
FIS02014 - Exerćıcios de Espectroscopia
Prof. Baśılio X. Santiago

1) Sejam os dois cont́ınuos espectrais mostrados na figura abaixo. Responda:

a) Estime o valor de λ para o qual se dá o máximo de emissão em cada caso.

b) Qual das duas fontes emissoras é mais quente?

c) Utilize e lei de Wein, λmaxT = 0.29cmK, e estime a temperatura em cada caso.

2) Considere os 3 espectros estelares abaixo.

a) coloque-os em ordem crescente de temperatura.

b) explique o que causa as linhas de absorção e por que elas ocorrem em valores discretos
de λ.

c) explique por que um dos espectros contém absorção em bandas, cobrindo domı́nios
maiores de λ, ao invés de linhas.
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3)

3) Descreva o que é um espectro. Como pode ser produzido um espectro a partir da
coleta da luz emitida por uma fonte?

4) Quais as principais caracteŕısticas de um espectro estelar? Quais as principal carac-
teŕısticas que distinguem um espectro de uma galáxia ativa de um espectro estelar?

5) Considere a figura abaixo, cujo painel à direita mostra a imagem da galáxia em in-
teração AM 121. Sobreposta à galáxia está a posição de uma fenda longa. Sobre o painel à
esquerda, mostrando o espectro de fenda obtido de AM 121, responda:

a) Qual a direção espacial (ou seja, ao longo da fenda): a direção horizontal ou a vertical?

b) O que são as linhas de emissão discretas ao longo de toda a direção horizontal?

c) Qual a principal caracteŕıstica do espectro de AM 121, situado no centro da imagem?

d) Explique o motivo pelo qual as linhas de emissão de AM 121 estão inclinadas com
relação à direção espacial.
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6) Seja uma linha absorção para qual foi medida a largura equivalente EW. Se o cont́ınuo
espectral em torno da linha é Fc, mostre que a área absorvida do espectro, ou seja, a área
situada entre o ńıvel de cont́ınuo e a linha, é A = Fc EW

7) Considere a linha da questão anterior. Suponha que a sua forma seja bem descrita por
um triângulo. Determine a altura deste triângulo, sabendo que o intervalo de comprimento de
onda da linha é ∆λ. Estime também o valor da contagem de pico da linha, Fm.

8) Considere uma medida de largura equivalente (EW) da linha de absorção NaD no
espectro de uma estrela fria, de tipo espectral K4V. O cont́ınuo espectral foi definido como
uma linha reta ligando os pontos (λ1, F1) = (5867Å, 108) e (λ2, F2) = (5903Å, 106) no espectro,
onde F1 e F2 são fluxos instrumentais. O valor de EW resultante foi EW (NaD) = 8.19Å. A
situação é retratada na figura abaixo. Estime:

a) A área da região situada entre o cont́ınuo e a linha NaD.

b) Assumindo que a linha é um triângulo, a intensidade de pico (valor mı́nimo) da linha.
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9) Seja a linha de emissão Hβ medida no espectro da galáxia NGC 3310. O valor me-
dido de sua largura equivalente é EW(Hβ)=-4.3Å. Os pontos de extremo da linha, usados na
definição do cont́ınuo, foram (λ1, F1) = (4867Å, 112) e (λ2, F2) = (4889Å, 106). Estime:

a) A área da região situada entre a linha e o cont́ınuo.

b) Assumindo que a linha é um triângulo, a intensidade de pico (valor máximo) da linha.

10) Seja um prisma com ângulo de ápex α a dispersar a luz de um feixe. Assumindo a
fórmula de Hartmann para o ı́ndice de refração ,

n2(λ) = A +
B

λ − C

prove que a relação entre o ângulo de desvio da luz ao passar pelo prisma, θ, o ângulo de
incidência na face anterior do mesmo, i1, e α, é dada por

θ = i1 − α + arcsen
[(

A +
B

λ − C

)

sen
(

α − arcsen(
seni1

A + B/(λ − C)
)
)]

11) Escreva a expressão para a dispersão , ∆θ/∆λ, causada por um prisma no intervalo
[λ1, λ2] = [4860, 5890]Å, sendo n2(λ1) = 1.664 e n2(λ2) = 1.650. Escreva-a em função de α e
i1.

12) Calcule ∆θ/∆λ para o prisma do problema anterior, no caso em que α = 30o e
i1 = 40o. Comparar com o valor mostrado na figura 4.1.2 do Kitchin, em anexo.
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13) Escreva uma expressão para o desvio θ produzido por um prisma, agora em função
de n2, α e r1, este último sendo o ângulo de refração do feixe incidente sobre a face anterior do
prisma. Sugestão : basta pegar a expressão para θ em função do ângulo de ápex do prisma, α,
e do ângulo de incidância sobre a face anterior, i1, e aplicar a lei de Snell de forma a substituir
i1 por r1.

Resposta: θ = arcsen[n2sen(r1)] − α + arcsen[n2 sen(α − r1)]

14) Prove que, para um dado prisma, com ângulo de ápex α e ı́ndice de refração n2, a
condição a ser satisfeita por r1 se quisermos maximizar a dispersão θ é:

r1 = α/2

Sugestão : derive a expressão θ(r1) obtida no problema anterior e a iguale a zero, obtendo
a condição para a qual θ é um extremo.

15) Os mı́nimos do padrão de interferência produzido por uma rede de difração de N
elementos regularmente espaçados por uma distância d são dados pela expressão

senθ =
m′λ

Nd
, eq.(1)

onde m′ é um inteiro e λ é o comprimento de onda.
Os máximos principais, para o mesmo valor de λ, ocorrem de acordo com a mesma

expressão , mas somente quando m′ é múltiplo de N , ou seja, nos casos em que

senθ =
mλ

d
, eq.(2)

O padrão que obedece essas equações para máximos e mı́nimos é mostrado na figura 4.1.9
do Kitchin, em anexo. Assim sendo:

a) Quantos mı́nimos há entre dois máximos principais consecutivos?
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b) Qual a expressão para a largura angular de um máximo principal? Sugestão : lembre-
se que um máximo principal ocorre para valores m′ = mN e sempre é ladeado por mı́nimos
dados pela expressão (1) acima para m1 = m′

− 1 e m2 = m′ + 1.

c) Qual a expressão para a dispersão espectral, dθ/dλ?

16) Seja uma rede de difração com 500 linhas / mm e de L = 2 cm de lado. Determine
o número total N de elementos (linhas) dessa rede. Assumindo que a rede é totalmente
iluminada, determine o seu poder resolutor para o espectro de ordem m = 3.

17) Seja a rede de difração do problema anterior. Determine a dispersão angular, dθ/dλ,
por ela produzida para luz viśıvel de λ = 5000Å e em ordem m = 2. A dispersão varia com o
comprimento de onda?

18) Se a resolução angular do sistema óptico que gera o espectro dos 2 problemas anteri-
ores for de θmin = 6.3′′, qual a resolução espectral resultante?

19) Seja uma rede de difração de largura L e com densidade linear de n elementos
de dispersão por unidade de largura. Seja ainda o feixe colimado de largura D prove-
niente de uma fonte imageada no plano focal de um telescópio e que incide sobre a rede
de difração . Assumindo que uma imagem monocromática produzida no detetor pelo sistema
colimador+rede+imageador é limitada por difração , prove que a dispersão angular causada
pela rede é dada por:

dθ

dλ
=

1.22R

D
=

1.22nLm

D

20) Determine a resolução espectral do espectro em ordem m = 4 e para o comprimento
de onde λ = 6500Å de uma rede de difração contendo N = 1200 elementos espaçados entre si
por d = 0.025mm. Determine também o poder resolutor R e dispersão angular no caso em que
toda a rede é iluminada.

7


