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PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE, INTERAKCJA ŚWIATŁA  

Z MATERI Ą  

  

Rys historyczny  

 Teoria zjawisk świetlnych przechodziła w historii kilka ważnych etapów. Pierwszy 

etap stanowiła teoria korpuskularna światła zaproponowana przez Newtona w drugiej połowie 

XVII wieku. Według tej teorii światło to ruch bardzo drobnych cząstek wyrzucanych przez 

ciała świecące poruszających się w środowisku jednorodnym  po liniach prostych  (promienie 

światła). Do upadku teorii korpuskularnej przyczyniło się głównie odkrycie zjawisk uginania 

(dyfrakcji) i interferencji światła. Miejsce teorii korpuskularnej zajęła teoria falowa (Young, 

Fresnel, Maxwell). Według teorii Maxwella światło polega na rozchodzeniu się energii w 

postaci zaburzeń pola elektromagnetycznego. Zaburzenia te powstają dokoła źródła światła i 

rozchodzą się w przestrzeni w postaci fal poprzecznych.  

 

Ryc. 1    Światło zwykłe ,  laserowe i spolaryzowane 

 

Odkrycie w wieku XIX i XX nowych zjawisk fizycznych takich jak np zjawisko 

fotoelektryczne czy zjawisko Comptona spowodowało powstanie teorii kwantowej światła, 

zapoczątkowanej w roku 1900 przez Maxa Planca, a rozbudowanej później przez A. Einsteina 

i innych. Według tej teorii światło rozchodzi się nie w sposób ciągły, ale w postaci paczek 

(porcji) energii - kwantów (fotonów). Wiązka promieniowania o częstości  ν (ni) stanowi 

więc strumień fotonów, z których każdy ma energię. Energia kwantu równa się  h × ν  (ni), 

gdzie h to stała Plancka = 6,62× 10−34 J × s, a ν to częstość  promieniowania. Tak więc foton 
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promieniowania o wysokiej częstości  (i niskiej λ ) ma większą energię niż foton 

promieniowania o częstości niskiej (i  dużej λ ).  Im większe jest natężenie promieniowania, 

tym większa jest liczba fotonów. W próżni fotony poruszają się z  prędkością światła. 

Częstość promieniowania decyduje o barwie światła, gdyż różne receptory wzrokowe oka 

reagują na fotony o różnej energii. Związek między częstością promieniowania a jego barwą 

pokazano w Tabeli 1 ,  w której  podano także wartości  energii fotonów.    

 

Tabela 1.  Promieniowanie elektromagnetyczne 

Promieniowanie Częstość 

 

(× 1014 Hz) 

 

Długość fali 

 

(nm) 

Energia fotonu 

 

(× 10-19 J) 

Promienie Roentgena 

i promienie γ  

 

Nadfiolet 

 

Fioletowe 

 

Niebieskie 

 

Zielone 

 

żółte 

 

Pomarańczowe 

 

Czerwone 

 

Podczerwień 

 

Mikrofale i fale radiowe 

103 i powyżej 

 

 

     10 

 

     7,1 

 

     6,4 

 

     5,7 

 

     5,2 

 

     4,8 

 

     4,3 

 

     3,0 

 

3 x 1011 Hz i poniżej 

   3 i poniżej 

 

 

    300 

 

    420 

 

    470 

 

    530 

 

    580 

 

    620 

 

    700 

 

    1000 

 

3 x 106 i powyżej 

660 i powyżej 

 

     

    6,6 

 

    4,7 

 

    4,2 

 

    3,7 

 

    3,4 

 

    3,2 

 

    2,8 

 

     1,9 

 

2,0 x 1022 J i poniżej 

 

Współczesna teoria światła przyjmuje współistnienie w energii promienistej cech 

kwantowych i falowych. Istnieją zagadnienia, które dobrze opisuje teoria falowa (np 

rozchodzenie się fal świetlnych w przestrzeni, interferencja i dyfrakcja światła itp.). Poza tym 

istnieją też takie zagadnienia, których teoria falowa wyjaśni nie może (np emisja i absorpcja 

światła, zjawisko fotoelektryczne, zjawisko Comptona), a które wyjaśniła dopiero teoria 
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kwantów. Są również takie zagadnienia, dla których rozwiązania nie jest konieczne 

uwzględnienie struktury światła - wystarczy zastosować tu proste prawa optyki 

geometrycznej opisującej zjawiska odbicia, załamania i rozczepienia promieni świetlnych w 

sposób przybliżony z pominięciem zjawisk dyfrakcji i interferencji. Badania ostatnich 200 lat 

wykazały, że to co nazywamy światłem jest tylko niewielkim fragmentem (λ = 400 do 700 

nm) widma promieniowania, które określamy jako promieniowanie elektromagnetyczne 

 (λ = 10-2 do 1014 nm)    

 

I. Promieniowanie elektromagnetyczne. 

 

1. Definicja 

Promieniowanie elektromagnetyczne jest podobnym do fali, oscylującym polem 

elektrycznym (E) i magnetycznym (H), rozchodzącym się w przestrzeni ze stałą prędkością c 

(c - prędkość światła)  ( Patrz Ryc. 2).  

 

 
Ryc. 2   Fala świetlna 

 

Fale elektromagnetyczne są falami poprzecznymi, tzn. w każdym punkcie pola wektor 

natężenia pola elektrycznego E i wektor indukcji magnetycznej H są prostopadłe do kierunku 

rozchodzenia się fali  (propagacji) i do siebie (Ryc. 2). Pola elektryczne i magnetyczne 

zmieniają się sinusoidalnie w sposób określony przez długość fali λ i częstość ν oraz 

związane są ze sobą zależnością λ × ν = c. Wszystkie typy promieniowania 

elektromagnetycznego mają tę samą naturę, podlegają tym samym prawom rozchodzenia się i 

wykazują tę samą prędkość w próżni c, która wynosi 3 × 108 m / s. (dokł. 2.99793 × 108 m/s). 
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 Fala promieniowania przedstawiona na Ryc. 2 jest spolaryzowana liniowo.  Pole 

elektryczne takiej fali oscyluje w jednej płaszczyźnie o dowolnej orientacji względem 

kierunku rozchodzenia się fali (będąc prostopadłe do tego kierunku). Innym rodzajem 

polaryzacji jest polaryzacja kołowa  polegająca na rotacji pola elektrycznego wokół kierunku 

rozchodzenia się fali, przy czym rotacja może zachodzić zgodnie z ruchem wskazówek  

zegara lub przeciwnie do niego. 

 Spektrum promieniowania elektromagnetycznego obejmuje zakres od promieni 

kosmicznych albo inaczej promieni γ aż do NMR (Ryc. 9). Promieniowanie 

elektromagnetyczne definiujemy przez podanie wartości długości jego fali (λ ) albo jego 

częstości  (ν ) lub liczby falowej ( ¬ ). Liczba falowa   określa liczbę długości fal  mieszczącą 

się w 1 cm stąd jej jednostką jest cm-1. ¬  jest wielkością bardzo wygodną w rozważaniach 

teoretycznych, gdyż wielkość energii kwantu promieniowania jest wprost proporcjonalna do 

jego liczby falowej. Jest to wynikiem następujących zależności:  

 

E  =   h  ΗΗΗΗ  ΛΛΛΛ c =   λλλλ ΛΛΛΛ       c/8888  =  ΛΛΛΛ               1/8  =  ¬¬¬¬ 
 

E = h  ΗΗΗΗ  ΛΛΛΛ  =   h  ΗΗΗΗ  c/8888  =    h  ΗΗΗΗ  c  ΗΗΗΗ  ¬¬¬¬ 
 

gdzie   h -stała Plancka 

 

Na ryc. 2. pokazano spektrum promieniowania elektromagnetycznego. Jednostką długości fal 

stosowanych w podczerwieni jest µm (µm = 10-6 m = 10-4 cm), a w świetle widzialnym i w 

podczerwieni nanometr  (1 nm  =  10-9 m   =  10-7 cm). 

Światło to promieniowanie elektromagnetyczne na które reaguje oko ludzkie (światło 

widzialne) tzn. promieniowanie o λ od około 400 nm do 700 nm. W optyce przez światło 

rozumie się światło widzialne  +  promieniowanie podczerwone i nadfiolet. Światło w tym 

znaczeniu nazywamy też promieniowaniem optycznym.  Promieniowanie o krótkich falach 

(promienie X -promienie kosmiczne) charakteryzuje się wysoką częstością i wysoką energią 

(E). Z kolei promieniowanie o  falach długich  (magnetyczny rezonans jądrowy, NMR)  ma 

niskie wartości częstości  i  energii.  Zwraca uwagę tendencja do wzrostu szerokości pików 

widma absorpcji w miarę wzrostu częstości (i wartości energii). 

 Światło z którym się stykamy na co dzień składa się z wielkiej liczby fal z których 

każda znajduje się w innej fazie (Ryc.3). Takie światło nazywamy inkoherentnym 

(niespójnym). Światło laserowe jest tu wyjątkiem, gdyż jego strumień jest koherentny, tzn. 

wszystkie fale tworzące strumień znajdują się w tej samej fazie (Ryc.3).   

Jeżeli strumień światła składa się  tylko z takich fal, których wektory elektryczne leżą w tej 

samej płaszczyźnie to mówimy wtedy, że światło jest spolaryzowane (Ryc. 1).      
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Ryc. 3.  Światło zwykłe i laserowe 

 

2. Światło laserowe  

 

Słowo laser jest akronimem angielskiej nazwy light (L) amplification (A) by 

stimulated (S) emission (E) of radiation (R) (wzmocnienie światła przez wymuszoną emisję 

promieniowania). Jak wskazuje nazwa, proces ten polega na emisji wymuszonej, zjawisku 

odmiennym od emisji samorzutnej, z którą mamy od czynienia w przypadku fluorescencji i 

fosforescencji. W emisji wymuszonej stan wzbudzony emituje promieniowanie pod wpływem 

fotonów o tej samej częstości i im większa jest gęstość fotonów, tym większe jest 

prawdopodobieństwo emisji. Chcąc przedstawić ten proces obrazowo, wyobraźmy sobie, że 

oscylacje pola elektromagnetycznego periodycznie zaburzają cząsteczkę wzbudzoną, z 

częstością odpowiadającą jej częstości przejścia, i w ten sposób skłaniają ją do emisji fotonu 

o tej samej częstości. Zasadniczą cechą akcji laserowej jest wynikające stąd silne 

wzmocnienie, czyli zwiększenie intensywności: im więcej jest fotonów o odpowiedniej 

częstości, tym więcej wzbudzonych cząsteczek będzie zmuszanych do emisji fotonu i w ten 

sposób ośrodek, w którym zachodzi akcja laserowa, wypełnia się fotonami. Jednym z 

warunków akcji laserowej jest istnienie stanu wzbudzonego o dostatecznie długim czasie 

życia, by mógł on uczestniczyć w wymuszonej emisji. Dalszym wymaganiem jest, aby 

obsadzenie wyższego stanu energetycznego było większe niż stanu niższego, do którego 

prowadzi przejście, gdyż w przeciwnym razie absorpcja przeważałaby nad emisją. Ponieważ 

w stanie równowagi termicznej obsadzanie stanów o niższej energii jest większe, konieczne 

jest wytworzenie inwersji obsadzeń, sytuacji w której więcej cząsteczek znajduje się w stanie 

wyższym, niż ich jest w stanie niższym. Jeden ze sposobów realizacji inwersji obsadzeń 

został pokazany na ryc. 4. 
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Ryc. 4  Akcja laserowa 

 

Inwersję osiąga się nie wprost, lecz przez stan pośredni I. Cząsteczka zostaje 

wzbudzona do stanu I, w którym oddaje bezpromieniście część swej energii (przekazując ją 

oscylacjom otoczenia) i przechodzi do niższego stanu B; przejściem laserowym jest przejście 

od stanu B do stanu o niższej energii, A. Laser pracujący według tego mechanizmu nazywa 

się laserem czteropoziomowym gdyż w jego pracy uczestniczą w sumie cztery poziomy 

energetyczne. Przejście od X do I, wywołane impulsem światła o dużym natężeniu, nosi 

nazwę pompowania optycznego. Impulsu pompującego może dostarczać wyładowanie 

elektryczne w ksenonie lub może nim być promieniowanie innego lasera.  

Promieniowanie laserowe ma szereg właściwości korzystnych z punktu widzenia zastosowań 

w chemii.  Po pierwsze, jest wysoce monochromatyczne, co pozwala na dokonywanie bardzo 

precyzyjnych obserwacji spektroskopowych. Dalej, może być emitowane w postaci bardzo 

krótkotrwałych impulsów trwających zaledwie 1 fs, tj. 10-15 s dzięki czemu można 

obserwować bardzo szybkie procesy, jak np. przeniesienie poszczególnych atomów podczas 

reakcji chemicznej. Wreszcie, promieniowanie lasera może mieć bardzo duże natężenie - ta 

cecha jest szczególnie ważna w spektroskopii ramanowskiej, gdzie natężenie promieniowania 

rozproszonego jest bardzo małe. 

 

3. Zjawisko fotoelektryczne 

 

Zewnętrzny efekt fotoelektryczny polega na emitowaniu elektronów przez powierzchnię 

metalu pod wpływem światła (Ryc. 5). Światło w efekcie fotoelektrycznym oddziaływuje z 

elektronami jak pojedyncze cząstki czyli fotony o energii h × ν. Aby elektron mógł być 

wyrwany z metalu, trzeba wykonać pewną pracę, której wielkość zależy od rodzaju metalu. 
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Fotony o energii mniejszej aniżeli wartość tej pracy nie dadzą więc efektu fotoelektrycznego. 

Fotony o energii większej wyrwą elektron z metalu i oddadzą mu swoją energię. Jeśli praca 

wyjścia elektronu z metalu wynosi W, a energia fotonu h  × v, energia kinetyczna elektronu 

wyniesie: 

 W- νh   
2

mν 2

=  

Im większe są fotony, tzn. im większa częstość albo liczba falowa, tym mniej fotonów 

zawiera dana globalna energia światła. 

 

 
Ryc. 5. Fotokomórka 

Padające na katodę światło wybija elektrony, które przechodzą do anody (strzałka). Powoduje 

to przepływ prądu w obwodzie co rejestruje galwanometr.  

 

4.  Zjawisko (efekt) Comptona. 

 

Compton badał rozproszenie promieni Roentgena na parafinie i zauważył, że promieniowanie 

rozproszone ma większe λ  niż pierwotne. W świetle teorii falowej zjawisko to jest 

niezrozumiałe, gdyż promieniowanie pierwotne powinno wymuszać jedynie drgania o 

częstości, jaką samo posiada, a więc wzbudzone do drgań elektrony powinny być też źródłem 

wtórnego promieniowania o tej samej    (fluorescencja rezonansowa). Compton zauważył, że 

gdy foton zderzy się ze swobodnym elektronem, pojawia się w następstwie zderzenia w 

miejsce dawnego inny mniejszy foton (Ryc. 6). Równocześnie  obserwuje się zmianę ruchu 

elektronu. Zgodnie z zasadą zachowania energii suma energii elektronu przed zderzeniem E i 

energii pierwotnego fotonu h × ν jest przy tym równa sumie energii elektronu po zderzeniu E' 

i nowego fotonu hv': 

Ee  +  h    =  Ee'  +  hνννν ' 
 

Ale w efekcie Compton obserwuje jeszcze coś więcej. Zmiana fotonu i zmiana energii 

elektronu są ściśle związane z kątem, pod jakim rozbiegają się foton wtórny (rozproszony) i 
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elektron przy czym związek ten jest zgodny z prawem zachowania pędu przy zderzeniu 

dwóch cząsteczek obdarzonych masą i prędkością.  Foton ma nie tylko energię, ale i pęd, a 

zatem masę. Fakt ten w żaden sposób nie mieści się w ramach fizyki klasycznej, mieści się 

natomiast doskonale w ramach pojęć kwantowych. Zgodnie z wynikającą z teorii względności 

relacją Einsteina każdej energii E odpowiada masa m określona równaniem E = mc2, a zatem 

foton o energii  E  =  h  ×   ν  ma masę  

2c

E
  m=  

 

 
Ryc. 6    Efekt Comptona 

 

Jeśli w równaniu na masę zamiast E wstawimy   h  ×   ν   to wartość masy fotonu wyniesie 

2f c

νh 
  m =   

pęd   p    =  m  ×   ν 

To pęd fotonu   wynosi     
c

hν
 

Gdy oznaczamy pęd elektronu przed zderzeniem przez pe a po zderzeniu przez pe' wówczas 

zasada zachowania pędu wyrazi się zależnością: 

    pe + pf   =  pe' + pf' 

Przy  zderzeniu fotonu ze spoczywającym początkowo elektronem spełniona jest zarówno 

zasada zachowania energii jak i pędu 

]
c

'h 
 [  'p  ]

c

h
 [  

e

νν +=+
e

p  
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Proszę zauważyć, że o ile efekt fotoelektryczny i efekt Comptona możemy wyjaśnić tylko na 

podstawie teorii korpuskularnej, traktując promieniowanie elektromagnetyczne jako strumień 

fotonów o określonej energii i pędzie, to jednocześnie interpretacja takich zjawisk jak 

interferencja, dyfrakcja czy polaryzacja promieniowania wymagają oparcia się na teorii 

falowej. W zależności od rodzaju badanego zjawiska promieniowanie przejawia charakter 

falowy albo korpuskularny i w tym sensie mówimy o dualistycznej (dwoistej) naturze 

promieniowania. Foton porusza się z prędkością światła i ma masę spoczynkową równą zero. 

Wzór na energię fotonu E = h ×  ν   i wzór na pęd fotonu wiążą cechy falowe promieniowania 

(częstość drgań v) z korpuskularnymi 

      
c

hν
  p

f
=  

 

II.  INTERAKCJA ŚWIATŁA Z MATERI Ą 

 

 Jak wiemy z obserwacji promień światła jest absorbowany przez jedne materiały, a 

przez inne nie. Te drugie są przezroczyste dla danego rodzaju światła. Aby promień 

promieniowania elektromagnetycznego uległ absorpcji przez drobinę muszą być spełnione 

dwa warunki. Po pierwsze promień musi mieć częstość identyczną z częstością rotacji i 

oscylacji danej cząsteczki. Po drugie cząsteczka musi być permanentnym dipolem albo 

ewentualnie dipolem indukowanym tzn. cząsteczka posiada na jednym końcu cząstkowy 

ładunek ujemny, a na drugim ładunek dodatni. 

Dopiero po spełnieniu tych dwu warunków absorbowane promieniowanie wykonuje pracę na 

cząsteczce. Energia naświetlanej promieniowanej cząsteczki wzrasta. Możemy to porównać z 

dwoma drgającymi kamertonami. Jeśli mają zgodne częstości energia może być 

przekazywana od jednego do drugiego co słychać. Jeśli częstości są różne nie. Podobnie jest z 

falą elektromagnetyczną. 

Jeśli ma ona identyczne częstości jak te występujące w danej cząsteczce, promieniowanie 

ulega absorpcji, jeśli nie, materia zbudowana z takich cząsteczek jest dla danej fali 

przepuszczalna (przezroczysta). 

Warunki takie (zdolność do absorpcji) spełniają cząsteczki wielu związków aromatycznych 

oraz  niearomatycznych, które posiadają  tzw. sprzężone wiązania podwójne (tzn. co drugie 

wiązanie jest wiązaniem podwójnym). Dobrze to ilustruje porównanie zdolności do absorpcji 

i fluorescencji cykloheksanu, benzenu i witaminy A (Ryc. 7). Cykloheksan nie posiada 

wiązań podwójnych więc nie absorbuje światła i nie fluoryzuje. Z kolei benzen fluoryzuje 

słabo, a witamina A mimo, że nie jest związkiem aromatycznym - fluoryzuje mocno. Dzieje 

się tak dlatego gdyż w benzenie i witaminie. A występują wiązania  Π (pi). Elektrony w 

wiązaniu Π (pi)  są stosunkowo luźno (słabiej  niż w wiązaniu δ ) związane z atomem węgla. 

W pierścieniu aromatycznym  swoboda tych elektronów jest relatywnie bardzo duża,  do tego 
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stopnia, że mówimy o wiązaniu zdelokalizowanym. Takie swobodne elektrony łatwo ulegają 

tzw. przejściom energetycznym  (przejścia elektronowe) pod wpływem fotonów światła. 

Przejście elektronowe związane jest ze wzrostem energii elektronu i powstawaniem stanu 

wzbudzonego. Elektron może powrócić do swojego stanu spoczynkowego (kolejne przejście 

elektronowe tego samego elektronu)  po wyemitowaniu uprzednio zaabsorbowanej energii 

(np. w postaci fluorescencji). Przejście elektronowe nie oznacza oderwania elektronu. Należy 

je rozumieć jako podniesienie elektronu na wyższy poziom energetyczny po zaabsorbowaniu 

odpowiedniej wielkości kwantu. Proces odwrotny tzn. powrót elektronu do podstawowego 

poziomu energetycznego po wszelkiego rodzaju przejściach (np. fluorescencja czy  

fosforescencja)  nazywamy dezaktywacją.    

  Ryc. 7 

 

 Istnieje związek między stopniem swobody elektronu wiązania Π, a fluorescencją. 

Dobrze to ilustruje podstawienie  do pierścienia aromatycznego grupy - NH2 (anilina) lub - 

NO2 (nitrobenzen) (Ryc. 8). Obecność grupy aminowej w cząsteczce aniliny powoduje wzrost 

swobody elektronów  Π w pierścieniu aromatycznym. Anilina fluoryzuje silniej niż benzen.  

Z kolei obecność grupy NO2 w nitrobenzenie stabilizuje (mniej swobody) elektrony przez co 

cząsteczka benzenu staje się nie fluoryzująca. 

 
Ryc.8 
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 Do zrozumienia przejść energetycznych elektronu, które występują w czasie absorpcji 

promieniowania konieczne jest wprowadzanie pojęcia stanu singletowego i stanu 

tripletowego. Stan singletowy to taki, w którym wszystkie pary elektronowe w cząsteczce 

mają sparowane (↑↓), przeciwne spiny. To jest podstawowy stan energetyczny wszystkich 

cząsteczek. W tym stanie cząsteczka ma najniższą energię. Z kolei stan trypletowy występuje 

wtedy gdy w cząsteczce występuje jedna para elektronów, które mają identyczne (↑↑) spiny.  

 Zaabsorbowana przez ciała energia jest następnie najczęściej przekształcana na 

energię cieplną. Bywa jednak i tak, że zaabsorbowana energia świetlna jest uwalniana w 

postaci światła i wtedy występuje zjawisko fluorescencji. Taką emisję światła nazywa się 

ogólnie  luminescencją. W zakresie promieniowania UV i widzialnego wartość 1 einsteina 

promieniowania wynosi około 150 - 850 kJ/mol (36-200 kcal/mol). Te wartości energii są 

podobne do energii wiązań wewnątrz cząsteczkowych i są wystarczające do wywołania 

przejść elektronowych elektronów walencyjnych. Aby elektron walencyjny przenieść ze stanu 

podstawowego (singlet S0) do stanu wzbudzonego S0* potrzeba około 10-100 kcal/mol.  

1 einstein =  NA ×  h  ×  ν    (jeden mol kwantów), gdzie NA  - liczba Avogadro. 

 

Tam gdzie używamy światła laserowego jako źródła energii promienistej stosujemy jednostkę 

Joul na metr kwadratowy (J/m2). Dotyczy to zwłaszcza dozowania energii w operacjach 

chirurgicznych.   

 Jeśli cząsteczkę naświetlimy promieniami X  lub γ , gdzie 1 einstein ma wartości 

wyższe od 200 kcal wtedy ilość zaabsorbowanej energii może być wystarczająca nie tylko do 

podniesienia elektronu na wyższy poziom energetyczny (wzbudzenie elektronu) ale nawet 

może doprowadzić do oderwania elektronu czego konsekwencją jest powstanie jonu 

(jonizacja). Z kolei jeśli cząsteczkę naświetlamy promieniami mikrofalowymi których energia 

jednego  einsteina wynosi poniżej 20 kcal wtedy zaabsorbowaną ilość energii wystarczy 

zaledwie do zmiany energii rotacyjnej (przejścia rotacyjne) i/lub oscylacji (przejście 

oscylacyjne) (Tabela 2, Ryc. 9). 

 Pochłonięcie kwantów energii promienistej przez atomy wywołuje nieco inne skutki, 

aniżeli pochłonięcie kwantów energii przez cząsteczki związków. Skutkiem absorpcji 

promieniowania przez atom jest bowiem jedynie przesunięcie elektronu (lub elektronów) na 

wyższe poziomy energetyczne. W przypadku cząsteczek pochłanianie kwantu 

promieniowania powoduje nie tylko zmiany energii elektronowej [Eel] związanej z przejściem 

elektronów na wyższe poziomy energetyczne, ale także zmiany energii oscylacyjnej (Eosc) 

związanej ze zmianą amplitudy drgań (oscylacji) atomów w cząsteczce i energii rotacyjnej 

(Erot) związanej ze zmianą prędkości obrotu (rotacji) cząsteczki wokół odpowiednich osi. 

Pomijając zatem zmiany energii kinetycznej, będącej wynikiem zmiany prędkości ruchu 

postępowego (translacji) możemy przyjąć, że całkowita energia pojedynczej cząsteczki jest 

sumą trzech wymienionych wyżej rodzajów energii: E = Erot + Eosc + Eel    
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Ryc. 9 Relacje między długością fali , mechanizmem absorbowania energii i rodzajem widma absorpcji 

Tabela 2 

λ 100 nm 200 nm 400-800 nm 50 µm 30 cm 

¬  

(cm-1) 
105 5 × 104 

2,5 × 104 

do 1,25 × 104 
200 cm 3,3 × 10-2 

obszar widma daleki nadfiolet bliski nadfiolet 
światło 

widzialne 
podczerwień mikrofale 

rodzaj 

wzbudzenia 

przejścia elektronowo- 

-oscylacyjno-rotacyjne 

przejścia 

oscylacyjno- 

-rotacyjne 

przejścia 

rotacyjne 

W stanie wzbudzonym każdy z tych trzech rodzajów energii może przyjąć większe wartości, 

przez co energia cząsteczki staje się większa. Oznaczając te trzy rodzaje energii w stanie 

wzbudzonym przez E’rot, E’osc  i  E’el będziemy mieli:  

E’  =  E’rot  + E’osc  +  E’el  

Przejście cząsteczki z poziomu energetycznego E na poziom energetyczny E' odbywa się 

kosztem pochłonięcia kwantu światła o takiej częstości, aby jego energia była równa 

wyrażeniu 

h  =  (E'rot - Erot)  +  (E'osc - Eosc)   +  (E'el  -  Eel) 
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Ryc. 10  Diagram Jabłońskiego 

 

Dla cząsteczki dwuatomowej proces ten przebiega jak pokazano na ryc. 10. Po lewej stronie 

symbolami  E'el i E'el zaznaczono dwa różniące się wartością energii poziomy elektronowe. Po 

lewej stronie liczby 0 - 3 oznaczają istniejące w obrębie poziomów elektronowych 

podpoziomy oscylacyjne. Wreszcie liczby po prawej stronie oznaczają podpoziomy rotacyjne.  

Ze schematu widać, że różnice energii pomiędzy poziomami rotacyjnymi (0→7) są 

najmniejsze przez co do  ich wzbudzenia wystarczy energia kwantów promieniowania 

mikrofalowego o długości fali 30 cm, i większej (na ryc 9 i w tabeli 2 “przejścia rotacyjne”). 

Odstępy energetyczne pomiędzy poszczególnymi poziomami oscylacyjnymi są znacznie 

większe, a dla ich wzbudzenia wymagany jest dużo większy nakład energii (większe kwanty, 

promieniowanie o długości fali 50 mikrometrów (podczerwień)  i krótszej  (Na ryc 10 i w 

tabeli 2 przejścia  oscylacyjno rotacyjne).  Przejściom oscylacyjnym  towarzyszą przejścia 

rotacyjne wymagające pochłonięcia mniejszych energii. Każde z tych przejść zaznacza się 

odpowiednią linią widmową, wąską w przypadku przejść rotacyjnych i szeroką w przypadku 

przejść elektronowo oscylacyjno rotacyjnych (patrz także rycina 9). Na skutek zlewania się 

tych linii powstają zwykle charakterystyczne pasma absorpcji. Do wywołania przejść 

oscylacyjno rotacyjnych konieczne jest promieniowanie odpowiadające energii 

podczerwonego zakresu widma elektromagnetycznego. Największych energii wymagają 

przejścia pomiędzy poziomami elektronowymi. Dlatego też przejściom elektronowym zawsze 

towarzyszą przejścia oscylacyjne i rotacyjne. Na rycinie tego typu przejścia oznaczono jako 
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elektronowo - oscylacyjno rotacyjne. Aby wywołać tego typu przejścia konieczne jest 

pochłonięcie kwantów promieniowania z zakresu światła nadfioletowego i/lub widzialnego.  

 

 

III.  FOTOCHEMIA 

 

 Przedmiotem badań fotochemicznych są reakcje zachodzące pod wpływem 

promieniowania elektromagnetycznego powodującego elektronowe wzbudzenie cząsteczek 

albo atomów. Fotochemię określa się czasami jako chemię elektronowo wzbudzonych 

cząsteczek. 

Wzbudzone cząsteczki mają inne własności fizykochemiczne, niż cząsteczki w stanie 

podstawowym. Wzbudzone promieniowaniem cząsteczki uczestniczą w reakcjach 

fotochemicznych. Pewne ilości wzbudzonych cząsteczek powstają także w trakcie działania 

na materię promieniowań wysokoenergetycznych takich jak promienie Roentgena, promienie, 

a także strumienie elektronów, protonów cząstek α  wysyłanych przez substancje 

promieniotwórcze.  

Promieniowania  takie powodują przede wszystkim jonizację cząsteczek i atomów. 

Przemianami, jakie zachodzą w substancjach pod działaniem promieniowania jonizującego 

zajmuje się chemia radiacyjna. 

 Reakcje fotochemiczne, jakim ulegają określone substraty, są często zupełnie inne niż 

"normalne" termiczne reakcje zachodzące w takim samym środowisku. Elektronowe 

wzbudzenie substratu umożliwia reakcje, które by nie zachodziły, gdyby reagujące cząsteczki 

pozostawały w podstawowym stanie elektronowym. Dobrym przykładem jest zachodząca w 

roślinach sumaryczna reakcja fotosyntezy węglowodanów z CO2 i H2O. Ten proces jest 

możliwy dlatego, że wzbudzone elektronowo cząsteczki mają duży zasób energii, który w 

przypadku aktywacji termicznej mogłyby osiągnąć dopiero w bardzo wysokiej temperaturze. 

Jednakże w odróżnieniu od aktywacji termicznej, wzbudzone promieniowaniem cząsteczki 

nie pozostają w równowadze termicznej z otoczeniem - a ich energia przewyższa wielokrotnie 

energię wynikającą z temperatury układu. Aktywacja zachodząca dzięki absorpcji energii 

promienistej jest selektywna zarówno w tym sensie, że energię uzyskują zwykle cząsteczki 

tylko jednej substancji układu reagującego jak i pod tym względem, iż promieniowanie o 

danej długości fali wzbudza określoną grupę i aktywuje określone wiązania we wzbudzonych 

cząsteczkach. 

 

1. Podstawowe pojęcia i prawa fotochemii 

 Ustalone przez Grotthosa i Drapera podstawowe prawo fotochemiczne głosi, że 

przemianę fotochemiczną w układzie reagującym może wywołać tylko promieniowanie 

zaabsorbowane przez ten układ. Z prawa tego wynika, że w badaniach fotochemicznych 
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zasadnicze znaczenie ma znajomość widm absorpcyjnych substancji znajdujących się w 

układzie reagującym, a także znajomość spektralnego rozkładu promieniowania, które dociera 

do reagentów. Promieniowanie wywołujące reakcję fotochemiczną może być absorbowane 

bezpośrednio przez reagujące cząsteczki albo też przez cząsteczki innej substancji zwanej 

sensybilizatorem, czyli uczulaczem, które przekazują energię wzbudzenia reagentom. 

 

Prawo równoważności fotochemicznej Einsteina - Starka. 

 Eistein i Stark sformułowali drugie podstawowe w fotochemii prawo. Stwierdza ono, 

że absorpcja jednego fotonu powoduje zajście pierwotnego procesu fizycznego albo 

chemicznego w jednej tylko cząsteczce absorbującej substancji. W związku z tym prawem 

wydajność kwantową Φi  i-tego pierwotnego procesu fotochemicznego przedstawiamy jako: 

 

           liczba cząsteczek A ulegających i-temu procesowi pierwotnemu. 

Φ i  =  -------------------------------------------------------- 

  liczba fotonów zaabsorbowanych przez cząsteczki A 

 

Liczby w liczniku i mianowniku tego ilorazu są odniesione do tej samej objętości reagentów i 

tego samego czasu.  Na mocy prawa Einsteina - Starka   wartości   Φi  ≤  1, jednak z reguły Φi 

< 1, gdyż część wzbudzonych cząsteczek dezaktywuje się w pierwotnych procesach 

fotofizycznych (emisja promieniowania).  Z prawa równoważności wynika jednak, że jeśli 

uwzględnimy wszystkie pierwotne procesy fotochemiczne i fotofizyczne jakim ulegają 

wzbudzone cząsteczki A, to 

       ΣΦ i = 1 

 

Od wydajności kwantowej pierwotnego procesu fotochemicznego należy odróżnić wydajność 

kwantową ostatecznego produktu P reakcji fotochemicznej. 

 

  Liczba pozostałych cząsteczek produktu P 

 ΦP  =    ------------------------------------------------------------- 

          Liczba fotonów zaabsorbowanych przez substraty reakcji 

 

Znowu mierzonej w stałej objętości i w takim samym czasie. Wydajność kwantowa 

końcowych produktów jest zależna nie tylko od wydajności pierwotnych reakcji, ale także od 

wielu czynników warunkujących przebieg reakcji wtórnych, nie związanych już z  absorpcją 

promieniowania. Bardzo niskie wartości  Φp  wszystkich końcowych produktów świadczą, że 

w danych warunkach zachodzą efektywne procesy fotofizyczne, dezaktywujące elektronowo 

wzbudzone, zdolne do reakcji cząsteczki. Z kolei bardzo duże wartości  Φp (>> 1) wskazują 
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na łańcuchowy (lawinowy) mechanizm reakcji i znaczną długość tych łańcuchów. Tak np.: 

Φp dla  HCl w reakcji fotochemicznej syntezy tego związku z H2 i Cl2  w temp. 25° C = 106. 

 

2.  Pierwotne i wtórne etapy reakcji fotochemicznej 

 

 Absorpcja promieniowania wzbudzającego elektrony w cząsteczkach stanowi 

pierwsze stadium każdej przemiany fotochemicznej. Następnymi etapami są kolejno 

pierwotne i wtórne procesy.  Procesy pierwotne obejmują przemiany, w których uczestniczą 

cząsteczki znajdujące się we wzbudzonych stanach elektronowych. Rozróżniamy pierwotne 

procesy fotofizyczne i fotochemiczne.  Do pierwotnych procesów fotofizycznych zaliczamy 

takie, w wyniku których zmienia się tylko stan energetyczny wzbudzonej cząsteczki. W 

procesach tych cząsteczka traci energię wzbudzenia emitując promieniowanie, albo też traci 

ją w sposób bezpromienisty. Bezpromienista utrata energii elektronowej zachodzi dzięki 

procesom wewnątrzcząsteczkowym albo przez bezpromieniste przekazanie tej energii innym 

cząsteczkom. Np: przejście cząsteczki ze stanu singlet wzbudzony (S1
*
 ) na wysoki poziom 

oscylacyjny stanu podstawowego (So) jest równoznaczne z zamianą energii jej wzbudzenia 

elektronowego na energię oscylacji w stanie niewzbudzonym. Energia ta zostaje następnie 

odprowadzona przez zderzenia z innymi cząsteczkami w szybkim (10-13 s)  procesie relaksacji 

oscylacyjnej, a więc ostatecznie zamieniona na energię kinetyczną cząsteczek →   ciepło. 

Następuje to najłatwiej w fazach skondensowanych i jest często jedynym wynikiem absorpcji 

światła przez niefluoryzujące i fotochemicznie trwałe cząsteczki w roztworach. 

 

 

 
Ryc. 11   Pierwotne procesy fotochemiczne 
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 Pierwotnym procesom fotochemicznym może ulegać sama tylko wzbudzona 

cząsteczka, bądź mogą to być reakcje pomiędzy cząsteczkami wzbudzonymi i 

niewzbudzonymi (Ryc. 11). 

W wyniku pierwotnych  procesów fotochemicznych powstają często nietrwałe produkty 

przejściowe (atomy, rodniki, niestabilne cząsteczki). Ulegają one wtórnym, termicznym 

reakcjom prowadzącym do trwałych produktów. 

  

 

3. Promienista i bezpromienista dezaktywacja wzbudzonych cząsteczek. 

 

Mechanizm i wydajność pierwotnych reakcji fotochemicznych zależy między innymi od 

szybkości z jaką zachodzą rozmaite procesy fizyczne, powodujące dezaktywację 

wzbudzonych stanów energetycznych osiągniętych dzięki absorpcji promieniowania. 

Dezaktywacja może bardzo szybko (10-13 - 10-11s) przeprowadzić cząsteczkę w podstawowy 

stan elektronowy, uniemożliwiając w ogóle zajście reakcji fotochemicznej. Dezaktywacja 

może jednak przeprowadzić cząsteczkę tylko w stan wzbudzony o niższej energii, w którym 

to stanie własności cząsteczki są inne niż w pierwotnie osiągniętym stanie wzbudzenia przez 

co reaguje ona w odmienny sposób. Byłyby to więc jakby stany wzbudzone i mniej 

wzbudzone. 

  
Ryc. 12. Dezaktywacja promienista i bezpromienista – schematyczne przedstawienie zjawisk 

luminescencyjnych za pomocą diagramu Jabłońskiego. 

 



 

 

 

18 

Na rycinie 12 pokazano schematycznie rozmaite przejścia pomiędzy stanami energetycznymi 

cząsteczki o podstawowym stanie singletowym (So), gdzie strzałki proste (białe) →  ilustrują 

elektronowe przejścia promieniste, podczas gdy strzałki faliste ″ - elektronowe przejścia 

bezpromieniste (konwersja wewnętrzna). Faliste strzałki pionowe to relaksacja oscylacyjna- 

utrata nadmiaru energii oscylacyjnej w danym stanie elektronowym. W temperaturze 

pokojowej większość cząsteczek znajduje się na zerowym poziomie oscylacyjnym stanu 

podstawowego (S0). Wzbudzenie cząsteczki następujące podczas absorpcji kwantu 

promieniowania (zaznaczone grubą czarną strzałką) zachodzi właśnie z tego poziomu. 

Cząsteczka przechodzi na jeden z poziomów oscylacyjnych stanu wzbudzonego (S1 - S2), 

gdzie traci nadmiar energii oscylacyjnej (relaksacja) i przechodzi do stanu S0. Emisja 

promieniowania, która ma wtedy miejsce określana jest fluorescencją i wynika z przejścia z 

najniższego poziomu oscylacyjnego stanu wzbudzonego (najczęściej z S1) do stanu 

podstawowego. Przejścia bezpromieniste pomiędzy stanami elektronowymi o jednakowej 

krotności (np. S2 → S1, S1 → S0, czy T2 → T1) noszą nazwę konwersji wewnętrznej. 

Charakterystyczną cechą diagramu Jabłońskiego jest obecność metastabilnego poziomu 

trypletowego T1, który jest w cząsteczce obsadzany poprzez bezpromieniste przejście 

elektronu z poziomu S1. Takie bezpromieniste przejście pomiędzy stanami o różnej krotności. 

(S1 → T1)  nazywane jest konwersją interkombinacyjną. Powrót cząsteczki do elektronowego 

stanu podstawowego (S0) następuje w procesie fosforescencji, w którym emitowany jest 

foton o energii mniejszej (czyli o większej długość fali) od fotonu emitowanego w procesie 

fluorescencji. Ponieważ fosforescencja zachodzi pomiędzy stanami o różnej multipletowości, 

jest ona procesem trwającym dłużej niż fluorescencja, i cząsteczki wykazujące fosforescencję 

jeszcze przez kilka mikrosekund a nawet minut od momentu zaprzestania wzbudzenia są w 

stanie emitować światło.  

 

4.  Promieniowanie cieplne 

 

Promieniowaniem cieplnym lub temperaturowym nazywamy ten rodzaj 

promieniowania, który wysyłają ciała na koszt swojej energii cieplnej np.: po ich ogrzaniu do 

wysokiej temperatury.  Natomiast nie zalicza się do promieniowania cieplnego tego rodzaju 

promieniowania, które jest wysyłane na koszt innych rodzajów energii np. energii 

promienistej, chemicznej czy elektrycznej. Taki rodzaj promieniowania nazywamy 

luminescencją. Podstawowymi wielkościami, które określają właściwości ciał w tej 

dziedzinie, są zdolność emisyjna i zdolność absorpcyjna. 

Badania nad modelami doświadczalnymi ciał doskonale czarnych doprowadziły Kirchoffa do 

sformułowania prawa, które głosi, że stosunek widmowej zdolności emisyjnej [W(λ,T)] do 

widmowej zdolności pochłaniania A( λ, T) dla każdej długości fali i w każdej temperaturze T 

jest jednakowy dla wszystkich ciał   
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T) λ, ( E  
T) λ, (A 

T) λ, (W =  

Prawo Kirchoffa można sformułować jeszcze w inny sposób. Mianowicie każde ciało może 

emitować tylko tyle energii promienistej, ile jej zaabsorbuje. 

Z prawa Kirchoffa wynika, ze ciało znajdujące się w stanie równowagi termodynamicznej 

tym silniej absorbuje, im silniej emituje. Np. rozgrzany kawałek węgla mający dużą 

widmową zdolność pochłaniania A(λ,T) w przedziale widzialnym promieniowania 

elektromagnetycznego silniej świeci niż szkło w tej samej temperaturze T o małej zdolności 

pochłaniania. 

Dla ciała doskonale czarnego widmowa zdolność pochłaniania (absorpcyjna) A(λ ,T) = 1, co 

oznacza, że ciało doskonale czarne całkowicie pochłania promieniowanie. 

 

5.  Fotoluminescencja 

 

 Fotoluminescencją nazywamy ogólnie promieniowanie emitowane przez atomy albo 

cząsteczki powracające do stanu podstawowego z elektronowego stanu wzbudzonego, w 

którym znalazły się dzięki absorpcji fotonów o odpowiedniej energii. Fotoluminescencja nie 

podlega prawu Kirchhoffa dla promieniowania temperaturowego, gdyż substancja 

luminezująca wysyła w pewnych przedziałach długości fal większą energię, niż ciało 

doskonale czarne o tej samej temperaturze. Jest to możliwe dzięki temu, że energia 

elektronowa wzbudzonych cząsteczek jest o wiele wyższa, niż wynikałoby to z temperatury 

układu. Po przerwaniu wzbudzenia samorzutna emisja trwa pewien czas, określony średnim 

czasem życia cząsteczek w stanie wzbudzonym, wynoszącym co najmniej około 10-10s, a 

więc znacznie dłuższym od okresu drgań fali świetlnej. Te ogólne cechy pozwalają odróżnić 

fotoluminescencję od innych rodzajów promieniowania materii. 

 Fotoluminescencję powstającą dzięki przejściom pomiędzy stanami elektronowymi o 

jednakowej krotności nazywamy fluorescencją (przejście S1 → So na diagramie Jabłońskiego, 

rys. 12). Fluorescencję wykazują jednoatomowe pary  niektórych metali np.: Hg, In, Tl, Na, 

gazy dwuatomowe (np cząsteczki tlenowców), gazy wieloatomowe (cząsteczki NH3, NO2 w 

roztworach i w stanie krystalicznym). Silnie fluoryzują związki aromatyczne. Liczne związki 

organiczne fluoryzują tylko w roztworach. Nie wykazują w ogóle fotoluminescencji związki 

organiczne mające w cząsteczkach tylko pojedyncze wiązania. Naturalny diament 

naświetlany światłem ultrafioletowym luminezuje na niebiesko, szklany diament naświetlany 

UV luminezuje  zielono. 

 Fosforescencją nazywamy fotoluminescencję polegającą na emisji promieniowania 

przez atomy albo cząsteczki w wyniku przejść elektronowych pomiędzy stanami o różnej 

krotności. Na przykład przejście typu : T1→ So.  Taka definicja fosforescencji weszła w 

życie po ustaleniu, że w najczęstszych przypadkach, kiedy elektronowy stan podstawowy 
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cząsteczki  jest stanem singletowym, fosforescencja zachodzi dzięki przejściu elektronowemu 

z najniższego stanu trypletowego do stanu podstawowego (T1 →  So). 

Oprócz fluorescencji i fosforescencji  mamy jeszcze kilka  innych rodzajów promieniowania, 

które obejmujemy ogólną nazwą luminecsencji i które nie podlegają prawu Kirchhoffa.. 

Należą tu elktroluminescencja wytwarzana przy wyładowaniach elektrycznych,  

triboluminescencja dająca się obserwować przy tarciu np.: przy rozcieraniu kawałków cukru, 

sacharyny czy kumaryny, a w niektórych przypadkach w procesie krystalizacji, 

chemiluminescencja towarzysząca niektórym procesom chemicznych i  bioluminescencja  

towarzysząca niektórym procesom biochemicznym. 

 

  
Ryc  13.  Reakcja katalizowana przez lucyferazę 

 

Szeroko wykorzystywanym w praktyce jest bioluminescencja wywołana przez reakcję 

lucyferyny z  ATP katalizowana przez enzym lucyferazę  (Ryc. 13). Reakcja taka  zachodzi w 

komórkach świecących owadów (kalifornijski Photinus Pyrolis, nasze świetliki -  robaczek 

świętojański).  Reakcję tą wykorzystuje się między innymi do oznacznia b. małych   

(pikomole) ilości ATP. W reakcji tej emitowane jest światło widzialne o długości około 560 

nm.  Ilość powstałego  w tej reakcji światła ( a tym samym ilość ATP)  można zmierzyć  przy 

pomocy luminometru.  

Na rycinie 14 pokazano przykłady substancji fluoryzujących często stosowanych w badaniach 

naukowych i w laboratoriach analitycznych. Zwraca uwagę fakt, że długość fali światła 

wzbudzającego (absorption) jest zawsze krótsza od λ  światła emitowanego (fluorescence). 

Widać też, że bez absorpcji światła nie ma emisji światła.   
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Rycina 14.  Powszechnie stosowane fluorofory  

 

IV.  POMIAR ILO ŚCI ŚWIATŁA (PROMIENIOWANIA) ABSORBOWANEGO  

PRZEZ  MATERI Ę 

 

 Pomiar ilości światła absorbowanego przez materię nazywamy absorpcjometrią. 

Pomiary absorpcji są szeroko stosowane do ilościowego oznaczania wielu związków 

chemicznych. Przyrządy do mierzenia absorpcji (kolorymetry, spektrofotometry) są 

urządzeniami elektronicznymi przystosowanymi do pomiaru ilości substancji absorbujących 

światło, a ich zasada działania oparta jest na prawie Lamberta - Beer’a. W swej najprostszej 

postaci prawo to można wyrazić: 

A = log (I0 / I ) = ε  × c × L 

gdzie     A - absorbancja  

I0 - natężenie (intensywność) światła padającego (pochłanianego) na próbkę  

I - natężenie światła, które poszło przez próbkę 

ε - molowy współczynnik absorpcji (stała) 

C - stężenie badanej substancji ( w molach / dm3 )  

L - grubość (kuwety) warstwy roztworu przez który pochodzi światło 

 



 

 

 

22 

Zatem absorbancja jest różnicą  logarytmów  natężenia światła padającego na próbkę (log Io) 

i logarytmu  natężenia światła wychodzącego z próbki (log I).   

Absorpcjometria jest zatem pośrednim sposobem pomiaru ilości absorbowanego światła. 

Budowę absorpcjometru (tu spektrofotometru) pokazano na Ryc 15.  Fotometr tym się różni 

od spektrofotometru, że zamiast monochromatora (urządzenie optyczne umożliwiające 

rozczepienia światła białego na poszczególne  pasma) posiada filtry przepuszczające  światło 

o określonej długości. Zatem przy pomocy kolorymetru  możemy  mierzyć absorbancję  tylko 

przy takich wartościach λ dla jakich posiadamy  filtry. Z kolei przy pomocy spektrofotometru 

możemy mierzyć absorbancję przy dowolnej wartości   λ zwykle od 200 - 800 nm. Ponieważ 

koszt filtru jest kilkadziesiąt razy mniejszy niż koszt monochromatora,  kolorymetry są 

stosowane znacznie częściej  niż spektrofotometry. Stosowany na sali ćwiczeń spekol jest 

więc spektrofotometrem bo posiada siatkę dyfrakcyjną rozszczepiającą światło.  

                                                                                           

 

 
Ryc. 15    Schemat budowy spektrofotometru 

 

Jednak z uwagi na materiał z którego wykonane są jego soczewki (szkło nie kwarcowe) i 

źródło światła (lampa halogenowa, która daje światło o  λ - 300-600) nadaje się do pomiaru 

absorbancji  w zakresie od 300 - 600 nm. Detektorem promieniowania które przeszło  przez 

roztwór badanej próbki  jest w spekolu  fotoogniwo selenowe. Nowoczesne spektrofotometry 

(także ten na sali ćwiczeń, MOM) posiadają monochromatory i dwa źródła światła : lampa 
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wodorowa (deuterowa) ( λ : 200 - 400 nm) i  lampa halogenowa. ( λ :  400 - 1000 nm). 

Zwykle wyposażone są też w bardziej  czuły niż fotoogniwo detektor promieniowania np. 

fotopowielacz. 

 Przykładem fotometru z filtrami zamiast monochromatora są czytniki mikropłytek 

(płytek titracyjnych). Są to w tej chwili bardzo popularne urządzenia przystosowane do 

pomiaru bardzo małych (50µl - 200 µl) ilości roztworów próbek absorbujących  światło. 

Zastosowanie  absorpcjometru pozwala na dokładne ilościowe oznaczenie nawet 1 mg 

badanej  substancji w 10 litrach roztworu. Czułość metod zależy od molowego współczynnika 

absorbcji  badanej substancji  oraz od rodzaju użytego instrumentu 

 

V. Fluorymetria 

 

W odróżnieniu od absorpcjometrii  fluorymetria jest bezpośrednią metodą pomiaru ilości 

światła emitowanego przez badaną próbkę. Fluorescencję  określamy jako:  

F =  I0 × A × c × d ×   Φ 

gdzie  

F całkowita ilość kwantów emitowanych przez naświetlaną próbkę we wszystkich 

kierunkach i przy wszystkich wartościach  λ 

I0 - ilość fotonów / sek wchodzących do próbki 

A - absorbancja 

c - stężenie 

d - efektywna długość drogi jaką pokonuje światło w próbce (różna dla różnych 

instrumentów) 

Φ  - wydajność kwantowa (0 - 1) 

 

Analiza tego równania wskazuje, że wielkość F, a zatem i czułość pomiaru zależy od ilości 

zaabsorbowanego przez próbkę światła. To z kolei zależy od rodzaju źródła światła, a 

dokładniej od mocy lampy ksenonowej, która jest standardowym źródłem światła 

wzbudzającego w urządzeniach do pomiaru  fluorescencji.  Przy doborze znacznika 

fluorescencyjnego ważnym parametrem może się okazać jego wydajność kwantowa. Im 

wyższa tym lepsza.  Znacznik o wysokiej wydajności kwantowej będzie bardziej widoczny, 

np w badanej pod mikroskopem komórce. 

 Fluorescencję początkowo definiowano  jako emisję światła widzialnego wywołaną  

przez absorpcję światła ultrafioletowego. Definicja ta okazała się jednak mało precyzyjna 

gdyż okazało się, że różne substancje mogą absorbować i emitować promieniowanie z całego 

zakresu widma promieniowania elektromagnetycznego. (od promieni X do NMR). 

Obowiązuje tu reguła, że zawsze promieniowanie emitowane ma większe λ niż 

promieniowanie absorbowane (patrz ryc. 13). Absorpcja promieniowania 
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elektromagnetycznego powoduje przejście cząsteczki w stan wzbudzenia, a następnie 

wyemitowanie części energii w postaci promieniowania elektronowego.  

 Z uwagi na fakt, że techniki  fluorescencyjne oparte są na bezpośrednim pomiarze 

światła ich czułość jest od 1000 do 10 000 razy większa niż czułość spektrofotometru. W 

niektórych wypadkach pozwalają na ilościowy pomiar nawet jednej drobiny na trylion (ppt).  

 Pomiarów fluorescencji dokonujemy przy pomocy fluorymetrów. Fluorymetr składa 

się z takich samych elementów jak spektrofotometr. Różnica polega na konfiguracji (ryc. 17) 

poszczególnych elementów. Światło białe z lampy ksenonowej pada na monochromator 

wzbudzający (lub na odpowiedni filtr), gdzie jest rozczepiane (najczęściej przy pomocy siatki 

dyfrakcyjnej). Przy pomocy tego monochromatora wybieramy światło o takiej wartości  λ 

jakie jest absorbowane przez badaną próbkę (np 488 nm jeśli w próbce jest fluoresceina, patrz 

Ryc 12). Absorbowalne przez badaną substancję światło pada na kiuwetę z próbką gdze jest 

absorbowane. Zwykle nie całe  światło jest absorbowane - jego część przechodzi  przez 

kiuwetę i jest następnie pochłaniane przez czarne elementy komory pomiarowej. 

Absorbowane przez próbkę światło wywołuje fluorescencję (w przypadku fluoresceiny emisję 

światła o długości fali 546 nm). Emitowane przez próbkę światło rozchodzi się we wszystkich 

kierunkach ale instrument jest tak skonstruowany, że dalszej analizie podlegają tylko 

promienie padające pod kątem 90 stopni w stosunku do kierunku światła wzbudzającego.  

Należy pamiętać, że część emitowanego przez naświetlaną próbkę światła może być 

pochłaniana w kiuwecie przez inne drobiny (ryc. 16) co powoduje zafałszowanie (zaniżenie) 

wyników.  

 
Ryc. 16  Wygaszanie fluorescencji  

 

Dzieje się tak wtedy gdy stężenie fluoryzującej substancji w kiuwecie jest zbyt wysokie. W 

praktyce manifestuje się to w ten sposób, że przy pewnym stężeniu  badanej próbki zamiast 

oczekiwanego wzrostu fluorescencji nie obserwujemy zmian  lub nawet notujemy spadek. 

Dlatego w pomiarach fluorymetrycznych należy b. starannie sporządzać krzywą kalibracyjną   

(powinna być liniowa) i dbać o to aby wartości fluorescencji badanych próbek  mieściły się w 

zakresie krzywej kalibracyjnej.  
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Wyemitowane przez badaną substancję światło wchodzi do kolejnego 

monochromatora (monochromator emisyjny). Światło to nie jest jednorodne pod względem 

długości fali gdyż zwykle w próbce emituje nie tylko substancja badana. Jest tu także część 

światła wzbudzającego rozproszonego  przez zawarte w próbce cząsteczki. Monochromator 

emisyjny pozwala nam wybrać z widma światła wychodzącego z badanej próbki tylko to 

charakterystyczne dla badanej substancji (w przypadku fluoresceiny byłoby to światło o λ  

546 nm ). Po przejściu przez monochromator emisyjny wyemitowane przez próbkę światło 

pada  na fotopowielacz, który umożliwia  jego precyzyjny pomiar. Jak pokazano na Rycinie 

18 fotopowielacz jest w istocie fotoogniwem w którym następuje wielokrotne wzmocnienie 

pierwotnego sygnału świetlnego (przy pomocy dynod) i jego zamiana na prąd. Natężenie tego 

prądu jest  następnie zamieniane na jednostki umowne. Ponieważ są one umowne pomiary 

ilościowe rozpoczynamy od sporządzenia krzywej kalibracyjnej, którą następnie 

wykorzystujemy do  określenia ilości badanej substancji.  

 
Ryc. 17.   Budowa fluorymetru (schemat) 

 
Rycina 18.  Fotopowielacz 


