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Resumo
O modelo da partícula na caixa e uma aproximaçao fundamental para a
descriçao do sistema quantico mais simples no qual uma partícula translada em um espaço limitado por um potencial infinito. Invocando os
postulados da mecanica quantica, a soluçao para este sistema nos fornece
os valores das energias permitidas (E) e suas respectivas funçoes de onda
. Em virtude da sua simplicidade, o sistema da partícula na caixa oferece
um bom ponto de partida para a experimentaçao de metodos para a
soluçao das equaçoes diferenciais que caracterizam a descriçao de
sistemas quanticos mais complexos. Neste texto e apresentada uma
descriçao do modelo da partícula na caixa com diferentes abordagens, ou
seja, abordagens semiclassicas, analíticas e numericas para caixas
representadas pelo sistema cartesiano. Os metodos numericos apresentados sao implementados na linguagem PYTHON para experimentaçao por
parte do leitor, utilizando o codigo fonte apresentado ao final do texto.

Introdução
Alguns poucos sistemas simples sao resolvidos exatamente atraves da mecanica quantica. Podem ser citados os
exemplos do rotor rígido, oscilador harmônico, átomos
hidrogenóides e outros sistemas que possam ser reduzidos ao problema de uma partícula. Sistemas que apresentem mais de duas partículas ou problemas de muitos corpos sao usualmente resolvidos empregando-se tecnicas
numericas, que podem atingir confiabilidades consideraveis se forem utilizadas de maneira apropriada.
O caso mais simples e usualmente apresentado como primeira aplicaçao dos postulados da mecanica quantica e o
modelo da partícula na caixa. Neste modelo, uma unica
partícula esta confinada em uma determinada regiao do
espaço, nao havendo qualquer potencial agindo diretamente ou indiretamente sobre ela. A unica manifestaçao
do potencial ocorre atraves de obstaculos na trajetoria da
partícula.

A quantização de Wilson-Sommerfeld
Uma alternativa inicial simplificada que pode ser utilizada
para a soluçao da partícula na caixa e o princípio de mínima ação aplicado em quantica por Wilson e Sommerfeld
[1]. Em mecanica classica define-se uma propriedade
denominada ação, S, que possui unidades de energia
vezes tempo ou momento vezes posição, pela equaçao:

sendo L a funçao lagrangiana, t o tempo, p o momento
linear e q a coordenada de posição generalizada. Repare
que nao e por coincidencia que vemos o produto dessas
grandezas aparecer em mecanica quantica, como por
exemplo: na unidade da constante de Planck, no princípio
da incerteza de Heisenberg, na quantização do momento
angular de Bohr e na equação de de Broglie [2,3]. Inspirados no modelo de Bohr e tentando explicar detalhes de
espectros eletronicos, Wilson [4] e Sommerfeld [5] propuseram independentemente que estados estacionarios
permitidos seriam aqueles que obedecessem a relaçao:

sendo esta integraçao realizada sobre toda a trajetoria
da partícula e retornando ao ponto inicial. Considere que
uma partícula qualquer esteja confinada em uma regiao
do espaço e que se movimente em uma unica direçao e
nos dois sentidos, para frente e para traz. Alinhando-se
esse movimento com o eixo x no intervalo entre x = 0 e
x = a pode-se afirmar que fora desse domínio a partícula
nao pode ser encontrada. Para evitar que a partícula
escape dessa regiao considera-se que ela sente o efeito
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de um potencial infinito alem das extremidades do
intervalo entre x = 0 e x = a (Figura 1). Dentro desse
intervalo o potencial e nulo e a partícula movimenta-se
livremente sem qualquer força agindo sobre ela. Nestas
condiçoes a energia da partícula confinada corresponde
apenas a sua energia cinetica (Ex), que seria uma representaçao da funçao lagrangiana do sistema, ou seja:

Figura 2. Ilustraçao do comportamento construtivo (A) e
destrutivo (B) de uma onda.

sendo m a massa da partícula e px o seu momento linear.

Esta equaçao deixa claro que a partícula so pode ter valores quantizados de energia que dependem do valor de n x,
que passa a ser chamado de número quântico, uma vez
que define quais sao os valores específicos que definem a
energia do sistema. Pode-se chegar nesta mesma equaçao
usando a condiçao dada pela equaçao 2 ou px.2a = nx.h,
sendo 2a a distancia completa realizada pela partícula e p x
constante. Isolando px e substituindo na equaçao 3 chegase tambem na equaçao 7.

Figura 1. Barreira de potencial infinito fora dos limites da
caixa.

Considerando-se a relaçao entre momento linear e o comprimento de onda dado pela equaçao de de Broglie [3]:

Para um sistema bidimensional ou tridimensional o mesmo raciocínio pode ser aplicado. A unica diferença e que
se tem um numero maior de graus de liberdade e para
cada grau de liberdade deve-se impor uma condiçao de
quantizaçao adicional. Na caixa bidimensional, por exemplo, tem-se mais uma coordenada (y) e na caixa tridimensional mais duas (y e z) (Figura 3). Assim, a expressao
para a energia de uma partícula confinada incluindo-se a
direçao y entre 0 e b e a direçao z entre 0 e c, torna-se,
para a partícula na caixa bidimensional:

isolando px e substituindo na equaçao 3, tem-se que:
e para a caixa tridimensional:
Ex,y,z =

Para que uma onda seja preservada no espaço de confinamento, deve-se admitir que o processo de ida e volta nao
cause qualquer efeito de interferencia destrutiva. Em outras palavras, considerando-se uma trajetoria ondulatoria
ao redor de um círculo, a Figura.2.a corresponde a um
comportamento construtivo e a Figura.2.b a um comportamento destrutivo. Assim, a condiçao construtiva e satisfeita se a onda que descreve o comportamento dinamico
da partícula apresentar o mesmo valor ao completar um
ciclo completo no sistema, ou seja, a distancia igual 2a
deve ser igual a um numero inteiro de comprimento de
onda:

Isolando-se x e substituindo na equaçao 5 tem-se a
equaçao para a energia da partícula confinada em uma
dimensao:

n2y h2
1 2
n2x h2
n2z h2
px + p2y + p2z =
+
+
2
2
2m
8ma
8mb
8mc 2

(9)

Figura 3. Caixa em uma, duas e tres dimensoes.

Este e um modelo de uma partícula isolada. Se fossem
acrescentadas mais partículas ao sistema e elas nao
apresentassem qualquer efeito de interaçao entre si, ou
seja, se fosse um conjunto de partículas nao-interagentes,
a energia cinetica total seria o somatorio das energias de
cada partícula com os respectivos conjuntos de numeros
quanticos:
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A amplitude A que aparece na equaçao acima e determinada atraves da condição de normalização da funçao de
onda definida como:

A solução analítica da partícula na caixa
unidimensional
A soluçao quantica para a partícula confinada em um
poço de potencial unidimensional com barreiras infinitas
em x=0 e x=a corresponde a uma soluçao estacionaria, ou
seja, nao sofre alteraçao com o tempo e, portanto, deve
ser obtida atraves da equação de Schrödinger independente do tempo [2]:

O operador hamiltoniano e definido como a soma da
energia cinetica e potencial. Assim, a equaçao de
Schrodinger independente do tempo para este sistema
deve ser escrita como:

Esta condiçao de normalizaçao simplesmente ajusta a
probabilidade de encontrar a partícula no intervalo entre
0 e a ao valor maximo de 1. Usualmente a condiçao de
normalizaçao e definida em todo o espaço de coordenadas. Assim, seria necessario efetuar a integral entre os
limites de ±∞. Porem, considerando que a barreira de
potencial infinita nao permite que se encontre a partícula
fora da caixa, e suficiente realizar a integraçao entre 0 e
a. Resolvendo-se a integral definida na equaçao 15, determina-se o valor de A e obtem-se a funçao de onda normalizada como:

Antes de analisar as informaçoes provenientes da soluçao para este sistema, sera apresentada uma alternativa
numerica para este mesmo problema.
Como mencionado acima, o poço de potencial e infinito
fora da caixa e igual a zero no seu interior. Logo, a unica
possibilidade de soluçao reside no intervalo entre 0 e a,
quando o potencial e nulo e a equaçao de Schrodinger
passa a ser escrita somente em termos da energia cinetica
como:

A soluçao para este tipo de equaçao diferencial segue a
mesma abordagem apresentada anteriormente [2]. Para
esta equaçao diferencial, as soluçoes podem ser quaisquer funçoes matematicas que derivadas duas vezes reproduzam a propria funçao multiplicada por uma constante. Uma alternativa considerando o intervalo de coordenada utilizado seria: (x)=Asen(kx). Derivando-se duas vezes a funçao seno, tem-se d2(x)/dx2 =-k2Asen(kx)=
-k2(x). Substituindo-se na equaçao 12 verifica-se que
2mEx/ℏ2=k2.
Para o poço de potencial com paredes infinitas a funçao
de onda esta restrita ao comprimento da caixa. Portanto,
nos limites e fora da caixa a funçao de onda sera nula, ou
seja, (0) = (a) = 0 = Asen(kx). Para x = 0 a igualdade e
imediata pois (0) = 0 = Asen(k0). Mas, para x = a, (a) =
0 = Asen(ka) e a funçao seno sera nula apenas se ka=n,
sendo n=1, 2, 3, ..., o que determina que k= n/a.
Definindo-se o valor de k, verifica-se que:

e
Ψ(x)=A sin

nπx
a

(14)

Aproximações para o cálculo da derivada
segunda
A ideia fundamental por tras de uma solução numérica
para uma equaçao diferencial e produzir uma tabela de
valores das variaveis envolvidas no problema sujeitas as
condiçoes de contorno e, atraves de alguma tecnica matematica, encontrar o valor da funçao para toda a tabela de
valores das variaveis. Embora a soluçao analítica para a
partícula na caixa seja conhecida, a aplicaçao de metodos
numericos ao mesmo problema e extremamente util no
sentido de permitir conhecer a sensibilidade desses metodos aproximados e o esforço necessario para se atingir
determinado limite de exatidao.
Ao inves de considerar a soluçao particular sem qualquer
potencial, sera considerada a soluçao mais geral da equaçao de Schrodinger independente do tempo que podera
ser aplicada tanto para o modelo da partícula na caixa
quanto para qualquer outro sistema unidimensional.
Desta forma, a equaçao de Schrodinger sera reescrita
como:

sendo g(x)= –2m[Ex – V(x)]/ℏ2. Resolver esta equaçao
diferencial corresponde a determinar as funçoes (x) e
as energias Ex que satisfazem a igualdade dada pela equaçao 17.
Para que a soluçao numerica seja encontrada, necessitase inicialmente de uma expressao simplificada para a
derivada segunda a esquerda da igualdade. A representaçao desta aproximaçao define o metodo numerico em si e
o seu desempenho em termos de exatidao, estabilidade
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numerica e convergencia. Ha uma vasta literatura tratando os casos mais utilizados [6,7].
Uma expressao aproximada para a derivada segunda pode ser obtida atraves de uma expansao em série de Taylor
[8–10]. Considerando-se uma funçao de onda arbitraria
(x), a serie de Taylor permite estimar o valor desta
mesma funçao em um ponto x+ ou x-, sendo que 
define um intervalo pequeno e arbitrario na vizinhança de
um ponto x, a partir das equaçoes:

Figura 4. Ilustraçao da obtençao da derivada segunda Ψ"(x)
de uma funçao Ψ(x) utilizando tres pontos.
d2Ψ(x
1
≅
[ − Ψ(x+2Δ +16Ψ(x+Δ − 34Ψ(x)
dx 2
12Δ2

e
Ψ(x-Δ =Ψ(x -

dΨ(x
1 d2 Ψ(x 2 1 d3 Ψ(x 3
Δ+
ΔΔ
dx
2! dx 2
3! dx 3

+

1 d4 Ψ(x 4
Δ -… (19)
4! dx 4

Somando-se estas duas equaçoes elimina-se as derivadas
primeira, terceira, quinta, etc. e preserva-se as derivadas
segunda, quarta, sexta, etc. obtendo-se:

Desta forma, uma maneira aproximada para determinar a
derivada segunda seria desprezando todas as derivadas
presentes na equaçao 20, exceto a derivada segunda, de
modo a obter a seguinte aproximaçao:
2

d Ψ(x) 1
≅ 2 [Ψ(x+Δ -2Ψ(x)+Ψ(x-Δ ]
dx 2
Δ

(21

Esta equaçao permite determinar aproximadamente a
derivada segunda de (x) se forem conhecidos os valores
da funçao de onda em tres pontos distintos de x (Figura
4). A equaçao 20 mostra ainda que se a derivada segunda
for isolada e se forem mantidas todas as outras derivadas,
a derivada quarta sera multiplicada por 2 e as outras
derivadas superiores nesta expressao serao multiplicadas
por valores de  elevados a potencias ainda maiores.
Desta forma, se o valor de  for pequeno e tendendo a
zero, 2 sera um numero muito menor e, consequentemente, os outros valores de  elevados a potencias maiores produzirao numeros ainda mais proximos de zero.
Baseado nesta consideraçao pode-se dizer que o maior
erro que deve ser encontrado na aproximaçao utilizada
para produzir a equaçao 21 sera proporcional a 2.
Expansoes em serie de Taylor como as apresentadas nas
Equaçoes 18 e 19, podem ser obtidas para intervalos 2
em vez de . A combinaçao das expansoes em serie de
potencia a partir de somas ou subtraçoes das equaçoes
com  e 2 podem produzir representaçoes aproximadas
para a derivada segunda com erros da ordem de 4. Como
exemplo desta possibilidade, a equaçao abaixo foi obtida
empregando-se esta tecnica:

+6Ψ(x − Δ − Ψ(x − 2Δ ]

(22)

Esta equaçao corresponde a uma expressao mais rigorosa
para a derivada segunda. A determinaçao do valor da derivada segunda, neste caso, depende do conhecimento da
funçao de onda  em cinco pontos diferentes {x+2, x+,
x, x-, x-2}.
Apesar da escolha pela equaçao 22 em detrimento da
equaçao 21 parecer obvia para uma determinaçao mais
rigorosa, deve-se levar em consideraçao aspectos dos
quais a utilizaçao destas aproximaçoes depende. Um dos
inconvenientes da equaçao 22 esta na sua possível instabilidade numérica, que sera elucidada abaixo no processo de
obtençao das funçoes .
A busca por expressoes aproximadas que apresentem os
menores erros possíveis e que se mantenham estaveis
durante uma simulaçao numerica levou ao desenvolvimento de outros metodos e entre eles o metodo de Noumerov [11–13]. Este metodo e aplicavel apenas as equaçoes diferenciais de segunda ordem como a equaçao 17.
Noumerov[11–13] definiu uma nova funçao arbitraria
Q(x) como:

que tambem pode ser expandida em serie de Taylor como
nas equaçoes 18 e 19, resultando em:

e

Substituindo-se a definiçao dada pela equaçao 23 nas
equaçoes 24 e 25 e simplificando, obtem-se as equaçoes:
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que originara, de maneira analoga a equaçao 20, a seguinte equaçao:
Q(x+Δ − 2Q(x +Q(x − Δ =

d2Ψ(x 2
1 d6Ψ(x 6
Δ −
Δ …
2
dx
240 dx6

Isola-se a funçao de onda com o deslocamento positivo

(27)

em que se ve que o termo de quarta ordem desaparece,
sendo o erro local agora proporcional a 6. Desprezandose as derivadas de ordem superior a 2, tem-se como aproximaçao a seguinte equaçao:

A obtençao da derivada segunda pode ser feita a partir
das equaçoes 21, 22 ou 28, alem de uma serie de outras
expressoes que podem ser desenvolvidas com o objetivo
de minimizar o erro na determinaçao da derivada segunda e de fornecer soluçoes estaveis. Qualquer uma das
expressoes podera ser substituída na equaçao 17 e posteriormente definir uma sistematica para determinar os
valores de Q e  em funçao da coordenada x. Considerando a simplicidade do calculo de tres pontos em relaçao as
outras duas aproximaçoes apresentadas, sera mostrado o
processo de utilizaçao do metodo menos rigoroso, mas
que permitira ao leitor ter conhecimento suficiente para
a determinaçao das soluçoes numericas.

Solução numérica da equação de
Schrödinger
Inicialmente combina-se a equaçao 17 com a equaçao 21
eliminando-se a derivada segunda analítica e chegandose em:

ou

Esta equaçao e uma expressao fundamental para a obtençao das soluçoes numericas da equaçao de Schrodinger ou
de qualquer equaçao diferencial similar a equaçao 17. O
procedimento sistematico de obtençao da funçao de onda
e sua energia (x) segue os passos resumidos na Figura 5
ou na sequencia abaixo:
1- Define-se um conjunto arbitrario de valores de x igualmente espaçados pela distancia . A escolha do conjunto
igualmente espaçado e uma conveniencia e nao uma
necessidade. E possível resolver a equaçao de Schrodinger numericamente com espaçamento nao constante;
2- Define-se um valor arbitrario, mas que se suponha estar proximo do valor correto para a energia Ex que se deseja descrever atraves da funçao (x);
3- Com o valor “suposto” da energia, pode-se calcular os
valores de g(x)=−2m[Ex – V(x)]/ℏ2 nos diferentes pontos
de x;
4- Constroi-se uma tabela com duas colunas para acomodar valores de g(x) e os valores de (x);
5- Para determinar os valores de (x+), parte-se de dois
valores iniciais de (x) e (x−) e emprega-se a equaçao
31. Uma vez determinado o valor de (x+) pode-se utilizar a equaçao 31 substituindo-se agora o valor de (x+)

Figura 5. Fluxograma para a determinaçao numerica da energia
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no lugar de (x) e o de (x) no lugar de (x−). Desse
modo, a equaçao 31 passa a ser escrita como

determinando o valor de (x+2). Este processo e entao
repetido para a determinaçao dos valores de (x+3),
(x+4) e assim sucessivamente, sempre se utilizando os
dois valores de  anteriores para determinaçao do valor
na coordenada de interesse;
6- Ao completar a tabela de valores das funçoes radiais
deve-se analisar a sua validade atraves das condiçoes que
se espera para funçoes de onda bem-comportadas. A funçao de onda deve apresentar valores finitos, regulares em
todo espaço de coordenadas e contínua tanto para a funçao quanto sua primeira e segunda derivadas [14]. O
numero de nos das funçoes obtidas permite verificar e
ordenar os estados de acordo com suas energias
(autovalores). A funçao de onda correta deve ter um
comportamento convergente nos limites da coordenada x.
Caso a funçao obtida apresente um comportamento
divergente, isto indica que nao foi obtido um autoestado
do sistema e que todo o processo deve ser reiniciado
escolhendo-se um novo valor para a energia inicial, Ex.
Este procedimento esconde em sua simplicidade uma
serie de dificuldades para sua implementaçao pratica que
pode ser realizado utilizando-se computadores ou mesmo
uma planilha ou calculadora.
A pergunta mais difícil que pode ser feita sobre esta simulaçao e: como encontrar os dois primeiros pontos, (x) e
(x-), para gerar todos os valores para a serie de pontos
x previamente escolhidos? Na verdade, o primeiro ponto
deste problema e definido por condições de contorno.
Note que para resolver a equaçao de Schrodinger analiticamente, utilizou-se dois valores que sao conhecidos para
a funçao de onda: (0) = (a) = 0. Estas sao condiçoes de
contorno. Portanto, pode-se dizer que o primeiro valor
para a funçao de onda e conhecido, ou seja: (x-)=0. O
segundo ponto, (x), e um valor “hipotetico” mesmo.
Pode-se perguntar qual e a consequencia dessa suposiçao? Pode parecer estranho, mas qualquer “suposiçao”
proxima de zero para a funçao de onda proporciona um
resultado correto e permite identificar a funçao de onda e
a energia corretas de uma das soluçoes da equaçao de
Schrodinger. O unico problema que precisa ser considerado e se a funçao de onda esta normalizada ou nao. Este e o
impacto do uso arbitrario para o segundo ponto da
funçao de onda. Porem, uma vez calculados todos os valores de (x), pode-se normalizar a funçao de onda empregando-se a condição de normalização. A equaçao 15 mostra a condiçao de normalizaçao e sera reescrita aqui
como:

Como nao se sabe se a funçao de onda esta normalizada,
nao se pode dizer que a integral sera igual a 1, mas sim
que sera igual a uma probabilidade diferente de 1, mas
constante. Note que do lado direito a integral foi aproxi-

mada por um somatorio. Logo, para normalizar a funçao
de onda, calcula-se o valor de P empregando os valores
da função de onda discretizada e a expressao em termos
do somatorio. Com o valor de P, a normalizaçao e obtida
por:
Ψnorm (xi =

1

P

Ψ(xi =

1

N
i=1 Ψ(xi

Ψ(xi

(33)

Ψ(xi ∆x

Repare que todos os valores da funçao de onda foram
divididos pela raiz quadrada de P. Se esta funçao de onda
normalizada for colocada na integral de normalizaçao, ela
produzira o resultado desejado:

Note ainda que a tabela de valores da funçao de onda e
dada em termos de numeros reais e nao ha necessidade
de utilizar o complexo conjugado da funçao de onda. Estas soluçoes numericas sao normalmente empregadas
para a determinaçao de funçoes reais.
Mesmo uma funçao de onda que nao e uma soluçao da
equaçao de Schrodinger pode ser normalizada. Aqui surge outra duvida: como vou saber que encontrei a funçao
de onda exata ou que corresponde a uma das soluçoes
procuradas? A resposta esta na condiçao de contorno. Se
a equaçao foi resolvida utilizando-se a condiçao de contorno do tipo (0) = 0, uma resposta correta sera obtida
quando se chegar em uma simulaçao em que (a) = 0.
Qualquer soluçao que nao produzir um resultado muito
proximo do valor esperado da segunda condiçao de contorno nao sera aceitavel. Isto tambem indica que pode ser
estabelecido um limite de exatidao da resposta, como por
exemplo, considerar que somente simulaçoes que atinjam
um desvio menor que 10-8 da condiçao de contorno final e
aceitavel. Lembre-se que este valor so e obtido quando a
‘suposiçao’ da energia e aceitavel tambem. Assim, ao se
encontrar a segunda condiçao de contorno, encontrou-se
ao mesmo tempo a energia de um dos estados aceitaveis
da equaçao de Schrodinger.
Como mencionado anteriormente, para se realizar uma
simulaçao e necessario considerar o erro da determinaçao numerica da derivada. Se o calculo aproximado da
derivada segunda fosse definido com uma representaçao
de 5 pontos, como da equaçao 22, seria necessario
“supor” 3 valores para a funçao de onda e isso pode dificultar a simulaçao, produzindo o que se chama de problema de convergência. Este exemplo deixa claro que uma
derivada numerica com 5 pontos tem um valor definido
pela condiçao de contorno, mas apresenta 4 valores desconhecidos. Para uma melhor representaçao da derivada
com um numero maior de pontos, tem-se um numero
maior de indefiniçoes para atribuir valores arbitrarios
para a funçao de onda tentativa.
Uma possibilidade para contornar este problema e utilizar um procedimento matricial para procurar as raízes da
equaçao de Schrodinger. Para tal, inicia-se combinando a
equaçao 17 e equaçao 21 para estabelecer um sistema de
equaçoes em que cada equaçao assume a forma:

Rev. Chemkeys, Campinas, SP, v.3, e021004, 2021 - ISSN 2595-7430.

7

Sabe-se que V(x) = 0 dentro dos limites da caixa e,
portanto, pode-se reescrever a equaçao 35 para cada um
dos pontos do espaço discretizado de coordenadas x omitindo o termo potencial e fazendo -ℏ/2mΔ2 = α:

de (x) nem de Ex. Com efeito, os valores obtidos de Ex,
neste caso, ja sao as raízes que estao sendo procuradas ou
os autovalores da função de onda quando a derivada
segunda e aplicada, uma vez que as condiçoes de contorno ja foram incluídas na montagem das matrizes. Desse
modo, garante-se que cada autovalor corresponde a um
nível de energia do sistema.

Analisando algumas simulações
Para nao exagerar, neste exemplo assume-se que o espaço de coordenadas foi subdividido em 5 pontos. Lembrando que o primeiro e ultimo pontos sao iguais a zero:
Ψ(x − Δ = Ψ(x + (N + 1 Δ = 0

pode-se solucionar a equaçao de Schrodinger lançando
mao da seguinte representaçao matricial para o problema. Todas as cinco equaçoes na sequencia apresentada
acima podem ser agrupadas como:

Um olhar atento a equaçao 36 revelara que ela e meramente uma representaçao matricial da equaçao 12. A primeira matriz acima corresponde a coeficientes que sao
multiplicados pela funçao de onda discretizada que e
apresentada atraves do vetor de pontos na segunda matriz. O produto das duas matrizes reproduz todas as derivadas segunda da funçao de onda com relaçao as posiçoes
definidas pela discretizaçao. Do lado direito da igualdade
temos a mesma funçao de onda, ou vetor, multiplicada
por uma constante, a energia, tal como apresentado na
equaçao 12. Assim, o problema se resume a encontrar o
que chamamos de vetor-função e a energia Ex, os quais
sao denominados de autofunçao e autovalor do operador
d2(x)/dx2 no contexto da equaçao 12. Esta representaçao matricial facilita a determinaçao dos valores de E x e
os valores da funçao de onda discretizadas: (x),
(x + Δ), (x + 2Δ). Existem diferentes metodos para a
obtençao dos autovalores e autovetores de matrizes. O
leitor e encorajado a visitar as referencias [15, 16] para
uma descriçao de alguns algoritmos disponíveis para
essa tarefa.
Os valores de Ex para cada nível de energia n = 1, 2, 3 ..., N
sao, entao, dados pelos autovalores da primeira matriz
mais a esquerda na equaçao 36, a qual corresponde a derivada de 3 pontos aplicada a cada ponto (x). Desse modo, o estado de menor energia (n = 1) sera igual ao menor
autovalor obtido, o estado excitado n = 2 correspondera
ao segundo menor autovalor e assim sucessivamente.
Embora o metodo de soluçao matricial proposto na equaçao 36 seja praticamente uma elaboraçao alternativa do
metodo esquematizado pelo fluxograma da Figura 5, uma
diferença importante a ser enfatizada e que agora nao e
preciso mais realizar ‘suposiçoes’ para valores arbitrarios

O modelo da partícula na caixa unidimensional pode ser
aplicado em diferentes sistemas microscopico ou macroscopico. Mas, encontra-se sua aplicaçao principalmente na
descriçao do comportamento de eletrons em estruturas
eletronicas características, como por exemplo, eletrons
em ligaçoes do tipo . A aplicaçao restrita aos sistemas
microscopicos esta associada a manifestaçao pronunciada
de efeitos quanticos. Em sistemas macroscopicos, representaçoes classicas podem ser suficientes para descrever
o ambiente que esta sendo estudado.
Para exemplificar as abordagens numericas para a soluçao da partícula na caixa, e apresentado a seguir o codigo
PYTHON (versao 3.9) utilizado para a determinaçao da
energia de um eletron confinado em uma caixa unidimensional a partir da implementaçao do metodo iterativo
ilustrado na Figura 5 e a partir do metodo matricial.
Método Iterativo
Inicia-se declarando as constantes que serao usadas para
o calculo da energia, isto e, ℏ e m. Por conveniencia utilizou-se unidades atomicas para essas constantes, ou seja,
ℏ = 1u.ɑ e a massa de um eletron e dada por m = 1u.ɑ.
import numpy as np # biblioteca para manipulação de arranjos
from numpy import pi # importação do número pi
m=1
h_ = 1

#massa do elétron
#constante de Planck reduzida

O algoritmo descrito buscara os autovalores da funçao de
onda realizando uma busca em um intervalo arbitrario de
energias. Para cada valor de energis ‘suposto” (Energy
guess) sera construída a funçao de onda para o eletron
confinado numa caixa de tamanho tambem desejado denominado ‘box_size’. Essa funçao de onda sera construída
a partir dos valores de (x) calculados usando a derivada
de tres pontos no intervalo de x discretizado em um numero de N intervalos igualmente espaçados denominado
‘steps’. Pode-se finalmente criar a funçao PYTHON denominada ‘search’ para o calculo da energia, a qual tomara
como argumento as informaçoes: Energy_guess, box_size
e steps, que correspondem a um valor de energia escolhido, o tamanho da caixa e o numero de passos que dividira
a coordenada x em pedaços, respectivamente:
def search (Energy_guess, box_size, steps):
d = box_size/steps
#delta (espaçamento)
X = np.linspace(0,box_size, steps)
#pontos gerados
Ex = Energy_guess
#chute para energia
psis = [ ]
#array vazio para guardar os valores de psi(x)
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Define-se agora uma funçao para a determinaçao de
(x + Δ) chamada ‘psiplus’, que levara os argumentos
‘psiminus’ e ‘psi’ e retornara os valores de (x) e
(x + Δ) na forma de ‘psi’ e ‘psiplus’, respectivamente:

solver o problema na caixa unidimensional esta apresentado a seguir:

def psiplus(psiminus, psi):
gx = -2*m*Ex/(h_**2)
psi = psi
psiplus = (2 + gx*d**2)*psi – psiminus
return psi, psiplus

Por fim, inicia-se os valores de (x − Δ) = 0 e (x) = 10-6
e cria-se o ciclo ou loop para a atualizaçao de ‘psiminus’ e
‘psi’ para cada valor de x no intervalo discreto criado
acima
psiminus = 0
psi = 10**(-6)
for x in X:
psis.append(psi)
#guardamos o atual valor de psi(x)
O = psiplus(psiminus, psi)
#extração dos novos ‘psi’ e
‘psiplus’
psiminus = O[0]
psi = O[1]

O ultimo valor do conjunto de ‘psis’ corresponde a (N).
Portanto, sera extraído e armazenado na variavel
‘boundary’ para verificar se a condiçao de contorno foi
atendida.
boundary = psis[-1]

O criterio de aceitaçao e estabelecido e, caso o resultado
tenha sido aceitavel, imprime-se o valor de psis[-1] juntamente com o valor de energia correspondente. De cada
funçao de onda sao extraídos os valores dentro de ‘psis’
para montar a funçao de onda posteriormente.
if abs(boundary) <= 10**-8:
print(‘Accepted’, boundary, Energy_guess)
return (psis)

Por fim, inicializa-se o script acima predefinindo o tamanho para a caixa, o numero de ‘steps’ ou pontos discretos
da coordenada x e o intervalo de energia varrido. Para o
exemplo a seguir foram escolhidos arbitrariamente os
valores 2, 100, e o intervalo [0, 20] com 1.10 5 pontos,
respectivamente.
size = 2
steps = 100
eng_range = np.linspace(0,20,100000)
for i in eng_range:
search(I, size, steps)

Executando o script acima verifica-se que os valores de
energia no intervalo [0,20] que permitem que a funçao 
(x) atenda a condiçao de contorno (2) = 0 sao:
1,233612, 4,933249, 11,095111 e 19,713197 u. ɑ.. Esses
valores sao as energias do eletron confinado na caixa unidimensional de tamanho 2 u.ɑ. quando n = 1, n = 2, n = 3 e
n = 4, respectivamente, tal como pode ser verificado empregando-se a equaçao 7. O programa completo para re-

Método Matricial
Inicia-se computando α para o preenchimento da matriz
na equaçao 35. Em seguida inicializa-se com zeros uma
matriz quadrada com o numero de linhas e colunas igual
ao numero de pontos em que o espaço compreendido
pela caixa sera dividido. Neste caso, foi escolhido um valor arbitrario de 5000. Inicializa-se tambem um contador
para nos ajudar a iterar atraves de toda a matriz enquanto sao preenchidos cada um de seus valores:
m=1
h_ = 1
steps = 5000
size = 2
d = size/steps
X = np.linspace(0,size,steps)
h = 2*pi

#delta
#espaço discretizado
#constante de Plank
não reduzida

a = -h**2/(2*m*d**2)
M = np.zeros([len(X), len(X)])
count = 0

Cria-se um ciclo repetitivo ou loop para adaptar toda a
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tui-se o valor na coluna i por -2a, e os valores nas colunas
i-1 e i+1 por a. Faz-se isto para todas as linhas exceto a
primeira e a ultima, uma vez que a primeira nao possui
valor na coluna i-1 e a ultima nao possui valor na coluna
i+1. Para essas duas linhas substituímos os valores por 2a e a ‘manualmente’:
for i in range(len(X):
if i == 0:
M[i][count] = -2*a
M[i][count+1] = a
count+=1
elif i == len(X)-1:
M[i][-1] = -2*a
M[i][-2] = a
count+=1
else:
M[i][count] = -2*a
M[i][count-1] = a
M[i][count+1] = a
count+=1
Eigens = np.linalg.eig(M)
Energies = sorted(Eigen[0])[0]
Print(‘Energies = ’, Energies)

#computa os autovalores e
#autovetores da matriz M
#ordena os autovalores em
ordem #crescente

O codigo completo para o script acima esta apresentado a
seguir:
import numpy as np
from numpy import pi
m=1
h_ = 1
steps = 5000
size = 2
d = size/steps
X = np.linspace(0,size,steps)
h = 2*pi
a = -(h_**2/(2*m*d**2))
M = np.zeros([len(X),len(X)])
count = 0
for i in range(len(X)):
if i == 0:
M[i][count] = -2*a
M[i][count+1] = a
count+=1
elif i == len(X)-1:
M[i][-1] = -2*a
M[i][-2] = a
count+=1
else:
M[i][count] = -2*a
M[i][count-1] = a
M[i][count+1] = a
count+=1
Eigen = np.linalg.eig(M)
Energies = sorted(Eigen[0])
print('Energies', Energies)

A soluçao matricial nos gera o valor de menor energia
igual a 1,233207. Tendo em maos os valores aceitaveis da
energia bem como os valores de (x) obtidos atraves do
metodo iterativo podemos normalizar a funçao de onda e
obter sua representaçao grafica tambem em PYTHON
utilizando a biblioteca ‘matplotlib’. O programa e as figuras correspondentes as funçoes de onda em seus respectivos estados energeticos sao mostrados a seguir:

Figura 6. Funçoes de onda para partícula
na caixa unidimensional em diferentes
níveis de energia
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Programa
#NORMALIZACAO
steps = 100
box_size = 2
X = np.linspace(0,box_size,steps)
psis1 = search(1.233207,box_size, steps)
N = 1/((sum([(i**2)*(box_size/steps) for i in psis1]))**0.5)
psis1 = N*np.array(psis1)
#GRAFICO
import matplotlib.pyplot as plt
plt.plot(X, psis1)
plt.show()
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