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1. Пояснювальна записка 

 

Програма нормативної навчальної дисципліни «Оптика» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр» галузі знань  014  Середня 

освіта (ФІЗИКА). 

 

Предмет навчальної дисципліни є оптичні явища природи, закони оптики та робота 

різноманітних приладів, створених людиною, на основі законів оптики для дослідження фізичних 

характеристик різних матеріалів а також  для використання  в інших областях науки. 

 

Міждисциплінарні зв’язки з механікою, електромагнетизмом, молекулярною фізикою, з 

елементарною математикою  та  математичним аналізом. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни "Оптика" є надання студентам основних 

фундаментальних уявлень з курсу,  формування фундаментальних базових знань хвильової оптики, 

законів і експериментальних методів сучасної фізичної оптики вироблення навичок самостійного 

вивчення наукової літератури з фізики та набуття умінь застосовувати знання на практиці. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Оптика» є розвиток умінь і навичок 

аналізувати  оптичні фізичні явища і описувати їх за допомогою аналітичних співвідношень 

(кількісний підхід), отримання досвіду виконання експериментальних досліджень і обробки 

результатів вимірювань. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

закони оптики, оптичні величини та зв'язок між ними, методи експериментального 

вимірювання оптичних величин, експериментального дослідження і демонстрації оптичних явищ та 

практичного використання; 

вміти: 

за допомогою законів оптики розв’язувати задачі з різних розділів оптики, розраховувати 

оптичні величини, а у разі потреби визначати їх експериментально, оцінювати порядки фізичних 

величин, використовувати одержані знання в інших областях науки і техніки. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться  8  кредитів ЄКТС 240 годин. 

 

 

2. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами 

 

Модуль 1. Електромагнітна природа світла, його характеристики 

Тема 1.1. Вступ. Предмет оптики і її  практичне значення. 

Предмет оптики і ії  практичне значення. Шкала електромагнітних хвиль, оптичний діапазон. 

Короткий історичний огляд розвитку оптики. 

Тема 1.2. Електромагнітна природа світла. 

Рівняння Максвелла. Хвильове рівняння. Плоска монохроматична хвиля. Основні 

характеристики хвилі. Поперечність електромагнітної хвилі. Густина потоку енергії та імпульс 

електромагнітної хвилі. Зв'язок оптичних властивостей середовища з електричними і магнітними. 

Енергія, потужність і інтенсивність світової хвилі. Імпульс світової хвилі, тиск світла. 

Експериментальне відкриття тиску світла і його прояв. Рівняння сферичної хвилі. 

Тема 1.3. Елементи фотометрії. 

Основні фотометричні величини і одиниці. Спектральна чутливість ока. Зв'язок між 

світловими і енергетичними характеристиками випромінювання. Методи вимірювання світлових 

величин. Використання закону зворотних квадратів, послаблювачів світла, фотометрів. 

Модуль 2. Хвильові властивості світла. Інтерференція. Дифракція 
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Тема 2.1. Інтерференція світла. 

Двопроменева інтерференція циліндричних і плоских хвиль. Інтенсивність світла при 

суперпозиції двох світлових хвиль. Умови для максимумів і мінімумів освітленості. Ширина 

інтерференційної смуги. Видимість інтерференційної картини. Класичні досліди спостереження 

інтерференції, що здійснюються поділом хвильового фронту. Когерентність. Часова когерентність. 

Фізичні причини часової когерентності. Час когерентності. Довжина когерентності. Роль розмірів 

джерела світла для спостереження інтерференційної картини. Просторова когерентність. Радіус 

когерентності. 

Тема 2.2. Інтерференція в тонких плівках. Інтерферометри. 

Лінії рівного нахилу i рівної товщини. Кільця Ньютона. Просвітлення оптичних систем. 

Інтерферометр Майкельсона, Жамена, зоряний інтерферометр. Використання інтерферометрів в 

науки і техніки. 

Тема 2.3. Багатопроменева інтерференція i її особливості. Інтерферометр Фабрi-Перо. 

Тема 2.4. Дифракція світла. Принцип Гюйгенса-Френеля. 

Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракція Френеля. Метод зон Френеля, зони Френеля. Зонна i 

фазова пластинки. Дифракція Френеля від круглого отвору i від диску. Дифракція Френеля від 

прямолінійного краю напiвплощини. Спіраль Корню. Дифракція Френеля від щілини. Зонна 

пластинка як линза. Дифракція Фраунгофера. Дифракція Фраунгофера від щілини. Дифракція 

Фраунгофера від отворів різної форми. 

Тема 2.5. Дифракційні решітки. 

Розташування й інтенсивність дифракційних максимумів. Похиле падіння світла на грати. 

Відбивальні решітки. Дифракція білого світла на решітках. Застосування дифракційних решіток у 

спектральних приладах. Головні характеристики спектральних приладів (кутова i лінійна дисперсія, 

роздільна здатність). Роздільна здатність оптичних приладів. 

Тема 2.6. Фізичні основи голографії. 

Основні схеми запису i відтворення тонкошарових голограм. Товстошарові голограми. 

Одержання кольорових зображень. Особливості голограм як носіїв інформації. Застосування 

голографії. 

Модуль 3. Геометрична оптика 

Тема 3.1. Призми і дзеркала. 

Геометрична оптика як граничний випадок хвильової оптики.  Принцип Ферма. Закони 

геометричної оптики. Явище повного внутрішнього відбиття, світловоди та їх використання. Плоске 

та сферичне дзеркало. Формула сферичного дзеркала. Побудова зображень у дзеркалах. Призми. 

Дисперсія призми. 

Тема 3.2. Лінзи. Оптичні прилади. 

Заломлення світла на сферичної поверхні. Формула тонкої лінзи. Побудова зображень лінзах. 

Центрована оптична система, її кардинальні елементи. Формула центрованої системи. Аберації 

оптичних систем. Оптичні прилади. 

Модуль 4. Взаємодія електромагнітних хвиль з речовиною. Поляризація, дисперсія, 

поглинання і розсіювання світла 

Тема 4.1. Поляризація світла. 

Природне й поляризоване світло. Лінійна, еліптична i кругова поляризації. Частково 

поляризоване світло. Ступінь поляризації. Закон Малюса. Методи одержання поляризованого світла. 

Поляризація при відбитті i при заломленні. Формули Френеля. Кут Брюстера. 

Тема 4.2. Явище подвійного променезаломлення. 

Одноосьові i двохосьові кристали. Оптичні осі кристала. Звичайний i незвичайний промені та 

їх поляризація. Дихроїзм. Поляроїди. Поляризаційні призми. Розповсюдження електромагнітної 

хвилі в анізотропному середовищі. Анізотропія показника заломлення i залежність променевих 

швидкостей від напрямку. Позитивні й негативні одноосьові кристали. Побудови Гюйгенса для 

різних випадків заломлення променів на поверхні кристала. Пластинка у чверть хвилі, півхвилі i 

хвилю. Кристалічна пластинка між двома поляризаторами. Штучне подвійне променезаломлення. 

Поворот площини поляризації у кристалічних i аморфних середовищах. Поворот площини 

поляризації в магнітному полі. Застосування поляризованого світла в різних галузях науки i техніки. 

Тема 4.3. Дисперсія світла. 
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Нормальна й аномальна дисперсія. Елементарна теорія дисперсії. Хвильовий пакет. Групова 

швидкість. Зв'язок між фазовою і груповою швидкостями. 

Тема 4.4. Поглинання і розсіювання світла. 

Поглинання і розсіювання світла. Закон Бугера. Природа поглинання. Особливості поглинання 

світла металами. Глибина проникнення електромагнітної хвилі в метал. Розсіювання світла. Природа 

процесів розсіювання. Розсіювання Релея. Закон Релея. Розсіювання Мі. Поляризація розсіяного 

випромінювання. Комбінаційне розсіювання. Розсіювання Мандельштама- Брiллюєна. Ефект 

Вавилова - Черенкова i його застосування для реєстрування швидких заряджених частинок. 

Люмінесценція. Види люмінесценції. Сцинтиляції. 

Модуль 5. Оптика рухомих середовищ 

Тема 5.1. Експериментальні методи вимірювання швидкості світла..  

Тема 5.2. Ефект Допплера. 

Поздовжній i поперечний ефекти Допплера. Червоне зміщення у спектрах галактик/ 

Модуль 6. Поняття про нелінійну оптику 

Тема 6.1. Елементи нелінійної оптики. 

Нелінійна поляризованість. Квадратична поляризованість та нелінійності вищого порядку. 

Генерація другої гармоніки. Генерація сумарних i різницевих частот. Спонтанний розпад фотона. 

Параметричне підсилення світла. Самовплив світла у нелінійному середовищі: самофокусування та 

самодефокусування променя. Довжина самофокусування. 

 

3. Засоби діагностики успішності навчання 

Контроль знань здійснюється  на лабораторних і практичних заняттях опитуванням  і перевіркою 

розв’язку  задач,  відповідями на колоквіумі, тести. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання - екзамен. 

 

5. Інформаційні джерела для вивчення дисципліни 
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510 с. 
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9. С.К.Стафеев, К.К.Боярский, Г.Л.Башнина.Основы оптики. - СПб.:Питер, 2006. -336 с.  

10. М.П.Лисица, М.Я.Валах. Занимательная оптика: атмосферная и космическая оптика. –К.: 

Логос, 2002. -256 с. 

11. Лапта С. І. Оптика. Атомна та ядерна фізика з навчальної дисципліни ”Фізика”: 

навчальний посібник / С.І. Лапта. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 168 с. 

 

 


