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Resumo
A natureza da luz e o ponto de partida de uma discussao academica que
resultou no desenvolvimento da mecanica quantica: a luz seria uma
entidade física que apresenta carater de onda ou partícula? Estudo
sistematico das propriedades da luz puderam ser explicados ora
considerando a luz como se manifestando como onda e ora como
partícula. Essa dualidade foi utilizada para explicar a natureza de
qualquer corpo material. A consequencia foi a necessidade do
desenvolvimento de leis mecanicas que conciliassem o carater de onda e
partícula para qualquer sistema físico. Este artigo discute os aspectos
mais importantes associados com algumas das evidencias do carater
onda-partícula da luz e a formulaçao inicial desenvolvida por
Schrodinger.

Introdução
A compreensao da natureza das propriedades de atomos,
moleculas e sistemas mais complexos esta diretamente
relacionada com a distribuiçao e o comportamento das
entidades microscopicas que os constitui. Diversas
evidencias experimentais sugerem que a estrutura de
atomos e moleculas nao pode ser explicada por
princípios baseados na Mecânica Clássica. Fenomenos
relacionados ao universo atomico dependem das
descriçoes provenientes do que se denomina Mecânica
Quântica. Uma das maneiras de se compreender a
diferença fundamental desta ultima em relaçao a
mecanica classica, esta no fato de que toda informaçao
ou modelagem de qualquer sistema apresenta carater
estatístico associado a uma funçao de onda que descreve
o mesmo.
Por que esta concepçao física do universo e importante
para a Química? Por uma razao muito simples. A teoria
atomica foi adotada originalmente pelos químicos como
um modelo conveniente capaz de explicar e prever
propriedades da materia e suas transformaçoes. Nossa
compreensao do que ocorre na natureza depende de
informaçoes como: a natureza das ligaçoes químicas,
fenomenos espectroscopicos, reatividade molecular,
velocidade de reaçoes e diversas outras propriedades.

Portanto, e necessario que se tenha um conhecimento
razoavel de modelos que representem a estrutura da
materia da melhor maneira possível para que previsoes
de efeitos ainda nao observados sejam feitas. A previsao
de fenomenos e o controle rigoroso da obtençao dados e
a essencia de boa parte do conhecimento científico.
A aplicaçao das leis da mecanica quantica em Química
originou o que se denomina de Química Quântica. Na
verdade, sao as leis da Mecânica Quântica aplicadas ao
estudo das propriedades da materia com a finalidade de
permitir a identificaçao de fatores que determinem o
comportamento físico-químico da materia. Neste sentido,
este texto resume alguns dos conceitos mais importantes
dessa teoria quem tem permitido esclarecer e prever
informaçoes essenciais sobre a natureza da materia.

A natureza onda-partícula da luz
Um dos eventos mais interessantes da natureza e a
existencia da luz. Embora seja algo facilmente percebido
pelo sentido da visao, a caracterizaçao dessa “substancia”
chamou a atençao de sabios de todas as epocas. Filosofos,
como Platao, acreditavam que a luz era emitida pelos
olhos e a presença de objetos correspondia a interaçao
dessa emissao com o objeto. Outros acreditavam que a
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luz era emitida por objetos específicos e que a interaçao
desta luz refletida na superfície dos mesmos permitia ter
a experiencia visual. Mesmo com hipoteses razoaveis ou
mesmo absurdas dificilmente ouviam-se sugestoes que
confirmassem a natureza da luz, ou seja, do que ela e
feita.
Um dos primeiros trabalhos sistematicos para
caracterizar propriedades da luz foi feito por Isaac
Newton. Em um de seus trabalhos, intitulado Óptica,
publicado em 1704, baseado em experimentos de
dispersao da luz branca por um prisma sugere que ela
seja constituída por uma composiçao de cores. Nesse
trabalho, Newton tambem caracteriza a natureza
geometrica da trajetoria da luz. Reconhecendo os limites
das informaçoes possíveis de serem obtidas na epoca
Newton evita especular a natureza da luz, restringindo-se
a analisar algumas das suas propriedades. Porem, sugere
que talvez a luz seja constituída por algum tipo de
partícula microscopica.
Diferentes fenomenos opticos analisados posteriormente,
essencialmente efeitos de difração e interferência,
proporcionaram evidencias de que a luz deveria ser
caracterizada como uma onda eletromagnetica. Onda ou
radiaçao eletromagnetica, como o proprio nome sugere,
corresponde a ondas constituídas por campos eletricos e
magneticos oscilantes e perpendiculares entre si como o
representado na Figura 1.

tica, ou seja, com um unico comprimento de onda, atinge
um anteparo com dois orifícios produzindo um padrao
de linhas claras e escuras, denominado de franja de
interferência. Este padrao foi explicado por Young como
o resultado do processo de sobreposiçao de ondas. Para
as regioes de maxima intensidade sugere-se que as ondas
luminosas cheguem em fase (Figura 3.a), ou seja, o
maximo de uma onda coincide com o maximo da outra e
vice-versa. Nos casos em que a intensidade e nula,
sugere-se que as ondas atingem a mesma regiao fora de
fase (Figura 3.b), ou seja, o maximo de uma onda coincide
com o mínimo da outra e vice-versa. O primeiro caso
denomina-se de interferência construtiva e o segundo
como interferência destrutiva.

Figura 2. Experimento de dupla fenda de Young: interferencia
de ondas.

(a)

(b)

Figura 3. Interferencia de ondas: a) construtiva e b) destrutiva.

Figura 1. Representaçao de uma onda eletromagnetica.

Tres das propriedades características dessas ondas sao: o
seu comprimento de onda λ (a distancia entre dois maximos ou mínimos sucessivos), a frequência ν (numero de
maximos ou mínimos que passa por um determinado
ponto por unidade de tempo) e a amplitude da onda (a
altura da onda em relaçao a origem). O produto do comprimento de onda pela frequencia da radiaçao e igual a
velocidade c de propagaçao, ou seja, λν=c.
Um dos mais importantes experimentos demonstrando a
natureza ondulatoria da luz foi realizado em sessao
solene da Royal Society de Londres por Thomas Young
em 1803. Embora o experimento original tenha sido realizado de forma diferente, a forma comumente encontrada na literatura e conhecida como o experimento de dupla
fenda ou experimento de Young. A Figura 2 corresponde a
uma representaçao esquematica em que luz monocromá-

Apesar do experimento de Young caracterizar luz como
sendo algo que apresenta carater ondulatorio, a física
classica foi incapaz de explicar adequadamente outros
experimentos envolvendo luz, dentre eles: a distribuiçao
de frequencias de radiaçao emitida por um objeto incandescente.
Depois de realizar profundos estudos sobre esse fenomeno e de esgotar as alternativas de utilizar os conceitos
classicos ondulatorios, Max Planck propos em 1900 a
possibilidade de que a luz emitida nestas circunstancias
pudesse ser representada por pacotes de energia, o quantum de energia ou fóton [1]. Esta hipotese revolucionaria
para a epoca foi a unica alternativa capaz de conciliar um
modelo teorico ao comportamento observado no espectro de energia emitido por corpos incandescentes, tambem conhecido como radiaçao do corpo negro. Embora o
proprio Planck nao considerasse aceitavel a sua hipotese
de quantizaçao de energia, a concordancia entre os resultados calculados com os dados experimentais era tao
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surpreendentemente, que decidiu publicar o seu modelo
acreditando que alternativas mais apropriadas pudessem
ser obtidas no futuro. Nascia, assim, a teoria quântica.
Planck postulou que o quantum de energia (ε) dependia
apenas da frequencia da radiaçao (ν), ou seja:

sendo h uma constante com valor de 6,6262±0,0001x10-34
J s. No caso de um corpo aquecido, considerou que a
emissao de radiaçao eletromagnetica, por exemplo, de
uma barra metalica pudesse ser interpretada se fosse
assumido que a radiaçao emitida era liberada por fotons
de diferentes frequencias. Como se sabe, uma barra
metalica ao ser aquecida torna-se avermelhada em baixas
temperaturas. A medida que a temperatura e aumentada a
radiaçao passa do vermelho para o azul, ou seja, as
radiaçoes emitidas passam de comprimentos de ondas
maiores (frequencias menores) para comprimentos de
ondas menores (frequencias maiores). Pode-se imaginar
que o numero de fotons de uma determinada frequencia e
alterado com o aumento ou diminuiçao da temperatura.
Uma vez que temos um processo de contagem de fotons,
nada mais natural do que considerar a lei de distribuição
de Boltzmann [2] para representar essa distribuiçao. A
contagem do numero de fotons emitidos pelo metal que
oscilam a uma dada frequencia, denominadas de
osciladores, e dada pelo numero total de osciladores (Nj)
com energia ej em relaçao ao numero total de osciladores
(N) pela lei de distribuição de Boltzmann:

em que k e a constante de Boltzmann (k=1,38x10-23 J K-1 =
0,695 cm-1) e T a temperatura do sistema. Se a energia e
dependente da frequencia como sugerido pela equaçao
(1), devemos selecionar valores de frequencia que representem todo o espectro de possibilidades. Planck considerou que as energias possíveis deveriam ser multiplas de
uma determinada frequencia, ou seja, ε0=0hν, ε1=1hν,
ε2=2hν, ε3=3hν .... εj=jhν. Assim sendo, a distribuiçao de
osciladores sera dada por:

A energia média dos N osciladores com energias ε0, ε1, ε2,
.....etc, pode ser determinada segundo:

Combinando-se as energias discretas dos osciladores, a
equaçao (3) e a equaçao (4) tem-se que a energia media
dos osciladores sera escrita como:

Esta equaçao e rigorosa e esta sendo expressa em termos
de duas series de potencial no numerador e denominador. Atraves do auxílio de representaçoes alternativas de
series de potencias o numerador e o denominador da
equaçao (5) podem ser substituídos por:

e

Estas duas igualdades sao validas apenas quando

Assim, a equaçao (5) pode ser escrita como:

Experimentalmente determina-se a densidade de energia,
que corresponde ao numero de osciladores por unidade
de volume com frequencia entre  e +d multiplicado
pela energia media dos osciladores. Classicamente o numero de osciladores por unidade de volume para ondas
eletromagneticas e dado por:

em que c e a velocidade da luz e V e o volume considerado. Desta forma, multiplicando-se a equaçao (9) pela
energia media dos osciladores dada pela equaçao (8)
tem-se a densidade de energia, que sera igual a:

A equaçao (10) e conhecida como lei de distribuição de
Planck e se ajusta perfeitamente aos dados experimentais. No trabalho original de Planck, o ajuste desta equaçao aos dados experimentais ocorre quando a constante
h=6,55x10-34 J s. Este valor encontra-se muito proximo do
atual valor aceito para a constante de h=6,63x10-34 J s,
aproximadamente 1,2% de desvio. Nenhum outro modelo
matematico se ajustou tao bem. Tentativas empregando
formulaçoes classicas proporcionaram desvios tao
acentuados em regioes de altas frequencias, que
originaram o termo de catástrofe do ultravioleta para
caracterizar o pessimo desempenho desses modelos nesta regiao.
Apos o sucesso da interpretaçao de Planck para a
radiaçao do corpo negro, outros experimentos foram
corretamente explicados considerando-se que a luz pode
apresentar características corpusculares, com fotons com
energias representadas pela equaçao (1). Exemplos
desses experimentos podem ser citados e permitem
encontrar na teoria corpuscular da luz um suporte
apropriado para compatibilizar teoria com experimento.
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Sao eles: a capacidade calorífica a volume constante de
moleculas poliatomicas pela teoria cinetica dos gases, o
efeito fotoeletrico, os espectros atomicos, o efeito Compton, dentre outros. A grande questao que se coloca e:
afinal, como caracterizar a natureza da luz: onda ou partícula?
Na verdade, a resposta correta nao esta em optar por esta
ou aquela alternativa, mas sim considerar que existem
fenomenos experimentais em que a luz se manifesta com
características ondulatorias e outros fenomenos em que
se manifesta com características de partículas. Sendo
rigoroso, nao deve ser nem uma coisa nem outra, mas
algo que a ciencia e incapaz de representar corretamente
com o conhecimento físico e matematico disponível.

A natureza onda-partícula de outros
sistemas
Louis de Broglie, um frances entusiasmado com as entao
novas ideias da quantizaçao da energia e dualidade das
radiaçoes eletromagneticas questionou se os fotons, alem
da sua característica localizada, poderiam apresentar
alguma outra propriedade associada a partículas. A energia de um foton pode ser associada atraves de duas
expressoes distintas: ε=hν e ε=mc2. A primeira equaçao e
a hipotese de Planck e a segunda a relaçao entre massa e
energia proveniente da teoria da relatividade restrita
proposta por Einstein para um corpo viajando a
velocidade da luz. A proposta elaborada por de Broglie
esta baseada na combinaçao de representaçoes da
dinamica de corpos empregando a teoria da relatividade
[3]. Porem, e possível obter a expressao geral fazendo
uma associaçao fenomenologica frequentemente invocada
em textos didaticos. Assim, igualando-se as duas expressoes pode-se verificar que:

experimentalmente que um corpo material poderia ter
característica ondulatoria. De Broglie justificou que para
corpos materiais macroscopicos a ordem de grandeza da
constante de Planck e a velocidade de deslocamento deles
eram tao pequenos que os comprimentos de ondas
seriam imperceptíveis. Por exemplo, uma pessoa com
massa igual a 60 kg e deslocando-se a uma velocidade de
5,00 km h-1 ou 1,39 m s -1 apresenta um comprimento de
onda da ordem de 7,23x10-36 m, que e imperceptível visualmente ou mesmo impossível de ser detectada experimentalmente. Entretanto, de Broglie sugeriu que se fosse
possível concentrar um feixe de eletrons com velocidades
apropriadas, seria possível observar o padrao de interferencia construtiva e destrutiva característico de efeitos
ondulatorios. Esta hipotese foi comprovada experimentalmente por Clinton Davisson, Lester Germer (DavissonGermer) e George Paget Thomson em 1927 difratando
um feixe de eletrons acelerados, como sugerido por de
Broglie, e observando o padrao de interferencia construtiva e destrutiva característico de ondas. Este efeito surpreendente deu origem posteriormente as tecnicas de
microscopia eletronica, tao populares em nossos dias.

Analisando o movimento ondulatório
A identificaçao de que sistemas caracterizados como
partículas possam ser associados como ondulatorios
recomenda que se tenha um conhecimento mais
aprofundando sobre movimentos ondulatorios. A Figura
4 representa uma onda que se desloca ao longo do eixo x
durante um tempo t.

As características de partícula apresentadas por fotons,
localizaçao espacial e massa, sugerem que eles
apresentem momento igual a:
e, consequentemente, se a massa representada pela equaçao (11) for substituída na equaçao (12), tem-se que:

A equaçao (13) associa uma propriedade característica de
partículas (p) com uma propriedade característica de ondas ().
Ao propor em 1923 esta relaçao para fotons, de Broglie
especulou sobre a possibilidade de considerar a aplicabilidade da equaçao (13) para qualquer sistema material, nao
apenas radiaçoes eletromagneticas. A ideia era tao
original para a epoca que os avaliadores do trabalho de de
Broglie, incluindo seu proprio orientador, nao rejeitaram
sua tese por considerarem suas justificativas aceitaveis e
receberem comentarios incentivadores de Einstein.
Dentre as questoes feitas a de Broglie durante a defesa de
sua tese, questionou-se sobre como poderia ser provado

Fgura 4. Perfil de onda em um tempo t=0 (linha solida) e em
um tempo t qualquer (linha tracejada).

A funçao matematica que representa esta onda pode ser
escrita genericamente como funçao da coordenada x e do
tempo t por:

A funçao Ψ representa o perfil da amplitude da onda e e,
obviamente, chamada de função de onda. Para o caso particular da Figura 4 pode-se descrever a funçao de onda
em um instante t=0 como uma funçao:

Uma vez que uma funçao seno (sen) apresenta maximo e
mínimo no intervalo de 1, e necessario multiplicar-se o
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seno por uma constante A que defina a amplitude apropriada da onda.
Uma funçao seno e uma funçao que apresenta periodicidade a cada 2 radianos. Em uma escala arbitraria x e
necessario que seja definido adequadamente o limite
dessa periodicidade. Portanto, se a cada 2 radianos
tem-se um comprimento de onda (), entao para um valor
qualquer de x tem-se 2x/ radianos. Desta forma, a
equaçao (15) pode ser escrita como:

O parametro =1/ e frequentemente utilizado em
espectroscopia e denominado de número de onda,
correspondendo ao numero de ondas por unidade de
comprimento.
Considerando-se que a onda se desloca com uma velocidade de propagação v (tambem denominada de velocidade
de fase) em um tempo t no sentido positivo do eixo x,
tem-se que a funçao de onda sofrera alteraçoes na sua
amplitude de acordo com:

Na ultima igualdade a direita, utiliza-se o fato de que o
comprimento de onda multiplicado pela frequencia e
igual a velocidade de propagaçao da onda (v=λ ν).
Deve-se chamar a atençao para um detalhe. Na apresentaçao acima considerou-se que a onda senoidal se desloca
no sentido positivo do eixo x. Caso considere-se o movimento ondulatorio no sentido contrario a equaçao (17)
deve ser escrita com o sinal positivo, ou seja,

A funçao de onda da equaçao (17) pode ser estudada em
diferentes situaçoes e pode-se perceber que ela apresenta
propriedades matematicas identicas a de outras formulaçoes de ondas completamente distintas. Por exemplo, se a
funçao de onda dada pela equaçao (17) for diferenciada
duas vezes em relaçao a coordenada x, a expressao resultante estara diretamente relacionada com aquela que se
obtem quando se diferencia a mesma funçao de onda
duas vezes em relaçao ao tempo t pela expressao:

Esta equaçao corresponde a uma formulaçao geral
obedecida por qualquer onda unidimensional, ou seja, e
uma equaçao diferencial parcial generalizada para
movimentos ondulatorios unidimensionais. Para movimentos ondulatorios em tres dimensoes a equaçao (18)
pode ser escrita como:

ou colocando-se a funçao de onda em evidencia:

A sequencia de derivadas parciais nas tres coordenadas
espaciais a esquerda da equaçao (20) e uma operaçao
matematica frequentemente utilizada denominada de
laplaciano e e comumente representado por:

Assim, a equaçao diferencial generalizada para movimentos ondulatorios em tres dimensoes e escrita como:

Ondas estacionárias
A introduçao acima sobre o movimento ondulatorio considerou que a onda se propagava livremente pelo espaço.
Entretanto, e muito comum encontrar sistemas confinados ou restritos a regioes finitas do espaço, por exemplo,
as cordas de um instrumento musical. Pode-se considerar
que a corda de um instrumento se inicie em x=0 e termine
em x=L. Qualquer oscilaçao ocorrera entre 0 e L. Para valores de x  0 e x  L a funçao de onda nao existe e possuira amplitude igual a zero. Condiçoes como estas sao denominadas de condiçoes de contorno. Como temos um numero infinito de soluçoes para oscilaçoes que podem
ocorrer nestas condiçoes, o mais apropriado e que a equaçao (18), para problemas unidimensionais, ou a equaçao
(22), para problemas tridimensionais, sejam utilizadas
para proporcionar as soluçoes mais gerais para este tipo
de situaçao.
Determina a soluçao geral a partir das equaçoes (18) ou
(22) nao e uma tarefa trivial e pode ser realizada de diferentes maneiras. No tratamento mais comum procura-se
executar uma operaçao denominada de separação de
variáveis. Para uma funçao de onda unidimensional, a funçao de onda sera escrita como:

ou seja, o deslocamento proposto pela funçao de onda e
considerado como sendo o resultado de um produto de
duas funçoes distintas, uma contendo apenas a coordenada x e outra a coordenada t. Para uma funçao tridimensional:

Considerando-se a separaçao de variaveis para o caso
unidimensional, substitui-se a equaçao (23) na equaçao
(18):
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A derivada a esquerda da igualdade atua apenas sobre a
coordenada x e a derivada a direita apenas sobre a coordenada t. Desta forma, a equaçao (25) pode ser escrita como:

ou rearranjando-se de tal forma que todas as variaveis do
mesmo tipo fiquem do mesmo lado da equaçao, tem-se:

A velocidade v2 foi colocada arbitrariamente a direita da
equaçao acima e poderia ser colocada apropriadamente a
esquerda, que nao alteraria o resultado.
Para resolver a equaçao (27) admite-se que a unica maneira pela qual o lado direito desta equaçao seja igual ao lado
esquerdo, e quando ambos sao iguais a mesma constante,
que denominaremos de . Assim:

e

Portanto: a2=σ e b2=σ/v2 e, consequentemente a=±√(σ) e
b=±√(σ/v). Se  for uma constante positiva, basta apenas
substituir o valor de a e b nas equaçoes (33) e (34),
respectivamente, que produz as funçoes de onda
dependentes de t e x. Porem, se  apresentar um valor
negativo, tem-se que: a=±i√(σ) e b=±i√( σ/v). Neste caso:
e

As duas funçoes de onda nas equaçoes (37) e (38) podem
ser reescritas utilizando-se a identidade matematica
denominada de igualdade de Euler representada por:
ou seja,

ou seja:
e
X x =B cos

|σ|x/v ±isen

|σ|x/v

(41)

ou:

Ambas as equaçoes podem ser reescritas como:

e
Considerando-se que as equaçoes (42) e (43) representam
funçoes de onda, tendo-se o conhecimento previo fornecido pela equaçao (16) e que λν=v, chega-se em:

As equaçoes (31) e (32) sao duas equações diferenciais
ordinárias, nao contendo misturas de variaveis. A soluçao
de ambas pode ser efetuada por inspeçao. Para se ter
soluçoes particulares, pode-se perguntar: qual tipo de
funçao matematica que derivada duas vezes produz como
resultado a propria funçao multiplicada por uma
constante? Pode-se pensar imediatamente em diferentes
alternativas, por exemplo, funçoes seno, cosseno, uma
combinaçao de seno e cosseno, funçoes exponenciais etc.
Todas seriam soluçoes aceitaveis e satisfariam as
equaçoes (31) e (32). Obviamente, quanto mais flexível for
a soluçao, mais adequadamente o sistema estudado sera
representado. Uma alternativa muito encontrada no estudo de ondas e considerar:

e
Assim, tem-se que as funçoes de onda podem ser escritas
genericamente como:

As constantes A, A’, B e B’ sao determinadas em funçao das
condiçoes de contorno definidas pelo sistema. Anteriormente, mencionou-se que as oscilaçoes na corda so podem
existir no intervalo definido por (0 < x < L). Em outras
palavras, para L  x  0, (x,t) = 0, para um tempo t qualquer. Esta restriçao indica que:

sendo A e B duas constantes. Derivando-se T(t) e X(x) duas vezes tem-se:
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Como o cos(0)=1, a unica maneira de satisfazer a equaçao
(49) e assumir que B = 0, o que simplifica a funçao dada
pela equaçao (47) para:

Entretanto, as condiçoes de contorno exigem que:

Utilizando-se a definiçao de energia cinetica (equaçao 55)
tem-se:

O momento linear nesta equaçao pode ser substituído
pelo respectivo comprimento de onda atraves da equaçao
de de Broglie (equaçao 13), levando a equaçao 57 a:

Para que o seno seja igual a zero 2πL/λ=nπ, ou seja,
2πL/λ=n, sendo n=0,1,2,3, ...... Assim:

Finalmente, a funçao de onda para uma corda de
comprimento finito sera dada por:

Uma vez que a funçao de onda para a coordenada x e
independente do tempo, a soluçao encontrada e
denominada de estacionária. Pode-se dizer ainda que para
cada valor de n tem-se uma nova soluçao particular para o
problema da oscilaçao em uma corda de comprimento
finito.

Conciliando o conceito de onda e partícula
A questao que se coloca neste momento e: considerando a
hipotese de de Broglie de que para todo corpo material
esta associada uma funçao de onda e vice-versa, como
conciliar as informaçoes genericas apresentadas acima
com o conceito de onda-partícula de de Broglie em uma
expressao geral?
A resposta para esta questao foi apresentada independentemente por Erwin Schrodinger e Werner Heisenberg [1]
em formulaçoes matematicas distintas, porem equivalentes. O que sera apresentado a seguir e uma demonstraçao
extremamente simplificada e particular que resultara
posteriormente na formulaçao de leis da mecanica que
associam os conceitos de onda e partícula para qualquer
sistema.
Pela mecanica classica hamiltoniana a energia total (E) de
um sistema e dada por:

sendo T e V as energias cinetica e potencial, respectivamente. Existem diferentes formas de representaçao da
funçao potencial. Para a energia cinetica em uma dimensao, pode-se defini-la como:

Multiplicando-se a equaçao (58) por uma funçao de onda
dependente do tempo, mantem-se a equaçao inalterada,
ou seja:

Uma vez que a funçao de onda e arbitraria, sera escolhida
uma funçao generica satisfazendo a identidade de Euler
(equaçao (39)), ou seja:

Procura-se por uma equaçao diferencial que represente a
dinamica deste e, talvez, possa ser considerada para
qualquer outro sistema. Portanto, a funçao de onda acima
sera derivada duas vezes, o que produz as seguintes
expressoes:

e

Esta ultima equaçao pode ser escrita de forma simplificada como:

ou rearranjando:

Substituindo-se a equaçao (64) na equaçao (59), tem-se:

Usualmente, costuma-se representar a constante de
Planck dividida por 2 atraves do símbolo ℏ, ou seja:
Considere que a equaçao (1) proposta por Planck esteja
correta. Considere ainda que a equaçao (13) de de Broglie
tambem esteja correta. Para uma partícula viajando no
espaço sob a influencia de um potencial V qualquer e
energia cinetica T a equaçao de Planck sera escrita como:

O que leva a equaçao (65) a ser escrita com notaçao mais
compacta como:
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Substituindo-se a equaçao (70) na equaçao (67) obtem-se:

e substituindo-se a definiçao dada pela equaçao (66),
tem-se:

A equaçao (72) e denominada de equação de Schrödinger
dependente do tempo para um sistema movendo-se em
uma dimensao e associa de forma generica o conceito de
partícula e onda. Para tres dimensoes pode-se escrever:

ou simplesmente:

Na nova formulaçao mecanica, a equaçao (74) deve ser
capaz de representar qualquer sistema físico de um sistema em 3 dimensoes no universo, assim como a equaçao
(72) deve representar em 1 dimensao.
A interpretaçao das funçoes de onda na visao proporcionada pela combinaçao do conceito de onda-partícula foi motivo de intensos debates no início do seculo XX [1]. A interpretaçao usualmente aceita e predominante atualmente
foi desenvolvida por Max Born. Em sua visao, Born sugeriu
que as funçoes de onda da nova mecanica, a mecânica dos
quanta ou mecânica quântica, deveria ser interpretada
estatisticamente. Entretanto, como mencionado anteriormente, a forma simplificada apresentada pela equaçao
(74) nao pode ser comprovada para todos os sistemas e,
portanto, assume-se que sua forma generica seja formalmente correta e possa ser utilizada para representar
sistemas mais complexos ou qualquer parte do universo
ou o proprio universo. Assim sendo, na falta de comprovaçao formal para toda e qualquer situaçao se assume como
pontos de partida algumas premissas que formarao a base
matematica da mecânica quântica [4].
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