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FOLHA 08

Após esta aula, a lista "DIOPTRO PLANO E REFLEXÃO
TOTAL"pode ser feita por completo. Faça do 15 ao 2 e depois
do 1 em diante
Para a próxima semana, tragam os exercícios 7 e 16 resolvidos.
Não se esqueçam de indicar nome, série e o nome da lista da
qual tirou os exercícios.

EXERCÍCIO

Exercícios da apostila:

DIOPTRO PLANO

Dioptro plano é a interface com dois meios conforme es-
quema abaixo.

Ar (meio 1)
      n1

Água (meio 2)
      n2

Objeto

Aproximando os ângulos de refração para ângulos peque-
nos, podemos usar as seguintes aproximações para determinar
a posição aparente da imagem:

tg θ ≈ sen θ ≈ θ

sendo θ medido em radianos.

Q. 01 � DIOPTRO PLANO

Q. 02 � EQUAÇÃO DO DIOPTRO PLANO � EQ. 01

REFLEXÃO TOTAL

Limite do ângulo de incidência: sejam dois meios, com ín-
dices de refração n1 e n2 com n2 > n1.

      n1

      n2

1
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Digamos aumentemos o ângulo de incidência i até seu má-
ximo: isto é i = 90o.

      n1

      n2

Neste caso, dizemos que o ângulo de refração, quando o de
incidência for de 90o, é o ângulo limite L. Pelo princípio de
reversibilidade, podemos dizer que se um raio incide do meio
mais refringente para o menos refringente sob este mesmo ân-
gulo, o raio deve sair rasante.

      n1

      n2

Entretanto se o ângulo de incidência, do meio mais para o
meio menos refringente, for maior que o ângulo limite, o raio de
luz sofrerá re�exão total. A condição de re�exão total é dada
por:

Q. 03 � ÂNGULO LIMITE

Q. 04 � CONDIÇÃO PARA REFLEXÃO TOTAL

FIBRA ÓTICA

Hoje em dia é comum o uso de �bra ótica para transmis-
são de informação (informação pode ser transmitida por ondas
eletromagnéticas, seja visível ou não). Para isso, a luz deve se
manter no núcleo da �bra ótica, portanto deve sofrer re�exão
total. Veja esquema:

imáx

Q. 05 � FIBRA ÓTICA: ÂNGULO MÁXIMO DE
ENTRADA imáx
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COMPLEMENTAR

Leia os textos a seguir do nosso livro texto:

1. CALÇADA & SAMPAIO, Física Clássica, Volume 2, Ca-
pítulo 11, seção de 6 e 10.
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