
Exerćıcios Sugeridos do Livro Texto

Óptica Ondulatória

A numeração corresponde ao livro texto.

27.1 Uma experiência de dupla fenda de Young é realizada com luz monocromética. A separação entre as
fendas é de 0,500 mm e o padrão de interferência, em um anteparo a 3,30 m de distância, mostra o
primeiro máximo lateral a 3,40 mm do centro do padrão. Qual é o comprimento de onda?

27.2 Em um lugar onda a velocidade do som é 354 m/s, uma onda sonora de 2000 Hz incide sobre duas
fendas separadas por 30,0 cm.

a) Em qual ângulo se localiza o primeiro máximo?

b) Se a onda sonora for substitúıda por microondas de 3,00 cm, qual separação entre as fendas
fornecerá o mesmo ângulo para o primeiro máximo?

c) Se a separação entre as fendas for de 1,00µm, qual frequência da luz daria o mesmo ângulo para o
primeiro máximo?

27.5 Uma experiência de fenda dupla de Young é realizada com luz de 589 ηm e uma distância de 2,00 m
entre as fendas e o anteparo. O décimo mı́nimo de interferência é observado a 7,26 mm do máximo
central. Determine o espaçamento entre as fendas.

27.8 Na Figura 27.3, considere L = 1,20 m, d = 0,120 mm e suponha que o sistema de fendas é iluminado
com luz monocromática de 500 ηm. Calcule a diferença de fase entre as duas frentes de onda chegando
ao ponto P quando:

a) θ = 0, 500o e y = 5, 00mm

b) Qual é o valor de θ para o qual a diferença de fase é 0,333 rad?

c) Qual é o valor de θ para o qual a diferença de percirso é λ/4?

Figura P27.3
Serway/Jewett c©2002 by Harcourt, Inc.
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27.9 Na Figura 27.3 considere L = 120 cm e d = 0,250 cm. As fendas são iluminadas com luz coerente de
600 ηm. Calcule a distância y acima do máximo central para a qual a intensidade no anteparo é 75;0%
do máximo.

27.12 Uma bolha de sabão (n = 1,33) está flutuando no ar. Se a espessura da parede da bolha é de 115 ηm,
qual é o comprimento de onda da luz que é mais fortemente refletida?

27.15 Uma cunha de ar é formada entre duas placas de vidro separadas em um dos cantos por um fio muito
fino, como na Figura P27.15. Quando a cunha é iluminada de cima por luz de 600 ηm, são observadas
30 franjas escuras. Calcule o raio do fio.

Figura P27.15
Serway/Jewett c©2002 by Harcourt, Inc.

27.18 Um feixe de luz verde é difratado por uma fenda de 0,550 mm de largura. O padrão de difração se
forma em uma parede a 2,06 m além da fenda. A distância entre as posições de intensidade nula nos
dois lados da franja brilhante central é de 4,10 mm. Calcule o comprimento de onda da luz do laser.

27.19 Um anteparo está localizado a 50,0 cm de uma fenda única que é iluminada com luz de 690 µm. Se a
distância entre o primeiro e o terceiro mı́nimos do padrão de difração é de 3,00 mm, qual é a largura da
fenda?

27.22 A pupila do olho de um gato se estreita até tornar-se uma fenda vertical de 0,500mm de largura á luz
do dia. Qual é a resolução angular para ratos separados horizontalmente? Suponha que o comprimento
de onda médio da luz seja de 500 ηm.

27.25 O pintor impressionista Georges Seurat criou pinturas com um enorme número de pontos de pigmento
puro, cada um com aproximadamente 2,00 mm de diâmetro. A idéia era ter cores como vermelho e
verde próximas uma da outra para formar uma tela cintilante (Figura P27.25). A que distância seŕıamos
incapazes de discernir pontos individuais na tela? (Suponha λ = 500ηm e 4,00 mm como o diâmetro da
pupila.)

27.33 Uma rede de difração tem 800 linhas/mm. Um feixe de luz contendo comprimentos de onda de 500 a
700 nm incide sobre a rede. Os espectros de diferentes ordens se sobrepõem? Explique.

27.35 Uma rede com 250 linhas/mm é usada com uma fonte luminosa incandescente. Suponha que o espectro
viśıvel varia em comprimento de onda de 400 a 700 nm. Em quantas ordem se pode ver

a) Todo o espectro viśıvel

b) A região de comprimento de onda curto?

27.36 O iodeto de potássio (KI) tem a mesma estrutura cristalina do NaCl, com planos atômicos separados por
0,353 nm. Um feixe de raio X monocromático mostra um máximo de difração de primeira ordem quando
o ângulo rasante é 7,60o. Calcule o comprimento de onda do raio X. Se o espaçamento interplanar do
NaCl é 0,281 nm, qual é o ângulo previsto no qual raios X de 0,140 nm são difratados em um máximo
de primeira ordem?
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27.43 Efeitos de interferência são produzidos no ponto P sobre o anteparo como resultado dos raios diretos
vindos de uma fonte de 500 nm e dos raios refletidos pelo espelho como na figura P27.43. Suponha
que a fonte está a 100 m a esquerda do anteparo e a 1,00 cm acima do plano do espelho. Encontre a
distância y até a primeira franja escura acima do espelho.

Figura P27.43
Serway/Jewett c©2002 by Harcourt, Inc.

P1.2 Um feixe luminoso F0 de frequência f0 = 5, 0 ∗ 1014 Hz e comprimento de onda λ0 incide desde o vácuo
num filme fino de ı́ndice de refração n = 1,5 e espessura d, como mostra a figura.

a) Calcule o comprimento de onda e a frequência dos feixes F1, F2, F3, F4 e F5 indicados na figura.

b) Mostre que a diferença de fase ∆Φ entre os feixes F1 no ponto a é F5 no ponto b é:

∆Φ = 2π

(
1

2
+

2nd cos θ2
λ0

)
c) Considerando incidência normal, qual é o menor valor de d para o qual haja interferência construtiva

entre os feixes refletidos F1 e F5?

Figura P1.2
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P1.3 A experiência da dupla fenda de Young é realizada com uma fonte luminosa que emite luz coerente de
comprimento de onda λ conhecido. A separação entre as duas fendas é d=200λ e o anteparo se encontra
separado das fendas por uma distância L=4,00*106λ.

a) Calcule a separação no anteparo entre as duas franjas brilhantes de ordem m=10.

b) Agora, um pequeno filme transparente, de ı́ndice de refração nf e espessura t, é colocado na frente
de uma das fendas, e se observa que a franja central se transforma em franja escura (o novo padrão
de interferência fica invertido em relação ao padrão inicial). Calcule a espessura t do filme em
função de nf .

P1.4 A experiência de Young da dupla fenda é realizada com um feixe de fótons de energia E = 1,82 eV. A
imagem de interferência-difração registrada num filme distante 5 m das fendas é mostrada abaixo.

a) Calcule o comprimento de onda λ da luz incidente.

b) Determine a separação entre as fendas d.

c) Determine a abertura das fendas a.

Figura P1.4
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