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1 Uvod 
Svetloba je elektromagnetno valovanje, ki ga oddajajo telesa – svetila. V ožjem pomenu 

besede je to le tisti del elektromagnetnega valovanja, ki ga vidi človeško oko in jo zato 

natančneje poimenujemo vidna svetloba [1]. Vidne svetlobe, pa ne zaznajo le človeške oči 

ampak tudi fotospektrometri, ki imajo navadno še nekoliko širše območje zaznavanja. V 

seminarski nalogi želim predstaviti fotospektrometer iz merilnega kompleta TRISTAN. Za 

merjenec, ki seva v vidnem območju elektromagnetnega valovanja, sem si zaradi lažje 

nazornosti izbrala vodikov atom oziroma vodikovo plinsko svetilo. Za razumevanje kasnejših 

meritev bom najprej zapisala de Broglievo razlago energijskih stanj atoma in zakaj pride do 

sevanja ter absorpcije svetlobe v njem [2]. Nato bom opisala še sestavne dele kompleta 

TRISTAN, postopek meritve sevanja vodikovega plinskega svetila in njene rezultate. 

2 Vodikov atom 
Vodikov atom je sestavljen iz enega protona in enega elektrona. Razlaga energijskih stanj se 

začne z Bohrovim modelom atoma. Danski fizik Niels Bohr je prvi ugotovil, da ima elektron, 

vezan v atomu, diskreten spekter energij, prosti elektron pa ima zvezen spekter energij. 

Francoski fizik Louis-Victor Pierre Raymond de Broglie je sklepal, da lahko elektronu, kot 

delcu z maso, priredimo valovno dolžino, saj se obnaša podobno kot valovanje [2, 3]. Prav 

tako lahko  elektromagnetno valovanje opišemo z delcem brez mase – fotonom, o čemer je 

govoril že Einstein. Diskretna energijska stanja elektrona v atomu (energijo atoma) je de 

Broglie opisal v obliki zaključenega stoječega valovanja elektrona okoli jedra (sliki 1a in 2). 

Takšno stoječe valovanje lahko obstaja le v primeru konstruktivne interference valovanja 

(slika 1b). Pogoj za to je, da je celoštevilčni večkratnik de Broglieve valovne dolžine (λe) enak 

obsegu navideznega krožnega tira elektrona okrog jedra:  

                                 ,  

kjer je n glavno kvantno število oz. naravno število, ki je hkrati zaporedno število orbite in rn 

je radij n-te orbite. Radij osnovne orbite r1 imenujemo tudi Bohrov radij in ga označujemo s 

simbolom a0: 

              
     . 

Vse naslednje radije orbit pa izračunamo po formuli: 

    
   .    
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a)          b) 

Slika 1: a) Prikaz analogije stoječega valovanja in valovnega opisa gibanja elektrona okrog 

jedra, b) shematski prikaz interference valovanja pri zaključenem tiru [2]. 

Energija atoma (En) je odvisna od tega, na kateri orbiti je elektron: 

    
  

      
,                                                                  

kjer je e = -1,60·10
-19

As  naboj elektrona in ε0 = 8,85·10
-12

AsV
-1

m
-1

 influenčna konstanta. 

Negativen predznak ima vezavna energija elektrona zato, ker je energija mirujočega 

nevezanega elektrona definirana kot nič in jo jemljemo kot referenco. Če torej želimo vezan 

elektron „iztrgati” iz atoma, mu moramo dovesti energijo, ki je enaka vezavni. 

       

Slika 2: Energijska stanja vezanih elektronov vodika z risbami zaključenih stoječih valovanj. 

Povzeto po [2]. 
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Kadar je elektron na osnovni orbiti (n = 1) ima najnižjo vezavno energijo. Tedaj rečemo, da je 

v njegovo energijsko stanje osnovno, energijo  tega stanja pa označimo z E1. Za atom vodika 

je E1 = -13,6 eV. Na vseh ostalih orbitah imajo elektroni višje energije (En) in pravimo, da so 

v vzbujenih stanjih (slika 2): 

   
  

  
 .                                                                      (1) 

Če je energija elektrona pozitivna, potem ta ni več vezan na proton v atomu, ampak je prost 

(slika 2). Večinoma je elektron v atomu v osnovnem energijskem stanju, v vzbujeno 

energijsko stanje pa ga lahko spravimo na dva načina. Prvi je, da v njega trči hiter delec in mu 

preda toliko energije, da ga prestavi na enega izmed vzbujenih energijskih stanj (slika 3),  

drugi pa, da nanj vpade foton elektromagnetnega (EM) valovanja z energijo, ki je natanko 

enaka razliki energij med dvema energijskima stanjema (slika 4a):  

        ,                                                             (2) 

pri čemer je Ez energija, ki jo je imel elektron v začetnem energijskem stanju (nivoju) pred 

trkom in Ek energija elektrona po trku. hv je energija izsevanega fotona pri prehodu iz višjega 

na nižje energijsko stanje, kjer je ν frekvenca izsevanega EM valovanja in                               

h = 6,626176·10
-34 

Js Planckova konstanta [4]. Ko se bo elektron vračal v osnovno energijsko 

stanje bo izseval foton z enako frekvenco, kot jo je imel vpadli foton (2) (slika 4b). To 

imenujemo resonančni prehod. 

 

Slika 3: Prehod elektrona v atomu v višje energijsko stanje zaradi trka z drugim atomom in 

kasnejši prehod elektrona v osnovno energijsko stanje z izsevanjem EM valovanja. Povzeto 

po [2]. 

 a)        b) 

Slika 4: a) Prehod elektrona v višje energijsko stanje zaradi absorpcije fotona, b) izsevanje 

fotona z energijo prehoda, ko se elektron vrača v nižje energijsko stanje. Povzeto po [2]. 
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Frekvence fotonov, ki jih vodikov atom lahko absorbira, tvorijo absorpcijski spekter vodika.  

Povsem vseeno je ali spekter prikazujemo v odvisnosti od frekvence ( ) ali valovne dolžine 

(λ), saj sta količini povezani z enačbo: 

    ,                                                                     (3) 

kjer je c hitrost EM valovanja v določenem sredstvu, v vakuumu je c = 3,0·10
8 

ms
-1

. Pri 

vodikovem atomu so spremembe energijskih stanj poimenovane glede na to, v katero stanje 

preide elektron, ko izseva foton (slika 5a). Če elektron preide iz kateregakoli vzbujenega 

stanja v osnovno stanje, izsevani foton, ki spada v t.i. Lymanovo serijo. Ti fotoni imajo 

energijo v ultravijoličnem (UV) spektru elektromagnetnega valovanja. Če pa elektron preide 

iz višjega v prvo vzbujeno stanje, tedaj pripada izsevani foton t.i. Balmerjevi seriji (slika 5b). 

Balmerjeva serija je v vidnem delu spektra elektromagnetnega valovanja. Podobno si nato 

sledijo še Paschenova, Brackettova in Pfundova serija, pri katerih je izsevani foton v 

infrardečem (IR) delu spektra. Če združimo enačbe (1), (2) in (3), dobimo izraz, s katerim 

lahko izračunamo valovne dolžine posameznih izsevanih fotonov pri prehodih med različnimi 

energijskimi stanji: 

 

 
  

  

  
(
 

  
  

 

   
),                                                         

kjer je nz začetna orbita, iz katere elektron preide v končno orbito (nk) in pri tem izseva foton z 

valovno dolžino λ. Produkt ch je nova konstanta 1,988·10
-25 

Jm oz. 1242 eVnm. Razmerje 

E1/ch se imenuje tudi Rydbergova konstanta in za vodikov atom znaša 1,097·10
7
 m

-1
. Pri 

Lymanovi seriji preidejo elektroni v osnovno stanje. Takrat je nk = 1, zato je: 

 

 
  

  

  
(
 

  
 

 

  
),                    

Pri Balmerjevi seriji preidejo elektroni v prvo vzbujeno stanje, torej je nk = 2 in velja: 

 

 
  

  

  
(
 

  
 

 

  
),                                    

    

a)        b) 

Slika 5: a) Emisijski spekter vodika s prikazom prehodov med različnimi kombinacijami 

energijskih stanj, b) izsevani spekter in barva svetlobe pri prehodu elektrona v atomu vodika 

iz višjih v prvo vzbujeno stanje (n = 2). Povzeto po [5,6,7]. 
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Če atomarni plin vodika obsvetimo z usmerjeno belo svetlobo, ki je sestavljena iz svetlobe 

vseh valovnih dolžin med 390 nm in 740 nm [4], bodo atomi plina absorbirali le tiste valovne 

dolžine, ki ustrezajo razlikam energijskih stanj elektronov v atomu vodika (slika 6a). Vse 

ostale valovne dolžine pa bodo prepustili. Tak spekter svetlobe imenujemo spekter 

prepuščene svetlobe in ga izmerimo v smeri vpadne svetlobe (slika 6b). Ker po absorpciji 

atomarni plin izseva svetlobo ne le v izbrani smeri temveč v vseh smereh (slika 6b) z 

energijami, ki so natanko enake energijam absorbirane svetlobe, izmerimo izven smeri 

vpadne svetlobe spekter izsevanih valovnih dolžin. To je emisijski spekter plina (slika 6č).  

Slika 6: a) Absorpcija fotonov v plinu, b) absorpcijski spekter vodika v vidnem delu spektra 

EM valovanja; Balmerjeva serija, c) emisija fotonov v plinu, č) emisijski spekter vodika v 

vidnem delu spektra EM valovanja; Balmerjeva serija. Povzeto po [2,7] 

Poudariti pa je potrebno, da izbrane valovne dolžine, ki so se absorbirale v vodikovem plinu, 

niso popolnoma izvzete iz spektra prepuščene bele svetlobe. V prepuščenem spektru je 

intenziteta teh valovnih dolžin samo močno zmanjšana. Po absorpciji fotonov se elektroni 

vrnejo nazaj v osnovno energijsko stanje in izsevajo foton z enako energijo oz. valovno 

dolžino, kot se je absorbiral. To pa se ne dogaja zgolj v smeri vpadle bele svetlobe, temveč v 

polnem prostorskem kotu (slika 6c). Del svetlobe se tako še vedno izseva v isti smeri, kot je 

vpadla, zato nekaj svetlobe teh izbranih valovnih dolžin še vedno opazimo v spektru 

prepuščene svetlobe.  

Kot primer spektra prepuščene svetlobe skozi plin si oglejmo spekter sončne svetlobe, 

izmerjen na površju Zemlje (slika 7a, 7b) in ga primerjajmo s spektrom sončne svetlobe, 

izmerjenim nad atmosfero (slika 7a). Manjkajoče spektralne črte so posledica absorpcije 

valovnih dolžin v atmosferskih plinih. Velja pa še omeniti, da je intenziteta svetlobe 

določenih delov EM spektra, izmerjena na površini Zemlje, manjša tudi zaradi atenuacije 

(oslabitve) svetlobe, ki je posledica drugih efektov. V teh primerih niso vidne izrazite črte v 

spektru prepuščene svetlobe, temveč je samo intenziteta manjša.  Čisti emisijski (izsevani) 

spekter atoma lahko dobimo tudi s trkanjem hitrih elektronov v elektrone vodika ali s trki med 

posameznimi atomi plina (slika 3). 

Podobno kot vodikov atom imajo tudi atomi z več elektroni značilne absorpcijske oziroma 

emisijske spektre, vendar so prehodi med energijskimi stanji nekoliko bolj zapleteni, saj lahko 

elektroni kadar jih je več, medsebojno vplivajo drug na drugega. [9] 

 

c) 

b) 

č) 

a) 
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Slika 7: Intenziteta (I) v odvisnosti od valovne dolžine (λ) za: a) Sončev spekter, izmerjen 

zunaj atmosfere in na površju Zemlje, b) Sončev spekter na površju Zemlje izmerjen s 

fotospektrometrom TRISTAN z močno vidnimi manjkajočimi spektralnimi črtami. Povzeto 

po [8].  

3 Fotospektrometrija 
Spektroskopija je področje fizike, ki se ukvarja z merjenjem in analizo spektrov. Pri 

fotospektrometriji se preučuje porazdelitev intenzitete elektromagnetnega valovanja po 

valovnih dolžinah ali energiji v področju kratkovalovne infra rdeče (NIR), vidne (VIS) in 

dolgovalovne ultravijolične svetlobe (exUV).  Fotospektrometer zabeleži količino fotonov, ki 

vpadejo na določeno mesto na detektorju. Pri prehodu skozi spektrometer se določene 

valovne dolžine EM valovanje zaradi disperzije [4], kadar prehaja skozi prizmo (slika 8a), ali 

uklona in interference po prehodu skozi uklonsko mrežico (slika 8b), razširjajo pod različnimi 

koti. S spektrometrom torej lahko ugotavljamo prepustnost (transmisijo), odbojnost 

(refleksijo) in vpojnost (absorpcijo) različnih snovi za določene valovne dolžine 

elektromagnetnega valovanja, pa tudi njihove sevalne lastnosti (emisijo) [4]. 

                     

a)                                    b) 

Slika 8: Razklon svetlobe. a) z enostavnim spektrografom s prizmo, b) s spektrometrom z 

uklonsko mrežico. Povzeto po [4,10]. 
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4 Komplet TRISTAN  

TRISTAN light (slika 9)  je namizni fotospektrometer, primeren za uporabo v profesionalnih 

laboratorijskih okoljih. Uporablja moderno senzorsko tehnologijo zadaj osvetljenega 

stanjšanega CCD detektorja. Upravljamo ga lahko preko programske opreme TRIWin 3.0 

PRO ali preko katerekoli aplikacije v operacijskem sistemu Windows, ki podpira 

MyInstrument gonilnike. Z računalnikom ga lahko povežemo preko USB 2.0 ali RS-232 

priključka. Fotospektrometer ima naslednje karakteristike: merilno območje od 200 nm do 

1100 nm, delež izgub med 0,10 % in 0,15 %, ločljivost 2 nm in gostoto rež uklonske mrežice 

200 rež/mm [10]. 

    

  a)                          b) 

Slika 9: a) Fotospektrometer TRISTAN Light exUV/VIS/NIR-U-H, b) zadnja stran. 

Kompletu priložen svetlobni vir je ILLUMIA UV/ViS (slika 10a,b) z dvema svetiloma. 

Oznaka D2 na svetlobnem viru označuje devterijevo svetilo. To svetilo uporabimo, kadar 

potrebujemo svetlobo v UV delu spektra, TUNGSTEN pa označuje volframovo halogeno 

svetilo, ki seva predvsem v vidnem delu spektra EM valovanja. Obe svetili sta lahko 

uporabljeni skupaj ali posamič. Svetlobni vir ILLUMIA UV/ViS ima ob souporabi obeh svetil 

zvezni spekter od 200 nm do 1100 nm (slika 10c).  

 

       

a)      b)         c) 

Slika 9: a) Svetlobni vir ILLUMIA UV/ViS, b) zadnja stran, c) spekter D2 in TUNGSTEN 

svetila. 

V kompletu sta priloženi dve merilni komori. Transmisijska komora CSH - Cuvette & Sample 

Holder (držalo za kivete in vzorce) (slika 11a) je namenjena merjenju prepustnosti tekočin v 

10 mm kivetah in trdnin z debelino do 7 mm. Z njo lahko poleg transmisije merimo tudi 

absorpcijo in fluorescenco. Držalo je opremljeno z do štirimi vhodi oziroma izhodi za 

svetlobo. Držalo CSH1 je opremljeno z dvema navojnima kolimatorjema SMA, na katera 

lahko priključimo optični vodnik [9]. 

 



 

 

8 

 

Refleksijska komora (slika 11b) je okrogla votlina z močno razpršilno odbojno površino.  Ima 

dva SMA priključka za vpadno svetlobo in detektor ter odprtino za vzorec z premerom 7 mm. 

Vzorec  je lahko iz odbojnega, absorptivnega ali emisivnega materiala.  

     

a)       b) 

 Slika 11: a) Transmisijska komora, b) refleksijska komora 

Spektroskopija ni mogoča brez optičnih vodnikov iz optičnih vlaken. Priloženi kabli UV/ViS 

(slika 12) so optimizirani za uporabo v spektroskopiji v območju valovnih dolžin od 200 nm 

do 1100 nm.  To optično vlakno, ki ima premer 400 µm, dolžino 1 m,  plastično prevleko in  

priključka SMA 905 na obeh koncih, je izdelano iz materiala, katerega sestavni gradnik je 

silicijev dioksid SiO2 oz. kremen.  SMA 905 standard zagotavlja popolno povezavo 

svetlobnih izvirov, spektrometra in merilnih pripomočkov.  

 

Slika 12: Optični vodnik UV/ViS s priključkoma SMA 905 

5 Meritve valovnih dolžin izsevane svetlobe vodikovega  plinskega 

svetila 
Emisijski spekter plina (vodika) je najlažje izmeriti tako, da v razredčenem atomarnem plinu 

elektrone v višja energijska stanja vzbudimo s priključitvijo elektrod v plinskem svetilu na 

visoko električno napetost. To storimo v Geisslerjevi cevi, v kateri se nevezani elektroni iz 

grelne katode pospešujejo proti anodi, pri tem pa potujejo skozi atomarni plin. V njem trkajo 

ob vezane elektrone vodika in le-te premaknejo v vzbujena energijska stanja. 

Za izvedbo meritev izsevanih valovnih dolžin potrebujemo vodikovo plinsko svetilo, izvor 

visoke napetosti, računalnik, spektrometer in optični vodnik iz kompleta TRISTAN (slika 13). 

Poskus izvedemo tako, da plinsko svetilo z vodikom priklopimo na izvir visoke napetosti. Ko 

zasije, približamo konec optičnega vodnika, ki usmeri svetlobo iz plinskega svetila v 

spektrometer, ta pa svetlobo nato razkloni na uklonski mrežici in zabeleži njeno količino ter 

porazdelitev po valovnih dolžinah. 
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Slika 13: Postavitev poskusa za merjenje 

Pred opravljeno meritvijo sem pričakovala, da bo spekter izsevanih valovnih dolžin črtast, 

kakor sem ga videla skozi spektroskop (slika 14 a, b) in bo v vidnem delu vseboval samo 

valovne dolžine Balmerjeve serije, ki znašajo so 656, 486, 434 in 410 nm (slika 5). Vendar  se 

je izkazalo, da vodikovo plinsko svetilo poleg teh valovnih dolžin izseva še veliko drugih, ki 

jih lahko označim kot šum (slika 15). Ko sem zamenjala plinsko svetilo z novejšim, je bilo 

šuma znatno manj in so bile valovne dolžine Balmerjeve serije bolj izrazite. Šum je bil pri 

obeh plinskih svetilih primerljive oblike. Nastane pa zaradi difuzije drugih plinov skozi steklo 

plinskega svetila in zato, ker je plin v svetilu v obliki molekule H2 in ne kot atomarni plin. 

Iz grafa (slika 15) je razvidno, da je največ prehodov iz drugega vzbujenega stanja (n = 3) v 

prvo vzbujeno stanje (n = 2), pri čemer se izsevajo fotoni z valovno dolžino 656 nm. 

Prehodov iz tretjega vzbujenega stanja (n = 4) v prvega, pri čemer se izsevajo fotoni z 

valovno dolžino 486 nm, je že precej manj, vendar je vrh grafa še vedno zelo očiten. Vrhova, 

ki nastaneta pri prehodih iz četrtega (n = 5) oziroma petega (n = 6) vzbujenega stanja v prvega 

pa sta že zelo slabo vidna in bi ju lahko zelo hitro zamenjala s šumom meritve. 

    

a)          b)     

Slika 14: a) Emisija vodikovega plinskega svetila in primer razklonjene svetlobe viden skozi 

spektroskop ali uklonsko mrežico, b) postavitev spektroskopa za opazovanje spektra 

plinskega svetila. 
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Slika 15: Emisija vodikovega plinskega svetila; roza; staro plinsko svetilo, rumena; novejše 

plinsko svetilo. Grafu sem dodala barvno shemo valovnih dolžin za vodik. 

6 Zaključek 
V seminarju sem predstavila energijska stanja vodikovega atoma in komplet za spektrometrijo 

TRISTAN. Izmerila sem valovne dolžine svetlobe, ki jih izseva vodikovo plinsko svetilo v 

vidnem delu spektra EM sevanja. Kot pričakovano, so meritve pokazale, da je spekter, ki ga 

seva vodikovo plinsko svetilo, črtast. Največ prehodov elektronov je iz tretjega in četrtega 

vzbujenega stanja v drugo. Ostali prehodi pa so na grafu (slika 15) že dosti manj opazni in se 

precej izgubijo v  šumu meritve.  

Pri meritvah sicer nisem uporabila vseh elementov kompleta TRISTAN temveč le 

fotospektrometer in optični vodnik. Ostale dele fotospektometra pa bom uporabila pri 

diplomskem delu,  v katerem se želim dodatno osredotočiti na energijska stanja v molekulah 

ter tako predstaviti še druge pojave poleg resonančnih prehodov elektronov. To so sipanje, 

fluorescenca in fosforescenca.  
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