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Światło a materia - dielektryki
• ciało gazowe, ciekłe lub stałe niebędące przewodnikiem prądu elektrycznego
• charakteryzuje się współczynnikiem załamania n>1
• wykazuje dyspersje
• przezroczyste (zależy od długości fali)

www.obrazfizyki.pl
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Światło a materia – współczynnik załamania światła
• szybkość z jaką światło propaguje się w materii (dielektrykach) jest zależna od „siły”
oddziaływania z naładowanymi molekułami tworzącymi medium
• bezwzględny współczynnik załamania n jest miarą szybkości propagacji, zdefiniowany
jako n = c/v, gdzie v jest szybkością propagacji w medium
• względny współczynnik załamania to stosunek współczynnika załamania materiału do
współczynnika załamania innego materiału, zwykle powietrza n = n2/n1
• lub, stosunek prędkości fazowej fali w ośrodku odniesienia do prędkości fazowej fali w
danym ośrodku n = v1/v2
• współczynnik załamania może być wyznaczony bezpośrednio 𝑛 = εr μr

gdzie: εr – względna przenikalność elektryczna ośrodka, μr – względna przenikalność
magnetyczna ośrodka.
• współczynnik n jest praktycznie zawsze większy niż 1
• w większości typowych materiałów przezroczystych, współczynnik załamania
jest izotropowy, czyli niezależny od kierunku propagacji
• Istnieją materiały izotropowe, dwójłomne
• może być zależny od położenia (np. soczewka oka, soczewka gradientowa)
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Światło a materia - współczynnik załamania światła
ośrodek
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wsp. załamania
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Światło a materia - dyspersja
• szybkość propagacji światła w materii zależy od częstotliwości padającej fali
• współczynnik załamania zależy od długości fali światła n(λ)
• Jest to dyspersja chromatyczna, jest ona m.in. odpowiedzialne za powstawanie tęczy,
czy rozmycie impulsów w światłowodach

en.wikipedia.org/wiki/Dispersion_(optics)
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Światło a materia - dyspersja
Dyspersja powietrza vs. szkła

• Dyspersja chromatyczna jest powszechna

• Dla fal widzialnych przebiega w podobny sposób dla wielu materiałów
(współczynnik załamania światła w materiale zmniejsza się wraz ze wzrostem
długości fali padającego światła)
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Światło a materia - dyspersja
• współczynnik dyspersji

n  nF  nC
• liczba Abbego (dyspersja względna)

nd  1

nF  nC

• dyspersja cząstkowa

nF  n
P 
nF  nC
λF = 486,1 nm
λC = 656,3 nm
λd = 589,3 nm
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Światło a materia - dyspersja
Liczba Abbego - im jest większa, tym dyspersja materiału jest mniejsza

nd  1

nF  nC
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pl.wikipedia.org/wiki/Liczba_Abbego

Światło a materia - dyspersja
Skąd się wzięły λF, λC, λd itp.?
• Dostępne w dawnych latach lampy gazowe emitowały światło o liniach widmowych
zależnych od cech gazu.
λ [nm] Symbol linii Źródło światła Zakres widmowy
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Światło a materia - metale
• przewodnik prądu
• współczynnik załamania zespolony
• częstość plazmowa
• odbijanie, pochłanianie
•

dla częstości większych od częstości plazmowej
materiał jest przeźroczysty

•

dla częstości mniejszych wykazuje duży

kopalniawiedzy.pl

współczynnik odbicia
•

dla jeszcze mniejszych częstości współczynnik odbicia maleje, ale transmisja nie rośnie,

gdyż rośnie absorpcja.
•

występowanie kolejno obszarów o dużej transmisji, odbiciu i absorpcji, jest
charakterystyczne dla materiałów przewodzących takich jak metale czy półprzewodniki
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Światło a materia - rozpraszanie
• zjawisko oddziaływania światła z materią, w wyniku którego następuje
zmiana kierunku rozchodzenia się światła, inne (zjawisko) niż odbicie i
załamanie światła
• rozpraszanie światła może być sprężyste - bez zmiany energii/częstotliwości
• lub niesprężyste - ze zmianą energii/częstotliwości

• wielkość rozproszenia zależy od długości fali elektromagnetycznej, od
wielkości cząsteczek atmosfery oraz od długości drogi oddziaływania fali z
atmosferą
Przyczyny
• niejednorodnościami układu, w którym zachodzi propagacja fal (cząsteczki
substancji, pyły, aerozole, zmiany gęstości itp.).
• nierówność powierzchni
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Światło a materia - rozpraszanie
Wyróżniamy trzy rodzaje rozproszenia:
• rozpraszanie Rayleigha
Zachodzi gdy wielkość cząsteczek, na których zachodzi rozproszenie
jest dużo mniejsza niż długość fali elektromagnetycznej
Zachodzi we wszystkich kierunkach, bez zmiany długości fali
Wynikiem tego rozpraszania jest niebieski kolor nieba i pochłanianie UV przez ozon

𝐼~

1
λ4

kathleenhalme.com

• rozpraszanie Mie
Zachodzi gdy wielkość cząsteczek, na których zachodzi rozproszenie jest

porównywalna z długością fali elektromagnetycznej
Najsilniejsze jest w kierunku zgodnym z falą padającą
Nie zależy od długości fali
Rozproszenie przede wszystkim na pyłkach, dymie, zanieczyszczeniach i parze wodnej
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Światło a materia - rozpraszanie
• rozpraszanie nieselekcyjne
Zachodzi gdy wielkość cząsteczek, na których zachodzi rozproszenie jest

dużo większa od długości fali elektromagnetycznej.
Rozproszenie przede wszystkim na kroplach wody i dużych cząsteczkach zanieczyszczeń
Rozproszenie nie selektywne jest przyczyną tego, że chmury i mgła są białe.
Ponieważ wszystkie długości światła widzialnego rozpraszane są w podobny sposób

rozpraszanie na szorstkiej powierzchni
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Światło a materia - absorpcja
Absorpcja (pochłanianie) fali elektromagnetycznej w ośrodku
Cząsteczki gazów, zanieczyszczeń i wody w atmosferze wpływają na energię fali
elektromagnetycznej. Jeżeli zachodzi osłabienie mocy promieniowania przy
zachowaniu kierunku rozchodzenia fali mówimy o absorpcji.

Mechanizm: foton o energii E = hν może oddziaływać z elektronem
walencyjnym w atomie lub molekule wewnątrz ośrodka materialnego.
• Jeżeli energia fotonu jest równa różnicy energii pomiędzy dowolnym stanem
wzbudzonym elektronu a stanem podstawowym, wówczas foton zostanie
pochłonięty.
• Gdy energia fotonu „nie pasuje” do żadnej różnicy energii stanów, wówczas
foton albo przechodzi przez ośrodek materialny bez przeszkód albo jest
rozpraszany.
• W wyniku absorpcji fotonu atom lub molekuła przechodzi w stan wzbudzony
o wyższej energii.
• Wzbudzone atomy lub molekuły wracają do stanu podstawowego emitując
jednocześnie foton o takiej samej lub mniejszej energii.
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Światło a materia - pochłanianie
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Światło a materia - pochłanianie
Przykład: widmo emisyjne & widmo absorpcyjne
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Światło a materia - pochłanianie
Przykład: absorpcja światła w wodzie
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