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Princípio:
As linhas espectrais (espectro de raias) do 
He e do Hg são examinadas através de 
uma grade de difração. Os comprimentos 
de onda das linhas são determinados a 
partir do arranjo geométrico e da constan-
te da grade de difração.

O que você necessita:
Tubo espectral, He 06668.00 1
Tubo espectral, Hg 06664.00 1
Suporte para o tubo espectral, 1 par 06674.00 1
Tubo de cobertura para tubo espectral 06675.00 1
Cabo de ligação, 30 kV, l = 1000 mm 07367.00 2
Suporte de objetos 50 mm x 50 mm 08041.00 1
Grade de difração, 600 linhas/mm 08546.00 1
Alimentação de alta tensão 0...10kV 13670.93 1
Suporte de isolamento 06020.00 2
Base em tripé – PASS - 02002.55 1
Base em barril – PASS - 02006.55 1
Haste de suporte – PASS -, quadrada, l = 400 mm 02026.55 1
Sujeitador com ângulo reto – PASS - 02040.55 3
Tubo 02060.00 1
Escala métrica, l = 1000 x 27 mm 03001.00 1
Cursor para escala, 2 peças, plástico, vermelho 02201.00 1
Fita métrica, l = 2m 09936.00 1
Conjunto completo do equipamento com manual incluído em um CD-
ROM
Espectro atômico de dois elétrons                                         P2510800

Linhas espectrais medidas do He/Hg e os níveis de 
energia de transição correspondentes

Tarefas:
1. Determinação dos comprimentos de onda das linhas es-
pectrais mais intensas do He.
2. Determinação dos comprimentos de onda das linhas es-
pectrais mais intensas do Hg.

O que você pode aprender sobre este assunto...
• Parahélio
• Ortohélio
• Energia de conversão
• Spin
• Momento angular
• Interação de momento angular spin-órbita
• Estados singleto e tripleto
• Multiplicidade
• Série de Rydberg
• Regras de seleção
• Transição proibida
• Estado metaestável
• Nível de energia
• Energia de excitação
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Tópicos relacionados 
Parahélio, Ortohélio, Energia de conversão, Spin, Momen-
to angular,Interação de momento angular spin-órbita, Es-
tados singleto e tripleto, Multiplicidade, Série de Rydberg, 
Regras de seleção, Transição proibida, Estado metaestá-
vel, Nível de energia, Energia de excitação.

Princípio
As linhas espectrais (espectro de raias) do He e do Hg são 
examinadas através de uma grade de difração. Os compri-
mentos de onda das linhas são determinados a partir do 
arranjo geométrico e da constante da grade de difração.

Equipamento:
Tubo espectral, Hélio 06668.00 1
Tubo espectral, Mercúrio 06664.00 1
Suporte para o tubo espectral, 1 par 06674.00 1
Tubo de cobertura para tubo espectral 06675.00 1
Cabo de ligação, 30 kV, l = 1000 mm 07367.00 2
Suporte de objetos 50 mm x 50 mm 08041.00 1
Grade de difração, 600 linhas/mm 08546.00 1
Alimentação de alta tensão 0...10kV 13670.93 1
Suporte de isolamento 06020.00 2
Base em tripé – PASS - 02002.55 1
Base em barril – PASS - 02006.55 1
Haste de suporte – PASS -, quadrada, l = 400 mm 02026.55 1
Sujeitador com ângulo reto – PASS - 02040.55 3
Tubo 02060.00 1
Escala métrica, l = 1000 x 27 mm 03001.00 1
Cursor para escala, 2 peças, plástico, vermelho 02201.00 1
Fita métrica, l = 2m 09936.00 1

Tarefas
1. Determinação dos comprimentos de onda das linhas 
espectrais mais intensas do He.
2. Determinação dos comprimentos de onda das linhas 
espectrais mais intensas do Hg.
Montagem e procedimento
A montagem experimental deve ser feita como mostrado 
na Fig. 1. Os tubos espectrais de hélio ou de mercúrio 
conectados na unidade de alimentação de energia de alta 
tensão são utilizados como fonte de radiação. A alimen-
tação de energia é ajustada para aproximadamente 5 kV. 
A escala é montada diretamente atrás do tubo espectral 
para que possa minimizar os erros de paralaxe. A grade 
de difração deve ser montada a aproximadamente 50 cm 
e na mesma altura do tubo espectral. A grade deve ser 
alinhada de forma que fique paralela com a escala.
O tubo capilar luminoso é observado através da grade. 
A sala é escurecida até o ponto no qual ainda é possível 
ler a escala. As distâncias 2 l entre as linhas espectrais 
de mesma cor no espectro de primeira ordem da direita e 
da esquerda são lidas sem que se movimente a cabeça. 
A distância d entre a escala e a grade também é medida.
As linhas individuais (primeira ordem) da lâmpada espec-
tral são observadas pela grade e a distância 2 l entre li-
nhas iguais é determinada com a escala métrica.

Fig. 1: Montagem experimental para determinar as linhas espectrais do He e do Hg.
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Teoria e avaliação
1. Se a luz com um comprimento de onda λ incide em 
uma rede de difração com espaçamento constante k, ela 
é difratada. As intensidades máximas são produzidas se o 
ângulo de difração α satisfaz as condições a seguir:

Da Fig. 2, temos:

sen φ =

e então

para a difração de primeira ordem.

2. A excitação dos átomos de He e Hg é produzida pelo 
impacto dos elétrons. A diferença de energia produzida 
quando os elétrons retornam do estado excitado E1 ao es-
tado fundamental E0 é emitida na forma de um fóton de 
freqüência f dada por:

onde h = constante de Planck
= 6,63.10-34 joule-segundos.

O operador hamiltoniano (não relativístico) para os dois 
elétrons 1 e 2 do átomo de He é:

onde  ,

m e e representam a massa e a carga do elétron respec-
tivamente,

Fig. 2: Difração da luz com comprimento de onda λ pela grade.

é o operador de Laplace, e  é a posição do i-nésimo elétron. A 
energia de interação spin-órbita 

foi ignorada no caso da carga nuclear Z = 2 do hélio, porque ela 
é pequena quando Z é pequeno.

Se nós considerarmos

como sendo o termo de interação elétron-elétron, os valores 
característicos do operador Hamiltoniano sem interação são os 
mesmos do átomo de hidrogênio:

Como a probabilidade de transição para excitação simultânea de 
dois elétrons é muito menor do que para a excitação de um elé-
tron, o espectro de energia do sistema em repouso é dado por:

O termo de interação supera o enfraquecimento do momento 
angular do espectro do hidrogênio puro e o enfraquecimento da 
energia de conversão. Isto resulta em um ajuste de energia:

no qual    são as funções de onda de duas partículas em 
repouso anti simétricas com componentes de posição simétricas 

  ou anti simétricas    é o número quântico do momento an-
gular, e α é o conjunto dos outros números quânticos requeridos.
No caso atual, o momento angular orbital do elétron do elétron 
único l é igual ao momento angular total dos dois elétrons, dado 
por L, já que somente excitações de uma partícula estão sendo 
consideradas e o segundo elétron permanece no estado funda-
mental (l=0).
Cnl e Anl representam a energia de Coulomb e a energia de con-
versão respectivamente. Elas são positivas. O acoplamento do 
momento angular orbital L com o spin total S produz para S = 0, 
isto é   , uma série singleto e para S = 1, isto é  , uma série 
tripleto. Por causa da falta de interação spin-órbita, a divisão den-
tro de um tripleto é leve. Como as funções de ondas perturbadas 
são funções características para S2 e como S2 permuta com o 
operador dipolar, a regra de seleção

(que é característica para sistemas de 2 elétrons com um 
número de mudança nuclear baixo) resulta e proíbe tran-
sições entre os níveis tripleto e singleto.
Em adição, independentemente da interação spin-órbita, 
a regra de seleção para o momento angular total
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Fig. 3: Espectro do Hélio.

se aplica, exceto onde

Se a interação spin-órbita é leve, então

se aplica.
Cálculos detalhados produzem o espectro do hélio da Fig. 
3.
A tabela a seguir fornece as linhas medidas:

Tabela 1: Linhas espectrais medidas do He e os níveis de 
energia de transição correspondentes.

Fig. 4: Espectro do mercúrio.

As magnitudes da interação de conversão e da interação 
de Coulomb dos dois elétrons podem ser estimadas pela 
comparação das energias de transição:

ou

3. Hg, da mesma forma também é um sistema de dois 
elétrons e possui a estrutura de 2 séries.
A interação spin-órbita, entretanto, é relativamente evi-
dente de forma que somente o momento angular total 

é um bom parâmetro de conservação de energia. A divi-
são dentro de um tripleto é evidente. 
Além disso, a regra de seleção

não é mais válida porque S não é mais um “bom” parâme-
tro de conservação (transição de L-S para o acoplamento 
j – j).
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A tabela a seguir fornece as linhas medidas:

Tabela 2: Linhas espectrais medidas do Hg e os níveis de 
energia de transição correspondentes.
Literatura:
G. Herzberg, Atomic Spectra and Atomic Structure (Dover 
Publ.);
D. R. Bates, Quantum Theory II (Academic Press Inc.).


