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1a Questão
Mostre que a equação,
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pode ser reescrita como
(n2 − 1)−1 = −Cλ−2 + Cλ−2

0
,

onde C = 4π2c2ε0me/Nq
2
e .

2a Questão
Augustin Luis Cauchy (1789 - 1857) determinou empiricamente uma equação para n(λ) para

substâncias que são transparentes no espectro viśıvel. Essa expressão corresponde a realação
em séries de potência

n = C1 + C2/λ
2 + C3/λ

4 + ...

onde os Cs são constantes. Na luz representada na figura 3.38, qual é o significado f́ısico de C1?
3a Questão
Em relação ao problema anterior, perceba que há uma região entre cada par de bandas de

absorção para qual a equação de Cauchy (com novas constantes) funciona bem. Examine a
figura; o que você pode dizer a respeito dos vários valores de C1 enquanto ω diminui ao longo
de todo o espectro? Considerando apenas os dois primeiros termos, use a figura 3.38 para
deterinar valores aproximados de C1 e C2 para o vidro crow de borosilicato na região do viśıvel.

4a Questão
Um cristal de quartzo possui ı́ndices de refração de 1,557 e 1,547 para os comprimentos de

onda de 410,0 nm e 550,0 nm, respectivamente. Usando apenas os dois primeiros termos da
Equação de Cauchy, calcule C1 e C2 e determine o ı́ndice de refração do quartzo para 610,0 nm.

5a Questão
Em 1871 Sellmeier deduziu a seguinte equação

n2 = 1 +
∑

j

Ajλ
2

λ2 − λ2
0j

onde os termos Aj são constantes e cada λ0j é comprimento de onda no vácuo associado a
frequência natural ν0j , tal que λ0jν0j = c. Esta formulação é consideravelmente prática em
comparação com a Equação de Cauchy. Mostre que quando λ >> λ0j , a equação de Cauchy
é uma aproximação da equação de Sellmeier. (Sujestão: Escreva o primeiro termo da soma da
expressão acima e expanda pelo teorema binomial, faça a raiz quadrada de n2 e expanda de
novo).
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