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Α΄ ΕΚΦΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΟΥ 
 
Όργανα παρατήρησης φασµάτων 
 

Το σύνολο των οργάνων παρατήρησης φασµάτων που διαθέτει το σχολικό εργαστήριο 
περιλαµβάνει:  
1) ένα φασµατόµετρο φράγµατος τύπου PS-14,  
2) ένα τροφοδοτικό υψηλής και χαµηλής τάσης µε ενσωµατωµένο λαµπτήρα πυράκτωσης,  
3) σωλήνες αερίων υπό χαµηλή πίεση, άλατα µετάλλων, ένα διπλοθλαστικό κρύσταλλο, 

βοηθητικά εξαρτήµατα.  
 
Περιγραφή του φασµατόµετρου φράγµατος 
 

Το φασµατόµετρο φράγµατος αποτελείται από τα εξής βασικά µέρη: 
1. Σχισµή από την οποία εισέρχεται η παρατηρούµενη ακτινοβολία. 
2. Φράγµα περίθλασης µε 750 σχισµές ανά χιλιοστό. 
3. Κλίµακα βαθµονοµηµένη σε eV και nm.  
4. Προσοφθάλµιο σύστηµα παρατήρησης του φάσµατος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. 
 
Πώς παρατηρώ το φάσµα µιας ακτινοβολίας; 
 Σκοπεύω µε το φασµατόµετρο την πηγή της ακτινοβολίας, έτσι ώστε ο προσοφθάλµιος 
φακός, η σχισµή του φασµατόµετρου και η πηγή να βρίσκονται στην ίδια ευθεία. Τότε µπορώ να 
παρατηρήσω ευκρινώς το είδωλο της πηγής µέσα στο φασµατόµετρο. Όταν συµβεί αυτό, το 
φάσµα της ακτινοβολίας της πηγής σχηµατίζεται ανάµεσα στη διπλή κλίµακα, αριστερά του 
ειδώλου της πηγής (βλ. εικόνα).  
 

 
Παρατήρηση του φάσµατος λαµπτήρα αίγλης – Ρύθµιση της κλίµακας του φασµατόµετρου 
 
Η ρύθµιση της κλίµακας του φασµατόµετρου γίνεται µε την παρατήρηση της φασµατικής γραµµής 
µήκους κύµατος 647nm του φάσµατος εκποµπής του υδραργύρου. Ο κατασκευαστής έχει 
τοποθετήσει στην κλίµακα του φασµατόµετρου την ακριβή θέση της φασµατικής γραµµής, που 
αντιστοιχεί στα 547nm. Έτσι, για να ρυθµίσω την κλίµακα του φασµατόµετρου, µπορώ να κάνω 
εναλλακτικά τα εξής:  
α) Τοποθετώ στο τροφοδοτικό το σωλήνα Geissler υδραργύρου και παρατηρώ το φάσµα 
εκποµπής του µε το φασµατόµετρο. Με ένα αιχµηρό εργαλείο (µια λαβίδα ή µια καρφίτσα) 
µετατοπίζω την κλίµακα του φασµατόµετρου ώστε η παρατηρούµενη γραµµή των 647nm να 
συµπέσει µε τη θέση που έχει σηµειώσει ο κατασκευαστής. 
β) Αν δεν διαθέτω σωλήνα υδραργύρου, στρέφω το φασµατόµετρο προς ένα λαµπτήρα αίγλης, ο 
οποίος περιέχει ατµούς υδραργύρου, και παρατηρώ το γραµµικό φάσµα της ακτινοβολίας που 
εκπέµπει. Ρυθµίζω τη θέση της φασµατικής γραµµής των 547nm όπως παραπάνω. 
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1. Παρατηρήσεις συνεχών και γραµµικών φασµάτων 
 
► Στόχοι 
 

1) Παρατήρηση του συνεχούς φάσµατος διάπυρου λαµπτήρα µε τη χρήση φασµατόµετρου 
και αντιστοίχηση φασµατικών περιοχών σε περιοχές τιµών µήκους κύµατος.  

2) Συσχέτιση της µεταβολής της θερµοκρασίας του λαµπτήρα µε την παρατηρούµενη 
µετατόπιση του φάσµατος. Σύγκριση µε τις προβλέψεις της θεωρίας.  

 
► Πειραµατική δραστηριότητα 
 

1) Στρέψε το ποτενσιόµετρο του τροφοδοτικού εντελώς αριστερά και τοποθέτησε τον επιλογέα 
στη θέση «Λυχνία πυρακτώσεως». Τοποθέτησε το γενικό διακόπτη στη θέση ΟΝ. Στρέψε 
το ποτενσιόµετρο, ώστε ο λαµπτήρας πυρακτώσεως να ακτινοβολεί ισχυρά. Προσπάθησε 
να παρατηρήσεις το φάσµα της ακτινοβολίας του µέσα από το φασµατόµετρο και να 
αντιστοιχήσεις τις διάφορες έγχρωµες περιοχές του µε τις τιµές των µηκών κύµατος και τις 
ενέργειες που δείχνει η κλίµακα. Κατάγραψε τις παρατηρήσεις σου στον πίνακα Α.  

 
2) Άναψε το λαµπτήρα πυράκτωσης του τροφοδοτικού. Ρύθµισε το ποτενσιόµετρο ώστε ο 

λαµπτήρας να φωτοβολεί ισχυρά. Παρατήρησε το φάσµα της ακτινοβολίας του λαµπτήρα 
µε το φασµατόµετρο. Ποιες περιοχές του φάσµατος εµφανίζονται, συγκριτικά, 
λαµπρότερες; 
_____________________________________________________________    
 

3) Μείωσε σταδιακά την ένταση της φωτοβολίας του λαµπτήρα και παρατήρησε πώς 
µεταβάλλεται το φάσµα του. Ποιες περιοχές του φάσµατος εµφανίζονται τώρα συγκριτικά 
λαµπρότερες; 
_____________________________________________________________    

 
► Απάντησε στις ερωτήσεις 

 
Α) Πώς µεταβάλλεται η θερµοκρασία του λαµπτήρα όταν αυξάνεται η ένταση της ακτινοβολίας 
του; 
_____________________________________________________________    
_____________________________________________________________    
 
Β) Πώς «µετατοπίζεται» το φάσµα (δηλαδή πώς µεταβάλλεται η σχετική λαµπρότητα των 
διαφόρων περιοχών του φάσµατος) του λαµπτήρα όταν ελαττώνεις σταδιακά τη θερµοκρασία 
του; 
_____________________________________________________________    

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

Μήκος κύµατος (nm) Ενέργεια (eV) Περιοχή 
φάσµατος Από Έως  Από Έως  

κόκκινη 
    

πορτοκαλί 
    

κίτρινη 
    

πράσινη 
    

µπλε  
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_____________________________________________________________    
_____________________________________________________________    
_____________________________________________________________    
 
Γ) Οι παρατηρήσεις σου συµφωνούν ποιοτικά µε τις θεωρητικές προβλέψεις;  
 
ΝΑΙ – ΟΧΙ – ∆ΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΩ ΑΣΦΑΛΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 
Σχολίασε σύντοµα την όποια επιλογή σου.  
_____________________________________________________________    
_____________________________________________________________    
_____________________________________________________________    
_____________________________________________________________    
_____________________________________________________________    

 
 

4) Τοποθέτησε το γενικό διακόπτη του τροφοδοτικού στη θέση OFF, το ποτενσιόµετρο 
εντελώς αριστερά και τον επιλογέα στη θέση «Λυχνία αερίου». Τοποθέτησε µε προσοχή το 
σωλήνα υδρογόνου στις ειδικές για αυτό θήκες του τροφοδοτικού. Αύξησε την τάση µε το 
ποτενσιόµετρο, µέχρις ότου ο σωλήνας αρχίσει να φωτοβολεί. Παρατήρησε µε το 
φασµατόµετρο το φάσµα εκποµπής του υδρογόνου και κατάγραψε τα µήκη κύµατος και τις 
ενέργειες που αντιστοιχούν στις φασµατικές του γραµµές καθώς και το χρώµα κάθε 
φασµατικής γραµµής, στον πίνακα Β.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

Χρώµα φασµατικής γραµµής 
Μήκος κύµατος 

φασµατικής γραµµής 
(nm) 

Ενέργεια φασµατικής 
γραµµής (eV) 

   

   

   

   

   

   

 
 
► Απάντησε στις ερωτήσεις 
 
Α) Στην εικόνα φαίνεται το φάσµα εκποµπής του υδρογόνου, που έπρεπε να παρατηρήσεις.  Είναι 
ίδιο µε αυτό που παρατήρησες; ΝΑΙ – ΟΧΙ.  

 
Αν ΟΧΙ, σε ποια από τις ακόλουθες αιτίες οφείλεται αυτή η αναντιστοιχία; Τεκµηρίωσε τη 
θετική ή αρνητική άποψή σου, για όλες τις εναλλακτικές απαντήσεις που δίνονται. 
α) Το φασµατόµετρο είναι ελαττωµατικό.  
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β) Το φάσµα του υδρογόνου δεν είναι πάντοτε το ίδιο. 
γ) Ο σωλήνας περιέχει και άλλα αέρια, από τα οποία προκύπτουν και άλλες, εκτός του 
υδρογόνου, φασµατικές γραµµές. 
δ) Οι φασµατικές γραµµές εξαρτώνται από την τάση που εφαρµόζεται στα άκρα του σωλήνα. 
Έτσι, θα µπορούσα να παρατηρήσω το εικονιζόµενο φάσµα εφαρµόζοντας στο σωλήνα την 
κατάλληλη τάση. 

 
______________________________________________________________________    
______________________________________________________________________    
______________________________________________________________________    
______________________________________________________________________    
______________________________________________________________________    
______________________________________________________________________    
______________________________________________________________________    
______________________________________________________________________    

 
Μελέτη του φάσµατος απορρόφησης του Ήλιου 
 
► Στόχοι 

 
1) Παρατήρηση των σκοτεινών γραµµών του ηλιακού φάσµατος µε χρήση φασµατόµετρου.  
2) Μέτρηση του µήκους κύµατος που αντιστοιχεί σε σκοτεινές γραµµές του φάσµατος 

απορρόφησης του Ήλιου.  
3) Ανίχνευση χηµικών στοιχείων στην ατµόσφαιρα του Ήλιου, από τη µελέτη του φάσµατος 

απορρόφησης της (διάπυρης) ατµόσφαιρας του Ήλιου.   
 
► Πειραµατική δραστηριότητα 
 
1) Στρέψε το φασµατόµετρο προς το διάχυτο ηλιακό φως και παρατήρησε το φάσµα του. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ∆ΕΝ ΣΤΡΕΦΕΙΣ ΤΟ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ 
ΗΛΙΟ  

 
2) Παρατήρησε τις σκοτεινές γραµµές του ηλιακού φάσµατος και κατάγραψε τα µήκη κύµατος 

που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον τέσσερις εξ αυτών: 
 

1η σκοτεινή γραµµή: __________________________________________    
2η σκοτεινή γραµµή: __________________________________________    
3η σκοτεινή γραµµή: __________________________________________    
4η σκοτεινή γραµµή: __________________________________________    

 
► Απάντησε στις ερωτήσεις 

 
∆ίνεται ότι οι φασµατικές γραµµές που αντιστοιχούν στα ακόλουθα µήκη κύµατος (σε nm), 
παρατηρούνται στο φάσµα των αντίστοιχων στοιχείων: 
 

430,8  516,8  527 � Fe (σίδηρος) 
 
434  486,1  656,3 � Η (υδρογόνο)  
 
516,7  517,2  518,3 � Mg (µαγνήσιο) 

 
Με βάση τα µήκη κύµατος των σκοτεινών γραµµών του φάσµατος που έχεις καταγράψει, ποια 
από τα παραπάνω στοιχεία είναι πολύ πιθανόν να υπάρχουν στην ατµόσφαιρα του Ήλιου; 
________________________________________________________________    
________________________________________________________________    
________________________________________________________________    


