ESCOLA SECUNDÁRIA DE LOUSADA
Ciências Físico-Químicas – 11º Ano
Ficha de trabalho
Assunto: Leis da reflexão e da refracção. Ângulo crítico. Fibras ópticas. Banda de frequência. Transmissão de informação.

Nome: ______________________________________________________________ Nº ______ Turma: ____
Consulta o site: http://paulacasaca.googlepages.com/home

1.Quando uma onda luminosa incide numa superfície de separação de dois meios transparentes, pode
ser, ao mesmo tempo, reflectida e refractada, como se mostra na figura.
1.1. Das seguintes afirmações indique quais as verdadeiras e quais as falsas.
A- O comprimento de onda da onda reflectida é igual ao comprimento de onda
da incidente.
B - Devido à refracção não há conservação de energia.
C- O meio (2) é mais refringente do que o meio (1).
D - A frequência da onda retractada é inferior à da onda reflectida.
E - A velocidade de propagação no meio (2) é inferior à do meio (1).
1.2. Escolha a alternativa correcta que completa a frase.
O comprimento de onda da onda refractada é...
A - maior do que o comprimento de onda da onda incidente.
B - igual ao comprimento de onda da onda incidente.
C - menor do que o comprimento de onda da onda incidente.

2. A tecnologia de um dos suportes mais eficientes na
transmissão de informação a longas distâncias, as fibras
ópticas, fundamenta-se na reflexão total da luz.
Uma fibra óptica é um filamento muito estreito, comprido e
flexível que, para além de uma protecção exterior, é constituída
por:
- Uma parte central, o núcleo, em vidro enriquecido em fósforo ou
em germânio, de índice de refracção muito elevado;
- Uma parte externa, o revestimento, em vidro muito puro e de
índice de refracção inferior ao do material do núcleo.
A luz entra no núcleo por uma das extremidades da fibra,
propagando-se até à outra extremidade devido a sucessivas
reflexões totais nas superfícies de separação entre o núcleo e o
revestimento, porque os ângulos de incidência são superiores aos
ângulos críticos.
Na figura está representado um raio luminoso que incide numa das extremidades de uma fibra óptica.
2.1. Considerando o índice de refracção do ar igual a 1,00 determine o índice de refracção do material
que constitui o núcleo da fibra óptica.
2.2. Calcule o valor do ângulo crítico (ou ângulo limite) de refracção entre os dois meios ópticos que
constituem o núcleo e o revestimento da fibra óptica.
2.3. O raio incidente representado na figura propagar-se-á através da fibra? Justifique.
2.4. Refira as vantagens na utilização de fibras ópticas para transmitir informação comparativamente
com os cabos eléctricos.
3. Na figura está representado o comportamento de um feixe
luminoso ao incidir sobre três superfícies distintas, A, B e C.
3.1. Identifique os fenómenos representados em A, B e C.
3.2. Das seguintes afirmações indique as verdadeiras e as falsas.
A - Nos fenómenos A e B há conservação de energia, mas não no
C, pois a velocidade de propagação da luz diminui.
B - Os fenómenos A e B regem-se pelas mesmas leis.
C - Nos fenómenos A e B o comprimento de onda da radiação não se altera, mas no C diminui.
D - Os fenómenos A, B e C nunca podem ocorrer em simultâneo.
E - No fenómeno A a frequência da radiação não se altera, mas no C diminui.
4. Um feixe luminoso ao incidir numa superfície polida sofre reflexão. Na figura apresentam-se quatro
esquemas que pretendem descrever este fenómeno.

Seleccione a alternativa correcta que completa a frase.
Da análise das hipóteses apresentadas para descrever a reflexão pode concluir-se que...
A - todos os esquemas estão correctos.
B - apenas os esquemas A e C estão correctos.
C - apenas está correcto o esquema C.
D - apenas está correcto o esquema A.
5. Um feixe luminoso passa de um meio opticamente mais denso (mais refringente) para outro menos
denso. Na figura apresentam-se quatro esquemas que pretendem descrever a refracção do feixe.

Seleccione a alternativa correcta que completa a frase.
Da análise das hipóteses apresentadas para descrever a refracção do feixe pode concluir-se que...
A - todos os esquemas estão correctos.
B - apenas os esquemas A e C estão correctos.
C - apenas está correcto o esquema B.
D - apenas está correcto o esquema D.
6. O índice de refracção do vidro é 1,50.
6.1 Calcule a velocidade de propagação da luz ao propagar-se no vidro.
6.2 Estabeleça a relação entre os comprimentos de onda de uma radiação monocromática ao
propagar-se no ar e no vidro.
7. O ângulo crítico para uma radiação monocromática que se propaga de um líquido para o ar é de
45°.
7.1 Determine o índice de refracção do líquido.
7.2 Calcule a frequência da radiação no ar, sabendo que o seu
comprimento de onda ao propagar-se no líquido é de 580 nm.
8. Uma onda, de frequência 2,0 x 104 Hz, propaga-se no meio 1 com uma
velocidade de 1,0 x 103 m s-1, quando passa para o meio 2, como se
mostra na figura.
8.1. Qual é a relação entre os índices de refracção dos dois meios?
8.2. Determine o comprimento de onda quando a onda se propaga no
meio 2.
8.3. Calcule o ângulo crítico para esta onda.
9. Qual é o ângulo crítico de uma fibra de vidro, na superfície de separação entre o material do núcleo,
de índice de refracção 1,48, e o material do revestimento, de índice de refracção 1,40?
10. Na figura está representado um raio LASER que incide
numa das extremidades de uma fibra óptica.
10.1. Verifique se há reflexão total do raio LASER ao
incidir na superfície de separação entre o núcleo e o
revestimento.
10.2. Determine o valor do ângulo α.
11.A difracção é um fenómeno que permite às ondas contornar obstáculos com dimensões da ordem
de grandeza do seu comprimento de onda.
Também se observa a difracção de ondas quando estas incidem num pequeno orifício ou fenda de
tamanho da ordem do comprimento de onda.
Na difracção o comprimento de onda não se altera, visto que o meio de propagação é o mesmo.

A difracção das ondas depende do respectivo comprimento de onda. Por exemplo: - O som e as
ondas electromagnéticas de grande comprimento de onda, como as ondas de rádio, contornam
facilmente obstáculos de grandes dimensões, propagando-se em todas as direcções.
- As ondas electromagnéticas de pequeno comprimento de onda, como as microondas,
praticamente não se difractam.
Seleccione a alternativa correcta que completa a frase.
A mudança de direcção de uma onda ao contornar um obstáculo designa-se por...
A - reflexão.
B - difusão.
C - refracção.
D - difracção.
12. Na comunicação por ondas electromagnéticas usam-se bandas de frequência distintas, em função
das suas características de propagação e do fim a que se destinam.
Na tabela apresentam-se as bandas de frequência e principais utilizações.

As diferentes bandas de frequência de ondas ao
atravessarem as diferentes camadas da atmosfera
podem ser reflectidas, refractadas, difractadas ou
absorvidas.
- As ondas rádio de baixas frequências (ondas longas
e médias) são as que melhor se difractam na atmosfera,
contornam facilmente os obstáculos e acompanham a
curvatura da Terra.
Como são pouco absorvidas na troposfera, podem ser
reflectidas na estratosfera e reenviadas para a Terra.
- As ondas com frequências altas (ondas curtas)
sofrem múltiplas reflexões na ionosfera e na superfície
terrestre.
- As ondas com frequências extra-altas (microondas)
são pouco absorvidas ou reflectidas na atmosfera,
praticamente não se difractam, propagam-se em linha
recta, atravessam a ionosfera e são utilizadas nas
comunicações via satélite.
12.1. Das seguintes afirmações indique as verdadeiras (V) e as falsas (F).
A - Todas as radiações electromagnéticas têm a mesma velocidade no vazio.
B - As ondas curtas têm menor frequência que as ondas longas.
C - As microondas praticamente não se difractam, pois têm baixos comprimentos de onda.
D - As comunicações a longas distâncias fazem-se essencialmente nas bandas de ondas rádio e de
microondas.
E - As microondas de frequência extra-alta são pouco absorvidas ou reflectidas na atmosfera.
12.2. Na comunicação a longas distâncias, usam-se diversas bandas de frequências.

A selecção da banda a utilizar é determinada quer pelas propriedades da portadora quer pelo fim a
que se destina.
12.2.1 Seleccione a opção que contém os termos que devem substituir as letras (a) e (b),
respectivamente. Na comunicação com submarinos utilizam-se ondas de frequência,
____(a)_________pois propagam-se facilmente em todas as direcções, uma vez que _(b)______
facilmente.
A - extra-alta ... não se difractam...
B - extra-alta ... se difractam...
C - extrabaixa ... não se difractam...
D - extrabaixa ... se difractam. . .
12.2.2 Seleccione a alternativa correcta que completa a frase.
Na comunicação via satélite, as antenas transmissora e receptora têm de estar em linha com o
satélite, visto que...
A - as microondas quase não se difractam, propagando-se em linha recta.
B - as microondas são reflectidas na ionosfera e quase não se difractam.
C - os infravermelhos quase não se difractam, propagando-se em linha recta.
B - os infravermelhos são reflectidos na ionosfera e quase não se difractam.
13. Antes da existência de satélites geostacionários, a
observação da Terra era efectuada muitas vezes através da
utilização da fotografia e outros meios, a partir de balões,
dirigíveis ou aviões a altitudes muito inferiores às dos
actuais satélites artificiais. Em alguns casos, as fotografias
obtidas eram simplesmente lançadas em sacos para a
Terra, onde eram recuperadas.
13.1. Um balão de observação, B, encontra-se sobre o mar.
Um feixe luminoso que, com origem no objecto submerso S,
é detectado pelo observador, no balão, faz um ângulo α=
20,0º com a normal quando atinge a superfície de
separação da água com o ar. O índice de refracção do ar é
nar = 1,0, e o índice de refracção da água é nágua = 1,3.
Seleccione o valor CORRECTO do ângulo β da figura.
(A) 30,5º

(B) 26,4º

(C) 22,1º

(D) 20,0º

14. Em qualquer estação de rádio ou televisão, tanto o som como as imagens para serem transmitidas
são submetidos a processos de modulação.
14.1. Seleccione a opção que contém os termos que devem substituir as letras (a) e (b),
respectivamente A modulação envolve a onda portadora,____(a)________, e a informação a
transmitir, convertida em sinal eléctrico e à qual está associada uma onda_______(b)__________.
A - sinusoidal, de alta frequência ... de baixa frequência
B - sinusoidal, de elevada amplitude ... de alta frequência
C - de alta frequência ... sinusoidal de baixa frequência
D - de elevada amplitude ... sinusoidal de alta frequência.
14.2. Escolha a alternativa correcta que completa a frase.
Na modulação em amplitude a informação está contida nas variações da…
A - amplitude e da frequência da onda modulada.
B - amplitude da onda modulada, sendo a frequência desta constante.
C - frequência da onda modulada, sendo a amplitude desta constante.
14.3. Na figura estão representadas quatro ondas, A, B, C e D.

14.3.1. Identifique qual delas representa a informação a transmitir: a onda portadora, a onda modulada
em frequência e a onda modulada em amplitude.
14.3.2. Se a amplitude da onda que contém a informação aumentar, mantendo-se a sua frequência,
quais as alterações que se observam na onda modulada em amplitude?

