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1. Розвиток вистав про природу світла
Частину фізики, що розглядає світлові явища, називають оптикою (від
грецького «оптикос» - зоровий), а самі світлові явища називають оптичними.
Падаюче на предмети світло дозволяє нам бачити їх і орієнтуватися в
просторі. Однак цим дія світла не обмежується. Згадайте, наприклад, як сильно
нагріваються тіла, на які попадає сонячне світло. Отже, світло має енергію й
переносить її в просторі. Оскільки енергію можуть переносити або тіла, або
хвилі, можна висунути дві гіпотези про природу світла. Світлове
випромінювання повинне складатися або з потоку дрібних часток, які І.Ньютон
назвав корпускулами, або із хвиль, що поширюються в якому-небудь
середовищі.
На основі першої гіпотези І.Ньютон створив корпускулярну теорію
світла, за допомогою якої пояснювалися дуже багато оптичних явищ.
Наприклад, різні кольори випромінювання пояснювалися різною формою його
складових – корпускул. На основі другої гіпотези голландський учений X.
Гюйгенс створив хвильову теорію світла. За допомогою теорії Гюйгенса добре
пояснювалися такі явища, як інтерференція й дифракція світла й ін.
Оскільки жодна із цих теорій окремо не могла повністю пояснити всі
оптичні явища, питання про дійсну природу світлового випромінювання
залишалося невирішеним. На початку XIX в. після досліджень О. Френеля, Ж.
Фуко й багатьох інших учених з’ясувалася перевага хвильової теорії світла
перед корпускулярною. Однак у хвильової теорії був один великий недолік. У
ній передбачалося, що світлове випромінювання являє собою поперечні
механічні хвилі. Отже, між Сонцем і Землею повинна бути речовина, тому що
світло вільно проходить від Сонця до Землі. Тому був створена гіпотеза про
світовий ефір, що заповнює весь простір між тілами й молекулами. Якщо
згадати, що поперечні хвилі можливі тільки у твердих тілах, то доведеться
допустити, що ефір повинен мати властивості пружного твердого тіла. Однак
присутність ефіру ніяк не відбивається на русі Землі у світовому просторі.
Виходить, ефір нічим себе не проявляє, крім того, що в ньому поширюється
світло, хоча й має властивості твердого тіла. Такі суперечливі властивості ефіру
ставили під сумнів гіпотезу про його існування.
Це протиріччя у хвильовій теорії світла в основному було усунуто Д.
Максвеллом. Максвелл звернув увагу на те, що швидкість поширення світла у
вакуумі збігається з обчисленою їм швидкістю поширення електромагнітних
хвиль. На цій підставі він висунув гіпотезу про електромагнітну природу світла,

яка потім була підтверджено багатьма дослідами. Таким чином, до кінця XIX в.
була створена електромагнітна теорія світла, якою користуються й у цей час.
Згідно з електромагнітною теорією світла всяке світлове випромінювання
є електромагнітними хвилями. Однак далеко не всі електромагнітні хвилі є
світловими, а тільки ті, що викликають у людини зорове відчуття. До
світлового випромінювання належать тільки хвилі із частотою коливань від
4 ⋅ 1014 до 7,5 ⋅ 1014 Гц. У цьому інтервалі кожній частоті відповідає свій колір
випромінювання. Наприклад, частоті 5, 4 ⋅ 1014 Гц відповідає зелений колір. По
частоті випромінювання завжди можна знайти довжину його хвилі у вакуумі:
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де с – швидкість світла у вакуумі.
Розрахунки показують, що світлове випромінювання у вакуумі має
довжини хвиль від 400 нм (фіолетовий колір) до 760 нм (червоний колір).

Мал. 4.1
Перший вимір швидкості світла у вакуумі було виконано датським
астрономом О. Ремером в 1675 р. при вивченні затьмарень одного із супутників
Юпітера. Він обчислив швидкість світла, яка виявилася близькою до 3 ⋅ 108 м/с.
Оскільки с є найбільшою можливою швидкістю поширення сигналів у
природі й зустрічається в багатьох формулах, її значення є однією з
найважливіших фізичних констант. Після багатьох перевірок було встановлено,
що з = 299 792,5±0,5 км/с.
При вивченні теми 3.3 «Електромагнітні хвилі» говорилося, що швидкість
поширення електромагнітних хвиль залежить від роду середовища й
визначається виразом
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де n= µε - абсолютний показник переломлення середовища (оптична
щільність середовища).

Ясно, що оптична щільність вакууму дорівнює одиниці. Оскільки
показник переломлення n для повітря рівний 1,003, то швидкість світла в
повітрі дуже часто ухвалюють за c . Швидкість поширення світла у воді вперше
виміряв Ж.Фуко. Вона виявилася в 4/3 рази менше, чим у повітрі, тобто у води
n = 1,33.
Відзначимо, що при переході світлового випромінювання з одного
середовища в інше його колір зберігається, тому що зберігається його частота, а
довжина хвилі змінюється внаслідок зміни швидкості поширення світла. Коли
на практиці колір випромінювання характеризують довжиною хвилі, то
довжини хвиль указують для вакууму.
Зміна швидкості поширення світла є причиною переломлення світла,
тобто зміни напрямку його поширення при переході з одного прозорого
середовища в інше.
2. Квантова теорія світла
Аналіз складу випромінювання світних тіл показав, що його розподіл по
частотах коливань не узгоджується із законами випромінювання, виведеними із
хвильової теорії світла. Прагнучи знайти пояснення цьому факту, німецький
фізик М. Планк (1858 - 1947 рр.) припустив, що світло випромінюється не у
вигляді хвиль, а у вигляді певних і неподільних порцій енергії, які він назвав
квантами (від латинського «квантум» - кількість, маса). У цей час кванти світла
називають фотонами.
На основі аналізу оптичних явищ було встановлено, що ті з них, які
пов'язані з поширенням світла в якому-небудь середовищі, можна пояснити
тільки за допомогою хвильової теорії, а ті, які пов'язані з випущенням і
поглинанням світла, пояснювалися тільки за допомогою уявлення про
квантовий склад світлового випромінювання. Усе це означало, що для
пояснення оптичних явищ необхідна нова теорія, що поєднує хвильові й
корпускулярні властивості світла. Ця нова теорія одержала назву квантової
теорії світла і в своєму первісному виді була створена працями Планка,
Ейнштейна, Бора й інших учених.
У цей час квантова теорія пояснює не тільки оптичні явища, але й безліч
інших явищ із усіх розділів фізики. Ця теорія розкрила нові властивості
речовини й поля, передбачила багато нових явищ, які згодом були виявлені
дослідним шляхом.
Зв'язок між хвильовими й корпускулярними властивостями світла по цій
теорії виражається формулою Планка:

ε = hν ,

(4.3)

де ε - енергія кванта, ν - частота коливань електромагнітного випромінювання
й h - постійний коефіцієнт, однаковий для всіх хвиль і квантів, який називають
постійною Планка. У СІ числове значення h наступне:
=
h 6,62 ⋅ 10−34 Дж ⋅ с.

Отже, згідно із квантовою теорією світлове випромінювання заданої
частоти ν складається з фотонів (квантів) з певною енергією ε , що
виражається формулою (4.3). Отже, енергія кванта прямо пропорційна частоті
коливань електромагнітного випромінювання. Оскільки c = νλ , то з формули
(4.3) одержимо
ε=
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,
λ

(4.4)

т. ч. енергія кванта обернено пропорційна довжині хвилі випромінювання у
вакуумі.
Досвід показав, що поки фотон існує, він рухається зі швидкістю c (у
вакуумі) і ні при яких умовах не може сповільнити свій рух або зупинитися.
При зустрічі з речовиною він може бути поглинений часткою речовини. Тоді
сам фотон зникає, а його енергія цілком переходить до частки, що його
поглинула. Фотон не має маси спокою. Ця чудова особливість фотонів відрізняє
їх від часток речовини, наприклад від протонів або електронів.
Помітимо, що дотепер не ясно, чому в одних явищах світло виявляє
яскраво виражені хвильові властивості, а в інших - корпускулярні властивості і
яким способом такі суперечливі властивості можуть поєднуватися у
випромінюванні. По квантовій теорії об'єднання корпускулярних і хвильових
властивостей є природною якістю всієї матерії взагалі, тобто кожна частка
речовини має хвильові властивості й кожна хвиля має корпускулярні
властивості.
3. Джерела світла. Люмінесценція
Усі тіла, молекули й атоми яких створюють видиме випромінювання,
називають джерелами світла. Можна привести безліч прикладів різних джерел
світла: лампа розжарювання, сірник, що горить, газосвітні трубки.
Умовно їх можна розділити на групи по способу збудження часток, що
випускають світло.
До першої групи належать температурні джерела світла, у яких світіння
виникає за рахунок збудження атомів і молекул хаотичним рухом часток у тілі
при досить високій температурі. Енергія випромінювання таких джерел світла
утворюється за рахунок їх внутрішньої енергії.
До другої групи належать люмінесцентні джерела світла, збудження
атомів і молекул яких обумовлено не високою температурою, а потоком часток,
що летять, речовини, наприклад електронів, впливом зовнішнього
електромагнітного випромінювання або хімічною реакцією.
Таке світіння завжди виникає за рахунок який-небудь поглиненої тілом
енергії, яка не викликала його нагрівання. Якщо між моментом поглинання
енергії тілом і її виділенням у вигляді випромінювання, що виникає незалежно
від температурного випромінювання, проходить вимірний на досліді проміжок

часу, то це випромінювання називається люмінесцентним, а викликане їм
світіння - люмінесценцією.
При поглинанні якої-небудь енергії частки люмінесцентної речовини
(молекули, атоми або іони) переходять у збуджений стан, у якім вони можуть
перебувати протягом певного часу (залежно від роду речовини від 10-9 с до
декількох годин). При поверненні в нормальний стан вони випускають
люмінесцентне випромінювання. Залежно від способу збудження розрізняють
кілька видів люмінесценції.
Світіння розрідженого газу при проходженні через нього електричного
струму
називається
електролюмінесценцією.
Електролюмінесценція
спостерігається також у напівпровідниках і використовується у світлодіодах.
При пропущенні прямого струму через p − n -перехід світлодіоду відбувається
інтенсивна рекомбінація електронів і дірок з випущенням квантів
випромінювання. У цьому випадку відбувається перетворення електричної
енергії у світлову, тобто процес, зворотний внутрішньому фотоефекту.
Кремнієві світлодіоди є джерелами інфрачервоного випромінювання, а
світлодіоди на карбіді кремнію ( SiC ), фосфіді галію ( GaP ) випромінюють
видиме світло.
Люмінесценція, що виникає в результаті поглинання тілом світлового
випромінювання, називається фотолюмінесценцією. Як правило, при
фотолюмінесценції твердих речовин і рідин спостерігається випромінювання
більш довгих хвиль, чім в поглиненого випромінювання. Звичайно для
збудження використовується ультрафіолетове випромінювання, а виникає
фотолюмінесцентне випромінювання у видимій частині спектра.
Таким чином, відбувається як би трансформація випромінювання. Ця
особливість фотолюмінесценції була встановлена в 1852 г. англійським ученим
А. Стоксом і тепер називається правилом Стокса: спектр фотолюмінесценції
зрушений убік довгих хвиль у порівнянні зі спектром поглиненого
випромінювання.
Квантова теорія випромінювання дає наступне пояснення цьому правилу:
поглинувши квант випромінювання hν 0 й перейшовши в збуджений стан,
молекула (атом, іон) може втратити частину отриманої енергії, передавши її
іншим молекулам у процесі теплового руху, а енергія, що залишилася,
випромінюється у вигляді hν кванта. Якщо загублену молекулою енергію
позначити A , то
hν = hν 0 − A .

(4.5)

Отже, частота люмінесцентного випромінювання менше частоти
поглиненого, а довжина хвилі відповідно більше.
Спектр фотолюмінесценції майже не залежить від поглиненого
випромінювання й характерний для даного речовини. Це використовується при
люмінесцентному аналізі для визначення складу й чистоти речовин. Чутливість
цього методу аналізу дуже велика - звичайно люмінесценцію речовини можна
спостерігати при концентраціях речовини 10-7 - 10-9 г/см3.

Час, протягом якого спостерігається фотолюмінесценція речовини після
припинення її опромінення, називається часом післясвітіння. За часом
післясвітіння фотолюмінесценція підрозділяється на флуоресценцію й
фосфоресценцію. Якщо час післясвітіння такий малий, що практично
фотолюмінесценція речовини зникає одночасно із припиненням її опромінення,
то вона називається флуоресценцією. Якщо ж час післясвітіння має помітну
величину (іноді більше доби), вона називається фосфоресценцією.
Флуоресценція спостерігається в багатьох рідин і газів, а фосфоресценція - у
твердих тіл.
Люмінесценція широко використовується в джерелах світла. У
газосвітних трубках використовується електролюмінесценція розріджених газів
або парів. У лампах денного світла при електролюмінесценції парів ртуті
випускається ультрафіолетове випромінювання (до речі, тому ртутні лампи зі
стінками із кварцу застосовуються як джерела ультрафіолетового світла).
Люмінофор, яким покриті зсередини стінки лампи денного світла, поглинаючи
ультрафіолетове випромінювання, фосфоресцирує, випускаючи видиме світло.
Хімічний склад люмінофора підбирається таким чином, щоб світло лампи було
близьке по складу до денного світла. По економічності такі лампи в 4-5 раз
перевершують лампи розжарювання.
Люмінесцентні фарби не тільки відбивають промені певного кольору, але
й перетворюють у таке світло випромінювання, що поглинається, інших
кольорів,
тому
вони
здаються
світними.
Люмінесцентні
фарби
використовуються для створення світлових ефектів у театрах, застосовуються
для реклам, для фарбування бакенів, смуги яскравої фарби наносять на
локомотиви і т.д.
Питання для самоконтролю
1. Які властивості одночасно має світло?
2. Чому виникло уявлення про двійчасту корпускулярно-хвильову теорію
світла?
3. Які основні положення і висновки електромагнітної теорії світла?
4. Назвіть приблизні діапазони частот і довжин хвиль, що відповідають
оптичному діапазону.
5. Чому дорівнює швидкість розповсюдження світла у воді (показник
переломлення n = 1,33 )?
6. Які джерела світла вам відомі?
7. Що таке люмінесценція? Які її види ви знаєте?
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