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RESOLUÇÃO  
Ao pesquisar o uso de apontadores a laser, você realiza um experimento de difração 

com duas fendas  paralelas  finas. Seu resultado ́e o padrão de  franjas  brilhantes  e  escuras  

bem  próximas, como mostra a Figura abaixo (Somente a parte central do padrão é 

mostrada.) 

 

 
 

Você mede que os pontos brilhantes são igualmente espaçados em 1,53 mm de centro a 

centro (exceto os pontos que estão faltando) sobre uma tela que está a 2,50 m das fendas.  

A fonte de luz usada foi um laser de He-Ne produzindo um comprimento de onda de 

632,8 nm. 

RESOLUÇÃO
Ao pesquisar o uso de apontadores a laser, você realiza um experimento de difração com duas

fendas paralelas finas. Seu resultado é o padrão de franjas brilhantes e escuras bem próximas,

como mostra a figura abaixo (Somente a parte central do padrão é mostrada.)

Problems    1215

first dark fringes on either side of the central bright fringe on the 
screen are 22.4 cm apart. What is the refractive index of the liquid?
36.62 .. BIO Resolution of the Eye.  The maximum resolu-
tion of the eye depends on the diameter of the opening of the pupil 
(a diffraction effect) and the size of the retinal cells. The size of 
the retinal cells (about 5.0 mm in diameter) limits the size of an 
object at the near point (25 cm) of the eye to a height of about 
50 mm. (To get a reasonable estimate without having to go through 
complicated calculations, we shall ignore the effect of the fluid in  
the eye.) (a) Given that the diameter of the human pupil is about  
2.0 mm, does the Rayleigh criterion allow us to resolve a 50@mm@
tall object at 25 cm from the eye with light of wavelength 550 nm? 
(b) According to the Rayleigh criterion, what is the shortest object 
we could resolve at the 25-cm near point with light of wavelength 
550 nm? (c) What angle would the object in part (b) subtend at the 
eye? Express your answer in minutes 160 min = 1°2, and compare 
it with the experimental value of about 1 min. (d) Which effect is 
more important in limiting the resolution of our eyes: diffraction 
or the size of the retinal cells?
36.63 .. DATA While researching the use of laser pointers, 
you conduct a diffraction experiment with two thin parallel slits. 
Your result is the pattern of closely spaced bright and dark fringes 
shown in Fig. P36.63. (Only the central portion of the pattern is 
shown.) You measure that the bright spots are equally spaced at 
1.53 mm center to center (except for the missing spots) on a screen 
that is 2.50 m from the slits. The light source was a helium–neon 
laser producing a wavelength of 632.8 nm. (a) How far apart are 
the two slits? (b) How wide is each one?

36.58 .. It has been proposed to use an array of infrared tele-
scopes spread over thousands of kilometers of space to observe 
planets orbiting other stars. Consider such an array that has an 
effective diameter of 6000 km and observes infrared radiation at 
a wavelength of 10 mm. If it is used to observe a planet orbiting 
the star 70 Virginis, which is 59 light-years from our solar sys-
tem, what is the size of the smallest details that the array might 
resolve on the planet? How does this compare to the diameter 
of the planet, which is assumed to be similar to that of Jupiter 
11.40 * 105 km2? (Although the planet of 70 Virginis is thought 
to be at least 6.6 times more massive than Jupiter, its radius is prob-
ably not too different from that of Jupiter. Such large planets are 
thought to be composed primarily of gases, not rocky material, 
and hence can be greatly compressed by the mutual gravitational 
attraction of different parts of the planet.)
36.59 . A diffraction grating has 650 slits>mm. What is the high-
est order that contains the entire visible spectrum? (The wavelength 
range of the visible spectrum is approximately 380–750 nm.)
36.60 .. Quasars, an abbreviation for quasi-stellar radio sources, 
are distant objects that look like stars through a telescope but that  
emit far more electromagnetic radiation than an entire normal 
galaxy of stars. An example is the bright object below and to the 
left of center in Fig. P36.60; the other elongated objects in this 
image are normal galaxies. The leading model for the structure 
of a quasar is a galaxy with a supermassive black hole at its center. 
In this model, the radiation is emitted by interstellar gas and dust 
within the galaxy as this material falls toward the black hole. The 
radiation is thought to emanate from a region just a few light-years 
in diameter. (The diffuse glow surrounding the bright quasar 
shown in Fig. P36.60 is thought to be this quasar’s host galaxy.) To 
investigate this model of quasars and to study other exotic astro-
nomical objects, the Russian Space Agency plans to place a radio 
telescope in an orbit that extends to 77,000 km from the earth. 
When the signals from this telescope are combined with signals 
from the ground-based telescopes of the VLBA, the resolution will 
be that of a single radio telescope 77,000 km in diameter. What is 
the size of the smallest detail that this arrangement could resolve 
in quasar 3C 405, which is 7.2 * 108 light-years from earth, using 
radio waves at a frequency of 1665 MHz? (Hint: Use Rayleigh’s 
criterion.) Give your answer in light-years and in kilometers.

Figure P36.60 

36.61 .. A glass sheet is covered by a very thin opaque coating. In 
the middle of this sheet there is a thin scratch 0.00125 mm thick. 
The sheet is totally immersed beneath the surface of a liquid. 
Parallel rays of monochromatic coherent light with wavelength 
612 nm in air strike the sheet perpendicular to its surface and pass 
through the scratch. A screen is placed in the liquid a distance of 
30.0 cm away from the sheet and parallel to it. You observe that the 

Figure P36.63 

1.53 mm

36.64 .. DATA Your physics study partner tells you that the 
width of the central bright band in a single-slit diffraction pattern is 
inversely proportional to the width of the slit. This means that the 
width of the central maximum increases when the width of the slit 
decreases. The claim seems counterintuitive to you, so you make 
measurements to test it. You shine monochromatic laser light with 
wavelength l onto a very narrow slit of width a and measure the 
width w of the central maximum in the diffraction pattern that is 
produced on a screen 1.50 m from the slit. (By “width,” you mean 
the distance on the screen between the two minima on either side of 
the central maximum.) Your measurements are given in the table.

a 1Mm 2 0.78 0.91 1.04 1.82 3.12 5.20 7.80 10.40 15.60

w 1m 2 2.68 2.09 1.73 0.89 0.51 0.30 0.20  0.15  0.10

(a) If w is inversely proportional to a, then the product aw is con-
stant, independent of a. For the data in the table, graph aw versus a.  
Explain why aw is not constant for smaller values of a. (b) Use 
your graph in part (a) to calculate the wavelength l of the laser 
light. (c) What is the angular position of the first minimum in the 
diffraction pattern for (i) a = 0.78 mm and (ii) a = 15.60 mm?
36.65 .. DATA At the metal fabrication company where you 
work, you are asked to measure the diameter D of a very small 
circular hole in a thin, vertical metal plate. To do so, you pass 
coherent monochromatic light with wavelength 562 nm through 
the hole and observe the diffraction pattern on a screen that is a 
distance x from the hole. You measure the radius r of the first  
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Você mede que os pontos brilhantes são igualmente espaçados em 1,53 mm de centro a centro

(exceto os pontos que estão faltando) sobre uma tela que está a 2,50 m das fendas. A fonte de luz

usada foi um laser de He-Ne produzindo um comprimento de onda, λ, de 632,8 nm.

a) A que distância d uma da outra as duas fendas estão?

b) Qual é a largura a de cada uma?



(a) Uma franja brilhante associada a dupla fenda estará ausente quando ela ocorrer no mesmo

ângulo que uma franja escura de dupla fenda.

Franjas escuras de difração de uma única fenda ocorrem quando:

a sin θ = mλ, (1)

onde m = 0,±1,±2,±3, . . .

Por outro lado, as franjas brilhantes de interferência de dupla fenda ocorrem quando:

d sin θ = mλ. (2)

130 Física IV

Essa equação expressa a intensidade diretamente em termos do ângulo u. Em 

muitos cálculos, é mais fácil determinar inicialmente o ângulo de fase b a partir da 

Equação 36.6 e, a seguir, usar a Equação 36.5.

A Figura 36.9a ilustra um gráfico da Equação 36.7. Note que a intensidade da 

franja brilhante central é muito maior que a intensidade de qualquer uma das outras 

franjas. Isso significa que a maioria da potência da onda permanece dentro de um 

ângulo u com a perpendicular à fenda, onde sen u � l /a (o primeiro mínimo da 

difração). Pode-se ver isso facilmente na Figura 36.9b, que é uma fotografia das 

ondas na água passando por uma difração em uma fenda simples. Note também que 

as intensidades máximas na Figura 36.9a diminuem rapidamente à medida que nos 

afastamos do centro da figura. (Compare com a Figura 36.6, que mostra a figura de 

difração em uma fenda simples para a luz.)

As franjas escuras da figura de difração se formam nos pontos em que I � 0. 

Esses pontos ocorrem quando o numerador da Equação 36.5 é igual a zero, ou seja, 

quando b é um múltiplo de 2p. De acordo com a Equação 36.6, essa condição 

corresponde a

a sen u

l
= m 1m = 
1,
2,c2

sen u =
ml

a
1m = 
1, 
2, c2  (36.8)

Essa relação concorda com o resultado anterior obtido com a Equação 36.2.

Observe novamente que b � 0 (que corresponde a u � 0) não fornece um mínimo. 

A Equação 36.5 é indeterminada para b � 0, porém podemos calcular o limite 

quando b  0 usando a regra de L’Hôpital. Verificamos que, quando b � 0, ob-

temos I � I0, como era esperado.

Máximos da figura de difração produzida em 

uma fenda única 

Também podemos aplicar a Equação 36.5 para determinar a posição dos picos, 

ou dos máximos, e o valor da intensidade de cada um desses picos. Isso não é tão 

simples quanto pode parecer. Esperaríamos que os picos ocorressem nos pontos em 

que a função seno atingisse valores iguais a 
1, ou seja, quando b � 
p, 
3p, 


5p, ou, em geral,

 b � 
(2m � 1)p      (m � 0, 1, 2,...) (36.9)

Isso é aproximadamente correto; entretanto, por causa do fator (b/2)2 no deno-

minador da Equação 36.5, os máximos não ocorrem precisamente nesses pontos. 

Quando derivamos a Equação 36.5 em relação a b e igualamos a zero o resultado 

para tentar determinar os máximos e mínimos, obtemos uma equação transcen-

dental que deve ser resolvida numericamente. Na realidade, não existe nenhum 

máximo nas vizinhanças de b � 
p. Os primeiros máximos, um de cada lado do 

máximo central, nas vizinhanças de b � 
3p, na verdade ocorrem para os valores 


2,860p. Os segundos máximos laterais, nas vizinhanças de b � 
5p, ocorrem 

na verdade para 
4,918p, e assim por diante. O erro da Equação 36.9 se anula 

no limite de valores grandes de m, ou seja, para os máximos de intensidade muito 

afastados do centro da figura de difração.

Para calcular as intensidades dos máximos laterais, substituímos esses valores 

de b na Equação 36.5. Usando a aproximação indicada na Equação 36.9, obtemos

Im �
I0

1m + 1
2 2

2p2  (36.10)

Figura 36.9 (a) Distribuição da 
intensidade na difração em uma 
fenda única. Os valores de m 
indicam a intensidade mínima 
fornecida pela Equação 36.8. 
A maior parte da potência da água 
vai para o máximo central (entre as 
intensidades mínimas m � 1 e 
m � �1). (b) Estas ondas de água 
que passam através de uma pequena 
abertura se comportam de modo 
exatamente análogo às ondas de luz 
na figura de difração produzida em 
uma fenda única. Apenas as ondas 
difratadas dentro do pico de
intensidade central são visíveis; as 
ondas com ângulos maiores são 
fracas demais para serem vistas.

I = 0,0083I0

I = 0,0165I0

I = 0,0472I0

O

(b)

I = I0

u

u

m = 3

m = 2

m = 1

m = -1

m = -2

m = -3
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Figura 1: Distribuição da intensidade na difração em uma fenda

única. Os valores de m indicam a intensidade mı́nima.

(Sears & Zemansky, Young & Freedman – F́ısica IV – 12a Ed)

O ângulo θ em que a primeira franja brilhante ocorre é dado por:

tan(θ1) = (1.53 mm)/(2500 mm) =⇒ θ1 = 0.03507◦. (3)

Como d sin θ1 = mλ, temos que,

d = λ/(sin θ1) = (632.8 nm)/sin(0.03507◦) = 0.00103 m = 1.03 mm (4)



(b) A 7a franja brilhante de interferência de dupla fenda é cancelada pela 1a franja escura de

difração, então:

sin(θdif ) = λ/a e sin(θint) = 7λ/d. (5)

I

θ
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Figura 2: Cálculo da figura de intensidade para duas fendas de largura a e

distância d = 7a, incluindo os efeitos de interferência e difração.

(Gráfico gerado pelo GnuPlot)

Todavia, os ângulos de difração e interferência são iguais, sendo assim,

λ/a = 7λ/d =⇒ a = d/7 = (1.03 mm)/7 = 0.148 mm. (6)

Podemos generalizar que, se d = na, onde n é um inteiro positivo, então, todas as n-ésimas

franjas brilhantes da dupla fenda estarão ausentes no padrão.



Como d sin θ1 = mλ, temos que, 

 
d = λ/(sin θ1) = (632.8 nm)/sin(0.03507

◦
) = 0.00103 m  = 1.03 mm 

 

 

Numerar todas as demais equações e alinhar a direita, ok? 

 

 

Premiações 
 Certificado de Vencedor (DCNAT/Física); 

 5 refeições de até 500g (Restaurante Trilhos 

de Minas – Colônia) 
 

Parabéns a todos que tentaram resolver este desafio. 

Preparem-se, participem e bons estudos. 

 

Veja a resolução de todos os Desafios de Cursos em: 
www.ufsj.edu.br/grupo_de_economia 

 

Conheça o Grupo de Estudo. Acesse: 
UFSJ: www.ufsj.edu.br/grupo_de_economia 
Facebook: Grupo de Estudo de Políticas Macroeconômicas e Crescimento Econômico 

 

 
 




