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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 
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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. 
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2. Радерфордов експеримент 

2.1 Теоријски увод 
 

Прва идеја о распореду наелектрисања у атому јавља се у Томсоновим радовима 1898. 

године. Томсон је замишљао атом као просторно позитивно наелектрисану лопту у којој су 

електрони, као негативно наелектрисане четице, распоређени на тако да је атом као целина 

неутрална честица. Зрачење које усијани гас или чврсто тело емитују у овом моделу могло 

би се објаснити осциловањем електрона око њихових равнотежних положаја. Овакво 

осциловање би довело до стварања зрачења континуалног спектра, али експерименти су 

давали другачији резултат – дискретан спектар.  

Почетком 20. века Радерфорд је својим експериментима покушао да добије бољу 

представу о структури атома. Под руководством Ернеста Радерфорда, Ханс Гајгер и 

Ернест Марсден су 1909. године вршили експерименте у Лабораторији за физику, у оквиру 

Универзитета у Манчестеру. Резултати експеримента су демантовали исправност 

Томсонове представе о структури атома и први пут у историји физике демонстрирано је 

постојање језгра атома. 

 

      
 

Слика 1. Радерфордов експеримент и сликовито приказани резултати 

Расејање α-честица  

на једном атому 
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  Ернест Радерфорд 

 

            Ернест Радерфорд је рођен 30. августа 1871. године 

у граду Нелсону на Новом Зеланду. Био је познати 

британски физичар и добитник Нобелове награде за 

хемију 1908. године. Радерфорд је радио као професор на 

Универзитету у Монтреалу, a био је и је професор физике 

на Универзитету у Манчестеру од 1907. до 1919. године 

био је директор Кевендиш лабараторије у Кембриџу. 

1903. године изабран је за члана Краљевског друштва, а у 

периоду од 1925. до 1930. године био је председник тог 

друштва. Ернест Радерфорд је умро 19. октобра 1937. 

године у Кембриџу. 

 

Радерфорд се у почетку се бавио проучавањем радиоактивних распада. Први је уочио да се 

зрачење радијума састоји од три врсте , које је назвао α, β, γ - зрачење. Заједно са Содијем 

увео је појам „време полураспада“ и формулисао законе радиоактивног распада. 

Проучавањем расејања α - честица на атомима Радерфорд је дошао до закључка да атом 

није компактан делић материје већ се састоји од позитивног језгра и електрона који круже 

око њега. Када се метална фолија бомбардује позитивно наелектрисаним α–честицама, 

један део честица у судару са позитивним наелектрисањем атома скреће са првобитне 

путање, дакле расејава се, док други део ипак пролази кроз фолију. Међутим, понека 

честица скрене за неочекивано велики угао (као да се одбије од фолије). Радерфорд је ово 

опажање његових ђака Гајгера и Марсдена сам прокоментарисао речима: "Био је то 

најневјероватнији догађај у мом животу. То је невероватно исто као када бисте на лист 

папира испалили топовско зрно пречника 15'' (38 cm), а оно се од њега одбије и погоди 

вас." Анализирајући овај проблем Радерфорд је закључио да су целокупна маса и 

позитивно наелектрисање атома сконцентрисани у врло малом простору, дакле да постоји 

језгро атома. Тако је настао планетаран модел атома. Радерфордов модел није могао да 

објасни стабилност атома, само линијски карактер спектара, јер, према класичној физици, 

убрзано кретање електрона око језгра значи сталну емисију енергије у облику 

електромагнетних таласа (континуални спектар) и стално смањење радијуса путање.  

Ако упоредимо експерименталну поставку вежбе „Расејање алфа честица“ у Лабораторији 

за Физику атома (слика 2) са оригиналном апаратуром у Радерфордовом експерименту, 

закључујемо да постоји разлика у самој конструкцији апаратуре. Док се у оригиналном 

Радерфордовом експерименту детектор „шета“ по кругу око златне плочице, у 

лабораторијској вежби детектор је фиксиран, а промена угла снимања се остварује 

променом међусобног положаја извор – детектор – плочица.   

На слици 2. приказани су саставни елементи експеримента сличног Радерфордовом, у 

циљу добијања резултата који се слажу са Радерфордовим из 1908. године. 
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2.2 Eкспериментална поставка 
 

 

Слика 2. Апаратура за Радерфордов експеримент 

Основни елементи са слике 2: 

1. вакуум цев 

2. детектор 

3. плочица са металним слојем 

4. клизач за подешавање положаја извора 

зрачења 

5. предпојачавач 

6. мултиканални анализатор 

7. вакуум пумпа 

8. екран за показивање притиска у цев

2.2.1 Детектор α-честица 
             

             Детектор алфа честица се постави са унутрашње стране поклопца за вакуумски суд. 

Детектор је баријерно-слојни бројач са светлосно-непропусном силиконском површином.  

Овакав бројач се користи за енергетску спектроскопију алфа честица. За алфа честице 

средње енергије, до око 12 МеV, електрични импулси предати баријерно-слојном бројачу, 

пропорционални су енергији упадног зрачења.  
 

 
Слика 3. Детектор за α – честице 

1

. 2
3

4 

5

6 7

8
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Компоненте на слици 3. су 1. Детектор; 2. Заштитни поклопац за детекторску главу, 

који треба да се држи на детектору увек када се он не користи за детекцију честица; 3. 

Заштитна кутија за чување детектора. 

        Пре него што се сигнали пренесу у одговарајуће електрично коло за даље 

процесуирање, они морају бити пропорционално конвертовани у (појачан) напонски  

сигнал. (индукована наелектрисања) 

        Алфа честице губе своју укупну енергију у ваздуху на атмосферском притиску 

након трајекторије од неколико центиметара, из чега следи закључак да се мерења  

морају вршити у вакууму.  

        Детектор се састоји од силиконског диска, p-типа проводника, који је са обе 

стране премазан са металним слојевима  нанетим  напаравањем у вакууму. Диск се 

понаша као електрода. Један слој је пресвучен алуминијумом, док је други слој 

пресвучен златом. Силиконски диск је фиксиран у металном кућишту. Алуминијумска 

електрода практично не успорава алфа честице захваљујући веома малој дебљини 

(40 𝑚𝑔/𝑐𝑚2) и она има улогу улазног прозора за све честице. Алуминијумска 

пресвлака не дозвољава улазак светлости у баријерну зону, избегавајући грешке 

бројања услед присуства кваната светлости. 

Између површине кристала и алуминијумског слоја се формира p-n спој. Детекторска 

површина делује као баријерни слој након што се прикључи континуални напон са 

коректном поларношћу. Баријерни слој алфа детектора ради као јонизациони канал. 

Алфа честице које пролазе баријеру генеришу слободна наелектрисања на свом путу 

(парови електрон – шупљина). Количина наелектрисања генерисаног на овај начин је 

директно пропорционална енергији упадних алфа честица, ако су честице комплетно 

закочене унутар баријерног слоја. Дебљина баријерног слоја расте са радним напоном. 

Максимална дебљина баријерног слоја је око 100 µm, тако да алфа честице са 

енергијом до 12 МеV генеришу енергетске импулсе наелектрисања пропорционалне 

енергији.  

 

РУКОВАЊЕ 

α-детектор је јако осетљив уређај и мора се заштити од свих спољашњих утицаја који 

га могу оштетити, посебно од механичког стреса, влажности, уљане паре, високог 

степена UV зрачења, високе температуре и температурних флуктуација, интензивног α 

и 𝛽 зрачења. 

 

Никада не испуштајте детектор! Велика оштећења могу да проузрокују 

непоправљива штету.  

 

Ради заштите детектора флексибилно црево између пумпе и стаклене коморе мора бити 

затворене са клампом пре искључивања пумпе. Уколико црево није затворено 

клампом, разлика у притисцима „доводи“ уљану пару у стаклену комору. Депозиција 

уљане паре на површини детектора смањује резолуцију.  

Контактна површина се не сме додиривати и мора бити заштићена са пластичним 

поклопцем када год се детектор не користи. Поклопљен детектор се може држати у 

својој заштитној кутији или у стакленој комори. 

 

Детектор не сме бити изложен зрачењу у току дужег временског периода, јер се на тај 

начин погоршавају његове карактеристике.  
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Чишћење 

 

Супротно уобичајеним силиконским детекторима са златном површином, површина 

алуминијумом пресвучене предње електроде и светлосно индиферентног детектора 

може бити пажљиво очишћена: 

- Ставити метанол у чисту посуду 

- Навлажити замотуљак вате метанолом и пажљиво обрисати површину 

детектора 

- Уколико вата оставља трагове прашине, поновити са чистом ватом 

- Када се површина очисти, ставити мало метанла на површину детектора да 

испари. 

 

Техничка спецификација детектора 

Површина мерења:  50𝑚𝑚2 

Енергетска резолуција за α честице на 5.486 МeV:  ≤ 19𝑘𝑒𝑉 (за 100V напона) 

Временска константа:  0.5µm 

Максимална дебљина граничног слоја:  100µm 

Максимална вредност напона: 100V 

Поларност напона: негативна 

 

2.2.2. Предпојачавач 
 

Конекција детектора са периферним колом 

α-детектор се може користити само заједно са предпојачавачем осетљивим на 

наелектрисање.  

 

 
Слика 4. претпојачавач 

 

Кратки BNC кабл (𝑙 ≤ 300 𝑚𝑚) се користи за повезивање α детектора са улазом у 

претпојачавач. Велики тренутни скокови напона могу уништити детектор, па кoнекција 

преко кабла увек мора бити изведена пре него што се примени операциони 

континуални напон. Коло са кашњењем је интегрисано у претпојачавач и обезбеђује 

постепен пораст напона на почетку. У пракси напон од -2V je довољан за скоро све 

експерименте који укључују α честице. Већи напони су препоручљиви једино уколико 

је неопходна екстремно велика резолуција детектора, на пример при анализи фине 

структуре α-линија Аm-241. 

(Пажња! Прекидач преусмерења мора увек бити у „-“ позицији.) 
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Претпојачавач умножава пулсеве наелектрисања емитоване од стране α детектора и 

претвара их у напонске сигнале. Вредности пикова ових импулса су стриктно 

пропорционални наелектрисању  импулса пренешених α детектором.  

За α-спектроскопију, импулсни амплитудни анализатор  је повезан после 

претпојачавача и може да обезбеди напоне ±12 𝑉 потребне за рад α-претпојачавача. α-

претпојачавач конвертује овај напон у 12 V  континуалног напона неопходног за 

функционисање α-детектора.  

Предпојачавач мора да буде у електромагнетно – контролисаној средини. 

Електростатичка пражњења, мобилни телефони и други електромагнетни феномени 

утичу на то да инструмент више не ради по својим техничким спецификацијама.  

 

Техничка спецификација предпојачавача: 

Повећање:  
𝑈𝑎

𝑄𝑒
≈ 1012  

𝑉

𝐴∙𝑠
   

(𝑈𝑎: вредност пика излазног импулса; 𝑄𝑒: укупно наелектрисање улазног импулса) 

Радни напон: ±12 𝑉 

Унутрашње детектовани напон: 12 V 

Други BNC кабл се повезује за „Output“  прикључак α-претпојачала са „Input“ 

прикључком из MCA (Multy channel analizator). Петожилни кабл повезује „+/- 12V“ 

прикључак из MCA са одговарајућом утичницом α-претпојачала. 

Горња два прекидача претпојачала морају бити подешени на „α“ и „Inv.“. прекидач 

„Bias“ мора бити подешен на „Int.“, а прекидач за поларитет мора бити подешен на „-“. 

Погрешна поларизација детекторске диоде се мора избегавати. 

 

2.2.3 Мултиканални анализатор 

 

Даље, претпојачавач је повезан на мултиканални анализатор којим се анализирају 

напонски импулси који су пропорционални енергији упадних честица на детектору.  

 
Слика 5. Мултиканални анализатор 

 

Мултиканални анализатор служи за одређивање висине импулса и интензитета и у вези 

је са алфа детектором, гама детектором или са детектором X-зрака. Аналогни импулси 

из детектора се обликују помоћу анализатора, дигитализују се и сумирају по каналу 

према висини импулса. Ово резултира фреквентном дистрибуцијом детектованих 

импулса зависних од енергије зрачења. Постоји неколико режима рада детектора: 

појединачан (временско праћење и приказивање детекције сваког догађаја) и 

интегрални (увид у крајњи резултат детекције, без приказивања појединачних 

догађаја). Постоји могућност бирања ширине напонског, тј. енергетског канала, као и 

то да ли експериментатор жели да добија информације из свих активних канала 



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

 

17 
 

одједном, или жели ускопојасно скенирање по сваком каналу посебно, а да при том он 

сам подешава ширину канала. 

 

Пажња! Притисак у вакуумској цеви из опсега 10−2 𝑚𝑏𝑎𝑟 до 1 𝑚𝑏𝑎𝑟 мора се строго 

избегавати при примени напона у опсегу -15V до -100V, у супротном штетна 

микроплазма може да се створи на површини детектора! 

2.2.4 Вакуум пумпа 

 

Помоћу ВАКУУМ ПУМПЕ притисак у суду се у сваком задатку вежбе подешава на 

p=20 mbar. При смањивању притиска у суду потребно је водити рачуна о томе да се 

увек прво црево затвори стегом и тек тада искључи пумпа. Ако притисак у току вежбе 

порасте, потребно га је довести поново на жељену вредност. То се ради на следећи 

начин: између два узастопна корака у вежби, прво укључити пумпу, па тек тада 

попустити стегу и смањити притисак до жељене вредности, затим затворити 

стегу и тек након тога искључити пупму. Описан поступак се ради да би се спречио 

улазак тешких молекула уља и различитих врста „прљавштина“ у суд, а симим тим и 

контакт тих честица са детектором и спречило његово оштећење. 

 

 

2.3 Расејање уназад (backscattering) 
 

За влакно дебљине 5 mm, са унутрашње стране поклопца, поред детектора се повеже 

извор 241 Am од 370 kBq. Узорак за расејање, златна фолија на ануларној дијафрагми, 

постави се унутар суда. Страна на којој је фолија од злата окренута је од извора. Не 

додиривати фолију прстима (видети слику 6). 

  

Слика 6. Сликовит приказ експерименталне поставке при снимању расејања уназад, са 

геометријском везом елемената 

 

 2.3.1 Експериментални рад 

 

Евакуисати посуду до притиска од око 20 hPa. Затворити клеме за црева пре гашења 

пумпе. Проверавати да ли је притисак константан – не сме бити већег цурења. 
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Уколико се користи Аlphа- и Photodetector 09099.00 непходно је заштити детектор од 

видљивог светла стављањем парчета картона преко суда или замрачивањем просторије. 

Помоћу магнета поставити фолију за расејање на вредност на скали од 4.5 cm, тј. 16 

mm од извора. 

Покренути „measure“ програм, селектовати „gauge“ > “Multi Channel Analyser“. 

Селектовати „Spectra recording“, притиснути дугме „Continue“ (погледати слику 7). 

 

  
Слика 7. Стартни прозор  МCA 

 

Поставити „Gain“ на „Level 2“, „Offset [%]“ на 6, селектовати „Channel number“ као x-

dаtа, притиснути дугме „Reset“  и забележити време од почетка експеримента, видети 

слику 5. Сачекајте да се региструје довољан број импулса (око 100) и опет забележити 

време. Израчунајте број импулса у минуту и забележите ову вредност. 

 

 
Слика 8. Прозор за снимање експеримента  
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Поновити ово мерење за вредности позиције фолије од 4.0 cm до 6.0 cm, по кораку који 

вам зада наставник. Заменити златну фолију алуминијумском и извршити мерење на 

4.0 cm. 

α-честице носе два позитивна елементарна наелектрисања и четири атомске јединице 

масе. 

Интеракција енергетских α-честица са материјом може да пружи информације о 

структури атома. Следеће чињенице су карактеристичне за интеракцију: 

• На високим енергијама α-честице губе своју енергију приликом проласка кроз 

материју пропорционално дужини пута и густини средине кроз коју путују, без 

значајног скретања. Већина α-честица пролази кроз танку металну фолију, а да 

не буде апсорбована. 

• Неке од α-честица се расејавају при великим угловима.  

Губитак енергије, пропорционалан дужини пута, са малим скретањем, може се описати 

многим интеракцијама са  светлосним честицама у којима долази до размене само 

малих порција енергије и момената имулса α-честица. Светлоснe честицe могу бити 

униформно диспергована кроз средину и њихова густина је пропоционална густини 

масе средине. При скретању за велики угао мора да постоји значајан трасфер момента 

приликом интеракције. Колизиони партнер (друга честица) мора бити тежи од α-

честице и мора бити мали пошто само неколико α-честица скреће док већина може да 

прође кроз металну фолију без скретања. 

Радерфорд је описао процес својим моделом -  Радерфордовом теоријом расејања: 

• Атоми се састоје из лаких негативно наелектрисаних електрона који испуњују 

целокупан простор који обухвата атом али су носиоци само јако малог дела масе 

атома и врло малог, тешког и позитивно наелектрисаног нуклеуса који садржи 

готово целокупну масу атома са наелектрисањем једнаким укупном 

наелектрисању електрона. 

• Електрони штите електрично поље нуклеуса тако да посматрано са стране атом 

изгледа као ненаелктрисана честица док у близини нуклеуса постоји електрично 

Кулоново поље чија јачина опада обрнуто пропорционлано квадрату растојања 

од нуклеуса. 

 

Промена броја честица ΔN(θ) расејаних кроз угао θ у просторном углу dΩ је вођено 

претпоставком Радерфодове једначине за α-честице: 

 

∆𝑁(𝜃) = 𝑁𝑛𝑑𝐹((2𝑍𝑒^2)/(4𝜋𝜀 04𝐸𝛼 ))2
𝑑𝛺

𝑠𝑖𝑛4 𝜃
2

 

Где су: 

n - концентраација атома у фолији 

𝑑𝐹 - дебљина фолије 

Z - наелектрисање језгра расејавјућих атома 

Еα - енергија α-честица 

е - елементрано наелектрисање = 1.6021• 10-19 As 

𝜀0 - електрична константна = 8.8524 • 10-12 As/Vm 

 

Како просторни угао dΩ детектора опада са 𝑟2 = (𝑠 + 𝑑)2, може се претпоставити да 

углавном честице са најкраћом путањом од извора до детектора D доприносе брзини 

бројања. За најкраћи пут угао судара је једнак углу рефлексије, па је: 
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𝑡𝑔𝛼 = 𝑠𝑥 𝑠𝑧 =⁄ 𝑑𝑥 𝑑𝑧 =⁄ 𝑥𝑆𝐷 𝑟⁄  

и                                                 𝑟 = 𝑠 + 𝑑 = √𝑠𝑧
2 + 𝑠𝑥

2 + √𝑑𝑧
2 + 𝑑𝑥

2
 

где је:                                               

𝑥𝑆𝐷 = 𝑑𝑥 + 𝑠𝑥 = 2.3 𝑐𝑚 
 

Како спектри мерене енергије показују, енергија расејаних честица у тренутку расејања 

под великим углом остаје недефинисана јер α-честице губе енергију при проласку кроз 

фолију. Уколико се честица нађе у детектору на ниској енергији то значи да је изгубила 

већину своје енергије приликом проласка кроз материју. Такође, вероватноћа расејања 

је веома енергетски зависна. Експеримент интегрише преко низа енергија и низа 

углова. Апсолутна вероватноћа се не може одредити у овој поставци али се угаона 

зависност може испитивати уколико и даље важи претпоставка да је расејање након 

проласка кроз материју зависно од угла и ако се смањење учесталости са реципрочном 

вредношћу квадрата растојања узме у обзир. Аргумент који подржава ово је сличност 

спектара за различите фолије а самим тим и различите углове судара: уколико је судар 

више латералан, средња дубина расејања у фолији је мања али је дужина пута честица 

кроз фолију иста. Другим речима: са извором α-честица дате енергије заступљеност α-

честица са нижом енергијом је одређена дужином пута кроз материју а не углом 

судара. 

 

При мерењу, за дефинисање и одређивање позиција извора, детектора и расејавајуће 

фолије, користи се скала на вакуум цеви. Са  скале се очитавају позиције елемената 

дуж z-осе. При анализи расејања унапред, извор S је подешен на вредност од 2.5cm 

тако да 𝑠𝑧 = 𝑧 − 2.5 𝑐𝑚, a  детектор D је био на 2.1 cm тако да je 𝑑𝑧 = 𝑧, са скалом са 

које се очитава позиција фолије z. Одавде следи: 

  

𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝑥𝑠𝑑

𝑑𝑧 + 𝑠𝑧
) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

2.3 𝑐𝑚

2𝑧 − 2.5 𝑐𝑚
) 

 

𝑟2 = ((𝑑𝑧 + 𝑠𝑧 ))/ cos 𝛼 )2 = (
2𝑧 − 2.5 𝑐𝑚

cos 𝛼
)2 

 
𝜃

2
= 90° − 𝛼 

 

Број судара n(z) је мерен током t минута што резултује брзином бројања Δn(z) у 

минути. 

 

 

ЗАДАТАК 

 

Извршити мерења по упутству наставника, за различите углове расејања. 

 

Пример изгледа табеле коју треба попунити бројним вредностима у току рада дат је на 

слици 9. 
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  z 

[cm] 

α [°] θ [°] 𝑟2 [𝑐𝑚2] n(z) t [min]  ∆𝑛(𝑧) 

[𝑚𝑖𝑛−1] 

𝑠𝑖𝑛4 𝜃 2⁄  ∆𝑛(𝑧) × 𝑟2𝑠𝑖𝑛4 𝜃 2⁄  

         

         

         

Слика 9. Табела за организовано попуњавање података 

Aнализирати добијене резултате и проверити поклапање са Радерфордовом формулом. 

Уколико су резултати мерења добри, може се закључити да постоји механизам којим 

се скрећу високо енергетске α-честице за велике углове што не може бити објашњено 

уколико се не претпостави присуство тешке честице у атому 

2.4 Расејање унапред (Forward scattering) 
 

 
Слика 10. Приказ експерименталне поставке при снимању расејања унапред 

 

Брзина алфа честица у фолији опада са 𝑟1
−2 према једначини 𝑛 =

𝑄

4𝜋𝑟1
2 𝐴𝐹, где је 𝐴𝐹 

површина фолије која је озрачена, док Q представља активност радиоактивног извора 

(брзину распада), уколико се ради под претпоставком да је извор тачка. Просторни 

угао који је активан при бројању честица, од стране детектора, дефинише се као: 

𝑑𝛺 =
𝐴𝐷

𝑟2
2  ,  где је 𝐴𝐷 осетљива површина детектора, док је 𝑟2 растојање између фолије за 

расејање и детектора. 

𝑆 = 𝑁(
2𝑍𝑒2

4𝜋𝜀04𝐸𝛼
)2 

 

При експерименталној поставци као на слици 7, једначина расејања постаје:  

∆𝑛(𝜃) =
𝑄𝐴𝐹𝑑𝐹

4𝜋𝑟1
2

𝐴𝐷

𝑟2
2

𝑆

𝑠𝑖𝑛4(
𝜃
2) 

 

Расејавајућа фолија је прстенаста структура која је постављена на средини пута између 

извора и детектора. Кроз фолију пролазе само честице чији је угао расејања θ, док су 

остале честице које долазе из радиоактивног извора заустављене металним држачем 

фолије. Угао θ је одређен растојањем l између извора и детектора: 
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𝜃 = 2 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
2𝑎

𝑙
 

Из претходног се закључује да се неки чланови у једначини расејања морају изменити. 

- А𝐷 са 𝐴𝐷
′ = А𝐷𝑐𝑜𝑠𝜃 јер се детектор види под углом и његова пројекција у 

правцу захвата је редукована; 

- 𝑑𝐹 са 𝑑𝐹
′ = 𝑑𝐹/ cos

𝜃

2
 jeр је дужина пута честице кроз фолију повећана услед тога 

што честица улази у фолију под углом; 

- 𝐴𝐹 са 𝐴𝐹
′ = 𝐴𝐹cos (

𝜃

2
) јер честице „виде“ фолију под углом и укупна ефективна 

површина фолије је редукована; 

- 𝑟1 = 𝑟2 треба заменити са r/2 где је r трајекторија честице од извора ка 

детектору. 

 

Узимајући у обзир: 

sin
𝜃

2
=

2а

𝑟
 

следи: 

1

𝑠𝑖𝑛2 𝜃
2

=
𝑟4

16𝑎4
 

Једначина расејања постаје: 

 

∆𝑛(𝜃) =
𝑄𝐴𝐹𝑑𝐹

4𝜋(
𝑟
2)

2

𝐴𝐷 cos
𝜃
2

(
𝑟
2)

2

𝑆𝑟4

16𝑎4
=

𝑄𝐴𝐹𝑑𝐹𝑆

4𝜋𝑎4
𝐴𝐷 cos

𝜃

2
 

 

У пракси растојање l не би требало да буде мање од 5 cm зато што отвор детектора 

09099.00 може у супротном да засени осетљиво подручје. Осетљивост детектора за α-

честице које стижу до осетљивог подручја је готово јединично а константа 

замрачености готово нула. Офсет се поставља тако да парцијално сузбија вишетруко 

расејане α-честице које долазе до детектора са ниском енергијом на пример као када 

долазе из дубљег слоја или када су већ подлегле расејању у детектору. (Због велике 

енергетске осетљивости веома је дискутабилно да ли они треба да се узму у обзир.) 

 

Угао расејања се повећава са смањењем растојања између извора и детектора. 

Експериментална поставка приказана је на слици 10. Златна фолија је окренута ка 

извору. Циљ овог дела вежбе је анализа броја и енергија α честица које се расеју 

унапред након проласка кроз златну фолију, тј. кроз површину прстена тачно 

дефинисаног конструкцијом металног држача за фолију.  

 

2.4.1 Експериментални рад 
 

Помоћу вакуум пумпе притисак у суду подесити на p=20 mbar. При смањивању 

притиска у суду потребно је водити рачуна о томе да се увек прво црево затвори стегом 

и тек тада искључи пумпа. Ако притисак у току вежбе порасте, потребно га је довести 

на жељену вредност. То се ради на следећи начин: између два узастопна корака у 

вежби, прво укључити пумпу, па тек тада попустити стегу и смањити притисак до 

жељене вредности, затим затворити стегу и тек након тога искључити пупму. Описан 

поступак се ради да би се спречио улазак тешких молекула уља и различитих врста 
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„прљавштина“ у суд, а симим тим и контакт тих честица са детектором и спречило 

његово оштећење. 

Пре почетка мерења детектор, тј. читав суд, се мора заштити од спољашње светлости. 

Потребно је и подешавање одговарајућих компоненти програма за снимање и обраду 

података. Процедура је следећа: Покренути „measure“ програм, селектовати „Gauge“ > 

„Мulti Channel Analyser“. Селектовати „Integration measurement“ и притиснути дугме 

„Continue“. Подесити „Gain“ на „Level 2“, „Offset [%]“ на 6 и „Recording time [s]“ на 

1800. Унети одговарајуће ознаке у поље „x-data“. Растојање између извора и детектора 

се подешава клизним штапом, а учвршћавање се врши помоћу шрафа. Позиција златне 

фолије се подешава помоћу магнета, а потребно ју је поставити на половину растојања 

између извора и детектора. Након поставке жељених растојања, ради покретања 

мерења притиснути дугме „measure“. Након истека одређеног времена појављује се 

прозор у који се унесе вредност за „l“, а затим се означи „Accept value“. 
 

 
Слика 11. Прозор који се појављује на крају мерења на једној конкретној позицији 

 

ЗАДАТАК 

 

Променити растојање „l“, све време држећи дијафрагму на половини пута између 

извора и детектора, а затим притиснути „Perform measurment“. Извести мерења за 

између l=5 и l=19 cm, за вредности задате од стране наставника, a затим притиснути 

дугме „Accept data“. Снимљени подаци се појављују у прозору у примарном програму 

„measure“. Означити параметре мерења користећи „Display options“ и сачувати 

податке. 

Заменити златну фолију са алуминијумском, евакуисати посуду и бележити вредности 

за l=10 cm током 2400 s.  

 

а.     б.  

Слика 12. Табеларни приказ снимљених и обрађених података 

Током мерења попуњавати табеле на слици 12. Aнализирати добијене резултате. 

Додатак: 

Постоје три главне систематске грешке које се прозвољно јављају при мерењима, у 

складу са Радерфордовом формулом: 
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• Претпоставка да је енергија α-честице Еα = 3 МеV је oквирна. Распад А𝑚241  

даје α-честице енергије око Еα = 5.5 МеV. Средња енергија α-честица покривеног 

извора је око 4 МеV, али је већ широко дистрибуирана. Након проласка кроз златну 

фолију дебљине 1.5 μм средња енергија је нешто испод 3 МеV са још ширим 

енергетским профилом. Тачније израчунавање би требало да обједини дистрибуцију 

енергије у сваком слоју фолије са вероватноћом  расејања, пошто је предвиђена брзина 

расејања орбрнуто сразмерна квадрату енергије α-честица а самим тим енергетски 

веома осетљива. 

• Промена угла мења дебљину фолије, што је узето у обзир, али такође се мења и 

енергија честица услед јачег успоравања након дужег пута кроз материју, што је 

занемарено. За углове веће од 75˚ или l мање од 6 cm требало би смањити офсет који 

смањује ниско-енергетске догађаје на пример на 1% 

• За мале углове или велико l јављају се и α-честице које су расејане од стране 

електрона што се огледа у великом порасту у броја догађаја што уопште није 

предвиђено Радерфордовом једначином. 
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3. Франк-Херцов експеримент 

3.1 Теоријски увод
  

 
Густав Херц и Џејмс Франк 

 

 

         Густав Херц, немачки физичар, 

био је синовац Хајнриха Херца, који је 

експериментално доказао постојање 

електромагнетних таласа. Бавио се 

испитивањем процеса јонизовања 

различитих гасова. Франк Херц је са 

Џејмсом Франком 1925. године добио 

Нобелову награду за класични 

експеримент испитивања судара 

електрона са атомима који је потврдио 

теорију кваната (назван Франк - Херцов 

експеримент). 

 

Експеримент који су извели Франк и Херц подржао је Боров модел атома и био 

је „водич“ ка квантној механици. Нилс Бор је изнео свој планетрани модел атома 1913. 

године: Изолован атом се састоји из позитивно наелектрисаног језгра око кога су 

распоређени атоми у сукцесивним орбитама. Он је такође постулирао да се јављају 

само оне орбите за које је угаони момент електрона целобројни умножак величине 
ℎ

2𝜋
, 

тј. 𝑛
ℎ

2𝜋
, где је n цео број а h је Планкова константа. Борова слика електрона 

подразумева постојање дискретних стања са прелазима између ових стања приликом 

чега долази до емитовања радијације чија се фреквенца може одредити помоћу 

енергетске разлике између стања. На основу Боровог модела електрони могу прелазити 

са дозвољеног вишег на нижи енергетски ниво, а такође могу бити ексцитовани у виша 

енергетска стања апсорбовањем количине енергије која представља разлику између 

нижег и вишег стања. Џејмс Франк и Густав Херц показали су да је ово заиста случај у 

серији експеримената током 1913. Исте године које је Бор објавио свој модел. Франк и 

Херц су користили сноп убрзаних електрона да би мерили енергију потребну да се 

пребаци електрон из основног стања атома живе у гасовитом стању у прво побуђено 

стање.  

У oквиру експерименталне студентске вежбе у нашој лабораторији, користи се 

цев испуњена неоном. 
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3.2 Експериментална поставка 
 

 

Слика 1. Експериментална поставка вежбе 

3.3 Упутство за поставку апаратуре 
 

Поставити експеримент као што је приказано на слици 1. (За додатне детаље 

погледати упутства за употребу у одељку 09105.99.) Повезати Cobra3 Basic јединицу са 

компјутерским улазом COM1, COM2 или са USB портом (користити USB за RS232 

Adapter Converter 14602.10). Стартовати програм за мерење и селектовати Cobra3 Frank-

Hertz experiment Gauge. Прозор “Franck-Hertz-experiment  measuring” (погледати слику 

2) ће се појавити. Оптимални параметри су различити за сваку Ne-цев. Специфични 

параметри за ваш уређај се налазe на листу који се налази у паковању Nе-цеви. 

Изабрати параметре U1, U2, U3 и UH као што је назначено на том листу и постарати се 

да је све остало постављено као на слици 2. Означена је аутоматска контрола, тј. 

захтевамо од система да сам испрати процес, без накнадног подешавања. Као резултат 

желимо да добијемо дијаграм, што се такође означава у овом прозору. Након жељеног 

подешавањa и задавања одређених задатака и услова при извођењу вежбе, у датом 

прозору притиснути дугме continue. 

Гасна цев за 

пражњење 

Извор напајања и 

синхронизација са 

рачунаром 

рачунар 
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Слика 2. Прозор за подешавање напона 

На слици 3. је дат изглед гасне цеви испуњене гасом – неоном, заједно са схемом 

електричног кола које се користи у пражњењу при испитивању Франк – Херцовог 

експеримента.  

 

Слика 3. Гасна цев за пражњење уз приказ елемената електричног кола 

Електрони које емитује катода се убрзавају између катоде C и аноде А у цеви 

испуњеној неоном а затим се расипају услед еластичног судара са атомима неона. 

Одговарајући андодни напон U1 омогућава да кинетичка енергија електрона буде 

довољна да побуди валентне електроне неона у први побуђени ниво помоћу 

нееластичног судара. Због пропратног губитка енергије, електрон више не може да 

савладава супростављајуће поље између аноде А и контра електроде S: струјa I је на 



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

 

28 
 

минимуму. Уколико се анодни напон још више повећа, кинетичка енергија електрона је 

опет довољна за превазилажење супростављајућег поља: јачина струје I расте. Када је 

U1I = 2U1 , кинетичка енергија је толико висока да се два атома сукцесивно могу 

ексцитовати од стране једног електрона: тако настаје други минимум (слика 4). График 

I=f(U1) приказује еквидистантне максимуме и минимуме. 

 

 

Слика 4. Пример пражњења у Франк Херцовој цеви у случају неона као радног гаса (Ne) 
 

Ови минимуми нису веома добро дефинисани због првобитне термалне дистрибуције 

електронских брзина.  

Према класичној теорији енергетски нивои на које се ексцитују атоми живе могу бити 

насумични. Према квантној теорији eлектрони прелазе на тачно енергетски одређене 

нивое. Облик криве I=f(U1) је управо објашњен на основу оваквих посматрања и самим 

тим представља потврду квантне теорије.  

Ексцитовани атом неона ослобађа енергију коју је апсорбовао, уз емисију фотона. 

 

ЗАДАТАК 

 

1. У дозвољеним оквирима мењати вредности напона у „Прозору за подешавање 

напона“ и пратити промене у облику и положају криве I=f(U1). Дискутовати последице 

промене одређеног напона. 

2. Срачунати таласну дужину емитованог зрачења. 

 

За евалуацију одређујемо вредности напона минимума. Из разлике између ових 

вредности добијамо ексцитациону енергију Е атома неона узимањем средње вредности. 

Константе су: 𝑐 = 2.998 × 108 𝑚

𝑠
 и ℎ = 4.136 × 10−15𝑒𝑉. 
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4. Дифракција електрона 
 

 

 

 

 

1926. године, Де Брољ је у својој чувеној хипотези 

претпоставио да се честице такође понашају и као таласи. 

Ова хипотеза је потврђена три године касније на 

електронима, захваљујући раду Џорџа Томпсона и Клинтона 

Дејвисона, који су посматрали дифракционе слике снопа 

електрона при пролазу кроз метални филм, односно 

кристалну решетку. Оба експеримента су заслужила 

Нобелову награду. Де Брољу је додељена 1929, а Томпсону и 

Дејвисону 1937. 

 

Де Брољ је дипломирао историју 1910, а после тога се окреће математици и 

физици, коју завршава 1913. Уследиле су 4 године рата, када је служио као војник на 

развоју радио комуникација. После рата наставио је са изучавањима опште физике. Де 

Брољ је био наклоњен теорији. У својој докторској тези увео је хипотезу о електронским 

таласима, односно, претпоставио да електронима у покрету треба придружити и таласна 

својства. Пре њега, захваљујући објашњењу фотоелектричног ефекта које је дао Ајнштајн 

и Макс Планковом објашњењу зрачења апсолутно црног тела, указала се нужност да се 

зрацима светлости (ЕМ зрачења) придруже и честична својства. Де Брољ је стога поставио 

обрнуто питање: „Ако светлост, осим таласних, поседује и честична својства, да ли онда 

честицама супстанције, као што су, на пример, електрони, треба такође, осим честичних, 

придружити и таласна својства?“ Ову његову претпоставку о таласним својствима честица 

супстанције научна јавност је у први мах примила са неверицом, па чак и са подсмехом. 

Након експерименталне потврде де Брољеве теорије, дифракциона слика је била доказ 

таласне природе електрона. Једна од примена његовог открића је електронски микроскоп, 

који је имао много већу резолуцију од оптичких микроскопа јер је таласна дужина 

електрона много краћа од таласне дужине светлости. Луј де Брољева хипотеза постала је 

тако један од основних постулата квантне механике, али такође је увела у физику и 

проблем тзв. таласно честичног дуализма. Као илустрација овог феномена данас се 

најчешће наводи експеримент дифракције електрона на двоструком прорезу, као нова 

варијанта некадашњег Јунговог експеримента, који је раније већ послужио за доказ 

таласне природе светлости. 

 

 

 

Луј Виктор де Брољ (1892-1987) 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D1%86%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE_%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%88%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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4.1 Теоријски увод  
 

Дифракција електрона се користи, слично као и дефракција X зрака, за одређивање 

структуре чврстих тела. Кристали садрже периодичне елементе структуре на којима се 

електрони дифрактују на предвидљив начин. Тако добијена дифракциона слика која 

пролази кроз слој кристалног материјала даје информације о структури материјала. За 

разлику од  X зрака, електрони су наелектрисане честице па тако интерагују са средином 

Кулоновим силама што даје додатне информације о материјалу. 

4.2 Експериментална поставка 
 

Експериментална поставка дата је на слици 1. 

 

Слика 1. Експериментална поставка вежбе 

1 – стаклени балон 

2 – мултифункционални извор напајања 

3 – високонапонски извор напајања 

4 – нонијус за мерење радијуса интерференционих прстенова 

 

Најважнији део апаратуре је стаклени балон (1) у коме се електрони (настали 

термоемисијом) крећу и чија ће унутрашња структура бити дата касније (слика 5). Помоћу 

високонапонског извора за напајање (0-10kV) (3) контролише се и подешава жељени 

напон који служи за убрзавање електрона. Помоћу мултифункционалног извора напајања 

(0-600kV) (2) врши се фина контрола постепеног подизања убрзавачког напона. Потребно 

је подесити напоне G1, G2, G3 и G4 тако да се виде добро дефинисани и оштри прстенови, 

као на слици 2. 

2 

3 

1 

4 
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Слика 2. Прстенови који се виде као последица дифракције електрона 

 

Евакуисана електронска дифракциона цев садржи генеришући систем електронских 

снопова, шематски приказан на слици 3. 

 

Слика 3. Увид у структуру електричног кола за убрзавање електрона и приказ позиција 

тачака на различитим потенцијалима 

 Електрони долазе са усијане електроде - катоде (К), која се греје катодним грејачем 

(H), убрзавају се и фокусирају на жељени излаз помоћу електричног поља које се 

генерише електродним системом G1…G4. Wehnelt-oв цилиндар G1 пропушта танак 

електронски сноп. (Wehnelt-ов цилиндар, назван по свом изумитељу  Аrthur Rudolph 

Berthold Wehnelt-у, представља електроду у склопу структуре електронског топа у неким 

уређајима са термалном емисијом и користи се за контролу и фокусирање електрона.) 

Eлектродна површ G1  наелектрисана је негативно, има мали прорез у средини и служи за 

формирање уског снопа електрона, а такође спречава повратак електрона који су прошли 

кроз цилиндар. Након проласка кроз цилиндар на потенцијалу G1 eлектрони су врло 

спори. Да би електрони наставили да се крећу ка мети, неопходно је да се убрзају 

позитивним потенцијалом, што се остварује мрежом G2 на потенцијалу oд око 300 V. 

Након проласка кроз решетку на потенцијалу G2, што представља прелиминарно убрзање,  

следи најважнији корак при убрзавању електрона: убрзавање помоћу високопозитивног 

потенцијала G3: 2...10 kV. Да би се остварило прецизно усмеравање, систему је 

придружена и помоћна електрода G4, за „фину“ контролу кретања електрона. (Погледати 

слику 3.) 
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Високи напон се спаја на аноду цеви преко заштитног отпорника од 10 МΩ.  

 

Напоне на електродама је потрeбно подесити на следеће вредности: 

Wehnelt-oв напон G1:            -50 V 

Електрода G2:                          300 V 

Електрода G3:                           2…10 kV 

Електрода G4:                           0 V 

Ради јаснијег сагледавања електронике кола, погледати слику 4. 

 

Пажња! Када се користи висок напон, преко 2 kV, Wenheltov напон (фокусирајући) који 

ограничава струју  се не сме спустити испод 50 V! У супротном  ће потећи превелика 

анодна струја и може доћи до оштећења. 

 

 

Слика 4. Повезивање апаратуре 

Како би објаснили феномен који се јавља у датом експерименту, таласна дужина λ, која 

зависи од импулса, додели се електрону према Де Брољевој једначини: 

𝜆 =
ℎ

𝑝
 

Где је h Планкова константа ℎ = 6.64 × 10−34𝐽𝑠, док је p  импулс електрона. 

На слици 5. може се јасно уочити „геометрија процеса“  и испратити „пут“ електрона. 

( 1 ) 



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

 

33 
 

 

Слика 5. Повезивање извора и цеви 

Импулс се може израчунати преко брзине коју електрон добија на убрзавајућем напону 

𝑈𝐴:  
1

2
𝑚𝑣2 =

𝑝2

2𝑚
= 𝑒𝑈𝑎 

 

Комбиновањем (1) и (2) добијамо: 

𝜆 =
ℎ

√2𝑚𝑒𝑈𝑎
 

Гдеје е = 1.602 • 10−19 С (наелектрисање електрона) и m = 9.109 • 10−31 kg (маса 

електрона у мировању). 

Када се прикључи напон 𝑈𝐴, при употреби масе мировања уместо релативистичке масе, 

грешка мерења је мања од 0.5%. 

У извођењу се користи нерелативистички израз за импулс, док би релативистички израз за 

импулс електрона гласио: 

𝑝 = 𝑚𝑐𝑥√1 −
1

𝑥2
, 𝑥 =

𝑒𝑈

𝑚𝑐2
+ 1 

при чему је c = 3 · 10 8 𝑚 𝑠⁄ . За максимални коришћени напон (7 kV) нерелативистички 

израз даје релативну грешку од 0.3% у односу на релативистички израз, а за мање напоне 

та грешка је још мања. Како су остале грешке у експерименту (нпр. несталност анодног 

напона, дифузност прстенова) веће од наведене вредности, за рачунање таласне дужине 

електрона оправдано је користити нерелативистички израз. 

 

Када сноп електрона удaра у графитни филм нанесен на бакарну решетку, он се 

рефлектује према Браговом услову  

2𝑑𝑠𝑖𝑛 𝜃 = 𝑛𝜆, 𝑛 = 1,2, … 

( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 
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Где је d међуатомско растојање атома угљеника а Θ Брагов угао, тј. угао између снопа 

електрона и равни решетке (слика 6.а). 

 

Слика 6.а. Брагова дифракција на кристалу 

У поликристалном графиту веза између слојева атома (слика 7) је покидана па је њихова 

оријентација насумична. Сноп електрона се тада простире у облику конуса и добијамо 

видљиве интерефенционе прстенове на флуоресцентном екрану. Дифракциона слика се 

састоји од централне светле тачке која потиче од недифрактованих електрона и неколико 

концентричних прстенова око централне тачке. 

Брагов угао θ се рачуна из пречника прстена, али треба водити рачуна да је угао скретања 

двоструко већи (слика 6.б), па електрон скрене за 𝛼 =  2𝛩 са првобитне путање. 

 

Слика 6.б. Брагова дифракција, скретање снопа електрона за угао  𝛼 =  2𝛩 

Са слике 5. oчитавамо: 

sin 2𝛼 =
𝑟

𝑅
 

 

Где је R = 65 mm полупречник стакленог кућишта, а r је полупречник видљивог 

интерференционог прстена на флуоресцентном екрану.  

Познато је да важи:  

𝑠𝑖𝑛(2𝛼) = 2 𝑠𝑖𝑛(𝛼) 𝑐𝑜𝑠(𝛼). 

 

 За мале углове α (cos 10° = 0.985) се може узети 

( 5 ) 

( 6 ) 
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sin2α ≈ 2sinα = 2 sin 2𝜃 = 4 sin 𝜃 cos 𝜃 ≈ 4 sin 𝜃   
 

Уз ову апроксимацију и уз једначину (4):  2𝑑 𝑠𝑖𝑛 𝜃 = 𝑛𝜆, 𝑛 = 1,2, … добијамо:  

 

4 sin 𝜃 =
𝑟

𝑅
=

2𝑛𝜆

𝑑
 

 

𝑟 =
2𝑅

𝑑
𝑛𝜆 

 

Слика 7. Кристална решетка графита 

Два јасно видљива интерференциона прстена у експерименту добијају се као последица 

рефлексије на равнима решетке на растојању 𝑑1, односно 𝑑2 (Слика 8), за n = 1 у формули 

(7).  

 

Слика 8. Графитне равни за прва два интерференциона прстена 

( 6а ) 

( 7 ) 
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ЗАДАТАК И ОБРАДА ПОДАТАКА 

Таласна дужина се рачуна преко анодног напона из једначине (3). 

Очитава се анодни напон на дисплеју HV power supply уређаја. Да би одредили пречник 

дифракционих прстенова, мери се унутрашња и спољашња ивица прстена нонијусом (у 

замраченој соби), а затим се узима средња вредност мерења.  

Измерене податке напона и таласних дужина уписати у табелу као на слици 9. 

 

Слика 9. Помоћу одабраног напона подешавамо вредност таласне дужинe електрона 

 

Обично се примећује и један  бледи прстен иза другог. Видљивост виших редова 

прстенова зависи од интензитета светлости у лабораторији и контраста система прстенова 

на који се може утицати напонима G1 и G4.  

Цртањем зависности полупречника прстенова од таласне дужине 𝑟[𝑚𝑚] =
𝑓(𝜆[𝑝𝑚])  и обрадом података (линеарним фитовањем) добијаjу се бројне вредности 

константи дифракционе решетке (у овом случају две константе). 

Пажња! Светло место у средини екрана може оштетити флуоресцентни слој 

цеви. Како би избегли ово оштећење смањите интензитет светлости након сваког 

очитавања мерних вредности.  

Ако се електронски сноп који долази до екрана довољно прошири, на екрану се 

може уочити слика бакарне решетке, тј. држача поликристала графита. У овим 

експерименталним условима уочава се честична природа електрона. Напон на Wenhelt-

овом цилиндру G1 и анодни напон G3 се смањују док пречник светле тачке не буде 

довољно видљив да се уочи пројекција сенке бакарне решетке. При овоме је напон на 

Wenhelt-овом цилиндру G1 између -25 V и 0 V. У дифракционом експерименту струја 

може да порасте максимално до 0.1 mA, док у овом делу иде и до 1 mA.  

Интензити интерференционих прстенова вишег реда су знатно мањи од првог. 

Тако, на пример, код другог реда, пречник прстена 𝑑1 се тешко проналази, а прстен 

четвртог реда је једва видљив. Прстен трећег реда је уочљив, јер графит увек има две 

равни решетки заједно, на размаку од 𝑑1/3 (Слика 10). Код шестог прстена, прстен првог 

реда 𝑑4 се поклапа са оним од 𝑑2.  
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Слика 10. Интерпланарни размаци у графиту  

 

Видљивост виших редова прстенова зависи од интензитета светлости у лабораторији и 

контраста система прстенова на који се може утицати напонима G1 и G4. 
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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) 
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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) 
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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: 

 

 


