
 
 

3B SCIENTIFIC® PHYSICS  

 
 
 

1 

Pacote SW ultra-som (230 V, 50/60 Hz)   1012845 
Pacote SW ultra-som (115 V, 50/60 Hz)   1012846 

 
 

Instruções de operação 
08/12 TL 

 

 
 

1. Descrição 

O pacote SW ultra-som é concebido para a 
representação das propriedades fundamentais 
de ondas em experiência de mesa com 
economia de espaço no exemplo de ondas de 
ultra-som de 40-kHz. 
A propagação do som acontece numa boa 
aproximação no plano da mesa. Objetos de 
difração, espelhos, espelho côncavo, placa de zona 
de Fresnel, etc. por isto são colocados para o semi 
espaço sobre o plano da mesa. Isto facilita uma 
montagem experimental clara com a utilização de 
modelos de trabalho e máscaras de sobreposição. 
Sondas adequadas possibilitam o registro de 
oscilações em quaisquer pontos da onda, assim 
como a medição dos campos de som após da 
reflexão, difração de ondas e interferência. Uma 
destas sondas, a caneta de ultra-som, contêm 
adicionalmente um indicador de fases em forma 

de LED, cuja luminosidade é reduzida para um 
mínimo, quando a diferencia de fases por entre 
os pontos de medição e de um ponto de 
referência escolhido seja um múltiplo de 360°. 
Com o caneta de ultra-sompor tanto podem-se 
registrar, por exemplo, frentes de ondas como 
linhas de igual posição de fase (isofases). 
Para algumas outras experiências recomenda-se 
o emprego adicional de um aparelho multímetro 
com uma passagem de frequência suficiente 
para a medição das amplitudes de ultra-som. Na 
conexão de um osciloscópio de dois canais 
podem ser representadas as oscilações de ultra-
som na posição da sonda. 
O pacote de equipamento com o número de 
articulo de 1012845 é concebida para uma 
tensão da fonte de alimentação de rede de 230 V 
(±10 %), 1012846 para 115 V (±10 %). 
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2. Fornecimento 

 
 
 
1 Suporte para a caneta de ultra-som 
2 Caneta de ultra-som 
3 Cabos BNC, 1 m (2x) 
4 Sondas de microfone (2x) 
5 Cabo BNC/ 4 mm 
6 Conjunto para fenda dupla incluído dois 

espelhos / refletores  
7 Eletrônica para a operação  
8 Placa de zonas de Fresnel  
9 Espelho semi traspassável 50% 
10 Espelho semi traspassável 25% 
11 Absorvedor de ultra-som 
12 Espelho côncavo  
13 Emissor de ultra-som 40 kHz (2x) 
14 Fonte de alimentação (230 V, 50/60 Hz), 
respectivamente, 
1 Fonte de alimentação (115 V, 50/60 Hz)  
  não ilustrada 
 Conjunto de máscaras de sobreposição  
  não ilustrado 

3. Segurança elétrica 

O pacote SW de ultra-som corresponde às 
regulações de segurança para aparelhos 
elétricos para medição, de comando, de 
regulação e de laboratório segundo DIN EN 
61010 parte 1. Ele está previsto para ser 
utilizado em ambientes secos, que são 
apropriados para equipamentos elétricos de 
operação. 
No caso da utilização segundo foi determinado à 
operação segura do equipamento está assegurada. 
Não entanto a segurança não estará garantida, 
quando os aparelhos são operados de maneira 
imprópria ou descuidadamente. 
 
 

4. Conformidade de CE 

O pacote SW de ultra-som(a eletrônica para a 
operação, o caneta de ultra-som e a sonda de 
microfone) corresponde à norma europeia para 
EMV (EG 108/2004) e sendo assim, estão 
conformes com a CE. 
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5. Componentes 

5.1 Eletrônica para a operação 

12V AC
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1 3 5 86 72 4  
Fig. 1 Eletrônica para a operação 

1 Comutador S1 
2 Entrada canal B 
3 Comutador S2 
4 Saída canal B 
5 Ajuste de frequência do gerador G2 
6 Ajuste de amplitudes do gerador G2 
7 Comutador S3 
8 Saídas do gerador G2 
9 Saídas do gerador G1 
10 Ajuste de amplitudes do gerador G1 
11 Tomada oca para a fonte de alimentação  
12 Saída canal A 
13 Entrada canal A 

A eletrônica para a operação serve para a 
alimentação dos emissores de ultra som, para a 
amplificação dos sinais proveniente das sondas 
de microfone ou da caneta de ultra-som assim 
como o controle do indicador de fases na 
caneta de ultra som. 
A eletrônica para a operação consiste de um 
bloco gerador de duas partes e de um bloco de 
amplificação de dois canais, que contem uma 
unidade de função para a comparação de fases 
entre os dois canais. 
No bloco gerador são produzidas as tensões 
alternadas para o emissor de ultra som. O 
gerador G1 é estabilizado em 40,000 kHz por 
um oscilador de quartzo, enquanto tem a 
disposição no G2 uma frequência comutável 
entre 25 e 40 kHz e adicionalmente variável por 
aprox. ± 0,5 %. Ambos os geradores dispõem 
cada um de um ajuste de amplitudes e duas 
tomadas de saída conectadas.  
No bloco amplificador as tensões elétricas das 
sondas de ultra-som são amplificadas e 
conectadas às tomadas BNC. Para ambos os 
canais podem ser conectados em adição um 
passa-altos, para filtrar partes do som de 
frequência baixa.  
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Aos amplificadores de entrada segue um grupo 
de funções, que compara os sinais dos canais A 
e B e os converte em corrente contínua 
proporcional a diferencia de fases. Esta corrente 
é conduzida por sobre a tomada de entrada do 
canal A para a caneta de ultra som. Se a 
diferencia de fases tem um múltiplo de 360° 
ilumina só minimamente o LED da caneta de 
ultra som. 
 
Gerador G1: 
Frequência: 40,000 kHz,  

estabilizado por quartzo  
Amplitude: ajustável 
Saída:  2 tomadas BNC,  

conectadas em paralelo  
 
Gerador G2: 
Faixa de frequência 1: aprox. 38 … 42 kHz 
Faixa de frequência 2: aprox. 24 … 26 kHz 
Faixas de frequências: comutável 
Amplitude: ajustável 
Saída: 2 tomadas BNC,  

conectadas em paralelo 
 
Amplificador (canal A e B):  
Resistência de entrada: 10 kΩ 
Pré-tensão:  8 V 
Amplificação:  aprox. 100 
Resistência de saída: 1 kΩ 
Faixa de frequência: 2 kHz … 43 kHz  

(± 3dB) com passa-
altos 
2 Hz … 43 kHz  
(± 3dB) sem passa-
altos 

Entradas: Conector TRS 
Saídas: Tomada BNC 
 
Comparação de fases entre A e B: 
Corrente de ativação para 
a caneta de ultra som: 0 …15 mA (DC) 
Acoplamento em B: Sinal de gerador G1, 

Sinal de gerador G2 
ou desligado  

 
Dados gerais: 
Alimentação de corrente: 12 V AC, 500 mA  

da fonte de alimentação  
Dimensões: aprox.100x140x45 mm³ 
Massa: aprox. 530 g incl. a 

fonte de alimentação 
 
Fonte de alimentação para 1012845: 
Lado primário: 230 V, 50/60 Hz 
Lado secundário: 12 V AC; 750 mA 

Fonte de alimentação para 1012846: 
Lado primário: 115 V, 50/60 Hz 
Lado secundário: 12 V AC; 500 mA 
 
 
5.2 Emissor de ultra-som de 40 kHz 
Para a colocação sobre a mesa de trabalho o 
emissor de ultra-som com o transdutor de ultra-
som preparado de forma concisa, arranjado 
para a abertura de saída num tubo quadrado de 
alumínio. Uma curva característica de 
resonância debilmente marcada para a 
operação na faixa de frequência 1 de gerador 
G2 ou na frequência fixa de 40,000 kHz. 
 
Indicação: a faixa de frequência 2 da 
eletrônica para a operação US só pode ser 
refletida com um transdutor separado, que não 
pertence ao fornecimento do pacote SW. 
 
Tensão de entrada: 20 V AC RMS/  

70 Vpp máx. 
Impedância: > 500 Ω 
Pressão do som: 110 dB em 10 V 
Largura da banda: > 7 kHz / -90 dB 
Frequência: 40 kHz (±1 kHz) 
Conexão: conector BNC 
Dimensões: aprox. 20x20x60 mm³ 
Comprimento do cabo: aprox. 1 m 
 
 
5.3 Sonda de microfone  
Indicação de advertência: O transdutor na 
sonda de microfone é sensível contra umidade 
e ações mecânicas. 
• Não expor o transdutor a cargas mecânicas 

e não permitir entrar em contato com 
líquidos. 

 
Para a colocação da sonda de microfone 
arranjada sobre a mesa de trabalho com o 
transdutor arranjado imediatamente na abertura 
de entrada em tubo de metal fino. 
 
Faixa de frequência: 1 Hz até 43 kHz 
Saída: Sinal para os canais  

A ou B 
Conexão: Conector TRS de 3,5 mm 

(Ponta) 
Comprimento de cabo: aprox. 1 m 
Dimensões: aprox. 6 mm Ø x 150 mm 
Massa: aprox. 25 g 
 



5 

5.4 Caneta de ultra-som(incl. suporte) 
Indicação de alerta: O transdutor na caneta de 
ultra-som é sensível contra umidade e ações 
mecânicas.  
• Não expor o transdutor a cargas mecânicas 

e não permitir entrar em contato com 
líquidos. 

 
A sonda de ultra-som com transdutor 
incorporado e indicador de fases adicional em 
forma de LED, cuja condução de corrente é 
gerada dos sinais de tensão A e B dentro da 
eletrônica para a operação. A luminosidade do 
LED é reduzida a um mínimo, quando a 
diferença de fases entre o ponto de medição e 
de um ponto de referência escolhido seja de um 
múltiplo de 360°. 
Suporte e condução na mão ou para a ampla 
evitação de reflexões de interferência são 
possíveis com o suporte fornecido. 
 
Entrada do indicador de fases  
(somente do canal A): 0 … 15 mA (DC) 
Faixa de frequência: 1 Hz até 43 kHz 
Saída: Sinal para os 

canais A ou B 
Conexão:  Conector TRS de 3,5 

mm  
Entrada: anel 
Saída: ponta 

Comprimento de cabo: aprox. 1 m 
Dimensões: aprox. 10 mm Ø x 150 mm 
Massa: aprox. 32 g sem suporte 
 
 
5.5 Espelho côncavo 
Para o semi espaço sobre a superfície da mesa 
do arranjo do espelho côncavo de material 
plástico claro. 
 
Largura focal: 100 mm 
Raio da curvatura: 200 mm 
Dimensões: aprox. 140x20x70 mm³ 
 
 
5.6 Placa de zonas de Fresnel 
Para o semi espaço sobre o plano da mesa 
para o arranjo da placa de zonas de Fresnel de 
material plástico. 
 
Largura focal: 35 mm 
Dimensões: aprox. 140x20x50 mm³ 
 

5.7 Amortecedor de ultra-som 
Componente para a demonstração da 
amortização de som ou para a supressão do 
som direto entre o emissor e a sonda de 
microfone em algumas experiências. 
 
Superfície: Pano peloso 
Dimensões: aprox. 80x15x50 mm³ 
 
 
5.8 Conjunto para a fenda dupla  
Conjunto de dispositivos para a montagem de 
uma fenda dupla, respectivamente fenda única 
ou para a utilização com refletores individuais, 
respectivamente, espelhos.  
 
Superfície:  laminado com material 

plástico  
Dimensões: aprox. 100x20x50 mm³, 

respectivamente,  
aprox. 20x20x50 mm³ 

 
 
5.9 Espelho semi traspassável (50%) e 

Espelho semi traspassável (25%) 
Semi traspassável e semi refletivo de material 
plástico perfurado (50%), respectivamente, de 
metal de alumínio expandido (25%). 
 
Dimensões: aprox. 100x20x60 mm³ 
 
 
5.10 Cabo BNC 
Para a conexão das saídas de amplificação 
num osciloscópio. 
 
Comprimento de cabo: aprox. 1 m 
 
 
5.11 Cabo BNC/ 4 mm 
Para a conexão das saídas de amplificação 
num voltímetro analógico. 
 
Comprimento de cabo: aprox. 1 m 
 
 
5.12 Conjunto de modelos de trabalho  
Modelos de trabalho para as experiências: 
• Difração num canto de corpo  
• Expansão de ondas detrás de uma fenda  
• Difração na fenda dupla  
• Interferência construtiva e destrutiva na 

difração na fenda dupla  
• Espelho de Lloyd 
• Montagem de um interferômetro  
• Montagem de um interferômetro de Michelson 
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6. Operação 

6.1 Experiências de ultra-som em 40,000 kHz 

 
Fig. 2 Medição das amplitudes de ultra-som com o 

aparelho multímetro  

 
Necessário: 
1 Eletrônica para a operação, incl. fonte de 
alimentação 
1 Emissor de ultra-som de 40 kHz 
1 Sonda de microfone  
ou 
1 Caneta de ultra som 
1 Cabo BNC  
respectivamente, 
1 Cabo BNC/4 mm 
 
Adicionalmente necessário: 
1 Osciloscópio USB 2x40 MHz 1012845 
ou 
1 Osciloscópio analógico 2x20 MHz 1008695 
ou 
1 Aparelho multímetro ESCOLA 10 1006810 
 
• Para a alimentação de corrente do aparelho 

de operação conectar a fonte de 
alimentação fornecida. 

• Com o comutador S1 conectar o filtro passa-
altos em ( ) e o comutador S2 em . 

• Conectar o emissor de ultra-som de 40 kHz 
na saída do gerador G1. 

• Colocar a sonda de microfone em frente do 
emissor e conectá-lo na entrada do canal A 
ou B da eletrônica para a operação.  
Indicação: No lugar da sonda de microfone 
também pode ser utilizado à caneta de ultra-
som e ser conectada ao canal A ou B. A sua 
ponta é orientada para a fonte de som. 

• Conectar a saída do canal no osciloscópio 
(Faixa de medição de 1 V/DIV, 2 µs/DIV) ou 
no aparelho multímetro (faixa de medição: 
AC, 10 V). 

• Observar as amplitudes de oscilação com o 
osciloscópio e ou a oscilação do multímetro 
e variar as amplitudes de ultra-som do 
emissor com o comutador de amplitudes.  
 
Indicação: A oscilação do indicador do 
multímetro reage em primeiro lugar 
proporcional à amplitude ajustada. No caso 
de amplitudes mais elevadas o amplificador 
é sobrepassado e a tensão de saída em 
forma retangular, porque o nível de tensão 
na saída A agora somente muda entre a 
tensão de operação negativa e positiva. O 
osciloscópio indica então um percorrido de 
curva em forma de trapézio ou retangular. 

 
 
6.2 Experiências de ultra-som em 

frequência variável  
Necessário: 
1 Eletrônica para a operação, incl. fonte de 
alimentação 
1 Emissor de ultra-som de 40 kHz 
1 Sonda de microfone  
ou 
1 Caneta de ultra som 
1 Cabo BNC  
 
Adicionalmente necessário: 
1 Osciloscópio USB 2x40 MHz 1012845 
ou 
1 Osciloscópio analógico 2x20 MHz 1008695 
 
• Para a alimentação de corrente do aparelho 

de operação conectar a fonte de 
alimentação fornecida. 

• Com o comutador S1 conectar o filtro passa-
altos em ( ) e o comutador S2 em . 

• Conectar o emissor de ultra-som de 40 kHz 
na saída do gerador G 2. 

• Colocar a sonda de microfone em frente do 
emissor e conectá-la na entrada do canal A 
ou B da eletrônica para a operação.  
Indicação: No lugar da sonda de microfone 
também pode ser utilizada a caneta de ultra-
som e ser conectada ao canal A ou B. A sua 
ponta é orientada para a fonte de som. 

• Conectar a saída do canal ao osciloscópio 
(Faixa de medição 1 V/DIV, 2 µs/DIV). 

• Observar as amplitudes de oscilação com o 
osciloscópio e variar as amplitudes de ultra-
som do emissor com o comutador de 
amplitudes. 

• Observar o intervalo das oscilações com o 
osciloscópio e variar a frequência do 
emissor com o comutador de frequência. 
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6.3 Análise de diferenças de fases com o 
indicador de fases da caneta de ultra 
som 

Necessário: 
1 Eletrônica para a operação, incl. Fonte de 
alimentação 
1 Emissor de ultra-som de 40 kHz 
1 Caneta de ultra som 
1 Cabo BNC 
 
Adicionalmente necessário: 
1 Osciloscópio USB 2x40 MHz 1012845 
ou 
1 Osciloscópio analógico 2x20 MHz 1008695 
 
• Para a alimentação de corrente do aparelho 

de operação conectar a fonte de 
alimentação fornecida. 

• Conectar o emissor de ultra-som no gerador 
G1 ou alternativamente no gerador G2. 

• Conectar a caneta de ultra-som no canal A. 
• Com o comutador S1 conectar o filtro 

passa-altos ( ) e ajustar o comutador S2 
para o acoplamento do gerador G1 em  
respectivamente, para o acoplamento do 
gerador G2 em . 

• Conectar as saídas dos canais no 
osciloscópio. 

• Deslocar a caneta de ultra-som, de maneira 
que o LED ilumina no mínimo como 
indicador de fases e comparar a relação de 
fases entre os dois sinais. 

• Deslocar a caneta de ultra-som, de maneira 
que o LED ilumina no máximo como 
indicador de fases e comparar a relação de 
fases entre os dois sinais. 
Indicação: O indicador de fases mostra a 
diferença de fases entre o sinal do gerador 
e do sinal de recepção da caneta de ultra 
som.  
A relação de fases entre dois pontos 
quaisquer da onda de ultra-som é analisada, 
quando uma sonda de microfone é 
conectada ao canal A e o comutador S2 é 
ajustado para . 

 

6.4 Registro de isofases ou determinação 
do comprimento de onda com a caneta 
de ultra som 

 
Fig. 3 Arranjo da caneta de ultra-som sobre a placa 

de trabalho e arranjo para a fonte de som  

 
Necessário: 
1 Eletrônica para a operação, incl. Fonte de 
alimentação 
1 Emissor de ultra-som de 40 kHz 
1 Caneta de ultra som 
 
• Utilizar uma folha de papel como base. 
• Para a alimentação de corrente do aparelho 

para a operação conectar a fonte de 
alimentação fornecida. 

• Conectar o emissor de ultra som, por 
exemplo, ao gerador G1. 

• Conectar a caneta de ultra-som no canal A 
e montá-la no suporte de tal maneira, que a 
ponta tenha somente uma distancia de 
aprox. 1 mm para a base e apontá-la com o 
suporte para o emissor. 

• Com o comutador S1 conectar o filtro 
passa-altos ( ) e ajustar o comutador S2 
para o acoplamento do gerador G1 em . 

• Deslocar a caneta de ultra som, de maneira 
que o indicador de fases ilumina no mínimo. 

• Com um marcador fino marcar a posição da 
ponta da caneta de ultra-som sobre o papel. 

 
Para o registro de isofases: 
• Deslocar a caneta de ultra-som atravessada 

para a direção da reflexão de tal maneira, 
para que o indicador de fases continua 
iluminando no mínimo. Nisto prestar 
atenção no arranjo para o emissor. 

• Com um marcador fino marcar a nova posição 
da ponta da caneta de ultra-som sobre o papel. 

 
Para a determinação do comprimento de onda: 
• Deslocar a caneta de ultra-som na direção 

da reflexão, até que o indicador de fases 
volte a iluminar no mínimo. 

• Com um marcador fino marcar a nova posição 
da ponta da caneta de ultra-som sobre o papel. 
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7. Experiências 

7.1 Espelho de Lloyd  

 
Fig. 4 Reflexão no espelho de Lloyd 

 
Necessário: 
1 Eletrônica para a operação, incl. fonte de 
alimentação 
1 Emissor de ultra-som de 40 kHz 
1 Sonda de microfone 
1 Refletor 
1 Cabo BNC/4 mm 
 
Adicionalmente necessário: 
1 Aparelho multímetro ESCOLA 10      1006810  
 
• Para a alimentação de corrente do aparelho 

de operação conectar a fonte de 
alimentação fornecida. 

• Conectar o emissor de ultra-som no gerador 
G1. 

• Conectar a sonda de microfone no canal A e 
arranjá-la em alguma distância na frente do 
emissor. 

• Conectar a saída do canal no multímetro 
(Faixa de medição: AC, 10 V). 

• Com o comutador S1 conectar o filtro 
passa-altos ( ) e ajustar o comutador S2 
em . 

• Arranjar o refletor paralelamente para o 
feixe direto. 

• Variar a distancia do refletor para o feixe 
direto e nisso prestar atenção à máxima e à 
mínima das amplitudes de som medidas. 

 
Indicação: se a distancia entre o plano 
estendido e as superfícies de reflexão pelo 
emissor e receptor diminui, como por exemplo 
os valores da placa base determinados, assim 
podem sobrepor-se em forma destrutiva o feixe 
direto e o feixe refletido na superfície. Com o 
espelho de Lloyd a distancia mínima para este 
efeito pode ser determinada. O efeito não se 
apresentará mais, quando esta distancia não é 
mais alcançada por causa do arranjo imediato 
do emissor e receptor sobre a placa de trabalho. 

7.2 Reflexão num espelho côncavo  

 
Fig. 5 Reflexão de um feixe de som divergente no 

espelho côncavo  

Necessário: 
1 Eletrônica para a operação, incl. fonte de 
alimentação 
1 Emissor de ultra-som de 40 kHz 
1 Caneta de ultra som, incl. suporte  
ou 
1 Sonda de microfone  
1 Espelho côncavo 
1 Absorvedor 
1 Cabo BNC/4 mm 
 
Adicionalmente necessário: 
1 Aparelho multímetro ESCOLA 10      1006810  
 
• Para a alimentação de corrente do aparelho 

de operação conectar a fonte de 
alimentação fornecida. 

• Conectar o emissor de ultra-som no gerador G1. 
• Conectar a caneta de ultra-som ou 

alternativamente a sonda de microfone no 
canal A e arranjá-la em alguma distância na 
frente do emissor. 

• Conectar a saída do canal no multímetro 
(Faixa de medição: AC, 10 V). 

• Com o comutador S1 conectar o filtro passa-
altos ( ) e ajustar o comutador S2 em . 

• Colocar o espelho côncavo e arranjar o 
emissor para a direção dele. 

• Arranjar o refletor paralelamente para o 
feixe direto. 

• Determinar a posição ótima do receptor 
através de construção geométrica e colocar 
a caneta de ultra-som ali. 

• Deslocar a caneta de ultra-som de tal 
maneira, que o sinal do receptor se converta 
em máximo. 

 
Indicação: o arranjo de emissor e receptor para 
o espelho côncavo é comparável com uma 
instalação de recepção caseira por satélite. 
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7.3 Difração num canto 

 
Fig. 6 Registro das isofases na difração de uma 

onda plana num canto  

Necessário: 
1 Eletrônica para a operação, incl. fonte de 
alimentação 
1 Emissor de ultra-som de 40 kHz 
1 Caneta de ultra som, incl. suporte 
1 Espelho côncavo 
1 Refletor  
 
• Para a alimentação de corrente do aparelho 

de operação conectar a fonte de 
alimentação fornecida. 

• Montar o espelho côncavo e marcar o ponto 
focal (largura de foco 100 mm). 

• Conectar o emissor de ultra-som no gerador 
G1 e arranjá-lo sobre o ponto focal do espelho 
côncavo em direção para o espelho côncavo. 

• Com o comutador S1 ligar o filtro de passa-
altos ( ) e ajustar o comutador S2 para o 
acoplamento do gerador G1 em . 

• Conectar a caneta de ultra-som no canal A 
e montá-lo no suporte de tal maneira que a 
ponta tenha apenas aprox. 1 mm de 
distancia para o modelo de trabalho. 

• Colocar a caneta de ultra-som com suporte 
atrás do emissor e arranjá-la em direção do 
espelho côncavo. 

• Deslocar a caneta de ultra-som de tal 
maneira, que se apague o indicador de 
fases e marcar a posição da caneta de ultra-
som sobre o modelo de trabalho. 

• Para o registro das frentes de ondas após 
da reflexão no espelho côncavo deslocar a 
caneta de ultra-som transversalmente para 
o eixo do feixe e marcar os pontos de 
luminosidade mínima do indicador de fases. 

• Deslocar a caneta de ultra-som para a 
direção do feixe e registrar a próxima isofase. 

• Montar o refletor como canto de difração e 
determinar através da difração as isofases 
modificadas. 

Indicação: as isofases (os pontos de 
luminosidade mínima) correspondem a uma 
“fotografia instantânea” das frentes de onda. A 
distancia de duas isofases corresponde a um 
comprimento de onda. 
 
7.4 Difração na fenda dupla  

 
Fig. 7 Difração na fenda dupla 

Indicação: Nas duas fendas produzem-se em 
cada uma novas frentes de onda circulares, que 
foram pré-desenhadas na distancia de meio 
comprimento de onda no modelo. Seus pontos 
de interseção formam linhas (hipérboles) de 
interferência destrutiva e construtiva.  
 
Necessário: 
1 Eletrônica para a operação, incl. fonte de 
alimentação 
1 Emissor de ultra-som de 40 kHz 
1 Caneta de ultra som, com suporte 
1 Conjunto para fenda dupla  
1 Absorvedor 
1 Cabo BNC/4 mm 
 
Adicionalmente necessário: 
1 Aparelho multímetro ESCOLA 10 1006810 
 
• Para a alimentação de corrente do aparelho 

de operação conectar a fonte de 
alimentação fornecida. 

• Utilizar o modelo de trabalho. 
• Montar a fenda dupla e cuidar da largura 

igual para as duas fendas (aprox. 5 mm).  
• Conectar o emissor de ultra-som de 40 KHz 

no gerador G1 e arranjá-lo para o centro da 
fenda dupla. 

• Com o comutador S1 ligar o filtro de passa-
altos ( ) e ajustar o comutador S2 para o 
acoplamento do gerador G1 em . 
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• Conectar a caneta de ultra-som no canal A 
e montá-lo no suporte de tal maneira que a 
ponta tenha apenas aprox. 1 mm de 
distancia para o modelo de trabalho. 

• Colocar a caneta de ultra-som com suporte 
atrás da fenda dupla sobre uma frente de 
onda pré-desenhada. 

• Deslocar o emissor de ultra-som em direção 
do feixe, até que se apague o indicador de 
fases. 

• Através do deslocamento da caneta de 
ultra-som e fazer o delineado das frentes de 
onda desenhadas no modelo de trabalho. 

• Colocar a caneta de ultra-som sobre um 
ponto de uma hipérbole azul, arranjá-la com 
o devido cuidado para o centro da fenda 
dupla e identificar uma oscilação mínima do 
ponteiro no multímetro como sendo o 
mínimo de difração. 

• Deslocar a caneta de ultra-som 
paralelamente para a fenda dupla e buscar 
a difração máxima e difração mínima. 

• Colocar a caneta de ultra-som sobre um 
ponto de uma hipérbole azul, arranjá-la com 
o devido cuidado para o centro da fenda 
dupla e identificar uma oscilação mínima do 
ponteiro no multímetro como sendo o 
mínimo de difração. 

Indicação: se a caneta de ultra-som encontra-se 
na posição de um primeiro mínimo de difração, 
então se pode aumentar claramente a 
intensidade no lugar de medição através da 
cobertura da primeira ou da segunda fenda. 
Com a ajuda de um osciloscópio pode ser 
demonstrado adicionalmente, que as curvas de 
medição correspondentes da primeira e da 
segunda fenda estão deslocadas em igual 
amplitude por 180°.  
 
 
 

8. Eliminação de resíduos 

 
No caso eventual de 
sucateamento o aparelho 
não pertence no lixo caseiro 
normal! 
• Eliminar a embalagem e 

os componentes num 
posto de reciclagem 
local. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


