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Promieniowanie elektromagnetyczne

Opis klasyczny

propagacja

λν = c

zjawisko załamania

zjawisko ugięcia

Opis kwantowy

wzbudzenie atomu

jonizacja

efekt fotoelektryczny

E = hν



Rozkład Plancka





Całkowita emisja i maksimum rozkładu



Rozkład Plancka dla różnych 
temperatur



F  = c1 λ -5 / exp(c2 / T) - 1) 



Gaz idealny

An ideal gas is defined as one in which all collisions between 

atoms or molecules are perfectly eleastic and in which there are 

no intermolecular attractive forces. One can visualize it as a 

collection of perfectly hard spheres which collide but which 

otherwise do not interact with each other. In such a gas, all the 

internal energy is in the form of kinetic energy and any 

change in internal energy is accompanied by a change in 

temperature. 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/thermo/inteng.html
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/thermo/temper.html


Gaz rzeczywisty

Cząstki gazu rzeczywistego mogą się 
zderzać nieelastycznie (różne sumy 
energii kinetycznych przed i po 
zderzeniu)

Gaz rzeczywisty można podgrzać
promieniowaniem elektromagnetycznym

Objętość cząstek gazu rzeczywistego jest 
skończona – stąd możliwość przejść fazowych

Ilość cząstek gazu rzeczywistego może się 
zmieniać



Zjawiska w gazie 
rzeczywistym

Wzbudzenia lub deekscytacje atomów i 
molekuł (zderzeniowe i radiacyjne)

Jonizacja lub rekombinacja atomów i molekuł 
(zderzeniowe i radiacyjne)

Dysocjacja (może być czysto radiacyjna) lub 
rekombinacja molekuł (może być z emisją 
kwantu)

Reakcje chemiczne (egzo i endotermiczne)

Reakcje termojądrowe (ewolucja składu 
chemicznego)



Równowaga wzbudzeń (zderzenia)

Równanie równowagi wzbudzeniowej 
(Boltzmanna)

(ni,j/n0,j ) = (gi/g0)exp(-Ei/kT)

i – stan wzbudzenia; j – stan jonizacji 

gi, g0  - wagi stanów wzbudzenia

Ei – energia wzbudzenia

k – stała Boltzmanna



Równowaga jonizacyjna (zderzenia)

Prawo Sahy

(xNe/1-x) = (2πmkT)3/2h-3exp(-χ/kT)

N+ = xN

χ - potencjał jonizacji

Ne - gęstość elektronów

h – stała działania

m – masa cząstki gazu (atomu)



Temperatura efektywna Vegi to 10,000 K, 

Słońca – 5700 K
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Seria widmowa

• Seria (linii absorpcyjnych lub 
emisyjnych) to zbiór przejść (w 
górę lub w dół) z tego samego 
poziomu w danym atomie

• Granicę pomiędzy przejściami b-b i b-f 
nazywamy skokiem – w obszarze 
powyżej energii wiązania atom (jon) 
zaczyna absorbować każdą długość fali 
(choć nie jednakowo chętnie)



Serie linii w atomie wodoru



Seria Balmera





Zapis widma: widoczna wodorowa seria Balmera, 
kilka słabszych linii i jedna emisyjna



Widma identyfikują pierwiastki



Cechy widmowe czterech pierwiastków



Najprostsza charakterystyka gwiazdy: wskaźnik barwy



Widmo tak, jak je widać i zapis graficzny



Linie o określonych długościach fal zdradzają 
obecność określonych pierwiastków



Zmiana długości fali gdy źródło jest w ruchu



Odległość i ruch względny źródła

Natężenie promieniowania, a odległość:

I = I0r
-2  (rozkład od punktowego źródła 

na kuli)

Efekt Dopplera

Δλ/λ = v/c 
v – prędkość radialna



Ruch Ziemi
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Seria Balmera w widmie ze 

spektrografu Richardsona OA UMK
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Seria Paschena w widmach ze 

spektrografu Richardsona OA UMK
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Ważne dane dla wodoru

• Energia wiązania – 13.6 eV

• Długość fali skoku Lymana – 912 Å

• Długość fali linii Lyα – 1216 Å

• Energia wzbudzenia 1 poziomu – 10.16 eV

• Długość fali skoku Balmera – 3647 Å

• Długość fali linii Hα – 6562 Å

• Pozostałe: 4861, 4340, 4101, 3970, 3889, 3835, 3798, 
3770, 3750, 3734, 3722, 3712 Å



Widma gwiazd o różnych temperaturach



Obfitości pierwiastków we Wszechświecie


