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1. Спектрална анализа помоћу дифракционе решетке (Hg, H, He) и 

одређивање Ридбергове константе (Н) 
 

1.1 Теоријски увод 

 
 Дифракција представља појаву привидног скретања таласа са првобитног правца 

простирања, “савијања”, скретања таласа са праволинијског пута на малим отворима 

(пукотинама) реда таласне дужине или оштрим ивицама, без промене материјалне средине 

кроз коју пролази. Објашњење дифракције базира се на Хајгенс-овом принципу 

простирања таласа: Када талас наиђе на мали отвор или мало тело, све тачке отвора као и 

ивице отвора и тела постају извори секундарних сферних таласа. При свом простирању 

ови таласи интерферирају и на неким местима слабе а на некимa се појачавају. 

Дифракциона решетка је комад материјала на коме је направљен велики број густо 

распоређених паралелних линија. Линије могу представљати огреботине, тј. зарезе на 

површини материјала, а могу и само да представљају линијске зоне са различитим 

индексима преламања.  

 
 

Слика 1. Дифракција светлости на дифракционој решетци 
 

У зависности од тога каква је структура саме решетке, разликујемо рефлексионе и 

трансмисионе. У зависности од профила линија, решетке могу бити синусоидалне, 

тестерасте и, генерално, несинусоидалне. Без обзира ког је типа решетка, светлост се на 

њој цепа на више снопова - дифракционих редова. Нулти ред настаје када зрак светлости 

наставља да се простире у правцу из кога је дошао. Остали редови бивају симетрично 
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распоређени, лево и десно од нултог реда. Под којим ће углом бити скренут неки од виших 

редова, различит од нултог, зависи од густине линија на дифракционој решетки (тзв. 

просторна учестаност) али и од таласне дужине (боје) светлости. 

Ако на решетку пада сноп беле светлости она се расипа на спектар дугиних боја, 

слично као код дисперзије на стакленој призми. Сијалица која се посматра кроз 

дифракциону решетку приказана је на слици 2.  

 

 

Слика 2. Сијалица посматрана кроз дифракциону решетку 

Дифракциона решетка је важан део апаратуре при спектралној анализи зрачења 

испитиваног извора, у случајевима када она игра улогу дисперзионог елемента. Основа 

спектроскопије је анализa зрачења које долази из неког извора (joнизованог гаса, плазме, 

ласера, усијане нити...). Улога спектралног уређаја је разлагање (дисперзијa) сложеног 

(полихроматског) зрачења по таласним дужинама. Дисперзија светлости се може вршити 

помоћу призме, дифракционе решетке или интерферометра. Неопходно је да постоји 

физички процес који зависи од таласне дужине светлости - преламање светлости, 

дифракција, интерференција. Сликовит приказ разлагања сложене, беле светлости, по 

таласним дужинама дат је на слици 3. 

 

Слика 3. Разлагање светлости помоћу дифракционе решетке 



Лабораторијске вежбе из физике атома, Физички факултет, Београд  Нора Тркља

 

3 
 

Дисперзија одређује приближно место у спектру на које пада линија одређене 

таласне дужине. 

 

- Угаона дисперзија описује промену угла скретања зрака са променом таласне дужине 

(карактеристика дисперзионог елемента) 

- Линеарна дисперзија описује померај на детекторском систему са променом таласне 

дужине (карактеристика монохроматора: пожељан што дужи оптички пут) 

- Реципрочна линеарна дисперзија се највише користи у пракси и изражава се у nm/mm.  

 

У табели 1. је ради поређења ефикасности различитих дисперзионих елемената дат је 

табеларни приказ њихових карактеристика. 

 
  Реципрочна линеарна        

дисперзија, 

[nm/mm] 

Призма - промена диспезије са 

таласном дужином 

10 - 1 

Дифракциона решетка 
 

- дисперзије слабо зависи од 

таласне дужине 

1 - 10
-2

 

Интерферометар - високи дифракциони ред 

(~ 50.000) 

10
-2 - 10

-3
 

 

Tабела 1. Поређење различитих дисперзионих елемената 
 

1.2 Експериментални рад 
 

Експериментална поставка апаратуре за изучавање дифракције светлости, 

одређивање Ридбергове константе и анализу спектара различитих гасова приказана је на 

слици 4. 

 

Слика 4. Приказ апаратуре за мерење спектра He и Hg 
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Задаци 

 

1. Одређивање константе дифракционе решетке користећи спектар живе (Hg) 

2. Одређивање видљивих линија Балмерове серије у водониковом спектру, Ридбергове 

константе и енергетских нивоа 

3. Одређивање таласних дужина најинтензивнијих линија из спектара хелијума (He) и 

живе (Hg)  

4. Цртање гротријана – енергетских дијаграма за идентификоване прелазе (линије у 

спектру) 
 

1.2.1 Одређивање константе дифракционе решетке  
 

 Ако светлост таласне дужине λ пада на дифракциону решетку са константом g,  

долази до дифракције. Максимум интензитета се појављује ако угао дифракције 

задовољава услов: 

                                                     𝑛 𝜆 = 𝑔 𝑠𝑖𝑛𝛼; 𝑛 = 0, 1, 2, …                                                     (1) 

Изглед експерименталне апаратуре приказан је на слици 5. Гајслерова лампа са жељеним 

гасом је повезана са високонапонском јединицом за напајање која је подешена на 5 kV.  

Пажња! Не дирати и не померати лампу док је укључена, тј. док је под напоном. 

Скала је постављена директно иза спектралне лампе. Како би се грешке свеле на минимум, 

потребно је да дифракциона решетка  буде на отприлике 𝑑 ≈ 50 𝑐𝑚 од лампе и исте 

висине као и лампа. Решетка мора бити тако постављена да буде паралелна са скалом. 

Потребно је измерити и удаљеност између скале и решетке. Светлећа капилара се посматра 

кроз решетку. Потребно је замрачити собу до те мере да је могуће очитати скалу. 

Растојање 2l између спектралних линија исте боје са леве и десне стране спектра првог 

реда очитава се што прецизније, без померања главе.  

У овом експерименту људско око служи као детектор, док је дифракциона решетка 

дисперзиони елеменат, чија је основна улога разлагање светлости по таласним дужинама. 

Иза дифракционе решетке постављен је лењир ради лаког очитавања позиција линија из 

спектра сниманог пражњења (слика 5). Могуће је уочити линије од првог до другог или 

трећег интерференционог реда. Линије конкретних таласних дужина, тј. линије  

различитих боја, јасно су раздвојене и видљиве су са обе стране у односу на центар.         

Из једначине (1) и на основу геометријских односа са слике 2. следи : 

                                                                    𝑛 𝜆 = 𝑔 
𝑙

√𝑑2+𝑙2
                                                          (2) 

па за дифракцију првог реда важи: 

                                                                   𝜆 = 𝑔 
𝑙

√𝑑2+𝑙2
 ,                                                            (3) 

јер је тада n=1. 
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Слика 5.  Сликовит приказ мерења      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 У овој студентској вежби се за одређивање константе дифракционе решетке 

користи гајслерова цев са живом (Hg) у гасном стању. Гајслерова цев је стаклена цев 

испуњена гасом, са проширењима на крајевима и уским делом у средини. На проширеним 

крајевима цеви се налазе затопљене електроде између којих се врши електрично 

пражњење. Пражњење је континуално и посматра се на средишњем делу цеви. 

Прикључивањем одговарајуће разлике потенцијала на крајеве и посматрањем пражњења, 

три линије се јасно виде у Hg спектру. Константа дифракционе решетке „g“ је одређена уз 

помоћ вредности познатих таласних дужина датих у табели 2.  

 

ЗАДАТАК 

Уз стручну помоћ сарадника, поставити гајслерову лампу са живом у струјно коло. На 

основу теоријског увода и постојеће апаратуре, одредити константу дифракционе решетке 

користећи познате линије из живиног спектра (Табела 2.) 
 

Константа дифракционе решетке се налази као средња вредност 3 независна мерења 

(мерења за три различите боје). 

Резултат приказати заједно са одговарајућом грешком мерења. 
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   БОЈА   λ [nm]  2l [mm]   g [µm] 

  жута 578     

 зелена 546.1     

  плава 434.8     
 

Табела 2. Боја и одговарајућа таласна дужина снимљени у спектру живе (Hg) 
 

1.2.2 Линијски спектар атома водоника (H), Одређивање Ридбергове константе 

 
 Прикључивањем Гајслерове цеви са водоником у молекуларном стању (𝐻2) на 

разлику потенцијала, гас се конвертује у атомски водоник. Електрони водоникових атома 

се ексцитују на више енергетске нивое при сударима са слободним електронима који се 

крећу у електричном пољу у гасу. При повратку електрона на ниже енергетске нивое, 

атоми емитују светлост фреквенције f, услед разлике у енергијама ова два стања.  

𝐸 = ℎ𝜈 

где је h - Планкова константа.  

Примењивањем Боровог модела атома, енергија 𝐸𝑛  дозвољених електронских орбитала 

дата је једначином : 

𝐸n = −
1

8

𝑒4𝑚𝑒

𝜀0
2ℎ2𝑛2

, 𝑛 = 1, 2, 3, … 

где је 𝜀n= 8.8542x10−34 Аs/Vm диелектрична константа, 

е = 1.6021x10−19 C количина наелектрисања електрона,  

𝑚e= 9.1091x10−31 kg маса електрона у мировању. 

Фреквенција емитоване светлости је: 

𝜈mn =
1

8

𝑒4𝑚𝑒

𝜀0
2ℎ3

(
1

𝑛2
−

1

𝑚2
) 

Ако је вредност таласног броја 𝑘 =
1

𝜆
 замењена у изразу за фреквенцију, онда заменом 

вредности 𝑐 = 𝜆 𝜈 :  

𝑘 = 𝑅th(
1

𝑛2
−

1

𝑚2
) 

где је  𝑅th =
1

8

𝑒4𝑚𝑒

0
2ℎ3𝑐

 = 1.097 x 107𝑚−1    

𝑅th је Ридбергова константа, која следи из Боровог модела атома. 

 

На слици 6. приказан је дијаграм енергетских нивоа атома водоника и његове спектралне 

серије: 

 

n=1 : Лајманова серија   (Спектрални опсег : ултраљубичасто) 

n=2:  Балмерова серија  (Спектрални опсег: ултраљубичаста до црвена) 
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n=3:  Пашенова серија   (Спектрални опсег: инфрацрвена) 

n=4:  Бракетова серија   (Спектрални опсег: инфрацрвена) 

n=5:  Пфундова серија   (Спектрални опсег: инфрацрвена) 

 

Слика 6. Енергетски нивои атома водоника 

Енергија јонизације, или енергија везивања електрона у n-тој дозвољеној орбити 

може бити израчуната као: 

𝐸n = −𝑅𝑡ℎℎ𝑐
1

𝑛2 , 

 

где је c = 2.99795 x 108 m/s и h = 6.6256 • 10−34 Јs= 4.13567 •  10−15 еVs.  

За основно стање, тј. најнижи енергетски ниво атома водоника (n=1), та енергија износи: 

13.6 еV. 

 

Напомена 

 Ако је соба довољно затамљена, поред атомског спектра водоника, у спектру се 

може појавити и молекулска трака 𝐻2. Услед осцилација молекула појављује се више 

линија, које су јако близу једна другој. 

 

 𝐻𝛿  линија је позиционирана на граници видљивог дела спектра и превише је слаба 

да би могла бити испитивана једноставним методама.  

 Израчунавање за комплексније атоме захтева примену квантне механике. У овом 

случају, енергије стања су одређене вредностима хамилтонијана атома. За атоме сличне 

водонику, прорачун резултује  истим резултатима као Боров модел атома.  
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линија 2 l 𝜆𝑒 [nm] 𝜆𝑡 [nm] 𝑅𝑒𝑥𝑝 

𝐻𝛼   656.28  

𝐻𝛽   486.13  

𝐻𝛾   434.05  

𝐻𝛿 - - 410.17 - 

Табела 3. Табеларна организација података за одређивање Ридбергове константе 

Израчунати средњу вредност Ридбергове константе као средњу вредност 3 независна 

мерења (мерења за три различите таласне дужине). 

 

1.2.3 Одређивање таласних дужина најинтензивнијих линија из спектaра хелијума 

(He) и живе (Hg)  
 

 Ако светлост таласне дужине λ пада на решетку са константом g, долази до 

дифракције. Максимум интензитета се појављује ако  угао дифракције задовољава услов: 

𝑛 𝜆 = 𝑔 𝑠𝑖𝑛𝜑; 𝑛 = 0, 1, 2, …  
 

 
 

Слика 7. Карактеристичне величине при експериментлном мерењу 

Aко је поставка експеримента као на слици 7, онда важи:  

sin 𝜑 =
𝑙

√𝑑2 + 𝑙2
 

а стога и: 

𝜆 = 𝑔 
𝑙

√𝑑2 + 𝑙2
 

за дифракцију првог реда. 
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 До ексцитовања He и Hg атома долази услед судара атома са усмерено крећућим 

електронима у гасу. Разлика у енергијама произведена при повратку из побуђеног стања Е1 

у основно стање Е0 је емитована као фотон са фреквенцијом ν. 

ℎ𝜈 = 𝐸1 − 𝐸0 

где је h Планкова константа, h=6.63x10−34Јs. 

Детаљни резултати прорачуна дозвољених прелаза унутар атома хелијума и живе дати су 

на слици 8. Неке од ових прелаза могуће је видети оком у оквиру експерименталних 

мерења помоћу апаратуре која је на располагању студентима у овој лабораторијској вежби. 

 

Слика 8. Енергетски дијаграми He и Hg (гротријан – дијаграми) 

 

ЗАДАТАК 

 
Снимити задате спектре, попунити табелу 4, a затим пронаћи прелазе из табеле на 

гротријанима и нацртати енергетске дијаграме само са прелазима који су идентификовани 

у експерименту. 
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Табела 4. Бојe непознатих таласних дужина прелаза и конфигурације одговарајућих 

енергетских нивоа за a) He и б) Hg. 

  


