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ΕΚΦΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ 
Τπ. Κ. Παπαμιχάλθσ 
 
 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΑΚΗΗ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΦΑΜΑΣΩΝ ΦΩΣΕΙΝΩΝ ΠΗΓΩΝ – ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΦΑΜΑΣΟ ΣΟΤ ΤΔΡΟΓΟΝΟΤ 

 
ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 

 
Όργανα παρατήρηςησ φαςμάτων 
 

Σο ςφνολο των οργάνων παρατιρθςθσ φαςμάτων που διακζτει το ςχολικό εργαςτιριο 
περιλαμβάνει:  
1) ζνα φαςματόμετρο φράγματοσ τφπου PS-14,  
2) ζνα τροφοδοτικό υψθλισ και χαμθλισ τάςθσ με ενςωματωμζνο λαμπτιρα πυράκτωςθσ,  
3) ςωλινεσ αερίων υπό χαμθλι πίεςθ, άλατα μετάλλων, ζνα διπλοκλαςτικό κρφςταλλο, 

βοθκθτικά εξαρτιματα.  
 
Περιγραφή του φαςματόμετρου φράγματοσ 
 

Σο φαςματόμετρο φράγματοσ αποτελείται από τα εξισ βαςικά μζρθ: 
1. χιςμι από τθν οποία ειςζρχεται θ παρατθροφμενθ ακτινοβολία. 
2. Φράγμα περίκλαςθσ με 750 ςχιςμζσ ανά χιλιοςτό. 
3. Κλίμακα βακμονομθμζνθ ςε eV και nm.  
4. Προςοφκάλμιο ςφςτθμα παρατιρθςθσ του φάςματοσ τθσ προςπίπτουςασ ακτινοβολίασ. 
 
Πώσ παρατηρώ το φάςμα μιασ ακτινοβολίασ; 
 κοπεφω με το φαςματόμετρο τθν πθγι τθσ ακτινοβολίασ, ζτςι ϊςτε ο προςοφκάλμιοσ 
φακόσ, θ ςχιςμι του φαςματόμετρου και θ πθγι να βρίςκονται ςτθν ίδια ευκεία. Σότε μπορϊ 
να παρατθριςω ευκρινϊσ το είδωλο τθσ πθγισ μζςα ςτο φαςματόμετρο. Όταν ςυμβεί αυτό, το 
φάςμα τθσ ακτινοβολίασ τθσ πθγισ ςχθματίηεται ανάμεςα ςτθ διπλι κλίμακα, αριςτερά του 
ειδϊλου τθσ πθγισ (βλ. εικόνα).  
 

 
 
Παρατήρηςη του φάςματοσ λαμπτήρα αίγλησ – Ρφθμιςη τησ κλίμακασ του φαςματόμετρου 
 

Φωηεινή 
πηγή

Προζοθθάλμιο 
ζύζηημα

Φάζμα θωηεινής 
πηγής

Είδωλο θωηεινής 
ζχιζμής

Φράγμα
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Η ρφκμιςθ τθσ κλίμακασ του φαςματόμετρου γίνεται με τθν παρατιρθςθ τθσ φαςματικισ 
γραμμισ μικουσ κφματοσ 547nm του φάςματοσ εκπομπισ του υδραργφρου. Ο καταςκευαςτισ 
ζχει τοποκετιςει ςτθν κλίμακα του φαςματόμετρου τθν ακριβι κζςθ τθσ φαςματικισ γραμμισ, 
που αντιςτοιχεί ςτα 547nm. Ζτςι, για να ρυκμίςω τθν κλίμακα του φαςματόμετρου, μπορϊ να 
κάνω εναλλακτικά τα εξισ:  
α) Σοποκετϊ ςτο τροφοδοτικό το ςωλινα Geissler υδραργφρου και παρατθρϊ το φάςμα 
εκπομπισ του με το φαςματόμετρο. Με ζνα αιχμθρό εργαλείο (μια λαβίδα ι μια καρφίτςα) 
μετατοπίηω τθν κλίμακα του φαςματόμετρου ϊςτε θ παρατθροφμενθ γραμμι των 547nm να 
ςυμπζςει με τθ κζςθ που ζχει ςθμειϊςει ο καταςκευαςτισ. 
β) Αν δεν διακζτω ςωλινα υδραργφρου, ςτρζφω το φαςματόμετρο προσ ζνα λαμπτιρα αίγλθσ, ο 
οποίοσ περιζχει ατμοφσ υδραργφρου, και παρατθρϊ το γραμμικό φάςμα τθσ ακτινοβολίασ που 
εκπζμπει. Ρυκμίηω τθ κζςθ τθσ φαςματικισ γραμμισ των 547nm όπωσ παραπάνω. 
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ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΑΚΗΗ: Παρατήρηςη φαςμάτων φωτεινϊν πηγϊν. Μελζτη του γραμμικοφ 
φάςματοσ εκπομπήσ του υδρογόνου. 

 
Σάξθ-Σμιμα: _______________   
 
Όνομα-Επίκετο: ____________________________________________   
 
 
► τόχοι 
 
1. Να χρθςιμοποιείσ το φαςματόμετρο του ςχολικοφ εργαςτθρίου για να παρατθρείσ το φάςμα 

μιασ φωτεινισ πθγισ και να μετράσ το μικοσ κφματοσ και τθν ενζργεια ςυγκεκριμζνων 
φαςματικϊν περιοχϊν. 

2. Να είςαι ςε κζςθ να υπολογίηεισ κεωρθτικά, με βάςθ το πρότυπο του Bohr, το μικοσ κφματοσ 
και τθν ενζργεια που αντιςτοιχεί ςτισ φαςματικζσ γραμμζσ του υδρογόνου. 

3. Να ςυγκρίνεισ τα πειραματικά δεδομζνα, που προκφπτουν από τθν παρατιρθςθ του 
φάςματοσ του υδρογόνου με το φαςματόμετρο, με τισ κεωρθτικζσ προβλζψεισ. 

 
► Πειραματική δραςτηριότητα 

 
1) τρζψε το ποτενςιόμετρο του τροφοδοτικοφ εντελϊσ αριςτερά και τοποκζτθςε τον επιλογζα 

ςτθ κζςθ «Λυχνία πυρακτϊςεωσ». Σοποκζτθςε το γενικό διακόπτθ ςτθ κζςθ ΟΝ. τρζψε το 
ποτενςιόμετρο, ϊςτε ο λαμπτιρασ πυρακτϊςεωσ να ακτινοβολεί ιςχυρά. Προςπάκθςε να 
παρατθριςεισ το φάςμα τθσ ακτινοβολίασ του μζςα από το φαςματόμετρο και να 
αντιςτοιχιςεισ τισ διάφορεσ ζγχρωμεσ περιοχζσ του με τισ τιμζσ των μθκϊν κφματοσ και τισ 

ενζργειεσ που δείχνει θ κλίμακα. Κατάγραψε τισ παρατθριςεισ ςου ςτον πίνακα Α.  
 
2) Σοποκζτθςε το γενικό διακόπτθ του τροφοδοτικοφ ςτθ κζςθ OFF, το ποτενςιόμετρο εντελϊσ 

αριςτερά και τον επιλογζα ςτθ κζςθ «Λυχνία αερίου». Σοποκζτθςε με προςοχι το ςωλινα 
υδρογόνου ςτισ ειδικζσ για αυτό κικεσ του τροφοδοτικοφ. Αφξθςε τθν τάςθ με το 
ποτενςιόμετρο, μζχρισ ότου ο ςωλινασ αρχίςει να φωτοβολεί. Παρατιρθςε με το 
φαςματόμετρο το φάςμα εκπομπισ του υδρογόνου και κατάγραψε τα μικθ κφματοσ και τισ 
ενζργειεσ που αντιςτοιχοφν ςτισ φαςματικζσ του γραμμζσ κακϊσ και το χρϊμα κάκε 
φαςματικισ γραμμισ, ςτον πίνακα Β.  

  

ΠΙΝΑΚΑ Α 

Περιοχή 
φάςματοσ 

Μήκοσ κφματοσ (nm) Ενζργεια (eV) 

Από Ζωσ  Από Ζωσ  

κόκκινθ     

πορτοκαλί     

κίτρινθ     

πράςινθ     

μπλε      
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ΠΙΝΑΚΑ Β 

Χρϊμα φαςματικήσ γραμμήσ 
Μήκοσ κφματοσ 

φαςματικήσ γραμμήσ 
(nm) 

Ενζργεια φαςματικήσ 
γραμμήσ (eV) 

   

   

   

   

   

   

 
 
 
► Φφλλο εργαςίασ 
 
Α) τθν εικόνα φαίνεται το φάςμα εκπομπισ του υδρογόνου, που ζπρεπε να παρατθριςεισ.  Είναι 
ίδιο με αυτό που παρατιρθςεσ; ΝΑΙ – ΟΧΙ.  

 
Αν όχι, ποια από τισ ακόλουκεσ νομίηεισ ότι είναι θ αιτία; Σεκμηρίωςε τη θετική ή αρνητική 
άποψή ςου, για όλεσ τισ εναλλακτικζσ απαντήςεισ που δίνονται. 
α) Σο φαςματόμετρο είναι ελαττωματικό.  
β) Σο φάςμα του υδρογόνου δεν είναι πάντοτε το ίδιο. 
γ) Ο ςωλινασ περιζχει και άλλα αζρια, από τα οποία προκφπτουν και άλλεσ, εκτόσ του 
υδρογόνου, φαςματικζσ γραμμζσ. 
δ) Οι φαςματικζσ γραμμζσ εξαρτϊνται από τθν τάςθ που εφαρμόηεται ςτα άκρα του ςωλινα. 
Ζτςι, κα μποροφςα να παρατθριςω το εικονιηόμενο φάςμα εφαρμόηοντασ ςτο ςωλινα τθν 
κατάλλθλθ τάςθ. 

 
______________________________________________________________________    
______________________________________________________________________    
______________________________________________________________________    
______________________________________________________________________    
______________________________________________________________________    
______________________________________________________________________    
______________________________________________________________________    
______________________________________________________________________    
______________________________________________________________________    
______________________________________________________________________    
______________________________________________________________________    
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Β) Τπολόγιςε κεωρθτικά τισ ακόλουκεσ τιμζσ ενζργειασ των φωτονίων, που πρζπει να 
παρατθριςεισ ςτο φάςμα εκπομπισ του υδρογόνου ςφμφωνα με το πρότυπο του Bohr.  

 
Ε5-Ε2= __________________________________________________________   
________________________________________________________________   (2,86eV) 
 
Ε4-Ε2= __________________________________________________________   
________________________________________________________________   (2,55eV) 
 
Ε3-Ε2= __________________________________________________________   
________________________________________________________________   (1,89eV) 
 
Γ) φγκρινε τισ κεωρθτικζσ προβλζψεισ με τισ πειραματικζσ τιμζσ των ενεργειϊν που 
αντιςτοιχοφν ςτισ φαςματικζσ γραμμζσ του υδρογόνου που ζχεισ καταγράψει. Ποιο χρϊμα 
φαςματικισ γραμμισ αντιςτοιχεί ςε κάκε μια από τισ τρεισ κεωρθτικζσ προβλζψεισ; 
 
_______________________________________________________________________   
_______________________________________________________________________   
_______________________________________________________________________   
_______________________________________________________________________   
 
 
Δ) Θα μποροφςεσ να παρατθριςεισ με το ίδιο φαςματόμετρο, τθν ακτινοβολία που εκπζμπεται 
κατά τθν μετάπτωςθ θλεκτρονίου ςτο άτομο του υδρογόνου, από τθν «τροχιά» με κβαντικό 
αρικμό n=2 ςτθν «τροχιά» μα κβαντικό αρικμό n=1; Σεκμθρίωςε τθν άποψι ςου. 
_______________________________________________________________________   
_______________________________________________________________________   
_______________________________________________________________________   
_______________________________________________________________________   
_______________________________________________________________________   
_______________________________________________________________________   
_______________________________________________________________________   
_______________________________________________________________________   
_______________________________________________________________________   
 
 
 


