
Syfte: dagens laborations syfte var att undersöka de olika gasernas spektrum.

Material:

• Aragon i en Glasbehållare
• Kvicksilver i en glasbehållare
• Helium i en glasbehållare
• Neon i en glasbehållare
• Väte i en glasbehållare
• Spektroskop
• stativ
• spänningskub
• Kamera
• Färgpennor
• Papper
• Ett mörkt rum

Utförande:

Vi började med att dra för alla gardiner, släcka alla lampor och täcka för alla möjliga 
ljuskällor i laborationssalen för att få ett sådant bra resultat som möjligt. Sedan startade 
våran lärare att montera ihop stativet tillsammans med spänningskuben. Sedan började 
han visa oss de olika gaserna ( Aragon, Helium, Kvicksilver, Neon, Väte) i ett glasrör. Nu 
var det dags att ta fram spektroskopen för att spana in de olika gasernas spektrum.

Väte

Kvicksilver

Helium

Neon



Bilderna ovanför är tagna från Jonathan Emamis finbok.

Slutsats:

Om vi skulle ja jämfört dessa spektrumen 
med ett glödlampas spektrum hade vi kunnat 
se att glödlampan sände ut ett mycket 
bredare spektrum där varenda nyans av 
regnbågens olika färger: röd, orange, gul, 
grön, blå, indigo och violett fanns med, ett så 
kallat kontinuerligt spektrum.

Man måste tillföra energi till elektronerna för 
att de skall kunna exiteras, enkelt förklarat det betyder 
att elektronen helt enkelt förflyttar sig eller hoppar 
från atomens olika skal. Men elektronerna trivs inte 
att förflyttas därför hoppar de tillbaka. Under denna 
processen skapas energi i form av ljusvåglängder.  
Våglängderna har olika färger och modeller, vilket 
man kan se genom ett spektroskop.

 Det finns flera olika spektrum som man bör känna till 
ett exempel är ett linjespektrum, Det visar färgerna 
enbart i linjer. Sen finns det även Bandspektrum, då 
smälter färgerna ihop med varandra.

Atomerna kan skicka ut olika långa våglängder, vi 
kan bara se våglängder mellan 400 - 700 nanometer. Vi kan därmed dra slutsatsen att vi 
människor missar väldigt mycket.

Varför ser de olika spektrumen olika ut ?

- Jo nu är det på detta viset att anledningen till att de olika spektrumen ser olika ut är 
eftersom de olika gaserna ser olika ut och har olika avstånd mellan skalen vilket även gör 
att elektronerna kan exiteras olika snabbt och därför skickar de ut olika våglängder av 
ljus. Våglängderna i ljuset bestämmer då spektrumets utseende.

Då tycker kan man dra slutsatsen att varje grundämne har ett eget, särskilt spektrum.



Felkällor: En felkälla kan vara att vi använde oss av mobilkameror när vi tog bilderna av 
spektrumen. Vi kunde inte få rummet att bli kol svart, därmed kunde kanske resultatet ha 
förändrats.

Andra bilder:
http://www.flickr.com/photos/jason-morrison/3472643486/lightbox/

http://www.ne.se/lang/glödlampa#

http://www.flickr.com/photos/jason-morrison/3472643486/lightbox/
http://www.flickr.com/photos/jason-morrison/3472643486/lightbox/
http://www.ne.se/lang/gl
http://www.ne.se/lang/gl

