Kwantyzacja energii
Jednym z zagadnień do szerszego opracowania przez Uczniów jest równanie Schrödingera. Przybliżmy więc nieco to jakże trudne pojęcie. Zrobimy to jednak sposobem niematematycznym, a przy okazji mocno uproszczonym, z pominięciem zawiłych aspektów fizyki.
Makroświatem, tj. światem, w którym my się obracamy, rządzą prawa tzw. mechaniki
klasycznej. Podstawowymi jej postulatami są 3 słynne zasady dynamiki Newtona. Jedna z
nich (druga) pozwala na sformułowanie tzw. równania ruchu, którego rozwiązanie dla
konkretnego problemu, np. pojedynczego ciała znajdującego się w określonych warunkach
(np. pod działaniem siły grawitacji), pozwala wyznaczyć jego trajektorię. Przykładowo ciało rzucone z pewnej wysokości w kierunku poziomym porusza się po paraboli (oczywiście
po pominięciu oporów powietrza), co można stwierdzić rozwiązując odpowiednie równanie różniczkowe. Dalsza analiza rozwiązań pozwala np. na wyznaczenie energii ciała w danym momencie. Wynika z niej, że energia w makroświecie zmienia się w sposób ciągły, tj.
nie ma ograniczeń co do wartości energii, którą może przyjąć ciało.
Jednakże mikroświatem, tj. światem atomów i cząsteczek, rządzą zupełnie inne prawa.
Są to prawa mechaniki kwantowej, oparte na postulatach mechaniki kwantowej. W mikroświecie pojęcie trajektorii traci sens i zostaje zastąpione pojęciem gęstości prawdopodobieństwa. Na tym etapie edukacji to złowrogo brzmiące określenie nie będzie nam jednak potrzebne. Skupmy się jedynie na samym równaniu Schrödingera, które w mikroświecie jest odpowiednikiem równania ruchu i wnioskach płynących z jego rozwiązania.
Równanie Schrödingera zapisujemy dla konkretnego układu, który badamy (dla
cząstki, np. elektronu, który znajduje się w określonej przestrzeni, dla atomu, dla cząsteczki
itd.). Jest to najczęściej skomplikowane równanie różniczkowe. Rozwiązując je1 dostajemy
tzw. funkcję falową, z której obliczyć możemy wspomnianą wyżej gęstość prawdopodobieństwa oraz energię odpowiadającą tej funkcji. W tym miejscu ujawnia się podstawowa
różnica pomiędzy mikro- a makroświatem. Otóż, mówiąc najprościej, akceptowalne funkcje
falowe, które wybieramy spośród ogólnych rozwiązań odpowiedniego równania różniczkowego, to takie, które spełniają warunki porządności (są ciągłe, jednoznaczne i całkowalne w kwadracie). Taki wybór wprowadza dyskretne zmienne (liczby naturalne, całkowite itd.) nazywane liczbami kwantowymi, od których zależy funkcja falowa, energia i
inne wielkości fizyczne (zawiłości matematyczne nie będą nam tu potrzebne). Przykładowo,
jeżeli elektron zamkniemy w cieniutkiej „rureczce”2 o długości jak na Rys. 1, okaże się, że
jego energię będzie można obliczyć ze wzoru
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Niestety, na obecnym etapie wiedzy tylko w nielicznych przypadkach możemy zrobić to w sposób ścisły.
Fachowo omawiane zagadnienie nosi nazwę „cząstka w jednowymiarowej nieskończonej studni potencjału”.
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Jednostką końcowego wyniku jest J (dżul) ponieważ
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Dżul to podstawowa jednostka energii w układzie SI. Jest ona jednak dość nie niewygodna
do opisu zjawisk w mikroświecie, gdyż przy małych wartościach energii przypadających na
jeden atom, cząsteczkę itd. musimy pamiętać o tym „nieładnym”
. Zdecydowanie
lepiej jest użyć jednostki, jaką jest elektronowolt (eV). Jest to taka wartość energii, jaką uzy⁄ (1
skałby elektron przyśpieszony w polu o różnicy potencjałów
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Podobnie obliczyć można wartości energii dla
Co to oznacza? Oznacza to tyle, że
elektron znajdujący się w tej rureczce nie może przyjąć dowolnej energii, np.
, tylko
jedną z tych, które właśnie wyznaczyliśmy. Na tym właśnie polega kwantyzacja energii w
mikroświecie. Mówimy, że elektron znajduje się na poziomie energetycznym o energii
(stan podstawowy, tj. stan o najniższej energii), lub o energii
(pierwszy stan wzbudzony) itd.

Powstawanie widm
Czym jest promieniowanie elektromagnetyczne? Na to pytanie można odpowiedzieć
krótko: to zależy od tego jakie zjawisko chcemy wytłumaczyć. Promieniowanie elektromagnetyczne to z jednej strony fala elektromagnetyczna (teoria falowa), a z drugiej – zbiór
pędzących z prędkością światła korpuskuł zwanych fotonami lub kwantami promieniowania (teoria korpuskularna).

Fala elektromagnetyczna to (sinusoidalnie) zmienne w czasie i przestrzeni pole elektryczne, któremu towarzyszy (sinusoidalnie) zmienne w czasie i przestrzeni pole magnetyczne, przy czym wektory natężenia pola elektrycznego i indukcji pola magnetycznego są
do siebie prostopadłe. Falę elektromagnetyczną charakteryzują wielkości takie jak częstość
(inaczej częstotliwość, ), okres fali ( ) i długość fali ( ), przy czym obowiązują zależności:

gdzie
to prędkość światła w próżni. Częstość informuje nas ile pełnych cykli drgań wektora natężenia pola elektrycznego i indukcji pola magnetycznego
⁄ ). Długość fali to np. w danej
przypada na 1 sekundę. Jej jednostką jest herc (
chwili odległość pomiędzy dwoma największymi wychyleniami wektora natężenia pola
elektrycznego i indukcji pola magnetycznego.
Foton, czyli kwant promieniowania, ma energię równą
gdzie jest częstością odpowiadającej mu fali. Masa spoczynkowa fotonu jest równa zeru;
masę fotonu poruszającego się z prędkością światła można wyznaczyć z zależności Einsteina, a mianowicie
W ramach teorii falowej promieniowanie elektromagnetyczne nazywamy monochromatycznym, jeżeli stanowi zbiór fal o tej samej długości (częstości drgań). W promieniowaniu
polichromatycznym występują różne długości fal. Teoria falowa tłumaczy wiele zjawisk
fizycznych, takich jak załamanie czy też ugięcie. W teorii korpuskularnej promieniowanie
jest monochromatyczne jeżeli jest ono zbiorem fotonów o jednakowych energiach. W promieniowaniu polichromatycznym występują fotony o różnych energiach. Teorią tą wyjaśniamy zjawiska takie jak efekt fotoelektryczny, efekt Comptona itd. jako konsekwencje
zderzenia badanego układu z fotonem.
Wyobraźmy sobie teraz makroukład (próbkę) złożony z horrendalnie wielkiej liczby
„elektronów w rureczkach” o długościach
(omawianych uprzednio), rzędu liczby Avogadra. Praktycznie wszystkie elektrony będą znajdowały się na poziomie , gdyż każdy
układ dąży do zminimalizowania swojej energii.3 Naświetlmy taki układ polichromatycznym promieniowaniem elektromagnetycznym, których fotony mają energie . Te fotony,
których energia pasuje do różnicy energii poziomów energetycznych
(tj. jeżeli
) uderzając w taką „rureczkę z elektro4
nem” powodują jej wzbudzenie, tj. przejście (przeniesienie) na poziom . W skali próbki
makroskopowej zjawisko to nazywać będziemy absorpcją promieniowania przez próbkę.
Podkreślmy to jeszcze raz – foton musi mieć energię równą
. Przy energiach mniejszych

Jest to problem dużo bardziej złożony niż by mogło się wydawać „na pierwszy rzut oka”.
Pomijamy tu ważne aspekty związane z tym, że nie każde zderzenie z fotonem jest efektywne, tj. nie każde
zderzenie może wywołać wzbudzenie układu. O tym, które przejścia są dozwolone (mogą zachodzić) lub
wzbronione (nie mogą zachodzić) mówią nam tzw. reguły wyboru. W dalszej części tekstu zakładamy, że
reguły wyboru zezwalają na wzbudzenie „elektronu w rureczce”.
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bądź większych absorpcja promieniowania nie zachodzi.5 Całość można zilustrować tak jak
na Rys. 2.

Rys. 2.

W konsekwencji z promieniowania o określonej intensywności początkowej
„ubędzie”
nieco fotonów o energiach pasujących do różnicy energii poziomów energetycznych, a więc
intensywność końcowa będzie mniejsza od początkowej. Całość ilustruje Rys. 3.

Rys. 3.

Odpowiednie układy elektroniczne zamienią sygnał optyczny na sygnał elektryczny, a
całość może zostać zarejestrowana w postaci pasma spektralnego na tzw. widmie. Pozycja pasma na widmie (oś odciętych) informuje o różnicy energii poziomów energetycznych
. Intensywność pasma (oś rzędnych) informuje o tym, ile fotonów o
„ubyło” z
promieniowania. Jeśli więc w układzie mamy wiele poziomów energetycznych, pomiędzy
którymi może dojść do przejść spektralnych przy różnych wartościach
, tj.
,
itd.,
to na widmie zaobserwujemy szereg różnie położonych pasm o różnych intensywnościach.
Przykład widma ilustruje Rys. 4.

Rys. 4.
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Tym razem pomijamy aspekty poszerzenia linii spektralnych.

