ESCOLA SECUNDÁRIA DE LOUSADA
Ciências Físico-Químicas – 11º Ano
Ficha de trabalho
Assunto: Propriedades da radiação electromagnética. Ondas sonoras
Nome: __________________________________________________________________________Nº ______ Turma: ____

1. Considere uma lâmina transparente de faces paralelas de espessura 1,0 cm.
Um feixe de luz LASER incide sobre uma das faces da lâmina. O trajecto do raio
luminoso e o traço da lâmina estão representados na figura. Mediu-se α= 30° e
AB = 0,70 cm.
a) Qual o ângulo de incidência da luz?
b) Calcule o ângulo de refracção quando o feixe passa do ar para o interior da
lâmina.
c) Calcule o índice de refracção do material de que é feita a lâmina.
d) Qual o ângulo que o feixe refractado faz com a normal à superfície da lâmina,
à saída desta?
2. Na figura estão representadas 3 direcções e sentidos de propagação de uma onda
sinusoidal de frequência 50 Hz (onda incidente, reflectida e transmitida).
As linhas perpendiculares a essa direcção representam, num dado instante, as posições dos
máximos de amplitude da onda sinusoidal (cristas da onda). A distância entre dois máximos
consecutivos da onda reflectida é de 80 mm e na onda transmitida é de 60 mm .
a) Explique por que razão na onda transmitida as cristas da onda estão mais perto umas das
outras.
b) Qual o espaçamento de dois máximos consecutivos na onda incidente?
c) Calcule a velocidade de propagação das ondas incidente, reflectida e transmitida.
d) Calcule o índice de refracção do meio 2 em relação ao meio 1.
Problemas de exame:
3. Nas comunicações a longas distâncias, a informação é transmitida através de radiações
electromagnéticas que se propagam, no vazio, à velocidade da luz.
3.1. Um dos suportes mais eficientes na transmissão de informação a longas distâncias é constituído pelas fibras
ópticas.
3.1.1.. Seleccione a alternativa que completa correctamente a frase seguinte:
O princípio de funcionamento das fibras ópticas baseia-se no fenómeno da...
(A) ... difracção da luz.
(B) ... reflexão total da luz.
(C) ... refracção da luz. (D) ... reflexão parcial da luz.
3.1.2. Num determinado tipo de fibra óptica, o núcleo tem um índice de refracção de 1,53, e o revestimento possui um
índice de refracção de 1,48.
Seleccione a alternativa que permite calcular o ângulo crítico, B c, para este tipo de fibra óptica.

4. A transmissão a longas distâncias de um sinal eléctrico resultante da conversão de um sinal sonoro é quase
impossível, uma vez que a onda electromagnética que corresponde à propagação daquele sinal apresenta frequências
baixas.
Seleccione a alternativa que indica correctamente o processo que permite, na prática, ultrapassar aquele problema.
(A) Digitalização.
(B) Distorção.
(C) Modulação.
(D) Amplificação.
5. O sonar utiliza o eco dos ultrasons para localizar objectos. Num navio verificou-se que o feixe enviado pelo sonar
numa determinada direcção, demorava ∆t = 1,2 s até ser novamente recebido (velocidade dos US na água
v = 1500 m/s). A que distância se situava o obstáculo reflector?
6. Escolha o diagrama que mostra o trajecto de um raio luminoso que se propaga no ar e atravessa uma lâmina de
vidro.
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7. Um feixe de ultra-sons com a frequência de 150 kHz propaga-se na água ( v = 1500 ms ) e atinge uma abertura
com a largura de 1,2 cm. Depois da fenda a propagação será rectilínea? Justifique.

