
Syfte: Att se olika ämnes spektrum

Material: Fickspektroskop, hållare för spektralrör, spänningskälla, spektralrör innehållande:
Väte, helium, neon, argon, kvicksilver.

Utförande: Vi gick ut utomhus och kollade hur olika naturliga ljus betedde sig, när vi gjort 
detta och dokumenterat lite så rörde vi oss till labbsalen igen. Väl där så anslöt vi 
spektralröret till spänningskuben och mörklade sedan rummet. Vi testade därefter hur olika 
atomer såg ut i spektrumet när man satte dem i rörelse. Med andra ord hur ljuset såg ut i 
spektrumet.

Resultat: 

Väte: (H) atmnmr: 1
Helium:  (He) atmnmr: 2
Neon:  (Ne) atmnmr: 10
Argon:  (Ar) atmnmr: 18
Kvicksilver:  (Hg) atmnmr: 80

Slutsats:
Vi undersökte vilka olika spektrum som man kunde se när man satte olika atomer i rörelse.
Det som hände när vi satte atomerna i rörelse var att atomerna fick energi, detta kallas för 
excitation. Det som händer när atomerna exciterar är att elektronerna börjar hoppa utanför 
sina skal till tillfälliga skal längre ifrån atomen. När de sedan hoppar tillbaka så utsöndrar 
dessa elektromagnetisk strålning, det är den strålningen man kan se i spektrumet, de syns 
bara om de är inom den synliga delen av spektrumet, de atomer som har högre 
atomnummer har i sin tur fler elektroner och därför så utsöndrar dessa fler slags strålning/
ljus, det är därför man ser fler färger i dessa spektrum än i de atomer med mindre 
atomnummer. Vi hade innan undersökt hur naturliga ljus tedde sig när man kollade genom 
ett fickspektroskop. Den stora skillnaden var att de ljusen hade kontinuerliga spektrum till 
skillnad från de vi provade sen som då hade linjespektrum. Ett kontinuerligt spektrum 
uppstår om man låter ljus från en fast och kontinuerligt lysande ljuskälla passera genom 
ett fickspektroskop. Ett linjespektrum är när ljus från en ljuskälla innehåller ämnen som ger 
ifrån sig ljus med specifika våglängder, låter detta ljuset passera genom ett 
fickspektroskop och sedan är man hemma!


