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1. Światło,  
• widzialne: promieniowanie elektromagnetyczne (fale elektromagnetyczne) o długości fali zawartej w przedziale 

380-780 nm  
• niewidzialne: promieniowanie podczerwone i promieniowanie ultrafioletowe. 
Światło widzialne wywołuje wraŜenia barwne (barwa), a światło białe jest mieszaniną świateł o róŜnej długości fal. 

 
Światło - barwa i odpowiadająca jej długość fali elektromagnetycznej 

 
 

 
... a tak widzą to stuprocentowi daltoniści 

 
 
Światło w próŜni rozchodzi się z jednakową szybkością w kaŜdym układzie odniesienia (szybkość światła). Zjawiska 
związane z rozchodzeniem się światła bada optyka. 
 
 
2. Świecenie ciał,  
proces emisji fal elektromagnetycznych o długości odpowiadającej światłu. Proces jest skwantowany, światło 
emitowane w porcjach (kwantach światła, fotonach) o energii E = hν, gdzie: h - stała Plancka, ν - częstotliwość 
emitowanej fali elektromagnetycznej. 
Świecenie ciał jest mechanizmem deekscytacji (tj. rozładowania wzbudzenia) atomów lub cząsteczek - jeśli atomy 
prawie nie oddziałują na siebie wzajemnie pomiędzy zderzeniami (np. w gazach pod niskimi ciśnieniami), emitowane 
fotony mają ściśle określone energie (w widmie obserwuje się linie widmowe). 
Ze względu na sposób wzbudzenia atomów rozróŜnia się: świecenie termiczne (promieniowanie cieplne - atomy 
wzbudzane są poprzez zderzenia) oraz tzw. świecenie zimne (fluorescencja, luminescencja - energia wzbudzenia 
pochodzi z reakcji chemicznych, energii pochłanianego promieniowania itp.). 
 
 
3. Optyka,  
dział fizyki zajmujący się światłem i jego oddziaływaniem z materią. 
Pierwotną teorią optyczną była optyka geometryczna, jej podstawowe prawa (prawo odbicia i załamania się światła) 
podał Willebrord Snellius. Issak Newton opracował korpuskularną teorię światła (dobrze tłumaczyła prawa optyki 
geometrycznej). 
Równolegle do I. Newtona Christian Huygens postawił konkurencyjną hipotezę o falowej naturze światła (teza ta, 
oprócz praw optyki geometrycznej, tłumaczyła zjawiska dyfrakcji, interferencji i polaryzacji światła). Teoria falowa 
(optyka falowa) została udoskonalona w XIX w. przez Augustina Fresnela. Teoria ta pierwotnie odwoływała się do idei 
eteru jako ośrodka przenoszącego fale. James Clark Maxwell określił światło jako falę elektromagnetyczną 
(elektromagnetyczna teoria światła). Początek w. XX to burzliwy rozwój optyki kwantowej, jednoczącej idee teorii 
korpuskularnej i falowej (dualistyczna natura promieniowania). Teoria ta umoŜliwiła wyjaśnienie zjawisk emisji i 
absorpcji promieniowania (widma liniowe, pasmowe i ciągłe) oraz szereg innych zjawisk fizycznych, jak zjawiska 
fotoelektryczne (zewnętrzne i wewnętrzne). 
Zwrócono równieŜ uwagę na falowe właściwości cząstek materialnych (fale de Broglie’a), co zaowocowało rozwojem 



takich dziedzin, jak optyka cząsteczkowa i jej specjalizacje: optyka elektronowa, optyka neutronowa itp. Silnym 
impulsem do rozwoju optyki był wynalazek lasera.  
 

 
 
4. Fotometria,  
dział fizyki zajmujący się pomiarem róŜnorakich wielkości charakteryzujących promieniowanie świetlne (podczerwone 
(IR) , widzialne (VIS) i ultrafioletowe (UV)) i źródła tego promieniowania. 
Do najwaŜniejszych jednostek w fotometrii naleŜą (w jednostkach SI):  
• wielkości subiektywne (wizualne, fotometryczne): 
      natęŜenie oświetlenia (luks),  światłość (kandela),  strumień świetlny (lumen);  
• wielkości obiektywne (radiometryczne): 
      napromieniowanie (J/m2), natęŜenie napromieniowania (W/m2),  
      gęstość kątowa  strumienia   energii (W/sr), luminacja energetyczna (W· m-2· sr-1).  
RozróŜnia się fotometrię nieselektywną (gdzie bada się moc promieniowania) i selektywną (gdzie bada się zaleŜność 
wielkości fotometrycznych od długości fali światła). RóŜne receptory światła (oko,  fotoelementy itd.) mają róŜna 
czułość spektralna, co musi być uwzględnione w pomiarach fotometrii nieselektywnej prowadzonej róŜnymi metodami 
(np. wizualna i obiektywna). Dział fotometrii zajmujący się tą tematyką nosi miano fotometrii heterochromatycznej. 
 

 
Jednostki fotometryczne: 
 

NatęŜenie oświetlenia - moc promieniowania elektromagnetycznego (w zakresie widzialnym) przypadająca na 
jednostkę powierzchni. 
 
Luks, lx - jednostka natęŜenia oświetlenia. 
Jest to natęŜenie oświetlenia wywołane przez strumień świetlny 1 lm (lumen) padający prostopadle na powierzchnię 1 
m2 

1 lx = 1 lm/m2 = 1 cd·sr/m2 
 
(W radiometrii W/m2) 
 
 
 
 
Strumień świetlny - moc promieniowania elektromagnetycznego (w zakresie widzialnym).  
 
Lumen, lm - jednostka strumienia świetlnego. 
Jest to strumień światła wysyłany w kąt bryłowy 1 sr (steradian) przez izotropowe źródło światła (umieszczone w 
wierzchołku tego kąta), posiadające światłość 1 cd (kandela)  

1 lm = 1 cd·sr 
 
(W radiometrii W) 
 
 
 
 
Światłość, natęŜenie źródła światła, I - pochodna strumienia świetlnego Φ względem kąta bryłowego Ω wokół 
kierunku, w jaki wysyłany jest strumień przez punktowe źródło światła. Światłość określana jest względem 
zdefiniowanego kierunku. 
Lub inaczej:  
- stosunek strumienia świetlnego dΦ emitowanego przez punktowe źródło światła w nieskończenie mały kąt bryłowy 
dΩ wokół danego kierunku przez wartość tego kąta : I = dΦ/dΩ 
 

Kandela, cd - jednostka światłości.  
 
Jest to światłość jaką wykazuje w określonym kierunku źródło emitujące monochromatyczne promieniowanie o 
częstotliwości 540×1012 herców wysyłające w tym kierunku strumień światła 1/683 watów na steradian 
(W radiometrii W/sr) 
Dawniejsza definicja kandeli (do 1996): Jest to światłość, jaką posiada w kierunku normalnym do powierzchni 
ciało doskonale czarne o powierzchni 1/6·10-5  m2 utrzymywane w temperaturze krzepnięcia platyny (2042 K), 
znajdujące się pod ciśnieniem 1 atmosfery. 



Kandela (ang. candela) nazywana była równieŜ nową świecą (new candle). Świeca - to jednostka światłości do 
roku 1967 - kupując Ŝarówki prosiło się o Ŝarówkę o określonej ilości świec, a nie watów (jak obecnie). Nowa 
świeca - czyli dawniejsza kandela była zdefiniowane juŜ przed rokiem 1937, lecz zatwierdzona dopiero na 
trzynastym posiedzeniu CGPM (1967). Kandela (obecna) została przyjęta na 16 posiedzeniu CGPM w 1979, 
lecz zatwierdzona (z pełnymi skutkami) dopiero w roku 1996 na 11 Generalnej Konferencji CGPM odnośnie 
Miar i Wag 
 
Dawniej: 
Światłość 1 cd posiada źródło światła, jeŜeli obserwowane z określonej odległości (dostatecznie duŜej, aby 
źródło było subiektywnie punktowe),  świeci tak samo jasno, jak ciało doskonale czarne o powierzchni 1/6·10-5  

m2 utrzymywane w temperaturze krzepnięcia platyny obserwowane z kierunku prostopadłego, z tej samej 
odległości.  

 
    
 
 
 
 
Obecnie: 
Światłość 1 cd posiada źródło światła, jeŜeli miernik mocy promieniowania ustawiony w określonej odległości 
wykazuje promieniowanie o mocy, jaka jest rejestrowana przez detektor umieszczony w takiej samej odległości 
od źródła emitującego światło o częstotliwości 540×1012 Hz  z  mocą 1/683 W przypadającą na 1 sr.  
 

 
 
 

  
 
 



6. Fotometry, 
... przyrządy słuŜące do pomiaru wielkości fotometrycznych. RozróŜnia się fotometry wizualne (w których 
rejestratorem jest oko ludzkie, zazwyczaj pomiar jest porównawczy) i fotometry obiektywne (rejestracja obiektywna, 
elektroniczna). Do badania jasności źródła światła w funkcji długości fali świetlnej stosuje się spektrofotometry. 
Szczególne fotometry to luksomierze (do pomiaru natęŜenia promieniowania), ławy fotometryczne (mierzące  
światłość), densytometry (pomiar gęstości optycznej),  nefelometry (pomiar światłości światła rozproszonego), 
kolorymetry. Najprostsze fotometry to fotometry wizualne: 
1) Fotometr Bunsena - ekran w postaci kartki papieru z tłustą plama umieszczony na  ławie optycznej pomiędzy dwoma 
źródłami światła. Oświetlając ekran z obu stron jednocześnie światłem tak, by plama zniknęła, co dzieje się przy 
jednakowych natęŜeniach oświetlenia od obu świateł, znając natęŜenie jednego źródła światła i znając ich odległości od 
ekranu, moŜna ocenić natęŜenie badanego światła. 
2) Fotometr Lummera - Brodhuna - zasada działania podobna do powyŜszej, ekran zastąpiony jest tzw. kostka 
fotometryczna. Dwoma sklejonymi ze sobą  pryzmatami, jeden z nich jest specjalnie zeszlifowany. 
3) Fotometr z wirującym sektorem, modyfikacja fotometru Lummera - Brodhuna, w której na drodze wzorcowego 
źródła światła umieszczona jest wirująca tarcza z wyciętym klinem o kącie wierzchołkowym α, bezwładność oka 
powoduje, ze obserwuje się wtedy źródło światła o jasności mniejszej od rzeczywistej o czynnik α/360°. 
4) Fotometr z klinem z ciemnego szkła, zasada działania jest analogiczna do przedstawionej w (3), osłabienie uzyskuje 
się poprzez  absorpcję spowodowana odpowiednim wsunięciem w promień świetlny klina. 
5) Fotometr kulisty Ulbrichta. SłuŜy do pomiaru średniej światłości światła. Źródło światła umieszcza się w kuli o 
średnicy rzędu kilku metrów, o białych matowych wewnętrznych powierzchniach i posiadającej mały otwór w ściance. 
Pomiar jasności otworu słuŜy ocenieniu średniej światłości. 
Fotometry obiektywne (zazwyczaj spektrofotometry) działają w oparciu o  zjawiska fotoelektryczne (fotoogniwa, 
fotoelementy, fotodiody, fotorezystory)  lub termoelektryczne (zogniskowany strumien światła zmienia temperaturę 
jednej ze spoin termopary). Padający strumien światła wytwarza bądź modyfikuje prąd elektryczny, który dzięki 
odpowiedniemu wykalibrowaniu fotometru słuŜy do oceny wielkości fotometrycznych charakteryzujących dane źródło 
światła. 
 
7. Podczerwone promieniowanie, promieniowanie infraczerwone, niewidzialne  
promieniowanie elektromagnetyczne, formalnie zaliczane do fal świetlnych, o długości fali od 760 nm do 2000 µm. 
Emitowane jest przez rozgrzane ciała. Wykorzystuje się je w badaniach strukturalnych (spektroskopia widma 
cząsteczek organicznych), w lecznictwie (diatermia), a takŜe do obserwacji w ciemności (noktowizor, czujniki 
alarmowe) i w biologii. Promieniowanie podczerwone odkrył w 1800 F.N. Herschel. 
 
8. Ultrafioletowe promieniowanie, ultrafiolet, nadfiolet,  promieniowanie pomiędzy pomiędzy zakresem światła 
widzialnego a promieniowaniem elektromagnetycznym: odpowiada długości fali od 390 do ok. 10 nm (granica 
pomiędzy promieniowaniem ultrafioletowym a rentgenowskim jest umowna), dzieli się na ultrafiolet tzw. bliski (390-
190 nm) i daleki (190-10 nm). 
Ultrafioletowe promieniowanie, choć niewidzialne, ma silne działanie fotochemiczne - przy długości fali poniŜej 300 
nm wywołuje juŜ jonizację i jest zabójcze dla organizmów Ŝywych. Znaczne ilości promieniowania ultrafioletowego 
emituje Słońce - Ziemię chroni przed nim warstwa ozonowa, pochłaniająca promieniowanie ultrafioletowe o długości 
fali poniŜej 285 nm, a takŜe powietrze, które pochłania całkowicie promieniowanie ultrafioletowe w zakresie 
ultrafioletu dalekiego. 
 
 
9. Fale elektromagnetyczne  
... zaburzenie pola elektromagnetycznego (e-m). W pustej przestrzeni pole e-m opisane jest układem równań Maxwella 
o postaci równania falowego: 
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gdzie: ∆ - laplasjan, H - wektor natęŜenia pola magnetycznego, E - wektor natęŜenia pola elektrostatycznego,  
c - szybkość fazowa światła.  
Wynikającą stąd moŜliwość istnienia fal e-m zauwaŜył H.R. Hertz. Fale e-m są falami poprzecznymi, wektory E i H są 
wzajemnie prostopadłe i oba są prostopadłe do kierunku rozchodzenia się fali. Fale e-m rozchodzą się w próŜni z 
szybkością światła (c). 
W zaleŜności od długości fali fale e-m określa się mianem fal radiowych (długich, średnich, krótkich, ultrakrótkich i 
mikrofal), fal świetlnych (podczerwonych, widzialnych i ultrafioletowych) promieni Roentgena (X) i promieniowania 
gamma. W ujęciu kwantowym, zgodnie z zasadą dualizmu korpuskularno-falowego, fale elektromagnetyczne o 
częstotliwości ν są strumieniami fotonów o energii E = hν, gdzie h - stała Plancka. 
 



 
10. Prawo Lamberta 
 

 
 
JeŜeli źródło jest punktowe i promieniuje izotropowo, wówczas moc promieniowania światła przypadająca na jednostkę 
powierzchni  (natęŜenie oświetlenia) maleje z odległością i zaleŜy od kąta padania. 
JeŜeli źródło jest punktowe i posiada światłość I (emituje moc P/4π) wówczas moc padająca prostopadle na 
powierzchnię wyobraŜonej kuli o promieniu r wynosi:  
E = P/4π r2 = I/r2  
JeŜeli uwzględnimy kąt padania - wówczas: 
 E = cosα I/r2  
PowyŜszą zaleŜność nazywamy prawem Lamberta (istnieje jeszcze prawo Lamberta - Beera), choć historycznie (1760) 
prawem Lamberta jest:  
E = I cos α  
i dotyczy światłości powierzchni (spełnione dla ciała doskonale czarnego, dla ciał matowych istnieje odstępstwo) 
 
 

✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽ 
 
 
Snell van Royen Willebrord, Snellius (1580-1626), niderlandzki matematyk, astronom, fizyk i geodeta. Profesor 
uniwersytetu w Lejdzie (od 1613). Opracował zasadę pomiarów triangulacyjnych i na ich podstawie wyznaczył długość 
południka (1615-1617). Sformułował prawa optyki geometrycznej  prawo załamania światła i prawo odbicia światła. 
 
Newton Isaac Sir (1643-1727), fizyk, matematyk, filozof i astronom angielski. Profesor fizyki i matematyki 
uniwersytetu w Cambridge 1669-1701, członek Royal Society od 1672 i jego prezes od 1703, członek paryskiej 
Akademii Nauk od 1699. W 1705 otrzymał tytuł szlachecki. 
W 1687 opublikował pracę Philosophiae naturalis principia mathematica, w której sformułował podstawy fizyki 
klasycznej i przedstawił ich zastosowanie w zagadnieniach mechaniki, astronomii i fizyki. Sformułował prawo 
powszechnego ciąŜenia, wyjaśnił precesję osi Ziemi i pływy morza, uzasadnił prawa Keplera. 
W optyce opracował korpuskularną teorię budowy światła (spór z Ch. Chuygensem), określił zasady optyki 
geometrycznej oraz odkrył interferencję światła. Dał początek badaniom nad ciepłem (wprowadził skalę stopni ciepła, 
podał prawo stygnięcia ciał). 
NiezaleŜnie od G. W. Leibniza odkrył rachunek róŜniczkowy i całkowy, podał metodę przybliŜonego rozwiązywania 
równań (tzw. metoda stycznych), podał wzór interpolacyjny dla wielomianu n-tego stopnia określonego w n-punktach, 
badał własności krzywych. W filozofii twórca mechanicyzmu. 
 
Huygens Christiaan (1629-1695), wybitny niderlandzki fizyk, astronom i matematyk, członek Royal Society i 
francuskiej Akademii Nauk. 
Sformułował hipotezę o falowej naturze światła (1678) i wyjaśnił za jej pomocą szereg zjawisk optycznych, 
skonstruował pierwszy zegar wahadłowy (1657) i podał teorię ruchu wahadła (1658), zbudował teleskop i odkrył 
księŜyc Saturna (Tytan, 1655), opracował metodę polerowania soczewek, wprowadził pojęcie sił bezwładności, 
zdefiniował cykloidę, zajmował się ponadto rachunkiem prawdopodobieństwa oraz geometrią (obliczanie pól 
powierzchni brył obrotowych). 
 
Fresnel Augustin Jean (1788-1827), fizyk i inŜynier francuski, członek francuskiej Akademii Nauk i Royal Society. 
Podał wyjaśnienie zjawiska dyfrakcji, był czołowym twórcą falowej teorii światła, odkrył i wyjaśnił zjawisko 
polaryzacji kołowej i eliptycznej światła, badał polaryzację przy odbiciu od dielektryków, zjawisko dwójłomności 
kryształów, przeprowadził badania nad wpływem ruchu Ziemi na zjawiska optyczne, co stało się podstawą 
elektrodynamiki poruszających się ciał i szczególnej teorii względności. 
 
Maxwell James Clerk (1831-1879), wybitny szkocki fizyk, profesor uniwersytetu w Aberdeen (1856-1860), Kings 
College w Londynie (1860-1865) i Cambridge (po 1871), organizator i pierwszy dyrektor Cavendish Laboratory w 
Cambridge. 



Autor wybitnych prac teoretycznych dotyczących podstaw elektrodynamiki (1864), kinetycznej teorii gazów (1860), 
optyki i teorii barw) oraz stabilności grawitacyjnej pierścieni Saturna (1859). 
 
Herschel Frederick William (1738-1822), genialny samouk, astronom brytyjski pochodzenia niemieckiego, z zawodu 
muzyk, astronomią zainteresował się w wieku 35 lat. Konstruował znakomite w ówczesnych czasach teleskopy o 
metalowych zwierciadłach, największy o ogniskowej 12 m i średnicy zwierciadła 96 cm. 
Odkrył Urana (1781) i dwa jego księŜyce (Titanię i Oberona, 1787) oraz dwa Saturna (Mimasa i Enceladusa, 1789), 
lodowce okołobiegunowe na Marsie, ruch własny Słońca w przestrzeni oraz wyznaczył jego apeks (kierunek). 
Był pionierem astronomii gwiazdowej. Odkrył gwiazdy fizycznie podwójne i sporządził pierwszy ich katalog 
zawierający dane o 800 układach, odkrył mgławice planetarne (mgławice), udowodnił, Ŝe niektóre obiekty mgławicowe 
zbudowane są z gwiazd, odkrył istnienie skupisk mgławic galaktycznych (gromady galaktyk), stwierdził skończone 
rozmiary Galaktyki oraz oszacował liczbę widocznych gwiazd na niebie. 
Wiele prac wykonał wspólnie z siostrą Karoliną oraz (później) z synem J. F. Herschelem. 
 
Lambert Johann Heinrich (1728-1777), matematyk, fizyk, astronom i filozof szwajcarski, członek Akademii Nauk w 
Berlinie, odkrył prawo fotometrii absorpcji światła w jednorodnych ośrodkach -dI = kIdx, wyznaczał orbity komet i 
badał zjawiska optyczne w atmosferze.  
 
 
 
 
 


