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5a LISTA DE EXERCíCIOS

1.- Calcule o comprimento de onda de de Broglie para: a) elétron com energia cinética de
50eV. b) elétron relativístico com energia total de 20 MeV. c) nêutron em equilíbrio térmico com
o meio a T = 500K (nêutron térmico) d) partícula alfa com energia cinética de 60 MeV e) Grão
de poeira de 1 · 10−6g em equilíbrio térmico à temperatura ambiente (300K). f) bolinha de 1g
com velocidade 1mm/s. Para cada uma dessas situações, diga com que sistemas as partículas
devem interagir para mostrar seu caráter ondulatório.
2.- Um microscópio eletrônico usa ondas de de Broglie para "ver" objetos muito pequenos

(dimensões da ordem de ângstrons). Qual a diferença de potencial acelerador que deve ser
utilizada para acelerar elétrons, à partir do repouso, de modo a obter um comprimento de onda
de 0,5A?
3.- Um próton tem seu movimento con�nado em uma caixa unidimensional de largura 0, 2 ·

10−9m (0,2 nm). a) Encontre a energia mais baixa possível para o próton. b) qual a energia mais
baixa para um elétron na mesma caixa? c) como você explica a diferença entre os resultados
encontrados em a) e b)?
4.- Calcule o comprimento de onda de um elétron com energia cinética de 13,6 eV. Qual a

razão entre este comprimento de onda e o raio da primeira órbita de Bohr para o átomo de
hidrogênio?
5.- O elétron de um átomo de hidrogênio move-se do estado fundamental (n=1) para o estado

n=2 e aí permanece por 10−8s antes de decair de volta para o estado fundamental. Calcule
a largura natural do estado n=2 (ou seja a incerteza na energia desse estado). Compare seu
resultado com o valor da energia desse estado, calculada com o modelo de Bohr (-3,39 eV).
6.-Mostre que o comprimento de onda de de Broglie de uma partícula de carga e, massa de

repouso mo, acelerada a partir do repouso e adquirindo velocidades relativísiticas é dada como
uma função do potencial acelerador V como:
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7.- A distância entre planos no cristal de cloreto de potássio é de 3,1 A. Compare o ângulo
de re�exão de Bragg de primeira ordem, por esses planos, de elétrons com energia cinética de
40 keV com o de fótons com energia 40 keV.
8.- A vida média de um estado excitado em um núcleo é normalmente de cerca de 10−12s.

Qual a incerteza na energia do fóton emitido na de-excitação desse estado?
9.- Um garoto, do alto de uma escada de altura H está jogando bolas de gude de massa m

em uma fenda existente no solo. Para atingi-la ele utiliza um equipamento que tem a maior
precisão possível. a) Mostre que todas as bolas de gude vão deixar de atingir a fenda por uma
distância em média da ordem de (2~/m)1/2(2H/g)1/4 onde g é a aceleração da gravidade. b)
Usando valores rezoáveis para H e m, calcule esta distância.
10.- Determine o comprimento de onda de de Broglie para uma partícula de massa m e energia

cinética T. Faça o calculo para a) uma partícula não relativística e b) para uma partícula
relativística.
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11.- O Acelerador Linear de Stanford pode acelerar elétrons até uma energia de 50 GeV. Qual
o comprimento de onda de de Broglie para esses elétrons? A que fração do diâmetro do próton
(d ∼ 2 · 10−15m) isso corresponde?
12.- Em um experimento de espalhamento de elétrons, um máximo de re�exão é encontrado

para φ=32◦ para um cristal com distância interatômica de 0.23 nm. Qual o espaçamento entre
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os planos cristalinos responsável pelo espalhamento? Supondo que essa seja a difração em
primeira ordem, qual o comprimento de onda, momentum, energia cinética e energia total dos
elétrons incidentes?
d = 0,063 nm; λ = 0, 122 nm; p = 10,2 keV/c; E = 511 keV; Ec = 102eV
13.- Um feixe de nêutrons térmicos (EC = 0.025 eV) é espalhado por um cristal com espa-

çamento entre planos atômicos de 0.45 nm. Qual o ângulo para o pico de Bragg de primeira
ordem?
14.- Qual a razão ∆v/v, onde ∆v é a incerteza na velocidade a) de um elétron e b) um próton

con�nado em uma caixa unidimensional de largura 2 nm?
15.- Mostre que o princípio de incerteza pode ser expresso na forma ∆L∆θ ≥ ~

2
onde θ é a

posição angular e L o momento angular da partícula. Para que incerteza no momento angular
a posição da partícula será totalmente indeterminada?

~/4π
16.- Qual a largura de banda ∆ω de um ampli�cador para radar, que ampli�ca um pulso de

largura 2 µs?
2, 5x105rd/s
17.- Encontre a incerteza mínima na velocidade de uma bactéria de massa 3 × 10−15 kg,

supondo que conhecemos sua posição com incerteza de 1 µm, ou seja, seu próprio tamanho.
18.- Um átomo em um estado excitado de 4,7 eV emite um fóton e termina no estado funda-

mental. A vida média do estado excitado é de 10−13s. a) Qual é a largura espectral da linha
correspondente (em unidades do comprimento de onda)?
a) 3, 3x10−3eV b) 0,18 nm
19.- Calcule o comprimento de onda de de Broglie de uma partícula α emitida por um

núcleo de 241Am. Poderia essa partícula existir dentro do núcleo de amerício (diâmetro ≈
1, 6× 10−14m)?


