
Exerćıcios Sugeridos do Livro Texto

Propriedade Ondulatória da Matéria

A numeração corresponde ao livro texto.

28.17 Calcule o comprimento de onda de de Broglie para um próton se deslocando com uma velocidade de
1, 00 ∗ 106m/s.

28.18 (a) Um elétron tem energia cinética de 3, 00eV . Encontre seu comprimento de onda. (b) Um fóton tem
energia cinética de 3, 00eV . Encontre seu comprimento de onda.

28.19 Na experiência de Davisson-Germer, elétrons de 54, 0eV foram difratados por uma rede de ńıquel. Se o
primeiro máximo no padrão de difração foi observado no ângulo φ = 50, 0o (Figura P28.19), qual era o
espaçamento da rede a?

Figura P28.19
Serway/Jewett c©2002 by Harcourt, Inc.

28.20 Após aprender sobre a hipótese de de Broglie de que as part́ıculas de momento p têm caracteŕısticas
ondulatórias com comprimento de onda λ = h/p, um estudante de 80, 0kg fica preocupado sobre ser
difratado ao atravessar uma entrada de porta que tem 75, 0cm de largura. Suponha que difração
significativa ocorra quando a largura da abertura de difração é menor que 10 vezes o comprimento de
onda da onda sendo difratada.

a) Determine a velocidade máxima com que o estudante pode atravessar a entrada de forma a ser
significativamente difratado.

b) Com tal velocidade, quanto tempo o estudante levará para atravessar a entrada se ela tem 15, 0cm
de espessura? Compara o resultado com a idade do universo aceita atualmente que é de 4×1017s.

c) Esse estudante deve preocupar-se quanto a ser difratado?

28.21 O núcleo atômico tem um diâmetro da ordem de 10−14m. Para um elétron ficar confinado a um núcleo,
seu comprimento de onda de de Broglie teria de ser desta ordem de grandeza ou menor.
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a) Qual seria a energia cinética de um elétron confinado a esta região?

b) Com base nesse resultado, você esperaria encontrar um elétron em um núcleo? Explique.

28.25 Nêutrons deslocando-se a 0, 400m/s são direcionados através de uma fenda dupla com uma separação
de 1, 00mm. Um conjunto de detectores está colocado a 10, 0m da fenda.

a) Qual é o comprimento de onda de de Broglie dos nêutrons?

b) A que distância do eixo está o primeiro ponto de intensidade nula sobre o conjunto de detectores?

c) Quando um nêutron alcança um detector, podemos dizer por que fenda ele passou? Explique.

28.26 O poder de resolução de um microscópio depende do comprimento de onda de luz utilizado. Se de-
sejássemos “ver” um átomo, seria necessária uma resolução de aproximadamente 10−11m.

a) Se são usados elétrons (num microscópio eletrônico), qual é a energia cinética mı́nima necessária
para os elétrons?

b) Se são usados fótons, qual é a energia mı́nima dos fótons necessária para se obter a resolução
requerida?

28.27 Um elétron (me = 9, 11×10−31kg) e um projétil (m = 0, 0200kg) têm cada um uma velocidade de
magnitude de 500m/s com incerteza de 0, 0100%. Dentro de que limites podeŕıamos determinar a
posição desses corpos ao longo da direção da velocidade?

28.31 Uma mulher sobre uma escada lança bolinhas em direção a um alvo no chão.

a) Mostre que, de acordo com o prinćıpio da incerteza, o afastamento médio em relação ao alvo tem
de ser de pelo menos

∆xf = (2h̄/m)1/2 (2H/g)1/4

onde H é a altura inicial de cada bolinha acima do solo e m a massa de cada bolinha. Suponha
que o espalhamento do ponto de impacto é dado por ∆xf = ∆xi + (∆vx)t.

b) Se H = 2, 00m e m = 0, 500g, qual é o valor mı́nimo de ∆xf?

28.32 A função de onda para uma part́ıcula é

ψ(x) =

√
a

π(x2 + a2)
,

com a > 0. Determine a probabilidade de que a part́ıcula seja localizada em algum lugar entre x = −a
e x = +a.

28.33 Um elétron livre tem uma função de onda

ψ(x) = A sin
(
5, 00×1010x

)
,

onde x está em metros. Encontre,

a) o comprimento de onda de de Broglie,

b) o momento linear, e

c) a energia cinética em elétron-volts.
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