
F589 - TERCEIRA LISTA DE EXCERCÍCIOS

1. Ilumina-se uma superf́ıcie de alumı́nio com luz de comprimento de onda 2000Å. No

alumı́nio são necessários 4.2 eV para remover um elétron. Qual a energia cinética (a)

do elétron mais rapido e (b) do mais lento? (c) Qual o potencial de corte? (d) Qual

a frequência de corte para o alumı́nio? (e) Se a intensidade da luz incidente for 2.0

W/m2 qual o número médio de fótons por unidade de tempo por unidade de área que

atinge a superf́ıcie?

2. O potencial de corta para foto-elétrons emitidos por uma superf́ıcie iluminada por luz

com λ = 4910 Å é 0.71V . Quando o comprimento de luz é mudado para λ1 o potencial

de corte muda para 1.43V . Qual o valor de λ1?

3. Deve usar a expressão relativ́ıstica para a energia cinética do elétron no efeito fo-

toelétrico quando v/c > 0.1 para evitar erros da ordem de 1%. Para fotoelétrons

ejetados de uma superf́ıcie de alumı́nio (w0 = 4.2V ), qual o menor comprimento de

onda da luz incidente para o qual a fórmula clássica pode ser usada?

4. (a) Mostre que um elétron livre não pode absorver um fóton e conservar energia e mo-

mento simultaneamente. Por isso o efeito fotoelétrico só ocorre para elétrons ligados.

(b) No efeito Compton, no entanto o elétron pode ser livre. Explique.

5. Qual a frequência, comprimento de onda e momento de um fóton cuja energia é igual

à da massa de repouso de um elétron?

6. Derive a relação
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)
tan φ

entre as direções de movimento do fóton espalhado e do elétron no efeito Compton.

7. Fótons com λ = 0.024Å incidem sobre elétrons livres. (a) encontre o comprimento

de onda de um fóton espalhado a 30o em relação a direção de incidência e também a

energia cinética transferida ao elétron. (b) Faça o mesmo para a direção 120o.
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8. (a) Mostre que ∆E/E, a mudança fracional na energia do fóton no efeito Compton,

é igual a (hν ′/m0c
2)(1 − cos θ). (b) Faça o gráfico de ∆E/E versus θ e interprete a

curva.

9. Determine o máximo desvio no comprimento de onda da luz espalhada no efeito Comp-

ton para espalhamento por prótons.

10. Um raio γ cria um par elétron-pósitron. Mostre diretamente que, sem a presença

de um terceiro corpo para absorver um pouco de momento, momento e energia não

podem ser conservados no processo. (Dica: iguale as energias e mostre que isso leva a

momentos desiguais, antes e depois da colisão).

11. Um par é produzido de tal forma que o pósitron fica em repouso e o elétron tem uma

energia cinética de 1.0 Mev movendo-se na direção do fóton inicial que produziu o

par. (a) Desprezando a energia transferida para o núcleo do átomo vizinho, encontre

a energia do fóton incidente. (b) Que porcentagem do momento do fóton é transferido

ao núcleo?
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