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27 de novembro de 2015

Ińıcio: 19:00 - duração: 3:00 horas

Só serão consideradas as respostas que forem devidamente justificadas.
µ0 = 4π × 10−7 H/m (permeabilidade magnética do vácuo)

Questão 01: (3,0) Interferência

No interferômetro de Michelson, um padrão de franjas de interferência é obtido com o uso de
um laser de diodo emitindo luz no comprimento de onda de 780 nm. Suponha que é observada
uma franja clara no anteparo. Qual deve ser o deslocamento do espelho móvel para que a
próxima franja clara seja observada?

Questão 02: (3,0) Difração

A luz de um laser azul de comprimento de onda desconhecido incide em uma fenda com es-
pessura de 1,0 mm. Em um anteparo, separado da fenda por 150 cm, é posśıvel ver o padrão
de difração. A distância medida entre o máximo central e o mı́nimo mais próximo do máximo
central é de 620 µm. Calcule o comprimento de onda do laser.

Questão 03: Campo magnético de uma bobina

Uma bobina circular de cobre de raio 12 cm, contendo um número de espiras desconhecido,
está ligada a uma fonte de tensão cont́ınua de 6 V, como mostra a figura (a). Um ampeŕımetro
informa que a corrente medida na bobina é de 2,50 A. Um medidor é usado para medir campo
magnético B no eixo da bobina, com a distância z ao centro dela sendo variada. Essa medida
deu origem ao gráfico da figura (b).
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(a) (2,0) Com base na equação para o campo magnético no eixo da bobina, determine o
número de espiras da bobina.

(b) (0,5) Calcule a resistência R da bobina.

(c) (1,5) Agora a ponta de prova do medidor de campo magnético é colocada no centro da
bobina, e a corrente alterada para 1,5 A. Calcule o campo magnético com base na mesma
equação do item (a).
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