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Introdução 

           O Princípio Variacional é amplamente utilizados em simulações 

de Monte Carlo Quântico para o ajuste de parâmetros para funções de 

onda, porém, deparamo-nos com uma alternativa em que alcançamos 

funções de onda para diversos sistemas. Na chamada Nova Versão 

do Método Monte Carlo Variacional obtemos funções de onda 

exatas para diversos sistemas: seja 𝐻  o operador hamiltoniano do 

sistema de interesse, e Y uma função de onda tentativa, segundo o 

princípio variacional a energia, E, desse sistema é dada por: 
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           Assim, para qualquer função de onda diferente da exata, a 

energia será maior que a energia exata, obtendo-se o resultado 

correto apenas no caso em a função de onda tentativa é a própria 

função de onda do sistema. 

           Baseado nisso podemos variar a função de onda tentativa até 

obter a menor energia possível, obtendo-se concomitantemente a 

função de onda e a energia do sistema, o que significa, de fato, 

resolver a Equação de Schrödinger. 

Metodologia 

           Para a realização das simulações para partícula na caixa 

unidimensional substituímos a Eq.1 por sua forma discretizada: 
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Nesta equação a função de onda será descrita por um conjunto 

arbitrário de valores, porém, como veremos, a precisão está 

diretamente relacionada ao número de pontos, k, para os quais a 

função de onda é definida. Com essa função de onda tentativa é 

possível calcular a energia média do sistema. Sorteia-se uma 

coordenada do sistema, modifica-se o valor da função de onda 

aleatóriamente e calcula-se novamente a energia média do sistema. 

Se a energia for menor que a anterior, aceita-se a modificação na 

função de onda. Caso a energia aumente, preserva-se o valor inicial 

da função modificada. O processo é continuado até que determinado 

nível de convergência seja atingido. Dado isso obtêm-se a  função de 

onda e a energia do estado fundamental do sistema2. Para cálculo de 

estados excitados, inclui-se apenas a condição de ortogonalização 

entre todas as funções de onda. 

           Nossos estudos foram realizados para partícula na caixa em 

uma (1D), duas dimensões (2D), oscilador harmônico e anarmônico. 

Os resultados aqui descritos foram obtidos a partir de programas 

escritos pelo grupo em linguagem MATLAB e executados em 

computadores convencionais. 

Resultados e Discussão 

           Figura I: Função de onda para a partícula na caixa 

bidimensional com 20 pontos, para a) 100, b) 10000, c) 25000 e d) 

500000 passos da simulação. 

Conclusões 

           Os dados da Tabela 1 mostram que quanto maior o número de 

pontos  e o número de passos necessário para a convergência, maior 

será a precisão alcançada. Dessa forma, funções de onda exatas são 

obtidas para sistemas simples com implementação que pode ser feita 

facilmente mesmo com pouca experiência em programação. 

Implementação para osciladores anarmônicos e sistemas 

multieletrônicos foram testados levando também aos resultados exatos 

dentro do nível de teoria considerado. 

                           a)                                                          b) 

            A Figura 1 ilustra uma simulação realizada para a partícula na 

caixa bidimensional com 20 pontos em cada dimensão, e mostra a 

evolução da função de onda até o resultado exato. A Tabela 1 

apresenta os valores de energia obtidos para a partícula na caixa em 

uma e duas dimensões, para diversos números de pontos. 

          Tabela I: Valores de energia obtidos para a partícula na caixa em 

uma e duas dimensões para diversos números de pontos e o 

respectivo número de passos necessário para a convergência. 
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                          c)                                                          d) 

Número de Pontos 
1D 2D 

Energiaa / u.a. Número de Passos Energiab / u.a. Número de Passos 

10 4,884897716 4600 9,769795433 44000 

11 4,894348370 7700 - - 
12 4,901350193 10000 9,802700386 60000 

13 4,906681014 11000 - - 
14 4,910832855 12400 9,821665710 153000 

15 4,914129212 15000 - - 
16 4,916789835 16400 9,833579670 242000 

17 4,918968217 18000 - - 
18 4,920774191 21300 9,841548383 368000 

19 4,922288024 23000 - - 
20 4,923569472 25000 9,847138944 492000 

30 4,929978033 72000 9,859956066 2470000 

40 4,932134328 134000 9,864268656 4500000 

50 4,933112007 310000 - - 
a o valor exato é 4,934802201 u.a. 
b o valor exato é 9,869604401 u.a. 


