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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a)

b)

Ryc. 2.16. a) Spektroskop Kirchhoffa; b) spektroskop sáuĪy do otrzymywania i analizowania widm
promieniowania Ğwietlnego (od podczerwieni do nadfioletu); skáada siĊ z poziomej tarczy z podziaáką
kątową, w Ğrodku której umieszczony jest pryzmat, lunety obracanej wokóá tarczy oraz kolimatora,
wyposaĪonego w Ĩródáo Ğwiatáa (foto AK)

Mówiąc ogólniej, widmem moĪemy nazwaü wiele innych zaleĪnoĞci fizycznych. W
analizie chemicznej záoĪonych mieszanin badamy obfitoĞü poszczególnych związków
chemicznych w zaleĪnoĞci od np. masy tych związków. ZaleĪnoĞü taką nazwiemy „widmem
masowym”. Związki chemiczne to ukáadu atomów, a masa atomu jest ĞciĞle okreĞlona.
Mierzymy ja czĊsto w tzw. jednostkach atomowych, czyli w jednostce przybliĪonej masy
atomu wodoru25. Widmo masowe nie jest wiĊc widmem ciągáym jak widmo Ğwiatáa
sáonecznego ale widmem skáadającym siĊ z pojedynczych „prąĪków” zob. fot. 2.17. Mówimy,
Īe takie widmo jest dyskretne. Widmo masowe drobin w fazie gazowej skáadających siĊ na
zapach truskawek jest widmem dyskretnym.

a)

b)

Fot. 2.17. a) Spektrometr masowy pozwalający mierzyü iloĞü okreĞlonych związków chemicznych w
zaleĪnoĞci od ich masy (Sáupsk); b) widmo masowe „zapachu truskawek” – iloĞü zliczeĔ jonów w
zaleĪnoĞci od stosunku ich masy do áadunku; najwiĊcej w tej woni jest „zapachu” alkoholu etylowego
i kwasu octowego, ale sporo jest tez róĪnego rodzaju estrów, czyli aromatycznych związków
powstających z kwasów organicznych i alkoholi (courtesy prof. D. Bassi, Uniwersytet Trento).

Okazuje siĊ, Īe widmo ciągáe jak to sáoneczne jest szczególnym przypadkiem widm.
ħródáem Ğwiatáa sáonecznego są powierzchniowe rozgrzane warstwy SáoĔca, które są dobrym
przybliĪeniem ciaáa „doskonale czarnego” w modelu Plancka. Co wiĊcej, z modelu Plancka
moĪemy dokáadnie okreĞliü, jakiej temperaturze odpowiada to widmo – Planck podaá Ğcisáą
zaleĪnoĞü matematyczną natĊĪenia Ğwiatáa od dáugoĞci fali dla danej temperatury
promieniującego ciaáa.

25

Dokáadniej, jednostka masy atomowej jest masa 1/12 masy atomu wĊgla, który zawiera w jądrze 6 protonów
i 6 neutronów, czyli tzw. wĊgla 12C.
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We wzorze Plancka (znajdziesz go w Internecie) wystĊpują tylko staáe matematyczne i
fizyczne a natĊĪenie Ğwiatáa zaleĪy wyáącznie od temperatury ciaáa (wyraĪonej w
temperaturze bezwzglĊdnej, czyli w kelwinach, 0ºC § 273K). Im wyĪsza temperatura ciaáa,
tym maksimum widma przesuwa siĊ bardziej w kierunku Ğwiatáa niebieskiego, jak to
pokazaliĞmy na fot.2.5. Temperatura powierzchniowych warstw SáoĔca (tzw. fotosfery) to
5750 K i Ğwiatáo ma maksimum w okolicach dáugoĞci fali 500 nm, czyli koloru zielonego
(450 – 560 nm). ĝwiatáo Īarówki z wáóknem wolframowym wydaje siĊ nieco czerwonawe w
porównaniu ze Ğwiatáem sáonecznym. RzeczywiĞcie, temperatura wáókna wolframowego w
Īarówce nie przekracza 3000 K.
Widmo „Īarówki” energooszczĊdnej jest juĪ zupeánie inne: nie ma charakteru ciągáego. W
widmie tym brakuje niektórych kolorów, zob. fot 2.18.

Fot. 2.18. Widmo Īarówki energooszczĊdnej, uzyskane za pomocą siatki dyfrakcyjnej; ma ono
charakter dyskretny – oddzielnych linii a brakuje np. koloru Īóátego, pomaraĔczowego i fioletowego.
Na tym zdjĊciu obraz Īarówki rozdziela siĊ wyraĨnie na poszczególne kolory skáadowe dopiero w
drugim rzĊdzie dyfrakcji.

Dlaczego atomy na powierzchni SáoĔca (lub we wáóknie Īarówki) emitują Ğwiatáo o
widmie ciągáym a podobne atomy w baĔce Īarówki energooszczĊdnej emitują pojedyncze
kolory? OtóĪ w metalu (lub na powierzchni SáoĔca) atomy są uáoĪone gĊsto i wzajemnie ze
sobą oddziaáywają; w gazie atomy są swobodne. Odkrywamy w ten sposób bardzo waĪne
prawo: pojedyncze atomy emitują widma dyskretne26.
DoĞwiadczenie
Obejrzyj przez siatkĊ dyfrakcyjną zwykáą ĪarówkĊ, Īarówką energooszczĊdną, lampkĊ
LED w jakimkolwiek wyĞwietlaczu. ZauwaĪ, czy pojawiają siĊ dodatkowe kolory skáadowe.
Dokonujesz w ten sposób analizy widma.
Jak wygląda widmo Ğwiatáa emitowanego, zaleĪy od rodzaju atomu. Widmo jest swego
rodzaju odciskiem linii papilarnych atomu. Badania widm poczyniáy rewolucjĊ najpierw w
chemii, póĨniej w fizyce. W widmie SáoĔca odkryto linie nieznanego pierwiastka, który to
nazwano helem27. W widmie powietrza odkryto nowy gaz, argon, którego jest caákiem sporo
(1%). W widmie argonu wydzielonego z powietrza odkryto z kolei dwa nowe pierwiastki,
krypton (= ukryty) i ksenon (= obcy). Jest ich znacznie mniej niĪ argonu, teĪ naleĪą do grupy
gazów szlachetnych ale są od argonu ciĊĪsze. ĝwiecący piĊknym czerwonym Ğwiatáem – to
kolejny, lekki gaz szlachetny, neon28, zob. fot. 2.19.



Dokáadniej naleĪaáoby powiedzieü, Īe to nie atomy, ale poruszające siĊ w tych atomach elektrony emitują
Ğwiatáo. Do tego zagadnienia wrócimy nieco dalej.
27
Dopiero póĨniej odkryto hel równieĪ na Ziemi. Caákiem sporo jest go w gazie ziemnym - tworzy siĊ w
skorupie ziemskiej wskutek rozpadów radioaktywnych. Do zagadnienia helu wrócimy wielokrotnie.
28
Tzw. lampa neonowa, a dokáadniej „Ğwietlówka” nad twoją gáową w klasie, zazwyczaj nie zawiera neonu,
a jedynie argon i pary rtĊci.
26
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Fot. 2.19. „Neon” - artystyczna aranĪacja na Potsdamer Platz w Berlinie. Czerwone koáa roweru
zawierają (zapewne) gaz szlachetny, neon (Foto MK)

Najprostsze moĪliwe widmo ma najlĪejszy pierwiastek chemiczny, wodór. Widmo atomowego wodoru (H) w zakresie widzialnym skáada siĊ jedynie z 4 wąskich linii, zob. ryc. 2.20.





a)

b)
Ryc. 2.20. Widmo wodoru: a) obliczone – na zakres widzialny przypadają 4 linie, piąta jest na
granicy nadfioletu; na skali poziomej dáugoĞü fali w nm; przedstawiamy tĊ skalĊ wedáug malejącej
dáugoĞci fali, co odpowiada rosnącej energii kwantów; b) rzeczywiste widmo doĞwiadczalne uzyskane
z pomocą sitaki dyfrakcyjnej – linie fioletowe są trudne do uchwycenia, nie tylko z uwagi na maáe
natĊĪenie ale równieĪ z uwagi na trudnoĞci kamery i druku w poprawnym oddaniu kolorów; skala
pozioma w obu rysunkach jest inna; w widmie doĞwiadczalnym ostatni prąĪek z prawej strony to
obraz lampy „w zerowym rzĊdzie dyfrakcji” czyli bez podziaáu na kolory; w widmie doĞwiadczalnym
widoczne są dodatkowe pasma spowodowane obecnoĞcią, obok wodoru atomowego H, równieĪ
wodoru cząsteczkowego H2 (rys. AK, foto KS)

Widmo wodoru uderza regularnoĞcią poáoĪenia prąĪków: aĪ dziwne, Īe do 1878 roku nikt
nie odgadá wáaĞciwej zaleĪnoĞci matematycznej miĊdzy poáoĪeniami prąĪków. Udaáo siĊ to
dopiero Johannowi Balmerowi, nauczycielowi geometrii w liceum w Bazylei (Szwajcaria).
Miaá on zamiáowanie do áamigáówek matematycznych. Na jego czeĞü seriĊ prąĪków w
wodorze (atomowym) w zakresie widzialnym nazywamy serią Balmera. Kolejne serie
widmowe wodoru, poza zakresem widzialnym, nazwano na czeĞü fizyków, którzy je odkryli.
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Wzór Balmera jest prosty do odgadniĊcia – prąĪki są poáoĪone coraz bliĪej siebie, w miarĊ
wzrostu czĊstotliwoĞci fali Ȟ (czyli malejącej dáugoĞci fali Ȝ), gdyĪ przypominamy
v

c

O

.

(2.12)

Dysponując juĪ wzorem Plancka na energiĊ fotonów moĪemy wydedukowaü wzór [waĪny!]
na poáoĪenie poszczególnych prąĪków w widmie wodoru, począwszy od prąĪka czerwonego.
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(2.13)

gdzie R jest pewną staáą a n =3, 4, 5, itd.
PrąĪkowi czerwonemu przypisujemy liczbĊ n = 3, niebieskiemu n = 4 itd.
Ile wynosi staáa R i dlaczego tak numerujemy linie w serii Balmera opowiemy w nastĊpnym
paragrafie.
1. Podaj wzór na energiĊ fotonów Ğwiatáa w serii Balmera (czyli dla atomowego wodoru w
zakresie widzialnym)
2. WymieĔ gazy szlachetne odkryte dziĊki analizie widmowej.
3. Podaj jednostkĊ miary masy cząsteczek, wygodną do uĪycia w chemii.
4. Ile wynosi, z analizy widma, temperatura fotosfery SáoĔca?
2.5. Model Bohra struktury atomu

Model Bohra, obok hipotezy Plancka i prac Einsteina jest przykáadem niezwykle
odwaĪnego pomysáu w historii fizyki. Pozwoliá on na poznanie natury fizycznej (a nie tylko
zaleĪnoĞci matematycznej) zagadkowego nieco wzoru (2.13) na serie widmowe wodoru, jak
seria Balmera. Model Bohra jest drugim, obok pracy Plancka z 1900 roku, filarem fizyki
kwantowej – wyjaĞniá on budowĊ atomu wodoru.
W okresie miĊdzy 1900 a 1913 rokiem w widmie wodoru dokonano kolejnych odkryü – w
1906 T. Lyman badaá linie w nadfiolecie a w 1908 roku F. Paschen odkryá seriĊ linii w
podczerwieni. Badano równieĪ widma gwiazd, odkrywając nowe linie widmowe.
Niels Bohr, DuĔczyk, w 1913 roku máody doktorant w Manchesterze w Anglii próbowaá
wyjaĞniü wzór na energiĊ fotonów w widmie wodoru. Model atomu wodoru wzorowaá na
modelu Kopernika ukáadu sáonecznego. Jak w ukáadzie sáonecznym lĪejsze planety krąĪą
wokóá masywnego SáoĔca, tak w atomie - lĪejsze, ujemnie naáadowane elektrony krąĪą
dookoáa ciĊĪkiego, dodatnie naáadowanego jądra29. W przypadku Ziemi przyciągającą siáą jest
siáa grawitacji ze strony SáoĔca; to ona peáni rolĊ siáy doĞrodkowej. W modelu Bohra rolĊ siáy
doĞrodkowej peáni przyciągająca siáa oddziaáywania elektrycznego miĊdzy jądrem a
elektronem. Model jest tak uderzający prostotą, Īe wydaje siĊ niezrozumiaáe, dlaczego nikt
tego modelu wczeĞniej nie zaproponowaá.
Model Bohra miaá jedną niespójnoĞü: w rozumieniu równaĔ Maxwella, taki atom nie
byáby stabilny. Dlaczego? OtóĪ, jak to wynikaáo z doĞwiadczenia Hertza, áadunek elektryczny
poruszający siĊ ruchem przyspieszonym emituje fale elektromagnetyczne. Ba! Od 1896 roku
stwierdzenie to byáo równieĪ potwierdzone pierwszą transmisją radiową, czyli

29

Jak to powiemy jeszcze w dalszej czĊĞci PorĊcznika, masa elektronu to tylko 1/1837 czĊĞü masy jądra wodoru,
czyli protonu. Istnienie ciĊĪkiego jądra w atomie zostaáo odkryte w 1914 roku, przez Ernesta Rutherforda,
pracującego wówczas w Manchesterze.
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