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Recomendável o uso de computadores.

Atividade 01: Nı́veis de energia

Um átomo hipetético possui ńıveis de energia com uma separação uniforme de 1,2 eV. À tem-
peratura de 20000 K, quantas vezes a quantidade de átomos no 11o estado excitado é maior do
que a quantidade de átomos no 13o estado excitado?

Atividade 02: Molécula de O2

Determine a razão do número de moléculas entre os estados rotovibracionais abaixo. Faça
o cálculo para duas temperaturas (T = 30o C e T = −200o C) e comente os resultados. A
molécula de O2 vibra com uma frequência de 47,4 THz e possui energia rotacional caracteŕıstica
de 1, 78× 10−4 eV.

(a) ν = 0, ℓ = 0 e ν = 0, ℓ = 1

(b) ν = 0, ℓ = 0 e ν = 1, ℓ = 0

Atividade 03: Energia de um pulso de um laser

Um átomo particular tem dois ńıveis de energia com uma transição no comprimento de onda
de 420 nm. Em 297 K há 2, 5× 1021 átomos no estado de menor energia.

(a) Quantos átomos há no estado de maior energia?

(b) Suponha que 1, 8× 1021 dos átomos que estão no estado de menor energia são bombeados
para o estado de maior energia. Quanta energia esse sistema poderia liberar em um único
pulso do laser? Dê a resposta em joules.

Atividade 04: Simulação simples de um laser

Usando o simulador PhEt para lasers, na aba “Múltiplos Átomos (Laser)”, obtenha os parâmetros
necessários para uma operação do laser com uma potência de sáıda (Output Power) no verde

e estável de no mı́nimo 8± 1 barras. Observe que é posśıvel escolher a frequência e a potência
do bombeio, a energia e o tempo de vida dos ńıveis, e a refletividade de um dos espelhos. Os
parâmetros são:

(a) Refletividade do espelho de sáıda (Mirror Reflectivity).

(b) Quantidade de ńıveis de energia (Energy Levels). Especificar se usou dois ou três.

(c) Tempos de vida dos estados (Lifetime). Especificar se usou mı́nimo, intermediário ou
máximo.

(d) Potência de bombeio (Lamp Control). Especificar se usou mı́nimo, intermediário ou
máximo.
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