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Introdução

 Século XIX         Física Clássica

 Muitos físicos acreditavam que não havia mais nada de novo a ser 
descoberto, apenas algumas “lacunas” a serem preenchidas;

Mecânica de Newton

Eletromagnetismo

Termodinâmica

Mecânica Estatística
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Introdução

 1900       radiação de corpo negro 

 Necessidade de uma nova teoria        

Teoria Quântica ou Mecânica 
Quântica
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Radiação de corpo negro

 Corpos negros são corpos cujas superfícies absorvem toda a 
radiação térmica incidente. 

 Independente dos detalhes da sua composição, todos os corpos 
negros, à mesma temperatura, emitem o mesmo espectro.
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Radiação de corpo negro

 Por volta de 1900, dois físicos ingleses, Lorde Rayleigh (1842 – 
1919) e James Jeans (1877 – 1946), buscavam encontrar uma 
fórmula matemática para descrever a quantidade de energia emitida 
por um corpo negro, usando Física Clássica, mais especificamente, 
dois ramos dela: a Termodinâmica e a Mecânica Estatística.
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onde k é a constante de Boltzman.
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CATÁSTROFE ULTRAVIOLETA!!
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Max Planck e os quanta de energia

       

 Max Karl Ernst Ludwig Planck (1858 – 1947) foi um físico alemão

 Considerado o pai da Mecânica Quântica

       

 Nobel de Física em 1918

 Medalha Lorentz  em 1927
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Max Planck e os quanta de energia

       

 Planck deduziu que a radiação eletromagnética com frequência ν é, 
na verdade, constituída por um número inteiro de pacotes de 
energia, chamados quanta, cada um com valor igual a:

onde h é a constante de Planck e cujo valor é igual a 6,63x10-34 Js.
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Quantização da energia!!
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Max Planck e os quanta de energia

       

 Vídeo 01 - Planck, a Física Quântica e a Catástrofe do Ultravioleta

https://www.youtube.com/watch?v=9B0lPNJF9pg
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Conclusão

       

 A Mecânica Quântica apresentou, durante o século XX, mudanças 
conceituais revolucionárias, transformando profundamente a 
Física, o modo como interpretamos o mundo e também a maneira 
pela qual a pesquisa é desenvolvida, permitindo que muitas novas 
áreas surgissem e sendo responsável por praticamente todo o 
progresso tecnológico de nossa era. 

 Além disso, este trabalhou ressaltou o fato de que a Física, assim 
como toda ciência, se desenvolve gradualmente ao longo do tempo 
e que toda teoria possui um limite de validade.
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“A ciência é a aproximação progressiva do 
homem com o mundo real.” Max Planck 

       OBRIGADA!
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