденсатора виготовлялася з якнайтоншої алюмiнiєвої фольги, яка
була одночасно анодом мiнiатюрної рентгенiвської трубки. Анод бомбардувався прискореними до 12 кВ
фотоелектронами, що випускаються катодом пiд дiєю ультрафiолетового випромiнювання. Освiтленiсть
катода пiдбиралася настiльки слабкою, щоб з нього в 1 с виривалося лише 1000 фотоелектронiв, а, отже, i число рентгенiвських iмпульсiв було 1000 в 1 с. Дослiд показав, що в середньому через кожнi 30
хв урiвноважена порошинка виходила з рiвноваги, тобто рентгенiвське випромiнювання звiльняло з неї
фотоелектрон.
Якби рентгенiвське випромiнювання поширювалося у виглядi сферичних хвиль, а не окремих фотонiв, то кожний рентгенiвський iмпульс вiддавав би порошинцi дуже малу частину своєї енергiї, яка
розподiлялася б, у свою чергу, мiж величезним числом електронiв, що мiстяться в порошинцi. Тому при
такому механiзмi важко уявити, що один з електронiв за такий короткий час, як 30 хв, може накопичити енергiю, достатню для подолання роботи виходу з порошинки. Навпаки, з погляду корпускулярної
теорiї це можливо. Так, якщо рентгенiвське випромiнювання поширюється у виглядi потоку дискретних
фотонiв, то електрон вибивається з порошинки тiльки тодi, коли в неї потрапляє фотон. Елементарний
розрахунок для вибраних умов дає, що в середньому в порошинку потрапляє один фотон з 1,8 106 .

Оскiльки в 1 с вилiтає 1000 фотонiв, то в середньому в порошинку потраплятиме один фотон в 30 хв,
що узгоджується з результатами дослiду.
Якщо свiтло є потоком фотонiв, то кожний фотон, потрапляючи в реєструючий прилад (око, фотоелемент), повинен викликати ту або iншу дiю незалежно вiд iнших фотонiв. Це ж означає, що при
реєстрацiї слабких свiтлових потокiв повиннi спостерiгатися флуктуацiї їх iнтенсивностi. Цi флуктуацiї
слабких потокiв видимого свiтла дiйсно спостерiгалися С. I. Вавiловим. Спостереження, проводилися вiзуально. Око, адаптоване до темноти, має досить рiзкий порiг зорового вiдчуття, тобто сприймає
свiтло, iнтенсивнiсть якого не менше деякого порогу. Для свiтла з λ=525 нм порiг зорового вiдчуття
вiдповiдає у рiзних людей приблизно 100-400 фотонам, що падають на сiткiвку за 1 с. С. I. Вавiлов
спостерiгав спалахи свiтла однакової тривалостi, якi перiодично повторювалися. Iз зменшенням свiтлового потоку деякi спалахи вже не сприймалися оком, причому, чим слабкiше був свiтловий потiк, тим
бiльше було пропускiв спалахiв. Це пояснюється флуктуацiями iнтенсивностi свiтла, тобто число фотонiв виявлялося з випадкових причин менше порогового значення. Отже, дослiд Вавiлова був наочним
пiдтвердженням квантових властивостей свiтла.

1.8.

Використання фотоефекту

На явищi фотоефекту основана дiя фотоелектронних приладiв, якi широко використовуються в рiзних
областях науки i технiка. Нинi практично неможливо назвати галузi виробництва, де б не використовувалися фотоелементи — приймачi випромiнювання, що працюють на основi фотоефекту i якi
перетворюють енергiю випромiнювання в електричну.
Найпростiшим фотоелементом iз зовнiшнiм фотоефектом є вакуумний фотоелемент. Вiн є вiдкачаним скляним балоном, внутрiшня поверхня якого (за винятком вiконця для доступу випромiнювання)
покрита фоточутливим шаром, що служить фотокатодом. Як анод звичайно використовують кiльце або
сiтку, яка помiщається в центрi балона. Фотоелемент включається в коло батареї, е.р.с. якої вибирається такою, щоб забезпечити фотострум насичення. Вибiр матерiалу фотокатода визначається робочою

областю спектра: для реєстрацiї видимого свiтла i iнфрачервоного випромiнювання використовується
киснево-цезiєвий катод, для реєстрацiї ультрафiолетового випромiнювання i короткохвильової частини
видимого свiтла — сурм’яно-цезiєвий. Вакуумнi фотоелементи безiнерцiйнi, i для них спостерiгається
строга пропорцiйнiсть фотоструму до iнтенсивностi випромiнювання. Цi властивостi дозволяють використовувати вакуумнi фотоелементи як фотометричнi прилади, наприклад фотоелектричний експонометр, люксметр (вимiрювач освiтленостi i т.iн.).
Для збiльшення iнтегральної чутливостi вакуумних фотоелементiв (фотострум насичення, що припадає на 1 лм свiтлового потоку) балон заповнюється розрiдженим iнертним газом (Ar або N e при тиску
1,3÷13 Па). Фотострум в такому елементi, що називається газонаповненим, посилюється внаслiдок
ударної iонiзацiї молекул газу фотоелектронами. Iнтегральна чутливiсть газонаповнених фотоелементiв
( 1 мА/лм) набагато вища, нiж для вакуумних (20-150 мкА/лм), але вони мають в порiвняннi з останнiми бiльшу iнерцiйнiсть (менш строгу пропорцiйнiсть фотоструму iнтенсивностi випромiнювання), що
приводить до обмеження областi їх використання.
Для пiдсилення фотоструму застосовуються вже розглянутi вище (див. ч.2, рис.155) фотоелектроннi помножувачi, в яких разом з фотоефектом використовується явище вторинної електронної
емiсiї (див. ч.2, § 105). Розмiри фотоелектронних помножувачiв трохи перевищують розмiри звичної
радiолампи, загальний коефiцiєнт пiдсилення складає ≈107 (при напрузi живлення 1–1,5 кВ), а їх iнтегральна чутливiсть може досягати 10 А/лм. Тому фотоелектроннi помножувачi починають витiсняти
фотоелементи, правда, їх використання пов’язане з використанням високовольтних стабiлiзованих джерел живлення, що дещо незручно.
Фотоелементи з внутрiшнiм фотоефектом, називаються напiвпровiдниковими фотоелементами
або фотоопорами (фоторезисторами), мають набагато бiльшу iтегральну чутливiсть, нiж вакуумнi.
Для їх виготовлення використовуються P bS, CdS, P bSe i деякi iншi напiвпровiдники. Якщо фотокатоди вакуумних фотоелементiв i фотоелектронних помножувачiв мають червону межу фотоефекту не
вище 1,1 мкм, то використання фотоопорiв дозволяє проводити вимiрювання в далекiй iнфрачервонiй
областi спектра (3÷4 мкм), а також в областях рентгенiвського i гамма-випромiнювань. Крiм того, вони

малогабаритнi i мають низьку напругу живлення. Недолiк фотоопорiв — їх помiтна iнерцiйнiсть, тому
вони непридатнi для реєстрацiї бистрозмiнних свiтлових потокiв.
Фотоелементи з вентильним фотоефектом, що називаються вентильними фотоелементами (фотоелементами iз замикаючим шаром), маючи, подiбно елементам iз зовнiшнiм фотоефектом, строгу пропорцiйнiсть фотоструму iнтенсивностi випромiнювання, мають велику в порiвняннi з ними iнтегральну чутливiсть (приблизно 2–30 мА/лм) i не потребують зовнiшнього джерела е.р.с. До вентильних
фотоелементiв належать германiєвi, кремнiєвi, селеновi, купрокснi, сiрчисто-срiбнi i iн.
Кремнiєвi та iншi вентильнi фотоелементи застосовуються для створення сонячних батарей, що
безпосередньо перетворюють свiтлову енергiю в електричну. Цi батареї вже протягом багатьох рокiв
працюють на космiчних супутниках i кораблях. К.к.д. цих батарей становить ≈10% i, як показують
теоретичнi розрахунки, може бути доведений до ≈22%, що вiдкриває широкi перспективи їх використовування як джерела електроенергiї для побутових i виробничих потреб.
Розглянутi види фотоефекту використовуються також у виробництвi для контролю, управлiння i
автоматизацiї рiзних процесiв, у вiйськовiй технiцi для сигналiзацiї i локацiї невидимим випромiнюванням, в технiцi звукового кiно, в рiзних системах зв’язку i т.iн.

1.9.

Маса i iмпульс фотона. Тиск свiтла

Згiдно з гiпотезою свiтлових квантiв Ейнштейна свiтло випускається, поглинається i поширюється дискретними порцiями (квантами), якi називаються фотонами. Енергiя фотона ε0 = hν. Його маса знаходиться iз закону взаємозв’язку маси i енергiї (див. ч.1,(40.8)):
mγ = hν/c2 .

(1.17)

Фотон — елементарна частинка, яка завжди (у будь-якому середовищi!) рухається зi швидкiстю свiтла
c i має масу спокою, що дорiвнює нулю. Отже, маса фотона вiдрiзняється вiд маси таких елементарних

частинок, як електрон, протон i нейтрон, якi мають вiдмiнну вiд нуля масу спокою i можуть перебувати в
станi спокою. Iмпульс фотону pγ одержимо, якщо в загальнiй формулi (див. ч.1,(40.7)) теорiї вiдносностi
покладемо масу спокою фотона m0γ = 0:
P = ε0 /c = hν/c.

(1.18)

З наведених мiркувань виходить, що фотон, як i будь-яка iнша частинка, характеризується енергiєю,
масою i iмпульсом. Вирази (1.17), (1.18) i (1.9) зв’язують корпускулярнi характеристики фотона — масу,
iмпульс i енергiю — з хвильовою характеристикою свiтла — його частотою ν.
Якщо фотони володiють iмпульсом, то свiтло, що падає на тiло, чинить на нього тиск. Згiдно з квантовою теорiєю, тиск свiтла на поверхню зумовлений тим, що кожний фотон при зiткненнi з поверхнею
передає їй свiй iмпульс.
Розрахуємо з погляду квантової теорiї свiтловий тиск, який чинить на поверхню тiла потiк монохроматичного випромiнювання (частота ν), що падає перпендикулярно поверхнi. Якщо в одиницю часу на
одиницю площi поверхнi тiла падає N фотонiв, то при коефiцiєнтi вiдбивання p свiтла вiд поверхнi тiла
pN фотонiв вiдiб’ється, а (1 − p)N — поглинеться. Кожний поглинений фотов передає поверхнi iмпульс
pγ = hν/c, а кожний вiдбитий — 2pγ = 2hν/c (при вiдбиваннi iмпульс фотона змiнюється на −pγ ). Тиск
свiтла на поверхню дорiвнює iмпульсу, який передають поверхнi в 1 c N фотонiв:
p=

hν
hν
2hν
pN +
(1 − p)N = (1 + p) N,
c
c
c

N hν = Eе є енергiя всiх фотонiв, якi падають на одиницю поверхнi в одиницю часу, тобто енергетична
освiтленiсть поверхнi (див. ??), а Eе /c = w — об’ємна густина енергiї випромiнювання. Тому тиск, що
чиниться свiтлом на поверхню при нормальному падiннi,
p=

Ee
(1 + p) = w(1 + p).
c

(1.19)

Формула (1.19), яка виведена на основi квантових уявлень, збiгається з виразом, який одержаний
з електромагнiтної (хвильової) теорiї Максвелла (див. ч.2, § 163). Отже, тиск свiтла однаково успiшно
пояснюється i хвильовою, i квантовою теорiєю. Як вже зазначалося (див. ч.2, § 163), експериментальний
доказ iснування свiтлового тиску на твердi тiла i гази даний в дослiдах П. Н. Лебєдєва, що вiдiграли
свого часу велику роль в утвердженнi теорiї Максвелла. Лебєдєв використовував легкий пiдвiс на тонкiй
нитцi, по краях якого прикрiпленi легкi крильця, однi з яких зачорненi, а поверхнi iнших дзеркальнi.
Для виключення конвекцiї i радiометричного ефекту (див. ч.2, § 49) використовувалася рухома система
дзеркал, що дозволяє спрямовувати свiтло на обидвi поверхнi крилець, пiдвiс помiщався у вiдкачаний
балон, крильця пiдбиралися дуже тонкими (щоб температура обох поверхонь була однакова). Свiтловий
тиск на крильця визначався за кутом закручування нитки пiдвiсу i збiгався з теоретично розрахованим.
Зокрема виявилося, що тиск свiтла на дзеркальну поверхню вдвiчi бiльше, нiж на зачорнену (див.
(1.19)).

1.10.

Ефект Комптона i його елементарна теорiя

Найбiльш повнi корпускулярнi властивостi свiтла виявляються в ефектi Комптона. Американський
фiзик А. Комптон (1892–1962), дослiджуючи в 1923 р. розсiяння монохроматичного рентгенiвського
випромiнювання речовинами з легкими атомами (парафiн, бор), знайшов, що в складi розсiяного випромiнювання разом з випромiнюванням первинної довжини хвилi спостерiгається також бiльш довгохвильове випромiнювання. Дослiди показали, що рiзниця ∆λ = λ0 − λ не залежить вiд довжини хвилi
λ падаючого випромiнювання i природи розсiюючої речовини, а визначається тiльки кутом розсiяння
θ:
∆λλ0 − λ = 2λc sin2 (θ/2),
(1.20)
де λ0 — довжина хвилi розсiяного випромiнювання, λс — комптонiвська довжина хвилi (при розсiяннi фотона на електронi λс =2,426 пм).

Ефектом Комптона називається пружне розсiяння короткохвильового електромагнiтного випромiнювання (рентгенiвського i γ-випромiнювання) на вiльних (або слабозв’язаних) електронах речовини,
що супроводжується збiльшенням довжини хвилi. Цей ефект не вкладається в рамки хвильової теорiї,
згiдно з якою довжина хвилi при розсiяннi змiнюватися не повинна: пiд дiєю перiодичного поля свiтлової
хвилi електрон коливається з частотою поля i тому випромiнює розсiянi хвилi тiєї ж частоти.
Пояснення ефекту Комптона дано на основi квантових уявлень про природу свiтла. Якщо вважати,
як це робить квантова теорiя, що випромiнювання має корпускулярну природу, тобто є потоком фотонiв,
то ефект Комптона — результат пружного зiткнення рентгенiвських фотонiв з вiльними електронами
речовини (для легких атомiв електрони слабо зв’язанi з ядрами атомiв, тому їх можна вважати вiльними). В процесi цього зiткнення фотон передає електрона частину своєї енергiї i iмпульсу вiдповiдно
до законiв їх збереження.
Розглянемо пружне зiткнення двох частинок (рис. 1.6) — налiтаючого фотона, що має iмпульс pγ = hν/c i енергiєю εγ = hν, з вiльним
електроном, що перебуває у спокої (енергiя спокою W0 = m0 c2 ; m0 —
маса спокою електрона). Фотон, зiткнувшись з електроном, передає
йому частину своєї енергiї i iмпульсу i змiнює напрям руху (розсiюється). Зменшення енергiї фотона означає збiльшення довжини хвилi розсiяного випромiнювання. При кожному зiткненнi виконуються
закони збереження енергiї i iмпульсу.
Рис. 1.6.
Згiдно з законом збереження енергiї
W0 + εγ = W + εγ 0 ,

(1.21)

pγ = pe + pγ 0 ,

(1.22)

а згiдно з законом збереження iмпульсу
де W0 = m0 c2 — енергiя електрона до зiткнення; εγ = hν — енергiя налiтаючого фотона; W =

p

p2e c2 + m20 c4 — енергiя електрона пiсля зiткнення (використовується релятивiстська формула, оскiльки швидкiсть електрона вiддачi в загальному випадку значна); ε0γ = hν 0 — енергiя розсiяного фотона.
Пiдставивши у вираз (1.21) значення величин i представивши (1.22) вiдповiдно до рис. 1.6), одержимо
q
m0 c2 + hν = p2e c2 + m20 c4 + hν 0 ,
(1.23)

p2e =



hν
c

2


+

hν
c

2
−2

h2 0
νν cos θ,
c2

(1.24)

Розв’язуючи рiвняння (1.23) i (1.24) спiльно одержимо
m0 c2 (ν − ν 0 ) = hνν 0 (1 − cos θ)
Оскiльки ν = /λ, ν 0 = c/λ0 i ∆λ = λ0 − λ, одержимо
∆λ =

2h
θ
h
(1 − cos θ) =
sin2 ,
m0 c
m0 c
2

(1.25)

Вираз (1.25) є не що iнше, як одержана експериментально Комптоном формула (1.20). Пiдстановка в
неї значень h, m0 i c дає комптонiвську довжину хвилi електрона λc = h/(m0 c) = 2,426 пм. Наявнiсть у
складi розсiяного випромiнювання незмiщеної лiнiї (випромiнювання первинної довжини хвилi) можна
пояснити таким чином. При розглядi механiзму розсiяння передбачалося, що фотон спiвударяється
лише з вiльним електроном. Проте якщо електрон сильно зв’язаний з атомом, як це має мiсце для
внутрiшнiх електронiв (особливо у важких атомах), то фотон обмiнюється енергiєю i iмпульсом з атомом
вцiлому. Оскiльки маса атома в порiвняннi з масою електрона дуже велика, то атома передається лише
дуже мала частина енергiї фотона. Тому в даному випадку довжина хвилi λ0 розсiяного випромiнювання
практично не вiдрiзнятиметься вiд довжини хвилi λ падаючого випромiнювання.

З наведених мiркувань виходить також, що ефект Комптона не може спостерiгатися у видимiй
областi спектра, оскiльки енергiя фотона видимого свiтла порiвнянна з енергiєю зв’язку електрона з
атомом, при цьому навiть зовнiшнiй електрон не можна вважати вiльним. Ефект Комптона спостерiгається не тiльки на електронах, але i на iнших заряджених частинках, наприклад протонах, проте
через велику масу протона його вiддача "є" видимою лише при розсiяннi фотонiв дуже високих енергiй. Як ефект Комптона, так i фотоефект на основi квантових уявлень зумовленi взаємодiєю фотонiв
з електронами. У першому випадку фотон розсiюється, в другому — поглинається. Розсiяння вiдбувається при взаємодiї фотона з вiльним електроном, а фотоефект — iз зв’язаними електронами. Можна
показати, що при зiткненнi фотона з вiльним електроном не може вiдбутися поглинання фотона, оскiльки це перебуває в суперечностi iз законами збереження iмпульсу i енергiї. Тому при взаємодiї фотонiв
з вiльними електронами може спостерiгатися тiльки їх розсiяння, тобто ефект Комптона.

1.11.

Єднiсть корпускулярних i хвильових властивостей електромагнiтного
випромiнювання

Розглянутi в цьому роздiлi явища — випромiнювання чорного тiла, фотоефект, ефект Комптона —
служать доказом квантових (корпускулярних) уявлень про свiтло як про потiк фотонiв. Разом з тим,
такi явища, як iнтерференцiя, дифракцiя i поляризацiя свiтла, переконливо пiдтверджують хвильову
(електроматнiтну) природу свiтла. Нарештi, тиск i заломлення свiтла пояснюються як хвильовою, так
i квантовою теорiями. Таким чином, електромагнiтне випромiнюваннi знаходить дивовижну єднiсть,
здавалося б, взаємовиключних властивостей — безперервних (хвилi) i дискретних (фотони), якi взаємно доповнюють одне одного. Основнi рiвняння (див. 1.9), що зв’язують корпускулярнi властивостi
електромагнiтного випромiнювання (енергiя i iмпульс фотона) з хвильовими властивостями (частота
або довжина хвилi):
εγ = hν, pγ = hν/c = h/λ.

Детальнiший розгляд оптичних явищ приводить до висновку, що властивостi безперервностi, характернi для електромагнiтного поля свiтлової хвилi, не слiд протиставляти властивостям дискретностi,
характерним для фотонiв. Свiтло, володiючи одночасно корпускулярними i хвильовими властивостями,
має певнi закономiрностi в їх проявi. Так, хвильовi властивостi свiтла виявляються в закономiрностях
його поширення, iнтерференцiї, дифракцiї, поляризацiї, а корпускулярнi — в процесах взаємодiї свiтла з
речовиною. Чим бiльша довжина хвилi, тим меншi енергiя i iмпульс фотона i тим важче проявляються
квантовi властивостi свiтла (з цим пов’язано, iснування червоної межi фотоефекту). Навпаки, чим менша довжина хвилi, тим бiльшi енергiя i iмпульс фотона i тим важче виявляються хвильовi властивостi
свiтла (наприклад, хвильовi властивостi (дифракцiя) рентгенiвського випромiнювання знайденi лише
пiсля використання кристалiв в якостi дифракцiйних граток).
Взаємозв’язок мiж подвiйними корпускулярно-хвильовими властивостями свiтла можна пояснити,
якщо використовувати, як це робить квантова оптика, статистичний пiдхiд до розгляду закономiрностей поширення свiтла. Наприклад, дифракцiя свiтла на щiлинi полягає у тому, що при проходженнi
свiтла через щiлину вiдбувається перерозподiл фотонiв у просторi. Оскiльки ймовiрнiсть попадання
фотонiв в рiзнi точки екрану неоднакова, то i виникає дифракцiйна картина. Освiтленiсть екрана пропорцiйна ймовiрностi попадання фотонiв на одиницю площi екрана. Разом з тим, за хвильовою теорiєю,
освiтленiсть пропорцiйна квадрату амплiтуди свiтлової хвилi в тiй же точцi екрана. Отже, квадрат
амплiтуди свiтлової хвилi в данiй точцi простору є мiрою ймовiрностi попадання фотонiв в дану точку.

1.12.

Питання для самоконтролю теоретичної пiдготовки
• На фарфоровiй тарiлцi на свiтлому фонi є темний малюнок. Чому, якщо її швидко вийняти з
печi, де вона нагрiлася до високої температури, i розглядати в темнотi, спостерiгається свiтлий
малюнок на темному фонi?
• Чим вiдрiзняється сiре тiло, вiд чорного?
• У чому полягає фiзичне значення унiверсальної функцiї Кiрхгофа?

• Як i в скiльки разiв змiниться енергетична свiтнiсть чорного тiла, якщо його термодинамiчна
температура зменшиться вдвiчi?
• Як змiститься максимум спектральної густини енергетичної свiтностi rλ,T чорного тiла з пiдвищенням температури?
• Чому фотоелектричнi вимiрювання дуже чутливi до природи i стану поверхнi фотокатода?
• Чи може золота пластинка служити фотоопором?
• Як при заданiй частотi свiтла змiниться фотострум насичення iз зменшенням освiтленостi
катода?
• Як з дослiдiв для фотоефекту визначається стала Планка?
• Чому дорiвнює вiдношення тиску свiтла на дзеркальну i зачорнену поверхнi?
• У чому вiдмiннiсть характеру взаємодiї фотона i електрона при фотоефектi i ефектi Комптона?

1.13.

Задачi для самоконтролю практичної пiдготовки

26.1. Чорне тiло нагрiвали вiд температури T1 = 500 К до T2 = 200 К. Визначити: 1) у скiльки разiв
збiльшилася його енергетична свiтимiсть; 2) як змiнилася довжина хвилi, що вiдповiдає максимуму
спектральної густини енергетичної свiтностi. [1) у 256 разiв; 2) зменшилася на 4,35 мкм]
26.2. Чорне тiло перебуває при температурi T1 = 2900 К. При його охолодженнi довжина хвилi, що
вiдповiдає максимуму спектральної густини енергетичної свiтностi, змiнилася на ∆λ = 9 мкм. Визначити температуру T2 , до якої тiло охолодилося. [290 К]
26.3. Визначити роботу виходу A електронiв з вольфраму, якщо червона межа фотоефекту для нього
λ0 = 275 нм. [4,52 еВ]
26.4. Визначити сталу Планка, якщо вiдомо, що для припинення фотоефекту, викликаного опромiнюванням деякого металу свiтлом з частотою ν1 = 2,2·1015 с−1 , потрiбно прикласти затримуючу напругу
U01 = 6,6 В, а свiтлом з частотою ν2 = 4,6·1015 с−1 — затримуючу напругу U02 = 16,5 В. [6,6·10−34 Дж·с]

26.5. Визначити в електрон-вольтах енергiю фотона, при якiй його маса дорiвнює масi спокою електрона. [0,51 МеВ]
26.6. Тиск монохроматичного свiтла з довжиною хвилi 600 нм на зачорнену поверхню, розташовану
перпендикулярно падаючим променям, дорiвнює 0,1 мкПа. Визначити число фотонiв, що падають на
поверхню площею 10 см2 за 1 с. [9·1016 ]
26.7. Фотон з довжиною хвилi 100 пм розсiявся пiд кутом 180o на вiльному електронi. Визначити в
електрон-вольтах кiнетичну енергiю електрона вiддачi. [580 еВ]

2.
2.1.

Теорiя атома водню за Бором
Моделi атома Томпсона i Резерфорда

Уявлення про атоми як неподiльнi найдрiбнiшi частинки речовини («атомос» — нерозкладний) виникло ще в античнi часи (Демокрiт, Епiкур, Лукреций). У середньовiччi, за часiв безмежного панування
церкви, вчення про атоми, будучи матерiалiстичним, природно, не могло одержати визнання, а тим
бiльше подальшого розвитку. До початку XVIII ст. атомiстична теорiя набуває все бiльшу популярнiсть, оскiльки на цей час в роботах А. Лавуазьє (1743–1794, французький хiмiк), М. В. Ломоносова i
Д. Дальтона була доведена реальнiсть iснування атомiв. Проте в цей час питання про внутрiшню будову
атомiв навiть не виникало, оскiльки атоми як i ранiше вважалися неподiльнi.
Велику роль в розвитку атомiстичної теорiї зiграв Д. I. Менделєєв, який розробив в 1869 р. Перiодичну систему елементiв, в якiй вперше на науковiй основi було поставлено питання про єдину природу
атомiв. У другiй половинi XIX ст. експериментально було доведено, що електрон є однiєю з основних
складових, частин будь-якої речовини. Цi висновки, а також численнi експериментальнi данi привели
до того, що на початку XX в. серйозно постало питання про будову атома.
Перша спроба створення на основi накопичених експериментальних даних моделi атома належить
Дж. Дж. Томсону (1903). Згiдно з цiєю моделлю атом є безперервно зарядженою позитивним зарядом
кулею радiусом порядка 10−10 м, всерединi якої бiля своїх положень рiвноваги коливаються електрони;
сумарний негативний заряд електронiв дорiвнює позитивному заряду кулi, тому атом в цiлому нейтральний. Через декiлька рокiв було доведено, що уявлення про безперервно розподiлений всерединi
атома позитивний заряд помилкове.
У розвитку уявлень про будову атома велике значення мають дослiди англiйського фiзика Е. Резерфорда (1871–1937) з розсiяння α-частинки в речовинi. Альфа-частки виникають при радiоактивних
перетвореннях; вони є позитивно зарядженими частинками iз зарядом 2e i масою, приблизно в 7300
разiв бiльшою за масу електрона. Пучки α-частинки мають високу монохроматiчнiсть (для даного пе-

ретворення мають практично одну i ту ж швидкiсть (порядка 107 м/с)).
Резерфорд, дослiджуючи проходження α-частинки в речовинi (через золоту фольгу товщиною приблизно 1 мкм), показав, що основна їх частина здiйснює незначнi вiдхилення, але деякi α-частинки
(приблизно одна з 20 000) рiзко вiдхиляються вiд первинного напряму (кути вiдхилення досягали навiть 180o ). Оскiльки електрони не можуть iстотно змiнити рух таких важких i швидких частинок, як
α-частинки, то Резерфордом був зроблений висновок, що значне вiдхилення α-частинок зумовлене їх
взаємодiєю з позитивним зарядом великої маси. Проте значне вiдхилення здiйснюють лише небагато
α-частинок; отже, лише деякi з них проходять поблизу даного позитивного заряду. Це, у свою чергу,
означає, що позитивний заряд атома зосереджений в об’ємi, дуже малому в порiвняннi з об’ємом атома.
На основi своїх дослiджень Резерфорд в 1911 р. запропонував ядерну (планетарну) модель атома. Згiдно цiєї моделi, навколо позитивного ядра, що має заряд Ze (Z — порядковий номер елемента в
системi Менделєєва, e — елементарний заряд), розмiр 10−15 — 10−14 м i масу, яка практично дорiвнює
масi атома, в областi з лiнiйними розмiрами порядку 10−10 м по замкнутих орбiтах рухаються електрони, утворюючи електронну оболонку атома. Оскiльки атоми нейтральнi, то заряд ядра дорiвнює
сумарному заряду електронiв, тобто навколо ядра повиннi обертатися Z електронiв. Для простоти припустимо, що електрон рухається навколо ядра по круговiй орбiтi радiуса r. При цьому кулонiвська сила
взаємодiї мiж ядром i електроном надає електрона доцентрове прискорення. Другий закон Ньютона
для електрона, що рухається по колу пiд дiєю кулонiвської сили, має вигляд
me υ 2
Zee
=
,
(2.1)
2
4πε0 r
r
де me i υ – маса i швидкiсть електрона на орбiтi радiуса r; ε0 — електрична стала. Рiвняння (2.1)
мiстить два невiдомих: r i υ. Отже, iснує незлiченна безлiч значень радiуса i вiдповiдних йому значень
швидкостi (а значить, i енергiї), що задовольняють цьому рiвнянню. Тому величини r, υ (отже, i E)
можуть мiнятися безперервно, тобто може випускатися довiльна, а не цiлком певна порцiя енергiї.
Тодi спектри атомiв повиннi бути суцiльними. Насправдi ж дослiд показує, що атоми мають лiнiйчатий

спектр. З виразу (2.1) виходить, що при r ∼10−10 м швидкiсть руху електронiв υ≈106 м/с, а прискорення
υ 2 /r=1022 м/с2 . Згiдно з класичною електродинамiкою, електрони, якi рухаються прискорено, повиннi
випромiнювати електромагнiтнi хвилi i внаслiдок цього безперервно втрачати енергiю. В результатi
електрони наближатимуться до ядра i врештi-решт впадуть на нього. Таким чином, атом Резерфорда
виявляється нестiйкою системою, що знову-таки суперечить дiйсностi.
Спроби побудувати модель атома в рамках класичної фiзики не привели до успiху: модель Томсона була спростована дослiдами Резерфорда, ядерна ж модель виявилася нестiйкою електродинамiчно
i суперечила дослiдним даним. Подолання виниклих труднощiв зажадало створення якiсно нової —
квантової — теорiї атома.

2.2.

Лiнiйчастий спектр атома водню

Дослiдження спектрiв випромiнювання розрiджених газiв (тобто спектрiв випромiнювання окремих
атомiв) показали, що кожному газу властивий певний лiнiйчатий спектр, що складається з окремих
спектральних лiнiй або груп близько розташованих лiнiй. Самим вивченим є спектр найпростiшого
атома — атома водню.
Швейцарський учений I. Бальмер (1825–1898) пiдiбрав емпiричну формулу, що описує всi вiдомi у
той час спектральнi лiнiї атома водню у видимiй областi спектра:
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1
1
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де R0 = 1,10·107 м−1 — стала Рiдберга. Оскiльки υ = c/A, то формула (2.2) може бути переписана
для частот:
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де R = R0 c = 3, 291015 c−1 — також стала Рiдберга. З виразiв (2.2) i (2.3) виходить, що спектральнi
лiнiї, що вiдрiзняються рiзними значеннями n, утворюють групу або серiю лiнiй, яка називається серiєю
Бальмера. Iз збiльшенням n лiнiї серiї зближуються; значення n = ∞ визначає межу серiї, до якої
збоку бiльших частот примикає суцiльний спектр.
В подальшому ( на початку XX ст.) в спектрi атома водню було знайдено ще декiлька серiй. В
ультрафiолетовiй областi знаходиться серiя Лаймана:
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В iнфрачервонiй областi спектру були також виявленi:
серiя Пашена
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серия Брекета
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n = 5, 6, 7..,

серiя Пфунда
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(n = 6, 7, 8..),

серия Хемфрi

ν=R

(n = 7, 8, 9..),

Всi наведенi вище серiї в спектрi атома водню можуть бути описанi однiєю формулою, яка називається узагальненою формулою Бальмера:
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(2.4)

де m має в кожнiй данiй серiї постiйне значення, m= 1, 2, 3, 4, 5, 6 (визначає серiю); n набуває
цiлочисельних значень починаючи з m+1 (визначає окремi лiнiї цiєї серiї ).
Дослiдження складнiших спектрiв — спектрiв парiв лужних металiв (наприклад, Li, N a, K) — показало, що вони представляються набором незакономiрно розташованих лiнiй. Рiдбергу вдалося роздiлити
їх на три серiї, кожна з яких розташовується подiбно лiнiям бальмеровськой серiї.
Наведенi вище серiальнi формули пiдiбранi емпiрично i довгий час не мали теоретичного обгрунтовування, хоча i були пiдтвердженi експериментально з дуже великою точнiстю. Цей вид серiальних
формул, дивовижна повторюванiсть в них цiлих чисел, унiверсальнiсть сталої Рiдберга свiдчать про
глибоке фiзичне значення знайдених закономiрностей, розкрити яке в рамках класичної фiзики виявилося неможливим.

2.3.

Постулати Бора

Перша спроба побудувати якiсно нову — квантову — теорiю атома зроблена в 1913 р. данським фiзиком
Нiльсом Бором (1885–1962). Вiн поставив перед собою мету зв’язати в єдине цiле емпiричнi закономiрностi лiнiйчатих спектрiв, ядерну модель атома Резерфорда i квантовий характер випромiнювання i
поглинання свiтла. В основу своєї теорiї Бор поклав два постулати.
Перший постулат Бора (постулат стацiонарних станiв): в атомi iснують стацiонарнi (що не
змiнюються з часом) стани, в яких вiн не випромiнює енергiї. Стацiонарним станам атома вiдповiдають
стацiонарнi орбiти, по яких рухаються електрони. Рух електронiв по стацiонарних орбiтах не супроводжується випромiнюванням електромагнiтних хвиль.

В стацiонарному станi атома електрон, рухаючись по круговiй орбiтi, повинен мати дискретнi квантованi значення моменту iмпульсу, що задовольняють умовi
me υrn = n~ (n = 1, 2, 3, ..),

(2.5)

де me — маса електрона, υ — його швидкiсть по n-й орбiтi радiуса rn , ~ = h/(2π).
Другий постулат Бора (правило частот): пiд час переходу електрона з однiєю стацiонарної
орбiти на iншу випромiнюється (поглинається) один фотон з енергiєю
hν = En − Em ,

(2.6)

який дорiвнює рiзницi енергiй, що вiдповiдають стацiонарним станам (En , Em — вiдповiдно енергiї
стацiонарних станiв атома до i пiсля випромiнювання (поглинання)). При Em < En вiдбувається випромiнювання фотона (перехiд атома iз стану з бiльшою енергiєю в стан з меншою енергiєю, тобто,
перехiд електрона з вiддаленiшої вiд ядра орбiти на ближчу до ядра), при Em > En — його поглинання
(перехiд атома в стан з бiльшою енергiєю, тобто перехiд електрона на бiльш вiддалену вiд ядра орбiту).
Набiр можливих дискретних частот ν = (En −Em )/h квантових переходiв i визначає лiнiйчастий спектр
атома.

2.4.

Дослiди Франка i Герца

Вивчаючи методом затримуючого потенцiалу зiткнення електронiв з атомами газiв (1913), Д. Франк i
Г. Герц експериментально довели дискретнiсть значень енергiї атомiв. Принципова схема їх установки
наведена на рис. 2.1.
Вакуумна трубка, заповнена парами ртутi (тиск приблизно дорiвнює 13 Па), мiстила катод (K),
двi сiтки (C1 i C2 ) i анод (A). Електрони, емiтованi катодом, прискорювались рiзницею потенцiалiв,
прикладеною мiж катодом i сiткою C1 . Мiж сiткою C2 i анодом прикладений невеликий (приблизно 0.35

В) затримуючий потенцiал. Електрони, прискоренi в областi 1, потрапляють в область 2 мiж сiтками,
де вiдбуваються зiткнення з атомами парiв ртутi.
Електрони, якi пiсля зiткнень мають достатню енергiю для
подолання затримуючого потенцiалу в областi 3, досягають аноду. При непружних зiткненнях електронiв з атомами ртутi останнi можуть збуджуватися. Згiдно з боровською теорiєю, кожний
з атомiв ртутi може одержати лише цiлком певну енергiю, переходячи при цьому в один iз збуджених станiв. Тому якщо в
атомах дiйсно iснують стацiонарнi стани, то електрони, при зiРис. 2.1.
ткненнях з атомами ртутi, повиннi втрачати енергiю дискретно,
певними порцiями, якi дорiвнюють рiзницi енергiй вiдповiдних стацiонарних станiв атома.
З дослiду виходить (рис. 2.2), що при збiльшеннi прискорюючого потенцiалу аж до 4,86 В анодний
струм зростає монотонно, його значення проходить через максимум (4,86 В), потiм рiзко зменшується
i зростає знов. Подальшi максимуми спостерiгаються при 2·4,86 i 3·4,86 В.
Найближчим до основного, незбудженого, стану атома ртутi є збуджений стан, вiддалений вiд основного за шкалою енергiй на 4,86 еВ. Поки рiзниця потенцiалiв мiж катодом i сiткою менше 4,86 В,
електрони, зустрiчаючи на своєму шляху атоми ртутi, мають з ними тiльки пружнi зiткнення. При
eϕ=4,86 еВ енергiя електрона стає достатньою, щоб викликати непружний удар, при якому електрон
вiддає атома ртутi всю кiнетичну енергiю, збуджуючи перехiд одного з електронiв атома з нормального
енергетичного стану на збуджений енергетичний рiвень. Електрони, що втратили свою кiнетичну енергiю, вже не зможуть подолати гальмуючого поля i досягти анода. Цим i пояснюється перше рiзке падiння
анодного струму при eϕ=4,86 еВ. При значеннях енергiї, кратних 4,86 еВ, електрони можуть здiйснювати з атомами ртутi 2, 3, ... непружних зiткнення, втративши при цьому повнiстю свою енергiю, i не
досягти аноду, тобто повинне спостерiгатися рiзке падiння анодного струму. Це дiйсно спостерiгається
на дослiдi (рис. 2.2).
Таким чином, дослiди Франка i Герца показали, що електрони при зiткненнi з атомами ртутi пе-

редають атомам тiльки певнi порцiї енергiї, причому 4,86 еВ — якнайменша можлива порцiя енергiї
(якнайменший квант енергiї), яка може бути поглинута атомом ртутi в основному енергетичному станi.
Отже, iдея Бора про iснування в атомах стацiонарних станiв блискуче витримала експериментальну
перевiрку.
Атоми ртутi, якi отримали при зiткненнi з електронами енергiю,
переходять в збуджений стан i повиннi повернутись в основний, випромiнюючи при цьому, згiдно з другим постулатом Бора (див. (2.6)),
свiтловий квант з частотою ν = ∆E/h. За вiдомим значенням ∆E
=4,86 еВ можна обчислити довжину хвилi випромiнювання: λ = h/∆ ≈255
нм. Таким чином, якщо теорiя справедлива, то атоми ртутi при бомбардуваннi електронами з енергiєю 4,86 еВ повиннi бути джерелом
ультрафiолетового випромiнювання з λ ≈255 нм. На дослiдi дiйсно
проявляється одна ультрафiолетова лiнiя з λ ≈254 нм. Таким чином,
дослiди Франка i Герца експериментально пiдтвердили не тiльки перший, але i другий постулат Бора. Цi дослiди мали величезне значення
в розвитку атомної фiзики.

2.5.

Спектр атома водню за Бором

Рис. 2.2.

Постулати, висунутi Бором, дали можливiсть розрахувати спектр атома водню i воднеподiбних систем
— систем, що складаються з ядра iз зарядом Ze i одного електрона, наприклад, iони He+ , Li2+ ), а
також теоретично обчислити сталу Рiдберга.
Слiдуючи Бору, розглянемо рух електрона у воднеподiбнiй системi, обмежуючись круговими стацiонарними орбiтами. Розвязуючи спiльно рiвняння (2.1) me υ 2 /r = Ze2 /(4πε0 r2 ), запропоноване Резер-

фордом, i рiвняння (2.5), одержимо вираз для радiуса n-ї стацiонарної орбiти:
rn = n2

~2 4πε0
,
me Ze2

(2.7)

де n=1, 2, 3, ... . З виразу (2.7) виходить, що радiуси орбiт ростуть пропорцiйно квадратам цiлих
чисел.
Для атома водню (Z=1) радiус першої орбiти електрона при n=1, який називається першим боровськiм радiусом (a), дорiвнює
r1 = a =

~2 4πε0
= 0, 528 · 10−10 м = 52, 8пм,
me Ze2

(2.8)

що вiдповiдає розрахункам на пiдставi кiнетичної теорiї газiв. Оскiльки радiуси стацiонарних орбiт
вимiряти неможливо, то для перевiрки теорiї необхiдно звернутися до таких величин, якi можуть бути
вимiрянi експериментально. Такою величиною є енергiя, яка випромiнюється i поглинається атомами
водню.
Повна енергiя електрона у воднеподiбнiй системi складається з його кiнетичної енергiї (me υ 2 /2) i
потенцiальної енергiї в електростатичному полi ядра (−Ze2 /4πε0 r):
E=

Ze2
1 Ze2
mυ 2
−
=−
2
4πε0 r
2 4πε0 r

mυ 2
1 Ze2
=
; див. (2.1)). Враховуючи квантування для радiуса n-й стацiонарної
2
2 4πε0 r
орбiти значення (2.7), одержимо, що енергiя електрона може набувати тiльки таких дозволених дискретних значень:
1 Z 2 me e4
En = − 2
n = 1, 2, 3, ...,
(2.9)
n 8h2 ε20

(врахували, що

де знак "мiнус"означає, що електрон знаходиться в зв’язаному станi.
З формули (2.9) виходить, що енергетичнi стани атома утворюють послiдовнiсть енергетичних рiвнiв,
що змiнюються залежно вiд значення n. Цiле число n у виразi (2.9), що визначає енергетичнi рiвнi атома,
називається головним квантовим числом. Енергетичний стан з n= 1 є основним (нормальним)
станом; стани з n> 1 є збудженими. Енергетичний рiвень, що вiдповiдає основному стану атома,
називається основним (нормальним) рiвнем; вся решта рiвнiв є збудженими.
Надаючи n рiзнi цiлочисельнi значення, одержимо для атома водню Z = 1), згiдно з формулою (2.9), можливi рiвнi енергiї, схематично
представленi на рис. 2.3. Енергiя атома водню iз збiльшенням n зростає i енергетичнi рiвнi зближуються до межi, що вiдповiдає значенню
n = ∞. Атом водню володiє, таким чином, мiнiмальною енергiєю (E1 =
-13,55 еВ) при n = 1 i максимальної (E∞ =0) при n = ∞. Отже, значення E∞ =0 вiдповiдає iонiзацiї атома (вiдриву вiд нього електрона).
Згiдно з другим постулатом Бора (див. (2.6)) пiд час переходу атома водню (Z = 1) iз стацiонарного стану n в стацiонарний стан m з
меншою енергiєю випускається квант


1
Z 2 m e e4 1
−
,
hν = En − Em = −
8h2 ε20
n2
m2
звiдки частота випромiнювання
Z 2 me e4
ν=
8h2 ε20
Рис. 2.3.
де R = −

m e e4
.
8h2 ε20



1
1
− 2
m2
n


,

(2.10)

Скориставшися при обчисленнi R сучасними значеннями унiверсальних сталих, одержимо величину, яка збiгається з експериментальним значенням сталої Рiдберга в емпiричних формулах для атома
водню (див. 2.2). Цей збiг переконливо доводить правильнiсть одержаної Бором формули (2.9) для
енергетичних рiвнiв воднеподiбної системи.
Пiдставляючи, наприклад, у формулу (2.10) m=1 i n=2, 3, 4, ..., одержимо групу лiнiй, якi уворюють
серiю Лаймана (див. § 209) i вiдповiдають переходам електронiв iз збуджених рiвнiв (n=2, 3, 4, ...) на
основний (m=1). Аналогiчно, при пiдстановцi m=2, 3, 4, 5, 6 i вiдповiдних їм значень n отримаємо серiї
Бальмера, Пашена, Брекета, Пфундта i Хемфрi ( частина з них схематично зображена на рис. 2.3),
описаних в 2.2 Очевидно за теорiєю Бора, яка кiлькiсно пояснила спектр атома водню, спектральнi
серiї вiдповiдають випромiнюванню, яке виникає в результатi переходу атома в даний стан iз збуджених
станiв, розташованих вище за даний.
Спектр поглинання атома водню є лiнiйчастим, але мiстить за нормальних умов тiльки серiю Лаймана. Вiн також пояснюється теорiєю Бора. Оскiльки вiльнi атоми водню звичайно знаходяться в основному станi (стацiонарний стан з якнайменшою енергiєю при n=1), то при наданнi атомам ззовнi
певної енергiї можуть спостерiгатися лише переходи атомiв з основного стану в збудженi (виникає серiя
Лаймана).
Теорiя Бора була значним кроком в розвитку атомної фiзики i стала важливим етапом в створеннi
квантової механiки. Проте ця теорiя має внутрiшнi суперечностi (з одного боку, застосовує закони класичної фiзики, а з iншого — грунтується на квантових постулатах). У теорiї Бора розглянутi спектри
атома водню i воднеподiбних систем i обчисленi частоти спектральних лiнiй, проте ця теорiя не змогла
пояснити iнтенсивностi спектральних лiнiй i вiдповiсти на питання: чому виконуються тi або iншi переходи? Серйозним недолiком теорiї Бору була неможливiсть описання за її допомогою спектра атома
гелiю — одного з простих атомiв, який безпосередньо йде за атомом водню.

2.6.

Питання для самоконтролю теоретичної пiдготовки
• Чому ядерна модель атома виявилася неспроможною?
• Чому з рiзних серiй спектральних лiнiй атома водню першою була вивчена серiя Бальмера?
• Який сенс мають числа n im в узагальненiй формулi Бальмера?
• Чому дорiвнює частота випромiнювання атома водню, яка вiдповiдає короткохвильовiй межi
серiї Брекета?
• Роз’яснiть значення постулатiв Бора. Як за їх допомогою пояснюється лiнiйчастий спектр атома водню?
• На яких дiлянках кривої 2.2 спостерiгаються пружнi i на яких — непружнi зiткнення електронiв
з атомами?
• Якi основнi висновки можна зробити на пiдставi дослiдiв Франка i Герца?
• Атом водню знаходиться в станi з n = 5. Скiльки лiнiй мiстить його спектр випромiнювання?
• Використовуючи модель Бора, вкажiть спектральнi лiнiї, якi можуть виникнути при переходi
атома водню в стани з n = 3 i n = 4.
• Нанесiть на шкалу довжин хвиль три лiнiї кожної з перших двох спектральних серiй атома
водню.
• Чому спектр поглинання атома водню мiстить тiльки серiю Лаймана?
• Покажiть, що формулу (2.9) можна записати у виглядi En = 13, 55/n2 , де En виражається в
електрон-вольтах.

2.7.

Задачi для самоконтролю практичної пiдготовки

17.1. Визначити максимальну i мiнiмальну енергiї фотона в ультрафiолетовiй серiї спектру атома водню
(серiї Лаймана). [Emax = 13,2 эВ Emin = 10,2 еВ

117.2. Визначити довжину хвилi, яка вiдповiдає межi серiї Бальмера.
[364 нм]
7.3. Використовуючи теорiю Бора, визначити орбiтальний магнiтний момент електрона, який рухається по другiй орбiтi атома водню. [pm = en~/(2m)= 1,8·10−23 А·м2 ]
7.4. Використовуючи теорiю Бора, визначити змiну орбiтального механiчного моменту електрона
пiд час переходу його iз збудженого стану (n=2) в основний з випуском фотона з довжиною хвилi
λ = 1,212·10−7 м.
[4L = ~ = -1,05·10−34 Дж·с]
7.5. Визначити потенцiал iонiзацiї атома водню. [13,6 В]
7.6 Грунтуючись на тому, що енергiя iонiзацiї атома водню Ei = 13.6 еВ, визначити другий потенцiал
збудження цього атома. [12,1 В]
7.7. Грунтуючись на тому, що енергiя iонiзацiї атома водню Ei =13,6 еВ, визначити в електронвольтах енергiю фотона, яка вiдповiдає найбыльш довгохвильовiй лiнiї серiї Лаймана. [10,2 еВ]

