Evolução de Pacotes de Onda Gaussianos no Átomo de Hidrogênio:
Manifestação das Órbitas de Kepler
Bruno Pereira Ferrazzi¹, Alexys Bruno-Alfonso
¹Campus de Bauru, Faculdade de Ciências, Curso de Física, b.ferrazzi@fc.unesp.br, PIBIC
Palavras Chave: átomo de hidrogênio, pacote de onda Gaussiano, leis de Kepler.

Introdução

Resultados e Discussão

Desde que Schrödinger construiu estados coerentes
para o oscilador harmônico unidimensional, várias
tentativas, até hoje sem sucesso, de produzir estados
coerentes para o átomo de hidrogênio ocorreram 1.
Ele mesmo falhou na tentativa, dizendo ser uma
tarefa de “grandes dificuldades computacionais”. O
objetivo é verificar o princípio da correspondência de
Bohr, em que a mecânica clássica é o limite da
quântica. Para tanto, têm sido investigados estados
semiclássicos que mesclam características clássicas
e quânticas. Isso tem permitido explicar fenômenos
experimentais em átomos altamente excitados2.

O Quadro 1 exibe a evolução do gráfico de |𝛹(𝑟⃗, 𝑡)|²
em z = 0, para um pacote de onda que é Gaussiano
em 𝑡 = 0. São mostrados os resultados da evolução
em 𝑡 = 𝑇𝐾 /2, 𝑡 = 2𝑇𝐾 /3 e 𝑡 = 𝑇𝐾 , em que 𝑇𝐾 é o
⃗⃗0 =
período de Kepler para 𝑟⃗0 = (0, 199454 𝑎𝐵 , 0), 𝑘
−5 −1
(−71. 10 𝑎𝐵 , 0, 0) e 𝜎 = √𝑟0 /(2𝑘0 ) ≈ 11851.6 𝑎𝐵 ,
em que 𝑎𝐵 é o raio de Bohr.

Objetivos
Explorar a evolução de pacotes de onda Gaussianos
para uma partícula no potencial de Coulomb e
investigar a manifestação das órbitas de Kepler.

Material e Métodos
O trabalho é teórico e inclui o desenvolvimento de
códigos computacionais no software Mathematica. A
evolução do pacote obedece a equação de
Schrödinger:
𝜕
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em que me e -qe são a massa e a carga do elétron,
⃗⃗. Em 𝑡 = 0, o
respectivamente, k c = 1⁄4𝜋𝜖0 e 𝑘̂ = −𝑖∇
pacote é escolhido na forma:
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sendo 𝜎 o desvio padrão de x, y e z. O cálculo da
evolução temporal do pacote de onda é dado por:
𝑛−1

∞

𝛹(𝑟⃗, 𝑡) = ∑ 𝑒
𝑛=1

−𝑖𝐸𝑛 𝑡 ⁄ℏ

𝑙

∑ ∑ 𝑎𝑛𝑙𝑚 𝜓𝑛𝑙𝑚 (𝑟, 𝜗, 𝜑).
𝑙=0 𝑚=−𝑙

Aqui 𝜓𝑛𝑙𝑚 denota os estados estacionários do átomo
que têm energia 𝐸𝑛 . Cada coeficiente 𝑎𝑛𝑙𝑚 é obtido a
partir de 𝛹(𝑟⃗, 0) mediante uma integral tripla que é
calculada analiticamente.
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Quadro 1. Evolução temporal do pacote de onda
Gaussiano.
O centro do pacote percorre aproximadamente uma
orbita elíptica de Kepler, representada pela linha
sólida no Quadro 1. O pacote sofre deformações
apreciáveis ao longo do período. Os painéis (a), (c) e
(d) apresentam concordância com a Figura 4 da
referência [2]. O painel (b) mostra uma deformação
mais drástica do pacote.

Conclusões

Foi mostrada a evolução de um pacote de onda
Gaussiano para uma partícula no potencial de
Coulomb. Verificou-se que percorre uma órbita
aproximadamente elíptica, sofrendo deformações
apreciáveis. Os resultados concordam com a
literatura.
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