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5. Земанов ефекат (нормални и аномални) 

5.1 Теоријски увод 
 

    Фарадеј је још 1862. године испитивао да ли се спектар обојених пламенова мења у 

присуству магнетног поља, али безуспешно. Тек је 1885, Фиевез из Белгије демонстрирао 

ефекат, али је он заборављен и поново откривен 11 година касније од стране холандског 

научника Земана који је радио на овој проблематици заједно са Лоренцом.  

Земанов ефекат је по дефиницији укидање дегенерације енергетских нивоа атома у 

присуству магнетног поља. Основна разлика између нормалног и аномалног Земановог 

ефекта је та да је у случају нормалног ефекта укупни спин атома нула и у вишем и у 

нижем стању прелаза, док је код аномалног различит од нуле у оба случаја.  

 

5.1.1 Нормални Земанов ефекат 
 

У овој анализи се користи семикласичан модел (векторски модел) у коме се 

кретање електрона посматра као класична кружна орбита, док је угаони моменат дат са 

квантномеханичким изразом: 

 
Класична представа кретања електрона око језгра дата је на слици 1. где је µ⃗  магнетни 

момент. 

 У присуству спољашњег магнетног поља, 

потенцијална енергија магнетног дипола са магнетним 

моментом µ⃗  има облик: 

                                       𝐸pot = −𝝁𝑩        

                                      𝐸pot =
𝑒

2𝑚𝑒
𝒍𝑩                     

Уколико се разматра случај у коме је вектор јачине 

магнетног поља усмерен дуж z-осе ( 𝑩 = {0,0, 𝐵𝑧} ), уз 

𝑙𝑧 = 𝑚ћ, добија се:  

                                             𝐸pot =
𝑒ћ

2𝑚𝑒
𝒎𝑩 

𝜇𝐵 =
𝑒ћ

2𝑚𝑒
= 9,274015 × 10−24J/T 

 

                                                                                      

Константа µВ се назива Боров магнетон.  

 

Додатна енергија која је последица постојања магнетног поља има облик: 

 

∆𝐸𝑚 = 𝜇𝐵𝑚𝐵 
 

2l+1 стања са истим мaгнетним квантним бројем m, која су дегенерисана без присуства 

магнетног поља, цепају се на 2l+1 еквидистантних Земанових компоненти са енергетском 

разликом: 

 
 

Слика 1. Класична 

представа кретања 

електрона око језгра                                                                                                                                                                                                          

(1) 

(1.2) 

(1.3) 

(1.4) 

(2) 

(3) 
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Слика 2. Земаново цепање нивоа са l=2 у хомогеном магнетном пољу 

 

За зрачење емитованог у правцу магнетног поља (нпр. у z-правцу), постоје две кружно 

поларизоване компоненте, 𝜎+ и 𝜎−. У зрачењу емитованом у правцу нормалном на поље 

уочљиве су три линеарно поларизоване компоненте. Једна компонента са вектором 

електричног поља Е паралелним вектору магнентог поља В, која није померена у односу 

на компоненту која постоји у одсуству поља, и две компоненте са Е⟘В , које су померене 

ка супротним странама од непомерене линије (слика 3). 

 

 
 

Слика 3. Нормални Земанов ефекат. 

Земаново цепање и поларизација спектралне 

линије са фреквенцијом 𝜈0 измереном при 

емисији. Ово цепање је ∆𝜈 = µ𝐵𝐵/ℎ. 

 

Слика 4. Шема нивоа и прелаза ∆𝑚 = 0,±1 

између Земанових нивоа при апсорпцији и 

емисији за Нормални Земанов ефекат.
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5.1.2 Аномални Земанов ефекат 
 

Када се узме у обзир спин електрона и магнетни спински моменат, тада укупни магентни 

моменат зависи од купловања два вектора. Земаново цепање нивоа постаје 

компликованије. 

 

 
 

Укупни магнетни момент није више паралелан укупнум угаоном моменту ј, јер је 

Лежандров фактор за спински магнетни момент 𝑔𝑠 ≈ 2. Бeз магнетног поља апсолутна 

вредност и правац вектора ј су константа у времену. Вектор s врши прецесију око осе 

унутрашњег магнетног поља које постоји као последица орбиталног кретања електрона и 

µј није више паралелно са ј. µј врши прецесију око просторно фиксираног вектора ј. 

Временски усредњено <µј> је пројекција µј на ј. 

 

 

Након сређивања израза добијамо: 

 

Ако посматрамо случај у коме је спољашње магнетно поље такво да је вектор јачине 

магнетног поља различит од нуле само у правцу z-осе, пројекција вектора ј на z-осу даје  

𝑗𝑧 = 𝑚𝑗ћ , −𝑗 ≤ 𝑚𝑗 ≤ 𝑗.  

z - компонента усредњеног магнетног момента има облик:  

 

Додатна енергија Земанове компоненте је  

 

Енергетска разлика између две узастопне Земанове компоненте је  

 

 

   (4) 

   (5) 

   (6) 

     (7) 

     (8) 

     (9) 

   (10) 

   (11) 
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Слика 5. Аномални Земанов ефекат за прелазе а) 𝑃2 1/2 ← 𝑆2 1/2 и б) 𝑃2 3/2 ← 𝑆2 1/2 (хиперфина 

структура је занемарена) 
 

 

5.2 Кадмијум, електронски прелази од значаја за вежбу 

 
У склопу експерименталне вежбе за студенте, анализира се зрачење кадмијумске лампе, уз 

помоћ Фабри-Перовог интерферометра. Узак део спектра се селектује филтером тако да се 

посматра само једна линија атомског прелаза. Без магнетног поља, поднивои имају исту 

енергију али са пољем дегенерација нивоа се поништава и линија се цепа.  

Кадмијум има електронску конфигурацију 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝63𝑑104𝑠24𝑝64𝑑105𝑠2, тј. 

спољашња љуска која учествује у оптичким прелазима се састоји из два (5𝑠2) електрона 

који представљају комплетну електронску љуску. Ово је слично спољашњој структури 

хелијума или живе. Шема енергетских нивоа Cd приказана је на слици 6.  
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Слика 6. Енергетски нивои кадмијума 

 

У комплетној љусци, у основном стању, спинови електрона су увек супротни тј. 

антипаралелни. Ако је укупан спин електрона нула, такође је нула и спински магнетни 

момент. Стање атома са нултим спином се назива синглет. У прелазу између два синглета 

спински магнетни момент не игра никакву улогу и то је случај нормалног Земановог 

ефекта. Обично се, при прелазима у оптичком региону, не мења спин електрона, осим у 

случају тешких атома са јј паровима, па су прелази обично између стања у истом систему 

мултиплетности. Међутим, слика 6. показује да ипак постоје неки јј парови у кадмијуму.  

Прелаз који се користи за снимање нормалног Земановог ефекта у Cd је 𝟕𝟏𝑫𝟐→ 𝟔𝟏𝑷𝟏 са 

643.847 nm, а за аномални Земанов ефекат 𝟔𝟑𝑺𝟏 → 𝟔𝟑𝑷𝟐 са 508.588 nm. У терму (облика 

63𝑆1) први број, 6, означава главни квантни број побуђеног електрона. У овом случају то 

је шеста S љуска јер је основно стање 5𝑆2 орбитала (6P стање је енергетски испод 6S 

стања). Горњи број, 3, означава мутиплетност, тј. његова бројна вредност се израчунава 

као 2S+1 где је S спински квантни број. Доњи број, 1, је укупни момент импулса ј. 

ј = 𝒍 + �⃗� , где је l квантни број укупног момента импулса. Орбитале "S", "P", "D", "F" 

означавају вредност момента импулса орбитале, l (S=>l=0, P=>l=1...). 
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 71𝐷2 → 71𝑃1 је прелаз на синглетима, па спински магнетни моменти немају утицаја. 

Међутим, у прелазу 63𝑆1 → 63𝑃2 учествују триплетна стања и спински магнетни момент 

не нестаје у свим подстањима. Селекционо правило за оптички прелаз јесте Δ𝑚𝑗=0, ±1. 

Зрачења која припадају Δ𝑚𝑗=0 се називају 𝜋 линије, а она са Δ𝑚𝑗=±1 су σ линије.  

Код укљученог магнетног поља без присуства анализатора, истовремено се могу видети 

три линије нормалног Земановог ефекта у трансверзалном посматрању. Код аномалног 

Земановог ефекта појављују се три групе oд по три линије. Убацивањем анализатора у 

„нормални Земанов ефекат“ виде се две σ линије ако је анализатор у вертикалном 

положају, док се само π линија види када је анализатор постављен хоризонтално 

(трансверзално посматрање ефекта у односу на правац вектора јачине магнетног поља). У 

истом случају, за аномални Земанов ефекат виде се две групе од три σ линије ако је 

анализатор у вертикалном положају, док се само једна група од три π линије види када је 

анализатор постављен хоризонтално. Окретањем електромагнета за 90° можемо 

посматрати светлост лампе која се простире паралелно са пољем кроз рупице у магнету. 

Примећује се да је ова светлост кружно поларизована (лонгитудинално посматрање 

ефекта у односу на правац вектора јачине магнетног поља). Слика 7. приказује све што је 

поменуто о поставци експеримента. 

Поларизатор се користи за конвертовање линеарно поларизоване светлости у елиптично 

поларизовану. У овом експерименту ту раван користимо у супротном смеру. Поставимо 

поларизатор испред анализатора и посматрамо Земанов ефекат лонгитудинално, у односу 

на вектор јачине магнентог поља. Ако је његова оптичка оса вертикална, примећује се да 

неки прстенови нестају уколико је анализатор постављен под углом од +45° у односу на 

вертикалу, док други прстенови нестају при постављању анализатора под угао од -45°. 

Ово значи да је светлост при лонгитудиналном посматрању Земановог ефекта 

поларизована циркуларно. 𝜋 линије се не виде у лонгитудиналном посматрању.  
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5.3 Експеримент 

Поставка и процедура 

 

Експериментална поставка експеримента дата је на слици 7. 

 
Слика 7. Поставка експеримента 

 

Магнет се поставља на ротациону платформу и монтира тако да растојање између полова 

буде довољно велико за Cd лампу (9-11mm). Cd лампа се поставља између полова магнета, 

тако да их не додирује, и прикључи се на напајање за спектралне лампе. Контролним 

завртњем на постољу магнета могуће је мењати (међусобно приближавати и удаљавати) 

растојање између полова магнета. Јачина магнетног поља у области између полова зависи 

од њихове међусобне удаљености. Калибрациони график помоћу кога је могуће подесити 

жељене јачине магнетног поља биће дат уз упутство. 

Оптичка клупа садржи следеће елементе (слика 8): 

Слика 8. Редослед оптичких компоненти 

1 – CCD камера (80cm) 

2 – L3 = +50 mm (73cm) 

3 - Анализатор (45cm) 

4 – L2 = + 300 mm (35cm) 

5 - Фабри Перров еталон (33cm) 

6 – L1 = +50 mm (25cm) 
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7 - Ирис дијафрагма (22cm) 

8 - Полови електромагнета са рупицама 

(22cm) 

9 - Спектрална лампа на ротационом 

столу  (0cm)  

(у заградама су дате приближне позиције 

елемената) 

 

 
Слика 9. Ирис дијафрагма 

 

5.3.1 Ирис дијафрагма  
 

Ирис дијафрагма (Слика 9) се користи у спектроскопији да ограничи количину светлости 

која се шаље даље ка сочиву. То је кружни уређај, променљивог пречника, центриран на 

оптичку осу система. Ова дијафрагма се не користи при почетним подешавањима и 

лонгитудиналним мерењима Земановог ефекта. При трансверзалном посматрању 

Земановог ефекта дијафрагму осветљава Cd лампа и тада се она понаша као извор 

светлости.  

Сочиво L1 и сочиво од f = 100 mm које се налази у еталону праве приближно паралелни 

светлосни зрак који је потребан за добијање тачне интерференционе слике. Еталон садржи 

додатни светлосни филтер који пропушта црвену линију кадмијума у случају посматрања 

нормалног Земановог ефекта, а плаву у случају разматрања аномалног Земановог ефекта. 

Сочиво L2 прави интерференциону слику прстенова који се могу посматрати кроз сочиво 

L3. Пречници прстенова се могу мерити преко CCD камере и додатног софтвера. (У 

класичној верзији експеримента без CCD камере, интерфернциона слика се добија на 

равни екрана, са мрежом постављеном на постоље која се може помицати за 1/100 део 

милиметра. Мерења се овде могу добијати померањем мерне површи у односу на почетни 

положај.) 

 

5.3.2 Фабри Перо интерферометар  
 

Фабри Перо интерферометар се састоји од стаклене плочице дебљине 𝑡, са обе стране 

прекривене полупропустљивим филмом (90% рефлексија, 10% трансмисија). Резолуција 

овог интерферометра је  400000, што значи да таласна дужина од 0.002 nm може бити 

детектована. Ако се принцип функционисања представи као на слици 11, види се да се 

упадни зрак дели на зраке AB, CD, EF, итд.  
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Слика 11. Рефлектовани и трансмитовани зраци (Фабри Перо интерферометар) 

 

Растојање између два суседна таласна фронта дато је са:  

 
µ је индекс преламања стакла (на 509 nm → µ=1.4519, на 644nm → µ=1.4560), a CK je 

нормала на СD.  

    

 
Добија се:  

     

Услов за конструктивну интерференцију:  

                                                                                                 

Где је n цео број, а λ таласна дужина. Последња једначина је основна једначина 

интерферометра. 

Нека су паралелни зраци B, D, F фокусирани сочивом као на слици 12.  

 
Слика 12. Фокусирање снопа који упада поd углом 𝜃 на прстенове полупречника 𝑟 = 𝑓𝜃 

 

За 𝜃 које испуњава услове једначине (2.5) добијамо сјајне прстенове на фокалној равни, 

полупречника 

𝑟 = 𝑓𝑡𝑔𝜃𝑛 ≈ 𝑓𝜃𝑛    
За мале вредности 𝜃𝑛 зраци су приближно паралелни оптичкој оси. Како је 

   (12) 

   (13) 

   (14) 

   (15) 

   (16) 

    (17) 
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са 

 
добијамо 

 

   
Ако 𝜽𝒏 одговара сјајној ивици, n је цео број. У општем случају интерфернциони услов за 

центар 𝒏𝟎 (θ =0) ипак није цео број.  

Ако је 𝒏𝟏 ред интерференције првог прстена, 𝒏𝟏 < 𝒏𝟎, јер je 𝑛1 = 𝑛0𝑐𝑜𝑠𝜃𝑛  

Остаје нам 

 
где је 𝑛1 најближи цео број 𝒏𝟎 (мањи од 𝑛0). У општем случају, за p-ти прстен важи 

 
па комбинацијом једначине (23) са једначинама (17) и (21) добијамо полупречнике 

прстенова:  

 

Примећујемо да разлика квадрата суседних прстенова остаје константна. 

 
ε се може одредити графичком методом, цртањем 𝒓𝒑

𝟐 као функцију p и екстраполацијом на 

𝑟𝑝
2 = 0. 

Уколико постоје две компоненте спектралне линије (цепање централне линије на две 

компоненте), таласних дужина 𝜆𝑎 и 𝜆𝑏  које су блиске једна другој, имаће дати степен у 

центрима 𝜀а и 𝜀𝑏 

 

 
где су 𝒌𝒂 и 𝒌𝒃 одговарајући таласни бројеви, а  𝒏𝟏,𝒂 и 𝒏𝟏,𝒃 интерфернциони редови првог 

прстена. Прстенови се не преклапају за цео ред, а тако  𝒏𝟏,𝒂 = 𝒏𝟏,𝒃 и разлика у таласним 

бројевима две компоненте је 

 

 (18) 

 (19) 

 (20) 

   (21) 

   (22) 

   (23) 

   (24) 

   (25) 

   (26) 

   (27) 

   (28) 



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

 

48 
 

Користећи једначине (24) и (25) добијамо   

 

Примена једначине (29) на а и b компоненте даје 

 
и 

 

Сменом ових израза у једначину (28) добијамо резултат 

∆𝑘 =
1

2𝜇𝑡
(

𝑟𝑝+1,𝑎
2

𝑟𝑝+1,𝑎
2 −𝑟𝑝,𝑎

2 −
𝑟𝑝+1,𝑏
2

𝑟𝑝+1,𝑏
2 −𝑟𝑝,𝑏

2 ) 

Једначина (25) даје нам разлику квадрата полупречника компоненте  

  
исто важи и за компоненту б: 

 
па претпоставимо да за свако p важи 

 
 Слично, све вредности 

 
морају бити једнаке без обзира на p и може се узети њихова средња вредност као и за 

различите Δ - вредности. Узимајући δ (разлика квадрата полупречника различитих линија 

истог реда интерференције) и Δ (разлика квадрата полупречника различитих редова) као 

средње вредности за различите таласне бројеве компоненaтa а и b добијамо  

 

Може се приметити да једначина (37) не зависи од димензија узетих при мерењу 

пречника. 

   (29) 

   (30) 

   (31) 

   (32) 

   (33) 

  (34) 

  (35) 

  (36) 

  (37) 
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Слика 13. Нормалан Земанов ефекат. Интерференциона слика у случају без присуства 

магнетног поља (лево) и уз присуство магнетног поља (десно). На левој слици се види 

један прстен по реду интерференције, а на десној три. 

 

Додатна енергија, чији је узрок постојање магнетног поља, има облик:  

 

∆𝑉 = 𝜇𝐵𝐵0 = ℎ𝑐∆𝑘 =
ℎ𝑐

2𝜇𝑡

𝛿

∆
.  

  

 

Додатна експериментална подешавања се врше на следећи начин: 

 

 Ротациона платформа са електромагнетом и осталом опремом се подеси тако да 

опрема стоји на 28 cm изнад површине стола. Оптичка клупа са елементима (без 

дијафрагме и CCD камере) се затим постави тако да се једна од спољашњих рупица 

магнета поравна са некадашњом позицијом дијафрагме. L1 се затим подешава тако да се 

спољашња рупица магнета поклапа са фокалном равни сочива. Сви остали оптички 

елементи са слике 2 се затим подешавају у односу на њихову висину и позицију. 

Интерференциона слика прстенова се посматра кроз L3 оком. Слика мора бити 

центрирана и оштра што се постиже финим центрирањем еталона и сочива L2 

(хоризонално и вертикално). 

На крају, CCD камера са 8 mm сочивом се прикључи на оптичку клупу и фино подеси 

позиција као и нагиб и фокус све док се на екрану рачунара не добије оштра слика. 

Најбољи резултати се добијају уколико се мерење врши у замраченој просторији. 

Сада се електромагнет заротира за 90°, убаци се дијафрагма и анализатор се окреће док не 

нестану 𝜋-линије и појаве две σ линије веома оштре.  

 

5.4 Снимање нормалног Земановог ефекта 
 

Задатак је снимити цепање линија у случају појаве нормалног Земановог ефекта код 

кадмијума и приступити обради података, уз примену горе описане процедуре. 

Прелаз који се користи за снимање нормалног Земановог ефекта у Cd је 𝟕𝟏𝑫𝟐→ 𝟔𝟏𝑷𝟏 са 

643.847 nm. 

    (38) 



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

 

50 
 

ЗАДАТАК 

 

Цртањем графика зависности вредности  
𝛿

∆
 од јачине магнетног поља 𝐵0 (за случајеве 

различитих вредности 𝐵0, тј. различитих удаљености полова манета), може се, на основу 

једначине (38) графичким путем одредити дебљина стаклене плочице у Фабри-Перо 

интерферометру (или, уколико наставник дебљину плочице зада као познату величину, 

може се одредити бројна вредност Боровог магнетона). 

 

5.5 Додатак: Снимање аномалног Земановог ефекат 
 

Уколико је спински квантни број 𝑆 ≠ 0, yкупни магнетни момент зависи од купловања два 

вектора:  𝜇𝑙⃗⃗  ⃗  и  𝜇𝑠⃗⃗⃗⃗   и долази до појаве аномалног Земановог ефекта. 

Услед слабе разлучивости различитих линија при аномалном Земановом ефекту, мерења се у 

експерименталној вежби врше само у случају нормалног Земановог ефекта, док се аномални 

ефекат посматра као показна појава.  

 
Слика 14. Аномални Земанов ефекат 

Снимак Аномалног Земановог ефекта у експериманталним условима у студентској 

лабораторијској вежби приказан је са слици 14. 

 

 
Слика 14. Аномални Земанов ефекат. Приказ прелаза у кадмијуму, линија 𝜆=508,588 nm 
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Прелаз који посматрамо у овом случају је: 

 
Из опште формуле за g: 

 
Добијамо вредности фактора g за иницијално и финално стање прелаза, узимајући у обзир 

вредности квантних бројева J, S и L: 

        
 

Применивши селекциона правила, добијамо број могућих прелаза: 

 

 


