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De Louis de Broglie a Erwin Schrödinger:  
uma comparação

Roberto de Andrade Martins

1 Introdução

O trabalho de Erwin Schrödinger sobre mecânica ondulatória começou no 
final de 1925, como consequência do seu estudo da tese de De Broglie de 1924. 
Sabe-se que a equação de onda de Schrödinger pode ser deduzida dos resultados 
de De Broglie, no limite clássico. Sob este ponto de vista, poderíamos pensar que 
a teoria de Schrödinger seria um mero desenvolvimento da teoria de De Broglie. 
Mas podemos realmente aceitar essa conclusão?

Este artigo compara algumas das características das teorias de De Broglie 
e Schrödinger. Sabe-se que, em suas primeiras tentativas de formular uma teo-
ria quântica do átomo, Schrödinger tentou desenvolver uma teoria relativística, 
seguindo as ideias de De Broglie, e apenas depois começou a procurar uma equa-
ção de onda não-relativística. É muito fácil deduzir uma equação de onda para 
as ondas de fase de De Broglie, tanto no caso relativístico, quanto no caso não-
relativístico. Na sua tentativa relativística, Schrödinger realmente seguiu uma 
abordagem simples, usando a teoria de De Broglie. No entanto, ao desenvolver a 
formulação não-relativística, ele tentou produzir uma dedução independente da 
equação de onda, seguindo diversas linhas diferentes de argumentação, em vez 
de utilizar os resultados de De Broglie no limite clássico.

Primeiramente será feita uma breve apresentação das ideias de De Broglie e 
sua influência histórica sobre Schrödinger; depois, serão discutidas as primei-
ras deduções da equação de onda, enfatizando as diferenças e semelhanças entre 
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as duas teorias. Será mostrado que, embora seja formalmente possível deduzir 
uma equação de onda a partir da teoria de De Broglie, existe uma incompati-
bilidade entre as duas teorias: seria impossível dar qualquer sentido às ideias de 
De Broglie, no caso de um corpo rígido girando, por exemplo. A abordagem de 
Schrödinger era, neste sentido, independente e incompatível com a teoria de De 
Broglie, e podia ser aplicada facilmente a muitas situações físicas diferentes. 

2 A teoria de De Broglie

Louis de Broglie apresentou sua teoria primeiramente sob a forma de uma 
série de artigos publicados em 1923 e 1924 (DE BROGLIE, 1923a, 1923b, 1923c, 
1923d, 1924a, 1924b, 1924c) e depois em sua tese de doutoramento (DE BROGLIE, 
1924d, 1925).1 Ele tomou como ponto de partida a ideia de que todas as partícu-
las (elétrons, quanta de luz etc.) sofriam algum processo periódico, obedecendo 
às equações de energia da relatividade e da teoria quântica, E=hν and E=mc², e 
usou a relatividade especial como principal ferramenta teórica no seu trabalho. 
(DE BROGLIE, 1923a) 

No referencial de repouso da partícula, devemos ter E0=m0c²=hν0 e em rela-
ção a outros referenciais, a equação correta seria: 

E=mc²=hν (1)

No entanto, a massa aumenta com a velocidade, e a frequência diminui com 
a velocidade. Portanto, parecia que o uso de E=mc²=hν levava a uma contradi-
ção. (DE BROGLIE, 1923a, p. 507-508) Depois de lidar com essa dificuldade por 
algum tempo, De Broglie reconheceu que sua teoria só poderia obedecer à teoria 
da relatividade especial se ele concebesse todos os quanta como sistema espacial-
mente extensos, em vez de partículas pontuais. 

Na sua tese, ele apresentou esta ideia fundamental de um modo muito claro. 
De acordo com o eletromagnetismo de Maxwell, a energia de qualquer carga 
(incluindo um elétron) está espalhada no espaço à sua volta, embora haja uma 
forte concentração de energia em torno do centro. Seguindo esta ideia, De Broglie 
considerou o elétron como um sistema infinito. (DE BROGLIE, 1925, p. 33-34)

1 Uma análise detalhada do trabalho de Louis de Broglie pode ser encontrada na dissertação 
de mestrado de Pedro Sérgio Rosa (2004). Disponível em: <http://www.ifi.unicamp.br/~ghtc/
ms-psr.htm>.
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No referencial de repouso de um elétron, supôs que toda sua estrutura (infi-
nita) estava pulsando em sincronia, com uma frequência dada por hν0=m0c². Esse 
fenômeno periódico pode ser descrito por uma equação como esta:

(2)

Em relação a outros referenciais, a sincronia deste fenômeno periódico seria 
perdida, é claro, devido a efeitos relativistas2. A transformação de Lorentz do 
tempo é:

(3)

onde β=v/c é a velocidade da partícula dividida pela velocidade da luz no vácuo.

Aplicando a transformação de Lorentz do tempo (3) a esta pulsação (2), De 
Broglie mostrou facilmente que a oscilação se transformava em uma onda, em 
relação a outros referenciais, e obteve a velocidade, a frequência e as outras pro-
priedades da onda . Substituindo t0 em (2) por (3), obtemos:

(4)

A fórmula geral de uma onda monocromática plana movendo-se na direção 
do eixo x é:

(5)

2 Pode-se ver uma apresentação didática do argumento de Louis de Broglie em Martins (2008, 
p. 160-170).
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A comparação das equações (4) e (5) mostra que a pulsação uniforme do elé-
tron (no referencial próprio) se transforma em uma onda plana monocromática 
(a “onda de fase”), em relação a outros referenciais. Identificando as quantidades 
correspondentes nessas duas equações, obtêm-se a frequência ν e a velocidade V 
da onda associada ao elétron:

(6)

(7)

O elétron deve ter alguma posição definida, portanto, a onda uniforme infi-
nita não pode descrevê-lo completamente. O elétron livre em movimento seria 
equivalente a um sistema extenso, com uma forte concentração de energia em 
torno de um centro, viajando a uma velocidade v e, ao mesmo tempo, atravessado 
por uma onda monocromática de velocidade V=c²/v e frequência ν=mc²/h.

Uma onda monocromática modulada é matematicamente equivalente a um 
grupo de ondas, mas conceitualmente a ideia de De Broglie é muito diferente, 
porque no referencial próprio ela tem uma única frequência bem definida, e não 
deveria se espalhar à medida que se desloca.

3 Mecânica e óptica

De Broglie apresentou sua teoria sob diferentes formas. Em algumas de 
suas publicações ele enfatizou as semelhanças entre a mecânica e a óptica. (DE 
BROGLIE, 1924a, 1925, p. 46-53) Na teoria da relatividade especial, o princípio 
da ação mínima de Maupertuis pode ser escrito como:

(8)

onde o símbolo Ji representa as componentes do quadrivetor de momento-
energia3.

3 Ver Martins (2008, p. 164-166).
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Por outro lado, a versão relativística do princípio de Fermat pode ser escrita 
como:

(9)

onde o símbolo Oi representa as componentes do quadrivetor “onda de universo”, 
com componentes correspondendo às projeções do número de onda e à frequên-
cia da onda.

A analogia entre os dois princípios (Fermat e Maupertuis) e a relação E=hν 
que é válida para a quarta componente dos quadrivetores permitiu, então, a De 
Broglie estabelecer uma relação geral em quatro dimensões:

(10)

Ela contém tanto E=hν quanto p=h/λ como casos especiais da equação rela-
tivística geral. (BROWN; MARTINS, 1984)

4 Campos eletromagnéticos

Se o elétron estiver se movendo em um campo eletromagnético, sua energia 
total W (incluindo a energia potencial eϕ) permanece constante (DE BROGLIE, 
1925, p. 60). De Broglie supôs que a frequência do elétron seria proporcional à 
energia total W e, portanto, também seria constante.

(11)

No entanto, a velocidade V das ondas e o seu comprimento de onda muda-
riam de ponto para ponto, de acordo com uma equação muito complexa (DE 
BROGLIE, 1925, p. 60):

(12)
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Nesta equação, o momento do elétron contém componentes proporcionais ao 
potencial vetor A, seguindo a teoria de Maxwell. (BORK, 1967) 

De Broglie não tentou aplicar (11) e (12) a nenhuma situação específica. O 
único caso de partícula em um campo que ele foi capaz de tratar foi o átomo de 
hidrogênio. (DE BROGLIE, 1923a, p. 509-510) Ele supôs que o centro do elétron 
obedecia à mecânica clássica e seguia uma trajetória de Kepler. Assumiu que a 
onda seguiria a mesma trajetória clássica. Supondo que a onda estivesse sempre 
em fase com as oscilações do elétron (e não supondo que a onda fosse estacioná-
ria, como apresentado nos livros didáticos), ele provou que a regra de quantização 
de Bohr para o momento angular, L=pr=nh/2π, era uma consequência de sua 
própria teoria. (DE BROGLIE, 1925, p. 62-65)

A única previsão nova da teoria de De Broglie foi a difração de elétrons 
(DE BROGLIE, 1923b, p. 549, 1925, p. 104) e ela foi confirmada rapidamente. 
Experimentos com elétrons de alta energia provaram, depois de poucos anos, que 
o comprimento de onda da onda associada ao elétron obedecia à equação relati-
vística, conforme previsto por De Broglie. (BROWN; MARTINS, 1984)

5 O papel intermediário de Einstein

Costuma-se dizer que a tese de De Broglie só foi aceita pela banca por causa 
da influência de Einstein sobre Paul Langevin (MEHRA; RECHENBERG, 1982-
1987, v. 1-2, p. 604). Esta versão, baseada no testemunho do próprio De Broglie, 
não é correta.

Langevin contou a Einstein sobre o trabalho de De Broglie em julho de 1924 
e no dia 27 do mesmo mês pediu a De Broglie que enviasse uma cópia de sua tese 
(ainda não defendida) a Einstein. (DARRIGOL, 1993, p. 355; WHEATON, 1983, 
p. 297) No entanto, Einstein não reagiu imediatamente. A tese de De Broglie 
foi apresentada e aprovada no dia 25 de novembro do mesmo ano. Somente no 
dia 16 de dezembro, Einstein escreveu cartas para Langevin e para Lorentz, elo-
giando o trabalho de Louis de Broglie: “Ele ergueu uma ponta do grande véu”. 
(DARRIGOL, 1993, p. 355; MEHRA; RECHENBERG, 1982-1987, v. 1-2, p. 604) 
No dia 13 de janeiro, Langevin escreveu uma carta para De Broglie contando-lhe 
sobre a opinião favorável de Einstein. (WHEATON, 1983, p. 297)

Nessa época, Einstein estava pesquisando a teoria quântica dos gases (atual-
mente chamada “estatística de Bose-Einstein”). Em um artigo que publicou em 
fevereiro de 1925, ele comentou que o trabalho de De Broglie poderia ajudar a 
esclarecer o significado dessa nova teoria. (JAMMER, 1966, p. 249)
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Erwin Schrödinger leu esses trabalhos de Einstein e trocaram cartas sobre o 
assunto. (HANLE, 1977, 1979) Estimulado pela referência de Einstein ao trabalho 
de De Broglie, Schrödinger obteve uma cópia da tese (que havia sido publicada) e 
a leu em outubro de 1925.4 Em novembro do mesmo ano, Schrödinger escreveu 
cartas para Einstein e Landé que mostravam que ele estava muito excitado com 
as ideias de De Broglie. (MOORE, 1989, p. 192) Ele aplicou essa teoria aos gases 
em um artigo que completou, em dezembro de 1925. (REGT, 1997, p. 474) No 
entanto, ele considerou alguns aspectos da teoria de De Broglie difíceis de enten-
der ou de aceitar – especialmente a teoria do átomo de hidrogênio.

No dia 23 de novembro de 1925, Schrödinger apresentou um seminário 
sobre as ideias de De Broglie. (MOORE, 1989, p. 192). Na ocasião, Peter Debye 
comentou que a abordagem de De Broglie era infantil e que era necessário usar 
uma equação de onda para descrever uma onda em três dimensões. (KRAGH, 
1982, p. 157) Schrödinger concordou que as ondas deviam ser tratadas de um 
outro modo, no caso do átomo de hidrogênio. Ele também notou que ondas de 
De Broglie em órbitas keplerianas próximas produziriam uma frente de onda 
distorcida. 

Em dezembro de 1925, Schrödinger começou a tentar produzir uma equa-
ção de onda a partir da teoria de De Broglie e aplicá-la ao átomo de hidrogênio. 
Em vez de ondas seguindo órbitas de Kepler, ele começou a pensar sobre ondas 
estacionárias em três dimensões, análogas a ondas sonoras em cavidades. A quan-
tização surgiria como uma consequência do espectro discreto de frequências das 
ondas estacionárias no átomo. 

6 A equação de onda relativística de Schrödinger

Alguns passos decisivos foram dados na época de Natal de 1925, durante uma 
estada de Schrödinger em Villa Herwig, nos Alpes, onde ele passou duas sema-
nas com uma amante misteriosa. (MOORE, 1989, p. 194-195) Primeiramente, 
Schrödinger tentou produzir uma equação de onda relativística, seguindo a abor-
dagem de De Broglie. (KRAGH, 1982, p. 175-178) Esta dedução não foi publicada, 
mas foi encontrada em um manuscrito escrito provavelmente no final de 1925. 
(MEHRA; RECHENBERG, 2001, v. 5.1, p. 423-430) Vamos apresentar aqui uma 

4 De acordo com Heitler (1961, p. 222), muitos outros físicos estudaram De Broglie pela mesma 
razão, mas ninguém – exceto Schrödinger – levou a sério a ideia de ondas associadas a elé-
trons. Ver a análise de Raman e Forman (1969) sobre a atitude peculiar de Schrödinger em 
relação ao trabalho de De Broglie. 
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reconstrução dessa primeira dedução da equação de onda por Schrödinger. 
(KRAGH, 1982, p. 180, 1984)

A equação de onda geral, válida tanto na física clássica quanto na relativís-
tica, é:

(13)

Para qualquer onda monocromática λ=V/ν, portanto, a equação de onda 
geral também pode ser escrita como uma função da velocidade da onda e de sua 
frequência:

(14)

Na teoria de De Broglie, V = E/p onde E é a energia total do elétron:

(15)

Se não for necessário levar em conta campos magnéticos, o momento p será:

(16)

Como a energia total do elétron é igual a hν (eq. 15), é possível obter v=βc 
como função de ν. Substituindo esse resultado nas equações de E e de p, pode-se 
computar a velocidade da onda V=E/p como função da frequência ν. Depois de 
algumas manipulações, a equação de onda geral (13) se torna:

(17)

Esta é uma das formas da chamada “equação de Klein-Gordon”.

Note-se que a dedução de Schrödinger desta equação de onda relativís-
tica depende apenas de resultados que já haviam sido obtidos por De Broglie. 
Realmente, o próprio De Broglie chegou a este resultado, de forma independente. 
(KRAGH, 1984, p. 1025)

Schrödinger aplicou esta equação de onda ao átomo de hidrogênio e obteve 
resultados errados para os níveis de energia. (JAMMER, 1966, p. 257-258; 
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MEHRA; RECHENBERG, 1982-1987, v. 5, p. 367-368) Depois de se debater por 
pouco tempo com uma teoria relativística, ele se voltou para uma abordagem 
não-relativística.

7 A equação de onda clássica

Obter uma equação de onda no caso da aproximação clássica é muito mais 
fácil do que no caso relativístico e diversos livros-texto apresentam tal tipo de 
dedução. Se aceitarmos a relação λ=h/p entre momento e comprimento de onda e 
aplicarmos a dinâmica clássica, obteremos:

(18)

 Na mecânica clássica, a energia cinética K é:

(19)

 Portanto, o quadrado do comprimento de onda, no limite clássico, é:

(20)

 A equação de onda geral (clássica e relativística) é:

(21)

Substituindo em (21) pela expressão de (2), obtemos:

(22)
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Esta é a chamada “equação de Schrödinger independente do tempo”. Portanto, 
usando apenas a mecânica clássica e a relação de De Broglie λ=h/p é possível 
deduzir a equação de onda de Schrödinger. Note que esta dedução é muito seme-
lhante à que Schrödinger usou no caso relativístico, embora mais simples. No 
entanto, Schrödinger não utilizou essa dedução tão simples. Como ele apresentou 
a equação de onda em seus primeiros artigos? 5

8 A equação de onda no primeiro artigo de Schrödinger

No primeiro artigo que publicou em 1926, Schrödinger apresentou a equação 
de onda como uma consequência da abordagem de Hamilton-Jacobi, de um modo 
bastante abstrato .(SCHRÖDINGER, 1926a, p. 361-362, 1929, p. 1-2) Ele introdu-
ziu uma função desconhecida Ψ e afirmou que a ação S poderia ser escrita como:

S = K log Ψ (23)

Portanto, a função hamiltoniana H poderia ser escrita como:

(24)

Schrödinger, então, afirmou que no caso não-relativístico essa equação “sem-
pre pode ser transformada de modo a se tornar uma forma quadrática (de Ψ e de 
suas derivadas) igualada a zero” (SCHRÖDINGER, 1926a, p. 361-362; 1929, p. 1). 
No caso do átomo de hidrogênio (um campo coulombiano), ela se torna:

(25)

Esta é simplesmente a equação clássica da conservação da energia p²=2m(E-V), 
pois os três primeiros termos correspondem ao quadrado do momento dividido 
por (K/Ψ), de acordo com (24).

5 Não discutirei aqui o caminho que Schrödinger seguiu para chegar à sua equação de onda. Os 
trabalhos que ele publicou não apresentam suas ideias do modo como foram desenvolvidas. 
(KRAGH, 1982, p. 158) O que nos interessa aqui é o modo pelo qual Schrödinger decidiu 
publicar seus resultados e qual poderia ter sido sua motivação para apresentá-los exatamente 
desta forma.
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Schrödinger (1926a, p. 362, 1929, p. 2), então. afirmou: “Agora procuramos 
uma função Ψ tal que para qualquer variação arbitrária dela a integral da acima 
referida forma quadrática, calculada sobre todo o espaço de coordenadas, é esta-
cionária [...]”. A equação correspondente é:

(26)

A partir deste problema variacional, Schrödinger deduziu a equação de onda 
para o átomo de hidrogênio:

(27)

Esta dedução apresentada no primeiro artigo de Schrödinger de 1926 é com-
pletamente sem sentido, já que Ψ é uma função não definida e (26) não é um 
princípio variacional válido na física clássica6. Sua única “justificação” é que a 
equação de onda leva aos níveis de energia corretos para o átomo de hidrogênio, 
deduzidos cuidadosamente no restante desse mesmo artigo. (SCHRÖDINGEr, 
1926a, p. 362-374, 1929, p. 2-10)

10 A dedução no segundo artigo de Schrödinger

O próprio Schrödinger não estava muito satisfeito com essa “dedução” do 
primeiro artigo e apresentou uma muito diferente, no seu segundo artigo de 1926 
(SCHRÖDINGER, 1926b, 1929, p. 13-40), onde apresentou pela primeira vez a 
equação de onda genérica independente do tempo (m=1):

(28)

6 “A primeira dedução publicada [...] era não apenas curiosamente formal, mas explicitamente 
críptica. No conjunto, esta dedução parece mal justificada, sua única fundamentação sendo 
seu resultado [...]”. (KRAGH, 1982, p. 158)
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Apresentamos aqui uma reconstrução de sua dedução, enfatizando os seus 
pontos principais. 

A suposição fundamental de Schrödinger foi a equação de onda geral (clás-
sica) nesta forma (SCHRÖDINGER, 1926b, p. 510; 1929, p. 27)7:

(29)

Schrödinger já havia obtido, no mesmo artigo (1926b, p. 494-498; 1929, p. 
16-20), a equação para a velocidade da onda:

(30)

Então, supondo que a função de onda Ψ tenha a mesma forma que usual-
mente possui na física clássica (SCHRÖDINGER, 1926b, p. 510, 1929, p. 27):

(31)

deduzimos:

(32)

Substituindo (32) e (30) em (29), obtém-se imediatamente a equação de onda 
de Schrödinger: 

(33)

Como E=hν, ela pode também ser escrita (SCHRÖDINGER, 1926b, p. 510; 
1929, p. 27):

(34)

7 Em vez do símbolo usual para o operador laplaciano, empregado aqui, Schrödinger escreveu 
div grad. 
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Portanto, na dedução que apresentou no seu segundo artigo, as únicas suposi-
ções não-clássicas são E=h e a fórmula para a velocidade u das ondas associadas ao 
elétron (30) que corresponde ao limite clássico da relação u=E/p de De Broglie.

No entanto, Schrödinger não tomou a fórmula de u do trabalho de De Broglie. 
Ele apresentou sua própria dedução original e altamente abstrata dessa relação, 
usando a analogia entre os princípios de Huygens e Hamilton (SCHRÖDINGER, 
1926b, p. 494-498, 1929, p. 16-20). Ele se referiu ao trabalho de De Broglie neste 
artigo, mas enfatizou que seus próprios resultados foram obtidos de um modo 
mais geral e de forma independente da teoria da relatividade. Depois de apresen-
tar sua própria dedução ele comentou:

Encontramos aqui novamente um teorema para as ‘ondas 
de fase’ do elétron, que o Sr. De Broglie tinha deduzido, 
referindo-se essencialmente à teoria da relatividade, nessas 
belas pesquisas às quais devo a inspiração para meu tra-
balho. Vemos que o teorema em questão é de uma maior 
generalidade, e não surge apenas da teoria da relatividade, 
mas é válido para qualquer sistema conservativo da mecâ-
nica comum. (SCHRÖDINGER, 1926b, p. 498, 1929, p. 20)

Portanto, Schrödinger poderia ter utilizado o trabalho de De Broglie para 
deduzir a equação de onda no caso não-relativístico, mas ele não o fez. Utilizou 
uma fórmula para a velocidade da onda associada ao elétron, que é equivalente à 
de De Broglie, mas apresentou uma nova dedução dessa relação – aparentemente 
porque queria provar que ela era válida, independentemente de considerações 
relativísticas. 

11 As teorias de De Broglie e Schrödinger

O cuidado que Schrödinger tomou em evitar fundamentar sobre o de De 
Broglie poderia, talvez, ser justificado da seguinte forma: primeiramente, ele 
havia tentado usar a abordagem relativística e havia falhado; além disso, a equa-
ção de onda que de fato levava a resultados corretos não é o limite clássico da 
equação de onda relativística. Portanto, era adequado apresentar uma dedução 
completamente independente da teoria relativística de De Broglie, para assegurar 
que sua própria teoria era bem fundamentada. Provavelmente, isso era parte de 
sua motivação. No entanto, há outros aspectos relevantes, pois há muitas diferen-
ças profundas entre as duas teorias. 

O trabalho de De Broglie estava fundamentado na relatividade especial e suas 
principais equações só podiam ser deduzidas para elétrons em movimento uni-
forme, já que ele tomou como ponto de partida a descrição da pulsação do elétron 
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extenso no seu referencial próprio. Sua ampliação para o caso do movimento 
acelerado exigia um novo modo de pensar e uma justificação diferente. 

De Broglie tentou de fato proporcionar uma base para sua teoria, no caso 
do movimento acelerado, usando a analogia entre os princípios de Maupertuis e 
Fermat – que são válidos apenas para partículas isoladas e para raios. Isso o levou 
a uma relação geral entre as propriedades ondulatórias e mecânicas do elétron, 
movendo-se em um campo eletromagnético. No entanto, o elétron de De Broglie 
ainda descrevia uma trajetória bem definida e a onda associada podia ser descrita 
por raios – uma abordagem que só é satisfatória em situações correspondentes 
à óptica geométrica, mas inadequada nos casos de interferência e difração. Ele 
aplicou suas ideias com sucesso ao átomo de hidrogênio, mas foi incapaz de estu-
dar o oscilador harmônico e outros sistemas simples. O conceito de De Broglie 
sobre o elétron não podia ser aplicado de forma adequada aos casos em que as 
dimensões do sistema eram comparáveis ao comprimento de onda. Era também 
difícil perceber como sua teoria poderia ser aplicada a um sistema com diversas 
partículas. Além disso, sua teoria não teria significado para um sólido rígido em 
rotação, por exemplo8. 

A abordagem de Schrödinger era muito mais geral do que a de De Broglie. 
Suas deduções não dependiam da teoria da relatividade e, portanto, ele podia 
atacar diretamente os casos de sistemas acelerados e em rotação. Além disso, na 
dedução apresentada no seu segundo artigo de 1926, Schrödinger apresentou 
sua própria teoria de modo muito geral (SCHRÖDINGER, 1926b, p. 490-491, 
1929, p. 14), usando coordenadas generalizadas (abrindo assim a possibilidade de 
aplicá-la à rotação e outros tipos de movimento) e discutindo um sistema conser-
vativo geral (ou seja, ele não restringiu seu tratamento a uma partícula isolada). 
Seu modo geral e abstrato de abordar o problema lhe permitia aplicar a equação 
de onda a qualquer sistema físico. 

No seu segundo artigo, Schrödinger usou a analogia entre os princípios de 
Huygens e Hamilton (não entre Fermat e Maupertuis, como De Broglie fez) e 
assegurou, assim, que a relação poderia ser aplicada a casos nos quais as dimen-
sões do sistema fossem comparáveis ao comprimento de onda. Por essas razões, 
apenas a teoria de Schrödinger podia ser aplicada diretamente a ondas associadas 
a um ou mais elétrons em três dimensões (sistemas atômicos), ao oscilador har-
mônico e a sólidos em rotação, como ele de fato o fez. (SCHRÖDINGER, 1926b) 

8 A análise do sólido rígido quântico em rotação era muito importante na teoria dos calo-
res específicos de gases poliatômicos. Este problema foi abordado por Schrödinger em seu 
segundo artigo de 1926.
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12 Conclusões

A equação de onda de Schrödinger pode ser deduzida dos resultados de De 
Broglie, no limite clássico. No entanto, a sua teoria não é uma aplicação ou desen-
volvimento da teoria de De Broglie. 

A teoria de Schrödinger pode ser aplicada a casos nos quais a de De Broglie 
não pode ser aplicada, como movimento acelerado e rotação, e para partículas 
em situações em que o comprimento de onda é comparável às dimensões da 
região que contém o elétron. Mesmo no caso de uma partícula livre, são também 
incompatíveis: o comprimento de onda relativístico de De Broglie foi confirmado 
por experimentos de difração e, portanto, o comprimento de onda clássico de 
Schrödinger não é válido, para velocidades altas. O valor heurístico da equação 
de onda de Schrödinger é outra distinção muito importante entre as duas teorias, 
já que a de De Broglie apenas levou a uma única predição nova: o comportamento 
ondulatório de elétrons em experimentos de difração. Há ainda outras diferenças 
entre as duas abordagens que não podem ser descritas aqui.

Embora a teoria de De Broglie tenha sido o ponto de partida do trabalho de 
Schrödinger e tenha tido um importante papel heurístico a esse respeito, as duas 
teorias são diferentes, independentes e incompatíveis.
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