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Funcionais da densidade:
problema de 1 elétron



Problema de 1 elétron

❏ É possível reescrever o problema de 1 elétron em termos de um funcional da energia 
dado por

(Energia do estado fundamental)

❏ O funcional deve ser minimizado respeitando a condição de normalização N=  
kkkkkkkkkkk 1.                            



Problema de 1 elétron

❏ Funcional da energia cinética em termos de n(x):

❏ A expressão pode ser desenvolvida até chegar a uma “equação de Schrödinger” para a 
densidade 

com as condições de contorno                                                          na fronteira e 𝜇=E.



Modelo de Thomas-Fermi
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Modelo de Thomas-Fermi

❏ Dessa maneira, verificamos no espaço de fase que

❏ Portanto,



Modelo de Thomas-Fermi



Modelo de Thomas-Fermi



Gás de elétrons uniforme



Modelo do gás uniforme de elétrons

❏ Vamos ver uma segunda forma de encontrar essa expressão do funcional 
local da energia cinética.



Modelo do gás uniforme de elétrons

❏ Solução do problema, considerando condições de contorno periódicas:

em que ,



Modelo do gás uniforme de elétrons T=0 K



Modelo do gás uniforme de elétrons

❏ No espaço dos k’s temos a seguinte densidades de elétron por “volume-k”:

❏ Podemos demonstrar aqui a nossa hipótese inicial a respeito da 
densidade de elétrons no espaço de fase 6D:

(O fator 2 aparece do spin)



Modelo do gás uniforme de elétrons

❏ No espaço dos k’s os estados ocupados constituem uma esfera de raio kF:

(raio de Fermi)



Modelo do gás uniforme de elétrons

❏ Calculemos a energia cinética total dos elétrons desse gás



Voltando ao modelo de 
Thomas-Fermi...



Funcional da energia de Thomas-Fermi

em que 

(Funcional a ser minimizado)

com a seguinte condição de contorno



Equação integral de Thomas-Fermi

❏ Aplicando a teoria dos multiplicadores de Lagrange, segue que

❏ Fazendo μ=0 e Vext+Vee=-V, 
(Resultado 
deduzido no 
início da aula.)



Equação integral de Thomas-Fermi

❏ Problema: Resolver uma equação integral não é uma tarefa tão fácil...

❏ Solução: Resolver uma equação diferencial em termos de V(r) utilizando a 
relação



Modelo de Thomas-Fermi
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Modelo de Thomas-Fermi

k(r)

r

❏ Desempenho do modelo: TF não é capaz de representar bem os detalhes 
da estrutura eletrônica do átomo.



Obrigado!


