Comprimento

grandeza de base do SI cuja unidade é o metro

Evolução da Definição do metro
1780
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1789-1799: “Revolução francesa” 1875 : “Convention du Mètre”
Sistema métrico decimal

1960: primeiro
LASER

“Mètre des Archives”

Rotura cientifica e tecnológica

Rotura cientifica

1887: A. Michelson e o interferómetro

1791: metro é “igual à décima
milionésima parte de um arco
dum meridiano terrestre”

1980

1960

1900

1889: A unidade de comprimento é
o metro, definido pela “distância,
a 0º, dos eixos de dois traços
médios marcados na barra de
platina iridiada depositada no
BIPM, e declarada Protótipo do
metro”

1975: a velocidade da luz no vazio
c0 = 299 792 458 m/s constante
fundamental e exacta da física.
BIPM; 15ª CGPM, Resolução nº 2

1960: O metro “é o
comprimento igual a
1 650 763,73
comprimentos de onda no
vácuo da radiação
correspondente à
transição entre os níveis
2p10 e 5d5, do átomo de
crípton 86.”
BIPM,11ª Conferencia Geral de
Pesos e Medidas (CGPM)
Resolução nº 6

Protótipos internacional “M”

Realização prática do metro através de artefactos ou medidas materializadas.

2000

1983: O metro é o
comprimento do trajecto
percorrido pela luz, no
vazio, durante um intervalo
de tempo de 1/299 792 458
do segundo.
BIPM; 17ª CGPM, Resolução nº1

Realização prática do metro através de um comprimento de onda
ou frequência de uma radiação eletromagnética.

20 de maio de 2019 BIPM, 26ª CGPM de 2018, Resolução n.º 1, anexo 3
O metro, símbolo m, é a unidade de comprimento do SI. Define-se tomando o valor
numérico fixado da velocidade da luz no vazio, c, igual a 299 792 458, quando expresso
em m/s, sendo o segundo definido em função de ∆Cs.

Interferometria e medição de distâncias
O metro pode ser realizado: 1) medindo-se o tempo de voo de um impulso de luz; 2) através de técnicas interferométricas; (nas quais a
utilização de uma fonte de luz conhecida, com um comprimento de onda estável permite a medição de comprimentos com grande exatidão).
Ondas e Interferência

Interferómetro de Michelson

Raios gama
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Se duas ondas em fase interferem
produzem uma interferência
construtiva

Divisor de
feixe

Feixe
transmitido

Espelho
móvel

Padrão de franjas.

Diferença de fase

Espectro
eletromagnético:
é toda a radiação
eletromagnética, e o
que distingue cada
uma das radiações é
o seu comprimento
de onda e a sua
frequência.
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=
f

Se duas ondas com diferença de
fase interferem produzem uma
interferência com intensidade
reduzida e função dessa diferença.

Se duas ondas em oposição de fase
interferem produzem uma
interferência destrutiva
Interferência: fenómeno que representa a
sobreposição de uma ou mais ondas num
ponto ou posição de referência.

É um interferómetro de espelhos. O
feixe de luz (laser) emitido ao
atravessar o divisor de feixe é
separado em dois e enviado por
trajetos diferentes. Após a reflexão em
espelhos colocados nos trajetos os
feixes são recombinados no divisor,
gerando-se um padrão de
interferências composto por franjas.
Se a distância de um dos trajetos for
mantida fixa, quando o outro espelho se
afasta de (/2), cada franja desloca-se
de uma inter-franja e ocupa o lugar da
franja adjacente. Contando o número de
franjas, numa dada posição de
referência determina-se a distância
percorrida pelo espelho móvel.
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