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Φύλλο εργασίας 
 
Στόχοι: 

• Να επιβεβαιώσεις πειραµατικά ότι το φάσµα εκποµπής ενός διάπυρου στερεού 
είναι συνεχές. 

• Να παρατηρήσεις τα φάσµατα απορρόφησης διαφανών υλικών (φίλτρων) 
• Να διαπιστώσεις πειραµατικά ότι το φάσµα εκποµπής ενός αερίου ή των ατµών 

µετάλλου είναι γραµµικό. 
• Να µετρήσεις τα µήκη κύµατος των εκπεµπόµενων γραµµών. 
• Να υπολογίσεις από το φάσµα εκποµπής του Η2 τη σταθερά του Planck. 

 
Πειραµατική διαδικασία: 
 
Α) Παρατήρηση φάσµατος εκποµπής λαµπτήρα πυρακτώσεως 

1. Άναψε τη λυχνία της κλίµακας µε τον αριστερό διακόπτη και ρύθµισε τη 
φωτεινότητα της µε το αριστερό ρυθµιστικό κουµπί. 

2. Άναψε τη λυχνία του φάσµατος µε τον δεξιό διακόπτη και ρύθµισε τη 
φωτεινότητα του φάσµατος µε το αριστερό ρυθµιστικό κουµπί. 

3. Προσδιόρισε το εύρος των µηκών κύµατος του φάσµατος και κατέγραψε το: 
λmin =…………….. 
λmax=…………….. 

4. Προσδιόρισε το χρώµα της εντονότερης περιοχής του φάσµατος 
……………………………………………………………………………………… 

5. Μείωσε λίγο τη τάση της λυχνίας µε το δεξιό ρυθµιστικό κουµπί. Παρατηρείς 
καµία µεταβολή στο εύρος των συχνοτήτων του φάσµατος και στη περιοχή µε 
τη µεγαλύτερη ένταση; 

………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………… 

Β) Παρατήρηση φάσµατος απορρόφησης µε τη χρήση έγχρωµων φίλτρων 
1. Τοποθέτησε ένα – ένα τα φίλτρα στη κατάλληλη υποδοχή µπροστά από το 
λαµπτήρα και κατέγραψε τις περιοχές απορρόφησης του κάθε φίλτρου στο πίνακα 1 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Νο φίλτρου Χρώµα φίλτρου Περιοχή απορρόφησης 
λmin  (nm)                   λmax   (nm) 
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2. Με βάση τα αποτελέσµατα που κατέγραψες στο πίνακα 1 σε τι συµπεράσµατα 
καταλήγεις για τη σχέση του χρώµατος του φίλτρου και της περιοχής των 
συχνοτήτων των ακτινοβολιών του ορατού φάσµατος που απορροφά; 

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

Γ) Μελέτη φάσµατος εκποµπής αερίων και ατµών µετάλλων 
 

1. Σβήσε τη λυχνία του φάσµατος µε τον δεξιό διακόπτη. Κρατώντας από το κέντρο 
τη λυχνία ατµών υδραργύρου (Hg) και εισάγοντας την µε πλάγιο τρόπο στο άνω 
ντουί που περιέχει εσωτερικά ελατήριο, πίεσε ώστε να οπισθοχωρήσει το 
ελατήριο και ευθυγράµµισε την περνώντας το κάτω άκρο της στο κάτω ντουί. 

2. Άναψε τη λυχνία του τροφοδοτικού υψηλής τάσης περιστρέφοντας αργά το 
κουµπί ON-OFF µέχρι του σηµείου που η λυχνία να φωτοβολεί εντονότερα. 

3. Παρατήρησε το φάσµα εκποµπής των ατµών του υδραργύρου από τη διόπτρα. 
4. Προσδιόρισε τα µήκη κύµατος των φασµατικών γραµµών και συµπλήρωσε το 

πίνακα 2 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΛΥΧΝΙΑ Hg Φασµατικές γραµµές  

Μήκος κύµατος 
φασµατικής γραµµής 

     

Χρώµα φασµατικής 
γραµµής 

     

Εντονότερη φασµατική 
γραµµή 

     

Χρώµα εκπεµπόµενου 
φωτός από τη λυχνία 

     

 
5. Επανέλαβε την ίδια διαδικασία µε τη λυχνία του Η2 . 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την αλλαγή των λυχνιών να κλείνεις πάντα τον διακόπτη ON-
OFF του τροφοδοτικού και κατά τη διάρκεια της άσκησης να µην ακουµπάς τη 
λυχνία γιατί η τάση τροφοδοσίας της είναι πολλή µεγάλη. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
ΛΥΧΝΙΑ H2 Φασµατικές γραµµές  

Μήκος κύµατος 
φασµατικής γραµµής 

     

Χρώµα φασµατικής 
γραµµής 

     

Εντονότερη φασµατική 
γραµµή 

     

Χρώµα εκπεµπόµενου 
φωτός από τη λυχνία 
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6. Επανέλαβε την ίδια διαδικασία µε τη λυχνία He 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

ΛΥΧΝΙΑ He Φασµατικές γραµµές  

Μήκος κύµατος 
φασµατικής γραµµής 

     

Χρώµα φασµατικής 
γραµµής 

     

Εντονότερη φασµατική 
γραµµή 

     

Χρώµα εκπεµπόµενου 
φωτός από τη λυχνία 

     

 
7. Επανέλαβε την ίδια διαδικασία µε τη λυχνία Νe 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 
ΛΥΧΝΙΑ Νe Φασµατικές γραµµές  

Μήκος κύµατος 
φασµατικής γραµµής 

     

Χρώµα φασµατικής 
γραµµής 

     

Εντονότερη φασµατική 
γραµµή 

     

Χρώµα εκπεµπόµενου 
φωτός από τη λυχνία 

     

 
 

∆) Υπολογισµός της σταθεράς του Planck: 
1. Από τη θεωρητική µελέτη των ενεργειακών σταθµών του ατόµου του υδρογόνου, 
µπορείς να προσδιορίσεις από ποιες ενεργειακές στάθµες το ηλεκτρόνιο του µεταπηδά σε 
ποια. Παρατηρώντας τις φασµατικές γραµµές του πίνακα 3 µπορείς να διαπιστώσεις ότι: 
Η κόκκινη γραµµή αντιστοιχεί στη µεταπήδηση από την ενεργειακή στάθµη …. στην …. 
Η µπλε γραµµή αντιστοιχεί στη µεταπήδηση από την ενεργειακή στάθµη …… στην …… 
Η ιώδης γραµµή (αν φαίνεται)αντιστοιχεί στη µεταπήδηση από την ενεργειακή στάθµη 
…. στην …. 
2. Υπολόγισε την ενέργεια του κάθε φωτονίου ∆Ε = Εαρχ-Ετελ . Γνωρίζεις ότι: 
Ε1 = -13,6 eV και ότι Εn = Ε1 /n2. 
Από τη σχέση: ∆Ε = h.f όπου f=c/λ υπολόγισε τη σταθερά του Planck (c=3. 108 m/s) 
Κατέγραψε τα αποτελέσµατα σου στον  ΠΙΝΑΚΑ 6 
Χρώµα 

φασµατικής 
γραµµής 

Μήκος κύµατος 
φασµατικής 
γραµµής (nm) 

Ενέργεια 
φωτονίου (eV) 

Σταθερά Planck 
(J.s) 

% σφάλµα 
µέτρησης 

     
     
     
     
 


