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Experimento 6

Interferência e coerênciaObjetivo

Estudar a interferência entre duas ondas e entender a importância da coerência. Determinar a distância entre
duas fendas a partir do padrão de interferência.

Material

• Um laser He-Ne com λ = 632,8 nm;

• Um projetor;

• Um anteparo;

• Slides de orif́ıcios e slides de quatro pares de fendas.

Precauções

CUIDADO: Utilizaremos um laser He-Ne neste experimento. Evite olhar diretamente para o
feixe ou suas reflexões especulares para evitar danos à saúde!

Atividade experimental

Parte 1: Fendas de Young

Nesta atividade usaremos o laser He-Ne como fonte luminosa e um slide de quatro pares de fendas, cada par
com diferente distância de separação entre fendas d.

Um padrão de interferência criado pela superposição das duas ondas provenientes de cada fenda pode ser
visto no anteparo, colocado a uma distância D das fendas.

Figura 1: Experimento de Young

Qual par de fendas possui a maior distância d entre elas? Olhe para o padrão de interferência e lembre-se
da condição para obter máximos de intensidade: mλ = dsen(θ), com m sendo a ordem de cada máximo e θ o
ângulo formado entre a direção do máximo de ordem 0 e o máximo sendo considerado (veja Figura 1).
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Determine a distância d para cada par de fendas e preencha a tabela abaixo. Usaremos o segundo máximo
m = 2 para realizar as medidas. Justifique esta escolha. [Dica: sen(θ) ≈ tan(θ).]

par 1 d = par 3 d =

par 2 d = par 4 d =

Uma análise equivalente pode ser feita considerando os ḿınimos de intensidade (interferência destrutiva) onde
(m+ 1

2
)λ = dsen(θ). Usando esta fórmula, escolha um par de fendas e calcule o espaçamento d correspondente.

Verifique que o seu resultado é compat́ıvel com o que foi obtido para máximos de intensidade.

Fontes secundárias podem ser criadas por dois pequenos orif́ıcios circulares ao invés de duas fendas. Usando o
slide contendo esses orif́ıcios, observe o padrão de interferência formado pelas ondas. Note as diferenças entre
esse padrão e o padrão de interferências das fendas.

Parte 2: Coerência

Na parte anterior, uma fonte de laser foi usada. Esse tipo de fonte é conhecida como sendo altamente coerente.
Nesta parte usaremos um projetor de slides como fonte (Figura 2).

Coloque um primeiro orif́ıcio na frente da fonte. Pode ser observado um padrão de interferência usando um
slide de dois orif́ıcios? Gire o slide contendo os dois orif́ıcios e note as alterações na figura vista.

Figura 2

Troque o primeiro orif́ıcio por um maior. Usando o slide de dois orif́ıcios, é posśıvel obter uma figura de
interferência? Quais são as diferenças com a figura obtida para uma abertura menor? Caracterize a coerência
da fonte. Qual é a função do primeiro orif́ıcio neste caso, sabendo que não foi usado no caso do laser?

1 Além do experimento

Interferências entre duas fontes também podem ser aplicadas a ondas sonoras. Usando dois alto falantes
operando na mesma frequência e com amplitude similar, as ondas interferem na sala de maneira que, uma
pessoa caminhando ao longo de uma direção paralela a linha conectando os alto falantes ouvirá sucessões de
máximos e ḿınimos de intensidade sonora (veja Figura 3).

Figura 3
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