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KVANTOVÁ OPTIKA
Zpracoval: ing. Ivan Števula

Optika
Optiku dělíme na:
 Geometrická
 Svazková
 Radiometrie
 Fotometrie
 Vlnová
 Koherenční
 Kvantová

Kvantová optika









Kvantová optika - jevy, jež nejsou
popsatelné klasickou fyzikou
Fotoelektrický jev – kvantový charakter
záření
Emise elektronů - fotoemise
Každá látka (kov) - mezní frekvence fm, při
níž dochází k fotoemisi.
fotoefekt nenastává:
f < fm

Fotoelektrický jev


Planckova kvantová teorie záření
Einsteinova teorie fotoelektrického jevu



Fotoelektrický jev:



Fotoelektron pohltí jedno kvantum energie = zvětšení
energie
Energie se spotřebuje = uvolnění elektronu z kovu (Wv)
Fotoelektron získá kinetickou energii:
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Fotoelektrický jev


Einsteinova rovnice pro vnější fotoelektrický
jev:
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Využití:






Soustavy automatizace
Měřící přístroje
Optoelektronická zařízení
Snímací elektronky
Fotovoltaika

Foton











Kvantum elektromagnetické energie
Světlo – proud fotonů
Částice s nulovou klidovou hmotností a s rychlostí světla
„c“

Energie fotonu:

E  hf 

hc



h – Planckova konstanta
f – frekvence
c – rychlost světla
 - vlnová délka elektromagnetického vlnění

Elektromagnetické záření





Má současně vlnovou povahu, která se
projevuje interferencí, ohybem a polarizací,
i částicovou (korpuskulární) povahu, kdy
se záření chová jako proud fotonů.
Nízké frekvence – vlnové vlastnosti záření
Vyšší frekvence – částicové povahy záření

Comptonův jev



Nelze vysvětlit na základě vlnových vlastností záření
Rozptyl rentgenového záření a jeho dopad na
grafitovou desku se slabě vázanými elektrony
Foton před srážkou:



Foton po srážce:



Zákon zachování energie:
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Vlnové vlastnosti částic


S každou částicí, jejíž hybnost má velikost
„p“, je spjato vlnění o vlnové délce:

h
h
 
p mv


h – Planckova konstanta
m – hmotnost částice
v – rychlost částice



L. de Broglie – francouzský fyzik
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