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3. ŚWIATŁO JAKO FALA 
 
3.1. Światło 
 Poprzedni rozdział kończy tabela fal elektromagnetycznych. Zauważmy, że 
obejmują one olbrzymi zakres częstości;  
   0 Hz < f  < 1023 Hz (= 100 000 000 000 000 000 000 000 Hz).  
Prędkość fal elektromagnetycznych w próżni jest uniwersalną stałą przyrody i wynosi ok. 
c = 300 000 km/s (dokładnie c = 299 792 458 m/s). Częstość drgań   f  z długością fali  λ  
łączy wzór1: 
     λ= c/f           (3.1) 
   
Wyraża on prawdę, że długość fali jest odwrotnie proporcjonalna do częstości drgań. Z 
tego powodu w tabeli 2.13 częstość rośnie od góry ku dołowi, a długość fali w kierunku 
przeciwnym; od dołu w górę. Długości fal elektromagnetycznych zawarte są w przedziale 
  108 m  >  λ > 10-15 m (= 0,000 000 000 000 001 m).  
Podobnie jak dla częstości granice długości fal nie są ściśle określone, lecz wynikają z 
praktycznych możliwości obserwacji i badania. Nie dziwi więc fakt, że w tak szerokim 
przedziale zmieniają się nie tylko parametry fizyczne ale i sposób generacji oraz 
własności fal elektromagnetycznych. Po prawej stronie tabeli podano krótkie informacje o 
sposobie wytwarzania fal z pewnego zakresu (czarny druk) oraz praktycznym ich 
wykorzystaniu (czerwony druk).  
 Fale o największych długościach do tysięcy kilometrów a częstościach mniejszych 
od 50 Hz powstają w sposób naturalny na przykład jako skutek wyładowań 
atmosferycznych. Istniały one zawsze, więc również przed odkryciem prawa indukcji 
elektromagnetycznej Faraday’a i elektryfikacją olbrzymich obszarów Ziemi. Częstość 

                                                 
1 Prędkość jest stosunkiem drogi  s  do czasu  t, więc jest określona wzorem: 
    c = s/t 
W czasie równym okresowi  T  fala przemieszcza się da odległość  λ  równą długości fali, stąd wzór 
możemy napisać w postaci: 
       c - λ/T 
Ponadto uwzględniając fakt, że okres drgań jest odwrotnością częstości  T = 1/f   otrzymujemy wzór (3.1). 
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50Hz i jej wielokrotności stanowią „zanieczyszczenie” środowiska wywołane przesyłem i 
wykorzystaniem prądu przemiennego (w USA jest to 60 Hz). Częstości radiowe w 
granicach od 103 – 1010 Hz są wykorzystywane w radiofonii i telekomunikacji, a są 
wytwarzane za pomocą układów elektronicznych. W życiu codziennym wykorzystujemy 
je w kuchenkach mikrofalowych. Zakres od 1012 do 1014 Hz to podczerwień, czyli 
promieniowanie cieplne emitowane przez wszystkie ciała w temperaturze wyższej od 0K, 
w tym również przez ciało ludzkie (por. rozdz 3.6).  Jeszcze krótsze są fale świetlne 
widzialne dla oka ludzkiego. Obejmują wąski przedział (1,2 - 2,3)10-14 Hz, co odpowiada 
długościom fali (0,7-0,4) μm. Światło jest emitowane przez ciała nagrzane do wysokiej 
temperatury, atomy i molekuły. Te same źródła emitują również fale nadfioletowe 
niewidzialne dla oka ludzkiego, ale działające na naszą skórę. Częstości z przedziału (1016 
– 1019)Hz to fale rentgenowskie wykorzystywane w medycynie i defektoskopii. 
Wytwarza się je elektronicznie w lampach rentgenowskich, za pomocą akceleratorów 
cząstek elementarnych, lub wykorzystuje się naturalną promieniotwórczość. Są one 
obecne również w promieniowaniu kosmicznym. Najwyższe częstości to promieniowanie 
gamma (γ) są obecne w promieniowaniu kosmicznym i są emitowane przez ciała 
promieniotwórcze. Jak się przekonamy fale o długościach większych od światła 
zachowują się jak typowe fale, natomiast fale krótsze (od świetlnych) zachowują się jak 
cząstki (rozdz. 4).  

 W tym rozdziale skupimy się na falowych własnościach światła: dyspersji, 
dyfrakcji, interferencji, zjawisku Dopplera. Omówimy również promieniowanie 
temperaturowe.  
 
 
3.2 Rozszczepienie  światła   
  
 Na wstępie przypomnijmy niektóre podstawowe wiadomości o załamaniu świata. Wiązka światła 
padająca na granicę dwóch ośrodków ulega załamaniu (rys. 3.1a). Powodem załamania jest różnica 
prędkości rozchodzenia się światła w tych ośrodkach. W przezroczystych ośrodkach materialnych prędkość 
światła jest zawsze mniejsza niż w próżni. Mniejsza prędkość oznacza również mniejszą długość fali. 
Skutki skrócenia fal ilustruje rysunek 3.1a i b, na których zaznaczono grzbiety fali (płaskiej). W celu 
ilościowego opisu zjawiska załamania wprowadza się pojęcie bezwzględnego współczynnika załamania 
jako stosunku prędkości światła w próżni  c  do jego prędkości v  w danym ośrodku:  n = c/v. Dla ośrodków 
I i II, będą to współczynniki: 
      n1 = c/v1   oraz   n2 = c/v2   (a) 
Względnym współczynnikiem załamania nazywamy stosunek bezwzględnego współczynnika załamania 
ośrodka do którego fala wpada (ośrodek II) do bezwzględnego współczynnika załamania ośrodka z którego 
fala pada na powierzchnię rozgraniczającą (ośrodek I).  
     n21 = n2/n1    (b) 
Po podstawieniu definicji (a) oraz uwzględnieniu związku prędkości z długością fali: v1 = λ1/T  oraz   v2 = 
λ2/T , gdzie  T oznacza czas przemieszczenia fali o jedną jej długość, otrzymujemy związek: 
     n21 = λ1/λ2    (c) 
Na granicy dzielącej ośrodki prosta linia grzbietu załamuje się. Zauważmy, że kąty pomiędzy grzbietami 
fali a powierzchnią dzieląca ośrodki mają ramiona zgodnie prostopadłe odpowiednio do kąta padania oraz 
kąta załamania. Stąd dla trójkątów, które kolejne grzbiety fal tworzą z powierzchnią ośrodków 
przeciwprostokątna jest równa odpowiednio λ1  i λ2.  Oznaczmy przez  Z  wspólną przeciwprostokątną w 
tych trójkątach. Zgodnie z definicją funkcji sinus, dla trójkątów jakie kolejne grzbiety fali tworzą z 
powierzchnią oddzielającą ośrodki pokazanych na rysunku 3.1b, otrzymujemy:  
     sin α = λ1/Z,     sin β = λ2/Z,  (d) 
Po podstawieniu obliczonych stąd wzorów na długości fal otrzymujemy związek: 

     
β
α

sin
sin

21 =n      (3.2) 

W przypadku odbicia długość fali odbitej nie zmienia się, jest równa długości fali padającej i z tego powodu 
kąt padania równa się kątowi odbicia (rys. 3.1b). 
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Rys. 3.1. a) Załamanie światła na granicy pomiędzy dwoma ośrodkami. Linie równoległe oznaczają 
grzbiety fal. b) Powiększenie załamania; Linie niebieskie - grzbiety fal, strzałki czerwone - kierunek 
promieni światła.  c) Odbicie świata od powierzchni dzielącej te ośrodki.      
 
 Światło słoneczne kojarzymy z bielą a nie z barwami. Tylko niebo jest błękitne, 
drzewa zielone, bajecznie kolorowe kwiaty i tęcza – jedno z najpiękniejszych zjawisk 
świetlnych (rysunek tytułowy). To tęcza ujawnia obecność barw w "białym" świetle 
słońca. Widzimy ją zawsze na tle ciemnej deszczowej chmury oświetlonej intensywnym 
światłem słońca W rzeczywistości tęcza jest ukryta również w świetle białym załamanym 
na granicy dwóch ośrodków, co ilustruje  rysunek 3.2b.  Jednak różnice kątów załamania 
są tak małe, że nie widzimy rozdzielonych barw. Mały wycinek tęczy zwany widmem 
możemy odtworzyć w laboratorium korzystając z pryzmatu (rys. 3.3). W tęczy rozróżnia 
się zazwyczaj tylko kilka tak zwanych barw widmowych: fioletową, niebieską, zieloną, 
żółtą, pomarańczową i czerwoną2. 

                                             
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 3.2. Załamanie światła na granicy dwóch ośrodków. Na lewo – obraz widziany w 
eksperymencie, lub na rysunkach. Na prawo – rozszczepienie nie widoczne w prostych 
doświadczeniach z powodu bardzo małej różnicy kątów załamania różnych barw światła.   
 
 Pryzmatem nazywamy szklany graniastosłup o podstawie trójkątnej. W szkle i 
innych materiałach przezroczystych występuje zjawisko dyspersji światła, spowodowanej 
zależnością współczynnika załamania od długości fali, czyli barwy światła. Światło białe 
jest mieszaniną wszystkich barw, więc kiedy pada na powierzchnię ścianki pryzmatu, 

                                                 
2 W języku potocznym terminy barwa i kolor są synonimami, jednak w fizyce termin „barwa” oznacza 
barwy widmowe. Kolorem nazywamy wrażenie psychiczne wywoływane w mózgu człowieka, gdy oko 
odbiera promieniowanie z zakresu widzialnej części fal elektromagnetycznych. Kolory (w języku polskim 
wyszczególnia się ok. 150) nie są barwami widmowymi, można je uzyskać mieszając w odpowiedniej 
proporcji trzy barwy widmowe: żółtą, czerwoną, niebieska. 
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każda z barw ugina się pod innym kątem i stąd po wyjściu z pryzmatu otrzymujemy 
„tęczę” barw zwaną widmem. Widmo jest ciągłe i poszczególne barwy nie mają ściśle 
określonych granic; jedna barwa przechodzi w drugą w sposób ciągły (rys. 3.3). Wiemy 
(rozdz.. 2), że światło widzialne o długościach od  0,7μm  dla czerwieni, do 0,4μm dla 
fioletu stanowi drobny wycinek widma fal elektromagnetycznych. Światło o jednej tylko 
długości fali, a więc jednej barwy widmowej nazywa się światłem monochromatycznym. 

 
 

 
 

 

 
2,3 1014 Hz        1,2 1014Hz 

      
 
Rys. 3.3. Dyspersja białego światła ugiętego w pryzmacie. Widmo optyczne i 
odpowiadające mu długości fal elektromagnetycznych (w nm) [2, 3].  
 

Oko ludzkie nie jest doskonałym detektorem światła. Reaguje tylko na fale z 
zakresu widzialnego i nie może ocenić dobrze ani długości fali, ani też natężenia. Do 
pomiarów ilościowych stosuje się fotodetektory (§ 4.3), które przetwarzają energię światła 
w energię elektryczną. Pozwalają one stwierdzić, że  widmo nie kończy się na barwach 
widzianych przez oko. Zgodnie z obrazem fal elektromagnetycznych pokazanym na 
rysunku 2.13, poza granicami światła widzialnego istnieje promieniowanie niewidzialne 
dla oka: podczerwień o falach dłuższych od czerwieni, oraz nadfiolet o falach krótszych 
od fioletu.  
 
 
3.3. Dyfrakcja i interferencja światła 
 

Światło jako fala (elektromagnetyczna), powinno ulegać dyfrakcji i interferencji, 
które obserwowaliśmy dla fal na powierzchni wody (rozdz. 2). Niestety światło białe 
możemy porównać przez analogię do fali na powierzchni wzburzonego morza pokazanej 
na rysunku tytułowym rozdziału 1. W celu pokazania i badania dyfrakcji fal na wodzie 
musieliśmy w sposób sztuczny wytworzyć falę jednej tylko długości (i częstości). W 
przypadku światła falę taką nazywamy falą monochromatyczną. Dobrym przybliżeniem 
fali monochromatycznej jest bardzo mały wycinek widma światła białego. Drugim 
warunkiem obserwacji trwałego obrazu zjawisk falowych jest ich spójność. Termin ten 
znaczy tyle, że w czasie obserwacji nie zmienia się różnica faz pomiędzy nakładającymi 
się na siebie falami. Fale składowe przemieszczają się w sposób ciągły i w miejscu, w 
którym obserwujemy ich nakładanie, muszą mieć zawsze równocześnie tę samą fazę. Na 
przykład albo obydwie mają maksima albo minima, lub różnią się zawsze o tę samą część 
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długości fali. Jeżeli ta różnica wynosi pól fali, to się znoszą.  W przypadku interferencji 
fal wodnych wychodzących z dwóch otworów spójność zapewniało wzbudzanie fal 
półkolistych wybiegających z obydwu otworów przez jedną falę płaską. 

Zjawiska dyfrakcji i interferencji światła można zaobserwować tylko dla fal 
monochromatycznych i spójnych. Światło emitowane z rozległych źródeł, na przykład z 
żarówki warunków tych nie spełnia. Na szczęście już od 50-ciu lat dysponujemy bardzo 
silnymi źródłami monochromatycznego światła spójnego – laserami. Pozwalają one 
uzyskać obrazy interferencyjne nawet w najprostszych warunkach. 

 
 

          
 
Rys 3.5. Warunki obserwacji obrazu interferencyjnego światła monochromatycznego i 
spójnego  ugiętych na podwójnej szczelinie (a) i odbijanego od pasków zwierciadełek (b). 
 

Charakterystyczny obraz interferencyjny fal o długości rzędu centymetrów 
rozchodzących się na powierzchni wody otrzymuje się dla fal rozchodzących się z dwóch 
źródeł. Źródłami były otwory w przeszkodzie ustawionej na drodze fali płaskiej. 
Szerokość otworów i ich wzajemna odległość była rzędu centymetrów (rozdz. 2). 
Również długość fali była tego samego rzędu. Czyli rozmiary i odległość źródeł były 
rzędu długości fali. W przypadku światła otwory zastępujemy równoległymi szczelinami 
Ale, w celu uzyskania interferencji światła o długość fali rzędu ułamków mikrometra 
trzeba stosować szczeliny o szerokości i wzajemnej odległości rzędu długości fali. W 
praktyce są to najwyżej ułamki milimetra. Układ dwóch takich szczelin nazywamy 
podwójną szczeliną. Światło laserowe padające na podwójną szczelinę (rys. 3.5a), na 
ekranie daje interferencyjny obraz złożony z ciemnych i jasnych prążków (dla światła 
czerwonego - czerwonych). Powstanie takich prążków jest koronnym dowodem falowej 
natury światła. W podobny sposób światło zachowuje się, kiedy przechodzi przez siatką 
dyfrakcyjną, czyli układ bardzo wielu szczelin, pomiędzy którymi są odstępy dokładnie 
takiej samej szerokości.  

Doświadczenie można wykonać również dla światła odbitego od dwóch wąskich 
pasków zwierciadeł (rys. 3.5b). Odbite promienie zachowują się jak światło wychodzące 
z sąsiadujących szczelin. Rolę zwierciadeł może spełniać powierzchnia suwmiarki lub 
linijki z wygrawerowanymi kreskami podziałki milimetrowej (rowkami, rys. 3.6a). 
Odległość kresek (odpowiadających szczelinom) na podziałce jest równa 1mm, ale można 
zmniejszyć ją efektywnie przez ustawienie wiązki światła padającego pod bardzo małym 
kątem niemal stycznie do podziałki (rys. 3.6a).  Światło padające na rowek (promień 2 na 
rys 3.6b) jest rozpraszane i pochłaniane, a światło odbite od sąsiadujących powierzchni 
między rowkami zachowuje cechy fali kolistej i interferuje (promienie 1 na rys. 3.6c)3. Na 

                                                 
3 W przypadku szczeliny nie mamy do czynienia z falą kolistą, lecz walcową o osi walca zbieżnej z 
szczeliną. Stąd też wzmocnienia i osłabienia obserwujemy wzdłuż prostych równoległych do szczelin, a 
prostopadłych do powierzchni papieru rysunku 4.2a. 

2 1 

 

a 
b 
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rysunku 3.6c pokazano relacje zachodzące pomiędzy falami odbitymi od sąsiadujących 
pasków. W kierunkach wzmocnienia maksima fal dochodzących od sąsiadujących 
pasków przypadają w tych samych miejscach i sumują się. W kierunku wygaszania 
znoszą się, bo w miejscu, w którym jedna fala ma maksimum, druga ma minimum 
(promień 2 na rys. 3.6c).  

Podkreślmy jeszcze raz, że zjawisko interferencji dowodzi falowej natury światła. 
Gdyby światło składało się z cząsteczek, to zachowywałoby się jak piłeczki 
pingpongowe. Niezależnie od tego w jaki sposób spotkają się (zderzają) dwie piłki, to 
zawsze pozostawałyby dwoma piłkami. Odbijają się nie tylko od podłoża, ale i od siebie 
wzajemnie. Nigdy dwie odbite piłki nie uległyby unicestwieniu jak w przypadku promieni 
biegnących w kierunku wygaszania (rys. 3.4c), lub nie stworzyłyby jednej większej piłki, 
jak to zachodzi dla światła w kierunku wzmacniania. Zatem: 

 
Światło podlega dyfrakcji i interferencji, wobec tego jest falą; 

jest poprzeczną falą elektromagnetyczną 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
   
 
    
 
 
 
Rys 3.6. a). Schemat doświadczenia z dyfrakcją światłą laserowego odbitego od podziałki 
marki milimetrowej.  b). Model podziałki. c). Wzmocnienie lub wygaszanie spójnego 
światła odbijającego się od sąsiadujących pasków. W taki sposób są zbudowane i działają 
odbiciowe siatki dyfrakcyjne. 

 
 
 
3.4 Polaryzacja światła 
 
 Światło, jako poprzeczna fala elektromagnetyczna, może ulegać polaryzacji. W 
świetle spolaryzowanym drgania pól elektrycznego i magnetycznego zachodzą w 
płaszczyznach wzajemnie prostopadłych i stałych w przestrzeni i czasie. Jednak naturalna 
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wiązka światła białego z reguły składa się z wielu fal cząstkowych, z których każda ma 
inną długość i jest spolaryzowana w innej płaszczyźnie. Jak z takiej nie-spolaryzowanej 
fali można wydzielić poszczególne spolaryzowane składniki? W przypadku mikrofal 
narzędziem do polaryzowania może być układ przewodzących drutów pokazany na 
rysunku 3.7. W przewodniku pole elektryczne wzbudza prąd elektryczny (rozdz. 2.3), a 
jego energia zostaje zmieniona na ciepło. Zatem układ przewodów likwiduje składową 
pola elektrycznego równoległą do przewodów, pozostaje tylko składowa prostopadła co 
oznacza, że fala po przejściu jest spolaryzowana. Pole elektryczne tej fali jest skierowane 
prostopadle do drutów. Zwróćmy uwagę na to, że polaroid działa tylko wtedy, gdy 
odstępy pomiędzy drutami są rzędu długości fali. Dla światła o długości fali rzędu 
dziesiętnych μm układ drutów zastępuje się układem liniowych polimerów 
przewodzących prąd. W polaroidach płytka szklana jest pokryta warstwą przezroczystego 
tworzywa w której „zawieszone” są molekuły odpowiednich polimerów.  Polaroidy 
stosuje się między innymi w okularach polaryzacyjnych.  
    

 
Rys 3.7. Polaryzacja mikrofal za pomocą równolegle ustawionych przewodów 
elektrycznych. Czerwone strzałki odznaczają kierunek pola elektrycznego i płaszczyznę 
polaryzacji. 
 
 Inny mechanizm polaryzowania światła jest oparty na zjawisku częściowego 
odbicia i załamania światła przez płasko-równoległą przezroczystą płytkę szklaną (rys. 
3.8a). Światło padające prostopadle na taką płytkę przechodzi bez strat. Światło padające 
pod kątem padania αp  częściowo odbija się również pod kątem  αp  a częściowo 
przechodzi do wnętrza płytki załamując się pod kątem załamania  βz (por. rozdz. 3.1 i 
3.2).  Zaznaczmy, że wszystkie trzy kąty leżą w jednej płaszczyźnie zwanej płaszczyzną 
padania. W szczególnym przypadku, gdy promień odbity i promień załamany tworzą kąt 
prosty, światło odbite jest całkowicie spolaryzowane liniowo.  
 Do polaryzowania światła wykorzystuje się również zjawisko podwójnego 
załamania światła występujące w niektórych kryształach. Wiązka światła padającego na 
powierzchnię kryształu rozdziela się na dwa promienie wzajemnie prostopadle 
spolaryzowane. Jeden z tych promieni trzeba usunąć W tym celu kryształ odpowiednio 
kształtuje się; rozcina na dwie części i skleja. Następuje całkowite wewnętrzne odbicie 
jednego z promieni (rys. 3.6b). Polaryzator, w którym wykorzystuje się podwójne 
załamania nazywa się pryzmatem Nicola, lub krótko - nikolem. 
 

       a       b    
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Rys 3.8.  a. Załamanie światła na granicy dwóch przezroczystych ośrodków.  b. Budowa 
pryzmatu Nicola; przecięty kryształ szpatu islandzkiego 
 
 Poza polaryzacją liniową, o której dotąd mówiliśmy, istnieje polaryzacja kołowa, 
w której płaszczyzna polaryzacji liniowej wiruje po kole wokół kierunku rozchodzenia się 
światła (rys. 3.9). Jeżeli wirowanie zachodzi po obwodzie elipsy, to mówimy o 
polaryzacji eliptycznej.  
 

 
 W polaroidach światło spolaryzowane otrzymujemy przez eliminację części 
światła nie spolaryzowanego, którego płaszczyzna polaryzacji nie jest równoległa do 
płaszczyzny polaryzacji polaryzatora. Na rysunku 3.10a po lewej stronie narysowano 
strzałki prostopadłe do kierunku biegu promienia światła, które wskazują symbolicznie 
kierunki drgań fali świetlnej nie spolaryzowanej.  Przez pierwszy polaroid przechodzi 
tylko połowa światła i jest ono spolaryzowane pionowo.  Ilość światła, która przejdzie 
przez drugi polaroid zależy od kąta  φ  jaki tworzą kierunki polaryzacji obydwu 
polaroidów. W przypadku, gdy jest to kąt prosty (φ  = 900) światło nie przechodzi. 
Zależność tę przedstawia wykres na rysunku 3.10, a ilościowo wyraża to prawo Malusa: 
 
    ϕ2

0 cosII =      (3.2) 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podkreślmy: 

Polaryzacja światła dowodzi, że jest ono falą poprzeczną. 
 
 

 

Rys. 3.9.  Polaryzacja kołowa 

0          30           60          90  
 

Ilość światłą 
1,00 
 
0,75 
 
 
0,25 
 
0 
 

Rys. 3.10. Ilustracja prawa Malusa. 
U góry układ polaroidów i stan 
polaryzacji.  Na prawo wykres 
zależności ilości światła od kąta 
jaki tworzą polaryzatory.   
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3.5. Zjawisko Dopplera.    
   
 Z akustycznym efektem Dopplera spotykamy się w życiu codziennym, ale z 
reguły tego nie zauważmy. Z pewnością wielu z nas zauważyło, że kiedy obok nas 
przejeżdża karetka „na sygnale”, w chwili kiedy nas mija, następuje gwałtowne obniżenie 
wysokości dźwięku.  Do czasu, gdy karetka się zbliża dźwięk jest wyższy, a gdy się 
oddala - niższy. Właśnie to zjawisko nazywamy efektem Dopplera. Dźwięk jest podłużną 
falą akustyczną, czyli falą zagęszczeń i rozrzedzeń powietrza. Wyższy dźwięk odpowiada 
wyższej częstości drgań, a więc i krótszej fali. W celu zrozumienia zjawiska zastanowimy 
się nad mechanizmem rozchodzenia się fali. Załóżmy, że źródło fali dźwiękowej jest 
„zawieszone” w jednorodnym środowisku jakim jest powietrze. Podobnie jak grzbiety fal 
na wodzie tworzą regularne koła, tak grzbiety fal akustycznych tworzą wokół źródła 
powierzchnie kulistą, bo fala rozchodzi się we wszystkich kierunkach z taką samą 
prędkością. A co dzieje się wtedy, gdy samo źródło fali, czyli dźwięku się porusza? 
Wtedy występuje efekt pokazany na rysunku 3.11. Rzeczywista długość fali zmienia się: 
w kierunku ruchu ciała fala ulega skróceniu, a w kierunku przeciwnym - wydłużeniu. 
Wytłumaczenie tego zjawiska jest oczywiste. Emisja jednej długości fali trwa w czasie 
równym jednemu okresowi  T.  W tym samym czasie źródło fali przemieszcza się na 
odległość  xT = vT, gdzie  v  oznacza prędkość ruchu źródła.  O taką długość skraca się 
fala w kierunku ruchu, a wydłuża w kierunku przeciwnym. A ponieważ odwrotność 
okresu nazywamy częstością  f=1/T,  więc w kierunku ruchu efektywna częstość jest 
wyższa, a w kierunku przeciwnym – niższa. Częstość w akustyce odpowiada wysokości 
dźwięku, więc w przepadku zbliżającego się źródła słyszymy dźwięk wyższy, a w 
przypadku oddalającego – niższy. W kierunku prostopadłym do ruchu źródła wysokość 
dźwięku nie ulega zmianie. 
 
  

a  b   c    
       
Rys. 3.11. Ilustracja efektu Dopplera. a i b) ilustracja kształtu maksimów fali,  c)  
efektywna zmiana długości fali dla poruszającego się obserwatora.  
 

Efekt Dopplera występuje również dla fal poprzecznych, więc i świetlnych. Stąd:  
 

Obserwowana długość fali światła emitowanego z ruchomego źródła  światła skraca 
się gdy źródło zbliża się do nas, czyli wtedy barwa światła przesuwa się w stronę 

fioletu. Kidy źródło się oddala, fala się wydłuża, czyli barwa przesuwa się w 
kierunku czerwieni. 
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3.6. Promieniowanie temperaturowe 
 
 Przywykliśmy do tego, że ciała nagrzane do wyższej temperatury ogrzewają 
otoczenie. Jednym z mechanizmów ogrzewania otoczenia jest konwekcja. Powietrze 
będące w kontakcie z źródłem ciepła (kaloryferem lub piecem) nagrzewa się, wskutek 
czego zmniejsza swą gęstość i jest unoszone w górę. Na jego miejsce napływa z 
otoczenia, a szczególnie z dołu powietrze zimniejsze o większej gęstości. Nagrzane 
powietrze przenosi ciepło z źródła ciepła do wszystkich „zakątków” pomieszczenia. 

Wiemy z doświadczenia, że Słońce grzeje. Wystawiamy nasze ciała na promienie 
słońca, gdy jest nam zimno, lub poszukujemy cienia, gdy jest za gorąco. Jednak w próżni 
oddzielającej Ziemię od Słońca nie ma ośrodka przenoszącego ciepło, więc konwekcja 
nie przenosi energii Słońca. Wiemy również, że podobnie jak Słońce grzeją na odległość 
ciała podgrzane do wysokiej temperatury. Nasze ciało (skóra) wyczuwa ciepło nie tylko 
nad ciałem gorącym, ale również z boku, gdzie nie dociera powietrze biorące udział w 
konwekcji. Ciała podgrzane do bardzo wysokiej temperatury same świecą (palące się 
drewno, stal podgrzana w ogniu, włókno klasycznej żarówki), więc wysyłają promienie w 
szerokim zakresie długości fal (rys. 3.9a); zarówno ciepło czyli podczerwień jak i światło. 
Pomiary wykazują, że elektromagnetyczne promieniowanie cieplne jest emitowane przez 
każde ciało o temperaturze wyższej od zera bezwzględnego. Energia emitowana w postaci 
promieniowania powstaje w dość skomplikowany sposób w wyniku wzajemnych 
oddziaływań atomów i cząsteczek i zależy od rodzaju materii promieniującej.  

Większość ciał częściowo tylko pochłania, a częściowo odbija promieniowanie 
padające na jego powierzchnię. Dobrym przykładem ciała odbijającego promieniowanie 
jest zwierciadło, a pochłaniającego - materiały czarne.  Ciało, które całkowicie pochłania 
padające promieniowanie nazywamy ciałem doskonale czarnym W rzeczywistości trudno 
znaleźć ciało doskonale czarne. Kolory, które widzimy i które charakteryzują przedmioty 
powstają na skutek częściowego odbicia światła na nie padającego. Nie są one barwami 
widmowymi, a wrażenia wzrokowe – kolory są wynikiem mieszania barw widmowych.  
 
      a)             b)          

 
 
 
 
 
 
Rys. 3.13. a) Emisja promieniowania ciała doskonale czarnego.  b) Krzywe rozkładu 
Plancka dla różnych temperatur z zakresu światła widzialnego [4].  

 
Modelowym wyobrażeniem ciała doskonale czarnego jest dziurka od klucza 

całkowicie zaciemnionego pokoju. Promień wpadający do takiego otworu nie ma szans 

Światło  
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wyjścia przez ten sam otwór, czyli jest pochłaniany. Jednak ta sama dziurka od klucza jest 
źródłem promieniowania, które zależy od temperatury wnętrza pokoju. W skrajnym 
przypadku, jeżeli w tym pokoju będzie pożar, to promieniowanie wychodząc przez 
dziurkę od klucza będzie zawierało również światło.  

Wykonano dokładne pomiary zależności energii wypromieniowanej przez ciało 
doskonale czarne od długości emitowanej fali, które nazywamy widmem lub rozkładem 
widmowym Plancka. Położenie maksimum rozkładu promieniowania zależy od 
temperatury ciała. W miarę wzrostu temperatury maleje długość fali odpowiadającej 
maksimum. Wzór odwzorowujący kształt krzywej rozkładu promieniowania ciała 
doskonale czarnego nazywamy wzorem Plancka (od nazwiska Maxa Plancka). Nie można 
go wyprowadzić z fizyki klasycznej. Trzeba wykorzystać fizykę kwantową. Bardzo duże 
znaczenie ma fakt, że: 

 
Kształt, oraz maksimum rozkładu Plancka w sposób jednoznaczny 

pozwala określić temperaturę źródła promieniowania. 
 
 Poza promieniowaniem temperaturowym, które jest emitowane przez ciała stałe i 
ciecze istnieje również Luminescencja, zwana. zimnym świeceniem lub  jarzeniem. 
Istnieją substancje zwane luminoforami, które można „zmusić” do świecenia. Ich  widmo 
luminescencji nie jest ciągłe lecz składa się z pasm i jest inne dla każdego luminoforu.  
Widmo pierwiastków w stanie gazowym składa się z pojedynczych linii. Każdy 
pierwiastek emituję linie o innych długościach fali (rys. 3.13a). Zatem: 
 

Długości fali linii widmowych pozwala dokładnie zidentyfikować 
pierwiastek emitujący promieniowanie 

 
Fakt ten jest wykorzystywany w analizie widmowej substancji stosowanej w chemii i 
metalurgii. W przypadku, gdy światło widzialne o widmie ciągłym jest przepuszczone 
przez zimny gaz, to są pochłaniane dokładnie te same długości fal, które gaz ten emituje, 
kiedy jest pobudzony do świecenia (rys. 3.14)  

Widma są bogatą „kopalnią wiedzy” o materii i procesach, w których ona 
uczestniczy. Dostarcza nam wiadomości o całej materii od atomów i cząstek, poprzez 
pyły kosmiczne i gwiazdy, aż po najdalsze galaktyki. Stąd będzie ono przedmiotem 
zainteresowania dalszych rozdziałów. 
  

                            
  a     b 
 
Rys.  3.13a. a. Widma emisyjne i absorpcyjne gazu  b. widma emisyjne przykładowych 
pierwiastków. 
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