
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Departamento de F́ısica

FIS01044 – F́ısica III-D

Experimento #3

Ótica geométrica: leis da reflexão e refração

Objetivo

Comprovar as leis da reflexão e refração e medir o ângulo cŕıtico de refração para uma interface acŕılico/ar.

Material

• Uma lâmpada

• Um disco graduado

• Uma fenda estreita

• Um cilindro acŕılico de seção semicircular

Atividade experimental

Parte 1: interface ar/acŕılico

Coloque o cilindro centrado sobre o disco graduado de forma que a superf́ıcie plana coincida com o diâmetro
do disco. Faça um feixe de luz incidir sobre o centro desta superf́ıcie plana como ilustrado na Figura 1 (esquerda).

Figura 1: Dispositivo experimental para o estudo de um raio de luz se propagando através da interface do ar
para o acŕılico (esquerda) e do acŕılico para o ar (direita).

Escolha os ângulos de incidência θ1 de maneira que para cada ângulo o raio incidente seja encontrado à
direita da normal à superf́ıcie no ponto de incidência.

Anote na Tabela 1 os valores dos ângulos de incidência θ1, dos ângulos de reflexão θ
′
1 e dos ângulos de

refração θ2. Preencha o restante da Tabela 1 com os senos dos ângulos de incidência e dos ângulos de refração.

Faça medidas para cinco ângulos θ1 de incidência com o raio incidente à direita e à esquerda da normal.
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θ1 θ
′
1 θ2 sen(θ1) sen(θ2)

Tabela 1: Dados para a interface entre o ar e o acŕılico, Figura 1 (esquerda).

Perguntas

1. Quanto vale a inclinação da reta do gráfico θ
′
1 versus θ1? A partir deste resultado, enuncie a lei da reflexão.

2. Quanto vale a inclinação da reta no gráfico sen(θ2) versus sen(θ1)? Relaciona o seu resultado com a lei
da refração e calcule o ı́ndice de refração do acŕılico.

3. É posśıvel observar reflexão total nesse caso?

Parte 2: interface acŕılico/ar

Repita os passos da parte 1 para um feixe incidindo na fase curva do cilindro, isto é, no outro lado da superf́ıcie
plana como ilustrado na Figura 1 (direita).

Construa dois gráficos: θ
′
1 versus θ1 e sen(θ2) versus sen(θ1). e determine o ângulo cŕıtico.

1 Estudo complementar

Substitua o semicilindro de acŕılico por um retângulo o observe o feixe transmitido quando é variado o ângulo
de incidência da luz. Que caracteŕıstica tem a direção do feixe transmitido referente ao feixe incidente?

Substitua o retângulo por um prisma e varie a posição deste e verifique que o feixe transmitido tenha um
ângulo de desvio ḿınimo. Que caracteŕıstica têm os ângulos dos feixes incidentes e transmitidos?
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θ1 θ
′
1 θ2 sen(θ1) sen(θ2)

Tabela 2: Dados para a interface entre o acŕılico e o ar, Figura 1 (direta).

2 Além do experimento

O fenômeno de reflexão total é usado em fibras óticas. Fibras óticas possuem um núcleo de ı́ndice de refração
maior do que o revestimento da fibra, permitindo um sinal luminoso ficar confinado na fibra, mesmo a fibra sendo
dobrada. Assim, o sinal pode viajar grandes distâncias sem perdas significativas. As diferenças de qualidade do
sinal entre fibra óticas é dependente da qualidade do núcleo, no qual impurezas podem deteriorar o sinal.

Figura 2: Reflexão interna total em um cabo de fibra ótica.
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