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Εργαστηριακή άσκηση: Παρατήρηση και καταγραφή φασμάτων 

(Τροποποίηση άσκησης από ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 08-2, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ) 

Β ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΣΤΟΧΟΙ 

Οι μαθητές θα πρέπει να: 

 παρατηρήσουν και να περιγράψουν φάσματα εκπομπής αερίων που φωτοβολούν.  

 παρατηρήσουν και να περιγράψουν φάσματα απορρόφησης. 

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

 Επιτραπέζιο φασματοσκόπιο Project Star με βάση στήριξης. 

 Λυχνίες για την παραγωγή των φασμάτων εκπομπής των αερίων He, Ne, Hg και Η2. 

 Τροφοδοτικό υψηλής τάσης PS-STS. 

 Πέντε έγχρωμα φίλτρα (κόκκινο, μπλε, κίτρινο, πορτοκαλί, πράσινο) με καθορισμένες 

περιοχές απορρόφησης.  

Πειραματική διαδικασία 

1η Δραστηριότητα: Ρύθμιση και χρήση φασματόμετρου  

Για την ρύθμιση της κλίμακας του φασματόμετρου παρατηρούμε το φάσμα μιας 

οποιασδήποτε λάμπας φθορισμού και ελέγχουμε εάν η πράσινη φωτεινή γραμμή, που δίνει 

κάθε φάσμα φθορισμού, είναι στα 546 nm. Γι αυτό το λόγο υπάρχει ένα μικρό σημάδι στο 

κάτω μέρος της κλίμακας που δηλώνει την θέση για μήκος κύματος 546nm.  

 
 

 

Εάν η πράσινη γραμμή δεν συμπίπτει με το σημάδι στην 

κλίμακα, μπορείτε εύκολα να την ρυθμίσετε, μετακινώντας δεξιά 

ή αριστερά την οπή που υπάρχει στο μπροστινό μέρος του 

φασματόμετρου, στο κάτω μέρος της κλίμακας. Για την 

μετακίνηση της κλίμακας χρησιμοποιήστε την μύτη ενός λεπτού 

αντικειμένου 

 

Τοποθετήστε το πάνω στο γραφείο ή κρατήστε το στο χέρι σας 

και προσανατολίστε το έτσι ώστε να βλέπετε την πηγή του 

φωτός που θέλετε να αναλύσετε μέσα από την σχισμή του. 

Κρατώντας το ένα σας μάτι κλειστό, κοιτάξτε μέσα από την 

θυρίδα παρατήρησης και παρατηρήστε το φάσμα που 

σχηματίζεται στην κλίμακα μέτρησης του φασματόμετρου 
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2η Δραστηριότητα: Ανάλυση φασμάτων αέριων που φωτοβολούν 

1. Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό PS-STS δεν είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο της ΔΕΗ. 

2. Τοποθετήστε την λυχνία ηλίου (He) στη βάση στήριξης, ακολουθώντας τα παρακάτω 

βήματα α έως δ: 

 

α. Κρατώντας τη λυχνία κατακόρυφα από το φαρδύτερο τμήμα 

της, πιέστε την στην κάτω υποδοχή η οποία έχει τη δυνατότητα 

ελαφριάς μετακίνησης αριστερά – δεξιά και φέρει εσωτερικά 

μηχανισμό ελατηρίου. 

β. Μετακινήστε ελαφρά την κάτω υποδοχή δεξιά ή αριστερά και 

πιέστε τη λυχνία προς τα κάτω μέχρις ότου το πάνω τμήμα της 

βρεθεί σε ύψος που επιτρέπει την εισαγωγή του πάνω άκρου 

στην πάνω υποδοχή. 

γ. Μετακινήστε ελαφρά τη λυχνία αριστερά ή δεξιά ώστε να 

ευθυγραμμιστεί μεταξύ των δύο υποδοχών. 

δ. Αφήστε με προσοχή τη λυχνία να ανασηκωθεί (με την πίεση 

που εξασκεί το ελατήριο της κάτω υποδοχής) και να 

σταθεροποιηθεί μεταξύ των δύο υποδοχών 

3. Καλέστε τον υπεύθυνο καθηγητή να συνδέσει το τροφοδοτικό σε παροχή 230 V AC που 

διαθέτει γείωση.  

4. Πριν συνδέσετε το τροφοδοτικό στην παροχή 230 V AC, βεβαιωθείτε ότι ο ΓΕΝΙΚΟΣ 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ είναι πατημένος στη θέση OFF (0) και το κομβίο ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 

γυρισμένο τέρμα αριστερά.  

5. Πιέστε το ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ στη θέση ΟΝ (Ι). Η ενσωματωμένη στο διακόπτη λυχνία θα 

ανάψει επισημαίνοντας ότι η συσκευή είναι αναμμένη. 

6. Πιέστε το διακόπτη επιλογής λυχνίας στη θέση ΛΥΧΝΙΑ ΑΕΡΙΟΥ και γυρίστε αργά το κομβίο 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ προς τα δεξιά μέχρις ότου η λυχνία ανάψει έντονα χωρίς 

όμως να εμφανίζονται κροσσοί στα άκρα της. Σημειώστε ότι οι λυχνίες Ηλίου (He) και Νέον 

(Ne) ανάβουν σε αρκετά χαμηλότερη στάθμη απ’ ότι οι λυχνίες Υδρογόνου (H2) και 

Υδραργύρου (Hg). Καθώς αυξάνεται η ένταση, ανάβει και το ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ.  

7. Κοιτώντας μέσα από τη θυρίδα παρατήρησης προς τη σχισμή, περιστρέψτε αργά το 

φασματόμετρο μέχρι να δείτε τη σχισμή να γίνεται έντονα φωτεινή. Αφήστε το 

φασματόμετρο σ’ αυτή τη θέση. 

8. Καταγράψτε στην παρακάτω κλίμακα το φάσμα που παρατηρείτε. 
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9. Συγκρίνετε με το φάσμα ηλίου που φαίνεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος. 

10. Αφού παρατηρήσετε το φάσμα που παράγει η λυχνία με το φασματόμετρο, γυρίστε το 

κομβίο ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ τέρμα αριστερά. Πιέστε τον ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ του 

τροφοδοτικού στη θέση OFF (0). Αντικαταστήστε την λυχνία ηλίου με λυχνία υδραργύρου 

(Hg).  Ανάψτε ξανά το τροφοδοτικό και επαναλάβετε τις ίδιες διαδικασίες. 

11. Καταγράψτε στην παρακάτω κλίμακα το φάσμα που παρατηρείτε. 

 

12. Συγκρίνετε το φάσμα που καταγράψατε με το φάσμα υδραργύρου που φαίνεται στον  

πίνακα 1 του παραρτήματος. 

13. Αφού παρατηρήσετε το φάσμα που παράγει η λυχνία με το φασματόμετρο, γυρίστε το 

κομβίο ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ τέρμα αριστερά. Πιέστε τον ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ του 

τροφοδοτικού στη θέση OFF (0). Αντικαταστήστε την λυχνία υδραργύρου με λυχνία 

υδρογόνου (H2). Ανάψτε ξανά το τροφοδοτικό και επαναλάβετε τις ίδιες διαδικασίες. 

14. Καταγράψτε στην παρακάτω κλίμακα το φάσμα που παρατηρείτε. 

 

15. Συγκρίνετε το φάσμα που καταγράψατε με το φάσμα υδρογόνου που φαίνεται στον    

πίνακα 1 του παραρτήματος. 

16. Αφού παρατηρήσετε το φάσμα που παράγει η λυχνία με το φασματόμετρο, γυρίστε το 

κομβίο ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ τέρμα αριστερά. Πιέστε τον ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ του 

τροφοδοτικού στη θέση OFF (0). Αντικαταστήστε την λυχνία υδρογόνου με λυχνία Νέου 

(Ne). Ανάψτε ξανά το τροφοδοτικό και επαναλάβετε τις ίδιες διαδικασίες. 

17. Καταγράψτε στην παρακάτω κλίμακα το φάσμα που παρατηρείτε. 

 

18. Συγκρίνετε το φάσμα που καταγράψατε με το φάσμα Νέου που φαίνεται στον πίνακα 1 

του παραρτήματος. 
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19. Αφού παρατηρήσετε το φάσμα που παράγει η λυχνία με το φασματόμετρο, γυρίστε το 

κομβίο ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ τέρμα αριστερά. Πιέστε τον ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ του 

τροφοδοτικού στη θέση OFF (0). Είναι σημαντικό να μην αφήνετε τις λυχνίες αερίου 

αναμμένες για πολύ ώρα γιατί αυτό έχει επίπτωση στο χρόνο ζωής των λυχνιών. Για την 

παρατήρηση του φάσματος και την καταγραφή των φασματικών γραμμών, αρκούν ένα ή 

δύο λεπτά. Σημειώστε ότι φασματικές γραμμές που βρίσκονται στην αρχή της κλίμακας 

(ιώδες), είναι πιθανόν να μην διακρίνονται  εύκολα. 

3η Δραστηριότητα: Ανάλυση φασμάτων απορρόφησης, συνεχή, γραμμικά 

1. Καλέστε τον υπεύθυνο καθηγητή να συνδέσει το τροφοδοτικό PS-STS στο δίκτυο της ΔΕΗ.  

2. Πατήστε τον γενικό διακόπτη τροφοδοσίας του τροφοδοτικού στη θέση ΟΝ.  

3. Για να τροφοδοτήσετε με τάση την φωτεινή πηγή, πατήστε τον άσπρο διακόπτη 

μεταγωγής στη θέση ΛΥΧΝΙΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ. 

4. Γυρίστε τον ρυθμιστή φωτεινή έντασης μέχρι η λυχνία πυρακτώσεως να ανάψει αρκετά 

έντονα. 

5. Τοποθετήστε το φασματόμετρο πάνω στο γραφείο και προσανατολίστε το έτσι ώστε η 

σχισμή του να βρίσκεται κοντά στην λάμπα της φωτεινής πηγής, χωρίς ωστόσο να κοιτά 

απ’ ευθείας το πυρακτωμένο νήμα της λάμπας.  

6. Κοιτώντας μέσα από τη θυρίδα παρατήρησης προς τη σχισμή, περιστρέψτε αργά το 

φασματόμετρο μέχρι να δείτε τη σχισμή να γίνεται έντονα φωτεινή. Αφήστε το 

φασματόμετρο σ’ αυτή τη θέση. 

 

7. Παρεμβάλετε, διαδοχικά, μεταξύ της φωτεινής πηγής και του 

φασματόμετρου, τα διάφορα έγχρωμα φίλτρα, τοποθετώντας τα 

στους ειδικούς οδηγούς του φασματόμετρου. φασματόμετρο. 

 

8. Καταγράψτε στον παρακάτω πίνακα το φάσμα που απορροφά το κάθε φίλτρο στο 

ορατό φως (400 nm < λ < 700 nm) και κατόπιν συγκρίνετε τις παρατηρήσεις σας με τις 

τιμές που αναφέρονται στον πίνακα 2. 

 

Χρώμα φίλτρου Φάσμα που απορροφάται 

Πράσινο   

Μπλε   

Κόκκινο   

Κίτρινο   

Πράσινο - μπλέ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 

Φάσμα λυχνίας ηλίου (He) 

 

Φάσμα λυχνίας υδρογόνου (H2) 

 

Φάσμα λυχνίας υδραργύρου (Hg) 

 

Φάσμα λυχνίας νέου (Νe) 

Πίνακας 1: Φάσματα λυχνιών αερίων όπως φαίνονται στο Project STAR φασματόμετρο PS-14 

 

Χρώμα φίλτρου Φάσμα που απορροφάται 
  

Πράσινο 400 nm έως 500 nm και 590 nm έως 700nm 
  

Μπλε 470 nm έως 700 nm 
  

Κόκκινο 400 nm έως 590 nm 
  

Κίτρινο 400 nm έως 490 nm   
  

Πράσινο - μπλέ 570 nm έως 700 nm   
  

 
Πίνακας 2: Περιοχές απορρόφησης των φίλτρων του σετ 

 

 


