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RESUMO

O presente trabalho histórico investiga a fase inicial da construção da

mecânica ondulatória formulada pelo físico austríaco Erwin Schrödinger (1887-

1961), dando especial atenção aos trabalhos por ele realizados de dezembro de

1925 até fevereiro de 1926. Nesse período, Schrödinger concebeu as bases de

sua teoria quântica e redigiu os dois primeiros artigos sobre o assunto, publicados

na revista Annalen der Physik. Esta dissertação analisa esses dois artigos, bem

como alguns de seus precedentes e repercussões. É analisada em especial a

influência da teoria de ondas de matéria do físico francês Louis de Broglie (1892-

1987) no desenvolvimento da teoria de Schrödinger, bem como outros trabalhos e

circunstâncias importantes que contribuíram para a elaboração da mecânica

ondulatória. Discute-se também a interpretação que o próprio Schrödinger deu à

sua teoria, comparando-a com o enfoque adotado por outros físicos da época.

Palavras chaves: Erwin Schrödinger, mecânica ondulatória, equação de onda

de Schrödinger, quantização, função de onda, física quântica, mecânica quântica.



ABSTRACT

This historical research analyses the initial period of construction of wave

mechanics, as propounded by the Austrian physicist Erwin Schrödinger (1887-

1961), emphasizing his work from December 1925 to February 1926. During these

months Schrödinger created the basis of his quantum theory and wrote his two

earlier papers on this subject. They were published in the Annalen der Physik. The

present dissertation analyses those two papers, and some of their precedents and

immediate consequences. Special attention is given to the influence of the theory

of matter waves of the French physicist Louis de Broglie (1892-1987) upon the

development of Schrödinger’s theory, as well as other works and relevant

circumstances that contributed to the creation of wave mechanics. The

dissertation also discusses the interpretation given by Schrödinger to his own

theory, comparing it to the approach of other physicists of that time.

Keywords: Erwin Schrödinger, wave mechanics, Schrödinger wave equation,

quantization, wave function, quantum physics, quantum mechanics.
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INTRODUÇÃO – TEMÁTICA GERAL

O desenvolvimento da teoria quântica passou por diversas etapas, até chegar

àquilo que chamamos de “mecânica quântica”, propriamente dita, em meados da

década de 1920. Como é bem conhecido, os primeiros trabalhos que introduziram

a idéia de quantização da energia foram publicados por Max Planck (1858-1947),

em 1900, em sua teoria a respeito da radiação do corpo negro, na qual precisou

introduzir um elemento de energia igual a hν (onde h é aquilo que depois foi

denominado “constante de Planck”, e ν é a freqüência) associado aos osciladores

que absorvem e emitem luz. Em 1905, Albert Einstein (1879-1955) publicou um

trabalho em que propunha a quantização da própria radiação eletromagnética –

uma idéia diferente da de Planck. Dois anos depois, Einstein utilizou a idéia de

quantização da energia para explicar as anomalias dos calores específicos de

sólidos a baixas temperaturas. Essa teoria, depois aperfeiçoada por outros

pesquisadores, foi o que começou a chamar a atenção dos físicos para a

importância da idéia de quantização e motivou a realização do primeiro

Congresso Solvay de física, em 1911.

Pode-se dizer que foi a partir dessa época que a teoria quântica passou a

adquirir realmente importância, surgindo a percepção de que deveria ser

desenvolvida uma nova teoria física fundamental, incompatível com a física

clássica. No entanto, ainda não existiam idéias claras sobre quais as mudanças

necessárias, nem sobre como essa nova física quântica deveria ser construída.

Todos os trabalhos sobre teoria quântica das duas primeiras décadas do século

XX tinham uma fundamentação obscura, já que eram introduzidas regras de

quantização sem nenhuma justificativa – ou melhor, justificadas apenas pelos

resultados obtidos.

Pouco depois do primeiro Congresso Solvay, surgiram os primeiros trabalhos

que aplicavam a idéia de quantização à estrutura interna do átomo, procurando

explicar os espectros descontínuos que já eram estudados desde meados do

século XIX. Tais estudos de quantização do átomo, iniciados por John William

Nicholson (1881-1955) em 1912 e continuados por Niels Bohr (1885-1962),

introduziram a idéia de que os elétrons em um átomo descrevem certas órbitas
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especiais, nas quais o momento angular é um múltiplo inteiro de h/2π. Essas

órbitas correspondem a certos níveis de energia e a passagem do elétron de um

nível para outro seria realizada com emissão ou absorção descontínua de

energia.

A teoria de Bohr foi o ponto de partida para muitos trabalhos sobre a teoria

quântica dos átomos, na década de 1910 e no início da década seguinte. Foram

gradualmente introduzidos diversos refinamentos, como a influência de campos

elétricos (efeito Stark) e magnéticos (efeito Zeeman) nos espectros atômicos, e a

análise da intensidade das linhas espectrais emitidas. Um dos líderes da pesquisa

quântica, nesse período, foi Arnold Sommerfeld (1868-1951).

Em torno de 1920, embora a teoria quântica tivesse adquirido grande

importância e houvesse produzido importantes aplicações, ela era considerada

insatisfatória. Em cada fenômeno estudado, era necessário introduzir novas

regras de quantização, que não possuíam justificativa teórica; e a própria

natureza de descontinuidades e quantização na matéria e na radiação era

obscura. Vários pesquisadores iniciaram a busca de uma teoria mais

fundamental, que pudesse esclarecer os fenômenos quânticos de uma forma

unificada e menos arbitrária.

Até o início de 1925 não se pode afirmar que existisse uma mecânica quântica

propriamente dita. Havia, sim, diversos problemas que haviam sido estudados

utilizando-se idéias de quantização, mas cada problema era estudado por um

método diferente, baseando-se em analogias com a física clássica e introduzindo

de alguma forma não justificada o quantum de ação h de Planck.

Max Born (1882-1970), um dos pesquisadores desse campo, havia se

convencido em 1922-1923 de que não era possível aplicar o modelo do átomo de

Bohr a sistemas com vários elétrons. Trabalhando com seus assistentes

Wolfgang Pauli (1900-1958) e Werner Heisenberg (1901-1976), Max Born aplicou

métodos de perturbação ao átomo de hélio, e era impossível conciliar os

resultados obtidos com os dados espectroscópicos. Born ficou cada vez mais

convencido de que era necessária uma mudança radical nos fundamentos da

física, isto é, um novo tipo de mecânica, ainda inexistente, para o qual criou o

nome “mecânica quântica”.
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Essa nova teoria começou a ser desenvolvida em 1925. Em meados desse

ano, quando Werner Heisenberg estava na ilha de Heligoland, recuperando-se de

um ataque de febre do feno, ele começou a tentar representar as quantidades

físicas observáveis da teoria quântica (especialmente freqüências e intensidades

de raias espectrais) através de números complexos. Obteve relações

matemáticas que não lhe eram familiares e que foram logo depois interpretadas

por Max Born como propriedades de matrizes. O primeiro trabalho de Heisenberg

(1925) era bastante obscuro. Logo depois, no entanto, a matemática subjacente

ao trabalho de Heisenberg foi desenvolvida por Max Born, com a ajuda de

Pascual Jordan (1902-1980). As idéias básicas da nova mecânica quântica foram

elaboradas no final de 1925, em um trabalho conjunto desses três pesquisadores.

A mecânica quântica (ou “mecânica matricial”) de Heisenberg, Born e Jordan

era extremamente abstrata – não possuía uma interpretação clara. Era difícil de

manipular, tanto por envolver um formalismo matemático complicado e pouco

familiar, quanto por não dispor de uma contrapartida mais “intuitiva” que pudesse

auxiliar no seu uso. Os primeiros trabalhos, de 1925, conseguiram estudar apenas

casos muito simples. No início de 1926, Paul Dirac (1902-1984) conseguiu aplicar

a nova teoria ao estudo do átomo de hidrogênio, obtendo as equações corretas

para o seu espectro.

Paralelamente ao desenvolvimento da mecânica matricial, e de forma

bastante independente, ocorreu a criação de uma outra abordagem, muito

diferente, para a mecânica quântica: aquilo que posteriormente foi denominado

“mecânica ondulatória”. Os primeiros passos foram dados em 1923, por Louis de

Broglie (1892-1987), que associou um fenômeno ondulatório ao movimento de

qualquer tipo de partícula (como o elétron). A teoria de De Broglie era baseada na

relação de Planck E=hν e na teoria da relatividade especial. A partir desses

pressupostos, ele deduziu as propriedades das ondas associadas ao elétron

(velocidade, comprimento de onda) e aplicou esses resultados para produzir uma

nova interpretação da quantização do átomo: as órbitas eletrônicas estáveis, nos

átomos, seriam aquelas nas quais o comprimento da órbita é um múltiplo inteiro

do comprimento de onda do elétron. De Broglie mostrou que essa interpretação

levava à regra de quantização que havia sido utilizada por Bohr para o átomo de

hidrogênio.
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O trabalho de Louis de Broglie foi consolidado sob a forma de sua tese de

doutorado, defendida no final de novembro de 1924. O texto completo dessa obra

foi publicado no início de 1925, na revista Annales de Physique.

Nessa época, Albert Einstein estava desenvolvendo pesquisas sobre a

quantização dos movimentos de partículas em gases (aquilo que atualmente

denominamos “estatística de Bose-Einstein”). Analisando as propriedades

estatísticas de partículas em movimento em um recipiente fechado, ele percebeu

que as propriedades de quantização poderiam ser explicada utilizando a teoria de

Louis de Broglie. Por isso, ele citou as idéias de De Broglie em um artigo que

publicou em fevereiro de 1925.

Estudando o trabalho de Einstein (e, depois, através de correspondência

mantida com ele), Erwin Schrödinger (1887-1961) tomou conhecimento das idéias

de Louis de Broglie. Inicialmente ele parece não ter dado muita importância à

teoria das ondas de matéria, mas acabou estudando com atenção a tese do físico

francês e em novembro de 1925 apresentou um seminário sobre essas idéias, em

Zurich. Nas semanas seguintes ele se envolveu cada vez mais com a idéia de

ondas associadas ao elétron e às possíveis aplicações dessa concepção.

Trabalhando muito rapidamente, ele redigiu no primeiro semestre de 1926 seis

artigos, nos quais expôs as bases de uma nova “mecânica ondulatória”,

aplicando-a com sucesso à explicação de vários fenômenos quânticos.

Os primeiros esboços da teoria de Schrödinger foram elaborados sem que ele

tivesse conhecimento da mecânica quântica de Heisenberg, Born e Jordan. No

entanto, no início de 1926 ele se inteirou desses trabalhos, que seguiam uma

abordagem totalmente diferente porém chegavam a resultados equivalentes, e se

convenceu de que eram dois formalismos diferentes que representavam

basicamente a mesma teoria. No entanto, a interpretação da teoria não era

evidente. O que era a “função de onda” descrita pela equação de Schrödinger? As

discussões sobre a interpretação da mecânica quântica não levaram a um

consenso; a visão do próprio Schrödinger não foi aceita pelos demais físicos.

Essa é a temática geral que será estudada nesta dissertação.

O capítulo 1 descreve, de forma sucinta, o desenvolvimento da teoria quântica

até 1925, dando especial atenção à teoria de Louis de Broglie.
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O segundo capítulo descreve o envolvimento de Schrödinger com a teoria

quântica, na época; as influências que recebeu em 1925; e apresenta uma visão

geral de suas contribuições de 1926.

O terceiro capítulo apresenta, de forma mais detalhada, os dois primeiros

artigos publicados por Schrödinger em 1926, onde ele apresenta sua equação de

onda e a aplica a vários casos importantes (como o átomo de hidrogênio, o

oscilador harmônico e as moléculas diatômicas)1.

A partir dessas análises, o quarto capítulo discute o significado da

contribuição de Schrödinger no contexto da época.

                                           
1 Esse capítulo utilizou bastante um trabalho ainda não publicado do prof. Roberto Martins,

sobre os trabalhos iniciais de Schrödinger.
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1. CAPÍTULO 1 – A FÍSICA QUÂNTICA ANTES DA CONSTRUÇÃO

DA MECÂNICA ONDULATÓRIA

A mecânica ondulatória foi fruto de uma série de desenvolvimentos em física

teórica. Este capítulo estuda os precedentes da mecânica ondulatória de

Schrödinger, ou seja, o histórico das teorias quânticas até 1925. Em particular, a

teoria de ondas de matéria do físico francês Louis de Broglie é fundamental para

entendermos como se deu este nascimento; mas é importante apresentar uma

visão geral de todo o desenvolvimento ocorrido, a partir do trabalho de Planck, de

1900.

1.1 PLANCK E A QUANTIZ AÇÃO DA ENERGIA

A primeira proposta de quantização das grandezas físicas, por Max Planck,

ocorreu no contexto de seus estudos sobre a radiação emitida por corpos

aquecidos.

No final do século XIX aceitava-se a lei de Stefan-Boltzmann que descrevia a

intensidade da radiação emitida pelo “corpo negro” (luz emitida através de um

orifício situado em um corpo quente - como em um orifício de um forno a alta

temperatura)2. Segundo essa lei, a intensidade da radiação total (energia) emitida,

-��HUD�SURSRUFLRQDO�à quarta potência da temperatura T��-=kT4.3

A equação de Stefan-Boltzmann descrevia apenas a intensidade da radiação

total, mas não a distribuição da energia pelos diversos comprimentos de onda

emitidos. O físico alemão Wilhelm Wien (1864-1928) tentou encontrar uma

distribuição espectral desta radiação. Inicialmente estabeleceu que a distribuição

de energia de radiação era uma função 3(�T), do produto do comprimento de

                                           
2 Max Jammer, The Conceptual Development of Quantum Mechanics, 4. Este termo “corpo negro”

foi introduzido pelo físico alemão Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887) em seu segundo artigo

(1860) com o significado de um corpo que absorve toda a radiação incidente sobre ele e para o

qual nenhuma radiação é refletida, permanecendo em equilíbrio em relação à radiação incidente e

a por ele emitida a qualquer temperatura dada.
3 Pedro S. Rosa, Louis de Broglie e as ondas de matéria (Campinas: Universidade Estadual

de Campinas, 2004), 7; Max Jammer, op. cit., 7.
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onda e da temperatura. Esta função foi confirmada experimentalmente. Depois, o

próprio Wien obteve a seguinte expressão para a densidade de energia em

função do comprimento de onda:

E = c1.�–5.exp(–c2/�T),

onde c1 e c2 são constantes – uma fórmula conhecida hoje como a lei de radiação

de Wien4. Ela explicava corretamente grande parte dos dados e resultados

experimentais da época.

Porém, a lei de radiação de Wien não tinha uma boa justificativa teórica. O

físico alemão Max Ludwig Planck (1858-1947) aceitava inicialmente a lei de Wien

e entre 1897 e 1899 apresentou uma série de artigos propondo uma dedução

mais rigorosa para a mesma. Em 1900, porém, novos experimentos mostraram

que a lei de Wien falhava para baixas freqüências (na região do infravermelho).

Planck, usando princípios da eletrodinâmica clássica, conseguiu obter uma

fórmula para traduzir melhor o que estava acontecendo.

Para chegar a esta fórmula, seu ponto de partida foi adotar uma aproximação

utilizando o conceito estatístico da entropia. Ele utilizou a hipótese de que a

entropia seria função da energia média de um oscilador harmônico sob certa

temperatura.

Depois de efetuar uma interpolação matemática, Planck obteve uma fórmula

do que seria depois chamado de lei da radiação de Planck, onde apresentava a

densidade de radiação em função do comprimento de onda ��H�GD�WHPSHUDWXUD�T:

dη/dλ� �&�–5/[exp(c/�T)–1]

onde c, C são constantes.

Ele apresentou esta sua fórmula, sem uma justificativa teórica, em 19 de

outubro de 1900 à Sociedade Física Alemã.

Planck procurou uma explicação teórica para essa equação. Para isto, ele

abandonou a termodinâmica e seguiu a concepção probabilística de entropia de

                                           
4 Max Jammer, op. cit., 10.
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Boltzmann5, segundo a qual Sn = k.ln W, onde Sn é a entropia de um sistema de N

osciladores6 de freqüência ν, W é o número de distribuições compatíveis com a

energia do sistema (peso estatístico do macroestado de entropia Sn) e k é uma

constante. Porém, esse conceito estatístico de entropia só podia levar a um

resultado finito se o número de estados correspondentes a certa energia fosse

finito. Considerando que a energia pudesse ser distribuída de forma contínua

pelos diversos osciladores, o número de distribuições seria infinito. Para evitar

essa conseqüência, Planck introduziu a idéia de que essa energia deveria ser

quantizada, ou seja, dividida em unidades. A energia total U seria dada por um

número inteiro finito P de “elementos de energia” 0, U = 3�0. Essa era uma

hipótese sem qualquer justificativa física, mas que permitia obter valores finitos

para a entropia. Para conseguir chegar à equação correta da distribuição de

energia do corpo negro, ele introduziu a hipótese de que o valor do elemento de

energia ε� GH� FDGD� RVFLODGRU� VHULD� 0=h.ν, onde h seria uma constante natural.

Utilizando os dados referentes à radiação do corpo negro, calculou o valor de h,

6,55x10-27erg.seg.

Desta forma, em 14 de dezembro de 1900 no encontro da Sociedade Física

Alemã, ele apresentou sua lei de radiação dada por7,

u(ν) = ���ν2/c3).{hν/[exp(hν/kT)–1]},

onde u(ν) é a densidade de radiação (energia) por unidade do intervalo de

freqüência ν. Essa fórmula era semelhante à obtida anteriormente, mas agora não

aparecia mais nenhuma constante arbitrária, e a equação tinha uma justificativa

teórica.

Para obter essa fórmula, Planck precisou assumir que a energia distribuída

entre as partículas da matéria fosse dividida em certas unidades. Estas unidades

ou quantidades mínimas eram os quanta� GH� HQHUJLD� 0 (no singular quantum),

baseadas na constante h (hoje conhecida como constante de Planck) e na

                                           
5 Ibid.
6 Estes chamados osciladores ou ressoadores eram átomos ou moléculas que emitiam e

absorviam a radiação em uma cavidade. Também mencionado em Pedro S. Rosa, op. cit., 9.
7 Max Jammer, op. cit., 21.
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freqüência de vibração ou oscilação das partículas, ν. Esta quantização da

energia foi a contribuição de Planck para a física quântica.

Porém vale lembrar que Planck estava insatisfeito com sua proposta e que

sua teoria sofreu várias críticas. Ao longo dos anos seguintes, Planck procurou

apresentar a teoria do corpo negro de outras formas, e acabou formulando uma

segunda teoria que se diferenciava da inicial porque introduzia números quânticos

semi-inteiros (ou seja, do tipo n+½). A fórmula obtida para a radiação do corpo

negro era a mesma, no entanto.

1.2 ALBERT EINSTEIN E O QUANTUM DE LUZ

Nos primeiros anos após a publicação dos trabalhos de Planck, sua proposta

de quantização teve pouca aceitação e nem chegou a ser discutida por muitos

autores. O segundo trabalho a propor uma quantização da energia foi um artigo

de Albert Einstein (1879-1955), “Sobre um ponto de vista heurístico a respeito da

produção e transformação da luz”, publicado em março de 1905 no periódico

Annalen der Physik8. Nesse trabalho, ele propunha que a radiação

eletromagnética (luz, infravermelho etc.) era constituída por concentrações

pontuais de energia, sendo a energia de cada um desses quanta de luz

proporcional à freqüência ν da radiação9.

E = (R��N)ν

Nessa equação, R é a constante dos gases perfeitos (constante de

Clapeyron), β é uma constante da teoria de Wien da radiação do corpo negro e N

é a constante de Avogadro. Einstein utilizou essa teoria para explicar

quantitativamente alguns fenômenos, como o efeito fotoelétrico.

A hipótese básica que Einstein defendeu nesse artigo foi a de que a luz não

deveria ser considerada como uma onda contínua, como na teoria

                                           
8 Max Jammer, op. cit., 28; artigo “Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes

betreffenden heuristischen Gesichtspunkt” publicado na Annalen de Physik, 17; traduzido para o

inglês por A.B. Arons e M. B. Peppard na revista American Journal of Physics 33 em 1965.
9 Max Jammer, op. cit., 30.
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eletromagnética, e sim como átomos ou pacotes de energia10. Ele admitia que a

teoria ondulatória era bem sucedida para explicar os fenômenos de interferência e

difração, por exemplo; mas supunha que em certo campo de fenômenos

(especialmente quando houvesse baixa densidade de energia e pequenos

comprimentos de onda) os processos de interação da radiação com a matéria se

dariam de forma descontínua. Ele aplicou a hipótese de quantização da luz

apenas a um certo domínio restrito, sem querer defender sua validade geral (já

que os quanta independentes não podiam explicar interferência e difração) e sem

propor uma unificação entre onda e partícula, ao contrário do que se costuma

afirmar11.

Também ao contrário do que se costuma dizer, o trabalho de Einstein não era

uma aplicação das idéias de Planck. Ele não tomou como ponto de partida a

relação E=nhν da teoria do corpo negro. Planck havia introduzido a quantização

ao estudar a energia dos osciladores (partículas atômicas) que absorvem e

emitem radiação nos sólidos, mas havia suposto que a luz é uma onda

eletromagnética contínua e que sua absorção e emissão obedece à física

clássica.

No seu artigo de 1905, antes de apresentar suas próprias idéias, Einstein

critica o trabalho de Planck. Embora admitisse que a equação de Planck do corpo

negro estava de acordo com os resultados experimentais conhecidos, ele criticou

as bases teóricas da dedução. Aplicou aos osciladores e às moléculas do gás o

princípio de eqüipartição de energia da física clássica, de acordo com o qual a

energia cinética média de cada grau de liberdade de um sistema é proporcional à

temperatura absoluta T, sendo dada por ½(R/N)T. Einstein mostrou que, usando

esse princípio e uma das hipóteses de Planck, não se chegava à lei de Planck

para a radiação do corpo negro e sim a uma fórmula completamente diferente (a

lei de Rayleigh-Jeans), que é incompatível com a experiência. Portanto, a teoria

de Planck se baseava em uma hipótese que levava a conseqüências

equivocadas.

                                           
10 Abraham Pais, ‘Sutíl é o Senhor...’ A ciência e a vida de Albert Einstein (Rio de Janeiro:

Nova Fronteira, 1995), 425.
11 Pedro S. Rosa, op. cit., 14-53.
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Assim, em vez de se basear no trabalho de Planck, Einstein recorreu à teoria

de Wilhelm Wien para o corpo negro. Ele sabia que a lei de Wien não era exata,

mas alegou que tinha sido bem confirmada para grandes freqüências e baixas

temperaturas e que podia ser considerada válida neste domínio. Einstein deduziu

então a variação de entropia da radiação, quando ela varia de volume de forma

adiabática:

S–S0 = (E/βν)ln(V/V0)

Comparou a fórmula obtida com a equação de variação de entropia de um gás

ideal quando este muda de volume, também de forma adiabática:

S–S0 = R(n/N)ln(V/V0)

A forma das duas equações era muito semelhante e, por isso, a radiação do

corpo negro, no limite de validade da lei de Wien, podia ser considerada como um

gás ideal de “átomos de energia”, ou quanta. Pela comparação das duas

fórmulas, Einstein obteve a energia de cada quantum:

A radiação monocromática de baixa densidade (dentro do domínio de validade

da fórmula de Wien para a radiação) se comporta sob o ponto de vista da teoria

do calor como se consistisse em um número de quanta de energia independentes

[unabhängigen, no original], de valor Rβν/N.12

Note-se que Einstein não escreveu E=hν, como escrevemos atualmente. Além

disso, a hipótese de quantização da luz era compatível com a lei de Wien da

radiação do corpo negro, mas era incompatível com a lei de Planck.

Depois de introduzir uma interpretação corpuscular da luz, Einstein utilizou

essa hipótese para explicar fenômenos como a ionização de gases por radiação

ultravioleta, a “lei de Stokes” da fluorescência e o “efeito fotoelétrico”, pois eram

difíceis de serem explicados pela teoria ondulatória.

                                           
12 A. Einstein, 1905, 143 do original alemão, apud Pedro S. Rosa, op. cit., 23.
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O trabalho de Einstein, de 1905, não permitia explicar os fenômenos

ondulatórios da luz e por isso foi rejeitado por praticamente todos os físicos

(incluindo Planck). Em trabalhos posteriores (1909) Einstein apontou a

necessidade de criação de uma teoria que incluísse tanto os aspectos

ondulatórios quanto corpusculares da radiação, mas não conseguiu formular tal

teoria. Mesmo em 1915, quando a sua equação do efeito fotoelétrico foi

confirmada com grande precisão por Robert Andrews Millikan (1868-1953), sua

proposta de quantização da luz continuou a não ter aceitação.

1.3 A TEORIA DOS CALO RES ESPECÍFICOS DE EINSTEIN E O

CONGRESSO SOLVAY

A atitude negativa em relação aos primeiros trabalhos sobre quantização da

energia apenas começou a mudar com um outro trabalho de Einstein, publicado

em 1907. Essa pesquisa analisou um novo fenômeno: as propriedades térmicas

dos sólidos a baixas temperaturas. O calor específico de uma substância material

indica se ele se aquece (ou esfria) com facilidade. Durante o século XIX foram

feitas medidas e interpretações teóricas dos calores específicos. Parecia um

campo da física bem estabelecido, até que surgiram anomalias inexplicáveis no

final do século. Quando um sólido vai sendo esfriado e chega a temperaturas

próximas do zero absoluto (–273o C) seu calor específico cai e se torna

praticamente nulo. Ou seja: uma quantidade mínima de calor é suficiente para

aumentar a temperatura do sólido. Foi esse o fenômeno que Einstein explicou no

seu artigo de 1907.

O ponto de partida foi a hipótese, já aceita na época, de que os átomos de um

sólido possuem minúsculas vibrações, que se tornam mais fortes quando eles

ficam mais quentes. Nem todas as partículas terão vibrações iguais, algumas

podem ter mais energia, outras menos. A temperatura representa a energia

cinética média desses osciladores. Deveria, portanto, haver uma relação simples

de proporcionalidade entre energia e temperatura. Mas a experiência mostrava

que isso não era verdade.

A hipótese fundamental que Einstein introduziu para explicar esse fenômeno

era semelhante à de Planck. Supôs que a energia das partículas vibrantes dos

sólidos é quantizada. Isso significa que elas não podem possuir uma energia
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qualquer, mas sim valores que sejam múltiplos de uma energia mínima ε=hν.

Usando essa hipótese, Einstein conseguiu provar que o calor específico dos

sólidos deveria realmente cair a zero quando eles fossem resfriados até

chegarem próximos ao zero absoluto de temperatura.

A teoria do calor específico dos sólidos de Einstein interessou fortemente a

Walther Nernst (1864-1941). Ele e seus colaboradores fizeram novas medidas de

calor específico a baixas temperaturas e seus resultados concordaram bastante

bem com a equação deduzida da teoria quântica. Além disso, ele percebeu que a

teoria quântica permitia explicar a terceira lei da termodinâmica, que ele próprio

desenvolvera, segundo a qual a entropia de qualquer substância é zero à

temperatura do zero absoluto. Em janeiro de 1911 Nernst publicou um artigo no

qual afirmou: “No momento, a teoria quântica é apenas uma regra para fazer

cálculos, de natureza muito estranha e até, poderíamos dizer, grotesca. Mas

mostrou-se tão frutífera no trabalho de Planck, naquilo que se refere à radiação, e

no trabalho de Einstein, no que se refere à mecânica molecular [...] que é um

dever científico levá-la a sério e submetê-la a pesquisas cuidadosas”13. Vários

pesquisadores aperfeiçoaram depois o modelo de Einstein. Em 1913, Peter

Debye (1884-1966) elaborou uma teoria de quantização das vibrações térmicas

dos sólidos, que concordava melhor com os dados experimentais.

Nernst obteve o apoio financeiro de Ernest Solvay (1838-1922), um químico

industrial belga que havia enriquecido, para realizar uma conferência internacional

destinada a discutir a teoria quântica. O Conselho Solvay, organizado e presidido

por Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928), foi realizado em Bruxelas, de 30 de

outubro a 3 de novembro de 1911. O tema da reunião era “a teoria da radiação e

os quanta”. Foram convidados os mais famosos físicos da época, alguns dos

quais provavelmente nunca haviam ouvido falar sobre teoria quântica – como

Marie Curie e Ernest Rutherford.

A conferência Solvay teve enorme repercussão. Além de proporcionar uma

discussão detalhada dos trabalhos de Planck e Einstein sobre a teoria quântica,

levou à percepção clara de que havia sido iniciada uma revolução na física. Até

aquela época não se havia dado muita importância aos trabalhos sobre física

                                           
13 Nernst, apud Abraham Pais, “Einstein and the quantum theory”, Reviews of Modern Physics

51 (1979), 863-914, 883.
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quântica, e a maioria dos físicos que tinha conhecimento dessas pesquisas

acreditava que logo elas seriam superadas por avanços teóricos baseados nas

teorias antigas. No entanto, em 1911 os principais físicos teóricos do mundo

concordaram que a teoria do corpo negro e a do calor específico dos sólidos

exigiam uma mudança fundamental da física e que seria impossível chegar aos

mesmos resultados utilizando as teorias antigas.

Uma das contribuições importantes desse congresso foi um trabalho

apresentado por Arnold Sommerfeld (1868-1951). Ele procurou contribuir para a

elaboração de uma nova mecânica, sugerindo que a ação de um sistema

periódico (integral do lagrangiano L=K–V – ou seja, energia cinética menos

energia potencial – integrado em relação ao tempo) só poderia variar

descontinuamente, por saltos iguais a h.

nhdtL =∫
τ

0

.

A teoria de Planck podia ser considerada como uma aplicação particular desse

princípio. A proposta de Sommerfeld abria o caminho para uma teoria quântica

mais geral.

1.4 O ÁTOMO QUANTIZADO DE NIELS BOHR

O passo seguinte mais importante no desenvolvimento da teoria quântica foi a

proposta de quantização dos movimentos dos elétrons no átomo.

No início do século XX surgiram diversas propostas para a estrutura do átomo.

O físico japonês Hantaro Nagaoka (1865-1950) defendeu em 1903-1904 um

átomo nuclear, que ficou conhecido como “modelo saturniano”14. No mesmo ano,

Joseph John Thomson (1856-1940) propôs um modelo em que a carga elétrica

positiva teria o tamanho do próprio átomo e os elétrons se moveriam dentro dessa

esfera, em anéis circulares. Esses modelos utilizavam apenas a física clássica.

                                           
14 E. Yagi, “On Nagaoka’s Saturnian Atomic Model (1903)” Japanese Studies in the History of

Science, 3 (1964): 29-47.
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Um dos objetivos de Nagaoka era a explicação dos espectros atômicos

descontínuos, mas ele não teve grande sucesso.

Em 1911, John William Nicholson (1881-1955) introduziu alterações no

modelo de Nagaoka, para explicar os espectros descontínuos15. Foi ele quem,

antes de Niels Bohr, propôs que os elétrons apenas poderiam ter movimentos

estáveis em torno do núcleo se o seu momento angular L=mvR fosse um múltiplo

inteiro de h/2π. Atualmente, associamos esse postulado a Bohr.

O físico dinamarquês Niels Bohr (1885-1962), trabalhando no laboratório de

Ernest Rutherford (1871-1937) e sob sua influência, desenvolveu pouco depois de

Nicholson uma teoria quantizada do átomo, publicando três artigos sobre o

assunto em 1913.

Bohr seguiu outro caminho, introduzindo a constante de Planck (h) pela

equação da energia cinética K do elétron através da hipótese de que K=½nhω

(onde ω é a freqüência de revolução do elétron) nas órbitas estáveis do elétron

em torno do núcleo. Parece ter se inspirado inicialmente na equação de Planck,

E=nhν, porém verificou que apenas introduzindo o fator ½ conseguia chegar a

resultados adequados. Posteriormente, Bohr passou a utilizar a suposição de

Nicholson, de que o momento angular de revolução do elétron é L=mvR=nh/2π.

Essa hipótese determinava as características (raio e energia) das órbitas

estacionárias dos elétrons, nas quais não ocorreria emissão de energia – ao

contrário do que era previsto pela teoria eletromagnética clássica. Além disso,

Bohr supôs que somente quando o elétron passasse de um desses estados

estacionários para um outro é que ocorreria uma emissão ou absorção brusca de

energia, com uma freqüência definida, e que essa freqüência não seria igual à do

movimento do elétron. Essa era uma outra hipótese que contrariava a física

clássica. A freqüência da radiação seria determinada pela diferença de energia

entre os dois estados atômicos, através da relação E1–E2=hν. Embora se possa

tentar interpretar essa hipótese adicional a partir da concepção de Einstein dos

quanta de luz, Bohr não se baseou nessa idéia, que rejeitou explicitamente.

                                           
15 Russel McCormmach, “The Atomic Theory of John William Nicholson”, Archive for History of

Exact Sciences, 3 (1966): 161-184.
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A partir da primeira hipótese de quantização, Bohr deduziu que a energia W

do elétron nas órbitas estacionárias do átomo de hidrogênio seria dada por

22

422

τ
π
h

me
W =

Nessa equação, m é a massa do elétron, e é sua carga, h é a constante de

Planck e τ é um número inteiro (τ = 1, 2, 3...). Ao passar de uma órbita

estacionária correspondente ao número inteiro τ1 para outra correspondente ao

número τ2, o elétron tem uma variação de energia dada por:
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Pela segunda hipótese de quantização, essa variação de energia determina a

freqüência da radiação emitida ou absorvida:

�12 hWW =−

Assim, a constante de Planck (e a idéia de descontinuidade) aparece duas

vezes, na teoria de Bohr, de formas diferentes.

Utilizando essas equações, Bohr conseguiu explicar as séries de linhas

espectrais do hidrogênio. Sua teoria também teve bons resultados para o átomo

de hélio ionizado (com um único elétron).

1.5 A TEORIA RELATIVÍSTICA DE SOMMERFELD

A teoria do átomo quantizado de Niels Bohr foi gradualmente aperfeiçoada por

ele próprio e por outros pesquisadores. Arnold Sommerfeld tentou explicar a

estrutura fina das linhas espectrais do hidrogênio, ou seja, a divisão de uma linha

espectral em duas ou mais linhas muito próximas.

Entre 1914 e 1915, Sommerfeld começou a generalizar a teoria de Bohr,

incluindo o tratamento de órbitas elípticas. Utilizou sua regra de quantização para
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sistemas periódicos que pode ser assim enunciada: a ação da partícula, integrada

em um período (ou ciclo), é um múltiplo inteiro da constante de Planck16. Ou,

expresso matematicamente,

nhdqp =∫ .

No caso de sistemas com vários graus de liberdade, essa relação seria válida

para cada uma das coordenadas generalizadas e para o momento associado a

essa coordenada. Quando há rotação, utiliza-se a coordenada generalizada

DQJXODU�3 e momento angular p3 e a regra de quantização fica

nhdp =∫ ϕϕ .

A regra de quantização de Nicholson e Bohr é um caso particular dessa lei.

Ela é válida tanto para órbitas circulares quanto para órbitas elípticas.

A análise do modelo atômico com órbitas elípticas não levou, inicialmente, a

qualquer novo resultado significativo. Os níveis de energia obtidos eram iguais

aos do modelo de Bohr com órbitas circulares.

Em um trabalho publicado em 1916, Sommerfeld não apenas substituiu

órbitas circulares por elípticas como também introduziu o uso da dinâmica

relativística na análise do movimento dos elétrons, além de quantizar o

movimento. Foi a primeira vez que a teoria quântica e a relatividade foram

utilizadas juntas.

Uma órbita circular pode ser descrita pelo seu raio; uma órbita elíptica pode

ser caracterizada por duas grandezas. Sob o ponto de vista geométrico, ela pode

ser descrita por seus semi-eixos maior (a) e menor (b), ou pelo semi-eixo maior e

pela excentricidade da elipse. Na física clássica, prova-se que a energia total do

                                           
16 Os físicos William Wilson (1875-1965) e Jun Ishiwara (1881-1947) também propuseram em

1915, independentemente de Sommerfeld, o mesmo tipo de regra de quantização. Ver Thomas S.

Kuhn, Black-body Theory and the Quantum Discontinuity (New York: Oxford University Press,

1978), 251.
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movimento de uma partícula em órbita elíptica depende apenas do valor do semi-

eixo maior (que é a distância média entre o elétron e o núcleo). Sob o ponto de

vista da teoria quântica, associa-se a essa energia total o “número quântico

principal” n. A razão a/b entre os semi-eixos da elipse também é quantizada,

sendo dada por n/k, onde k é um novo número quântico (azimutal). No entanto,

quando se estuda o movimento do elétron usando a dinâmica clássica, esse

número quântico azimutal não influi na energia e, portanto, não ajuda a explicar

as raias espectrais. No entanto, quando se considera o movimento eletrônico à

luz da dinâmica relativística, a energia passa a ser ligeiramente diferente

dependendo da excentricidade da órbita, ou seja, depende de k. Assim,

Sommerfeld conseguiu explicar a estrutura fina das raias espectrais.

Um novo passo importante, que também foi conseguido graças ao trabalho de

Sommerfeld, foi a explicação do efeito Zeeman anômalo. O efeito

(desdobramento das raias espectrais quando o gás está submetido a um forte

campo magnético) tinha sido descoberto por Pietr Zeeman (1865-1943) em 1895

e havia sido explicado por Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928) utilizando a física

clássica. A teoria de Lorentz previa que cada raia espectral deveria se dividir em

duas ou três, conforme a observação da luz fosse feita na direção paralela ou

perpendicular ao campo magnético. No entanto, em muitos casos a raia espectral

se dividia em um número maior de linhas.

Para explicar esse fenômeno, Sommerfeld introduziu um novo número

quântico m (“magnético”), que estava associado ao ângulo formado entre o

campo magnético e o plano da órbita do elétron. Isso introduzia uma pequena

variação na energia, que explicava a o desdobramento das raias espectrais na

presença do campo magnético.

Assim, durante a década de 1910, a teoria quântica estava se desenvolvendo,

obtendo importantes sucessos e explicando novos fenômenos.

Pode-se dizer que o principal objetivo da teoria quântica, no início da década

de 1920, era explicar os espectros atômicos e suas peculiaridades na presença

de campos elétricos e magnéticos. Inicialmente o objetivo era apenas dar conta

das freqüências das raias espectrais, mas depois se tornou essencial

compreender também as intensidades das mesmas, que variavam de um modo



19

extremamente complexo17. As tentativas de explicar essas intensidades utilizavam

o princípio de correspondência de Bohr, que estabelecia uma relação entre a

física clássica e a física quântica. Em 1918, Bohr ainda supunha que a teoria

atômica deveria ser desenvolvida aplicando-se a física clássica (incluindo

correções relativísticas) para calcular os estados estacionários do átomo,

estudando os movimentos das partículas que constituem os átomos.

A passagem da teoria clássica para a quântica era um processo de tentativa e

erro, comparando os harmônicos da física clássica às transições entre dois

estados estacionários da teoria atômica: “O trabalho de pesquisa durante os anos

1919-1925 que finalmente levou à Mecânica Quântica pode ser descrito como

adivinhação sistemática, guiada pelo Princípio de Correspondência” 18. Não

existia uma teoria quântica fundamental a partir da qual os resultados pudessem

ser deduzidos.

1.6 O DESENVOLVIMENTO DA MECÂNICA MATRICIAL

No período posterior a 1920 há dois desdobramentos paralelos importantes:

por um lado, a criação da “mecânica matricial” por Heisenberg, Born, Jordan e

outros colaboradores; e, por outro, a criação da “mecânica ondulatória”, iniciando-

se com o trabalho de Louis de Broglie e culminando com a obra de Schrödinger.

Esta seção apresenta uma visão rápida sobre a primeira dessas linhas de

trabalho.

Max Born (1882-1970) era o físico mais experiente do grupo envolvido com a

criação da mecânica matricial – tinha mais de 40 anos de idade, na época. No

período que nos interessa, ele era diretor do Instituto de Física da Universidade

de Göttingen, onde permaneceu de 1921 a 1933. Nesse período, inicialmente,

Born estudava a termodinâmica de cristais. Logo depois, no entanto, seu principal

interesse se tornou a teoria quântica19. Desenvolveu nos anos seguintes trabalhos

                                           
17 Léon Rosenfeld, “La première phase de l’évolution de la théorie des quanta”, Osiris 2

(1986), 149-196.
18 Bartel Leendert van der Waerden, “Introduction”, pp. 1-59, in: Sources of quantum

mechanics. Amsterdam: North-Holland, 1967, 8.
19 N. Kemmer; R. Schlapp, “Max Born. 1882-1970”. Biographical Memoirs of Fellows of the

Royal Society 17 (1971) 17-52.
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sobre o assunto com seus jovens assistentes, Wolfgang Pauli (1900-1958) e

Werner Heisenberg (1901-1976), e com um estudante de graduação, Pascual

Jordan (1902-1980). O primeiro artigo que publicou a respeito da quantização de

sistemas mecânicos é de 1922 e foi escrito em colaboração com Pauli.

Heisenberg começou a trabalhar com Born em 1923, estudando problemas

atômicos altamente complexos. Publicaram um artigo sobre o átomo de hélio, que

não levou a bons resultados mas que os convenceu da necessidade de uma

ruptura completa com a teoria quântica semi-clássica que era praticada por todos.

Em meados de 1924 Born publicou um trabalho em cujo título apareceu pela

primeira vez a expressão “mecânica quântica”. Max Born estava claramente

percebendo como deveria ser a nova mecânica quântica, mas apenas conseguiu

apresentar algumas idéias preliminares dessa teoria.

Em meados de 1925 Heisenberg elaborou um primeiro trabalho sobre a

mecânica quântica, utilizando um novo formalismo que era obscuro até para o

próprio autor. Segundo o próprio Heisenberg, foi a fé de Born na necessidade de

que era necessário criar uma mecânica quântica completamente nova e

autônoma que levou ao desenvolvimento dessa pesquisa. Nesse primeiro

trabalho, um dos resultados mais interessantes obtidos por Heisenberg foi a

obtenção de números quânticos semi-inteiros para o oscilador harmônico, ou seja,

energias dadas por E=(n+½)hν.

Foi Max Born, que possuía uma base matemática muito mais ampla, quem

reconheceu que o cálculo utilizado por Heisenberg era equivalente à álgebra

matricial. Logo em seguida, enquanto Heisenberg estava ausente de Göttingen,

passando um período em Cambridge, Born e Pascual Jordan desenvolveram o

formalismo matricial da mecânica quântica. O trabalho foi completado logo depois,

em conjunto, pelos três pesquisadores, sendo publicado no início de 1926.

Quando Heisenberg estava desenvolvendo seu primeiro artigo sobre os

fundamentos da mecânica quântica, em meados de 1925, ele se correspondeu

longamente com Pauli, pedindo-lhe sua opinião sobre as idéias em que estava

trabalhando. Logo depois da conclusão do artigo de Heisenberg, Pauli começou a

aplicar a nova mecânica quântica e foi o primeiro a conseguir resolver o problema

do átomo de hidrogênio utilizando o novo formalismo matricial – uma pesquisa de

grande complexidade matemática. Esse resultado foi publicado no início de 1926.
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Os trabalhos iniciais de Heisenberg, Born e Jordan apenas haviam conseguido

analisar problemas muito mais simples. Assim, considera-se que Pauli contribuiu

fortemente para que a nova teoria quântica fosse aceita.

Outro pesquisador que ajudou a desenvolver a nova teoria quântica foi o físico

inglês Paul Adrien Maurice Dirac (1902-1984). Estudando o primeiro artigo de

Heisenberg, Dirac logo encontrou um novo modo de desenvolver aquela nova

mecânica, utilizando um formalismo algébrico baseado na mecânica analítica e

associando os comutadores quânticos aos colchetes de Poisson. No final de 1925

ele concluiu seu primeiro artigo sobre o assunto no qual introduziu a álgebra dos

“números q” e obteve vários resultados que foram obtidos paralelamente por

Born, Heisenberg e Jordan, porém adotando um novo formalismo. No início de

1926 conseguiu aplicar a nova mecânica quântica ao átomo de hidrogênio –

paralelamente a Pauli, como já foi indicado acima.

1.7 LOUIS DE BROGLIE E  A NATUREZA DA LUZ

Louis-Victor-Pierre-Raymond, 7º duque de Broglie (1892-1987), deu uma

importante contribuição para a compreensão das bases da teoria quântica. Pode-

se dividir o trabalho de Louis de Broglie em várias etapas, das quais as mais

importantes são: (1) seus estudos sobre a natureza da luz; (2) a introdução de

ondas associadas às partículas; (3) a explicação da condição de quantização de

Bohr-Sommerfeld; (4) a análise da relação entre óptica e mecânica; (5) a

formulação mais madura de suas idéias na tese de 1924 e nos trabalhos

seguintes.

Esta seção e as seções seguintes estudarão cada um desses aspectos.

Foi em 1922 que Louis de Broglie escreveu seus primeiros dois primeiros

artigos teóricos sobre a natureza de luz. Interpretou os quanta de luz como

partículas propriamente ditas, com massa de repouso não nula, aplicando em seu

estudo a teoria da relatividade especial. Ele aplicou aos quanta de luz tanto a

relação E=hν quanto E=mc². Isso é algo que Einstein jamais havia feito.

Curiosamente, de acordo com De Broglie as partículas de luz não teriam a

velocidade da luz, por causa do limite relativístico, porém a velocidade seria tão

próxima de c que não seria possível notar a diferença.
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É interessante que, segundo a hipótese de Louis, todos os quanta de luz são

idênticos, possuindo a mesma massa de repouso – assim como todos os elétrons

são iguais entre si. A diferença entre um quantum e outro é sua velocidade.

Louis procurou entender a teoria da radiação do corpo negro e se preocupou,

ao mesmo tempo, com um modo de conciliar os fenômenos ondulatórios com

esse tipo de modelo. Nesses trabalhos preliminares Louis de Broglie não havia

chegado ainda à sua concepção dualística onda-partícula. Conseguiu explicar a

lei de Planck do corpo negro com uma hipótese puramente corpuscular, porém

adicionando a idéia de que os “átomos de luz” poderiam se unir, formando

“moléculas de luz” que teriam dois, três ou mais quanta.

Vários autores (Stark, Ioffe, Ishiwara e Wolfke) já haviam sugerido, antes de

De Broglie, que os quanta de luz poderiam se combinar formando moléculas de

luz, e utilizaram essa sugestão de duas maneiras: para tentar explicar

(qualitativamente) os fenômenos de interferência; e para interpretar a fórmula de

Planck. Aparentemente o trabalho de De Broglie foi independente dos anteriores,

e utilizou um argumento estatístico (analisando a flutuação de energia) que não

aparece em nenhum dos trabalhos anteriores.

Esses primeiros estudos de Louis não conseguiram incorporar de forma

adequada os aspectos ondulatórios da luz. No entanto, possuem grande

importância porque já aparece neles uma fusão entre idéias quânticas e

relativísticas, e também porque é eliminada qualquer diferença fundamental entre

partículas materiais e quanta de luz.

1.8 AS ONDAS ASSOCIAD AS ÀS PARTÍCULAS

O segundo passo, dado por Louis de Broglie no ano seguinte, foi associar

uma vibração (e, depois, uma onda) aos corpúsculos de luz, tendo a preocupação

de continuar utilizando a teoria da relatividade; e, quase simultaneamente,

transferiu a mesma idéia a elétrons e outras partículas.

Como o próprio Louis descreveu,

Bruscamente, no final do outono de 1923, todas essas idéias começaram a se

cristalizar em meu espírito e publiquei nos Comptes Rendus de l’Académie de
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Sciences três notas fundamentais, que foram o primeiro ponto de partida da

mecânica ondulatória.20

Associando ondas aos átomos de luz, tornava-se possível explicar os

fenômenos luminosos de interferência e difração. Por outro lado, como a teoria

que desenvolveu não fazia distinção entre os quanta de luz e partículas materiais,

deveriam existir também ondas associadas aos elétrons e outros corpúsculos.

Desenvolvendo essa idéia, De Broglie conseguiu explicar a teoria do átomo de

Bohr, mostrando que as órbitas estáveis eram aquelas em que as oscilações

associadas aos elétrons formam ondas estacionárias. A introdução de ondas de

matéria levava de forma natural ao surgimento de regras de números inteiros,

como no caso de fenômenos ondulatórios em instrumentos sonoros.

A teoria desenvolvida por Louis de Broglie se baseava fundamentalmente na

relação de Planck E=hν e em todo o ferramental da teoria da relatividade

especial. A partir daí, ele deduziu todas as propriedades das ondas associadas às

partículas, como sua velocidade e comprimento de onda. Ele não postulou a

relação entre momento e comprimento de onda, como se costuma afirmar.

Havia um aspecto muito estranho nas ondas que De Broglie introduziu: ele

provou que elas tinham uma velocidade maior do que a da luz e não

acompanhavam os corpúsculos. No segundo artigo ele discutiu esse problema e

indicou uma solução: a velocidade da onda é a chamada velocidade de fase, e a

velocidade da partícula é igual à velocidade de grupo de um conjunto de ondas

com freqüências muito próximas. Na física clássica já existiam esses conceitos e

sabia-se que a energia de um grupo de ondas caminha com a velocidade de

grupo. Portanto, a teoria de De Broglie se tornava cada vez mais coerente.

Quando a luz atravessa fendas e sofre difração, a distribuição de energia

obedece à teoria ondulatória. Por isso, De Broglie precisou supor que as ondas

dirigem o movimento das partículas. Cada partícula que passa pela fenda poderá

ter uma trajetória curva diferente das outras, mas essas trajetórias serão

conduzidas pela onda de fase. Esse era um novo princípio, que levou De Broglie

                                           
20 Louis de Broglie, Un itinéraire scientifique. Ed. Georges Lochak (Paris: Editions La

Découverte, 1987), 42.
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a concluir que o movimento da partícula não segue mais as leis usuais da

mecânica do ponto material (nem a mecânica clássica, nem a relativística).

Note-se que cada partícula é acompanhada por suas próprias ondas, e não

precisa de outras partículas para sofrer efeitos tipicamente ondulatórios. As ondas

de De Broglie não são um efeito coletivo de um grande número de quanta.

A partir da idéia de que o movimento das partículas é guiado pelas ondas que

as acompanham, De Broglie não apenas explicou a difração da luz, mas também

previu que deveria existir um fenômeno semelhante para qualquer tipo de

partícula, como elétrons:

Além disso, um móvel qualquer poderia em certos casos se difratar. Um feixe

de elétrons atravessando uma estrutura muito pequena apresentaria fenômenos

de difração. É por este lado que se deveriam procurar confirmações experimentais

de nossas idéias. 21

Vemos, assim, que De Broglie estava consciente de que sua teoria

representava uma alteração completa da física, introduzindo novas propriedades

para o movimento das partículas. Nenhum outro autor havia feito uma proposta

semelhante.

As ondas que acompanham uma partícula podem produzir interferências, e

essa interferência, segundo De Broglie, influencia a probabilidade de que a

partícula produza efeitos observáveis. Este é um novo princípio, necessário para

explicar os fenômenos conhecidos através de uma teoria dualística.

1.9 EXPLICAÇÃO DA QUANTIZAÇÃO DO ÁTOMO, POR LOUIS DE

BROGLIE

No seu primeiro artigo de 1923, De Broglie aplicou suas idéias para explicar

as condições de quantização do átomo de hidrogênio. Ele imaginou que o elétron,

ao se mover em uma órbita fechada (circular ou elíptica) em torno do núcleo, é

                                           
21 Louis de Broglie, “Quanta de lumière, diffraction et interférences”, Comptes Rendus de

l’Académie des Sciences de Paris, 177 (1923), 548-550. De Broglie sugeriu em sua tese que fosse

tentato um experimento da difração de elétrons em cristais: Louis de Broglie, “Recherches sur la

théorie des quanta”, Annales de Physique [série 10] 3 (1925) 22-128, 104.
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acompanhado por ondas. Essas ondas são mais rápidas do que o elétron, e

devem completar a volta antes dele e encontrar novamente o elétron, depois.

Louis de Broglie supôs que essas ondas deveriam estar sempre em fase com a

vibração do elétron e que, portanto, após dar uma volta completa na órbita

eletrônica, deveriam adquirir a mesma fase que tinham inicialmente. A partir daí,

ele obteve uma condição de quantização das órbitas eletrônicas.

Note-se que o argumento desenvolvido por De Broglie é muito mais

complicado do que o argumento que lhe é atribuído nos livros didáticos. A versão

popular do trabalho de De Broglie considera simplesmente que, em uma trajetória

fechada, deve existir um número inteiro de comprimentos de onda dessa onda

associada ao elétron. Essa condição também leva à condição de quantização que

ele obteve, mas não foi esse o caminho percorrido por De Broglie – e, na verdade,

neste artigo de 1923 ele nem mencionou o comprimento de onda da onda

associada ao elétron.

   O modo pelo qual De Broglie apresentou essas idéias em sua tese de

doutorado, em 1924, é bem mais simples.

A noção de onda de fase vai permitir-nos fornecer uma explicação para a

condição de Einstein. Resulta das considerações do capítulo II que a trajetória de

um móvel é um dos raios de sua onda de fase, que ela deve correr ao longo da

trajetória com uma freqüência constante (pois a energia total é constante) e uma

velocidade variável cujo valor nós aprendemos a calcular. A propagação é

portanto análoga à de uma onda líquida em um canal fechado sobre si mesmo e



26

de profundidade variável. É fisicamente evidente que, para haver um regime

estável, o comprimento do canal deve estar em ressonância com a onda; dito de

outra forma, as porções da onda que se seguem a uma distância igual a um

múltiplo inteiro do comprimento l do canal e que se encontram por conseguinte no

mesmo ponto deste, devem estar em fase. A condição de ressonância é l=nλ se o

comprimento de onda é constante, e ndl
V

�
=∫  (inteiro) no caso geral. 22

Na tese, De Broglie considerou que a explicação apresentada acima da regra

de quantização de Bohr-Sommerfeld era a mais forte evidência favorável à sua

teoria. Pode-se entender a importância que De Broglie deu a essa explicação pelo

seguinte motivo: tanto na teoria original de Bohr como nas suas modificações por

Sommerfeld e Wilson, a regra de quantização não possuía qualquer justificativa

teórica. Era imposta simplesmente porque “dava certo”, ou seja, conduzia aos

resultados corretos. A teoria de De Broglie proporcionava portanto uma

explicação teórica para uma regra essencial da física atômica, que ainda não

tinha sido explicada.

Na conclusão da tese, De Broglie voltou a enfatizar a importância desse

resultado:

A conseqüência mais importante que se pode tirar dela [da teoria] está

exposta no capítulo III. Depois de haver lembrado as leis de estabilidade das

trajetórias quantizadas, tais como elas resultam de numerosos trabalhos recentes,

mostramos que elas podem ser interpretadas como exprimindo a ressonância da

onda de fase sobre o comprimento das trajetórias fechadas ou quase fechadas.

Nós cremos que essa é a primeira explicação fisicamente plausível proposta

para as condições de estabilidade de Bohr-Sommerfeld. 23

Como vimos, a teoria de Bohr utilizava duas hipóteses de quantização. A

primeira delas servia para determinar quais as órbitas eletrônicas possíveis. A

                                           
22 Louis de Broglie, “Recherches sur la théorie des quanta”, 64-65; citado por Pedro Rosa, op.

cit., 136.
23 Louis de Broglie, “Recherches sur la théorie des quanta”, 126; citado por Pedro Rosa, op.

cit., 136-137; nossa ênfase.
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segunda determinava a relação entre a variação de energia ∆E do átomo e a

freqüência ν da luz absorvida ou emitida, ∆E=hν. Na teoria de Bohr a freqüência

da luz emitida não tinha qualquer relação direta com a freqüência do movimento

do elétron em torno do núcleo, sendo este um dos seus aspectos mais obscuros.

Em um artigo publicado em outubro de 1924, Louis de Broglie propôs uma

interpretação para a condição de energia-freqüência de Bohr. Quando o elétron

passa de uma órbita estável para outra, pode-se considerar a existência de uma

onda associada a cada uma delas, com propriedades diferentes. De Broglie

imaginou que era necessário levar em conta a superposição entre essas duas

ondas, que produzem um batimento cuja freqüência é a diferença entre as duas

ondas. Utilizando essas hipóteses, é fácil chegar à condição de Bohr, como será

mostrado abaixo.

Suponhamos que o átomo vai passar de um estado mais elevado de energia

E2 para outro de energia mais baixa E1, emitindo radiação (para o caso de

absorção, o argumento é semelhante). As energias E1 e E2 são as energias totais

do elétron em cada caso (incluindo sua energia potencial), e é essa energia,

segundo a teoria de De Broglie, que determina a freqüência da onda de fase

associada ao elétron. Portanto, em cada um desses casos, a onda de fase tem

freqüências respectivamente iguais a ν1=E1/h e ν2=E2/h. A superposição dessas

duas ondas produzirá batimentos, cuja freqüência é a diferença entre as

freqüências das duas ondas. Portanto, os batimentos terão freqüência δν igual a:

δν = (E2 – E1)/h

Supondo agora que a radiação emitida tem freqüência igual à freqüência do

batimento das duas ondas, a equação acima se torna idêntica à relação ∆E=hν,

explicando-se assim a regra da energia de Bohr.

1.10 LOUIS DE BROGLIE E  A RELAÇÃO ENTRE ÓPTICA E MECÂNICA

Logo depois de completar os seus três artigos de 1923, Louis escreveu um

trabalho em inglês, que foi publicado no início do ano seguinte. Nele introduziu um

novo aspecto da teoria, relacionando a mecânica de partículas (representada pelo

princípio de ação mínima de Maupertuis) à óptica (representada pelo princípio de
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tempo mínimo de Fermat). A partir dessa relação propôs uma nova equação

relativística, que generalizava a relação E=hν e que continha, como caso

particular, a famosa equação entre quantidade de movimento e comprimento de

onda, p=h/λ.

O princípio de ação mínima para um ponto material pode ser expresso em

notação espaço-temporal pela equação:

0dxJ/
4

1

i
i =∫∑ ,

se os Ji são as componentes covariantes de um vetor tetradimensional cuja

componente temporal é a energia do ponto dividida por c, e as componentes

espaciais são as componentes de seu momentum.

 De forma semelhante, ao estudar a propagação de ondas, temos que

escrever:

0dxO/
4

1

i
i =∫∑ ,

se os Oi são as componentes covariantes de um vetor tetradimensional cuja

componente temporal é a freqüência dividida por c e as componentes espaciais

são as componentes de um vetor traçado na direção do raio e igual a ν/V=1/λ (V é

a velocidade de fase). Ora, a relação quântica diz que J4=hO4. De forma mais

geral, eu sugiro colocar OhJ
&&

= . A partir dessa proposição, segue-se

imediatamente a identidade dos dois princípios de Fermat e Maupertuis, e é

possível deduzir rigorosamente a velocidade de fase em qualquer campo

eletromagnético. 24

Basicamente, neste trabalho Louis de Broglie apresentou versões

relativísticas dos princípios de Maupertuis e de Fermat, e os relacionou de uma

forma extremamente geral. Aquilo que denominamos “princípio de Maupertuis” da

física clássica afirma que ∫p.ds (a integral do momento em relação à distância) ou

∫K.dt (a integral da energia cinética em relação ao tempo) é um mínimo. O

“princípio de Fermat” afirma que ∫(1/λ).ds (a integral do inverso do comprimento

                                           
24 Louis de Broglie, “A tentative theory of light quanta”, Philosophical Magazine, 47 (1924),

446-458. Citado por Pedro S. Rosa, op. cit., 110.



29

de onda em relação à distância) é um mínimo. Como, na teoria de Louis de

Broglie, há uma onda associada ao movimento da partícula, e o momento da

partícula é proporcional ao inverso do comprimento de onda, as duas integrais

∫p.ds e ∫(1/λ).ds são praticamente equivalentes. No entanto, Louis de Broglie não

se satisfez com essas relações, e generalizou os princípios de Maupertuis e

Fermat sob forma relativística, em quatro dimensões. Para pessoas que não

estivessem habituadas à teoria relativística expressa através de quadrivetores, a

apresentação da teoria de De Broglie deve ter parecido extremamente obscura.

Na sua tese, De Broglie voltou a apresentar a relação entre os princípios de

Fermat e Maupertuis, dedicando todo o capítulo 2 de seu trabalho a esse estudo.

Porém, sua abordagem na tese foi ainda mais complexa, pois considerou o caso

de partículas relativísticas se movendo em um campo eletromagnético25.

1.11 A TEORIA FINAL DE LOUIS DE BROGLIE

Foi na sua tese de doutorado, defendida no final de 1924, que Louis de

Broglie apresentou de modo unificado as idéias que havia desenvolvido desde

1922 em diversos artigos. Há vários aspectos dessa versão mais completa de sua

teoria que são novos e que provavelmente influenciaram o trabalho de

Schrödinger, como veremos mais adiante.

Um primeiro aspecto é que, na tese, De Broglie apresenta de uma forma mais

detalhada e clara a relação entre onda e partícula. Um elétron, por exemplo,

costumava ser pensado como sendo muito pequeno; mas De Broglie enfatiza que

a energia eletromagnética do elétron está espalhada por todo o espaço infinito à

sua volta, e que se pode afirmar que o elétron ocupa o espaço todo26. A partir

dessa hipótese, da relação E=hν e da teoria da relatividade, Louis de Broglie

deduziu na sua tese todas as propriedades das ondas associadas às “partículas”.

Outro ponto importante é que, no final da tese, Louis de Broglie aplica sua

nova concepção para estudar as propriedades estatísticas da luz e também de

gases. Já que os átomos são acompanhados por ondas, essas ondas devem

formar sistemas de ondas estacionárias quando o gás está contido em um

recipiente finito:

                                           
25 Pedro S. Rosa, op. cit., 127-134.
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Se o movimento dos átomos gasosos é acompanhado por uma propagação

de ondas, o recipiente que contém o gás será sulcado em todos os sentidos por

essas ondas. Somos levados naturalmente a considerar, assim como na

concepção da radiação de corpo negro desenvolvida pelo senhor Jeans, que só

são estáveis as ondas de fase que formam sistemas estacionários (quer dizer,

que entram em ressonância com as dimensões do recipiente). Somente elas

intervêm no estudo do equilíbrio termodinâmico. É uma coisa análoga ao que

encontramos com relação ao átomo de Bohr; lá também, as trajetórias estáveis

eram definidas por uma condição de ressonância e as outras deviam ser

consideradas como normalmente não realizáveis no átomo.27

Como veremos, Schrödinger foi levado a estudar o trabalho de Louis de

Broglie exatamente quando estava pesquisando a estatística quântica de gases

ideais.

Por fim, um terceiro ponto da tese de Louis de Broglie que deve ser enfatizado

é a constante comparação que aparece entre mecânica e óptica. Esse tipo de

raciocínio também terá grande influência no trabalho de Schrödinger.

Após sua tese, Louis de Broglie continuou a desenvolver suas idéias e a

publicar novos trabalhos. No entanto, como eles não tiveram influência sobre

Schrödinger, não serão discutidos aqui.

                                                                                                                             
26 Louis de Broglie, “Recherches sur la théorie des quanta”, 34.
27 Louis de Broglie, “Recherches sur la théorie des quanta”, 110.
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2. CAPÍTULO 2 – SCHRÖDINGER E A TEORIA QUÂNTICA

Erwin Schrödinger (1887-1961) tinha 38 anos de idade quando desenvolveu a

mecânica ondulatória. Na Universidade de Viena, onde estudou, foi aluno de Fritz

Hasenöhrl, que o influenciou muito28. Suas primeiras pesquisas, na década de

1910, foram sobre estatística, dielétricos, magnetismo e difração de raios X.

Depois do fim da primeira guerra mundial (na qual lutou), publicou trabalhos sobre

teoria da relatividade, além de assuntos que já havia pesquisado antes (mecânica

estatística e difração de raios X) e teoria das cores.

Em 1921 obteve uma colocação como professor de física teórica na

Universidade de Zurich, na Suíça, sucedendo a Albert Einstein e Max von Laue.

Permaneceu nessa universidade durante 6 anos. Esse foi o período no qual

produziu suas mais importantes pesquisas. Foi a partir de 1921 que Schrödinger

começou a se interessar pela teoria quântica, publicando inicialmente alguns

trabalhos de pouca importância.

Em 1925 Schrödinger voltou a trabalhar com mecânica estatística, discutindo

a teoria dos gases ideais utilizando o princípio de que as moléculas não podem

ser distinguidas umas das outras. Na mesma época, Einstein estava publicando

trabalhos a respeito do mesmo assunto, introduzindo a chamada “estatística de

Bose-Einstein”. Em um desses artigos, Einstein discutiu os fenômenos de

flutuação estatística dos gases e mostrou que uma parte da equação obtida podia

ser interpretada sob o ponto de vista ondulatório. Sugeriu que talvez as moléculas

tivessem um aspecto ondulatório, chamando então a atenção para o trabalho de

Louis de Broglie sobre ondas associadas a partículas. Schrödinger estudou esse

artigo de Einstein e, através dele, tomou conhecimento das idéias de De Broglie.

Segundo Wilhelm Heitler, que era estudante de doutoramento em München nessa

época, as idéias de De Broglie foram muito discutidas mas ninguém as levou

muito a sério – com a exceção de Einstein e Schrödinger29.

                                           
28 W. Heitler, “Erwin Schrödinger. 1887-196”, Biographical Memoirs of Fellows of the Royal

Society 7 (1961), 221-228.
29 W. Heitler, op. cit., 222.
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No final de 1925 Schrödinger começou a se dedicar intensamente à busca de

uma equação de onda associada às ondas da matéria da teoria de De Broglie.

Conseguiu obter os primeiros resultados importantes durante algumas semanas

de férias, de dezembro de 1925 a janeiro de 1926. Logo em seguida, publicou

uma seqüência de 4 artigos fundamentais, denominados “Quantização como um

problema de autovalores”, apresentando a sua mecânica ondulatória e mostrando

suas aplicações.

O trabalho inicial de Schrödinger foi desenvolvido sem conhecimento dos

primeiros artigos de Heisenberg, Born e Jordan sobre mecânica matricial. No

entanto, ainda durante o primeiro semestre de 1926, ele publicou um artigo no

qual procurava mostrar que a mecânica matricial e a mecânica ondulatória,

apesar de suas diferenças aparentes, eram equivalentes.

Neste capítulo vamos descrever os passos que levaram a esses artigos

fundamentais.

2.1 EINSTEIN E A TEORIA DE LOUIS DE BROGLIE

A tese de Louis de Broglie já estava escrita em meados do ano de 1924, mas

só foi defendida no dia 25 de novembro. Costuma-se afirmar que, ao receber e ler

uma primeira cópia datilografada do trabalho, Paul Langevin (que era o supervisor

formal da tese de De Broglie) teve dúvidas sobre seu valor. Tendo se encontrado

com Einstein em Genebra, conversou com ele sobre a tese e, ao retornar a Paris,

solicitou a De Broglie que enviasse uma cópia da versão datilografada da tese

para Einstein. Assim foi feito, e pouco depois Einstein escreveu a Langevin

defendendo a importância do trabalho: “Ele ergueu uma ponta do grande véu”. Só

então Langevin teria resolvido aceitar a tese, e foi feita a defesa.

Uma parte da lenda é verdade, mas a parte principal é falsa30. Foram

conservados todos os documentos sobre isso que mostram ter ocorrido a

seguinte seqüência de fatos: No dia 27 de julho de 1924, Langevin escreveu uma

carta a Louis de Broglie, pedindo que enviasse a Einstein uma cópia da primeira

versão da tese. De Broglie forneceu a cópia a Langevin, e a tese foi enviada mas

Einstein não reagiu imediatamente à tese. No dia 25 de novembro, a tese foi

defendida e aprovada. No dia 16 de dezembro, portanto depois da defesa,
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Einstein escreveu a Langevin, elogiando a tese. No mesmo dia, Einstein escreveu

uma carta a Lorentz, elogiando também o trabalho de De Broglie. Langevin

recebeu a correspondência e escreveu uma outra carta a De Broglie, no dia 13 de

janeiro de 1925, informando-o sobre a opinião favorável de Einstein. Portanto, a

aceitação da tese de Louis de Broglie não foi influenciada e não ficou aguardando

uma opinião de Einstein.

Sabe-se, portanto, que Einstein tomou conhecimento da tese de Louis de

Broglie durante o segundo semestre de 1924. Isso ocorreu na época em que

Einstein estava estudando a estatística quântica de gases, motivado pelo trabalho

do físico indiano Satyendra Nath Bose (1894-1974), professor da universidade de

Dacca. Bose desenvolveu um novo modo de demonstrar a equação de Planck

para a radiação do corpo negro, através do estudo estatístico dos quanta de luz.

Para isso, introduziu a hipótese de que os quanta de luz não podem ser

distinguidos uns dos outros. Isso altera o modo de calcular as probabilidades das

várias distribuições de energia, e leva ao resultado correto.

Bose não conseguiu publicar o seu trabalho e resolveu enviá-lo para Einstein,

em junho de 1924, pedindo-lhe que procurasse publicá-lo na revista alemã

Zeitschrift für Physik, se considerasse que tinha algum valor. Einstein reconheceu

a importância do artigo. Como tinha sido escrito em inglês, ele próprio o traduziu

para o alemão e enviou para a revista.

Além de apoiar o trabalho de Bose, Einstein imediatamente escreveu um

artigo sobre a nova estatística, porém aplicada aos átomos de um gás

monoatômico (como os gases nobres). Por isso, a mecânica estatística de

partículas indistinguíveis é atualmente chamada de “estatística de Bose-Einstein”,

embora tenha sido desenvolvida originalmente apenas pelo físico indiano.

Posteriormente compreendeu-se que as partículas que obedecem a essa

estatística, e que são chamadas atualmente de “bosons”, são aquelas cujo spin é

um número inteiro.

Analisando as flutuações estatísticas de um gás ideal que obedece a essa

nova estatística, Einstein notou que surgiam propriedades que poderiam ser

interpretadas sob o ponto de vista de interferência de ondas.

                                                                                                                             
30 Pedro S. Rosa, op. cit., 115-116.
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Foi enquanto estava envolvido com essas pesquisas que Einstein leu a tese

de Louis de Broglie, e imediatamente relacionou as duas coisas. Se as partículas

estão sempre acompanhadas por ondas, então em um gás essas ondas podem

produzir interferências e explicar os resultados peculiares que haviam sido

obtidos. Além disso, como já foi mencionado antes, o próprio De Broglie havia

chamado a atenção para a possibilidade de construir um novo tipo de estatística,

válido para gases confinados em um recipiente, levando em conta as ondas

associadas às partículas.

É possível que tenha sido em dezembro de 1924 que Einstein percebeu a

importância do trabalho de De Broglie31, já que foi no dia 16 de dezembro desse

ano que ele escreveu cartas para Langevin e Lorentz elogiando a tese. Foi

também em dezembro de 1924 que Einstein concluiu seu segundo artigo sobre a

estatística de Bose-Einstein, no qual citou explicitamente o trabalho de Louis de

Broglie32, afirmando: “Eu discutirei essa interpretação de modo detalhado porque

acredito que envolve mais do que uma mera analogia”33.

Pode-se dizer que Einstein ajudou muito a divulgar a tese, fazendo

comentários positivos em cartas e no artigo acima mencionado sobre a estatística

de Bose-Einstein.

2.2 SCHRÖDINGER E A E STATÍSTICA DOS GASES

Em 1921 Erwin Schrödinger obteve uma colocação como professor de física

teórica na Universidade de Zurich, na Suíça, sucedendo a Albert Einstein e Max

von Laue. Foi a partir de 1921 que Schrödinger começou a se interessar pela

teoria quântica, publicando alguns trabalhos a respeito de estrutura atômica e

espectros, seguindo a linha de trabalho de Sommerfeld. No ano seguinte,

publicou um trabalho em que mostrava como se podia interpretar o efeito Doppler-

Fizeau da luz, utilizando uma teoria puramente corpuscular. Também em 1922

começou a se dedicar à teoria quântica do calor específico. Em 1924, começou a

                                           
31 Max Jammer, op.cit., 249.
32 No primeiro artigo que publicou sobre o assunto, em setembro de 1924, Einstein não se

referiu à tese de De Broglie.
33 Max Jammer, op.cit., 249.
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se interessar pela estatística quântica dos gases e leu os trabalhos de Bose e

Einstein.

O segundo artigo de Einstein sobre o assunto (onde citava De Broglie) havia

sido publicado em 9 de fevereiro de 1925. Foi depois dessa data, portanto, que

Schrödinger tomou conhecimento da existência da teoria de ondas associadas à

matéria.

A correspondência trocada em 1925 entre Einstein e Schrödinger permite

esclarecer alguns pontos importantes34. Primeiramente, no dia 5 de fevereiro de

1925 Schrödinger escreveu a Einstein comentando sobre o seu primeiro artigo (de

1924) sobre estatística de gases. Nessa carta, Schrödinger discordava de um

aspecto do cálculo de Einstein. Este respondeu algumas semanas depois,

esclarecendo que Schrödinger não havia entendido o ponto central de sua

dedução. Schrödinger aparentemente releu e concordou com o trabalho de

Einstein, que apoiou em um artigo que publicou em julho de 1925. Einstein lhe

escreveu uma carta no dia 26 de setembro, elogiando um aspecto desse artigo.

Schrödinger respondeu no dia 3 de novembro, e esta carta é de fundamental

importância para esclarecer alguns pontos. Nela Schrödinger escreveu:

Li com grande interesse, alguns dias atrás, a engenhosa tese de Louis de

Broglie, que finalmente obtive; e juntamente com ela, o parágrafo 8 do seu

segundo trabalho sobre degeneração35 se tornou completamente claro para mim,

pela primeira vez. A interpretação de De Broglie das regras quânticas me parece

estar de algum modo associada à minha nota no Zs. f. Phys. 12, 13, 1922, onde é

mostrada uma propriedade notável do “fator de fase” de Weyl ∫− iidx
e

φ
 ao longo

de cada quase-período. Tanto quanto posso ver, a situação matemática é a

mesma, porém no meu caso muito menos formal, menos elegante e realmente

sem ter sido mostrado de forma geral. Naturalmente, a consideração de De

Broglie no contexto de sua teoria mais ampla é de valor muito superior do que

minha afirmação isolada, com a qual eu não soube inicialmente o que fazer36.

                                           
34 Paul A. Hanle, “The Schrödinger-Einstein correspondence and the sources of wave

mechanics”, American Journal of Physics 47 (1979), 644-648.
35 Trata-se do artigo sobre gases ideais publicado por Einstein em fevereiro de 1925.
36 Carta de Schrödinger para Einstein, 3 de novembro de 1925, citada por Paul A. Hanle, op.
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Uma análise detalhada desenvolvida por Paul A. Hanle mostra que

Schrödinger estudou cuidadosamente a tese de De Broglie e que depois aplicou

suas idéias (especialmente a parte relativa à estatística de gases e dos quanta de

luz) em um artigo sobre estatística dos gases, que concluiu no final de 1925.

Assim, não parece haver dúvidas de que foi através do trabalho de Einstein

sobre estatística de gases publicado em fevereiro de 1925 que Schrödinger ouviu

falar e se interessou pelas idéias de Louis de Broglie; que ele leu a tese de De

Broglie no final de outubro de 1925; que ele estudou cuidadosamente a tese; e

que esta influenciou diretamente sua pesquisa sobre estatística dos gases,

desenvolvida nas semanas seguintes. E foi a leitura do trabalho de De Broglie que

desencadeou a criação da mecânica ondulatória de Schrödinger, como ele próprio

reconheceu em uma carta que escreveu a Einstein em abril de 1926:

Aliás, nada disso teria começado agora ou em qualquer outro momento (quero

dizer, naquilo que se refere a mim) se o seu segundo artigo sobre o gás

degenerado você não tivesse chamado minha atenção para a importância das

idéias de De Broglie.37

2.3  SCHRÖDINGER E A TESE DE LOUIS DE BROGLIE

De acordo com um relato muito posterior, feito por Edmond Bauer,

Schrödinger obteve uma cópia da tese de Louis de Broglie através do

pesquisador francês Victor Henri, que era também professor em Zurich38. Conta-

se que ao visitar Paris, Victor Henri havia obtido uma cópia da tese De Broglie

através de Paul Langevin (supervisor formal da tese de De Broglie em Sorbonne)

e a passou para Schrödinger. Este a leu mas devolveu duas semanas depois,

dizendo que o trabalho era um lixo. Victor Henri comunicou a Langevin a opinião

de Schrödinger, e recebeu a resposta de que o trabalho era bom e que devia ser

lido novamente. Então, Schrödinger teria estudado de novo a tese e iniciado seu

                                                                                                                             

cit., 645.
37 Carta de Schrödinger para Einstein, 23 de abril de 1926, citada por Max Jammer, op. cit.,

257.
38 Max Jammer, op. cit., 258.
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trabalho. Pode ser que isso tenha de fato acontecido, mas não existe nenhuma

comprovação independente do relato de Bauer. Além disso, parece que foi a

opinião favorável de Einstein que fez com que Schrödinger desse atenção à tese,

e não algum estímulo recebido de Langevin.

Como vimos, Schrödinger havia escrito para Einstein no dia 3 de novembro

comentando que havia lido a tese de De Broglie. No dia 16 de novembro ele

escreveu uma outra carta, para Alfred Landé, comentando também sobre o

assunto:

Fiquei especialmente contente com suas notícias de que seu trabalho seria

“um retorno à teoria ondulatória” [da luz]. Eu também estou fortemente inclinado

nessa direção. Nesses dias estive intensamente envolvido com a engenhosa

teoria de Louis de Broglie. Ela é extraordinariamente excitante, mas ainda tem

algumas dificuldades muito graves. Tentei em vão formar para mim mesmo uma

imagem da onda de fase do elétron na órbita de Kepler. Elipses keplerianas muito

próximas são consideradas como “raios”. Isso, no entanto, produz cáusticas

horríveis, ou algo parecido, para as frentes de onda.39

Portanto, além da aplicação das idéias de Louis de Broglie à estatística dos

gases ideais, Schrödinger já estava interessado, em meados de novembro, no

uso dessa teoria para a compreensão da estrutura atômica. Além disso, ele

percebia alguns problemas. A dificuldade que ele notou era bastante simples.

Uma onda de fase não pode ser considerada como alguma coisa infinitamente

estreita (na verdade, De Broglie as considerava infinitas). Assim, em vez de

considerar uma onda percorrendo uma órbita de espessura nula, era necessário

considerar o que ocorreria para ondas que tivessem uma certa largura – ou, o que

era equivalente, analisar o que ocorreria para duas ou mais ondas próximas umas

das outras, correspondentes a órbitas diferentes. Nesse caso, no entanto,

Schrödinger notou que não era possível supor que as duas ondas próximas

tivessem a mesma fase, em pontos correspondentes. Haveria uma deformação

de qualquer frente de onda que se pudesse imaginar, ou seja, não seria possível

                                           
39 Carta de Schrödinger para Alfred Landé, 16 de novembro de 1925, citada por Walter Moore,

Schrödinger, life and thought (Cambridge: Cambridge University, 1989), 192.
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manter uma frente de onda perpendicular às órbitas. Era difícil, portanto,

compreender como essas ondas poderiam se manter estáveis.

Há um outro acontecimento, nessa mesma época, que pode ter sido

relevante, tendo sido relatado por Peter Debye, em entrevista publicada em 1964:

Então De Broglie publicou seu artigo. Naquela época Schrödinger era meu

sucessor na Universidade em Zurique, e eu estava na Universidade Técnica, que

é um Instituto Federal, e nós tínhamos um colóquio juntos. Conversamos sobre a

teoria de De Broglie e concordamos que não a havíamos entendido, e que nós

deveríamos realmente pensar sobre suas formulações e o que elas significavam.

Assim eu convidei Schrödinger para nos dar um colóquio. E a preparação disso

realmente fez com que ele começasse. Houve apenas poucos meses entre sua

fala e suas publicações.40

Assim, houve também o estímulo de Debye para que Schrödinger estudasse

mais detalhadamente a tese de Louis de Broglie. Aparentemente esse colóquio

ocorreu no dia 23 de novembro de 192541. De acordo com as recordações de

Felix Bloch, que era um estudante na época, Debye criticou as idéias de De

Broglie a respeito das ondas associadas ao elétron, no átomo.

Debye comentou casualmente que ele achava este modo de falar bastante

infantil. Como estudante de Sommerfeld, ele tinha aprendido que, para lidar

adequadamente com ondas, devia-se ter uma equação de onda [...] Apenas

poucas semanas mais tarde, ele [Schrödinger] fez uma outra apresentação no

colóquio e começou dizendo: “Meu colega Debye sugeriu que se deveria ter um

equação de onda; bem, eu encontrei uma!” 42

Seja por estímulo de Debye, como indicado por Felix Bloch, seja por causa de

sua própria análise (conforme relatou na carta a Landé), Schrödinger chegou à

conclusão, na segunda metade de novembro de 1925, que o modo utilizado por

                                           
40 Max Jammer, op.cit., 257.
41 Walter Moore, op. cit., 192.
42 Helge Kragh, “Erwin Schrödinger and the wave equation: the crucial phase”, Centaurus 26

(1982): 157.
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De Broglie para analisar as ondas associadas aos elétrons, dentro do átomo de

hidrogênio, não era adequado.

A dificuldade básica é que, seguindo a proposta de De Broglie, Schrödinger

tentou construir para o elétron atômico uma onda de fase que se refratasse de tal

forma que seus raios correspondessem à órbita elíptica de Bohr-Sommerfeld; mas

isso não era possível, porque o comprimento de onda associado ao elétron era da

mesma ordem de grandeza que as distâncias atômicas, tornando impossível

pensar em uma trajetória definida – ou seja, a onda não podia ser tratada como

um “raio”. Então, ele mudou seu enfoque e passou a imaginar ondas

tridimensionais estacionárias em torno do núcleo atômico. Isso exigiu a

formulação de uma equação de onda. A equação de onda que ele procurava

tomava como ponto de partida as idéias de Louis de Broglie, mas consistia em

uma abordagem nova. Pode-se dizer que a diferença entre o tratamento utilizado

por De Broglie e aquilo que Schrödinger estava procurando era semelhante à

diferença entre analisar uma onda que se propaga em uma corda (uma dimensão)

e uma onda sonora em um determinado volume (tridimensional).

2.4  A BUSCA DE UMA EQ UAÇÃO DE ONDA RELATIVÍSTICA

Como vimos, a teoria desenvolvida por De Broglie era toda baseada na teoria

da relatividade especial. Por esse motivo, era natural que Schrödinger também

procurasse desenvolver uma teoria relativística, e foi o que ocorreu.

É bastante fácil, partindo da teoria de Louis de Broglie, escrever uma equação

de onda relativística para as ondas associadas ao elétron. O historiador da ciência

Helge Kragh apresentou essa dedução da forma descrita a seguir43. A equação

de onda genérica, da física clássica (válida também na teoria da relatividade)

pode ser escrita como:

0%�
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43 Helge Kragh, “Equation with many fathers. The Klein-Gordon equation in 1926”, American

Journal of Physics 52 (1984), 1024-1033.
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onde ψ é a função de onda e ∆ψ é o seu laplaciano.

Ou seja, se for conhecido o comprimento de onda λ em função da posição,

pode-se escrever a equação de onda. A relação acima pode também ser escrita

em utilizando-se a velocidade da onda V e sua freqüência ν, já que λ=V/ν:

0%�4�% 222 =+∆V

Na teoria de De Broglie, a velocidade V das ondas de fase pode ser escrita

como:

V = E/p

onde E é a energia total do elétron (incluindo a energia potencial) e p é o seu

momento relativístico p=mv=(m0βc)/(1–β²)1/2. A energia total pode ser escrita

como:

E = mc²  – eφ = (m0c²)/(1–β²)1/2 – eφ

onde φ é o potencial elétrico.

Dividindo-se a energia total pelo momento obtém-se V, mas a expressão

obtida não é adequada para substituição na equação de onda, por causa do

excesso de variáveis. Assim, primeiramente se utiliza a equação da energia total,

igualando-a a hν, e isola-se a velocidade da partícula v=βc em função da

freqüência ν da onda. Então, substituindo-se o resultado encontrado nas

equações do momento e da energia, obtém-se a velocidade da onda em função

da freqüência (a equação de dispersão das ondas de fase). Substituindo na

equação de onda genérica, obtém-se após algumas manipulações o resultado:
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Esta é a chamada “equação de Klein-Gordon”, tendo sido publicada

primeiramente por Oskar Klein (em um trabalho submetido a publicação em abril

de 1926) e depois por Walther Gordon (em setembro de 1926).

Sabe-se que Schrödinger chegou a essa equação e a aplicou ao átomo de

hidrogênio, no final de 1925, mas não a publicou. No seu primeiro artigo, escrito

em janeiro de 1926, Schrödinger descreveu que havia feito uma análise

relativística do átomo de hidrogênio, mas que havia obtido resultados errados:

“Por exemplo, se o problema de Kepler relativístico for desenvolvido, encontra-se

que ele leva de modo notável a números quânticos parciais semi-inteiros (radial e

azimutal)”44. Em outros pontos dos seus primeiros artigos ele também menciona

(sem apresentar detalhes) a tentativa de analisar o átomo de hidrogênio de forma

relativística.

As informações existentes a respeito dessa etapa do trabalho de Schrödinger

são bastante limitadas: três páginas de anotações (sem data) e alguns relatos.

Vejamos as informações disponíveis.

O manuscrito de Schrödinger era intitulado “H Atom. Eigenschwingungen” (ou

seja, “Átomo de hidrogênio. Oscilações próprias”. Considera-se que ele foi escrito

no final de 1925. Contém primeiramente algumas equações que parecem ter sido

tiradas da tese de Louis de Broglie: a relação entre energia (relativística) e

freqüência das ondas; e a velocidade de fase, dada por c²/v, ou energia/momento

da partícula. As equações são escritas primeiramente para uma partícula livre,

depois introduzindo o campo elétrico coulombiano do átomo de hidrogênio. Então

Schrödinger chegou à equação de onda (relativística) e tentou solucioná-la de

duas formas, abandonando a primeira no meio e completando a segunda. Por fim,

escreveu a equação de onda de um modo um pouco diferente, mas não

prosseguiu45. A dedução de Schrödinger foi reconstruída detalhadamente por

Jagdish Mehra e Helmut Rechenberg.

Depois da morte de Schrödinger, Paul Dirac publicou um relato em que

afirmava que o pesquisador

                                           
44 Erwin Schrödinger, Collected papers on wave mechanics (London: Blackie & Son, 1928), 9.
45 Jagdish Mehra e Helmut Rechenberg, The historical development of quantum theory.

Volume 5. Erwin Schrödinger and the rise of wave mechanics (New York: Springer, 2001), 423-

430.



42

Ele [Schrödinger] me contou como chegou a fazer sua grande descoberta. Em

seu trabalho sobre espectros ele estava usando, é claro, teoria de órbita de Bohr,

mas ele sempre sentiu que as condições quânticas nesta teoria eram

insatisfatórias e que os espectros atômicos deveriam realmente ser determinados

por algum tipo de problema de autovalor. Em 1924, De Broglie publicou seu

trabalho sobre ondas associadas ao movimento de partículas livres. Isso

influenciou Schrödinger profundamente, e ele se pôs a trabalhar para tentar

generalizar as ondas de De Broglie para partículas ligadas. Ele finalmente obteve

uma solução do problema, que levou ao surgimento de níveis de energia como

autovalores de um certo operador. Ele imediatamente aplicou seu método ao

elétron no átomo de hidrogênio, levando em conta a mecânica relativística para o

movimento do elétron, como De Broglie tinha feito. Os resultados não estavam de

acordo com a observação. Agora nós sabemos que o método de Schrödinger era

bastante correto, e a discrepância era devida apenas a não ter levado em conta o

spin do elétron. O spin do elétron não era conhecido naquela época, e

Schrödinger ficou muito desapontado, concluiu que seu método não era bom e o

abandonou. Apenas depois de alguns meses ele retornou a ele e então notou que

se tratasse o elétron de modo não relativístico seu método dava resultados que

concordavam com a observação na aproximação não-relativística. Ele escreveu

seu trabalho e o publicou em 1926, e dessa forma atrasada a equação de onda de

Schrödinger foi apresentada ao mundo.46

A descrição de Dirac, transcrita acima, é de 1961, ou seja, várias décadas

depois dos acontecimentos. Pode ser colocada em dúvida – especialmente

naquilo que se refere ao tempo de “alguns meses” entre a tentativa relativística e

a tentativa clássica.

Não há dúvidas de que somente no final de outubro Schrödinger obteve uma

cópia da tese de Louis de Broglie, e se o relato de Debye é correto, inicialmente

ele não a compreendeu. Portanto, é pouco plausível que Schrödinger pudesse

iniciar a aplicação da teoria relativística de De Broglie ao átomo de hidrogênio

antes do final de novembro de 1925.

                                           
46 Relato de Dirac, transcrito em Max Jammer, op. cit., 257-258; Jagdish Mehra e Helmut

Rechenberg, op. cit., 367-368.
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Também não há dúvidas de que em meados de janeiro de 1926 Schrödinger

já havia desenvolvido a equação de onda não-relativística e feito a aplicação ao

átomo de hidrogênio, obtendo resultados corretos. Portanto, em um intervalo de

tempo de no máximo dois meses, ele desenvolveu tanto a teoria relativística

quanto a não-relativística.

É interessante mencionar que, ao mesmo tempo em que se dedicava a esse

tema, Schrödinger também concluiu (em meados de dezembro de 1925) dois

artigos, um sobre teoria das cores e outro sobre a teoria quântica dos gases47.

Pode ser que a análise relativística tenha sido desenvolvida no final de novembro,

depois ele parou um pouco essa pesquisa e completou as outras duas, tendo

retornado então ao problema do átomo de hidrogênio seguindo uma abordagem

não relativística.

2.5  AS FÉRIAS DE SCHRÖDINGER NO NATAL DE 1925

Sabe-se que alguns dos passos fundamentais da pesquisa de Schrödinger

ocorreram no final de 1925. Alguns dias antes do Natal, ele foi para um hotel nas

montanhas, em Arosa, acompanhado por uma amante cuja identidade não é

conhecida48. Ficou lá até o dia 8 de janeiro de 1926, quando retornou a Zurich.

Nesse período de duas ou três semanas, ele obteve as bases de sua mecânica

ondulatória.

Sabe-se com certeza que ele estava trabalhando nesse período na teoria do

átomo de hidrogênio, através de uma carta que ele enviou no dia 27 de

dezembro, de Arosa, para Wilhelm Wien, editor da revista Annalen der Physik:

No momento estou lutando com uma nova teoria atômica. Se pelo menos eu

soubesse mais matemática! Estou muito otimista quanto a essa coisa e espero

que se eu conseguir [...] resolver isso, será muito belo. Penso que consigo

especificar um sistema que tem como freqüências próprias as freqüências dos

termos do hidrogênio – e de um modo relativamente natural, não através de

                                           
47 Jagdish Mehra e Helmut Rechenberg, op. cit., 444.
48 Walter Moore, op. cit., 194-195.
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suposições ad hoc. Mas não se obtêm realmente os próprios termos de

freqüência, isto é, não aparece R/n² e sim mc²/h–R/n² (m é a massa do elétron).49

Nessa descrição de Schrödinger, R é a constante de Rydberg. Portanto,

Schrödinger havia obtido um resultado semelhante ao da teoria de Bohr, porém

com a adição de uma constante (mc²/h). O valor dessa constante não influencia o

cálculo da radiação emitida pelo átomo, já que a freqüência da radiação emitida

depende apenas da diferença de energia entre dois níveis, e portanto a constante

desaparece nos cálculos. O próprio Schrödinger explicou isso na sua carta a

Wien. Suponhamos que dois estados estacionários do átomo de hidrogênio

tenham freqüências próprias νn e νm que seriam dados por:

νn = mc²/h – R/n²

νm = mc²/h – R/m²

Então, a freqüência da radiação emitida seria:

νm – νn = R(1/n²–1/m²)

Schrödinger comentou ainda em sua carta a Wien:

Eu espero que logo poderei falar sobre esse assunto de um modo mais

detalhado e compreensível. Agora, eu preciso aprender um pouco mais de

matemática para analisar completamente o problema da vibração – uma equação

diferencial linear semelhante à de Bessel, porém menos conhecida e que exibe

estranhas condições de contorno; estas estão relacionadas com a mesma e não

são impostas externamente.50

                                           
49 Carta de Schrödinger a Wien, transcrita por Walter Moore, op. cit., 196. Ver também Armin

Hermann, op. cit., 219; Jagdish Mehra e Helmut Rechenberg, op. cit., 460.
50 Ibid.
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Portanto, no final de dezembro de 1925 Schrödinger estava trabalhando na

teoria quântica do átomo de hidrogênio e chegando a resultados importantes,

porém ainda sentia grandes dificuldades matemáticas. Em parte, isso se devia à

sua situação no momento (em um hotel, sem acesso aos livros de que

necessitava). Por outro lado, sabe-se que mesmo ao retornar a Zurich, ele não se

sentiu suficientemente seguro para desenvolver a teoria e pediu ajuda a seu

colega Hermann Weyl, como veremos mais adiante.

A carta de Schrödinger para Wien tem vários aspectos interessantes. Em

primeiro lugar, o resultado apresentado não corresponde nem àquilo que se

obtém no tratamento relativístico, nem ao resultado obtido na abordagem não-

relativística. Jagdish Mehra e Helmut Rechenberg fizeram uma análise detalhada

deste ponto e mostraram que aquilo que Schrödinger fez foi tomar a equação de

onda relativística e desprezar alguns termos que eram pequenos para baixas

velocidades51. O resultado é diferente do obtido usando a equação de onda não-

relativística,  pois nesta não aparece o termo constante mc²/h.

Assim, no dia 27 de dezembro Schrödinger ainda não estava utilizando a

equação de onda não-relativística, mas estava abandonando a formulação

relativística rigorosa anterior, que não havia dado bons resultados.

Outro aspecto importante é que Schrödinger não estava analisando

propriamente os níveis de energia do átomo de hidrogênio, e sim trabalhando

diretamente com freqüências. Na carta a Wien isso não é enfatizado, mas no

primeiro artigo de Schrödinger de 1926, como veremos, ele dá bastante

importância a esse aspecto. A idéia básica é que existem processos vibratórios

estacionários no átomo de hidrogênio, e nesses estados não existe emissão de

luz. No entanto, quando há a passagem de um estado para outro, ocorrem ao

mesmo tempo duas vibrações com freqüências diferentes, e o batimento dessas

duas freqüências produz emissão de radiação. A freqüência da onda emitida é

igual à diferença entre as freqüências das duas vibrações atômicas. Assim, sem

falar sobre níveis de energia e sem utilizar a regra de Bohr que relacionava

diferença de energia e freqüência de radiação, Schrödinger conseguiu chegar à

fórmula para as raias espectrais do átomo de hidrogênio. Nesse sentido, sua

                                           
51 Jagdish Mehra e Helmut Rechenberg, op. cit., 462-464.
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teoria era natural, ou seja, não era necessário introduzir qualquer postulado

quântico do modo como Bohr havia feito.

Depois de escrever a carta acima mencionada a Wien, Schrödinger

permaneceu mais 12 dias em Arosa. É impossível saber o que ele desenvolveu

lá, e o que fez depois que retornou a Zurich. Mas sabe-se que, no dia 8 de janeiro

de 1926, quando retornou a Zurich ou imediatamente antes de sair de Arosa, ele

escreveu outra carta a Wien, na qual afirmou:

No entanto, agora eu quero principalmente obter logo a teoria de vibração do

átomo e espero ser capaz, muito em breve, de enviar-lhe uma comunicação sobre

esse problema.52

Portanto, nesse momento Schrödinger ainda não se sentia de posse da teoria,

mas sentia que faltava muito pouco.

A mesma carta contém um outro trecho importante:

O contraste entre os quanta de luz e a radiação ondulatória pode ser

encontrado no próprio átomo desta forma: (a) elétrons isolados seguindo órbitas;

ou (b) vibração estacionária de toda a região atômica. Na interpretação (a), a

equação diferencial parcial hamiltoniana; a separação de variáveis; e a

quantização do modo bem conhecido. Na interpretação (b), a equação de onda; a

separação de variáveis no velho e bem conhecido sentido de que se assume que

uma função desconhecida é o produto, por exemplo, de uma função de r, de uma

função de θ e de uma função de φ; e procurando as “vibrações normais”. As

freqüências emitidas aparecem como diferenças de freqüências, isto é, como

batimentos das freqüências normais. Alguma coisa deve estar oculta por trás

disso. Espero formular logo os resultados de modo organizado.53

Notemos que Schrödinger não se refere a uma “teoria ondulatória” e sim a

uma “teoria vibratória”. Enquanto De Broglie havia estudado ondas que se

deslocavam no espaço, Schrödinger estava analisando vibrações estacionárias.

                                           
52 Jagdish Mehra e Helmut Rechenberg, op. cit., 460.
53 Jagdish Mehra e Helmut Rechenberg, op. cit., 460.
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A citação acima mostra os aspectos que ele considerava centrais de sua nova

abordagem: toda a região em torno do núcleo do átomo está circundada por uma

vibração estacionária, cuja freqüência pode ser encontrada a partir de uma

equação de onda, encontrando-se os estados estacionários por análise de

autovalores, por um método matemático de separação de variáveis, obtendo-se

então as freqüências normais a partir das quais se obtém a freqüência da

radiação emitida (ou absorvida) que é considerada como um batimento de duas

freqüências atômicas.

2.6 O CADERNO DE ANO TAÇÕES DE SCHRÖDINGER

Erwin Schrödinger tinha o hábito de anotar suas idéias em cadernos. Foram

conservados três cadernos associados ao início do desenvolvimento da mecânica

ondulatória, todos eles intitulados “Eigenwertproblem des Atoms” (ou seja, “O

problema dos autovalores dos átomos”). Eles contêm os resultados que o autor

logo depois publicou nos seus três primeiros artigos de 1926 intitulados

“Quantisierung als Eigenwertproblem” (ou seja, “Quantização como um problema

de autovalor”) e no artigo em que discutiu a relação entre sua abordagem e a de

Heisenberg, Born e Jordan54.

O segundo caderno começa com uma seção intitulada “Para a segunda

comunicação”, por isso pode-se ter a impressão de que o primeiro caderno

correspondeu ao primeiro artigo e o segundo caderno ao segundo artigo; porém,

não há essa equivalência. O primeiro artigo de Schrödinger, que será analisado

mais adiante, continha apenas uma breve justificativa da equação de onda,

seguida da dedução relativa ao átomo de hidrogênio. O primeiro caderno contém

muitas outras coisas, como a análise dos efeitos Stark (com campos elétricos) e

Zeeman (com campos magnéticos) no espectro atômico, estudo de moléculas em

rotação e com vibração, etc55. Parece, portanto, que Schrödinger inicialmente

utilizou seu novo método para analisar vários problemas diferentes, e que apenas

depois de adquirir certa segurança do valor dessa nova abordagem resolver

redigir o primeiro artigo – que é bastante restrito – como uma primeira amostra de

sua pesquisa.

                                           
54 Jagdish Mehra e Helmut Rechenberg, op. cit., 465-466.
55 Jagdish Mehra e Helmut Rechenberg, op. cit., 466-467.
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É relevante que, no primeiro caderno, Schrödinger explorou tanto a teoria não-

relativística (que iria publicar logo depois) quanto também a teoria relativística56.

Portanto, ele não abandonou a idéia de que deveria ser desenvolvida uma teoria

quântica relativística, mesmo depois do fracasso inicial.

Este primeiro caderno de anotações deve ter sido iniciado durante o período

em que Schrödinger estava em Arosa, mas deve ter sido concluído pouco depois

de seu retorno a Zurich – durante o mês de janeiro de 1926.

 Outro ponto interessante deste primeiro caderno é que Schrödinger

constantemente comparava suas deduções com os resultados experimentais

conhecidos sobre espectros, efeitos Zeeman e Stark, etc. É relevante que nessa

mesma época (no semestre de inverno de 1925-1926) Schrödinger estava

justamente ministrando um curso sobre a teoria dos espectros57.

2.7 O RETORNO A ZURICH E OS ARTIGOS DE 1926

Logo depois de retornar a Zurich, Schrödinger escreveu e enviou para

publicação uma seqüência de seis artigos sobre mecânica quântica58. Quatro

deles tinham o título geral de “Quantização como um problema de autovalores”.

Todos eles foram enviados para publicação no primeiro semestre de 1926.

• Erwin Schrödinger, Quantisierung als Eigenwertproblem (Erste Mitteilung),

Annalen der Physik [série 4] 79 (1926), 361-376.

• Erwin Schrödinger, Quantisierung als Eigenwertproblem (Zweite

Mitteilung), Annalen der Physik [série 4] 79 (1926), 489-527.

• Erwin Schrödinger, Der stetige Übergang von der Mikro- zur

Makromechanik, Die Naturwissenschaften, 14. Jahrg. Heft 28 (1926), 664-

666.

                                           
56 Jagdish Mehra e Helmut Rechenberg, op. cit., 469.
57 Jagdish Mehra e Helmut Rechenberg, op. cit., 467.
58 O estudo desses artigos foi realizado a partir da tradução para o inglês, publicada na obra

de Erwin Schrödinger, Collected papers on wave mechanics (London: Blackie & Son, 1928). A

tradução foi revista pelo próprio Schrödinger, que tinha excelente domínio do inglês.
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• Erwin Schrödinger, Über das Verhältnis der Heisenberg-Born-Jordanschen

Quantenmechanik zu der meinen, Annalen der Physik [série 4] 79 (1926),

734-756.

• Erwin Schrödinger, Quantisierung als Eigenwertproblem (Dritte Mitteilung),

Annalen der Physik [série 4] 80 (1926), 437-490.

• Erwin Schrödinger, Quantisierung als Eigenwertproblem (Vierte Mitteilung),

Annalen der Physik [série 4]  81 (1926), 109-139.

Sabe-se que, graças aos estudos que tinha realizado com seu professor

Friedrich Hasenöhrl, Schrödinger já tinha experiência anterior no estudo da física

ondulatória e da análise de problemas de autovalores na física clássica59. No

entanto, ele teve dificuldades com as ferramentas matemáticas necessárias para

desenvolver seu trabalho e pediu ajuda, em alguns pontos, a seu colega de

trabalho, o matemático Hermann Weyl – a quem agradeceu explicitamente na sua

primeira publicação de 1926.

O primeiro artigo de Schrödinger sobre a mecânica ondulatória foi recebido

por Wien, que era o editor da revista Annalen der Physik, no dia 27 de janeiro de

1926. Nesse trabalho ele introduziu uma função distribuída pelo espaço e mostrou

que as regras de quantização podiam ser reduzidas a problemas de autovalor

dessa função, resolvendo o caso particular do átomo de hidrogênio. O segundo

artigo foi recebido pela revista um mês depois, no dia 23 de fevereiro e continha

uma justificativa da equação de onda e sua aplicação a vários casos (oscilador

harmônico, moléculas em rotação e vibração). O terceiro (no qual defendeu a

equivalência entre a mecânica matricial e a mecânica ondulatória) foi recebido

para publicação no dia 18 de março. O quarto, no dia 10 de maio. O quinto e o

sexto, em junho, completando a série de trabalhos. Portanto, em uma sucessão

muito rápida, iniciada durante a estada nos Alpes na passagem de 1925 para

1926, Schrödinger desenvolveu, praticamente sozinho, toda a mecânica

ondulatória.

No primeiro artigo Schrödinger apresentou, com uma breve justificativa, a

equação de onda. Depois ele a aplicou à dedução do espectro do hidrogênio. No

                                           
59 Max Jammer, op. cit. 256.
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caso específico do átomo de hidrogênio, Schrödinger introduziu a energia

potencial clássica U=–e²/r² entre duas partículas de carga e, a uma distância

mútua r (no sistema eletrostático de unidades). Conseguiu resolver a equação de

onda, utilizando (com a ajuda de Hermann Weyl) a transformada de Laplace,

chegando à condição de que, para uma energia total E negativa, só existiam

soluções da equação diferencial para valores inteiros de me²/[k(–2mE)1/2], sendo

k=h/2π= h . Portanto, os valores de energia do átomo de hidrogênio são

quantizados:

22

4

n2k

me
E −=

Este é o resultado de quantização da energia obtido na teoria de Bohr.

Quando Schrödinger obteve esse resultado, ainda não havia sido publicado o

trabalho de Pauli aplicando a mecânica matricial de Heisenberg ao átomo de

hidrogênio e obtendo os mesmos resultados.

Note-se que, na teoria de Schrödinger, desaparecem as órbitas dos elétrons e

o modelo simplificado de De Broglie perde o sentido. Não existem ondas

descrevendo órbitas, acompanhando os elétrons. As ondas formam um sistema

de oscilações tridimensional em torno do núcleo atômico.

Schrödinger não esclareceu o significado da função de onda Ψ, mas ela foi

introduzida como uma função das coordenadas e do tempo semelhante a uma

onda, e por isso ele sugeriu que Ψ poderia representar algum processo de

vibração dentro do átomo. A condição de que a equação de onda tivesse uma

solução unívoca significa, na teoria ondulatória, que Schrödinger havia obtido as

quantização de energia a partir da condição de ondas estacionárias. Como as

ondas de Schrödinger são tridimensionais, trata-se de ondas estacionárias

semelhantes às ondas acústicas que podem existir em uma cavidade

tridimensional. Mas que ondas são essas, afinal? No primeiro artigo, o autor não

quis discutir isso.

No seu segundo trabalho, Schrödinger procurou justificar melhor a equação

de onda. Para isso, utilizou a analogia desenvolvida por Hamilton entre óptica e

mecânica, de um modo diferente do que De Broglie havia feito. Embora ele cite o

trabalho do físico francês, aparentemente queria que sua própria teoria fosse vista
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como algo independente. Assim, em vez de utilizar resultados que De Broglie já

havia obtido, ele deduz novamente (de modo diferente) a velocidade V da onda

de fase associada a um elétron, obtendo o mesmo resultado e também provando

que a velocidade de grupo dessas ondas é igual à velocidade da partícula. Para

uma partícula livre (um elétron se propagando na ausência de campos),

Schrödinger indicou que um grupo de ondas restrito tanto sob o ponto de vista de

comprimento quanto sob o ponto de vista de sua largura angular, poderia

representar o elétron e mostrou que o grupo de ondas obedeceria às mesmas

equações de um ponto material da mecânica clássica. No entanto, quando se

estuda um elétron que se move em uma região cujas dimensões são comparáveis

ao comprimento de onda, essa localização dada pelo pacote de ondas pode

perder totalmente o sentido. Tentar tratar essa situação como se existisse uma

partícula pontual seria, segundo Schrödinger, como tentar analisar um fenômeno

óptico de difração utilizando a óptica geométrica60.

Ainda no seu segundo artigo, Schrödinger aplicou sua teoria ao estudo do

oscilador harmônico, de um sistema rígido em rotação com eixo fixo, um sistema

rígido em rotação com eixo livre, e um sistema com rotação e vibração (como

uma molécula diatômica na qual a distância entre os dois átomos não é

constante). No caso do oscilador harmônico simples, Schrödinger obteve uma

quantização de energia que concordou com os resultados obtidos por Heisenberg,

ou seja, a energia seria dada por En=(n+½)hν, onde n é um número inteiro – e

não En=nhν, como na antiga teoria quântica61.

O terceiro trabalho publicado em 1926 por Schrödinger, publicado na revista

Die Naturwissenschaften e não na Annalen der Physik, é bastante curto e

apresenta poucos resultados novos. Descreve a solução do oscilador harmônico e

considera o caso de grandes números quânticos (limite clássico). Nesse limite,

pode-se analisar um pequeno grupo de ondas percorrendo o espaço, de forma

semelhante à partícula da física clássica. Schrödinger mostra que esse pacote de

ondas mantém sua forma ao longo do tempo, ou seja, ele não se espalha e

aumenta de tamanho62.

                                           
60 Max Jammer, op. cit., 263-264.
61 Max Jammer, op. cit., 264.
62 Aparentemente Schrödinger considerou que essa propriedade era geral, mas só é válida
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O quarto trabalho, recebido para publicação no dia 18 de março, discute a

relação entre a mecânica ondulatória e a mecânica matricial. Schrödinger

defendeu a idéia de que as duas teorias são totalmente equivalentes,

representando assim abordagens ou métodos distintos, mas não podendo se

contradizer.

No quinto artigo (que constituída, na verdade, a terceira parte da série de

artigos sobre “Quantização como um problema de autovalores”), recebido pela

revista Annalen der Physik no dia 10 de maio, Schrödinger introduziu métodos de

perturbação para a obtenção de soluções aproximadas em casos de maior

complexidade. Ele aplicou esse método primeiramente à teoria do efeito Stark,

conseguindo calcular não apenas a freqüência das raias espectrais do átomo

submetido ao campo elétrico, mas também as intensidades das componentes,

obtendo resultados que concordavam com os dados experimentais63.

Na quarta e última parte de sua série de artigos (que foi o sexto trabalho

escrito por ele no primeiro semestre de 1926), Schrödinger introduziu a

dependência do tempo, ou seja, situações em que a energia total não é

constante. Evidentemente, a equação de onda que ele havia utilizado inicialmente

não permitia fazer essa extensão, pois nela aparecia o termo (E-U) como

equivalente à energia cinética, pressupondo a relação de conservação da energia.

0U)�(E
h

m8�û�
2

2

=−+

Para chegar a uma expressão mais geral, Schrödinger eliminou a energia E

dessa equação, da seguinte forma. Supôs que a função de onda poderia ser

representada por uma oscilação modulada espacialmente, Ψ=ϕ(q)exp[2πi(E/h)t] e

que, portanto, ∂Ψ/∂t=2πi(E/h)Ψ, logo o produto da energia E pela função de onda

Ψ podia ser substituído por EΨ=(h/2πi)(∂Ψ/∂t). Assim, a equação de onda adquire

a forma:

                                                                                                                             

exatamente nesse caso que ele analisou.
63 Max Jammer, op. cit., 266.
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Agora, tendo eliminado da equação a energia total, Schrödinger supôs que ela

era válida não apenas nesse caso, mas também quando a função U da energia

potencial varia com o tempo. Schrödinger aplicou essa equação ao estudo do

fenômeno de dispersão, supondo que um átomo estivesse sujeito a um campo

externo variando periodicamente com o tempo (onda eletromagnética incidente).

Em primeira ordem, Schrödinger obteve resultados iguais aos que haviam sido

obtidos por Kramers e Heisenberg em 1925 (antes do desenvolvimento da

mecânica matricial).

Note-se que, na nova equação, aparece a unidade imaginária i, que não

aparecia na equação anterior. Ela surgiu porque Schrödinger assumiu uma função

de onda do tipo Ψ=ϕ(q).exp[2πi(E/h)t]. Poderia, no entanto, ter utilizado apenas

funções reais, fazendo Ψ=ϕ(q).cos[2π(E/h)t], mas nesse caso não teríamos a

relação como EΨ=(h/2πi)(∂Ψ/∂t) e sim E²Ψ=(h/2π)²(∂²Ψ/∂t²). A substituição na

equação de onda não levaria a uma relação “razoável”.

Tendo introduzido uma função de onda complexa, Schrödinger precisou

reconhecer que existiriam duas grandezas físicas distintas: a função real ϕ(q) ou

ϕ(x,y,z) que seria um escalar; e a função de onda Ψ propriamente dita, que seria

complexa64. Isso introduzia uma dificuldade adicional na interpretação física dessa

grandeza. Schrödinger supôs, nesse artigo, que a função de onda Ψ em si mesma

não teria uma interpretação física direta, mas que o seu módulo ao quadrado ΨΨ*

representaria a densidade de carga elétrica de uma “partícula” distribuída pelo

espaço. No caso do átomo de hidrogênio, por exemplo, o elétron seria uma

“nuvem” distribuída no espaço em torno do núcleo, estando a sua carga

espalhada nessa região de tal modo que a densidade de carga em cada ponto

fosse proporcional a ΨΨ*.

A teoria de Schrödinger era, assim, anti-corpuscular. Enfatizava a idéia de

uma entidade distribuída de forma contínua pelo espaço, obedecendo à equação

de onda. Pode-se dizer que era uma teoria muito próxima à física clássica,

                                           
64  Max Jammer, op. cit., 266.
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seguindo a estrutura da mecânica analítica, mantendo os conceitos antigos de

espaço e de tempo, não introduzindo qualquer descontinuidade mas adotando a

idéia de De Broglie de entidades extensas (e não pontuais) associadas a ondas.

Após apresentar esta visão geral dos trabalhos em que Schrödinger

apresentou sua mecânica ondulatória, o próximo capítulo analisa mais

detalhadamente os dois primeiros artigos.
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3. CAPÍTULO 3. ANÁLISE DOS DOIS PRIMEIROS ARTIGOS DE

SCHRÖDINGER DE 1926

3.1 “QUANTIZAÇÃO COMO UM PROBLEMA DE AUTOVALOR. PRIMEIRA

MEMÓRIA”

O primeiro dos artigos que Erwin Schrödinger publicou em 1926 é curto:

apenas 3 seções, com um total de 16 páginas, na versão original em alemão.

Primeiramente (§1 do artigo), ele apresenta uma dedução daquilo que chamamos

de “equação de Schrödinger”, aplicada ao caso de um potencial eletrostático

coulombiano. Em seguida, ele faz uma análise matemática das soluções da

equação, diferenciando dois casos: quando a energia do elétron é positiva, e

quando ela é negativa. No primeiro caso, existem soluções para qualquer valor da

energia, que tendem a zero quando a distância tende a infinito. No segundo caso

(energias negativas), só existem soluções para determinados valores da energia,

ou seja, há apenas um conjunto discreto de valores de energia negativa que

satisfazem o problema. Analisando essas soluções, aparecem de forma natural as

condições de quantização do átomo de hidrogênio (§2 do artigo). A parte final (§3

do artigo) discute alguns aspectos mais físicos da questão. Nessa parte,

Schrödinger menciona o trabalho de Louis de Broglie, fala sobre sua própria

tentativa de desenvolver uma teoria relativista, propõe uma nova interpretação da

condição de freqüência de Bohr, e discute um pouco a natureza das oscilações

existentes no átomo. Antes que o artigo fosse publicado, Schrödinger adicionou

uma nota na qual indica um outro modo de obter os mesmos resultados a partir

do princípio de Hamilton.

 Vamos analisar agora detalhadamente esse primeiro artigo.

3.1.1 A estratégia de Schrödinger

Inicialmente, Schrödinger apresentou sua motivação e o principal resultado

obtido: conseguir obter as regras de quantização do átomo de um modo natural,

ou seja, sem hipóteses arbitrárias, baseando-se em um método semelhante ao da

obtenção dos modos estacionários de uma corda vibrante.
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Neste artigo desejo considerar, primeiramente, o caso simples do átomo de

hidrogênio (não relativístico e sem perturbações), e mostrar que as condições

quânticas costumeiras podem ser substituídas por outro postulado, no qual não é

introduzida a noção de “números inteiros” em si. Em vez disso, quando números

inteiros aparecem, eles surgem do mesmo modo natural como no caso dos

números de nós de uma corda vibrante. A nova concepção pode ser generalizada

e acredito que toca de forma muito profunda a verdadeira natureza das regras de

quantização.65

Note-se que, desde o início, Schrödinger indica que não está abordando o

caso relativístico. Como vimos, ele tentou inicialmente aplicar ao átomo de

hidrogênio a equação relativística (equivalente à chamada equação de Klein-

Gordon), mas não obteve resultados satisfatórios. Neste primeiro artigo ele vai

desenvolver a equação não-relativística, fazendo no entanto alguns comentários

sobre a equação relativística, no final do trabalho.

Como vimos, os resultados da antiga teoria quântica eram sempre obtidos

introduzindo-se regras de quantização que não podiam ser justificadas com base

em nenhum princípio físico compreensível. Existiam regras mais gerais e outras

menos gerais. Por exemplo, E=nhν, válido para osciladores harmônicos, era uma

regra específica; ou ∫p.dq=nh – a condição de quantização de Sommerfeld – era

uma regra mais geral. A partir delas era possível deduzir resultados importantes;

mas as próprias regras só eram justificadas pelos resultados obtidos, não saíam

de princípios mais fundamentais.

No caso da teoria de Louis de Broglie, a introdução de ondas associadas ao

movimento dos elétrons permitiu, pela primeira vez, proporcionar uma explicação

para as regras de quantização do átomo: em órbitas circulares, o comprimento da

órbita devia ser um múltiplo inteiro do comprimento de onda associado ao elétron;

em órbitas elípticas, o comprimento de onda era variável ao longo da trajetória,

mas o número de comprimentos de onda também era inteiro, ou seja, ∫(1/λ).dq=n.

Substituindo λ por h/p, obtém-se a regra de quantização de Sommerfeld.

                                           
65 Erwin Schrödinger, Collected Papers on Wave Mechanics (London and Glasgow: Blackie &

Son Limited, 1928), 1.
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Embora De Broglie não tivesse apresentado originalmente sua explicação da

condição de quantização comparando-a a ondas estacionárias, ela podia ser

entendida também dessa forma. O que, então, Schrödinger estava fazendo de

novo?

Existiam duas importantes diferenças. Em primeiro lugar, Schrödinger vai

trabalhar com ondas que preenchem todo o espaço, enquanto as ondas de De

Broglie acompanhavam a trajetória unidimensional do elétron; em segundo lugar,

o método de Schrödinger pode ser aplicado a muitos casos diferentes, enquanto o

de Louis de Broglie tinha uma única aplicação direta – a dedução das regras de

quantização de Bohr e Sommerfeld.

3.1.2 Introdução da equação de onda

O modo pelo qual Schrödinger introduziu sua formulação matemática, logo em

seguida, é bastante obscuro. Primeiramente, ele indicou que as regras de

quantização usuais estão relacionadas à equação de Hamilton-Jacobi,

(S1.1) E
q

S
qH =








∂
∂

,

onde H é a função Hamiltoniana, q são as coordenadas generalizadas, S é a ação

e E a energia.66

Então, Schrödinger substitui S por uma outra função ψ, que depende apenas

das coordenadas, fazendo67

(S1.2) S = K ln ψ

                                           
66 Ao descrever os artigos de Schrödinger, todas as equações que aparecem no trabalho

original serão numeradas sob a forma (S.x.y), onde S indica que a fórmula foi apresentada em um

trabalho de Schrödinger, x indica o número do trabalho (da seqüência que ele publicou em 1926) e

y é o número da equação no artigo original.
67 Embora Schrödinger tenha utilizado na sua fórmula log, e não ln, ele estava na verdade

empregando logaritmos neperianos.
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Schrödinger não justifica esse passo, nem esclarece nesse ponto o que

significa a função ψ. Embora neste artigo ele não tente elucidar essa relação, é

fácil ver que ela pode ser reescrita como

KSe /=Ψ

e que, portanto, ψ é uma função exponencial da ação, expressa em função das

coordenadas generalizadas68. Ele pode ter se inspirado, nesse ponto, no trabalho

de De Broglie, para o qual a função que descreve as ondas associadas às

partículas podia ser descrita por uma exponencial desse tipo.

Em seguida, Schrödinger faz a derivada parcial da relação entre S e ψ, em

relação às coordenadas generalizadas, e substitui na equação de Hamilton-

Jacobi, obtendo:

(S1.1’) E
q

K
qH =








∂
Ψ∂

Ψ
,

Schrödinger então afirma que essa equação pode ser reescrita, no caso não-

relativístico, sob a forma de uma função quadrática de ψ e de suas derivadas em

relação às coordenadas generalizadas, que no caso de coordenadas cartesianas,

para um potencial coulombiano, dá:
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onde m é a massa do elétron, e é sua carga (em unidades eletrostáticas) e r é a

distância do elétron ao núcleo (ou seja, r²=x²+y²+z²). Os três primeiros termos

formam o laplaciano da função ψ e Schrödinger poderia ter escrito ∇²ψ no seu

lugar.

                                           
68 No seu segundo artigo, Schrödinger indica que a ação tem o papel da fase da onda. Ver E.

Schrödinger, ibid., 17.
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Schrödinger afirma, então, que as condições de quantização podem ser

obtidas a partir do seguinte princípio: “Procuramos uma função ψ que seja sempre

real, unívoca, finita e com diferenciais contínuas até segunda ordem, de tal modo

que para qualquer variação arbitrária dela, a integral da forma quadrática indicada

anteriormente, tomada sobre todo o espaço, seja estacionária”.69 Ou, sob forma

matemática, no caso do potencial coulombiano:
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A partir daí, Schrödinger obtém duas equações:

(S1.5) 0
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2
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(S1.6) 0/. =
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Ψ∫ n
df

A equação (S1.5) é aquilo que chamamos de equação de Schrödinger para o

caso do átomo de hidrogênio. A equação (S1.6) é uma condição adicional. Nela,

df é um elemento de área sobre a superfície fechada (que tende a infinito) sobre a

qual a integral é computada. Essa segunda equação impõe, portanto, condições

sobre ψ quando a distância tende a infinito.

3.1.3 O átomo de hidrogênio

 Schrödinger desenvolve, então, a solução da equação (S1.5), representando

ψ como o produto de três funções, cada uma delas dependendo apenas de uma

das coordenadas esféricas r, θ, φ. Ele comenta que o método é “suficientemente

bem conhecido”70 e não indica nenhuma referência bibliográfica como apoio.

Para que a solução da função ψ seja unívoca, é necessário que as funções

que dependem de θ e de φ sejam periódicas – no primeiro caso, a função deve

                                           
69 E. Schrödinger, ibid., 2.
70 E. Schrödinger, ibid., 2.
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ser par e período 2π, no segundo o período deve ser 2π. Impondo essas

condições, a função que só depende de r, e que Schrödinger chamou de X, deve

obedecer à nova equação:

(S1.7) 0
)1(222
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Nesta equação aparece o parâmetro n, que deve ser um número inteiro (n=0,

1, 2, 3...) para que a função seja unívoca71. Portanto, aparecem condições

envolvendo números inteiros a partir da análise das funções que dependem dos

ângulos, e essas condições afetam a função que só depende de r. A partir desse

ponto, com a ajuda de Hermann Weyl (a quem agradece em uma nota de

rodapé), Schrödinger vai determinando as propriedades da função X. Ele prova

então que, para todos os valores da energia total E positivos, existe uma solução

unívoca, finita e contínua da equação diferencial (S1.5), que tende a zero quando

r tende a infinito72. Quando a energia total E é negativa, ele prova que deve-se

impor a condição de que a expressão abaixo (tomada com sinal positivo da raiz

quadrada) é um número inteiro.

(S1.15) l
mEK

me
=

− 2

2

 Schrödinger prova então que l>n e encontra a função X. No entanto, o ponto

mais importante é a própria condição (S1.15), que proporciona os valores

possíveis da energia negativa do átomo de hidrogênio. Para enfatizar a

importância dessa discussão, Schrödinger divide aqui o artigo em uma nova

seção73. A partir de (S1.15), obtém-se diretamente:

(S1.19)
22

4

2 lK

me
El =−

                                           
71 E. Schrödinger, ibid., 3.
72 E. Schrödinger, ibid., 5.
73 E. Schrödinger, ibid., 8.
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Fazendo K=h/2π, a equação acima se transforma na fórmula de Bohr para os

níveis de energia do átomo de hidrogênio, que permite explicar as séries

espectrais.

(S1.19’)
22

42�2

lh

me
El =−

Comparando essa fórmula com a análise da antiga teoria quântica,

Schrödinger comentou que o número inteiro l é o número quântico principal (que

determina a energia), e que n+1 seria análogo ao número quântico azimutal. No

caso da abordagem de Schrödinger, esse último número determina a distribuição

angular da função Ψ. Os casos em que E>0 correspondem, na teoria quântica

antiga, às órbitas eletrônicas hiperbólicas (quando o elétron não está preso ao

átomo), com um espectro contínuo de energias74.

Sob um certo ponto de vista, obter novamente, por um método bastante

complicado, os níveis de energia já conhecidos da teoria da Bohr poderia não ser

muito importante. No entanto, mais adiante Schrödinger chama a atenção para a

possibilidade de obtenção de novos resultados, pelo seu método:

Não está decidido que os resultados apenas farão eco aos da teoria quântica

usual. Por exemplo, se o problema de Kepler relativístico for desenvolvido,

encontra-se que leva de uma forma notável a quanta parciais semi-inteiros (radial

e azimutal).75

Aqui, Schrödinger estava se referindo ao tratamento relativístico que ele havia

feito anteriormente e que não publicara porque não dava os resultados

esperados. Note-se que ele ainda não estava seguro sobre se esses resultados

estranhos não poderiam ser importantes.

                                           
74 E. Schrödinger, ibid., 8.
75 E. Schrödinger, ibid., 9.
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3.1.4 As vibrações atômicas

Após discutir os níveis de energia do átomo de hidrogênio, Schrödinger

introduz a seção final do artigo, onde discute alguns aspectos físicos da teoria76.

Embora, no início do artigo, Schrödinger tivesse apresentado a analogia com

as cordas vibrantes, em todas as deduções seguintes não apareceu nenhuma

menção a ondas ou vibrações. Agora, ele retoma esse ponto:

§3. Sugere-se fortemente, é claro, que deveríamos tentar associar a função ψ

com algum processo vibratório no átomo, que estaria mais próximo à realidade do

que as órbitas eletrônicas, cuja existência real tem sido muito questionada hoje

em dia. Originalmente eu tinha a intenção de basear as novas condições

quânticas deste modo mais intuitivo, mas finalmente lhes dei a forma matemática

neutra acima porque ela trás à luz de forma mais clara o que é realmente

essencial. O que me parece essencial é que a postulação de “números inteiros” já

não aparece de forma misteriosa nas regras quânticas, mas que conseguimos

recuar um passo nessa questão e encontrar que a “integralidade” se origina na

finitude e univocidade de uma certa função espacial.77

Note-se que Schrödinger aponta aqui que o modo pelo qual ele apresentou

suas idéias neste primeiro artigo não é o modo original, que era “mais intuitivo”.

Ou seja: embora ele tenha inicialmente pensado em ondas estacionárias em torno

do núcleo do átomo, acabou fazendo uma apresentação abstrata, onde as

condições de quantização foram deduzidas sem falar sobre oscilações. No

entanto, ele considerava que a existência de um processo vibratório dentro do

átomo poderia ter existência real – ou pelo menos mais próxima da realidade do

que as órbitas eletrônicas.

Depois, Schrödinger apresenta uma descrição daquilo que o levou à sua

teoria:

Acima de tudo, desejo mencionar que fui levado a estas considerações em

primeiro lugar pelos artigos sugestivos do Sr. Louis de Broglie e por refletir sobre a

distribuição espacial dessas “ondas de fase”, das quais ele mostrou que sempre

                                           
76 E. Schrödinger, ibid., 9.
77 E. Schrödinger, ibid., 9.
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existe um número inteiro, medido ao longo da trajetória, presente em cada período

ou quase-período do elétron. A principal diferença é que De Broglie pensa sobre

ondas progressivas, enquanto somos levados a vibrações próprias estacionárias

se interpretarmos nossas fórmulas como representando vibrações.78

Ou seja: Louis de Broglie já havia obtido números inteiros (ou seja, condições

de quantização) associando as ondas de fase aos elétrons em movimento dentro

do átomo. Porém, não havia pensado em ondas estacionárias tridimensionais,

como as que Schrödinger estava imaginando. Schrödinger comentou ainda:

Recentemente mostrei que a teoria de Einstein sobre os gases79 pode ser

fundamentada na consideração de vibrações próprias estacionárias, às quais foi

aplicada a lei de dispersão das ondas de fase de De Broglie. As reflexões acima

sobre o átomo podem ser vistas como uma generalização das do modelo do

gás.80

De fato, ao analisar a teoria dos gases utilizando as idéias de Louis de

Broglie, Schrödinger já havia pensado em ondas estacionárias tridimensionais

dentro do recipiente que contém o gás, estudando todos os modos de vibração

possíveis. Assim, embora o ferramental matemático fosse bem distinto, o modelo

físico intuitivo utilizado nos dois casos era o mesmo.

3.1.5 Energia e freqüência

No caso do presente artigo, Schrödinger obteve níveis de energia e agora

questionou qual a relação entre esses níveis de energia e a freqüência das

vibrações atômicas hipotéticas. Ele comenta que na física clássica muitas vezes a

energia é proporcional ao quadrado da freqüência, mas que no caso dos

processos atômicos não se deve utilizar tal relação:

No entanto, em primeiro lugar, tal relação levaria no nosso caso a freqüências

imaginárias para os valores de E negativos; em segundo lugar, o instinto nos leva

                                           
78 E. Schrödinger, ibid., 9.
79 Trata-se daquilo que chamamos de “estatística de Bose-Einstein”.
80 E. Schrödinger, ibid., 9.
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a acreditar que a energia deve ser proporcional à própria freqüência e não ao seu

quadrado.81

A menção ao “instinto” (instinct, na tradução inglesa) chama a atenção e

parece estranha. Na verdade, o original alemão utiliza a palavra Gefühl que pode

significar sentimento, intuição, instinto; em segundo lugar, a tradução para o

inglês omitiu uma parte da frase, e “[...] zweitens sagt dem Quantemtheoretiker

sein Gefühl, dass die Energie der Frequenz selbst und nicht ihrem Quadrat

proportional sein muss” pode ser traduzida por “em segundo lugar, sua intuição

diz ao teórico quântico que a energia deve ser proporcional à própria freqüência e

não ao seu quadrado”. Ou seja: não é uma “intuição” ou “instinto” genérico que

poderia sugerir que a energia seja proporcional à freqüência, mas sim a “intuição”

ou “instinto” do físico quântico, que se habituou a ver essa proporcionalidade

aparecer em vários casos, desde os trabalhos de Planck em 1900.

Bem, mas como conciliar a expectativa da física clássica com a expectativa do

físico quântico teórico? Schrödinger recorre a um truque que só tem justificativa

na teoria da relatividade (embora ele não explicite isso, inicialmente). A energia de

um elétron no átomo não é apenas a soma de suas energias cinética e potencial:

além disso, há a energia de repouso m0c², na relatividade especial. E essa

energia de repouso é muito superior às outras, no caso dos elétrons no átomo de

hidrogênio. Se chamarmos de E apenas a energia clássica (cinética mais

potencial) e de C a energia de repouso, poderíamos ter a relação clássica

C+E=k.ν², e, inversamente, ν=C’ EC +  que poderíamos desenvolver em série (já

que C>>E):

(S1.22) �++=+= E
C

C
CCECC'

2

'
'�

Assim, as diferenças de freqüência ∆ν serão proporcionais às diferenças de

energia ∆E – e este é o ponto importante, na teoria quântica.

                                           
81 E. Schrödinger, ibid., 9.
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3.1.6 Batimentos e a condição de freqüência de Bohr

Prosseguindo com esse raciocínio, Schrödinger sugere um mecanismo para a

emissão de luz por um átomo, tentando explicar a relação de Bohr entre a

variação de energia do átomo e a freqüência da radiação emitida. Suponhamos

que cada energia do átomo, nos seus estados estacionários, corresponda a uma

determinada freqüência, conforme expresso pela equação (S1.22). Se em um

átomo existirem duas freqüências diferentes de oscilação, a superposição dessas

duas oscilações produzirá um batimento, cuja freqüência será a diferença entre

essas duas. Pode-se imaginar que a luz emitida terá exatamente a freqüência

desse batimento, sendo portanto proporcional à diferença de energia entre os dois

estados atômicos.

A idéia de que a freqüência do processo vibratório é dada por (S1.22) onde C

é uma constante muito grande comparada com todas as E’s [energias] tem ainda

outra vantagem muito notável. Ela nos permite compreender a condição de

freqüência de Bohr. De acordo com esta, as freqüências de emissão são

proporcionais às diferenças de E e portanto, de acordo com (S1.22), também às

diferenças de freqüências próprias ν desses processos de vibração hipotéticos.

Mas essas freqüências próprias são todas muito grandes comparadas com as

freqüências de emissão, e elas são muito próximas entre si. As freqüências de

emissão parecem portanto como “diferenças de tom” de baixa freqüência das

vibrações próprias. É bastante concebível que na transição de energia de uma

das vibrações normais para outra, algo – quero dizer, a onda luminosa – deva

aparecer, com uma freqüência associada a cada diferença de freqüência. Só se

precisa imaginar que a onda luminosa está associada causalmente aos

batimentos, que necessariamente surgem em cada ponto do espaço durante a

transição; e que a freqüência da luz é definida pelo número de vezes por segundo

que o máximo de intensidade do processo de batimento se repete.82

Um pouco mais adiante, Schrödinger comentou que quando o átomo está

vibrando com uma única freqüência (no estado fundamental e em outros estados

                                           
82 E. Schrödinger, ibid., 10.
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meta-estáveis), não ocorre emissão de luz porque não existe o batimento entre

duas (ou mais) freqüências83.

Portanto, através dessa explicação, Schrödinger consegue explicar outro

incômodo postulado da teoria de Bohr – a relação entre a freqüência da radiação

e a variação de energia do átomo. Ele logo depois comenta que a constante C

pode ser interpretada relativisticamente como a energia de repouso do elétron –

e, portanto, embora esteja utilizando a aproximação clássica, está todo o tempo

pensando no caso relativístico. No entanto, ele comenta: “Infelizmente, o

estabelecimento correto desta última [da teoria relativística] encontra certas

dificuldades que já foram mencionadas”84.

Prosseguindo com seus comentários físicos, Schrödinger apresenta a idéia de

uma transição suave (não descontínua) de um estado atômico para outro como

uma das vantagens de sua teoria em relação à antiga, em que os elétrons

realizam saltos bruscos de uma órbita para outra. Esta última suposição entrava

em conflito, por exemplo, com a existência de processos de emissão de luz que

duravam muitas vezes mais do que o período das órbitas dos elétrons (no modelo

de Bohr). Além disso, Schrödinger indica que sua teoria poderia dar conta de

mudanças de freqüência produzidas por campos elétricos externos – embora não

explique como isso poderia ser feito85.

3.1.7 O adendo: outra apresentação da equação de onda

Este artigo de Schrödinger havia sido concluído no final de janeiro e recibo

pelo editor da revista Annalen der Physik no dia 27 daquele mês. O artigo foi

aceito imediatamente, foi composto e uma prova foi enviada para o autor. Ao

corrigir a prova tipográfica, no dia 28 de fevereiro, Schrödinger acrescentou uma

nota ao final do texto. Nesse anexo, ele apresentou um outro modo de justificar

aquilo que chamamos “equação de Schrödinger”.

No caso dos sistemas conservativos da mecânica clássica, o problema

variacional pode ser formulado de um modo mais claro do que foi mostrado

                                           
83 E. Schrödinger, ibid., 11.
84 E. Schrödinger, ibid., 10.
85 E. Schrödinger, ibid., 11.
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anteriormente, e sem referência expressa à equação diferencial de Hamilton-

Jacobi. Assim, seja T(q,p) a energia cinética, expressa como uma função das

coordenadas e momentos, V a energia potencial, e dτ o elemento de volume do

espaço, [...] Então, seja ψ tal que torne estacionária a “integral de Hamilton”

(S1.23) 
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preenchendo ao mesmo tempo a condição adicional de normalização

(S1.24) 12% 2 =∫ d

Os valores próprios deste problema variacional são então os valores

estacionários da integral (S1.23) e fornecem, de acordo com nossa tese, os níveis

de energia quânticos. 86

No entanto, Schrödinger nem justificou de forma adequada, nem aplicou, esse

novo modo de apresentar sua teoria.

3.2 “QUANTIZAÇÃO COMO UM PROBLEMA DE AUTOVALOR. SEGUNDA

MEMÓRIA”

3.2.1 Justificativa da equação de onda

Neste segundo artigo, primeiramente Schrödinger procurou dar uma

justificativa melhor para a introdução da equação de onda. Ele próprio reconheceu

que a dedução do primeiro artigo não era adequada:

Até aqui só descrevemos de forma breve essa relação [entre a equação de

Hamilton-Jacobi e a equação de onda] sob seu aspecto analítico externo pela

transformação (2), que em si é ininteligível, e pela transição igualmente

                                           
86 E. Schrödinger, ibid., 11-12.
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incompreensível do igualar a zero uma certa expressão a postular que a integral

espacial da dita expressão deve ser estacionária.87

Ou seja: Schrödinger reconheceu que a equação S1.2, introduzida no primeiro

artigo, e que estabelecia a relação S=K ln ψ, entre a ação S e a função ψ, não era

compreensível por si própria. Na verdade, como comentamos, ele provavelmente

estava se baseando na teoria de De Broglie, que estabelece a relação inversa (a

função de onda é proporcional à exponencial da ação). Mas como ele não se

referiu nesse ponto à teoria de Louis de Broglie, esse passo não podia ser

compreendido.

O segundo ponto problemático do primeiro artigo era tomar uma expressão

que era igual a zero, colocá-la em um integral, integrar sobre todo o espaço (em 3

dimensões, no caso) e fazer sua variação igual a zero. Embora houvesse uma

analogia entre o que ele estava fazendo e os procedimentos usuais do cálculo

variacional, tratava-se apenas de uma analogia, sem nenhuma fundamentação

matemática adequada.

Portanto, as duas primeiras páginas do primeiro artigo de Schrödinger de

1926 podiam ser consideradas como totalmente sem fundamento. O que o artigo

apresentava de realmente positivo era partir daquilo que chamamos atualmente

de “equação de Schrödinger” para o caso do potencial de Coulomb do átomo de

hidrogênio, e deduzir a partir daí os níveis de energia do átomo. Os resultados

obtidos não garantiam a validade da equação, porém eram mais importantes do

que a suposta “dedução” da mesma apresentada no artigo.

3.2.2 Hamilton e a relação entre óptica e mecânica

Em seguida, Schrödinger se referiu à relação entre mecânica e óptica

desenvolvida por William Hamilton, no século XIX: “Pode-se mostrar que o

princípio variacional de Hamilton corresponde ao princípio de Fermat para a

propagação de uma onda no espaço de configuração (espaço-q) e a equação de

Hamilton-Jacobi exprime o princípio de Huygens para esta propagação de

onda”88.

                                           
87 E. Schrödinger, op. cit., 13.
88 E. Schrödinger, op. cit., 13.
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Como vimos, Louis de Broglie já havia desenvolvido essa relação, mostrando

a correspondência entre o princípio de ação mínima da mecânica e o princípio de

Fermat da óptica, tendo utilizado essa equivalência na sua tese, que foi estudada

por Schrödinger.

Logo depois, Schrödinger desenvolve matematicamente a mecânica analítica

clássica, utilizando as coordenadas generalizadas q e utilizando a abordagem de

Jacobi e Heinrich Hertz, que equivale a eliminar a consideração das forças pela

introdução de um espaço não-euclidiano no qual a partícula se move ao longo de

geodésicas89. Assim, inicialmente, ao longo de várias páginas, Schrödinger

apenas reproduz resultados já conhecidos da mecânica analítica. Por qual motivo

ele optou por apresentar essas deduções? Possivelmente porque ele mesmo

comenta que as apresentações mais recentes da mecânica analítica “privam a

concepção poderosa e significativa de Hamilton [...] de sua bela vestimenta, como

se fosse um  acessório supérfluo, a favor de uma representação mais descolorida

da correspondência analítica”90. Portanto, parece que Schrödinger queria chamar

a atenção dos leitores para aspectos que não eram usualmente estudados, na

época.

Vejamos como Schrödinger desenvolve essa parte inicial. Primeiramente, ele

apresenta a equação de Hamilton-Jacobi para sistemas conservativos91:

(S2.1) 0)(, =+
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Nesta equação, W é a ação, ou seja, a integral da função lagrangiana L=T-V

(a diferença entre a energia cinética T e a energia potencial V) em função do

tempo, como função dos pontos extremos a, b da trajetória:

                                           
89 O histórico da mecânica não-euclidiana no século XIX é desenvolvido em Ana Paula Bispo

da Silva, O desenvolvimento das mecânicas não-euclidianas durante o século XIX. Campinas.

Tese de Doutorado. Universidade Estadual de Campinas, 2006.
90 E. Schrödinger, op. cit., 13.
91 E. Schrödinger, op. cit., 14.
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( )∫ −=
b

a

dtVTW

Na equação (S2.1), as derivadas parciais kqW ∂∂ representam as

componentes dos momentos generalizados.

Seguindo a abordagem de Hamilton, Schrödinger utiliza então uma nova

relação:

(S2.2) )( kqSEtW +−=

onde E é a energia total do sistema, e obtém92:
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Esta relação é, simplesmente, a lei da conservação da energia, T=E-V. Até

este ponto, a apresentação de Schrödinger não introduziu nada de interessante

ou útil.

3.2.3 Coordenadas generalizadas e geometria não-euclidiana

Em seguida, ele passa a um tema que independe daquilo que foi apresentado

antes. Seguindo o método de Heinrich Hertz, ele representa a energia cinética do

sistema como uma função das coordenadas e das velocidades generalizadas (ou

seja, das derivadas em relação ao tempo das coordenadas generalizadas, kq� ) e

chama essa expressão da energia cinética de T .

 ( )kk qqT �,

Como a energia cinética é uma função quadrática das velocidades

generalizadas, então, multiplicando essa expressão por dt² obtém-se uma função

                                           
92 E. Schrödinger, op. cit., 14.



71

quadrática das diferenciais das coordenadas generalizadas, dqk. Ele assim

apresenta esse passo:

Seja T  a energia cinética como função das velocidades kq� , não dos

momentos, como acima, e coloquemos como elemento de linha

(S2.3) ( ) 22 ,2 dtqqTds kk
�=

O lado direito agora só contém dt externamente e representa uma forma

quadrática dos dqk (já que kq� dt= dqk).
 93

O significado deste passo é simples, e pode ser apresentado de outra forma.

A energia cinética de uma partícula, em coordenadas cartesianas, é dada por

T=m ²/2. Se não levarmos em conta a massa, temos  ²=2T e, portanto, o

deslocamento da partícula ds= .dt pode ser dado por ds²=2T.dt². Como a energia

cinética é um escalar (e como ds² é também um escalar), essa relação se

mantém qualquer que seja o tipo de coordenadas utilizadas. Portanto, se a

energia cinética for expressa em função das coordenadas generalizadas (e de

suas derivadas), se considerarmos a massa como unitária teremos a expressão

(S2.3)94.

Na verdade, mais adiante95 Schrödinger indica que está considerando que as

distâncias no espaço de configuração têm a unidade de comprimento multiplicado

pela raiz quadrada da massa. Ou seja: na equação (S2.3), deve-se levar em

conta a massa da energia cinética da partícula.

Como se vê, esse resultado, puramente cinemático e geométrico, não

depende daquilo que Schrödinger havia apresentado antes; e depende das

propriedades dos invariantes do cálculo diferencial absoluto, ao qual ele não havia

feito menção. Depois, no entanto, ele esclareceu que passaria a considerar o

espaço de configuração (das coordenadas qk) como um espaço não-euclidiano e

que todas as outras expressões geométricas e físicas deveriam ser interpretadas

dessa forma.

                                           
93 E. Schrödinger, op. cit., 14.
94 E. Schrödinger, op. cit., 14.
95 E. Schrödinger, ibid., 19.
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Em seguida, Schrödinger chama a atenção do leitor para a diferença entre

vetores covariantes e contravariantes96. As diferenciais das coordenadas, dqk, são

as componentes de um vetor contravariante. Da mesma forma, as velocidades

kq� =dqk/dt formam outro vetor contravariante. Pelo contrário, os momentos

kqW ∂∂ , definidos a partir da ação W, formam um vetor covariante.

Assim, na expressão 2 ( )kk qqT �, , em que a energia cinética é expressa em

função de grandezas contravariantes, os coeficientes das formas quadráticas das

velocidades são os componentes do tensor fundamental covariante.

Inversamente, na expressão ( )kk qWqT ∂∂,2 , os coeficientes das formas

quadráticas dos momentos kqW ∂∂ são os componentes do tensor fundamental

contravariante.

Utilizando a notação usual do cálculo diferencial absoluto97, podemos

representar de forma simples o raciocínio de Schrödinger. As coordenadas

generalizadas podem ser indicadas por xi (onde i=1,2,3), com o índice superior

para indicar que são contravariantes. O elemento de linha é dado por ds²=aijdxidxj,

utilizando a notação de soma usual, sendo aij o tensor métrico (espacial)

covariante. O módulo da velocidade ao quadrado é dado por ² = (ds/dt)² =

aijdxidxj/dt², que é o dobro da energia cinética (fazendo m=1). Já os momentos

generalizados, kqW ∂∂ , são por construção vetores covariantes (derivadas em

relação às coordenadas de um invariante). Podemos representá-los por

pk= kqW ∂∂  ou, considerando a massa m=1, podemos também escrever

k= kqW ∂∂  – ou seja, estas são as componentes do vetor velocidade em forma

covariante. Portanto, poderíamos escrever 2T = (ds/dt)² = aijdxidxj/dt² = aijpipj = aij

( )( )
ji qWqW ∂∂∂∂ .

Os momentos generalizados kqW ∂∂ são as componentes do gradiente de W,

que é um vetor covariante. Podemos representar 2T como (grad W)², como indica

                                           
96 E. Schrödinger, op. cit., 14-15.
97 Ver, por exemplo, Tulio Levi-Civita, The absolute differential calculus: calculus of tensors.

New York: Dover, 1977.
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Schrödinger – desde que nos lembremos que, embora grad W seja um vetor

covariante, (grad W)² é um invariante, igual a aij ( )( )
ji qWqW ∂∂∂∂ .

Portanto, a equação (S2.1’) pode ser reescrita como98:

(S2.1”) ( ) ( )VEW
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2grad,2 2

(S2.1”’) ( )VEW −= 2grad

Note-se que ( )VE −2  é um escalar e representa simplesmente o módulo da

velocidade da partícula (se fizermos a massa igual a 1).

3.2.4 A passagem à idéia de  frente de onda

De acordo com o significado geométrico do gradiente, podemos imaginar que

cada valor particular de W corresponde a uma superfície no espaço de

configuração; e o gradiente será um vetor na direção perpendicular a essa

superfície, com o módulo dW/ds onde ds é o deslocamento ao longo dessa

direção normal. Ou seja, a equação (S2.1”’) pode também ser escrita

( )VE
ds

dW
−= 2

Suponhamos, então, que é conhecida uma superfície correspondente a um

valor arbitrário W0 da ação (supondo provisoriamente o tempo constante). Pode-

se encontrar a superfície correspondente a W0+dW0 da seguinte forma, indicada

por Schrödinger: toma-se um dos lados da superfície como positivo, ergue-se

uma normal em cada ponto dela, e marca-se sobre cada normal a distância

(S2.4) 
( )VE
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−
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2
0

                                           
98 E. Schrödinger, op. cit., 15.
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Unindo-se todos esses pontos, obtém-se a nova superfície correspondente a

W0+dW0. A figura abaixo99 representa essa idéia.

Consideremos agora o que ocorre com essas superfícies ao longo do tempo,

levando em conta a equação (S2.2):

(S2.2) )( kqSEtW +−=

Em um instante t+dt teremos um novo valor W+dW=W–Edt, com a mesma

distribuição espacial, já que E é constante e S(qk) não depende do tempo.

Portanto, de acordo com (S2.4), a superfície W=constante se desloca com uma

velocidade u=ds/dt dada por100:
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99 E. Schrödinger, op. cit., 16.
100 E. Schrödinger, op. cit., 16.
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Podemos notar que a equação (S2.6) também poderia ser escrita como u=E/ ,

ou seja, a velocidade com a qual as superfícies de ação constante se movimenta

é inversamente proporcional à velocidade da partícula.

Neste ponto, Schrödinger dá um salto:

Agora vê-se que nosso sistema de superfícies W=const. pode ser concebido

como o sistema de superfícies de onda de um movimento ondulatório progressivo

mas estacionário no espaço-q, para o qual o valor da velocidade de fase em cada

ponto do espaço é dado por (S2.6). Pois a construção da normal pode ser

claramente substituída pela construção das ondas elementares de Huygens (com

raio dado por (S2.5)), e então por seu envoltório. O “índice de refração” é

proporcional ao inverso de (S2.6) e depende da posição mas não da direção. O

espaço-q é assim opticamente não-homogêneo, mas é isotrópico. As ondas

elementares são “esferas”, embora é claro – deixe-me repetir isso mais uma vez –

no sentido do elemento de linha (S2.3).

A função de ação W desempenha o papel da fase de nosso sistema de ondas.

A equação de Hamilton-Jacobi é a expressão do princípio de Huygens.101

Nada do que Schrödinger apresentou até este momento justifica falar sobre

uma “onda”. O conceito de onda está intimamente associado a oscilações,

vibrações. A descrição que Schrödinger apresentou não introduz qualquer

menção a freqüência ou comprimento de onda. Uma velocidade não caracteriza

uma onda. Poderíamos dizer que a descrição de Schrödinger se aplicaria muito

melhor ao escoamento de um fluido no espaço tridimensional do que a uma onda,

no sentido próprio da palavra. Num certo sentido, a figura apresentada por

Schrödinger, quando ele construiu várias superfícies com W constante, induz o

leitor a pensar em ondas periódicas. No entanto, o valor de dW é arbitrário (como

o de ds) e não tem qualquer relação com uma periodicidade que se esperaria em

uma onda.

Para introduzir a idéia de uma onda, é necessário associar à ação W alguma

função matemática que produza alguma grandeza que varia periodicamente e que

se propaga no espaço. Isso pode ser feito através de uma relação como

                                           
101 E. Schrödinger, op. cit., 16-17.
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ψ=A.exp(ikW); mas nada do que foi apresentado por Schrödinger justifica esse

salto conceitual e matemático.

3.2.5 Relação entre os princ ípios de Fermat e de Maupertuis

Prosseguindo, Schrödinger afirma:

Se, agora, o princípio de Fermat for formulado assim,
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somos levados diretamente ao princípio de Hamilton na forma dada por

Maupertuis [...].102

Se admitirmos que u é a velocidade de uma onda, então realmente o

raciocínio acima está correto. Essa relação entre o princípio de Fermat e o de

Maupertuis, como vimos, já havia sido enfatizada por Louis de Broglie – e com

uma melhor fundamentação. No entanto, em vez de admitir que estava seguindo

o trabalho de De Broglie, Schrödinger logo em seguida afirma estar seguindo

Einstein e que “De Broglie retornou a isso” (às idéias de Einstein).

Prosseguindo, Schrödinger comenta que aquilo que foi apresentado era uma

analogia entre a mecânica e a óptica geométrica, não entre mecânica e óptica

física ou ondulatória103. Na óptica geométrica, admite-se que a luz se propaga em

raios sem espessura, e esses raios seriam representados exatamente pelas

normais às superfícies de onda, ou seja, às normais às superfícies nas quais

W=const., no caso da mecânica. Ele também chama a atenção para o fato de que

a direção do movimento das partículas é igual à direção dos raios luminosos,

nessa analogia; mas as velocidades são diferentes, já que a velocidade da onda é

u, mas a velocidade das partículas é proporcional a 1/u. Além disso, o próprio

Schrödinger admite logo depois que os conceitos de amplitude de onda,

comprimento de onda e freqüência, que são importantes na teoria ondulatória,

                                           
102 E. Schrödinger, op. cit., 17.
103 E. Schrödinger, op. cit., 17.
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caracterizando a forma da onda, não aparecem na analogia que foi

estabelecida104.

3.2.6 Justificativa de uma “mecânica ondulatória”

Quanto à aplicação da teoria aos fenômenos, Schrödinger lembra que a óptica

geométrica é uma boa aproximação quando o comprimento de onda é muito

pequeno comparado com as dimensões da trajetória105. Assim como a óptica

geométrica é apenas uma aproximação, Schrödinger sugere que a mecânica

clássica é apenas uma teoria aproximada, que deixa de ser válida em determinas

situações:

Sabemos hoje em dia, de fato, que nossa mecânica clássica falha para

dimensões muito pequenas da trajetória e para curvaturas muito grandes. Talvez

essa falha tenha uma estrita analogia com a falha da óptica geométrica, isto é, “a

óptica de comprimentos de onda infinitamente pequenos”, que se torna evidente

logo que os obstáculos ou aberturas deixam de ser grandes comparados com o

comprimento de onda real, finito. Talvez nossa mecânica clássica seja o análogo

completo da óptica geométrica e, como tal, esteja errada e não concorde com a

realidade; falha sempre que o raio de curvatura e dimensões da trajetória não são

grandes comparados com um certo comprimento de onda, ao qual está associado

um significado real no espaço-q. Então, torna-se uma questão de buscar uma

mecânica ondulatória, e o modo mais óbvio é desenvolvendo a analogia

hamiltoniana nas linhas da óptica ondulatória.106

Notemos que Schrödinger utilizou aqui a expressão “mecânica ondulatória”.

É claro que para nós, que sabemos que essa analogia é de fato útil, parece

que Schrödinger estava justificado ao apresentar essa proposta. No entanto, a

justificativa era extremamente frágil. Note-se também que Schrödinger preferiu

                                           
104 E. Schrödinger, op. cit., 18.
105 Seria mais conveniente dizer que a óptica geométrica é adequada quando o comprimento

de onda é muito pequeno comparado com todas as dimensões relevantes da situação (por

exemplo, tamanho de uma fenda por onde a luz vai passar).
106 E. Schrödinger, op. cit., 18. Os itálicos estão presentes no original.
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não apresentar sua teoria como uma conseqüência da teoria ondulatória de Louis

de Broglie, embora esta tenha sido, de fato, a fonte de seu trabalho.

3.2.7 As propriedades da onda de fase

A segunda seção do artigo de Schrödinger se intitula: “Mecânica ‘geométrica’

e ‘ondulatória’” 107. É nela que o autor procura apresentar as bases de sua teoria.

Assumiremos primeiramente que é adequado, estendendo essa analogia,

imaginar o sistema de ondas acima mencionado como consistindo em ondas

senoidais. Este é o caso mais simples e mais óbvio, no entanto deve-se enfatizar

a arbitrariedade que surge do significado fundamental desta suposição. Então, a

função de onda apenas tem que conter o tempo na forma de um fator, sin (...),

onde o argumento é uma função linear de W. O coeficiente de W deve ter as

dimensões do inverso da ação, já que W tem as dimensões da ação e a fase de

um seno tem dimensão zero. Assumimos que ele [o coeficiente] é bastante

universal, ou seja, não depende de E, nem da natureza do sistema mecânico.

Podemos então representá-lo imediatamente por 2π/h.108

Schrödinger não apresentou nenhuma justificativa para introduzir aqui a

constante de proporcionalidade exatamente desta forma. É claro que ele poderia

ter se justificado citando o trabalho de Louis de Broglie.

A parte dependente do tempo da função de onda fica, então:

(S2.10) 
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Como o coeficiente do tempo, no argumento do seno, deve ser 2πν,

Schrödinger conclui:

(S2.11) 
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=�

                                           
107 E. Schrödinger, op. cit., 19.
108 E. Schrödinger, op. cit., 19.
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Schrödinger comenta: “Assim obtemos que a freqüência das ondas do

espaço-q é proporcional à energia do sistema, de um modo que não é fortemente

artificial”, e em nota de rodapé adiciona: “Na Parte I isso apareceu apenas como

uma equação aproximada, tirada de uma pura especulação”109.

No entanto, na mecânica clássica a energia de um sistema é indeterminada

(pode-se adicionar qualquer constante arbitrária ao valor da energia potencial).

Para que a equação (S2.11) tenha algum sentido físico, E não pode ter um valor

arbitrário. Schrödinger se refere a esse problema e indica que se deveria

considerar o valor absoluto de E. Mas o que isso poderia significar? Em qualquer

teoria da época, a energia potencial era indeterminada, a menos de uma

constante.

Embora a freqüência dependesse da energia total, o comprimento de onda

era independente desse valor, não sendo portanto influenciado pela constante

arbitrária:

(S2.12) 
)(2��

VE

hu

−
==

Como o denominador é a velocidade da partícula (ou, mais exatamente, a

velocidade multiplicada pela raiz quadrada da massa), o comprimento de onda é

inversamente proporcional a essa velocidade. Introduzindo novamente a massa

da partícula, a razão entre o comprimento de onda e o raio a de uma órbita do

elétron no átomo de hidrogênio, seria igual a h/m# a. Para poder avaliar esta

razão, Schrödinger identifica finalmente h com a constante de Planck (sem

nenhuma justificativa).

 Depois, Schrödinger substitui E por hν na equação (S2.6) que dá a

velocidade da onda, obtendo

(S2.6’)
( )Vh

h
u

−
= �2

�

                                           
109 E. Schrödinger, ibid., 19.
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Como a velocidade da onda depende de sua freqüência, trata-se de uma onda

dispersiva.

3.2.8 Grupos de ondas

Utilizando essa relação de dispersão, pode-se calcular a velocidade de grupo

w dessas ondas, através da equação w=dω/dκ que Schrödinger escreve sob a

forma w=dν/d(ν/u). Fazendo os cálculos ele obteve que a velocidade de grupo era

igual à própria velocidade # da partícula; ou seja, embora a onda tenha uma

velocidade diferente, que não acompanha a partícula, a velocidade de grupo é

igual.

Como vimos, Louis de Broglie havia já provado que a velocidade de grupo de

suas ondas era igual à velocidade da partícula. Schrödinger comentou que, no

caso do trabalho de De Broglie, a prova havia sido feita no contexto da teoria da

relatividade (e, no caso de Schrödinger, está sendo utilizada a mecânica

clássica).

Encontramos aqui novamente um teorema para as “ondas de fase” do elétron,

que o Sr. de Broglie tinha deduzido com referência essencial à teoria da

relatividade, nessas belas pesquisas às quais eu devo a inspiração para este

trabalho. Vemos que o teorema em questão é de uma generalidade mais ampla, e

não surge apenas da teoria da relatividade, mas é válido para todo sistema

conservativo da mecânica ordinária.110

Tendo mostrado essa relação entre a velocidade de grupo e a velocidade da

partícula, Schrödinger sugere que seria possível construir um grupo de ondas

com pequenas dimensões em todas as direções. “Tal grupo então

presumivelmente obedeceria às mesmas leis do movimento de um único ponto

representativo do sistema mecânico”. Para defender a possibilidade desse tipo de

grupo de ondas limitado, Schrödinger se referiu a trabalhos de Debye e von Laue,

que haviam construído teoricamente grupos de onda limitados para representar

fenômenos eletromagnéticos. A onda pode ficar nesses casos confinada em um

                                           
110 E. Schrödinger, op. cit., 20.
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cone estreito; e seu comprimento pode também ser limitado, embora deva ser

sempre maior do que o comprimento de onda.

No caso óptico, no vácuo, como as ondas luminosas não são dispersivas, o

problema é mais simples. No caso das ondas associadas às partículas, a análise

matemática é um pouco mais complicada. Depois de algumas páginas de

cálculos, Schrödinger consegue mostrar que há um ponto de concordância de

fase de todas as ondas que formam o grupo de ondas e que ele se move da

mesma forma que a partícula correspondente:

O ponto de concordância de fase para certos sistemas infinitesimais de ondas,

contendo n parâmetros, move-se de acordo com as mesmas leis que o ponto

correspondente111 do sistema mecânico112.

Schrödinger conjeturou que o grupo de ondas poderia ser estável, mantendo-

se sempre pequeno e com a mesma forma, mas não sabia como prová-lo:

Considero uma tarefa muito difícil dar uma prova exata de que a superposição

desse sistema de ondas realmente produz uma perturbação notável apenas em

uma região relativamente pequena que circunda o ponto de concordância de fase

e que em todos os outros lugares elas praticamente se destroem umas às outras

por interferência; ou que a afirmação acima é verdadeira pelo menos para uma

escolha adequada das amplitudes, e possivelmente para uma escolha especial da

forma das superfícies de onda. Proporei essa hipótese física, que gostaria de

adicionar ao que foi provado, sem tentar prová-la.113

                                           
111 Traduzimos por “ponto correspondente” a expressão Bildpunkt utilizada por Schrödinger. A

tradução literal seria “ponto-imagem” (image point, em inglês), que é bastante vago. O que

Schrödinger quer indicar por essa palavra é claro: há uma correspondência entre um movimento

ondulatório e o movimento de uma partícula (ponto material); pode-se associar à onda um “ponto

correspondente”, que obedece a equações equivalentes.
112 E. Schrödinger, op. cit., 24. Em itálico no original.
113 Ibid., 24-25.
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Atualmente sabemos que essa hipótese estava errada. O grupo de ondas

normalmente vai se ampliando e espalhando com o passar do tempo,

ultrapassando qualquer limite de tamanho.

Além disso, se a hipótese estivesse rigorosamente correta, a teoria de

Schrödinger seria inútil. Pois o grupo de ondas, de pequenas dimensões,

obedeceria à física clássica e não poderia servir para explicar qualquer fenômeno

novo.

3.2.9 Limite da física clássica e concepção de uma nova mecânica

Prosseguindo, Schrödinger apresenta uma nova hipótese:

O que eu agora presumo com grande segurança114 é o seguinte:

O verdadeiro processo mecânico é realizado ou representado de um modo

adequado pelos processos ondulatórios no espaço-q, e não pelo movimento de

pontos correspondentes neste espaço. O estudo do movimento dos pontos

correspondentes, que é objeto da mecânica clássica, é apenas um tratamento

aproximado e tem, como tal, tanta justificação quanto a óptica geométrica ou de

raios tem, comparada com o verdadeiro processo óptico.115

Explicando essa hipótese, Schrödinger afirma que o tratamento da física

clássica deixa de ser válido quando a estrutura da trajetória não é muito grande

comparada como comprimento de onda (como ele já havia sugerido antes).

Quando um elétron se move dentro de um átomo, já não se pode mais

representá-lo por um ponto, pois as dimensões atômicas seriam comparáveis ao

comprimento de onda associado ao elétron. Nesse caso já não se pode falar em

pontos seguindo trajetórias, pois “o grupo de ondas não apenas preenche todo o

domínio da trajetória, mas também se estende muito além dela, em todas as

direções”116. Ele então apresenta de forma explícita, pela primeira vez, o modo

pelo qual entende os fenômenos no interior do átomo:

                                           
114 Na tradução em inglês, lê-se “What I now categorically conjecture [..]”. O original em

alemão é “Was ich nun mit grosser Bestimmtheit vermute [..]”, que é uma expressão mais forte.
115 E. Schrödinger, op. cit., 25.
116 E. Schrödinger, op. cit., 26.
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É neste sentido que interpreto as “ondas de fase” que, de acordo com De

Broglie, acompanham o movimento dos elétrons: no sentido, portanto, de que não

se deve atribuir nenhum significado especial à própria trajetória eletrônica (pelo

menos, dentro do átomo), e menos ainda à posição do elétron em sua trajetória. E

neste sentido eu explico a convicção, cada vez mais evidente hoje, primeiro de

que se deve negar um significado real à fase dos movimentos eletrônicos no

átomo; segundo, que nunca podemos afirmar que o elétron, em um determinado

instante, pode ser encontrado em uma trajetória quântica particular, especificada

pelas condições quânticas; e terceiro que as verdadeiras leis da mecânica

quântica não consistem em regras definidas para as trajetórias isoladas, mas que

nessas leis os elementos de toda a multiplicidade de caminhos de um sistema são

reunidos por equações, de tal modo que existe aparentemente certa ação

recíproca entre as diferentes trajetórias.117

Ao escrever este parágrafo, Schrödinger já havia lido os trabalhos de

Heisenberg, Born, Jordan e Dirac, publicados pouco antes, que descreviam a

nova abordagem quântica (mecânica matricial), bem como um trabalho de Niels

Bohr comentando sobre seu significado, que citou em nota de rodapé.

Note-se que a interpretação que ele dá é bastante radical. Não apenas nega a

possibilidade de falar sobre a trajetória ou posição de um elétron no átomo, mas

nega até mesmo a idéia de estados quânticos isolados. No entanto, Schrödinger

esclarece logo depois que ele considera possível descrever os processos internos

ao átomo com base em fenômenos situados no espaço e no tempo:

Todas essas afirmações contribuem de forma sistemática para abandonar as

idéias de “posição do elétron” e “trajetória do elétron”. Se essas idéias não forem

abandonadas, permanecerão contradições. Esta contradição foi sentida tão

fortemente que até se duvidou se aquilo que ocorre dentro do átomo poderia

jamais ser descrito dentro do esquema de espaço e tempo. Do ponto de vista

filosófico, eu consideraria uma decisão nesse sentido como equivalente a uma

derrota completa. Pois realmente não podemos alterar nosso modo de pensar no

                                           
117 E. Schrödinger, op. cit., 26.
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espaço e tempo, e o que não podemos compreender dentro disso não podemos

compreender de forma alguma.118

De acordo com Schrödinger, os fenômenos internos ao átomo podem ser

compreendidos no esquema espaço-tempo, mas não como produzidos por pontos

materiais. Ele esclarece isso logo em seguida, fazendo uma comparação com a

óptica119. Uma pessoa que conhecesse apenas a óptica geométrica e que

estivesse acostumada a pensar na luz em termos de “raios” ficaria confusa ao

entrar em contato com os fenômenos de difração. Ela poderia até pensar que as

leis da geometria não são válidas para explicar esses fenômenos; mas o que é

necessário abandonar, nesse caso, não é a geometria e sim a concepção de que

a luz é constituída por raios que se movem em linha reta e independentemente

uns dos outros. Da mesma forma, no caso dos elétrons nos átomos, não é

necessário abandonar as concepções usuais de espaço e tempo, mas sim

perceber que os elétrons não são os pontos materiais que se costumava

imaginar.

3.2.10 Nova dedução da equação de onda

Como se deve construir a “mecânica ondulatória”, que substituirá a mecânica

clássica quando for necessário? Schrödinger indica que é necessário construir

uma equação de onda. Na física clássica, uma onda genérica obedece à

equação120:

(S2.18) 0%1%
2

2 =−∇ ��
u

Nesta equação, ψ é a função de onda (que depende das coordenadas e do

tempo), ∇² (ou ∆, ou div grad como Schrödinger escreve) é o divergente do

gradiente, ou laplaciano, na forma adequada (levando em conta as coordenadas

generalizadas utilizadas, ou seja, utilizando as regras da geometria diferencial), u

                                           
118 E. Schrödinger, op. cit., 26-27.
119 E. Schrödinger, op. cit., 27.
120 E. Schrödinger, op. cit., 27.
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é a velocidade da onda (que pode ser variável) e %��  é a derivada segunda da

função de onda em relação ao tempo.

A velocidade das ondas associadas ao elétron é dada pelas equações que

Schrödinger já havia apresentado:
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A passagem de uma para a outra é feita, como vimos, através da relação

entre energia e freqüência
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Essas são as relações essenciais que Schrödinger utilizará para construir a

equação de onda, além de uma hipótese adicional: a de que a função de onda só

depende do tempo através de um fator do tipo exp(2πiνt). Ou seja: como a função

de onda é função da posição e do tempo, Schrödinger está supondo que ela pode

ser escrita como

ti
k eqf
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Fazendo-se esta hipótese, temos que
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Substituindo esta relação e (S2.6’) na equação de onda genérica (S2.18),

Schrödinger obteve:
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(S2.18’) ( ) 0%�8�%
2

2
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Ela também pode ser escrita utilizando-se E no lugar de hν:

(S2.18”) ( ) 0%8�%
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Esta equação é atualmente chamada de “equação de Schrödinger

independente do tempo”.

3.2.11 Os pressupostos de Schrödinger

Notemos quais os pressupostos importantes dessa equação. Schrödinger está

supondo que as ondas associadas ao elétron possuem uma freqüência

proporcional à energia total E (incluindo a energia potencial e, portanto, com uma

constante aditiva arbitrária); e está utilizando a velocidade de fase dada por

(S2.6), que pode ser deduzida a partir da relação entre a métrica e a energia

cinética (S2.3). Além disso, está supondo que a função de onda pode ser fatorada

e que um dos fatores é do tipo exp(2πiνt). Ele poderia ter apresentado a equação

de onda de um modo muito mais simples, sem a necessidade de introduzir a

maior parte daquilo que apresentou antes, neste artigo.

É interessante que, embora na equação que dá a velocidade de fase (S2.6) e

na equação que relaciona energia com a freqüência (S2.11) apareça a energia

total (com uma constante arbitrária), o resultado final (S2.18”) não contém mais

essa arbitrariedade, pois apenas depende da energia cinética (E–V).

É fácil ver que a equação de Schrödinger poderia ser também deduzida sem

dificuldade a partir da teoria de Louis de Broglie. De fato, utilizando-se a hipótese

fatorial empregada por Schrödinger, temos %��4% 22−=��  que, substituído na

equação genérica de uma onda clássica (S2.18), fornece:

0%�4�%
2

22
2 =+∇

u
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Para qualquer onda, a velocidade de fase é o produto da freqüência pelo

comprimento de onda, ou seja, u=λν. Fazendo essa substituição, obtemos:

0%�
4�%%��

�4�%
2

2
2

22

22
2 =+∇=+∇

Basta agora fazer uma única hipótese: a de que o comprimento de onda está

associado ao momento da partícula através da relação de De Broglie λ=h/p.

Obtemos então:
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No caso da física clássica (não relativística), a energia cinética é dada por

K=p²/2m, portanto p²=2mK=2m(E–V) e obtemos:
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h
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Esta equação é idêntica à apresentada por Schrödinger, exceto pelo

aparecimento explícito da massa (que Schrödinger inclui nos fatores

geométricos). Portanto, se quisesse apresentar sua equação de onda de forma

simples, Schrödinger poderia ter se baseado diretamente na teoria de Louis de

Broglie, sem precisar de páginas e páginas de deduções preliminares.

Schrödinger comentou que talvez a equação de onda pudesse ter uma forma

mais complexa121, o que poderia ser conseguido substituindo-se o divergente do

gradiente por
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No entanto, ele não desenvolveu essa generalização no seu artigo.

                                           
121 E. Schrödinger, op. cit., 27.
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3.2.12 A utilidade da equação de onda

Depois de apresentar a equação de onda, Schrödinger comentou que a partir

da mesma, com a adição de algumas condições iniciais (ou condições de

contorno), é possível solucionar problemas da física atômica sem ser necessário

introduzir condições quânticas como hipóteses adicionais. A equação (S2.18)

[...] distingue por si mesma, em certos casos – e de fato naqueles nos quais a

experiência o exige – certas freqüências ou níveis de energia como os únicos

possíveis para processos estacionários, sem qualquer outra suposição adicional,

além da suposição mais óbvia de que, por ser uma quantidade física, a função ψ

deve ser unívoca, finita e contínua no espaço de configuração.122

Schrödinger comenta, em seguida, as dificuldades práticas que podem existir

em resolver a equação de onda e encontrar os níveis de energia em situações

físicas complexas; porém manifesta sua confiança em que será possível

desenvolver métodos para calcular os autovalores, pelo menos

aproximadamente123.

Ao final desta segunda seção do artigo, Schrödinger fez também um

comentário sobre os trabalhos de Heisenberg, Born e Jordan, relativos à

mecânica matricial:

Eu não gostaria de continuar sem mencionar aqui que no momento presente

está sendo desenvolvida uma pesquisa para remover as dificuldades quânticas

por Heisenberg, Born, Jordan e outros distintos pesquisadores124. Ela já

proporcionou sucessos tão notáveis que não se pode duvidar que contém pelo

menos uma parte da verdade. Em sua tendência, a tentativa de Heisenberg está

muito próxima à aqui apresentada, como já foi mencionado. Eu seu método, é tão

diferente que eu ainda não consegui encontrar uma conexão. Tenho esperanças

de que esses dois enfoques não lutem um contra o outro mas, pelo contrário,

                                           
122 E. Schrödinger, op. cit., 28.
123 E. Schrödinger, op. cit., 29.
124 Em nota de rodapé, Schrödinger deu referências aos primeiros trabalhos desses

pesquisadores e também citou um artigo de Dirac.
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exatamente por causa das extraordinárias diferenças entre seus pontos de partida

e métodos, eles se suplementarão mutuamente e um deles progredirá onde o

outro falhar. A força do programa de Heisenberg está no fato de que ele nos

promete dar as intensidades das linhas [espectrais], uma questão que não

abordamos ainda. A força da presente tentativa – se me permitem pronunciar-me

sobre isso – está no ponto de vista físico que a orienta, que cria uma ponte entre

os processos mecânicos macroscópicos e microscópicos e que torna inteligíveis

os modos de tratamento externamente distintos que eles exigem. Para mim,

pessoalmente, há um certo encanto na concepção, mencionada no final da parte

anterior [primeiro artigo], das freqüências emitidas como “batimentos”, a qual

levará, acredito, a uma compreensão intuitiva das fórmulas de intensidade.125

3.2.13 O oscilador harmônico

Schrödinger passou então à terceira parte de seu artigo, onde apresentou

algumas aplicações da equação de onda (sem repetir a análise do átomo de

hidrogênio, que havia apresentado no primeiro artigo de 1926).

O primeiro exemplo analisado é o do oscilador harmônico126. A energia

potencial de um oscilador harmônico simples unidimensional é V=kx²/2, onde k é

a constante elástica. Como o período do oscilador é dado por T=2π km , a

constante elástica pode ser representada por k=4π²m/T²=4π²ν²m. Ignorando o

valor da massa (que Schrödinger sempre inclui entre os fatores geométricos),

k=4π²ν² e a energia potencial pode ser escrita como V=2π²ν²q². Substituindo na

equação de onda, Schrödinger obtém:
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 O laplaciano foi substituído pela derivada total segunda em relação a q

porque há apenas uma coordenada, e está sendo analisada apenas a parte da

função de onda ψ que não depende do tempo.

Schrödinger reescreve a equação sob a forma:

                                           
125 E. Schrödinger, op. cit., 29-30.
126 E. Schrödinger, op. cit., 30.
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onde as constantes auxiliares a e b têm os significados:
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e indica que as soluções e autovalores dessa equação já eram conhecidos127.

As soluções são expressas como funções de Hermite, que Schrödinger

apresenta em seguida; e os autovalores são dados pela condição:

(S2.25) =
b

a 1, 3, 5, ... (2n+1)

Substituindo nessa equação os valores de a e b dados em (S2.23), obtém-se:

(S2.25’) 0�2
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Portanto, os níveis de energia do oscilador harmônico simples unidimensional

não são múltiplos inteiros de hν0, como na antiga teoria quântica, mas sim

múltiplos semi-inteiros (ou melhor, múltiplos ímpares de hν0/2). Esta forma de

quantização havia sido proposta por Planck (sem justificativa teórica) em sua

segunda teoria do corpo negro, sendo utilizada também na teoria de calores

específicos128.

No seu primeiro trabalho sobre mecânica matricial, no ano anterior,

Heisenberg também havia obtido esses níveis de energia do oscilador harmônico,

mas apenas de um modo bastante artificial. Era necessário primeiro supor que o

                                           
127 Schrödinger cita como referência a obra de Courant e Hilbert, Methoden der

mathematischen Physik, de 1924.
128 E. Schrödinger, op. cit., 31.
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oscilador não era harmônico, mas obedecia a uma lei mais complexa; e depois,

fazendo o caso limite, obtinham-se os níveis de energia semi-inteiros. Quando se

tentava analisar diretamente o oscilador harmônico, com a abordagem de

Heisenberg, eram obtidos níveis de energia inteiros (múltiplos de hν0).

Schrödinger comentou também sobre a forma da função de onda do oscilador

harmônico129. As soluções da equação de onda são dadas por uma exponencial

do tipo gaussiano multiplicada por um polinômio de Hermite.

O gráfico acima (que não é de Schrödinger) mostra as quatro primeiras

funções de onda do oscilador harmônico, correspondentes às energias hν0/2,

3hν0/2, 5hν0/2 e 7hν0/2. A parábola mostra a relação clássica entre amplitude e

energia do oscilador. Schrödinger comentou que a função de onda não se anula

nem sofre qualquer mudança significativa nos pontos correspondentes a essas

amplitudes máximas da física clássica. Mas não tentou dar qualquer interpretação

física à função de onda propriamente dita.

                                           
129 E. Schrödinger, op. cit., 32.
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Schrödinger indicou que, no caso de osciladores em duas ou mais dimensões,

se as freqüências forem diferentes em cada direção, a solução geral é o produto

das soluções obtidas para cada direção130. Se as freqüências forem iguais (ou se

houver uma razão racional entre elas), ocorre uma situação de degeneração, ou

seja, dois estados de vibração diferentes podem corresponder a uma mesma

energia. Ele comentou também que utilizando-se diferentes coordenadas podem

ser obtidas diferentes soluções da equação de onda, mas que os níveis de

energia encontrados são sempre combinações lineares dos níveis obtidos a partir

de um sistema completo de soluções, com qualquer tipo de coordenada.

3.2.14 O que é mais fundamental: energia ou freqüência?

Neste ponto, como também em outros lugares no mesmo artigo, Schrödinger

comentou que talvez não existam de fato os níveis de energia calculados, no

sentido de passos descontínuos de energia131. A equação de onda poderia ser

interpretada como proporcionando freqüências especiais que o sistema pode ter,

mas poderia não existir a proporcionalidade entre freqüência e energia que foi

assumida. No caso do átomo de hidrogênio, que ele tratou no primeiro artigo de

1926, vimos que ele apresentou a hipótese de que o átomo poderia emitir luz

quando está ao mesmo tempo em dois modos de vibração distintos, e que a

freqüência da luz podia ser calculada simplesmente como sendo a diferença entre

as freqüências das duas vibrações atômicas. Desse modo, no caso do átomo de

hidrogênio, era possível evitar o uso da relação entre energia e freqüência e falar

apenas nas freqüências (atômica e da luz). Seria possível sempre falar apenas

sobre as freqüências e deixar de lado a quantização da energia? Schrödinger

parece pensar que sim:

Eu gostaria de deixar essa questão ainda em aberto – e também a questão

sobre se os “níveis de energia” descobertos são realmente degraus de energia do

processo vibratório ou se possuem meramente o significado de sua freqüência. Se

                                           
130 E. Schrödinger, op. cit., 33.
131 E. Schrödinger, op. cit., 34.
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aceitamos a teoria do batimento, então o significado dos níveis de energia não é

mais necessário para a explicação de freqüências nítidas de emissão.132

No entanto, dificilmente seria possível deixar de falar sobre níveis de energia

no caso de outros fenômenos, como o calor específico dos sólidos, por exemplo.

3.2.15 Quantização de um sólido em rotação

O segundo exemplo analisado neste artigo é o de um sólido rígido em

rotação133. Se um sólido gira em torno de um eixo e se representamos por φ o

ângulo de rotação (que será a coordenada generalizada) e por A o seu momento

de inércia, então, como não há energia potencial, a equação de onda se reduz a:
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A solução é seno ou co-seno (ou uma combinação linear de ambos) de uma

constante multiplicada por φ.
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Para que essa função seja unívoca, o coeficiente de φ deve ser um número

inteiro – caso contrário, o valor de ψ para o ângulo φ+2π seria diferente do valor

para φ. Portanto, a raiz quadrada que aparece na equação (S2.30) deve ser igual

a um número inteiro n, e portanto, isolando a energia E, temos134:
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132 E. Schrödinger, op. cit. 34.
133 E. Schrödinger, op. cit., 34.
134 E. Schrödinger, op. cit., 34.
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Esse era um resultado que já havia sido obtido na antiga teoria quântica.

Infelizmente, ele não tinha tido qualquer aplicação. Não era aplicável ao espectro

de faixas, para o qual se supunha que deveria servir, porque nesse caso era

preciso introduzir números semi-inteiros (n+½, no lugar de n na equação

acima)135.

Em seguida, Schrödinger analisou o sólido rígido em rotação com eixo livre136.

Na física clássica, o resultado é o mesmo que o do caso anterior. No entanto,

curiosamente, a análise utilizando a teoria quântica leva a resultados diferentes.

Considerando-se o possível movimento do eixo de rotação, a posição do

sólido pode ser indicada utilizando-se duas coordenadas polares θ e φ, e a

energia cinética do sólido rígido pode ser expressa em função dos momentos

generalizados pθ e pφ da seguinte forma:

(S2.32) 
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Exprimindo o operador laplaciano em coordenadas esféricas, a equação de

onda adquire a seguinte forma137:
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Impondo a condição de que a função ψ seja unívoca e contínua, Schrödinger

obtém os autovalores da energia:

(S2.34’)
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135 E. Schrödinger, op. cit., 34.
136 E. Schrödinger, op. cit., 35.
137 E. Schrödinger, op. cit., 35.



95

Esta fórmula é diferente da obtida com eixo fixo (S2.31), mas também não

apresenta os números quânticos semi-inteiros que Schrödinger esperava obter.

No entanto, ele mostra que n(n–1) pode ser escrito também como (n+½)²–¼.

Assim, pode-se considerar que a fórmula (S2.34’) apresenta números quânticos

semi-inteiros, mais uma constante aditiva, que não interfere nos resultados mais

importantes de espectroscopia, pois estes dependem apenas de diferenças de

energia138.

3.2.16 Molécula diatômica

O quarto e último exemplo de aplicação da “equação de Schrödinger”

apresentado neste artigo é o de um sistema de duas partículas ligadas de forma

elástica (um modelo para a molécula diatômica), considerando tanto a rotação

quanto a vibração do sistema139.

Supondo que na situação de equilíbrio a distância entre os centros das duas

partículas (ou átomos) é r0, a energia potencial elástica é dada por V=½k(r– r0)². A

freqüência de vibração é dada por ν0=(1/2π) �k  onde µ é a “massa reduzida” do

sistema de duas partículas140

(S2.36)
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Isolando a constante elástica k na fórmula da freqüência ν0 e substituindo na

fórmula da energia potencial, obtém-se:

(S2.35) V=2π²ν0²µ(r– r0)²

                                           
138 E. Schrödinger, op. cit., 35.
139 E. Schrödinger, op. cit., 36.
140 Schrödinger utiliza a expressão “resultierende Masse” ou seja, “massa resultante” (que

também é a expressão usada na tradução inglesa), mas o nome mais empregado em português é

“massa reduzida”.
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Como se trata de um sistema de duas partículas, o laplaciano da equação de

Schrödinger se divide em dois, cada um dos quais está associado às

coordenadas de cada partícula:
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Schrödinger resolve a equação fazendo primeiramente uma substituição de

variáveis: utilizando as coordenadas relativas (x2−x1, etc.) e as coordenadas do

centro de massa, como se costuma fazer em mecânica clássica. Consegue então

representar ψ como o produto de duas funções, uma delas (f) que só depende

das coordenadas do centro de massa e a outra (g) que só depende das

coordenadas relativas141. Esta última proporciona um resultado igual ao de uma

partícula livre (sem forças) e, desde que a partícula não esteja em um recipiente,

há um espectro contínuo de energias positivas possíveis142. Quanto à função f,

Schrödinger consegue apenas encontrar uma solução aproximada. Os níveis de

energia dependem de dois números quânticos n e l, um deles associado à

vibração (variação da distância relativa) e o outro relacionado à rotação.

Utilizando a grandeza auxiliar ∈ dada por

(S2.50)
22

0
4

2

��16

)1(

A

hnn +
∈=

os níveis de energia podem ser representados por

                                           
141 E. Schrödinger, op. cit., 37.
142 E. Schrödinger, op. cit., 37. Schrödinger chama a atenção para o surgimento de uma

quantização de translação, quando as partículas estão em um recipiente finito, levando ao

resultados da estatística de Bose-Einstein.
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onde n = 0, 1, 2, ... e l = 0, 1, 2, ... e A=µr0² é o momento de inércia143. A grandeza

∈ corresponde à razão entre a freqüência de rotação da molécula e sua

freqüência de vibração, sendo muito menor do que 1. O termo Et é a energia de

translação, que tem qualquer valor positivo144.

 O resultado obtido não permitia explicar o espectro de faixas de moléculas

diatômicas. Schrödinger sugeriu que era necessário levar em conta que as

oscilações não são harmônicas, como foi a hipótese original, devendo então ser

introduzidos outros termos de ordem superior ao quadrado da distância relativa na

fórmula da energia potencial. Não apresentou essa análise, no entanto, apenas

explicando que deveria ser utilizado um método de perturbações e que ele havia

empregado esse mesmo método, com sucesso, para explicar o efeito Stark de

primeira ordem, chegando a resultados de acordo com a fórmula de Epstein, que

havia sido confirmada experimentalmente145.

                                           
143 E. Schrödinger, op. cit., 39.
144 E. Schrödinger, op. cit., 39.
145 E. Schrödinger, op. cit., 40.
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4. CAPÍTULO 4. CONCLUSÕES E COMENTÁRIOS FINAIS

4.1 O ESTÍMULO INICIAL DO TRABALHO DE SCHRÖDINGER

Como vimos, Erwin Schrödinger já estava há alguns anos se dedicando ao

estudo da teoria quântica, mas não havia dado nenhuma contribuição importante

ao tema. O que desencadeou a criação da mecânica ondulatória foi o estudo do

artigo de Einstein de 1925 a respeito da estatística de gases ideais (aquilo que

chamamos de “estatística de Bose-Einstein”), na qual o autor mencionava e

destacava a importância do trabalho de Louis de Broglie.

No final de outubro de 1925 Schrödinger obteve uma cópia da tese de De

Broglie e começou a estudá-la. Parece ter tido dificuldades em compreendê-la,

inicialmente, mas sua correspondência de novembro de 1925 mostra que estava

fortemente envolvido com seu estudo.

Aparentemente o que convenceu Schrödinger do valor das idéias de Louis de

Broglie foi a possibilidade de aplicá-las para justificar a nova estatística dos

gases, e ele próprio completou em meados de dezembro um artigo sobre esse

tema.

De Broglie havia utilizado sua teoria para deduzir as condições de

quantização do átomo de hidrogênio, sem a necessidade de impor condições de

quantização ad hoc como Bohr havia feito. Esse era um ponto forte de sua teoria,

e Einstein havia chamado a atenção para isso. No entanto, através de suas

próprias tentativas de compreender a propagação das ondas de fase no interior

do átomo de hidrogênio, e também estimulado pelo comentário de Peter Debye

em um seminário realizado no final de novembro de 1925, Schrödinger percebeu

a importância de utilizar uma nova abordagem. Era necessário obter uma

equação de onda que permitisse analisar os estados estacionários tridimensionais

das ondas associadas aos elétrons, no átomo.

4.2 OS PRIMEIROS PASSOS

Como a teoria de Louis de Broglie era baseada na teoria da relatividade,

Schrödinger procurou também obter uma equação de onda relativística. Em

dezembro de 1925 ele chegou a essa equação, mas logo percebeu que ela dava
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resultados incorretos. Pouco depois, ele obteve a equação de onda não-

relativística, que proporcionou resultados corretos quando aplicada ao átomo de

hidrogênio – e foi isso o que ele apresentou no seu primeiro artigo de 1926.

Obteve também, rapidamente, resultados corretos quando aplicou o mesmo

método à análise de outros fenômenos. Apesar disso, Schrödinger continuou a

explorar a versão relativística da teoria, que citava às vezes nos seus artigos.

De Broglie não havia tentado esclarecer a natureza física das ondas

associadas à matéria. Schrödinger também parece não ter se preocupado muito

com isso, inicialmente. Ele supôs que havia algum tipo de fenômeno de vibração

associado aos elétrons, procurou encontrar a equação de onda que descrevesse

a propagação dessa vibração no espaço, e deduziu as conseqüências. As

justificativas da equação de onda (que nem podem ser chamadas de deduções)

variaram, não sendo rigorosas nem claras. Teria sido possível deduzir a equação

de onda utilizando como ponto de partida a teoria de De Broglie, diretamente,

tanto no caso relativístico quanto no limite clássico, mas Schrödinger optou por

não fazer isso. A falta de uma dedução clara da equação de onda e a ausência de

uma interpretação física para a grandeza que estaria oscilando eram pontos

fracos da sua abordagem. Porém, de posse da equação de onda, e guiado por

algumas idéias básicas, ele obteve importantes resultados.

4.3 O MÉTODO DE SCHRÖDINGER

O método criado por Schrödinger consistia em investigar os estados

estacionários correspondentes às vibrações associadas ao elétron (ou qualquer

outra partícula). O primeiro passo era escrever a equação de onda do problema,

sendo necessário para isso determinar a energia potencial e a energia cinética

com uma escolha adequada de coordenadas generalizadas. Exceto no caso de

partículas livres, a equação de onda, juntamente com algumas condições de

contorno, só permitia soluções para as quais certos parâmetros fossem números

inteiros (ou formados a partir de números inteiros, como por exemplo n+½) – ou

seja, tinha um espectro descontínuo de autovalores. Surgiam, assim, de forma

natural, grandezas descontínuas, correspondentes à quantização que era imposta

na teoria antiga. Esse ponto, que Schrödinger considerava central, aparecia de
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forma clara no próprio título de quatro dos seus trabalhos de 1926, “Quantização

como um problema de autovalores”.

Schrödinger precisou supor que quando um sistema físico se encontrava em

um dos estados estacionários correspondentes a esses autovalores da equação

de onda, o sistema não absorvia nem emitia radiação. As trocas de energia

ocorriam quando o sistema estava em um estado correspondente à superposição

de dois (ou talvez mais de dois) desses estados de vibração estacionária. Quando

isso ocorria, produzia-se um batimento, e a freqüência da radiação era igual à do

batimento (ou seja, igual à diferença de freqüência entre os dois estados). Assim,

Schrödinger não necessitava impor uma relação entre a variação de energia do

átomo e a freqüência da luz emitida, como Bohr havia feito.

4.4 SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS ENTRE SCHRÖDINGER E DE BROGLIE

A teoria de De Broglie havia deduzido as propriedades das ondas de fase

(velocidade, freqüência, comprimento de onda) a partir de uma identificação das

equações E=hν e E=mc², além de utilizar a teoria da relatividade especial.

Schrödinger aceitava todos os resultados de De Broglie, mas procurou deduzir as

propriedades das ondas de uma outra forma. Em particular, ele procurou evitar o

uso da equação E=hν, que é um dos pontos de partida do físico francês.

Louis de Broglie já havia estabelecido uma comparação entre os princípios de

Fermat e de Maupertuis, ambos sob forma relativística, com base de sua teoria.

Schrödinger também enfatizou a importância desse tipo de comparação, mas sua

abordagem é diferente (e não é relativístico), com outro formalismo, seguindo a

linha de Hamilton.

De Broglie já havia introduzido a concepção de grupos de onda, e provado

que a velocidade de grupo é igual à velocidade da partícula. Schrödinger

demonstrou o mesmo resultado, porém no limite clássico, e utilizando a analogia

hamiltoniana entre óptica e mecânica.

No caso de sistemas como o átomo de hidrogênio, a teoria de Louis de

Broglie supunha que o elétron seguia uma determinada trajetória (do tipo

clássico), mas que a onda que o acompanhava devia obedecer a uma condição

de ressonância (deveria haver um número inteiro de comprimentos de onda ao

longo da trajetória). A partir daí, De Broglie obtinha as condições de quantização
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de Bohr e Sommerfeld e o número quântico principal representava simplesmente

o número de comprimentos de onda existentes na órbita. Nas trajetórias em que

valessem essas condições, não haveria emissão de radiação. Como na teoria de

Bohr, a emissão ocorre na passagem de uma órbita para outra. No entanto, na

teoria de De Broglie, ao contrário da de Bohr, a freqüência da radiação podia ser

interpretada como um batimento das freqüências das ondas dos dois estados

estacionários. Na teoria de Schrödinger, os resultados quantitativos eram os

mesmos, porém havia diferenças importantes. Enquanto na teoria de De Broglie o

elétron descreve uma órbita fechada clássica (juntamente com sua onda), na

teoria de Schrödinger existe apenas uma vibração tridimensional estacionária –

nada parecido com trajetórias ou movimento do elétron. Para Schrödinger, as

condições de quantização aparecem a partir das condições de formação de ondas

estacionárias tridimensionais. As freqüências obtidas pelos dois pesquisadores

são as mesmas (a menos de uma constante obtida por Schrödinger na sua

abordagem semi-relativística), e a regra de que a freqüência da radiação é um

batimento das freqüências vale nas duas teorias.

4.5 A FERTILIDADE DA TE ORIA DE SCHRÖDINGER

Existem, portanto, muitos pontos de semelhança entre as duas teorias. Há, no

entanto, uma grande vantagem da teoria de Schrödinger em relação à de De

Broglie: trata-se de uma abordagem que é muito fértil, que permite ser aplicada a

enorme número de situações diferentes e que permite soluções exatas ou

aproximadas de grande importância. A teoria de Louis de Broglie era

extremamente interessante, pode-se dizer que era mais satisfatória sob o ponto

de vista de sua fundamentação e conceituação – mas mostrou-se estéril.

Somente foi aplicada ao átomo de hidrogênio, dando resultados bem conhecidos.

Não levou a nenhuma previsão nova no domínio da física atômica e da

espectroscopia – que era o principal campo da teoria quântica – proporcionando

apenas um fenômeno novo, a difração de elétrons. É verdade que foi também

utilizada (pelo próprio Schrödinger) para justificar a estatística de Bose-Einstein,

mas depois que a estatística já existia. É muito difícil imaginar como a teoria de

De Broglie pudesse ser aplicada a qualquer outra situação. Como utilizar as idéias

de De Broglie para analisar o oscilador harmônico e um sólido em rotação, por



102

exemplo? Como estudar perturbações (campos elétrico e magnético externo) no

átomo de hidrogênio? Já a teoria de Schrödinger podia ser aplicada facilmente a

muitas situações (e foi aplicada, não apenas por seu criador mas também por

muitos outros pesquisadores), bastando montar a equação de onda adequada e

resolvê-la de forma exata ou aproximada (normalmente, utilizando técnicas

matemáticas já existentes).

 Este parece ter sido o ponto central que interessava não apenas Schrödinger

mas todos os físicos da época. Mais do que uma compreensão física, o

importante era conseguir dar conta dos fenômenos conhecidos e, se possível,

prever novos. Independentemente de se compreender ou não o significado da

função de onda, a mecânica ondulatória preenchia esse objetivo e por isso teve

grande importância no desenvolvimento da física quântica.
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