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ŠVIESOS BANGOS ILGIO MATAVIMAS SPEKTROSKOPU 

Darbo tikslas. Sugraduoti spektroskopą ir išmatuoti neţinomų spektro linijų bangų ilgius. 

Teorinė dalis 

Visų ilgių elektromagnetinės bangos, jų tarpe ir šviesos bangos, vakuume sklinda vienodu 

greičiu c (c = 3  10
8
 m/s). Vadinasi, elektromagnetinių virpesių daţniui  v  atitinkantis vakuume tam 

tikras bangos ilgis  

.
c

v
   

Elektromagnetinę bangą, kurioje elektrinio ir magnetinio laukų virpesiai vyksta tuo pačiu 

pastoviu daţniu v, vadiname monochromatine (vienos spalvos). Šviesos sklidimo medţiagoje greitis   

priklauso nuo elektromagnetinių virpesių daţnio: maţesnio daţnio bangos sklinda didesniu greičiu. Dėl 

šios prieţasties medžiagos absoliutinis lūžio rodiklis 
c

n


  taip pat priklauso nuo sklindančios šviesos 

daţnio. Skirtingo daţnio monochromatinių bangų visuma vakuume sklinda drauge, t. y. tuo pačiu greičiu 

c. Patekusios į kurią nors medţiagą, jos pradeda sklisti skirtingais greičiais ( v ), skirtingai lūţta ir todėl 

sklinda skirtingomis kryptimis. Toks reiškinys, kai medţiagos lūţio rodiklis priklauso nuo krintančio į 

dviejų aplinkų ribą šviesos daţnio (bangos ilgio), vadinamas šviesos dispersija. 

 

1 pav. 

Šviesos dispersiją pirmasis atrado Niutonas. Praleidęs „regimos" šviesos pluoštelį per stiklo 

prizmę (1 pav.), gavo spektrą, t. y. plačią skirtingų spalvų juostą. Daugiau lūţta violetiniai spinduliai, nes 

stikle jų sklidimo greitis maţesnis uţ maţiau lūţusių raudonų spindulių. 

Sugretinus spektrus, gautus skirtingų medţiagų prizmėmis, buvo nustatyta, kad šių spektrų 

kurios nors dalies plotis, atitinkantis tam pačiam daţnių intervalui 21   , yra skirtingas. Tai rodo, kad 
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medţiagos skiriasi ne tik lūţio rodikliu, bet ir dispersinėmis savybėmis, apie kurias paprastai sprendţiama 

iš grafikų, vaizduojančių lūţio rodiklio n priklausomybę nuo šviesos bangos ilgio vakuume. 2 paveikslas 

vaizduoja paprasto stiklo dispersinę kreivę regimoje spektro dalyje. Dispersijos matu yra rodiklio 

pakitimas dydţiu n  apibrėţtame bangų ilgių intervale  . Bendrai santykis 
n






 įvairiose spektro 

dalyse yra skirtingas. Iš dispersijos kreivės matyti, kad stiklo 
n






 violetinėje spektro dalyje yra didesnis, 

negu raudonojoje, todėl toks pat bangų ilgių intervalas   prizminio spektro violetinėje ir mėlynojoje 

srityse uţima ţymiai didesnį plotį, negu raudonojoje.  

 

2 pav. 

Taigi prizminiame spektre spalvos pasiskirsčiusios netolygiai ir tai priklauso nuo prizmės stiklo 

rūšies. Čia nagrinėta dispersija vadinama normaliąja − bangos ilgiui didėjant, lūžio rodiklis mažėja. 

Tačiau tai galioja tik toms bangoms, kurių medţiaga nesugeria. Absorbuojamų bangų ilgių srityje 

dispersijos kreivės eiga yra kitokia, negu srityse, tolimose nuo sugėrimo ruoţo. Todėl tokia dispersija 

vadinama anomalia: sugeriamų bangų srityje bangos ilgiui didėjant, lūţio rodiklis taip pat didėja. Taigi 

šviesos dispersijos reiškiniai glaudţiai siejasi su šviesos sugerties reiškiniais. Norint juos geriau suprasti, 

reikia paaiškinti šviesos bangų spinduliavimą, taip pat spektrų rūšis. 

Visos medţiagos (dujos, skysčiai ar kieti kūnai) susideda iš atomų, kurie normaliame būvyje 

energijos neišspinduliuoja. Šiame būvyje atomo energija yra maţiausia (E1), o elektronai jame skrieja 

orbitomis, kurios yra arčiausiai branduolio. Suteikus atomui tam tikrą energijos kiekį, elektronai 

perkeliami į aukštesnės energijos būvį (E2). Šiame būvyje atomas yra nestabilus ir vadinamas suţadintu. 

Suţadinti atomus galima kaitinant arba leidţiant pro dujas elektros srovę ir kt. 

Savaime pereidamas iš suţadinto būvio į stabilesnį, atomas išspinduliuoja šviesos kvantą 

(fotoną) elektromagnetinių bangų pavidale, kurių daţnio v pagal Boro teoriją išreiškiamas:  
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čia h − Planko konstanta. 

Emisijos metu elektronai atome pereina iš tolimesnės nuo branduolio orbitos į artimesnę. 

Išspinduliuojamų šviesos bangų daţniai (arba bangų ilgiai) priklauso nuo energijų skirtumo (E2−E1). Visą 

išspinduliuojamos šviesos spektrą paprastai sudaro infraraudonieji, regimos šviesos ir ultravioletiniai 

spinduliai. Matomos šviesos bangų ilgiai − nuo 0,4 m  iki 0,8 m ; šviesa, kurios bangų ilgiai maţesni 

uţ violetinių spindulių )4,0( m  , vadinama ultravioletiniais spinduliais. O šviesa, kurios bangų ilgiai 

didesni uţ raudonų šviesos spindulių bangas )8,0( m  , vadinama infraraudonaisiais spinduliais. 

Ultravioletiniai ir infraraudonieji spinduliai ţmogaus akiai nematomi. 

Emisiniai spektrai, kuriuos išspinduliuoja suţadinti pavieniai atomai bei jų jonai, vadinami 

linijiniais. Visi įkaitinti cheminių elementų garai ir ţemo slėgio vienatomės dujos suţadintos spinduliuoja 

linijinius spektrus. Atskirų cheminių elementų linijiniai spektrai susideda iš daugelio skirtingų 

monochromatinės šviesos linijų. Pvz., natrio garai matomoje spektro dalyje spinduliuoja dvi geltonas 

linijas, tuo tarpu geleţis artimoje ultravioletinėje ir matomoje spektro dalyse turi apie 5000 linijų. Todėl 

linijiniai spektrai naudojami nustatant kokybinę ir kiekybinę medžiagų sudėtį spektriniu būdu. 

Be linijinių yra juostiniai ir ištisiniai emisiniai spektrai. Juostinius spektrus spinduliuoja 

cheminių elementų bei jų junginių molekulės (t. y. tarpusavyje surišti atomai). Jie susideda iš atskirų 

siauresnių bei platesnių juostų. Kiekviena juosta sudaryta iš linijų, kurios išsidėsčiusios labai arti viena 

kitos. 

Spektras, kurį sudaro visi šviesos bangų ilgiai, vadinamas ištisiniu spektru. Matomoje spektro 

dalyje jį sudaro eilė spalvotų juostų, kurios palaipsniui pereina iš vienos spalvos į kitą. Ištisinį spektrą 

skleidţia visi įkaitinti kieti, skysti kūnai (išlydyti metalai) ir dujos, esant aukštam slėgiui. 

Be emisinių yra sugerties spektrai, kurie taip pat gali būti linijiniai ir juostiniai. Sugerties 

spektras stebimas pereinant šviesai per kurio nors cheminio elemento garus. Kirchhofo dėsnis nusako, kad 

kiekvienas kūnas sugeria tuos spindulius, kuriuos pats išspinduliuoja. Dėl šios prieţasties dujų sugerties 

spektrai turi tamsias linijas tose spektro vietose, kuriose būtų šviesios linijos, jei dujos pačios 

spinduliuotų. Pvz., praleidus baltos šviesos srautą per natrio garus, spektroskope matome dvi tamsias 

natrio garų linijas. Arba stebint per spektroskopu Saulės fotosferos spinduliuojamą regimąją šviesą, 

matome tamsias Fraunhoferio linijas, kurios atitinka įvairių cheminių elementų atomų išspindu-

liuojamoms šviesos bangų linijoms. Tamsios linijos matomos todėl, kad įvairių cheminių elementų 

atomai, įeinantieji į Saulės fotosferos ir ją gaubiančiųjų sluoksnių sudėtį, sugeria tam tikrus, atskiriems 

atomams charakteringus, šviesos bangos ilgius, pereidami į aukštesnį energinį būvį. Todėl ištisinio 

spektro fone matomos tamsios linijos. 
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Darbo priemonės 

1. Geislerio vamzdelis.  

2. Spektroskopas. 

Spektroskopo sandara. Pagrindinės spektroskopo dalys (3 pav.) yra kolimatorius K, stiklo 

prizmė P, ţiūronas Ţ ir mikrometrinis sraigtas D.  
 

 

3 pav. 

Kolimatorių sudaro lęšis (L1), kurio ţidinyje yra siauras (~ 0,07 mm pločio) plyšelis, išbrėţtas 

pasidabruotoje stiklo plokštelėje. Išėję iš plyšio ir perėję lęšį, spinduliai į prizmę eina lygiagrečiai. Balta 

šviesa, perėjusį prizmę, išskaidoma į spektrą. Visi vienodos spalvos spinduliai iš prizmės išeina 

lygiagrečiai, kadangi prizmė juos lauţia vienodu kampu. 

Spektroskopo ţiūronas Ž (3 pav.) skiriamas gauti spektro vaizdui ir išmatuoti kampinius 

nuotolius tarp atskirų spektro linijų. Jį sudaro objektyvas L2 ir okuliaras L3. Iš prizmės į objektyvą atėję 

lygiagretūs vienodos spalvos spinduliai surenkami ţiūrono ţidinio plokštumoje FF, kur gaunamas tikras 

spektro vaizdas; jį stebime pro okuliarą L3. 

Geislerio vamzdelis yra stiklinis vamzdelis, pripildytas bet kurio elemento garų arba dujų, kurių 

slėgis vamzdelyje sudaro kelis mm gyvsidabrio stulpelio. Vamzdeliu tekant elektros srovei, gaunamas 

dujų švytėjimas. Vamzdelį pastatome prieš kolimatoriaus K plyšį ir, ţiūrėdami per spektroskopą, matome 

linijinį spektrą to elemento, kurio dujomis pripildytas vamzdelis. 

Darbo eiga 

1. Ţiūroną galima sukinėti apie vertikalią ašį mikrometriniu sraigtu D, kurio vienas apsisukimas 

atitinka ţiūrono pasukimui vienu laipsniu. Ant dispersijos prizmės uţmaunamas kartoninis 

gaubtas, kad pašalinė šviesa nepatektų į prizmę. 
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2. Įvertinkite spektroskopo mikrometrinio sraigto vieno padalinimo vertę ir išmokite atskaityti 

ţiūrono pasukimą sveikais kampų laipsniais ir jų dalimis. Mikrometrinio sraigto būgnelis turi 50 

padalų. 

3. Įjungę Geislerio vamzdelį, spektroskopo kolimatoriaus plyšį pastatykite prieš švytintį vamzdelį 

ir stebėkite per ţiūroną. Stumdydami ţiūrono okuliarą, gaukite ryškias spektro linijas. Sukant 

mikrometrinį sraigtą, matomą ţiūrone, rodyklėlės viršūnę sutapdinkite su pirmąja raudona spektro 

linija ir atskaitykite mikrometrinio sraigto parodymus. Tokiu pat būdu išmatuokite visų ryškesnių 

spektro linijų kampinius nuotolius, nurodydami linijos spalvą. Visos linijos nurodytos 1 lentelėje: 

1 lentelė. Gyvsidabrio garų spektro linijų bangų ilgiai 

Eil.nr. 
Spalvos 

pavadinimas 
Linijos padėtis ir ryškumas 

Mikrometrinio 

sraigto parodymai 

Bangų 

ilgiai (nm) 

1.  Raudona Ryški  623 

2.  Raudonai oranţinė Neryški, vidurinė tarp raudonos ir 

oranţinės ryškios 

 
 

3.  Oranţinė Ryški, pirma linija į dešinę nuo 

neryškios geltonos 

 
583 

4.  Geltona Neryški, tarp geltonos ir oranţinės 

ryškios 

 
 

5.  Geltona Ryški  569 

6.  Ţalia Neryški, vidurinė tarp geltonos ir 

ţalios ryškios 

 
 

7.  Ţalia Ryški  546 

8.  Ţalia Neryški, pirma linija į kairę nuo 

ţalios ryškios 

 
 

9.  Ţalia Neryški, antra linija į kairę nuo 

ryškios ţalios 

 
490 

10. Mėlynai violetinė Neryški, pirma linija į dešinę nuo 

ryškios violetinės 

 
 

11. Violetinė Ryški   405 

Pastaba: Neţinomų linijų bangų ilgiai išskaičiuojami iš grafiko pagal mikrometrinio sraigto 

parodymus. 

4. Iš duotų atitinkamų spektro linijų bangų ilgių ir atskaitytų mikrometrinio sraigto parodymų 

išbrėţkite spektroskopo gradavimo kreivę. Stačiakampės koordinačių sistemos abscisių ašyje 

atidėkite bangų ilgius, ordinačių ašyje − mikrometrinio sraigto parodymus. Koordinačių pradţią 

imti 4° ir 400 nm. Taškus atidėkite masteliu 0,2° − 1 cm ir 20 nm − 1 cm. 

5. Iš gautos spektroskopo gradavimo kreivės suraskite vadovo nurodytų dviejų neţinomų spektro 

linijų bangų ilgius. 

6. Spektroskopo kolimatoriaus plyšį pastatykite prieš įjungtą elektros lemputę. Palyginkite 
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matomą lemputės spektrą su Geislerio vamzdelio spektru. 

Kontroliniai klausimai 

1. Apibūdinkite absoliutinį lūţio rodiklį. 

2.  Paaiškinkite šviesos dispersiją. Nubrėţkite ir paaiškinkite baltos šviesos spindulių eigą pro stiklo 

prizmę. 

3. Paaiškinkite spektroskopo įrengimą ir spektro susidarymą. 

4. Apibūdinkite emisinių spektrų rūšis ir kas juos spinduliuoja. Kurie iš šių spektrų naudojami 

spektrinei analizei nustatant medţiagos cheminę sudėtį? 

5. Paaiškinkite absorbcinius spektrus ir jų susidarymo sąlygas. Paaiškinkite absorbcinių Fraunhoferio 

linijų Saulės spektre susidarymo prieţastis. 


