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Základní vlastnosti světla



Viditelné světlo

• je elektromagnetické záření o vlnové délce přibližně 390 – 790 nm.

• Vlnové délky světla leží mezi vlnovými délkami ultrafialového záření (UV) a

infračerveného záření (IR).

• V některých oblastech vědy a techniky může být světlem chápáno i

elektromagnetické záření libovolné vlnové délky (ultrafialové; infračervené;

Roentgenové) .

• Tři základní vlastnosti světla (a elektromagnetického vlnění vůbec) jsou :

• svítivost (amplituda),

• barva (frekvence)

• polarizace (úhel vlnění).

• Světlo má vlastnosti jak vlnění, tak částice => je duální.

• Studiem světla a jeho interakcemi s hmotou se zabývá optika.



Viditelné světlo

• je část elektromagnetického spektra o frekvenci 3,79×1014 Hz = 379 THz (λ =

790 nm) až 7,69×1014 Hz = 769 THz (λ = 390 nm), kde rychlost (c), frekvence (f

nebo ), a vlnová délka (λ) zachovávají vztah:

• rychlost světla ve vakuu c je konstanta.

• V optice se také používá kruhová frekvence ω, která je spojena s frekvencí f

vztahem ω = 2πf. Vlnová délka viditelného světla ve vakuu tedy je 390nm až

790nm.

• Tento rozsah je viditelným světlem pro člověka. Některé druhy živočichů vnímají

rozsah jiný - například včely jej mají posunut směrem ke kratším vlnovým

délkám (ultrafialové záření), naopak někteří plazi vnímají i infračervené záření.

• Rozsah vnímaných vlnových délek je dán především tím, že v oblasti viditelného

světla je maximum elektromagnetického záření ze Slunce dopadajícího na

zemský povrch, a tudíž je v tomto rozsahu nejlépe vidět.



Šíření světla

• Povahu světla se pokoušeli vědci vystihnout dlouhou dobu.

• Např. Platon si myslel, že lidské oči jsou aktivními zdroji světla. Jeho

pojetí optiky bylo přesně inverzní k dnešní paprskové optice (stejné paprsky,

ale opačný směr pohybu světla).

• Jedním z prvních fyziků v dnešním slova smyslu byl Newton, který chápal

světlo jako proud částic v mechanickém smyslu. Teorie ale byla v

rozporu s experimentem, neboť podle této teorie docházelo k lomu světla od

kolmice dopadu při průchodu světla z opticky řidšího prostředí do opticky

hustšího (typicky vzduch-sklo).

• Vlnová teorie světla dokázala podat vysvětlení i mnoha jiných jevů. Částicový

pohled na světlo byl znovu oživen až kvantovou fyzikou.

• Od poloviny 20. století je platná teorie o dualitě částice a vlnění. Světlo se

tudíž chová jako vlna, která nese kvantované množství energie.



Rychlost světla

• Rychlost světla v dokonalém vakuu c byla měřena mnohokrát v historii.

• První úspěšné měření pozemskými prostředky provedl Hippolyte Fizeau v

roce 1849. Fizeau poslal svazek světla na zrcadlo, kterému do cesty vložil

točící se ozubené kolo. Při známé rychlosti otáčení kola vypočetl rychlost

světla na 313 000 kms-1.

• Další měření bylo provedeno po přistání na Měsíci : po umístění zrcadla na

jeho povrch se změřil čas, za který se odražený paprsek laseru vrátil zpět

na Zemi.

• Rychlost světla ve vakuu je univerzální konstantou, jejíž velikost je určena

hodnotou c = 299 792 458 ms-1, a čas lze měřit v současné době s vysokou

přesností, jednotka délky metr definována právě pomocí rychlosti světla ve

vakuu.



Rychlost šíření v jiných prostředích

• V jiném prostředí se světlo šíří rychlostí v, která je vždy nižší než c.

• Podíl těchto rychlostí je roven indexu lomu daného prostředí n, tj. n = c/v.

• V důsledku toho dochází na rozhraní látek s různými hodnotami n k lomu

světla.

Lom světla
• Paprsky světla se při přechodu z jednoho prostředí do jiného lámou, například

když světlo dopadá šikmo na průhledný materiál, jako je sklo nebo voda.

• Různé materiály zpomalují světlo rozdílně, takže lom nastává vždy pod jiným

úhlem.

• Lom světla je optický jev, ke kterému dochází na rozhraní dvou prostředí,

kterými světlo prochází. Je důsledkem různých rychlostí šíření světla v

různých prostředích a kromě světla platí pro veškeré elektromagnetické

záření.

• Zpomalení světla oproti jeho rychlosti ve vakuu popisuje index lomu n :

• kde c je rychlost světla ve vakuu a  rychlost světla v daném prostředí.



Absorpce světla

• je v širším smyslu pohlcení a zeslabení záření při jeho šíření určitým

prostředím vyvolané například rozptylem záření.

• Je to fyzikální proces, při kterém je energie fotonu pohlcena látkou,

například atomem, jehož valenční elektrony přecházejí mezi dvěma úrovněmi

energie.

• Pohlcená energie může být opět vyzářena, nebo může být přeměněna na

kinetickou energii částic (tepelnou energii) a po zachycení uvolněného

elektronu jiným atomem se energie přemění na záření, obyčejně jiné

vlnové délky (tzv. emise záření).

• Míru absorpce vyjadřuje absorpční koeficient.

.



Interference

• Jestliže se nějakým prostředím šíří současně více vlnění z různých zdrojů,

šíří se každé z vlnění tak, jako by v daném prostředí jiná vlnění neexistovala.

Tato charakteristická vlastnost vlnění se nazývá principem nezávislosti

šíření vlnění.

• Vzhledem k principu nezávislosti šíření vlnění dochází v dané oblasti, kde se

různá vlnění setkávají, k jejich skládání.

• Principy skládání vln jsou obdobné jako při skládání kmitů. Výsledkem

skládání vln je složené vlnění. Jevy, které jsou spojeny se skládáním vlnění

se označují jako interferenční jevy. Hovoří se pak o interferenci vlnění.

• Výsledný kmitavý pohyb v daném místě je dán principem superpozice

kmitání jednotlivých vlnění. V důsledku interference vlnění tedy dochází v

některých místech ke zvýšení (zesílení) amplitudy a v některých místech k

jejímu snížení (zeslabení).
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Barva a vlnová délka

• Různé frekvence světla lze vidět jako barvy :

• od červeného světla s nejnižší frekvencí a nejdelší vlnovou délkou

• po fialové světlo s nejvyšší frekvencí a nejkratší vlnovou délkou

• Hned vedle viditelného světla se nachází ultrafialové (UV), směrem do

kratších vlnových délek, a infračervené záření (IR), směrem do delších

délek.

• Přestože lidé nevidí IR, mohou blízké IR cítit jako teplo svými receptory v

pokožce. Ultrafialové světlo se zase na člověku projeví zvýšením

pigmentace pokožky, známým opálením.
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Měření světla

Následujícími veličinami popisujeme světlo:

• Jas (nebo teplota) L - je definovaná jako měrná veličina svítivosti (cd/m2).

• Osvětlení - veličina závislá na světelném toku a ploše měřená v luxech (lx)

• Světelný tok f- vyjadřuje množství světelné energie, kterou přenese záření nebo zdroj

vyzáří za časovou jednotku (lumen)

• Svítivost I - udává prostorovou hustotu světelného toku zdroje v různých směrech

(kandela) .

Světlo můžeme také popsat pomocí těchto veličin:

• Amplituda (též výkmit nebo rozkmit) je maximální hodnota periodicky měnící se

veličiny.

• Barva (nebo frekvence) - je vjem, který je vytvářen viditelným světlem dopadajícím na

sítnici lidského oka.

• Polarizace - je vlastnost vlnění, jako je světlo a jiného elektromagnetického záření. Na

rozdíl od jiných vlnění jako je například zvuk či vlnění vodní hladiny má dvě vektorové

složky, tedy vektor elektrické složky kolmý na složku magnetického pole. Obě složky

jsou v každém okamžiku na sebe navzájem kolmé.



Zdroje světla

• sálání tepla (záření černého tělesa)

• záření žárovky

• sluneční světlo

• záření plazmatu (oheň, oblouková lampa)

• atomová spektrální emise (emise mohou být stimulované nebo spontánní)

• laser a maser (stimulovaná emise)

• světlo LED diody

• plynové výbojky

• urychlení volného nosiče proudu (obvykle elektron, využívá se např. v

synchrotronech)

• luminiscence,

• Fotoluminiscence

• Elektroluminiscence

• Katodoluminiscence

• Fluorescence

• Fosforence

• katodové záření

• radioaktivní rozpad



Využití světla

• Světla se využívá v mnoha přístrojích (LCD obrazovkách, DVD přehrávačích,

mobilech), s jeho pomocí se svařuje i řeže, nebo třeba operuje.

• Světlo se využívá v mnoha oblastech (mezi ně patří např. komunikace,

zdravotnictví, výrobní technologie).

• Pomocí světla pozorují lidé i vzdálená vesmírná tělesa, která vyzařují, odráží

nebo jsou jiným způsobem ovlivněna světlem.


