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Εργαστηριακή άσκηση 1 
 

• Ανάλυση του λευκού φωτός. 
• Παρατήρηση και καταγραφή διαφόρων φασµάτων (συνεχή, γραµµικά, εκποµπής 
και απορρόφησης). 

 
ΣΤΟΧΟΙ 
Στόχοι αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι οι µαθητές: 
  Να διαπιστώσουν ότι το λευκό φως αποτελείται από διάφορα χρώµατα (ακτινοβολίες), που αποτελούν το συνεχές 
φάσµα. 
Να παρατηρήσουν και να περιγράψουν το φάσµα ενός στερεού σε υψηλή θερµοκρασία. 
Να παρατηρήσουν και να περιγράψουν τα φάσµατα αερίων που φωτοβολούν.  
Να παρατηρήσουν και να περιγράψουν φάσµατα απορρόφησης. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
 
Για την πραγµατοποίηση και κατανόηση της άσκησης οι µαθητές πρέπει να έχουν διδαχθεί τις παρακάτω 
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 ∆ιακριτές ενεργειακές στάθµες  

           Το ελεύθερο ανάγνωσµα των σελίδων 22 και 23 (Το φασµατοσκόπιο, φάσµατα εκποµπής και 
φάσµατα απορρόφησης) 
 
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
 

1. Τροφοδοτικό λυχνιών φάσµατος 2. Επιτραπέζιο φασµατοσκόπιο 
  

3. Λυχνίες αερίων Geisler 
             ( He, Ne, Hg, H2 ) 

4. Έγχρωµα φίλτρα 

 

 

 

5. Έγχρωµα µολύβια.  
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

 
Ανάλυση του λευκού φωτός 

 
 

1. Τοποθετείστε το τροφοδοτικό λυχνιών φάσµατος στον 
πάγκο εργασίας της οµάδας σας και το βαλιτσάκι 
παρελκόµενων δίπλα του σε οριζόντια θέση  

 
 
2. Ανοίξτε προσεκτικά το βαλιτσάκι και βγάλτε το 

φασµατόµετρο και τοποθετήστε το στον πάγκο εργασίας.  
 

3. Εντοπίστε στο τροφοδοτικό τους τρείς διακόπτες και κατανοήστε τη 
λειτουργία τους 
Ο κόκκινος είναι ο γενικός διακόπτης  
Ο άσπρος επιλέγει αν θα ανάψει η λάµπα πυρακτώσεως µέσα στο 
τροφοδοτικό ή η λυχνία αερίου όταν την συνδέσω (Προσοχή τότε 
θα υπάρχει πολύ υψηλή τάση 3000V) στους ακροδέκτες των 
λυχνιών αερίου)  
Το µαύρο στρογγυλό κουµπί αυξοµειώνει την τάση στις 
λυχνίες 

 
 
4. Πλησιάστε το φασµατόµετρο µε τη σχισµή του (εντοπίστε 

την πρώτα) προς το λαµπάκι που φαίνεται µέσα στο 
τροφοδοτικό και σε απόσταση 10 cm, περίπου,  από αυτό.  

 
  

5. Συνδέστε το τροφοδοτικό µε µια πρίζα του πάγκου εργασίας  
 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
 

Ενέργεια υπεύθυνου καθηγητή 
6. Καλέστε τον καθηγητή να ελέγξει ότι η σύνδεση έγινε σωστά και να συνδέσει τον πάγκο 

εργασίας µε το δίκτυο της ∆ΕΗ.  
 
 

7. Πατήστε τον  άσπρο διακόπτη λυχνιών στη θέση   
ΛΥΧΝΙΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ 
και στρίψτε τον µαύρο  ΡΥΘΜΙΣΤΗ   ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 
τελείως αριστερά.  
 

 
 
8. Πατήστε το ΓΕΝΙΚΟ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ στη θέση ΟΝ.  
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9. Γυρίστε το ρυθµιστή φωτεινής έντασης σιγά – σιγά προς 
τα δεξιά µέχρι το φως του λαµπτήρα, να γίνει λευκό 
χωρίς να σας τυφλώνει.  

 
 

10. Κοιτάξτε µέσα  στη διόπτρα του φασµατόµετρου . 

 
11. Στρέψτε το φασµατόµετρο δεξιά αριστερά ώστε µέσα 

από τη διόπτρα του φασµατόµετρου, να δείτε τη σχισµή 
να είναι έντονα φωτεινή και η διόπτρα , η σχισµή και το 
νήµα του λαµπτήρα να είναι σε µια ευθεία.  

 
12. Χωρίς να κουνήσετε το φασµατόµετρο στρέψτε το µάτι 

αριστερά και παρατηρήστε το φάσµα του λευκού φωτός 
του λαµπτήρα στη βαθµολογηµένη κλίµακα του 
φασµατόµετρου  

 
Πειραµατικά αποτελέσµατα 
Περιγράψτε αυτό που παρατηρείτε. 

1. Το λευκό φως που προέρχεται από το λαµπτήρα πυρακτώσεως είναι απλό ή σύνθετο; Πώς το συµπεραίνουµε 
αυτό; 
…………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. Από ποια χρώµατα συντίθεται το λευκό φως; 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

3. Ποιο είναι το είδος  του φάσµατος του διάπυρου νήµατος του λαµπτήρα πυρακτώσεως (συνεχές ή 
γραµµικό) 

     …………………………………………………………………………………………………… 
4. Ποιο είναι το ελάχιστο και ποιο το µέγιστο µήκος κύµατος που παρατηρείτε.  

……..…………………………………………………………………………………………… 
5. Ποια είναι τα όρια του µήκους κύµατος που παρατηρείται κάθε χρώµα. 

      ………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

Πειραµατικά αποτελέσµατα 
 
Με τα έγχρωµα µολύβια ζωγραφίστε το φάσµα  που βλέπετε στην παρακάτω κλίµακα. 
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Παρατήρηση και καταγραφή γραµµικών φασµάτων  

 
ΠΡΟΣΟΧΗ   Ενέργειες υπεύθυνου καθηγητή 

 
Με το γενικό διακόπτη στη θέση OFF τοποθετείστε στο τροφοδοτικό τη 
λυχνία Neon . 
Για τη σωστή τοποθέτηση της λυχνίας Ne  ακολουθούµε την παρακάτω 

πορεία 
 

α. Γέρνουµε ελαφρώς αριστερά την κάτω υποδοχή λυχνιών  του 
τροφοδοτικού.  

 
 
 
 
 

β. Κρατώντας τη λυχνία παράλληλα προς την κάτω υποδοχή λυχνιών και 
από το φαρδύτερο τµήµα της, τοποθετήστε την στην κάτω υποδοχή.  

 
 
 

γ. Πιέστε τη λυχνία µέσα στην υποδοχή και κρατώντας την πιεσµένη 
στρέφουµε την υποδοχή στην κατακόρυφη θέση.  

 
 
 
 
 

δ. Αφήνουµε την λυχνία, µε προσοχή, να ανασηκωθεί από τα ελατήρια 
πίεσης της  υποδοχής ώστε να εισέλθει και στην πάνω υποδοχή του 
τροφοδοτικού.  

 
 
 
 
 

1. Πατήστε το διακόπτη λυχνιών στη θέση ΛΥΧΝΙΑ ΑΕΡΙΟΥ 
 
 
 
 

 
2. Τοποθετήστε το γενικό διακόπτη στη θέση ΟΝ και γυρίστε  το 

ρυθµιστή φωτεινής έντασης προς τα δεξιά ώστε η λυχνία να 
φωτοβολεί έντονα Προσοχή τώρα υπάρχει πολύ υψηλή τάση 
3000V στους ακροδέκτες των λυχνιών αερίου και ακούγεται και 
χαρακτηριστικός ήχος.  
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3. Πλησιάστε τη σχισµή του φασµατόµετρου  σε κοντά  στο στενό 

τµήµα της λυχνίας αερίου ~1cm .  
4. Παρατηρήστε µέσα από τη διόπτρα του φασµατόµετρου το 

φάσµα του Ne. 
 
 
Πειραµατικά αποτελέσµατα 

 
1. Ποιο είναι το είδος  του φάσµατος της λυχνίας Ne (συνεχές ή γραµµικό) ; 

……………………………………………………………………………………….. 
2. Ζωγραφίστε το φάσµα που παρατηρείτε στην παρακάτω κλίµακα µε έγχρωµα µολύβια. 
 
 

  
φάσµα  λυχνίας Ne 

 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ Ενέργειες υπεύθυνου καθηγητή 
 

Με το γενικό διακόπτη στη θέση OFF τοποθετείστε στο τροφοδοτικό τη λυχνία Ηe επαναλαµβάνοντας τις 
ενέργειες α,β,γ και δ. 
 

1. Παρατηρήστε µέσα από τη διόπτρα του φασµατόµετρου το φάσµα του Ηe 
 
 
 Πειραµατικά αποτελέσµατα  

1. Ποιο είναι το είδος  του φάσµατος της λυχνίας Ηe (συνεχές ή γραµµικό); 
……………………………………………………………………………………….. 

2. Ζωγραφίστε το φάσµα που παρατηρείτε στην παρακάτω κλίµακα µε έγχρωµα µολύβια. 
 

 

 
φάσµα  λυχνίας He. 

 
Εργασία 
 
1. Τα φάσµατα του Ne και του Ηe είναι ίδια; 
………………………………………………………………………………………………………. 
2. Τα φάσµατα που παρατηρήσατε θα µπορούσαν να παίξουν το ρόλο ταυτότητας των δύο αερίων και γιατί; 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
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Παρατήρηση και καταγραφή φασµάτων απορρόφησης 
 

1. Τοποθετείστε το τροφοδοτικό λυχνιών φάσµατος στον 
πάγκο εργασίας της οµάδας σας και το βαλιτσάκι 
παρελκόµενων δίπλα του σε οριζόντια θέση  

 
2. Ανοίξτε προσεκτικά το βαλιτσάκι και βγάλτε το 

φασµατόµετρο και τοποθετήστε το στον πάγκο εργασίας.  
 

 
3. Εντοπίστε στο τροφοδοτικό τους τρείς διακόπτες και κατανοήστε 

τη λειτουργία τους 
Ο κόκκινος είναι ο γενικός διακόπτης  
Ο άσπρος επιλέγει αν θα ανάψει η λάµπα πυρακτώσεως µέσα στο 
τροφοδοτικό ή η λυχνία αερίου όταν την συνδέσω (Προσοχή τότε 
θα υπάρχει πολύ υψηλή τάση 3000V) στους ακροδέκτες των 
λυχνιών αερίου)  
Το µαύρο στρογγυλό κουµπί αυξοµειώνει την τάση στις λυχνίες 

 
 
4. Πλησιάστε το φασµατόµετρο µε τη σχισµή του (εντοπίστε την πρώτα) προς το λαµπάκι που 

φαίνεται µέσα στο τροφοδοτικό και σε απόσταση 10 cm, περίπου,  από αυτό.  
 
  

5. Συνδέστε το τροφοδοτικό µε µια πρίζα του πάγκου εργασίας  
 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
 

Ενέργεια υπεύθυνου καθηγητή 
6. Καλέστε τον καθηγητή να ελέγξει ότι η σύνδεση έγινε σωστά και να συνδέσει τον πάγκο 

εργασίας µε το δίκτυο της ∆ΕΗ.  
 
 

7. Πατήστε τον  άσπρο διακόπτη λυχνιών στη θέση   
ΛΥΧΝΙΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ 
και στρίψτε τον µαύρο  ΡΥΘΜΙΣΤΗ   ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ τελείως αριστερά.  
 
 

 
8. Πατήστε το ΓΕΝΙΚΟ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ στη θέση ΟΝ. 

 
 
 

9. Γυρίστε το ρυθµιστή φωτεινής έντασης σιγά – σιγά 
προς τα δεξιά µέχρι το φως του λαµπτήρα, να γίνει 
λευκό χωρίς να σας τυφλώνει.  

 
 

10. Κοιτάξτε µέσα  στη διόπτρα του φασµατόµετρου.  
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11. Στρέψτε το φασµατόµετρο δεξιά αριστερά ώστε µέσα από τη διόπτρα του φασµατόµετρου, 

να δείτε τη σχισµή να είναι έντονα φωτεινή και η διόπτρα , η 
σχισµή και το νήµα του λαµπτήρα να είναι σε µια ευθεία.  

 
12. Τοποθετείστε τώρα προσεκτικά ένα φίλτρο στις αυλακώσεις 

που είναι µπροστά από τη λυχνία πυρακτώσεως 
 
 
 
 
 

13. Χωρίς να κουνήσετε το φασµατόµετρο στρέψτε το µάτι 
αριστερά και παρατηρήστε το φάσµα του λευκού φωτός του 
λαµπτήρα στη βαθµολογηµένη κλίµακα του φασµατόµετρου  

 
 

 
Πειραµατικά αποτελέσµατα 
Περιγράψτε αυτό που παρατηρείτε. 

 
 
         ΠΙΝΑΚΑΣ 1. 

Χρώµα φίλτρου Παρατήρηση στην οθόνη 

Κίτρινο - πράσινο  

Βιολετί  

Πράσινο - µπλε  

Κόκκινο  

Μπλε  

Πορτοκαλί  
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Ποια περιοχή του φάσµατος του λευκού φωτός απορροφούν τα διάφορα έγχρωµα φίλτρα; 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. 
 

Χρώµα 
φίλτρου 

Αποκόπτει 

Κίτρινο - 
πράσινο 

 

Βιολετί  

Πράσινο - 
µπλε 

 

Κόκκινο  

Μπλε  

Πορτοκαλί  

 
Εργασία 

1. Το φως που διέρχεται από το µπλε φίλτρο είναι σύνθετο η απλό; Πώς το διαπιστώσατε αυτό; 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Τα φάσµατα των αερίων He και Ne, που περιέχουν οι λυχνίες αερίου (σωλήνες Geisler)  και που 

παρατηρήσατε, είναι φάσµατα εκποµπής ή απορρόφησης; Συνεχή ή γραµµικά; Σε τι διαφέρουν µεταξύ τους; 
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Παρατήρηση και καταγραφή γραµµικών φασµάτων από ατµούς στερεών 
  

1. Τοποθετείστε το βαλιτσάκι παρελκόµενων στον πάγκο 
εργασίας της οµάδας σας σε οριζόντια θέση  

2. Ανοίξτε προσεκτικά το βαλιτσάκι και βγάλτε το 
φασµατόµετρο και τοποθετήστε το στον πάγκο εργασίας.  

3. Εντοπίστε τα πλαστικά µπουκαλάκια µε τα διάφορα στερεά 
υλικά 

4. Φέρτε στον πάγκο ένα λύχνο υγραερίου και αναπτήρα.  
5. Μέσα σε κάθε ένα µπουκαλάκι υπάρχει ένα λεπτό 

συρµατάκι . Στερεώνουµε το συρµατάκι στη λαβή που 
υπάρχει στο βαλιτσάκι δίπλα στα πλαστικά µπουκαλάκια . 
Με αυτό θα πάρουµε λίγους κόκκους στερεού υλικού και θα 
τους βάλουµε στη φλόγα του λύχνου. 

ΠΡΟΣΟΧΗ για κάθε είδος υλικού να χρησιµοποιούµε ΜΟΝΟ 
το δικό του συρµατάκι και αν είναι δυνατόν και διαφορετικό 
λύχνο υγραερίου.  
 
6. Πλησιάστε το φασµατόµετρο µε τη σχισµή του (εντοπίστε 

την πρώτα) προς το λύχνο υγραερίου και σε απόσταση 10 
cm, περίπου,  από αυτόν.  

7. Πάρτε λίγους κόκκους υλικού και βάλτε τους µέσα στη 
φλόγα ( ίσως χρειαστεί το συρµατάκι να είναι βρεγµένο για 
να κολλήσουν οι κόκκοι πάνω του)  
 
 
 
 
 

8. Κοιτάξτε µέσα  στη διόπτρα του φασµατοσκοπίου τη φλόγα 
ταυτόχρονα µε την είσοδο των κόκκων σε αυτήν.  
 ( Η δεξιοτεχνία και ταχύτητα είναι απαραίτητες).  

9. Επαναλάβατε για τα υπόλοιπα υλικά  
 
 
 
 
 
Πειραµατικά αποτελέσµατα  
Περιγράψτε αυτό που παρατηρείτε. 

1. Ποιο είναι το είδος  του φάσµατος που παρατηρείτε; (συνεχές ή γραµµικό); 
……………………………………………………………………………………….. 

2. Ζωγραφίστε το φάσµα που παρατηρείτε στην παρακάτω κλίµακα µε έγχρωµα µολύβια. 
 

 

 
 


