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Podstawy spektroskopii molekularnej. 
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Propagację fali w różnych ośrodkach (np. próżni czy dielektrykach takich jak 
światłowody 

opisują równania Maxwella. Równanie fali wynikające z równań Maxwella 
opisuje propagację  

fali elektromagnetycznej w różnych ośrodkach. 
 

6 



Propagacja fal sinusoidalnych 

Klasyczne równanie ruchu :  Droga = Prędkość x Czas opisuje 
propagację fal sinusoidalnych. Dla fal równanie to przybiera postać : 

λ (droga) = v (prędkość fali) x T (okres fali) 
Podstawiając f=1/T otrzymujemy 

 

Powyższa zależność opisuje rozchodzenie się fal dźwiękowych, 
elektromagnetycznych, mechanicznych 
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•Sieci WDM, DWDM, UWDM 
•Lasery, modulatory, reflektometry 
•Wzmacniacze optyczne 
•Multipleksery i demultipleksery 
•Przełączniki i telekomutatory  
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Porównanie metod spektroskopii NMR, EPR, spektroskopii 
mikrofalowej, Ramana,IR, ultrafioletu i promieniowania X. 

Reguły wyboru dla róznych typów spektroskopii. 
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Promieniowanie elektromagnetyczne jest  zaburzeniem pola 
elektromagnetycznego . Pole elektromagnetyczne jest układem dwóch 
pól: pola elektrycznego E i pola magnetycznego H. Pola te są związane a 
wzajemną relację pól opisują równania Maxwella 
 
 
 
Szczególnym przypadkiem pola elektromagnetycznego jest fala płaska 
rozchodząca się w próżni.  Fala  płaska jest falą poprzeczną , w której 
drgania wektora pola elektrycznego  E  i magnetycznego H są wzajemnie 
prostopadłe i prostopadłe do kierunku propagacji  k  

Wektor falowy   
k 

Okres drgań T 
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W opisie kwantowym promieniowanie elektromagnetyczne jest 
traktowane jako strumień nie posiadających masy cząstek elementarnych 
zwanych fotonami. Energia każdego fotonu zależy od długości fali. 
                                                                 E=h   lub E=ℏ 

 
gdzie h jest stałą Plancka h = 6,626 0693 (11)·10–34 J·s,  zaś częstością 

promieniowania,   2 jest częstością kołową   
   Pochłonięcie fotonu o energii E=ℏ powoduje absorpcję , a następnie emisję lub 

emisję wymuszoną. 

 

 Nie wiesz co to jest emisja 

wymuszona? 
Kliknij tutaj-WYKŁAD 2 

http://mitr.p.lodz.pl/raman/ins.html


Właściwości fal elektromagnetycznych zależą od długości fali. 
Promieniowaniem elektromagnetycznym o różnej długości fali są fale 
radiowe, mikrofale, podczerwień, światło, ultrafiolet, promieniowanie 
rentgenowskie i promieniowanie gamma. Każdy zakres spektralny 
promieniowania jest związany z określonym rodzajem spektroskopii. 



Techniki spektroskopowe stanowią bardzo uniwersalne narzędzie  
badawcze w chemii, fizyce, biologii, medycynie, diagnostyce, inżynierii 
materiałowej, farmacji i telekomunikacji. Podstawową ideą spektroskopii 
jest wykorzystanie oddziaływań fal elektromagnetycznych z cząsteczkami 
związków chemicznych do uzyskania informacji na temat budowy tych 
molekuł i procesów w nich zachodzących. Istnieje wiele metod 
spektroskopowych, z których największe zastosowanie mają:  

Spektroskopia NMR  

Spektroskopia rotacyjna 
Spektroskopia EPR  

Spektroskopia IR 

Spektroskopia Ramana 

Spektroskopia VIS-UV  

Spektroskopia Mössbauera 

Spektroskopia  promieniowania X 

http://www.mitr.p.lodz.pl/raman/index.php?d=5
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Techniki spektroskopowe stanowią uniwersalne narzędzie do identyfikacji 
związków organicznych. Podstawową ideą spektroskopii jest wykorzystanie 
oddziaływań fal elektromagnetycznych z cząsteczkami związków chemicznych 
do uzyskania informacji na temat budowy tych cząsteczek. Istnieje wiele 
typów metod spektroskopowych, mających orgromne znaczenie w chemii, 
fizyce, biologii, medycynie, inżynierii materiałowej, farmacji, diagnostyce 
medycznej i telekomunikacji. 

Spektroskopia NMR obecnie odgrywa ona dominującą rolę w identyfikacji 
związków organicznych. W ramach NMR istnieje bardzo wiele technik, 
których właściwe  użycie pozwala na wyznaczenie wzoru strukturalnego 
związku chemicznego. Ponadto pozwala ona na badanie mechanizmów 
reakcji chemicznych, wyznaczanie składu mieszanin, a także ustalanie 
budowy przestrzennej białek i kwasów nukleinowych. 
Spektroskopia w podczerwieni technika ta pozwala na wykrycie 
podstawowych grup funkcyjnych w cząsteczce, a także badanie wiązań 
wodorowych oraz ustalanie składu mieszanin organicznych. 
Spektroskopia Ramana, podobnie jak spektroskopia w podczerwieni, 
pozwala na wykrywanie grup funkcyjnych w związkach organicznych, 
znajduje ona także liczne zastosowania w badaniach związków 
zaadsorbowanych na powierzchniach. 
Spektroskopia UV-VIS stosowana jest głównie do ustalania stężeń 
związków w roztworach, a także badania  przejść elektronowych. Ten 
rodzaj spektroskopii odgrywa mniejszą rolę w bezpośredniej identyfikacji 
związków organicznych ze względu na ograniczoną selektywność metody. 
Dichroizm kołowy to najczęściej stosowana obecnie metoda 
chiralooptyczna znajdująca zastosowanie w badaniach związków czynnych 
optycznie. 
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TELEFONY KOMÓRKOWE 
Nasze telefony komórkowe pracują na częstości 900 oraz 1800 MHz 
(megaherc = 1 000 000 herców). Długość fali emitowanego przez nie 
promieniowania przypada na mikrofale. Zatem dlaczego nasz mózg 
w trakcie rozmowy nie gotuje się, skoro w mikrofalówkach, które 
używają tego samego rodzaju fal, możemy podgrzewać jedzenie? 
Odpowiedź jest prosta. Różnica między tymi urządzeniami jest taka, 
że emitują one promieniowanie o różnej mocy1. Moc telefonów 
komórkowych jest 
rzędu ułamka wata, z kolei mikrofalówek 1 kW (kilowat = 1000 wat). 
Dlatego promieniowanie wyemitowane przez nasze telefony 
komórkowe, ze względu na małą energię jaką niesie, nie jest w stanie 
znacząco podgrzać naszej głowy. 

Autor opracowania: Łukasz Koszuk. 
luk.kosz@gmail.com 
Wykonano na zlecenie Działu Szkolenia i 
Doradztwa Instytutu Problemów Jądrowych im. 
Andrzeja Sołtana 
http://www.ipj.gov.pl ▪ e-mail: dsid@ipj.gov.pl 



Raman and Fraud 



Ivory or Plastic? 

Lewis, I. R.; Edwards, H. G. M., 
Handbook of Raman Spectroscopy: 
From the Research 
Laboratory to the Process Line, Marcel 
Dekker, New York 



The Vinland Map: Genuine or Forged? 

Brown, K. L.; Clark, J. H. R., Anal. 
Chem. 2002, 74,3658. 
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Regenerative feedback – wzmocnienie uzyskuje się przez wielokrotne  
przejście wiązki światła przez kryształ we wnęce rezonansowej 

Gdy intensywność osiąga stałą wartość mówimy o cw (continuous 
wavelength). Ma to miejsce w sytuacji, gdy wzmocnienie jest równe stratom 
po dwukrotnym przejściu przez rezonator. Wartość  dla której G2n =1 jest 
zwana progiem wzmocnienia.  
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Metody pompowania: 
 
1. Optyczne – pompowanie za pomocą lasera (lasery barwnikowe) 
2. Optyczne – pompowane za pomocą lampy (lasery na ciele stałym) 
3. Wyładowanie elektryczne (lasery gazowe) 
4. Zewnętrzne napięcie przyłożone do złącza p-n (lasery diodowe( 
 

 Jeśli biegun ujemny zewnętrznego źródła prądu przyłożymy do 
obszaru n złącza n-p, a biegun dodatni do obszaru  p tego 
złącza to złącze  jest spolaryzowane w kierunku przewodzenia. 
Oznacza to, że nośniki ładunku elektrony i dziury elektronowe 
przemieszczają się w kierunku złącza po przyłożeniu 
zewnętrznego pola elektrycznego Eex.  Zewnętrzne pole Eex jest 
przyłożone w kierunku przeciwnym do pola wewnętrznego E.  
Złącze spolaryzowane w kierunku przewodzenia 
wykorzystywane jest w laserach półprzewodnikowych.  
Jeśli ujemny biegun zewnętrznego źródła prądu przyłożymy do 
obszaru p złącza n-p, a biegun dodatni do obszaru n to złącze 
jest spolaryzowane w kierunku zaporowym.  
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Typy rezonatorów: 
a) Równoległy 
b) Konfokalny 
c) Półsferyczny 
d) niestabilny 
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Wpływ współczynnika absorpcji  na intensywność promieniowania w zakresie 
optyki nieliniowej   
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 - współczynnik wzmocnienia małych sygnałów 
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Równanie wzmocnienia małego sygnału. Intensywnością emisji wymuszonej 
rządzi równanie: 

tak długo dopóki intensywność I(z) ma wartość na tyle małą, że nie ma 
wpływu na wielkość inwersji obsadzeń. 
Grupując pierwsze dwa czynniki równanie można uprościć :  

Możemy rozwiązać równanie różniczkowe stosując separację zmiennych : 
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The Franz-Nodvik equation, developed in 1963, is a powerful tool widely used for  

helping to predict amplifier performance. It links output fluence Eout to saturation fluence 

Es,  input fluence Ein, stimulated-emission cross section σ, and the initial length-integrated  

inversion No:  

The Franz-Nodvik equation, developed in 1963, is a powerful tool widely used for helping to 
predict amplifier performance. It links output fluence Eout to saturation fluence Es, input fluence 
Ein, stimulated-emission cross section σ, and the initial length-integrated inversion No: 
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In physics, fluence is the flux (either particle or radiative flux) integrated over time. For particles, it is defined as 
the total number of particles that intersect a unit area in a specific time interval of interest, and has units of m–2 
(number of particles per meter squared). Fluence can also be used to describe the energy delivered per unit area, 
in which case it has units of J/m2. It is considered one of the fundamental units in dosimetry 

Strumień świetlny Φ związany jest z mocą 

promieniowania E, czyli strumieniem energii 

promieniowania. 

 Relacja ta zależna jest od długości fali świetlnej, 

ponieważ czułość ludzkiego oka zależy od barwy światła.  

Miarą tej zależności jest skuteczność świetlna L(λ). 
Zależność ta ma postać 

   

 
Natężenie oświetlenia - gęstość strumienia świetlnego  

padającego na daną powierzchnię, równa granicy ilorazu  

strumienia świetlnego  

   padającego na powierzchnię i pola     

tej powierzchni, przy    dążącym do 0. 
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