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F́ısica Atômica e Molecular - Equação de Schroedinger
F́ısica Contemporânea - Teste 1.3

Prof. Marco Polo

13 de setembro de 2014

Recomendável o uso de computadores.

Atividade 01: Equação de Schroedinger em uma dimensão

Em uma região do espaço, uma part́ıcula possui uma função de onda dada por ψ(x) = Ae−x2/2L2

e uma energia dada por ℏ2/2mL2, onde L é um comprimento.

(a) Determine a energia potencial em função de x e faça um gráfico de V em função de x.

(b) Que tipo de potencial clássico tem essa forma?

Atividade 02: Mecânica Quântica e Termodinâmica

Em geral, a mecânica quântica é relevante quando o comprimento de onda de de Broglie da
part́ıcula em questão (h/p) é maior do que o tamanho caracteŕıstico do sistema (d). Em
equiĺıbrio térmico à temperatura T (Kelvin), a energia cinética média de uma part́ıcula é

p2

2m
=

3

2
kBT, (1)

onde kB é a constante de Boltzmann, e portanto, o comprimento de onda t́ıpico de de Broglie é

λ =
h√

3mkBT
. (2)

(a) Para quais temperaturas os átomos em um gás ideal em pressão P são quânticos? Dica:
Use a lei do gás ideal (PV = NkBT ) para deduzir o espaçamento interatômico. Resposta:

T < p2/5 1

kB

(

h2

3m

)3/5

.

(b) O hidrogênio no espaço sideral (onde o espaçamento intermolecular é de cerca 1 cm, e a
temperatura é de 3 K) é quântico?

Atividade 03: Superposição quântica de estados

Suponha que a função de onda de uma part́ıcula se inicie (t = 0) em uma combinação linear
de apenas dois estados estacionários:

Ψ(x, 0) = c1ψ1(x) + c2ψ2(x), (3)

onde c1 e c2 são números reais. As energias associadas aos estados ψ1 e ψ2 são dadas por E1 e
E2.

(a) Mostre que a função de onda Ψ(x, t) para um tempo t > 0 é dada por

Ψ(x, t) = c1ψ1(x)e
−iE1t/ℏ + c2ψ2(x)e

−iE2t/ℏ. (4)

(b) Mostre que a densidade de probabilidade da part́ıcula é dada por

|Ψ(x, t)|2 = c2
1
ψ2

1
+ c2

2
ψ2

2
+ 2c1c2ψ1ψ2 cos [(E2 − E1) t/ℏ]. (5)

Dica: Use a relação de Euler: eix = cos(x) + i sin(x).
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