
Widmo promieniowania 



Spektroskopia 

Analizą widm i wyjaśnianiem 
mechanizmów ich powstawania 
zajmuje się spektroskopia. 

Każde ciało wysyła promieniowanie. Promieniowanie to jest składa się z wiązek o 
różnych długościach fal. 

Jeśli wiązka światła pada na pryzmat, ulega ono rozszczepieniu, czyli dyspersji. 
Zespół barw otrzymanych w wyniku rozszczepienia nazywamy widmem. 

Różne substancje dają różne widma. 



Promieniowanie termiczne 
Wszystkie ciała są źródłem promieniowania termicznego (cieplnego).  
Ciała o temperaturze powyżej 600 st. C emitują promieniowanie widzialne 
(światło).   
Barwa świecącego ciała zależy od temperatury. 
  



Temperatura, a barwy gwiazd 

Długość fali, na którą przypada najwięcej wysyłanej energii, jest odwrotnie 
proporcjonalna do temperatury ciała (prawo przesunięć Wiena).  
 
Im gwiazda jest gorętsza, tym mniejsza jest długość fali, przy której wysyła ona 
maksimum promieniowania. 
  



Promieniowanie nietermiczne - 
luminescencja 

 Zjawisko emisji promieniowania przez ciała wywołane inną przyczyną niż 
rozgrzanie ich do wysokiej temperatury. 
 
Przykłady: 
1. Elektronoluminescencja  - zjawisko emisji światła pod wpływem elektronów 

przyspieszanych wysokim napięciem ( w kineskopach, mikroskopach 
elektronowych). 

2. Elektroluminescencja -  emisja światła pod wpływem wyładowania 
elektrycznego lub przepływu prądu (np. lampy jarzeniowe, diody). 

3. Chemiluminescencja – emisja światła wytworzonego w wyniku reakcji 
chemicznych (np. utlenianie fosforu, utlenianie luminolu). 

 



Promieniowanie nietermiczne - 
luminescencja 

Przykłady – ciąg dalszy 
 
4. Bioluminescencja – emisja światła podczas reakcji biochemicznych, często są to 

reakcje enzymatyczne, polegającą na utlenianiu lucyferyny przez  lucyferazę (np. 
ryby głębinowe, grzyby – np. opieńka miodowa, świetliki podczas godów) 

5. Fotoluminescencja – emisja wywołana przez pochłonięcie promieniowania z 
obszaru widzialnego, ultrafioletu lub podczerwieni. Pochłonięta energia jest 
następnie wyemitowana także w postaci światła, na ogół o energii mniejszej niż 
energia światła wzbudzającego. Zjawiska fotoluminescencyjne można podzielić 
według czasu pomiędzy pochłonięciem a wyemitowaniem energii na 
fluorescencję (świecenie krótkotrwałe)  i fosforescencję (długotrwałe). 

 



Widma promieniowania 
obraz promieniowania rozłożonego na poszczególne długości 



Podział widm ze względu na sposób 
powstawania: 

a) Widmo emisyjne – powstaje wskutek emisji promieniowania przez 
substancję. Analiza widm emisyjnych umożliwia zidentyfikowanie składu 
substancji świecącej.  
 

Widma emisyjne ciągłe emitowane są przez rozżarzone ciała stałe. 
Widma emisyjne liniowe emitowane są przez gazy i pary, pobudzonych do 
świecenia np. za pomocą wyładowania elektrycznego. Są one złożone z 
jasnych, ostrych linii, odpowiadających ściśle określonym długościom fal. 

http://jersey.uoregon.edu/vlab/elements/Elements.html 



Pobudzone do świecenia gazy 



Podział widm ze względu na sposób 
powstawania: 

b) Widma absorpcyjne -  powstają w wyniku przejścia światła o widmie 
ciągłym przez ośrodek absorbujący, którym może być ciecz, warstwa gazu lub 
ciała stałego.  
 
 
 
 
 
 
 
Na tle widma ciągłego widoczne są ciemne linie absorpcyjne. Okazuje się, że 
linie absorpcyjne występują dla takich samych długości fali, dla których 
występowałyby linie emisyjne substancji absorbującej.  



Widmo Fraunhofera 

Niemiecki optyk Joseph von Fraunhofera 
w 1814 zaczął mierzyć pozycje ciemnych 
linii, które odkrył w widmie Słońca 

Pochodzenie linii w widmie Słońca wyjaśnili Gustav Kirchhoff i Robert 
Bunsen, którzy wspólnie opracowali i rozwinęli metody analizy 
spektralnej. 

Kirchhoff zrozumiał, że linie Fraunhofera w widmie Słońca muszą być efektem 
pochłaniania światła przez pierwiastki w jego atmosferze. 



Podział widma ze względu na wygląd 

a) ciągłe - emitują nagrzane do wysokiej temperatury ciała stałe (również ciecze i 
gazy). 
 
 
 
 

b) pasmowe - składające się z bardzo blisko siebie położonych linii tworzących 
jasne smugi (pasma), charakterystyczne dla cząsteczek.  Ich źródłem są gazy i 
pary dwu- lub wieloatomowe . 
 
 
 

c) liniowe - zawierające tylko pewne określone długości fal. Wysyłają je pobudzone 
do świecenia gazy i pary jednoatomowe.  
 
 
 
 
 



Rola analizy spektralnej 

Analiza spektralna (widmowa)  -  zajmuje się wykrywaniem obecności  i 

wyznaczaniem procentowej zawartości pierwiastka lub związku 

chemicznego w badanej substancji, na podstawie widma promieniowania 

elektromagnetycznego emitowanego lub absorbowanego. 

Do obserwacji i badania widm służą spektroskopy i spektrometry.  

 

Praca domowa 

W jakich dziedzinach nauki stosowana jest spektroskopia ? Opisz jej 

zastosowanie. 

 


