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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΚΑI ΓΡAMΜΙKΩN ΦΑΣΜΑΤΩΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΩΝ 

ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΑΣΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ ΠΟΥ Α-
ΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΟΡΑ-

ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ 
 

Φύλλο εργασίας 
Στόχοι: 

 Να μπορείς να επιβεβαιώσεις πειραματικά ότι το φάσμα εκπομπής ενός διάπυρου στε-
ρεού είναι συνεχές. 

 Να μπορείς να διαπιστώσεις πειραματικά ότι το φάσμα εκπομπής ενός αερίου ή των 
ατμών μετάλλου είναι γραμμικό. 

 Να μπορείς να μετρήσεις τα μήκη κύματος των εκπεμπόμενων γραμμών του φάσματος 
εκπομπής αερίου ή ατμών και να παρατηρήσεις το χρώμα τους. 

 Να μπορείς να προσδιορίσεις σε ποιες μεταπηδήσεις ηλεκτρονίων οφείλονται οι γραμ-
μές του φάσματος. 

 
EΙΣΑΓΩΓIKEΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Για την πραγματοποίηση και κατανόηση της άσκησης πρέπει να έχεις διδαχθεί τις πα-
ρακάτω ενότητες του σχολικού βιβλίου: 
♦ 1.3 Μήκος κύματος και συχνότητα του φωτός κατά τη διάδοσή του. 
♦ 1.4 Ανάλυση λευκού φωτός και χρώματα 
♦ 2.2 Διακριτές ενεργειακές στάθμες 
και να έχεις μελετήσει το ελεύθερο ανάγνωσμα των σελίδων 22 και 23 (Το φασματοσκό-
πιο, φάσματα εκπομπής και φάσματα απορρόφησης) 
 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

1. Πάρτε από το ντουλάπι της θέσης εργασίας 
σας, 
• το φασματοσκόπιο, 
• το τροφοδοτικό λυχνιών φάσματος, 
• το βαλιτσάκι παρελκόμενων και  
• το κουτί με τις ξυλομπογιές,  
και τοποθετήστε τα στον πάγκο εργασίας της 
ομάδας σας. 

2. Προσαρμόστε τη φωτεινή πηγή ανάγνωσης 
κλίμακας στο σωλήνα κλίμακας (μήκους 
κύματoς) του φασματοσκοπίου, που βρίσκεται στο βαλιτσάκι, με τον τρόπο που υποδει-
κνύεται στην διπλανή εικόνα. 
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3. Τοποθετήστε το μεγαλύτερο από τα δύο προσοφθάλμια συστήματα στη διόπτρα. 
4. Ανοίξτε το καθρεπτάκι και το μικρό πρίσμα (απομακρύνετέ τα από τη σχισμή). 
5. Ανοίξτε τη συρόμενη θυρίδα του κατευ-

θυντήρα, έτσι ώστε να μη καλύπτει κα-
θόλου τη σχισμή.  

6. Τοποθετήστε το φασματοσκόπιο με τη 
σχισμή του προς τη θυρίδα φωτός και 
σε απόσταση 10 -15 cm από αυτή. 

7. Συνδέστε τη φωτεινή πηγή ανάγνωσης 
κλίμακας με το τροφοδοτικό (περιοχή 
χαμηλής τάσης 12V). 

8. Συνδέστε το τροφοδοτικό με μια πρίζα 
του πάγκου εργασίας 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ενέργεια υπεύθυνου καθη-
γητή 
9. Καλέστε τον υπεύθυνο καθηγητή να ελέγξει τη σύνδεση και να συνδέσει τον πάγκο ερ-

γασίας με το δίκτυο της ΔΕΗ, να κλείσει τα στόρια των παραθύρων του Εργαστηρίου και 
να αφήσει τον ελάχιστο δυνατό φωτισμό. 

10. Πατήστε το διακόπτη της λυχνίας κλίμακας, ώστε να ανάψει η λυχνία και ρυθμίστε τη 
φωτεινότητά της με το κομβίο ρύθμισης φωτεινότητας σε πολύ χαμηλή ένταση. Ρυθμί-
στε το προσοφθάλμιο σύστημα, έτσι ώστε να βλέπετε καθαρά την κλίμακα. 

11. Με το κομβίο μετακίνησης του κατευθυντήρα μετακινείστε τη διόπτρα ώστε στο οπτικό 
σας πεδίο να φαίνεται η κλίμακα από 400nm έως 700nm. 

12. Πατήστε το διακόπτη της λυχνίας φάσματoς, ώστε να ανάψει, και ρυθμίστε την φωτεινό-
τητά της με το κομβίο ρύθμισης ώστε το φως που εκπέμπει να είναι λευκό. 

13. Στρέψτε τον άξονα του κατευθυντήρα προς τη λυχνία πυρακτώσεως μέχρι να δείτε το 
φάσμα. Ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε το άνοιγμα της σχισμής του κατευθυντήρα. 

14. Κλείστε λίγο την συρόμενη θυρίδα ώστε το ύψος του φάσματος να περιοριστεί μέσα στο 
οπτικό πεδίο της κλίμακας. 

 
Πειραματική διαδικασία 

Α) Παρατήρηση φάσματος εκπομπής λαμπτήρα πυρακτώσεως 
1. Προσδιορίστε το ελάχιστο και το μέγιστο μήκος κύματος του φάσματος και καταγράψτε το: 

λmin =……………….. 
λmax =………………. 

2. Προσδιορίστε το χρώμα της εντονότερης περιοχής του φάσματος: 
………………………………………………………………………………………………….. 

3. Μειώστε τη τάση της λυχνίας με το δεξιό ρυθμιστικό κουμπί. 
α. Παρατηρείτε καμία μεταβολή στο εύρος των συχνοτήτων του φάσματος; 

……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 

β. Παρατηρείτε καμία μεταβολή στη περιοχή με τη μεγαλύτερη ένταση; 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
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Β) Μελέτη φάσματος εκπομπής αερίων και ατμών μετάλλων 
1. Σβήστε τη λυχνία του φάσματος με τον δεξιό διακόπτη.  
2. Με το κομβίο ρύθμισης της σχισμής, ανοίξτε το εύρος της σχισμής με τη μικρή βίδα 

(ΠΡΟΣΟΧΉ μη ξεβιδώνετε πολύ τη βίδα γιατί αφαιρείται από το φασματοσκόπιο και 
μπορεί να χαθεί). 

3. Κρατώντας από το κέντρο τη λυχνία αερίου υδρογόνου (H2) και εισάγοντας την με πλά-
γιο τρόπο στο άνω ντουί που περιέχει εσωτερικά ελατήριο, πιέστε ώστε να οπισθοχω-
ρήσει το ελατήριο και ευθυγραμμίστε την περνώντας το κάτω άκρο της στο κάτω ντουί. 

4. Ανάψτε τη λυχνία του τροφοδοτικού υψηλής τάσης περιστρέφοντας αργά το κουμπί ON-
OFF μέχρι του σημείου που η λυχνία να φωτοβολεί εντονότερα (η μεγίστη φωτεινότητα 
δεν επιτυγχάνεται με τη μέγιστη τιμή υψηλής τάσης). 

5. Τοποθετείστε τη σχισμή του φασματοσκοπίου σε απόσταση 1cm από τη λυχνία. Στρέψ-
τε τον άξονα του κατευθυντήρα προς τη λυχνία υδρογόνου μέχρι να δείτε καθαρά τις έγ-
χρωμες φωτεινές ταινίες. 

6. Με το κομβίο ρύθμισης της σχισμής, ελαττώστε το άνοιγμα της σχισμής μέχρι οι έγχρω-
μες ταινίες να γίνουν λεπτές ευκρινείς γραμμές. 

7. Προσδιόρισε τα μήκη κύματος των φασματικών γραμμών και συμπλήρωσε τον Πίνακα 
1. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
ΛΥΧΝΙΑ H2 Φασματικές γραμμές 

Μήκος κύματος φα-
σματικής γραμμής 

     

Χρώμα φασματικής 
γραμμής 

     

Εντονότερη φασματική 
γραμμή 

     

Χρώμα εκπεμπόμενου 
φωτός από τη λυχνία 

 

 
8. Καταγράψτε το φάσμα που παρατηρείτε στην παρακάτω κλίμακα με έγχρωμα μολύβια. 
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9. Επανέλαβε την ίδια διαδικασία με τη λυχνία αερίου υδραργύρου (Hg). 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την αλλαγή των λυχνιών να κλείνεις πάντα τον διακόπτη ΟΝ-OFF 

του τροφοδοτικού και κατά τη διάρκεια της άσκησης να μην ακουμπάς τη λυ-
χνία γιατί η τάση τροφοδοσίας της είναι πολλή μεγάλη. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
ΛΥΧΝΙΑ Hg Φασματικές γραμμές 

Μήκος κύματος φα-
σματικής γραμμής 

     

Χρώμα φασματικής 
γραμμής 

     

Εντονότερη φασματική 
γραμμή 

     

Χρώμα εκπεμπόμενου 
φωτός από τη λυχνία 

 

10. Καταγράψτε το φάσμα που παρατηρείτε στην παρακάτω κλίμακα με έγχρωμα μολύ-
βια. 

11. Επανέλαβε την ίδια διαδικασία με τη λυχνία αερίου Ηλίου (He). 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την αλλαγή των λυχνιών να κλείνεις πάντα τον διακόπτη ΟΝ-OFF 

του τροφοδοτικού και κατά τη διάρκεια της άσκησης να μην ακουμπάς τη λυ-
χνία γιατί η τάση τροφοδοσίας της είναι πολλή μεγάλη. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΛΥΧΝΙΑ He Φασματικές γραμμές 
Μήκος κύματος φα-
σματικής γραμμής 

     

Χρώμα φασματικής 
γραμμής 

     

Εντονότερη φασματική 
γραμμή 

     

Χρώμα εκπεμπόμενου 
φωτός από τη λυχνία 
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10. Καταγράψτε το φάσμα που παρατηρείτε στην παρακάτω κλίμακα με έγχρωμα μολύβια. 
11. Κλείσε όλους τους διακόπτες του τροφοδοτικού, βγάλτε το τροφοδοτικό από τη πρίζα, 

βγάλτε τη λυχνία He και φυλάξτε τα όργανα στο ντουλάπι της θέσης εργασίας σας. 
 

 
Γ) Υπολογισμοί 

  Ενεργειακές στάθμες υδρογόνου
 n=∞                                0eV

 n=2                              -3,4eV

 n=1                            -13,6eV

-0,85eV

-1,51eV

 n=4

n=3

- 0,544eV n=5

1. Από τις ενεργειακές στάθμες του υδρογόνου υπολο-
γίστε τις διαφορές: 
Ε3-Ε2 =……………………………………….. 
Ε4-Ε2 =……………………………………….. 
Ε5-Ε2 =………………………………………..  
που αντιστοιχούν σε ενέργειες φωτονίων που πα-
ράγονται κατά τις μεταπηδήσεις του ηλεκτρονίου 
από μία ενεργειακή στάθμη σε μία άλλη. 

2. Για να συμπληρώσετε τον Πίνακα 4, υπολογίστε την 
ενέργεια των φωτονίων των γραμμών του φάσματος 
εκπομπής υδρογόνου που παρατηρείτε και αφού 
λάβετε υπόψη σας τις παραπάνω διαφορές των ε-
νεργειακών σταθμών υπολογίστε τις ενεργειακές 
στάθμες που αντιστοιχούν στην εκπομπή των φω-
τονίων κάθε γραμμής. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
 
Χρώμα γραμμής 

Μήκος κύματος 
γραμμής λ (nm) 

Ενέργεια φω-
τονίων  Ε(eV)

Αρχική ενεργεια-
κή στάθμη nα

Τελική ενεργεια-
κή στάθμη nτ

 
 

    

 
 

    

 
 

    

Δίνονται οι παρακάτω τύποι και σταθερές για την συμπλήρωση του Πίνακα 4: 
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λ
chΕ ⋅

=Δ  

 ταχύτητα του φωτός στο κενό: 3•108m/s 
 σταθερά του Plank: 6,63•10-34J•s 
 1eV = 1,6⋅10-19J 

 

 
 

Τρόπος τοποθέτησης της λυχνίας αερίου στο τροφοδοτικό. 
 
 
 
 
 
Πηγές: 

 Εργαστηριακός οδηγός και Φυλλάδια εργασίας της EDUSYSTEMS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
 Άσκηση "Φασματοσκόπιο" ΥΠΕΠΘ/ΔΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ/123383/Γ2/22-11-2004 
 "Παρατηρήσεις συνεχών και γραμμικών φασμάτων" ΕΚΦΕ ΝΙΚΑΙΑΣ 
 Εργαστηριακή άσκηση "Φασματοσκόπιο" Ανδρέα Κώττη 




