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Παρατήρηση συνεχών- γραμμικών φασμάτων 

Στόχοι: Να παρατηρήσετε και να περιγράψετε  τα φάσµατα µε τη χρήση φασµατοσκοπίου.  

α) ενός στερεού σε υψηλή θερµοκρασία.  
β) εκποµπής των αερίων  
γ) απορρόφησης διαφανών σωµάτων (φίλτρων). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Δραστηριότητα 1   Ανάλυση του λευκού φωτός 

1. Πατήστε το γενικό διακόπτη  του τροφοδοτικού υψηλής τάσης στη 

θέση ON και τον άσπρο διακόπτη των λυχνιών στη θέση ΛΥΧΝΙΑ 

ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ. Στρίψτε το ρυθµιστή φωτεινής έντασης δεξιά, 

ώστε η λυχνία να ανάψει (όχι πολύ έντονη φωτοβολία).  

2. Τοποθετήστε το φασµατοσκόπιο, έτσι ώστε η σχισµή του (εµπρός δεξιά) να βρίσκεται µπροστά στη λυχνία και 

σε απόσταση περίπου 8-10 cm.  

3. Τοποθετήστε το µάτι σας  στη διόπτρα του φασµατοσκοπίου. Παρατηρήστε τη σχισµή της θυρίδας εισόδου 

του φωτός (τελείως δεξιά). Κοιτάζοντας αριστερά της σχισµής, παρατηρήστε το φάσµα του λευκού φωτός της 

λυχνίας πυρακτώσεως στη βαθµολογηµένη κλίµακα του φασµατοσκοπίου. 

α) Ποια είναι η µορφή (συνεχές ή γραµµικό) του φάσµατος; 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

β) Ποιο είναι το ελάχιστο και ποιο το µέγιστο µήκος κύµατος στο φάσµα που παρατηρείς;  

Ελάχιστο……………… nm               Μέγιστο…………………. nm 

Δραστηριότητα 2  Παρατήρηση και καταγραφή φάσµατος απορρόφησης 

 Τοποθετήστε τα έγχρωμα φίλτρα, ένα κάθε φορά, στην υποδοχή που 

υπάρχει µπροστά από την σχισµή του φασµατοσκοπίου. 

Ποια περιοχή του φάσµατος του λευκού φωτός απορροφούν (αποκόπτουν) τα έγχρωμα φίλτρα; 

Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα 1. 

Πίνακας 1 

χρώμα φίλτρου 
αποκόπτει 

χρώματα μήκη κύματος 

   

   

   

 

                                                           
1 ΕΚΦΕ Καρδίτσας https://www.youtube.com/watch?v=z8MSULFgI_w&feature=youtu.be 

Όργανα και υλικά 

Επιτραπέζιο φασματοσκόπιο φράγματος1  

Project Star  

 Λυχνίες αερίων 
Geissler (Η2, Νe 
κλπ) 

Τροφοδοτικό υψηλής τάσης              
τύπου PS-STS 

Έγχρωµα φίλτρα 

Πλαστικό γάντι 

Αφού τελειώσετε τις παρατηρήσεις και τις μετρήσεις σας, στρίψτε το ρυθμιστή 

φωτεινής έντασης τέρµα αριστερά και πατήστε το γενικό διακόπτη στη θέση OFF. 

https://www.youtube.com/watch?v=z8MSULFgI_w&feature=youtu.be
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Δραστηριότητα 3  Παρατήρηση και καταγραφή γραµµικών φασµάτων.  

1. Με το γενικό διακόπτη στη θέση OFF, πιάστε µε το γάντι τη λυχνία υδρογόνου (Η2) και τοποθετήστε τη στο 
τροφοδοτικό, ακολουθώντας την παρακάτω πορεία βηµάτων:  

1ο βήμα: Στρέψτε ελαφρώς αριστερά την κάτω υποδοχή λυχνιών του τροφοδοτικού.  

2ο βήµα: Κρατώντας τη λυχνία από το φαρδύτερο τµήµα της, παράλληλα προς την κάτω υποδοχή  
λυχνιών, τοποθετήστε την στην κάτω υποδοχή.  

3ο βήμα: Πιέστε ελαφρά τη λυχνία μέσα στην υποδοχή και κρατώντας την πιεσμένη, να στρέψετε την 
υποδοχή στην κατακόρυφη θέση.  

4ο βήμα: Αφήστε τη λυχνία, µε προσοχή, να ανασηκωθεί από το ελατήριο πίεσης της υποδοχής, ώστε να   
                εισέλθει και στην πάνω υποδοχή του τροφοδοτικού. 
 

2. Τοποθετήστε το διακόπτη λυχνιών στη θέση ΛΥΧΝΙΑ 

ΑΕΡΙΟΥ.  

3. Πατήστε το γενικό διακόπτη στη θέση ΟΝ και στρίψτε το 

ρυθμιστή φωτεινής έντασης δεξιά, ώστε η λυχνία να   

φωτοβολεί, δίχως να δηµιουργούνται κροσσοί στις άκρες 

της.  

4. Τοποθετήστε τη σχισµή του φασµατοσκοπίου σε απόσταση 1 cm περίπου από το µέσο (στενή περιοχή) της 

λυχνίας. 

5. Τοποθετήστε το µάτι σας στη διόπτρα του φασµατοσκοπίου. Παρατηρήστε τη σχισµή της θυρίδας εισόδου 

του φωτός (τελείως δεξιά). Μετακινήστε αργά, αριστερά – δεξιά το φασματοσκόπιο, μέχρι να δείτε τη σχισµή 

να γίνεται έντονα φωτεινή. Κοιτάζοντας αριστερά της σχισµής, παρατηρήστε το φάσµα του αερίου Η2. 

6. Με βάση την παρατήρηση του φάσµατος του Η2, συμπληρώστε τον πίνακα 2. 

 

Πίνακας 2 

είδος λυχνίας χρώμα 
μήκος κύματος 

(nm) 
είδος λυχνίας χρώμα 

μήκος κύματος 
(nm) 

Λυχνία 
…………….. 

  

Λυχνία 
…………….. 

  

    

    

    

    

    

 
 

7. Κλείστε το γενικό διακόπτη και γυρίστε το ρυθμιστή φωτεινής έντασης αριστερά.  

 

8. Φορέστε το γάντι, πιάστε τη λυχνία Η2 από το κάτω φαρδύτερο μέρος της, πιέστε την ελαφρά προς τα κάτω, 

στρίψτε λίγο την υποδοχή της προς τα αριστερά και βγάλτε την από τη θέση της. Τοποθετήστε την στο 

κάλυµμα της και στη συνέχεια στο κουτί της.  

9. Επανέλαβε τις ενέργειες 1-8  για µία τουλάχιστον λυχνία ακόµη. 

 
 
 

Αφού ολοκληρώσετε τις παρατηρήσεις και τις μετρήσεις σας, στρίψτε το ρυθμιστή φωτεινής έντασης 

τέρμα αριστερά και πατήστε το γενικό διακόπτη στη θέση OFF. Βγάλτε την τελευταία λυχνία που 

χρησιμοποιήσατε από τη θέση της και τοποθετήστε την στο κουτί της. 


