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RADIAÇÃO DO CORPO NEGRO



  

CORPO NEGRO

● Um corpo negro é um corpo ideal que absorve 
completamente a radiação incidente, não 
refletindo absolutamente nada

● Quando aquecido ele emite radiação
● É um problema teórico que não é explicado 

pela física clássica
● Planck propôs que a radiação emitida por corpo 

negro é emitida em “pacotes” múltiplas de h 
(constante de Planck)



  

O EFEITO FOTOELÉTRICO

● Radiação retira elétrons de placas metálicas e 
segundo a física clássica o que importa é a 
intensidade de radiação

● Experiencia: a energia dos elétrons depende da 
frequência da radiação

● Einstein propõe que a energia do elétron 
depende da frequência 

 



  

EXPLICAÇÃO DE EINSTEIN

● Usando a ideia de Planck, Einstein propôs que 
a radiação eletromagnética atua como se fosse 
pacotes de energia proporcional à constante de 
Planck

● Sendo                      a energia da “partícula” de 
luz;          a energia cinética do elétron ejetado; 
e    a chamada função trabalho, que 
corresponde à um tipo de energia de ligação do 
elétron ao metal.

 



  

EXPERIMENTO DE LENARD
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EXPERIMENTO DE LENARD



  

EXPERIMENTO DE LENARD

Equação da reta
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EXPERIMENTO DE LENARD



  

FÓTON

● O fóton é a menor porção de radiação
● A energia de cada “partícula de luz” é 

proporcional à frequência e a constante de 
Planck:

● Assim, do gráfico anterior podemos escrever:

● E assim verificar que 

 



  

QUANTIDADE DE MOVIMENTO 
DO FÓTON

● Apesar do fóton não ter massa, ele possui 
quantidade de movimento 

 

● A energia TOTAL de uma partícula qualquer é

● Note que esta equação vale também para o 
fóton, cuja massa de repouso é nula



  

INTERAÇÃO ENTRE FÓTON E 
MATÉRIA - 1

● Efeito Compton
– Um fóton interage com um 

elétron livre mudando sua 
direção e frequência dando 
energia ao fóton

● Efeito Thomson
– Fóton interagem com elétron fortemente ligado ao átomo 

e não sofre mudança de sua frequência.



  

INTERAÇÃO ENTRE FÓTON E 
MATÉRIA - 2

● Produção de pares
– Um fóton interagem com o núcleo e forma-se um elétron 

e um anti-elétron

– O núcleo não se modifica



  

NATUREZA DUAL DA LUZ

● A luz se comporta hora como onda (refração, 
difração, reflexão e interferência) e hora como 
partícula (espalhamentos Compton e Thomson, 
efeito fotoelétrico)
– O que a luz é então? Onda ou partícula?

● O Princípio da Complementaridade de Niels 
Bohr explica:

Em cada fenômeno observado, a luz se 
comporta apenas como onda ou apenas como 
partícula, mas não como ambas 
simultaneamente. Assim, ambas as formas de 
descrever a luz são complementares.



  

O ÁTOMO DE BOHR



  

MODELO ATÔMICO DE BOHR

● Ficou conhecido como modelo planetário o 
modelo de átomo de Bohr

● Este modelo deveria ser instável de acordo 
com as leis do eletromagnetismo clássico

● Bohr então postulou que o átomo deveria 
obedecer a algumas regras

 



  

PRIMEIRO POSTULADO DE 
BOHR

O elétron pode se mover em determinadas 
órbitas sem irradiar. Essas órbitas estáveis são 
denominadas estados estacionários.

● Os elétrons simplesmente “saltam” de uma 
órbita para outra.

 



  

SEGUNDO POSTULADO DE 
BOHR

● As órbitas estacionárias são aquelas nas quais 
o momento angular do elétron em torno do 
núcleo é igual a um múltiplo inteiro de     .

 Isto é,

 



  

TERCEIRO POSTULADO DE 
BOHR

● O elétron irradia quando salta de um estado 
estacionário para outro mais interno, sendo a 
energia irradiada dada por

onde h é a constante de Planck (6,63 x 10-34 J.s 
= 4.14 x 10-15 eV.s), f é a frequência da 
radiação emitida, E

i
 e E

f
 são energias dos 

estados inicial e final.



  

DE BROGLIE



  

A MATÉRIA SE COMPORTA COMO 
ONDA

● Já sabemos que a radiação se comporta como 
matéria;

● De Broglie então propôs que a matéria deveria 
se comportar como onda;

● Assim, a matéria deve sofrer refração, difração 
e interferência.

 



  



  



  



  



  



  



  

O PRINCÍPIO DA 
CORRESPONDÊNCIA

● Parece estranho a natureza e o comportamento 
de objetos minúsculos serem tão distintos do 
que nós estamos acostumados. Esta grande 
diferença não seria paradoxal?

● Princípio da Correspondência de Bohr:

A mecânica Quântica se reduz à Mecânica 
Clássica quando aplicada ao comportamento 
de objetos macroscópicos.

 



  

A DIFRAÇÃO DE ELÉTRONS

● Se elétrons podem 
se comportar 
como ondas, eles 
não poderiam 
portanto sofrer 
difreção, 
interferência e 
refração?
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A DIFRAÇÃO DE ELÉTRONS

● Se elétrons podem 
se comportar 
como ondas, eles 
não poderiam 
portanto sofrer 
difreção, 
interferência e 
refração?
– Por incível que 

pareça, a resposta 
é SIM.

https://www.youtube.com/watch?v=UtPf0XYQzfI

https://www.youtube.com/watch?v=UtPf0XYQzfI


  

PRINCÍPIO DA INCERTEZA



  

ENUNCIADO DO PRINCÍPIO DA 
INCERTEZA DE HEISENBERG - 1

Não é possível saber, simultaneamente e com 
precisão arbitrária, a posição e a quantidade de 
movimento de uma partícula. Sendo     a 
incerteza na posição e       a incerteza na 
quantidade de movimento



  

ENUNCIADO DO PRINCÍPIO DA 
INCERTEZA DE HEISENBERG - 2
● O mesmo vale para a energia e o tempo:

● É importante notar que este princípio não se 
refere ao método de se fazer a medida e que a 
imprecisão deve ser entendida como algo muito 
mais profundo.

● Como exemplo, imagine que resfriamos um 
material até 0 K. A energia interna do átomo 
não poderá ser nula. 

 



  

ENUNCIADO DO PRINCÍPIO DA 
INCERTEZA DE HEISENBERG - 3
● A energia de um oscilador é dada por:

ou seja, o corpo não terá energia nula.

Se a energia fosse nula, a posição e a 
velocidade da partícula seriam determinadas 
(ambas nulas) e então seria violado o princípio 
da incerteza.

 



  

MODELO DE SCHRÖDINGER
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