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Recomendável o uso de computadores.

Atividade 01: Aproximação clássica para o átomo de H

Considere um átomo de hidrogênio, com um próton e um elétron. Usando mecânica clássica
e eletromagnetismo, e supondo que o elétron gira em uma órbita circular em torno do próton
sem perder energia, mostre que a frequência de revolução do elétron em torno do próton é dada
por

f =
ke2

4π2mR3
, (1)

onde R é o raio da órbita, e é a carga do próton, k é a constante elétrica e m é a massa do
elétron.

Atividade 02: Átomo de Bohr

Em média, um átomo de hidrogênio permanece em um estado excitado cerca de 10 ns antes
de sofrer uma transição para um estado de menor energia. Quantas revoluções um elétron no
estado n = 2 descreve em 10 ns? (Use a fórmula do item anterior).

Atividade 03: Átomo de Bohr

Calcule:

(a) A energia necessária para ionizar o átomo de hidrogênio.

(b) A energia necessária para que o átomo de hidrogênio sofra uma transição do estado fun-
damental para o estado n = 4.

Atividade 04: Átomo Muônico

Um múon pode ser capturado por um próton para formar um átomo muônico. Um múon é
uma part́ıcula idêntica ao elétron, exceto pela massa, que é 105,7 MeV/c2.

(a) Calcule o raio da primeira órbita de Bohr de um átomo muônico.

(b) Calcule o valor absoluto da energia do estado fundamental.

Atividade 05: Átomos de Rydberg

Os f́ısicos recentemente conseguiram produzir em laboratório átomos gigantescos conhecidos
como átomos de Rydberg, que podem ter um raio muito grande, da ordem de micrômetros. A
invenção dos lasers de corante sintonizáveis, na década de 1970, tornou posśıvel colocar elétrons
em órbitas cada vez maiores. Suponha um átomo de Rydberg de hidrogênio com 20 µm de
diâmetro, que é quase do tamanho de um grão de areia. Qual é o número quântico n desse
átomo?
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