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Introdução

Nosso objetivo é medir o diâmetro do feixe de um laser após passar por lentes com
diferentes distâncias focais.

Prática 8.1: Experimento com feixes de luz e lentes

(a) Ligue o laser e mire o feixe de luz no anteparo. Coloque uma lente entre a sáıda
do feixe e o anteparo. A distância entre o anteparo e a lente, L2, deve ser bem
maior do que a distância entre a sáıda do laser e a lente, L1, de forma a ser
posśıvel observar o diâmetro do feixe maior no anteparo, quando comparado
com o diâmetro de sáıda. Meça todas essas distâncias e coloque no relatório,
fazendo também um esquema sobre o experimento que deve mostrar o laser, o
anteparo e a lente. Informe também o tipo de lente usado (distância focal e se
é uma lente divergente ou convergente).

(b) Meça os diâmetros de sáıda do feixe, d1, e o diâmetro do feixe no anteparo, d2.
Coloque no relatório.

(c) Agora compare teoria e experimento a partir do pressuposto de que a pro-
pagação do feixe do laser segue as leis da óptica geométrica. Para isso, calcule
o diâmetro do feixe no anteparo a partir de d1, L1 e L2 e informe o erro re-
lativo (em %) com base no valor medido de d2 no item (b). Coloque tudo no
relatório.

(d) Repita o experimento para outras três lentes diferentes, mantendo as mesmas
distâncias L1 e L2. Para essa etapa, basta descrever os passos e criar uma
tabela com a distância focal da lente, os diâmetros no anteparo (tanto medido
quanto calculado) e o erro relativo da medida. Coloque tudo no relatório.
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