
   

NOTA EXPERIMENTAL 12 

Fontes de luz,  detetores  e 
monocromadores  

por:   Antonio Carlos da Costa 

. 
Importante !!!  O objetivo desta nota experimental, é somente facilitar o 
procedimento  experimental no laboratório. Para a preparação da atividade, relatório e 
seminário não deixe de consultar a bibliografia sugerida. 
. 

1 - FONTES ÓPTICAS 

. 
As fontes ópticas podem ser divididas em duas categorias: 
a) Fontes incoerentes, Lâmpadas de arco de mercúrio ou xenônio, de filamento de 
tungstênio e de sódio. 
b) Fontes coerentes, Lasers 
 Por sua vez, as fontes incoerentes dividem-se em: 
  a) Fontes de linhas, Emitem a maior parte de sua radiação em comprimentos de onda 
discretos, que correspondem às fortes características de  emissão espectral dos 
átomos ou íons excitados das fontes. 
  b) Fontes contínuas, Emitem luz em uma ampla faixa espectral, embora sua 
intensidade radiante varie com o comprimento de onda. 
. 
2 - FONTES INCOERENTES 

. 
a) FONTES DE LINHAS 

As fontes de linhas são usadas como padrões de comprimento de onda para calibração 
de espectrômetros e interferômetros, como fontes em espectrômetros de absorção 
atômica, em arranjos interferométricos para se testar componentes ópticos, etc. 
As linhas de emissão de uma fonte espectral, não são infinitamente finas. A sua largura 
é governada pelos processos físicos e pelas condições reais da fonte. 
Ha tres tipos principais de funções de forma de linha: 
i - Lorentziana, muito comum para linhas espectrais a longos comprimentos de onda na 
região média e longíqua do infra-vermelho e linhas emitidas por átomos pesados a altas 
pressões e/ou baixas temperaturas. 



 

Fig.1 - Formas de linhas de emissão 

.. 

ii - Gaussiana, usualmente associada com linhas no visível ou no infra-vermelho próximo 
emitidas por átomos leves em fontes com tubo de descarga à pressões moderadas. 
iii- Voigt, representa uma forma de linha que é a convulução das duas anteriores. 
A fig.1 representa formas de linhas Gaussianas e Lorentzianas de mesma FWHM (Full 
width half maximum - Largura total à meia altura). 
Uma lâmpada de Hg de baixa pressão é o tipo mais comum de fonte de linha estreita. 
Estas lâmpadas usualmente operam com uma mistura de mercúrio - argônio ou mercúrio 
- neônio (veja na fig. 2 o espectro de emissão do Hg na faixa visivel). 
.. 

 

 Fig.2  - Espectro de emissão do Hg no visível 

. 
b) FONTES CONTÍNUAS 

Uma fonte contínua em conjunto com um monocromador pode ser usada para se obter 
radiação cujo comprimento de onda é ajustável, ou seja variável através da faixa de 
emissão da fonte. Entretanto, se a região espectral transmitida pelo monocromador é 
muito pequena, não haverá muita energia disponível. Mesmo assim, as fontes contínuas 
encontram uso extenso em espectrômetros de absorção e de fluorescência. Certas 
fontes contínuas, chamadas corpos negros, tem sua radiância espectral muito bem 
caracterizada como função do comprimento de onda e são usadas tanto para calibrar a 
sensibilidade absoluta de fotodetectores, como a radiância absoluta de outras fontes. 



. 
c) FONTES DE CORPO NEGRO 

Todos os objetos emitem  e absorvem continuamente energia. Quando um objeto esta 
em equilibrio térmico com a sua volta, ele emite e absorve radiação em qualquer 
intervalo espectral a taxas iguais. Um objeto que absorve toda a radiação incidente 
sobre ele é chamada corpo negro, sua absortividade αααα é igual à unidade. Tal corpo é 
tambem o mais eficiente emissor de todos os emissores e sua emissividade εεεε é tambem 
unitária. Em geral, para qualquer objeto que emita e absorva radiação a um dado 
comprimento de onda λ, teremos  ελ =  αλ. Objetos opacos, altamente refletores, tal 
como superfícies metálicas polidas, não absorvem eficientemente; quando aquecidos 
tambem não emitem radiação eficientemente. 
O modelo mais simples de uma fonte tipo corpo negro é um objeto oco aquecido com um 
pequeno orificio. Qualquer radiação que entre pelo orifício tem uma chance mínima de 
escapar,  consequentemente, a radiação que deixa o orificio será uma característica da 
temperatura interior do objeto. 
Uma fonte cuja emissão espectral é idêntica àquela de um corpo negro a menos de um 
fator constante multiplicativo, é chamada de corpo cinza. A constante de 
proporcionalidade, εεεε, é chamada emissividade. Várias fontes contínuas, como lâmpadas 
de filamento de tungstênio, de arco de carbono, e tipo flash, são, aproximadamente, 
emissores tipo corpo cinza em certas regiões espectrais. 
Fontes práticas de corpo negro: A emissão radiante de um corpo negro cresce em 
todos os comprimentos de onda à medida em que a temperatura do corpo negro 
aumenta, de modo que uma fonte prática deveria ser idealmente um corpo aquecido com 
uma pequena abertura emissora que é mantido o mais aquecido possível. Tal fonte é 
ilustrada na fig.3, podendo ser operadas a temperaturas tão altas como 3000ok 

 

 Fig.3 - Fonte de corpo negro 

... 

d) LÂMPADAS DE FILAMENTO DE TUNGSTÊNIO 

As lâmpadas de filamento de tungstênio são aproximadamente corpos cinzas no visível 
com uma emitância entre 0,45 e 0,50. Tais lâmpadas são frequentemente descritas em 
termos de sua temperatura de cor Tc , que é a temperatura na qual o corpo negro teria 



sua emissão espectral mais próxima daquela lâmpada. A temperatura de cor dependerá 
das condições de operação da lâmpada. 
Pequenas lâmpadas de filamento de tungstênio que podem ser usadas como fontes 
pontuais são fornecidas pela Oriel. Lâmpadas de tungstênio-halógenas de vida útil 
muito longa e eficiência constante geralmente apresentamem em seu bulbo uma certa 
quantia de iodo. Em operação, o iodo vaporiza e se recombina com o tungstênio que 
evaporou do filamento e se depositou dentro do bulbo da lâmpada. O iodeto de 
tungstênio assim formado difunde-se para o filamento quente onde se decompõe, 
redepositando o tungstênio sobre o filamento. A constante substituição do filamento, 
assim realizada, permite que ela seja operada à uma temperatura muito alta com uma 
alta emissão por radiação. Pelo fato do bulbo da lâmpada dever suportar a ação química 
do vapor quente de iodo e as altas temperaturas, ele é feito de quartzo. Assim, tais 
lâmpadas são frequentemente chamadas de iodo-quartzo. Tais lâmpadas são 
extremamente compactas: uma lâmpada de 1Kw de potência apresenta um filamento 
com cerca de 1cm de comprimento. 
. 

e) LÂMPADAS CONTÍNUAS DE ARCO 

Descargas de alta corrente elétrica em gases, com correntes que variam tipicamente 
de 1 a 100A,  podem ser intensas fontes de emissão de linhas ou contínua, e  às vezes 
os dois tipos simultâneamente. Para emissão contínua substancial, as mais populares 
destas fontes são as lâmpadas de Xenônio, as de Mercúrio, e as de Xenônio-Mercúrio, 
todas à alta pressão. Pelo seu tamanho reduzido, as lâmpadas de arco apresentam uma 
radiância espectral muito maior ( em termos de brilho) do que as lâmpadas de Iodo-
Quartzo de wattagem comparável. Além disso devido ao seu reduzido tamanho, as 
lâmpadas de arco de alta pressão são muito boas, como fontes de iluminação para 
fendas de monocromadores em aplicações espectroscópicas. Lâmpadas de arco de baixa 
potência aproximam-se bastante de fontes pontuais e são ideais para uso em sistemas 
de projeção, ou onde um feixe colimado é requerido. 
Existem basicamente dois tipos de lâmpadas de arco de alta pressão: a) Aquelas onde a 
descarga esta confinada a um estreito capilar de quartzo (sendo refrigeradas à agua); 
b) Aquelas onde a descarga não é confinada (refrigeração a ar). 
Pelo fato de serem operadas à pressão muito altas quando aquecidas devem ser 
operadas dentro de uma cobertura de aço para proteção. 
As exigências de alimentação não são as tradicionais, é necessário um pulso inicial de 
alta voltagem para atingir o arco, e então uma voltagem mais baixa (70-120v) para se 
estabelecer o arco. Quando o arco é conseguido a voltagem de operação deverá cair ao 
redor de 10v. 
Lâmpadas de arco de alta pressão fornecem uma substancial emissão contínua com uma 
estrutura de linhas superpostas, como pode ser visto na figura 4. Estas lâmpadas não 
são fontes eficientes para o infravermelho, entretanto apresentam substancial 
emissão no ultravioleta. 



 

Fig.4 - Espectro de emissão de lâmpadas de alta pressão 

. 
Deve-se observar os cuidados necessários ao se trabalhar com fontes UV com os olhos 
e a pele. Sua saída UV geralmente produz ozônio o que deve ser retirado através de um 
sistema eficiente de ventilação. 
As lâmpadas de deutério são fontes eficientes de UV com pouca emissão de 
comprimentos de onda muito longos como pode ser visto na figura 4. 
. 

3 - DETETORES 

a) Introdução 

Enquanto na eletrônica geral, o tubo de vácuo foi substituído pelos semicondutores, nas 
aplicações especializadas tais como fotomultiplicadoras, ou fotodiodos de vácuo, os 
tubos à vácuo ainda estão amplamente em uso e são significativamente melhores do que 
os detetores à semicondutor em muitas circunstâncias, mais notadamente a detecção 
de radiação fraca ou de duração temporal muito curta, com comprimentos de onda 
abaixo de cerca de 1000nm (1000nm = 10000 A). 
Assim o projetista de um sistema óptico é defrontado com uma faixa muito ampla de 
tipos de detetores : Tubos de vácuo, semicondutores e térmicos. A escolha de um 
detetor será em função dos seguintes fatôres: 
  - Região espectral a ser detectada. 
  - Intensidade da radiação a ser medida 
  - Resposta temporal para eventos de velocidade muito alta 

  - Condições ambientais de operação 

  - Custo ($$$) 
A escolha do detetor entretanto não deve ser feita isoladamente, os outros 
componentes do sistema óptico podem influência-lo e vice-versa. Isto é 
particularmente importante se radiação a ser detectada for muito fraca. Em tal 
situação, deve se atuar no sentido de maximizar o sinal luminoso que realmente irá 
atingir o detector. Isto envolverá um cuidadoso critério de escolha dos componentes 
ópticos a serem colocados entre a fonte e o detector. 
Se a luz da fonte deve passar através de um elemento dispersor, como um 
monocromador, antes de atingir o detector, então, a escolha do monocromador e o 
detector estão relacionadas. Em uma dada situação experimental as várias exigências 



de resolução, saída de luz, varredura e sensibilidade do detector devem ser 
confrontadas umas com as outras, de modo a se chegar a uma relação de compromisso. 
Os detectores podem ser classificados como detectores de fótons ou detectores 
térmicos. Nos detectores de fótons, os fótons individuais incidentes interagem com os 
elétrons dentro do material do detector. Isto leva a detectores baseados na foto-
emissão, onde a absorção de um fóton liberta um elétron do material; Foto-
condutividade, onde a absorção de fótons aumenta o número de portadores de carga do 
material ou muda a sua mobilidade; O efeito fotovoltaico, onde a absorção de um fóton 
leva à geração de uma diferença de potencial através da junção dos materiais, o efeito 
"photon-drag" onde os fótons absorvidos transferem o seu momento para os 
portadores livres em um semicondutor altamente dopado, e placa fotográfica. 
Nos detectores térmicos, a absorção de fótons leva a uma mudança em temperatura do 
material do detector, que pode ser manifestada como uma mudança na resistência do 
material; O desenvolvimento de uma diferença de potencial através da junção entre 
dois diferentes condutores, como no termopar, ou uma mudança do momento de dipolo 
interno em um cristal ferroelétrico depende da temperatura, como no detector 
piroelétrico. Com exceção do último, os detectores térmicos apresentam tempos de 
resposta lentos quando comparados com os detectores de fótons. Entretanto eles 
respondem uniformemente à todos os comprimentos de onda. 
.. 
b) Fotomultiplicadoras 
Se os foto-elétrons são acelerados no vácuo do foto-catodo e lhes é dado atingir uma 
série de superfícies emissoras de elétrons secundários, chamados dinodos, mantidas as 
voltagens progressivamente mais positivas, uma considerável multiplicação de elétrons 
pode ser conseguida e uma corrente substancial pode ser colhida no anodo. Tais 
dispositivos são chamados fotomultiplicadoras . 

 

Fig.5 - Configuração da Fotomultiplicadora 

. 
Ganhos práticos de 109 (elétrons no anodo por foto-elétrons) podem ser conseguidos 
destes dispositivos para pulsos de luz de curta duração temporal. Ganhos contínuos 
devem ser mantidos em uma faixa mais baixa , talvez 107 , um limite imposto 
primariamente pela habilidade dos dinodos finais da cadeia de suportar a carga térmica 
produzida pelo impacto contínuo de elétrons. Devido ao seu alto ganho uma 
Fotomultiplicadora pode gerar por exemplo com um pulso de 2ns contendo 109  foto-
elétrons produzidos de um único foto-elétron, um pulso com tensão de 4v, através de 



50 Ω. Este fato, acoplado com o seu baixo ruído, torna as Fotomultiplicadoras os únicos 
detectores de um fóton eficientes de que se pode dispor no momento. 
. 
4 - MONOCROMADORES 

Monocromadores são instrumentos ópticos de construção muito robusta, destinado a 
selecionar faixas do espectro de emissão de luz, ou seja seleciona apenas "uma côr". O 
monocromador será tanto melhor quanto menor for a banda de passagem (A largura de 
banda típica para uma abertura de fenda de 1mm na região de 500nm é de 12nm). 
O comprimento de onda da luz transmitida através do monocromador pode ser 
continuamente variada e o espectro resultante analisado. 
Uma fonte de luz branca (UV + VIS + IRP + IR) e um monocromador formam uma fonte 
de luz cujo comprimento de onda é ajustável para estudos de excitação  ou absorção. 
Um monocromador e um detetor podem ser usados para  o estudo de fontes de luz, 
luminescência, espalhamento, absorção, transmitância etc. 

... 

Fig.6 - Equivalência de unidades 

. 
a) Monocromador de prisma 

A fig. 7a  abaixo mostra a configuração Littrow, onde a luz entra através de uma 
fenda, incide em um espelho parabolóide para colima-la, até atingir o prisma. 
A variação do comprimento de onda de luz na saída, é conseguido através da rotação do 
espelho. 
As figs. 7b e 7c mostram a configuração Czerny-Turner onde o espelho colimador é 
esférico, e a variação do comprimento de onda é conseguido através da rotação do 
prisma. 



 

  
Fig. 7.7 - Monocromador com prisma 

... 

Normalmente estes instrumentos são construídos em caixas herméticamente fechadas, 
com atmosfera controlada, e internamente pintados em preto não refletivo com o 
objetivo de evitar o espalhamento da luz, garantindo assim que a luz disponível na saída 
foi conseguida através do sistema óptico. 
. 
b) Monocromador de grades 
A primeira gravação de uma rêde (grade) de difração foi feita em 1785 por David 
Rittenhouse. Sem saber do trabalho de Rittenhouse, Josef Fraunhofer tambem 
desenvolveu rêdes e iniciou a exploração do potencial  dessa nova ferramenta 
espectroscópica. 

 

... 

Fig.8 - Monocromador de grades 

.... 
O estímulo ao uso das rêdes estava limitado pelas dificuldades em construir as grades 
com qualidade, até que no final do século XIX Henry Rowland costruiu uma  máquina 
para produzir grades de qualidade o suficiente para introduzir as rêdes de difração na 
espectroscopia. 
Atualmente rêdes de qualidade superior às de Rowland, são feitas à partir de matrizes 
os quais foram geradas com contrôle interferométrico ou geradas holográficamente, e 
são empregadas em uma larga faixa de instrumentação espectroscópica. 
Uma rêde de difração típica consiste de um substrato, normalmente um material óptico 
(vidro), com uma superfície ranhurada (1000 linhas/mm) ou mecânicamente, ou 
químicamente através de processos fotográficos,ou interferométricamente conjugada 
com processos fotográficos, ou ainda holográficamente tambem conjugada com 
processos fotográficos. 
Em cima da superficie ranhurada, é depositada uma camada refletiva como por exemplo 
o aluminío, e depois ainda uma outra camada de proteção. 



A qualidade e o espaçamento dos sulcos são fatôres cruciais para o desempenho das 
grades 
Os raios de luz A e B, de comprimento de onda l, incidente nos dentes adjacentes à um 
ângulo I como mostrado. Considere que a luz a um ângulo D com a normal, originada dos 
raios  A e  B até tocarem a grade. A diferença de caminho entre o raios A' e B' pode 
ser visto como: 
Adicionando os raios A' e B' resultará em uma interferência destrutiva, se a diferença 
de caminho for igual a algum múltiplo de 1/2 comprimento de onda, e  construtiva se a 
diferença de caminho for igual a algum múltiplo do comprimento de onda, onde m é um 
inteiro 

 

Fig.9 - Perfil de uma rêde 

... 
Esta é a equação básica das rêdes, m é chamada ordem de difração. Observar também 
que se I e D estiverem de lados diferentes da rêde ( no caso de rêdes de transmissão) 
o sinal de adição da equação acima será substituído por um de subtração. 
A distribuição de energia nas várias ordens, pode ser alterada pela mudança do ângulo 
entre os dentes da grade. 
. 
c)Monocromador de filtro 

O monocromador de filtro é muito empregado para iluminação de microscópios, devido 
à baixa perda de iluminação. 
Seu funcionamento baseia-se na interposição de uma placa colorida longitudinalmente 
com um mecanismo de deslocamenrto para ajuste do l de passagem. Possue também um 
sistema de ajuste da largura das fendas. 

 

Fig.  10 -  Curva típica de transmissão do monocromador de filtro e tabela de largura de banda 

... 



5 - PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

A montagem constará dos seguintes componentes: 
  - Fonte de luz branca halógena com  fonte de alimentação regulável(12v/100w) 
 - Detector com fotomultiplicadora mod.77344 da Oriel 
- Monocromador de filtros oriel mod.7155 

  - Fontes espectrais de luz (Hg, Na, He, Ne, Xe, Kr, A) 
  

  

 

Fig. 11 - Montagem do monocromador com a fonte de luz 

  

  - a) Trabalhar com lâmpadas espectrais (Hg, He, A, etc), e fazer uma curva de 
calibração do monocromador comparando o  lambda lido na escala do monocromador, 
com o lambda consultado no Handbook de emissão espectral. Avaliar e discutir as 
diferenças encontradas (fig 13).  

Notar que para as medidas será necessário o uso do conjunto fotomultiplicadora-detetor cujo 
manual e ajustes estão disponíveis no laboratório (Não ultrapassar a tensão - 400v, não deixar 
a fotomultiplicadora exposta a luz) 

  - b) Determinar a curva de emissão da luz branca entre 400-700nm com a fonte de 
luz branca, acoplada ao monocromador. 
  

  - c) Determinar com a fonte de luz branca, a curva de transmissão de alguns filtros na 
faixa de 400-700nm . 



 

Fig. 12 Curvas de eficiência das fotomultiplicadoras (usaremos a 77344) 

...... 

 



Fig.13 - Espectrogramas de lâmpadas OSRAM 

6 - BIBLIOGRAFIA 

  - R. J. Meltzer ,"Spectrographs and Monochromators", Applied Optics and Optical     
Engineering,  VOL5 1969. 
  -  Building Scientiphic Apparatus, Moore, John H., London 1983 

  - Catálogo ORIEL Vol  I e II 1989 

  - Grant Fowles, "Introduction to the Modern Optics" 
... 

  


