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Experimente cu spectroscopul 
 
1. Spectroscopul. Este un  instrument optic, care serveşte la studiul componentelor spectrale ale 

luminii emise de o sursă luminoasă. Variantele profesionale permit determinarea lungimii de un-
dă cu precizie foarte mare şi ne furnizează informaţii referitoare la raportul intensităţilor luminoa-
se (energiilor) ale diferitelor componente ale luminii policromatice examinate. 

 
 

2. Dispozitivul experimental. Ne folosim de un spectroscop şcolar din laboratorul de fizică al lice-
ului „ADY Endre” din Oradea, relativ simplu, foarte vechi, de pe vremea Ursulinelor. Mediul 
dispersiv este o prismă optică iluminată printr-o fantă reglabilă. Există şi o scală liniară, iluminată 
din exterior. Câmpul vizual nu acoperă tot spectrul vizibil, dar ocularul poate fi plimbat pentru a-l 
vedea în întregime. Dispersia luminii prismei nu variază liniar în funcţie de lungimea de undă sau 
frecvenţa luminii, deci este necesară a calibrare a scalei spectroscopului. Dispunem de o lampă cu 
vapori de mercur; lungimile de undă ale liniilor spectrale ale mercurului sunt binecunoscute. 
Spectrul de mai jos l-am găsit pe adresa http://astro.u-strasbg.fr/~koppen/discharge/mercury.html 

 
 
 
 
 
 
 

3. Rezultate experimentale. 
a. Calibrarea spectroscopului. Am comparat liniile spectrale de pe spectrul de mai sus cu 

cele observate pe spectroscopul nostru. În următorul tabel aveţi poziţiile (N) liniilor spec-
trale ale lămpii cu mercur, şi lungimile de undă corespunzătoare, de pe figura de mai sus  
(acolo exprimate în Å). N indică scala arbitrară a spectroscopului, iar λ, lungimea de undă 
citită din grafic. Calibrările au fost făcute cu 11 linii mai importante ale mercurului.  

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

N[0] 10.90 11.35 12.65 12.83 13.65 13.70 14.70 16.90 17.25 20.85 24.00 

λ[nm] 690.9 671.6 615.1 607.3 579.2 577.3 546.3 491.5 485.6 436.2 405.1 
  
 

http://astro.u-strasbg.fr/%7Ekoppen/discharge/mercury.html


  
 

 
b. Spectrele altor surse observate cu spectroscop. Am mai măsurat poziţiile liniilor spec-

trale emise de un laser HeNe de 5 mW, de tipul Siemens LGR 7631A (N=12.30) şi o dio-
dă  laser „No name” (N=11.84). O altă lampă cu mercur de tipul Tungsram HMLI 250W 
fără bobină de şoc a prezentat acelaşi spectru ca şi cel cu bobina de şoc, dar pe un fond 
continuu, asemănător flăcării unei lumânări.  

 
c. Caracteristica VA (volt-amperică) a unei diode laser. Am folosit un montaj relativ sim-

plu pentru studiul diodei laser. Valorile pentru u şi i, la care dioda laser începe să emită 
lumină au fost determinate de mai multe ori; mai jos am dat numai valoarea medie a de-
terminărilor (determinările 9, 10 şi 11). Pe toată durata măsurării dioda a fost răcită de un 
ventilator. Datele măsurătorilor sunt reprezentate în tabelul de mai jos. 

 
Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

U[mV] 1428 1533 1649 1719 1788 1831 1866 1883 1897 1906 1923

I[μA] 0.1 0.7 5.6 16.0 37.2 62.9 105.8 137.9 181.0 217.0 307.4
 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1936 1947 1956 1963 1970 1977 1982 1987 1992 1997 2002 2006

402 507 604 701 709 907 1006 1104 1202 1301 1400 1508
 

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

2010 2014 2018 2021 2025 2028 2032 2035 2038 2042 2045 2051

1598 1707 1807 1906 2006 2107 2207 2308 2408 2514 2636 2837
 

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

2055 2058 2060 2068 2071 2074 2075 2076 2079 2082

2948 3058 3130 3411 3512 3624 3665 3716 3827 3939
 
 

 
4. În loc de cerinţe. Fizicianul şi-a terminat măsurătorile. A văzut mai multe experimente, care, de 

altfel, sunt binecunoscute, descrierile lor găsindu-se şi în manualele de fizică. Nu i se formulează 
cerinţe. El este condus de dorinţa lui de a cunoaşte mai mult despre natură, să găsească noi rela-
ţii între mărimile fizice studiate - unele, „din greşeală”-, omise în această descriere. Vedeţi şi re-
vedeţi determinările experimentale, desenaţi grafice, căutaţi legăturile posibile între mărimile fi-
zice, fiţi odată adevăraţi fizicieni! 

 
  

Problema a fost propusă de dr. BARTOS-ELEKES István, profesor, Liceul Teoretic „ADY Endre”, Oradea 
Lucrarea a fost prezentată de Munkácsi Enikő, studentă, Universitatea „Partium”,  Oradea 
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