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Após esta aula, a lista "OS ESPELHOS PLANOS"pode ser
feita por completo.

EXERCÍCIO

Exercício da apostila:

REFLEXÃO DA LUZ: LEIS DA REFLEXÃO

Primeira lei:

O raio re�etido, a normal e o raio incidente estão situados no

mesmo plano.

Lembre-se do experimento em sala.
Segunda lei:

O ângulo de re�exão é igual ao ângulo de incidência.

SUPERFÍCIE PLANA

SUPERFÍCIE CURVA

FORMAÇÃO DE IMAGENS EM ESPELHOS
PLANOS

IMAGEM DE UM PONTO

O prolongamento de todos os raios re�etidos no espelho passam
pela imagem. O ponto de�nido pelos prolongamentos dos raios
chama-se ponto imagem virtual enquanto que o ponto de onde
são emitidos os raios é chamado de ponto objeto real.
Ponto real: interseção efetiva de raios de luminosos.1

Ponto virtual: interseção de prolongamentos de raios luminosos.1

EXEMPLO DE OBJETO VIRTUAL E IMAGEM REAL

Agora vamos estudar a formação de uma imagem extensa.

IMAGEM DE UM OBJETO EXTENSO

CAMPO VISUAL

É a região que um observador pode ver através de um espelho.
Note que tudo o que está no campo visual é visto pelo observa-
dor e, devido ao princípio da reversibilidade dos raios luminosos,
qualquer observador no campo visual de alguém pode ver este
alguém.

DETERMINANDO O CAMPO VISUAL
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TRANSLAÇÃO DE UM ESPELHO PLANO

Vejamos no esquema abaixo.

VELOCIDADE DA IMAGEM É O DOBRO DA DO
ESPELHO

Lembre-se: se o espelho estiver parado, a imagem tem a mesma
velocidade que o objeto; se o objeto estiver parado e o espelho
se movendo, a imagem terá o dobro da velocidade do observa-
dor.

ROTAÇÃO DE ESPELHOS

Se um espelho plano girar de um ângulo α em torno de um eixo
paralelo à sua superfície (�gura abaixo), então um raio re�etido
de um raio que estiver incidindo sobre este espelho terá sua di-
reção variada de ∆ = 2α.
Normalmente chamamos ∆ (letra grega �delta� maiúscula) de

desvio. Vamos demonstrar que ∆ = 2α.

IMAGEM FORMADA POR DOIS ESPELHOS
PLANOS

Sejam dois espelhos planos retangulares presos entre si por uma
de suas arestas formando um ângulo α entre eles. Nós veremos
múltiplas imagens sendo formadas. Quantas imagens exata-
mente?
Uma �sacada� é desenhar uma circunferência com centro na
junção dos espelhos e completar a circunferência como se o se-
tor do espelho fosse uma fatia de uma pizza. Vejamos o caso
em que α = 45o.

Com isso demonstramos a relação a seguir, onde N é o número
total de imagens formadas pelos dois espelhos. Note que os
ângulos são medidos em graus.

Observação: se 360o/α for par, o número de imagens será ímpar
independente de onde o objeto se encontre; se 360o/α for ímpar,
o número de imagens formadas será par na condição de que o
objeto esteja no plano bissetor do ângulo entre os espelhos.

PARA SABER MAIS, MUITO MAIS!!!

Material usado na produção deste material didático e conteúdo
complementar, sugerido além do livro texto usual.

1. RAMALHO, NICOLAU & TOLEDO, Os Fundamentos
da Física, Volume 2, Capítulo 11
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