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Laboratório de F́ısica Moderna
Experimento I: Interferômetro de Michelson

Prof. Marco Polo

Introdução e objetivos

O interferômetro de Michelson é um dispositivo que pode ser usado para medir
comprimentos de onda com grande precisão, através das franjas de interferência. O
primeiro modelo desse interferômetro foi projetado por A. A. Michelson em 1881.

O interferômetro é composto por dois braços ortogonais, como mostra a Fig. 1.
O espelho M divide a luz proviniente do laser em dois raios, que são refletidos pelos
espelhos M1 e M2 de volta para M e dáı para o anteparo A, no qual o observador
vê uma figura de interferência. A posição do espelho M2 é variável, de forma que
o caminho percorrido por um dos feixes é variável. A relação entre os caminhos dá
origem às franjas de interferência, que podem ser claras (interferência construtiva)
ou escuras (interferência destrutiva).
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Figura 1: Experimento de Michelson.

Nesse experimento, estamos interessados em

(a) Medir o comprimento de onda do laser de He-Ne e

(b) Medir o ı́ndice de refração do ar.
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Laboratório de F́ısica Moderna - 2013.1 - Roteiro de experimento 2

Materiais e Montagem

Uma foto do experimento montado está mostrada na Fig. 2. Ele consiste de

(a) Interferômetro de Michelson.

(b) Laser de Hélio-Neônio (He-Ne).

(c) Lente convergente.

(d) Anteparo.

(e) Cubeta de vidro (espessura 10 mm).

(f) Bomba de vácuo manual com manômetro.

 

Figura 2: Foto do experimento.

A visão das franjas como na parte esquerda da Fig. 3 indica mal alinhamento
dos feixes. Nesse caso, mude a direção do feixe incidente, corrigindo a posição
dos feixes com os espelhos M1 e M2, de forma que os feixes no anteparo fiquem
próximo do mostrado na parte direita da Fig. 3.
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Figura 3: Foto dos feixes no anteparo.
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Medida do comprimento de onda do laser de He-Ne

Execute os procedimentos a seguir:

1 - Comece de um ponto onde a franja está escura e anote a posição inicial do
micrômetro.

2 - Gire o parafuso micrométrico. Vai haver uma alternância entre franjas claras
e escuras. Conte 100 ou 200 franjas claras. Quanto mais franjas, mais preciso
será o seu resultado.

3 - Anote a posição final do parafuso micrométrico.

Observação: o deslocamento real do espelho móvel é dado pelo deslocamento me-
dido no parafuso micrométrico divido por 10, devido à transmissão da alavanca que
conecta o espelho e o parafuso, que possui um fator 1:10.

Com o deslocamento do espelho medido, calcule o comprimento de onda do laser
de He-Ne. Compare com o comprimento de onda informado no laser.

Medida do ı́ndice de refração do ar

É conhecido que o ı́ndice de refração n do ar depende linearmente da pressão p, de
modo que

n = 1 + αp, (1)

onde α é uma constante de proporcionalidade.
Para as medidas, execute os procedimentos a seguir:

1 - Com muito cuidado, conecte a bomba de vácuo na cubeta e fixe-a no inter-
ferômetro. Inicie com a pressão ambiente (1004 mbar).

2 - Usando a bomba, diminua a pressão na cubeta. Vai haver uma alternância
entre franjas claras e escuras.

3 - Anote, para cada franja clara, a pressão lida no manômetro. Vá até a sexta ou
a sétima franja.

Com esses dados, faça um gráfico e obtenha a constante de proporcionalidade
α. Com ela, calcule o ı́ndice de refração do ar na pressão ambiente e compare
com o valor conhecido nas Condições Normais de Temperatura e Pressão (CNTP,
n = 1, 00029).
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