
Syfte: Denna uppgift vi fick gick ut på att ta reda på olika ämnens 
emissionsspektrum. För att kunna det måste vi också excitera de olika 
ämnena.

Material:
Spektroskop
Högspänningskub
Stativ
Spektralrör med olika ämnen som innehöll, i detta fall:
Väte
Helium
Neon
Argon
Kvicksilver

Utförande: Vår lärare började med att ta fram alla material och sedan ställa 
allt på plats. Han ställde spektralröret i ställningen och kopplade in 
spänningskuben. Han satte på spänningskuben och då hände något. 
Spektralrörets innehåll började lysa. Men varför? När spänningskuben sattes 
på, tillfördes atomerna i röret mer energi i form utav elektricitet, och då 
snackar vi inte om 5V utan 5000V, allvarliga grejer. När detta händer får 
atomen fnatt och får så mycket energi att den blir sprallig och slänger ut 
elektronen ett par skal längre ut. Den gör det för att den extra energin gör att 

elektronen inte gör 
sig av med tillräckligt 
med energi i sitt 
nuvarande skal så 
den åker istället till 
ett skal längre ut 
som har en större 
bana som kräver 
mer energi. Men det 
är inte heller nog, för 
den är inte bekväm 
med det tillståndet 
heller, den är lite 
bortskämd. Till slut 
bestämmer sig 
elektronen att göra 

sig av med all extra energi, genom elektromagnetisk strålning även känt som 
ljus. När elektronen avger denna strålning hoppar den tillbaks till sitt 
ursprungliga skal. När detta hände hade vi våra spektrum och glodde på de 
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olika ämnena och såg 
många olika färger. Detta 
fotograferade vi.

Resultat:
Vi lyckades ganska bra 
med denna laborationen 
tycker jag. Vi fick fram 
ljuset från de olika ämnena 
och lyckades fotografera 
dem. Men ett ämne var 
ganska svårstartat och 
svagt, så där krutade vi på 

lite extra. Kanske sipprade det in lite extra ljus från någon lampa här eller där 
som försämrade resultatet, men för övrigt var det bra. Som ni kan se är det 
många olika färger vi ser. Något som är värt att nämna är att de ämnena med 
mindre atomnummer har fler färger än de med högre nummer, och de med 
de högra numrera har nästan bara de kortare våglängderna såsom grönt och 
blott medan de med mindre nummer har färger med långa våglängder såsom 
rött och gult.

Slutsats:
De olika ämnena gav ifrån sig olika ljus. De med mindre atomnummer gav 
ifrån sig fler färger än de med högre. De högre gav nästan bara ifrån sig de 
kortare våglängderna som är mer energirika än de som har längre våglängd. 
Det kan betyda att de med högre atomnummer kanske ger ifrån sig lika 
mycket ljus som de andra eller kanske mer, bara det att vi inte kan se det 
eftersom våra ögon bara uppfattar ljus mellan våglängderna 380-750nm, där 
violett är vid 380nm och rött vid 750nm. Därav skickar de ämnena med högre 
atomnummer ut mer energirikt ljus än det med mindre atomnummer. Men om 
ett ämne blir extremt exciterad kanske det får så mycket energi att de skickar 
ut gammastrålning och bli farligt.
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