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15  A largura total à meia altura (LTMA) de um máximo central de difração é definida como o ângulo 

entre os dois pontos nos quais a intensidade é igual a metade da intensidade máxima. (Veja a 

figura) (a) Mostre que a intensidade é metade da intensidade máxima para sen2 = 2/2. (b) 

Verifique se  = 1,39 rad (aproximadamente 80°) é uma solução para a equação transcendental 
do item (a). (c) Mostre que a LTMA é dada por Δθ = 2 sen–1(0,443λ/a), em que a é a largura da 
fenda. Calcule a LTMA do máximo central para fendas cujas larguras correspondem a (d) 1,00λ, 
(e) 5,0λ e (f) 10,0λ. 

 

 
 
 
21  Estime a distância entre dois objetos no planeta Marte que mal podem ser resolvidos em 

condições ideais por um observador na Terra (a) a olho nu e (b) usando o telescópio de 200 
polegadas (= 5,1 m) de Monte Palomar. Use os seguintes dados: distância entre Marte e a 
Terra: 8,0 × 107 km; diâmetro da pupila: 5,0 mm; comprimento de onda da luz: 550 nm. 

 
43  (a) Quantas franjas claras aparecem entre os primeiros mínimos da envoltória de difração à 

direita e à esquerda do máximo central em uma figura de difração de dupla fenda, se λ = 550 
nm, d = 0,150 mm e a = 30,0 μm? (b) Qual é a razão entre as intensidades da terceira franja 
clara e da franja central? 

 
49  Uma luz, de comprimento de onda 600 nm, incide normalmente em uma rede de difração. Dois 

máximos de difração vizinhos são observados em ângulos dados por sen θ = 0,2 e sen θ = 0,3. 
Os máximos de quarta ordem estão ausentes. (a) Qual é a distância entre fendas vizinhas? (b) 
Qual é a menor largura possível das fendas? Para essa largura, determine (c) o maior, (d) o 
segundo maior e (e) o terceiro maior valor do número de ordem m dos máximos produzidos 
pela rede. 
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