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Nome do Projeto : Micrômetro de luz com laser de diodo

JUSTIFICATIVA 
Este projeto está sendo realizado com a finalidade de ter um contato mais proximo com a 

parte prática dos conteúdos estudados na disciplina de Física.
Através desse procura-se uma forma de relacionar os aprendizados adquiridos em aula, com 

os resultados obtidos na prática.
Para que os valores obtidos na prática sejam coerentes com os teóricos devemos nos 

preocupar em determinar da maneira mais exata possível o comprimento de onda do laser, pois é a 
partir daí que iremos efetuar todos os cálculos necessários. (1)

DEFINIÇÃO FINAL DO OBJETIVO 
O objetivo do projeto é medir na prática espessuras pequenas, como por exemplo um fio de 

cabelo ou a largura entre as trilhas de um CD utilizando os recursos de óptica estudados em aula.

FUNDAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS DO PROJETO 
Com este produto, calcula-se a espessura de objetos muito pequenos com a difração de, por 

exemplo, um fio de cabelo no feixe de luz - o laser(2). O cálculo é feito tomando-se como base 
equações importantes da óptica física e geométrica. A difração (3)de objetos muito pequenos sobre 
o laser provoca pontos claros e escuros na superfície em que está sendo direcionado – uma parede, 
por exemplo, através da distância entre esses pontos e a distância do laser até a parede, podemos 
calcular a espessura do objeto. No entanto, para isso, devemos saber o comprimento de onda do 
laser, como cada laser tem um comprimento diferente, devemos obtê-lo experimentalmente com a 
ajuda de um CD.

É muito interessante conhecer a espessura de certos objetos, pode-se aplicar a linhas de 
produção que devem saber a espessura exata de algumas matérias-primas específicas.
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