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1. A ideia de incerteza é usada em muitos contextos: social, econômico e cient́ıfico. As pessoas

costumam falar sobre tempos incertos e quando você realiza uma medida você deve sempre

estimar a incerteza (às vezes chamado de erro). Na f́ısica, a relação Incerteza de Heisenberg

tem um significado muito espećıfico.

(a) Escreva a relação de incerteza de Heisenberg para posição e momento.

(b) Explique seu significado f́ısico.

(c) O prinćıpio da incerteza de Heisenberg precisa ser considerado ao calcular as incertezas

em um experimento t́ıpico de f́ısica do primeiro ano? Explique sua resposta.

(d) Discuta a seguinte declaração: o prinćıpio da incerteza coloca um limite na precisão

com a qual uma medição pode ser realizada. Você concorda ou discorda e por quê?

2. Brent e Rebecca estão discutindo a mecânica quântica durante o jantar. Rebecca diz que

o que ela realmente gosta sobre a mecânica quântica é que ela traz o romance e a paixão

de volta à f́ısica. Afinal de contas, um universo determinista, no qual tudo é previśıvel,

não é tão excitante quanto aquele em que se aplica o prinćıpio da incerteza. Brent discorda

fortemente dela e explica que “o prinćıpio da incerteza é meramente um resultado do fato de

que quando você faz uma medição de uma part́ıcula de posição ou momento, você interage

com ele, mudando assim seu estado”. “ Ah ”, diz Rebecca, “mas a declaração original de

Heisenberg sobre o prinćıpio da incerteza se traduz com mais precisão como o prinćıpio

da indeterminação. Você deveria ler o trabalho dele no alemão original. Não importa

o quão pouco a medição afeta a part́ıcula, o mundo quântico ainda é fundamentalmente

impreviśıvel”. Com quem você concorda? Discuta sua resposta.

3. Pense:

(a) (Medindo momento e posição I) Quando o mármore é liberado da parte superior

de um plano inclinado, ele desce, ganhando força enquanto cai. Quando deixa o final

do plano inclinado tem velocidade horizontal v. Ele é acelerado verticalmente devido

à gravidade e atinge o chão em um momento t =
(

2h
g

)1/2
depois que ele sai do final do

plano inclinado, onde h é a altura em relação ao ponto mais alto do plano inclinado. Use

seus conhecimentos de f́ısica básica para encontrar o momento horizontal do mármore

durante a descida. Como sua medida afetou a posição e o momento do mármore?
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Você conhece a posição e o momento simultaneamente? Se assim for, isso contradiz o

prinćıpio da Incerteza de Heisenberg? Justifique todas suas respostas.

(b) Use seus conhecimentos de f́ısica básica para medir o tempo em que o mármore passa

por um determinado ponto. Qual o efeito da sua medida na posição e no momento

do mármore? Você precisa levar em conta o prinćıpio da incerteza neste experimento?

Como seria diferente se você estivesse medindo o momento de um elétron usando esse

tipo de aparelho?

4. Brent mede a velocidade de uma bola de beisebol como parte de um exerćıcio de laboratório

sobre incertezas. Nesse meio tempo, sua parceira de laboratório, Rebecca, interferiu com

a estrutura do espaço-tempo e, para sua surpresa, abriu um buraco de minhoca em outro

universo. Brent e a bola de beisebol são sugados para dentro do buraco de minhoca e

aparecem no outro universo onde a constante de Planck tem vale 0,6 J. Brent não percebe

isso e continua com o experimento. Ele mede a velocidade da bola de 0,50 kg como sendo

de 20,0±1,0 m/s.

(a) Explique qualitativamente como os limites da incerteza na velocidade e posição da bola

serão diferentes nos dois universos.

(b) Qual seria a incerteza na posição da bola de beisebol em movimento no segundo uni-

verso? Imagine jogar beisebol neste universo.

(c) Você teria facilidade ou dificuldade para pegar uma bola no outro planeta?

(d) Calcule o comprimento de onda de Broglie para esta bola. Que tipo de efeitos você

pode observar?

5. Os componentes x, y e z da velocidade de um elétron são medidos como:

vx = (4, 00± 0, 18)105m.s−1, vy = (0, 34± 0, 12)105m.s−1 e vz = (1, 41± 0, 08)105m.s−1.

(a) Encontre as incertezas nas componentes x, y e z do momento p.

(b) As medidas descritas acima são consistentes com o elétron sendo localizado em algum

volume. Qual é o menor volume posśıvel?

6. Prove que o produto Ψ(x, t)∗Ψ(x, t) = |Ψ(x, t)|2 é necessariamente real, e ou positivo ou

nulo.

7. No instante t = 0, uma part́ıcula é representada pela função de onda:

Ψ(x, 0) = A
x

a
se 0 ≤ x ≤ a (1)

e

Ψ(x, 0) = A
(b− x)

(b− a)
se a ≤ x ≤ b (2)

onde a e b são constantes.

(a) Normalize Ψ, isto é, encontre A em termos de a e b.
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(b) Esboce Ψ(x, 0) como uma função de x.

(c) Onde é mais provável que a part́ıcula seja encontrada, em t = 0?

(d) Qual a Probabilidade de se encontrar a part́ıcula do lado esquerdo de a.

8. Considera a função de onda:

Ψ(x, t) = Ae−λ|x|e−iωt (3)

onde A, λ, e ω são constantes reais positivas.

(a) Normalize Ψ.

(b) Determine o valor esperado de x e x2.

(c) Encontre o desvio padrão de x (σx) e esboce o gráfico |Ψ(x, t)|2 indicando o desvio

padrão no gráfico.

9. Considere a função de onda gaussiana de uma onda unidimensional no domı́nio −∞ < x <

∞,

Ψ(x, t) = Ae−λ(x−a)
2/2e−iωt (4)

(a) Normalize Ψ para determinar A.

(b) Determine o valor esperado de 〈x〉 e 〈x2〉 e σx.

(c) Esboce o gráfico |Ψ(x, t)|2 indicando o desvio padrão no gráfico.

10. Problema 1.17 - Mecânica Quântica - David J. Griffiths.

11. A função de onda normalizada para os vários ńıveis diferentes de uma part́ıcula em um poço

potencial é:

Ψn(x) =

(
2

L

)1/2

sen
(nπx
L

)
(5)

onde L é a largura do poço e n é o número quântico. Para a part́ıcula no estado fundamental,

ou seja, para n=1, calcule a probabilidade de encontrar a part́ıcula entre x=0,1 nm e

x=0,2nm.

12. Sobre o potencial degrau:

(a) Faça um esquema (desenho) do potencial degrau (com potencial igual a V0) e a part́ıcula

se aproximando pelo lado esquerdo.

(b) Descreva matematicamente o potencial degrau.

(c) Considerando uma part́ıcula com E < V0:
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i. Escreva a função de onda para esta part́ıcula em todas as regiões. Qual é o

significado dos coeficientes destas funções?

ii. Utilizado a Equação de Schrödinger, mostre que as energias da part́ıcula em x<0

e x>0 são, respectivamente,

k1 =

√
2mE

h̄
, (6)

e

k2 =

√
2m(V0 − E)

h̄
. (7)

iii. Qual a probabilidade da part́ıcula incidente ser refletida? Os resultados estão de

acordo com os previsões clássicas? Explique.

iv. Mostre, através de gráficos, o comportamento das funções Ψ(x) e |Ψ(x, t)|2 desta

part́ıcula.

(d) Calcule os coeficientes de reflexão e transmissão da part́ıcula quando E > V0.

13. Após um breve estudo sobre o que é uma barreira de potencial:

(a) Faça um esquema (desenho) da barreira de potencial (com potencial igual a V0 e largura

a) e a part́ıcula se aproximando pelo lado esquerdo.

(b) Descreva matematicamente a barreira de potencial.

(c) De acordo com as previsões clássicas, qual a probabilidade da part́ıcula ser refletida, se

a energia é menor que o potencial da barreira? E se a part́ıcula tem energia maior que

a barreira de potencial, qual a probabilidade da part́ıcula ser transmitida? Explique.

(d) Considerando uma part́ıcula com E < V0:

i. Escreva a função de onda para esta part́ıcula em todas as regiões.

ii. Mostre que o coeficiente de transmissão é:

T =

1 +
senh2k2a

4 E
V0

(
1− E

V0

)
−1 (8)

Este resultado representa qual fenômeno. Explique?

iii. Mostre, através de gráficos, o comportamento das funções Ψ(x) e |Ψ(x, t)|2 desta

part́ıcula.

(e) No caso de E > V0, mostre que:

T =

1 +
sen2k3a

4 E
V0

(
E
V0
− 1
)
−1 (9)

14. Sobre o poço de potencial infinito:

(a) Faça um esquema (desenho) do poço de potencial infinito (largura a).
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(b) Descreva matematicamente o poço de potencial infinito.

(c) Escreva a função de onda para a part́ıcula confinada.

(d) Mostre que:

Ψ(x) =

√
2

a
sen

(nπ
a
x
)
. (10)

Explique cada passo realizado para encontrar a resposta.

(e) Quais é a energia da part́ıcula confinada?

(f) Esboce o grafico de Ψ(x) para o estado fundamenta, primeiro e segundo estado exci-

tado.

15. Considere oito elétrons dentro de um poço infinito de largura a. Suponha que a interação

entre os elétrons é fraca, de modo que eles senta apenas o potencial do poço, como se

estivessem isolados um dos outros. O prinćıpio de exclusão de Pauli permite apenas que

dois elétrons ocupem cada ńıvel (estado), cada um com uma orientação de spin.

(a) Preenchendo cada ńıvel de energia com 2 elétrons, obtenha a energia interna total do

sistema.

(b) Suponha que um agente externo diminua o tamanho da caixa, comprimindo-a de uma

largura a para a−∆a. Qual a variação da energia interna do sistema de oito elétrons

no limite a� ∆a?

16. Um próton é confinado em um poço quadrado infinito, cuja largura é 10 fm. (O potencial

nuclear que liga prótons e nêutrons no núcleo de um átomo é muitas vezes aproximado por

um potencial de poço quadrado infinito.)

(a) Calcular a energia e o comprimento de onda do fóton emitido quando o próton passa

por uma transição do primeiro estado excitado (n = 2) para o estado fundamental (n

= 1). (R: E = 6,15 MeV and = 202 fm.)

(b) Em que região do espectro eletromagnético pertence esse comprimento de onda?

17. Uma part́ıcula está no enésimo estado de energia Ψ(x) de um poço de potencial quadrado

e infinito com largura a.

(a) Determine a probabilidade Pn(1/a) de que a part́ıcula esteja confinada na primeira

parte 1/a da do poço. (R: 1
a
− sen(2nπ/a)

2nπ
)

(b) Comentário sobre a dependência com n de Pn(1/a).

18. Uma pequena esfera de 1, 00g é obrigada a rolar dentro de um tubo de comprimento L =

1, 00cm. O tubo é tapado em ambas as extremidades.

(a) Considerando isto como um problema de poço de potencial quadrado e infinito (uni-

dimensional), determine o valor do número quântico n se a esfera inicialmente tem

energia de 1, 00mJ . (R: n = 4, 27× 1028.)
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(b) Calcule a energia de exitação necessária para promover a esfera para o próximo estado

de energia dispońıvel. (R: 4, 69× 10−32J .)

19. Em uma região do espaço, uma part́ıcula com massa m e com energia zero, tem uma função

de onda independente do tempo:

ψx = Axe−
x2

L2 (11)

onde A e L são constantes. Determine o potencial V(x) da part́ıcula.

20. A figura abaixo mostra três poços de potencial infinito. Sem realizar cálculo, determine a

função de onda Ψ(x) para o elétron no estado fundamental confinado nestes poços.

Figure 1: Figura do exerćıcio 20

21. Uma part́ıcula está confinada ao poço de potencial infinito unidimensional de largura L. Se

a part́ıcula está em seu primeiro estado excitado (n=2), qual é a probabilidade de encontrar

a part́ıcula entre (a) x=0 e x=0,25L, (b) x=0 e x=0,50L, e (c) x=0,25 L e x=L?
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