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Recomendável o uso de computadores.

Atividade 01: Elétron em poço quadrado infinito

Suponha um elétron em uma caixa do tamanho aproximado de um átomo, ou seja, L = 0, 1
nm.

(a) Calcule a energia do estado fundamental do elétron. Expresse a resposta em eV.

(b) Calcule comprimento de onda do fóton emitido quando o elétron sofre uma transição do
estado n = 3 para o estado fundamental. Em qual região do espectro está esse fóton?

(c) Suponha que o elétron está no estado n = 3, e que x = 0 e x = L são as extremidades da
caixa. Qual é a probabilidade de, após uma medida de sua posição, encontrar o elétron
entre x = L/3 e x = 2L/3?

(d) Suponha um certo experimento onde uma quantidade muito grande dessas caixas con-
tendo um elétron são preparadas, e que esses elétrons estão exatamente no mesmo estado
quântico. As caixas não interagem entre si. Um boa quantidade dessas caixas são coleta-
das e um f́ısico experimental mede a energia de cada um dos elétrons. Ele encontrou que,
em metade das medidas, os elétrons estavam com 37,74 eV de energia, enquanto que na
outra metade, os elétrons estavam com 603,80 eV de energia. Escreva a função de onda
dos outros elétrons cujas energias ainda não foram medidas.

Atividade 02: Poço quadrado infinito

Um corpo de massa 20 ng está se movendo com uma velocidade de 5 µm/s em uma caixa de 2
mm de comprimento. Considerando a caixa como um poço unidimensional quadrado infinito,
calcule o valor aproximado do número quântico n do estado em que se encontra a part́ıcula.

Atividade 03: 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?


