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O čem si budeme 

povídat? 

PRAKTICKÉ UKÁZKY 

• Barva světla 

• Spektrum – zdroj našeho poznání 

 

• Světlo nebo záření? 

• Jak vzniká záření? 

• Co nám prozrazuje duha aneb 
spektroskopie, základ moderní 

astrofyziky 



Jdeme si hrát! 

Světlo plné barev… 



Světlo nebo záření? 

Je nějaký rozdíl mezi světlem a zářením? 

Světlo = úzká oblast elektromagnetického spektra 

Záření = elektromagnetické záření (vlnění) v celém rozsahu. 

Co je to duální povaha světla – proč o 

částicích světla někdy hovoříme jako o 
vlnách a jindy o „částicích“?? 
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Je nějaký rozdíl mezi světlem a zářením? 



Jak vzniká záření? 

Změnou hybnosti nabitých částic! 
Čím je částice lehčí, tím lépe mění svou hybnost. Proto se bavíme 

většinou jen o záření elektronů. 

Záření:  - volných elektronů; 

  - vázaných v atomu; 
  - při anihilaci; 

  - při některých jaderných reakcích. 

Existují 2 základní mechanismy vzniku elektromagnetického záření: 

(1) TEPELNÉ    (2) NETEPELNÉ 



Jak vzniká záření (1)? 
Elektromagnetické záření vzniká přeměnou energie 

tepelného pohybu částic na energii záření. 

Tepelné záření vyzařuje každé těleso s teplotou nad 

0 K (-273 °C). 



Jak vzniká záření (2)? 

Netepelné záření může výsledkem: 

Brzdného záření 
Magnetického brzdného záření 

Comptonova jevu 

Brzdné záření = změna hybnosti částic je vyrovnána vyzářením 

fotonového kvanta (fotonu). Nabitá částice jejíž hybnost se mění. 



Atomy a záření, spektra atomů 

Elektrony vyzařují kvantum záření (foton) při přeskoku mezi 

jednotlivými energetickými hladinami (drahami). 

Impulsy pro přechod do vyšších energetických hladin – různé. 

 



Série spektrálních čar prvků 
Možnost jednoznačné identifikace prvků… diskrétní hladiny při 

přeskoku mezi jednotlivými energetickými hladinami v 

elektronovém obalu atomu. 

 



Spektrální čáry vodíku 



Co nám prozrazuje duha? 

Spektrum Slunce ve viditelné oblasti záření 

Moderní spektroskopie základ moderní astrofyziky 



Světlo – zdroj našeho poznání 

Možnost chemické a fyzikální analýzy zářících těles na dálku 

(analýza záření). Potřebné teorie a znalosti. 

 



Elektronové obaly atomů jsou různé 
Každý prvek (nejen) má ve spektru jedinečnou stopu 



Typy spekter 

Záření spojité (kontinuum)… Uplatňuje se zde Planckův zákon 

 



Typy spekter 
Emisní spektrum/Absorpční spektrum … Uplatňuje se zde Planckův zákon 

 



Spektrální klasifikace hvězd 
Jeden ze základních kamenů moderní astrofyziky! 

Dopplerův jev nám odhaluje radiální rychlosti těles. 

 



Jdeme si hrát! 

Spektrum pokaždé trochu jinak 



Dotazy, připomínky, komentáře… 

Děkuji za pozornost a práci… 

a příště na viděnou 


