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1. ΓΕΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

 
 

Το σύνολο µελέτης φασµάτων εκποµπής και απορρόφησης αποτελείται από:   

 
1. Σύστηµα χειρισµού χηµικών ουσιών.   

 

2. Σειρά χηµικών ουσιών. 

 

3. Επιτραπέζιο φασµατόµετρο φράγµατος Project Star µόνιµα τοποθετηµένο µέσα σε ανθεκτική 

πλαστική θήκη και σταθεροποιηµένο πάνω σε µεταλλικό στέλεχος, το οποίο είναι προσαρµοσµένο 

πάνω σε στιβαρή βάση.  

 

4. Λυχνίες αερίων για την παραγωγή φασµάτων εκποµπής. 

 

5. Τροφοδοτικό υψηλής τάσης για την τροφοδοσία των λυχνιών αερίου µε ενσωµατωµένες υποδοχές 

συγκράτησης και ενσωµατωµένη φωτεινή πηγή χαµηλής τάσης. Συνοδεύεται από πέντε έγχρωµα 

φίλτρα. 

 

6. Κρύσταλλο Ασβεστίτη.  
 

7. Θήκη φύλαξης από ανθεκτικό πλαστικό υλικό, στο εσωτερικό της οποίας υπάρχει 

πλαστικοποιηµένος πίνακας µε τα περιεχόµενά της. 
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2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
   

2.1 ΣΥΣΤΗΜΑ  ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ  ΧΗΜΙΚΩΝ  ΟΥΣΙΩΝ 

  

 
 

Το σύστηµα χειρισµού χηµικών ουσιών αποτελείται από: 

 

- Ειδική µεταλλική λαβίδα µήκους περίπου 200mm µε χειρολαβή από βακελίτη για να παραµένει 

ψυχρή καθώς οι µαθητές θα αναλύουν το φάσµα µιας φλόγας. Στην άκρη της λαβίδας 

προσαρµόζεται αποσπώµενο ανταλλακτικό σύρµα από χρωµονικέλιο (Ni – Cr), µήκους περίπου 

5cm, διαµορφωµένο στην άκρη του σε µικρό δακτύλιο, διαµέτρου περίπου 1,5 mm, για να µπορεί να 

συγκρατεί τα άλατα στη φλόγα. Κάθε λαβίδα συνοδεύεται από πέντε (5) ανταλλακτικά σύρµατα 

χρωµονικελίου (ένα για κάθε άλας εκποµπής), ώστε να αποφεύγεται ανάµιξη των φασµάτων καθώς 

τα άλατα θα αναλύονται διαδοχικά από τους µαθητές. Για να µην µπερδεύονται τα ανταλλακτικά 

σύρµατα προτείνεται να φυλάσσονται µέσα σε κάθε φιαλίδιο των αλάτων που θα χρησιµοποιηθούν, 

εκτός από το φιαλίδιο του χλωριούχου χαλκού διότι θα οξειδωθεί. 

 

- Γάντια προστασίας (100 τεµάχια). 

 

- ∆ιάφανο δοχείο όγκου περίπου 4ml. Χρησιµοποιείται στην δηµιουργία  διαλύµατος χλωριούχου 

χαλκού για την µελέτη φασµάτων απορρόφησης. Μπορεί να προσαρµοστεί στους οδηγούς των 

έγχρωµων φίλτρων που υπάρχουν πάνω στο φασµατόµετρο ή στη φωτεινή πηγή. 
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2.2 ΣΕΙΡΑ  ΧΗΜΙΚΩΝ  ΟΥΣΙΩΝ 

 

 

 

 
 

 
Σειρά πέντε αλάτων: 

- Χλωριούχου Καλίου 

- Χλωριούχου Νατρίου 

- Ανθρακικού Βαρίου 

- Χλωριούχου Χαλκού 

- Νιτρικού Στροντίου 

   

 

Τα άλατα είναι συσκευασµένα σε πλαστικά φιαλίδια περιεκτικότητας περίπου 80 g το καθένα, ποσότητα που 

επαρκεί για την πραγµατοποίηση 50 πειραµάτων. Κάθε φιαλίδιο φέρει ανεξίτηλη σήµανση µε την ονοµασία 

του άλατος, τον χηµικό τύπο του και µια ένδειξη επικινδυνότητας (π.χ. Βλαβερό, Οξειδωτικό, ∆ιαβρωτικό) 

για τα άλατα που απαιτείται.  

 

Για την µελέτη φασµάτων εκποµπής, χρησιµοποιείται ή ανάλυση της φλόγας των αλάτων. Για την µελέτη 

φασµάτων απορρόφησης, χρησιµοποιείται διάλυµα Χλωριούχου Χαλκού µε νερό. 
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2.3 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ  ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΟ  ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ  PROJECT  STAR         
  

 

• Είναι κατάλληλα σχεδιασµένο για τους µαθητές των  

Γυµνασίων και Λυκείων για την πραγµατοποίηση 

πειραµάτων Φυσικής,  Χηµείας και Αστρονοµίας.  

 

• Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παρατήρηση φασµάτων 

εκποµπής και απορρόφησης, γραµµικών και συνεχών. 

Επίσης για δραστηριότητες εκτός τάξεως, όπως είναι η 

παρατήρηση του φάσµατος του ήλιου και του φεγγαριού. 

 

• Χρησιµοποιεί φράγµα περίθλασης µε 750 σχισµές ανά mm, 

που επιτρέπει µετρήσεις φασµατικών γραµµών στο ορατό 

φως (400nm έως 700nm) µε µια ακρίβεια της τάξεως των  

±1 nm. 

 

• ∆ιαθέτει µια στενή σχισµή για την είσοδο του φωτός. 

 

• Περιλαµβάνει διπλή παράλληλη κλίµακα µέτρησης µήκους 

κύµατος (nm) και ενέργειας σε ηλεκτρονιοβόλτ (eV), που 

επιτρέπει τον υπολογισµό της σταθεράς του Planck (h) µε 

σφάλµα µικρότερο του 1%. 
Κωδικός Παραγγελίας: PS-14                  
  

• Σε ελάχιστα δευτερόλεπτα οι µαθητές 

µπορούν να παρατηρούν και να 

περιγράφουν φάσµατα. 

 

• Η κλίµακά του µπορεί να ρυθµιστεί 

εύκολα από τους µαθητές, 

παρατηρώντας απλά το φάσµα µιας 

λάµπας φθορισµού. ∆εν απαιτεί καµία 

δραστηριότητα προετοιµασίας από τον 

καθηγητή. 

 

• Βρίσκεται µόνιµα τοποθετηµένο µέσα 

σε κατάλληλα διαµορφωµένη 

ανθεκτική πλαστική θήκη 

τραπεζοειδούς σχήµατος (εικόνα 1). 

 

• Στην πάνω πλευρά του φασµατόµετρου 

υπάρχει πίνακας µε τα µήκη κύµατος 

σε nm και την αντίστοιχη ενέργεια 

φωτονίων σε ηλεκτρονιοβόλτ, για 

χαρακτηριστικά στοιχεία που 

συναντάµε σε γνωστά φάσµατα, όπως 

είναι του ηλίου, λάµπας φθορισµού, 

λυχνίες αερίων και σε φλόγες χηµικών 

αλάτων. 

 
Εικόνα 1 
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Εικόνα 3 

• Για την µελέτη φασµάτων απορρόφησης διαθέτει 

ενσωµατωµένους οδηγούς για την τοποθέτηση των 

έγχρωµων φίλτρων (εικόνα 3) ή του διάφανου δοχείου 

µε το διάλυµα του χλωριούχου χαλκού. 

 
• Η θήκη µε το φασµατόµετρο project STAR είναι 

σταθεροποιηµένη πάνω σε µεταλλικό στέλεχος µήκους 

περίπου 120mm, το οποίο είναι προσαρµοσµένο πάνω 

σε στιβαρή βάση. Το στέλεχος φέρει κατάλληλο 

µηχανισµό που δίνει την δυνατότητα στο φασµατόµετρο 

να περιστραφεί δεξιά-αριστερά, καθώς και να αλλάζει 

κλίση στο χώρο. 

 

• Απαιτεί ελάχιστο χώρο για την αποθήκευσή του στο 

σχολικό εργαστήριο (εικόνα 5). 

 

 
Εικόνα 5 

 
• Συγκρινόµενο µε ένα φασµατόµετρο πρίσµατος, που 

πριν από κάθε µέτρηση απαιτεί ρύθµιση των τριών 

βασικών µερών του (κατευθυντήρα, πρίσµα και 

διόπτρα), διαδικασία ιδιαίτερα επίπονη, το 

φασµατόµετρο φράγµατος Project STAR είναι µια 

ενιαία και απλή στη χρήση συσκευή. Οι µαθητές µέσα 

σε ελάχιστα δευτερόλεπτα µπορούν να παρατηρούν τα 

φάσµατα εκποµπής και απορρόφησης, συνεχή και 

γραµµικά, χωρίς να έχει προηγηθεί κανενός είδους 

ρύθµιση από τον καθηγητή.  

 

• Η ανάπτυξη του φασµατόµετρου Project STAR     

PS-14 έγινε από το Harvard Smithsonian Center for 

Astrophysics. 
 

 
Εικόνα 5 
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2.4 ΛΥΧΝΙΕΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΦΑΣΜΑΤΩΝ  ΕΚΠΟΜΠΗΣ 

 

 

 

 
 

 

 
Λυχνίες αερίων για την µελέτη φασµάτων εκποµπής: 

Ηλίου (He), Κωδικός παραγγελίας P95014-He. 

Νέου (Ne), Κωδικός παραγγελίας P95014-Ne. 

Υδραργύρου (Hg), Κωδικός παραγγελίας P95014-Hg. 

Υδρογόνου (Η2), Κωδικός παραγγελίας P95014-H2. 

 

Οι λυχνίες είναι φτιαγµένες από γυαλί, έχουν µήκος περίπου 200 mm και πάχος 10mm και στενεύουν στο 

µέσον τους σχηµατίζοντας ένα τριχοειδή σωλήνα πάχους περίπου 5mm.  

Έχουν δύο µεταλλικές επαφές στα άκρα τους, πάνω στις οποίες εφαρµόζονται  τα ηλεκτρόδια της 

τροφοδοτικής µονάδας. 

Η πίεση µέσα στις λυχνίες είναι κατάλληλα ρυθµισµένη, ώστε όταν τροφοδοτούνται µε τάση να  παράγουν 

έντονα φωτεινές φασµατικές γραµµές. 

Οι λυχνίες προστατεύονται µέσα σε κυλινδρική θήκη από σκληρό χαρτόνι.  
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2.5 ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ  ΤΥΠΟΥ PS-STS ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ  ΤΩΝ  ΛΥΧΝΙΩΝ 

  

 
Εικόνα 1 

• Το τροφοδοτικό είναι ιδιαιτέρως εύχρηστο και 

ασφαλές. Όλες οι συνδέσεις είναι εσωτερικές, δεν 

απαιτούνται εξωτερικά καλώδια και είναι 

αδύνατη η τυχαία επαφή των µαθητών µε σηµεία 

χαµηλής ή υψηλής τάσης. 

 

• Λειτουργεί µε τάση 220 V AC / 50 Hz . 
 

• ∆ιαθέτει: 

 

- Ρυθµιζόµενη έξοδο υψηλής τάσης έως 7 KV 

peak (τάση κορυφής). 

 

- Ενσωµατωµένη φωτεινή πηγή 12 V / 21 Watt 

µε ρυθµιζόµενη έξοδο και οδηγούς 

τοποθέτησης έγχρωµων φίλτρων για µελέτη 

των φασµάτων απορρόφησης (εικόνα 1). 

 

- ∆ιακόπτη επιλογής δύο θέσεων, για την 

τροφοδοσία των λυχνιών αερίου ή της 

φωτεινής πηγής. 

 

- Ενδεικτικό λαµπάκι για την υψηλή τάση. 
 

- Ενσωµατωµένες υποδοχές για τη στήριξη 

των λυχνιών (εικόνα 2). 

 

- Κεντρικό διακόπτη τροφοδοσίας µε 

ενδεικτικό λαµπάκι.  

 

- Ασφάλειες τήξεως 1A/250V και 4A/250V. 

 

• Οι διαστάσεις του είναι περίπου 300 mm (ύψος) 

x 280 mm (πλάτος) x 105 mm (βάθος). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 2 
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• Η στήριξη και η τροφοδοσία των λυχνιών εξασφαλίζεται µέσω κατάλληλων υποδοχών προσαρµοσµένων 

απ’ ευθείας πάνω στο τροφοδοτικό PS-STS. Οι υποδοχές είναι κατασκευασµένες από µονωτικό υλικό και 

καλύπτουν εξ’ ολοκλήρου τις επαφές της λυχνίας. Οι µαθητές έτσι προστατεύονται από την περίπτωση 

ακούσιας επαφής µε την υψηλή τάση. H κάτω υποδοχή διαθέτει µηχανισµό ελατηρίου για να συγκρατεί 

σφιχτά την λυχνία. 

 

• Συνοδεύεται από πέντε έγχρωµα φίλτρα ζελατίνες (Μπλε, Πράσινο, Κίτρινο, Πορτοκαλί και Κόκκινο) µε 

καθορισµένες και σταθερές περιοχές απορρόφησης στο ορατό φως. Για την εύκολη προσαρµογή των 

φίλτρων υπάρχουν οδηγοί πάνω στην φωτεινή πηγή.  

 

 
 

 

• Κάθε φίλτρο φέρει σηµειωµένη την περιοχή φάσµατος που απορροφά: 

 

-  Πορτοκαλί µε περιοχή φάσµατος απορρόφησης 400 – 510nm, Κωδ. παραγγελίας 30010 

-  Κόκκινο µε περιοχή φάσµατος απορρόφησης 400 – 590nm, Κωδ. παραγγελίας 30011 

-  Κίτρινο µε περιοχή φάσµατος απορρόφησης 400 – 490nm, Κωδ. παραγγελίας 30012 

-  Μπλε µε περιοχή φάσµατος απορρόφησης 570 – 700nm, Κωδ. παραγγελίας 30013 

-  Πράσινο µε περιοχή φάσµατος απορρόφησης 400 – 510nm & 560 – 710nm, Κωδ. παραγγελίας 30014 
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2.6 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ  ΑΣΒΕΣΤΙΤΗ 

  

 

 

 

 
 

 
 

Κρύσταλλος ασβεστίτη σε σχήµα ρόµβου διαστάσεων περίπου 30mm x 30mm x 20mm, κατάλληλος για την 

ταυτόχρονη παρατήρηση από οµάδα 4 µαθητών.  

 

Ο κρύσταλλος ασβεστίτη είναι ένα διπλοδιαθλαστικό υλικό (δηλαδή έχει δύο δείκτες διάθλασης) που 

πολώνει (επίπεδα) το µη πολωµένο φως που το διαπερνά.  
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3.1   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 
 

 

Παρατήρηση και καταγραφή φασµάτων  

(γραµµικά, συνεχή, εκποµπής και απορρόφησης) 
 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

 
Στόχοι αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι οι µαθητές: 

� Να παρατηρήσουν και να περιγράψουν φάσµατα εκποµπής αερίων που φωτοβολούν.  

� Να παρατηρήσουν και να περιγράψουν φάσµατα απορρόφησης. 

� Να υπολογίζουν τις κυµατικές ποσότητες (µήκος κύµατος και συχνότητα) εκπεµπόµενου και 

απορροφούµενου φωτός. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

Το φασµατοσκόπιο φράγµατος. 

Το φασµατοσκόπιο (ή φασµατογράφος) φράγµατος είναι ένα όργανο µε το οποίο γίνεται η ανάλυση 

µιας δέσµης φωτός και η µελέτη του φάσµατός της. Αποτελείται από ένα φράγµα περίθλασης – 

ένα κοµµάτι από διαφανές φύλλο πάνω στο οποίο έχουν ανοιχτεί σχισµές. Όσο µεγαλύτερη είναι η 

πυκνότητα των σχισµών ανά µονάδα µήκους του φράγµατος, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα του 

φράγµατος. Περνώντας το φως µέσα από το φράγµα αναλύεται στα διάφορα χρώµατά του. Η 

ανάλυση του φωτός σε αυτή την περίπτωση δεν οφείλεται στην διάθλαση, όπως συµβαίνει µε το 

πρίσµα, αλλά περισσότερο εξαιτίας της ανάµειξης µεταξύ των ακτινών φωτός που απλώνονται 

(έχουν δηλαδή περιθλασθεί) ανάµεσα από τις σχισµές του φράγµατος.  

 
 

 

 

Φράγµα 

περίθλασης 

 

 

 

Θυρίδα 

παρατήρησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Κλίµακα µέτρησης 

 

 

 

               Σηµείο ρύθµισης κλίµακας 

 

 

               Σχισµή 

Εικόνα 1: Φασµατοσκόπιο Project Star (εκτός πλαστικής θήκης του) 

 

 

Εκτός από το φράγµα περίθλασης, το φασµατοσκόπιο φράγµατος Project Star (εικόνα 1) 

αποτελείται από µια στενή σχισµή και µια διπλή παράλληλη κλίµακα µέτρησης µήκους κύµατος σε 

nm (400nm έως 700nm) και ενέργειας ηλεκτρονίων σε ηλεκτρονιοβολτ (3.4 eV έως 1.7 eV).  

 



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ, 
 

Ισχύει:  1 nm = 10
-9

 m,   1 eV = 1,6 

 

Η σχισµή είναι η πύλη µέσω της οποίας το φως εισέρχεται στο φασµατοσκόπιο και κατευθύνεται 

στο φράγµα. Οι διάφορες φωτεινές γραµµές φάσµατος που παρατηρούµε ανάµεσα στις δύο 

κλίµακες του φασµατοσκοπίου, αποτελούν είδωλο της σχισµής. 

Όπως φαίνεται στην εικόνα 2, εάν γνωρίζουµε το πλάτος του φράγµατος (

σχηµατίζει κάθε φασµατική γραµµή (είδωλο της σχισµής), τότε µπορούµε να υπολογίσουµε το 

µήκος κύµατος από τον τύπο:  d ⋅

 
Εικόνα 2 

(slit : σχισµή, grating : φράγµα περίθλασης, 

 

Συγκρινόµενο µε ένα φασµατοσκόπιο πρίσµατος, το φασµατοσκόπιο φράγµατος εξασφαλίζει 

µεγαλύτερη περιοχή φάσµατος.  

 

Περίθλαση. 

Η µελέτη της συµπεριφοράς του φωτός µας έδειξε ότι το φως διαδίδεται ευθύγραµµα και αλλάζει 

κατεύθυνση µόνο όταν ανακλάται η διαθλ

λεπτές δέσµες φωτός, χρησιµοποιώντας µια πολύ στενή σχισµή, συµβαίνει κάτι αναπάντεχο. Το 

φως διαχέεται πέρα από την σχισµή. Αυτή η κάµψη του φωτός από ένα στενό άνοιγµα ονοµάζεται 

περίθλαση. 
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= 1,6 x 10
-19

 joule 

Η σχισµή είναι η πύλη µέσω της οποίας το φως εισέρχεται στο φασµατοσκόπιο και κατευθύνεται 

στο φράγµα. Οι διάφορες φωτεινές γραµµές φάσµατος που παρατηρούµε ανάµεσα στις δύο 

πίου, αποτελούν είδωλο της σχισµής.  

Όπως φαίνεται στην εικόνα 2, εάν γνωρίζουµε το πλάτος του φράγµατος (d) και την γωνία (θ) που 

σχηµατίζει κάθε φασµατική γραµµή (είδωλο της σχισµής), τότε µπορούµε να υπολογίσουµε το 

⋅ ηµΘ = m ⋅ λ,  όπου  m = ±1, ±2, ±3, ……  (σχισµές)

 
: φράγµα περίθλασης, telescope: τηλεσκόπιο, image of slit: είδωλο της σχισµής)

Συγκρινόµενο µε ένα φασµατοσκόπιο πρίσµατος, το φασµατοσκόπιο φράγµατος εξασφαλίζει 

 

Η µελέτη της συµπεριφοράς του φωτός µας έδειξε ότι το φως διαδίδεται ευθύγραµµα και αλλάζει 

κατεύθυνση µόνο όταν ανακλάται η διαθλάται. Αν όµως προσπαθήσουµε να επιτύχουµε πολύ 

λεπτές δέσµες φωτός, χρησιµοποιώντας µια πολύ στενή σχισµή, συµβαίνει κάτι αναπάντεχο. Το 

φως διαχέεται πέρα από την σχισµή. Αυτή η κάµψη του φωτός από ένα στενό άνοιγµα ονοµάζεται 

 Εικόνα 3 

Μοσχάτο, Τηλ. 210 4823421, 4838270, Fax 210 4820580 

Η σχισµή είναι η πύλη µέσω της οποίας το φως εισέρχεται στο φασµατοσκόπιο και κατευθύνεται 

στο φράγµα. Οι διάφορες φωτεινές γραµµές φάσµατος που παρατηρούµε ανάµεσα στις δύο 

) και την γωνία (θ) που 

σχηµατίζει κάθε φασµατική γραµµή (είδωλο της σχισµής), τότε µπορούµε να υπολογίσουµε το 

= ±1, ±2, ±3, ……  (σχισµές) 

: είδωλο της σχισµής) 

Συγκρινόµενο µε ένα φασµατοσκόπιο πρίσµατος, το φασµατοσκόπιο φράγµατος εξασφαλίζει 

Η µελέτη της συµπεριφοράς του φωτός µας έδειξε ότι το φως διαδίδεται ευθύγραµµα και αλλάζει 

άται. Αν όµως προσπαθήσουµε να επιτύχουµε πολύ 

λεπτές δέσµες φωτός, χρησιµοποιώντας µια πολύ στενή σχισµή, συµβαίνει κάτι αναπάντεχο. Το 

φως διαχέεται πέρα από την σχισµή. Αυτή η κάµψη του φωτός από ένα στενό άνοιγµα ονοµάζεται 
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Μπορείτε να παρατηρήσετε την περίθλαση πολύ εύκολα αν κοιτάξετε µια µακρινή λάµπα του 

δρόµου ή µια λάµπα µε πολύ λεπτό νήµα µέσα από µία στενή σχισµή που σχηµατίζεται αν 

πλησιάσετε πολύ τα δυο σας δάκτυλα ή δύο µολύβια (εικόνα 3). Όταν κάνετε αυτό, η φωτεινή πηγή 

µοιάζει να απλώνεται. Αυτό σηµαίνει ότι το φως εισέρχεται στο µάτι από πολλές κατευθύνσεις και 

αυτό µπορεί να συµβεί µόνον όταν το φως έχει περιθλαστεί από την σχισµή.  
 

Φάσµατα απορρόφησης. 

Αν µεταξύ µιας φωτεινής πηγής που εκπέµπει λευκό φως και της σχισµής του φασµατοσκοπίου 

παρεµβάλουµε ένα υλικό µέσο, λόγου χάρη ένα δοχείο που περιέχει έγχρωµο υγρό ή ένα έγχρωµο 

φίλτρο, θα διαπιστώσουµε ότι ορισµένες περιοχές του συνεχούς φάσµατος λείπουν και στη θέση 

τους εµφανίζονται σκοτεινές περιοχές. Τα φάσµατα αυτά τα ονοµάζουµε φάσµατα απορρόφησης, 

γιατί οι σκοτεινές περιοχές οφείλονται στο ότι οι ακτινοβολίες ορισµένων χρωµάτων έχουν 

απορροφηθεί κατά τη διέλευσή τους από το φίλτρο. Τα φάσµατα απορρόφησης διακρίνονται σε 

συνεχή και γραµµικά. 

 

(α) Συνεχή φάσµατα απορρόφησης δίνουν τα έγχρωµα διαφανή στερεά και υγρά. Αν το υλικό που 

φωτίζουµε είναι ένα κόκκινο φίλτρο, τότε παίρνοντας το φάσµα θα παρατηρήσουµε ότι έχουν 

απορροφηθεί ορισµένες περιοχές του συνεχούς φάσµατος εκποµπής. Συγκεκριµένα, από το κόκκινο 

φίλτρο διέρχονται µόνο οι ακτίνες που βρίσκονται στην περιοχή του ερυθρού.  

 

(β) Γραµµικά φάσµατα απορρόφησης δίνουν τα αέρια ή οι ατµοί. Αποτελούνται από ένα συνεχές 

φάσµα στο οποίο υπάρχουν σκοτεινές γραµµές. Έτσι, αν µεταξύ µιας φωτεινής πηγής που εκπέµπει 

λευκό φως και της σχισµής του φασµατοσκοπίου παρεµβάλουµε αέριο υδρογόνου (εικόνα 4), τότε 

στο συνεχές φάσµα του λευκού φωτός του λαµπτήρα θα παρατηρήσουµε σκοτεινές γραµµές, στις 

θέσεις ακριβώς εκείνες που θα εµφανίζονταν οι φωτεινές γραµµές του φάσµατος εκποµπής του 

αερίου υδρογόνου. ∆ηλαδή το αέριο υδρογόνο έχει απορροφήσει τις ακτινοβολίες που εκπέµπει, 

όταν ακτινοβολεί (εικόνα 5). 
 

Φωτόνια συγκεκριµένου µήκους κύµατος µπορούν να απορροφηθούν από τα άτοµα του αερίου υδρογόνου και να ξανα 

εκπέµψουν σε τυχαίες διευθύνσεις. Καθώς πολλά από αυτά τα φωτόνια δεν φτάνουν στο τηλεσκόπιο το φάσµα είναι 

σκοτεινό στα µήκη κύµατος των φωτονίων που έχουν χαθεί. 

 

 Εικόνα 4 
 

Φάσµα απορρόφησης του υδρογόνου (σκοτεινές γραµµές) 

 Εικόνα 5 
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Φάσµατα εκποµπής. 

Το φάσµα της ακτινοβολίας που εκπέµπει µια φωτεινή πηγή ονοµάζεται φάσµα εκποµπής της 

πηγής αυτής. Τα φάσµατα εκποµπής των διαφόρων πηγών διακρίνονται σε συνεχή και γραµµικά. 

 

(α) Γραµµικά φάσµατα εκποµπής. Αν εξετάσουµε µε το φασµατοσκόπιο το φως που εκπέµπουν 

θερµά αέρια ή ατµοί, τότε διαπιστώνουµε ότι το φάσµα τους, που αποτυπώνεται στην κλίµακα του 

φασµατοσκοπίου, αποτελείται από διακριτές χρωµατιστές γραµµές, χαρακτηριστικές για το είδος 

των αερίων ή των ατµών. Κάθε γραµµή αντιστοιχεί σε συγκεκριµένο µήκος κύµατος ή συχνότητα. 

Αν κάνουµε, για παράδειγµα, φασµατοσκοπική ανάλυση του φωτός που εκπέµπει µια λάµπα αερίου 

υδρογόνου, θα παρατηρήσουµε ότι το φάσµα της αποτελείται από πέντε φωτεινές γραµµές    

(εικόνα 6). 

 
Γραµµικό φάσµα εκποµπής αερίου υδρογόνου 

 Εικόνα 6 
 

 

(β) Συνεχή φάσµατα εκποµπής. Συνεχή φάσµατα παίρνουµε, όταν εξετάζουµε µε το 

φασµατοσκόπιο το φως που εκπέµπουν στερεά και υγρά σώµατα τα οποία βρίσκονται σε µεγάλη 

θερµοκρασία. Αν η πηγή του φωτός είναι, για παράδειγµα, ο λαµπτήρας πυρακτώσεως, τότε το 

φάσµα είναι µια συνεχής ταινία χρωµάτων (εικόνα 7). Επειδή τα συνεχή φάσµατα, που 

εκπέµπονται από διάφορα διάπυρα σώµατα, δε διαφέρουν µεταξύ τους, η µελέτη τέτοιων 

φασµάτων δεν µπορεί να µας δώσει πληροφορίες για τη φύση του σώµατος, αν δηλαδή το σώµα 

αποτελείται από κάποιο συγκεκριµένο υλικό, όπως π.χ. σίδηρο, χαλκό κτλ. Η µοναδική 

πληροφορία που παίρνουµε είναι για τη θερµοκρασία του υλικού.  
 

Συνεχές φάσµα εκποµπής λαµπτήρα πυρακτώσεως 

 Εικόνα 7 
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Πρότυπο Bohr. 

Σύµφωνα µε το πρότυπο του Bohr, όταν το ηλεκτρόνιο του ατόµου του υδρογόνου µεταπηδήσει 

από αρχική τροχιά, που αντιστοιχεί σε κβαντικό αριθµό ni, σε τελική τροχιά µικρότερης ενέργειας, 

που αντιστοιχεί σε κβαντικό αριθµό nf, τότε εκπέµπεται ένα φωτόνιο συχνότητας f, για την οποία 

ισχύει:     Εi – Ef = h ⋅ f   

Το µήκος κύµατος του εκπεµπόµενου φωτονίου υπολογίζεται από την εξίσωση: c = λ ⋅ f 

 

 
Στην παραπάνω φωτογραφία φαίνεται πως σχηµατίζεται το φάσµα µιας λάµπας υδρογόνου καθώς 

περνά µέσα από την σχισµή και ένα πρίσµα ή φράγµα. 

 

 

 
Στην παραπάνω φωτογραφία φαίνονται τα ηλεκτρόνια που εκπέµπουν ή απορροφούν ενέργεια 

αλλάζοντας τροχιές. 

 

 

 

Το ορατό τµήµα του 

φάσµατος του υδρογόνου 

Πρίσµα ή φράγµα 

Σχισµή 

Φωτόνιο που εκπέµπεται 

Φωτόνιο που 

απορροφάται 
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Κβαντική θεωρία του Planck 

Κάθε φωτόνιο µιας ακτινοβολίας έχει ενέργεια που δίνεται από τη σχέση: 

 

E = h ⋅ f  (1) 

 

To h είναι µια σταθερά, που ονοµάζεται σταθερά Planck και έχει τιµή h = 6,63 10
-34

 J s 

 

To f είναι η συχνότητα εκποµπής του φωτονίου, για την οποία ισχύει η σχέση: 

 

c = λ ⋅ f  (Θεµελιώδης εξίσωση της κυµατικής) (2) 

 

To c είναι η ταχύτητα του φωτός και έχει τιµή c = 2,9979 x 10
8
 m/s 

 

Από (1), (2) ⇒ Ε = h ⋅ c/λ ⇒ h = E ⋅ λ / c (3) 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

 

1. Επιτραπέζιο φασµατοσκόπιο (ή φασµατόµετρο) φράγµατος Project Star µε βάση στήριξης. 

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

3. Τροφοδοτικό υψηλής τάσης PS-STS. 

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

περιοχές απορρόφησης.  

5. Άλατα Νατρίου, Καλίου, Στροντίου, Βαρίου και Χαλκού. 

6. Λαβίδα για την συγκράτηση µικρής ποσότητας αλάτων. 

7. Λυχνία Μπούνσεν 

8. ∆οχείο από διάφανο πλαστικό 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  -  ΡΥΘΜΙΣΗ   &  ΧΡΗΣΗ  ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΟΥ 

 

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 (εικόνα 8).  
 

 
Εικόνα 8: Η διπλή κλίµακα του φασµατοµέτρου Project Star 

 

 

 
 

Η χρήση του φασµατόµετρου είναι απλή. 

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. 
 

 
  

Εάν η πράσινη γραµµή δεν συµπίπτει µε το 

σηµάδι στην κλίµακα, οι µαθητές µπορούν 

εύκολα να την ρυθµίσουν, 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. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΠΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΟΥΝ  

 

 

∆ιαδικασία Εργασίας:    

 

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

 

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

βήµατα α έως δ: 
 

 

 
 

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 

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ είναι πατηµένος στη θέση OFF (0) και το κοµβίο ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ 

ΕΝΤΑΣΗΣ γυρισµένο τέρµα αριστερά.  

 

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

θα ανάψει επισηµαίνοντας ότι η συσκευή είναι αναµµένη. 

  

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. 
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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 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ 

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. 

 

 
 

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 

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

κοµβίο ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ τέρµα αριστερά. Πιέστε τον ΓΕΝΙΚΟ 

∆ΙΑΚΟΠΤΗ 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 

∆ΙΑΚΟΠΤΗ 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. 

 

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

κοµβίο ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ τέρµα αριστερά. Πιέστε τον ΓΕΝΙΚΟ 

∆ΙΑΚΟΠΤΗ 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. 
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΣΥΝΕΧΗ, ΓΡΑΜΜΙΚΑ 

 

∆ιαδικασία Εργασίας: 

 

1. Κρατήστε το φασµατόµετρο µε το χέρι σας και προσανατολίστε την σχισµή του προς τον 

ηλιόλουστο ουρανό κοντά στον ήλιο, χωρίς ωστόσο να κοιτάξετε απ’ ευθείας τον ήλιο. Στο 

φασµατόµετρο θα πρέπει να παρατηρήσετε ένα συνεχές φάσµα όλων των χρωµάτων. Εάν 

αυτό δεν είναι δυνατό συνεχίστε στο βήµα 4.  

 

 
 

3. 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. Οι ίδιες τιµές είναι τυπωµένες και στο πλαίσιο του κάθε 

φίλτρου. 

 
  

Χρώµα φίλτρου Φάσµα που απορροφάται 
  

Πράσινο   
  

Μπλε   
  

Κόκκινο   
  

Κίτρινο   
  

Πορτοκαλί   
  

 

4. Καλέστε τον υπεύθυνο καθηγητή να συνδέσει το τροφοδοτικό PS-STS στο δίκτυο της ∆ΕΗ.  

 

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

 

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

στη θέση ΛΥΧΝΙΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ. 

  

2. Τοποθετήστε µπροστά στη σχισµή του 

φασµατόµετρου τα διάφορα έγχρωµα 

φίλτρα διαδοχικά.  

Για την σταθεροποίηση των φίλτρων 

χρησιµοποιήστε τους οδηγούς πάνω στο 

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

έντονα. 

 

8. 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.  

 

9. 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. 

 

 

 
 

11. 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   
  

Πορτοκαλί   
  

10.  Παρεµβάλετε, διαδοχικά, 

µεταξύ της φωτεινής πηγής 

και του φασµατόµετρου, τα 

διάφορα έγχρωµα φίλτρα, 

τοποθετώντας τα στους 

ειδικούς οδηγούς του 

τροφοδοτικού ή του 

φασµατόµετρου. 



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ, Αγ. Σαράντα 45, 18346–Μοσχάτο, Τηλ. 210 4823421, 4838270, Fax 210 4820580 

 

25 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 

(ΑΛΑΤΑ ΚΑΛΙΟΥ, ΝΑΤΡΙΟΥ, ΒΑΡΙΟΥ, ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΟΝΤΙΟΥ) 
  

∆ιαδικασία εργασίας: 
 

1. Ανάψτε τη φλόγα στην λυχνία Μπούνσεν. 

 

2. Τοποθετήστε το φασµατόµετρο πάνω στο γραφείο και προσανατολίστε την σχισµή του προς 

την φλόγα. Παρατηρήστε πρώτα το φάσµα της φλόγας χωρίς άλας. 

 

3. Μέσα στο κάθε φιαλίδιο άλατος υπάρχει µια ακίδα χρωµονικελλίνης διαµορφωµένη σε 

δακτύλιο στο ένα άκρο. Προσαρµόστε µία από τις ακίδες στο άκρο του στελέχους της 

λαβίδας. ΠΡΟΣΟΧΗ το φιαλίδιο του χλωριούχου χαλκού είναι το µόνο στο οποίο δεν 

τοποθετούµε την ακίδα διότι θα οξειδωθεί. 

 

4. Θερµάνετε το δακτύλιο της ακίδας στη φλόγα και βουτήξτε το στο αντίστοιχο άλας. Αν 

αντιµετωπίζετε δυσκολία στο να συγκρατήσετε το άλας, δοκιµάστε µε τον δακτύλιο της 

ακίδας βρεγµένο.  

 

5. Κρατήστε το δακτύλιο µε το άλας πάνω στη φλόγα. Παρατηρήστε ότι ο χρωµατισµός στο 

πάνω µέρος της φλόγας αλλάζει. Με το φασµατόµετρο παρατηρήστε το φάσµα ή τις 

γραµµές που παράγει το άλας όταν καίγεται και σηµειώστε τα αντίστοιχα µήκη κύµατος.  

 

6. Επαναλάβετε τα ίδια βήµατα για τα υπόλοιπα άλατα.  

Προσοχή: Για κάθε άλας βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε την αντίστοιχη ακίδα. 

∆ιαφορετικά µπορεί να παρατηρήσετε φάσµατα που προκύπτουν από συνδυασµό δύο ή 

περισσοτέρων αλάτων. 

 

7. Καταγράψετε στον παρακάτω πίνακα το χρώµα της φλόγας για κάθε άλας διαδοχικά. 

Παρατηρήστε τις φωτεινές γραµµές και τις αλλαγές στο φάσµα της φλόγας. 

 
   

Αλάτι Χρωµατισµός Φωτεινές Γραµµές / Φάσµα 
   

   

Νάτριο   
   

Κάλιο   
   

Χαλκό    
   

Στρόντιο   
   

Βάριο   

 

8. Κατόπιν να συγκρίνετε τις παρατηρήσεις σας µε τα στοιχεία που δίνει ο πίνακας 3 του 

παραρτήµατος.  

 

9. Αδειάστε µέσα στο διάφανο δοχείο µικρή ποσότητα χλωριούχου χαλκού, προσθέστε νερό 

και ανακινήστε το διάλυµα µε ένα µυτερό µακρύ αντικείµενο. 

  

10. Καλέστε τον υπεύθυνο καθηγητή να 

συνδέσει το τροφοδοτικό PS-STS µε 

το δίκτυο της ∆ΕΗ.  
 

11. Θέστε το τροφοδοτικό σε 

λειτουργία. 
 

12. Για να τροφοδοτήσετε µε τάση την 

φωτεινή πηγή, πατήστε τον άσπρο 

διακόπτη µεταγωγής στη θέση 

ΛΥΧΝΙΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ. 
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15. Παρατηρήστε το φάσµα και συγκρίνετε τις ακτινοβολίες που έχουν απορροφηθεί, µε το 

χρώµα του υγρού που βρίσκεται στο δοχείο. Καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας. 

 

Χρώµα Υγρού Φάσµα που απορροφάται 

  

 

16. Τοποθετήστε το δοχείο µε το διάλυµα χλωριούχου χαλκού στους οδηγούς του 

φασµατόµετρου. 

 

17. Προσανατολίστε την σχισµή του φασµατόµετρου προς τον ήλιο.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΤΕ ΠΟΤΕ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΤΟΝ ΗΛΙΟ. 

 

18. Παρατηρήστε το φάσµα του ήλιου και συγκρίνετε τις ακτινοβολίες που έχουν απορροφηθεί, 

µε το χρώµα του υγρού που βρίσκεται στο δοχείο. Καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας. 

 

Χρώµα Υγρού Φάσµα που απορροφάται 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 
 

 

Φύλλο εργασίας 1 
 

 

Παρατήρηση και καταγραφή φασµάτων  

(γραµµικά, συνεχή, εκποµπής και απορρόφησης) 

 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ………………………………………………... 
  

ΤΜΗΜΑ ………………………………………………... 
  

ΟΜΑ∆Α ………………………………………………... 
  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………………………………………... 
  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ………………………………………………... 

 

 
Εργασία 1

η
: 

 

 

 

Τα φάσµατα των αερίων He, Ne, Hg και Η2, που παράγουν οι λυχνίες που 

παρατηρήσατε, είναι φάσµατα εκποµπής ή απορρόφησης; Συνεχή ή 

γραµµικά; Σε τι διαφέρουν µεταξύ τους;  

 

 

 ……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 
 

 

Φύλλο εργασίας 2 
 

Παρατήρηση και καταγραφή φασµάτων  

(γραµµικά, συνεχή, εκποµπής και απορρόφησης) 

 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ………………………………………………... 
  

ΤΜΗΜΑ ………………………………………………... 
  

ΟΜΑ∆Α ………………………………………………... 
  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………………………………………... 
  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ………………………………………………... 
 

 

Εργασία 2
η
: 

 

 

 

Χρησιµοποιήστε τα φάσµατα των αερίων, που παρατηρήσατε στο 

φασµατόµετρο, για να υπολογίσετε πειραµατικά την σταθερά του Planck (h).  

 

Ακολουθήστε το παράδειγµα που δίνεται παρακάτω, για το φάσµα της 

κίτρινης γραµµής της λυχνίας ηλίου, το οποίο όπως παρατηρήσατε, έχει 

µήκος κύµατος περίπου 587,5 nm και ενέργεια φωτονίων περίπου 2,11 eV. 

 

Από την θεωρία γνωρίζετε ότι ισχύει: 

E = h ⋅ f  (1) 

c = λ ⋅ f  (2) 

(1), (2) ⇒ Ε = h ⋅ c/λ ⇒ h = E ⋅ λ / c (3) 

Όπου: 

c = 2,9979 x 10
8
 m/s 

1nm = 10
-9

 m 

1 eV = 1,6 x 10
-19

 joule 

 

Από τα παραπάνω έχετε: 

h = (2,11 x 1,6 x 10
-19

 joule x 587,5 x 10
-9

 m) / 2,9979 x 10
8
 m/s  

h = (1983,4 x 10
-28

 joule ⋅ m) / 2,9979 x 10
8
 m/s  

h = (19,834 x 10
2
x 10

-28
 joule ⋅ m) / 2,9979 x 10

8
 m/s  

h = (19,834 x 10
-26

 joule ⋅ m) / 2,9979 x 10
8
 m/s  

h = 6,61 x 10
-34

 joule ⋅ s 
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……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 
 

Φύλλο εργασίας 3 
 

Παρατήρηση και καταγραφή φασµάτων  

(γραµµικά, συνεχή, εκποµπής και απορρόφησης) 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ………………………………………………... 
  

ΤΜΗΜΑ ………………………………………………... 
  

ΟΜΑ∆Α ………………………………………………... 
  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………………………………………... 
  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ………………………………………………... 
 

 

Εργασία 3
η
:  

 

 

Συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.  

 

 

 

Φωτεινές γραµµές 

φασµάτων αερίων 

Μήκος κύµατος λ Ενέργεια 

φωτονίων 

Συχνότητα 

Κίτρινη Ηλίου 587,5   

Κόκκινη Ηλίου 667,8   

Κόκκινη Υδρογόνου 656,3   

Μπλε Υδρογόνου 486,1   

Πράσινη Υδραργύρου 546,1   

Κίτρινη Υδραργύρου 579   

Κίτρινη Νέου 587   

 

Είναι αλήθεια ότι τα φωτόνια υψηλότερης συχνότητας έχουν µεγαλύτερη ενέργεια; 

 

 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 
 

Φύλλο εργασίας 4 
 

Παρατήρηση και καταγραφή φασµάτων  

(γραµµικά, συνεχή, εκποµπής και απορρόφησης) 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ………………………………………………... 
  

ΤΜΗΜΑ ………………………………………………... 
  

ΟΜΑ∆Α ………………………………………………... 
  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………………………………………... 
  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ………………………………………………... 

 
Εργασία 4

η
:  

 

 

Χρησιµοποιήστε το πρότυπο του Bohr για να υπολογίσετε το µήκος κύµατος 

της ακτινοβολίας που εκπέµπει το άτοµο του υδρογόνου, όταν µεταπηδά από 

την κατάσταση µε n=4 στην κατάσταση µε n=2.  

Μην ξεχνάτε ότι η ενέργεια του ατόµου του υδρογόνου στη θεµελιώδη 

κατάσταση είναι Ε1 = -13,6 eV και Εn = E1 / n
2
  

 

Συγκρίνετε την τιµή του µήκους κύµατος που υπολογίσατε θεωρητικά µε την 

τιµή που βρήκατε πειραµατικά; 
 

 

 

 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΑΞΕΩΣ  
 

Φύλλο εργασίας 1 
 

Παρατήρηση και καταγραφή φασµάτων  

(γραµµικά, συνεχή, εκποµπής και απορρόφησης) 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ………………………………………………... 
  

ΤΜΗΜΑ ………………………………………………... 
  

ΟΜΑ∆Α ………………………………………………... 
  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………………………………………... 
  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ………………………………………………... 
 

 

Εργασία 1
η
:  

 

 

 

Προσανατολίστε την σχισµή του φασµατόµετρου προς τον ηλιόλουστο 

ουρανό κοντά στον ήλιο, χωρίς ωστόσο να κοιτάξετε απ’ ευθείας τον ήλιο. 

Στο φασµατόµετρό σας θα πρέπει να παρατηρήσετε ένα συνεχές φάσµα όλων 

των χρωµάτων πάνω στο οποίο εµφανίζονται διάφορες στενές σκοτεινές 

γραµµές (εικόνα 9). 

 

Ερωτήσεις: 

α) Το φάσµα που παρατηρείτε επεκτείνεται από ………….. nm έως 

…………..  nm. 

Κατόπιν σηµειώστε τις θέσεις των σκοτεινών γραµµών που παρατηρείτε και 

καταγράψτε τα αποτελέσµατα στον παρακάτω πίνακα. 

 
 

  

Χρώµα γραµµής που απορροφάται Θέση (nm) 
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 β) Συγκρίνετε τις γραµµές απορρόφησης που παρατηρείτε στο φάσµα του 

ηλίου µε αυτές που αναφέρονται στον πίνακα 4.  

Ποια στοιχεία της φύσης συµπεραίνετε ότι βρίσκονται στον ήλιο; 
 

 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 
 

 γ) Πιστεύετε ότι έχετε βρει όλα τα στοιχεία που υπάρχουν στον ήλιο; Ναι ή 

όχι και γιατί; 
 

 ……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 
 

 δ) Που πιστεύετε ότι βρίσκονται αυτά τα στοιχεία για να προκαλούν τις 

γραµµές απορρόφησης στο φάσµα του ήλιου; (Βρίσκονται µέσα στον ήλιο, 

πάνω στην επιφάνεια του ήλιου, πάνω από τον ήλιο, στο διάστηµα µεταξύ του 

ήλιου και της γης, ή στην ατµόσφαιρα της γης;) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 
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Προσανατολίστε την σχισµή του φασµατόµετρου προς ένα φωτεινό άσπρο 

σύννεφο.  

Ερωτήσεις: 

α) Περιγράψτε το φάσµα που παρατηρείτε και συγκρίνετε µε το φάσµα του 

ηλίου. 

 

β) Παρατηρείτε στο φάσµα που δίνει το σύννεφο, τις γραµµές απορρόφησης 

που εµφανίζονται στο φάσµα του ήλιου; 

 

γ) Γιατί πιστεύετε ότι το φάσµα που δίνει το σύννεφο έχει αυτή τη µορφή; 
 

 

 

 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 
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Προσανατολίστε την σχισµή του φασµατόµετρου προς το φεγγάρι. (Αυτή η 

εργασία προτείνεται να γίνει το βράδυ όταν υπάρχει πανσέληνος και το 

φεγγάρι είναι φωτεινό).  

 

Ερωτήσεις: 

α) Περιγράψτε το φάσµα που παρατηρείτε και συγκρίνετε µε το φάσµα του 

ηλίου. 

 

β) Παρατηρείτε στο φάσµα που δίνει το φεγγάρι, τις γραµµές απορρόφησης 

που εµφανίζονται στο φάσµα του ήλιου; 

 

γ) Είναι οι ίδιες γραµµές; Ναι ή όχι και γιατί; 
 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 
 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΛΩΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 
 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

 
Στόχοι αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι οι µαθητές να διαπιστώσουν ότι ο κρύσταλλος 

ασβεστίτη είναι ένα διπλοδιαθλαστικό υλικό (δηλαδή έχει δύο δείκτες διάθλασης) που πολώνει 

επίπεδα το µη πολωµένο φως που το διαπερνά. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

Για την πραγµατοποίηση και κατανόηση της άσκησης οι µαθητές πρέπει να γνωρίζουν: 

 

Φυσικό φως και γραµµικά πολωµένο φως. 

 

Το φυσικό φως είναι η σύνθεση πολλών κυµάτων µε διάφορα επίπεδα ταλάντωσης των ηλεκτρικών 

και µαγνητικών τους πεδίων και τυχαίες διευθύνσεις διάδοσης.  

 

Το φυσικό φως που δεχόµαστε απ’ ευθείας από µια φωτεινή πηγή, επειδή προέρχεται από πολλά 

άτοµα ή µόρια, έχει πολλά επίπεδα ταλάντωσης και συνεπώς δεν είναι πολωµένο.  

 

Το φως είναι γραµµικά πολωµένο, όταν το επίπεδο ταλάντωσης του ηλεκτρικού του πεδίου έχει 

έναν καθορισµένο προσανατολισµό στο χώρο και µια καθορισµένη διεύθυνση διάδοσης.  

 

∆ΙΑΘΛΑΣΗ. 

 

Όταν το φως διαπερνά την επιφάνεια ορισµένων υλικών αλλάζει συχνά κατεύθυνση. Αυτή η κάµψη 

της φωτεινής δέσµης, όταν περνά από το ένα υλικό στο άλλο, ονοµάζεται διάθλαση.  

 

 

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

 

1. Ένα κρύσταλλο ασβεστίτη. 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

 

1. Τοποθετείστε τον κρύσταλλο ασβεστίτη πάνω σ’ ένα φύλλο χαρτιού µε γραµµένο κείµενο. 

 

 

 
 

2. Παρατηρείστε σε πόσες δέσµες διαιρείται το φως που περνά από τον κρύσταλλο. 

 

3. Περιστρέψτε τον κρύσταλλο και µετρήστε ποια είναι η απόκλιση σε χιλιοστά µεταξύ των 

δύο δεσµών.  
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 
 

Φύλλο εργασίας 1 
 

Πειράµατα µε τα πολωτικά σώµατα 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ………………………………………………... 
  

ΤΜΗΜΑ ………………………………………………... 
  

ΟΜΑ∆Α ………………………………………………... 
  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………………………………………... 
  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ………………………………………………... 
 

 

Εργασία 1
η
: 

 

 

 

Τι διεύθυνση έχουν οι ακτίνες που αναδύονται όταν στέλνουµε φως µέσα από 

τον κρύσταλλο ασβεστίτη;  

Είναι παράλληλες ή κάθετες προς τις προσπίπτουσες ακτίνες; 

 

 ……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….… 
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4.   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 
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Χρώµα φίλτρου Φάσµα που απορροφάται 
  

Πράσινο 400 nm έως 510 nm και 560 nm έως 700nm 
  

Μπλε 570 nm έως 700 nm 
  

Κόκκινο 400 nm έως 590 nm 
  

Κίτρινο 400 nm έως 490 nm   
  

Πορτοκαλί 400 nm έως 510 nm   
  

 
Πίνακας 2: Περιοχές απορρόφησης των φίλτρων του σετ 

 

 

 
   

Αλάτι Χρωµατισµός Φωτεινές Γραµµές / Φάσµα 
   

   

Νάτριο Κίτρινο - Χρυσαφί 589nm 
   

Κάλιο Ιώδες (Λιλά)  
   

Χαλκό Μπλε (Γαλανό) Ιώδες - Μπλε - Πράσινο 
   

Στρόντιο Βαθύ Κόκκινο Κόκκινο - Πορτοκαλί 
   

Βάριο Κίτρινο    

 
Πίνακας 3: Χρώµατα φλογών και φάσµατα των χηµικών ουσιών του σετ 
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Γραµµές οφειλόµενες στο στοιχείο Μήκος κύµατος (nm) 
  

Σίδηρο 430,8 

Υδρογόνο 434,0 

Υδρογόνο 486,1 

Σίδηρο 516,8 

Μαγνήσιο 516,7 

Μαγνήσιο 517,2 

Μαγνήσιο 518,3 

Σίδηρο 527,0 

Νάτριο 589,0 

Νάτριο 589,6 

Υδρογόνο 656,3 

Πίνακας 4: Γραµµές απορρόφησης στο φάσµα του ήλιου 

 

 

 

 
 
Εικόνα 9: Φάσµα ηλιακού φωτός 
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5.   Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟΥ PS-STS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟΥ PS-STS 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Τάση τροφοδοσίας :  230 V ±10%, 50 Hz 

Μέγιστη ισχύς :  60 W 

Τάση λυχνιών αερίου : 0-3500 V peak, ρυθµιζόµενη 

Τάση λυχνίας πυρακτώσεως : 3-14 V DC 

Περιβαλλοντικές συνθήκες : Θερµοκρασία : 5-40 °C 

Σχετική Υγρασία : 20-80% RH 

∆ιαστάσεις : 280 x 300 x 105 mm 

Βάρος : 4,2 kg 
 

ΛΥΧΝΙΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΟΝ

ΛΥΧΝΙΑ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ

ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ

ΟFF
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ΓΕΝΙΚΑ 

 

Το τροφοδοτικό PS-STS προορίζεται για χρήση µε λυχνίες  αερίων προκειµένου να µελετηθούν, σε 

συνδυασµό µε κάποιο φασµατοσκόπιο, τα φάσµατα που παράγουν τα διάφορα αέρια όταν 

διεγείρονται. 

 

Το τροφοδοτικό αυτό είναι µία συσκευή, διαστάσεων 280 x 300 x 105 mm, στην οποία 

ενσωµατώνονται : 

 

α) κατάλληλες υποδοχές για την τοποθέτηση των λυχνιών αερίων, που λειτουργούν µε υψηλή 

τάση και αντίστοιχο κύκλωµα  παραγωγής µεταβλητής υψηλής τάσης για το άναµµα των 

λυχνιών αερίων 

 

β) λυχνία πυρακτώσεως χαµηλής τάσης για τη µελέτη φασµάτων πυρακτώσεως και αντίστοιχο 

κύκλωµα παραγωγής µεταβλητής χαµηλής τάσης για το άναµµα  της λυχνίας πυρακτώσεως    

  

γ) υποδοχή φίλτρων µπροστά από τη λυχνία πυρακτώσεως για τη µελέτη φασµάτων απορρόφησης 

 

Η λυχνία πυρακτώσεως είναι τοποθετηµένη στο εσωτερικό της συσκευής ενώ οι λυχνίες αερίων 

είναι εξωτερικές και τοποθετούνται από τους µαθητές.  Το τροφοδοτικό παράγει είτε χαµηλή ή 

υψηλή τάση όχι όµως και τις δύο ταυτόχρονα. Η επιλογή του τρόπου λειτουργίας γίνεται µε 

κατάλληλο µεταγωγικό διακόπτη που είναι τοποθετηµένος στην πρόσοψη της συσκευής. 

 

Το τροφοδοτικό PS-STS είναι µία συσκευή που προορίζεται για λειτουργία σε κλειστό χώρο και 

δεν απαιτεί κανενός είδους συντήρηση.  Επειδή είναι µια εξειδικευµένη συσκευή η οποία 

χρησιµοποιείται µόνον κατά τη διάρκεια σύντοµων παρατηρήσεων συνιστάται να τίθεται εκτός 

λειτουργίας αµέσως µετά την ολοκλήρωση της παρατήρησης, ώστε να µην εξαντλείται ο χρόνος 

ζωής των λυχνιών χωρίς λόγο. 

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

 

Στη συσκευασία του τροφοδοτικού θα βρείτε ένα πλαστικό σακουλάκι µε δύο  ελάσµατα και 

τέσσερις βίδες.  Τα ελάσµατα αυτά προσαρµόζονται στο κάτω µέρος των δύο πλευρών του 

τροφοδοτικού ώστε να εξασφαλίζεται µεγαλύτερη σταθερότητα στήριξης.   

 

Πριν χρησιµοποιήσετε το τροφοδοτικό, βιδώστε τα πλευρικά ελάσµατα χρησιµοποιώντας ένα 

κατσαβίδι του εργαστηρίου. 
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Α.  Χρήση µε λυχνίες αερίων 
 
 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:  Στην πάνω υποδοχή των λυχνιών αερίου  

αναπτύσσεται πολύ ψηλή τάση (έως 3500 V peak).  Για την ασφάλειά σας, 

µην εισάγετε µεταλλικά αντικείµενα στις υποδοχές των λυχνιών αερίου.  Η 

συσκευή είναι έτσι κατασκευασµένη ώστε να είναι αδύνατη τυχαία επαφή µε 

την υψηλή τάση.  
 

 

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

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ είναι πατηµένος στη θέση OFF (0) και το κοµβίο ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ 

ΕΝΤΑΣΗΣ γυρισµένο τέρµα αριστερά. 

 

2. Συνδέστε το τροφοδοτικό σε παροχή 230V AC που διαθέτει γείωση.   
 

3. Τοποθετήστε τη λυχνία αερίου µεταξύ των δύο υποδοχών της ακολουθώντας τα παρακάτω 

βήµατα: 

 

α. Κρατώντας τη λυχνία κατακόρυφα από το φαρδύτερο τµήµα της, πιέστε την στην κάτω 

υποδοχή η οποία έχει τη δυνατότητα ελαφράς 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 της 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. 

 

4. Πιέστε το ΓΕΝΙΚΟ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ στη θέση ON (Ι).  Η ενσωµατωµένη στο διακόπτη λυχνία θα 

ανάψει επισηµαίνοντας οπτικά ότι η συσκευή είναι αναµµένη. 

 

5. Πιέστε το διακόπτη επιλογής λυχνίας στη θέση ΛΥΧΝΙΑ ΑΕΡΙΟΥ. 

 

6. Γυρίστε αργά το κοµβίο ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ προς τα δεξιά µέχρις ότου η 

λυχνία ανάψει έντονα χωρίς όµως να εµφανίζονται έντονοι κροσσοί στα άκρα της.  Σηµειώστε 

ότι οι λυχνίες Ηλίου (He) και Νέον (Ne) ανάβουν σε αρκετά χαµηλότερη στάθµη απ΄ ότι οι 

λυχνίες Υδρογόνου (Η2) και Υδραργύρου (Hg).  Καθώς αυξάνεται η ένταση, ανάβει και το 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ. 
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7. Αφού παρατηρήσετε το φάσµα που παράγει η λυχνία µε το φασµατόµετρο, γυρίστε το κοµβίο 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ τέρµα αριστερά. 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. 

 

8. Πιέστε το ΓΕΝΙΚΟ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ στη θέση OFF (0). 

 

9. Εάν επιθυµείτε να παρατηρήσετε και άλλες λυχνίες, επαναλάβετε τα παραπάνω βήµατα. 

 

Β.  Χρήση µε λυχνία πυρακτώσεως 

 

Η λυχνία πυρακτώσεως είναι µόνιµα τοποθετηµένη στο εσωτερικό του τροφοδοτικού και εποµένως 

δεν απαιτείται καµία διαδικασία για την τοποθέτησή της. 

 

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

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ είναι πατηµένος στη θέση OFF (0) και το κοµβίο ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ 

ΕΝΤΑΣΗΣ γυρισµένο τέρµα αριστερά. 

 

2. Συνδέστε το τροφοδοτικό σε παροχή 230V AC που διαθέτει γείωση.   

 

3. Πιέστε το διακόπτη επιλογής είδους λυχνίας στη θέση ΛΥΧΝΙΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ. 

 

4. Πιέστε το ΓΕΝΙΚΟ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ στη θέση ON (Ι). Η ενσωµατωµένη στο διακόπτη λυχνία θα 

ανάψει. 

 

5. Περιστρέψτε το κοµβίο ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ προς τα δεξιά..  Παρατηρήστε τη 

φωτεινή ένταση της λυχνίας πυρακτώσεως να αυξάνεται. 

 

6. Παρατηρήστε το φάσµα της λυχνίας πυρακτώσεως µε το φασµατόµετρο. 

 

7. Εάν επιθυµείτε να παρατηρήσετε τα φάσµατα απορρόφησης διαφόρων φίλτρων, µπορείτε να 

τοποθετήσετε τα φίλτρα στην ειδική υποδοχή που υπάρχει ακριβώς µπροστά από τη λυχνία 

πυρακτώσεως. 

 

8. Μετά το τέλος των παρατηρήσεων, γυρίστε το κοµβίο ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 

τέρµα αριστερά και πιέστε το ΓΕΝΙΚΟ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ στη θέση  OFF (0). 
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Αντικατάσταση λυχνίας πυρακτώσεως 

    

Η λυχνία πυρακτώσεως που ενσωµατώνεται στο τροφοδοτικό είναι µία λυχνία αυτοκινήτου 12V 

DC / 21W, µε µεγάλο χρόνο ζωής.  Εάν κάποια στιγµή απαιτηθεί η αντικατάστασή της, 

ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα : 

 

1. Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από την παροχή του δικτύου. 

 

2. Ξεβιδώστε µε ένα σταυροκατσάβιδο τις βίδες που συγκρατούν την πρόσοψη στο κιβώτιο του 

τροφοδοτικού.   

 

3. Τραβήξτε µε προσοχή το αριστερό µέρος της πρόσοψης προς το µέρος σας µέχρις ότου 

αποκτήσετε πρόσβαση στη λυχνία πυρακτώσεως. 

 

4. Περιστρέψτε τη λυχνία ώστε να ελευθερωθεί από τη βάση της και αφαιρέστε την. 

 

5. Τοποθετήστε την καινούργια λυχνία στην υποδοχή και περιστρέψτε την µέχρι να κλειδώσει. 

 

6. Ξαναβιδώστε την πρόσοψη στο κιβώτιο προσέχοντας να µην πιαστεί κανένα καλώδιο µεταξύ 

της πρόσοψης και του κιβωτίου. 

 

 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 

Στην συσκευή και το εγχειρίδιο αυτό εµφανίζονται οι παρακάτω σηµάνσεις : 

 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

Τα κυκλώµατα του τροφοδοτικού προστατεύονται µε δύο ασφάλειες τήξεως κατηγορίας F (ταχείας 

τήξεως).  Οι  ασφάλειες είναι τοποθετηµένες στο πίσω µέρος του τροφοδοτικού.  Η ασφάλεια F1 

προστατεύει το πρωτεύον του µετασχηµατιστή τροφοδοσίας, ενώ η F2 το δευτερεύον.  Στην F1 

χρησιµοποιείται φυσίγγιο 1A/250V ταχείας τήξεως (F), ενώ στην F2 φυσίγγιο 4A/250V ταχείας 

τήξεως (F).  Τα φυσίγγια είναι διαστάσεων 5x20mm. 
 

  

  

 ΠΡΟΣΟΧΗ:   ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ 
 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  ΑΝΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 

 


