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1 de outubro de 2004

O átomo nuclear

O modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio

1. As expressões para o raio de Bohr e para a energia do ńıvel n do hidrogênio (Z=1) no
SI são:

a0 =
h̄2

m(e2/4πε0)
, e En = −(e2/4πε0)

2a0n2
.

Verifique que estas expressões podem ser escritas em termos

• do comprimento de onda Compton do elétron: λc=h/mc

• e da constante de estrutura fina α=(e2/4πε0)/h̄c

como

a0 =
λc

2πα
, e En = −1

2
α2mc2

n2
.

2. Verifique a dimensão da constante de estrutura fina e compute seu valor. O resultado
dependo do sistema de unidades utilizado?

3. Mostre que a velocidade de um elétron na órbita n de Bohr do átomo de hidrogênio é
dada por

v =
αc

n
.

4. Compute os três maiores comprimentos de onda da série de Lyman (nf=1) em nm e
indique os três resultados numa escala linear. Na mesma escala indique o limite da
série (menor comprimento de onda posśıvel). Algum destes comprimentos de onda
pertence ao espectro viśıvel?

5. Calcule o número quântico n do momento angular da Terra em seu movimento em
torno do Sol. Aplicando o modelo de Bohr ao sistema Terra-Sol compute a energia
liberada numa transição para o ńıvel de energia imediatamente inferior.
(Dados: massa da Terra M=6.0× 1024 kg; raio médio da órbita R=1,50× 1011 m.)

6. Uma amostra contendo hidrogênio emite uma radiação com comprimento de onda de
410,7 nm. Que transição entre as órbitas de Bohr é responsável por esta emissão? A
que série pertence esta transição?
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7. Em média, um átomo de hidrogênio permanece em um estado excitado por 10−8 s antes
de sofrer uma transição para um estado de energia mais baixa. Quantas revoluções um
elétron de Bohr realiza neste intervalo de tempo?

8. O múon é uma part́ıcula idêntica ao elétron, exceto pela massa que é 105,7 MeV/c2.
Um múon pode ser capturado por um próton (massa 938,3 MeV/c2) formando um
chamado átomo muônico.

(a) Qual é massa reduzida do átomo muônico?

(b) Calcule o raio da primeira órbita de Bohr para este átomo.

(c) Calcule a energia do estado fundamental.

(d) Qual é o menor comprimento de onda da série de Lyman para este átomo?

9. Um átomo de hidrogênio inicialmente em repouso no referencial do laboratório emite
radiação α da série de Lyman (nf=1, ni=2). Levando em conta o recuo do átomo na
emissão, determine o comprimento de onda da radiação emitida.

10. Considere o ı́on C5+ (Z=6). Determine:

(a) o raio da órbita com n=1;

(b) a energia da órbita com n=1;

(c) o comprimento de onda da radiação α da série de Lyman.

11. O par elétron-pósitron pode formar um átomo chamado positrônio. Compute

(a) a separação entre as duas part́ıculas no estado fundamental.

(b) as energias dos três primeiros estados.

(c) os comprimentos de onda das linhas α e β da série de Lyman.
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