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W bardzo wielu dziedzinach fizyki współczesnej metody pomiarowe opierają się na 
analizie spektroskopowej widma emisyjnego. Dzięki tej analizie można uzyskać 
informacje dotyczące składu chemicznego, zarówno jakościowego jak i ilościowego 
źródła, jego budowy wewnętrznej czy temperatury. Bogactwo tych informacji 
sprawia, że uzasadnione jest zapoznanie uczniów z podstawowymi rodzajami widm 
emisyjnych. Istotnym tutaj wydaje się poparcie teorii demonstracją omawianych 
rodzajów widm. Jeśli stosunkowo łaPNo pokazać widmo ciągłe, bo większość 
dostępnych źródeł światła emituje takie widmo, to już trudniej o wygodne źródło 
widma liniowego. Proponowane lampy umożliwiają demonstracje widm liniowych 
par rtęci i par ;sodu z domieszkami wzbogacającymi widmo w dodatkowe linie. 
Prosta konstrukcja lampy daje użyteczne źródło światła do analizy 
widmowej, ale też, w przypadku rtęciowego, wygodne źródło emitujące 

nadfioletowe, które można "\'\i)'korzystać do 
dem(Jn:,tr,aqj 7;-",,;~1,·~ fotoelektrycznego czy inicjowania luminescencji. 

P",cl<.:lmATO,,,vm elementem omawianych źródeł jest palnik niskociśnieniowej lampy 
ulicznej szeregowo z zabezpieczającym elementem w postaci dławika o 
parametrach odpowiednich do danej lampy (rys. 1.). Zarówno lampy i dławiki 
są w sklepach z elektrycznym. Lampa połączona jest 
z podstawą za pomocą oprawki o lampie rozmiarze gwintu. Na 
,..,r. .. kb'Arp nakładamy metalową obudowę. źródła powinna spełniać dwie 
zasadnicze funkcje: osłaniać palnik tak, by światło było emitowane jedynie przez 
niewielki otw·ór, zapewniać przyzwoitą wentylację. Wyrnienione funkcje 

osłona palnika pogarsza jego wentylację, natomiast duże 
jednoczesne się silnego światła na 

demonstracji widma jest dobre zaciemnienie sali 
demonstracyjnej, dlatego w zaprojektowanej obudowie zastosowano dodatkową 
osłonę otworów wentylacyjnych osłabiającą bezpośrednie wydostawanie się światła. 
Prezentowana w niniejszej pracy konstrukcja dobrze spełnia wspomniane warunki 
podczas demonstracji. 
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Rys. 1: Budowa źr6dła światła: 1) palnik, 2) oprawka, 3) podstawa, 4) dławik, 5) 
obudowa, 6) otw6r emisyjny ze szczeliną, 7) otwory wentylacyjne, 8) osłona otwor6w 

wentylacyjnych. 

Rys. 2.: Konstrukcja szczeliny "magnetycznej": 1) fragment obudowy, 2) linia 
przerywana zaznacza obrys otworu emisyjnego, 3) blaszki regulujące szerokość 

szczeliny, 4) magnesy, 5) wygięcia ułatwiające przesuwanie blaszek. 

Kolejnym istotnym elementem obudowy jest otwór emisyjny ze szczeliną. 
Prezentowana w zestawie konstrukcja w postaci metalowej, regulowanej szczeliny 
wsuwanej w odpowiednie uchwyty jest bardzo wygodna, lecz trudna do 
samodzielnego wykonania przez nauczyciela. Można ją jednak zastąpić 
z powodzeniem prostym i równie skutecznym rozwiązaniem przedstawionym 
poniżej (rys. 2.): dwie cienkie, prostokątne blaszki o przeciwległych bokach nieco 
wygiętych na zewnątrz przymocowane do obudowy magnesami. Warunkiem 
takiego mocowania jest płaska ściana obudowy wykonana z blachy stalowej. 
Proponowane rozwiązanie zapewnia wygodne regulowanie szerokości szczeliny 
emitującej światło. 

Najważniejszym elementem omawianego źródła światła jest palnik 
niskociśnieniowy lampy ulicznej. Jeśli w przypadku lampy sodowej szklana bańka 
bezbarwna i przeźroczysta pozwala bez przeszkód na emisję światła w całym 
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widzialnym zakresie,to w lampie rtęciowej, w celu ograniczenia promieniowania 
nadfioletowego, bańka pokryta luminoforem zamienia rzeczywiste światło palnika 
na wtórne światło pobudzonego luminoforu. Widmo to, także liniowe, jest rozmyte 
i pozbawione wyrazistych linii emisyjnych. Względy dydaktyczne i praktyczne 
zadecydowały o odsłonięciu palnika rtęciowego poprzez odcięcie bańki 
z luminoforem (rys. 3.). Bańkę należy odciąć nieco powyżej gwintu lampy, 
uważając, by nie naruszyć samego palnika. Pozostałą po odcięciu krawędź można 
zabezpieczyć klejem epoksydowym. Taki zabieg daje możliwość obserwacji 
charakterystycznego widma rtęci wykorzystania palnika jako źródła 
promieniowania nadfioletowego. 

Rys. 3: Spos6b odsłonięcia palnika rtęciowego: 1) bańka lampy, 2) odsłonięty palniki 
strzałka pokazuje miejsce cięcia bańki. 

W układzie do demonstracji widma (rys. 4.) zastosowano typowe elementy 
optyczne. Do odwzorowania szczeliny źródła światła zastosowano obiektyw 
z rzutnika do slajdów. Odległość źródła od ekranu można zmieniać zależnie od 
rozmiarów sali. Optymalna odległość nie powinna przekraczać Sm, ze względu na 
malejącą intensywność odwzorowanego obrazu, i być nie mniejsza niż 2m, ze 
względu na rozdzielczość pryzmatu. Prezentowany w pracy układ optyczny 
umożliwia zestawienie wszystkich elementów na jednej osi dzięki zastosowaniu 
pryzmatu typu "a vision direct". Stosowanie zwykłego pryzmatu jest również 
możliwe choć bardziej kłopotliwe. Konstruując układ należy uwzględnić wtedy 
ugięcie spowodowane przejściem wiązki przez pryzmat. 
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Rys. 4: Schemat układu optycznego do demonstracji widma liniowego: 1) ekran, 2) 

pryzmat, 3) obiektyw, 4) ir6dło światła. 

Czasami się zdarza, że lampa w omówionym zestawie, po włączeniu, nie chce się 
zapalić. Ta niedogodność jest dość częsta w przypadku lampy sodowej. Można 
wtedy zainicjować wyładowanie w palniku poprzez przeskok iskry elektrycznej na 
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źródło. Wystarczającą iskrę daje induktor Tesli, dzięki któremu nie jest konieczne 
zdejmowanie obudowy. Najwygodniejszym jednak rozwiązaniem jest zakup 
gotowego układu zapłonowego i włączenie go równolegle do lampy zgodnie 
z dołączonym do niego fabrycznym schematem. Pracując z omówionym zestawem, 
z wykorzystaniem odsłoniętego palnika rtęciowego, należy pamiętać o szkodliwości 
promieniowania nadfioletowego. Podczas demonstracji uczniom widma rtęci, 

zestaw optyczny powinien być tak ustawiony, by światło ze źródła nigdy nie padało 
w kierunku uczniów. 
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