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ÇİZGİSEL SPEKTRUM

ATOM VE NÜKLEER FİZ İĞİ / ATOM K ABUĞU

AMAÇ
Çizgilerin soğrulma (emme) ve yayılmaları üzerine yüksek duyarlı ölçümlerin yürütülmesi 

TEMEL İLKELER
Spektrometrenin çözünürlüğü bu cihazın performansını belirler. İki 

bitişik spektral çizgi tarafından sergilenen dalga boyu bakımından 

birbirlerinden ayırt edilebilmeleri için minimum ayrılmanın ölçümü-

dür.  Bir çift iyi bilinen çizgi sodyum D-çizgisini oluşturan ikili atom-

dur. Bu iki çizgi arasındaki dalga boyundaki ayrılık 0.6 nm’dir. Bir 

spektrometrenin çözünürlüğü genellikle bu iki çizginin birbirinden 

ayrılıp ayrılmadığıyla belirlenir

Sodyum D-çizgisi sodyum 3s elektronlarının uyarılmış 3p3p duru-

mundan taban durumuna geçişiyle ortaya çıkar. Elektron dönüsü ve 

yörüngenin açısal momentumu birbirine bağlı olduğundan (Dönü-yö-

rünge etkileşimi) 3p durumu birbirinden tüm j = 1/2 ve j = 3/2 dönüyle 

ayrılmış iki duruma bölünür. Bu iki bitişik durum arasındaki enerji farkı 

0.0021 eV’dir ve taban durumuna bozulmayla ilgili olan dalga boyları 

588.9950 nm (D2) ve 589.5924 nm (D1)’dir.

Bu deneyde sodyum D-çizgilerinin ince yapılarını birbirinden ayırt 

edebilen dijital bir spektrometre kullanılmıştır. Gelen ışığın spektral 

saçılımı Czerny-Turner monokromatörün içerisine 1200 lines / mm’lik 

ızgara yerleştirilerek etkilenir. 3600 piksellik CCD dizisi karşısında 

400 nm ve 700 nm arasında spektrum aralığını da ölçmek mümkün-

dür. Bu da 0.08 nm aralığındaki her dalga boyu için bir piksel mevcut 

olduğu anlamına gelir. Bu da sodyum D-çizgilerinin ince yapılarının 

ölçülebilmesini sağlayan 0.5 nm’lik bir çözünürlüğün elde edilebileceği 

anlamına gelir. 
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DENEY 
PROSEDÜRLERİ

•  Sodyum D-çizgilerinin ince yapılarını 

gösterin 

•  Güneşin spektrumunda soğurum çiz-

gilerini ölçün

• Diğer atomlar için yüksek duyarlı 

ölçümler yürütün 

ÖZET
Bir spektrometrenin çözünürlüğü genellikle iki sodyum D-çizgisinin birbirinden ayrılıp ayrılmadı-

ğıyla belirlenir.  Bu deneyde bunu gerçekleştirmek için dijital spektrometre kullanılacaktır. 

GEREKLİ CİHAZLAR
Miktar Cihazlar Ürün no.

1 Spektrometre dijital HD 1018104

1 Spektrum Lamba Kontrol Ünitesi (230 V, 50/60 Hz) 1003196   veya

Spektrum Lamba Kontrol Ünitesi (115 V, 50/60 Hz) 1003195

1 Spektral Lambalar Dolunum: Na 1003541

2 Hazne ayağı, 1 kg 1002834

Ayrıca önerilir:

1 Spektral Lambalar Dolunum: Hg 100 1003545

1 Spektral Lambalar Dolunum: Hg/Cd 1003546

Şekil 1: Sodyum için basitleştirilmiş enerji seviyesi diyagramı

Şekil 2: Güneş spektrumunda soğurum çizgileri 

Şekil 3: Güneş spektrumunda sodyum soğurum çizgileri 


