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1. Spektrometerns fot.
2. Teleskopbas.
3. Nonieskala.
4. Spektrometerbord.
5. Skruv som vrider spektrometerbordet i

sidled och låser i höjdled.
6. Prismahållare.
7. Prisma.
8. Gitterhållare.
9. Skruvar för finjustering av spektrometerbordet.
10. Axel som frigör vridning.
11.Teleskop.

12. Okular.
13. Fokuseringsratt för teleskopet.
14. Skruv som låser teleskopbasen
15. Fininställningsskruv, vrider spektrometerbordet.

Skruv 14 ska var åtskruvad.
16. Kollimator.
17. Justerbar spalt.
18. Fokuseringsratt för kollimatorn.
19. Samlingslins i kollimatorn.
20. Trådkors.

Inledning
Spektrometern kan användas för att bestämma 
våglängden hos olika ljuskällor samt brytningsindex 
för fasta ämnen och vätskor. 

Spektrometern består av en kraftig fot med 
ett vridbart spektrometerbord, en kollimator 
och ett teleskop. Med spektrometern följer en 
prismahållare och en gitterhållare.

Spektrometerbordet
Spektrometerbordet kan vridas 360 grader, det är 
försett med en skala graderad 0 till 360°.  
I mitten på bordet finns en lodrät axel som kan 
vridas oberoende av prismabordet.  
I änden på axeln kan man fästa prismabordet.  
Axeln är kopplad till en nonieskala så att 
prismabordets vinkel kan avläsas.  

Även spektrometerbordets inställning är kopplad till 
en nonieskala graderad i tiondelsgrader (3).  
För att låsa läget på spektrometerbordet och 
nonieskalorna skruvar man på den låsskruv (9) 
som sitter på spektrometerns fot.
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Spektrometerbordet (4)
Spektrometerbordet, består av två metallskivor, 
som hålls samman av tre fjäderbelastade skruvar.
På den översta skivan kan man placera antingen 
prisma- eller gitterhållaren. På skivan finns ett 
kryss så att prismat kan placeras korrekt på 
bordets centrum. På den undre skivan sitter 
den axel som skall fästas på den lodräta axeln i 
spektrometerbordet.

Spektrometerbordets läge kan låsas i förhållande 
till den två nonieskalorna. med hjälp av den långa 
låsskruven (5). 

När Spektrometerbordet och nonieskalorna är 
fastlåsta, kan bordet ändå vridas långsamt med 
hjälp av fininställingsskruven, (10), på sidan av 
spektrometerns fot.

Teleskopet (11)
Teleskopet är en astronomisk kikare med trådkors 
(20). Det består av två koncentriska rör, i den ena 
änden sitter ett Ramsden okular, (12), i den andra 
änden sitter en samlingslins.

Teleskopet är fastgjort på en arm (2) som pekar ut 
från spektrometerbordet.  Teleskopet kan vippas 
genom att man vrider på två ställskruvar som sitter 
under teleskopröret.
 
När teleskopet är fastlåst kan det ändå vridas 
långsamt med fininställningsskruven (15), som 
sitter på sidan av teleskoparmen. Teleskopets 
position kan avläses på huvudskalan med hjälp av 
de två nonie-skalorna. Teleskopet kan fokuseras 
med foku-
seringsratten (13) på teleskopets högra sida.

Kollimatorn (16)
Kollimatorn är fäst på en fot, placerad på 
spektrometerns fot. Kollimatorn, består av två 
koncentriska metallrör. I ena änden sitter en 
ställbar lodrät spalt, (17) och i den andra änden 
sitter en samlingslins (19). Kollimatorns kan vippas 
genom att man vrider på två ställskruvar  som sitter 
under kollimatorröret. Avståndet mellan spalten 
och linsen kan justeras med fokuseringsratten (18).

Inställning av okularet (12)
Justera först teleskopets okular (12), så att 
trådkorset syns skarpt. Rikta teleskopet mot ett 
avlägset lodrätt föremål, tex en flaggstång eller 
kanten på husvägg och ställ in skärpan med 
fokuseringsratten.
Vrid trådkorset (20), så att det är lodrätt, dvs 
parallellt med det lodräta föremålet.

Inställning av kollimatorn (16)
Placera spektrometern i ett mörkt rum. Placera 
en spektrallampa framför den lodräta spalten i 
kollimatorn. Vrid teleskoparmen så att teleskopet 
pekar mot kollimatorn.   
Kollimatorspalten (17), öppnas lite grann, så att 
ljuset från spektrallampan kan ses då du tittar i 
teleskopets okular.  
Ställ in skärpan med fokuseringsskruven (16), 
tills spalten ses skarpt och tydligt och spaltbilden 
sammanfaller med trådkorsets lodräta tråd och den 
vågräta tråden ligger mitt i bilden.

Vrid på spalten om spaltbilden är roterad i 
förhållande till trådkorset. 

Inställning av kollimatorns och teleskopets 
höjdläge
Om den vågräta tråden i trådkorset ej ligger mitt 
i bilden - justera teleskopets och kollimatorns 
höjdläge med respektive ställskruvar så att den 
vågräta tråden i trådkorset hamnar mitt i bilden. 
Då kommer kollimatorns och teleskopets axlar att 
ligga i samma nivå.
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Försök med prismor
Inställning av prismabordet:
För att bestämma strålgången i ett prisma 
förberedes teleskopet enligt tidigare beskrivning. 
Strålarna som når kollimatorn är parallella. 
Prismat skall placeras på prismabordet, så att dess 
brytande kant är parallellt med spektrometerns 
centrumaxel. Detta sker genom att vrida teleskopet, 
så att det får en vinkel på ca 190° med kollimatorn.  
Prismat placeras på prismabordet, så att dess 
brytande kant är lodrät. Vrid sedan prismabordet 
tills ljuset från kollimatorn reflekteras in i teleskopet, 
se fig. 1.

Om prismabordet inte är korrekt inställt, kommer  
ljuset ej att reflekteras in i teleskopet. Placera i så 
fall prismat så att en dess sidor, AC på fig. 1, står 
vinkelrätt på linjen mellan de två nivåskruvarna 
y og z på prismabordet (fig. 1). För att underlätta 
placeringen är prismabordet linjerat.

Med teleskopet inställt för reflekterat ljus från sidan 
AC justeras skruvarna x och z tills bilden av spalten 
ligger mitt i teleskopet. Vrid nu på prismabordet så 
att ljuset som reflekteras från sidan AB går vidare in 
i teleskopet. Skruven y justeras tills spaltbilden syns 
mitt i teleskopet. Vid denna inställning vrids sidan 
AC enbart i sitt eget plan och strålarna som 
reflekteras från sidan ändras ej.

Bestämning av prismats brytande vinkel
A) Vrid teleskopet så att ljuset från kollimatorn
faller på den ena sidan av prismat vartefter vinkeln 
avläses på skalan. 
Gör sedan samma mätning med den andra sidan. 
Skillnaden mellan de två avläsningarna är lika med 
det dubbla värdet av prismats brytande vinkel, se 
fig. 2.

B) Lås fast teleskopet i en riktning så att det ej är 
parallellt med kollimatorn.
Prismabordet vrids tills den reflekterande strålen
faller in i teleskopet. Läs av prismabordets vinkel
på skalan. 

Fortsätt sedan att vrida bordet tills strålen åter syns 
i teleskopet och avläs vinkeln.
Skillnaden mellan vinklarna kallar vi θ.  
Prismats brytande vinkel blir då 180° - θ, se fig. 3.

Figur 1 Figur 2

Figur 3
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Ett prismas brytningsindex vid en bestämd 
våglängd.
Då ljus passerar ett prisma så bryts det i en vinkel.
Vinkelns storlek beror på prismats brytningsindex 
och färgen (våglängden) på det ljus som man 
använder. Olika färger ger olika vinkel. Därför skall 
man använda monokromatiskt ljus för försöket.

1. Bestäm prismats brytande vinkel enligt den 
tidigare beskrivningen.

2. Använd t.e.x. en kvicksilverlampa och låt ljuset 
passera in genom kollimatorspalten. Prismat 
placeras
på prismabordet, så att ljuset passerar genom
dess brytande vinkel och spaltbilden kan ses med
blotta ögat. Om man iaktar spaltbilden samtidigt 
som man vrider på prismabordet, ser man hur 
bilden följer med i vridningen, först snabbt sedan 
långsammare, vartefter den till sist står stilla innan 
den långsamt börjar röra sig i motsatt riktning.
Läget, då spaltbilden står stilla, kallas för prismats 
huvudinställning.

Brytningsvinkeln för en given färg beror på 
infallsvinkeln. När infallsvinkeln ökar så kommer 
brytningsvinkeln först att avtaga tills den når
ett minimum, vartefter den ökar. 
Vrid teleskopet så att ljuset som mottas 
har minimum avböjning. Prismat är nu i sin 
huvudinställning.

3. Prismabord och nonieskalorna fixeras med hjälp 
av låsskruvarna och fininställingsskruven används 
för att finna värdet på den minsta brytningsvinkeln.
Avläs teleskopets position på skalan och anteckna 
värdet.

4. Mät på samma sätt upp den andra minsta 
brytningsvinkeln.

5. Ta bort prismat från prismabordet och vrid 
teleskopet så det mottar ljuset direkt från 
kollimatorn.
Läs av och anteckna vinkeln.
Den vinkel, som teleskopet är inställt på, är nettupp 
den minsta brytningsvinkeln, θ.

Når θ är den minsta brytningsvinkel så fås 
brytningsindex R, med:
R = (sin((θ+α)/2))/sin(α/2)
där α är prismats brytande vinkel.

OBS! Om ljuset ej är monokromatiskt, kommer man 
att se ett antal olikfärgade bilder av spalten.
Storleken på den minsta brytande vinkeln beror 
på ljusets färg (våglängd). Detta visar, att även 
brytningsindexet beror på ljusets färg (våglängd).
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Bestämning av brytningsindex för en vätska.
Häll vätskan i ett ihåligt prisma med tunna väggar.  
I försöket betraktas prismat som om det vore mas-
sivt, d.v.s. att det enbart består av vätskan.

Bestämning av ljusets våglängd från en natrium-
lampa med hjälp av ett gitter.
1. Vrid teleskopet så att bilden av kollimatorspalten 
sammanfaller med trådkorset. Avläs vinkeln. 

2. Vrid teleskopet 90°, så att det är vinkelrätt mot 
kollimatorn och lås fast det. Placera gittret i gitter-
hållaren på prismabordet, så att det är vinkelrätt mot 
de två ställskruvarna y och z, se fig. 4. Då kommer  
ljuset från kollimatorn att belysa gittrets baksida. 

3. Prismabordet vrids tills det reflekterade ljuset från 
gittret ses i teleskopet. Fininställ så att spaltkanten 
faller samman med trådkorset. Ställskruvarna x och 
y inställs så att spaltbilden ligger symmetriskt om
trådkorsets vågräta tråd. Läs av vinkeln för pris-
mabordet på skalan.

4. Vrid prismabordets 45°, så att gittret är vinkelrätt 
mot ljuset från kollimatorn och så att gittret är vänt 
mot ljuset. 
Lås fast prismabordet, vrid teleskopet mot vänster
tills första ordningens spektrum syns.  
Justeras med ställskruven z, om spaltbilden ej ligger 
symmetrisk om trådkorsets vågräta tråd.  

Teleskopet vrids mot höger tills första ordningens 
spektrum ses. Z justeras tills spaltbilden är symm-
etrisk om trådkorsets vågräta tråd.
Nu vrids teleskopet mot vänster för att få första ord-
ningens bild i centrum av trådkorset. Läs av vinkeln 
på de båda nonieskalorna

Skillnaden mellan de två uppsättningarna av avläsn-
ingar är lika med den dubbla avböjningsvinkeln, 2θ, 
se fig. 5.

Figur 4 Figur 5
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Bestämning av dispersion och 
dispersionsindex.
I ett prisma sker en spridning på grund av att 
brytningsindexet r varierar med våglängden a. 
Denna egenskap kalles för dispersion.  
Då R är förhållandet mellan ljusets hastighet i 
vakuum (c) och hastigheten (c’) i det material, som 
prismat är tillverkat av, kan R också definieras 
som den våglängdsberoende ändringen i ljusets 
hastighet  (c’).  

Ljus från en heliumlampa innehåller 7 klara 
linjer av olika färg (våglängd). Om man först 
bestämmer prismats brytande vinkel och därefter 
avböjningsvinklarna i prismats huvudinställning 
t.ex. för färgerna rött och grönt, kan man beräkna 
brytningsindexet på det sätt som beskrivits tidigare.

Prismats dispersion, d, för dessa linjer fås som:
D = (Rg – Rr )/(R-1)
där Rg och Rr är brytningsindexet för grönt (486,1
nm) och rött (656,3 nm) och där R är 
brytningsindexet för den gula natriumlinjen (589,3 
nm). 
 
Värdet på R fås som  R = (Rg+Rr)/2.

Tabellen nedan visar brytningindex (Rg,Rr)
för kronglas och tätt flintglas vid våglängderna
λr = 656,3 nm (röd) och λv = 404,7 nm (violett).
Tabellen visar även värdena för dR/dλ, dc’/dλ och λ.

Inom spektrometri refererar dispersion till dR/dλ,
mens det i teoretisk arbete refererar till dc’/dλ.

  Rr   Rv   dR=RV-RR  dR/dλ   dc’/dλ   dλ
  (656.3 nm)  (404.7 nm)    (nm-1 )  (ms-1- nm-1 )  (nm)
Kronglas  1.5164  1.5334  0.0170  -67 · 10-6 78 · 104  0.0017
Flintglas 1.6936  1.7427  0.0491  -195 · 10-6 69 · 104  0.0033

Tabellen visar att man till spektrometerprismor bör använda tät flintglas och ej kronglas, mens man till 
glasögonlinser bör välja kronglas.

Avläsning av Vernierskalan
obanför huvudskalan (gradera 0-350 grader) sitter nonieskalan.
den är graderad med 10 streck vars utsträckning motsvarar 9 grader 
på huvudskalan.

Grunden är att man börjar med att bestämma hela mm vid 0-strecket 
på nonieskalan. Därefter försöker man avgöra vilket av de övriga 
nio strecken på nonieskalan som ligger rakt ovanför ett streck på 
huvudskalan. 

På bilden kan man avläsa 7,5 grader..


