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IO A l•hg. a passagem de raio de III/ perpen- 1.5
pequena inclinaçào para tornar a li- 1.3guta por unt tino suspenso no ar. (a) O vaio

unia de táse por reflexão? Oual é a mudança
1.4

dc fasc por do raio ra, em compritnentos de onda? (c) Se (c)
a espessura do tiltne é 1.. qual é a diferença de percurso entre os

1.4

1.6

ratos r. e

incidente

FIG. 35-29 Pergunta 10.

FIG. 35.30 Pergunta II.

12 A Fig. 35-31a mostra uma vista de perfil de um filme fino verti_

cal cuja largura de cima para baixo aumenta porque a gravidade faz

o filme escorrer. A Fig. 35.311, mostra o filme visto de frente, com

as quatro franjas claras que aparecem quando o filme é iluminado

por um feixe perpendicular de luz vermelha. Os pontos indicados

por letras correspondem à posição das franjas claras Em termos do

comprimento de onda da luz no interior do filme, qual é a diferença

de espessura do filme (a) nos pontos a e b: (b) nos pontos b e d?

11 A Fig. 35-30 mostra quatro situações nas quais a luz incide
perpendicularmente em um filme fino de largura L situado entre
placas muito mais espessas feitas de materiais diferentes. Os índi-
ces de refraçáo são dados. Em que situações a Eq. 35-36 corres-
ponde à condição para que a intensidade da onda refletida seja
máxima (ou seja. para que o filme pareça claro)? (a)

PROBLEMAS

• — O número de pontos indica o grau de dificuldade do problema

FIG. 35-31 Pergunta 12.

informações adicionais disponivei5 em O Circo Voador da Fisica, de Jean Walker. Rio de Janeiro: LTC, 2008.

seção 35-2 A Luz como uma Onda
• I A velocidade da luz amarela (produzida por uma lâmpada

refraçáo do líquido para essa luz?

•2 Na Fig. 35-320, um raio luminoso que estava se propagando
no material I incide em uma interface com um ângulo de O
desvio sofrido pelo raio devido à refraçáo depende, em parte, do
indice de refraçáo n: do material 2. A Fig. 35-32b mostra o ân-
gulo de refraçáo 02 em função de A escala do eixo horizontal é
definida por na 1,9(). Oual é a velocidade da luz no
material I?

300

n,

(b)

FIG. 35-32 Problema 2.

•3 Oual é a diferença. em metros por segundo, entre a veloci-

dade da luz na safira e a velocidade da luz no diamante? Veja a

"labeia 33-1.

•4 0 comprimento de onda da luz amarela do sódio no ar é 589

nm. (a) Oual é a freqiiéncia da luz? (b) Oual é o comprimento de

onda da luz em um vidro com um índice de refraçáo de 1,52? (c)

Use os resultados dos itens (a) e (b) para calcular a velocidade da

luz no vidro.

•5 Na Fig. 354, suponha que duas ondas com um comprimento

de onda de nm, que se propagam no ar, estão inicialmente

em fase. Uma atravessa uma placa de vidro com um índice de re-
fraçáo = 1,60 e espessura L: a outra atravessa uma placa de
plástico com um índice de refraçáo = 1,50 e a mesma espes-
sura. (a) Qual é o menor valor de L para a qual as ondas deixam
as placas com uma diferença de fase de 5,65 rad? (b) Se as ondas
chegam ao mesmo ponto com a mesma amplitude, a interferência
é totalmente construtiva, totalmente destrutiva, mais próxima de
construtiva ou mais próxima de destrutiva?

•6 Na Fig. 35-33, a onda luminosa representada pelo raio ri é
refletida uma vez em um espelho, enquanto a onda representada
pelo raio é refletida duas vezes nesse espelho e uma vez em
um pequeno espelho situado a uma distância L do espelho prin-
cipal. (Despreze a pequena inclinação dos raios.) As ondas têm
um comprimento de onda À e es-
tão inicialmente em oposição de
fase. Determine (a) o menor; (b)
o segundo menor e (c) o terceiro
menor valor de L/À para que as ri
ondas finais estejam exatamente
em fase.

FIG. 35-33 Problemas 6 e 7.



Na Fig. 35-33, a onda 
representada pelo raio r,

espelho situado a unia distância l. do espelho principal)a pequena inclinaçào dos raios) As ondas têm umde onda de 620 e 
rase. (a)petcrtnine o menor valor de l. para que as ondas tinais estejatnORASiçào de fase; deternline qual deve ser o acréscimo dea paflir do valor calculado no itetn (a) para que as ondas finaistiqucm novatnente eni oposição de fase.

Na Fig. 35-34, dois pulsos luminosos atravessam placas deplásticN) dc espessura 
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Qual dos dois pulsos chega primeiro à outra extremidade das pla-(b) A diferença entre os tempos de trânsito dos dois pulsos éigual a que múltiplo de L/c?

pulso

FIG. 35-34 Problema 8.

Suponha que o comprimento de onda no ar das duas on-das da Fig. 35-4 é À = 500 nm. Determine o múltiplo de À queexpressa a diferença de fase entre as ondas depois de atravessar
os dois materiais (a) se nt = 1,50, = 1,60 e L = 8,50 (b) se1.62, '12 = 1,72 e L = 8,50 um; (c) se nt = 1,59, = 1,79 e
L = 3.25 um.(d) Suponha que, nas três situações, os dois raios se
encontram no mesmo ponto e com a mesma amplitude depois de
atravessar os materiais. Coloque as situações na ordem da inten-
sidade da onda total, começando pela maior.

••10 Na Fig. 35-35, dois raios luminosos percorrem diferentes
trajetos sofrendo reflexões em espelhos planos. As ondas têm um
comprimento de onda de 420,0 nm e estão inicialmente em fase.
Determine (a) o primeiro e (b) o segundo menor valor de L para
o qual as ondas estão com fases opostas ao saírem da região onde
se encontram os espelhos.

1,

Raio 1

Raio 2

1.

FIG. 35-35 Problemas 10 e 94.

••11 Na Fig. 35-4, suponha que as duas ondas luminosas, cujo

comprimento de onda no ar é 62() nm, têm inicialmente uma di-

ferença de fase de rad. Os índices de refraçáo dos materiais sáo

n: = 1,45 e = 1,65. Determine (a) o menor e (b) o segundo

ont

Problemas

tuenor valor de l. pata o qual as duas ondas estâo exatamente em
fase depois de atravessar os dois materiais.
••12 Na Fig. 35-36, um raio luminoso incide com um ângulo

etn uma série de cinco placas transparentes com interfa-
ces paralelas. Para as placas I e 3, L, — 20 um, — —2.5 um. 

I ,45. (a) Com que ângulo a luz volta para o ar depois de
passar pelas placas? (b) Ouanto tempo a luz leva para atravessar
a placa 3?

Ar Ar

91

FIG. 35-36 Problema 12.

••13 Duas ondas luminosas no ar, de comprimento de onda
nm, estáo inicialmente em fase. As ondas passam por cama-

das de plástico, como na Fig. 35-37. com L, 4,()() um, 1.2 = 3,50

e = 1,60. (a) Qual é a diferença de fase, em com-

as ondas são superpostas em uma tela, com a mesma amplitude.

a interferência é totalmente construtiva, totalmente destrutiva,

mais próxima de construtiva ou mais próxima de destrutiva?

FIG. 35-37 Problema 13.

seção 35-4 0 Experimento de Young
• 14 Uma luz verde monocromática com um comprimento de
onda de 550 nm é usada para iluminar duas fendas estreitas pa-
ralelas separadas por uma distância de 7,70 um. Calcule o desvio
angular (O na Fig. 35-1()) da franja clara de terceira ordem (m =
3) (a) em radianos e (b) em graus

• 15 Na Fig. 35-38 duas fontes pontuais de radiofrequência St e
,82, separadas por uma distância d = 2,0 m, estão irradiando em
fase com À = 0,50 m. Um detector descreve uma longa trajetó-
ria circular em torno das fontes, em um plano que passa por elas.
Quantos máximos são detectados?

x
FIG. 35-38 Problemas 15 e 24.

• 16 Em um experimento de dupla fenda a distância entre as
fendas é 100 vezes maior que o comprimento de onda usado para
iluminá-las. (a) Oual é a separação angular em radianos entre o
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máximo central e o máximo tuais próxitno? (b) Oual é a distância

entre esses máxitnos utna tela situada a 50.0 COI das fendas?

.17 sistema de dupla fenda produz franjas de interferência
para a luz do sódio (A SS9 nt") uma separaçào angular de

3..s0 IO rad, Para que comprimento de onda a separaçáo an-

• 18 Um sistema de dupla fenda produz franjas de interferência
para a luz do sódio (A = SS9 nm) separadas por 0,200. Qual é a

separação das franjas quando o sistema é imerso em água (n

• 19 Suponha que o experimento de Young seja realizado com

A distância entre as fendas é 1.20 mm e a tela de observação está
a 5.40 m das fendas A que distância estão as franjas claras situa-
das perto do centro da tigura de difraçào?

•20 No experimento de dupla fenda da Fig. 35-10. o ângulo 0
é 200, a distância entre as fendas é 4.24 um e o comprimento de
onda é A = 500 nm. (a) Que múltiplo de A corresponde à dife-

rem ao ponto P da tela distante? (b) Qual é a diferença de fase

máximo ou mínimo em que se encontra ou o máximo e o mínimo
entre os quais se encontra.

••21 Na Fig. 35-39. as fontes A e B emitem ondas de rádio de
longo alcance com um comprimento de onda de m, com a
fase da emissão da fonte A adiantada de 900 em relação à fonte

e a distância entre a fonte B e o detector D é m. Qual é a

diferença de fase entre as ondas no ponto D?

1)

FIG. 35-39 Problema 21.

••22 A luz solar é usada em um experimento de dupla fenda. O

máximo de quarta ordem para um comprimento de onda de 450

nm é observado para um ângulo 0 = 900 . Assim, está no limite

para ser excluído da figura de interferência, já que O não pode

ser maior que 900 na Eq. 35-14. (a) Que faixa de comprimentos

de onda dentro do espectro da luz visível (400 nm a nm) não

está presente nos máximos de terceira ordem? Para eliminar toda

a luz visível do máximo de quarta ordem (b) a distância entre as

fendas deve ser aumentada ou reduzida? (c) Qual a menor varia-

çáo necessária da distância entre as fendas?

••23 Na Fig. 35-40, duas fontes pontuais isotrópicas, SI e S2, es-

táo sobre o eixo y, separadas por uma distância de 2,70 grn, e emi-

um comprimento de onda de 900 nm. Um de-tem em fase com 
tector de luz é colocado no ponto P, situado sobre o eixo x, a uma

distância XP da origem. Qual é o maior valor de .vp para o qual a

luz detectada é mínima devido a uma interferência destrutiva?

SI

FIG. 35-40 Problemas 23, 28 e

S.,
122.

2, erm-

..24 Na Fig. 
duas fontes pontuais isotrópicas SI e s

ondas 
em fase cujo comprimento de onda é

e um
fontes estão sobre o eixo x, separadas por uma distância d

detector de luz é deslocado ao longo de uma de

raio muito maior que a distância entre as fontes, cujo centro está 

pontos

no

ponto médio da reta que liga as fontes detectados 30

de intensidade zero. entre eles dois sobre o eixo x. um à esquerda

das fontes e outro direita das fontes Qual é o valor de

••25 Em um experimento de dupla fenda. a distância entre as

fendas é 5.0 mm e as fendas estão a 1.0 m de distância da tela

Duas figuras de interferência 
vistas na tela. uma produzida

por luz com um comprimento de onda de 480 nm e outra

por uma luz com um comprimento de onda de 600 nm. Qual

distância na tela entre as franjas claras de terceira ordem On 3)

das duas tiguras de interferência?

••26 Na Fig. 35-41. duas fontes pontuais isotrópicas, SI e

emitem luz em fase com comprimento de onda À e a mesma

plitude. As fontes. separadas por uma distância 2d = 6,00À.

sobre uma reta paralela ao eixo x. O eixo x está em uma tela de

observação situada a uma distância D = das fontes, com a

origem equidistante das fontes. A figura mostra dois raios Che.

gando ao ponto P da tela. na posição xv. (a) Para que valor de

os raios apresentam a menor diferença de fase possível? (b) Para

que múltiplo de À a diferença de fase é a menor possível? (c) para

que valor de .rp os raios apresentam a maior diferença de fase

possível? (d) Para que múltiplo de À a diferença de fase é a maior

possível? (e) Qual é a diferença de fase para .vp = 6,00À? (f) Para

= a intensidade da luz no ponto P é máxima, mínima.

mais próxima da máxima ou mais próxima da mínima?

Tela

1)

FIG. 35-41 Problema 26.

•••27 Quando uma das fendas de um sistema de dupla fenda

é coberto com uma placa tina de mica (n = 1,58), o ponto central

da tela de observação passa a ser ocupado pela sétima franja late-

ral clara (m = 7) da antiga figura de interferência. Se À = 550 nm,

qual é a espessura da placa de mica?

•••28 A Fig. 35-40 mostra duas fontes luminosas isotrópicas, SI e

S2, que emitem em fase com um comprimento de onda de 400 nm

e mesma amplitude. Um detector P é colocado sobre o eixo x, que

passa pela fonte SI. A diferença de fase entre os raios provenien-
tes das duas fontes

é medida entre x =
0 ex = +30; os re-
sultados entre 0 e x

= 10 x 10-7 m apa-

recem na Fig. 35-42.

Qual é o maior va-
lor de x para o qual
os raios chegam ao
detector P com fa- x (10-7 m)

ses opostas? FIG. 35-42 Problema 28.



35-6 Intensidade das Franjas de InterferênciaDuas ondas de mesma frequência têm amplitudes 
eondas Interferem em um ponto no qual a diferença de

30 Detertnine a soma y das seguintes funções:

= sen tot e y: = 8,0 sen(mt + 300).
, Três ondas eletromagnéticas 

passam por um certo ponto Psituado sobre o eixo x. As ondas estão polarizadas 
paralelamenteeixo y. e as amplitudes dos campos elétricos são dadas pelasfunçóes a seguir. Determine a onda resultante no ponto P.

El = (10,0 UV/m) 

= (5.00 VV/m) 

= (5,00 gV/m) 

X 1014 rad/s)tl

X 1014 rad/s)t + 45,001

X 1014 rad/s)t — 45,001

"32 No experimento de dupla fenda da Fig. 35-10 os camposelétricos das ondas que chegam ao ponto P são dados por

El = (2,00 VV/m) X 101S)tl
= (2,00 VV/m) sen[(l,26 X 10 15 )t + 39,6 radl,

onde o tempo t está em segundos. (a) Qual é o módulo do campoelétrico resultante no ponto P? (b) Qual é a razão entre a intensi-
dade Ip no ponto P e a intensidade no centro da figura de in-terferência? (c) Determine a posição do ponto P na figura de inter-
ferência indicando o máximo ou mínimo em que se encontra ou o
máximo e o mínimo entre os quais se encontra. Em um diagrama fa-
sorial dos campos elétricos, (d) com que velocidade angular os faso-
res giram em torno da origem e (e) qual é o ângulo entre os fasores?

••33 Some as funções = 10 sen O)t, = 15 + e
sen(tot — 45 0 ) usando o método dos fasores.

••34 No experimento de dupla fenda da Fig. 35-10, a tela de ob-
servação está a uma distância D = 4,0() m, o ponto P está a uma
distância y = 20,5 cm do centro da figura de inteferência, a dis-
tância entre as fendas é d = 4,50 e o comprimento de onda é
À = 58() nm. (a) Determine a posição do ponto P na figura de in-
terferência, indicando o máximo ou mínimo em que se encontra
ou o máximo e o mínimo entre os quais se encontra. (b) Calcule

a razão entre a intensidade Ir no ponto P e a intensidade no
centro da figura de interferência.

seç¿0 35-7 Interferência em Filmes Finos
•35 Os diamantes de imitação usados em bijuteria são feitos de

vidro com índice de refraçáo 1,50. Para que reflitam melhor a luz,

costuma-se revesti-los com uma camada de monóxido de silício

de índice de refraçáo 2,00. Determine a menor espessura da ca-

mada de monóxido de silício para que uma onda de comprimento

de onda 560 nm e incidência perpendicular sofra interferência

construtiva ao ser refletida pelas duas superfícies da camada.

'3 6 Um feixe de luz branca incide perpendicularmente, de cima

para baixo, em um filme fino horizontal colocado entre placas es-

pessas de dois materiais. Os índices de refraçáo são para o
material de cima, para o filme fino e 1,50 para o material de
baixo. A espessura do filme é 5,00 X 10-7 m. Dos comprimentos

de onda da luz visível (4()() a 7()() nm) que resultam em interferên-

cia construtiva total para um observador situado acima do filme,

qual é (a) o maior e (b) o menor comprimento de onda? Os ma-

teriais e o filme são aquecidos, o que faz a espessura do filme au-

mentar. (c) A interferência construtiva total passa a ocorrer para
um comprimento de onda maior ou menor?

001
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eide perpendicularmente em uma película de sabão .com n
1.33) suspensa no ar. Quais são as duas menores espessuras do
filme para as quais as ondas refletidas pelo filme sofrem interfe-
rência construtiva?

•38 Uma película de sabão (n = 1.40) com 600 nm de espessura

comprimentos de onda diferentes na faixa de 300 a 700 nm a luz
refletida apresenta (a) interferência construtiva total e (b) inter-
ferência destrutiva total?

•39 Deseja-se revestir uma placa de vidro (n = 1.50) com um
filme de material transparente (n = 1.25) para que a reflexão de
uma luz com um comprimento de onda de nm seja eliminada
por interferência. Qual é a menor espessura possível do filme?

••40 Um filme fino de acetona (n = 1,25) está sobre uma placa
espessa de vidro (n = Um feixe de luz branca incide per-
pendicularmente ao filme. Nas reflexões, a interferência destru-
tiva total acontece para nm e a interferência construtiva total
para 700 nm. Determine a espessura do filme de acetona.

••41 a 52 Reflexão em filmes finos. Na Fig. 35-43, a luz incide

perpendicularmente em um filme fino de um material 2 que está
entre placas (espessas) dos materiais I e 3. (Os raios foram dese-
nhados com uma pequena inclinação apenas para tornar a figura
mais clara.) As ondas representadas pelos raios r, e r2 interfe-
rem de tal forma que a intensidade da onda resultante pode ser
máxima (máx) ou mínima (mín). Para essa situação, os dados da
Tabela 35-2 se referem aos índices de refração Pll, e tu, ao tipo
de interferência, à espessura L do filme fino em nanómetros e ao
comprimento de onda À em nanómetros da luz incidente, medido
no ar. Nos problemas em que não é dado o comprimento de onda
À, pede-se o valor de À que está na faixa da luz visível; nos proble-
mas em que náo é dada a espessura L, pede-se a segunda menor
espessura ou a terceira menor espessura, de acordo com a indica-
çáo da tabela.

n2

ri

FIG. 35-43 Problemas 41 a 52.

••53 Um petroleiro avariado derrama querosene (n = 1,20) no
golfo Pérsico, criando uma grande mancha na superfície da água
(n = (a) Se você está sobrevoando a mancha em um avião,
com o Sol a pino, em uma região onde a espessura da mancha é
460 nm, e olha diretamente para baixo, para que comprimento(s)
de onda da luz visível a reflexáo é mais forte por causa da interfe-
rência construtiva? (b) Se você mergulhou para observar a man-
cha de baixo, para que comprimento(s) de onda da luz visível a
intensidade da luz transmitida é maior?

••54 Um filme fino com uma espessura de 272,7 nm, suspenso
no ar, é iluminado por um feixe de luz branca. O feixe é perpendi-
cular ao filme e contém todos os comprimentos de onda do espec-
tro visível. Na luz refletida pelo filme, a luz com um comprimento
de onda de 60(),0 nm sofre interferência totalmente construtiva.
Para que comprimento de onda a luz refletida sofre interferência
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TABELA 35-2

Pmblemas 41 a 52: Reflexao em Filmes Fino'

1.3942

1.55

1,60

1.40

47

1.50

49 1.68

1.68

1.32

1.75

1.60

1.40

1,46

1.59

159

1,75

1.33

1.80

1,75

1.75

1,42

150

150

1.39

'Tipo

tnín

tlláx

mín

mín

mín

máx

mín

mín

máx

máx

380

325

285

200

210

415

612

482

587

382

632

52 1,60 1.40 1,80

totalmente destrutiva? (Sugestão: Faça uma hipótese razoável a
respeito do índice de refraçào do filme.)

••5S A reflexão de um feixe de luz branca que incide perpen-
dicularmente em uma película uniforme de sabáo suspensa no ar
apresenta um máximo de interferência em 600 nm, e o mínimo
mais próximo está em 450 nm. Se o índice de refraçáo da película
é n = 1,33, qual é a sua espessura?

••56 Uma onda plana de luz monocromática incide normal-
mente em um filme fino de óleo de espessura uniforme que co-
bre uma placa de vidro. É possível fazer variar continuamente
o comprimento de onda da fonte luminosa. Uma interferência
totalmente destrutiva da luz refletida é observada para compri-
mentos de onda de 500 e 700 nm e para nenhum outro compri-
mento de onda dentro desse intervalo. Se o índice de refraçáo
do óleo é 1,30 e o do vidro é 1,50, determine a espessura do
filme de óleo.

TABELA 35-3

••57 a 68 Transmissão em filmes finos. Na Fig. 35-44, a luz in-

cicie 
perpendicularmente 

em um filme fino de um material 2 que

está entre placas (espessas) dos materiais I e 3. (Os raios foram

desenhados com uma pequena inclinação apenas para tornar a

figura mais clara.) Parte da luz que penetra no material 2 chega

ao material 3 na forma do raio (a luz que não é refletida pelo

material 2) e parte chega ao material 3 na forma do raio r4 (a luz

que é refletida duas vezes no interior do material 2). As ondas

representadas pelos raios e r4 interferem de tal forma que a

intensidade da onda resultante pode ser máxima (máx) ou mí-

nima (min). Para essa situação os dados da Tabela 35-3 se refe-

rem aos índices de refraçáo nt, '12 e PIB, ao tipo de interferancia,à

espessura L do filme fino em nanómetros e ao comprimento de

onda À em nanómetros da luz incidente, medido no ar. Nos pro-

blemas em que não é dado o comprimento de onda À pede-se o

valor de À que está na faixa da luz visível; nos problemas em que

não é dada a espessura L pede-se a segunda menor espessura

Problemas 57 a 68: Transmissão em Filmes Finos

57 1,50

58 1,68

59 1,40

1,32

61 1,60

62 1,55

63 1,68

1,50

65 1 ,32

1,40

67 1,55

1,60

1,34

1,59

1,46

1,75

1,60

1,59

1,34

1,75

1,60

1,42

1,75

1,39

1,80

1,33

1,50

1,42

139

1,75

1,33

1,80

TIPO

mín

máx

máx

mín

mín

mín

máx

máx

mín

máx

mín

máx

587

342

482

382

632

612

415

380

325

210

285

200
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Problemas105terceira menor espessura. de acordo com a indicação da ta-
81a.

FIG. 35-44 Problemas 57 a 68.

,.S9 Na Fig. 35-45. um feixe luminoso com um comprimento deonda de 630 nm incide perpendicularmente em um filme fino emforma de cunha com um índice de refraçáo de 1,50. Um observa-dor situado do outro lado do filme observa 10 franjas claras e 9franjas escuras. Qual é a variação total de espessura do filme?

Luz incidente

FIG. 35-45 Problema 69.

••70 Duas placas retangulares de vidro (n = 1,60) estáo em
contato em uma das extremidades e separadas na outra extremi-
dade (Fig. 35-46). Um feixe de luz. com um comprimento de onda

escuras fora das extremidades. Ouando as placas são aproxima-
das a uma taxa constante, a franja do lado direito muda de clara
para escura a cada 15,0 s. (a) A que taxa a distância entre as ex-
tremidades das placas na extremidade direita está variando? (b)
Oual é o valor dessa variação no momento em que existem fran-
jas escuras nas duas extremidades e cinco franjas escuras fora das
extremidades?

••73 Na Fig. 35-46. duas lâminas de microscópio estão em con-
tato em uma das extremidades e separadas na outra. Ouando
uma luz com um comprimento de onda de nm incide verti-
calmente na lâmina superior, um observador situado acima das

estão separadas por uma distância de 1,2 mm. Qual é o ângulo
entre as lâminas?

••74 Na Fig. 35-46, um feixe de luz monocromática incide per-
pendicularmente em duas placas de vidro mantidas em contato
em uma das extremidades para criar uma cunha de ar. Um ob-
servador que olha para baixo através da placa superior vê 4001
franjas escuras. Quando o ar entre as placas é removido apenas

franjas são vistas. Use esses dados para calcular o índice de
refraçáo do ar com seis algarismos significativos.

••75 A Fig. 35-47a mostra uma lente com raio de curvatura R
pousada em uma placa de vidro e iluminada de cima por uma luz
de comprimento de onda À. A Fig. 3547/) (uma fotografia tirada
de um ponto acima da lente) revela a existência de franjas de in-
terferência circulares (os chamados anéis de Newton) associadas
à espessura variável d do filme de ar que existe entre a lente e a
placa. Determine os raios r dos anéis que correspondem aos má-
ximos de interferência, supondo que r/R I.

de 600 nm incide perpendicularmente à placa superior. O ar entre
as placas se comporta como um filme fino. Um observador que
olha para baixo através da placa superior vê nove franjas escuras
e oito franjas claras. Quantas franjas escuras são vistas se a dis-
táncia máxima entre as placas aumenta de 60() nm?

Luz incidente

FIG. 3546 Problemas 70,71, 72,73, 74, 106, 107 e 113.

••71 Na Fig. 35-46, uma fonte luminosa com um comprimento

de onda de 683 nm ilumina perpendicularmente duas placas de

vidro de 120 mm de comprimento que se tocam na extremidade

tremidade direita. O ar entre as placas se comporta como um

filme fino. Quantas franjas claras são vistas por um observador

que olha para baixo através da placa superior?

••72 Na Fig. 35-46, um feixe de luz com um comprimento de

onda de 62() nm incide perpendicularmente na placa superior de

um par de placas de vidro que estão em contato na extremidade

esquerda. O ar entre as placas se comporta como um filme fino, e

um observador situado acima das placas vê uma figura de interfe-

rência. Inicialmente, existem uma franja escura na extremidade

esquerda, uma franja clara na extremidade direita e nove franjas

incidente

'droAr

Vidro

(a)

(b)

FIG. 35-47 Problemas 75 e 77. (Cortesia de Bausch & Lomb)
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da lente mm. (a) Quantos anéis claros sào formados?
Suponha que A SS" nm. (b) Ouantos anéis claros sào fortnados

C tmerso em Água (n —

••77 Um expengncnto com anéis de Newton é usado para de-
terminar o raio de curvatura de urna lente (vela a Fig.35-47 e o

O. 102 e 0.3tsS respectivamente. para um comprimento de onda
da luz de nm. Calcule o raio de curvatura da superfície infe-
nor da lente.

•••78 Um tilme tino de um certo liquido é mantido em um
disco horizontal. com ar dos dois lados do filme. Um feixe de luz

Iarmentc ao tilme. e a intensidade I da reflexão é medida. A Fig.
3.S-4S mostra a intensidade I em função do tempo t; a escala do
eixo horizontal é detintda por t, —— s. A intensidade muda por
causa da evaporaçáo nas duas superfícies do filme. Suponha que
o tilmc é plano. que as duas superfícies do filme são paralelas e
que o filme tem um raio de cm e um índice de refraçáo de
I .4(). Suponha também que o volume do filme diminui a uma taxa
constante. Determine essa taxa.

FIG. 35-48 Problema 78.

seção 35-8 0 Interferómetro de Michelson
•79 Se o espelho de urn interferómetro de Michelson (Fig.
35-23) é deslocado de (),233 mm. a figura de interferência se des-
loca de 792 franjas claras. Oual é o cotnprimento de onda da luz
responsável pela tigura de interferência?

•80 Um filme tino com um índice de refraçáo n = I é colo-
cado em um dos braços de um interferómetro de Michelson, per-
pendicularmente à trajetória da luz. Se a introdução do filme faz
com que a figura de interferência produzida por utna luz com um
comprimento de onda de 589 nm se desloque de franjas claras,
qual é a espessura do filme?

••81 Uma câmara selada contendo ar à pressão atmosférica,
com 5,0 cm de comprimento e janelas de vidro, é colocada em um
dos braços de um interferóme-
tro de Michelson, como na Fig.
35-49. (As janelas de vidro da
cámara têm uma espessura táo
pequena que sua influência
pode ser desprezada.) Uma
luz de comprimento de onda
À = 500 nm é usada. Ouando
a cámara é evacuada as franjas
claras se deslocanl posiçóes.

A partir desses dados deteE
mine o índice de refraçáo do ar
à pressáo atmosférica com seis
algarismos significativos.

Espelho

Fonte
I".spclho

liara a bornba
de vácuo

FIG. 3549 Problema 81.

••82 0 elemento sódio pode cmitir luz de dois comprimentos

de Michelson (Fig. 3<-23). Oual deve o

do espelho JI: para que o deslocamento da figura

de interferência 
produzida por um dos comprimentos de onda

seja de 1.00 franja a mais que o deslocamento da figura de intcr.

produzida pelo outro comprimento de onda?

Problemas Adicionais

83 Ondas oceânicas.com uma velocidade de 4.0 mis. se aproxi.

mam da praia farendo um ângulo de 300 com a normal, como

vê na vista de topo da Fig. 35-6(). A profundidade da água muda

bruscamente a uma certa distância da praia. fazendo a velocidade

das ondas diminuir para 3.() rn/s (a) Qual é o ângulo 02 entre a (li.

reçáo das ondas e a normal perto da praia? (Suponha que a lei de

refraçáo é a mesma que para a luz.) (b) Explique por que quase

sempre as ondas incidem perpendicularmente à praia, mesmo

quando se aproximam da costa fazendo um ângulo relativamente

com a normal.grande 

Praia

Água rasa

Agua

FIG. 35-50 Problema 83.

84 A Fig. 35-51a mostra dois raios luminosos, com um compri-

Inento de onda no ar de 400 nm, que estão inicialmente em fase

enquanto se propagam para cima em um bloco de plástico. O raio

ri atravessa o plástico e chega ao ar. Antes de chegar ao ar o raio

r? passa por um líquido contido em uma cavidade do plástico. A

altura do líquiclo é inicialmente um, mas o líquido co-

meça a evaporar. Seja a diferença de fase entre os raios r, e r2

ao chegarem ao ar. A Fig. 35-51 b mostra o valor de (em compri-

mentos de onda) em função da altura l.líq do líquido, com dado
em termos de comprimentos de onda e a escala do eixo horizon-
tal definida por 1.,
çáo do plástico; (b) o índice de refraçáo do líquido.

60

20

Plástico

/•liq (gtn)
(a)

FIG. 35-51 Problema 84.

85 Dois raios luminosos, inicialinente em [ase e com um com-primento de onda de 500 nm, percorrem diferentes trajetórias so-frendo reflexões em espelhos planos, como mostra a Fig. 35-52.(Essas retlexóes náo produzem mudanças de fase.) (a) Qual é o



valor de d para o qual os raios têm fases opostas ao dei-a região? (Ignore a ligeira inclinação da trajetória do raio
, (b) Repita o problema supondo que o sistema está itnerso emsoluçá0 de proteínas com um índice de retraçáo de 1,38.

Raio I

Raio 2 FIG. 35-52 Problema 85.

Sé Na Fig. 35-53, duas fontes pontuais isotrópicas SI e S2 emi-
tem luz em fase com a mesma amplitude e comprimento de onda

As fontes estão sobre o eixo x, separadas por uma distância d —
6,00A. Uma tela de observação paralela ao plano yz está situada
a uma distância D = 20,0À de S2. A figura mostra dois raios che-
gando ao ponto P da tela, situado a uma altura yp. (a) Para que
valor de .vp os raios apresentam a menor diferença de fase poss#
el? (b) Que múltiplo de À representa a menor diferença de fase

v

possível? (c) Para que valor de yp os raios apresentam a maior
diferença de 'fase possível? Oue múltiplo de À representa (d) a
maior diferença de fase possível e (e) a diferença de fase para

= d? (f) Para yp = d, a intensidade no ponto P é máxima, mí-
nima. próxima do máximo ou próxima do mínimo?

I)

FIG. 35-53 Problema 86.

87 Na Fig. 35-54, um transmissor de microondas situado a uma

altura a acima do nível da água de um lago transmite microondas

de comprimento de onda À em direçáo a um receptor na margem

oposta, situado a uma altura x acima do nível da água. As micro-

ondas que se refletem na superfície do lago interferem com as mi-

croondas que se propagam diretamente através do ar. Supondo
que a largura D do lago é muito maior que a ex e que À a, para

que valores de x o sinal que chega ao receptor tem a maior in-

tensidade possível? (Sugestão: Verifique se a reflexão resulta em

uma mudança de fase.)

x

FIG. 35-54 Problema 87.

Problemas107

tem luz com um comprimento de onda À = 400 nm. A fonte SI
está situada no ponto nm); a fonte S, está situada no ponto

nm). A onda produzida por S, chega ao ponto PI, de coor-
denadas (720 nm, adiantada dc rad cm relação à onda
produzida por SI. (a) Ouc múltiplo de À corresponde à diferença
de fase entre as ondas produzidas pelas duas fontes no ponto [02,
de coordenadas (0, 720 mm)? (O desenho não está cm escala.)
(b) Se as ondas chegam a P, com intensidades iguais, a interferên-
cia é totalmente construtiva, totalmente destrutiva, mais próxima
de construtiva ou mais próxima de destrutiva?

X

FIG. 35-55 Problema 88.

89 Um experimento de dupla fenda produz franjas claras para

a luz do sódio (À = 589 nm) com uma separação angular de 0,300

perto do centro da figura de interferência. Qual é a separação

angular das franjas claras se o equipamento for imerso em água,

cujo índice de refraçáo é 1,33?

90 Na Fig. 35-56a, as ondas associadas aos raios I e 2 estão ini-

cialmente em fase e têm o mesmo comprimento de onda À no ar. O

raio 2 atravessa um material de comprimento L e índice de refraçáo

n. Os raios são em seguida refletidos por espelhos para um ponto

comum P, situado sobre uma tela. Suponha que é possível fazer n

variar den = 1,0 até n = 2,5. Suponha também que de n = 1,0 a n

= = 1,5 a intensidade I da luz no ponto P varia com n da forma

indicada na Fig. 35-56b. Para que valores de n maiores que 1,4 a in-

tensidade I (a) é máxima e (b) é zero? (c) Que múltiplo de À corres-

ponde à diferença de fase entre os raios no ponto P para n = 2,0?

Tela

Raio 2

Raio 1

1

(a) (b)

FIG. 35-56 Problemas90e97.

91 Em um diagrama fasorial para as ondas em qualquer ponto
da tela de observação do experimento de dupla fenda da Fig.
35-10, o fasor da onda resultante gira de 60,00 em 2,50 x 10 -10 s.
Qual é o comprimento de onda da luz'?

92 Uma onda luminosa com um comprimento de onda de 700,0
nm percorre uma distância de 2000 nm no ar. Se a mesma distân-
cia é percorrida em um material cujo índice de refraçáo é 1,400,
qual é o deslocamento de fase introduzido pelo material? Calcule
(a) o deslocamento total e (b) o deslocamento equivalente com
um valor menor que

93 Duas fendas paralelas são iluminadas com uma luz mono-
cromática cujo comprimento de onda é 50() nm. Uma figura de



108 Capitulo 35 1 Interferência

interferência aparece unia tela 
distancia

das tendas. e a ti atua esta 1.08

central. ( a) Oual a 
à

quarta tiatua escura? na tela

clara central e a clara de lado da cen•

trai" ( Os ineutos c da

falei 
segundo expentnento. os raios I e estão inicialnwntc em

da dtst.incta l. para que as ondas de 620.0 nt" deixem a região em

fase c as ondas dc 490.0 nm deixem a região com fases opostas?

PS Determine a distância entre as fendas em um sistema de

tenda dupla que produz franjas de interferência separadas por

0.01S rad em uma tela distante quando a luz tem um compri-

mento de onda A = SS9 nm.

iluminado com luz branca que incide perpendicularmente na su-

perficie do filme. O índice de refraçáo do filme é 1.50. Para que

comprimento de onda a luz visivel que é refletida pelas duas su-

perficies do tilme sofre interferência totalmente construtiva?

97 Na FIL'. .3S-.S6a. as ondas associadas aos raios I e 2 estão inicial-

mente em fase c têm o mesmo comprimento de onda À no ar. O raio

2 atravessa um material de comprimento L e índice de refraçáo n.

ado sobre uma tela. Suponha que seja possivel fazer L variar de L

= 1.0 até L = 24(K) nm. Suponha também que de L = até L,

nm a intensidade I da luz no ponto P varia com L da forma indicada
na hg. 35-57. Para que valores de L maiores que 9(H) nm a intensi-
dade I (a) é máxima e (b) é zero? (c) Que múltiplo de À corresponde

à diferença de fase entre os raios no ponto P para L = nm?

FIG. 35-57 Problema 97.

98 A lente de uma câmara. com índice de refraçáo maior que

1,30. é revestida com um filme tino transparente com um índice

de refraçáo de 1,25 para eliminar por interferência a reflexão de

luz com comprimento de onda À que incide perpendicularmente

na lente. Ouc múltiplo de À corresponde à espessura mínima de

um filme que atende a essas especificaçóes?

99 Se a distância entre o primeiro e o décimo mínimo em uma

figura de interferência de dupla fenda é mm, a distância en-

tre as fendas é mm e a tela está a 50,0 cm das fendas, qual é

o comprimento de onda da luz?

100 Qual é a velocidade no quartzo fundido de uma luz com
um comprimento de onda de 55() nm? (Veja a Fig. 33-18.)

101 No Exemplo 35-6, suponha que o revestimento elimina a
reflexão de luz com comprimento de onda de 550 nm e incidência

1,2. ,

a reduçao percentual da intensidade de luz.

de onda (a) de 450 nm; (b) de 650 nm.

102 
de 

comprimento de onda de

é 
por 

espelho 
do lado esquerdo do

20.() dc distância, e produz. uma figura de interfe.

na parede do lado direito. A distância entre franjas claras

10.0 cm. (a) oual é a distância entre as fendas? (b)

das. 
de 2.500 número dc comprimentos de 

no

da que passa pelo celofane?

103 Uma luz de comprimento dc onda À é usada em um

terferômetro de Michelson. seja x a posição do espelho móvel

v = no ponto em que os braços têm comprimentos iguais.

Escreva uma expressão para a intensidade da luz observada em

de x. chamando de a intensidade máxima.

104 Uma placa de vidro com um índice de de 1,40 deve

ser revestida com um filme tino de um material com um índice de

refraçáo dc 1.55 para que uma luz verde com um comprimento de

onda no ar de 525 nm seja transmitida preferencialmente através

de uma interferência construtiva. (a) Oual é a espessura mínima

do filme para que esse objetivo seja conseguido? (b) Por que ou-

tras partes do espectro visível também náo são transmitidas pre-

ferencialmente? (c) A transmissão de alguma(s) cor(es) é redu-

Zida significativamente? Oual ou quais?

105 Uma das fendas de um sistema de dupla fenda é coberta

com uma placa tina de vidro de índice de refraçáo 1.4 e a outra

com uma placa tina de vidro de índice de refraçáo 1,7. O ponto

da tela onde estava o máximo central antes de serem inseridas

as placas passa a ser ocupado pela antiga franja clara. correspon-

dente a nt = 5. Supondo que A = 4S() nm e que as placas têm a

mesma espessura t, determine o valor de t.

106 Na Fig. 35-46. duas placas de vidro são mantidas juntas em

uma das extremidades para formar uma cunha de ar que se com-

porta como um filme tino. Um feixe de luz com um comprimento

de onda de 4S() nm incide perpendicularmente na placa superior.

Um observador situado acima das placas vé uma figura de inter-

feréncia. Oual é a relação entre a distância entre as placas na po-

siçáo da décima-sexta franja clara e a distância entre as placas na
posição da sexta franja clara, contando a partir da aresta em que
as placas se tocam?

107 Um feixe de luz com um comprimento de onda de 600 nm
incide perpendicularmente, vindo de cima, na placa de vidro (n =
1,5()) da Fig. 35-46. Essa placa e uma placa de plástico (n = 1,20)
formam uma cunha de ar que se comporta como um filme tino.
Um observador situado acima do tilme vê a figura de interferên-
cia da Fig. 35-58, com franjas escuras nas extremidades. (a) Qual
é a distância entre as placas na extremidade em que não estão em
contato? (b) Quantas franjas escuras são vistas pelo observador
quando o ar entre as placas é substituído por água (n = 1,33)?

FIG. 35-58 Problema 107.

108 A luz do sódio (À = 589 nm) ilumina duas fendas separa-das por uma distância d = 2,() mm. A distância entre as fendas e


