nawet dla tak prostych zjawisk, jak kolory otaczających nas przedmiotów i zjawisk. Na fot.
2.9 przedstawiamy wazĊ z berliĔskiego straganu ze starociami. Jest ona czerwona oglądana w
Ğwietle przechodzącym, ale niebieskawa po bokach. Te dziwne kombinacje kolorów wynikają
z obecnoĞci bardzo maáych (rzĊdu kilkuset atomów) skupisk záota w szkle. Te skupiska
atomów absorbują Ğwiatáo w szerokim zakresie kolorów ale odsyáają (emitują) Ğwiatáo o ĞciĞle
okreĞlonej energii – Ğwiatáo niebieskie. Przez caáy nasz podrĊcznik zagadnienia porcji
(kwantów) energii bĊdą siĊ przewijaáy.

Fot 2.9. Waza wedáug tajnej recepty z Berlina z XVIII wieku na produkcjĊ szkáa rubinowego; waza
jest czerwona w Ğwietle przechodzącym ale z niebieskimi odcieniami po bokach; jest to przykáad
zjawisk kwantowych w absorpcji i emisji Ğwiatáa (eksponat GK)

Pytania:
1. WyjaĞnij, na czym polegaáa hipoteza Plancka i w jakim celu ją poczyniá?
2. Podaj zaleĪnoĞü dáugoĞci fali od jej czĊstotliwoĞci
3. Podaj wzór na energiĊ kwantów Ğwiatáa.
4. Ile wynosi prĊdkoĞü rozchodzenia siĊ fal elektromagnetycznych (Maxwella) w próĪni.
2.3. Efekt fotoelektryczny i dwoista natura Ğwiatáa

Albert Einstein odkryá teoriĊ wzglĊdnoĞci (sáynne równanie E= m·c2), ale nagrodĊ Nobla
otrzymaá za wspomniany w poprzednim paragrafie efekt fotoelektryczny. Na czym on polega
i jakie ma znaczenie?
Ogólnie efekt ten polega na wybiciu elektronu z atomu, przez padający kwant Ğwiatáa.
Efekt ten zostaá zaobserwowany na samym początku XX wieku17: Ğwiatáo padające na páytkĊ
z cynku wybijaáo z niej elektrony i powodowaáo przepáyw prądu18. Trudne do zrozumienia
byáo to, Īe energia wybitych elektronów nie zaleĪaáa od natĊĪenia Ğwiatáa a jedynie od jego
koloru. Na fot. 2.11. przedstawiono wspóáczesną wersjĊ tego doĞwiadczenia z Muzeum Nauki
w Monachium19. „To jakby w porcie koáysaá siĊ delikatnie na áagodnej fali rząd statków.
Nagle, niespodziewanie jeden ze statków jest wyrzucany na kilkanaĞcie metrów w górĊ, a
pozostaáe koáyszą siĊ, jak gdyby nigdy nic” – okreĞliá to jeden z fizyków w XX wieku.
Analogia z jachtami nie jest zbyt dokáadna – elektrony zostają wybite z atomu, jeĪeli
dáugoĞü fali jest mniejsza niĪ ĞciĞle okreĞlona wartoĞü (czyli energia fotonów jest dostatecznie
duĪa, zgodnie ze wzorem 2.8) Zadziwiające pozostaje jednak, Īe zwiĊkszanie natĊĪenia

17

Odkrywcą efektu fotoelektrycznego, w 1902 roku byá niemiecki fizyk, Philipp Lenard.
Páytka cynkowa znajdowaáa siĊ w szklanej baĔce, w której wytworzono próĪniĊ.
19
Muzeum nauki w Monachium http://www.deutsches-museum.de/

18
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Ğwiatáa, ale o energii kwantów zbyt niskiej, nie spowoduje wybicia ani jednego elektronu,
mimo Īe sumaryczna energia wszystkich fotonów jest duĪa. Efekt fotoelektryczny to taki
bilard z dwoma kulami: padający foton „uderza” w elektron, sam znika (=zostaje
pocháoniĊty), a jego energiĊ przejmuje wybity elektron.
W powyĪszym zdaniu zawarta jest istota odkrycia A. Einsteina. NaleĪy jedynie zauwaĪyü,
Īe aby wybiü elektron, naleĪy mu dostarczyü energii, z jaką jest on związany w atomach
metalu20. Nadmiar tej energii zamienia siĊ w energiĊ kinetyczną Ekin elektronu. Zapisujemy to
w postaci
Ekin= hv – W

(2.11)

W nazywamy tradycyjnie „pracą wyjĞcia” – jest to wáaĞnie ta minimalna energia potrzebna,
aby elektron wyrwaü w powierzchni metalu.


Ryc. 2.10. Schemat zjawiska fotoelektrycznego.

a)

b)

Fot. 2.11. Wspóáczesna wersja doĞwiadczenia fotoelektrycznego Lenarda (Muzeum Nauki w
Monachium): a) Ğwiatáo o róĪnych dáugoĞciach fali (czyli róĪnych kolorach) wyrzuca elektrony z
páytki metalowej, zamkniĊtej w opróĪnionej z powietrza szklanej baĔki zaĞ woltomierz mierzy energiĊ
wyrzucanych elektronów; b) komputer wykreĞla energiĊ elektronów w zaleĪnoĞci od czĊstotliwoĞci
fali Ğwiatáa (czyli od odwrotnoĞci dáugoĞci fali) – wykres jest liniowy, zgodnie ze wzorem Einsteina,
równanie (2.11)

Bez efektu fotoelektrycznego nie byáoby narządu wzroku: w uproszczeniu, w siatkówce
oka padające Ğwiatáo wybija elektron, który jako impuls elektryczny wĊdruje linią neuronową
do mózgu. Efekt fotoelektryczny jest teĪ podstawą dziaáania wszelkich kamer –

20

Do zagadnienia energii wiązania wrócimy wielokrotnie, choüby przy omawianiu ruchu elektronów w atomie
wodoru i planet w ukáadzie Sáonecznym.
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profesjonalnych, w telefonach komórkowych, w kamerkach internetowych itd. ĝwiatáo w tym
przypadku wybija elektrony z póáprzewodnika, który jest „siatkówką” takiej kamery.
DoĞwiadczenie:
MoĪesz, nawet w klasie wykonaü natychmiast proste doĞwiadczenie. WeĨ jakiegokolwiek „pilota”
– od telewizora, projektora, radia. Skieruj pilota na wáasna oko. Widzisz sygnaá?
Skieruj go teraz na kamerĊ twojego telefonu komórkowego. Prawda, Īe kamera ta widzi Ğwiatáo
pilota? Jak to siĊ dzieje? Dlaczego wszystkie kamery widzą sygnaáy wysyáane przez pilota, i to
caákiem wyraĨnie a oko ludzkie, nawet w zupeánej ciemnoĞci – nie?
Bez teorii kwantów mielibyĞmy spore káopoty z wyjaĞnieniem tego zjawiska. W teorii kwantów jest to
elementarnie proste: otóĪ pilot emituje Ğwiatáo podczerwone, o energii poniĪej 1,5 eV. Energia
kwantów jest zbyt niska, aby wybiü elektrony z siatkówki oka ludzkiego. Jest ona natomiast
wystarczająca aby wybiü elektrony z krzemowej21 páytki w kamerze telefonu komórkowego.

Okazuje siĊ, Īe Ğwiatáo podczerwone, czyli o dáugoĞci fali wiĊkszej niĪ 760 nm, „widzą”
np. Īmije. Korzystają one ze swej pozornej niedoskonaáoĞci w stosunku np. do ssaków. Gady,
czyli równieĪ Īmije są zmiennocieplne, tzn. ich ciaáo przyjmuje temperaturĊ otoczenia. Ssaki,
czyli np. mysz ma staáą temperaturĊ ciaáa, zazwyczaj znacznie (o 10-15ºC) wyĪszą niĪ
temperatura otoczenia. W Ğwietle podczerwonym myszy „Ğwiecą”, zobacz na fot. 2.12a jak
„Ğwiecą” w podczerwieni widzowie zwiedzający Muzeum Nauki w Londynie. ĩmija na
koĔcu (rozdwojonego) jĊzyka ma czujniki podczerwieni. Gdy Īmija porusza koĔcem jĊzyka
to próbuje „namierzyü” Ĩródáo ciepáa, jak kot wodzi oczyma za swoim panem. Mysz wiĊc
zimnej Īmii nie widzi, Īmija mysz – tak!

a)

b)

Fot. 2.12. a) Kamera na podczerwieĔ w Muzeum Nauki w Londynie (Foto à. Kruk); b) dáugoĞci fal
odpowiadające róĪnym zakresom (i zastosowaniom) promieniowania elektromagnetycznego
ĝwiatáo widzialne przez czáowieka to zakres 380 -760 nm. Jak widzisz z wykresu, nie jest to duĪo w
stosunku do szerokiego zakresu fala elektromagnetycznych, ale w tym zakresie przypada aĪ 50%
natĊĪenia Ğwiatáa sáonecznego.

Z kolei Ğwiatáo o dáugoĞci fali poniĪej 380 nm (albo, co jest równowaĪne, o energii
wiĊkszej niĪ 3,2 eV) jest widziane przez pszczoáy. Ten zakres fal nazywamy
promieniowaniem nadfioletowym. Kwanty promieniowania nadfioletowego niosą wyĪszą
energiĊ niĪ Ğwiatáo widzialne. Energia ta jest dostatecznie duĪa, aby np. pociąü spiralĊ DNA
ludzkiego. ĝwiatáo nadfioletowe powodowaü moĪe wiĊc raka. Statystyki medyczne mówią, Īe
aĪ 70% Polaków powyĪej 60 roku Īycia ma zmiany przedrakowe na skórze, związane z
nadmiernym opalaniem siĊ.
Podwójna natura Ğwiatáa – falowa i fotonowa (o tej drugiej mówimy teĪ: „ciaáowa”, czyli
korpuskularna) sprawiáa powaĪny problem fizykom. Newton, który opisaá, jak Ğwiatáo biaáe

21

W rzeczywistoĞci póáprzewodniki uĪyte w kamerze mogą byü znacznie bardziej skomplikowane niĪ krzem,
ale nie zmienia to natury procesu.
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rozszczepia siĊ w pryzmacie na poszczególne kolory, uwaĪaá Ğwiatáo za cząstki, czyli
korpuskuáy. O ile powstawanie kolorów w pryzmacie da siĊ wyjaĞniü za pomocą teorii
Newtona, powstawanie kolorów w baĔce mydlanej czy w okularach, jakie otrzymaáeĞ z
„PorĊcznikiem” wymaga teorii falowej Ğwiatáa. Nie bĊdziemy wchodziü w szczegóáy
wyjaĞnienia, ale ogólnie okulary dyfrakcyjne, podobnie jak páyta CD to szereg regularnie
naciĊü poáoĪnych blisko siebie (kilkaset na milimetr). ĝwiatáo na tych naciĊciach ugina siĊ,
jak fala na jeziorze, gdy spotka przeszkodĊ.

Fot. 2.13. ĝwiatáo lasera czerwonego i zielonego po przejĞciu przez siatkĊ dyfrakcyjną ulega ugiĊciu
pod ĞciĞle okreĞlonymi kątami (tu tworzy krzyĪe, bo siatka miaáa naciĊcia w formie krzyĪy). Kąt
ugiĊcia Ğwiatáa na siatce zaleĪy od dáugoĞci fali – plamki zielonego lasera (Ȝ=500 nm) poáoĪone są
bliĪej plamki centralnej (Ğwiatáa nieugiĊtego) niĪ Ğwiatáo lasera czerwonego (Ȝ=700 nm) (Foto KS)

W zjawiskach ugiĊcia (dyfrakcji) na páycie CD lub w okularach dyfrakcyjnych Ğwiatáo
uwidacznia swoją naturą falową. Nie ma moĪliwoĞci wyjaĞnienia ugiĊcia Ğwiatáa za pomocą
teorii korpuskularnej, no chyba Īe ją bardzo skomplikujemy (np. nie cząstki ale jakieĞ
wirujące hantle). Z kolei nie ma sposobu na wyjaĞnienie zjawiska fotoelektrycznego (i paru
innych zjawisk z udziaáem Ğwiatáa i atomów, jak np. tzw. zjawiska Comptona) bez zaáoĪenia,
Īe Ğwiatáo to kwanty energii.
Czym jest wiĊc Ğwiatáo? Cząstką czy falą? Zagadnienie to przypomina nieco pytanie, jak
wygląda polska moneta 1 zá. ZaleĪy, z której strony patrzeü: orzeá lub reszka!
W fizyce jest podobnie: w niektórych doĞwiadczeniach Ğwiatáo ujawnia naturĊ falową w
innych korpuskularną. Co wiĊcej, nawet elektrony, te które kreĞlą obraz w kineskopie
telewizyjnym, w niektórych doĞwiadczeniach teĪ zachowują siĊ jak fale. Tak dziaáa np.
mikroskop elektronowy, pozwalający na oglądanie pojedynczych atomów, zob. fot 2.14.

a)



b)

Fot. 2.14. a) Gáowa mrówki; obraz uzyskany za pomocą mikroskopu elektronowego SEM. Mikroskop
elektronowy pozwala na obserwacjĊ dziur wielkoĞci kilkudziesiĊciu atomów (ZdjĊcia SEM są
monochromatyczne. Prezentowane zdjĊcie zostaáo pokolorowane w programie graficznym. ħródáo:
MicroAngela); b) obraz krysztaáków Si (krzem); powyĪsze obrazy nie powstaáyby, gdyby elektrony
nie zachowywaáy siĊ jak fale.
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Dla ciekawych

Ale jak pogodziü dwoistą naturĊ Ğwiatáa w sposób fizyczny? Pokazali to máodzi doktoranci w
Instytucie Fizyki UMK w 2007 roku. Fala (Maxwella) opisująca jeden kwant Ğwiatáa, to taki
pojedynczy impuls, zob. ryc. 2.15.

a)

b)

Ryc. 2.15. a) „Pomiar ksztaátu pojedynczego fotonu metodą „rzutu na kota”, wykáad ZDF UMK,
2008. b) obwiednia pojedynczego fotonu („ħródáa fotonów w áącznoĞci kwantowej”, W.Wasilewski22)

Pytania:
1. Jaki jest zakres (w jednostkach dáugoĞci fali) Ğwiatáa widzialnego (przez czáowieka)?
2. WyjaĞnij, co to jest Ğwiatáo podczerwone.
3. WyjaĞnij, dlaczego nadmierne opalanie siĊ jest szkodliwe dla zdrowia. Ile wynosi (w
jednostkach eV) granica miĊdzy Ğwiatáem widzialnym a nadfioletowym?
4. Czy potrafisz wyjaĞniü, co to jest foton?
5. Co to jest efekt fotoelektryczny? JeĞli praca wyjĞcia wynosi 2 eV a Ğwiatáo nadfioletowe o
okreĞlonej dáugoĞci fali ma energiĊ 3,8 eV, z jaką energią kinetyczną są emitowane
elektrony w zjawisku fotoelektrycznym?
2.4. Spektroskopia, czyli nauka o duchach

ZaleĪnoĞü natĊĪenia Ğwiatáa od dáugoĞci fali Ğwiatáa nazywamy widmem, po angielsku
spektrum23. Sáowo to pojawiáo siĊ w 1704 roku w traktacie Newtona „Opticks”24, kiedy
opisywaá kolory powstające z rozdzielenia Ğwiatáa biaáego na poszczególne kolory za pomocą
pryzmatu. Widmo to nie Ğwiatáo, ale rodzaj jego obrazu. Spektroskopia to badania widm. Stąd
Īart w tytule tego rozdziaáu – widmo to nie Ğwiatáo, ale jego obraz, tak jak widmo w jĊzyku
potocznym to nie osoba, ale jej „pozostaáoĞü”.
W poáowie XIX wieku udoskonalono urządzenia do analizy widm Ğwiatáa, wyposaĪając je
oprócz pryzmatu w dwie lunetki pozwalające na ogniskowanie Ğwiatáa, fot. 2.16. Odkryto w
ten sposób, Īe nawet w widmie SáoĔca wystĊpują wąskie linie.

22

Zob. teĪ W Wasilewski i in. Phys. Rev. Lett. 99 (2010) 123601
Sáowo spektrum nie pochodzi z greki, jak wiĊkszoĞü sáów naukowych. Spektrum pochodzi z áaciny i oznacza
obraz, wyobraĪenie, rzeĨbĊ itp.
24
I. Newton, http://www.gutenberg.org/ebooks/33504
23
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