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1 Filtro cromático, vermelho  

2 Diafragma  

3 Disco com grade cruzada  

4 Filtro cromático, verde  

 

 

 

 

1. Descrição 

O equivalente óptico para interferência permite 
a realização de experiências modelo para a 
visualização com luz visível do método de 
Debye-Scherrer aplicado em tubos de difração 
de elétrons.  

O conjunto experimental consiste num disco de 
alumínio com um eixo de transmissão oco, 
rodável e inserido num suporte plástico com 
rolimã.  No eixo encontra-se uma grade 
cruzada. A grade rotativa serve de modelo de 
uma grade policristalina correspondente à grade 
de grafite no tubo de difração. Além disso, o 
conjunto contém um diafragma num quadro de 
slide e filtros cromáticos, vermelho e verde, de 
matéria plástica. 

2. Dados técnicos  

Grade cruzada: 20 retícula/mm, 3 mm Ø  

Disco: 100 mm Ø  

Diafragma: 1 mm Ø  

Quadro do diafragma: 50 mm x 50 mm  

Filtro cromático: 80 mm x 100 mm  
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3. Utilização 

3.1 Montagem  

Para a execução da experiência são 
necessários os seguintes aparelhos adicionais:  

1 Luminária ótica 1003188 

1 Transformador 12 V (@230 V) 1000593 
ou 
1 Transformador 12 V (@115 V) 1006780 

1 Suporte de tubo D 1008507 

1 Lente convergente,f = 100 mm 1003023 

1 Suporte de objeto sobre haste 1000855 

1 Tela de projeção 1000608 

1 Pé de apoio 1002835 

3 Pé em barril 1001046 

 

 Montagem da experiência conforme a fig. 1.  

 Colocar o disco de alumínio por trás no pé 
de apoio do suporte para tubos.  

 Colocar o diafragma no suporte para objetos 
e posicionar próximo à luminária. 

 Ajustar a altura de cada aparelho para que o 
feixe luminoso passe pela grade cruzada. 

3.2 Execução  

 Executar a experiência com luz branca num 
local escuro.  

 Variar a distância entre o diafragma e a 
lente convergente até que a imagem de 
difração seja visível na tela de projeção. 

 Primeiro, observar a imagem de difração da 
grade imóvel.  

A imagem de difração corresponde a de um 
feixe de elétrons difratados numa grade de 
grafite policristalina na qual todos os átomos 
estão distribuídos de forma regular.  

 Logo, levar o disco a uma rotação rápida. 

O disco em rápida rotação simula a difração de 
um feixe de elétrons numa grade de grafite com 
uma distribuição mais ou menos aleatória dos 
átomos.  

A dependência da retícula de difração da 
longitude e onda pode ser demonstrada 
facilmente com a ajuda de filtros cromáticos. O 
diâmetro dos anéis de difração reduz-se ao 
diminuir o comprimento de onda do vermelho 
para o verde.  

 Segurar o filtro cromático na frente do 
diafragma. 

 

 

 

1 2 3

 
 
Fig. 1 Montagem da experiência, (1) diafragma, (2) lente, (3) grade  
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