Manual de Instruções e Guia de Experimentos

CONJUNTO DE ÓTICA (BASIC)
OBSERVAÇÃO SOBRE OS DIREITOS AUTORAIS
Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos os direitos são reservados.
Entretanto é permitida e garantida para instituições de ensino a reprodução de qualquer parte
deste manual para ser fornecida e usada nos laboratórios e não para venda. A reprodução em
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POLITICA DE DEVOLUÇÕES
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estiver em condição de novo.

GARANTIA
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA
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deste período os custos de frete serão por conta do cliente. Antes de enviar qualquer produto para
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contato@azeheb.com.br ou pelo telefone (41) 3052-3650 para solicitar a autorização de devolução
de mercadoria (RMA). Não serão aceitos produtos para conserto que tenham sido enviados sem
contato prévio com nossa empresa.

ATENÇÃO
Este manual é exclusivamente para fins de sugestão de
montagens de experimentos.
DEPENDENDO DA VERSÃO ADQUIRIDA, A COMPOSIÇÃO DO SEU
KIT PODE SER DIFERENTE DA APRESENTADA NESTE MANUAL.
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COMPOSIÇÃO

ITEM

COD

DESCRIÇÃO

QUANT UN

1

64001036 LENTE DE VIDRO CONVERGENTE Ø50MM F = 125MM

1

UN

2

64001019 ESPELHO DE VIDRO CÔNCAVO Ø50MM F = 200MM

1

UN

3

64002078 FONTE DE LUZ CONJUNTO ÓTICA BASIC

1

UN

4

64005068 ESPELHO CONJUGADO 3 EM 1 PLÁSTICO CÔNCAVO/CONVEXO/PLANO

1

UN

5

64005130 LENTE PLANA DE ACRÍLICO PLANO-CÔNCAVA (POLIDO) 90X25X15MM AZE0004PA012

1

UN

6

64005131 LENTE PLANA DE ACRÍLICO PLANO-CONVEXA (POLIDO) 90X20X15MM AZE0004PA011

1

UN

7

64005151 PRISMA TRAPEZOIDAL DE ACRÍLICO (POLIDO) AZE0004PA009

1

UN

8

64005132 LENTE PLANA DE ACRÍLICO SEMICIRCULAR (POLIDO) 45X90X15MM AZE0004PA010

1

UN

9

64005128 LENTE PLANA DE ACRÍLICO BICÔNCAVA (POLIDO) 90X30X15MM AZE0004PA014

1

UN

10

64005129 LENTE PLANA DE ACRÍLICO BICONVEXA (POLIDO) 90X30X15MM AZE0004PA013

1

UN

11

64005293 ANTEPARO FURO Ø2MM CÂMARA ESCURA AZE0114PA002-3.3

1

UN

12

64005298 SUPORTE ANTEPAROS ÓTICA AZE0114PA002-2.3

2

UN

13

64005310 PLACA CONJUGADAS 1 E 5 FENDAS AZE0114PA012

1

UN

14

38039020 FONTE CHAVEADA 12V/2A

1

UN

15

23015002 VELA

1

UN

16

64001089 REDE DE DIFRAÇÃO 500 LINHAS / MM

1

UN
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ÍNDICE DE ANEXOS
Esses anexos são usados em vários experimentos. Você encontra a versão para
impressão no final do manual do aluno.
IMPRIMIR ANEXO
TRANSFERIDOR
CARTESIANO
OLHO MÍOPE
OLHO NORMAL
OLHO HIPERMÉTROPE
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REFLEXÃO DA LUZ
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Leis de Snell da reflexão luminosa
O raio luminoso incidente I, a reta normal N (à superfície refletora no ponto de incidência) e
o raio refletido R estão situados no mesmo plano.
O ângulo de incidência 𝒊̂ é igual ao ângulo de reflexão 𝒓̂.
I

𝒊̂ = 𝒓̂

N
𝒊̂

R
𝒓̂

Superfície refletora

Associação de espelhos planos
Espelhos com as faces voltadas uma para outra e formando um ângulo
∝, conjugam um número N de imagens de acordo com a expressão:

𝑵=

𝟑𝟔𝟎°
𝜶

-

1

1. Raios luminosos principais incidentes num espelho côncavo
O raio luminoso que incide no vértice
do espelho reflete simetricamente em
relação ao eixo principal.

O raio luminoso que incide numa
direção que passa pelo foco principal
do espelho reflete paralelamente ao
eixo principal.

V

C
F
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O raio luminoso que incide no espelho
paralelamente ao eixo principal reflete
na direção do foco.

C

O raio luminoso que incide no centro
de curvatura do espelho reflete
sobre si mesmo.

C

V

F

V

F

2. Raios luminosos principais incidentes num espelho convexo
O raio luminoso que incide no vértice
do espelho reflete simetricamente em
relação ao eixo principal.

O raio luminoso que incide numa
direção que passa pelo foco principal
do espelho reflete paralelamente ao
eixo principal.

C

V

C

V

F

F

O raio luminoso que incide no vértice
do espelho reflete simetricamente em
relação ao eixo principal.

O raio luminoso que incide numa
direção que passa pelo foco principal
do espelho reflete paralelamente ao
eixo principal.

C

V
F
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3. Equação de Gauss (ou dos pontos conjugados) nos espelhos esféricos

p

o

f

i
P’

Um objeto de altura o é colocado a uma distância p à frente de um espelho de distância focal f. O
espelho conjugará uma imagem de altura i, localizada em p’. As equações a seguir relacionam
essas grandezas.
Equação de Gauss:

𝟏
𝒇

𝟏

𝟏

𝒑

𝒑′

= +

Relação objeto-imagem:
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EXPERIMENTOS
EXPERIMENTO 01 - SOMBRA E PENUMBRA
OBJETIVO
Analisar a formação dos efeitos luminosos quando um corpo opaco é iluminado por uma e por duas
fontes luminosas.
>>>

>>>

Material Utilizado >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ITEM

COD

15

23015002

DESCRIÇÃO

QUANT UN
1

UN

XX

XXXXXXXX FOLHA A4

1

UN

XX

XXXXXXXX CAIXA DE FOSFORO OU QUALQUER OBJETO DE TAMANHO SIMILAR

1

UN

VELA

Procedimentos Experimentais>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Escurecer o ambiente onde o experimento está sendo realizado.
Dobrar uma folha de papel branco A4 conforme mostra a figura e colocá-la sobre a mesa de
modo que a parte dobrada (menor) fique na vertical, formando um pequeno anteparo.
Fixar uma vela acesa sobre a mesa a aproximadamente 30cm do anteparo e colocar um corpo
opaco (uma caixa de fósforos, por exemplo) a aproximadamente 15,0 cm à frente da fonte
luminosa, conforme mostra a figura.
Observar no anteparo a sombra projetada.
Aproximar e afastar o corpo opaco da fonte de luz e observar o que ocorre com a sombra
projetada.
Utilizar a outra vela acesa e fixa-la à aproximadamente 8,0 cm da já existente (paralelamente
ao anteparo).
Posicionar o objeto opaco a uma distância aproximado de 15 cm das fontes luminosas,
conforme mostra a figura.
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>>>

Análise de Resultados e Conclusões>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
O que acontece quando um corpo opaco quando há uma fonte luminosa?
Uma parte da região situada atrás do objeto não fica iluminada.
Como é denominado o espaço que deixa de receber luz da fonte? Porque recebe essa
denominação?
A região não iluminada é denominada de cone de sombra. Essa região ocupa um espaço entre
o objeto e o anteparo e é limitada pelos raios divergentes emanados pela fonte luminosa. Daí
a denominação de cone de sombra.
Conceituar cone de sombra, sombra própria e sombra projetada.
Na configuração do experimento, a região do espaço entre o objeto e o anteparo (parte
vertical da folha) é denominada de cone de sombra. A superfície não iluminada projetada na
parte horizontal da folha é a sombra projetada, assim como a superfície projetada na parte
vertical da folha de papel (anteparo). A parte posterior do objeto não alcançada pela luz é a
sombra própria.
O que ocorre com o tamanho da sombra quando aproxima e afasta o corpo da fonte de luz?
A sombra aumenta à medida que o objeto opaco é aproximado da fonte luminosa.
O que foi observado quando usadas duas fontes luminosas. Fazer um esquema ilustrativo.
Como o objeto está iluminado por duas fontes distintas atrás do objeto se formam três regiões
diferentes quanto ao recebimento de luz (conforme mostra a figura a seguir):
a.
b.
c.

Região de sombra: não recebe luz de nenhuma das duas fontes.
Região de penumbra: fracamente iluminada formada pela sombra de uma das fontes e
pela iluminação da outra.
Região Iluminada: recebe luz das duas fontes.
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Região iluminada
Objeto opaco
Fonte A

penumbra
sombra

Fonte B

penumbra

Região iluminada

Diferenciar sombra e penumbra.
Sombra é a região não iluminada pela luz que incide sobre um objeto opaco.
Penumbra é uma transição entre região de sombra e iluminação total, isto é, uma região que
recebe luz de uma fonte e sombra de outra.
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EXPERIMENTO 02 - CÂMARA ESCURA
OBJETIVO
Obter a imagem de um objeto luminoso em uma câmara escura
>>>

Material Utilizado >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ITEM

>>>

COD

DESCRIÇÃO

QUANT UN

3

64002078

FONTE DE LUZ CONJUNTO ÓTICA BASIC

1

UN

11

64005293

ANTEPARO FURO Ø2MM CÂMARA ESCURA AZE0114PA002-3.3

1

UN

12

64005298

SUPORTE ANTEPAROS ÓTICA AZE0114PA002-2.3

2

UN

15

23015002

VELA

1

UN

XX

XXXXXXXX

ANTEPARO EM CARTOLINA 10X10 (CONFECCIONAR)

1

UN

Procedimentos Experimentais>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Fixar a vela sobre a mesa. Em seguida fixar a placa com orifício central (diafragma) no suporte
que acompanha o kit. Recortar um pedaço de papel cartão branco-fosco de aproximadamente
10 cm X 10 cm para servir de tela para projeção e fixá-lo no outro suporte. Arrumá-los
conforme a figura.
Acender a vela e escurecer o ambiente.

>>>

Análise de Resultados e Conclusões>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Observar a imagem da vela projetada no anteparo. Caso a projeção não esteja nítida, variar
as distâncias vela-diafragma e diafragma-tela de projeção.
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Essa imagem é real ou virtual? Justificar.
Como essa imagem é projetável ela é formada pelos próprios raios luminosos, portanto é uma
imagem real.
Qual a orientação da imagem em relação ao objeto?
A imagem é invertida em relação à orientação do objeto.
O resultado do experimento serve para mostrar a propagação retilínea da luz? Desenhe um
esboço que mostre a formação da imagem no anteparo.
A’
B

A
B’

O esquema mostra a formação da imagem. Observe-se que a imagem A’ do ponto A, a
imagem B’ do ponto B são formadas pelos raios luminosos que se propagam em linha reta
(assim como acontece com os raios luminosos que partem de cada um dos pontos do objeto)

Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
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EXPERIMENTO 03 - FORMAÇÃO DE IMAGEM EM
ESPELHO PLANO
OBJETIVO
Analisar a formação de imagem num espelho plano
>>>

Material Utilizado >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ITEM

COD

3

64002078

FONTE DE LUZ CONJUNTO ÓTICA BASIC

DESCRIÇÃO

QUANT UN
1

UN

4

64005068

ESPELHO CONJUGADO 3 EM 1 PLÁSTICO CÔNCAVO/CONVEXO/PLANO

1

UN

13

64005310

PLACA CONJUGADAS 1 E 5 FENDAS AZE0114PA012

1

UN

14

38039020

FONTE CHAVEADA 12V/2ª

1

UN

XX

XXXXXXXX FOLHA A4 CARTESIANO (IMPRIMIR)

1

UN

r

FONTE DE LUZ

P
p

ESPELHO

A

s

B
C

>>>

Procedimentos Experimentais >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Fixar à frente da fonte de luz o diafragma com uma fenda e posicionar a fonte de luz com o
raio passando pela linha H
Marcar na reta H o ponto P entre a fonte e o espelho. No cruzamento das retas V e H marcar
o A e outros dois pontos B e C que se situem no campo do espelho, conforme mostra a figura.
Posicionar a folha com o espelho de maneira que o raio luminoso incida perpendicularmente
no espelho e contenha os pontos P e A. O ponto P será objeto para o espelho.
Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
os direitos são reservados. Entretanto é permitida e garantida
para instituições de ensino a reprodução de qualquer parte
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Observar o que acontece com o raio refletido.
O raio refletido coincide com o raio incidente.
Reposicionar a fonte de forma que o raio luminoso passe pelo ponto P e incida no espelho em
B. Marcar um ponto qualquer B’ no raio refletido.

P
p

A
B
C

Reposicionar a fonte fazendo com que o raio luminoso passe por P e incida no espelho no
ponto C. Marcar um ponto C’ no raio refletido.
>>>

Análise dos Resultados e Conclusões >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Retirar o espelho e traçar o raio incidente e o raio refletido da incidência nos pontos P e A.
Traçar o raio incidente e o refletido, pelos pontos P, B e B’.
Repetir o procedimento para os pontos P, C e C’.
Os raios refletidos formam um feixe convergente, paralelo ou divergente?
Os raios refletidos formam um feixe divergente.
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Traçar os prolongamentos (atrás do espelho) dos raios refletidos, BB’, CC’ e determinar o
seu ponto de encontro (P’). Qual o significado físico desse ponto?
O ponto de encontro dos prolongamentos dos raios refletidos (P’) é a imagem do ponto
objeto P.

P
p

A

P’

B
B’

C

C’

Medir a distância PA e comparar com a medida da distância AP’. O que se conclui a respeito
da posição da imagem em relação ao espelho?
PA = AP’ = 6,0 cm
A imagem é simétrica ao objeto em relação ao espelho.
A imagem P’ do ponto P fornecida pelo espelho plano é real ou virtual? Justificar.
A imagem P’ é virtual, pois não é formada pelo encontro dos raios refletidos, mas sim, pelos
seus prolongamentos.
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a permissão da AZEHEB é proibida.
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EXPERIMENTO 04 - LEIS DA REFLEXÃO EM
ESPELHO PLANO
OBJETIVO
Analisar a reflexão de um raio luminoso incidente num espelho plano
>>>

>>>

Material Utilizado >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ITEM

COD

3

64002078

FONTE DE LUZ CONJUNTO ÓTICA BASIC

DESCRIÇÃO

QUANT UN
1

UN

4

64005068

ESPELHO CONJUGADO 3 EM 1 PLÁSTICO CÔNCAVO/CONVEXO/PLANO

1

UN

13

64005310

PLACA CONJUGADAS 1 E 5 FENDAS AZE0114PA012

1

UN

14

38039020

FONTE CHAVEADA 12V/2ª

1

UN

XX

XXXXXXXX FOLHA A4 TRANSFERIDOR (IMPRIMIR)

1

UN

Procedimentos Experimentais >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Posicionar a fonte de luz e o transferidor conforme a figura.
Colocar o diafragma de uma fenda na fonte de luz e escurecer o ambiente.
Ligar a fonte luminosa e ajustar o feixe luminoso de forma que o raio incida no centro do
transferidor e coincida com o eixo 0-0 do mesmo.
Posicionar o espelho plano no transferidor de maneira que a sua face coincida com o eixo 9090.
Movimentar a fonte de luz para que o raio luminoso incida no centro do transferidor formando
um ângulo i de incidência de 10o e anotar o valor do ângulo r de reflexão.

r = 10o
Variar o ângulo de incidência em 10º e anotar a medida do ângulo de reflexão correspondente.

Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
os direitos são reservados. Entretanto é permitida e garantida
para instituições de ensino a reprodução de qualquer parte
deste manual para ser fornecida e usada nos laboratórios e não
para venda. A reprodução em qualquer outra circunstância, sem
a permissão da AZEHEB é proibida.
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Repetir o procedimento para os ângulos sugeridos até completar a tabela:
Ângulo de Incidência
i
0º
10º
20º
30º
40º
50º
60º
70º
>>>

Ângulo de reflexão
r
0º
10º
20º
30º
40º
50º
60º
70º

Análise dos Resultados e Conclusões >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Como é denominada a reta perpendicular ao espelho e que coincide com o eixo 0-0? Qual a
sua função no estudo da reflexão.
Reta normal. Ela é utilizada como referência para medida dos ângulos de incidência e de
reflexão.
Qual é o ângulo de incidência? E o de reflexão?
É o ângulo que o raio incidente forma com a normal ao espelho (eixo 0-0) no ponto de
incidência.
É o ângulo que o raio refletido forma com a normal ao espelho (eixo 0-0) no ponto de
emergência.
O que se observou a respeito dos valores do ângulo de incidência e o correspondente ângulo
de reflexão?
São iguais qualquer que seja o ângulo de incidência.
Verificar o plano em que se encontram a reta normal e o raio incidente. O raio refletido
também repousa neste plano?
O raio incidente, a normal e o raio refletido estão num mesmo plano que é o plano da folha
sobre a mesa.
Como podem ser descritas as duas leis da reflexão num espelho plano?
a) O raio incidente I, a normal à superfície refletora N e o raio refletido R estão no mesmo
plano.
b) O ângulo de incidência i é igual ao ângulo de refração r.

Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
os direitos são reservados. Entretanto é permitida e garantida
para instituições de ensino a reprodução de qualquer parte
deste manual para ser fornecida e usada nos laboratórios e não
para venda. A reprodução em qualquer outra circunstância, sem
a permissão da AZEHEB é proibida.
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EXPERIMENTO 05 - REFLEXÃO DA
ESPELHOS ESFÉRICOS CÔNCAVOS

LUZ

EM

OBJETIVO
Estudar o comportamento dos raios luminosos incidentes em espelho côncavo.
>>>

Material Utilizado >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ITEM

COD

3

64002078

FONTE DE LUZ CONJUNTO ÓTICA BASIC

DESCRIÇÃO

QUANT UN
1

UN

4

64005068

ESPELHO CONJUGADO 3 EM 1 PLÁSTICO CÔNCAVO/CONVEXO/PLANO

1

UN

13

64005310

PLACA CONJUGADAS 1 E 5 FENDAS AZE0114PA012

1

UN

14

38039020

FONTE CHAVEADA 12V/2A

1

UN

XX

XXXXXXXX FOLHA A4 CARTESIANO (IMPRIMIR)

1

UN

Z

Primeira Parte: Determinação do foco de um espelho esférico
côncavo
>>>

Procedimentos Experimentais >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Posicionar a fonte luminosa conforme a figura.
Colocar o diafragma de cinco fendas na fonte de luz.
Colocar a folha de papel A4 à frente da fonte e fixar a com fita adesiva para que ela não se
desloque sobre a mesa.
Ligar a fonte de luz e escurecer o ambiente em que o experimento está sendo realizado.
Movimentar a fonte de maneira que o raio luminoso central do feixe coincida com a reta H da
folha modelo.
Colocar o espelho côncavo sobre a folha posicionando no ponto médio das linhas cartesianas,
no centro da folha.

Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
os direitos são reservados. Entretanto é permitida e garantida
para instituições de ensino a reprodução de qualquer parte
deste manual para ser fornecida e usada nos laboratórios e não
para venda. A reprodução em qualquer outra circunstância, sem
a permissão da AZEHEB é proibida.
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Ajustar o posicionamento do espelho-folha tal que o raio refletido central coincida com o raio
incidente. Traçar no papel o perfil do espelho.

>>>

Análise dos Resultados e Conclusões >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Como é denominada a reta H que coincide com o raio luminoso central e que passa pelo
centro do espelho?
É o eixo principal do espelho.
Explicar o que acontece com os raios refletidos quando os raios incidentes são paralelos ao
eixo principal.
Os raios refletidos são convergentes e encontram o eixo principal num ponto denominado
foco principal do espelho.
O ponto determinado pelos raios refletidos é um ponto real ou virtual? Justificar.
O ponto é real, pois é encontro dos próprios raios refletidos.
Marcar com lápis na folha de papel o ponto F no encontro dos raios refletidos.

Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
os direitos são reservados. Entretanto é permitida e garantida
para instituições de ensino a reprodução de qualquer parte
deste manual para ser fornecida e usada nos laboratórios e não
para venda. A reprodução em qualquer outra circunstância, sem
a permissão da AZEHEB é proibida.
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Segunda Parte: Propriedades dos raios luminosos principais
>>>

Procedimentos Experimentais >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Substituir o diafragma de cinco fendas por um de fenda única.
Colocar a folha de papel A4 à frente da fonte e fixar a com fita adesiva para que ela não se
desloque sobre a mesa.
Ligar a fonte de luz e escurecer o ambiente em que o experimento está sendo realizado.
Colocar o espelho sobre a folha e ajustar a sua posição de maneira que o raio refletido coincida
com o raio incidente e com o eixo principal do espelho.
Desenhar o perfil do espelho na folha de papel.
Movimentar a fonte de maneira que o raio luminoso central do feixe coincida com a reta H da
folha modelo.

>>>

Análise dos Resultados e Conclusões >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Deslocar a fonte luminosa de forma que o raio incida no espelho numa direção paralela ao
eixo principal H. (o raio incidente não deve ficar muito afastado do eixo principal). O que
ocorre com o raio refletido quando a incidência é paralela ao eixo principal do espelho?
Os raios refletidos cruzam o eixo principal sempre no mesmo ponto. Esse ponto (F) é
denominado foco principal.

“Todo raio luminoso que incide paralelamente ao eixo principal de um espelho esférico
côncavo, reflete sempre numa direção que passa pelo foco principal”.
Medir a distância FV. Como ela é denominada?
FV = 6,0 cm e é denominada de distância focal f do espelho.
Movimentar a fonte luminosa de modo que agora o raio incidente passe pelo ponto F. Qual a
direção do raio refletido?
O raio refletido emerge do espelho paralelamente ao eixo principal.

Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
os direitos são reservados. Entretanto é permitida e garantida
para instituições de ensino a reprodução de qualquer parte
deste manual para ser fornecida e usada nos laboratórios e não
para venda. A reprodução em qualquer outra circunstância, sem
a permissão da AZEHEB é proibida.
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Como pode ser descrita essa propriedade do raio luminoso?

“Todo raio luminoso que incide num espelho esférico numa direção que passa pelo foco
principal reflete paralelamente ao eixo principal”.
Movimentar a fonte luminosa de maneira que o raio incidente e o refletido coincidam. Marcar
o ponto (C) em que o raio incidente e o refletido cruzam o eixo principal. Medir a distância
VC e comparar com a distância focal f.
VC = 12 cm, portanto VC= 2f
Como pode ser descrita a propriedade do raio luminoso quando o raio incidente e o refletido
possuem a mesma direção? Como é denominado o ponto C?

“Todo raio luminoso que incide num espelho esférico, numa direção que passa pelo centro
de curvatura, reflete na mesma direção do raio incidente”.
O ponto C é denominado
autoconjugado) do espelho.

centro

de

curvatura

(também

denominado

ponto

A distância VC = R =12,0 cm é o raio de curvatura da superfície especular.
Qual o significado físico da distância VF?
É a distância focal f do espelho esférico.
Como é denominada a distância VC?
É o raio de curvatura da superfície especular.

Medir a distância f = VF e comparar com a medida da distância R = VC
Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
os direitos são reservados. Entretanto é permitida e garantida
para instituições de ensino a reprodução de qualquer parte
deste manual para ser fornecida e usada nos laboratórios e não
para venda. A reprodução em qualquer outra circunstância, sem
a permissão da AZEHEB é proibida.
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f= 6,1 cm e R 12,0 cm e f  R/2
O raio de curvatura é aproximadamente igual ao dobro da distância focal.

Definir, com base nas observações realizadas no experimento, os elementos geométricos
principais do espelho côncavo:
- Centro de curvatura C
É o centro da esfera que originou a calota especular.
- Raio de curvatura
É o raio R da esfera que originou a calota.
- Vértice V
É o polo da calota esférica que deu origem ao espelho.
- Eixo principal eP
É o diâmetro da superfície esférica correspondente ao espelho que contém C e V.
- Foco principal F
É o ponto médio da distância CV e por onde cruzam o eixo principal os raios incidentes
paralelos ao eixo principal.
- Distância focal f
É a distância FV do foco principal ao vértice do espelho.
No espelho côncavo o foco é real ou virtual? Justificar.
O foco de um espelho esférico côncavo é real, pois é formado pelo cruzamento dos próprios
raios refletidos que incidiram paralelamente ao eixo principal do espelho.
Colocar um novo gabarito com transferidor e posicionar o espelho de maneira que o eixo
principal do espelho coincida com o eixo 0-0 do disco.

Usar o diafragma com uma fenda e movimentar a fonte de maneira que o raio incidente
coincida com o eixo principal do espelho.

Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
os direitos são reservados. Entretanto é permitida e garantida
para instituições de ensino a reprodução de qualquer parte
deste manual para ser fornecida e usada nos laboratórios e não
para venda. A reprodução em qualquer outra circunstância, sem
a permissão da AZEHEB é proibida.
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Movimentar a fonte luminosa para diferentes ângulos de incidência e observar em cada caso
o que acontece com o ângulo de reflexão.
Para cada raio luminoso o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão.

Como essa propriedade do raio luminoso pode ser descrita?
Todo raio luminoso que incide no vértice do espelho esférico reflete simetricamente em
relação ao eixo principal.

Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
os direitos são reservados. Entretanto é permitida e garantida
para instituições de ensino a reprodução de qualquer parte
deste manual para ser fornecida e usada nos laboratórios e não
para venda. A reprodução em qualquer outra circunstância, sem
a permissão da AZEHEB é proibida.

REV. 12 – 21/10/2019

22

............................. PROFESSOR .............................

EXPERIMENTO 06 - REFLEXÃO DA
ESPELHOS ESFÉRICOS CONVEXOS

LUZ

EM

OBJETIVO
Estudar o comportamento dos raios luminosos incidentes em espelho côncavo.
>>>

Material Utilizado >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ITEM

COD

3

64002078

FONTE DE LUZ CONJUNTO ÓTICA BASIC

DESCRIÇÃO

QUANT UN
1

UN

13

64005310

PLACA CONJUGADAS 1 E 5 FENDAS AZE0114PA012

1

UN

14

38039020

FONTE CHAVEADA 12V/2A

1

UN

XX

XXXXXXXX FOLHA A4 CARTESIANO (IMPRIMIR)

1

UN

Primeira Parte: Determinação do foco de um espelho esférico
convexo
>>>

Procedimentos Experimentais >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Posicionar sobre a mesa, a fonte luminosa com o diafragma de cinco fendas.
Colocar a folha de papel A4 à frente da fonte e fixar a com fita adesiva para que ela não se
desloque sobre a mesa
Ligar a fonte de luz e escurecer o ambiente em que o experimento está sendo realizado.
Movimentar a fonte de maneira que o raio luminoso central do feixe coincida com a reta H da
folha modelo.
Colocar o espelho convexo sobre a folha de papel posicionando o ponto médio V da superfície
especular, no centro da folha.
Traçar no papel o perfil do espelho e ajustar o posicionamento do conjunto espelho-folha tal
que o raio refletido central coincida com o raio incidente, conforme ilustra a figura.

H

Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
os direitos são reservados. Entretanto é permitida e garantida
para instituições de ensino a reprodução de qualquer parte
deste manual para ser fornecida e usada nos laboratórios e não
para venda. A reprodução em qualquer outra circunstância, sem
a permissão da AZEHEB é proibida.
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>>>

Análise dos Resultados e Conclusões >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Como é denominada a reta H que coincide com o raio luminoso central e que passa pelo
centro do espelho?
É o eixo principal do espelho
Explicar o que acontece com os raios refletidos quando os raios incidentes são paralelos ao
eixo principal.

Os raios luminosos refletidos são divergentes, pois após refletir se afastam do eixo principal.
Os raios refletidos não cruzam o eixo principal.
Marcar no papel dois pontos em cada raio incidente (próximos ao eixo principal) e em cada
raio refletido.
Retirar o espelho e traçar para cada raio refletido a reta que contém os dois pontos marcados.
Prolongar cada uma das retas com tracejado até encontrar o eixo principal atrás do espelho.
Os prolongamentos dos raios cruzam o eixo principal no mesmo ponto? Como é denominado
esse ponto? Ele é real ou virtual?

V

F

H

Os prolongamentos dos raios refletidos cruzam o eixo principal atrás do espelho num ponto
denominado foco principal (F). Como esse ponto está atrás do espelho e é formado por
prolongamentos de raios refletidos o espelho convexo possui foco virtual.
Medir a distância f do ponto F ao vértice V (distância focal do espelho).
f = 6,00 cm

Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
os direitos são reservados. Entretanto é permitida e garantida
para instituições de ensino a reprodução de qualquer parte
deste manual para ser fornecida e usada nos laboratórios e não
para venda. A reprodução em qualquer outra circunstância, sem
a permissão da AZEHEB é proibida.
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Segunda Parte: Propriedades dos raios luminosos principais
>>>

Procedimentos Experimentais >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Substituir o diafragma de cinco fendas pelo de fenda única.
Colocar a folha de papel A4 à frente da fonte e fixar a com fita adesiva para que ela não se
desloque sobre a mesa
Marcar no papel a posição do foco F obtido anteriormente.
Ligar a fonte de luz e escurecer o ambiente em que o experimento está sendo realizado.
Movimentar a fonte de maneira que o raio luminoso coincida com a reta H da folha modelo.
Colocar o espelho sobre a folha e ajustar a sua posição de maneira que o raio refletido coincida
com o raio incidente e com o eixo principal do espelho.
Desenhar o perfil do espelho na folha de papel.

>>>Análise

dos Resultados e Conclusões >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Movimentar a fonte para que o feixe luminoso incida no espelho paralelamente ao eixo
principal. Descrever o que acontece com a direção do raio refletido.

O raio refletido, à frente do espelho diverge, e o seu prolongamento (atrás do espelho), cruza
o eixo principal no foco do espelho.
Marcar dois pontos quaisquer do raio luminoso incidente e do raio refletido.

Retirar o espelho e traçar pelos pontos marcados no papel o raio incidente o raio refletido e
seu prolongamento.
Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
os direitos são reservados. Entretanto é permitida e garantida
para instituições de ensino a reprodução de qualquer parte
deste manual para ser fornecida e usada nos laboratórios e não
para venda. A reprodução em qualquer outra circunstância, sem
a permissão da AZEHEB é proibida.

REV. 12 – 21/10/2019

25

............................. PROFESSOR .............................

V

F

Descrever a propriedade do raio luminoso que incide paralelamente ao eixo principal.
“Todo raio luminoso que incide paralelamente ao eixo principal de um espelho esférico reflete
numa direção que passa pelo foco principal”.
Colocar outra folha de papel sobre o disco e marcar no eixo principal o foco F do espelho já
obtido.
Ligar a fonte de luz e escurecer o ambiente em que o experimento está sendo realizado.
Movimentar a fonte de maneira que o raio luminoso central do feixe coincida com a reta H da
folha modelo.
Colocar o espelho sobre a folha e ajustar a sua posição de maneira que o raio refletido coincida
com o raio incidente e com o eixo principal do espelho. Desenhar o perfil do espelho na folha
de papel.
Retire o espelho e movimente a fonte para que o feixe luminoso incida no espelho numa
direção que passe pelo ponto F.
Recolocar o espelho convexo na posição inicial e descrever o que acontece com a direção do
raio refletido.

O raio refletido emerge paralelamente ao eixo principal.
Como essa propriedade pode ser descrita?
“Todo raio que incide num espelho esférico na direção do foco principal reflete paralelamente
ao eixo principal”.
Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
os direitos são reservados. Entretanto é permitida e garantida
para instituições de ensino a reprodução de qualquer parte
deste manual para ser fornecida e usada nos laboratórios e não
para venda. A reprodução em qualquer outra circunstância, sem
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Marcar na folha de papel dois pontos quaisquer do raio luminoso incidente e também do raio
refletido.
Retirar o espelho e traçar pelos pontos marcados no papel o raio incidente o raio refletido e
seu prolongamento.

V

F

Colocar outra folha de papel sobre o disco e marcar na reta H o foco F do espelho já obtido.
Marcar na reta H o ponto C a uma distância R= 2f.
Deslocar a fonte luminosa lateralmente e ajustar a sua posição de maneira que o raio
incidente e o refletido pelo espelho coincidam. Marcar no papel dois pontos desses dois raios
coincidentes.

Retirar o espelho e traçar pelos dois pontos marcados, a reta que contém esses dois pontos.
Prolongar esta reta em tracejado até encontrar o eixo principal. Onde a reta tracejada
encontra o eixo principal?
No ponto C.
O raio luminoso incidente coincide com a reta traçada? Como é denominado o ponto C?
Sim. Esse ponto é denominado centro de curvatura do espelho.

Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
os direitos são reservados. Entretanto é permitida e garantida
para instituições de ensino a reprodução de qualquer parte
deste manual para ser fornecida e usada nos laboratórios e não
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Como pode ser descrita essa propriedade?

V

F

C

“Todo raio luminoso que incide na direção do centro de curvatura do espelho esférico reflete
sobre si mesmo”.
Substituir a folha de papel e colocar o disco na plataforma retangular e posicionar o espelho
de maneira que o eixo principal do espelho coincida com o eixo 0-0 do disco.
Usar o diafragma fenda única e movimentar a fonte de maneira que o raio incidente coincida
com o eixo principal do espelho.
Girar o disco ótico para diferentes ângulos de incidência e observar em cada caso o que
acontece com o ângulo de reflexão.
Para cada raio luminoso o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão.

“Todo raio luminoso que incide no vértice do espelho esférico reflete simetricamente em
relação ao eixo principal”.

Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
os direitos são reservados. Entretanto é permitida e garantida
para instituições de ensino a reprodução de qualquer parte
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O foco principal e o centro de curvatura do espelho convexo são pontos reais ou virtuais?
São pontos virtuais, pois são formados pelos prolongamentos dos raios refletidos e estão
situados atrás do espelho.

V

F

Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
os direitos são reservados. Entretanto é permitida e garantida
para instituições de ensino a reprodução de qualquer parte
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para venda. A reprodução em qualquer outra circunstância, sem
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EXPERIMENTO 07 - IMAGENS
PELOS ESPELHOS ESFÉRICOS

FORNECIDAS

OBJETIVOS
Obter a imagem de um objeto real fornecida por espelho esférico.
Verificar experimentalmente a validade da equação de Gauss (equação dos pontos conjugados)
para um espelho esférico côncavo.
>>>

>>>

Material Utilizado >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
X

COD

2

64001019

ESPELHO DE VIDRO CÔNCAVO Ø50MM F = 200MM

DESCRIÇÃO

QUANT UN
1

UN

12

64005298

SUPORTE ANTEPAROS ÓTICA AZE0114PA002-2.3

2

UN

15

23015002

VELA

1

UN

XX

XXXXXXXX TRENA 2M (*)

1

UN

XX

XXXXXXXX ANTEPARO DE CARTOLINA 10X10CM (CONFECCIONAR)
(*) Não Acompanha o produto.

1

UN

Procedimentos Experimentais>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Montar o dispositivo experimental com o espelho côncavo montado sobre o suporte, conforme
mostra a figura.
Utilizar uma vela e cortá-la de forma que fique com uma altura compatível com a altura do
espelho e do anteparo.
Posicionar a vela acesa (objeto O) a uma distância p igual a 40,0 cm do espelho.
Escurecer o ambiente em que o experimento está sendo realizado.
Ajustar a posição do anteparo movimentando-o para frente ou para trás de maneira a obter
a melhor nitidez possível para a imagem projetada.

Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
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Observar as características quanto ao tamanho, a inversão ou não e a natureza da imagem.
Medir a distância p’ da imagem ao espelho e anotar os valores de p e p’ na tabela.
Repetir os procedimentos experimentais para as posições do objeto (vela) sugeridas na
tabela.
>>>

Análise de Resultados e Conclusões>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Usar a equação dos pontos conjugados para o espelho côncavo (equação de Gauss) e calcular
a distância focal fexp para cada posição do objeto:

1 1
1
=
+
f
p p'
Para a primeira linha da tabela:𝑓𝑒𝑥𝑝 =

𝑝𝑝′
𝑝+𝑝′

→ 𝑓𝑒𝑥𝑝 =

80×28,8
80+28,8

= 21,18 𝑐𝑚

N

Posição
do objeto
p(cm)

Posição
da imagem
p’ (cm)

Distância
focal
Fexp (cm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

80
75
70
65
60
55
50
45
40
35

28,8
29,8
30,9
32,0
32,8
34,3
36,5
40,0
45,5
54,3

21,18
21,33
21,44
21,44
21,21
21,13
21,10
21,18
21,29
21,28

Valor médio = 21,26
O valor experimental da distância focal do espelho permaneceu constante para as diferentes
posições do objeto?
Os valores encontrados diferem por uma diferença percentual bem menor que uma tolerância
de 5% em relação ao valor médio e, portanto, pode-se considerar como tenha permanecido
constante.
A imagem fornecida pelo espelho côncavo para as posições utilizadas no experimento é real
ou virtual? Justificar. Ela é direita ou invertida? É maior ou menor que o objeto? Onde está
localizada?
Como todas as imagens obtidas são projetáveis todas elas são imagens reais.
Toda imagem real (de objeto real) é invertida. Para:
P > 44 cm – Imagem real, invertida, menor e está entre o foco e o centro de curvatura.
p = 44 cm – Imagem real, invertida, igual e está no centro de curvatura.
22cm<p< 44 cm – Imagem real, invertida, maior e está em p’ > 40,0 cm.

Quais as principais causas de erro que podem ter sido cometidos no experimento?
Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
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Medidas das distâncias e qualidade do espelho.
Admitindo um erro tolerável de 5% o que se pode concluir a respeito da validade da Lei de
Gauss para o espelho côncavo
O valor encontrado para a distância focal (mantida constante) permite considerar que foi
verificada a validade da Lei de Gauss para o espelho côncavo.
Posicionar o objeto (vela acesa) a distâncias menores que a distância focal do espelho e
descrever o que se observa quanto a localização, a natureza e quanto ao tamanho comparado
ao objeto.
Quando o objeto é colocado a distâncias menores que a distância focal, a imagem não é
projetável, pois está localizada atrás do espelho porque é formada pelos prolongamentos dos
raios refletidos. A imagem conjugada pelo objeto é virtual, direita e maior para qualquer
posição do objeto p com 0 < p < 21,9 cm

Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
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EXPERIMENTO 08 - ÍNDICE DE
RELATIVO DE UM PAR DE MEIOS

REFRAÇÃO

OBJETIVO
Utilizar as leis da refração e determinar o índice de refração relativo da luz para um par de meios
transparentes.
>>>

Material Utilizado >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ITEM

COD

3

64002078

FONTE DE LUZ CONJUNTO ÓTICA BASIC

DESCRIÇÃO

QUANT UN
1

UN

8

64005132

LENTE PLANA DE ACRÍLICO SEMICIRCULAR (POLIDO) 45X90X15MM AZE0004PA010

1

UN

13

64005310

PLACA CONJUGADAS 1 E 5 FENDAS AZE0114PA012

1

UN

14

38039020

FONTE CHAVEADA 12V/2A

1

UN

XX

XXXXXXXX FOLHA A4 TRANSFERIDOR (IMPRIMIR)

Primeira Parte: Índice de refração do acrílico em relação ao ar.
>>>

Procedimentos Experimentais >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Posicionar sobre a mesa, uma folha com transferidor (gabarito) e a fonte luminosa conforme
a figura. Colocar o diafragma de fenda única na fonte de luz.
Ligar a fonte de luz e escurecer o ambiente em que o experimento está sendo realizado.
Movimentar a fonte de maneira que o raio luminoso central do feixe coincida com o eixo 0-0
do transferidor da folha gabarito.
Colocar o semicilindro de acrílico sobre a folha gabarito, com a face plana voltada para a fonte
luminosa.
Ajustar a posição do semicilindro de modo que os ângulos, de incidência e o de refração sejam
iguais à zero (o centro do semicilindro deve coincidir com o centro do transferidor e a face
reta deve coincidir com o eixo 90-90).
Observar que para este posicionamento o eixo 0-0 do disco é a reta normal à superfície que
separa o ar do acrílico no ponto de incidência do raio luminoso.
Movimentar a fonte luminosa de modo que o ângulo de incidência seja 10o.

Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
os direitos são reservados. Entretanto é permitida e garantida
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Observar se o raio luminoso sofre desvio ao atravessar do ar para o acrílico.
Anotar o ângulo de refração (observar que o raio luminoso coincide com o raio do semicilindro
e por isso não sofre desvio ao passar do acrílico para o ar).
r = 6,5o
Variar o ângulo de incidência de 10º em 10º enquanto houver raio refratado e anotar os
valores dos ângulos de refração na tabela 1.
A partir do ângulo de 80o aumentar vagarosamente o ângulo de incidência e observar qual o
maior ângulo de incidência para o qual ainda existe raio refratado.
Tabela 1

Ângulo de incidência
i
10º
20º
30º
40º
50º
60o
70o
80o
85o

>>>

sen i
0,173
0,342
0,500
0,643
0,766
0,866
0,940
0,985
0,996

Ângulo de refração
sen r
nacrílico, ar
r
6,5o
0,113
1,53
o
13
0,225
1,52
19 o
0,326
1,53
25 o
0,423
1,52
30 o
0,500
1,53
35 o
0,574
1,51
38 o
O,622
1,51
o
41
0,656
1,50
41,5o
0,662
1,50
Valor médio do nacrílico, ar = 1,52

Análise dos Resultados e Conclusões >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Verificar em que planos se encontram a reta normal, o raio incidente e o raio refletido. O que
se observa comprova a primeira lei da refração?
O raio incidente, o raio refletido e a normal repousam no plano do disco ótico o que confirma
o que estabelece a primeira lei da refração.
Quando o raio incidente coincide com a normal ocorre refração? Explicar.
Sim, ocorre mudança na velocidade de propagação da luz ao atravessar a superfície de
separação ar-acrílico, porém não há desvio na direção de propagação do raio luminoso.
O raio luminoso que incide obliquamente se aproxima ou se afasta da normal ao atravessar
do ar para o acrílico? Então qual meio é mais refringente?
O raio luminoso se aproxima da normal o que indica que o acrílico é mais refringente que o ar.
Em que meio a velocidade da luz é menor?
No meio mais refringente, que neste caso, é o acrílico.

Utilizar a segunda lei da refração (Lei de Snell) para determinar o índice de refração do acrílico
e anotar na tabela 1:
𝑛𝑎𝑐𝑟í𝑙𝑖𝑐𝑜,𝑎𝑟 =
Para a primeira linha da tabela:

𝑛𝑎𝑐𝑟í𝑙𝑖𝑐𝑜,𝑎𝑟 =

𝑠𝑒𝑛𝑖
𝑠𝑒𝑛𝑟

𝑠𝑒𝑛10𝑜
𝑠𝑒𝑛6,5𝑜

= 1,53
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Comparar o valor experimental médio com o valor tabelado de 1,49.

𝑒% =

|1,49 − 1,52|
× 100% = 2,0%
1,49

Qual o maior ângulo de incidência para o qual ainda existe raio refratado?
i  90o
O que se pode concluir a respeito da existência ou não do raio refratado quando a luz
atravessa do meio menos para o mais refringente?
Quando a luz atravessa de um meio menos para um mais refringente sempre haverá raio
refratado, pois o ângulo de refração é sempre menor que o ângulo de incidência, porque no
meio mais refringente o raio se aproxima da normal.

Construir uma figura conforme modelo sugerido a seguir, usando uma folha de papel e o
contorno do próprio semicilindro usado no experimento. Mostrar na figura o raio incidente e
o raio refletido. Usar o ângulo de 60o.

60o

Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
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Segunda Parte: Índice de refração do ar em relação ao acrílico.
>>>

Procedimentos Experimentais >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Utilizar a mesma montagem mostrada na primeira parte.
Colocar o semicilindro de acrílico no disco ótico com a face curva voltada para a fonte
luminosa. Para este posicionamento o eixo 0-0 do disco é a reta normal à superfície que
separa o acrílico do ar.
Ajustar a posição da fonte luminosa de modo que o raio incidente coincida com o eixo 0-0 do
transferidor. Dessa maneira ângulo de incidência e o ângulo de refração são iguais a zero (o
centro do semicilindro deve coincidir com o centro do transferidor e a face reta deve coincidir
com o eixo 90-90).
Girar a fonte luminosa variando o ângulo de incidência de 5º em 5º. Anotar os valores dos
ângulos de refração na tabela 2.
Tabela 2

ângulo de
incidência (i)
5º
10º
15º
20º
25º
30º
35º
40º
42º

>>>

sen i
0,087
0,173
0,259
0,342
0,423
0,500
0,574
0,643
0,669

ângulo de
refração (r)
7,5o
15,5o
23,5o
31,5
40
50
61
78
90o

sen r

n ar, acrílico

0,131
0,267
0,399
0,522
0,643
0,766
0,875
0,978
1,00

0,664
0,648
0,649
0,655
0,657
0,652
0,656
0,657
0,669
Valor médio: n ar, acrílico=0,656

Análise dos Resultados e Conclusões >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Verificar em que planos se encontram a reta normal, o raio incidente e o raio refletido. O que
se observa comprova a primeira lei da refração?
O raio incidente, o raio refletido e a normal repousam no plano do disco ótico o que confirma
o que estabelece a primeira lei da refração.
Quando o raio incidente coincide com a normal ocorre refração? Explicar.
Sim, pois ocorre mudança na velocidade de propagação da luz ao atravessar a superfície de
separação do acrílico para o ar, porém, não há desvio na direção do raio luminoso refratado.
O raio luminoso que incide obliquamente se aproxima ou se afasta da normal ao atravessar
do acrílico para o ar? Então qual meio é menos refringente?
O raio luminoso se afasta da normal o que indica que o ar é menos refringente que o acrílico.
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Em que meio a velocidade da luz é menor?
No acrílico.
Utilizar a segunda lei da refração (Lei de Snell) e determinar o índice de refração do acrílico
para cada valor tabelado:
𝑛𝑎𝑟,𝑎𝑐𝑟í𝑙𝑖𝑐𝑜 =
Para a primeira linha:

𝑛𝑎𝑟,𝑎𝑐𝑟í𝑙𝑖𝑐𝑜 =

|𝑠𝑒𝑛5𝑜|
𝑠𝑒𝑛7,5𝑜

𝑠𝑒𝑛𝑖
𝑠𝑒𝑛𝑟

= 0,664

Calcular o valor experimental médio nm(ar,acrílico) do índice de refração e comparar o valor
experimental com o valor tabelado de 0,670.
𝑛𝑚(𝑎𝑟,𝑎𝑐𝑟í𝑙𝑖𝑐𝑜) =
𝑒% =

∑𝑛
= 0,656
8

|0,656 − 0,670|
× 100% = 2,0%
0,670

Repetir o experimento para ângulos maiores que 40 o. Qual o valor do ângulo para o qual
ainda existe raio refratado. Como é denominado este ângulo?

O valor do ângulo de incidência para o qual ainda existe raio refratado é 42 o. Esse ângulo é
denominado de ângulo limite.
Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
os direitos são reservados. Entretanto é permitida e garantida
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O que ocorre com o raio luminoso quando o ângulo de incidência ficar maior que o ângulo
limite? Como se denomina esse fenômeno?
O raio luminoso retorna para o meio de onde incidiu refletindo na superfície de separação dos
dois meios. Esse fenômeno é denominado de reflexão total.
Quais as condições para que ocorra reflexão total?
A luz deve incidir do meio mais (acrílico) para o menos refringente (ar) e sob um ângulo de
incidência maior que o ângulo limite.
Construir uma figura conforme modelo sugerido a seguir, usando uma folha de papel e o
contorno do próprio semicilindro usado no experimento. Mostrar na figura o raio incidente e
o raio refletido. Usar o ângulo de 30o.

Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
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EXPERIMENTO 09 - REFRAÇÃO DA LUZ EM
LÂMINA DE FACES PARALELAS
OBJETIVO
Estudar o desvio lateral de um raio luminoso ao atravessar uma lâmina de faces paralelas
>>>

>>>

Material Utilizado >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ITEM

COD

3

64002078

FONTE DE LUZ CONJUNTO ÓTICA BASIC

DESCRIÇÃO

QUANT UN
1

UN

7

64005151

PRISMA TRAPEZOIDAL DE ACRÍLICO (POLIDO) AZE0004PA009

1

UN

13

64005310

PLACA CONJUGADAS 1 E 5 FENDAS AZE0114PA012

1

UN

14

38039020

FONTE CHAVEADA 12V/2A

1

UN

XX

XXXXXXXX FOLHA A4 TRANSFERIDOR (IMPRIMIR)

1

UN

Procedimentos Experimentais >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Posicionar a folha gabarito A4 e a fonte luminosa, conforme a figura.
Colocar o diafragma de fenda única na fonte de luz.
Posicionar o prisma trapezoidal (lâmina de faces paralelas) sobre a folha conforme a figura e
desenhar cuidadosamente o seu contorno.

H

V

Ligar a fonte de luz e escurecer o ambiente em que o experimento está sendo realizado.
Movimentar a fonte de maneira que o raio luminoso central do feixe coincida com o eixo H da
folha de papel A4 (gabarito).
Observar a trajetória do raio luminoso ao atravessar a lâmina e anotar o que foi observado.
Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
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Análise dos Resultados e Conclusões >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Para um ângulo de incidência de 0o na primeira face da lâmina (quando o ângulo de incidência
coincide com o eixo 0-0) o raio luminoso sofre desvio angular ao atravessá-la? E ele sofre
refração?
Para o ângulo de incidência igual a zero o ângulo de refração também é igual a zero, portanto
não há desvio. No entanto ao mudar de meio há mudança no módulo da velocidade e,
portanto, ocorre refração sem mudança de direção.
Girar cuidadosamente a fonte luminosa de forma que o raio luminoso incida num ângulo de
45o. O raio emergente sofre mudança de direção? Descrever o comportamento do raio
luminoso ao atravessar a lâmina.
Ao incidir na primeira face o raio luminoso sofre desvio se aproximando da normal. Porém,
ao atravessar a segunda face sofre novo desvio agora se afastando da normal, retomando a
mesma direção em que incidiu na primeira face. O raio luminoso ao atravessar a lâmina de
faces paralelas sofre apenas um desvio lateral.

Fazer o raio luminoso incidir em ângulos de 15o, 30o,45o e 60o. Descrever o que acontece com
o desvio lateral do raio luminoso.
Observa-se que quanto maior o ângulo de incidência maior será o desvio lateral.
Refazer a incidência com 1= 45o. Marcar na folha de papel A4 dois pontos no raio incidente
e dois pontos no raio emergente da lâmina. Retirar a lâmina e traçar por meio dos pontos
marcados no papel a trajetória do raio luminoso fora e dentro da lâmina. e com linha
pontilhada o prolongamento do raio incidente.
d

1

2
e

Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
os direitos são reservados. Entretanto é permitida e garantida
para instituições de ensino a reprodução de qualquer parte
deste manual para ser fornecida e usada nos laboratórios e não
para venda. A reprodução em qualquer outra circunstância, sem
a permissão da AZEHEB é proibida.

REV. 12 – 21/10/2019

40

............................. PROFESSOR .............................
Medir com o transferidor na figura o ângulo de refração 2 na primeira face, a espessura e da
lâmina e o desvio lateral d.
Ângulo de incidência na primeira face: 1 = 45,0o.
Ângulo de refração na primeira face: 2 = 29,5,0o.
Espessura da lâmina: e = 2,95 cm.
Desvio medido do raio luminoso: dMED = 1,10 cm.
Substituir os valores experimentais de e, 1, e 2 na expressão que fornece o desvio lateral.

𝑑=𝑒

𝑑𝑐𝑎𝑙𝑐 = 3,0

𝑠𝑒𝑛(𝜃1 − 𝜃2 )
𝑐𝑜𝑠𝜃1

𝑠𝑒𝑛(45𝑜 − 29,5𝑜 )
= 1,13𝑐𝑚
𝑐𝑜𝑠45𝑜

Comparar o valor calculado do desvio lateral com o valor medido. O experimento confirma a
validade da expressão?
Desvio lateral medido: dmed = 1,10 cm
Desvio lateral calculado: dcalc = 1,13 cm

𝑒% =

|1,13 − 1,10|
× 100% = 2,7%
1,10

Conhecendo o índice de refração do acrílico já determinado anteriormente, aplicar a 2 a. Lei
de Snell e determinar o ângulo de refração na primeira face. Comparar com o valor encontrado
no experimento.
𝑛𝑎𝑟 ∙ 𝑠𝑒𝑛𝜃1 = 𝑛𝑎𝑐𝑟 ∙ 𝑠𝑒𝑛𝜃2 → 1 ∙ 𝑠𝑒𝑛45𝑜 = 1,49 ∙ 𝑠𝑒𝑛𝜃2 → 𝜃2 = 28,3𝑜
|28,3 − 29,5|
𝑒% =
× 100% = 4,1%
29,5
O desvio percentual está dentro do limite de tolerância.
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EXPERIMENTO 10 - REFRAÇÃO DA LUZ NUM
PRISMA
OBJETIVO
Verificar a validade da expressão que fornece o desvio angular de um raio luminoso ao atravessar
um prisma
>>>

>>>

Material Utilizado >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ITEM

COD

3

64002078

FONTE DE LUZ CONJUNTO ÓTICA BASIC

DESCRIÇÃO

QUANT UN
1

UN

7

64005151

PRISMA TRAPEZOIDAL DE ACRÍLICO (POLIDO) AZE0004PA009

1

UN

13

64005310

PLACA CONJUGADAS 1 E 5 FENDAS AZE0114PA012

1

UN

14

38039020

FONTE CHAVEADA 12V/2A

1

UN

XX

XXXXXXXX FOLHA A4 TRANSFERIDOR (IMPRIMIR)

Procedimentos Experimentais >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Posicionar sobre a mesa, a fonte luminosa e uma folha A4 com transferidor (gabarito),
conforme a figura.
Colocar o diafragma de fenda única na fonte de luz.
Posicionar o prisma trapezoidal sobre a folha conforme a figura e desenhar cuidadosamente
o seu contorno.
Ligar a fonte de luz e escurecer o ambiente em que o experimento está sendo realizado.
Movimentar a fonte de maneira que o raio luminoso central do feixe coincida com o eixo 0-0
do transferidor.

Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
os direitos são reservados. Entretanto é permitida e garantida
para instituições de ensino a reprodução de qualquer parte
deste manual para ser fornecida e usada nos laboratórios e não
para venda. A reprodução em qualquer outra circunstância, sem
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REV. 12 – 21/10/2019

42

............................. PROFESSOR .............................
>>>

Análise dos Resultados e Conclusões >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Girar a fonte luminosa de maneira que o ângulo de incidência seja 1= 40o na primeira face.
Marcar dois pontos (1) e (2) no papel coincidindo com o raio incidente.
Observar o raio luminoso emergente do prisma e marcar nele dois pontos (3) e (4).

Retirar o prisma e traçar com lápis a trajetória do raio incidente ligando os pontos (1) e (2),
prolongando até a primeira face do prisma. Ligar os pontos (3) e (4), prolongando até a
segunda face.
Completar a trajetória do raio luminoso na região interna do prisma ligando o ponto em que
o raio incidente encontra a primeira face e o ponto em que o raio emergente encontra a
segunda face.
Medir o ângulo  de desvio entre o raio incidente e o raio emergente.

 = 25o
Traçar as normais em cada uma das faces do prisma nos pontos de incidência e de
emergência.


N

2 2
3

N
1

RI

40o


4

RE

2

1
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os direitos são reservados. Entretanto é permitida e garantida
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Medir o ângulo de incidência 1, o ângulo de emergência 2 e o ângulo de abertura  do
prisma.
1 = 40o
2 = 27o
 = 42,5o
Calcular o desvio através da expressão: 𝛿 = 𝜃1 + 𝜃2 − 𝛼
𝛿 = 40𝑜 + 27𝑜 − 42,5𝑜 = 24,5𝑜
Comparar o valor experimental com o valor teórico e determinar o erro percentual. Admitese uma tolerância de 5%.
𝑒% =

|25𝑜 −24,5𝑜|
24,5𝑜

× 100%=2,4%

Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
os direitos são reservados. Entretanto é permitida e garantida
para instituições de ensino a reprodução de qualquer parte
deste manual para ser fornecida e usada nos laboratórios e não
para venda. A reprodução em qualquer outra circunstância, sem
a permissão da AZEHEB é proibida.
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EXPERIMENTO 11 - REFRAÇÃO DA LUZ EM LENTE
CONVERGENTE
OBJETIVO
Estudar o comportamento dos raios luminosos incidentes em lentes convergentes.
>>>

Material Utilizado >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ITEM

COD

3

64002078

FONTE DE LUZ CONJUNTO ÓTICA BASIC

DESCRIÇÃO

QUANT UN
1

UN

10

64005129

LENTE PLANA DE ACRÍLICO BICONVEXA (POLIDO) 90X30X15MM AZE0004PA013

1

UN

13

64005310

PLACA CONJUGADAS 1 E 5 FENDAS AZE0114PA012

1

UN

14

38039020

FONTE CHAVEADA 12V/2A

1

UN

XX

XXXXXXXX FOLHA A4 TRANSFERIDOR (IMPRIMIR)

1

UN

XX

XXXXXXXX FOLHA A4 CARTESIANO (IMPRIMIR)

1

UN

Primeira Parte: Determinação do foco imagem de uma lente
convergente
>>>

Procedimentos Experimentais >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Posicionar sobre a mesa, a fonte luminosa com o diafragma de cinco fendas e fixar a folha de
papel com os eixos H e V com fita adesiva conforme a figura.
Ligar a fonte de luz e escurecer o ambiente em que o experimento está sendo realizado.
Movimentar a fonte de maneira que o raio luminoso central do feixe coincida com a reta H.
Colocar sobre a folha o perfil de acrílico biconvexo bem centralizado, de forma que o raio
luminoso central não sofra desvio ao atravessar a lente. Dessa maneira o raio luminoso central
coincide com o eixo principal da lente.
Observar o comportamento dos raios luminosos que emergem da lente.
Traçar com lápis o perfil da lente no papel.
Marcar dois pontos em cada um dos raios incidentes.
Marcar dois pontos em cada um dos raios refratados.
Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
os direitos são reservados. Entretanto é permitida e garantida
para instituições de ensino a reprodução de qualquer parte
deste manual para ser fornecida e usada nos laboratórios e não
para venda. A reprodução em qualquer outra circunstância, sem
a permissão da AZEHEB é proibida.
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Análise dos Resultados e Conclusões >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
O que ocorre com a direção dos raios luminosos emergentes que incidem paralelamente ao
eixo principal de uma lente biconvexa?

Os raios luminosos atravessam a lente, sofrem refração e convergem para um ponto do eixo
principal.
Devido a esse comportamento como a lente biconvexa é denominada?
Como a lente está imersa no ar, que é menos refringente que o acrílico ela se comporta como
uma lente convergente.
Com o auxílio dos pontos obtidos, traçar no papel a trajetória dos raios incidentes e
refratados.

Fi

Marcar no eixo principal o ponto Fi de encontro dos raios emergentes.
Como é denominado o ponto do eixo principal para onde os raios emergentes convergem?
Foco principal imagem.
Esse ponto é encontro dos próprios raios refratados ou de seus prolongamentos? Então, tratase de um ponto real ou virtual?
É ponto de encontro dos próprios raios refratados, por isso é foco imagem real.

Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
os direitos são reservados. Entretanto é permitida e garantida
para instituições de ensino a reprodução de qualquer parte
deste manual para ser fornecida e usada nos laboratórios e não
para venda. A reprodução em qualquer outra circunstância, sem
a permissão da AZEHEB é proibida.
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Segunda Parte: Propriedades dos raios luminosos principais
>>>

Procedimentos Experimentais >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Utilizar a montagem da primeira parte, mas agora com o diafragma de uma fenda fixado na
fonte luminosa.
Prender na mesa à frente da fonte luminosa uma folha de papel A4 com os eixos H e V de
maneira que o raio luminoso coincida com o eixo H.
Ligar a fonte de luz e escurecer o ambiente onde se realiza o experimento.
Ajustar o feixe luminoso de forma que o raio luminoso central coincida com o eixo H.
Colocar sobre a folha o perfil de acrílico biconvexo bem centralizado com os eixos de maneira
que o raio luminoso não sofra desvio ao atravessar a lente, conforme mostrado na figura.
Desenhar o contorno da lente na folha de papel A4.

LUZ

H

V

>>>

Análise dos Resultados e Conclusões >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Movimentar a fonte luminosa para que o raio luminoso incida sob um ângulo de 30° e não
sofra desvio ao atravessar a lente. Observar que neste caso o raio luminoso passa pelo ponto
de encontro dos eixos H e V. Como é denominado esse ponto da lente?
Centro ótico da lente.
Repetir este procedimento para outros valores menores do ângulo.

Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
os direitos são reservados. Entretanto é permitida e garantida
para instituições de ensino a reprodução de qualquer parte
deste manual para ser fornecida e usada nos laboratórios e não
para venda. A reprodução em qualquer outra circunstância, sem
a permissão da AZEHEB é proibida.
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Como essa propriedade pode ser descrita?
“Todo raio luminoso que incide no centro ótico de uma lente delgada atravessa a lente sem
sofrer desvio”.

Construir na folha base um esboço que mostre essa propriedade.

Fi

Manter a folha de papel A4 (gabarito) na mesa, utilizar o diafragma de cinco fendas e alinhar
a fonte de maneira que o raio luminoso central coincida com o eixo principal da lente (e com
o eixo H). Marcar o foco principal imagem da lente na folha de papel.
Movimentar a fonte luminosa desviando o raio luminoso incidente paralelamente ao eixo
principal da lente e descrever o que ocorre com o raio emergente.
O raio emergente passa pelo foco imagem (Fi).

Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
os direitos são reservados. Entretanto é permitida e garantida
para instituições de ensino a reprodução de qualquer parte
deste manual para ser fornecida e usada nos laboratórios e não
para venda. A reprodução em qualquer outra circunstância, sem
a permissão da AZEHEB é proibida.
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Como essa propriedade pode ser descrita?
“Todo raio luminoso que incide paralelamente ao eixo principal emerge da lente na direção
do foco principal imagem Fi”.
Traçar na folha A4 (gabarito) a trajetória do raio luminoso que mostra essa propriedade.

Fi

Medir a distância do centro ótico da lente ao foco imagem. Como é denominada esta distância?
f = OFi=12,0 cm. É denominada de distância focal.
Movimentar a fonte de modo que o raio incidente corte o eixo principal num ponto de maneira
que o raio emergente fique paralelo ao eixo principal da lente.

Como é denominado o ponto onde o raio incidente cruza o eixo principal?
Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
os direitos são reservados. Entretanto é permitida e garantida
para instituições de ensino a reprodução de qualquer parte
deste manual para ser fornecida e usada nos laboratórios e não
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Esse ponto é denominado foco principal objeto (F o).
Como essa propriedade pode ser descrita?
“Todo raio luminoso que incide na direção do foco principal objeto (F o) refrata paralelamente
ao eixo principal da lente”.
Como se pode definir foco principal objeto?
De acordo com a propriedade anterior, os raios emergentes são paralelos, isto significa que
formam imagem no infinito. Então, pode-se definir foco principal objeto como o ponto do eixo
principal que conjuga imagem imprópria.
Construir na folha base um esboço que mostre essa propriedade

Fo

Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
os direitos são reservados. Entretanto é permitida e garantida
para instituições de ensino a reprodução de qualquer parte
deste manual para ser fornecida e usada nos laboratórios e não
para venda. A reprodução em qualquer outra circunstância, sem
a permissão da AZEHEB é proibida.
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EXPERIMENTO
12
DETERMINAÇÃO
DA
DISTÂNCIA FOCAL DE LENTE CONVERGENTE
OBJETIVO
Determinar a distância focal de uma lente convergente.
>>>

>>>

Material Utilizado >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ITEM

COD

3

64002078

FONTE DE LUZ CONJUNTO ÓTICA BASIC

DESCRIÇÃO

QUANT UN
1

UN

10

64005129

LENTE PLANA DE ACRÍLICO BICONVEXA (POLIDO) 90X30X15MM AZE0004PA013

1

UN

13

64005310

PLACA CONJUGADAS 1 E 5 FENDAS AZE0114PA012

1

UN

14

38039020

FONTE CHAVEADA 12V/2A

1

UN

XX

XXXXXXXX FOLHA A4 CARTESIANO (IMPRIMIR)

1

UN

Procedimentos Experimentais >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Numa folha branca traçar com lápis o perfil da lente biconvexa.

H

V
Considerar o raio de curvatura de cada uma das faces das lentes R = 0,112 m, e o índice de
refração do material que constitui a lente (acrílico) igual a 1,49 e determinar a vergência de
cada uma dessas faces utilizando a equação:
∅𝑛 = (𝑛𝐿 − 𝑛𝑎𝑟 )/𝑅
𝑛𝐿 − í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑟í𝑙𝑖𝑐𝑜
sendo:{𝑅 − 𝑟𝑎𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑑𝑎 𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒
∅ − 𝑣𝑒𝑟𝑔ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑑𝑎 𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒
∅1 = ∅2 =

1,49 − 1,00
= 4,375 𝑚−1
0,112

Medir a maior espessura da lente (distância entre faces medida sobre o eixo principal).
d=0,028 m
Posicionar sobre a mesa, a fonte luminosa com o diafragma de cinco fendas e fixar a folha de
papel com os eixos H e V com fita adesiva conforme a figura.

Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
os direitos são reservados. Entretanto é permitida e garantida
para instituições de ensino a reprodução de qualquer parte
deste manual para ser fornecida e usada nos laboratórios e não
para venda. A reprodução em qualquer outra circunstância, sem
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Ligar a fonte de luz e escurecer o ambiente em que o experimento está sendo realizado.

Movimentar a fonte de maneira que o raio luminoso central do feixe coincida com a reta H.
Colocar sobre a folha de papel o perfil de acrílico biconvexo bem centralizado, de forma que
o raio luminoso central não sofra desvio ao atravessar a lente. Dessa maneira o raio luminoso
central coincide com o eixo principal da lente.
Traçar com lápis o perfil da lente na folha de papel.
Observar o comportamento dos raios luminosos ao atravessarem a lente e marcar com lápis
o ponto F de encontro dos raios emergentes da lente (Foco principal imagem).
Medir a distância do centro da lente até o ponto de encontro dos raios emergentes, foco
experimental da lente.
𝒇𝒆𝒙𝒑 = 𝟎, 𝟏𝟐𝟎 𝒎
>>>

Análise dos Resultados e Conclusões >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Determinar analiticamente a vergência da lente ∅𝐿 utilizando a equação:

∅𝐿 = ∅1 + ∅2 −

𝑑 ∙ ∅1 ∙ ∅2
𝑛𝐿

𝑛𝐿 − í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑟í𝑙𝑖𝑐𝑜
sendo:{ ∅1 = ∅2 − 𝑣𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑎𝑠 𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠
𝑑 − 𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑎 𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒.
∅𝐿 = 4,375 + 4,375 −

0,028 ∙ 4,3752
= 8,390 𝑚−1
1,49

Sabendo que a distância focal da lente é o inverso de sua vergência encontrar o valor teórico
da distância focal da lente utilizada no experimento:
𝑓𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 =

1
1
=
= 0,119 𝑚
∅𝐿 8,390

Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
os direitos são reservados. Entretanto é permitida e garantida
para instituições de ensino a reprodução de qualquer parte
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Comparar os valores encontrados:
|𝑓𝑡𝑒𝑜𝑟 − 𝑓𝑒𝑥𝑝 |
× 100%
𝑓𝑡𝑒𝑜𝑟 + 𝑓𝑒𝑥𝑝
2
|0,119 − 0,120|
𝑒% =
× 100% = 0,84%
0,119 + 0,120
2
𝑒% =

De quais grandezas físicas depende a distância focal de uma lente?
Conforme mostra a equação utilizada no experimento a distância focal de uma lente depende
do índice de refração do material da lente, do índice de refração do meio em que a lente estiver
imersa (na maioria dos casos ela está imersa no ar com n=1) e do raio de curvatura de cada
uma das faces.

Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
os direitos são reservados. Entretanto é permitida e garantida
para instituições de ensino a reprodução de qualquer parte
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EXPERIMENTO 13 - REFRAÇÃO DA LUZ EM
LENTES DIVERGENTES
OBJETIVO
Estudar o comportamento dos raios luminosos incidentes em lentes divergentes.
>>>

Material Utilizado >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ITEM

COD

3

64002078

FONTE DE LUZ CONJUNTO ÓTICA BASIC

DESCRIÇÃO

QUANT UN
1

UN

9

64005128

LENTE PLANA DE ACRÍLICO BICÔNCAVA (POLIDO) 90X30X15MM AZE0004PA014

1

UN

13

64005310

PLACA CONJUGADAS 1 E 5 FENDAS AZE0114PA012

1

UN

14

38039020

FONTE CHAVEADA 12V/2A

1

UN

XX

XXXXXXXX FOLHJA A4 CARTESIANO (IMPRIMIR)

1

UN

Primeira Parte: Determinação do foco imagem de uma lente
divergente
>>>

Procedimentos Experimentais >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Posicionar sobre a mesa, a fonte luminosa e a folha de papel A4 (gabarito) conforme a figura.
Colocar o diafragma de cinco fendas na fonte de luz. Ligar a fonte de luz e escurecer o
ambiente em que o experimento está sendo realizado.
Movimentar a fonte de maneira que o raio luminoso central do feixe coincida com a reta H da
folha gabarito.
Colocar sobre a folha de papel o perfil de acrílico bicôncavo bem centralizado, de forma que
o eixo principal da lente coincida com o eixo H, conforme a figura (dessa maneira o raio
luminoso central não sofre desvio ao atravessar a lente).
Traçar com lápis o perfil da lente no papel.
Observar o comportamento dos raios luminosos que emergem da lente.
Marcar dois pontos em cada um dos raios incidentes e em cada um dos raios refratados.

Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
os direitos são reservados. Entretanto é permitida e garantida
para instituições de ensino a reprodução de qualquer parte
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a permissão da AZEHEB é proibida.

REV. 12 – 21/10/2019

54

............................. PROFESSOR .............................
>>>

Análise dos Resultados e Conclusões >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
O que ocorre com a direção dos raios luminosos emergentes que incidem paralelamente ao
eixo principal de uma lente biconvexa?

Os raios luminosos atravessam a lente, sofrem refração e emergem da lente divergindo
simetricamente em relação ao eixo principal.
Devido a esse comportamento como a lente bicôncava é denominada?
Como a lente está imersa no ar, que é menos refringente que o acrílico ela se comporta como
uma lente divergente.
Com o auxílio dos pontos obtidos, traçar no papel a trajetória dos raios incidentes e
refratados.

Fi

Traçar os prolongamentos dos raios emergentes. O que ocorre com os prolongamentos dos
raios emergentes?
Os prolongamentos dos raios emergentes da lente concorrem para um ponto do eixo principal.
Como é denominado o ponto do eixo principal para onde os raios emergentes convergem?
Foco principal imagem.
Esse ponto é encontro dos próprios raios refratados ou de seus prolongamentos? Então, tratase de um ponto real ou virtual?
É ponto de encontro dos próprios raios refratados, por isso é foco imagem virtual.
Marcar esse ponto (Fi) no eixo principal e medir a distância f do centro ótico da lente até esse
ponto. Como é denominada essa distância?
f = 11,0 cm. É a distância focal da lente
Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
os direitos são reservados. Entretanto é permitida e garantida
para instituições de ensino a reprodução de qualquer parte
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para venda. A reprodução em qualquer outra circunstância, sem
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Segunda Parte: Propriedades dos raios luminosos principais
>>>

Procedimentos Experimentais >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Utilizar a montagem da primeira parte com o diafragma de cinco fendas fixado na fonte
luminosa.
Prender sobre a mesa uma folha de papel A4 (gabarito).
Ligar a fonte de luz e escurecer o ambiente onde se realiza o experimento.
Ajustar o feixe luminoso de forma que o raio luminoso central coincida com o eixo H.
Colocar sobre a folha o perfil de acrílico bicôncavo bem centralizado com os eixos e de
maneira que o centro ótico da lente O coincida com o ponto de encontro dos eixos, conforme
mostrado na figura.
Desenhar o contorno da lente na folha base e marcar o foco principal imagem Fi obtido na
primeira parte.

LUZ

H

Fi

V

Substituir o diafragma de cinco fendas pelo da fenda única.
Alinhar o raio luminoso com o eixo H de maneira que ele não sofra desvio ao atravessar a
lente.
>>>

Análise dos Resultados e Conclusões >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Girar o disco ótico para pequenos ângulos (no máximo 15 o) e observar o raio emergente.
O raio luminoso (que está passando pelo centro ótico) sofre desvio ao emergir da lente?
Não.
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Como essa propriedade pode ser descrita?
“Todo raio luminoso que incide no centro ótico de uma lente delgada refrata sem sofrer
desvio”.
Construir na folha base um esboço que mostre essa propriedade.

Alinhar novamente a fonte de maneira que o raio luminoso (fenda única) coincida com o eixo
principal da lente (e com o eixo H).
Movimentar a fonte luminosa fazendo com que o raio luminoso incida paralelamente ao eixo
principal da lente e descrever o que ocorre com o raio emergente.
O raio emergente diverge ao atravessar a lente.

Marcar na folha de papel dois pontos na trajetória do raio incidente e dois pontos na trajetória
do raio emergente.
Traçar na folha a trajetória do raio luminoso e o prolongamento do raio emergente.

O

Fi
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Descrever o que ocorre com o prolongamento do raio emergente.
O prolongamento do raio emergente corta o eixo principal num ponto denominado foco
imagem da lente.
Como essa propriedade pode ser descrita?
“Todo raio luminoso que incide paralelamente ao eixo principal emerge da lente na direção
do foco principal imagem Fi”.
Medir a distância do centro ótico da lente ao foco imagem. Como é denominada esta distância?
f = OFi=11,0 cm. É denominada de distância focal.
Movimentar a fonte de modo que o raio incidente corte o eixo principal e o raio emergente
fique paralelo ao eixo principal da lente.

Construir na folha base um esboço que mostre o prolongamento do raio incidente.

O

Fi

Fo

Como é denominado o ponto onde o prolongamento do raio incidente cruza o eixo principal?
Esse ponto é denominado foco principal objeto (Fo).
Como essa propriedade pode ser descrita?
“Todo raio luminoso que incide na direção do foco principal objeto (F o) refrata paralelamente
ao eixo principal da lente”.
Como se pode definir foco principal objeto?
De acordo com a propriedade anterior, os raios emergentes são paralelos, isto significa que
formam imagem no infinito. Então, pode-se definir foco principal objeto como o ponto do eixo
principal que conjuga imagem imprópria.
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EXPERIMENTO 14 - EQUAÇÃO DOS PONTOS
CONJUGADOS EM LENTES DELGADAS
OBJETIVO
Verificar a validade da equação dos pontos conjugados (Lei de Gauss). para lentes delgadas
>>>

>>>

Material Utilizado >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ITEM

COD

1

64001036

LENTE DE VIDRO CONVERGENTE Ø50MM F = 125MM

DESCRIÇÃO

QUANT UN
1

UN

12

64005298

SUPORTE ANTEPAROS ÓTICA AZE0114PA002-2.3

2

UN

15

23015002

VELA

1

UN

XX

XXXXXXXX TRENA 2M (*)

1

UM

XX

XXXXXXXX ANTEPARO DE CARTOLINA 10X10CM (CONFECCIONAR) (*)
(*) Não acompanha o produto.

1

UN

Procedimentos Experimentais>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Montar os componentes do experimento conforme mostra a figura. Fixar num dos suportes a
lente de distância focal f = 12,0 cm e no outro o anteparo que servirá de tela de projeção.
Dispor a lente, o anteparo e a vela acesa, de modo que a chama da vela, a lente e o anteparo
estejam na mesma altura. (Se for preciso, corta-se a vela pela base).
Posicionar a lente a uma distância de 16,0 cm da vela (objeto). Ajustar a posição do anteparo
para que a imagem fique projetada nitidamente nele.
Anotar a distância p (abscissa do objeto) entre o objeto e a lente.
Medir a distância p’ entre a lente e o anteparo (abscissa da imagem) e anotar na tabela.
Repetir os procedimentos para as demais posições p’ do objeto sugeridos na tabela.
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N
1
2
3
4
5
6
7
>>>

Abscissa
Abscissa
do objeto da imagem

Distânci
a focal

p (cm)

p’ (cm)

f (cm)

16,0
18,0
20,0
22,0
24,0
26,0
28,0

51,0
37,0
29,5
27,5
24,0
22,0
21,5

12,2
12,1
11,9
12,2
12,0
11,9
12,2

Aumento
Linear
Transversal
A =-P’/p

Características da imagem

-3,18
-2,06
-1,48
-1,25
-1,00
-0,85
0,77

Real-invertida-maior que o objeto
Real-invertida -maior que o objeto
Real-invertida-maior que o objeto
Real-invertida-maior que o objeto
Real-invertida-igual ao objeto
Real-invertida-menor que o objeto
Real-invertida- menor que o objeto

Análise de Resultados e Conclusões>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Usar a equação dos pontos conjugados (Equação de Gauss) e calcular para cada posição do
objeto o valor da distância focal:

1 1
1
= +
f
p p,
Para a primeira linha da tabela: 1 =
f

1
1
+
16 ,0 51,0

 f = 12,2 cm

Calcular o valor médio da distância focal obtido experimentalmente e comparar com a
distância focal da lente utilizada de 12,0 cm.

fmedio =

e% =

 f = 84 ,5 = 12 ,1cm
N

12,0 − 12,1
12,0

7

 100% = 0,08%

O erro cometido é menor que a tolerância admitida de 5%.
A imagem projetada no anteparo é real ou virtual? Justificar. A imagem projetada no anteparo
é direita ou invertida?
A imagem é real, pois é projetável. A imagem projetável é formada pelos próprios raios
emergentes. Toda imagem real de objeto real é invertida.
Usar as propriedades dos raios luminosos principais e mostrar numa figura em escala 1:4 a
obtenção gráfica da imagem para a posição da linha 3 da tabela em que o objeto está
localizado em p = 20,0cm e a altura do objeto seja o = 8,0 cm. Dar as características da
imagem para essa posição.

A imagem obtida graficamente é real (formada pelos próprios raios emergentes), invertida
(em relação ao objeto) e maior que o objeto.
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Comparar o resultado obtido graficamente para a posição da imagem (p’ graf). p’graf = 7,5,cm
x E = 7,5 x 4= 30,0 cm
p’graf = 30,0 cm.
p’exp = 29,5 cm
e% =

30 ,0 − 29 ,5
30 ,0

 100% = 1,7%

O sinal negativo se refere apenas à inversão da imagem em relação ao objeto.
A validade da equação de Gauss foi verificada no experimento? (admitir uma tolerância de
erro de 5%).
Sim. O erro cometido no experimento foi menor que a tolerância e pode-se admitir que está
verificada a validade da equação dos pontos conjugados.
Quais as principais causas de erros presentes no experimento?
Precisão na medida das distâncias
Posicionar a lente (f= 12,0 cm) a uma distância p < 12,0 cm do objeto (vela acesa).
Movimentar o anteparo e procurar projetar nele a imagem.
Quando o objeto é posicionado em p < f (objeto entre o foco e a lente) a lente convergente
pode fornecer imagem real? Explicar a formação da imagem, dar as suas características.
Não há possibilidade de se obter imagem projetada. Utilizando as propriedades dos raios
principais observa-se que os raios refratados são divergentes e a imagem será então formada
pelos seus prolongamentos, resultando numa imagem virtual, não projetável.

Usando a equação dos pontos conjugados para os seguintes valores:
p = 8,00 cm
f = 12,0 cm
1
1
1  p’= -24,0 cm
=
+
12 ,0 8 ,00
p'

O sinal negativo indica que a imagem é virtual.
Com o objeto real em p < f a imagem fornecida pela lente convergente é virtual, direita e
maior.
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EXPERIMENTO 15 - ÓTICA DA VISÃO – ESTUDO
DAS AMETROPIAS
OBJETIVO
Reconhecer as ametropias do olho humano e suas correções
>>>

Material Utilizado >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ITEM

COD

3

64002078

FONTE DE LUZ CONJUNTO ÓTICA BASIC

DESCRIÇÃO

QUANT UN
1

UN

4

64005068

ESPELHO CONJUGADO 3 EM 1 PLÁSTICO CÔNCAVO/CONVEXO/PLANO

1

UN

5

64005130

LENTE PLANA DE ACRÍLICO PLANO-CÔNCAVA (POLIDO) 90X25X15MM AZE0004PA012

1

UN

6

64005131

LENTE PLANA DE ACRÍLICO PLANO-CONVEXA (POLIDO) 90X20X15MM AZE0004PA011

1

UN

10

64005129

LENTE PLANA DE ACRÍLICO BICONVEXA (POLIDO) 90X30X15MM AZE0004PA013

1

UN

13

64005310

PLACA CONJUGADAS 1 E 5 FENDAS AZE0114PA012

1

UN

14

38039020

FONTE CHAVEADA 12V/2A

1

UN

XX

XXXXXXXX FOLHA A4 OLHO NORMAL (IMPRIMIR)

1

UN

XX

XXXXXXXX FOLHA A4 OLHO MÍOPE (IMPRIMIR)

1

UN

XX

XXXXXXXX FOLHA A4 OLHO HIPERMETROPE (IMPRIMIR)

1

UN

Primeira Parte: O OLHO EMÉTROPE (OLHO NORMAL)

>>>

Procedimentos Experimentais >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Colocar o painel do olho emétrope (normal) sobre a mesa.
Usar na fonte de luz o diafragma de 5 fendas e posicionar o conjunto conforme mostra a figura.
Colocar a lente biconvexa (cristalino) na posição indicada no painel.
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Análise de Resultados e Conclusões>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Se os raios luminosos incidentes no olho são praticamente paralelos onde se encontra o ponto
remoto do olho normal?
O ponto remoto do olho humano normal se encontra no infinito.
Tendo em vista as dimensões do olho que distância pode ser considerada como infinito?
Levando-se em conta objetos nem muito grandes e nem muito pequenos, pode-se considerar
como infinito o objeto a uma distância de 5,0 m.
Onde se situa o ponto próximo de um olho normal?

Para o olho humano normal o ponto próximo está situado em torno de 25 cm. O ponto próximo
do olho humano normal é denominado de distância mínima de visão distinta.

Segunda Parte: MIOPIA

>>>

Procedimentos Experimentais >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Substituir o painel do olho normal pelo do olho míope.
Colocar a lente biconvexa (cristalino) e observar a formação da imagem.

>>>

Análise de Resultados e Conclusões>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Onde se forma a imagem em um olho míope?
Antes da retina.
Onde está situado o ponto remoto do olho míope? Justificar.
O ponto remoto do olho míope não está situado no infinito, ou seja, um objeto situado no
infinito (neste caso aproximadamente 5,0 m) não forma imagem exatamente na retina, mas
aquém desta.
Para que os raios luminosos formem imagem na retina é necessário usar uma lente
convergente ou divergente?
Divergente. Esta lente forma a imagem do objeto que está no infinito no ponto remoto do
míope (que é o ponto em que o míope, enxerga bem)
Colocar a lente plano côncava à frente do cristalino e descrever o que ocorre.
Como a lente colocada é divergente, os raios luminosos vão formar imagem na retina
corrigindo a ametropia.
Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
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Completar a figura do olho míope com a correção realizada.

DESAFIO!
Um míope possui o ponto remoto situado a 25 cm do olho. Qual deve ser a distância focal (f) e a
vergência (C) da lente para corrigir a miopia dessa pessoa?
A lente de correção deve conjugar de um objeto situado no infinito (p = ) uma imagem (virtual)
no ponto remoto do míope.

1 1
1
1
1
=
+
=
+
 f = -0,25 m e C = 1/f = -4 di
f
p p'
 − 0 ,25

Terceira Parte: HIPERMETROPIA

>>>

Procedimentos Experimentais >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Substituir o painel do olho normal pelo do olho hipermetrope.
Colocar o a lente biconvexa (cristalino) no lugar indicado e observar a formação da imagem.
Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
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>>>

Análise dos Resultados e Conclusões >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Onde se forma a imagem num olho hipermetrope?
Além da retina. O olho hipermetrope tem seu foco além da retina geralmente ocasionado por
um achatamento do globo ocular.
Onde está situado o ponto próximo do olho hipermetrope?

O ponto próximo do olho hipermetrope está situado a uma distância maior que a distância
mínima de visão distinta (que é de 25,0 cm para o olho normal).
Para que os raios luminosos formem imagem na retina é necessário usar uma lente
convergente ou divergente?
Convergente. Essa lente leva a imagem de um objeto para o ponto próximo do hipermetrope
que está situado a uma distância maior que a distância mínima de visão distinta
Colocar a lente plano convexa à frente do cristalino e descrever o que ocorre.
Como a lente colocada é convergente, os raios luminosos vão formar imagem na retina
corrigindo a ametropia.
Completar a figura do olho hipermetrope com a correção realizada.
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DESAFIO!
Qual deve ser a distância focal da lente corretora da hipermetropia d de uma pessoa cujo ponto
próximo está situado a 80 cm do olho, para que consiga ler um livro a 30 cm de distância?
A posição do objeto (livro) é p = 30,0 cm enquanto a imagem (virtual) deverá se formar onde está
o ponto próximo (p’ = -80 cm), do hipermetrope:

1 1 1
1
1
= +
=
+
f
p p' 0 ,30 − 0 ,80

portanto f = 0,48 m e a vergência C = 2,1 di
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EXPERIMENTO 16 - DISPERSÃO DA LUZ
OBJETIVO
Verificar a dispersão da luz branca por dupla refração num prisma
>>>

Material Utilizado >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ITEM

COD

DESCRIÇÃO

QUANT UN

3

64002078 FONTE DE LUZ CONJUNTO ÓTICA BASIC

1

UN

7

64005151 PRISMA TRAPEZOIDAL DE ACRÍLICO (POLIDO) AZE0004PA009

1

UN

13

64005310 PLACA CONJUGADAS 1 E 5 FENDAS AZE0114PA012

1

UN

14

38039020 FONTE CHAVEADA 12V/2A

1

UN

PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS
Posicionar sobre a mesa a fonte luminosa.
Dobrar uma folha de papel A4 em branco a mais ou menos um terço de seu comprimento em
L para formar uma pequena tela. Fixar a parte horizontal da folha na mesa à frente da fonte
luminosa.
Ligar a fonte de luz e escurecer o ambiente em que o experimento está sendo realizado.
Colocar sobre a folha de papel o prisma de maneira que o raio luminoso o atravesse, conforme
mostra a figura.
Movimentar o prisma para obter o espectro de decomposição da luz branca projetado na tela
improvisada.
>>>

Análise dos Resultados e Conclusões >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Descrever o que acontece com um feixe de luz branca ao atravessar o prisma.
Ao atravessar o prisma, num determinado ângulo a luz branca foi separada em suas
componentes. O índice de refração de um meio depende da frequência da radiação que o
atravessa. Como a luz branca é composta de várias frequências, cada cor (com sua faixa de
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frequência característica) sofre um desvio diferente. No prisma torna-se bem visível essa
separação pelo fato da luz sofrer duas refrações.
Qual é a ordem das cores do espectro de decomposição no prisma, tomadas na ordem
crescente dos desvios?
Vermelho-laranja-amarelo-verde-azul-anil-violeta
Qual cor corresponde à radiação que sofre maior desvio no prisma? E a que sofre menor
desvio?
O maior desvio ocorre para o violeta (maior frequência) e o menor desvio para o vermelho
(menor frequência).
Para qual radiação o índice de refração do prisma é maior? Para qual cor é menor?
O índice de refração é maior para o violeta e é menor para o vermelho.
Fazer um diagrama que mostre a trajetória do feixe incidente e do feixe emergente e a ordem
das cores resultantes da dispersão da luz branca.

Luz branca

vermelho
alaranjado
amarelo
verde
azul
anil
violeta

Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
os direitos são reservados. Entretanto é permitida e garantida
para instituições de ensino a reprodução de qualquer parte
deste manual para ser fornecida e usada nos laboratórios e não
para venda. A reprodução em qualquer outra circunstância, sem
a permissão da AZEHEB é proibida.

REV. 12 – 21/10/2019

68

............................. PROFESSOR .............................

EXPERIMENTO 17 - DIFRAÇÃO DA LUZ BRANCA
OBJETIVO
Determinar o comprimento de onda das radiações luminosas que compõe a luz branca através da
interferência por difração.
>>>

>>>

Material Utilizado >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ITEM

COD

3

64002078

FONTE DE LUZ CONJUNTO ÓTICA BASIC

DESCRIÇÃO

QUANT UN
1

UN

12

64005298

SUPORTE ANTEPAROS ÓTICA AZE0114PA002-2.3

1

UN

13

64005310

PLACA CONJUGADAS 1 E 5 FENDAS AZE0114PA012

1

UN

14

38039020

FONTE CHAVEADA 12V/2A

1

UN

16

64001089

REDE DE DIFRAÇÃO 500 LINHAS/mm

1

UN

XX

XXXXXXXX FOLHA A4 RÉGUA (IMPRIMIR)

1

UN

Procedimentos Experimentais>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1. Montar fonte de luz conforme mostra a figura.
2. Imprimir em uma folha de papel A4 conforme modelo do manual.
3. Dobrar a folha de papel formando um L e posiciona-la a aproximadamente 40 cm da rede de
difração.
4. Colocar a fonte de luz com a fenda maior sobre livros de tal forma que fique a uma altura de
6 cm
5. Ligar a fonte de luz e escurecer o ambiente em que o experimento está sendo realizado.
6. Posicionar o suporte anteparo com a rede de difração à proximamente de 10 cm da fonte de
luz.
7. Ajustar a fonte de luz com a rede de difração para que a projeção luminosa fique localizada
na posição zero da régua.
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8. Medir a distância a da rede de difração ao anteparo.
9. Medir no anteparo a distância x do centro de cada cor do espectro difratado até a raia central
(branca).
Cor da
a
X

Radiação
(m)
(m)
(10-9m)
Vermelha
0,390
0,135
654
Laranja
0,390
0,125
610
Amarela
0,390
0,117
574
Verde
0,390
0,105
519
Azul
0,390
0,090
449
Violeta
0,390
0,087
435
>>>

Análise de Resultados e Conclusões>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

10.O que se observa de cada lado da raia central (luz branca) projetada na tela e
simetricamente em relação a ela?
Observa-se um espectro colorido do vermelho ao violeta resultado da decomposição da luz
branca
11.Qual a cor da radiação que sofre maior desvio? E a que sofre menor desvio?
Maior desvio é para o vermelho e menor para o violeta.
12.Qual a ordem das cores das radiações partindo da radiação de maior desvio (maior
comprimento de onda)
Vermelho-laranja-amarelo-verde-azul-anil Violeta.
13.Comparar a ordem das cores no desvio sofrido pela luz branca na dispersão no prisma e na
difração na rede.
Na dispersão no prisma quanto maior a frequência (menor comprimento de onda) maior é o
desvio sofrido. Assim o violeta sofre maior desvio.
Violeta-anil-azul-verde-amarelo-laranja-vermelho.
Na difração na rede quanto menor a frequência (maior comprimento de onda) maior é o desvio
da ventral central. Por isso o vermelho sofre maior desvio:
Vermelho-laranja-amarelo-verde-azul-anil Violeta.
14.Estabelecer uma relação entre comprimento de onda da radiação e o afastamento da ventral
na difração da luz branca.
A onda luminosa apresenta difração e interferência ao atravessar um conjunto de fendas (rede de difração).
Considerando um ponto de interferência construtiva (na linha ventral de 1ª. Ordem) o esquema mostra a
relação entre:
D – a separação entre duas fendas consecutivas
 – o comprimento de onda da luz monocromática
x – a distância na tela entre a ventral central e o ponto da ventral de primeira ordem.
a – distância da rede de difração à tela
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A figura abaixo representa um feixe luminoso atravessando a rede de difração de constante D:

Na figura os triângulos FCE e ABP podem ser considerados semelhantes. Então:
𝑛𝜆
𝐷
𝐷∙𝑥
=
→ 𝑛𝜆 =
2
2
𝑥
√𝑎 + 𝑥
√𝑎2 + 𝑥 2
Sendo que para a primeira ventral n=1
15.Estabelecer uma relação entre a frequência da radiação e o desvio na difração da luz branca.
Para a primeira linha da tabela cor vermelha:
𝐷∙𝑥
𝑎∙𝑥
𝜆=
→ 𝑥=
2
2
√𝑎 + 𝑥
√𝐷2 − 𝜆2
Como

𝐷 >> 𝜆 → 𝑥 =

𝑎𝜆
𝐷

E, portanto, o desvio da ventral é diretamente proporcional ao comprimento de onda da
radiação luminosa:
Como a frequência varia com o inverso do comprimento de onda, quanto menor a frequência
da radiação maior o desvio sofrido pela ventral, no caso da radiação vermelha.
16.Calcular a constante D da rede (largura de uma fenda), sabendo que a rede possui 500 fendas
por milímetro.
500 𝑓𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 → 1 ∙ 10−3 𝑚𝑚
{
1 𝑓𝑒𝑛𝑑𝑎 → 𝐷
𝐷 = 2 ∙ 10−6 𝑚
17.Utilizar a equação

𝐷∙𝑥

𝜆 = √𝑎2

+𝑥 2

para determinar o valor do comprimento de onda para cada

radiação sugerida na tabela.

=

𝟐. 𝟏𝟎−𝟔 ∙ 𝟎, 𝟏𝟑𝟓
√𝟎, 𝟑𝟗𝟎𝟐 + 𝟎, 𝟏𝟑𝟓𝟐

= 𝟔𝟓𝟒 nm
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18.Dados os valores tabelados dos comprimentos de onda das radiações componentes da luz
branca, comparar esses valores com os encontrados experimentalmente.
Cor
Vermelho
Laranja
Amarelo
Verde
Azul
Violeta

Valor tabelado
de (nm)
650
600
575
530
485
420

Valor experimental
de (nm)

Valor médio/valor
experimental

654
610
574
519
449
435

0,99
0,98
1,00
1,02
1,08
0,97

19.Calcular a razão entre o comprimento de onda médio e o comprimento de onda encontrado
experimentalmente para cada radiação.
Observando a coluna da razão notamos que ficou muito próximo do valor um (1), o que
significa que os valores experimentais são iguais aos valores tabelados.
20.Quais as principais causas de erros que podem estar presentes no experimento?
Precisão nas medidas das distâncias a e x.
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REFLEXÃO DA LUZ
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Leis de Snell da reflexão luminosa
O raio luminoso incidente I, a reta normal N (à superfície refletora no ponto de incidência) e
o raio refletido R estão situados no mesmo plano.
O ângulo de incidência 𝒊̂ é igual ao ângulo de reflexão 𝒓̂.
I

𝒊̂ = 𝒓̂

N
𝒊̂

R
𝒓̂

Superfície refletora

Associação de espelhos planos
Espelhos com as faces voltadas uma para outra e formando um ângulo
∝, conjugam um número N de imagens de acordo com a expressão:

𝑵=

𝟑𝟔𝟎°
𝜶

-

1

4. Raios luminosos principais incidentes num espelho côncavo
O raio luminoso que incide no vértice
do espelho reflete simetricamente em
relação ao eixo principal.

O raio luminoso que incide numa
direção que passa pelo foco principal
do espelho reflete paralelamente ao
eixo principal.

V

C
F

Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
os direitos são reservados. Entretanto é permitida e garantida
para instituições de ensino a reprodução de qualquer parte
deste manual para ser fornecida e usada nos laboratórios e não
para venda. A reprodução em qualquer outra circunstância, sem
a permissão da AZEHEB é proibida.

C

V
F

REV. 12 – 21/10/2019

2

............................. ALUNO .............................
O raio luminoso que incide no espelho
paralelamente ao eixo principal reflete
na direção do foco.

C

O raio luminoso que incide no centro
de curvatura do espelho reflete
sobre si mesmo.

C

V

F

V

F

5. Raios luminosos principais incidentes num espelho convexo
O raio luminoso que incide no vértice
do espelho reflete simetricamente em
relação ao eixo principal.

O raio luminoso que incide numa
direção que passa pelo foco principal
do espelho reflete paralelamente ao
eixo principal.

C

V

C

V

F

F

O raio luminoso que incide no vértice
do espelho reflete simetricamente em
relação ao eixo principal.

O raio luminoso que incide numa
direção que passa pelo foco principal
do espelho reflete paralelamente ao
eixo principal.

C

V
F
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6. Equação de Gauss (ou dos pontos conjugados) nos espelhos esféricos

p

o

f

i
P’

Um objeto de altura o é colocado a uma distância p à frente de um espelho de distância focal f. O
espelho conjugará uma imagem de altura i, localizada em p’. As equações a seguir relacionam
essas grandezas.
Equação de Gauss:

𝟏
𝒇

𝟏

𝟏

𝒑

𝒑′

= +

Relação objeto-imagem:
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EXPERIMENTOS
EXPERIMENTO 01 - SOMBRA E PENUMBRA
OBJETIVO
Analisar a formação dos efeitos luminosos quando um corpo opaco é iluminado por uma e por duas
fontes luminosas.
>>>

>>>

Material Utilizado >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ITEM

COD

15

23015002

DESCRIÇÃO

QUANT UN
1

UN

XX

XXXXXXXX FOLHA A4

1

UN

XX

XXXXXXXX CAIXA DE FOSFORO OU QUALQUER OBJETO DE TAMANHO SIMILAR

1

UN

VELA

Procedimentos Experimentais>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Escurecer o ambiente onde o experimento está sendo realizado.
Dobrar uma folha de papel branco A4 conforme mostra a figura e colocá-la sobre a mesa de
modo que a parte dobrada (menor) fique na vertical, formando um pequeno anteparo.
Fixar uma vela acesa sobre a mesa a aproximadamente 30cm do anteparo e colocar um corpo
opaco (uma caixa de fósforos, por exemplo) a aproximadamente 15,0 cm à frente da fonte
luminosa, conforme mostra a figura.
Observar no anteparo a sombra projetada.
Aproximar e afastar o corpo opaco da fonte de luz e observar o que ocorre com a sombra
projetada.
Utilizar a outra vela acesa e fixa-la à aproximadamente 8,0 cm da já existente (paralelamente
ao anteparo).
Posicionar o objeto opaco a uma distância aproximado de 15 cm das fontes luminosas,
conforme mostra a figura.
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>>>

Análise de Resultados e Conclusões>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
O que acontece quando um corpo opaco quando há uma fonte luminosa?
Uma parte da região situada atrás do objeto não fica iluminada.
Como é denominado o espaço que deixa de receber luz da fonte? Porque recebe essa
denominação?
A região não iluminada é denominada de cone de sombra. Essa região ocupa um espaço entre
o objeto e o anteparo e é limitada pelos raios divergentes emanados pela fonte luminosa. Daí
a denominação de cone de sombra.
Conceituar cone de sombra, sombra própria e sombra projetada.
Na configuração do experimento, a região do espaço entre o objeto e o anteparo (parte
vertical da folha) é denominada de cone de sombra. A superfície não iluminada projetada na
parte horizontal da folha é a sombra projetada, assim como a superfície projetada na parte
vertical da folha de papel (anteparo). A parte posterior do objeto não alcançada pela luz é a
sombra própria.
O que ocorre com o tamanho da sombra quando aproxima e afasta o corpo da fonte de luz?
A sombra aumenta à medida que o objeto opaco é aproximado da fonte luminosa.
O que foi observado quando usadas duas fontes luminosas. Fazer um esquema ilustrativo.
Como o objeto está iluminado por duas fontes distintas atrás do objeto se formam três regiões
diferentes quanto ao recebimento de luz (conforme mostra a figura a seguir):
d.
e.
f.

Região de sombra: não recebe luz de nenhuma das duas fontes.
Região de penumbra: fracamente iluminada formada pela sombra de uma das fontes e
pela iluminação da outra.
Região Iluminada: recebe luz das duas fontes.
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Objeto opaco
Fonte A

Fonte B

Diferenciar sombra e penumbra.
Sombra é a região não iluminada pela luz que incide sobre um objeto opaco.
Penumbra é uma transição entre região de sombra e iluminação total, isto é, uma região que
recebe luz de uma fonte e sombra de outra.
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EXPERIMENTO 02 - CÂMARA ESCURA
OBJETIVO
Obter a imagem de um objeto luminoso em uma câmara escura
>>>

Material Utilizado >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ITEM

>>>

COD

DESCRIÇÃO

QUANT UN

3

64002078

FONTE DE LUZ CONJUNTO ÓTICA BASIC

1

UN

11

64005293

ANTEPARO FURO Ø2MM CÂMARA ESCURA AZE0114PA002-3.3

1

UN

12

64005298

SUPORTE ANTEPAROS ÓTICA AZE0114PA002-2.3

2

UN

15

23015002

VELA

1

UN

XX

XXXXXXXX

ANTEPARO EM CARTOLINA 10X10 (CONFECCIONAR)

1

UN

Procedimentos Experimentais>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Fixar a vela sobre a mesa. Em seguida fixar a placa com orifício central (diafragma) no suporte
que acompanha o kit. Recortar um pedaço de papel cartão branco-fosco de aproximadamente
10 cm X 10 cm para servir de tela para projeção e fixá-lo no outro suporte. Arrumá-los
conforme a figura.
Acender a vela e escurecer o ambiente.

>>>

Análise de Resultados e Conclusões>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Observar a imagem da vela projetada no anteparo. Caso a projeção não esteja nítida, variar
as distâncias vela-diafragma e diafragma-tela de projeção.
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Essa imagem é real ou virtual? Justificar.
Como essa imagem é projetável ela é formada pelos próprios raios luminosos, portanto é uma
imagem real.
Qual a orientação da imagem em relação ao objeto?
A imagem é invertida em relação à orientação do objeto.
O resultado do experimento serve para mostrar a propagação retilínea da luz? Desenhe um
esboço que mostre a formação da imagem no anteparo.

O esquema mostra a formação da imagem. Observe-se que a imagem A’ do ponto A, a
imagem B’ do ponto B são formadas pelos raios luminosos que se propagam em linha reta
(assim como acontece com os raios luminosos que partem de cada um dos pontos do objeto)
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EXPERIMENTO 03 - FORMAÇÃO DE IMAGEM NUM
ESPELHO PLANO
OBJETIVO
Analisar a formação de imagem num espelho plano
>>>

Material Utilizado >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ITEM

COD

3

64002078

FONTE DE LUZ CONJUNTO ÓTICA BASIC

DESCRIÇÃO

QUANT UN
1

UN

4

64005068

ESPELHO CONJUGADO 3 EM 1 PLÁSTICO CÔNCAVO/CONVEXO/PLANO

1

UN

13

64005310

PLACA CONJUGADAS 1 E 5 FENDAS AZE0114PA012

1

UN

14

38039020

FONTE CHAVEADA 12V/2ª

1

UN

XX

XXXXXXXX FOLHA A4 CARTESIANO (IMPRIMIR)

1

UN

r

FONTE DE LUZ

P
p

ESPELHO

A

s

B
C

>>>

Procedimentos Experimentais >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Fixar à frente da fonte de luz o diafragma com uma fenda e posicionar a fonte de luz com o
raio passando pela linha H
Marcar na reta H o ponto P entre a fonte e o espelho. No cruzamento das retas V e H marcar
o A e outros dois pontos B e C que se situem no campo do espelho, conforme mostra a figura.
Posicionar a folha com o espelho de maneira que o raio luminoso incida perpendicularmente
no espelho e contenha os pontos P e A. O ponto P será objeto para o espelho.
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Observar o que acontece com o raio refletido.
O raio refletido coincide com o raio incidente.
Reposicionar a fonte de forma que o raio luminoso passe pelo ponto P e incida no espelho em
B. Marcar um ponto qualquer B’ no raio refletido.

P
p

A
B
C

Reposicionar a fonte fazendo com que o raio luminoso passe por P e incida no espelho no
ponto C. Marcar um ponto C’ no raio refletido.
>>>

Análise dos Resultados e Conclusões >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Retirar o espelho e traçar o raio incidente e o raio refletido da incidência nos pontos P e A.
Traçar o raio incidente e o refletido, pelos pontos P, B e B’.
Repetir o procedimento para os pontos P, C e C’.
Os raios refletidos formam um feixe convergente, paralelo ou divergente?
Os raios refletidos formam um feixe divergente.
Traçar os prolongamentos (atrás do espelho) dos raios refletidos, BB’, CC’ e determinar o
seu ponto de encontro (P’). Qual o significado físico desse ponto?
O ponto de encontro dos prolongamentos dos raios refletidos (P’) é a imagem do ponto
objeto P.
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P
p

A
B
C

Medir a distância PA e comparar com a medida da distância AP’. O que se conclui a respeito
da posição da imagem em relação ao espelho?
PA = AP’ = 6,0 cm
A imagem é simétrica ao objeto em relação ao espelho.
A imagem P’ do ponto P fornecida pelo espelho plano é real ou virtual? Justificar.
A imagem P’ é virtual, pois não é formada pelo encontro dos raios refletidos, mas sim, pelos
seus prolongamentos.

Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
os direitos são reservados. Entretanto é permitida e garantida
para instituições de ensino a reprodução de qualquer parte
deste manual para ser fornecida e usada nos laboratórios e não
para venda. A reprodução em qualquer outra circunstância, sem
a permissão da AZEHEB é proibida.
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EXPERIMENTO 04 - LEIS DA REFLEXÃO EM
ESPELHO PLANO
OBJETIVO
Analisar a reflexão de um raio luminoso incidente num espelho plano
>>>

>>>

Material Utilizado >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ITEM

COD

3

64002078

FONTE DE LUZ CONJUNTO ÓTICA BASIC

DESCRIÇÃO

QUANT UN
1

UN

4

64005068

ESPELHO CONJUGADO 3 EM 1 PLÁSTICO CÔNCAVO/CONVEXO/PLANO

1

UN

13

64005310

PLACA CONJUGADAS 1 E 5 FENDAS AZE0114PA012

1

UN

14

38039020

FONTE CHAVEADA 12V/2ª

1

UN

XX

XXXXXXXX FOLHA A4 TRANSFERIDOR (IMPRIMIR)

1

UN

Procedimentos Experimentais >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Posicionar a fonte de luz e o transferidor conforme a figura.
Colocar o diafragma de uma fenda na fonte de luz e escurecer o ambiente.
Ligar a fonte luminosa e ajustar o feixe luminoso de forma que o raio incida no centro do
transferidor e coincida com o eixo 0-0 do mesmo.
Posicionar o espelho plano no transferidor de maneira que a sua face coincida com o eixo 9090.
Movimentar a fonte de luz para que o raio luminoso incida no centro do transferidor formando
um ângulo i de incidência de 10o e anotar o valor do ângulo r de reflexão.

r = 10o
Variar o ângulo de incidência em 10º e anotar a medida do ângulo de reflexão correspondente.

Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
os direitos são reservados. Entretanto é permitida e garantida
para instituições de ensino a reprodução de qualquer parte
deste manual para ser fornecida e usada nos laboratórios e não
para venda. A reprodução em qualquer outra circunstância, sem
a permissão da AZEHEB é proibida.
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Repetir o procedimento para os ângulos sugeridos até completar a tabela:
Ângulo de Incidência
i
0º
10º
20º
30º
40º
50º
60º
70º
>>>

Ângulo de reflexão
r
0º
10º
20º
30º
40º
50º
60º
70º

Análise dos Resultados e Conclusões >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Como é denominada a reta perpendicular ao espelho e que coincide com o eixo 0-0? Qual a
sua função no estudo da reflexão.
Reta normal. Ela é utilizada como referência para medida dos ângulos de incidência e de
reflexão.
Qual é o ângulo de incidência? E o de reflexão?
É o ângulo que o raio incidente forma com a normal ao espelho (eixo 0-0) no ponto de
incidência.
É o ângulo que o raio refletido forma com a normal ao espelho (eixo 0-0) no ponto de
emergência.
O que se observou a respeito dos valores do ângulo de incidência e o correspondente ângulo
de reflexão?
São iguais qualquer que seja o ângulo de incidência.
Verificar o plano em que se encontram a reta normal e o raio incidente. O raio refletido
também repousa neste plano?
O raio incidente, a normal e o raio refletido estão num mesmo plano que é o plano da
folhasobre a mesa.
Como podem ser descritas as duas leis da reflexão num espelho plano?
a) O raio incidente I, a normal à superfície refletora N e o raio refletido R estão no mesmo
plano.
b) O ângulo de incidência i é igual ao ângulo de refração r.

Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
os direitos são reservados. Entretanto é permitida e garantida
para instituições de ensino a reprodução de qualquer parte
deste manual para ser fornecida e usada nos laboratórios e não
para venda. A reprodução em qualquer outra circunstância, sem
a permissão da AZEHEB é proibida.
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EXPERIMENTO 05 - REFLEXÃO DA
ESPELHOS ESFÉRICOS CÔNCAVOS

LUZ

EM

OBJETIVO
Estudar o comportamento dos raios luminosos incidentes em espelho côncavo.
>>>

Material Utilizado >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ITEM

COD

3

64002078

FONTE DE LUZ CONJUNTO ÓTICA BASIC

DESCRIÇÃO

QUANT UN
1

UN

4

64005068

ESPELHO CONJUGADO 3 EM 1 PLÁSTICO CÔNCAVO/CONVEXO/PLANO

1

UN

13

64005310

PLACA CONJUGADAS 1 E 5 FENDAS AZE0114PA012

1

UN

14

38039020

FONTE CHAVEADA 12V/2A

1

UN

XX

XXXXXXXX FOLHA A4 CARTESIANO (IMPRIMIR)

1

UN

Primeira Parte: Determinação do foco de um espelho esférico
côncavo
>>>

Procedimentos Experimentais >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Posicionar a fonte luminosa conforme a figura.
Colocar o diafragma de cinco fendas na fonte de luz.
Colocar a folha de papel A4 à frente da fonte e fixar a com fita adesiva para que ela não se
desloque sobre a mesa.
Ligar a fonte de luz e escurecer o ambiente em que o experimento está sendo realizado.
Movimentar a fonte de maneira que o raio luminoso central do feixe coincida com a reta H da
folha modelo.
Colocar o espelho côncavo sobre a folha posicionando no ponto médio das linhas cartesianas,
no centro da folha.
Ajustar o posicionamento do espelho-folha tal que o raio refletido central coincida com o raio
incidente. Traçar no papel o perfil do espelho.

>>>

Análise dos Resultados e Conclusões >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Como é denominada a reta H que coincide com o raio luminoso central e que passa pelo
Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
os direitos são reservados. Entretanto é permitida e garantida
para instituições de ensino a reprodução de qualquer parte
deste manual para ser fornecida e usada nos laboratórios e não
para venda. A reprodução em qualquer outra circunstância, sem
a permissão da AZEHEB é proibida.
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centro do espelho?
É o eixo principal do espelho.
Explicar o que acontece com os raios refletidos quando os raios incidentes são paralelos ao
eixo principal.
Os raios refletidos são convergentes e encontram o eixo principal num ponto denominado
foco principal do espelho.
O ponto determinado pelos raios refletidos é um ponto real ou virtual? Justificar.
O ponto é real, pois é encontro dos próprios raios refletidos.
Marcar com lápis na folha de papel o ponto F no encontro dos raios refletidos.

Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
os direitos são reservados. Entretanto é permitida e garantida
para instituições de ensino a reprodução de qualquer parte
deste manual para ser fornecida e usada nos laboratórios e não
para venda. A reprodução em qualquer outra circunstância, sem
a permissão da AZEHEB é proibida.
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Segunda Parte: Propriedades dos raios luminosos principais
>>>

Procedimentos Experimentais >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Substituir o diafragma de cinco fendas por um de fenda única.
Colocar a folha de papel A4 à frente da fonte e fixar a com fita adesiva para que ela não se
desloque sobre a mesa.
Ligar a fonte de luz e escurecer o ambiente em que o experimento está sendo realizado.
Colocar o espelho sobre a folha e ajustar a sua posição de maneira que o raio refletido coincida
com o raio incidente e com o eixo principal do espelho.
Desenhar o perfil do espelho na folha de papel.
Movimentar a fonte de maneira que o raio luminoso central do feixe coincida com a reta H da
folha modelo.

>>>

Análise dos Resultados e Conclusões >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Deslocar a fonte luminosa de forma que o raio incida no espelho numa direção paralela ao
eixo principal H. (o raio incidente não deve ficar muito afastado do eixo principal). O que
ocorre com o raio refletido quando a incidência é paralela ao eixo principal do espelho?
Os raios refletidos cruzam o eixo principal sempre no mesmo ponto. Esse ponto (F) é
denominado foco principal.

“Todo raio luminoso que incide paralelamente ao eixo principal de um espelho esférico
côncavo, reflete sempre numa direção que passa pelo foco principal”.
Medir a distância FV. Como ela é denominada?
FV = 6,0 cm e é denominada de distância focal f do espelho.
Movimentar a fonte luminosa de modo que agora o raio incidente passe pelo ponto F. Qual a
direção do raio refletido?
O raio refletido emerge do espelho paralelamente ao eixo principal.

Como pode ser descrita essa propriedade do raio luminoso?

“Todo raio luminoso que incide num espelho esférico numa direção que passa pelo foco
principal reflete paralelamente ao eixo principal”.

Movimentar a fonte luminosa de maneira que o raio incidente e o refletido coincidam. Marcar
Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
os direitos são reservados. Entretanto é permitida e garantida
para instituições de ensino a reprodução de qualquer parte
deste manual para ser fornecida e usada nos laboratórios e não
para venda. A reprodução em qualquer outra circunstância, sem
a permissão da AZEHEB é proibida.
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o ponto (C) em que o raio incidente e o refletido cruzam o eixo principal. Medir a distância
VC e comparar com a distância focal f.
VC = 12 cm, portanto VC= 2f
Como pode ser descrita a propriedade do raio luminoso quando o raio incidente e o refletido
possuem a mesma direção? Como é denominado o ponto C?

“Todo raio luminoso que incide num espelho esférico, numa direção que passa pelo centro
de curvatura, reflete na mesma direção do raio incidente”.
O ponto C é denominado
autoconjugado) do espelho.

centro

de

curvatura

(também

denominado

ponto

A distância VC = R =12,0 cm é o raio de curvatura da superfície especular.
Qual o significado físico da distância VF?
É a distância focal f do espelho esférico.
Como é denominada a distância VC?
É o raio de curvatura da superfície especular.

Medir a distância f = VF e comparar com a medida da distância R = VC
f= 6,1 cm e R 12,0 cm e f  R/2
O raio de curvatura é aproximadamente igual ao dobro da distância focal.

Definir, com base nas observações realizadas no experimento, os elementos geométricos
principais do espelho côncavo:
- Centro de curvatura C
É o centro da esfera que originou a calota especular.
- Raio de curvatura
É o raio R da esfera que originou a calota.
- Vértice V
É o polo da calota esférica que deu origem ao espelho.
- Eixo principal eP
É o diâmetro da superfície esférica correspondente ao espelho que contém C e V.
- Foco principal F
É o ponto médio da distância CV e por onde cruzam o eixo principal os raios incidentes
paralelos ao eixo principal.
- Distância focal f
É a distância FV do foco principal ao vértice do espelho.
No espelho côncavo o foco é real ou virtual? Justificar.
O foco de um espelho esférico côncavo é real, pois é formado pelo cruzamento dos próprios
raios refletidos que incidiram paralelamente ao eixo principal do espelho.

Colocar um novo gabarito com transferidor e posicionar o espelho de maneira que o eixo
principal do espelho coincida com o eixo 0-0 do disco.
Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
os direitos são reservados. Entretanto é permitida e garantida
para instituições de ensino a reprodução de qualquer parte
deste manual para ser fornecida e usada nos laboratórios e não
para venda. A reprodução em qualquer outra circunstância, sem
a permissão da AZEHEB é proibida.
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Usar o diafragma com uma fenda e movimentar a fonte de maneira que o raio incidente
coincida com o eixo principal do espelho.

Movimentar a fonte luminosa para diferentes ângulos de incidência e observar em cada caso
o que acontece com o ângulo de reflexão.
Para cada raio luminoso o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão.

Como essa propriedade do raio luminoso pode ser descrita?
Todo raio luminoso que incide no vértice do espelho esférico reflete simetricamente em
relação ao eixo principal.

Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
os direitos são reservados. Entretanto é permitida e garantida
para instituições de ensino a reprodução de qualquer parte
deste manual para ser fornecida e usada nos laboratórios e não
para venda. A reprodução em qualquer outra circunstância, sem
a permissão da AZEHEB é proibida.

REV. 12 – 21/10/2019

19

............................. ALUNO .............................

EXPERIMENTO 06 - REFLEXÃO DA
ESPELHOS ESFÉRICOS CONVEXOS

LUZ

EM

OBJETIVO
Estudar o comportamento dos raios luminosos incidentes em espelho côncavo.
>>>

Material Utilizado >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ITEM

COD

3

64002078

FONTE DE LUZ CONJUNTO ÓTICA BASIC

DESCRIÇÃO

QUANT UN
1

UN

13

64005310

PLACA CONJUGADAS 1 E 5 FENDAS AZE0114PA012

1

UN

14

38039020

FONTE CHAVEADA 12V/2A

1

UN

XX

XXXXXXXX FOLHA A4 CARTESIANO (IMPRIMIR)

1

UN

Primeira Parte: Determinação do foco de um espelho esférico
convexo
>>>

Procedimentos Experimentais >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Posicionar sobre a mesa, a fonte luminosa com o diafragma de cinco fendas.
Colocar a folha de papel A4 à frente da fonte e fixar a com fita adesiva para que ela não se
desloque sobre a mesa
Ligar a fonte de luz e escurecer o ambiente em que o experimento está sendo realizado.
Movimentar a fonte de maneira que o raio luminoso central do feixe coincida com a reta H da
folha modelo.
Colocar o espelho convexo sobre a folha de papel posicionando o ponto médio V da superfície
especular, no centro da folha.
Traçar no papel o perfil do espelho e ajustar o posicionamento do conjunto espelho-folha tal
que o raio refletido central coincida com o raio incidente, conforme ilustra a figura.

Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
os direitos são reservados. Entretanto é permitida e garantida
para instituições de ensino a reprodução de qualquer parte
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>>>

Análise dos Resultados e Conclusões >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Como é denominada a reta H que coincide com o raio luminoso central e que passa pelo
centro do espelho?
É o eixo principal do espelho
Explicar o que acontece com os raios refletidos quando os raios incidentes são paralelos ao
eixo principal.

Os raios luminosos refletidos são divergentes, pois após refletir se afastam do eixo principal.
Os raios refletidos não cruzam o eixo principal.
Marcar no papel dois pontos em cada raio incidente (próximos ao eixo principal) e em cada
raio refletido.
Retirar o espelho e traçar para cada raio refletido a reta que contém os dois pontos marcados.
Prolongar cada uma das retas em tracejados até encontrar o eixo principal atrás do espelho.

Os prolongamentos dos raios cruzam o eixo principal no mesmo ponto? Como é denominado
esse ponto? Ele é real ou virtual?

Os prolongamentos dos raios refletidos cruzam o eixo principal atrás do espelho num ponto
denominado fóco principal (F). Como esse ponto está atrás do espelho e é formado por
prolngamentos de raios refletidos o espelho convexo possui foco virtual.

Medir a distância f do ponto F ao vértice V (distância focal do espelho).
f = 6,00 cm

Segunda Parte: Propriedades dos raios luminosos principais
>>>

Procedimentos Experimentais >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Substituir o diafragma de cinco fendas pelo de fenda única.

Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
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Colocar a folha de papel A4 à frente da fonte e fixar a com fita adesiva para que ela não se
desloque sobre a mesa
Marcar no papel a posição do foco F obtido anteriormente.
Ligar a fonte de luz e escurecer o ambiente em que o experimento está sendo realizado.
Movimentar a fonte de maneira que o raio luminoso coincida com a reta H da folha modelo.
Colocar o espelho sobre a folha e ajustar a sua posição de maneira que o raio refletido coincida
com o raio incidente e com o eixo principal do espelho.
Desenhar o perfil do espelho na folha de papel.
>>>Análise

dos Resultados e Conclusões >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Movimentar a fonte para que o feixe luminoso incida no espelho paralelamente ao eixo
principal. Descrever o que acontece com a direção do raio refletido.

O raio refletido, à frente do espelho diverge, e o seu prolongamento (atrás do espelho), cruza
o eixo principal no foco do espelho.
Marcar dois pontos quaisquer do raio luminoso incidente e do raio refletido.

Retirar o espelho e traçar pelos pontos marcados no papel o raio incidente o raio refletido e
seu prolongamento.

Descrever a propriedade do raio luminoso que incide paralelamente ao eixo principal.
“Todo raio luminoso que incide paralelamente ao eixo principal de um espelho esférico reflete
numa direção que passa pelo foco principal”.
Colocar outra folha de papel sobre o disco e marcar no eixo principal o foco F do espelho já
obtido.
Ligar a fonte de luz e escurecer o ambiente em que o experimento está sendo realizado.
Movimentar a fonte de maneira que o raio luminoso central do feixe coincida com a reta H da
folha modelo.
Colocar o espelho sobre a folha e ajustar a sua posição de maneira que o raio refletido coincida
com o raio incidente e com o eixo principal do espelho. Desenhar o perfil do espelho na folha
de papel.

Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
os direitos são reservados. Entretanto é permitida e garantida
para instituições de ensino a reprodução de qualquer parte
deste manual para ser fornecida e usada nos laboratórios e não
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Retire o espelho e movimente a fonte para que o feixe luminoso incida no espelho numa
direção que passe pelo ponto F.
Recolocar o espelho convexo na posição inicial e descrever o que acontece com a direção do
raio refletido.

O raio refletido emerge paralelamente ao eixo principal.

Como essa propriedade pode ser descrita?
“Todo raio que incide num espelho esférico na direção do foco principal reflete paralelamente
ao eixo principal”.
Marcar na folha de papel dois pontos quaisquer do raio luminoso incidente e também do raio
refletido.
Retirar o espelho e traçar pelos pontos marcados no papel o raio incidente o raio refletido e
seu prolongamento.

Colocar outra folha de papel sobre o disco e marcar na reta H o foco F do espelho já obtido.
Marcar na reta H o ponto C a uma distância R= 2f.
Deslocar a fonte luminosa lateralmente e ajustar a sua posição de maneira que o raio
incidente e o refletido pelo espelho coincidam. Marcar no papel dois pontos desses dois raios
coincidentes.

Retirar o espelho e traçar pelos dois pontos marcados, a reta que contém esses dois pontos.
Prolongar esta reta em tracejado até encontrar o eixo principal. Onde a reta tracejada
encontra o eixo principal?
Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
os direitos são reservados. Entretanto é permitida e garantida
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No ponto C.
O raio luminoso incidente coincide com a reta traçada? Como é denominado o ponto C?
Sim. Esse ponto é denominado centro de curvatura do espelho.
Como pode ser descrita essa propriedade?

“Todo raio luminoso que incide na direção do centro de curvatura do espelho esférico reflete
sobre sí mesmo”.
Substituir a folha de papel e colocar o disco na plataforma retangular e posicionar o espelho
de maneira que o eixo principal do espelho coincida com o eixo 0-0 do disco.
Usar o diafragma fenda única e movimentar a fonte de maneira que o raio incidente coincida
com o eixo principal do espelho.
Girar o disco ótico para diferentes ângulos de incidência e observar em cada caso o que
acontece com o ângulo de reflexão.
Para cada raio luminoso o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão.

“Todo raio luminoso que incide no vértice do espelho esférico reflete simetricamente em
relação ao eixo principal”.

O foco principal e o centro de curvatura do espelho convexo são pontos reais ou virtuais?
São pontos virtuais, pois são formados pelos prolongamentos dos raios refletidos e estão
situados atrás do espelho.

Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
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EXPERIMENTO 07 - IMAGENS
PELOS ESPELHOS ESFÉRICOS

FORNECIDAS

OBJETIVOS:
Obter a imagem de um objeto real fornecida por espelho esférico.
Verificar experimentalmente a validade da equação de Gauss (equação dos pontos conjugados)
para um espelho esférico côncavo.
>>>

>>>

Material Utilizado >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ITEM

COD

2

64001019

ESPELHO DE VIDRO CÔNCAVO Ø50MM F = 200MM

DESCRIÇÃO

QUANT UN
1

UN

12

64005298

SUPORTE ANTEPAROS ÓTICA AZE0114PA002-2.3

2

UN

15

23015002

VELA

1

UN

XX

XXXXXXXX TRENA 2M (*)

1

UN

XX

XXXXXXXX ANTEPARO DE CARTOLINA 10X10CM (CONFECCIONAR)

1

UN

Procedimentos Experimentais>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Montar o dispositivo experimental com o espelho côncavo montado sobre o suporte, conforme
mostra a figura.
Utilizar uma vela e cortá-la de forma que fique com uma altura compatível com a altura do
espelho e do anteparo.
Posicionar a vela acesa (objeto O) a uma distância p igual a 40,0 cm do espelho.
Escurecer o ambiente em que o experimento está sendo realizado.
Ajustar a posição do anteparo movimentando-o para frente ou para trás de maneira a obter
a melhor nitidez possível para a imagem projetada.

Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
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Observar as características quanto ao tamanho, a inversão ou não e a natureza da imagem.
Medir a distância p’ da imagem ao espelho e anotar os valores de p e p’ na tabela.
Repetir os procedimentos experimentais para as posições do objeto (vela) sugeridas na
tabela.
>>>

Análise de Resultados e Conclusões>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Usar a equação dos pontos conjugados para o espelho côncavo (equação de Gauss) e calcular
a distância focal fexp para cada posição do objeto:

1 1
1
=
+
f
p p'
Para a primeira linha da tabela:𝑓𝑒𝑥𝑝 =

𝑝𝑝′
𝑝+𝑝′

→ 𝑓𝑒𝑥𝑝 =

80×28,8
80+28,8

= 21,18 𝑐𝑚

N

Posição
do objeto
p(cm)

Posição
da imagem
p’ (cm)

Distância
focal
Fexp (cm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

80
75
70
65
60
55
50
45
40
35

28,8
29,8
30,9
32,0
32,8
34,3
36,5
40,0
45,5
54,3

21,18
21,33
21,44
21,44
21,21
21,13
21,10
21,18
21,29
21,28

Valor médio = 21,26
O valor experimental da distância focal do espelho permaneceu constante para as diferentes
posições do objeto?
Os valores encontrados diferem por uma diferença percentual bem menor que uma tolerância
de 5% em relação ao valor médio e, portanto, pode-se considerar como tenha permanecido
constante.
A imagem fornecida pelo espelho côncavo para as posições utilizadas no experimento é real
ou virtual? Justificar. Ela é direita ou invertida? É maior ou menor que o objeto? Onde está
localizada?
Como todas as imagens obtidas são projetáveis todas elas são imagens reais.
Toda imagem real (de objeto real) é invertida. Para:
P > 44 cm – Imagem real, invertida, menor e está entre o fóco e o centro de curvatura.
p = 44 cm – Imagem real, invertida, igual e está no centro de curvatura.
22cm<p< 44 cm – Imagem real, invertida, maior e está em p’ > 40,0 cm.

Quais as principais causas de erro que podem ter sido cometidos no experimento?
Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
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Medidas das distâncias e qualidade do espelho.
Admitindo um erro tolerável de 5% o que se pode concluir a respeito da validade da Lei de
Gauss para o espelho côncavo
O valor encontrado para a distância focal (mantida constante) permite considerar que foi
verificada a validade da Lei de Gauss para o espelho côncavo.
Posicionar o objeto (vela acesa) a distâncias menores que a distância focal do espelho e
descrever o que se observa quanto a localização, a natureza e quanto ao tamanho comparado
ao objeto.
Quando o objeto é colocado a distâncias menores que a distância focal, a imagem não é
projetável, pois está localizada atrás do espelho porque é formada pelos prolongamentos dos
raios refletidos. A imagem conjugada pelo objeto é virtual, direita e maior para qualquer
posição do objeto p com 0 < p < 21,9 cm

Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
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EXPERIMENTO 08 - ÍNDICE DE
RELATIVO DE UM PAR DE MEIOS

REFRAÇÃO

OBJETIVO
Utilizar as leis da refração e determinar o índice de refração relativo da luz para um par de meios
transparentes.
>>>

Material Utilizado >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ITEM

COD

3

64002078

FONTE DE LUZ CONJUNTO ÓTICA BASIC

DESCRIÇÃO

QUANT UN
1

UN

8

64005132

LENTE PLANA DE ACRÍLICO SEMICIRCULAR (POLIDO) 45X90X15MM AZE0004PA010

1

UN

13

64005310

PLACA CONJUGADAS 1 E 5 FENDAS AZE0114PA012

1

UN

14

38039020

FONTE CHAVEADA 12V/2A

1

UN

XX

XXXXXXXX FOLHA A4 TRANSFERIDOR (IMPRIMIR)

1

UN

Primeira Parte: Índice de refração do acrílico em relação ao ar.
>>>

Procedimentos Experimentais >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Posicionar sobre a mesa, uma folha com transferidor (gabarito) e a fonte luminosa conforme
a figura. Colocar o diafragma de fenda única na fonte de luz.
Ligar a fonte de luz e escurecer o ambiente em que o experimento está sendo realizado.
Movimentar a fonte de maneira que o raio luminoso central do feixe coincida com o eixo 0-0
do transferidor da folha gabarito.
Colocar o semicilindro de acrílico sobre a folha gabarito, com a face plana voltada para a fonte
luminosa.
Ajustar a posição do semicilindro de modo que os ângulos, de incidência e o de refração sejam
iguais à zero (o centro do semicilindro deve coincidir com o centro do transferidor e a face
reta deve coincidir com o eixo 90-90).
Observar que para este posicionamento o eixo 0-0 do disco é a reta normal à superfície que
separa o ar do acrílico no ponto de incidência do raio luminoso.
Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
os direitos são reservados. Entretanto é permitida e garantida
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Movimentar a fonte luminosa de modo que o ângulo de incidência seja 10 o.
Observar se o raio luminoso sofre desvio ao atravessar do ar para o acrílico.
Anotar o ângulo de refração (observar que o raio luminoso coincide com o raio do semicilindro
e por isso não sofre desvio ao passar do acrílico para o ar).
r = 6,5o
Variar o ângulo de incidência de 10º em 10º enquanto houver raio refratado e anotar os
valores dos ângulos de refração na tabela 1.
A partir do ângulo de 80o aumentar vagarosamente o ângulo de incidência e observar qual o
maior ângulo de incidência para o qual ainda existe raio refratado.
Tabela 1

Ângulo de incidência
i
10º
20º
30º
40º
50º
60o
70o
80o
85o

>>>

sen i
0,173
0,342
0,500
0,643
0,766
0,866
0,940
0,985
0,996

Ângulo de refração
sen r
nacrílico, ar
r
6,5o
0,113
1,53
13 o
0,225
1,52
19 o
0,326
1,53
o
25
0,423
1,52
30 o
0,500
1,53
35 o
0,574
1,51
38 o
O,622
1,51
41 o
0,656
1,50
41,5o
0,662
1,50
Valor médio do nacrílico, ar = 1,52

Análise dos Resultados e Conclusões >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Verificar em que planos se encontram a reta normal, o raio incidente e o raio refletido. O que
se observa comprova a primeira lei da refração?
O raio incidente, o raio refletido e a normal repousam no plano do disco ótico o que confirma
o que estabelece a primeira lei da refração.
Quando o raio incidente coincide com a normal ocorre refração? Explicar.
Sim, ocorre mudança na velocidade de propagação da luz ao atravessar a superfície de
separação ar-acrílico, porém não há desvio na direção de propagação do raio luminoso.
O raio luminoso que incide obliquamente se aproxima ou se afasta da normal ao atravessar
do ar para o acrílico? Então qual meio é mais refringente?
O raio luminoso se aproxima da normal o que indica que o acrílico é mais refringente que o ar.
Em que meio a velocidade da luz é menor?
No meio mais refringente, que neste caso, é o acrílico.

Utilizar a segunda lei da refração (Lei de Snell) para determinar o índice de refração do acrílico
e anotar na tabela 1:
𝑛𝑎𝑐𝑟í𝑙𝑖𝑐𝑜,𝑎𝑟 =

𝑠𝑒𝑛𝑖
𝑠𝑒𝑛𝑟
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Para a primeira linha da tabela:

𝑛𝑎𝑐𝑟í𝑙𝑖𝑐𝑜,𝑎𝑟 =

𝑠𝑒𝑛10𝑜
𝑠𝑒𝑛6,5𝑜

= 1,53

Comparar o valor experimental médio com o valor tabelado de 1,49.

𝑒% =

|1,49 − 1,52|
× 100% = 2,0%
1,49

Qual o maior ângulo de incidência para o qual ainda existe raio refratado?
i  90o
O que se pode concluir a respeito da existência ou não do raio refratado quando a luz
atravessa do meio menos para o mais refringente?
Quando a luz atravessa de um meio menos para um mais refringente sempre haverá raio
refratado, pois o ângulo de refração é sempre menor que o ângulo de incidência, porque no
meio mais refringente o raio se aproxima da normal.

Construir uma figura conforme modelo sugerido a seguir, usando uma folha de papel e o
contorno do próprio semicilindro usado no experimento. Mostrar na figura o raio incidente e
o raio refletido. Usar o ângulo de 60o.

Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
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Segunda Parte: Índice de refração do ar em relação ao acrílico.
>>>

Procedimentos Experimentais >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Utilizar a mesma montagem mostrada na primeira parte.
Colocar o semicilindro de acrílico no disco ótico com a face curva voltada para a fonte
luminosa. Para este posicionamento o eixo 0-0 do disco é a reta normal à superfície que
separa o acrílico do ar.
Ajustar a posição da fonte luminosa de modo que o raio incidente coincida com o eixo 0-0 do
transferidor. Dessa maneira ângulo de incidência e o ângulo de refração são iguais a zero (o
centro do semicilindro deve coincidir com o centro do transferidor e a face reta deve coincidir
com o eixo 90-90).
Girar a fonte luminosa variando o ângulo de incidência de 5º em 5º. Anotar os valores dos
ângulos de refração na tabela 2.
Tabela 2

ângulo de
incidência (i)
5º
10º
15º
20º
25º
30º
35º
40º
42º

>>>

sen i
0,087
0,173
0,259
0,342
0,423
0,500
0,574
0,643
0,669

ângulo de
refração (r)
7,5o
15,5o
23,5o
31,5
40
50
61
78
90o

sen r

n ar, acrílico

0,131
0,267
0,399
0,522
0,643
0,766
0,875
0,978
1,00

0,664
0,648
0,649
0,655
0,657
0,652
0,656
0,657
0,669
Valor médio: n ar, acrílico=0,656

Análise dos Resultados e Conclusões >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Verificar em que planos se encontram a reta normal, o raio incidente e o raio refletido. O que
se observa comprova a primeira lei da refração?
O raio incidente, o raio refletido e a normal repousam no plano do disco ótico o que confirma
o que estabelece a primeira lei da refração.
Quando o raio incidente coincide com a normal ocorre refração? Explicar.
Sim, pois ocorre mudança na velocidade de propagação da luz ao atravessar a superfície de
separação do acrílico para o ar, porém, não há desvio na direção do raio luminoso refratado.
O raio luminoso que incide obliquamente se aproxima ou se afasta da normal ao atravessar
do acrílico para o ar? Então qual meio é menos refringente?
O raio luminoso se afasta da normal o que indica que o ar é menos refringente que o acrílico.
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Em que meio a velocidade da luz é menor?
No acrílico.
Utilizar a segunda lei da refração (Lei de Snell) e determinar o índice de refração do acrílico
para cada valor tabelado:
𝑛𝑎𝑟,𝑎𝑐𝑟í𝑙𝑖𝑐𝑜 =
Para a primeira linha:

𝑛𝑎𝑟,𝑎𝑐𝑟í𝑙𝑖𝑐𝑜 =

|𝑠𝑒𝑛5𝑜|
𝑠𝑒𝑛7,5𝑜

𝑠𝑒𝑛𝑖
𝑠𝑒𝑛𝑟

= 0,664

Calcular o valor experimental médio nm(ar,acrílico) do índice de refração e comparar o valor
experimental com o valor tabelado de 0,670.
𝑛𝑚(𝑎𝑟,𝑎𝑐𝑟í𝑙𝑖𝑐𝑜) =
𝑒% =

∑𝑛
= 0,656
8

|0,656 − 0,670|
× 100% = 2,0%
0,670

Repetir o experimento para ângulos maiores que 40 o. Qual o valor do ângulo para o qual
ainda existe raio refratado. Como é denominado este ângulo?
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O valor do ângulo de incidência para o qual ainda existe raio refratado é 42 o. Esse ângulo é
denominado de ângulo limite.
O que ocorre com o raio luminoso quando deixa de existir refração? Como se denomina esse
fenômeno?
O raio luminoso retorna para o meio de onde incidiu refletindo na superfície de separação dos
dois meios. Esse fenômeno é denominado de reflexão total.
Quais as condições para que ocorra reflexão total?
A luz deve incidir do meio mais (acrílico) para o menos refringente (ar) e sob um ângulo de
incidência maior que o ângulo limite.

Construir uma figura conforme modelo sugerido a seguir, usando uma folha de papel e o
contorno do próprio semicilindro usado no experimento. Mostrar na figura o raio incidente e
o raio refletido. Usar o ângulo de 30o.
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EXPERIMENTO 09 - REFRAÇÃO DA LUZ EM
LÂMINA DE FACES PARALELAS
OBJETIVO
Estudar o desvio lateral de um raio luminoso ao atravessar uma lâmina de faces paralelas
>>>

>>>

Material Utilizado >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ITEM

COD

3

64002078

FONTE DE LUZ CONJUNTO ÓTICA BASIC

DESCRIÇÃO

QUANT UN
1

UN

7

64005151

PRISMA TRAPEZOIDAL DE ACRÍLICO (POLIDO) AZE0004PA009

1

UN

13

64005310

PLACA CONJUGADAS 1 E 5 FENDAS AZE0114PA012

1

UN

14

38039020

FONTE CHAVEADA 12V/2A

1

UN

XX

XXXXXXXX FOLHA A4 TRANSFERIDOR (IMPRIMIR)

1

UN

Procedimentos Experimentais >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Posicionar a folha gabarito A4 e a fonte luminosa, conforme a figura.
Colocar o diafragma de fenda única na fonte de luz.
Posicionar o prisma trapezoidal (lâmina de faces paralelas) sobre a folha conforme a figura e
desenhar cuidadosamente o seu contorno.

Ligar a fonte de luz e escurecer o ambiente em que o experimento está sendo realizado.
Movimentar a fonte de maneira que o raio luminoso central do feixe coincida com o eixo H da
folha de papel A4 (gabarito).
Observar a trajetória do raio luminoso ao atravessar a lâmina e anotar o que foi observado.
>>>

Análise dos Resultados e Conclusões >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Para um ângulo de incidência de 0o na primeira face da lâmina (quando o ângulo de incidência
coincide com o eixo 0-0) o raio luminoso sofre desvio angular ao atravessá-la? E ele sofre
refração?
Para o ângulo de incidência igual a zero o ângulo de refração também é igual a zero e, portanto
não há desvio. No entanto ao mudar de meio há mudança no módulo da velocidade e,
portanto, ocorre refração sem mudança de direção.
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Girar cuidadosamente a fonte luminosa de forma que o raio luminoso incida num ângulo de
45o. O raio emergente sofre mudança de direção? Descrever o comportamento do raio
luminoso ao atravessar a lâmina.
Ao incidir na primeira face o raio luminoso sofre desvio se aproximando da normal. Porém,
ao atravessar a segunda face sofre novo desvio agora se afastando da normal, retomando a
mesma direção em que incidiu na primeira face. O raio luminoso ao atravessar a lâmina de
faces paralelas sofre apenas um desvio lateral.

Fazer o raio luminoso incidir em ângulos de 15o, 30o,45o e 60o. Descrever o que acontece com
o desvio lateral do raio luminoso.
Observa-se que quanto maior o ângulo de incidência maior será o desvio lateral.
Refazer a incidência com 1= 45o. Marcar na folha de papel A4 dois pontos no raio incidente
e dois pontos no raio emergente da lâmina. Retirar a lâmina e traçar por meio dos pontos
marcados no papel a trajetória do raio luminoso fora e dentro da lâmina. e com linha
pontilhada o prolongamento do raio incidente.

Medir com o transferidor na figura o ângulo de refração 2 na primeira face, a espessura e da
lâmina e o desvio lateral d.
Ângulo de incidência na primeira face: 1 = 45,0o.
Ângulo de refração na primeira face: 2 = 29,5,0o.
Espessura da lâmina: e = 2,95 cm.
Desvio medido do raio luminoso: dMED = 1,10 cm.
Substituir os valores experimentais de e, 1, e 2 na expressão que fornece o desvio lateral.

𝑑=𝑒

𝑑𝑐𝑎𝑙𝑐 = 3,0

𝑠𝑒𝑛(𝜃1 − 𝜃2 )
𝑐𝑜𝑠𝜃1

𝑠𝑒𝑛(45𝑜 − 29,5𝑜 )
= 1,13𝑐𝑚
𝑐𝑜𝑠45𝑜

Comparar o valor calculado do desvio lateral com o valor medido. O experimento confirma a
validade da expressão?
Desvio lateral medido: dmed = 1,10 cm
Desvio lateral calculado: dcalc = 1,13 cm

𝑒% =

|1,13 − 1,10|
× 100% = 2,7%
1,10

Conhecendo o índice de refração do acrílico já determinado anteriormente, aplicar a 2 a. Lei
de Snell e determinar o ângulo de refração na primeira face. Comparar com o valor encontrado
no experimento.
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𝑛𝑎𝑟 ∙ 𝑠𝑒𝑛𝜃1 = 𝑛𝑎𝑐𝑟 ∙ 𝑠𝑒𝑛𝜃2 → 1 ∙ 𝑠𝑒𝑛45𝑜 = 1,49 ∙ 𝑠𝑒𝑛𝜃2 → 𝜃2 = 28,3𝑜
|28,3 − 29,5|
𝑒% =
× 100% = 4,1%
29,5
O desvio percentual está dentro do limite de tolerância.
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EXPERIMENTO 10 - REFRAÇÃO DA LUZ EM UM
PRISMA
OBJETIVO
Verificar a validade da expressão que fornece o desvio angular de um raio luminoso ao atravessar
um prisma
>>>

>>>

Material Utilizado >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ITEM

COD

3

64002078

FONTE DE LUZ CONJUNTO ÓTICA BASIC

DESCRIÇÃO

QUANT UN
1

UN

7

64005151

PRISMA TRAPEZOIDAL DE ACRÍLICO (POLIDO) AZE0004PA009

1

UN

13

64005310

PLACA CONJUGADAS 1 E 5 FENDAS AZE0114PA012

1

UN

14

38039020

FONTE CHAVEADA 12V/2A

1

UN

XX

XXXXXXXX FOLHA A4 TRANSFERIDOR (IMPRIMIR)

Procedimentos Experimentais >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Posicionar sobre a mesa, a fonte luminosa e uma folha A4 com transferidor (gabarito),
conforme a figura.
Colocar o diafragma de fenda única na fonte de luz.
Posicionar o prisma trapezoidal sobre a folha conforme a figura e desenhar cuidadosamente
o seu contorno.
Ligar a fonte de luz e escurecer o ambiente em que o experimento está sendo realizado.
Movimentar a fonte de maneira que o raio luminoso central do feixe coincida com o eixo 0-0
do transferidor.

>>>

Análise dos Resultados e Conclusões >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Girar a fonte luminosa de maneira que o ângulo de incidência seja 1= 40o na primeira face.
Marcar dois pontos (1) e (2) no papel coincidindo com o raio incidente.

Observar o raio luminoso emergente do prisma e marcar nele dois pontos (3) e (4).
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para instituições de ensino a reprodução de qualquer parte
deste manual para ser fornecida e usada nos laboratórios e não
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Retirar o prisma e traçar com lápis a trajetória do raio incidente ligando os pontos (1) e (2),
prolongando até a primeira face do prisma. Ligar os pontos (3) e (4), prolongando até a
segunda face.
Completar a trajetória do raio luminoso na região interna do prisma ligando o ponto em que
o raio incidente encontra a primeira face e o ponto em que o raio emergente encontra a
segunda face.
Medir o ângulo  de desvio entre o raio incidente e o raio emergente.

 = 25o
Traçar as normais em cada uma das faces do prisma nos pontos de incidência e de
emergência.

Medir o ângulo de incidência 1, o ângulo de emergência 2 e o ângulo de abertura  do
prisma.
1 = 40o
2 = 27o
 = 42,5o
Calcular o desvio através da expressão: 𝛿 = 𝜃1 + 𝜃2 − 𝛼
𝛿 = 40𝑜 + 27𝑜 − 42,5𝑜 = 24,5𝑜
Comparar o valor experimental com o valor teórico e determinar o erro percentual. Admitese uma tolerância de 5%.
𝑒% =

|25𝑜 −24,5𝑜|
24,5𝑜

× 100%=2,4%

Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
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EXPERIMENTO 11 - REFRAÇÃO DA LUZ EM LENTE
CONVERGENTE
OBJETIVO
Estudar o comportamento dos raios luminosos incidentes em lentes convergentes.
>>>

Material Utilizado >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ITEM

COD

3

64002078

FONTE DE LUZ CONJUNTO ÓTICA BASIC

DESCRIÇÃO

QUANT UN
1

UN

10

64005129

LENTE PLANA DE ACRÍLICO BICONVEXA (POLIDO) 90X30X15MM AZE0004PA013

1

UN

13

64005310

PLACA CONJUGADAS 1 E 5 FENDAS AZE0114PA012

1

UN

14

38039020

FONTE CHAVEADA 12V/2A

1

UN

XX

XXXXXXXX FOLHA A4 TRANSFERIDOR (IMPRIMIR)

1

UN

XX

XXXXXXXX FOLHA A4 CARTESIANO (IMPRIMIR)

1

UN

Primeira Parte: Determinação do foco imagem de uma lente
convergente
>>>

Procedimentos Experimentais >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Posicionar sobre a mesa, a fonte luminosa com o diafragma de cinco fendas e fixar a folha de
papel com os eixos H e V com fita adesiva conforme a figura.
Ligar a fonte de luz e escurecer o ambiente em que o experimento está sendo realizado.
Movimentar a fonte de maneira que o raio luminoso central do feixe coincida com a reta H.
Colocar sobre a folha o perfil de acrílico biconvexo bem centralizado, de forma que o raio
luminoso central não sofra desvio ao atravessar a lente. Dessa maneira o raio luminoso central
coincide com o eixo principal da lente.
Observar o comportamento dos raios luminosos que emergem da lente.
Traçar com lápis o perfil da lente no papel.
Marcar dois pontos em cada um dos raios incidentes.
Marcar dois pontos em cada um dos raios refratados.

>>>

Análise dos Resultados e Conclusões >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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O que ocorre com a direção dos raios luminosos emergentes que incidem paralelamente ao
eixo principal de uma lente biconvexa?
Os raios luminosos atravessam a lente, sofrem refração e convergem para um ponto do eixo
principal.
Devido a esse comportamento como a lente biconvexa é denominada?
Como a lente está imersa no ar, que é menos refringente que o acrílico ela se comporta como
uma lente convergente.
Com o auxílio dos pontos obtidos, traçar no papel a trajetória dos raios incidentes e
refratados.

Marcar no eixo principal o ponto Fi de encontro dos raios emergentes.
Como é denominado o ponto do eixo principal para onde os raios emergentes convergem?
Foco principal imagem.
Esse ponto é encontro dos próprios raios refratados ou de seus prolongamentos? Então, tratase de um ponto real ou virtual?
É ponto de encontro dos próprios raios refratados, por isso é foco imagem real.

Segunda Parte: Propriedades dos raios luminosos principais
>>>

Procedimentos Experimentais >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Utilizar a montagem da primeira parte, mas agora com o diafragma de uma fenda fixado na
fonte luminosa.
Prender na mesa à frente da fonte luminosa uma folha de papel A4 com os eixos H e V de
maneira que o raio luminoso coincida com o eixo H.
Ligar a fonte de luz e escurecer o ambiente onde se realiza o experimento.
Ajustar o feixe luminoso de forma que o raio luminoso central coincida com o eixo H.
Colocar sobre a folha o perfil de acrílico biconvexo bem centralizado com os eixos de maneira
que o raio luminoso não sofra desvio ao atravessar a lente, conforme mostrado na figura.
Desenhar o contorno da lente na folha de papel A4.

>>>

Análise dos Resultados e Conclusões >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Movimentar a fonte luminosa para que o raio luminoso incida sob um ângulo de 30° e não
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sofra desvio ao atravessar a lente. Observar que neste caso o raio luminoso passa pelo ponto
de encontro dos eixos H e V. Como é denominado esse ponto da lente?
Centro ótico da lente.
Repetir este procedimento para outros valores menores do ângulo.

Como essa propriedade pode ser descrita?
“Todo raio luminoso que incide no centro ótico de uma lente delgada atravessa a lente sem
sofrer desvio”.

Construir na folha base um esboço que mostre essa propriedade.

Manter a folha de papel A4 (gabarito) na mesa, utilizar o diafragma de cinco fendas e alinhar
a fonte de maneira que o raio luminoso central coincida com o eixo principal da lente (e com
o eixo H). Marcar o foco principal imagem da lente na folha de papel.
Movimentar a fonte luminosa desviando o raio luminoso incidente paralelamente ao eixo
principal da lente e descrever o que ocorre com o raio emergente.
O raio emergente passa pelo foco imagem (Fi).

Como essa propriedade pode ser descrita?
“Todo raio luminoso que incide paralelamente ao eixo principal emerge da lente na direção
do foco principal imagem Fi”.

Traçar na folha A4 (gabarito) a trajetória do raio luminoso que mostra essa propriedade.

Medir a distância do centro ótico da lente ao foco imagem. Como é denominada esta distância?
f = OFi=12,0 cm. É denominada de distância focal.

Movimentar a fonte de modo que o raio incidente corte o eixo principal num ponto de maneira
que o raio emergente fique paralelo ao eixo principal da lente.

Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
os direitos são reservados. Entretanto é permitida e garantida
para instituições de ensino a reprodução de qualquer parte
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Como é denominado o ponto onde o raio incidente cruza o eixo principal?
Esse ponto é denominado foco principal objeto (F o).
Como essa propriedade pode ser descrita?
“Todo raio luminoso que incide na direção do foco principal objeto (F o) refrata paralelamente
ao eixo principal da lente”.
Como se pode definir foco principal objeto?
De acordo com a propriedade anterior, os raios emergentes são paralelos, isto significa que
formam imagem no infinito. Então, pode-se definir foco principal objeto como o ponto do eixo
principal que conjuga imagem imprópria.
Construir na folha base um esboço que mostre essa propriedade

Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
os direitos são reservados. Entretanto é permitida e garantida
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EXPERIMENTO
12
–
DETERMINAÇÃO
DA
DISTÂNCIA FOCAL DE LENTE CONVERGENTE
>>>

>>>

Material Utilizado >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ITEM

COD

3

64002078

FONTE DE LUZ CONJUNTO ÓTICA BASIC

DESCRIÇÃO

QUANT UN
1

UN

10

64005129

LENTE PLANA DE ACRÍLICO BICONVEXA (POLIDO) 90X30X15MM AZE0004PA013

1

UN

13

64005310

PLACA CONJUGADAS 1 E 5 FENDAS AZE0114PA012

1

UN

14

38039020

FONTE CHAVEADA 12V/2A

1

UN

XX

XXXXXXXX FOLHA A4 CARTESIANO (IMPRIMIR)

1

UN

Procedimentos Experimentais >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Numa folha branca traçar com lápis o perfil da lente biconvexa.

H

V
Considerar o raio de curvatura de cada uma das faces das lentes R = 0,112 m, e o índice de
refração do material que constitui a lente (acrílico) igual a 1,49 e determinar a vergência de
cada uma dessas faces utilizando a equação:
∅𝑛 = (𝑛𝐿 − 𝑛𝑎𝑟 )/𝑅
𝑛𝐿 − í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑟í𝑙𝑖𝑐𝑜
sendo:{𝑅 − 𝑟𝑎𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑑𝑎 𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒
∅ − 𝑣𝑒𝑟𝑔ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑑𝑎 𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒
∅1 = ∅2 =

1,49 − 1,00
= 4,375 𝑚−1
0,112

Medir a maior espessura da lente (distância entre faces medida sobre o eixo principal).
d=0,028 m
Posicionar sobre a mesa, a fonte luminosa com o diafragma de cinco fendas e fixar a folha de
papel com os eixos H e V com fita adesiva conforme a figura.

Ligar a fonte de luz e escurecer o ambiente em que o experimento está sendo realizado.
Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
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Movimentar a fonte de maneira que o raio luminoso central do feixe coincida com a reta H.
Colocar sobre a folha de papel o perfil de acrílico biconvexo bem centralizado, de forma que
o raio luminoso central não sofra desvio ao atravessar a lente. Dessa maneira o raio luminoso
central coincide com o eixo principal da lente.
Traçar com lápis o perfil da lente na folha de papel.
Observar o comportamento dos raios luminosos ao atravessarem a lente e marcar com lápis
o ponto F de encontro dos raios emergentes da lente (Foco principal imagem).

Medir a distância do centro da lente até o ponto de encontro dos raios emergentes, foco
experimental da lente.
𝒇𝒆𝒙𝒑 = 𝟎, 𝟏𝟐𝟎 𝒎

>>>

Análise dos Resultados e Conclusões >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Determinar analiticamente a vergência da lente ∅𝐿 utilizando a equação:

∅𝐿 = ∅1 + ∅2 −

𝑑 ∙ ∅1 ∙ ∅2
𝑛𝐿

𝑛𝐿 − í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑟í𝑙𝑖𝑐𝑜
sendo:{ ∅1 = ∅2 − 𝑣𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑎𝑠 𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠
𝑑 − 𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑎 𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒.
∅𝐿 = 4,375 + 4,375 −

0,028 ∙ 4,3752
= 8,390 𝑚−1
1,49

Sabendo que a distância focal da lente é o inverso de sua vergência encontrar o valor teórico
da distância focal da lente utilizada no experimento:
𝑓𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 =

1
1
=
= 0,119 𝑚
∅𝐿 8,390

Comparar os valores encontrados:
|𝑓𝑡𝑒𝑜𝑟 − 𝑓𝑒𝑥𝑝 |
× 100%
𝑓𝑡𝑒𝑜𝑟 + 𝑓𝑒𝑥𝑝
2
|0,119 − 0,120|
𝑒% =
× 100% = 0,84%
0,119 + 0,120
2
𝑒% =

De quais grandezas físicas depende a distância focal de uma lente?
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Conforme mostra a equação utilizada no experimento a distância focal de uma lente depende
do índice de refração do material da lente, do índice de refração do meio em que a lente estiver
imersa (na maioria dos casos ela está imersa no ar com n=1) e do raio de curvatura de cada
uma das faces.

Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
os direitos são reservados. Entretanto é permitida e garantida
para instituições de ensino a reprodução de qualquer parte
deste manual para ser fornecida e usada nos laboratórios e não
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EXPERIMENTO 13 - REFRAÇÃO DA LUZ EM
LENTES DIVERGENTES
OBJETIVO
Estudar o comportamento dos raios luminosos incidentes em lentes divergentes.
>>>

Material Utilizado >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ITEM

COD

3

64002078

FONTE DE LUZ CONJUNTO ÓTICA BASIC

DESCRIÇÃO

QUANT UN
1

UN

9

64005128

LENTE PLANA DE ACRÍLICO BICÔNCAVA (POLIDO) 90X30X15MM AZE0004PA014

1

UN

13

64005310

PLACA CONJUGADAS 1 E 5 FENDAS AZE0114PA012

1

UN

14

38039020

FONTE CHAVEADA 12V/2A

1

UN

XX

XXXXXXXX FOLHJA A4 CARTESIANO (IMPRIMIR)

1

UN

Primeira Parte: Determinação do foco imagem de uma lente
divergente
>>>

Procedimentos Experimentais >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Posicionar sobre a mesa, a fonte luminosa e a folha de papel A4 (gabarito) conforme a figura.
Colocar o diafragma de cinco fendas na fonte de luz. Ligar a fonte de luz e escurecer o
ambiente em que o experimento está sendo realizado.
Movimentar a fonte de maneira que o raio luminoso central do feixe coincida com a reta H da
folha gabarito.
Colocar sobre a folha de papel o perfil de acrílico bicôncavo bem centralizado, de forma que
o eixo principal da lente coincida com o eixo H, conforme a figura (dessa maneira o raio
luminoso central não sofre desvio ao atravessar a lente).
Traçar com lápis o perfil da lente no papel.
Observar o comportamento dos raios luminosos que emergem da lente.
Marcar dois pontos em cada um dos raios incidentes e em cada um dos raios refratados.

>>>

Análise dos Resultados e Conclusões >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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O que ocorre com a direção dos raios luminosos emergentes que incidem paralelamente ao
eixo principal de uma lente biconvexa?

Os raios luminosos atravessam a lente, sofrem refração e emergem da lente divergindo
simetricamente em relação ao eixo principal.
Devido a esse comportamento como a lente bicôncava é denominada?
Como a lente está imersa no ar, que é menos refringente que o acrílico ela se comporta como
uma lente divergente.
Com o auxílio dos pontos obtidos, traçar no papel a trajetória dos raios incidentes e
refratados.

Traçar os prolongamentos dos raios emergentes. O que ocorre com os prolongamentos dos
raios emergentes?
Os prolongamentos dos raios emergentes da lente concorrem para um ponto do eixo principal.
Como é denominado o ponto do eixo principal para onde os raios emergentes convergem?
Foco principal imagem.
Esse ponto é encontro dos próprios raios refratados ou de seus prolongamentos? Então, tratase de um ponto real ou virtual?
É ponto de encontro dos próprios raios refratados, por isso é foco imagem virtual.
Marcar esse ponto (Fi) no eixo principal e medir a distância f do centro ótico da lente até esse
ponto. Como é denominada essa distância?
f = 11,0 cm. É a distância focal da lente

Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
os direitos são reservados. Entretanto é permitida e garantida
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Segunda Parte: Propriedades dos raios luminosos principais
>>>

Procedimentos Experimentais >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Utilizar a montagem da primeira parte com o diafragma de cinco fendas fixado na fonte
luminosa.
Prender sobre a mesa uma folha de papel A4 (gabarito).
Ligar a fonte de luz e escurecer o ambiente onde se realiza o experimento.
Ajustar o feixe luminoso de forma que o raio luminoso central coincida com o eixo H.
Colocar sobre a folha o perfil de acrílico bicôncavo bem centralizado com os eixos e de
maneira que o centro ótico da lente O coincida com o ponto de encontro dos eixos, conforme
mostrado na figura.
Desenhar o contorno da lente na folha base e marcar o foco principal imagem Fi obtido na
primeira parte.

Substituir o diafragma de cinco fendas pelo da fenda única.
Alinhar o raio luminoso com o eixo H de maneira que ele não sofra desvio ao atravessar a
lente.
>>>

Análise dos Resultados e Conclusões >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Girar o disco ótico para pequenos ângulos (no máximo 15 o) e observar o raio emergente.
O raio luminoso (que está passando pelo centro ótico) sofre desvio ao emergir da lente?
Não.

Como essa propriedade pode ser descrita?
“Todo raio luminoso que incide no centro ótico de uma lente delgada refrata sem sofrer
desvio”.
Construir na folha base um esboço que mostre essa propriedade.

Alinhar novamente a fonte de maneira que o raio luminoso (fenda única) coincida com o eixo
principal da lente (e com o eixo H).

Movimentar a fonte luminosa fazendo com que o raio luminoso incida paralelamente ao eixo
Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
os direitos são reservados. Entretanto é permitida e garantida
para instituições de ensino a reprodução de qualquer parte
deste manual para ser fornecida e usada nos laboratórios e não
para venda. A reprodução em qualquer outra circunstância, sem
a permissão da AZEHEB é proibida.

REV. 12 – 21/10/2019

48

............................. ALUNO .............................
principal da lente e descrever o que ocorre com o raio emergente.
O raio emergente diverge ao atravessar a lente.

Marcar na folha de papel dois pontos na trajetória do raio incidente e dois pontos na trajetória
do raio emergente.
Traçar na folha a trajetória do raio luminoso e o prolongamento do raio emergente.

Descrever o que ocorre com o prolongamento do raio emergente.
O prolongamento do raio emergente corta o eixo principal num ponto denominado foco
imagem da lente.
Como essa propriedade pode ser descrita?
“Todo raio luminoso que incide paralelamente ao eixo principal emerge da lente na direção
do foco principal imagem Fi”.
Medir a distância do centro ótico da lente ao foco imagem. Como é denominada esta distância?
f = OFi=11,0 cm. É denominada de distância focal.
Movimentar a fonte de modo que o raio incidente corte o eixo principal e o raio emergente
fique paralelo ao eixo principal da lente.

Construir na folha base um esboço que mostre o prolongamento do raio incidente.

Como é denominado o ponto onde o prolongamento do raio incidente cruza o eixo principal?
Esse ponto é denominado foco principal objeto (F o).
Como essa propriedade pode ser descrita?
“Todo raio luminoso que incide na direção do foco principal objeto (F o) refrata paralelamente
ao eixo principal da lente”.
Como se pode definir foco principal objeto?
De acordo com a propriedade anterior, os raios emergentes são paralelos, isto significa que
formam imagem no infinito. Então, pode-se definir foco principal objeto como o ponto do eixo
principal que conjuga imagem imprópria.
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EXPERIMENTO 14 - EQUAÇÃO DOS PONTOS
CONJUGADOS EM LENTES DELGADAS
OBJETIVO
Verificar a validade da equação dos pontos conjugados (Lei de Gauss). para lentes delgadas
>>>

>>>

Material Utilizado >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ITEM

COD

1

64001036

LENTE DE VIDRO CONVERGENTE Ø50MM F = 125MM

DESCRIÇÃO

QUANT UN
1

UN

12

64005298

SUPORTE ANTEPAROS ÓTICA AZE0114PA002-2.3

2

UN

15

23015002

VELA

1

UN

XX

XXXXXXXX TRENA 2M (*)

1

UM

XX

XXXXXXXX ANTEPARO DE CARTOLINA 10X10CM (CONFECCIONAR) (*)

1

UN

Procedimentos Experimentais>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Montar os componentes do experimento conforme mostra a figura. Fixar num dos suportes a
lente de distância focal f = 12,0 cm e no outro o anteparo que servirá de tela de projeção.
Dispor a lente, o anteparo e a vela acesa, de modo que a chama da vela, a lente e o anteparo
estejam na mesma altura. (Se for preciso, corta-se a vela pela base).
Posicionar a lente a uma distância de 16,0 cm da vela (objeto). Ajustar a posição do anteparo
para que a imagem fique projetada nitidamente nele.
Anotar a distância p (abscissa do objeto) entre o objeto e a lente.
Medir a distância p’ entre a lente e o anteparo (abscissa da imagem) e anotar na tabela.
Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
os direitos são reservados. Entretanto é permitida e garantida
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Repetir os procedimentos para as demais posições p, do objeto sugeridos na tabela.

N
1
2
3
4
5
6
7
>>>

Abscissa
Abscissa
do objeto da imagem

Distânci
a focal

p (cm)

p’ (cm)

f (cm)

16,0
18,0
20,0
22,0
24,0
26,0
28,0

51,0
37,0
29,5
27,5
24,0
22,0
21,5

12,2
12,1
11,9
12,2
12,0
11,9
12,2

Aumento
Linear
Transversal
A =-P’/p

Características da imagem

-3,18
-2,06
-1,48
-1,25
-1,00
-0,85
0,77

Real-invertida-maior que o objeto
Real-invertida -maior que o objeto
Real-invertida-maior que o objeto
Real-invertida-maior que o objeto
Real-invertida-igual ao objeto
Real-invertida-menor que o objeto
Real-invertida- menor que o objeto

Análise de Resultados e Conclusões>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Usar a equação dos pontos conjugados (Equação de Gauss) e calcular para cada posição do
objeto o valor da distância focal:

1 1
1
= +
f
p p,
Para a primeira linha da tabela:

 f = 12,2 cm

Calcular o valor médio da distância focal obtido experimentalmente e comparar com a
distância focal da lente utilizada de 12,0 cm.

fmedio =

f
N

=

O erro cometido é menor que a tolerância admitida de 5%.
A imagem projetada no anteparo é real ou virtual? Justificar. A imagem projetada no anteparo
é direita ou invertida?
A imagem é real, pois é projetável. A imagem projetável é formada pelos próprios raios
emergentes. Toda imagem real de objeto real é invertida.
Usar as propriedades dos raios luminosos principais e mostrar numa figura em escala 1:4 a
obtenção gráfica da imagem para a posição da linha 3 da tabela em que o objeto está
localizado em p = 20,0cm e a altura do objeto seja o = 8,0 cm. Dar as características da
imagem para essa posição.

Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
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A imagem obtida graficamente é real (formada pelos próprios raios emergentes), invertida
(em relação ao objeto) e maior que o objeto.
Comparar o resultados obtidos graficamente para a posição da imagem (p’ graf). p’graf = 7,5,cm
x E = 7,5 x 4= 30,0 cm
p’graf = 30,0 cm.
p’exp = 29,5 cm

O sinal negativo se refere apenas à inversão da imagem em relação ao objeto.
A validade da equação de Gauss foi verificada no experimento? (admitir uma tolerância de
erro de 5%).
Sim. O erro cometido no experimento foi menor que a tolerância e pode-se admitir que está
verificada a validade da equação dos pontos conjugados.
Quais as principais causas de erros presentes no experimento?
Precisão na medida das distâncias
Posicionar a lente (f= 12,0 cm) a uma distância p < 12,0 cm do objeto (vela acesa).
Movimentar o anteparo e procurar projetar nele a imagem.
Quando o objeto é posicionado em p < f (objeto entre o foco e a lente) a lente convergente
pode fornecer imagem real? Explicar a formação da imagem, dar as suas características.
Não há possibilidade de se obter imagem projetada. Utilizando as propriedades dos raios
principais observa-se que os raios refratados são divergentes e a imagem será então
formada pelos seus

rolongamentos, resultando numa imagem virtual, não projetável.
Usando a equação dos pontos conjugados para os seguintes valores:
p = 8,00 cm
f = 12,0 cm
 p’= -24,0 cm
O sinal negativo indica que a imagem é virtual.
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EXPERIMENTO 15 - ÓTICA DA VISÃO – ESTUDO
DAS AMETROPIAS
OBJETIVO
Reconhecer as ametropias do olho humano e suas correções
>>>

Material Utilizado >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ITEM

COD

3

64002078

FONTE DE LUZ CONJUNTO ÓTICA BASIC

DESCRIÇÃO

QUANT UN
1

UN

4

64005068

ESPELHO CONJUGADO 3 EM 1 PLÁSTICO CÔNCAVO/CONVEXO/PLANO

1

UN

5

64005130

LENTE PLANA DE ACRÍLICO PLANO-CÔNCAVA (POLIDO) 90X25X15MM AZE0004PA012

1

UN

6

64005131

LENTE PLANA DE ACRÍLICO PLANO-CONVEXA (POLIDO) 90X20X15MM AZE0004PA011

1

UN

10

64005129

LENTE PLANA DE ACRÍLICO BICONVEXA (POLIDO) 90X30X15MM AZE0004PA013

1

UN

13

64005310

PLACA CONJUGADAS 1 E 5 FENDAS AZE0114PA012

1

UN

14

38039020

FONTE CHAVEADA 12V/2A

1

UN

XX

XXXXXXXX FOLHA A4 OLHO NORMAL (IMPRIMIR)

1

UN

XX

XXXXXXXX FOLHA A4 OLHO MÍOPE (IMPRIMIR)

1

UN

XX

XXXXXXXX FOLHA A4 OLHO HIPERMETROPE (IMPRIMIR)

1

UN

Primeira Parte: O OLHO EMÉTROPE (OLHO NORMAL)

>>>

Procedimentos Experimentais >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Colocar o painel do olho emétrope (normal) sobre a mesa.
Usar na fonte de luz o diafragma de 5 fendas e posicionar o conjunto conforme mostra a figura.
Colocar a lente biconvexa (cristalino) na posição indicada no painel.
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>>>

Análise de Resultados e Conclusões>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Se os raios luminosos incidentes no olho são praticamente paralelos onde se encontra o ponto
remoto do olho normal?

O ponto remoto do olho humano normal se encontra no infinito.
Tendo em vista as dimensões do olho que distância pode ser considerada como infinito?

Levando-se em conta objetos nem muito grandes e nem muito pequenos, pode-se considerar
como infinito o objeto a uma distância de 5,0 m.
Onde se situa o ponto próximo de um olho normal?
Para o olho humano normal o ponto próximo está situado em torno de 25 cm. O ponto próximo
do olho humano normal é denominado de distância mínima de visão distinta.
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Segunda Parte: MIOPIA

>>>

Procedimentos Experimentais >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Substituir o painel do olho normal pelo do olho míope.
Colocar a lente biconvexa (cristalino) e observar a formação da imagem.

>>>

Análise de Resultados e Conclusões>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Onde se forma a imagem em um olho míope?
Antes da retina.
Onde está situado o ponto remoto do olho míope? Justificar.
O ponto remoto do olho míope não está situado no infinito, ou seja, um objeto situado no
infinito (neste caso aproximadamente 5,0 m) não forma imagem exatamente na retina, mas
aquém desta.
Para que os raios luminosos formem imagem na retina é necessário usar uma lente
convergente ou divergente?
Divergente. Esta lente forma a imagem do objeto que está no infinito no ponto remoto do
míope (que é o ponto em que o míope, enxerga bem)
Colocar a lente plano côncava à frente do cristalino e descrever o que ocorre.
Como a lente colocada é divergente, os raios luminosos vão formar imagem na retina
corrigindo a ametropia.
Completar a figura do olho míope com a correção realizada.
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DESAFIO!
Um míope possui o ponto remoto situado a 25 cm do olho. Qual deve ser a distância focal (f) e a
vergência (C) da lente para corrigir a miopia dessa pessoa?
A lente de correção deve conjugar de um objeto situado no infinito (p = ) uma imagem (virtual)
no ponto remoto do míope.

1 1
1
=
+
=  f = -0,25 m e C = 1/f = -4 di
f
p p'
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Terceira Parte: HIPERMETROPIA

>>>

Procedimentos Experimentais >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Substituir o painel do olho normal pelo do olho hipermetrope.
Colocar o a lente biconvexa (cristalino) no lugar indicado e observar a formação da imagem.

>>>

Análise dos Resultados e Conclusões >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Onde se forma a imagem num olho hipermetrope?
Além da retina. O olho hipermetrope tem seu foco além da retina geralmente ocasionado por
um achatamento do globo ocular.
Onde está situado o ponto próximo do olho hipermetrope?

O ponto próximo do olho hipermetrope está situado a uma distância maior que a distância
mínima de visão distinta (que é de 25,0 cm para o olho normal).
Para que os raios luminosos formem imagem na retina é necessário usar uma lente
convergente ou divergente?
Convergente. Essa lente leva a imagem de um objeto para o ponto próximo do hipermetrope
que está situado a uma distância maior que a distância mínima de visão distinta
Colocar a lente plano convexa à frente do cristalino e descrever o que ocorre.
Como a lente colocada é convergente, os raios luminosos vão formar imagem na retina
corrigindo a ametropia.
Completar a figura do olho hipermetrope com a correção realizada.
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DESAFIO!
Qual deve ser a distância focal da lente corretora da hipermetropia d de uma pessoa cujo ponto
próximo está situado a 80 cm do olho, para que consiga ler um livro a 30 cm de distância?
A posição do objeto (livro) é p = 30,0 cm enquanto a imagem (virtual) deverá se formar onde está
o ponto próximo (p’ = -80 cm), do hipermetrope:
portanto f = 0,48 m e a vergência C = 2,1 di
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EXPERIMENTO 16 - DISPERSÃO DA LUZ
OBJETIVO
Verificar a dispersão da luz branca por dupla refração num prisma
>>>

Material Utilizado >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ITEM

COD

DESCRIÇÃO

QUANT UN

3

64002078 FONTE DE LUZ CONJUNTO ÓTICA BASIC

1

UN

7

64005151 PRISMA TRAPEZOIDAL DE ACRÍLICO (POLIDO) AZE0004PA009

1

UN

13

64005310 PLACA CONJUGADAS 1 E 5 FENDAS AZE0114PA012

1

UN

14

38039020 FONTE CHAVEADA 12V/2A

1

UN

PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS
Posicionar sobre a mesa a fonte luminosa.
Dobrar uma folha de papel A4 em branco a mais ou menos um terço de seu comprimento em
L para formar uma pequena tela. Fixar a parte horizontal da folha na mesa à frente da fonte
luminosa.
Ligar a fonte de luz e escurecer o ambiente em que o experimento está sendo realizado.
Colocar sobre a folha de papel o prisma de maneira que o raio luminoso o atravesse, conforme
mostra a figura.
Movimentar o prisma para obter o espectro de decomposição da luz branca projetado na tela
improvisada.
>>>

Análise dos Resultados e Conclusões >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Descrever o que acontece com um feixe de luz branca ao atravessar o prisma.
Ao atravessar o prisma, num determinado ângulo a luz branca foi separada em suas
componentes. O índice de refração de um meio depende da frequência da radiação que o
atravessa. Como a luz branca é composta de várias frequências, cada cor (com sua faixa de
frequência característica) sofre um desvio diferente. No prisma torna-se bem visível essa
separação pelo fato da luz sofrer duas refrações.
Qual é a ordem das cores do espectro de decomposição no prisma, tomadas na ordem
crescente dos desvios?
Vermelho-laranja-amarelo-verde-azul-anil-violeta
Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
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Qual cor corresponde à radiação que sofre maior desvio no prisma? E a que sofre menor
desvio?
O maior desvio ocorre para o violeta (maior frequência) e o menor desvio para o vermelho
(menor frequência).
Para qual radiação o índice de refração do prisma é maior? Para qual cor é menor?
O índice de refração é maior para o violeta e é menor para o vermelho.
Fazer um diagrama que mostre a trajetória do feixe incidente e do feixe emergente e a ordem
das cores resultantes da dispersão da luz branca.

Luz branca
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EXPERIMENTO 17 - DIFRAÇÃO DA LUZ BRANCA
OBJETIVO: Determinar o comprimento de onda das radiações luminosas que compõe a luz branca
através da interferência por difração.
>>>

>>>

Material Utilizado >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ITEM

COD

3

64002078

FONTE DE LUZ CONJUNTO ÓTICA BASIC

DESCRIÇÃO

QUANT UN
1

UN

12

64005298

SUPORTE ANTEPAROS ÓTICA AZE0114PA002-2.3

1

UN

13

64005310

PLACA CONJUGADAS 1 E 5 FENDAS AZE0114PA012

1

UN

14

38039020

FONTE CHAVEADA 12V/2A

1

UN

16

64001089

REDE DE DIFRAÇÃO 500 LINHAS/mm

1

UN

XX

XXXXXXXX FOLHA A4 RÉGUA (IMPRIMIR)

1

UN

Procedimentos Experimentais>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1. Montar fonte de luz conforme mostra a figura.
2. Imprimir em uma folha de papel A4 conforme modelo do manual.
3. Dobrar a folha de papel formando um L e posiciona-la a aproximadamente 40 cm da rede de
difração.
4. Colocar a fonte de luz com a fenda maior sobre livros de tal forma que fique a uma altura de
6 cm
5. Ligar a fonte de luz e escurecer o ambiente em que o experimento está sendo realizado.
6. Posicionar o suporte anteparo com a rede de difração à proximamente de 10 cm da fonte de
luz.
7. Ajustar a fonte de luz com a rede de difração para que a projeção luminosa fique localizada
na posição zero da régua.
Este manual é protegido pelas leis de direitos autorais e todos
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8. Medir a distância a da rede de difração ao anteparo.
9. Medir no anteparo a distância x do centro de cada cor do espectro difratado até a raia central
(branca).
Cor da
a
X

Radiação
(m)
(m)
(10-9m)
Vermelha
Laranja
Amarela
Verde
Azul
Violeta
>>>

Análise de Resultados e Conclusões>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

10.O que se observa de cada lado da raia central (luz branca) projetada na tela e
simetricamente em relação a ela?
Observa-se um espectro colorido do vermelho ao violeta resultado da decomposição da luz
branca
11.Qual a cor da radiação que sofre maior desvio? E a que sofre menor desvio?
Maior desvio é para o vermelho e menor para o violeta.
12.Qual a ordem das cores das radiações partindo da radiação de maior desvio (maior
comprimento de onda)
Vermelho-laranja-amarelo-verde-azul-anil Violeta.
13.Comparar a ordem das cores no desvio sofrido pela luz branca na dispersão no prisma e na
difração na rede.
Na dispersão no prisma quanto maior a frequência (menor comprimento de onda) maior é o
desvio sofrido. Assim o violeta sofre maior desvio.
Violeta-anil-azul-verde-amarelo-laranja-vermelho.
Na difração na rede quanto menor a frequência (maior comprimento de onda) maior é o desvio
da ventral central. Por isso o vermelho sofre maior desvio:
Vermelho-laranja-amarelo-verde-azul-anil Violeta.
14.Estabelecer uma relação entre comprimento de onda da radiação e o afastamento da ventral
na difração da luz branca.
A onda luminosa apresenta difração e interferência ao atravessar um conjunto de fendas (rede de difração).
Considerando um ponto de interferência construtiva (na linha ventral de 1ª. Ordem) o esquema mostra a
relação entre:
D – a separação entre duas fendas consecutivas
 – o comprimento de onda da luz monocromática
x – a distância na tela entre a ventral central e o ponto da ventral de primeira ordem.
a – distância da rede de difração à tela
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A figura abaixo representa um feixe luminoso atravessando a rede de difração de constante D:

Na figura os triângulos FCE e ABP podem ser considerados semelhantes. Então:
𝑛𝜆
𝐷
𝐷∙𝑥
=
→ 𝑛𝜆 =
2
2
𝑥
√𝑎 + 𝑥
√𝑎2 + 𝑥 2
Sendo que para a primeira ventral n=1
15.Estabelecer uma relação entre a frequência da radiação e o desvio na difração da luz branca.
Para a primeira linha da tabela cor vermelha:
𝐷∙𝑥
𝑎∙𝑥
𝜆=
→ 𝑥=
2
2
√𝑎 + 𝑥
√𝐷2 − 𝜆2
Como

𝐷 >> 𝜆 → 𝑥 =

𝑎𝜆
𝐷

E, portanto, o desvio da ventral é diretamente proporcional ao comprimento de onda da
radiação luminosa:
Como a frequência varia com o inverso do comprimento de onda, quanto menor a frequência
da radiação maior o desvio sofrido pela ventral, no caso da radiação vermelha.
16.Calcular a constante D da rede (largura de uma fenda), sabendo que a rede possui 500 fendas
por milímetro.
500 𝑓𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 → 1 ∙ 10−3 𝑚𝑚
{
1 𝑓𝑒𝑛𝑑𝑎 → 𝐷
𝐷 = 2 ∙ 10−6 𝑚
17.Utilizar a equação

𝐷∙𝑥

𝜆 = √𝑎2

+𝑥 2

para determinar o valor do comprimento de onda para cada

radiação sugerida na tabela.

=

𝟐. 𝟏𝟎−𝟔 ∙ 𝟎, 𝟏𝟑𝟓
√𝟎, 𝟑𝟗𝟎𝟐 + 𝟎, 𝟏𝟑𝟓𝟐

= 𝟔𝟓𝟒 nm
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18.Dados os valores tabelados dos comprimentos de onda das radiações componentes da luz
branca, comparar esses valores com os encontrados experimentalmente.
Cor
Vermelho
Laranja
Amarelo
Verde
Azul
Violeta

Valor tabelado
de (nm)
650
600
575
530
485
420

Valor experimental
de (nm)

Valor médio/valor
experimental

19.Calcular a razão entre o comprimento de onda médio e o comprimento de onda encontrado
experimentalmente para cada radiação.
Observando a coluna da razão notamos que ficou muito próximo do valor um (1), o que
significa que os valores experimentais são iguais aos valores tabelados.
20.Quais as principais causas de erros que podem estar presentes no experimento?
Precisão nas medidas das distâncias a e x.
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ANEXOS

PRÓXIMA PÁGINA
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