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RESUMO 

 

Neste trabalho, utilizamos o conceito de difração de Fraunhofer foi 

possível desenvolver um sistema de produção e caracterização de redes de difração 

a partir de “Compact Disk”. Além disso, desenvolvemos um banco óptico linear que 

permite a realização de diversos experimentos em Óptica física. A partir de quatro 

“Compact Disk” de diferentes fabricantes, foram produzidas e caracterizadas redes 

entre 668 e 1373 fendas/mm que podem ser utilizadas em laboratórios de ensino. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 

A Óptica física é um dos assuntos mais interessantes nos laboratórios de 

ciências físicas, principalmente quando se trata de difração, já que é possível obter 

uma medida do comprimento de onda da luz (se conhecidos os parâmetros de rede 

utilizada) ou  determinação da separação de “ranhuras” de uma rede de difração 

(utilizando luz de comprimentos de onda conhecidos). Assim é possível confeccionar 

redes de difração utilizáveis em laboratório de ensino a partir, por exemplo, de 

“Compact Disk” (CD). Redes comerciais são geralmente importadas, custando caro, 

ao passo que os CD’s podem ser encontrados facilmente. 

Foi pensando na grande utilidade das redes de difração e na dificuldade 

de encontrar redes de difração comerciais, que desenvolvemos uma maneira 

simples de se produzir e caracterizar redes de difração utilizando técnicas 

elementares de óptica física, que podem ser exploradas por profissionais e alunos 

de nível médio e superior. 

A minha motivação em abordar o conteúdo de Óptica Física veio do curso 

de Física IV e Experimental IV, em que também fui monitor durante dois anos 

consecutivos, pois, foi a partir destes que obtive contato com as teorias e 

experimentos relacionados à Óptica Física, enquanto estudante do ensino médio, 

não fui contemplado com este conteúdo tão importante para compreensão dos 

fenômenos que envolvem a luz. 

Vários trabalhos têm sido desenvolvidos com o objetivo de construir redes 

de difração. Esta preocupação pode ser observada em várias publicações 

(CAVALCANTE, 1999 – Inserção de Física moderna no ensino médio: difração de 

um feixe Laser – Neste trabalho, o autor constroi um eletroscópio utilizando um 

“Compact Disk” como rede de difração; CATELLI, 2002 – Laboratório caseiro: 
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observando espectros luminosos - espectroscópio portátil – Este artigo, o autor 

utiliza um “Compact Disk” como rede de difração por reflexão; COLUSSI, 1993 – 

Rede de difração holográfica: uma opção eficiente e de baixo custo – Neste, 

Desenvolve um sistema para confecção de redes de difração com filmes fotográficos 

de alta definição; KALINOWSKI, 1990 – Uma alternativa econômica para redes de 

difração no laboratório de ensino – O autor descreve a produção de redes de 

difração para laboratórios de ensino, a partir de um “Compact Disk” utilizando a 

difração da luz no modo refletivo; KALINOWSKI, 2001 – Produção de rede de 

difração por técnica fotográfica no ensino médio – Neste outro, produz redes de 

difração fotografando uma matriz e obtendo a rede por redução óptica na objetiva), 

os quais permitem obter resultados bastante satisfatórios. Existe, no entanto, uma 

diferença fundamental entre a proposta aqui apresentada e as citadas, as redes são 

caracterizadas utilizando a difração por transmissão, especificamente a difração de 

Fraunhofer. É dado um acabamento especial às redes de difração e, além disso, é 

construído um banco ótico linear que permite a realização de várias experiências em 

óptica física. 
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CAPÍTULO 2: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Natureza Ondulatória da Luz 

Os fenômenos de interferência e difração são manifestações do caráter 

ondulatório da luz. Nas situações em que estes fenômenos ocorrem, podemos fazer 

uma analogia perfeita entre a luz e uma outra onda qualquer, tal como uma onda na 

água ou uma onda sonora, por exemplo. De fato, a descoberta do fenômeno de 

difração da luz e, mais tarde, a descoberta de que a luz também pode interferir em si 

mesma, como as ondas em geral, foram muito importantes para decidir uma longa e 

acalorada discussão sobre a natureza da luz. 

 Os modelos mais elaborados para descrever a luz começaram a ser 

desenvolvidos por volta do século XVI. Para descrever o fenômeno da refração, 

Descartes publicou um trabalho em 1637, tratando a luz como se fosse uma onda de 

pressão. Nesse mesmo século, outros pesquisadores, como Francesco Grimaldi e 

Robert Hooke, estiveram envolvidos em experimentos que se observava a difração 

da luz, fenômeno que mostrava, pela primeira vez, que a luz não se propaga 

necessariamente de maneira retilínea. Entretanto, a discussão sobre a natureza 

ondulatória ou corpuscular da luz ganhou força com os experimentos de Isaac 

Newton, que tendia a preferir uma teoria corpuscular, ou seja, a luz seria composta 

de pequenas partículas. Entretanto, apesar da grande importância que a opinião de 

Newton tinha, sobretudo na comunidade científica da Inglaterra, Christiaan Huygens, 

na Holanda, desenvolvia a teoria ondulatória da luz, considerando inclusive a sua 

polarização. 

 Entre 1801 e 1803, Thomas Young realizou os primeiros experimentos 

que mostravam, de maneira convincente, que a luz devia ser um fenômeno 
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ondulatório. Ele mostrou que, sob certas condições, dois feixes de luz podem 

interferir. Em outras palavras, a intensidade resultante da combinação de dois feixes 

não é igual a soma de suas intensidades individuais, pois ela pode ser maior que a 

soma das mesmas ou até nula. Essa, no entanto, é uma propriedade característica 

da superposição de ondas já conhecida na época por meio da observação de vários 

fenômenos ondulatórios. De forma independente, o francês Jean Augustin Fresnel 

também havia verificado comportamentos ondulatórios na luz. Além disso, Young e 

Fresnel verificaram que estas ondas deveriam ser transversais, e não longitudinais 

como o som, por exemplo. Em 1818, Fresnel deu mais um passo importante para a 

consolidação da teoria ondulatória da luz, ao aplicar com sucesso essa teoria para 

explicar os fenômenos de difração (CEDERJ, 2005, p. 7 - 8) 

 

2.2 Experimento de Young 

O dispositivo experimental de Young é indicado na figura 1. Uma fonte de 

luz emite luz monocromática; contudo essa luz não é apropriada para uma 

experiência de interferência porque as emissões a partir de diferentes partes de uma 

fonte comum não são sincronizadas. Para remediar isso, a luz é direcionada para 

um anteparo (A) com um orifício muito estreito S0. A luz que emerge do orifício se 

origina de apenas uma pequena região da fonte; portanto, o orifício S0 se comporta 

quase como se fosse a fonte ideal indicada. A luz proveniente do orifício S0 incide 

sobre o anteparo (B) com outros dois orifícios muito estreitos S1 e S2 e separadas 

por uma distância aproximadamente igual a dezenas ou centenas de µm. Ondas 

circulares emanam do orifício S0 e incidem em fase sobre os orifícios S1 e S2 porque 
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elas percorrem a mesma distância partindo de S0. As ondas que emergem de S1 e 

S2 estão, portanto, sempre em fase, de modo que S1 e S2 são fontes coerentes.  

Para visualizar a figura de interferência, coloca-se uma tela (C) de modo 

que as ondas provenientes de S1 e S2 incidam sobre ela. A tela será mais fortemente 

iluminada no ponto P, no qual as ondas luminosas provenientes dos orifícios 

interferem construtivamente, e será escura nos pontos onde a interferência é 

destrutiva. 

 

 
Figura 1: Representação esquemática do experimento de Young 

 

Vamos analisar quantitativamente o resultado dessa experiência. A 

equação de onda tridimensional admite várias classes de soluções, sendo as ondas 

planas apenas uma dessas classes. Uma outra classe importante de soluções é 

formada pelas ondas esféricas. O campo elétrico associado a uma onda esférica 

harmônica, de frequência ω, pode ser escrito como: 

 ����, �� = �	� cos���. �� − ���																						�2.0� 
 

A amplitude de uma onda esférica, em um dado ponto do espaço, 

decresce com a distância r desse ponto à fonte da onda, sendo inversamente 

proporcional a essa distância. Se usarmos a representação complexa dos campos, o 

campo elétrico ����, �� será representado por:  
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����, �� = �	� ������ .������																			�2.1� 
 

As ondas esféricas provenientes dos dois orifícios irão se superpor sobre 

o segundo anteparo. Para determinarmos a intensidade luminosa resultante em um 

dado ponto P do anteparo, precisamos apenas determinar os valores dos campos 

elétricos associados a cada uma das ondas. 

A Figura 2 mostra uma representação esquemática do arranjo 

experimental, com todas as variáveis importantes para nossa análise: 

 

 
Figura 2: Raios luminosos que partem das aberturas S1 e S2 se combinam em P, um ponto arbitrário 

da tela C situado a uma distância y do eixo central. 
 

Assim, podemos escrever o valor do campo elétrico ��� , �� associado à 

onda emitida pelo orifício 1 no ponto P do anteparo e o valor do campo elétrico 

�!� , �� associado à onda proveniente do orifício 2 como 

 

��� , �� = �	�� �����"����																			�2.2� 
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�!� , �� = �	�! �����#����																				�2.3� 
 

Note que quando �� = �!, os campos acima terão a mesma amplitude e a 

mesma fase. Tudo isso é consequência de as ondas esféricas secundárias terem 

sido originadas de uma mesma frente de onda. Para simplificar a notação nos 

cálculos a seguir, vamos representar a dependência espacial dos campos elétricos 

acima pela função complexa 

 

%� � = �	� ����																				�2.4� 
 

Podemos reescrever os campos como: 

 

��� , �� = %�� ������																				�2.5� 
 

�!� , �� = %!� ������																			�2.6� 
 

No experimento de Young, em que ) ≫ +. Podemos supor que os raios �� 
e �!, são aproximadamente paralelos ao raio R, fazendo, assim, o mesmo ângulo θ 

com a horizontal. Conforme a figura 3 
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Figura 3: Raios luminosos que partem das aberturas S1 e S2 para R>>d. 

 

Com essa aproximação, podemos escrever �� = ) − �+ 2� sen .⁄  e 

�! = ) + �+ 2� sen .⁄ .  

 

 ��	�	�! podem ser expandidos em série de potências de +, 

 

� = ��+� + �1�+�+1! + �11�+�+!2! + �111�+�+33! + ⋯																				�2.7� 
 

Logo, 

� = ) 61 + +) 7�8.9																				�2.8� 
 

Como ) ≫ +, o termo �+ )⁄ � → 0, assim, �� = �! = ) e podemos escrever 

%�� �	e	%!� � como: 
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%�� � = �	) ����" 																			�2.9� 
 

%!� � = �	) ����# 																				�2.10� 
 

Não substituímos �� e �! por R nos argumentos das funções exponenciais 

porque estão multiplicadas pelo número de onda =. Como � = 2> ?⁄ , estaríamos 

desprezando termos de ordem de >�+ ?�⁄ . Para a luz visível teremos + ? ≫ 1⁄ , e o 

erro feito ao desprezarmos esse termo seria apreciável. 

Como o campo elétrico ����, �� associado à onda resultante no segundo 

anteparo é dado pela superposição dos campos associados às ondas emanadas de 

cada um dos orifícios, temos: 

 

���� , �� = ���1� , ��+ ���2� , ��																				�2.11� 
 

Substituindo os valores dos campos, 

 

�� , �� = @%�� � + %!� �A�����																		�2.12� 
 

A luz visível tem frequência de oscilação da ordem de 1015Hz. Para ondas 

eletromagnéticas com essas frequências, o fluxo instantâneo de energia oscila muito 

rapidamente, tornando impraticável uma medida direta de seu valor. Por esse 

motivo, é vantajoso introduzir o conceito de intensidade I de uma onda 

eletromagnética, que é dada pelo valor médio do vetor de Poynting ao longo da 

direção de propagação da onda (CEDERJ): 
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B = 〈D�〉. �F																				�2.13� 
 

Para uma onda plana monocromática, a intensidade será dada por: 

 

B = GH〈���!〉I																			�2.14� 
 

Em que G é a permissividade elétrica do meio, H é a velocidade de propagação da 

onda e J o tempo. O termo 〈���!〉I representa, de fato, a média temporal do quadrado 

da intensidade do campo elétrico. 

 

B = 12 GHK���� , ��K!																		�2.15� 
 

Só serão relevantes intensidades relativas no mesmo meio; as constantes 

podem, pois, ser retiradas e aceitar-se que 

 

B = K���� , ��K!																					�2.16� 
 

Usando a equação (2.10) para o campo elétrico associado à superposição 

das duas ondas, podemos ver que a intensidade luminosa na região de 

superposição das ondas será dada por: 

 

B = K@%�� � + %!� �A�����K!																				�2.17� 
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Usando a propriedade de conjugado do número complexo |M|! = M. M∗ 
 

B = @%�� � + %!� �A����� . @%�∗� � + %!∗� �A����	B = @%�� � + %!� �A. @%�∗� � + %!∗� �A																				�2.18�		
Como módulo de |%� �|! = %� �.%∗� �, teremos: 

 

																								B = O|%�� �|! + |%!� �|! + �%�∗� �%!� � + %�� �%!∗� ��A 
															B = O|%�� �|! + |%!� �|! + |%�� �||%!� �|�����#��"� + ������#��"��P																			�2.19� 

 

Podemos, agora, usar o fato de que: 

 

2cos. =��Q + ���Q																				�2.20� 
 

Para escrever finalmente, 

 

B = {|%�� �|! + |%!� �|! + 2|%�� �||%!� �| cos@���! − ���A}																				�2.21� 
 

O primeiro e o segundo termos da expressão acima correspondem, 

respectivamente, a B� e B!, as intensidades das ondas individuais. 

 

B� � = B�� � + B!� � + 2TB�� �B!� � cos∆																					�2.22� 
 

Em que a diferença de fase entre as duas ondas é a equação: 

 

∆= ���! − ���																				�2.23� 
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No experimento de Young, a diferença de fase entre as ondas 

provenientes dos dois orifícios, na região do segundo anteparo, é simplesmente 

proporcional à diferença de percurso de cada um dos orifícios até o ponto onde a luz 

está sendo detectada. 

 

Como B�� � = B!� �, podemos reescrever 

 

B� � = 2B�� ��1 + cos∆�,																				�2.24� 
 

De modo que usando a identidade, 

 

2 cos! .2 = 1 + cos 2.																			�2.25� 
 

Podemos escrever ainda, 

 

B� � = 4B�� � cos! ∆2																			�2.26� 
 

Ao variarmos verticalmente a posição do ponto P no segundo anteparo na 

figura 2, a diferença de fase ∆ entre as ondas luminosas provenientes dos dois 

orifícios mudará, e a intensidade resultante passará por máximos e mínimos várias 

vezes.  

A intensidade será máxima quando cos!�∆ 2⁄ � = 1, ou seja, ∆ deve ser 

igual a zero ou a um número múltiplo inteiro par de π. Neste caso, dizemos que há: 

� Interferência construtiva 
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B� � = 4B�� � 					∆= 2nπ	, �n	 = 	0, ±1,±2,…	�																				�2.27� 
 

A intensidade será mínima quando cos!�∆ 2⁄ � = 0, ou seja, ∆ deve ser um 

múltiplo inteiro ímpar de π. Dizemos, então, que há: 

 

� Interferência destrutiva 

 

B� � = 0 					∆= �2n	 + 1�π	; 	�n	 = 	0, ±1,±2,…	�																			�2.28� 
 

Isso mostra que a intensidade média sobre uma região grande do 

anteparo é igual à soma das intensidades individuais. Podemos determinar as 

posições de máximos e mínimos da intensidade resultante em função do ângulo θ 

entre o raio R e a direção horizontal. Então, de acordo com a equação (2.23): 

 

∆= ���! − ��� = �+ sin. 																				�2.29� 
 

Como � = 2> ?⁄ , podemos escrever as condições para máximos e mínimos da 

intensidade da seguinte forma,  

 

� Máximos 

 

+ sin. = [? 					,					�[ = 0,±1,±2,… �																			�2.30� 
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� Mínimos 

+ sin . = 6[ + 129? 					,					�[ = 0,±1,±2,… �																			�2.31� 
 

As equações 2.30 e 2.31 podem ser usadas para determinar as posições 

. das franjas claras e escuras, além disso, os valores de [ podem ser usados para 

identificar as diferentes franjas. Para [ = 0, por exemplo, a equação 2.30 nos diz 

que existe uma franja clara em . = 0, ou seja, no eixo central. Este máximo central é 

o ponto no qual �! − �� = 0. Para [ = 1, a equação 2.31 nos diz que existem franjas 

escuras acima e abaixo do eixo central. A diferença das distâncias percorrida pelos 

raios �� e �! até esse ponto é �! − �� = 1,5?. Essas franjas são chamadas de franjas 

escuras de segunda ordem ou mínimos de segunda ordem. 

Logo, o padrão da intensidade luminosa sobre o anteparo consiste em 

uma região central clara, correspondendo ao máximo de ordem zero (m=0), 

intercalada de regiões escuras e claras, correspondendo a mínimos e máximos de 

ordens maiores (m=1,2,3...). Conforme a figura 4. 

 

 
Figura 4: Posições de máximos e mínimos de interferência. Adaptado: Disponível em: 

<http://alfaconnection.net/pag_avsf/ond0401.htm>. Acesso em: 12 Nov. 2013 
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2.3 Interferência 

As duas fontes S1 e S2 da figura 5, produzem ondas com a mesma 

amplitude e o mesmo comprimento de onda λ. Além disso, as duas fontes estão 

permanentemente em fase – elas vibram em sincronia. Elas poderiam ser 

produzidas por dois agitadores sincronizados em um tanque de ondas, por dois alto-

falantes impulsionados pelo mesmo amplificador, por duas antenas alimentadas pelo 

mesmo transmissor ou por dois pequenos orifícios ou fendas em um anteparo opaco 

iluminado pela mesma fonte de luz monocromática. Dizemos que duas fontes 

monocromáticas com a mesma frequência são coerentes quando há uma relação de 

fase constante entre elas (as duas fontes não precisam estar necessariamente em 

fase), Usamos também a expressão coerente (no caso da luz, luz coerente) para 

designar as ondas emitidas por fontes coerentes. 

 

 
Figura 5: Duas fontes produzem ondas interferindo no ponto P. 

 
 

Se as ondas emitidas por duas fontes são transversais, como no caso de 

ondas eletromagnéticas, devemos também supor que as perturbações produzidas 

por ambas as fontes possuem a mesma polarização (ou seja, as ondas são 

polarizadas paralelamente à mesma direção). Em geral, quando ondas provenientes 

de duas ou mais fontes chegam a um ponto em fase, a amplitude resultante é a 

soma das amplitudes das ondas individuais – as ondas individuais se reforçam 

mutuamente. Esse efeito constitui a interferência construtiva. 
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�! − �� = [?					�[ = 0,±1,±2,±3,… �																				�2.32� 
 

Quando as ondas provenientes das duas fontes chegam a um ponto com 

uma diferença de fase igual a meio ciclo. Uma crista de onda chega a um ponto ao 

mesmo tempo em que uma crista invertida (ou seja, um “vale”) da outra. A amplitude 

resultante é a diferença das amplitudes das ondas individuais. Se as amplitudes das 

ondas individuais são iguais, então a amplitude resultante é igual a zero! Esse 

cancelamento completo ou parcial das ondas individuais é chamado de interferência 

destrutiva. 

 

�! − �� = 6[ + 129?					�[ = 0,±1,±2,±3,… �																			�2.33� 
 

Na interferência construtiva entre ondas, a amplitude da onda resultante é 

maior do que a de qualquer uma das ondas individuais, enquanto na interferência 

destrutiva a amplitude resultante é menor do que a de cada onda individual. Ondas 

eletromagnéticas também sofrem interferência. Fundamentalmente, toda 

interferência associada a ondas eletromagnéticas surge como resultado da 

combinação dos campos elétricos e magnéticos que constituem as ondas (YOUNG, 

2005, p.86 a 88). 
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Figura 6: Padrões de interferência de duas ondas com características semelhantes. Disponível em: 
<http://www.aprh.pt/rgci/glossario/interferondas.html>. Acesso em: 28 Dez. 2013 

 

 

2.4 Difração 

Quando há um obstáculo ou uma abertura, temos de considerar apenas 

as ondas secundárias que não são obstruídas, ou seja, que têm como se propagar 

livremente até o observador. A resultante desse processo é claramente diferente do 

que seria obtido se todas as ondas secundárias fossem consideradas. Esse desvio 

da luz quando atravessa um obstáculo ou abertura é chamado de difração e torna-se 

mais evidente quando as dimensões da abertura são da ordem do comprimento de 

onda. (BATALHÃO, 2011, p.113) 

A difração é um efeito ondulatório, ou seja, acontece porque a luz é uma 

onda e também é observada em ondas sonoras (ao ouvir a conversa de amigos 

atrás da porta, por exemplo), na água (quando uma pedra cair na superfície de um 

lago, por exemplo, veremos a formação de ondulações em forma de círculos 

concêntricos, quando colocamos um obstáculo em seu caminho esta contorna ou 

transpõe sofrendo um desvio ou espalhamento) e outros tipos de ondas. Ocorre 

difração sempre que a fase ou a amplitude de parte da frente de onda se altera, 

após a interação com obstáculo, não está limitada a situações em que a onda passa 

por uma abertura estreita, como uma fenda ou um orifício; ela acontece quando a 

onda encontra um obstáculo como as bordas da lâmina de barbear, por exemplo. 
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Quando a luz monocromática de uma fonte distante (ou de um laser) passa 
por uma fenda estreita e é interceptada por uma tela de observação, 
aparece na tela uma figura de difração. Esta figura é formada por um 
máximo central largo e intenso (chamados de máximos secundários ou 
laterais) dos dois lados do máximo central. Os máximos são separados por 
mínimos. (HALLIDAY, DAVID, 2007, p.108) 

 

2.5 Princípio de Huygens-Fresnel 
 

Segundo Huygens, se temos uma frente de onda em certa região do 

espaço e em certo instante de tempo, é possível prever as características desta 

frente de onda em um instante posterior. Huygens estabelece que cada ponto de 

uma frente de onda funciona como uma fonte secundária de ondas esféricas que se 

propagam com a mesma velocidade da onda-mãe. Dada uma frente de onda inicial, 

a frente de onda, em um instante posterior, será dada pela envoltória das ondas 

esféricas secundárias, oriundas de pontos da frente de onda original não obstruídos 

por qualquer obstáculo. Apesar de várias limitações, o princípio de Huygens 

estabelece um método para analisar a propagação da luz no espaço livre. 

Posteriormente, Fresnel aperfeiçoou o princípio de Huygens, introduzindo a 

possibilidade de interferência entre as ondas secundárias. Esse novo princípio ficou 

conhecido como princípio de Huygens-Fresnel.  

A figura 7 mostra a aplicação do princípio de Huygens para determinar a 

propagação de uma frente de onda plana (lado esquerdo) e de uma frente de onda 

esférica (lado direito), no espaço livre. 
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Figura 7: Representação esquemática do princípio de Huygens aplicado a uma onda plana e a uma 

onda esférica. Adaptado de Cederj (2005/2, p.16). 
 
 

No lado esquerdo do obstáculo, vemos que cada ponto da frente de onda 

de uma onda plana gerará ondas esféricas que se propagarão adiante com a 

mesma velocidade. Em um instante de tempo posterior, todas as ondas secundárias 

terão percorrido a mesma distância, de modo que sua envoltória será um plano 

situado à distância v∆t da frente de onda original. O lado direito mostra o mesmo 

procedimento para a determinação da propagação de uma onda esférica. 

 
De acordo com o princípio de Huygens, para calcular a frente de onda em 
um instante é necessário tomar a frente de onda em um instante anterior e 
considerar as ondas secundárias emitidas por cada ponto; a frente de onda 
desejada é o resultado da interferência entre essas ondas secundárias. O 
princípio de Huygens foi posteriormente modificado por Fresnel, que propôs 
que as ondas secundárias não têm a mesma intensidade em qualquer 
direção, mas são mais fortes na direção original de propagação e se anulam 
na direção perpendicular. Isso ficou conhecido como princípio de Huygens-
Fresnel. (BATALHÃO, 2011, p.113). 

 

O fenômeno de difração é convenientemente dividido em duas classes: 

Quando a fonte de luz e o anteparo sobre a qual o padrão de difração é observado 

encontram-se separado a uma distância pequena este tipo de padrão de difração é 
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conhecido como difração de Fresnel. Porém, quando a fonte de luz e o anteparo 

estão a uma longa distância este fenômeno é chamado de difração de 

Fraunhofer.Neste trabalho utilizaremos a difração de Fraunhofer produzida ao 

passar um feixe de luz coerente por um sistema de fendas múltiplas. 

 

2.6 Difração Fenda Simples 

Suponha uma fenda simples, de largura muito inferior ao comprimento de 

onda (λ) e comprimento muito longo (D), sendo iluminada por ondas planas. De 

acordo com o princípio de Huygens , cada ponto da frente de onda que atinge a 

fenda é fonte de uma onda esférica. 

 

 
Figura 8: Fonte linear coerente. Adaptado de Hecht (1990, p.505). 

 

Observe a figura 8, em que o ponto de observação está muito afastado da 

fonte linear coerente e que ) ≫ \. Assim se constroi a condição de Fraunhofer.  

 

� = G]) sen��. � − ���																				�2.34� 
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A contribuição dos elementos da fonte elementar dy para o campo em P é, 

 

+� = G]) sen��. � − �. ��+^																					�2.35� 
 

Observando a figura 8, podemos escrever o vetor �� como, 

 

�� = )�� − �̂																					�2.36� 
 

Assim, de acordo com a lei dos cossenos, 

 

� = _)! + ^! − 2)^ cos `>2 − abc� !d 																				�2.37� 
 

 

Utilizando a identidade 
 cos�90 − a� = sina 
 
 
fica, 

� = ) e1 + `)̂b! − 2)̂ sinaf� !d 																				�2.38� 
 
 
 
como ) ≫ ^, o termo �^ )⁄ �! → 0, logo 
 
 

� = ) 61 − 2)̂ sina9� !d 																				�2.39� 
 
 

r(y) pode ser expandido em série de potências de y. 
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� = ��0� + � ′�0�^1! + � ′′�0�^!2! + � ′′′�0�^33! + ⋯																				�2.40� 
 

Como resultado, teremos, 

 

��^� = ) − ^ sena																				�2.41� 
 
r(y) não se afasta apreciavelmente do seu valor médio, R, e (εL/R) é essencialmente 

constante em P, para todos os elementos lineares dy, em que (εL/R)dy é a 

contribuição infinitesimal da amplitude do campo. Introduzindo esta aproximação na 

equação (2.35) e integrando, 

 

� = G]) g sen@�� − ��) − ^ sena�Ahi !⁄
�i !⁄ +^																				�2.42� 

 

Fazendo, 

j = �� − �) + �^ sena 

+j = � sena +^ 

 

Substituindo, 

� = G]=) senag senjhi !⁄
�i !⁄ +j																				�2.43� 

 

Resolvendo a integral, 

 

� = − G]�) sena cos@��� − �)� + �^ senaA�i !⁄hi !⁄ 																				�2.44� 
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Aplicando a identidade trigonométrica, 	
cos�k + l� = cos k cos l − senk sen l	
 

fica, 

� = − G]�) sena @cos��� − �)� cos��^ sena� − sen��� − �)� sen �^ senaA�i !⁄hi !⁄ 							�2.45� 
 

Aplicando os limites de integração e sabendo que, 

 

sen�−a� = − sena 

cos�−a� = cosa 

 

e, finalmente, 

� = G]\) sen@��\ 2� sena⁄ A��\ 2⁄ � sena sen��� − �)�																		�2.46� 
 

 

Para simplificar, faça-se: 

 

m ≡ 6�\2 9 sena																				�2.47� 
 

O que permite obter um resultado mais simples, 

 

� = G]\) 6sin mm 9 sen��� − �)� 																				�2.48� 
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Agora, basta usarmos a equação (2.14) para calcularmos a intensidade 

luminosa resultante no ponto P. Substituindo o valor do campo elétrico, e 

considerando que 〈sen!��� − �)�〉I = 1 2⁄ .  

 

B�m� = 12 6G]\) 9! 6sen mm 9! 																			�2.49� 
 

Quando m = 0, limq→	 sen m m⁄ = 1 e B�m� = B�0�, o que corresponde ao máximo 

principal.  

B�0� = 12 6G]\) 9! 																				�2.50� 
 

A intensidade devida a uma fonte ideal, linear e coerente, pode ser dada por: 

 

B�m� = B�0� 6sen mm 9! 																				�2.51� 
 

Quando \ ≫ ?, e uma vez que m = �>\/?� sena, a intensidade diminui 

rapidamente logo que a se afaste de zero, o que resulta de m ser significativo 

quando a fonte for extensa, isto é, quando D for elevado. Note-se ainda que uma 

fonte linear coerente e relativamente extensa (\ ≫ ?), pode ser encarada como uma 

fonte pontual que radia predominantemente na direção frontal, a = 0; 0 mesmo é 

dizer que, no plano xz, a emissão se assemelha a uma onda circular. Por outro lado, 

quando ? ≫ \, m é pequeno, sen m ≈ m, B�m� ≈ B�0�: a intensidade é constante para 

todos os valores de a, e a fonte linear assemelha-se a uma fonte pontual que emite 

ondas esféricas (HECHT, 1990, p.505). 
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 Esse é o padrão de difração de uma fenda única, está mostrado na 

Figura 9: 

 
Figura 9: Padrão de difração de uma fenda simples. Adaptado de Batalhão ( 2011, p.117).  

 

Vamos analisar agora a difração de Fraunhofer por uma fenda ou por uma 

abertura retangular estreita e alongada. A largura de uma tal abertura é tipicamente 

várias centenas de ?, e o comprimento de alguns centímetros. A fenda pode ser 

dividida numa série de faixas de largura infinitesimal dz e comprimento L, paralelas 

ao eixo y (HECHT, 1990, p.507). Como mostra a figura 10. 



33 

 

 
Figura 10: Fenda simples iluminada por ondas monocromáticas 

 

Cada faixa elementar constitui uma fonte que radia uma onda circular no 

plano xz (ou y = 0). Este resultado é plausível, uma vez que a fenda é alongada e as 

frentes de onda emergentes não sofrem qualquer obstrução ao longo da direção da 

fenda. Reduz se assim o problema a determinar o campo no plano xz devido a um 

número infinito de fontes pontuais que se distribuem ao longo da largura da fenda e 

sobre o eixo dos z. O único cálculo que interessa é o da integral das contribuições 

dE de cada elemento dz, na aproximação de Fraunhofer. Como estamos perante um 

problema já resolvido, o cálculo do campo associado a uma fonte linear coerente; na 

aproximação de Fraunhofer, a solução final será (HECHT, 1990, p.507): 

 

B�t� = B�0� 6sentt 9! 																				�2.52� 
 

Com, 

t = 6�l2 9 sen. 																			�2.53� 
Onde l é a largura da fenda. 
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Os valores extremos de B�t� ocorrem para valores de t para quais +B +t⁄  

seja zero, isto é, para achar as posições dos máximos e mínimos, temos de derivar 

B�t� com relação a t e igualar a zero, 

 

+B+t = B�0� 2 sent�t cos t − sent�t3 = 0																				�2.54� 
 

Fazendo isso, vemos que há duas alternativas para a derivada se anular: 

 

Quando sent = 0, a intensidade é mínima, isto é, para: 

 

t = ±>,±2>,±3>, … 

t = [> 																				�2.55� 
[ = ±1,±2,±3,… 

 

Por outro lado, anula-se ainda quando: 

 

t cos t − sent = 0 

tan t = t 																				�2.56� 
 

A equação 2.55 fornece os mínimos e é fácil de ser expressa em função de θ,  

 

[> = 6=l2 9 sen .																				�2.57� 
Sendo, � = 2> ?⁄  
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l sen. = [? 																				�2.58� 
 

Enquanto a segunda fornece os máximos e não tem uma solução analítica.  

 

2.7 Difração Fenda Dupla 

Considerem-se duas fendas alongadas, de largura l, e seja k a distância 

entre centros. Cada uma das aberturas dá origem à mesma figura de difração sobre 

o alvo w. As contribuições das duas fendas sobrepõem-se em w e, embora as suas 

amplitudes sejam semelhantes, as fases podem diferir substancialmente. As fontes 

secundárias sobre cada fenda, geradas pela mesma onda, são coerentes entre si, 

isto é, as ondas secundárias emitidas interferem.  

 
Figura 11: Geometria da fenda dupla. Adaptado de Hecht (1990, p.512). 

A perturbação óptica num ponto qualquer de w obtém-se reformulando 

ligeiramente a análise feita para uma fenda simples. Cada uma das aberturas é 

dividida em faixas elementares (com dimensões dz e L) que, por seu turno, se 

comportam como infinitas fontes pontuais, alinhadas segundo o eixo dos z. O campo 

elétrico final, na aproximação de Fraunhofer, é então (HECHT, 1990, p.512): 

 



36 

 

� = G]) g sen@�� − ��) − x sen.�Ahy !⁄
�y !⁄ +x

+ G]) g sen@�� − ��) − x sen.�A +x																				�2.59�zhy !⁄
z�y !⁄  

 

Podemos escrever o fator de amplitude constante, 

 G]) = { 

 

Que representa a intensidade da fonte secundária por unidade de 

comprimento, ao longo do eixo dos z (considerada independente de z em cada 

abertura), dividida por R (distância entre a origem e P e considerada constante). O 

valor de C é, no entanto, pouco importante, uma vez que apenas as densidades de 

fluxo relativas são relevantes.  

 

� = {g sen@�� − ��) − x sen .�Ahy !⁄
�y !⁄ +x

+ { g sen@�� − ��) − x sen.�A +x																			�2.60�zhy !⁄
z�y !⁄  

 

Repare que as integrais já foram resolvidas no caso da fenda simples. 

Logo, a primeira parte fica, 

 

{g sen@�� − ��) − x sen.�Ahy !⁄
�y !⁄ +x = l{ 6sentt 9 sen��� − �)�																				�2.61� 
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Resolvendo a segunda, 

 

{ g sen@�� − ��) − x sen .�A +xzhy !⁄
z�y !⁄ = 	l{ 6sen tt 9 sen��� − �) + 2|�																				�2.62� 

 

Com | ≡ ��k 2� sen .⁄  e, como anteriormente, t ≡ ��l 2⁄ � sen .. Logo, o 

campo elétrico final será, 

 

� = l{ 6sentt 9 @sen��� − �)� + sen��� − �) + 2|�A																					�2.63� 
 

O resultado obtido não traduz mais do que a soma de dois campos em P 

devido a cada uma das fendas. O termo 2| representa a diferença de fase entre 

duas ondas que atingem o ponto P, provenientes uma de um ponto arbitrário na 

primeira fenda e outra do ponto correspondente na segunda fenda. 

 

Sabendo que: 

sen�k − l� + sen�k + l� = 2 cos l sen k 

 

teremos, 

sen@��� − �) + |� − |� + sen@��� − �) + |� + |A = 2 cos | sen��� − �) + |� 
 

Simplificando, 

� = 2l{ 6sentt 9 cos | sen��� − �) + |� 																					�2.64� 
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A intensidade será a equação (2.14), 

 

B = 〈���!〉I 

 

Substituindo o campo e lembrando que 〈sen��� − �) + |�〉I = 1 2⁄ , 

 

B�.� = 2�l{�! 6sen tt 9! cos! |																					�2.65� 
 

Ao longo da direção . = 0 (isto é, quando t = | = 0�, 
 

B�0� = 2�l{�!																					�2.66� 
 

assim, 

 

B�.� = B�0� 6sen tt 9! cos! |																					�2.67� 
 

Como já vimos anteriormente, a contribuição para uma fenda simples é: 

 

B	 = 12 6G]l) 9! 																					�2.68� 
 

Podemos escrever ainda como, 

 

B	 = 12 �l{�!																					�2.69� 
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ou 

B�0� = 4B																						�2.70� 
Logo, obtém a intensidade para fenda dupla, 

 

B�.� = 4B	 }sen! tt! ~ cos! | 																				�2.71� 
 

O fator 4 advém do fato de a amplitude do campo elétrico ser dupla da 

que existe quando uma das fendas é bloqueada. 

A Figura 12 mostra o padrão de difração de fenda dupla, e no mesmo 

gráfico mostra o padrão de uma fenda simples de mesmo tamanho que cada uma 

das fendas. Perceba que o padrão de fenda dupla é igual ao padrão de fenda 

simples modulado por uma função cosseno quadrado. 

 
Figura 12: Padrão de difração de uma fenda dupla, e padrão de difração de uma fenda simples de 

mesmo tamanho. Adaptado de Batalhão (2011, p.117). 
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Quando b se reduz ��l ≪ 1�, então, �sin t t⁄ � ≈ 1, 

 

B�|� = 4B	 cos! |																				�2.72� 
 

A equação 2.72 representa a intensidade devida a um par de fontes 

lineares, isto é, para uma experiência de Young. 

Se, por outro lado, k = 0, as duas fendas coincidem, | = 0, e a equação 

toma a forma, 

 

B�0� = 4B	 }sen! tt! ~																				�2.73� 
 

Esta equação é equivalente a que descreve a difração por uma fenda 

simples, mas com uma intensidade dupla. Pode-se, pois considerar que a expressão 

total é gerada por um termo de interferência em cos! |, modulado por um termo de 

difração, �sen! t� t!⁄  (HECHT, 1990, p.514). 

 

2.8 Difração Fenda Múltipla 

Analisamos os efeitos de difração que ocorrem quando a luz passa por 

uma fenda única com largura finita. Efeitos adicionais importantes ocorrem quando 

consideramos duas fendas com largura finitas ou quando existem diversas fendas 

estreitas (YOUNG, 2005, p.120). A próxima situação a ser considerada é quando 

temos N fendas de largura l, com seus centros separados por uma distância k. 

O processo de análise de um conjunto de fendas e do cálculo do padrão 

de intensidade é, no essencial, semelhante ao seguido no caso de uma fenda dupla. 
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Os limites de integração devem de novo ser alterados de um modo apropriado 

(HECHT, 2002, p.515).  

 

 
Figura 13: Geometria de uma fenda múltipla. Adaptado de Hecht (1990, p.516). 

Se a origem do sistema de coordenadas se encontrar no centro da 

primeira fenda, a perturbação óptica num ponto qualquer do alvo w, é dada por: 

 

� = {g ��x�y !⁄
�y !⁄ +x

+ {g ��x�+xzhy !⁄
z�y !⁄

+ {g ��x�+x + ⋯+ {g ��x������zhy/!
�����z�y/!

!zhy/!
!z�y/! +x																			�2.74� 

 

Com ��x� = sen@�� − ��) − x sin .�A. Considerando a aproximação de 

Fraunhofer, o que implica que todas as Fendas se encontram próximas da origem. 

Para determinar a contribuição da j-ésima fenda (contando a partir do zero), basta 

calcular a integral que já foi calculada anteriormente, mudando apenas os limites de 

integração. 
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�� = {� sen. @sen��� − �)� sen��x sen .� − cos��� − �)� cos��x sen .�A�z�y/!�zhy/!								�2.75� 
 

Aplicando os limites de integração é possível obter: 

 

�� = l{ 6sentt 9 sen��� − �) + 2|��																					�2.76� 
 

Uma vez que t = ��l 2⁄ � sen . e | = ��k 2⁄ � sen .. A perturbação óptica 

total obtém-se somando as contribuições de cada uma das fendas, 

 

� = � l{ 6sentt 9 sen��� − �) + 2|�����
��	 																				�2.77� 

 

Esta equação pode ser considerada como a parte imaginária de uma exponencial 

complexa, 

 

� = B[ �l{ 6sentt 9 ��������� ���!������
��	 �																				�2.78� 

 

Resolvendo a série geométrica, 

 

���!������
��	 = _1 + ��!�� + ��!��! + ��!��3 +⋯+ ��!�����c																			�2.79� 
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Esta soma é dada por: D� = k� ���������� , onde k� = 1 e � = ��!�. Assim, 

 

D� = ��!�� − 1����!� − 1� 																				�2.80� 
 

Que se pode escrever na forma, 

 

D� = ����O���� − �����P���@��� − ����A 																					�2.81� 
 

Como sen . = ����	����!� , então: 

D� = �������� 6sen�|sen | 9																					�2.82� 
 

O campo elétrico é, então, dado por: 

 

� = B[ �l{ 6sentt 9 6sen�|sen| 9 ��@�����h�����αA�																					�2.83� 
 

Com este resultado, a equação toma a forma: 

 

� = B[ �l{ 6sentt 9 6sen�|sen| 9 sen@�� − �) + �� − 1�|A�																				�2.84� 
 

Como já vimos anteriormente a intensidade é dada pela equação (2.14), 
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B = 〈���!〉I 

 

Sendo, 〈sen@�� − �) + �� − 1�|A〉I = 1 2⁄  e B	 = �l{�! 2⁄ . A função de distribuição 

de densidade de fluxo é: 

 

B�.� = B	 6sentt 9! 6sen�|sen| 9! 																					�2.85� 
 

A Figura 14 mostra o padrão de difração gerado por cinco fendas. Veja a 

grande diferença na intensidade relativa entre os máximos principais e os máximos 

secundários. 

 

 
Figura 14: Padrão de difração de uma rede de cinca fendas, e padrão de difração de uma fenda 

simples de mesmo tamanho. Adaptado de Batalhão (2011, p.117) 
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Note-se que B	 representa a densidade de fluxo na direção . = 0 devida a 

qualquer uma das fendas, e que B�0� = �!B	, isto é, as ondas que atingem o ponto P 

estão em fase e os campos correspondentes interferem construtivamente: cada uma 

das fendas, por si só, dá origem à mesma distribuição de densidade de fluxo. As 

diversas contribuições sobrepostas produzem um padrão de interferência entre 

feixes múltiplos, modulado pela envoltória de difração de uma fenda simples. Logo, 

os máximos principais ocorrem quando: 

 

lim�→	�sen�| sen|⁄ � = � 

 

Isto é, para: | = 0, ±>,±2>. Uma vez que | = ��k 2⁄ � sen ., 

 

k sen. = [? 																				�2.86�   [ = 0,±1, ±2,±3,… 

 

A diferença entre as distâncias percorridas por raios vizinhos é k. 7�8., onde k é a 

distância entre fendas vizinhas, também chamado de espaçamento da rede e ? é o 

comprimento de onda da luz. 

Uma rede de difração não é nada mais do que um sistema de fendas 

múltiplas. Sabemos que a passagem de um feixe de luz por uma fenda, produz uma 

distribuição de intensidades que têm máximos e mínimos e que a separação entre 

eles depende do comprimento de onda. Com fendas duplas temos o mesmo efeito, 

mas com uma diferença importante, a relação entre as intensidades dos picos 

central e adjacentes é bem diferente da fenda simples, e isto facilita as medidas que 

podem servir para obter o valor do comprimento de onda (CEDERJ, p.73). 
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A rede de difração é um dos dispositivos mais úteis para o estudo da Luz 

e dos corpos que emitem e absorvem luz. Este dispositivo utiliza um arranjo 

semelhante ao usado no experimento de dupla fenda de Thomas Young em 1801, 

exceto pelo fato de que o número de fendas, no caso chamado ranhuras, pode 

chegar a milhares por milímetro. As ranhuras de um CD se comportam como uma 

rede de difração. Quando o CD é iluminado com uma fonte de luz branca, a luz 

difratada forma faixas coloridas que representam as figuras de difração associadas 

aos diferentes comprimentos de onda da luz incidente.  
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CAPÍTULO 3: DESENVOLVIMENTO DO APARATO 

EXPERIMENTAL 

3.1 Construção da Rede de Difração 

Como já vimos anteriormente, uma rede de difração é um conjunto de 

múltiplas fendas. Um “Compact Disk” é nada mais que uma rede de difração, 

quando a luz é transmitida através do CD, ela é decomposta, formando um padrão 

de difração.  

A rede de difração que descreveremos a seguir: trata-se de um “Compact 

Disk” (por exemplo, um CD gravável) e uma latinha de alumínio (por exemplo, uma 

latinha de refrigerante) para dar um acabamento especial à rede.   

 

 
Figura 15: Material para confecção da rede de difração 

 

Retiramos o revestimento de um desses discos com o auxílio de uma fita 

adesiva (grudando e desgrudando a fita no revestimento repetidas vezes). Com o 

auxílio de um estilete, cortamos um retângulo de 3cm comprimento medido na 

direção radial, por 2cm de largura, aproximadamente – a parte transparente será a 

sua rede de difração. O corte foi feito próximo às bordas, assim teremos linhas 
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praticamente paralelas. Isto foi necessário porque os sulcos no CD têm forma 

espiralada, como mostra a figura 16. 

 
Figura 16: Recorte do CD e da latinha 

Um acabamento final foi efetuado. Cortamos um pedaço da latinha no 

formato de uma retângulo de 10cm de comprimento por 4cm de largura. Em 

seguida, dobramos dividindo o comprimento ao meio. Com o auxílio de um estilete, 

cortamos um retângulo de 2cm de comprimento por 1cm de largura, próximo a parte 

superior da parte dobrada. Como indica a figura 17.  

 
Figura 17: Acabamento final 

 

Por fim, colocamos a região cortada do CD interceptando o cento do 

retângulo e dobramos uma das extremidades. Figura 18: 
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Figura 18: Rede de difração 

 

3.2 Banco Óptico Linear 

Outro instrumento bastante importante em um laboratório de óptica é 

chamado banco óptico linear composto por um barramento, com os seguintes 

componentes: um laser, um suporte para a rede de difração e um anteparo, que 

pode ser a própria parede de uma sala, por exemplo. Com essa ferramenta é 

possível realizar vários experimentos, como por exemplo, medir o valor aproximado 

da distância que separa duas fendas. Esse instrumento pode ser construído pelos 

próprios alunos que poderão manuseá-los livremente. Será necessário para a 

construção do banco óptico, um pedaço de ripa (é preferível que seja de pelo menos 

2,5m comprimento, pois vamos realizar medidas para grandes distâncias, e esteja 

bem nivelado para que o suporte possa se mover livremente) e duas réguas 

metálicas de 30cm cada (poderá ser substituída por uma régua maior, será melhor 

de realizar as medidas), este será o nosso barramento. Para o suporte necessitamos 

de um arranjo em forma de U (que possa encaixar na ripa e mover livremente) e com 

um pedaço de madeira de 10cm de altura por 5cm de comprimento recortamos um 

quadrado de 3cm e fizemos um corte dividindo-o ao meio até a base do quadrado. 
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Prendemos com um parafuso o arranjo em forma de U que será o nosso suporte 

para rede de difração. Conforme figura 19 

 
Figura 19: Suporte para rede de difração 

 

Coloque o suporte com a rede de difração na ripa juntamente com as 
duas réguas metálicas e o Laser como mostra as figuras 20 e 21. 

 

 
Figura 20: Suporte, rede de difração, Laser e as duas réguas metálicas 

 

Não necessitamos de equipamentos sofisticados para a construção, já 

que todo material é considerado de fácil aquisição e comuns em qualquer lugar. 

Com exceção do Laser, de uso em laboratório de física, possui fonte de alimentação 

regulada com conexão à rede, porém pode ser substituído por o Laser de diodo “tipo 

chaveiro” que está cada vez mais presente nas experiências realizadas nas aulas de 

Física. É um instrumento barato e fácil de ser encontrado no mercado, além de se 
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constituir em uma excelente fonte de luz, que tornam estes instrumentos 

praticamente acessíveis. 

 
Figura 21: Banco óptico linear 
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CAPÍTULO 4: AQUISIÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS 

4.1 Determinação do Comprimento de Onda do Laser 

Neste trabalho o nosso objetivo é caracterizar (número de ranhuras/mm) 

de vários Compact Disk utilizando um laser de comprimento de onda conhecido. 

Para isto foi necessário determinarmos previamente o valor do comprimento de onda 

emitido pelo laser. Esta determinação foi realizada através de uma rede de difração 

comercial (Cidepe) com 1000 fendas/mm �k = 10��[� através da condição de 

fraunhofer	\ ≫ k. 

 

 

Figura 22: Montagem para realização das medidas 

A partir da montagem da figura 22 esquematizada (em que o barramento 

forma um ângulo de 90º com a parede), utilizando-se como fonte de luz um laser 

Helium Neon Gás Laser da JDS Uniphase e afastando de 150cm o anteparo 

(parede) do banco ótico linear podemos realizar medidas de distâncias da rede ao 

anteparo (D) e do máximo central ao primeiro máximo secundário (L) movendo 

apenas o suporte com a rede de difração, obteve-se os valores para diversos 

afastamentos da rede ao anteparo com o auxílio de uma trena: 
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               Tabela 1: Dados coletados experimentalmente �\ ± ∆\��[ �� ± ∆���[ 

150,00 ± 0,05 122,40 ± 0,05 

175,00 ± 0,05 142,90 ± 0,05 

200,00 ± 0,05 163,50 ± 0,05 

225,00 ± 0,05 183,60 ± 0,05 

250,00 ± 0,05 204,00 ± 0,05 

275,00 ± 0,05 224,70 ± 0,05 

300,00 ± 0,05 244,80 ± 0,05 

325,00 ± 0,05 265,20 ± 0,05 

350,00 ± 0,05 286,40 ± 0,05 

375,00 ± 0,05 307,20 ± 0,05 

400,00 ± 0,05 326,30 ± 0,05 

 

O cálculo do comprimento de onda �?� foi feito através da equação (2.86):  

 

 

Figura 23: Detalhe das medidas. Adaptado. Disponível em: 

<http://www.fisicaevestibular.com.br/exe_ond_5.htm>. Acesso em: 15 Nov. 2013 
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Sendo que as medidas foram feitas apenas para o primeiro máximo secundário 

�[ = 1�, então conforme a figura 23. 

sen . = �√\! + �! 																						�4.0� 
Assim, 

? = k. �√\! + �! 																			�4.1� 
 

Calculamos também os erros propagados correspondentes,  

 

∆? = ��?��� ∆� + ��?�\� ∆\																					�4.2� 
 

Resolvendo as derivadas parciais, 

 

∆? = � k√\! + �! − k. �!T�\! + �!�3� ∆� + � k. �. \T�\! + �!�3� ∆\																					�4.3� 
 

Observe os resultados na tabela 2, 

 

Tabela 2: Dados com respectivos comprimentos de onda (λ). �\ ± ∆\��[ �� ± ∆���[ �? ± ∆?�8[ 

150,00 ± 0,05 122,40 ± 0,05 632,22 ± 0,28 

175,00 ± 0,05 142,90 ± 0,05 632,49 ± 0,24 

200,00 ± 0,05 163,50 ± 0,05 632,92 ± 0,21 

225,00 ± 0,05 183,6 ± 0,05 632,22 ± 0,19 



55 

 

250,00 ± 0,05 204,00 ± 0,05 632,22 ± 0,17 

275,00 ± 0,05 224,70 ± 0,05 632,73 ± 0,15 

300,00 ± 0,05 244,80 ± 0,05 632,22 ± 0,14 

325,00 ± 0,05 265,2 ± 0,05 632,22 ± 0,13 

350,00 ± 0,05 286,4 ± 0,05 633,29 ± 0,12 

375,00 ± 0,05 307,2 ± 0,05 633,71 ± 0,11 

400,00 ± 0,05 326,30 ± 0,05 632,11 ± 0,11 

 

 

Os cálculos da média e do desvio padrão foram feitos através das equações (4.4) e 

(4.5), 

 

?̅ = 18�?��
��� 																						�4.4� 

 

\� =   18 − 1�?� − ?̅�!�
��� 																					�4.5� 

 

Logo, ?̅ = �632,6 ± 0,5�8[. O erro relativo percentual (equação 4.6) foi de: �% =
0,03%. Valor este próximo do fornecido pelo fabricante �? = 632,8	8[�. 
 

�% = �?̅ − ?? � . 100																						�4.6� 
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Adotamos, portanto, este valor como referência para a determinação do número de 

ranhuras por mm dos CD’s. 

 

4.2 Caracterização do CD – R (NIPPONIC)/700Mb/80min 

Com a mesma montagem da figura 22 e utilizando os Compact Disk (CD’s) 

 

Figura 24: Difração produzida pelo “Compact Disk” 

 

E de acordo com a equação (4.0), 

 

k = ?. √\! + �!� 																					�4.7�	 
 

O erro propagado foi obtido através da equação (4.2), assim: 

 

∆k = � ?√\! + �! − ?. √\! + �!�! � ∆� + � ?. \�. √\! + �!� ∆\																					�4.8� 
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O número de fendas (N) por unidade de comprimento pode ser expresso como: 

 

� = 1k																					�4.9� 
 

Assim, conforme a tabela 3, 

 

Tabela 3: Dados experimentais com respectivos (N/mm) do CD-ROM. �\ ± ∆\��[ �� ± ∆���[ �� ± ∆��¢�8+k7/[[ 

150,00 ± 0,05 69,90 ± 0,05 668 ± 89 

175,00 ± 0,05 81,50 ± 0,05 667 ± 76 

200,00 ± 0,05 93,00 ± 0,05 667 ± 67 

225,00 ± 0,05 104,00 ± 0,05 663 ± 59 

250,00 ± 0,05 116,00 ± 0,05 665 ± 53 

275,00 ± 0,05 127,80 ± 0,05 666 ± 48 

300,00 ± 0,05 139,80 ± 0,05 668 ± 45 

325,00 ± 0,05 151,80 ± 0,05 669 ± 41 

350,00 ± 0,05 163,00 ± 0,05 667 ± 38 

375,00 ± 0,05 175,60 ± 0,05 670 ± 36 

400,00 ± 0,05 188,30 ± 0,05 673 ± 34 

 

�£ = �668 ± 3�¢�8+k7/[[ 

 

Valor este dentro dos limites aceitáveis (625 à 714) fendas/mm 
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4.3 Caracterização do DVD –R (TDK)/4,7Gb/120min 

Tabela 4: Dados experimentais com respectivos (N/mm) do DVD-ROM. 
 

 

�£ = �1373 ± 5�¢�8+k7/[[ 

Valor este fora das afirmações técnicas da fabricação 1351 fendas/mm. 

 

4.4 Caracterização do Mini DVD-R/(EMTEC)/1,4Gb 

Tabela 5: Dados experimentais com respectivos (N/mm) do Mini DVD-ROM. �\ ± ∆\��[ �� ± ∆���[ �� ± ∆��¢�8+k7/[[ 

150,00 ± 0,05 238,30 ± 0,05 1338 ± 178 

175,00 ± 0,05 271,60 ± 0,05 1329 ± 152 

200,00 ± 0,05 316,70 ± 0,05 1337 ± 134 

225,00 ± 0,05 352,20 ± 0,05 1332 ± 118 

250,00 ± 0,05 409,50 ± 0,05 1349 ± 108 

275,00 ± 0,05 436,40 ± 0,05 1337 ± 97 

300,00 ± 0,05 447,10 ± 0,05 1313 ± 88 

�\ ± ∆\��[ �� ± ∆���[ �� ± ∆��¢�8+k7/[[ 

150,00 ± 0,05 254,90 ± 0,05 1362 ± 182 

175,00 ± 0,05 306,20 ± 0,05 1373 ± 157 

200,00 ± 0,05 353,80 ± 0,05 1376 ± 138 

225,00 ± 0,05 392,50 ± 0,05 1371 ± 122 

250,00 ± 0,05 441,10 ± 0,05 1375 ± 110 

275,00 ± 0,05 487,20 ± 0,05 1377 ± 100 

300,00 ± 0,05 529,20 ± 0,05 1375 ± 92 
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325,00 ± 0,05 515,40 ± 0,05 1337 ± 82 

 

�£ = �1334 ± 10�¢�8+k7/[[ 

Valor este próximo das afirmações técnicas da fabricação 1351 fendas/mm. 

 

4.5 Caracterização do DVD X-BOX 

Tabela 6: Dados experimentais com respectivos (N/mm) do DVD X-BOX. �\ ± ∆\��[ �� ± ∆���[ �� ± ∆��¢�8+k7/[[ 

150,00 ± 0,05 247,20 ± 0,05 1352 ± 180 

175,00 ± 0,05 289,30 ± 0,05 1353 ± 155 

200,00 ± 0,05 336,30 ± 0,05 1359 ± 136 

225,00 ± 0,05 379,50 ± 0,05 1360 ± 121 

250,00 ± 0,05 436,30 ± 0,05 1371 ± 110 

275,00 ± 0,05 468,10 ± 0,05 1363 ± 99 

300,00 ± 0,05 512,10 ± 0,05 1364 ± 91 

 

�£ = �1360 ± 7�¢�8+k7/[[ 

Valor não informado pelo fabricante. 

 

Com estes resultados concluímos que a produção das redes de difração 

utilizando a difração de Fraunhofer é adequada ao laboratório de ensino. Foram 

obtidas redes entre 668 a 1373 fendas por milímetros. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSÃO 

A técnica descrita permite a obtenção de redes de difração com qualidade 

razoável ao uso em laboratórios de ensino, onde se realizam experiências simples 

de difração por uma rede. Haja vista que os mesmos foram obtidos numa montagem 

didática clássica e com instrumentos de medidas extremamente simples, possível de 

ser repetida em qualquer laboratório didático. As redes são mais eficientes quando 

utilizadas com fontes de maior intensidade. A facilidade na construção do 

equipamento, no aspecto arranjo experimental (painel óptico), tem condições de 

proporcionar aos professores e estudantes uma ampla gama de resultados onde 

podemos ressaltar a possibilidade da produção de redes de difração.  

A construção e caracterização das redes de difração possibilitam a 

utilização das diferentes escalas construídas para a obtenção direta de comprimento 

de onda, como um recurso didático para explorar conceitos importantes de precisão 

de medidas físicas.  

Com o experimento conseguimos demonstrar que “Compac Disk” pode 

ser utilizado como uma rede de difração, já que apresenta uma quantidade de 

ranhuras por milímetro da ordem do comprimento de onda do laser. 

O processo descrito neste trabalho permite ao professor a produção de 

um número razoável de redes para atender a seus alunos com a aquisição de 

apenas um Compact Disk – em um período de tempo de poucas horas. A 

substituição de componentes danificados pode ser também realizada rapidamente, 

sem prejuízo para o desenvolvimento das atividades. 
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