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Resumo

Nesta monogra�a são analisados os dois primeiros sistemas positivos
do nitrogênio molecular, N2. O primeiro sistema positivo do N2 é uma
transição entre o estado eletrônico superior B3�g e o estado eletrônico
inferior A3�+u . Já o segundo sitema positivo do N2 é uma transição
entre o estado eletrônico superior C3�u e o estado eletrônico inferior
B3�g.
Para tal, foram feitas duas experiências com o N2, uma para cada

sistema a ser analisado, em dois espectrômetros distintos e os espectros
gerados foram tratados e comparados com as informações da literatura.
A partir destas experiências foram utilizados dois modelos já de-

scritos na literatura, um para cada sistema, e foram desenvolvidos pro-
gramas para calcular as energias de transição vibracionais e rotacionais
entre os estados eletrônicos de ambos sistemas. Esses programas ainda
serão aprimorados, a ponto de ser capazes de gerar espectros simula-
dos das bandas de vibração-rotação dos dois sistemas. Esses programas
também poderão também ser utilizados posteriormente para melhorar
as constantes espectroscópicas usadas nos modelos de acordo com nos-
sos dados experimentais.
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Abstract

In this monograph, the two �rst positive systems of molecular ni-
trogen, N2, are analyzed. The N2 �rst positive system is a transition
between the upper eletronic state B3�g and the lower eletronic state
A3�+u and the N2 second positive system is a transition between the
upper eletronic state C3�u and the lower eletronic state B3�g.

With this aim, two experiences with N2 were performed, one for
each system, to be analyzed. They were made in two distinct spec-
trometers and the generated spectrums were treated and compared
with literature information.
From these experiments, two models, already described in litera-

ture, were used, one for each system, and programs to calculate the
vibration and rotation transitions energies between the eletronic states
of both systems were developed. These programs will yet be improved,
until they are capable of generating simulated vibration-rotation bands
spectrums for both systems. These programs may also be, in the fu-
ture, used to improve the spectroscopy constants used on the models,
in accordance to our experimental data.
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CAPíTULO 1

Introdução

Este é um trabalho de conclusão de graduação, sendo assim, a meta
inicial para esta monogra�a é o aprendizado. De início, minha tarefa foi
estudar e aprender sobre a espectroscopia molecular. Eu aprendi como
produzir um espectro molecular, como tratá-lo, classi�cá-lo e entendê-
lo, para, posteriormente, desenvolver um modelo que possa simular esse
mesmo espectro.
A presente monogra�a foi concebida a partir do estudo da Espectro-

scopia Molecular, com ênfase no estudo da molécula de N2. Os estados
eletrônicos dessa molécula estão representados na �gura 1, em função
da energia e da distância internuclear.

Para isso, foram feitas duas experiências com Nitrogênio, em dois
espectrômetros diferentes. Na primeira foi obtido o espectro do segundo
sistema positivo do N2 (transições C3�u � B3�g) e na segunda foi
obtido o espectro do primeiro sistema positivo doN2 (transiçõesB3�g�
A3�+u ).
Com os espectros prontos, começou o tratamento dos dados, iden-

ti�cando e catalogando cada pico do espectro de acordo com sua re-
spectiva transição.
A partir disso, foi desenvolvido um modelo teórico com base em

artigos e livros, posteriormente descritos, para explicar tais transições
e desenvolver um programa para se calcular as energias de transição
da banda 0-0 de cada um dos dois sistemas. A posteriori, o programa
continuará sendo desenvolvido para, a partir das energias de transição
já calculadas, criar um espectro simulado do N2 que se assemelhe aos
espectros obtidos nas experiências.
A escolha do N2 teve inúmeros motivos. Por um lado, é uma

molécula relativamente simples, por ter apenas dois átomos idênticos
em sua composição, é extremamente abundante na atmosféra e bas-
tante conhecida por já ter sido muito estudada ao longo da história da
espectroscopia. Isso a tornou a molécula ideal para o início da minha
jornada de aprendizado sobre o que é e como funciona a espectroscopia
molecular. Mas, por outro lado, isto não torna esse estudo obsoleto de
forma alguma, pois ainda há muito a ser estudado sobre essa molécula.
Um dos nossos objetivos �nais para o estudo dessa molécula, por ex-

emplo, é tratar os três estados eletrônicos, já presentes nesta monogra�a
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1. INTRODUÇÃO 4

Figura 1. Estados eletrônicos do N2.

(C3�u, B3�g e A3�+u ), de uma maneira uni�cada. Já foram produzi-
dos artigos que tratam das transições C3�u � B3�g e B3�g � A3�+u
separadamente, [2] e [1], mas o tratamento de ambas em conjunto,
nunca antes feito, poderia trazer novas informações para ajudar na
compreensão das características dessa molécula e em sua modelização.
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Além disso, um dos projetos futuros é a utilização indireta no N2
para a formação de novas moléculas. Temos a intenção de estudar
moléculas de nitrogênio com halogênios, começando com o Brometo de
Nitrogênio. Esse tipo de molécula, muito mais complexo e difícil de
se trabalhar, não foi ainda amplamente estudado e o seu estudo pode
contribuir muito para o desenvolvimento da Física Molecular, tanto
experimental quanto teórica.



CAPíTULO 2

Fundamentos Teóricos

Antes de falar dos experimentos, começaremos com uma introdução
teórica sobre moléculas diatômicas, necessária para a compreensão dos
resultados obtidos através dos experimentos e posterior tratamento de
dados. Em primeira aproximação, a energia de uma molécula pode ser
representada como a soma de três diferentes partes,

(1) E = Ee + Ev + Er;

simbolizando, respectivamente, as Energias Eletrônica, Vibracional e
Rotacional. Segue na �gura 1 um esquema representando estados
eletrônicos e seus níveis vibracionais e rotacionais.
Correspondendo aos três tipos de energia, existem também, três

tipos de espectros: o espectro rotacional, cujas transições se dão entre
dois níveis rotacionais diferentes de um mesmo nível vibracional; o
espectro vibracional-rotacional, cujas transições se dão entre dois níveis
rotacionais de dois níveis vibracionais diferentes de um mesmo estado
eletrônico e, por �m, o espectro eletrônico, cujas transições se dão
entre níveis rotacionais de níveis vibracionais em estados eletrônicos
diferentes. Nessa monogra�a, tratarei de dois espectros eletrônicos.

1. Rotação

O modelo mais simples para descrever as rotações de uma molécula
diatômica é o modelo do rotor rígido, que consiste de dois pontos de
massas m1 em2 conectados por uma haste sem massa, de comprimento
r �xo. A energia de rotação desse sistema é

(2) Er =
1

2
I!2;

onde I é o momento de Inércia em relação ao centro de massa, que é
descrito como

(3) I = m1r
2
1 +m2r

2
2 = �r

2;

onde r1 e r2 são as distâncias de cada massa ao centro de massa (r =

r1 + r2) e � =
m1m2

m1 +m2

, é a massa reduzida.
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1. ROTAÇÃO 7

Figura 1. Nesta �gura A e B são estados eletrônicos,
v�e v"são os níveis vibracionais e J�e J"caracterizam os
níveis rotacionais de uma molécula.

O momento angular do sistema é dado por P = I!, substituindo-o
na equação da energia, obtemos

(4) Er =
P 2

2I
:

Estes valores podem ser obtidos resolvendo-se a equação de Schrödinger
para o rotor rígido, cuja função de onda depende das funções associ-
adas de Legendre. A resolução dessa equação se encontra em [4] . Neste
caso,

(5) Er =
h2

8�2�r2
J(J + 1) =

h2

8�2I
J(J + 1); J = 0; 1; 2; 3; 4:::

onde J é o número quântico rotacional, relacionado ao vetor de mo-
mento angular P pela relação
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(6) jPj = h

2�

p
J(J + 1):

Em espectroscopia molecular, a energia costuma ser escrita em
função dos seus valores divididos por hc e, assim, medida em cm�1.
Então temos

(7) F (J) =
Er
hc
= BJ(J + 1);

onde

(8) B =
h

8�2cI
=

h

8�2c�r2

é a chamada constante rotacional.
Se a molécula não for completamente rígida haverá um leve au-

mento na distância internuclear enquanto a molécula estiver em ro-
tação, devido à força centrífuga. Como resultado, a fórmula rotacional
é modi�cada para

(9) F (J) = BJ(J + 1)�DJ2(J + 1)2 + :::;
onde D é um pequeno termo de correção, muito menor que B, aproxi-
mado por

(10) D =
4B3

!2
;

onde ! é a frequência vibracional em cm�1.

2. Vibração

A princípio, as vibrações de uma molécula diatômica podem ser
representadas, aproximadamente, pelo modelo do oscilador harmônico.
Esse modelo consiste em um ponto de massa sob a ação de uma força
restauradora proporcional à distância x entre o ponto de massa e a
sua posição de equilíbrio. O movimento dos dois núcleos da molécula
pode ser reduzido ao movimento de uma única partícula de massa �,
utilizando-se a diferença entre a distância internuclear e o seu valor de
equilíbrio, re, como x. A energia potencial desse oscilador harmônico
é dada por

(11) V =
1

2
kx2 =

1

2
k(r � re)2:

A constante de força, k, é relacionada à frequência de vibração do
oscilador, �osc, pela relação
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(12) k = 4�2��2osc:

Se a energia potencial for substituída na equação de onda, pode-
se calcular os níveis de energia do oscilador harmônico. A resolução
dessa equação se encontra em [4]. A função de onda para o oscilador
harmônico depende das funções ortogonais de Hermite.

(13) Ev = h�osc(v +
1

2
); v = 0; 1; 2; 3:::

onde v é o número quântico vibracional.
Dividindo-se por hc, a fórmula da energia vibracional se torna

(14) G(v) =
Ev
hc
= !(v +

1

2
);

onde ! =
�osc
c

é a frequência vibracional, medida em unidades de

número de onda (cm�1).
Na realidade, a molécula é um oscilador anarmônico, ou seja, sua

função de potencial não é uma parábola perfeita. Como uma aproxi-
mação para esse oscilador anarmônico, pode ser usado o potencial de
Morse,

(15) V = De

�
1� e��(r�re)

�2
;

onde De é a energia de dissociação e � =

r
2�2c�

Deh
!e = 1:2177 �

107!e

r
�A
De

, �A é a massa reduzida em unidades de massa atômica.

Substituindo esse novo potencial na função de onda, resolvendo
a equação de Schrödinger por método WKB e dividindo as energias
calculadas por hc, obtemos

(16) G(v) = !e

�
v +

1

2

�
� !exe

�
v +

1

2

�2
+ !eye

�
v +

1

2

�3
+ :::;

onde !exe e !eye são geralmente pequenos comparados ao !e. O
primeiro fator da fórmula acima usa o nível fundamental de energia
como referência. Em vez disso, podemos reescrever essa fórmula, in-
corporando o fator 1

2
dentro das constantes,

(17) G0(v) = !0v � !0x0v2 + !0y0v3 + :::;
dessa forma, a separação entre sucessivos níveis de energia é dada por
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(18) �G

�
v +

1

2

�
= G (v + 1)�G (v)

(19)

=(!e�!exe+!eye+:::)� (2!exe�3!eye�:::)
�
v+
1

2

�
+3!eye

�
v+
1

2

�2
+:::;

ou seja, ela diminui lentamente com o aumento de v.
A rotação e a vibração de uma molécula acontecem simultanea-

mente, por isso, a interação entre os dois movimentos deve ser con-
siderada. Se a molécula está vibrando, sua distância internuclear está
mudando, assim como seu momento de inércia. Consequentemente,
a constante rotacional Bv de cada nível vibracional v é diferente da
constante na posição de equilíbrio Be. Bv deve ser a média entre os
muitos valores possíveis dessa constante, para cada valor de distância
internuclear,

(20) Bv =
h

8�2c�

�
1

r2

�
m

= Be � �e
�
v +

1

2

�
+ :::;

onde �e é a constante que depende da anarmonicidade da vibração,
assim como de Be e !e e é muito pequena em comparação com Be.
Analogamente, a constante de rotação D passa a ter a forma

(21) Dv = De + �e

�
v +

1

2

�
+ :::

Assim, a fórmula para os níveis de energia rotacionais de um certo
nível vibracional, v, passa a ser

(22) Fv(J) = BvJ(J + 1)�DvJ
2(J + 1)2 + :::

3. Estados Eletrônicos

Para entender a ocorrência de diferentes estados eletrônicos, deve-
mos considerar o movimento dos elétrons em torno dos dois núcleos e es-
tudar suas energias. O elétron é caracterizado pelos dois números quân-
ticos n e l, respectivamente o número quântico principal e o número
quântico azimutal, sendo que o último indica o momento angular or-
bital em unidades de h

2�
. Em um campo elétrico, existente entre dois

núcleos, o vetor de momento angular orbital apenas pode ser orientado
de acordo com a direção do campo e as suas componentes na direção
do campo são mlh

2�
, onde ml = l; l � 1; l � 2; :::;�l.

Em uma primeira aproximação, a energia, em um campo elétrico,
é dada por
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(23) E = Cm2
l ;

como essa energia é igual para valores positivos e negativos de ml

com mesmo módulo, podemos substituir ml pelo número quântico � =
jmlj = l; l � 1; :::; 0. As funções de onda orbitais para estados de um
elétron com � = 0; 1; 2; :::; são chamados orbtais �, �, �,... , assim como
os elétrons inseridos em cada orbital. Orbitais moleculares com � 6= 0
têm dois componentes em suas funções de onda, um com ml = +�
e outro com ml = ��, ou seja, são duplamente degenerados; já or-
bitais com � = 0 (orbitais �) não são degenerados e têm apenas um
componente em suas funções de onda.
Se os dois núcleos da molécula tiverem a mesma carga (molécula

homonuclear), as funções de onda orbitais podem apenas ser simétricas
(pares) ou antissimétricas (ímpares) em relação ao centro de simetria.
Essa propriedade é indicada respectivamente por um subescrito g ou u
na descrição de cada orbital �.

Para um sistema de muitos elétrons, cada elétron pode ser consid-
erado separadamente, movendo-se em um campo elétrico proveniente
dos dois núcleos e de todos os outros elétrons. Cada elétron pode ser
descrito pelos números quânticos ni, li e �i. A função de onda total
do sistema pode ser aproximada como o produto das funções de onda
orbitais individuais de cada elétron �i (qi),

(24) 	 = �1 (q1)�2 (q2)�3 (q3) :::

O momento angular orbital total, em unidades de h
2�
é � =

P
�i.

Analogamente aos estados de cada elétron, os estados � = 0; 1; 2;... são
denotados pelas letras maiúsculas �;�;�,... dos quais, apenas � não
é degenerado.
Os spins si de cada elétron devem ser somados vetorialmente, re-

sultando em um spin total S =
P
si.

Além disso, as funções de onda de moléculas homonucleares podem
ser pares (g) ou ímpares (u), dependendo do número par ou ímpar de
orbitais ímpares (�u, �u, ...). Os estados resultantes são chamados de
�g, �u, �g, �u, �g, �u, ...
O estado � tem outra propriedade simétrica. Ele pode ser simétrico

ou antissimétrico em relação a uma re�exão em um plano passando
pelo eixo internuclear da molécula. Essa propriedade pode ser expressa
escrevendo-se, respectivamente, �+ e ��.

4. Acoplamento entre Rotação e Movimento Eletrônico

Existem outras propriedades de simetria para os níveis rotacionais
de uma molécula diatômica. Uma das mais importantes é a paridade, e
ou f, respectivamente par e ímpar, dependendo se a função é simétrica
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ou antissimétrica com relação a uma re�exão de todas as partículas
em relação à origem (inversão). Essa simetria depende diretamente do
número quântico J ser par ou ímpar.
Sendo assim, para um estado �+, os níveis rotacionais de número J

par, são classi�cados como e e os níveis de número J ímpar, são classi-
�cados como f . Já para o estado ��, essa classi�cação se inverte. Os
estados eletrônicos com � 6= 0 (�, �, ...), são duplamente degenerados,
nesse caso, para cada valor de J existem sempre as duas possibilidades,
e e f .
O acoplamento entre a rotação da molécula e o movimento or-

bital dos elétrons, mesmo sendo pequeno, causa o levantamento da
degenerescência de todos os estados com � 6= 0 (desdobramento �).
A interação do spin do elétron com o momento angular orbital dos

elétrons (acoplamento spin-órbita) intensi�ca a separação dos estados
degenerados. Um novo número quântico é introduzido, �, que repre-
senta a componente do spin na direção do eixo nuclear. Seus valores
são: � = S; S � 1; :::;�S. Devido a essa interação, os estados eletrôni-
cos são separados em 2S + 1 componentes. A resultande da soma
do momento angular orbital eletrônico com a componente do spin na
direção do eixo internuclear é chamada 
 (
 = � + �). As formas
de acoplamento entre os diferentes momentos angulares envolvidos na
molécula foram estudadas por Hund, estão detalhadas em [4] e são
chamadas de "casos de Hund". Neste trabalho apresentaremos as car-
acterísticas dos dois principais casos por ele estudados.
A seguir, serão discutidos os principais casos de acoplamento de

Hund:
Caso a: Neste caso o acoplamento spin-órbita é muito mais forte

que o acoplamento da rotação nuclear com o movimento eletrônico, o
que causa uma completa separação dos estados degenerados, gerando
subestados bem distintos.

Como mostra a �gura 2, o spin S se acopla ao momento angular
orbital L e suas projeções se somam gerando o número quântico 
, o
momento angular orbital eletrônico, o qual se acopla com R (momento
nuclear), formando J. Esse caso gera estados �, �, etc, porém no caso
de � = 0, podem ser gerados estados �.

Caso b: Este caso acontece quando o acoplamento do spin com o
eixo internuclear é muito fraco e, por consequência, o spin se acopla
com o eixo de rotação da molécula. Aqui os estados degenerados não
mais se separam em subestados e o estado permanece acoplado. Este
caso gera, em sua maioria, estados �.
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Figura 2. Diagrama vetorial para o caso a de Hund

Figura 3. Diagrama vetorial para o caso b de Hund.

Na �gura 3, N é o momento angular total sem o spin e sua compo-
nente é o �. O momento angular total J é escrito como a soma de N
e S, sendo J = N + S, N + S � 1, ..., jN � Sj.

5. Regras de Seleção

Todas as regras de seleção apresentadas abaixo levam em consider-
ação uma transição dipolar elétrica.
A regra de seleção para o momento angular total J é

(25) �J = 0;�1; J = 0= J = 0
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onde �J = J 0�J 00 é a diferença do J entre o estado superior e o estado
inferior. O símbolo= representa uma transição proibida, uma exceção
à regra de seleção.
Quanto à paridade, a regra é

+$ �, += +, �= �.
Quando os spins nucleares não são nulos, eles são denotados por I1

e I2 e o momento angular total passa a ser F = J+ I1+I2 e sua regra
de seleção é análoga à do momento angular J,

(26) �F = 0;�1; F = 0= F = 0:

Para os números quânticos eletrônicos � e S, as regras são

(27) �� = 0;�1e�S = 0:
Para �+ e ��,

�+ $ �+, �� $ ��, �+ = ��;
e para a propriedade simétrica de moléculas homonucleares, g e u,

g $ u, g = g, u= u.
Para o caso a de Hund o número quântico � tem a regra �� = 0.
Para o espectro vibracional, as transições com �v = �1 são bas-

tante preponderantes em intensidade, apesar de esta não ser uma re-
gra rigorosa, isso acontece porque para transições de ordem superior
(quadripolares elétricas, dipolares magnéticas) as probabilidades de
transições com �v 6= �1 podem ser altas.
Para o caso b de Hund temos a regra de seleção

(28) �N = �1; 0;
sendo que �N = 0 não ocorre em transições �� �.



CAPíTULO 3

Os Experimentos

Como já foi explicitado, foram feitos dois experimentos envolvendo
Nitrogênio. Ambos utilizaram o mesmo tubo de vidro e o mesmo cir-
cuito, porém com bombas e espectrômetros diferentes. A seguir serão
descritos, detalhadamente, as montagens, a aquisição de dados e o re-
sultado de cada experimento:

1. Primeiro Experimento:

No primeiro experimento, utilizamos o espectrômetro PGS-2, Carl
Zeiss de rede e com dois metros de distância focal para analisar o
segundo sistema positivo da molécula de N2 em média resolução, cujo
espectro é produzido na região do ultravioleta.

1.1. A montagem:

Figura 1. Montagem do Primeiro Experimento no Es-
pectrômetro de Rede Plana

15



1. PRIMEIRO EXPERIMENTO: 16

A montagem do primeiro experimento, como mostra a imagem da
�gura 1, era constituída de um tubo de vidro com dois eletrodos anexa-
dos dentro dele, duas conexões para entrada e saída de gás e uma janela
para a saída do feixe de luz. O circuito elétrico montado tinha uma
fonte de 3kV e dois resistores em série que eram ligados aos eletrodos
do tubo de vidro, como está esquematizado na �gura 2. Na entrada de
gás era acoplada uma mangueira ligada com um cilindro de N2, com
torneiras que controlavam o �uxo de entrada de gás. Na saída de gás
eram acopladas a bomba de vácuo e o medidor de pressão.
O feixe de luz gerado saía pela janela e era direcionado para a

entrada do espectrômetro por uma série de espelhos. Antes do feixe
entrar no espectrômetro, ele passava por uma lente de 150mm para
focalizá-lo no espelho do interior do espectrômetro.

Figura 2. Esquema mostrando o circuito dos experimentos

O funcionamento detalhado do espectrômetro é explicado a seguir.
1.1.1. O Espectrômetro de rede plana:

Na �gura 3, a luz da fonte de luz (a) entra pela fenda (b) do es-
pectrômetro e é re�etida por um pequeno espelho em seu interior na
direção do fundo do espectrômetro. No fundo do aparelho há um grande
espelho côncavo (c) que direciona a luz para a rede plana de difração
(d). A luz é difratada, suas raias começam a ser separadas e são nova-
mente direcionadas para o espelho côncavo no fundo do espectrômetro.
O espelho redireciona os feixes de luz para o CCD (e) localizado no
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Figura 3. Esquema mostrando o funcionamento do Es-
pectrômetro de Rede Plana

início do espectrômetro. A luz é focalizada no CCD e, por �m, suas
raias são detectadas e mostradas em um grá�co no computador (f).
(g) é ummotor que controla a rotação da rede de difração, direcionando-

a para o comprimento de onda que se deseja analisar. (h) é a caixa de
comando que controla o CCD e o motor.

1.2. Aquisição de dados: Para a descarga, utilizamos a fonte em
sua voltagem máxima, 3000 volts, com uma corrente de 10mA. O �uxo
na entrada de gás era controlado de modo que a pressão se mantivesse
aproximadamente constante a 10�1 torr.

No computador, a aquisição de dados é feita em grá�cos direciona-
dos para o comprimento de onda desejado, em janelas que computam
e mostram apenas 90cm�1 de cada vez, portanto foi preciso realizar
muitas mediçôes para conseguir uma visualização do espectro completo.
Nessa experiência foram realizadas as medições de 18 janelas con-

secutivas que foram, posteriormente acopladas uma na outra, com o
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intento de gerar um espectro contínuo do segundo sistema positivo do
N2.

1.3. Resultado Experimental: Após o tratamento e acoplamento
de todos os grá�cos das 18 janelas, obtivemos um espectro do segundo
sistema positivo do N2 mostrado na �gura 4.

Figura 4. Espectro do segundo sistema positivo do N2:

Com as principais transições do segundo sistema positivo entre
21000 e 33000cm�1. Cada cor diferente no grá�co designa uma janela
diferente de obtenção de dados.

2. Segundo Experimento:

No segundo experimento foi utilizado o espectrômetro interfer-
ométrico de Fourier para analisar o primeiro sistema positivo do N2 em
alta resolução, cujo espectro é produzido na região do Infra-Vermelho
próximo.

2.1. A montagem:

A montagem do segundo experimento, representada na foto da
�gura 5, foi bastante parecida com a do primeiro. Foi usado o mesmo
tubo de vidro em um circuito elétrico igual ao do primeiro experimento,
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Figura 5. Montagem do Segundo Experimento no Es-
pectrômetro Interferométrico de Fourier

com a mesma fonte, mas com resistências diferentes (I < 10mA). A
entrada de gás do tubo é acoplada ao cilindro de gás N2 e na saída de
gás do tubo �cam acoplados um medidor de pressão e uma mangueira
ligada à bomba de vácuo. Esse experimento utilizou uma bomba de
vácuo com maior vazão e, para controlá-la, colocamos outro medidor
de pressão em sua entrada.
O feixe de luz gerado era direcionado para a estrada do Espec-

trômetro de Fourier por uma série de espelhos e passava por uma lente
de 250mm antes de entrar no espectrômetro que o focalizava dentro
dele.
O funcionamento desse espectrômetro é detalhado a seguir.
2.1.1. O Espectrômetro Interferométrico de Fourier: Esse espectrômetro

utiliza a interferência de dois feixes de luz para analisar a luz nele
incidente. Esse espectrômetro pode ser utilizado para analisar tanto
espectros de emissão, como espectros de absorção. No caso dessa ex-
periência, estamos analisando um espectro de emissão e, portanto, o
funcionamento desse espectrômetro será explicado para este caso.
O feixe de luz da fonte que será analisada entra no espectrômetro e

é direcionado por um sistema de espelhos para uma separatriz que sep-
ara o feixe em duas direções diferentes: um deles percorre um caminho
�xo, o outro percorre um caminho variável devido a um compartimento
do espectrômetro exclusivo para a mudança de posição de um espelho
móvel, que pode variar sua posição em cerca de 130cm. Ao se reencon-
trarem, os feixes, por terem percorrido caminhos diferentes, interferem
e são direcionados para os detectores por mais um sistema de espelhos.



2. SEGUNDO EXPERIMENTO: 20

O espectrômetro possui um LASER de He-Ne, cuja função é contar
as franjas de interferência para determinar a posição exata do espelho
móvel.
Os detectores, já mencionados, analisam o padrão de interferência,

gerando um interferograma no computador, que nos mostra o padrão de
interferência (contrutiva e destrutiva) gerado quando os feixes, depois
de percorrerem caminhos diferentes, se reencontraram.
Já no computador, o interferograma passa por uma Transformada

de Fourier que o traduz no Espectro de onda da Fonte que queremos
analisar.

Figura 6. Esquema mostrando o funcionamento do Es-
pectrômetro Interferométrico de Fourier.

O esquema do espectrômetro na �gura 6 mostra em (a) a entrada
do feixe de luz da fonte a ser analisada; (b) mostra a câmara com
o sistema de espelhos que leva o feixe até a separatriz; (c) mostra a
separatriz que divide o feixe em dois; (d) é o espelho móvel que pode
se deslocar por todo o comprimento da câmara (e) onde ele se situa.
Em (f) é mostrado o segundo sistema de espelhos que leva o feixe, após
a interferência, para os detectores. (g) e (h) são as câmaras para os
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experimentos de absorção, que não foram utilizadas nesta experiência
e, por �m, (i) é a câmara onde se situam os detectores.

2.2. Aquisição de dados: Para esse experimento foi utilizada a
fonte na sua potência máxima (3000V), porém utilizamos resistências
mais potentes para diminuir a corrente e obter uma descarga mais es-
tável. Outro fator importante para uma boa descarga foi controlar a
pressão dentro do tubo, mantendo-a constante durante toda a aquisição
de dados a aproximadamente 10�1Torr. Com uma descarga su�cien-
temente estável por um tempo considerável para que o Espectrômetro
conseguisse realizar a aquisição de dados, além de um bom alinhamento
da montagem, conseguimos realizar o experimento com sucesso e obter
um espectro em alta resolução do primeiro sistema positivo do N2.

2.3. Resultado Experimental: O espectro obtido pelo espec-
trômetro se encontra na �gura 7.

Figura 7. Espectro do primeiro sistema positivo do N2:

A raia única, de maior intensidade, é a raia de Ne devido à presença
do LASER de He-Ne no feixe. Esta raia será, portanto, ignorada na
análise do espectro do N2.
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Cada banda vibracional do espectro pode ser aberta, assim, são
visualizadas cada transição rotacional separadamente, com maior res-
olução, como mostra a �gura 8.

Figura 8. Espectro da banda (0-0) do primeiro sistema
positivo do N2:

Este é apenas o espectro da banda 0-0 do primeiro sistema positivo
do N2. No primeiro espectro, ela é apenas uma das bandas do N2, a
de maior intensidade.

3. Discussão dos Resultados

3.1. Primeiro Experimento. O primeiro experimento foi feito
no espectrômetro de rede plana, em média resolução (aproximada-
mente 0:6 cm�1) para o Segundo sistema positivo do N2. O espectro
foi tratado e foram identi�cadas todas as transições vibracionais do
espectro de acordo com a literatura [5], como mostra a �gura 9.

3.2. Segundo Experimento. O segundo experimento foi feito no
espectrômetro interferométrico de Fourier, em alta resolução (cerca de
0:02 cm�1) para o primeiro sistema positivo do N2. O espectro foi
tratado e foram identi�cadas todas as transições vibracionais do espec-
tro de acordo com a literatura [5], como mostra a �gura 10.



3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 23

Figura 9. Espectro tratado do segundo sistema positivo.
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Figura 10. Espectro tratado do primeiro sistema positivo.



CAPíTULO 4

Modelização

Neste capítulo serão expostos e explicados os modelos teóricos uti-
lizados para o cálculo das energias das transições estudadas nos espec-
tros obtidos das experiências anteriormente descritas.
Uma vez obtidos e tratados os espectros, do ponto de vista da

energia de vibração, partimos para a realização da modelização das
transições rotacionais de cada banda vibracional, para ambos sistemas.
Visamos com isso, como já mencionamos antes, uma melhoria das con-
stantes espectroscópicas dos estados envolvidos e a realização de espec-
tros simulados através destes modelos.

1. O Primeiro Sistema Positivo do N2

O primeiro sistema positivo doN2 é uma transição do estado eletrônico
superior B3�g para o estado eletrônico inferior A3�+u . O modelo uti-
lizado para explicar essa transição se baseia no livro de G. Herzberg
[4].
Em seu livro ele descreve detalhadamente as funções de energia de

rotação de diferentes estados eletrônicos. O estado eletrônico inferior
desse sistema, é um 3�, estado típico do caso b de Hund, como foi visto
no segundo capítulo. Nesse caso, o spin S é muito fracamente ligado
com o eixo internuclear, o que faz com que suas funções de energia
dependam do número quântico K, que designa o momento angular total
sem o spin.
No 3� a separação dos estados degenerados se dá, principalmente,

pelo momento magnético gerado pelo momento angular orbital eletrônico
e pela interação spin-spin. Incluindo-se ambos efeitos, os níveis rota-
cionais para um estado 3� são dados a seguir,
(29)

S1(K) = BvK(K + 1) + (2K + 3)Bv � ��
q
(2K + 3)2B2v + �

2 � 2�Bv
+(K + 1)

S2(K) = BvK(K + 1)

S3(K) = BvK(K + 1)� (2K � 1)Bv � �+
q
(2K � 1)2B2v + �2 � 2�Bv

�K
onde S1, S2 e S3 se referem aos níveis com J = K + 1, K e K � 1 e �
e  são as constantes de separação devido ao momento magnético e à
interação spin-spin. Escolhemos a letra S para representar as funções

25
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de energia do estado 3� apenas para não confundi-las posteriormente
com as funções do estado inferior.

O estado eletrônico superior do sistema é um 3�. Estados multi-
pletes �, �, ... frequentemente pertencem a casos intermediários aos
casos a e b de Hund. Para esses casos, quando a rotação é muito pe-
quena ou nula o spin está acoplado diretamente ao eixo internuclear e
as funções podem ser descritas pelo caso a de Hund. Porém, com o
crescimento de J , a velocidade rotacional da molécula se torna com-
parável à velocidade de precessão do spin, assim o spin não estará mais
acoplado e a in�uência da rotação molecular passa a predominar com
o crescimento de J . Os níveis de energia de rotação passam a ser bem
descritos pelo caso b de Hund. Para estados tripletes, as fórmulas dos
níveis rotacionais, nesse caso, são

(30)
F1(J) = Bv

�
J (J + 1)�

p
Z1 � 2Z2

�
�Dv

�
J + 1

2

�4
F2(J) = Bv [J (J + 1) + 4Z2]�Dv

�
J + 1

2

�4
F3(J) = Bv

�
J (J + 1) +

p
Z1 � 2Z2

�
�Dv

�
J + 3

2

�4
onde,

(31)
Z1 = �

2Y (Y � 4) + 4
3
+ 4J (J + 1)

Z2 =
1

3Z1

�
�2Y (Y � 1)� 4

9
� 2J (J + 1)

�
Aqui, Y = A=Bv é a medida da intensidade de acoplamento entre o

spin e o eixo internuclear. Para rotação molecular intensa, F1, F2 e F3
representam, respectivamente, os estados com J = K + 1, K e K � 1.
Foi desenvolvido um programa com base nesse modelo para calcular

as energias de transição do primeiro sistema positivo. No programa,
foi adicionada uma energia fundamental ao estado B3�, representando
a diferença de energia entre os mínimos das curvas de potencial dos
estados eletrônicos B3�g e A3�+u :

T = 9551:6468

e os valores utilizados para as constantes desse estado, em cm�1, foram:

Bv = 1:6380
Dv = 0:000005860
� = 1
A = 42:2321

Já para o estado A3�, os valores das constantes utilizadas, em cm�1,
foram:

Bv = 1:440
� = �1:33
 = �0:003
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Os valores das contantes foram retirados dos artigos [2] e [3] e do
livro [4]. Estes valores foram escolhidos para se calcular a banda (0-0)
do primeiro sistema positivo, ou seja, transições entre v0 = 0 para o
nível vibracional do estado superior e v00 = 0 para o nível vibracional
do estado inferior.
A partir desses valores, foram calculadas as diferenças entre as en-

ergias, ou seja, foram calculadas as energias de transição de acordo com
o esquema de transições de um estado 3� para um estado 3�, mostrado
na �gura 1.

Figura 1. Esquema da transição rotacional B3�g � A3�+u

De acordo com o esquema apresentado, pode haver três tipos de
transições dipolares elétricas para cada subestado 3�: As ramas Q são
transições de um nível rotacional do estado eletrônico superior J para
um nível rotacional do estado inferior de mesmo J , as ramas R são
transições de um nível do estado superior J para um nível do estado
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inferior J�1 e as ramas P são transições de um nível J para um J+1.
Sendo assim, Q1, R1 e P1 se referem às transições do subestado 3�0
para o estado inferior, assim como as ramas Q2, R2 e P2, e as ramas
Q3, R3 e P3 são originadas, respectivamente, nos subestados 3�1 e 3�2.
Como essa transição acontece de um estado superior 3�, tratado como
um estado intermediário entre os casos a e b de Hund, para um estado
inferior 3�, pertencente ao caso b de Hund, devemos ainda levar em
conta que cada rama de cada subestado do 3� pode interagir com um
subnível diferente do 3�, ou seja, cada rama de cada subestado pode
interagir com os subníveis J = K + 1, J = K ou J = K � 1 de cada
nível rotacional J do estado 3�. Sendo assim, temos três subestados do
estado superior, cada um com três ramas possíveis, cada uma podendo
interagir com três subníveis rotacionais diferentes para cada nível J
do estado inferior, totalizando, assim, 27 transições diferentes a serem
calculadas para cada J .
No programa, cada uma dessas transições foi calculada através de

uma diferença entre uma das fórmulas do estado superior e uma das
fórmulas do estado inferior, respeitando-se as diferenças entre os J 0s
de cada nível para os diferentes tipos de rama. Por exemplo, se a
transição a ser calculada é uma transição R2, do subestado superior
3�1, interagindo com um subnível J = K+1 do estado inferior, teremos

(32) R21 = F2 � S1
sendo que a rama R designa uma transição J � (J � 1) e a função
S1 (K) é correspondente ao J = K + 1, fazendo

(33) J � 1 = K + 1

(34) K = J � 2;
teremos a transição

(35) R21 = F2(J)� S1(J � 2):
Com este método, e atentando para as regras de seleção, foi possível

calcular todas as transições permitidas para o primeiro sistema.
A partir desse programa, poderão ser calculados espectros simu-

lados da banda (0� 0) do primeiro sistema positivo do N2. Nesta
simulação das bandas de vibração-rotação deste sistema, serão levados
em conta parâmetros como resolução do espectrômetro e temperatura
da descarga elétrica que produziu o espectro. Podemos, também, criar
um programa, a partir desse, com um processo iterativo para aper-
feiçoar as constantes espectroscópicas baseadas nos artigos [2] e [3] e
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no livro [4] e ajustá-las de acordo com os dados experimentais obtidos
na segunda experiência, relatada no capítulo 3.

2. O Segundo Sistema Positivo do N2

O segundo sistema positivo doN2 é uma transição do estado eletrônico
superior C3�u para o estado eletrônico inferior B3�g. O modelo uti-
lizado para explicar essa transição se baseia no artigo de F. Roux, F.
Michaud e M. Vervloet [1].
De acordo com esse artigo, essa transição consiste em seis fortes

bandas, geradas por transições com �J = �1 e �
 = 0. Os três
componentes de spin do tripleto, F1, F2 e F3, correspondem respectiva-
mente aos subníveis �0 (
 = 0), �1 (
 = 1) e �2 (
 = 2). Cada nível
rotacional com número quântico J ou N , F1 (J = N + 1), F2 (J = N)
e F3 (J = N � 1), são ainda separados em duas componentes, e e f :
níveis com paridade +(�1)J são classi�cados como e, enquanto níveis
com paridade � (�1)J são classi�cados como f .
A matriz explícita do Hamiltoniano de um estado 3�, aqui usada,

é a seguinte,

(36)

h�0jH j�0i = T � A+
�
B � AD +

2�D
3

�
(x+ 2) +

2�

3
� 2

�D (x2 + 6x+ 4) +H (x3 + 12x2 + 24x+ 8)� (o+ p+ q)

h�0jH j�1i = �
p
2x

"
B � 

2
� AD

2
� �D
3
� 1
2
(p+ 2q)� 2D (x+ 2)

+H (3x2 + 16x+ 8)

#
h�0jH j�2i = �

p
x (x� 2)

h
2D � q

2
�H (6x+ 4)

i
h�1jH j�1i = T �

4�

3
+

�
B � 4�D

3

�
(x+ 2)� 2 � 1

2
qx�D (x2 + 8x)

+H (x3 + 18x2 + 16x)

h�2jH j�2i = T + A+
�
B + AD +

2�D
3

�
(x� 2) + 2�

3
�D (x2 � 2x)

+H (x3 � 4x)

h�1jH j�2i = �
p
2 (x� 2)

�
B � 

2
+
AD
2
� �D
3
� 2Dx+H (3x2 + 4x)

�
É claramente observado que este tratamento dos estados 3� é muito

mais elaborado que o tratamento do estado B3� para o primeiro sis-
tema positivo. Isso acontece porque o estado C3�, mais excitado que
o B3�, é um estado que sofre muito mais interação de estados exter-
nos, por estar muito mais perto de outros estados que o estado B,
como podemos ver na �gura 1 do primeiro capítulo, por isso, é preciso
uma modelização mais completa e melhor elaborada para se conseguir
explicar essa transição.
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Os parâmetros B, D, � e  são os mesmos parâmetros introduzi-
dos no segundo capítulo. O parâmetro T é a energia fundamental do
sistema; a contante A é uma constante de estrutura �na que promove
a separação entre os subestados; AD e �D são parâmetros introduzi-
dos por perturbação de estados externos; H é o termo de correção
de terceira ordem da constante rotacional B (uma ordem superior ao
D); o, p e q são parâmetros introduzidos por perturbação devido ao
desdobramento �.
Além dos parâmetros introduzidos, a variável x do Hamiltoniano é

uma função de J;

(37) x = J (J + 1) ;

e quando há sinais duplos, o sinal superior se refere aos níveis e e o
sinal inferior, aos níveis f .
Também foi criado um programa para esse modelo para calcular

as energias de transição do segundo sistema positivo. Nesse programa
foram criadas quatro matrizes de energia, duas para o estado superior
C3�u com paridades e e f diferentes e duas para o estado inferior
B3�g, também com paridades diferentes.
Os valores utilizados para as constantes do estado superior, em

cm�1, foram:

T = 29670:942
A = 39:134
B = 1:81530
AD = 0:000167
�D = 0
� = 0:228
 = 0:0016
D = 0:00000595
H = 0
o = 1:114
p = 0:0051
q = �0:000005

Já para o estado inferior, as constantes utilizadas, em cm�1, foram:
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T = 0
A = 42:234
B = 1:628775
AD = �0:0000011
�D = 0
� = �0:2057
 = 0:0011
D = 0:00000586
H = 0
o = 1:1519
p = 0:00450
q = 0:0000875

Todos esses valores foram tirados do artigo [1]. Estes valores foram
escolhidos para se calcular a banda (0�0) do segundo sistema positivo.

A partir desses valores foram calculadas as energias de transição
de acordo com o esquema de transições de um estado 3� para outro
estado 3�, mostrado na �gura 2.

Este esquema mostra que também podem haver três tipos de tran-
sições para cada subestado 3�: Q, R e P , sendo que as transições Q
do subestado superior 3�0 para o subestado inferior 3�0 são proibidas.
Assim, R1 e P1 se referem às transições dos subestados 3�0 �3 �0, as
ramas Q2, R2 e P2, se referem às transições 3�1 �3 �1 e as ramas Q3,
R3 e P3 são originadas das transições 3�2 �3 �2. Como essa transição
acontece entre dois estados 3�, cada subestado superior tem transições
estritamente para o seu subestado inferior correspondente. Devemos
ainda levar em conta que cada nível rotacional se desdobra em dois
subníveis de paridades diferentes. Cada rama também respeita a re-
gras de paridade para cada transição: ramas P e R são transições de
dois subníveis de mesma paridade, enquanto a rama Q é sempre uma
transição de subníveis de paridades diferentes.Sendo assim, temos três
subestados, cada um com três ramas possíveis, cada uma podendo ter
duas combinações de paridades diferentes, totalizando, assim, 18 tran-
sições diferentes a serem calculadas para cada J , descontando-se as
duas transições Q1 proibidas, temos 16 transições a serem calculadas.
No programa, cada uma dessas transições foi calculada através de

uma diferença entre um dos elementos da diagonal principal da matriz
de paridade correspondente do estado superior e um dos elementos
da diagonal principal da matriz de paridade correspondente do estado
inferior, respeitando-se as diferenças entre os J 0s de cada nível para os
diferentes tipos de rama. Por exemplo, se a transição a ser calculada é
uma transição Q2fe, teremos

(38) Q2fe = Cf h�2jH j�2i (J)�Be h�2jH j�2i (J)
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Figura 2. Esquema da transição rotacional C3�u �B3�g.

sendo Cf h�2jH j�2i (J) o elemento 22 da matriz de paridade f do
estado superior para o número quântico J e Be h�2jH j�2i (J), o el-
emento 22 da matriz de paridade e do estado inferior para o mesmo
J .
Da mesma forma, para a transição P1ee, teremos

(39) P1ee = Ce h�1jH j�1i (J)�Be h�1jH j�1i (J + 1):
Com este método, e atentando para as regras de seleção, foi possível

calcular todas as transições permitidas para o segundo sistema positivo.
Analogamente ao primeiro programa, a partir desse programa, tam-

bém poderão ser calculados espectros simulados da banda (0� 0) do
segundo sistema positivo do N2. Serão levados em conta a resolução do
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espectrômetro e a temperatura da descarga elétrica que produziu o es-
pectro, entre outros parâmetros, na simulação das bandas de vibração-
rotação deste sistema. Podemos, também, criar um programa, a partir
desse, com um processo iterativo para aperfeiçoar as constantes espec-
troscópicas baseadas no artigo [1] e ajustá-las de acordo com os dados
experimentais obtidos na primeira experiência, relatada no capítulo 3.



CAPíTULO 5

Conclusão

Nesta monogra�a foi possível aprender sobre a estrutura e a mod-
elização das energias das moléculas diatômicas e como tratá-las espec-
troscopicamente. Todo o estudo teórico para essa parte foi essencial
tanto para a compreensão dos experimentos e posterior tratamento de
dados, quanto para a compreensão e desenvolvimento de um modelo
que pudesse explicar tais experimentos.
Os experimentos e a modelização se resumiram ao estudo da molécula

deN2, uma molécula de fácil obtenção, com baixo custo e relativamente
simples de ser tratada por ser uma molécula homonuclear e por já ter
sido amplamente estudada por inúmeros pesquisadores anteriormente.
Além disso, o N2 é importante em processos de combustão, de descar-
gas elétricas na atmosfera e é a molécula mais abundante na atmosfera
terrestre.
Durante a minha Iniciação Cientí�ca, a qual deu origem a esta

monogra�a, tive a oportunidade de aprender a montar experimentos:
montar circuitos, fontes, desenhar peças, montar e consertar bombas
de vácuo, investigar a causa do não-funcionamento da experiência,
encontrá-la, resolvê-la e, mais importante, não desistir e não desani-
mar até fazer com que o experimento funcione. Todo esse processo foi
muito importante para minha formação como Física e como pessoa.
Depois de realizar com sucesso ambas experiências, aprendi a recon-

hecer as raias de um espectro e a nomear, de acordo com a literatura,
cada transição que elas representam. O passo seguinte foi encontrar
modelos teóricos que explicassem essas transições, tanto para o primeiro
sistema positivo quanto para o segundo, e desenvolver, a partir deles,
programas para calcular as energias de transições rotacionais de am-
bos sistemas que, futuramente, poderão simular um espectro da banda
(0 � 0) dos dois sistemas do N2. Todo esse processo me exigiu muito
estudo e me rendeu um grande aprendizado, o qual levarei comigo pelo
resto da vida.
Como foi explicitado na Introdução, a meta inicial desta mono-

gra�a é o aprendizado e creio que este objetivo tenha sido signi�cati-
vamente alcançado. Mas não é apenas aprendizado que esse trabalho
rendeu. Todo esse estudo, além das experiências, nos deu inspiração
para seguir com pesquisas sobre essa molécula. Pesquisas abordando
assuntos ainda não estudados, como, por exemplo, realizar um estudo

34
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dos dois sistemas do N2 em conjunto, algo nunca antes feito. Os trabal-
hos mais recentes feitos sobre o primeiro e segundo sistemas positivos
do N2 conhecidos são os trabalhos dos artigos [2] e [1], e mesmo estes
foram feitos em separado, sem comparação alguma entre os dois sis-
temas. A realização de medidas e tratamento teórico dos dois sistemas
em conjunto nos permitiria obter melhores informações sobre o estado
intermediário, presente nos dois sistemas: o B3�g. Tais informações
nos permitiriam obter melhores e novas constantes espectroscópicas
para esse estado, o que poderia gerar melhores modelos para explicá-
lo, aumentando consideravelmente nosso entendimento dessa molécula.
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