UNIVERZA V LJUBLJANI
PEDAGOŠKA FAKULTETA
Poučevanje, predmetno poučevanje

PETRA ŠTER

MERJENJE ENERGIJSKIH TOKOV PRI
FOSFORESCENCI
MAGISTRSKO DELO

LJUBLJANA, 2017

UNIVERZA V LJUBLJANI
PEDAGOŠKA FAKULTETA
Poučevanje, predmetno poučevanje

PETRA ŠTER

MERJENJE ENERGIJSKIH TOKOV PRI
FOSFORESCENCI
MAGISTRSKO DELO
Mentor: izr. prof. dr.BOJAN GOLLI
Somentor: doc. dr. GREGOR BAVDEK

LJUBLJANA, 2017

Iskrena zahvala vsem, ki so sodelovali pri magistrskem delu. Hvala Gregorju Tarmanu in Drašku Draškoviću za pomoč pri iskanju pripomočkov in oddelku za gospodinjstvo za odstopljeni prostor. Hvala tudi dr. Gregorju Bavdku, dr. Maji Pečar ter
oddelku za tehniko in fiziko, ki so bili pripravljeni posoditi pripomočke.
Še posebna zahvala mentorjema dr. Bojanu Golliju in dr. Gregorju Bavdku za
nasvete, popravke, predloge in potrpežljivost ob pisanju magistrskega dela.
Zahvaljujem se tudi domačim za podporo ter prijateljem, ki so mi v času študija
popestrili marsikatero uro.

Povzetek
Fosforescenca je pojav, pri katerem snov absorbira svetlobo in jo čez čas s prepovedanim prehodom izseva. Ker so ti prehodi malo verjetni, in zato dokaj redki, je
za fosforescenco značilen šibkejši, a dlje časa trajajoč svetlobni tok. V magistrskem
delu sem se osredotočila na problem merjenja gostote svetlobnega toka, učinkovitosti absorpcije in največje možne absorbirane svetlobne energije pri fosforescenci
na dveh primerih fosforescentnih predmetov. Na podlagi izmerjene valovne dolžine
sem nazadnje dobila tudi gostoto aktivnih stanj. Za eksperimentalni del sem razvila
metodo, osnovano na uporabi digitalnega fotoaparata, ki omogoča merjenje majhnih
svetlobnih tokov. Delo je uporabno tudi za pouk fizike v šoli, saj je fosforescenco
mogoče razložiti kot pojav shranjevanja svetlobne energije. Merilno metodo lahko
uporabimo pri nekaterih poskusih s svetlobo v šoli. Kot demonstracijo uporabe te
merilne metode sem izmerila svetlobni tok z Lune, ko je nastopil prvi krajec, in ko je
bila ta skoraj polna. Nadalje sem izmerila svetlobno energijo, ki jo odda bliskavica.
Dobljene rezultate sem primerjala s teoretičnimi vrednostmi in na tej podlagi ugotavljala prednosti in mogoče pomanjkljivosti uporabe digitalnega fotoaparata kot
merilnega instrumenta.
Ključne besede:
fosforescenca, energijska gostota, pojemanje svetlobnega toka, učinkovitost absorpcije, gostota aktivnih stanj, digitalni fotoaparat, Luna, bliskavica

Abstract
Phosphorescence is a phenomenon in which a substance absorbs some light and over
some time emits it with a forbidden transition. These transitions have very low
probability and are therefore fairly rare. Phosphorescence produces a small but a
long persistent light flux. In this master thesis I focus on the problem of measuring
light flux, the efficiency of absorption and the measurement of the maximum of
absorbed energy. Based on the measured central wavelength I calculate the density
of active states. I carry out measurements on two samples of phosphorescent objects.
For all experiments I use a simple measuring method, based on a digital camera,
which is appropriate for measuring small light fluxes. This thesis can also be useful
for teaching physics in school because the phenomenon of phosphorescence can be
explained as storing of light energy. Furthermore, the measuring method can be
applied to other experiments with light which are relevant for school. As an example
I measure the light flux from the last quarter of Moon and from the almost full Moon,
as well as the light energy which the flash emits. I compare these measurements with
theoretical values. Based on these comparisons I analyse advantages and possible
disadvantages of using the digital camera as a measuring instrument.
Keywords:
phosphorescence, energy density, decay of light flux, efficiency of absorption, density
of active states, digital camera, Moon, flashlight
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Poglavje 1
Uvod
Svetlobna energija je za življenje na našem planetu nepredstavljivega pomena. Zanimanje za razvoj vedno novih svetlobnih izvirov zato niti ni presenetljivo. Skozi
zgodovino smo s pridom uporabljali vse mogoče stvari; od navadnih sveč iz voska,
žarnic z žarilno nitko do najnovejših svetlečih diod v vseh mogočih barvnih izvedbah.
Dandanašnji se na tržišču v vedno večjem obsegu pojavljajo tudi predmeti, ki lahko
oddajajo svetlobo v temi; v trgovini lahko najdemo v temi svetlikajoče se nalepke,
premaze, okraske, igrače in potapljaške ure, hkrati pa se te snovi uporabljajo tudi
za bolj resne, na primer za varnostne namene.
Vsem tem stvarem je skupno, da izkoriščajo dokaj zapleten pojav, ki ga imenujemo
fosforescenca. Ta deluje tako, da snov začasno shrani svetlobno energijo, ko jo
postavimo v temo, pa opazimo značilen svetlobni izsev. Zaradi splošnega zanimanja
za ta pojav se zadnja leta tudi v znanstvenih krogih vedno več vlaga v razvoj novih
fosforescentnih materialov ali raziskovanje le-teh. Poleg tega ji vedno večjo pozornost
namenjajo tudi na drugih področjih, na primer pri fotovoltaiki [1] in fotokatalizi [2,
3]. Kot kaže, bo torej fosforescenca ostala predmet zanimanja tudi v prihodnosti.
Prvi opisi tega pojava segajo v začetek 17. stoletja. Odkritje fosforescence je bilo
povsem naključno, za eno izmed bolj znanih najdb fosforescentnega kamna pa je
zaslužen ljubiteljski alkimist Vincenzo Cascariolo. V tistih časih je fosforescenca tudi
dobila današnje ime. Ta izvira iz grščine, saj "phosphorus" v bistvu pomeni "kateri
nosi svetlobo" [4]. Čeprav je fosforescenca postala pojasnjena šele z razvojem kvantne
mehanike v 20. stoletju, pa so prva resnejša znanstvena opazovanja fosforescence
potekala že v 19. stoletju. Ta so se nanašala na časovni potek pojemanja njenega
svetlobnega toka.
Fosforescentna snov shranjeno energijo oddaja postopoma. Svetlobni tok je pri tem
skozi čas vedno šibkejši, njegovo pojemanje pa lahko opazujemo tudi več ur ali
celo nekaj dni. Spremljanje tako šibkega svetlobnega toka z običajnimi merskimi
instrumenti lahko postane težavno, saj ga le-ti pogosto sploh ne zaznajo. Na srečo
pa lahko marsikaj o svetlobnem toku izvemo tudi z uporabo digitalne fotografije.
Fotoaparat namreč svetlobno energijo zbira dlje časa, zato z njim lahko merimo tudi
zelo šibke svetlobne tokove.

2

Uvod

Digitalna fotografija je kot vir informacij v znanstvenih krogih prisotna že dlje časa.
Uporablja se v zelo različne namene; astronomi na podlagi fotografije lahko določijo
velikost in svetlost nebesnih teles, fotogrametri pa iz več slik lahko naredijo dokaj
jasne zaključke o obliki fotografiranega predmeta. Do danes se je z razvojem tehnologije precej izboljšala tudi zmogljivost amaterskih digitalnih fotoaparatov. Ti so
vedno boljši in vedno bolj cenovno ugodni ter relativno preprosti za uporabo. Zato
se jih vedno bolj izkorišča tudi za navadne šolske poskuse [5]. Vendar ima fotoaparat
kot merilni instrument za merjenje svetlobnega toka tudi določene slabosti. Zaradi
njegove komplicirane sestave in obdelave shranjenih podatkov je namreč zveza med
intenziteto slikovne točke na fotografiji ter dejanskim svetlobnim tokom analitično
zelo težko določljiva. To pa pomeni, da moramo vsak fotoaparat najprej umeriti.
Moje magistrsko delo je prvotno namenjeno merjenju svetlobnega toka pri fosforescenci. Obsegalo bo tako pojemanje svetlobnega toka kot tudi nekoliko manj raziskano absorpcijo svetlobe pri fosforescenci. Za merjenje pa bom uporabila digitalni
fotoaparat; deloma zato, ker nimam na voljo drugih instrumentov, deloma pa tudi
zato, ker je uporaba digitalne fotografije v eksperimentalnem smislu praktična tudi
za druga merjenja svetlobnih tokov; zlasti je uporabna, če so ti tokovi šibki.
Delo sem zato razdelila na dva dela. V prvem delu opišem in umerim fotoaparat,
nato pa prikažem uporabo fotoaparata za merjenje svetlobnega toka na dveh preprostih primerih – pri merjenju svetlobnega toka z Lune in bliskavice. V drugem delu
se posvetim kvantno-mehanskemu opisu fosforescence. V zadnjem poglavju nato
umerjeni fotoaparat uporabim tudi za opazovanje poteka absorpcije in pojemanje
svetlobnega toka pri fosforescenci, nazadnje pa ugotavljam, kaj lahko na podlagi
fotografij sklepamo o spektru izsevane svetlobe pri fosforescenci in gostoti aktivnih
stanj.

Del I
Merjenje svetlobnega toka z
digitalnim fotoaparatom

Poglavje 2
Umeritev digitalnega fotoaparata
V tem poglavju se bomo osredotočili na problem merjenja svetlobnih tokov z digitalnim fotoaparatom. Bolj natančno povedano nas bo zanimala odvisnost intenzitete
slikovnih točk od dejanskega svetlobnega toka, ki pade nanje.
Zato bomo predstavili potek nastajanja fotografije in opisali komponente fotoaparata, s katerimi reguliramo svetlost fotografije. Odvisnost med intenziteto slikovnih
točk in svetlobnim tokom bomo za izbrani fotoaparat poiskali tudi empirično.
Najprej pa bomo uvedli osnovne radiometrične količine in njihove oznake, ki jih
bomo tekom dela uporabljali. Poglavje smo večinoma povzeli po virih [6–13].

2.1

Osnovne radiometrične količine

Radiometrija je znanost merjenja elektromagnetnega sevanja. Pri tem za opis sevanja uporabljamo količine, ki so osnovane na predpostavkah geometrijske optike.
Ker nas bo zanimal le vidni del elektromagnetnega spektra, bomo pri vseh naštetih
količinah splošnejši pojem sevanje včasih zamenjevali s pojmom svetlobe.
Najosnovnejša radiometrična količina je svetlobna energija W . Le-to v prostor oddaja vir oziroma svetilo. Pogosto nas zanima, kako je svetlobna energija porazdeljena po prostoru. Zato vpeljemo prostorski kot Ω. Ta je sorazmeren površini, ki
jo v prostoru zavzema ploskev S s perspektive določene točke P . Zato ga lahko
izračunamo s projekcijo ploskve S na enotsko sfero, kot je prikazano na sliki 2.1. Če
n̂
1

P

Ω

ϑ
~r

S

Slika 2.1. Prikaz prostorskega kota – projekcija ploskve S na enotsko sfero.

2.1 Osnovne radiometrične količine
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je P začetna točka vektorja ~r, ki ima končno točko na infinitezimalni ploskvi dS in
je n̂ smerni vektor normale na to ploskev, je formalni zapis definicije prostorskega
kota sledeč:
¨
n̂ · ~r
dS.
Ω=
r|3
S |~
Včasih nas zanima zapis prostorskega kota v sferičnih koordinatah. Če sta širina
in višina ploskve, ki ju prostorski kot zavzema, enaki dϕ sin ϑ oziroma dϑ, kot je
prikazano na sliki 2.2, potem prostorski kot v sferičnih koordinatah izrazimo na
naslednji način:
dΩ = dϑ dϕ sin ϑ.
~n
dϑ
dΩ
dϕ sin ϑ

Slika 2.2. Prikaz definicije prostorskega kota v sferičnih koordinatah.
Svetlobno energijo, ki jo vir odda na enoto časa, imenujemo svetlobni tok
P =

dW
.
dt

Svetlobni tok, ki ga točkasto svetilo odda v enoto prostorskega kota, pa imenujemo
svetilnost:
dP
I=
.
dΩ
Določena površina lahko svetlobni tok seveda tudi prejema. Ta tok, ki vpada na
0
enoto površine imenujemo osvetljenost1 j :
0

j =

dP
.
dS

Ta je odvisna tako od ploskve in svetlobnega toka kot tudi od kota, pod katerim
vpada svetlobni tok. Gostota svetlobnega toka j in osvetljenost sta zato v naslednji
zvezi
0
j = j cos α,
pri čemer je α kot med normalo ploskve in svetlobnim tokom.
1

Gostoto svetlobnega toka j običajno pojmujemo kot vektorsko količino. Naše delo takšne
definicije ne zahteva, zato bo osvetljenost, in kasneje predstavljena izsevnost, skalarna količina.

6
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Seveda pa velja, da če vir oddaja svetlobni tok P , potem je seštevek gostot svetlobnega toka j po katerikoli sklenjeni ploskvi S okoli izvira enak svetlobnemu toku
svetila:
‹
j dS.

P =
S

Podobno kot osvetljenost definiramo tudi izsevnost ali gostoto izsevanega svetlobnega toka j ∗ . To je svetlobni tok, ki ga enota površine v prostor odda:
j∗ =

dP
.
dS

Tako izsevnost kot osvetljenost sta neodvisni od smeri, iz katere na ploskev vpada
svetlobni tok. Zato pogledamo še svetlobni tok, ki na ploskev vpada iz točno določene smeri. Recimo da na infinitezimalno majhno ploskev dS vpada svetlobni tok
P iz smeri ω̂, kot prikazuje slika 2.3(a).
ω̂

~n

ω̂

ϑ
(a)

ϑ

dS

(b)

dS

dS cos ϑ

Slika 2.3. (a) Radianca — svetlobni tok iz smeri ω̂ znotraj prostorskega kota dΩ
vpada na ploskev dS. (b) Površina, na katero vpada svetlobni tok pod kotom ϑ,
je navidezno manjša.
Svetlobni tok tedaj prihaja iz prostorskega kota dΩ okoli smeri ω̂. Imenujemo ga
radianca L. Matematično svetlost formuliramo kot
L (ω̂) =

d2 P
dI
=
,
dS cos ϑ
dS cos ϑ dΩ

pri čemer kot ϑ označuje kot med normalnim vektorjem ploskve in smerjo ω̂. Faktor
cos ϑ pa se v zapisu definicije znajde zaradi navideznega zmanjšanja površine s
perspektive toka, kot prikazuje slika 2.3(b).
Glede na smer svetlobnega toka bomo ločevali med dvema vrstama radiance. Z
vhodno radianco Lv (ω̂v ) merimo v izbrano infinitezimalno ploskev prihajajoč tok
fotonov, z odhodno svetlostjo Lo (ω̂o ) pa merimo od izbrane ploskve odhajajoč tok
fotonov. Odhodno radianco drugače imenujemo tudi svetlost in jo običajno označimo
z B.
Vhodna radianca in osvetljenost sta torej precej podobni količini. Razlikujeta se
v tem, da pri osvetljenosti upoštevamo vse smeri, iz katerih prihaja svetlobni tok,
pri radianci pa ne. Osvetljenost določene točke na ploskvi torej lahko dobimo tudi
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tako, da seštejemo vse vhodne radiance iz vseh smeri hemisfere Ω. Zvezo med
gostoto svetlobnega toka in vhodno radianco torej lahko zapišemo kot
¨
0
Lv (ω̂v ) cos ϑv dΩv = j .
Ω

Skoraj identična zveza seveda velja tudi za izsevnost j ∗ in svetlost B(ω̂o ).
Radianca bo za nas še posebej pomembna količina, saj vse optične naprave, vključno
s fotoaparatom, delujejo na podlagi zajemanja svetlobnega toka iz določene smeri.
Nazadnje omenimo še površinsko gostoto energije H oziroma ekspozicijo (ang. radiant exposure) [14]. To je svetlobna energija, ki jo enota površine prejme v določenem
časovnem intervalu, kar zapišemo kot
H=

dW
0
= j dt.
dS

Vse naštete količine in njihove enote povzema tabela 2.1.
količina

oznaka

enota

svetlobna energija

W

J

svetlobni tok

P

W

svetilnost

I

W/sr

izsevnost

j∗

W/m2

osvetljenost

j

radianca

L

W/m2 sr

ekspozicija

H

J/m2

0

W/m2

Tabela 2.1. Osnovne radiometrične količine.
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2.2

Nastanek digitalne fotografije

Digitalni fotoaparat je optična naprava, s katero dobimo obrnjeno in pomanjšano
sliko predmeta. Njegova bistvena dela sta objektiv in svetlobno tipalo, ki je namenjeno zbiranju svetlobne energije. Kopičenje energije poteka v določenem času,
imenovanem tudi čas ekspozicije. Če na fotoaparat torej v času t vpada gostota sve0
tlobnega toka j oziroma osvetljenost j , je ekspozicija svetlobnega senzorja enaka
0

H = j t.
Končni produkt zajemanja slike je digitalna fotografija. Ta je sestavljena iz množice
slikovnih točk. Za vsako izmed njih je v sivi skali predpisana intenziteta I. Zaloga
vrednosti intenzitete običajno obsega binarna števila med 0 in 2552 . Zaradi tako
omejene zaloge vrednosti fotoaparat ne ločuje med saturacijami slikovnega elementa.
V takih primerih fotoaparat vedno predpiše vrednost 255, odvisnost med ekspozicijo
in intenziteto pa zato ne more biti linearna.
Nelinearne občutljivosti v naravi v bistvu niso nič nenavadne. Naše oko na primer
je tudi zelo občutljiva optična naprava, ki razpoznava zelo širok nabor intenzitet
svetlobe. To doseže z logaritmično občutljivostjo na intenziteto svetlobe. Še posebej občutljive na šibko svetlobo so paličice, kar nam omogoča, da v temi lažje
razpoznavamo okolico. Čepki, s pomočjo katerih ločimo barve, so manj občutljivi.
Vrednost predpisane intenzitete je pri posamezni slikovni točki v prvi vrsti odvisna
od svetlosti slikanega predmeta. Bolj natančno povedano, osvetljenost senzorja je
odvisna od vhodne radiance L. Postopek fotografiranja intuitivno torej lahko razdelimo na dva dela: na prehod svetlobe od predmeta skozi objektiv do svetlobnega
tipala ter na pretvorbo osvetljenosti tipala v intenziteto slikovnih točk. Ta postopek
je shematsko prikazan na sliki 2.4.

svetilo

L
ploskev

j

0

svetlobno
tipalo

I
slika

Slika 2.4. Radianca povzroči osvetljenost svetlobnega tipala. Prejeta energija na
tipalu se nato shrani kot intenziteta slikovne točke.
Ker je fotoaparat precej zapletena naprava, je odvisnost izmerjene intenzitete piksla
od svetlosti predmeta analitično težko določiti. Na intenziteto namreč poleg svetlobnega toka vplivajo tudi karakteristike fotodetektorjev in lečja v objektivu ter
algoritmi shranjevanja podatkov.
2

Zaloga vrednosti je v bistvu odvisna od formata shranjevanja fotografije. Najpogosteje se
uporabljajo 8-bitni formati, ki za intenziteto lahko predpišejo 256 različnih vrednosti.
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2.2.1

9

Reguliranje nastavitev na fotoaparatu

Pred pričetkom fotografiranja uporabniki lahko precej poljubno spreminjamo štiri
nastavitve fotoaparata, ki prav tako vplivajo na svetlost končne fotografije. To so:
• čas ekspozicije t,
• zaslonka,
• ISO občutljivost,
• uravnavanje beline.
Čas ekspozicije določa, koliko časa bo tipalo izpostavljeno svetlobnemu toku. Večinoma je na fotoaparatu možno izbirati med časi ekspozicije od približno tisočinke
sekunde do pol minute.
S spreminjanjem ISO vrednosti na fotoaparatu reguliramo občutljivost fotodetektorjev. Večja, ko je ISO vrednost, bolj bo tipalo občutljivo. Vendar pretirano
povečevanje občutljivosti zaradi šuma ni priporočljivo. Tipične vrednosti ISO so od
približno 100 do 1000. Kaj točno pomenijo ta števila, ne moremo natančno vedeti,
saj se v trenutno uveljavljenem standardu ISO 12232:2006 [15] dopušča več različnih
definicij občutljivosti. Zato je efekt reguliranja ISO občutljivosti na svetlost končne
fotografije precej prepuščen svobodi proizvajalcem fotoaparatov [16].
Svetlobni tok lahko reguliramo tudi s spreminjanjem zaslonke. To je odprtina, skozi
katero svetloba vstopa v fotoaparat. Večja, ko bo odprtina zaslonke, več svetlobne
energije bo prejelo tipalo. Zaslonko na fotoaparatu reguliramo preko posebnih oznak
f /n, ki podajajo razmerje med premerom odprtine zaslonke in goriščnico. Oznaka
f /2 na primer pomeni, da je goriščna razdalja dvakrat daljša od premera odprtine.
Pri večjem številu n bo torej tipalo prejelo manj svetlobne energije. Oznake f/n
so na fotoaparatu razporejene po zaporedju: f/2,8, f/4, f/5,6, f/8, f√
/11 in tako naprej,
da vsaka naslednja oznaka spremeni premer zaslonke za faktor 2 ≈ 1,4 in s tem
dvakrat poveča zbrano energijo na svetlobnem tipalu.
Na svetlost slike pa nekoliko presenetljivo vpliva celo funkcija uravnavanja beline [9].
Le-ta pomaga narediti fotografijo v barvah, kot jih je vajeno človeško oko. Brez pravilnega uravnavanja beline so namreč slike videti precej nenaravno, saj je fotoaparat
za razliko od očesa bolj občutljiv na vrsto osvetlitve. Učinek uravnavanje beline je
torej odvisen tako od motiva kot tudi od osvetlitve. Spreminjanje uravnavanja beline
na svetlost fotografije zato ne moremo vnaprej predvideti. Za primerjanje svetlosti
dveh fotografij torej potrebujemo enako nastavitev uravnavanja beline.
Če pri različnih nastavitvah na fotoaparatu dvakrat fotografiramo isti motiv z enako
osvetlitvijo, za gostoti svetlobnih tokov j1 in j2 velja


t1
j1 = j2 
t2

d1 f 2
f 1 d2

!2 
,

pri čemer sta t in d/f čas ekspozicije in zaslonka pri prvem oziroma drugem fotografiranju. Uravnavanje beline in ISO občutljivost morata pri tem ostati nespremenjena.
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2.2.2

Prehod svetlobe skozi objektiv

Prvi korak nastanka fotografije je prehod svetlobnega toka skozi objektiv. Ta na
0
zaslonu povzroči neko osvetljenost j . Zanimala nas bo zveza med to gostoto in
radianco L, ki prihaja iz smeri fotografiranega predmeta. Predpostavili bomo, da
je fotoaparat dobro fokusiran, objektiv pa aproksimirali s tanko lečo. Recimo da
fotografiramo neko infinitezimalno površino dSA , na zaslonu pa dobimo njeno sliko
s površino dSB , kot je prikazano na sliki 2.5.
n̂
Ω

ϑ

dSA

α

α

optična os

dSB

f

z

Slika 2.5. Preslikava ploskve skozi lečo na zaslon pri pravilno fokusiranem fotoaparatu.
0

Če želimo dobiti osvetljenost j , moramo poznati svetlobni tok dP , ki od ploskve
dSA pada na zaslon, in površino preslikane ploskve dSB :
0

j =

dP
.
dSB

Središčnim žarkom se pri prehodu skozi lečo smer ne spremeni, zato sta prostorska
kota, ki ju oklepata ploskvi dSA in dSB s središčem leče, enaka:
ΩA = ΩB .
Oddaljenost ploskve dSA od objektiva označimo z z, premer leče z d, goriščno razdaljo z f , kot med optično osjo in središčnim žarkom, ki prihaja s ploskve dSA , pa z α.
Z upoštevanjem definicije prostorskega kota tedaj lahko zapišemo naslednji zvezi:
ΩA =

dSA cos ϑ
(z/ cos α)2

in

ΩB =

dSB cos α
.
(f / cos α)2

Razmerje med površinama ploskev dSA in dSB je torej enako
dSA
cos α
=
dSB
cos ϑ

z
f

!2

.

(2.1)
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Sedaj nas zanima kolikšen svetlobni tok od ploskve dSA pripotuje skozi lečo. Privzeli
bomo, da je premer leče majhen v primerjavi z razdaljo z. Odhodna radianca L od
ploskve je v tem primeru iz vseh smeri konstantna. Prostorski kot, ki ga leča zavzema
s perspektive ploskve dSA , je enak
π
π (d/2)2 cos α
=
Ω=
2
4
(z/ cos α)

d
z

!2

cos3 α.

Za svetlobni tok, ki prihaja s ploskve dSA , tako velja
¨
dP = dSA
L cos ϑ dΩ
Ω

= L dSA

π
4

d
z

!2

cos3 α cos ϑ.

Pri tem smo upoštevali, da je razdalja do objektiva z precej večja od premera leče
d. Sedaj lahko zapišemo zvezo, ki velja za gostoto toka. Če znotraj leče ne prihaja
do svetlobnih izgub in nobena druga svetloba ne prispeva k osvetljenosti slike, je
gostota svetlobnega toka na tipalu enaka
π dSA
dP
=L
j =
dSB
4 dSB
0

d
z

!2

cos3 α cos ϑ.

Nazadnje z upoštevanjem zveze (2.1) dobimo sledečo odvisnost
π
j =L
4
0

d
f

!2

cos4 α.

(2.2)

Iz zadnje precej znane enakosti opazimo, da je odhodna radianca ali svetlost približno premo sorazmerna z gostoto svetlobnega toka. Člen cos4 α je namreč še posebej
pri manjših zornih kotih zanemarljiv. Poleg tega je celo korigiran s sistemom ostalih
leč v objektivu [11]. Kljub temu pa na fotografijah vseeno lahko opazimo temnejši
periferni del, kar imenujemo vinjetiranje (ang. vignetting) [11]. Ta v glavnem nastane kot posledica nelinearnega loma svetlobe in blokiranja robnih žarkov svetlobe
pri prehodu skozi objektiv.

2.2.3

Pretvorba energije v intenziteto slikovne točke

Med fotografiranjem se na svetlobnem tipalu zbere ploskovna gostota energije H. Ta
se nato preko različnih algoritmov pretvori v intenziteto slikovnih točk. Odvisnost
intenzitete I od ekspozicije H predstavimo z odzivno funkcijo:
I = f (H) .
Če torej poznamo odzivno funkcijo fotoaparata, lahko iz intenzitete piksla izračunamo ekspozicijo. Če poznamo še čas ekspozicije, pa lahko dobimo celo gostoto
svetlobnega toka, ki so jo zaznali svetlobni senzorji.
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Odzivno funkcijo običajno iščemo eksperimentalno. Pri tem se najpogosteje uporablja dva načina. V konstantnih razmerah lahko fotografiramo ploskve, ki imajo
znano odbojnost (t. i. Macbetheve ploskve), ali pa pri različnih ekspozicijah naredimo več slik iste površine.
Odzivna funkcija je v splošnem nelinearna, čeprav je odvisnost napetosti na fotodetektorju od števila vpadnih fotonov premo sorazmerna. Razloge za nelinearnost
pripisujemo oponašanju analognega fotografskega filma ter človeškega očesa, povečevanju dinamičnega razpona slike in estetskim efektom [17].
Najbolj linearno odzivno funkcijo zato dobimo, če sliko shranimo v originalnem formatu RAW. Le-ta pa zasede precej prostora in ni širše podprt s strani računalniških
programov [5, 8]. RAW format se tako redko uporablja, fotografije pa večinoma
shranjujemo kar v stisnjenem formatu JPEG.
Grossberg and Nayar [17] sta na primerih več digitalnih fotoaparatov raziskovala
splošno obliko odzivne funkcije. Ugotovila sta, da se te celo med fotoaparati iste
znamke nekoliko razlikujejo. Kljub temu pa so imele te funkcije tudi skupne lastnosti. Vse so bile konkavne in monotono naraščajoče.
Za modeliranje odzivne funkcije je bilo do danes uporabljenih več različnih modelov.
Največkrat se uporablja gama funkcijo3 . Vendar pa se odzivna funkcija od nje lahko
tudi znatno razlikuje. V teh primerih se največkrat uporabi kar polinomski model.

2.3

Spekter svetlobe in barva slikovne točke

Svetloba, ki jo fotoaparat zazna, lahko vsebuje fotone različnih valovnih dolžin.
Energija teh se pri barvni fotografiji nato pretvori v različne barvne odtenke. Končna
barva je odvisna tako od spektra svetlobe kot tudi od algoritmov procesiranja spektra svetlobe.

2.3.1

Spektralni odziv senzorjev

Pri nastajanju barvnih fotografij je svetloba najprej prepuščena skozi več filtrov.
Vsak od njih ima drugačno spektralno odzivno funkcijo R. Izbrani senzor k zazna
gostoto toka ρk , ki je odvisna od spektralne porazdelitve gostote toka j (λ) na njem
in njegovega odziva:
ˆ
∞

ρk (x, y) =

Rk (λ) j (λ) dλ.
0

Senzorji se lahko odzivajo na zelo različne valovne dolžine, ne le na vidno svetlobo.
V običajnem fotoaparatu so nameščeni trije senzorji, ki se odzivajo na zeleno, modro
in rdeče območje spektra vidne svetlobe. Vsak senzor nato generira po eno sliko.
3

Funkcija gama ima tri parametre. Zapišemo jo lahko z enačbo f (x) = α + βxγ .
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Možne barve, ki jih dobimo iz seštevka teh slik, se nahajajo v pozitivnem oktantu
znotraj tako imenovanega RGB prostora. Pri normaliziranih vrednostih v RGB
prostoru na primer točka (1, 1, 1) predstavlja belo barvo, točka (0, 0, 0) črno, točka
(0, 1, 0) pa popolnoma zeleno barvo. Prostor z aditivno mešanico predstavi tudi
nekatere spektralne barve. Vijolično na primer dobimo z mešanico rdeče in modre
barve.

2.3.2

Zveza med barvo in valovno dolžino svetlobe

Spekter svetlobe, ki ga fotoaparat zazna, je načeloma nemogoče natančno razbrati
le na podlagi barve slikovne točke. Razlog je seveda v tem, da je neskončno množico
spektralnih porazdelitev j (λ) možno preslikati le v končno število barvnih odtenkov.
Za vsako končno množico spektralnih odzivnih funkcij {Rk (λ) , k = 1 . . . p} torej
obstaja neskončno število spektralnih porazdelitev j (λ), ki so preslikane v končno
množico {ρk , k = 1 . . . p}. Kljub temu pa lahko o spektralni porazdelitvi svetlobe
marsikaj izvemo, če barvo predstavimo z odtenkom H, saturacijo S in intenziteto
I, skratka, v prostoru HSI.
V tem prostoru je odtenek H določen s prevladujočo valovno dolžino v porazdelitvi
svetlobe j (λ). Vendar pa so odtenki lahko spektralni ali nespektralni. Spektralni
odtenki res predstavljajo določeno valovno dolžino. Nespektralni odtenki pa so
predstavljeni kot mešanica več valovnih dolžin. Mednje sodi tudi vijolična barva,
čeprav bi ta morala spadati med spektralne odtenke.
Saturacija S v prostoru HSI je razmerje med prevladujočim odtenkom Sp in svetlobo
drugih valovnih dolžin Sost :
Sp
.
S=
Sost
Čista rdeča barva ima torej saturacijo blizu 1. V kolikor so zraven primešane še
druge valovne dolžine, pa se barva približa spektralni porazdelitvi bele svetlobe s
saturacijo 0.
Intenziteta I je mera za celotno količino svetlobe, ki jo senzorji zaznajo.
Konkretneje si prostor HSI predstavljamo kot stožec, sestavljen iz koordinat {(H, S, I) :
H ∈ [0° . . . 360°], S ∈ [0, 1], I ∈ [0, 1]}. Če v prostoru HSI izberemo neko točko, koordinata I predstavlja višino, na kateri se točka nahaja na tem stožcu. Večja, ko
je vrednost I, manj temne barve nastopajo. Koordinata S predstavlja odmaknjenost točke od osi stožca. Bolj ko je koordinata odmaknjena, manj bele primesi ima
barva. Vrednost H predstavlja kot med točko popolnoma rdeče barve in izbrano
barvo. Točka, ki predstavlja belo barvo, tako leži popolnoma na sredini osnovne
ploskve stožca ter ima zato koordinate (H, 0, 1), kjer je kot H poljuben. Popolnoma
zelena barva pa ima na primer koordinate (120°, 0, 1).
Tudi barve, ki jih zazna človeško oko, lahko predstavimo z barvnim prostorom.
Njegovo projekcijo na ravnino predstavimo s kromatičnim diagramom CIE [13], ki
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je prikazan na sliki 2.6. Kot kaže slika, prostor RBG obsega le del celotnega spektra
barv, ki ga lahko zazna človeško oko.

Slika 2.6. Kromatični diagram CIE z vrisanim RGB prostorom.
Vsako točko P lahko v prostoru HSI predstavimo na naslednji način. Če z W
označimo točko bele barve, kot kaže slika 2.6, potem presečišče roba kromatičnega
diagrama in poltraka W P predstavljala odtenek H. Saturacija pa je v tem primeru
dolžina daljice W P glede na W H. Točko P torej lahko predstavimo kot mešanico
odtenka H in bele barve W [13]:
P = SH + (1 − S) W.

2.3.3

Izračun valovne dolžine iz barvnega prostora RGB

Če želimo iz določene RGB vrednosti izvedeti nekaj o spektru svetlobe, moramo
najprej to barvo zapisati v sistemu HSI. Vrednosti R, G, B v tem primeru najprej
normaliziramo.
Za izbrano točko P v prostoru RGB njene kromatične oziroma normalizirane vrednosti označimo z:
G
B
R
, g=
, b=
.
(2.3)
r=
R+G+B
R+G+B
R+G+B
Naj bo sedaj vektor p~ z začetno točko v izhodišču O in s končno točko pri izbrani
barvi P . Vektor p~R naj ima začetno točko v izhodišču O, končno pa pri točki nasičene
rdeče barve R, kot je prikazano na sliki 2.7, na kateri je prostor RGB predstavljen
kot tristrana piramida.
Odtenek H tedaj predstavlja kot med vektorjema (~pR − w)
~ in (~p − w).
~
Zato ga
lahko izrazimo iz skalarnega produkta teh dveh vektorjev:
cos H =

(~p − w)
~ · (~pR − w)
~
.
|~p − w||~
~ pR − w|
~
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B

O

P
W
H

G

R
Slika 2.7. Prikaz vektorjev w,
~ p~R , p~, razlike p~R − w
~ in p~ − w
~ ter kota H v prostoru
RGB z izhodiščno točko črne barve O in točko bele barve W .
Zgornji izraz sedaj zapišemo z vrednostmi R, G, B. Pri tem upoštevamo w
~ =
1
1
1
( /3, /3, /3) in p~R = (1, 0, 0) ter naredimo substitucijo kromatičnih vrednosti r, g, b
z vrednostmi R, G, B po zvezah (2.3). Iz tega dobimo
cos H =

2R − G − B
q

2 (R − G)2 + (R − B) (G − B)

.

(2.4)

Sedaj upoštevamo, da po barvnem diagramu CIE valovno dolžino λ = 650 nm dobimo pri kotu H = 0°. Valovne dolžine med 650 nm in 475 nm pa so enakomerno
porazdeljene po kotu 240° [18, 19]. Iz valovne dolžine λ zato odtenek H dobimo po
zvezi:
240°
H = (650 nm − λ)
.
(2.5)
650 nm − 475 nm
Obratno pa iz odtenka H seveda ne moremo dobiti valovne dolžine, razen če je bila
svetloba, ki jo je fotoaparat prestregel, popolnoma monokromatska.
Omenimo še drugi komponenti prostora HSI. Zadnji del predstavitve barve obsega
intenziteto I. Ker ta v bistvu predstavlja povprečno vrednost komponent R, G in
B, jo enostavno dobimo kot aritmetično sredino teh treh vrednosti:
I=

R+G+B
.
3

Saturacijo S pa si predstavljamo kot razmerje med razdaljama W P in W Q, kjer je
Q presečišče poltraka W P in roba RGB prostora. Saturacijo S zato izračunamo po:
S =1−

3
min{R, G, B}.
R+G+B
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2.4

Odzivna funkcija za Nikon D80

V sklopu eksperimentalnega dela smo poiskali odzivno funkcijo za fotoaparat Nikon
D80. Postopek bomo na tem mestu natančno predstavili.
Odzivno funkcijo smo določili eksperimentalno. V ta namen smo s fotoaparatom
večkrat fotografirali bel list papirja, ki je bil ves čas enakomerno osvetljen z dnevno
svetlobo. Pri vsaki fotografiji smo regulirali le čas ekspozicije, ostale nastavitve na
fotoaparatu pa so bile fiksne. Izbrane nastavitve so bile:
• zaslonka: f/5,6,
• ISO občutljivost: 250,
• izravnavanje beline: auto.
Čas ekspozicije smo spreminjali od 1/4000 s do 1,3 s, fotografije pa smo shranjevali v
formatu JPEG.
0

Nato smo z merilcem gostote svetlobnega toka izmerili še tok j0 , ki je med fotografiranjem z velikega belega projekcijskega platna vpadal na fotoaparat. Upoštevali
0
smo, da sta osvetljenost tipala na fotoaparatu j in vhodna radianca L na objektivu
povezani na naslednji način:
I
r
j = 2 = Lπ
f
f
0

!2

,

pri čemer je r polmer objektiva, f goriščna razdalja objektiva, I pa svetilnost na
0
njem. Če objektiv seva po Lambertovem zakonu4 , potem za osvetljenost tipala j in
0
izmerjeno gostoto toka j0 velja zveza:
0

r
f

0

j = j0

!2

0

j
= 0
4

d
f

!2

.

0

Ker se izmerjena gostota svetlobnega toka j0 glede na kot in oddaljenost od zaslona
tudi ni očitno spreminjala, lahko rečemo, da je ta enaka izsevnosti platna:
0

j0 = j ∗ .
Velja torej tudi:
j∗
j =
4
0

d
f

!2

.

(2.6)

Za izsevnost platna smo izmerili vrednost
j ∗ = 1,6 (1 ± 0,06) W/m2 ,
pri čemer je napaka sistematska, in je ocenjena na podlagi ene meritve.
Fotografije smo nato shranili na računalniku. Želeli smo izvedeti intenziteto slikovnih
točk, ki so predstavljale bel list papirja. Za to nalogo priporočamo uporabo prosto
4

Lambertove površine in njene zakonitosti pobližje predstavimo v poglavju 3.3.1.
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dostopnega programa ImageJ [20] ali orodja Image Processing Toolbox v programu
MATLAB.
Na vsaki fotografiji smo nato približno na sredini slike izbrali množico slikovnih točk,
kjer se je tudi nahajala slika fotografiranega papirja. Pri obdelavi podatkov smo torej
upoštevali le sredinski del fotografije, s čimer smo se izognili pojavu vinjetiranja.
Ker smo fotografije posneli v barvni skali, smo jih morali najprej pretvoriti v 8-bitno
črno-belo sliko. Program je intenzitete točk izračunal po neobteženi sivi skali
I=

R+G+B
,
3

pri čemer so bile R, G, B intenzitete rdeče, zelene in modre barve za izbrani piksel.
Porazdelitev števila slikovnih točk po intenziteti v sivi skali lahko predstavimo s
histogramom. Primer histograma, ki smo ga v MATLABU naredili za neko fotografijo, je prikazan na sliki 2.8.
·105
Število slikovnih točk

2

1

0

0

50

100
150
Intenziteta I [1]

200

250

Slika 2.8. Histogram porazdelitve slikovnih točk po intenziteti.
V programu pa smo poleg histograma dobili tudi podatek o povprečni intenziteti
izbranih slikovnih točk.
Za vsako fotografijo, posneto s časom ekspozicije t, smo nato izračunali površinsko
gostoto energije na tipalu
0
H = j t.
Odvisnost intenzitete slikovnih točk I od površinske gostote H smo nato poiskali
grafično. Meritve, ki smo jih pri tem vnesli v graf, so prikazane na sliki 2.9.
Za prilagajanje meritvam smo izbrali funkcijo
f (x) =

α
1+

 γ .
x
β

Pri tem smo upoštevali sistematsko napako, ki smo jo prej ocenili. Dobljeni parametri so zapisani v tabeli 2.2.
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Slika 2.9. Graf odzivne funkcije za fotoaparat Nikon D80.
parameter

vrednost parametra

α

288 ± 3

β

0,0093 ± 0,0003

γ

−1,12 ± 0,01

Tabela 2.2. Parametri odzivne funkcije fotoaparata.
Na tem mestu zapišemo še inverz odzivne funkcije, ki ga bomo potrebovali v sklopu
drugih poskusov:

1
α−I γ
.
(2.7)
H(I) = β
I
Nazadnje smo s programom Gnuplot izbrani model tudi statistično ovrednotili. Pri
tem smo uporabili hi-kvadrat porazdelitev. Za reducirani hi-kvadrat5 in standardno
deviacijo6 smo dobili naslednji vrednosti:
χ2red = 0,76

in

σχ2red = 0,28.

Odstopanje χ2red od statistično idealnega χ2red = 1 je v enotah σχ2red torej enako:
∆χ2red
= 0,87.
σχ2red
Ker je ta vrednost znotraj intervala [1 − 2σχ2red , 1 + 2σχ2red ], lahko s približno 95odstotno zanesljivostjo trdimo, da so odstopanja le statistična. Izbranega modela
5

Reducirani χ2red izračunamo kot χ2red = χ2/f , pri čemer je f število prostostnih stopenj.
√
2f −1
6
Za standardno deviacijo σχ2red velja približek za Gaussovo porazdelitev σχ2red ≈
, pri
f
čemer je f število prostostnih stopenj. Ta aproksimacija velja le za dovolj velik f .
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odzivne funkcije torej ne moremo zavreči kot slabega. Ker smo z njim predstavili
zelo tipično odzivno funkcijo, pa bi ga z lahkoto aplicirali tudi na druge fotoaparate.
Njegova prednost je tudi v tem, da ima podobno kot gama funkcija le tri parametre.
Kljub temu pa se od nje nekoliko razlikuje; namreč, pri poskusu prilagajanja z gama
funkcijo za Nikon D80 nismo dobili zadovoljivih rezultatov.
Z dobro umeritveno krivuljo fotoaparata lahko izmerimo svetlobni tok s svetil ali
pa po odboju svetlobe na površini. Fotoaparati so za takšno merjenje še posebej
priročni, saj so cenovno ugodni, poleg tega pa zaznajo tudi manjše svetlobne tokove.
Kot je videti, na primer Nikon D80 pri večji ISO občutljivosti lahko zazna tudi
svetlobne tokove velikostnega reda 10−9 W/m2 .
Zgoraj naštete prednosti uporabe fotoaparata vedno bolj prepoznavajo tudi šole [5],
saj z njim lahko izmerimo svetlobni tok z nebesnih teles, intenziteto uklonskih vrhov
pri prehodu svetlobe skozi režo, ali pa ga uporabimo za kakšne druge šolske poskuse.

2.4.1

Uporaba odzivne funkcije v drugih delih

V svojih delih sta zgornjo odzivno funkcijo uspešno uporabili dve študentki Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani.
Maša Kenda [21] je umeritev fotoaparata potrebovala za merjenje pojemanja svetlobnega toka pri kemiluminiscenci. Pri tem je odzivno funkcijo poiskala za fotoaparat
Nikon D3200 ter dobila dokaj zadovoljiv rezultat.
Odzivno funkcijo v takšni obliki, kot smo jo zapisali, je uporabila tudi Irena Kramar [22], ki je v svojem diplomskem delu med drugim preverila, kako je intenziteta
rentgenske svetlobe odvisna od debeline in gostote snovi, skozi katero prehaja. To
je ugotavljala na podlagi rentgenskih fotografij. Izkazalo se je, da intenziteta prepuščene rentgenske svetlobe res pojema popolnoma eksponentno z debelino snovi,
če jo pri tem korigiramo z odzivno funkcijo.

Poglavje 3
Svetlobni tok pri odboju na
površini
Svetlobni tok lahko merimo tudi pri odboju na površini. Vendar je pri tem interpretacija meritev dokaj zapletena, saj je odboj sam po sebi precej kompliciran pojav.
Odvisen je od svetlobnega toka pa tudi od mikroskopskih lastnosti odbojne površine
in smeri vpadne ter odbite svetlobe.
Odbojnost bomo zato najprej podrobneje predstavili na enostavnih modelih površin.
Sklepni del tega poglavja bo obsegal merjenje svetlobnega toka z Lune in projekcijskega platna. Slednje ima nekaj zanimivih odbojnih lastnosti, Luna pa v bistvu že
leta navdihuje modeliranje odboja na površini.
Teoretični del poglavja smo večinoma povzeli po virih [10–13, 23–25].

3.1

Porazdelitvena funkcija BRDF

V tem razdelku bomo odbojnost natančneje opredelili z dvosmerno porazdelitveno
funkcijo odbojnosti (v nadaljevanju BRDF). Le-to vpeljemo, da odboj definiramo
kot funkcijo smeri osvetlitve in opazovanja površine.

3.1.1

Definicija

Recimo, da na diferencialno majhno ploskev dS vpada svetloba iz smeri ω̂v . To
svetlobo konkretneje opišemo z vhodno radianco Lv (ω̂v ). Gostoto svetlobnega toka,
ki ga pri tem prejme ploskev, označimo z dj (ω̂v ).
Del svetlobe se ob stiku s površino nato odbije. Denimo, da se del odbije tudi v
smeri ω̂o , kjer opazujemo odhodno radianco Lo (ω̂o ). Nastalo situacijo in ponazoritev
zapisa smeri radiance v sferičnem koordinatnem sistemu s polarnim kotom ϑ in
azimutnim kotom ϕ prikazuje slika 3.1.
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n̂
ϑv

ω̂o

ω̂v

ϕv
Slika 3.1. Prikaz zapisa smeri vhodne in odhodne radiance v sferičnih koordinatah
(ϑ, ϕ), pri čemer upoštevamo le zgornjo hemisfero Ω.
Za odhodno radianco Lo (ω̂o ) lahko privzamemo, da je ta premo sorazmerna osvetljenosti ploskve:
dj (ω̂v ) ∝ dLo (ω̂o ) .
Zveza med osvetljenostjo in vhodno radianco je po definiciji enaka
dj (ω̂v ) = Lv (ω̂v ) cos ϑv dΩv .
Sedaj lahko zapišemo definicijo porazdelitvene funkcije BRDF:
f (ω̂v , ω̂o ) =

dLo (ω̂o )
dLo (ω̂o )
=
.
dj (ω̂v )
Lv (ω̂v ) cos ϑv dΩv

Načeloma je BRDF torej funkcija štirih spremenljivk1 . Obstajajo pa tudi ploskve,
kot so na primer zrcalne in mat površine, ki so invariantne za zasuk okoli normale.
Za te ploskve je porazdelitev BRDF torej odvisna le od treh spremenljivk.
V realnosti nas diferencialna odhodna radianca dLo (ω̂o ) zelo redko zanima. Bolj
verjetno bomo hoteli poznati količino celotne odbite svetlobe v dani smeri. Želeno
kvantiteto dobimo, če uporabimo BRDF in seštejemo prispevke osvetljenosti v vseh
smereh vhodne radiance:
¨
Lo (ω̂o ) =
f (ω̂v , ω̂o ) Lv (ω̂v ) cos ϑv dΩv .
(3.1)
Ω

Za zadnjo zvezo se pogosto uporablja ime enačba odboja.

3.1.2

Lastnosti

Za porazdelitev BRDF veljajo tudi določene fizikalne omejitve. Prvo omejitev dobimo iz drugega zakona termodinamike. Če sta dve ploskvi v termičnem ravnovesju,
je sevanje, ki ga prva ploskev prejme od druge, enako sevanju, ki ga druga ploskev
1

V definicijo porazdelitvene funkcije BRDF po potrebi lahko vključimo tudi odvisnost od valovne dolžine vpadne svetlobe in pozicije na ploskvi, pri kateri odboj opazujemo. V splošnejši
definiciji ima BRDF torej lahko do sedem spremenljivk.
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prejme od prve. V nasprotnem primeru bi se namreč ena ploskev ohladila na račun
segrevanja druge ploskve. To pa ne bi bilo v skladu z drugim zakonom termodinamike. Zato je vsaka funkcija BRDF omejena s Helmholtzovim recipročnim načelom2 :
f (ω̂v , ω̂o ) = f (ω̂o , ω̂v ) .
Drugo omejitev dobimo iz ohranitvenega zakona. Ker je vpadna energija svetlobe
na določeni površini vedno večja ali enaka odbiti svetlobi, zahtevamo
0

dj ∗ (ω̂v ) ≤ dj (ω̂v ) ,
iz česar sledi:

¨
f (ω̂v , ω̂o ) cos ϑo dΩo ≤ 1, za vsak Ωv ∈ Ω.
Ω

3.2

Koliminiran in razsežen izvir svetlobe

V tem razdelku bomo predstavili dve vrsti svetil, ki ju bomo ločili glede na način
osvetljevanja ploskve.
Večina svetil, s katerimi se v realnosti srečujemo, sodi med razsežne izvire. Fizikalno
lahko razsežen izvir svetlobe opišemo kot kompaktno množico točkovnih izvirov
svetlobe. Tako svetilo ima torej razsežnost in zato tudi zavzema nek prostorski kot.
Koliminirani izviri so, v nasprotju z razsežnimi, brez dimenzije. Ko infinitezimalno
ploskev osvetlimo s koliminiranim izvirom, svetlobni tok nanjo vpada torej le iz
točno določene smeri.
Recimo, da je osvetljenost ploskve, ko nanjo pravokotno posvetimo s takim svetilom,
0
enaka j0 . Zveza med osvetljenostjo in vhodno radianco je v sferičnih koordinatah
podana kot:
ˆ πˆ π
2
0
Lv sin ϑv dϑv dϕv .
(3.2)
j0 =
−π

0

Sedaj nas zanima še zapis vhodne radiance Lv . Ta je pri koliminiranem izviru v
vseh smereh, razen v smeri svetila (ϑs , ϕs ), enaka nič. To zahtevo upoštevamo, če
vhodno radianco zapišemo z dvojno Diracovo delta funkcijo3 δ (ϑv − ϑs ) δ (ϕv − ϕs ).
2
Helmholtzovo recipročno načelo na kratko pove, da pri detekciji svetlobe ne moremo zaznati
razlike med žarkoma, ki prepotujeta enako pot. Torej, če drugi žarek potuje v obratni smeri, a po
enaki poti kot prvi žarek, bosta žarka ob detekciji še vedno imela enake optične lastnosti.
3
Diracova delta funkcija δ (x) je vrsta porazdelitve, ki je definirana kot δ (x) = 0 za vsak x 6= 0,
pri čemer pa mora biti izpolnjen pogoj
ˆ ∞
δ (x) dx = 1.
−∞

Intuitivno gledano za to porazdelitev potem velja δ (0) = ∞.

3.3 Razpršeni odboj
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Enakost (3.2) pa bo v tem primeru izpolnjena le, če to funkcijo normiramo še s
faktorjem sin ϑs . Vhodno radianco Lv zato pri koliminiranem izviru zapišemo kot
Lv = j0

0

δ (ϑv − ϑs ) δ (ϕv − ϕs )
.
sin ϑs

(3.3)

Med koliminirana svetila prištevamo laser in ostale vzporedne izvire. Zaradi velike
oddaljenosti od Zemlje mednje uvrščamo tudi zvezde; do neke mere natančnosti je
aproksimacija s koliminiranim izvirom mogoča celo za Sonce.

3.3

Razpršeni odboj

Vsaka ploskev ima drugačno porazdelitveno funkcijo BRDF. Ker pa so si nekatere
površine po odbojnih lastnostih med sabo precej podobne, jih lahko obravnavamo z
istim odbojnim modelom.
Najbolj znan model razpršenega odboja je Lambertov. Z njim lahko zadovoljivo opišemo odboj na večini površin. Vendar obstajajo tudi takšne ploskve, za katere težko
rečemo, da imajo Lambertov odboj. Takšne so na primer zelo hrapave površine. V
tem razdelku bomo predstavili Lambertov model odboja, nato pa še nekaj lastnosti
odboja na bolj hrapavi površini.

3.3.1

Lambertov odbojni model

Večina površin svetlobo odbija v vse smeri. Za odboj tako rečemo, da je ta difuzen
oziroma razpršen. Poseben primer takšnega odboja opazimo tudi na Lambertovi
površini. To je ploskev, ki je iz vseh strani videti enako svetla:
Lo (ω̂o ) = Lo , za vsak Ωo ∈ Ω,
pri čemer je hemisfera nad opazovano točko na Lambertovi površini označena z Ω,
Ωo pa je prostorski kot v smeri odhodne radiance.
Iz te lastnosti lahko dobimo za Lambertovo ploskev nekaj preprostih zvez. Z integriranjem odhodne radiance v vseh smereh hemisfere na primer dobimo naslednjo
zvezo med izsevnostjo j ∗ in odhodno radianco Lo :
¨
∗
j =
Lo dΩo = π Lo .
Ω

Lambertova ploskev ima tudi posebej preprosto porazdelitveno funkcijo BRDF. Ta
je zaradi konstantnosti Lo tudi sama konstantna. Če izsevnost ploskve j ∗ izrazimo
0
z osvetljenostjo j na naslednji način:
0

j ∗ = ρ j za 0 ≤ ρ ≤ 1,
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je porazdelitev BRDF enaka:
f=

Lo
Lo ρ
ρ
= .
0 =
∗
j
j
π

(3.4)

Parameter ρ se pri tem imenuje albedo. Za idealno Lambertovo ploskev, ki odbije
vso svetlobo, je ta enak ena. V realnosti take ploskve seveda ne obstajajo, kljub temu
pa poznamo kar nekaj snovi s precej visokim albedom. Mednje prištevamo barijev
sulfat (ρ ≥ 0,97), magnezijev karbonat (ρ ≈ 0,98) in magnezijev oksid (ρ ≈ 0,96).
Nekoliko slabše svetlobo odbija sveža snežna površina (ρ ≈ 0,85) [26–29].
Za Lambertovo površino sedaj pogledamo še odvisnost Lo od načina osvetlitve. Če v
enačbo odboja (3.1) vstavimo konstanto Lambertove porazdelitvene funkcije (3.4),
dobimo sledečo zvezo:
¨
ρ
Lv (ω̂v ) cos ϑv dΩv ,
Lo =
π Ω
kar imenujemo Lambertov kosinusni zakon.
Prvi pomemben rezultat pri Lambertovem kosinusnem zakonu dobimo, če za svetilo
vzamemo koliminiran izvir svetlobe. Tedaj z upoštevanjem zapisa vhodne radiance (3.3) pridemo do naslednje zveze:
¨
ρ 0
ρ
0 δ (ϑv − ϑs ) δ (ϕv − ϕs )
j0
cos ϑv dΩv = j0 cos ϑs .
Lo =
π Ω
sin ϑs
π
Svetlost Lambertove površine torej variira glede na kot, pod katerim ploskev osvetljujemo. Površina je videti najsvetlejša, če je orientirana pravokotno glede na smer
osvetlitve. Ko je normala ploskve obrnjena pravokotno glede na smer izvira, pa je
svetlost enaka nič. Če recimo osvetlimo kroglo z neko lučjo, bo ne glede na to, od
kod ploskev opazujemo, svetlejši videti tisti del, ki bo bolj obrnjen proti luči.
Sedaj predpostavimo, da Lambertovo ploskev osvetlimo z uniformnim izvirom, ki iz
vseh smeri hemisfere ploskev osvetljuje z vhodno radianco Lv . Tedaj iz Lambertovega kosinusnega zakona dobimo precej drugačen rezultat:
¨
ρ
Lo =
Lv cos ϑv dΩv = ρ Lv .
π Ω
Sedaj si lahko razložimo, zakaj na primer v snežnem metežu težko prepoznavamo
okolico. Namreč, ker ima sneg lastnosti Lambertove površine, osvetljen pa je iz vseh
strani enako, je tudi svetlost snežnih površin iz vseh strani enaka.

3.3.2

Odboj na hrapavi površini

Najbolj očitna razlika med Lambertovimi in hrapavimi površinami je, da so slednje
videti svetlejše tam, kjer je kot med normalo ploskve in izvirom svetlobe blizu π/2.
Hrapavo površino si lahko predstavljamo kot makropovršino, sestavljeno iz več vdolbin. Vsaka od teh vdolbin svetlobo odbije po Lambertovem modelu, kot je prikazano
na sliki 3.2.
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Slika 3.2. Shematski prikaz vdolbin z Lambertovim odbojem.
Zaradi hrapavosti lahko na površini opazujemo geometrijske efekte, ki so prikazani
na sliki 3.3. Sveloba je lahko blokirana, preden pride do naslednje mikropovršine. Ta
pojav imenujemo senčenje (slika 3.3(a)). Nekaj svetlobe se blokira tudi pri odboju
od površine, kar imenujemo maskiranje (slika 3.3(b)). Poleg tega je prisoten še
notranji odboj, ko se svetloba odbije od enega dela površine do naslednjega in nato
nazaj ven (slika 3.3(c)).

(a) Senčenje.

(b) Maskiranje.

(c) Notranji odboj.

Slika 3.3. Geometrijski efekti na hrapavi površini.
Kako svetla je videti hrapava površina, je odvisno tudi od smeri opazovalca glede
na smer izvira osvetlitve. Recimo da je vir svetlobe na desni strani vdolbine, kot je
prikazano na sliki 3.4(a). Potem levi del doline odbije več svetlobe. Denimo, da je
opazovalec na levi strani te vdolbine. Potem vidi več desne kot leve strani. Delež
vidnega dela svetle leve strani je tako manjši od vidnega dela temne desne strani
(slika 3.4(b)). Stvari se spremenijo, ko opazovalec stopi bolj na desno stran k izviru
svetlobe. Takrat je svetla leva stran bolj vidna od temne desne strani (slika 3.4(c)).
izvir
svetla stran

temna stran

(a) Izvir na desni strani.

opazovalec
svetla stran

opazovalec
temna stran

(b) Opazovalec na levi.

svetla stran

temna stran

(c) Opazovalec na desni.

Slika 3.4. Prikaz svetlosti vdolbine glede na položaj opazovalca in izvira svetlobe.
V nasprotju z Lambertovimi površinami so hrapave ploskve torej videti svetle, če
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se nahajamo na strani izvira svetlobe. Med hrapave površine prištevamo tudi Lunino površino, saj pri polni Luni njen regolit4 močneje odbija svetlobo nazaj proti
opazovalcu. To ji daje videz ravne plošče.

3.4

Merjenje svetlobnega toka z bliskavice

V tem delu smo odzivno funkcijo fotoaparata Nikon D80 uporabili za merjenje izsevane svetlobe z bliskavice Nikon SB-600. Vse meritve smo naredili preko odboja s
projekcijskega platna, kot prikazuje slika 3.5.
projekcijsko
platno

bliskavica
Ω

fotoaparat
d
Slika 3.5. Postavitev eksperimenta za merjenje izsevane svetlobe z bliskavice.
Najprej smo želeli dobiti odvisnost površinske gostote energije, ki jo fotoaparat
zazna, od izsevane svetlobne energije bliskavice. Zato smo platno med osvetlitvijo
z bliskavico večkrat fotografirali. Pri tem so bile nastavitve na fotoaparatu ročno
nastavljene:
• zaslonka: f/5,6,
• ISO občutljivost: 250,
• čas ekspozicije: t = 1/200 s,
• izravnavanje beline: auto.
Konstanten je bil tudi prostorski kot sevanja svetlobe pri bliskavici. Pri nastavitvi
glave bliskavice na 85 mm je bil horizontalni kot osvetlitve enak ϑH = 31°, vertikalni
kot pa ϑV = 23° [31]. Prostorski kot izsevane svetlobe smo dobili po zvezi [32]:
Ω = 4 sin−1

ϑV
ϑH
sin
sin
2
2

!

,

pri čemer smo dobili rezultat Ω = 0,2132 sr. Med fotoaparatom in projekcijskim
platnom smo ohranjali konstantno razdaljo. Ta je bila enaka d = 2,2 m ± 0,3 m. Pri
vsaki fotografiji smo tako spremenili le delež izsevane svetlobe bliskavice.
4

Regolit je vrhnja, heterogena plast, ki prekriva kamnine nebesnih teles kot so na primer lune
in planeti. Običajno ga sestavljajo prah, sol, zdrobljeno kamenje [30].
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Pri obdelavi fotografij smo najprej razbrali povprečno intenziteto slikovnih točk, ki
so predstavljale osvetljeni del projekcijskega platna. Te smo nato z odzivno funkcijo (2.7) pretvorili v površinsko gostoto energije, ki so jo slikovni senzorji zaznali.
Nato smo upoštevali dodatek zaznane energije dnevne svetlobe, ki se od projekcijskega platna odbije v fotoaparat. Ker je bil naš čas ekspozicije t = 1/200 s, smo torej
vsem izmerjenim gostotam energije odšteli ozadje Hoz = 0,0009 J/m2 . Meritve odvisnosti površinske gostote od izsevane moči bliskavice smo nato predstavili grafično,
kot prikazuje slika 3.6.
0.06

Ekspozicija H [J/m2 ]

0.05
0.04
0.03
0.02
0.01

meritve
prilagojena funkcija

0
0

0.02
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0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

Energija [oznaka moči na bliskavici]

Slika 3.6. Graf odvisnosti ekspozicije senzorja od izsevane energije bliskavice.
Oznake na abscisni osi so sorazmerne z izsevano energijo bliskavice.
Graf je seveda linearen, saj so bile tudi oznake izsevane energije bliskavice navedene
v pravilnih razmerjih. Meritvam smo zato prilagajali linearno funkcijo
f (x) = kx,
pri čemer je bila vrednost koeficienta k = 0,387 ± 0,007.
Nato smo želeli izmeriti še celotni svetlobni tok z bliskavice, kar smo storili z naslednjim razmislekom. Če bliskavica v prostorski kot Ω izseva energijo z močjo P , je
osvetljenost projekcijskega platna na razdalji d enaka
P
.
Ω d2
Projekcijsko platno je narejeno pretežno iz magnezijevega karbonata, ki v vse smeri
odbije enako svetlobe in ima albedo ρ ≈ 0,98. Vendar projekcijska platna pogosto ne
odbijejo v vse smeri enako količino svetlobe [27,33]. Za izbrano platno smo pridobili
podatek, da v pravokotni smeri odbije 0,97-krat toliko svetlobe, kot bi jo navadna
ploskev iz magnezijevega karbonata. V pravokotni smeri glede na platno, kjer se je
nahajal fotoaparat, je odhodna radianca torej enaka:
0

j =

0

ρj
L = 0,97
.
π
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Osvetljenost, ki jo svetlobni senzor v fotoaparatu zazna, tedaj dobimo po zvezi (2.2).
Izmerjeno energijo Wizm smo torej dobili po zgornjih zvezah. Pri tem smo predpostavili, da je površinska gostota svetlobnega toka na senzorju fotoaparata pri fotografiranju projekcijskega platna med osvetlitvijo z bliskavico pri največjem izsevu
enaka H = 0,387 J/m2 (1 ± 0,02).
Izmerjeno energijo smo primerjali s teoretično. Bliskavica pri polnjenju shrani
energijo v kondenzator s kapacitivnostjo C = 1000 µF na katerem je napetost
U = 330 V [34]. Celotno teoretično izsevano energijo tako dobimo po zvezi:
Wteo =

1
C U 2.
2

Vsi rezultati omenjenih količin in relativno odstopanje izmerjene energije od teoretične so zapisani v tabeli 3.1. Pri tem smo radianco L in osvetljenost projekcijskega
0
platna j izračunali v enotah, pomnoženih s časom.
0

H [J/m2 ]

L t [J/m2 sr]

j t [J/m2 ]

W [ J]

Wteo [J]

r

0,387 (1 ± 0,02)

15,5 (1 ± 0,02)

51 (1 ± 0,02)

53 (1 ± 0,14)

54,450

0,03

Tabela 3.1. Rezultati izračunov svetlobnega toka z bliskavice.
Iz rezultatov opazimo, da se izmerjena energija približno ujema s teoretično vrednostjo. Nekaj napake, ki jo pri tem dobimo, v največji meri lahko pripišemo precej
slabo izmerjeni razdalji med fotoaparatom in projekcijskim platnom. Poleg tega se
tudi energija v kondenzatorju gotovo ne pretvori samo v svetlobno energijo. Del
energije se izgubi tudi pri prehodu skozi steklo na bliskavici. Iz tega sklepamo, da
smo mogoče izmerili nekoliko preveliko izsevano energijo z bliskavice. Vsekakor pa
je izsevana energija z bliskavice precej velika. Kondenzator se sprazni v približno
1/900 s, kar pomeni, da je v povprečju jakost svetlobnega toka z bliskavice približno
petdesetkrat večja od solarne konstante.

3.5

Merjenje svetlobnega toka z Lune

V tem delu smo merili svetlobni tok z Lune. Pri tem smo ponovno uporabili fotoaparat Nikon D80, s katerim smo posneli dve fotografiji, ki ju vidimo na sliki 3.7.
Med fotografiranjem smo imeli izbrane nastavitve:
• zaslonka: f/5,6,
• ISO občutljivost: 250,
• izravnavanje beline: auto,
• čas ekspozicije t: 1/125 s.
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(a) Luna, dne 5. 8. 2017 ob 22.03.

(b) Luna, dne 17. 6. 2017 ob 4.53.

Slika 3.7. Fotografiji Lune.
Najprej smo želeli izmeriti povprečno gostoto svetlobnega toka, ki ga z Lune zaznamo
na Zemlji. Iz vsake fotografije smo zato po odzivni funkciji (2.7) iz povprečne intenzitete slikovne točke, ki so predstavljale svetli del Lune, dobili izmerjeno povprečno
površinsko gostoto svetlobnega toka H0 . Od te smo nato odšteli površinsko gostoto
Hoz , ki smo jo dobili od ozadja slike, da smo dobili H.
Po zvezi med časom ekspozicije t in površinsko gostoto energije H:
0

H = j t,
0

smo izračunali osvetljenost tipala j . Radianco Lizm , ki ustreza tej gostoti toka, smo
dobili po zvezi (2.2). Navedene izračunane količine smo zapisali v tabeli 3.2.
0

fotografija

H0 [J/m2 ]

Hoz [J/m2 ]

H [J/m2 ]

j [W/m2 ]

Lizm [W/sr m2 ]

3.7(a)

0,0085

0,0001

0,0084

1,05

42

3.7(b)

0,0019

0,0003

0,0016

0,20

8

Tabela 3.2. Rezultati izračunov izmerjene radiance za Luno na fotografijah 3.7.
Izmerjene vrednosti smo primerjali s teoretičnimi. S spletne strani [35] smo pridobili
podatke o navidezni magnitudi, deležu osvetljene površine in navideznem premeru
Lune.
Iz navidezne magnitude smo izračunali gostoto svetlobnega toka, ki ga zaznamo na
Zemlji [36]:
j = 10−8−0,4(m−1) W/m2
Radianca, ki jo na Zemlji zaznamo, je potem enaka:
L=

j
,
Ω

pri čemer je Ω prostorski kot, ki ga zavzema osvetljeni del Lune. Podatki in rezultati,
pridobljeni iz teoretičnih vrednosti, so zapisani v tabeli 3.3.
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fotografija

m

d [°]

osv. del [%]

Lteo [W/m2 sr]

3.7(a)

−12,1

0,497042

96,4

30,505

3.7(b)

−10,2

0,519150

54,0

8,57

Tabela 3.3. Rezultati in podatki izračunov teoretične radiance za Luno na fotografijah 3.7.
Relativno odstopanje izmerjene radiance od teoretične je:
r3.7(a) = 0,38

in

r3.7(b) = 0,07.

Za krajec (slika 3.7(b)) je odstopanje od teoretične vrednosti precej majhno, česar ne
moremo trditi za polno Luno (slika 3.7(a)). Glede na veliko razliko med napakama
opazimo, da če bi umeritev fotoaparata delali s pomočjo Lune, bi dobili položnejšo
krivuljo, torej večji parameter γ.
Ker se je Luna po nebu ves čas premikala, je bilo njeno fotografiranje kljub kratkim
časom ekspozicije precej oteženo. Fotografiji sta tako nekoliko razmazani.
Opazimo, da je polna Luna veliko svetlejša od krajca. Ker ob polni Luni kot opazovalci stojimo v smeri izvira svetlobe, torej Sonca, sklepamo, da ima Luna res precej
veliko površinsko hrapavost. Na grafu 3.8 vidimo meritve intenzitete Lune po točkah
vodoravnega prereza s fotografije 3.7(a). Pri tem smo zajeli tudi nekaj ozadja okoli
Lune, kar opazimo po nižjih vrednostih intenzitete na obeh koncih grafa. Opazimo,
da se intenziteta proti robu Lune ne zmanjšuje, zato za Luno očitno res ne velja
Lambertov model odboja in jo je treba obravnavati kot hrapavo površino.
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Slika 3.8. Graf intenzitete slikovne točke v odvisnosti od koordinate prereza Lune.

Del II
Energijski tokovi pri fosforescenci

Poglavje 4
Fosforescentna snov
Luminiscenca je pojav, ki je tesno povezan z absorpcijo in emisijo svetlobe. Fosforescenco skupaj s fluorescenco uvrščamo med fotoluminiscentne pojave. Za oba
pojava velja, da je njun izsev odvisen predvsem od vrste in zgradbe snovi, ne pa
toliko od načina osvetljevanja.
Fosforescentne snovi zaradi zgodovine odkrivanja pojava imenujemo tudi fosforji. V
tem poglavju tako predstavimo značilno zgradbo fosforescentnih snovi in običajne
prehode med energijskimi stanji, ki povzročijo fosforescenco. Zaradi preprostejše
izpeljave si najprej pogledamo energijske nivoje in fosforescenco v izolirani molekuli.
Poglavje smo povzeli po virih [37–50].

4.1

Energijski nivoji dvoatomne molekule

Molekula je v splošnem stabilna, električno nevtralna skupina dveh ali več ionov.
Večinoma se nahaja v osnovnem stanju, lahko pa zavzema tudi enega od vzbujenih
stanj. Omejili se bomo na izolirane dvoatomne molekule, ker so nekoliko preprostejše
za obravnavo [37–40].

4.1.1

Rotacija molekule

Molekula ima lahko rotacijsko energijo, če se jedri vrtita okoli skupnega težišča. Če
se jedri z masama m1 in m2 nahajata na razdalji r1 oziroma r2 glede na os vrtenja,
je vztrajnostni moment molekule po analogiji s klasično mehaniko enak:
J = m1 r12 + m2 r22 = M R2 ,
pri čemer smo z M označili reducirano maso obeh jeder, z R pa razdaljo med njima.
Vrtilna količina je kvantizirana po velikosti in smeri in ima torej lahko le določene
~ zapišemo s kvantnim številom
vrednosti. Njeno pričakovano vrednost velikosti hLi
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tirne vrtilne količine:
~ =~
hLi

q

L (L + 1)

za

L = 1, 2, 3 . . .

~ =Jω
Rotacijska energija je po definiciji enaka Er = 1/2 Jω 2 , vrtilna količina pa hLi
~.
Dvoatomna molekula ima torej lahko naslednje kvantizirane vrednosti rotacijske
energije:
~2 L (L + 1)
.
Er =
2J
Če molekula preide iz višjega v nižje rotacijsko stanje, izseva foton. Njegova valovna
dolžina ustreza energijski razliki med obema stanjema. Med sosednjimi rotacijskimi
stanji je energijska razlika zelo majhna. Najmanjša valovna dolžina, ki jo lahko
izsevani foton doseže, je okoli 2 mm. Rotacijski spekter je zato sestavljen iz zelo
majhnih frekvenc, ki sodijo v območje mikrovalov. Sprememba rotacijskega stanja
na molekulo tako ne vpliva bistveno, prav tako tudi nima neposredne povezave s
fosforescenco.

4.1.2

Nihanje molekule

Potencialna energija V

Razdalja med jedroma v molekuli se lahko tudi periodično spreminja. Jedri torej
nihata. Potencialna energija molekule je odvisna od spreminjajoče se razdalje R med
jedroma. Odvisnost potencialne energije od razdalje lahko predstavimo z grafom na
sliki 4.1.

R0

Razdalja med jedroma R
parabola

V (R)

Slika 4.1. Odvisnost potencialne energije molekule od razdalje med jedroma in
prikaz parabolične aproksimacije okoli ravnovesne lege.
Potencialno energijo okoli ravnovesne lege lahko aproksimiramo s parabolo, saj je
prvi odvod okoli ravnovesne lege R0 enak nič, s Taylorjevim razvojem okoli točke
R0 pa tako dobimo:
1 d2 V (R0 )
(R − R0 )2 + . . .
2 d R2
1
≈ V (R0 ) + k (R − R0 )2 .
2

V (R) = V (R0 ) +

Kvadratna funkcija za potencialno energijo V (x) = 21 k x2 s konstanto k nas spominja
na nihanje vzmetnega nihala. Tudi tam sila vzmeti na pritrjeno maso m vedno deluje
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v smeri proti ravnovesni legi. Ko imamo na vzmet pritrjeni dve masi m1 in m2 , in
sicer vsako na svoji strani, nihata vsaksebi v protifazi.
V kvantni mehaniki je frekvenca nihanja harmonskega oscilatorja, ki na nek način
predstavlja analogijo klasičnemu nihanju, enaka:
s

ω=

k
,
M

pri čemer je M reducirana masa jeder, k pa konstanta vzmeti.
Lastne energije dobimo, če rešimo Schrödingerjevo enačbo. Pri frekvenci ω =
in potencialu V (x) = 1/2 k x2 so te rešitve oblike:


Ev = ~ ω v +

1
2



za

q

k/M

v = 1, 2, 3 . . .

Energijo, ki jo ima molekula zaradi nihanja okoli ravnovesne lege, imenujemo vibracijska energija. Pri prehodu med sosednjima vibracijskima stanjema se izseva foton
s precej večjo energijo kot pri prehodu med sosednjima rotacijskima stanjema. Valovna dolžina izsevanega fotona meri nekaj mikrometrov in leži v območju infrardeče
svetlobe.

4.1.3

Elektronska stanja

Energijsko stanje molekule ni odvisno le od gibanja jeder. Na energijo v največji
meri vplivajo stanja elektronov, ki tvorijo molekularne vezi. Glede na te elektrone
molekula lahko zavzame različna tako imenovana elektronska stanja.
Za nas najbolj pomembni elektronski stanji sta singletno in tripletno. Singletno
stanje označujemo s spektroskopsko oznako S. Zanj velja, da so spini elektronov
sklopljeni v antisimetrično konfiguracijo1 , skupno spinsko kvantno število pa je enako
S = 0. Singletno stanje je zaradi take sklopitve spinov po energiji vedno višje od
pripadajočega tripletnega stanja.
V tripletnem stanju so spini elektronov sklopljeni v simetrično konfiguracijo. Spinsko kvantno število je v tem primeru enako S = 1, ki ga pogosto označujemo s
spektroskopsko oznako T . Posebnost tripletnega stanja je, da po energiji to nikoli ni
osnovno stanje. Podrobnosti dokaza te trditve se ravno tako nahajajo v dodatku A.
Energijska razlika med dvema elektronskima stanjema je lahko precej velika. Če
molekula na primer preide iz vzbujenega singletnega v osnovno singletno stanje, se
pri tem izseva foton z valovno dolžino v vidnem delu spektra ali celo v območju UV
svetlobe.
1

Krajša obrazložitev simetričnih in antisimetričnih konfiguracij se nahaja v dodatku A, kjer
obravnavamo singletno in tripletna stanja na preprostem primeru sistema dveh elektronov. Poleg
tega si na primeru helijevega atoma pogledamo, zakaj se singletno in tripletno stanje po energiji
nekoliko razlikujeta.
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Nasploh so spremembe elektronskega stanja lahko precej zanimive, saj te bistveno
vplivajo na molekularno vez in s tem na celotno konfiguracijo molekule. Molekula
je zato po prehodu v drugo elektronsko stanje lahko videti precej drugačna, s tem
pa se bistveno spremenijo tudi njene lastnosti.

4.1.4
Celotno
energija
funkcija
skega in

Prehodi med energijskimi stanji
energijo molekule sestavljajo rotacijska Er , vibracijska Ev in elektronska
Ee . Pri zapisu stanja molekule lahko privzamemo, da je njena valovna
sestavljena iz produkta neodvisnih valovnih funkcij rotacijskega, vibracijelektronskega stanja:
Ψ (r, R) = ψe (r, Re ) ψv (R) ψr (R) ,

pri čemer se r nanaša na koordinate elektronov, R pa na koordinate jeder molekule.
Celotno energijo molekule dobimo kot seštevek energij:
Ee,v,r = Ee + Ev + Er .
Vsaka molekula ima precej širok nabor možnih energijskih stanj. Energijska stanja
se znotraj molekule lahko spreminjajo, pri tem pa so nekateri prehodi s sevanjem
bolj verjetni kot drugi. Ali je določeni prehod dovoljen, nam povejo izbirna pravila.
Pri izbirnih pravilih se verjetnost prehoda molekule v drugo energijsko stanje z
emisijo ali absorpcijo fotona poišče z operatorjem električnega dipolnega momenta
µ
~ . Ali je prehod med izbranimi različnimi stanji a in b prepovedan ali dovoljen,
ugotovimo z matričnim elementom:
ˆ
ha|~µ|bi =
Ψa ∗ µ
~ Ψb dV.
V

Če je ta različen od nič, je prehod med stanji dovoljen, sicer pa ne.
Operator dipolnega momenta lahko razstavimo na del, ki se nanaša na atomska
jedra (~µn ), ter del, ki se nanaša na elektrone (~µe ):
µ
~ =µ
~e + µ
~ n.
Valovno funkcijo stanja molekule razdelimo na rotacijski, vibracijski in elektronski
del. Rotacijski del nas trenutno ne bo zanimal, zato bomo v matrični element vstavili
le vibracijski in elektronski del valovne funkcije:
¨
ha|~µ|bi =
(ψe,a ψv,a )∗ (~µe + µ
~ n ) (ψe,b ψv,b ) d3 r d3 R
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
∗
∗
∗
3
3
3
= ψe,a µ
~ e ψe,b d r ψv,a ψv,b d R + ψe,a ψe,b d r ψv,a ∗ µ
~ n ψv,b d3 R.
(4.1)
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Drugi člen je zaradi ortonormiranosti elektronskih valovnih funkcij enak nič. Matrični element se torej poenostavi v izraz
ˆ
ˆ
∗
3
ha|~µ|bi = ψe,a µ
~ e ψe,b d r ψv,a ∗ ψv,b d3 R.
(4.2)
Valovne funkcije v prvem integralu razcepimo na prostorski in spinski del:
ˆ
ˆ
∗
3
ψe,a µ
~ e ψe,b d r = (ψa χa )∗ µ
~ e (ψb χb ) d3 r
ˆ
ˆ
∗
3
= ψa µ
~ e ψb d r χa ∗ χb d3 r.
Ker sta spinski valovni funkciji ortonormirani, je prehod med stanjema a in b mogoč
le, če se pri tem ne spremeni spin; torej če ∆S = 0. Prehodi, pri katerih se spin
ohrani, so tako precej bolj verjetni in se v povprečju zgodijo precej hitreje kot tisti,
pri katerih se spin spremeni.
Iz prostorskega dela razberemo, da so dovoljeni prehodi tisti, pri katerih je produkt
ψa µ
~ e ψb simetričen, saj bo v nasprotnem primeru integral tega izraza enak nič.
Natančnejša obravnava s simetrijo funkcij nam tudi pokaže, da mora za dovoljeni
prehod tedaj veljati ∆L = ±1.
Drugi integral, ki nastopi v matričnem elementu, zapisanem v izrazu (4.2), se imenuje Franck-Condonov faktor. Za dovoljen prehod mora seveda biti neničeln tudi ta
del matričnega elementa. Ker pri tem govorimo o vibracijskih valovnih funkcijah,
ki nastopijo znotraj različnih elektronskih stanj, te med sabo običajno niso ortogonalne. Večinoma se prekrivajo vsaj deloma. Prehod je bolj verjeten, ko se vibracijski
valovni funkciji bolj prekrivata.
Drugačno pravilo dobimo, če želimo pogledati vibracijske prehode znotraj istega
elektronskega stanja, ko a = b. V tem primeru je prvi člen v izrazu (4.1) enak nič,
prehod pa bo najbolj verjeten, ko je ∆v = ±1.
Prehodi s sevanjem med energijskimi stanji v molekuli imajo torej dobro določena
izbirna pravila. Manj verjetne prehode imenujemo prepovedani prehodi, bolj verjetne pa dovoljeni prehodi. Sprememba energijskega stanja molekule pa se lahko
zgodi tudi precej drugače, na primer s trkom. Če molekula trči v drugo molekulo,
lahko dobimo vibracijsko-rotacijska vzbujena stanja. V splošnem velja, da se spremembe vibracijskega, rotacijskega in vibracijskega stanja ne zgodijo ločeno oziroma
neodvisno med sabo. Ti prehodi so običajno med sabo zelo povezani, molekula pa
tako lahko hkrati preide v novo elektronsko, vibracijsko in rotacijsko stanje.
Opis fosforescence
Molekula se lahko nahaja v enem izmed vzbujenih stanj. Absorpcija fotona vidne ali
UV svetlobe na primer pogosto povzroči prehod molekule iz osnovnega singletnega
stanja S0 v vzbujeno singletno stanje S1 , kot je prikazano na sliki 4.2.

4.1 Energijski nivoji dvoatomne molekule
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Potencialna energija

Vibracijski prehodi v S1
Vibracijski prehodi v T1
Absorpcija
Fosforescenca
Prehod v T1

S1
T1
S0

Razdalja med jedroma

Slika 4.2. Shematski prikaz fosforescence.
Vendar pa takoj po absorpciji molekula začne prehajati v zanjo bolj ugodna nižja
energijska stanja. Prehod z emisijo fotona v osnovno elektronsko singletno stanje
je običajno precej dolgotrajen, zato molekula najprej opravi hitrejše vibracijske prehode znotraj vzbujenega singletnega stanja S1 .
Včasih se zgodi, da molekula zaradi trkov z drugo molekulo ali v kakšnih drugih
posebnih okoliščinah preide iz vzbujenega singletnega v tripletno stanje T1 . Tedaj,
podobno kot prej, naredi vse možne vibracijske prehode znotraj tripletnega stanja,
dokler ne pride do najnižjega vibracijskega stanja znotraj T1 .
Prehod z emisijo fotona iz tripletnega v singletno stanje je po izbirnih pravilih
prepovedan. Vendar stanja običajno niso v celoti singletna ali tripletna, temveč
so mešana. V tem primeru je verjetnost prehoda zelo majhna in traja nekaj časa,
da se zgodi. Pojav, pri katerem se prepovedani prehod dejansko zgodi, imenujemo
fosforescenca. Zaradi dolgoživih tripletnih stanj fosforescenco lahko opazujemo tudi
še dolgo časa po absorpciji fotona.
Pri opazovanju fosforescentnega izseva običajno opazimo značilno valovno dolžino,
ki je seveda odvisna od energijske razlike med vzbujenim tripletnim in osnovnim
singletnim stanjem.
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4.2

Fosforescenca v trdni snovi

Predmeti, pri katerih lahko opazujemo fosforescentni izsev, običajno niso enostavne,
izolirane molekule. Tipična fosforescentna snov je sestavljena iz množice atomov,
povezanih v kristalno mrežo.

Energija stanja

Elektronska stanja elektronov v kristalu so odvisna od razdalje med povezanimi
atomi. Če je razdalja med atomi velika, se stanja elektronov obravnava kot v izoliranem atomu. Pri manjših razdaljah med jedri pa se valovne funkcije elektronov,
zlasti zunanjih, začnejo prekrivati. Elektronska stanja se pri tem razcepijo, kot je
prikazano na sliki 4.3. Manjša, kot je pri tem razdalja med atomi, večja bo razlika
v energiji razcepljenih stanj. V verigi N atomov tako iz enega dobimo N elektronskih stanj, v katerih pa po Paulijevem izključitvenem načelu najdemo največ 2N
elektronov.

Razdalja med jedri R

Slika 4.3. Prikaz razcepa energijskih stanj na primeru verige štirih atomov.
V kristalu, kjer imamo povezanih mnogo atomskih jeder, so zunanja razcepljena
stanja tako gosta, da tvorijo pas. Notranji elektroni so bolj ko ne vezani le na
določeno jedro znotraj kristala. Zunanji elektroni pa s precej večjo verjetnostjo
preskočijo potencialno oviro oziroma tunelirajo. Pri višjih energijah so ti pasovi
precej širši kot pri nižjih energijah. Poleg tega se energijske razlike med pasovi
zmanjšujejo pri višjih energijah. Vsak od teh pasov vsebuje tudi stanja z različno
vibracijsko energijo.
Energijsko najvišji pas, kjer so vsa energijska stanja po večini zasedena, imenujemo valenčni pas. Energijsko najnižji pas, ki večinoma ni zaseden, pa imenujemo
prevodni pas. Polprevodniki med tema dvema pasovoma vsebujejo tako imenovano
energijsko špranjo ali prepovedani pas z energijskimi stanji, ki jih elektroni ne morejo
zasesti.
Pri fosforescentnem izsevu se emitirajo fotoni vidne svetlobe, zato je tipična fosforescentna snov običajno polprevodnik. Ti imajo namreč med valenčnim in prevodnim
pasom ravno dovolj široko energijsko špranjo, da se pri prehodu elektrona iz prevodnega v valenčni pas izseva foton z valovno dolžino vidne svetlobe, saj je energija
fotona z valovno dolžino λ je enaka
E=

hc
,
λ

4.3 Časovni potek fosforescence
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pri čemer je c svetlobna hitrost in h Planckova konstanta.
Najbolj tipičen polprevodnik, ki se uporablja za izdelavo fosforescentnih predmetov,
je cinkov sulfid (ZnS). Energijska špranja tega polprevodnika je široka okoli 3,5 eV,
kar povzroči tipičen zeleni fosforescentni izsev.
Ker je za fosforescentno snov značilen zakasnjeni izsev, se namesto čistega polprevodnika pogosteje uporablja dopirani polprevodnik: pri tem so v kristalni mreži
nekateri atomi zamenjani z atomi kakšnega drugega elementa, ali pa so ti dodatni
atomi kako drugače vrinjeni v samo strukturo kristala.
Dopirani polprevodniki znotraj prepovedanega pasu vsebujejo dodatna lokalizirana
stanja, ki jih lahko elektroni zasedejo. Na sliki 4.4 so ta označena z A, B in C. Nekatera izmed teh lokaliziranih stanj so metastabilna (C). Iz teh se vzbujeni elektroni
vrnejo nazaj v osnovno stanje z manjšo verjetnostjo. Takšna stanja se zato imenujejo tudi elektronske pasti. Koliko energije elektron potrebuje, da se vrne iz pasti
v prevodni pas, nam pove globina pasti (ang. trap depth), ki jo označimo z ∆E.
Dopiran polprevodnik lahko vsebuje tudi več različnih pasti z različnimi globinami.

Energija

prevodni pas
A

∆E
C

B
valenčni pas

Slika 4.4. Poenostavljen prikaz energijskih stanj v dopiranem polprevodniku.
Elektron se lahko ujame v past C, ko pa jo zapusti, se preko prevodnega pasu
vrne v stanje A. Pri prehodu iz stanja A v B se izseva foton.
Če je elektron v vzbujenem stanju C znotraj prevodnega pasu, gre običajno najprej
v stanje A, nato pa v B, kot prikazuje slika 4.4. Stanji A in B se pogosto imenujeta
rekombinacijski center. Elektronske pasti večinoma ostanejo prazne, vendar pa se
tudi v te včasih ujamejo elektroni iz prevodnega pasu. Zakasnjeni izsev pri fosforescenci je tako posledica časa, ki ga elektron preživi v eni izmed takšnih elektronskih
pasti [45–49].

4.3

Časovni potek fosforescence

Fosforescenco lahko razdelimo na tri dogodke z različnim trajanjem: absorpcijo
svetlobe, vztrajanje v vzbujenem stanju in emisijo svetlobe.
Pri časovnem merjenju intenzitete svetlobnega toka pri fosforescenci običajno dobimo graf, ki ga vidimo na sliki 4.5. Absorpcijska krivulja je naraščajoča in kon-
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Intenziteta I

kavna, dokler po nekem času ne pride do nasičenja s svetlobo. Po prenehanju vzbujanja se shranjena energija sprošča v okolico v obliki svetlobe. Pri tem svetlobni tok
pojema; krivulja pojemanja je vedno bolj položna.

Čas t
Slika 4.5. Graf intenzitete svetlobnega toka v odvisnosti od časa pri absorpciji ter
emisiji svetlobe v fosforescentni snovi.
Matematični opis pojemanja svetlobe pri fosforescenci je zaradi različne zgradbe
fosforescentnih snovi lahko zelo različen. Pojemanje je odvisno predvsem od globine in gostote pasti, pa tudi od gostote vzbujenih elektronov. V bolj grobem opisu
se pojemanje svetlobe pri fosforescenci lahko predstavi z dvema različna mehanizmoma: monomolekularnim in bimolekularnim. Potek absorpcije pri fosforescenci je
v primerjavi z emisijo precej manj raziskan [46, 50].

4.3.1

Mehanizem pojemanja prvega reda

Pojemanje prvega reda ali monomolekularni mehanizem opazimo takrat, ko se elektronske pasti v snovi nahajajo zelo blizu rekombinacijskega centra oziroma na razdalji, manjši od 10−6 cm. V tem primeru namreč lahko vsako past in rekombinacijski
center poleg nje obravnavamo kot samostojen sistem, neodvisen od dogajanja drugod
v kristalu.
V tem primeru je torej število elektronov, ki se rekombinirajo z vrzeljo, enako številu
elektronov, ki zapustijo elektronske pasti. Če je verjetnost, da elektron zapusti past,
enaka p, se delež ujetih elektronov s časom zmanjšuje na naslednji način:
dN
= −p dt,
N
kar pomeni, da se število elektronov v pasteh zmanjšuje eksponentno:
N = N0 e−p t .
Pri tem smo z N0 označili začetno število vzbujenih elektronov ob času t = 0.
Povprečna življenjska doba elektrona v pasti je torej enaka τ = 1/p.
Vsi osvobojeni elektroni se takoj rekombinirajo z vrzeljo. Intenziteta pojemanja
svetlobnega toka pri fosforescenci I je sorazmerna hitrosti zmanjševanja vzbujenih
stanj:
dN
I=−
.
dt

4.3 Časovni potek fosforescence
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Iz tega sledi, da se tudi intenziteta svetlobe eksponentno zmanjšuje:
I = N0 p e−p t = I0 e−p t .
Fosforescentna snov lahko vsebuje tudi več (n) pasti različnih globin ∆Ei . V tem
primeru je intenziteta svetlobe enaka prispevku intenzitet iz vseh pasti:
I=

n
X

Ii e−pi t .

i=1

Tako dobimo več neodvisnih razpadov, pri čemer se nekatere pasti v povprečju
izpraznijo hitreje kot druge.
Po Maxwellovi porazdelitvi lahko privzamemo, da je verjetnost p, da elektron pobegne iz pasti z globino ∆ E, enaka:
p = se−∆ E/kT ,
pri čemer je T temperatura, k Boltzmannova konstanta in s frekvenčni faktor. Vrednost s je običajno okoli 10−8±1 s−1 in se s temperaturo rahlo spreminja [47].

4.3.2

Mehanizem pojemanja drugega reda

Funkcijo pojemanja fosforescentne svetlobe običajno ni mogoče predstaviti z enostavnim eksponentom, saj je odvisna tako od koncentracije pasti kot tudi od verjetnosti, da se elektron ponovno ujame v past. Mehanizem pojemanja drugega reda
ali bimolekularni mehanizem običajno uporabimo, ko elektronske pasti niso tesno
povezane z rekombinacijskim centrom.
Za lažjo izpeljavo predpostavimo, da fosfor vsebuje le eno vrsto pasti. Recimo,
da je N število pasti v fosforju, nc število elektronov v prevodnem pasu, in nt
število elektronov, ki so ujeti v pasteh. Potem za število vrzeli m v valenčnem pasu
velja [50]:
m = nc + nt .
Hitrost spreminjanja števila polnih pasti tedaj lahko opišemo z enačbo:
dnt
= −a nt + b (N − nt ) nc ,
dt

(4.3)

pri čemer je a verjetnost, da elektron zapusti svojo past, b pa verjetnost, da elektron
iz prevodnega pasu pade v past.
Podobno enačbo hitrosti pojemanja lahko zapišemo tudi za število vrzeli:
dm
= −r m nc ,
dt

(4.4)

pri čemer je r verjetnost, da se elektron iz prevodnega pasu rekombinira z vrzeljo.
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Načeloma velja, da elektroni v prevodnem pasu preživijo zelo malo časa. Zato lahko
privzamemo m ' nt , iz česar sledi dm/dt ' dnt/dt.
Tedaj iz enačbe (4.4) izrazimo nc , dobljen izraz pa nato vstavimo v (4.3), da dobimo
enakost:
dnt
−a n2t
=
.
(4.5)
dt
nt + (b/r) (N − nt )
Za to enačbo lahko poiščemo rešitev v dveh primerih. Lahko na primer predpostavimo, da je b  r. Torej, da elektroni, ko izstopijo iz pasti, praviloma na zaidejo
ponovno v past. V takem primeru se enačba (4.5) poenostavi znano zvezo, ki smo
jo že zapisali pri prejšnjem modelu pojemanja:
dnt
= −a nt .
dt
Intenziteta svetlobe v tem primeru pojema eksponentno.
Če pa privzamemo b ' r, torej, da vrzeli in pasti z enako verjetnostjo ulovijo elektron
iz prevodnega pasu, se enačba (4.5) poenostavi v izraz:
a
dnt
= − n2t .
dt
N
Število v past ujetih elektronov je tedaj enako:
nt =

nt0
1 + (a nt0/N ) t

,

pri čemer je nt0 začetno število v past ujetih elektronov.
In ker velja I (t) ≈ dm/dt ter

dm/dt

' dnt/dt, nazadnje dobimo:

I (t) =

I0
,
(1 + γ t)2

pri čemer je γ = N/a nt .
To je tako imenovano pojemanje drugega reda in je odvisno tudi od temperature.
Običajna fosforescentna snov vsebuje več tipov pasti z različnimi globinami, kar
zgornjo zvezo nekoliko zaplete.
V večini primerov pojemanja svetlobe pri fosforescenci ne moremo predstaviti s
pojemanjem prvega ali drugega reda, ampak z enačbo:
I (t) =

I0
,
(1 + γ t)n

pri čemer so vrednosti n običajno od 0,5 do 2. Če velja t  1/γ , lahko to funkcijo
aproksimiramo z I (t) ∝ t−n [50].
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Absorpcija pri fosforescenci

Ko fosforescentno snov obsevamo s svetlobo, lahko opazujemo precej optičnih pojavov, kot so na primer transmisija, odboj in absorpcija. Če pride do absorpcije, se
foton anihilira, elektron znotraj kristala pa preide v vzbujeno stanje.

Intenziteta I

Žal potek absorpcije pri fosforescenci za raznorazne materiale do danes ni kaj prida
raziskan. Vsekakor pa zanjo velja, da ko snov prejema energijo zunanjih fotonov, jo
nekaj tekom vzbujanja tudi že odda, kot prikazuje graf na sliki 4.6.

Čas t
Slika 4.6. Graf absorpcije svetlobnega toka v odvisnosti od časa v fosforescentni
snovi.
Poleg tega vemo, da po nekem času pride do nasičenja z energijo. V tem primeru
fosforescentna snov ne more več prejeti energije zunanjih fotonov, ali bolje rečeno,
sprejme lahko le toliko energije, kolikor jo je tekom izsevanja s fosforescenco in
fluorescenco izgubila.
Absorpcija poteka najbolj učinkovito, ko snov vzbujamo z energijo, ki komaj presega energijsko razliko med prevodnim in valenčnim pasom. Če snov vzbujamo s
fotoni premajhne valovne dolžine, fosforescentna snov ne sprejme polne kapacitete
svetlobne energije, ki bi jo sicer lahko. Če pa snov vzbujamo s fotoni s preveliko
valovno dolžino, pa ta seveda ne more vzbuditi nobenega elektrona iz valenčnega v
prevodni pas [51].
O absorpciji je nekaj konkretnejšega znanega le pri fosforescenci s pojemanjem prvega reda. V tem primeru se izkaže, da je funkcija intenzitete absorpcije I v odvisnosti od časa vzbujanja enaka
I (t) =


a c N0 
1 − e−(c+a)t ,
c+a

pri čemer je c gostota vzbujenih stanj, a pa verjetnost, da elektron zapusti past.
Anomalije pri absorpciji svetlobe
Absorpcija pri fosforescenci po najnovejših raziskavah tudi ne poteka popolnoma
tako, kot bi pričakovali [51]. Dokaj hitremu polnjenju fosforescentne snovi lahko
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tik pred doseženim maksimumom absorbirane svetlobe sledi nekoliko počasnejša absorpcija. Po doseženem maksimumu sledi tudi padec maksimuma shranjene energije.
Predvideva se, da skorajšnje nasičenje pasti sproži nek poseben efekt (ang. selfquenching) s katerim snov odda več svetlobe, dokler ne doseže ravnovesja pri manjši
kapaciteti svetlobe [51].

Poglavje 5
Eksperimentalni del s
fosforescenco
V eksperimentalnem delu smo se osredotočili na pojemanje in absorpcijo svetlobe
pri fosforescenci. Kot merilni instrument smo uporabili digitalni fotoaparat Nikon
D80, ki smo ga umerili že v prvem delu. Nekatere meritve pojemanja svetlobe smo
naredili v okviru diplomskega dela, vendar tokrat zanje uporabimo novo odzivno
funkcijo. Poleg tega smo merili še valovno dolžino izsevane svetlobe pri fosforescenci
ter na podlagi meritev ocenili gostoto aktivnih stanj in učinkovitost absorpcije.
Meritve smo izvedli na dekorativnem fosforescentnem kamnu in pisalu, ki ju vidimo
na sliki 5.1.

(a) Dekorativni fosforescentni kamen.

(b) Fosforescentni svinčnik.

Slika 5.1. Fotografiji vzorcev fosforescentnih predmetov.

5.1

Pojemanje svetlobe pri fosforescenci

V tem delu smo merili pojemanje svetlobe pri fosforescenci. To smo storili za fosforescentni kamen in svinčnik. Meritve pojemanja svetlobe pri kamnu smo opravili že
v okviru diplomskega dela. Tam smo kamen za pet minut izpostavili UV-A svetlobi,
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nato pa smo ga po približno pol-minutnih intervalih v temi fotografirali. Podobno
smo sedaj storili še za svinčnik, le da smo tega izpostavili svetlobi navadne žarnice.
Zaradi tega smo ta predmet osvetljevali nekoliko dlje časa, fotografirali pa smo ga
približno na vsakih deset sekund.
Pojemanja svetlobnega toka pri kamnu smo merili trikrat. Pri tem smo imeli na
fotoaparatu izbrane naslednje nastavitve:
• zaslonka: f/5,6,
• ISO občutljivost: 250 (prva meritev) in 400 (druga, tretja meritev),
• čas ekspozicije: 4 s (prva, druga meritev) in 5 s (tretja meritev),
• izravnavanje beline: auto.
Fotografije za pojemanje svetlobe pri svinčniku pa smo naredili pri sledečih nastavitvah:
• zaslonka: f/5,6,
• ISO občutljivost: 250,
• čas ekspozicije: 5 s,
• izravnavanje beline: auto.
Za vsako fotografijo posebej smo razbrali povprečno intenziteto slikovne točke, ki
je predstavljala fosforescentni predmet. Nato smo za vsako intenziteto I po odzivni
funkciji (2.7) izračunali ekspozicijo H0 , od katere smo nato odšteli ekspozicijo na
sliki temnega ozadja Hoz , da smo dobili površinsko gostoto toka H. Ker smo poznali
čas ekspozicije t, smo nato po zvezi
0

H=j t
0

dobili osvetljenost fotoaparata j . Dobljene rezultate druge in tretje meritve za
kamen smo delili še z 400/250, saj te fotografije niso bile posnete pri ISO občutljivosti
250. Pri tem smo predvidevali, da so vrednosti ISO na fotoaparatu označene v
pravih razmerjih.
Meritve pojemanja svetlobe pri fosforescentnem kamnu smo predstavili z grafom, ki
ga vidimo na sliki 5.2. Meritve smo prilagajali s funkcijo:
α
0
,
j (t) =
(1 + β t)γ
in pri tem dobili parametre, zapisane v tabeli 5.1.
Meritve pojemanja svetlobe pri svinčniku so prikazane na grafu 5.3. Prilagajali smo
jih z isto funkcijo in dobili parametre, zapisane v tabeli 5.2.
Pri vseh meritvah opazimo, da je svetlobni tok pri fosforescenci res relativno majhen.
Največja izmerjena osvetljenost na fotoaparatu je bila velikostnega reda 10−3 W/m2 .
Ugotovili smo tudi, da druga meritev, ki smo jo izvedli na fosforescentnem kamnu,
nekoliko odstopa od ostalih dveh. Predvidevamo, da je to posledica nekoliko slabše
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Slika 5.2. Grafi časovnega pojemanja svetlobnega toka pri fosforescenci na primeru
dekorativnega kamna.
parameter

prva meritev

druga meritev

tretja meritev

α [W/m2 ]

787 · 10−6 ± 3 · 10−6

711 · 10−6 ± 4 · 10−6

808 · 10−6 ± 5 · 10−6

β [1/min]

0,64 ± 0,03

1,19 ± 0,05

0,83 ± 0,03

γ

1,24 ± 0,03

1,02 ± 0,02

1,11 ± 0,02

Tabela 5.1. Parametri prilagojenih funkcij pojemanja svetlobe pri fosforescenci
za dekorativni kamen.
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Slika 5.3. Graf časovnega pojemanja svetlobnega toka pri fosforescenci na primeru
fosforescentnega svinčnika.
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parameter

vrednost parametra

α [W/m2 ]

147 · 10−6 ± 2 · 10−6

β [1/min]

1,0 ± 0,2

γ

2,1 ± 0,2

Tabela 5.2. Parametri prilagojene funkcije pojemanja svetlobe za svinčnik.
izostritve na fotografijah druge meritve. Sicer pa vsi trije grafi prikazujejo približno
enako hitrost pojemanja svetlobe pri fosforescenci.
Pri primerjavi grafov pojemanja svetlobe za svinčnik in kamen glede na parameter γ
ugotovimo, da se pri svinčniku intenziteta zmanjšuje nekoliko hitreje kot pri kamnu.

5.2

Absorpcija svetlobe v fosforescentni snovi

V tem delu smo merili potek absorpcije svetlobe pri fosforescenci. Zato smo predmeta izpostavili izsevu bliskavice, takoj zatem pa smo ju fotografirali. Ta postopek
smo čim hitreje večkrat zaporedoma ponovili. Za osvetljevanje kamna smo uporabili bliskavico Nikon SB-600, ki smo jo umerili v prvem delu. Svinčnik pa smo
osvetljevali z nekoliko šibkejšo svetlobo bliskavice na fotoaparatu Nikon D80. Med
fotografiranjem smo imeli izbrane naslednje nastavitve na fotoaparatu:
• zaslonka: f/5,6,
• ISO občutljivost: 250,
• čas ekspozicije: 4 s,
• izravnavanje beline: auto.
Iz vsake fotografije smo razbrali povprečno intenziteto slikovne točke. Iz intenzitete
smo nato po odzivni funkciji (2.7) izračunali še ekspozicijo, od katere smo odšteli
ekspozicijo temnega ozadja, da smo dobili površinsko gostoto H. Nato smo po zvezi
0

H=j t
0

dobili osvetljenost j , ki jo je fotoaparat zaznal med zajemanjem svetlobe v času
ekspozicije t.
Dobljene meritve časovnega poteka absorpcije za oba predmeta so predstavljene na
grafih, ki ju vidimo na sliki 5.4 in 5.5. Meritve za kamen na grafu 5.4 smo prilagajali
s funkcijo


0
j (t) = α 1 − e−β t
in dobili vrednosti parametrov, ki so zapisane v tabeli 5.3. Meritve za svinčnik žal
ni bilo mogoče zadovoljivo prilagajati z eksponentno funkcijo.

5.2 Absorpcija svetlobe v fosforescentni snovi
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Slika 5.4. Graf časovnega poteka absorpcije svetlobe pri fosforescentnem kamnu.
0.005

0

Svetlobni tok j [W/m2 ]

0.0045
0.004
0.0035
0.003
0.0025
0.002
0.0015
0.001
0.0005

meritve

0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Čas t [min]

Slika 5.5. Graf časovnega poteka absorpcije svetlobe pri fosforescentnem svinčniku.
parameter

vrednost parametra

α [W/m2 ]

80 · 10−5 ± 1 · 10−5

β [1/s]

0,44 ± 0,01

Tabela 5.3. Parametra prilagojene absorpcijske krivulje za kamen.
Pričakovano smo ugotovili, da se fosforescentna snov najučinkoviteje polni, ko nima
shranjene nikakršne svetlobne energije. Blizu dosežene nasičenosti se intenzivnost
absorpcije nekoliko zniža. Prav tako smo ugotovili, da grafa absorpcije nista popol-

50

Eksperimentalni del s fosforescenco

noma gladka, poleg tega se vsake absorpcije ne da opisati z eksponentnim modelom,
kar nakazujejo tudi rezultati v članku [52].
Največja gostota toka, ki jo smo jo dosegli pri osvetljevanju fosforescentnega kamna
se pričakovano približno ujema z začetno vrednostjo pojemanja svetlobe pri fosforescenci pri meritvah ena in tri na grafu 5.2. Glede na primerjavo največje izmerjene
vrednosti svetlobnega toka pri pojemanju in absorpciji za svinčnik lahko tudi ugotovimo, da pri tem predmetu ob začetku merjenju pojemanja svetlobnega toka pri
fosforescenci nismo dosegli nasičenja s svetlobno energijo.

5.3

Izkoristek absorpcije pri fosforescenci

Za fosforescentni kamen smo izračunali učinkovitost absorpcije pri osvetljevanju z
bliskavico Nikon SB-600. Natančneje povedano, izračunali smo razmerje med površinsko gostoto energije, ki jo kamen izseva in površinsko gostoto energije, ki ob
osvetlitvi z bliskavice pade na kamen. Za račune smo uporabili meritve iz razdelkov 3.4, 5.1 in 5.2.
Najprej smo izračunali izsevano površinsko gostoto Hiz kamna pri fosforescenci.
Celotno površinsko gostoto energije, ki jo je fotoaparat med fotografiranjem zaznal,
smo dobili z integralom:
ˆ
∞

H=

0

j (t) dt.
0

Zato smo po času integrirali prilagojene funkcije meritev iz razdelka 5.1. Pri tem
smo si pomagali z Mathematico, ki je rešitve z upoštevanjem napake izračunala
numerično. Nazadnje smo dobili rezultate, ki so zapisani v tabeli 5.4.
meritev

H [J/m2 ]

prva

0,005 ± 0,001

druga

0,04 ± 0,03

tretja

0,009 ± 0,002

Tabela 5.4. Rezultati izračunane površinske gostote energije za kamen.
Nato smo izračunali površinsko gostoto energije, ki naj bi jo kamen izseval. Po
zvezi (2.6) smo privzeli, da izsevano površinsko gostoto energije lahko dobimo na
naslednji način:
!2 ˆ ∞
ˆ ∞
2f
0
∗
Hiz =
j (t) dt =
j (t) dt,
d
0
0
pri čemer je f goriščna razdalja fotoaparata, d pa premer objektiva.
Glede na rezultate v tabeli 5.4 in ob upoštevanju nezanesljivosti druge meritve smo
privzeli, da je H = 0,007 J/m2 . Tedaj je izsevana površinska gostota energije kamna

5.4 Valovna dolžina in gostota aktivnih stanj
enaka:
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Hiz = 0,9 J/m2 .

Nazadnje smo izračunali še, kolikšna je bila površinska gostota energije na kamnu,
ko smo ga osvetljevali z bliskavico. Privzeli smo, da se energija, ki jo odda bliskavica,
po ravni površini porazdeli enakomerno. Absorbirano površinsko gostoto energije
smo potem dobili po relaciji:
W
Habs =
,
Ω d2
pri čemer je W izsevana energija bliskavice, d razdalja med bliskavico in površino
kamna in Ω prostorski kot izseva bliskavice.
Razdalja med bliskavico in kamnom je bila približno enaka d = 1 m, prostorski kot
izseva bliskavice je bil Ω = 0,2312 sr, energija, ki jo je bliskavica izsevala, pa je bila
največja možna, torej W = 53 J. Absorbirana površinska gostota energije po enem
blisku je bila glede na te podatke torej enaka H0 = 230 J/m2 .
Kamen smo za dosego najvišje možne absorbirane energije morali večkrat osvetliti.
Deloma sta bili zato krivi premajhna kapaciteta shranjene svetlobe v bliskavici in
prevelika razdalja do kamna. Poleg tega se je del svetlobe že tekom osvetljevanja
izseval. Zato smo glede na graf 5.4 ocenili, da bi kamen ob hitrejšem osvetljevanju
najvišjo možno absorbirano energijo dosegel po približno petnajstih bliskih. Površinska gostota absorbirane energije kamna pri doseženi največji absorpciji je zato
približno enaka:
J
Habs = 3450 2 .
m
Izkoristek absorpcije je torej:
η=

Hiz
= 3 · 10−4 .
Habs

Kot vidimo, izkoristek ni posebno velik. Deloma je zato kriva tudi odbojnost. Pomembna pa je tudi valovna dolžina svetlobe, s katero osvetljujemo fosforescentni
predmet. Če je ta prevelika, do vzbujenega stanja sploh ne more priti. Učinkovitost
absorpcije prav tako ne povečajo niti relativno majhne valovne dolžine [51].

5.4

Valovna dolžina in gostota aktivnih stanj

Nazadnje smo merili valovno dolžino pri fosforescenci na primeru dekorativnih kamnov. V ta namen smo uporabili fotografije, ki smo jih naredili pri meritvah pojemanja fosforescentne svetlobe iz razdelka 5.1.
Iz fotografij smo pridobili podatek o intenziteti rdeče, modre in zelene barve, ki so
bile uporabljene za sliko kamna. Te intenzitete smo nato zvezi (2.4) preračunali v
odtenek H barvnega prostora HSI. Iz odtenka smo po relaciji (2.5) dobili še približek
prevladujoče valovne dolžine pri fosforescenci.
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Ker nas je poleg valovne dolžine zanimala tudi zanesljivost merilne metode, smo za
analizo uporabili fotografije, ki so se po nastavitvah na fotoaparatu precej razlikovale.
Prve meritve so bile narejene pri nastavitvah fotoaparata:
• zaslonka: f/5,6,
• ISO občutljivost: 250,
• čas ekspozicije: 4 s,
• izravnavanje beline: auto,
druge pa pri:
• zaslonka: f/5,6,
• ISO občutljivost: 400,
• čas ekspozicije: 5 s,
• izravnavanje beline: auto.
Poleg tega nas je zanimalo, ali se valovna dolžina nekaterih fosforescentnih igrač sčasoma res zmanjšuje, kot trdijo v članku [53]. Zato smo za analizo izbrali fotografije,
ki so bile posnete ob različnih časih po prenehanju absorpcije svetlobe.
Iz meritev smo dobili dva grafa, ki sta prikazana na sliki 5.6. Oba prikazujeta odvisnost izmerjene valovne dolžin od časa po prenehanju vzbujanja z UV-A svetlobo.
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Slika 5.6. Grafa odvisnosti valovne dolžine od časa po prenehanju vzbujanja s
svetlobo.
pazimo, da je valovna dolžina pri obeh meritvah na začetku res nekoliko naraščala.
Vendar smo poleg tega izmerili tudi izrazito večjo začetno valovno dolžino pri drugi
meritvi glede na prvo. Ker so imele fotografije druge meritve zaradi nastavitev
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fotoaparata precej večje intenzitete, lahko sklepamo, da je izmerjena valovna dolžina
očitno nekoliko odvisna tudi od intenzitete fotografije. Določanje valovne dolžine s
fotoaparatom torej ni priporočljivo, kar smo v bistvu opozorili že pri opisu barvnega
prostora HSI.
Če kljub temu iz meritev skušamo določiti valovno dolžino, to storimo glede na okvir
vseh možnih intenzitet, ki jih lahko dobimo iz fotoaparata. Iz grafov ugotovimo,
da je pri manjših intenzitetah fotografije valovna dolžina največ 555 nm. In ker
velja, da je prva fotografija druge meritve za zeleno barvo skoraj nasičena – zelena
barva doseže maksimum pri intenziteti 253 – je minimalna izmerjena valovna dolžina
kamna enaka λ = 542 nm. Izmerjena vrednost valovne dolžine je torej enaka:
λ = 549 nm ± 7 nm.
Sedaj izračunamo še gostoto stanj, ki prispevajo k razpadu. Iz razdelka 5.3 privzamemo, da je povprečna površinska gostota energije pri fosforescentnem kamnu
enaka:
H = 0,007 J/m2 .
Valovna dolžina izsevanih fotonov pa je približno enaka:
λ = 549 nm.
Recimo, da je N število vseh izsevanih fotonov. Ker velja zveza:
H=

N hc
E
=
,
S
S λ

sledi, da je gostota stanj, ki v kamnu prispevajo k razpadu, enaka
1017 m−2 .

N/S

≈ 0,2 ·

Poglavje 6
Zaključek
Fosforescenco prištevamo med zanimivejše kvantne pojave. Zaradi svoje kompleksne
narave ostaja predmet raziskovanja tudi v današnjih dneh, njen potencial pa v vedno
večji meri prepoznavajo tudi na drugih področjih. Poleg tega fosforescenca pozornost
vzbuja na tržišču, zato smo se ji v tem magistrskem delu posvetili tudi mi.
Najprej smo predstavili potek merjenja svetlobnih tokov. Za ta namen smo uporabili
digitalni fotoaparat, ki smo ga morali najprej umeriti. Dobili smo odzivno funkcijo
značilne oblike, prilagajali pa smo jo lahko s tremi parametri. Kot zgled uporabe
odzivne funkcije smo nato izmerili svetlobno energijo, ki jo izseva bliskavica. Končni
rezultat se je pri tem zelo dobro ujemal s teoretično vrednostjo. Merili smo tudi
svetlobni tok, ki ga na Zemlji dobimo z Lune. Merjenje je potekalo, ko je bila
Luna skoraj polna, in ko je nastopil prvi krajec. Tudi v tem primeru so se rezultati
približno ujemali s teoretičnimi vrednostmi. Do nekoliko večje napake je prišlo le v
primeru polne Lune, ko smo izmerili prevelik svetlobni tok.
Merjenje svetlobnega toka z digitalnim fotoaparatom smo nato uporabili za merjenje
tokov pri fosforescenci. Izbrali smo dva običajna fosforescentna predmeta, pri katerih smo opazovali pojemanje in absorpcijo svetlobnega toka v fosforescentni snovi.
Pojemanje svetlobnega toka smo lahko predstavili z grafom značilne pojemajoče
oblike. Bolj presenetljiv graf smo dobili pri absorpciji. Napake pri prilagajanju
krivulje za pojemanje svetlobnega toka so bile dokaj majhne, absorpcijsko krivuljo
pa nismo uspeli tako uspešno predstaviti z matematično funkcijo. Nazadnje smo
ugotovili, da je učinkovitost absorpcije pri fosforescenci ob osvetlitvi z bliskavico
relativno majhna.
V zadnjem delu smo merili izsevano valovno dolžino pri fosforescenci na primeru
enega izmed fosforescentnih predmetov. To smo prav tako storili s pomočjo digitalnih fotografij. Iz njih smo dobili odtenek fosforescentne svetlobe, nato pa iz
tega izračunali njeno predvideno valovno dolžino. Rezultati so prišli znotraj okvirov zelene svetlobe, vendar pa spekter pri fosforescenci ni ravno monokromatski,
zato ti rezultati niso preveč zanesljivi. Iz dobljene valovne dolžine smo izračunali še
površinsko gostoto aktivnih stanj.
Fosforescenca bo zagotovo ostala priljubljen predmet raziskovanja tudi v prihodnosti.
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Z razvojem tehnologije se bo v prihodnje gotovo povečala tudi uporaba amaterskih
digitalnih fotoaparatov v raziskovalne in izobraževalne namene.
Do danes so potencial digitalnega fotoaparata za merjenje svetlobnih tokov prepoznale že nekatere šole. Ena izmed njegovih prednosti je, da digitalni fotoaparat
zaradi dostopnosti vsakdo dobro pozna. Poleg tega je priročno, da se učenci v
osmem in devetem razredu spoznajo z nekaterimi lastnostmi svetlobe, kot sta lom
in odboj. Ker usvojijo tudi preslikave skozi lečo, jim to znanje omogoča boljše razumevanje fotoaparata, ki je v svojem bistvu optična naprava. Iz tega vidika je pri
šolskih poskusih zato mogoče bolj primerno uporabiti digitalni fotoaparat kot pa
na primer klasični fotodetektor, ki pozornost preveč preusmerja na njegove polprevodniške lastnosti. Fotoaparat se lahko uporablja za poskuse z uklonsko sliko, pri
astronomiji, poskusih s svetlobo, ali pa pri kakšnem krožku. Poleg tega se povezuje
tudi z računalništvom, saj preko njega učenci lahko spoznajo bitna števila ter jih
lažje razumejo. Vsekakor so do danes odzivi v šolah o uporabi fotoaparata pozitivni, tako da pričakujemo, da bo ta merilni instrument v šoli zanimiv tudi v bližnji
prihodnosti.

Dodatek A
Energijska stanja v sistemu z
dvema elektronoma
Valovne funkcije glede na zamenjavo delcev delimo na simetrične in antisimetrične.
Ta lastnost nam pomaga razložiti energijsko razliko med singletnim in tripletnim
stanjem.
Najprej si pogledamo definicijo valovne funkcije dveh delcev. Verjetnost dveh neodvisnih dogodkov A in B izračunamo s produktom njunih posameznih verjetnosti
P (A) P (B). To načelo upoštevamo tudi pri zapisu valovne funkcije dveh delcev.
Valovno funkcijo sistema dveh delcev 1 in 2, ki sta v stanju a in b, torej zapišemo
kot produkt njunih delčnih valovnih funkcij:
Ψab (1, 2) = ψa (1) ψb (2) .
Spinska valovna funkcija elektrona ψ pa opiše le dve stanji. Označimo ju z:
1
1
,
α = ψ s = , ms =
2
2


1
1
β = ψ s = , ms = − ,
2
2




pri čemer sta s in ms spin ter magnetno spinsko kvantno število izbranega elektrona.
V sistemu dveh delcev torej skupna spinska valovna funkcija lahko zavzame le štiri
vrednosti: α1 α2 , α1 β2 , β1 α2 in β1 β2 . Skupno magnetno spinsko kvantno število
MS pa lahko zavzame vrednosti −1, 0 in 1.
Vendar je ob tem potrebno upoštevati, da so elektroni nerazločljivi delci. To pomeni,
da glede na končno sliko stanja v resnici ne moremo vedeti, kateri elektron se nahaja
v prvem in kateri v drugem stanju. Za verjetnostno gostoto elektronov 1 in 2, ki sta
v stanju a in b, velja:
|Ψa b (1, 2) |2 = |Ψa b (2, 1) |2 .
Če sta elektrona v enakem stanju, njuna nerazločljivost nima posebnega vpliva.
Namreč, če delca ločimo ali pa ne, je končni rezultat vedno eden.
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Za dva elektrona v stanju α torej njuni valovni funkciji kar pomnožimo. Ugotovimo
pa tudi, da je njuna spinska valovna funkcija simetrična glede na zamenjavo delcev:
Ψα α (1, 2) = α1 α2 = α2 α1 = Ψα α (2, 1) .
Magnetno spinsko kvantno število tega sistema je enako MS = 1.
Podoben rezultat dobimo, če sta oba elektrona v stanju β, saj je njuna spinska
valovna funkcija prav tako simetrična, skupno magnetno kvantno število pa je v
tem primeru enako Ms = −1.
V obeh zgornjih primerih je edina možnost za skupno spinsko število S = 1.
Če pa sta elektrona v različnih stanjih, je lahko delec 1 v stanju α, delec 2 pa v
stanju β ali obratno. Pri razločljivih delcih bi torej ločevali med stanji α1 β2 in
α2 β1 . Ker pa elektrona ne ločimo med sabo, sta ti dve stanji enaki, pa tudi enako
verjetni. Verjetnostno gostoto dveh elektronov za mešano stanje Ψα β (1, 2) lahko
izračunamo na naslednji način1 :
|Ψα β (1, 2) |2 =

1
1
|α1 |2 |β2 |2 + |α2 |2 |β1 |2 .
2
2

Iz te verjetnostne gostote pa dobimo dve bistveno različni rešitvi za valovno funkcijo
mešanih stanj:
1
Ψα β (1, 2) = √ (α1 β2 ± α2 β1 ) ,
2
pri čemer pa za obe velja MS = 0.
Opazimo, da je ena izmed zgornjih valovnih funkcij simetrična glede na zamenjavo
delcev, druga pa antisimetrična:
1
1
Ψα β (1, 2) = √ (α1 β2 + α2 β1 ) = √ (α2 β1 + α1 β2 ) = Ψα β (2, 1) ,
2
2
1
1
Ψα β (1, 2) = √ (α1 β2 − α2 β1 ) = √ (α2 β1 − α1 β2 ) = −Ψα β (2, 1) .
2
2
Spin je pri simetrični funkciji enak S = 1, pri antisimetrični pa S = 0.
Singletna stanja imajo glede na zamenjavo antisimetrično spinsko valovno funkcijo.
Tako stanje je eno samo:
1
√ (α1 β2 − α2 β1 ) .
2
Tripletna stanja pa imajo glede na zamenjavo delcev simetrično spinsko valovno
funkcijo. Takšna stanja so degenerirana, saj obstajajo kar tri:
α α,
1

β β,

1
√ (α1 β2 + α2 β1 ) .
2

Pri zapisu verjetnostne gostote izpustimo zapis nestacionarnih stanj delcev 1 in 2, ki nas
trenutno ne zanimajo.
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Energijska stanja v sistemu z dvema elektronoma

Celotna valovna funkcija stanja dveh elektronov Ψ (1, 2) je sestavljena iz neodvisnega
prostorskega Ψprostor (1, 2) in spinskega dela Ψspin (1, 2):
Ψ (1, 2) = Ψprostor (1, 2) · Ψspin (1, 2) .
Ker eden izmed postulatov kvantne mehanika določa, da imajo fermioni glede na
zamenjavo vedno antisimetrično valovno funkcijo, je antisimetričen ali prostorski ali
pa spinski del valovne funkcije.
Tripletna stanja imajo simetrične spinske valovne funkcije, zato mora biti na zamenjavo antisimetričen prostorski del valovne funkcije. Kot smo opazili, je valovna
funkcija elektronov v enakih stanjih vedno simetrična. Osnovna tripletna stanja
torej očitno ne obstajajo.
Drugače je pri singletnih stanjih, saj je tam prostorski del valovne funkcije simetričen. Elektroni imajo lahko v osnovnem stanju enaka kvantna števila n, l, ml , a
različno magnetno spinsko število ms .
Sedaj si pogledamo še razliko med energijo singletnega in tripletnega stanja na primeru helijevega atoma. Energija je odvisna le od prostorskega dela valovne funkcije.
Za singletno stanje je ta simetrična, za tripletno pa antisimetrična. Ker sta oba elektrona vezana na helijevo jedro, imata enaka prostorska dela valovna funkcije in
√
zato isti normalizacijski faktor kot pri spinski valovni funkciji, torej 1/ 2.
Označimo z 1si in 2si valovni funkciji elektrona i, ko se nahaja v stanju 1s oziroma
2s. Potem je prostorski del valovne funkcije singletnega in tripletnega stanja dveh
dveh elektronov enak:
1
Ψ1s 2s (1, 2) = √ (1s1 2s2 ) ± (2s1 1s2 ) ,
2
pri čemer pozitiven predznak pripada singletnemu stanju, negativen pa tripletnemu.
Pričakovano vrednost energije dobimo s Hamiltonovim operatorjem, ki nastopa v
Schrödingerjevi enačbi2 Ĥ:
¨
hEiS/T =
2

Ψ∗prostor Ĥ Ψprostor dV1 dV2 .

S Hamiltonovim operatorjem Ĥ dobimo celotno energijo sistema. V primeru helijevega atoma
lahko privzamemo, da je jedro relativno težko. Torej seštejemo le kinetični energiji obeh elektronov,
njuno potencialno energijo glede na njuno oddaljenost od jedra R in upoštevamo njun medsebojni
odbojni potencial, ki je odvisen od razdalje med njima r12 :
"
#
~2 2
Ze2
Ze2
e2
~2 2
Ĥ = −
∇ −
∇ −
−
+
.
2 m 1 2 m 2 4 π ε0 R1
4 π ε0 R2
4 π ε0 r12
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Sedaj upoštevamo linearnost operatorja:
¨
1
(1s1 2s2 ± 2s1 1s2 )∗ Ĥ (1s1 2s2 ± 2s1 1s2 ) dV1 dV2
hEiS/T =
2
¨
¨
1
∗
=
(1s1 2s2 ) Ĥ (1s1 2s2 ) dV1 dV2 ±
(1s1 2s2 )∗ Ĥ (2s1 1s2 ) dV1 dV2
2

¨
¨
∗
∗
±
(2s1 1s2 ) Ĥ (1s1 2s2 ) dV1 dV2 +
(2s1 1s2 ) Ĥ (2s1 1s2 ) dV1 dV2 .
Ker so elektroni nerazločljivi delci, opazimo, da sta prvi in četrti člen zgornjega
izraza enaka. Poleg tega sta enaka tudi drugi in tretji člen. Zato zapišemo:
¨
¨
∗
hEiS/T =
(1s1 2s2 ) Ĥ (1s1 2s2 ) dV1 dV2 ±
(1s1 2s2 )∗ Ĥ (2s1 1s2 ) dV1 dV2 .
Sedaj Hamiltonov operator razstavimo na operator, ki deluje le na stanje prvega
elektrona ĥ1 , operator, ki deluje na stanje drugega elektrona ĥ2 ter operator ĥ12 , ki
deluje na stanji obeh elektronov:
Ĥ = ĥ1 + ĥ2 + ĥ12 .
Poleg tega upoštevamo, da so valovne funkcije ortonormirane:
ˆ
ˆ
∗
ψa ψa dV = 1 in
ψa∗ ψb dV = 0,
iz česar nazadnje dobimo:
ˆ
ˆ
∗
hEiS/T = 1s1 ĥ1 1s1 dV1 + 2s∗2 ĥ2 2s2 dV2
¨
¨
∗
(1s1 2s2 )∗ ĥ12 (2s1 1s2 ) dV1 dV2 .
+
(1s1 2s2 ) ĥ12 (1s1 2s2 ) dV1 dV2 ±
Energiji singletnega in tripletnega stanja se torej med sabo nekoliko razlikujeta.
Ker je operator ĥ12 pozitiven, ugotovimo, da ima singletno stanje večjo energijo od
tripletnega stanja.
Podobno ugotovitev dobimo tudi pri bolj kompliciranih primerih dvoatomne molekule, kot je na primer H2 . Tudi tam je pričakovana vrednost energije tripletnega
stanja zaradi antisimetričnosti manjša kot pri singletnem stanju.
Vendar pa moramo pri natančnejšem izračunu razlike med energijama tripletnega
in singletnega stanja molekule upoštevati, da se dela prostorske valovne funkcije
elektronov zaradi razdalje med atomoma le deloma prekrivata. Helijev atom tako
lahko razumemo kot limitni primer molekule, ko jedri kar sovpadata [41–44].
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