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O que você pode aprender 
sobre este assunto...
• Quantização de energia
• Colisão de elétrons
• Energia de excitação

Princípio:
Os elétrons são acelerados den-
tro de um tubo contendo vapor de 
mercúrio. A energia de excitação 
do mercúrio é determinada a par-
tir da distância entre as mínimas 
eqüidistantes do fluxo de elétron 
dentro de um campo elétrico vari-
ável contrário.

O que você necessita:
Unidade de controle Franck-Hertz 09105.99 1
Tubo de Hg de Franck-Hertz 09105.10 1
Forno para tubo de Hg de Franck-Hertz 09105.93 1
Cabo de ligação para o tubo de Hg de Franck-Hertz 09105.30 1
Cabo blindado, BNC, l = 750 mm 07542.11 1
Cabo de transmissão de dados, 2 x SUB-D, 9 pólos 14602.00 1
Software de medição para o experimento de Franck-Hertz 14522.61 1
Equipamento opcional:
Osciloscópio, 30 MHz, 2 canais 11459.95 1
Adaptador, soquete BNC / conector de 4 mm 07542.27 2
Cabo blindado, BNC, l = 75 cm 07542.11 2
Conjunto completo do equipamento com manual incluído em um CD-ROM
Experimento de Franck-Hertz com tubo de HgP2510311

Exemplo de uma curva de Franck-Hertz para o gás de mercúrio gravado com T = 180ºC.

Tarefas:
1. Adquirir a corrente Is em um tubo de Franck-
Hertz em função da tensão do ânodo U2.
2. Determinar a energia de excitação Ea nas posi-
ções de mínima ou máxima da intensidade de cor-
rente pela formação da diferença.
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Tópicos relacionados
Quantização de energia, saltos quânticos, colisão de 
elétrons, energia de excitação, modelo de Bohr.

Princípio:
Os elétrons são acelerados dentro de um tubo contendo 
vapor de mercúrio. A energia de excitação do mercúrio 
é determinada a partir da distância entre as mínimas 
eqüidistantes do fluxo de elétron dentro de um campo 
elétrico variável contrário.
Equipamento
Unidade de controle Franck-Hertz 09105.99 1
Tubo de Hg de Franck-Hertz 09105.10 1
Forno para tubo de Hg de Franck-Hertz 09105.93 1
Termopar NiCr-Ni 13615.01 1
Cabo de ligação para o tubo de Hg com 5 pinos 09105.30 1
Cabo blindado, BNC, l = 75 cm 07542.11 1
Cabo de transmissão de dados RS 232 14602.00 1
Software de medição para o experimento de Franck-Hertz 14522.61 1
PC, Windows® 95 ou superior
Equipamento opcional:
Osciloscópio, 30 MHz, 2 canais 11459.95 1
Adaptador, soquete BNC / conector de 4 mm 07542.27 2
Cabo blindado, BNC, l = 75 cm 07542.11 2

Tarefas:
Adquirir a corrente inversa I em um tubo de Franck-
Hertz em função da tensão do ânodo U. Determinar a 
energia de excitação E nas posições de mínima ou má-
xima corrente pela formação da diferença.

Fig. 1: Montagem para o experimento de Franck-Hertz com PC.

Montagem e procedimento
Monte o experimento como mostrado na Fig. 1. Para 
obter mais detalhes, leia as instruções de operação da 
unidade 09105.99. Conecte a unidade de 

operação na porta do computador COM1, COM2 ou USB (Utilize 
o adaptador de conversão USB para RS232 14602.10). Inicialize 
o programa de medição e selecione o experimento Franck-Hertz 
Cobra3. Selecione os parâmetros fornecidos na Fig. 2 e pressio-
ne o botão continue. Agora o forno do tubo de Franck-Hertz será 
aquecido até 175ºC.
Em uma tensão particular U1 = Uz, que é dependente da tempera-
tura, uma descarga incandescente ocorre entre o anodo e o catodo 
por meio da ionização. Medições significativas só podem ser obti-
das para tensões U1 < Uz.

Teoria e avaliação
Niels Bohr apresentou o modelo planetário do átomo em 
1913: Um átomo isolado consiste em um núcleo carregado 
positivamente em torno do qual os elétrons são distribuídos 
em órbitas sucessivas. Ele também postulou que somente 
ocorrem as órbitas para as quais o momento angular do elé-
tron seja um múltiplo integral de h/2π, isto é n*h/2π, onde n 
é um inteiro e h é a constante de Planck.
A figura de Bohr para os elétrons em estados discretos com 
transições entre estes estados produzindo radiações cuja 
freqüência é determinada pelas diferenças de energia entre 
os estados pode ser derivada da mecânica quântica, que 
substituiu a mecânica clássica quando se trata de estrutu-
ras tão pequenas quanto os átomos. Parece razoável a par-
tir do modelo de Bohr que da mesma forma que os elétrons 
podem realizar transições de estados com maior energia 
para os menores, eles podem também ser excitados para 
um estado de maior energia absorvendo precisamente a 
quantidade de energia que representa a diferença entre o 
menor e o maior estado de energia. James Franck
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Fig. 2: Parâmetros de medição.

e Gustav Hertz mostraram que isto foi, sem dúvida, o caso em 
uma série de experimentos relatados em 1913, o mesmo ano em 
que Bohr apresentou o seu modelo. Franck e Hertz utilizaram um 
feixe de elétrons acelerados para medir a energia requerida para 
elevar os elétrons em um estado natural de um gás de átomos de 
mercúrio para o primeiro estado excitado.

Os elétrons emitidos por um cátodo termiônico são acelerados 
entre o cátodo C e o ânodo A dentro de um tubo contendo vapor 
de mercúrio (Fig. 3) e são espalhados por colisões elásticas com 
os átomos de mercúrio.

Fig. 3: Princípio de medição.
Entretanto, para uma tensão do ânodo U1 de 4,9 V a energia 
cinética desses elétrons é suficiente para trazer o elétron de va-
lência do átomo de mercúrio para o primeiro nível excitado 6 3P1 
através de colisões inelásticas. Por causa da perda de energia ci-
nética após a colisão, o elétron agora não pode mais atravessar o 
campo opositor entre o ânodo A e o eletrodo coletor S: a corrente 
I então vai para o seu valor mínimo. Se nós agora aumentarmos 
mais ainda a tensão do ânodo, a energia cinética dos elétrons é 
novamente suficiente para superar o campo elétrico opositor: A 
intensidade de corrente I volta a aumentar. Quando U1 = 2 x 4,9 
V a energia cinética de um mesmo elétron é tão alta que exci-
ta dois átomos em sucessivas colisões: nós assim obtemos um 
segundo mínimo (Fig. 4). O gráfico de I/U1 mostra então uma 
seqüência de máximas e mínimas eqüidistantes. 
Estas mínimas não são, entretanto, muito bem definidas por cau-
sa da distribuição térmica inicial das velocidades dos elétrons.
A tensão U1 entre o ânodo e o cátodo é representada por

onde U consiste na tensão aplicada, e ϕA e ϕC as tensões das 
funções trabalho do ânodo e do cátodo respectivamente. Como 
a excitação de energia E é determinada a partir das diferenças 
de tensão no ânodo entre mínimas consecutivas, as tensões da 
função trabalho não são significativas aqui.
De acordo com a teoria clássica, os níveis de energia para os 
quais os átomos de mercúrio são excitados podem ser aleató-
rios. De acordo com a teoria quântica, entretanto, um nível de-
finido de energia pode ser atribuído subitamente ao átomo em 
um processo elementar. A forma da curva I/UA foi primeiramente 
explicada com base neste ponto de vista e então representa uma 
confirmação da teoria quântica.
O átomo excitado de mercúrio novamente libera a energia que 
absorveu, com a emissão de um fóton. Quando a energia de 
excitação E é de 4,9 eV, o comprimento de onda deste fóton é 
dado por

onde

e

e assim cai dentro da faixa UV.

Para a nossa avaliação determinamos os valores de ten-
são da mínima. A partir das diferenças entre estes valores 
nós obtemos a energia de excitação E do átomo de mer-
cúrio pegando uma média.
Pela avaliação das medições na Fig. 4 nós obtemos o va-
lor

Fig. 4: Exemplo de uma curva Franck-Hertz ad-
quirida com T = 175ºC e U2 = 2 V.
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Notas
- No geral, as primeiras mínimas são mais fáceis de serem 
observadas em baixas temperaturas. Por outro lado, nós 
obtemos um número maior de mínimas em temperaturas 
mais altas, uma vez que a tensão de ignição do tubo é 
elevada a valores mais altos.
 - Devido a variações na temperatura do forno, níveis ligei-
ramente diferentes de corrente adquirida podem ser obti-
dos para medições repetidas na mesma tensão de ace-
leração. Entretanto, a posição das máximas permanece 
inalterada.

- Quando a chave bimetálica comuta o ligamento e o 
desligamento do forno, ocorre uma alteração na carga 
da alimentação AC, causando uma pequena variação 
na tensão de aceleração. Isto deve ser notado no caso 
desta comutação ocorrer no momento da aquisição da 
curva.
- A posição das máximas para a corrente do coletor per-
manece inalteradas quando a reversão de bias (frena-
gem) muda, mas a posição das mínimas é um pouco 
alterada. O nível da média de corrente no coletor diminui 
com o aumento da reversão de bias.


