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1 Analisador de placa superior 

2 Dispositivo de encaixe 

3 Placa base com polarizador 

4 Presilhas para carga de 
tração 

5 Modelo 

 

 

1. Descrição 

O Polariscópio de demonstração serve para 
representar a tensão ótica da tensão de 
distribuição em modelos sob pressão e tensão 
que se encontra em conexão com 
retroprojetores. 

O polarizador encontra-se na placa base e o 
analisador na placa móvel superior. Através do 
parafuso pode ser exercida uma carga de 
tensão ou pressão sobre o modelo. As tensões 
mecânicas incidentes podem ser visíveis 
através de linhas coloridas polarizadas pela luz 
incidente. 

Através da pressão mecânica os modelos irão 
ter uma quebra dupla e distribuir a luz 
polarizada incidente em dois componentes 
oscilantes verticais, cuja velocidade de fases 
será maior quanto maior for a tensão nos 
modelos. A luz que sai é polarizada 
elipticamente e pode ser mais apagada em toda 
sua extensão pelo analisador. A quebra dupla é 
muito dependente do comprimento de onda. Por 
isso o sistema de faixas é modificado com cores 
ao se usar a luz branca, onde as cores são 
misturas das partes do respectivo espectro de 

luz não apagada. Faixas de cores iguais 
indicam pontos de igual tensão. 

 

 

2. Acessórios 

1 Unidade básica 

2 Presilhas metálicas para carga de tração 

1 Anel, 60 mm Ø x 10 mm 

1 Viga, 60 x 10 x 10 mm3 

2 Vigas, 20 x 10 x 10 mm3 

3 Triângulos iguais 17 x 10 mm2 

 

 

3. Dados técnicos 

Modelos: de resina epóxi 

Dimensões: aprox. 150x15x45 mm³ 

Massa total: aprox. 820 gr 
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4. Operação 

Aparelhos adicionais necessários: 

1 Retroprojetor  

 
 Posicionar o Polariscopio em um 

retroprojetor. 

 Fixar os modelos no dispositivo de encaixe. 

 Pressionar o modelo através do parafuso e 
observar as linhas coloridas na figura 
projetada. 

 Para os experimentos com os anéis de 
tensão colocar os mesmos no dispositivo de 
encaixe e girar o parafuso. 

 
Observações: 

 Proteger os modelos do calor. Não expor a 
luz solar. 

 Não sobrecarregar os modelos. 

 Para a limpeza não devem ser utilizados 
detergentes muito agressivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwedidactic.com/
http://www.3bscientific.com/

