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FOLHA 09

Após esta aula, a lista "PRISMAS E DISPERSÃO CROMÁ-
TICA"pode ser feita por completo.
Para a próxima semana, tragam os exercícios 6 e 10 resolvidos.
Não se esqueçam de indicar nome, série e o nome da lista da
qual tirou os exercícios.

EXERCÍCIO

DISPERSÃO DA LUZ

Como vimos em aulas passadas, o índice de refração não é o
mesmo para diversas frequências da luz. Lembremos de grá�cos
das aulas passadas:
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Figura 1: Índice de refração em função da frequência

Como já vimos pela Lei de Snell-Descartes, quanto maior
o índice de refração, maior será o desvio da luz ao mudar de
meio (dioptro plano). Com isso, para diversas cores, teremos
diversos desvios, como no esquema a seguir.

Q. 01 � LUZ BRANCA AO INCIDIR EM UM DIOPTRO
PLANO

      n1

      n2

O mesmo ocorre se usarmos um prisma. Mas antes va-
mos entender o que é um prisma na física: geometricamente
um prisma na física é o mesmo que um prisma na matemá-
tica, entretanto como usualmente os físicos usam prismas na
ótica, estes devem ser transparentes. Assim, vamos desenhar
um prisma para entendermos melhor do que estamos falando.

Observe o quadro 02 (Q. 02). Se quisermos representar um
raio de luz entrando no prisma, o desenho �ca um pouco com-
plexo demais, assim é mais interessante representarmos apenas
o per�l do prisma: sempre representamos a base do prisma
como se ele estivesse em pé nesta folha, conforme quadro 03.

Agora podemos ver como se comporta um pequeno feixe de
luz branca incidindo no prisma (Q. 04).
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Q. 02 � PRISMA

Q. 03 � PERFIL DE UM PRISMA

Q. 04 � LUZ BRANCA INCIDINDO EM UM PRISMA

MIRAGEM, ELEVAÇÃO APARENTE DOS
ASTROS E ARCO-ÍRIS

Quando olhamos para o céu não vemos os astros exatamente
onde eles estão. Isso porque a luz é desviada pela atmosfera.
Como vimos, o índice de refração da luz no ar é ligeiramente
maior que 1, logo, quando a luz entra na atmosfera da Terra
ela sofre um pequeno desvio. Apesar do desvio angular ser pe-
queno, como a atmosfera é grande, o raio de luz acaba sofrendo
uma mudança de direção considerável. Vejamos os esquemas
abaixo.

Q. 05 � ELEVAÇÃO APARENTE DE UM ASTRO

Q. 06 � MIRAGEM EM DIAS QUENTES E SECOS

Q. 07 � MIRAGEM EM DIAS FRIOS (FATA MORGANA)

Q. 08 � ARCO-ÍRIS
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