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Анотацiя
В данiй роботi представлено принцип роботи спектрофотометра СФ-46. Також наведено визначення коефiцiєнта пропускання, який є важливим в рядi сучасних дослiджень.

Вступ
Спектрофотометр СФ-26 розрахований для вимiру коефiцiєнта пропускання дослiджуваного зразка,
рiвного вiдношенню iнтенсивностi потоку випромiнюванн, що пройшло через вимiрюваний зразок, до iнтенсивностi потоку випромiнювання, яке падає на вимiрюваний зразок, який пройшов через контрольний
зразок, коефiцiєнт пропускання якого приймається за одиницю.
Методологiя
Принцип роботи спектрофотометра СФ-46 полягає у вимiрюваннi вiдношення двох свiтлових потокiв:
потоку, що пройшов через дослiджуваний зразок та потоку, що падає на дослiджуваний зразок. Свiтловий промiнь iз освiтлювача попадає в монохроматор через вхiдну щiлину i розкладається дифракцiйною
граткою в спектр. В монохроматичний потiк випромiнювання, що поступає iз вихiдної щiлини в кюветне
вiддiлення, почергово вводяться контрольний та дослiджуваний зразки. Випромiнювання, що проходить
через зразок, попадає на катод фотоелемента в приймально-пiдсилювальному блоцi. Електричний струм,
що проходить через резистор RH, що включений в анодне коло фотоелемента, створює на резисторi спад
напруги, який пропорцiйний потоку випромiнювання, що падає на фотокатод. Пiдсилювач постiйного
струму, з коефiцiєнтом пiдсилення близьким до одиницi, забезпечує передачу сигналiв на вхiд мiкропроцесорної системи (МПС). МПС за командою оператора почергово вимiрює та запам’ятовує напруги U, U0
та U, якi пропорцiйнi темновому струму фотоелемента; потоку, який проходить через контрольний зразок
та потоку, що проходить через дослiджуваний зразок. За значеннями цих напруг проводиться обчислення
коефiцiєнта пропускання:
U − Uτ
τ=
.
U0 − Uτ
Дослiди показують, що в багатьох випадках, коли має мiсце поглинання молекулами газiв або молекулами речовини, розчиненої практично в непоглинаючому розчиннику, коефiцiєнт поглинання буде
пропорцiйний числу поглинаючих молекул на одиницю довжини шляху свiтлової хвилi або, що те саме,
на одиницю об’єму, тобто пропорцiйний концентрацiї c. Iнакше кажучи, коефiцiєнт поглинання виражається спiввiдношенням:
α = A · c.
Узагальнений закон Бугера набирає вигляду:
I = I0 · e−A·c·l ,
де А – коефiцiєнт, що не залежить вiд концентрацiї i характерний для молекули поглинаючої речовини.
Це твердження називається законом Бера. Фiзичний змiст цього закону полягає в тому, що поглинаюча
здатнiсть молекул не залежить вiд впливу навколишнiх молекул. Практично часто користуються законом
Бугера-Ламберта-Бера:
I
D = −Lg( ) = −Lgτ = ελ · c · L.
I0
Висновки.
Зважаючи на такi закономiрностi перспективними дослiдженнями являються вимiрювання коефiцiєнтiв поглинання на рiзних довжинах хвиль рiзних бiологiчних об’єктiв, з метою виявлення характерних
спектральних закономiрностей, що вiдповiдають тим чи iншим захворюванням.
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