
ΦάσµαταΦάσµατα



��Το φαινόµενο του διασκεδασµού του Το φαινόµενο του διασκεδασµού του 
φωτός αξιοποιείται στα φωτός αξιοποιείται στα φασµατοσκόπιαφασµατοσκόπια µε µε 
τα οποία παίρνουµε τα τα οποία παίρνουµε τα φάσµαταφάσµατα των των 
σωµάτων.σωµάτων.

��Το Το φασµατοσκόπιοφασµατοσκόπιο είναι ένα όργανο µε το είναι ένα όργανο µε το 
οποίο γίνεται η οποίο γίνεται η ανάλυση µίας δέσµης µίας δέσµης 
φωτός και η µελέτη του φάσµατός της.φωτός και η µελέτη του φάσµατός της.φωτός και η µελέτη του φάσµατός της.φωτός και η µελέτη του φάσµατός της.

��ΦάσµαΦάσµα µιας ακτινοβολίας ονοµάζεται µιας ακτινοβολίας ονοµάζεται 
το σύνολο των απλών ακτινοβολιών από το σύνολο των απλών ακτινοβολιών από 
τις οποίες αποτελείται. τις οποίες αποτελείται. 

��Απλές ακτινοβολίεςΑπλές ακτινοβολίες είναι αυτές που δεν είναι αυτές που δεν 
αναλύονται περαιτέρωαναλύονται περαιτέρω



Το φασµατοσκόπιοΤο φασµατοσκόπιο
πρίσµατος αποτελείται πρίσµατος αποτελείται 
από από τρίατρία βασικά µέρη:βασικά µέρη:

•• τον τον κατευθυντήρακατευθυντήρα,,
•• το το πρίσµαπρίσµα καικαι

•• τη τη διόπτραδιόπτρα. . •• τη τη διόπτραδιόπτρα. . 

Αν στη διόπτρα Αν στη διόπτρα 
προσαρµόσουµε τον προσαρµόσουµε τον 
φακό φωτογραφικής φακό φωτογραφικής 
µηχανής έχουµε έναν µηχανής έχουµε έναν 
φασµατογράφοφασµατογράφο.



Ανάλογα µε τον τρόπο Ανάλογα µε τον τρόπο 
που τα παίρνουµε, τα που τα παίρνουµε, τα 
φάσµατα είναι φάσµατα είναι δύοδύο

ειδών:ειδών:
��Φάσµατα Φάσµατα εκποµπήςεκποµπής καικαι

��Φάσµατα Φάσµατα απορρόφησηςαπορρόφησης..��Φάσµατα Φάσµατα απορρόφησηςαπορρόφησης..

��Πώς παίρνουµε φάσµα Πώς παίρνουµε φάσµα 
εκποµπής ή εκποµπής ή 
απορρόφησης;απορρόφησης;



Φάσµατα εκποµπήςΦάσµατα εκποµπής

��Το φάσµα της ακτινοβολίας που εκπέµπει Το φάσµα της ακτινοβολίας που εκπέµπει 
µία φωτεινή πηγή ονοµάζεται µία φωτεινή πηγή ονοµάζεται φάσµα φάσµα 
εκποµπήςεκποµπής της πηγής αυτής.της πηγής αυτής.

��Τα φάσµατα εκποµπής των διάφορων Τα φάσµατα εκποµπής των διάφορων ��Τα φάσµατα εκποµπής των διάφορων Τα φάσµατα εκποµπής των διάφορων 
πηγών διακρίνονται σε:πηγών διακρίνονται σε:

••συνεχήσυνεχή και και 
••γραµµικάγραµµικά. . 



�� Συνεχή φάσµατα εκποµπήςΣυνεχή φάσµατα εκποµπής δίνουν τα διάπυρα δίνουν τα διάπυρα 
στερεάστερεά και και υγράυγρά σώµατα. σώµατα. 

�� Τα συνεχή φάσµατα εκποµπής των διαφόρων Τα συνεχή φάσµατα εκποµπής των διαφόρων �� Τα συνεχή φάσµατα εκποµπής των διαφόρων Τα συνεχή φάσµατα εκποµπής των διαφόρων 
σωµάτων, δε διαφέρουν µεταξύ τους, οπότε η σωµάτων, δε διαφέρουν µεταξύ τους, οπότε η 
µελέτη τους µελέτη τους δενδεν παρουσιάζει ενδιαφέρον, αφού παρουσιάζει ενδιαφέρον, αφού 
δενδεν µας προσφέρουν καµία πληροφορία για τη µας προσφέρουν καµία πληροφορία για τη 
χηµική σύσταση του σώµατος που εκπέµπει. χηµική σύσταση του σώµατος που εκπέµπει. 

��Η µοναδική πληροφορία που δίνουν είναι για τη Η µοναδική πληροφορία που δίνουν είναι για τη 
θερµοκρασίαθερµοκρασία του υλικού. Όσο πιο θερµό είναι ένα του υλικού. Όσο πιο θερµό είναι ένα 
υλικό τόσο πιο λευκό είναι το φως που εκπέµπει.υλικό τόσο πιο λευκό είναι το φως που εκπέµπει.



�� Γραµµικά φάσµατα εκποµπήςΓραµµικά φάσµατα εκποµπής δίνουν τα θερµά δίνουν τα θερµά αέριααέρια ή οι ή οι ατµοίατµοί..

Γραµµικό φάσµα Συνεχές φάσµα

�� Γραµµικά φάσµατα εκποµπήςΓραµµικά φάσµατα εκποµπής δίνουν τα θερµά δίνουν τα θερµά αέριααέρια ή οι ή οι ατµοίατµοί..

�� Το φάσµα τους αποτελείται από Το φάσµα τους αποτελείται από διακριτέςδιακριτές χρωµατιστές γραµµές. χρωµατιστές γραµµές. 

�� Το γραµµικό φάσµα εκποµπής ενός αερίου είναι Το γραµµικό φάσµα εκποµπής ενός αερίου είναι χαρακτηριστικόχαρακτηριστικό του αερίου που το του αερίου που το 
εκπέµπει (ταυτότητα).εκπέµπει (ταυτότητα).

�� ∆εν υπάρχουν δύο διαφορετικά στοιχεία µε το ίδιο φάσµα εκποµπής.∆εν υπάρχουν δύο διαφορετικά στοιχεία µε το ίδιο φάσµα εκποµπής.

�� Τα γραµµικά φάσµατα εκποµπής είναι Τα γραµµικά φάσµατα εκποµπής είναι ιδιαίτερα πολύτιµαιδιαίτερα πολύτιµα, , αφού από αφού από 
αυτάαυτά µπορούµε να βρούµε τη µπορούµε να βρούµε τη χηµική σύστασηχηµική σύσταση της ουσίας που το εκπέµπει. της ουσίας που το εκπέµπει. 



Παραδείγµατα 
γραµµικών φασµάτων 
εκποµπής αερίων
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Φάσµατα απορρόφησηςΦάσµατα απορρόφησης

�� Αν µεταξύ µιας πηγής λευκού φωτός και του Αν µεταξύ µιας πηγής λευκού φωτός και του 
πρίσµατος παρεµβάλουµε κάποιο διαφανές πρίσµατος παρεµβάλουµε κάποιο διαφανές 
υλικό, τότε το φάσµα της ακτινοβολίας που υλικό, τότε το φάσµα της ακτινοβολίας που 
διέρχεται από το διαφανές υλικό, ονοµάζεται διέρχεται από το διαφανές υλικό, ονοµάζεται 
φάσµα απορρόφησηςφάσµα απορρόφησης του υλικού.του υλικού.φάσµα απορρόφησηςφάσµα απορρόφησης του υλικού.του υλικού.

�� Τα φάσµατα απορρόφησης των διάφορων Τα φάσµατα απορρόφησης των διάφορων 
σωµάτων διακρίνονται σε:σωµάτων διακρίνονται σε:

••συνεχήσυνεχή και και 
••γραµµικάγραµµικά. . 



�� Συνεχή φάσµαταΣυνεχή φάσµατα απορρόφησης δίνουν τα απορρόφησης δίνουν τα 
έγχρωµα διαφανή έγχρωµα διαφανή στερεάστερεά και και υγράυγρά σώµατα. σώµατα. 

�� Στα φάσµατα απορρόφησης ορισµένες Στα φάσµατα απορρόφησης ορισµένες 
περιοχές του συνεχούς φάσµατος περιοχές του συνεχούς φάσµατος λείπουνλείπουν και και 
στη θέση τους εµφανίζονται στη θέση τους εµφανίζονται σκοτεινές σκοτεινές στη θέση τους εµφανίζονται στη θέση τους εµφανίζονται σκοτεινές σκοτεινές 
περιοχέςπεριοχές..

��Οι σκοτεινές περιοχές οφείλονται στο ότι οι Οι σκοτεινές περιοχές οφείλονται στο ότι οι 
ακτίνες ορισµένων χρωµάτων έχουν ακτίνες ορισµένων χρωµάτων έχουν 
απορροφηθεί κατά τη διέλευσή τους από το απορροφηθεί κατά τη διέλευσή τους από το 
διαφανές σώµα.διαφανές σώµα.

��Η µελέτη των συνεχών φασµάτων Η µελέτη των συνεχών φασµάτων 
απορρόφησης απορρόφησης δενδεν παρουσιάζει ενδιαφέρον. παρουσιάζει ενδιαφέρον. 



��Γραµµικά φάσµατα Γραµµικά φάσµατα 
απορρόφησηςαπορρόφησης δίνουν τα δίνουν τα 
αέριααέρια ή οι ή οι ατµοίατµοί..

��Τα γραµµικά φάσµατα Τα γραµµικά φάσµατα 
απορρόφησης απορρόφησης 
αποτελούνται από ένα αποτελούνται από ένα αποτελούνται από ένα αποτελούνται από ένα 
συνεχές φάσµα στο οποίο συνεχές φάσµα στο οποίο 
υπάρχουν υπάρχουν σκοτεινέςσκοτεινές

γραµµές. γραµµές. 



��Οι σκοτεινές γραµµές Οι σκοτεινές γραµµές 
στο φάσµα απορρόφησης στο φάσµα απορρόφησης 
εµφανίζονται σε εµφανίζονται σε εκείνες εκείνες 
ακριβώςακριβώς τις συχνότητες στις τις συχνότητες στις 
οποίες εµφανίζονται οποίες εµφανίζονται 
οι φωτεινές γραµµές του οι φωτεινές γραµµές του 
φάσµατος εκποµπής του ίδιου φάσµατος εκποµπής του ίδιου 
αερίου ή ατµού. (Νόµος του αερίου ή ατµού. (Νόµος του 

Φ.Ε.

Φ.Α.

αερίου ή ατµού. (Νόµος του αερίου ή ατµού. (Νόµος του 
KirchhoffKirchhoff) ) 

�� ∆ηλαδή, κάθε αέριο (ή ατµός) ∆ηλαδή, κάθε αέριο (ή ατµός) 
απορροφά εκείνες µόνο τις απορροφά εκείνες µόνο τις 
ακτινοβολίες τις οποίες µπορεί ακτινοβολίες τις οποίες µπορεί 
να εκπέµπεινα εκπέµπει..

Φ.Ε.

Φ.Α.

Φ.Ε.

Φ.Α.



Gustav KirchhoffGustav Kirchhoff (1824(1824--1887)1887)

��Ο πατέρας της Ο πατέρας της 
φασµατοσκοπίας. φασµατοσκοπίας. 

��Ο πρώτος που υλοποίησε Ο πρώτος που υλοποίησε 
την ιδέα της αξιοποίησης την ιδέα της αξιοποίησης 
των φασµάτων από τη των φασµάτων από τη 
Χηµεία και την Αστρονοµία.Χηµεία και την Αστρονοµία.

��Η ερµηνεία των φασµάτων Η ερµηνεία των φασµάτων 
θα περιµένει τον θα περιµένει τον Niels Bohr Niels Bohr 
στον 20ο αιώνα.στον 20ο αιώνα.



ΕρωτήσειςΕρωτήσεις

1.1. Να αντιστοιχήσετε τα πιο 
κάτω είδη φασµάτων µε τις  
διπλανές εικόνες.
α. φάσµα εκποµπής 
γραµµικό

β. φάσµα εκποµπής 

1

2

β. φάσµα εκποµπής 
συνεχές

γ. φάσµα απορρόφησης 
γραµµικό

δ. φάσµα απορρόφησης 
συνεχές

3

4

5



2.2. Να χαρακτηρίσετε τις πιο κάτω προτάσεις ως Σωστές ή 
Λάθος.
α. Η µελέτη των συνεχών φασµάτων εκποµπής 
παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον.
β. Το γραµµικό φάσµα εκποµπής ενός σώµατος είναι  
µοναδικό για το σώµα που το εκπέµπει.
γ. Τα αέρια και οι ατµοί δίνουν γραµµικά φάσµατα.
δ.δ. Αν στο γραµµικό φάσµα εκποµπής ενός σώµατος 
υπάρχει µια φωτεινή γραµµή στο µήκος κύµατος των 
660 nm, τότε στο φάσµα απορρόφησης του ίδιου σώµατος 
στο µήκος κύµατος των 660 nm, θα υπάρχει σκοτεινή 
γραµµή.



Τι µάθαµεΤι µάθαµε

�� Το Το φασµατοσκόπιοφασµατοσκόπιο είναι το όργανο µε το οποίο είναι το όργανο µε το οποίο 
γίνεται η µελέτη των φασµάτων.γίνεται η µελέτη των φασµάτων.

��ΦάσµαΦάσµα µιας ακτινοβολίας ονοµάζεται µιας ακτινοβολίας ονοµάζεται 
το σύνολο των απλών ακτινοβολιών από τις το σύνολο των απλών ακτινοβολιών από τις 
οποίες αποτελείται.οποίες αποτελείται.

�� Ανάλογα µε τον τρόπο που τα παίρνουµε, τα Ανάλογα µε τον τρόπο που τα παίρνουµε, τα 
φάσµατα είναι δύο ειδών: φάσµατα είναι δύο ειδών: φάσµατα εκποµπήςφάσµατα εκποµπής
και και φάσµατα απορρόφησηςφάσµατα απορρόφησης..

�� Τα Τα φάσµατα εκποµπήςφάσµατα εκποµπής των διάφορων πηγών των διάφορων πηγών 
διακρίνονται σε διακρίνονται σε συνεχήσυνεχή και και γραµµικάγραµµικά..



�� Συνεχή φάσµατα εκποµπής δίνουν τα διάπυρα Συνεχή φάσµατα εκποµπής δίνουν τα διάπυρα 
στερεά και υγρά σώµατα και δεν παρουσιάζουν στερεά και υγρά σώµατα και δεν παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον.ενδιαφέρον.

�� Γραµµικά φάσµατα εκποµπήςΓραµµικά φάσµατα εκποµπής δίνουν τα αέρια ή δίνουν τα αέρια ή 
οι ατµοί.οι ατµοί.

�� Το γραµµικό φάσµα εκποµπής ενός αερίου είναι Το γραµµικό φάσµα εκποµπής ενός αερίου είναι �� Το γραµµικό φάσµα εκποµπής ενός αερίου είναι Το γραµµικό φάσµα εκποµπής ενός αερίου είναι 
χαρακτηριστικόχαρακτηριστικό της ταυτότητάς του. Από της ταυτότητάς του. Από 
αυτάαυτά µπορούµε να βρούµε τη µπορούµε να βρούµε τη χηµική σύστασηχηµική σύσταση
του αερίου που το εκπέµπει. του αερίου που το εκπέµπει. 



�� Τα Τα φάσµατα απορρόφησηςφάσµατα απορρόφησης των διάφορων των διάφορων 
σωµάτων διακρίνονται σε σωµάτων διακρίνονται σε συνεχήσυνεχή και και γραµµικάγραµµικά..

�� Συνεχή φάσµατα απορρόφησης δίνουν τα Συνεχή φάσµατα απορρόφησης δίνουν τα 
έγχρωµα διαφανή στερεά και υγρά σώµατα. έγχρωµα διαφανή στερεά και υγρά σώµατα. 

��Η µελέτη των συνεχών φασµάτων Η µελέτη των συνεχών φασµάτων 
απορρόφησης δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον.απορρόφησης δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον.

�� Γραµµικά φάσµατα απορρόφησηςΓραµµικά φάσµατα απορρόφησης δίνουν τα δίνουν τα �� Γραµµικά φάσµατα απορρόφησηςΓραµµικά φάσµατα απορρόφησης δίνουν τα δίνουν τα 
αέριααέρια ή οι ή οι ατµοίατµοί..

�� Τα γραµµικά φάσµατα απορρόφησης είναι Τα γραµµικά φάσµατα απορρόφησης είναι 
συµπληρωµατικάσυµπληρωµατικά των γραµµικών φασµάτων των γραµµικών φασµάτων 
εκποµπής δηλ. εκποµπής δηλ. κάθε αέριο (ή ατµός) απορροφά κάθε αέριο (ή ατµός) απορροφά 
εκείνες µόνο τις ακτινοβολίες τις οποίες µπορεί εκείνες µόνο τις ακτινοβολίες τις οποίες µπορεί 
να εκπέµπεινα εκπέµπει..



ΦΑΣΜΑΤΑ  

ΣΥΝΕΧΗ (∆ΙΑΠΥΡΑ ΣΩΜΑΤΑ)        ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΑΙΝΙΑ 

ΦΑΣΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΑ-ΥΓΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΚΠΟΜΠΗΣ

ΓΡΑΜΜΙΚΑ (ΘΕΡΜΑ ΑΕΡΙΑ- Φωτεινές γραµµές

ΑΤΜΟΙ  ΜΕΤΑΛΛΩΝ)         χαρακτηριστικές 

του υλικούτου υλικού

ΣΥΝΕΧΗ (∆ΙΑΦΑΝΗ ΣΩΜΑΤΑ)   ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΦΑΣΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΑ-ΥΓΡΑ                     ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΣΜΑ 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

Μαύρες γραµµές

ΓΡΑΜΜΙΚΑ (ΑΕΡΙΑ-ΑΤΜΟΙ)         χαρακτηριστικές του 

υλικού



Για το σπίτιΓια το σπίτι

��Μελέτη:Μελέτη: σ.σ. 2222--2323
��Ευχαριστώ!Ευχαριστώ!��Ευχαριστώ!Ευχαριστώ!


