
FNC375N: Lista 6

3 de novembro de 2004

Propriedades ondulatórias das part́ıculas

A hipótese de de Broglie

1. Qual é o comprimento de onda de um corpo de 1 g que se move com uma velocidade
de 1 mm/ano? Qual deveria ser sua velocidade para que o comprimento de onda fosse
1 cm?

2. Se a energia cinética de uma part́ıcula é muito maior que a energia de repouso, podemos
usar a aproximação relativ́ıstica E ≈ pc. Use esta aproximação para computar o
comprimento de onda de um elétron com uma energia de 100 MeV.

3. Os elétrons de um microscópio eletrônico são acelerados por uma diferença de potencial
V0 que faz com que seu comprimento de onda seja 0,04 nm. Qual é o valor de V0?

4. Calcule o comprimento de onda de uma part́ıcula com energia de 4,5 keV supondo que
se trata (a) de um elétron; (b) de um próton; (c) de uma part́ıcula alfa.

5. De acordo com a mecânica estat́ıstica, a energia cinética média de uma part́ıcula a
uma temperatura T é 3kBT/2 (kB é a constante de Boltzmann). Qual o comprimento
de onda médio das moléculas de nitrogênio à temperatura ambiente?

6. Determine o comprimento de onda de um nêutron com uma energia cinética de 0,02 eV
(o valor aproximado de kBT à temperatura ambiente).

7. Um próton se move livremente entre duas paredes ŕıgidas separadas por uma distância
L = 0,01 nm.

(a) Se o próton é representado por uma onda estacionária unidimensional com um nó
em cada parede, mostre que os valores permitidos do comprimento de onda são
dados por λ = 2L/n, onde n é um inteiro positivo.

(b) Encontre uma expressão geral para a energia cinética do próton e determine os
seus valores para n = 1 e n = 2.

8. Qual deve ser a energia cinética de um elétron para que a razão entre o seu comprimento
de onda de de Broglie e seu comprimento de onda Compton seja (a) 102, (b) 0,2, (c)
10−3?
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9. Calcule o comprimento de onda de um próton proveniente do espaço sideral cuja energia
é (a) 2 GeV, (b) 200 GeV.

Medida do comprimento de onda da matéria

1. Qual é o ângulo de Bragg φ para elétrons difratados por um cristal de ńıquel se a
energia dos elétrons é (a) 75 eV, (b) 100 eV? (suponha d = 0,91 Å.)

2. Qual é o ângulo de Bragg φ para nêutrons térmicos com uma energia cinética de 0,02 eV
difratados por um cristal de ńıquel?

3. O ângulo de difração de elétrons de 50 eV por um cristal de MgO é 55,6o. Qual é a
distância interplanar d? Qual o ângulo de difração para elétrons de 100 eV?

4. Um certo cristal tem um conjunto de planos atômicos cujo espaçamento é 0,30ñm. Um
feixe de nêutrons incide sobre o cristal e o primeiro máximo de difração é observado
em φ = 42o. Determine o comprimento de onda e a energia cinética dos nêutrons.

5. Mostre que no experimento de Davisson e Germer com elétrons de 54 eV, usando os
planos com d = 0,91 Å, não é posśıvel observar os picos de difração para n ≥ 2.

6. Um feixe de elétrons de 350 eV incide normalmente sobre a superf́ıcie de um cristal
de KCl que foi cortado de forma que o espaçamento D entre átomos adjacentes nos
planos paralelos e perpendiculares à superf́ıcie é 0,315 nm. Calcule os ângulos φ para
os quais são observados picos de difração para todas as ordens posśıveis.

Pacotes de onda

1. Informações são transmitidas através de um cabo, na forma de pulsos elétricos, a uma
taxa de 100.000 pulsos/s. (a) Qual a maior duração que os pulsos podem ter sem que
haja superposição entre eles? (b) Para esta duração, qual deve ser a banda passante
mı́nima do receptor?

2. Duas ondas harmônicas viajam simultaneamente ao longo de um fio comprido. As
ondas podem ser descritas pelas funções y1(x,t) = y0 cos(k1x − ω1t) e y2(x,t) =
y0 cos(k2x − ω2t), com y0 = 2,00 mm, k1 = 8,0 m−1 ω1 = 400 s−1, k2 = 7,6 m−1 e
ω1 = 380 s−1.

(a) Mostre que a função soma tem a forma

y(x,t) = y1(x,t) + y2(x,t) = 2y0 cos

(
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2
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2
t

)
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2
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2
t

)
,

onde ∆u = u2 − u1 e ū = (u1 + u2)/2.

(b) Qual é a velocidade de fase da onda resultante?

(c) Qual é a velocidade de grupo da onda resultante?

(d) Calcule a distância ∆x entre dois zeros sucessivos do envelope.
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3. Um aparelho de radar utilizado para medir a velocidade de bolas de tênis emite pulsos
com um comprimento de onda de 2,0 cm e duração de 0,25 µs.

(a) Qual é a extensão espacial do pacote de ondas produzido?

(b) Para que freqüência o detector deve ser sintonizado?

(c) Qual deve ser a banda passante mı́nima do detector?

4. Se uma linha telefônica pode transmitir uma faixa de freqüência ∆f = 5,0 kHz, qual
é a duração aproximada do pulso mais curto que a linha é capaz de transmitir?

5. Você é encarregado de montar um experimento de duas fendas usando elétrons de 5 eV.

(a) Para que o primeiro mı́nimo da figura de difração seja observado a um ângulo de
5o, qual deve ser a distância entre as fendas?

(b) A que distância das fendas deve estar o plano do detector para que a distância
entre os primeiros mı́nimos dos dois lados do máximo central seja de 1 cm?

6. Considere a expressão relativ́ıstica para a energia de uma part́ıcula, E =
√

(mc2)2 + (pc)2.
Compute as velocidades de fase, vf , e de grupo, vg da onda de de Broglie associada.
Mostre que vf > c e que vg é igual à velocidade da part́ıcula. (Lembre-se também das

relações E = γmc2 e p = γmv, onde γ = 1/
√

1− (v/c)2.)

7. Compute as velocidades de fase e de grupo para uma part́ıcula relativ́ıstica utilizando
a sua energia cinética: K = E −mc2. Compare a velocidade de fase com a velocidade
da part́ıcula e com a velocidade da luz. Mostre que a velocidade de grupo é igual à
velocidade da part́ıcula.

O Prinćıpio de Indeterminação

1. Se um estado excitado de um átomo tem um tempo de vida de 10−7 s, qual é a inde-
terminação na energia dos fótons emitidos por tal átomo numa transição para o estado
fundamental?

2. Um corpo de 1 µg está se movendo com uma velocidade de 1 cm/s. Se a velocidade do
corpo é conhecida com uma incerteza de 1%, qual é a ordem de grandeza da mı́nima
indeterminação de sua posição?

3. O 222Rn (radônio) decai por emissão de uma part́ıcula α com um tempo de vida de
3,823 dias. A energia cinética da part́ıcula α é 5,490 MeV. Qual é a indeterminação
desta energia?

4. Se a incerteza na posição de uma part́ıcula é igual ao seu comprimento de onda (de de
Broglie), qual é a razão entre a indeterminação do momento e seu valor?

5. O decaimento de átomos ou núcleos a partir de estados excitados, muitas vezes, deixa
o sistema em outro estado excitado, de menor energia.
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(a) Um exemplo é o 48Ti (titânio). O estado excitado superior tem um tempo de
vida de 1,4 ps, e o estado excitado inferior tem um tempo de vida de 3,0 ps. (O
prefixo p, pico significa um fator 10−12.) Qual é a indeterminação relativa ∆E/E
da energia dos raios gama de 1,3117 MeV que são emitidos na transição do estado
superior para o inferior?

(b) Outro exemplo é a linha Hα da série de Balmer do hidrogênio. Neste caso o
tempo de vida dos dois estados excitados é praticamente o mesmo, 10−8 s. Qual
é a indeterminação relativa da energia dos fótons da linha Hα?

Quantização da Energia

1. Um elétron (massa m) se move no interior de uma caixa unidimensional de largura L.
Tomando como nula a energia potencial da part́ıcula dentro da caixa, sua energia é
igual à energia cinética, K = p2/2m. A energia da part́ıcula é quantizada neste caso
pela condição de onda estacionária, nλ/2 = L, onde λ é o comprimento de onda de de
Broglie e n > 0 um número inteiro.

(a) Mostre que as energias permitidas são dadas por En = n2E1 com E1 = h2/8mL2.
Faça um diagrama de ńıveis para os estados com n = 1,2,3,4,5.

(b) Utilize o segundo postulado de Bohr, hν = ∆E, para determinar o comprimento
de onda dos fótons emitidos quando o elétron sofre uma transição de um estado
ni para nf < ni.

(c) Tomando L = 0,1 nm, compute os valores da energia En para 1 ≤ n ≤ 5, e os
comprimentos de onda correspondentes a todas as emissões posśıveis deste sistema
com ni ≤ 5.
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