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i.

RESUMO

É feito um estudo das aproximações

de Hartree-Fook, Tamm-Dancoff e RPA, bem como

do método de projeção sobre estados de momen

to angular bom definido( comparando-se as pre_

visões dessas teorias, para a interação Q.Q

de Elliott, cora os resultados exatos obtidos

por meio da teoria de grupos* Foram còns,!,

derados os estados S = T » O dos núcleos

par-par da camada sd.

A oonoordância pode ser considera

da satisfatória pare as aproximações de Tanun-

Dancoff e RPA, e excelente no caso da proje-

ção* Uma interação fenomenologioa do tipo

Gauss ou Yukawa não deve alterar as prinojL

pais conclusões deste trabalho*
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I - Introdução

Historicamente a aproximação de Hartree-Fock surgiu

na física atônica e consiste na determinação de um campo -

médio sob a ação do qual cada elétron se move.(Ha28fPo30).

Desprezando o termo de troca (teoria de Hartree) -

este potencial éí

V(r\)
i j J

onde 9v(r.) é a função de onda de partícula independente -
K J

do j-ésimo elétron e satisfaz à equaçãol

onde os e. são as energias de partícula independente»

V(r.) deve ser calculada de maneira auto-corasiaten

te pois depende das funções de onda Ç. que por sua vez de-

pendem de V(r.). A função de onda do sistema será então o

produto das funções de onda de partícula independente <p.

(ou o determinante de Slater destas funções se o princípio

de Pauli fôr levado em conta)•

0 sucesso da teoria de Hartree-Fock no cálculo de

estruturas Atômicas deve-se essencialmente do longo alcan-

ce da força coulombiana que faz com que o campo atuando éi£

bre um elétron não dependa fortemente da posição particu-

lar deste elétron. Por outro lado os efeitos devidos ao ~

princípio de exclusão são mais importantes que as correla-

ñ
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ções devido à repuloSo mutua entre os elétrons que é fraca

e pode ser considerada como uma perturbação do potencial -

central devido ao núcleo.

No caso nuclear porém as forças são de curto alean

ce e a presença de um potencial fortemente repulsivo nas -

interações nucleares deve produzir fortes correlações de -

dois corpos e portanto não seria aparentemente possível de_

terminar um campo médio sob a ação do qual os nucleona se

movessem.0 sucesso do modelo de camadas nuclear (Ma55) indi,

ca pelo contrário que um tal campo existet Deve ser possí-

vel então determinar um potencial efetivo nucleón-nucleón

de longo alcance que daria origem ao campo de Hartree-Fock

De fato Moskowski e Scott (M060) mostravam que o -

potencial de dois nucleons pode ser dividido em duas partes

uma parte V de curto alcance e outra V de longo alcance,

de tal forma que em V a parte atrativa cancele os efeitos
c

da parte repulsiva dando um deslocamento de fase nulo para

o espalhamento livre. Sobra então somente a parte de longo

alcance* Kallio e Kolltveit (Ka64) usaram esta interação

como sendo aproximadamente o potencial efetivo.

Este raciocínio é porém simplista demais porque»em

primeiro lugar, o espalhamento nucleon-nucleon é modifica-

do dentro do núcleo devido ao princípio de Pauli e em s e -

gundo lugar porque o alcance do potencial V depende do m£

mento relativo das duas partículas» Esta propriedade das -

n



forças nucleares justifica no entanto o uso de um potencial

efetivo fenomenológico de longo alcance do tipo Gauss ou -

Yukawa com certas misturas de troca no cálculo de modelo -

de carnadas e de Hartree-Fock• Existem essencialmente mais

dois métodos de se determinar o potencial efetivo, 0 pri-

meiro iniciado por Talml* supõe que alguns níveis de ener-

gia possam ser descritos por um pequeno número de configura

çoes Jj e calcula os elementos de matriz que melhor ajustam

estes níveis» sem fazer nenhuma hipótese sobre a forma do

potencial*

0 segundo método usa potenciais realísticos deduzi_

dos a partir do espalhamento nucleon-nucleon seja com inte,

ração fortemente repulsiva como por exemplo o de Hamada e

Johnston (Ha62) substituindo os elementos de matriz do po-

tencial pelos da matriz 6 de Brueckner ou então potenciais

dependentes da velocidade como o de Tabakin (Ta.6k) cujos -

elementos de matriz são finitos. Porém.mesmo estes potenci,

ais realísticos não são satisfatórios porquê não são úni-

cos e foram calculados a partir de dados na superfície de

energia ('on the energy shell') enquanto não se tem dados

fora da superfície de energia ('off the energy shell') que

* Pode-se encontrar uma descrição e uma bibliografia com

pleta sobre este método num artigo de Talmi e Unna (Ta60)



poderiam indicar novas características do potencial*

Nos cálculos de Hartree-Fock nucleares os estados

de partícula independente são expandidos sobre os estados

de uma base conhecida (geralmente» os estado* do oscilador

harmónico). Isto transforma as equações de Hartree-Fock,

da forma de equações integro-diferenoiais para a forma ma-

tricial* Fara o problema ser tratável e necessário truncar

a base num certo ponto* Éste truncamento introduz uma limi

tação suplementar à precisão do método* Existem atualmente

dois tipos de cálculos de Hartree-Fock sendo feitos* 0 pri

meiro inclui várias camadas e o cálculo variacional é feito

tanto sobre a parte radial quanto sobre a parte angular das

funções de onda (Mu65» DQ.66, Ke66( Ri66a, Pa67) (nos cal

culos sobre núcleos esferióost somente a parte radial e

variada)* 0 segundo, mais simplest limita-se a variar so-

mente a parte angular das funções de onda. ou seja» obriga

os núcleons de. valencia a permanecerem numa só camada do

oscilador e não considera excitações do caroço* Este tipo

de cálculo (aproximação de caroço inerte ACl), apropriado

para o estudo das deformações nucleares* foi iniciado por

Kelson (Ke63). É essencialmente a este tipo de cálculos

que nos referiremos neste trabalho* A sua grange vantagem

é que consegue nos dar um grande número de informações sobre

as propriedades dinâmicas do núcleo sem depender critica-

mente da interação. Por outro lado, propriedades como a sa.
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turação (ralo nuclear, momento de quadrupolo), a energia to

tal de ligação não conseguem ser explicados por êstç tipo

de cálculo. As propriedades dos núcleos que têm sido e x -

plicada» com sucesso pela ACI são o 'gap* de energia dos -

estados de partícula independente, a forma do núcleo e o -

seu momento de inercia**

0 hamiltonlano de Hartree-Fock geralmente não con-

serva todas as simetrias do Itamiltoniano original e em par

ticular a simetria por rotações.

A função de onda de Hartree-Fock ?*ão tem neste ca-

so um momento angular bem definido e é então interpretada

como a função de onda intrínseca do núcleo no mesmo senti-

do que no modelo de Nilson, e a simetria rotacional pode -

ser restaurada pelé método de Pelnrls e Yoccoz (Pe57) pro-

jetando-se as funções de onda intrínsecas sobre os estados

de momento angular bem definido. Outra forma de se calcu-

lar os estados da banda rotacional pertencente ao estado -

fundamental consiste era supor que os estados desta banda o

bedecem à lei ^= j(j+l) e calcular o momento de inercia X

por un do varios métodos existentes (ln54, Th62, Ba69,etc).

Os estados excitados vibradonais ou de partícula

independente sêu calculadas pelos meamos métodos usados no

* Ver o artigo de Ripka(Ri68) para uma revisão dos reaul,

tados obtidos pela ACI
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modelo de camadas: aproximação de partícula-buraco (Tamm-

Dancoff)i ou então aproximação de quase-bosons ( R P A ) .

Ê difícil avaliar-se a precisão destas aproxima-

ções» pois nos cálculos oom interações efetivas fenômenoló

gicas ou realísticas existem ainda as incertezas» devido à

interação usada e ao truncamento da base* •

Neste trabalhof pretendemos testar a validez das

aproximações de Hartree-Foek, Tamm-Danooff e RPA para o

cálculo dos níveis de energia dos primeiros estados exci-

tados de núcleos leves* Para isto, comparamos os resulta-

dos obtidos por meio destes cálculos com aqueles obtidos

por meio da teoria de grupos para a interação 1 Q.Q. de

Elliott (E158). Esta interação, além de ser solúvel, tem

a vantagem de oonstituif o primeiro termo da expansão em

multipolos de um potencial de longo alcance (tipo Gauss ou

Yukawa) e, portanto, dar o mesmo comportamento geral que

estes potenciais; alem do mais, possui um espectro de ban-

das rotacionais que os núcleos leves, principalmente até -
Zio *

Ca , também mostram*

No segundo capítulo, analisaremos mais detalhada-

mente a solução e os sucessos alcançados pela força de

Elliott, justificando o seu uso como modelo para testar -

as aproximações de Hartree-Fock, Tamra-Danooff e RPA. No

capítulo seguinte, o estado intrínseco de Hartree-Fock é

oomparado com aquele obtido pelo modelo de Elliott, en-
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quanto que no capítulo IV o método de Peierls e Yoccoz pa-

ra se calcular a banda rotacional do estado fundamental é

testado e diversos métodos de se calcular o momento de inér

cia são comparadas entre-si.

Finalmente no quinto capítulo as aproximações de -

Tamm-Dancoff e RPA para se obter os níveis excitados são -

examinadas•

Concluímos que as aproximações de Hartree-Fock e

Tamm-Dancoff com restauração da simetria rotacional dão ex

celentes resultados quando comparadas com os resultados e-

xatos e portanto se aplicam muito bem aos núcleos leves.Ou

tras aproximações tais como RPA, Tamm-Dancoff sem projeção

etc.) devem ser tratadas com mais cuidado.

ñ
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II - O Modelo de Elliott

1. Justificativa do modelo.

Os cálculos de modelo de camadas consistem era colocar

as partículas de um núcleo num campo central (esférico ou de,

formado). Se os parámetros deste campo forem bem escolhi -

dos, podemos esperar que configurações de partícula indepen -

dente dêem conta dos níveis mais baixos* Em geral, porém,as

configurações de partícula independente são misturadas pelo

potencial residual. 0 cálculo desta mistura de configurações

apresenta, no entanto, serias desvantagens:

a) 0 número de estados cresce rapidamente com o nume-

ro de partículas fora da camada fechada, de modo que cálculos

com mais de quatro partículas se tornam na prática impossí-

veis* Para o Ne , por exemplo, teríamos que diagonalizar

uma matriz 1^3 x 1^3, para os estados 2 .

b) A física e perdida no meio de um cálculo tão exten

sivo e certos aspectos do núcleo, como as bandas rotacionais,

por exemplo, não aparecem de maneira simples e elegante mas

ao fim de um longo calculo.

Seria, então, interessante encontrar-se um modo de sim

plificar os cálculos e faser aparecer a estrutura de bandas -

rotacionais•

Uma interação do tipo /_ Q(i).Q(j)f onde Q é o momen

to de quadrupolo, tem as seguintes propriedades:



a) Ela é inteiramente solúvel por meio da teoria de

grupos,

"' b) Ela explica a estrutura de bandas rotacionais obser

vada em núcleos leves e assim liga o modelo de camadas ao mo-

delo rotacional de Dohr-Mottleson.

c) As funções de onda desta interação sofrem pequena

mistura por uma interação fenomenologica do tipo Yukawa ou

Gauss«

Este último ponto é facilmente visto desenvolvendo-se

um potencial residual de longo alcance em serie de _1 » onde
a

a e o alcance do potencial

V-I
U

4+— J
0 primeiro termo da soma é diagonal. 0 segundo termo é pro

porcional at

= (ft -d) Z^i2- 2. lrLr¡ eos

0 primeiro termo é proporcional ao oscilador harmónico e pode

ser englobado no potencial de partícula independente. 0 se-

gundo termo tem paridade impar* Se só tomarmos misturas de

configurações numa mesma camada do oscilador harmónico (mesma
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paridade), os elementos de matriz do segundo termo se anula

rão,

0 teroeiro termo da direita em (l) é proporcional a:

j- Z (?. -?¿

ws Ög

Os três primeiros termos da expressão acima são constantes sjS

bre uma mesma camada do oscilador e o ultimo termo se anula

devido à sua paridade negativa* 0 quarto termo pode ser es-

crito como:

r?

usando-se o teorema da adição para esféricos harmônicos.

Éste termov que é o primeiro que contribui para misturar os

estados do oscilador, ¿ proporcional à interação Q*Q»

ñ
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2. Solução do modelo de Elliott.

2.1. Classificação dos estados segundo SU-j (E158, EI63),

As transformações mais gerais que mantêm a norma en

tre a funções de onda de partícula independente são transfor-

mações pertencentes ao grupo Ua. Estas transformações indu

asem outras sobre as funções de onda de k-partículas, Se u(i)

for um gerador do grupo Us das transformações unitárias so-

bre as a funções de onda de partícula independentef então,-

U a ¿ _ u(i) será o gerador correspondente das transforma - t
i» 4.

ções unitárias sobre as s k funções de onda de k-partículas.

As representações irredutíveis de Us neste espaço

são dadas pela mesma partição jfj do grupo simétrico Sk, ou

seja, as funções de onda com uma simetria definida se trans,

formam entre si. Temos, porém, a restrição que £f J deve ter

no máximo s linhas (quando colocado na forma de um diagrama

de Young)» porque, em caso contrário, poder-se-ia formar um

estado com mais de s partículas totalmente anti-simétrico.

Se uma função de onda vem a sua parte espacial com si,

metria f"f 1 , então, a parte de spin-isospin deve ter a sime-

tria complementar If I , de modo que a função de onda total s_e

ja totalmente anti-simétrica. j f J está, portanto, ligado

aos possíveis valores de spin e isospin.

Para classificarmos ainda mais as funções de onda, de

vemos achar um subgrupo de Us que contenha Ro, de modo que
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L, o momento angular orbital, permaneça um bom número quantjL

co nesta nova classificação, 0 grupo Ug é um tal subgrupo.

Seus geradores são os nove operadores T , m definidos pela ,

equação (A6) do Apêndice A* e satisfazem as relações de co

mutação (A7). Para sistemas de k-partículas, os geradores

de Uq são definidos como: "* .

v - X

0 operador 600 é proporcional ao hamiltoniano do oscilador '

harmônico e comuta com todos os outros operadores. Êle so

representa uma mudança de fase global que fisicamente não é

significativa. Classificaremos, portanto, os nossos estados

com as representações irredutíveis do grupo SU«j gerado pe -

los 8 operadores;

Jtm

* Mudamos a notação aqui de \ ̂u, para I ¿ m para não haver

confusão com as representações irredutíveis do grupo SUo

denotadas também por

n
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As representações irredutíveis de SU3 podem ser olas

s if loadas por dois números e , onde

- V \

e t A¿ £ A3 sao os comprimentos das linhas de um

diagrama de Young com A \ + A z "** A 3
Ä IM , onde N e o número to

tal de quanta do oscilador e o número de linhas do diagrama

não pode ultrapassar o número de partículas.

Por exemplo, no caso de duas partículas na carnada sd,

N a 4. Os possíveis diagramas de Young sãoi

A-4
EJ

Para classificarmos os estadost devemos achar, para

cada representação ff 1 de Ua , as possíveis representações

( A JlO d o su3i Quo podem ocorrer, e para cada (X/i,; quais

os momentos angulares L que ocorrem» Isto e feito usando

as regras de produtos de representações e considerando que a

soma das dimensões das representações no subgrupo deve ser

igual a dimensão da representação do grupo* Elliott (EI58)

tabelou todos os valores de \A/A./ que ocorrem para cada jf J

para as carnadas sd e fp do oscilador*
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Damos, a seguir, um extrato dessas tabelas para a cana

da sd e para os estados de maior simetria dos núcleos par-

par,

TABELA II . 1

Classificação dos estados de maior simetria espacial
dos núcleos par-par da camada sd (Extraída de
Ell iot t (E158)).

Núcleo

Ne 2 0

Mg2*

Si28

k

4

8

12
-

[f]

M
[44]

[444]

(80),

(84).

(35).
C*0),

(12,0)

(82),

(^).
(06).

CAM)
(42). (04). (20)

(73). (46). (81). (54).
(08), (43). (51). (24).
(13), (02)

, (93), (66)t (39), (0,
(5.5), (28). (63), (36).
(17), (52). (25). (60).
(41). (14), (22), (00)

(62),

(32),

12) .

(71).
(33).

A classificação dos estados do grupo SXT3 pode ser

feita de duas maneiras. A primeira consiste em classif icar

os estados de SUo segundo as representações dos subgrupos

SU2 e U¿. Esta classificação é mostrada no Apêndice B e

os estados resultantes são interpretados como estados intrín-

secos do núcleo. A olassificação pode ser feita alternativa.
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mente segundo as representações irredutíveis do grupo das ro

taç oes ÍVj»

Para vermos quais as representações de Ro que ocor-

rera para cada V^A*V podemos seguir a argumentação de Hecht

I» Um estado de simetria \^0) tem a mes nía simetria

que o estado de partícula independente com N « À • Neste

caso, sabemos que os momentos angulares que ocorrem são:

2* O estado de simetria ( 0 JJL) sob reversão temporal

se transforma no estado ( u, Q ) e, portanto t os mesmos momen-

tos angulares devem ocorrer nestes estados.

L - /A j t^"^-) — > ̂  &*' 0

3* Um estado (A IX) qualquer pode ser escrito como:

(2)

Os momentos angulares contidos nos produtos externos

das duas representações são obtidos fazendo-se o acoplamento

dos momentos angulares contidos em cada uma das representações.

Da equação (2), pode-se deduzir as representações de

R3 contidas numa determinada representação \^/^) t se o nume

ro quântico auxiliar K fôr introduzido:



r s = / M , ; y U - 2 ; , , . , ( ) i 0

L = A , \ - l , ..,.

= max

0

( A,/U,) e. / != min ('X ,

K=0

2.2. Constníção dos estados.

Seja ^ ( O J U L ) , 6 m o x , A a Í A , ^ / ) ^ J

a função de máximo peso na classificação SU2 x Û  , definida

no Apêndice B. Para obtermos os estados na classificação Rr>

projetamos este estado sobre os estados de mor.en.to angular

bem definido por meio da integral de Hill e ¥heeler (ili>3)«

Seja Y \\^M-J KLM) O estado projetado:

e oonde Ö\Ä = 6. C P ̂  C o

de rotação escrito em termos dos ângulos de Euler \ c¿ . ̂  (

e denominados aqui genericamente por SJL.

Elliott (E158) mostra que os estados assim gerados

ft
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Porraam um conjunto completo do estados para a representação

vA /VÁ.) e, portanto, qualquer estado (A//.) de SUo pode

sor deduzido a partir' do estado de máximo peso n m a i t (^/¿)*

Ã?te ostado e, então, interpretado como o estado intrínseco do

mícleo num referencial ligado ao núcleo. 0 númoro quântico

K o, então, a projeção do momento angular sobre o eixo r, des

te sistema.

2.3. Aut oval ores de Ĉ .Q.

0 operador bilinear de Casimir, do grupo SU3, (opera

dor que comuta com todos os geradores do grupo) é dado por:

Mostramos no Apêndice B (equação BS) que os autovcilo-

res de C2 são:

Os autovalores de - 1 Q.5 são, portanto:
2

v

fi
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Vemos t portanto, que a interação quadrupolo-ouadrupolo

do Elliott torn uma «»trutur* de bandn» rotnoion&ia no. ropro-

sentaçao SU*j ~> R^ , devido ao termo L .

Os níveis de energia desta interação são calculados

usando a equação (U), onde os valores de (̂ /A,) possíveis são

dados pela Tabela II. 1 para os estados de maior simetria es-

pacial e os valores do momento angular são dados pela equação

(3).

3. Sucessos do modelo de Elliott»

Para termos uma idéia de ate que ponto o modelo SU»

consegue explicar a estrutura dos núcleos leves, citaremos em

seguida alguns dos sucessos- do modelo de Elliott para expli-

car as propriedades dos núcleos da camada sd (l6 ̂  A ^. ko),

E so nesta região da tabela periódica que o modelo pode ser

aplicado com vantagem, pois os núcleos com A <( 16 podem

ser todos calculados pelo modelo de camadas e aqueles com

A >̂ 4o têm interações de spin-órbita e de curto alcance for

tes demais para serem desprezadas.

Elliott (E158) comparou as funções de onda obtidas

pelo modelo de camadas por Elliott e Flowers (E155), usando

ura potencial de Yukawa com mistura de Rosenfeld, com aquelas

dadas pelo modelo SU~ para os núcleos d e F , 0 , P »
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20
Tie A Tabela II»2 mostra os valores obtidos por ISlliott

para as •uparpoBieSaH dan fimçõoa da onda*

TABELA I I . a

Porcentagem da parte da função de onda do modelo de

camadas que tem a máxima simetria orbital ('Jo LS) e

que pertence à representação de maior peso de SUg (

(Extraído da Elliott (E158))

Niíoloo T

1 8P 0

0

0

l 8O 1

1

l9F 1/2
1/2

1/2

1/2

20Ne 0

0

0

0

0

J

1

3
5

0
2

1/2
5/2
3/2

9/K

0

2

k
6
8

(*o)s
(1*0 )D

(ilO)G

(Í»O)S

(kO )D

(60)S

(60 )D

(6,0 )D

(60)G

(80 )S

(80 )D

(80 )G

(80 )J

(80)L

# Li5

97
98
100

86
80

92
86
8h

87

100

100

100

100

100

# SUg Obs.

92
96
100 trivial

72
72

92
7ü
74

85

92

99
92

99
100 trivial

Os cálcalos do Ne foram feitos usando somente acopla-

mento LS.

n
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Os cálculos do modelo d© camadas foram feitos no es-

quema de acopiatnfento intorntadiário» enquanto quo o modôlo SU«

considera somente o acoplamento LS,

A coluna 5 da Tabela nos dá a superposição da função

de onda do modelo de camadas com a função de onda dada no ac£

plarnento LS (consiste em tomar somente os estados com a ma-

xima simetria espacial [fj ). Esta coluna deve ser compara

da com a coluna 6, que nos da a superposição entre a função

de onda do modelo de camadas e a função de onda de SU->.

Como podemos observar, as funções de onda de SU» dão uma

boa aproximação para os estados da banda fundamental.

Harvey (lla68), num artigo recente em que revê todos

O3 cálculos já realizados com o modelo SUo, mostra que este

consegue explicar qualitativamente várias propriedades como

níveis de energia, transições E2 e fatores espectroscopicos

de núcleos na primeira metade da camada sd v falhando à me-

28 /

dida que se chega ao Si e para núcleos mais pesados.

Esta falha e devida a crescente importância do acoplamento de

spin-orbita com o numero de massa. Porém, se a classifica-

• ção segundo SU» fôr usado como uma base para o modelo de ca

madas, permitindo a mistura das configurações mais baixas, pe

lo método descrito por Banerjee e Levinson (Baó3a), as proprie_

dades dos núcleos leves podem ser explicadas quantitativamen-

te (Baó3b).

Inoue et ai* (XnôU) mostraram que, para núcleos até o
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20o Ne"v, o modelo de camadas só inclui (desprezando-ae mistu

ras abaixo de 0,l<&) «atados da SU«j oom na duas «inintrian

espaciais mais altas. Bastaria então tomar estes estados co

mo base para um calculo de modelo de camadas sem estar sujei-

to a grandes erros.

Podemos concluir, portanto, que os estados de SU3

são pouco misturados por um potencial fenómenológico do tipo

Gauss ou Yukawa, a não ser quando o potencial de interação

spin-órbita e importante, e, portanto, a força Q.Q é uma boa

aproximação para estes potenciais fenomenológicos.
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III - A Aproximação de Hartreo-Fock

Neste capítulo, compararemos o cálculo de Hartreo-Fock

para o hamiltoniano quadrupolo-quadrupolo com o resultado exa

to dado pela teoria de grupos.

1* 0 formalismo de Hartree-Fock aplicado à hamiltoniana Q.Q.

No Apêndice C, deduzimos as equações de Hartree-Fock

para um hamiltoniano geral. Aplicaremos agora essas equações

ao hamiltonianot

onde os operadores de quadrupolo Q ^ foram definidos pela

equação (A.8) do Apêndice A.

Expandiremos os resultados de Hartree-Fock sobre as

auto funções do oscilador harmônico (Vide Apêndice A para a de

finição desta base) e nos limitaremos à camada sd do oscila,

dor( ou aeja, consideraremos o 0 oomo caroço inerte e in-

cluiremos - somente estados com dois fonons de excitação.*

Denotaremos estes estados por

m.-1,-1+1, ...., + £
com £-0

r
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Como não estamos incluindo interação do spin-orbite.,

os nous os oálouloa aerão foi toa no acoplamont.o L3 o c «* asirlo

raremos somente os estados com a maxima simetria espacial.

Limitar-nos-emos também aos núcleos par-par, ou seja» Ne ,

, Si28, S?2 AP6.
0 operador momento de quadrupolo pode ser escrito na

representação de 2? quantização como;

5,- L < • Km') /vt

¿m<r

onde Gt É̂ jj, cria uma partícula no estado de oscilador

com spin-isospin (T { (T é um índice que varre os k es_

tados de spin-isospin).

Os elementos de matriz \̂  v n\ J Q./C j t ni / são dados pe-

las equações (A.13a). „

0 hamiltoniano (l) é, então, escrito como:



zk

r-

1

-4 I

A primeira somatória e um operador de um-corpo que chamaremos

de "íf enquanto que a segunda é um operador de dois-corpos e

será chamada de V* Usando o valor dos elementos de matriz

do momento de quadrupolo, o termo de um-corpo se escreve como:

onde Ñ é o operador número de partículas definido como:

"=L&+
Simplificando a notação e usando letras gregas )

> V,... para os estados do oscilador l^1^/ f a equação de
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ilartree-Fock (C«7&) pode ser escrita como:

onde o índice C entre parênteses indica que ó comum aos

índices p e -̂  , ou seja, que o spin-isospin de cada partx

cula é conservado, pois o hamiltoniano é independente de (T«

Os elementos de matriz do hamiltoniano de Hartroe-Pock

rVg- sao dados port

..(,)_

|V|M/¿) = -I(*lQ>.U)U'lq;
ii

s / II (/f*\ it (cr*}

Os u definem a base de Hartree-Fockt

N^. é o número de partículas com spin-isospin 01

Como só estamos considerando núcleos par-par e estados

com S e T a O (estados com'a máxima simetria orbital)» con-
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sideraremos que N-̂  » Ng n N«j • 1% » n (Ne<in),

Neste ata o, os estados para (f dlferontos são

1 ~

rado3 e a soma em (T pode aer efetuada na equação 3»

então t

1 .

2

g - \As t\ VA*

vem

1 (3a)

AA, i 1 >onde o índice (T em

do por ser redundante*

A energia de Hartree-Fock é dada port

etc. • foi omiti-

P<U
Pu
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2. A escolha da matriz densidade«

0 hamlltoniano de Hartree-Fock, geralmente, nao con -

serva todas as simetrias do hamiltoniano original. É possí-

vel provar o seguinte teorema (Ba65)i

TEOREMA i Seja U um operador unitario que

comuta oom H| uma condição necessária e suficiente

para que U oomute com o hamiltoniano de Hartree-

Fock h e que U deixe o conjunto dos estados ocia

pados invariantes (isto é, que os estados ocupados

de Hartree-Fock se transformem entre si por m«?io do

operador U ) .

E portanto, se quisermos que o hamiltoniano de Hartree

Fock tenha uma determinada simetria, devemos impor que os es,
i»

tados de Hartree-Fock tenham a mesma simetria em todos os pas,

sos do processo de autoconsistência. Xsto nem sempre e pos-

sível, dependendo da simetria exigida. For exemplo, só nú-

cleos com camadas fechadas podem ter simetria esférica. Mas,

mesmo que uma determinada simetria seja possível, isto ainda

nao significa que esta simetria levará ao estado de energia

mais baixa e não a um mínimo local*

No nosso cálculo lmporemos a invariant;ia com relação

ao spin-isospin e à reversão temporal. Consideraremos alter

r
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nudamente estados com simetria axial e com simetria e l i p s o i -

dal» (simetria com relação ft reflexão» nos planos (xy) , (yr.)

e (xz)̂ l e usaremos os estados que dão a menor energia de

Hartree-Fock,

Para termos simetria axial , devemos tomar funções de

onda de partícula independente que sejam autofunções de Lo

(3^ componente do momento angular). Para i s t o , podemos tomar,

por exemplo, as funções de onda que diagonalizam simultanéame^

be Lo e QQ, OU se ja , os estados de SVj •—»> SUg x U-̂ .

Esta e a escolha geralmente f e i t a nestes t ipos de cal.

culos, pois sabe-se que as representações irredutíveis de SU»

são uma boa c lass i f icação para os núcleos da camada sd.

Estas funções de onda de partícula independente são:

= ̂ |oo)-||2o)

(5)
\Z±L)

12.12)

0 grupo SUg é gerado neste oaso pelos operadores VQ a

1 +1 ~ -
-g Lo e V± • ¿Tpfl Q¿2 que sao combinações l ineares

dos operadores e 00 t ± definidos pela equação B.3
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onde usamos a notação J *í-o "TO/ para as autofunçoes simultâ-

nona d« Qo e Lo • | tvn) para aa autofunçooe do oscila-

dor harmônico.

Para termos simetria com relação à reversão temporal

(U a P Ç, onde P e o operador de paridade), os eata-

+ •**

dos oom - m devem ser ambos ocupados ou ambos nao ocupados*

Se exigirmos simetria elipsoidal» os estadas ocupados

devem ser invariantes oom relação às simetrias t

- l i r L í

imediato verificar que as autofunçoes simultâneas de Qo e

)o-J_ (Q3 + Q_2) Sao :

(6)

satisfazem a estas relações se levarmos em conta que
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m
ffl)

Usaremosf portanto» estas funções de onda para iniciar

o cálculo de Hartree-Fock com simetria elipsoidal.

3. Resultado dos cálculos.

Na Tabela 111*1 mostramos os resultados obtidos pelo

cálculo de Hartree-Fock para a energia do estado fundamental

e o momento de quadrupolo comparados com os resultados de

Elliott calculados a partir das equações (II.4) e (B.IO), OU

seja

com L • O» pois o estado fundamental dos núcleos par-par tem

momento angular nulo, e (^Mv ^ a representação de SU^f cu

ja energia é mais baixa*

Mostramos, também, nesta tabela a simetria da função

P
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de onda de Hartree-Fock (axial (SA) ou e l ipsoidal (E)) e a

sua «upcrpooiçfto o om o «atado intrinnooo da E l l i o t t .

TABELA m . l

Comparação entre os resultados exatos (EL) e de

Hartree-Fock (HF) obtidos para a interação l o o
"2 H

Núcleo

Ne20*

MS2*

Si28

S32

Ar*

8

8

12

o,

4

0

,0

.4

i)
,8

,8

Eo(EL)

-176

-296

-360

-296

-176

-153.0

-26I.O

-324.6

-26I.O

-153.0

Qo<«L

16

20

Í24

-20

-16

) Qo(HP)

15.9

20,-4,-16

Í24

-20,4,16

-15.9

Sime
triã

S.A.

E

S.A.

E

S.A.

Supor
posi-
ção

.992

.995

.997

.995

.992

* Num trabalho recente, K.K. Gupta (Gu69a) fez este mesmo

calculo para o Ne , bem como a projeção do estado de

Hartree-Fock sobre os estados de momento angular bem de-

finido, que mostraremos adiante (Capítulo IV),



Notamos que o Mg

20 2(enquanto quo o No , SI

2O N.

do que o Ne tem Qo >

12 *
e S^ tb».i simetria elipsoidal)
• Ar-* tom uimotri» axial, son

s " tem Q

>, ou seja, forma alongada, o

,28
0, ou seja, forma achatada, e o Si tem

dois estados degenerados, cada um com uma das duas formas*

Estes resultados estão de acordo tanto com o modelo SU_ quan

to com os cálculos realizados com potenciais realísticos (Ri68).
olí 12

No caso do Mg e S-* , obtivemos urna tripla degene-

rescencia na energia de Hartree-Fock, cada urna dando origem a

ura valor diferente do momento de quadrupolo* É interessante

notar que as funções de onda de Elliott na classificação SU»

—Jfc SUg x U. (Ver Apêndice B) são também degeneradas, po -

dendo assumir o momento de quadrupolo valores t

Harvey e Sebe (Ha6a) mostraram que representações com

yU a 0 ou J\ • 0 têm simetria axial» Nos outros ca-

sos, temos simetria elipsoidal com parâmetros de deforma

gao ft e 16 dados port
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ou seja, para a representação (8^) do Mg os valores 20,

-li « -16 a£o valora» poasívoia»

O que está acontecendo, portanto, e que, por meio do

cálculo de Hartree-Fock, conseguimos gerar tres das muitas

funções de onda de SUo na classificação em SU», x U3,

A mesma discussão se aplica ao S" •
t 20 Zh *>

Observamos também que o Ne e Ng tem, respec-

tivamente, as mesmas energias e funções de onda que o Ar

e S* (trocando-so partículas por buracos), de modo que de

agora em diante só trataremos dos núcleos de Ne , Mg e

Si28.
Notamos, finalmente, que as funções de onda de Hartree

Fock têm uma superposição multo próxima da unidade com as fun

ções de onda intrínsecas do modelo SU». Isto indica que as

primeiras representam quase que exatamente o estado intrínse-

co do núcleo e, portando, projetando-se estas funções de onda

sobre os estados de momento angular bem definido, deveremos

obter um espectro muito próximo daquele dado pelo modelo de

Elliott, Esta projeção será o objeto do próximo capxtulo.

Damos, finalmente, na Tabela III, 2 as funções de on-

t 20 2̂ V

da e energias de partícula independente para o He , Mg e

Si • Eo(mo/ funções de onda podem ser comparadas com as do

modelo SU» dadas pelas equações (5) no caso do Ne e Si

e (6) no OBÜO do Mg „



TABELA I I I .2

Funções de onda e energias de partícula independente,

(Ag linhas com * correspondem aos estados ocupados

em cada nucios).

MÚcleo^

Ne20

Si 2 8

-0,

0,

-0,

00

6264

.7795

• 5678

6.6402

-0

-0

.5175

.8379

.5458

1

0

0

0

0

1

22

.0000

.0329

.4615 "

.7071

.5348

.0000

1.

0

0

1

21

0000

.7071

»707I

.0000

0,

0,

0,

0

-0

0

0

20

7795

626k

.8219

.4054

.4003

.5^58

.8379

2-1

1.

0,

-0,

1

0000

.7071

.7071

.0000

2-2

1

0

0

-0

0

1

.0000

.0329

.4615

.7071

.5348

.0000

€

-50.

- 9.

- 9.

+26.

31.

31*

-61.

-22.

1.

18.

42.

61.

-31.

-31.

-26.

33.

33.

93.

99*

41

41

13

87

87.

04*

46*

39

78

89

26

95*

95*

11*

29

,29

,06
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XV - Estados rotacionais - Momento de inercia

1» Teoria.

Como já vimos no capítulo anterior, o hamiltoniano de

Hartree-Fock, sendo parte do hamiltoniano total, pode violar

certas simetrias, como por exemplo as simetrias por rotação

ou translação.

Se S for um dos geradores de um grupo de simetria

de H (momento angular, quantidade de movimento e t c ) , isto

r
et

[H, S] (1)

mas não comuta com o hamiltoniano de Hartree-Fock, então a

função de onda:

será um determinante de Slater diferente de I T c / ,

mesmo valor esperado de energia que I U / \

mas com

HF

devido à equação (l).

Podemos, portanto, gerar infinitos determinantes de

Slater, variando A continuamente, todos com a mesma energia
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da Hartree-Poclct Isto significa, no caso do momento angular

por exemplo, que uma rotação da função de onda de Hartree-Fock

não altera a energia de Hartree-Fock. A função de onda de

Hartree-Fock pode, então, ser interpretada como função de on-

da intrínseca do núcleo, isto 4, como a função de onda do nú-

cleo medida a partir de um sistema de coordenadas ligado ao

núcleo*

Esta degenerescencia pode ser usada para melhorar a

energia do estado fundamental e, ao mesmo tempo, restabelecer

a simetria rotacional das funções de onda, como foi sugerido

por Peierls e Yoccoz (Pe57)t usando a integral de Hill e

Vheeler (Hi53)j

r

(2)

onde -i L representa o.q três ângulos de Euler **• » j* > 0 e
e

e o operador de rotação e P(H ) é uma função determinada p_e

lo principio variacional:

(3)
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pode ser expandida em termos das matrizes D

d* votação cornoV

<*>
JMK

Introduzindo (k) em (2 ) , vem para a função de ondat

(5a)

onde o índioe oi rotula as diferentes funções I */ e I M K

e um operador definido como:

e possui as seguintes propriedades facilmente demonstraveis:

*-)

onde I A I n / ó um conjunto completo ortonorraalizado de es_

tados com momento angular bem definido J e projeção sobre o

eixo z do momento angular igual a M.

= ZUlMXXJKl

c) rMK rMl|t,
 Ä OMM' 0 3 j ( rKK.
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Usando estas propriedades, a equação (3) fica sendo:

Gomo 03 índices J e M estão desacoplados na equa-

ção acimat a energia E e a função de onda i T / podem ser

rotuladas oom os números quântioos J e M. Além disto, a

equação (7a) independe de M, e portanto as energias serão de.

generadas com relação ao índice M e serão denominadas por

As equações (5a) e (7a) ficam:

K1

O significado do ™

Ej.

(5b)

(7b)

fica claro pela equação (5b) e

a propriedade b) retro citada. Éste operador escolhe na fun

ção de onda intrínseca o componente com projeção do momento

angular sobre o eixo z intrínseco igual a K e, então, pro-

jeta o estado resultante sobre o estado com componente J de.

finido e J » M.z

No caso da função de onda I To / ser axialmente B±

métrica, so um valor de K » K aparecerá na função de onda

(5b) e as equações (5b) e (7b) podem ser escritas como:
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3 '

Oa valores de

39.

(5c)

(7c)

na equação (5o) são simples-

mente dados pela condição de normalização:

| Y J M > = 1
1

ou seja:

No Apêndice E damos o método usado para calcular os

elementos de matriz.

0 estado \ T3M / é, portanto, o estado com momen-

to angular (JM) projetado a partir da função de onda \ To ?r

Esta função pode, então," ser escrita como uma superposição das

funções I I JK© / !

(8)

Esta função de Hartree~Fock não será autofunção de IÍ

por dois motivos» Em primeiro lugar, porque não contém cor-

relações de dois corpos, G em segundo lugar, porque viola a

simetria rotacional» No caso em que não há correlações de

n
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dois-corpos» a função de onda { i .7 Ko / será autofunçao do

htunlltonlanaí

H i I JKo / ~ E j I T JKo / (?)

sem que, no entanto, | To f o seja (a menos que os ET se-

jam degenerados como no caso de simetria esférica).

Se supusermos que os ET têm um espectro rotacional

E E
o + ¿_ J(J

21

então, a equação (9) pode ser escrita como

(10)

e, portanto, o hamiltoniano (Ü - y= J ) tem um espectro dege

nerado e, portanto, a função de onda de Hartree-Fock corres -

pondente a este hamiltoniano modelo sera autofunção do hamil-

toniano modelo*

0 método de Levinson (Le63) para calcular o momento de

inercia esta baseado neste fato. Éste método calcula a fun-

ção de onda de Hartree-Fock I T ̂  / para o hamiltoniano

H - c< J2.



i ̂ c</ ¿ uraa função de onda ortogonal a I Tot / que contém

danto AS correlações quanto a parte espuria• dovido a não oon

servação cio momento angular. Pela equação (10), notamos que,

3O ĉ  = w» , então I AoV/ será somente devido às correlações

o, portanto, o valor de °^ que minimiza ŝ'Vrtl At*/deve dar

o momento de inercia do núcleo*

0 processo de projeção da função de onda de Hartree -

Fock sobre os estados de momento angular bem definido (solu -

ção das equações (7b) ou (7c)) © o mais correto para se obt<5

rem os níveis de energia da banda rotacional do estado funda-

mentalt pois não supõe nenhuma dependência do tipo j(j+l) pia

ra os níveis da banda; e ainda o único que dá as funções de

onda correspondentes a estes níveis. No entanto, os cálcu -

los numéricos envolvidos neste processo são demorados por cau

sa das integrais sobre os ângulos de Euler envolvidos. No

caso em que não se necessita das funções de onda e que os ní-

veis têm uma dependência do tipo J(j+l), pode-se calcular sç>

mente o momento de inercia do núcleo e deduzir o valor dos nx_

veis de energia. Existem varios métodos para se calcular o

momento de inércia, e o nosso intuito aqui é comparar o resul

tado dado por alguns destes métodos com o valor exato para a

força de Elliott. Os métodos comparados serão t

a) Formula de "cranking" de Inglis (ln54);

b) Formula de Thouless e Valatin (Th.62);

o) Formula de Levinson (Le63);



d) Formula de Banerjee, Oliveira e Stephenson (Ba69).

Existem outras fórmulas, como a de Skyrme (Sk57) ©

Das Gupta e Van Ginneken (Gu67), que não foram calculadas

aqui*

0 método de Levinson foi descrito nas páginas preceden

tes e os outros métodos são descritos no Apêndice D.

2. Calculo do momento de inercia.

Neste parágrafo, os momentos de inercia obtidos pe-

los métodos de Thouless-Valatin (TV), Inglia (Cr), Banerjee,

d*Oliveira e Stephenson (DOS) e Levinson (L), descritos no

Apêndice D, são comparados com o momento de inercia exato pa.

ra as forças de Elliott (El) (Ver Tabela IV.l). Éste monten

to de inercia é constante para todos os núcleos e todas as

bandas rotacionais destes núcleos, e igual a 1/31 como pode

ser visto pela fórmula (II.4).



TABELA IV.1

Momento de inercia para o potencial _ 1 Q.Q exato

"z

(El) comparado com o calculado pelos métodos de

Thouless-Valatin (TV), Inglis (Cr), Banerjee, •

d'Oliveira, Stephenson (BDS) e Levinson (L) .

Núcleo

Ne

Si28

I(E1)

0.3333

0.3333

0.3333

0.3333

0.3333

I(TV)

0.373

0.362

O.372

0.^25

O.362

l(Cr)

0.351

-

O.366

I(BDS)

0.310

-

O.323

I(L)

0.333

0.333

0.333

0.333

0.333

0 momento de inercia de Levinson é exatamente igual ao

momento de inercia de Elliott. Éste fato é trivial, porque,
2

se subtrairmos ¿ L do hamiltoniano de Elliott, obtemos o
2

operador de Casimir do grupo SU-, cujas autofunçoes podem ser

escritas» no caso das representações (80), (84) e (l2,0) do

20 ZU 28Ne , Mg e Si , respectivamente, como um determinante

de Slater e, portanto, a função de onda de Hartree-Fock

3 2 * ~
para o hamiltoniano H - _ L deve ser igual a função de on

da de maior peso do modelo SU3 T \ ̂  /^ 6rnax f\ ̂ m<xx / .

n
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pelo método de Hartroe-Fook. Os outroa métodos se afastam

do valor exato da ordem de 5 a 10$, sendo o método BDS ligei-

ramente mais preciso que o de Thouless-Valatin, Este fato

já tinha sido visto por Banerjee et ai. (Da69)t quando verifi

c aram que o momento de inércia calculado pelo método DDS sa -

tisfazia melhor ao critério de Kelson (Ke67) do que o método

de Thouless-Valatin* Éste criterio é baseado no fato de que

o parâmetro de inércia A a ñTr deve satisfazer à seguinte re

lação t

A(H) - C< = A(H - o(J2)

onde A ( H ) e o parâmetro de inercia calculado para a hamilto

niana H. Se fizermos, portanto, um grafico de A(H - O< J ) +

ctf em função de o( , devemos obter um valor constante igual

a AÍ!!). Com esta idéia de Kelson, podemos desenvolver um

método Iterativo de calcular o momento de inéroia que se asse,

melha ao método de Levinson,

Este método consiste em calcular o parâmetro de iner-

cia A ^ por um dos métodos acima (TV ou BDS) para o hamil-

toniano H - o( J . o valor do parâmetro de inércia A de H

é dado por A = A ^ + Oi, . Este valor é usado como no-

vo o^ 6 o processo é repetido até ser obtida a convergen -

cia* Esta convergência e rapidamente atingida, pois sabe -

mos que, iniciando com cA • 0, o primeiro valor de A dife



re somente de do valor exato.

piaomoa um cálculo dêate tipo para o Neao Si

tomando a cada iteração o valor do parâmetro de inercia c aleja

lado na iteração anterior pelo método BDS, Os resultados ola

tidos estão na Tabela IV.2, Vemos que, em apenas três itera

ções, conseguimos um parâmetro de inercia com um erro inferior

a 1 em milf enquanto que o método de Levinson certamente re-

quer mais de três iterações, pois para determinar o mínimo de

uma função são necessários pelo- menos três pontos.

TAPEIA IV. 2

Parâmetro de inércia (A = -rr?) calculado itera

tivamente pelo método de Wong et ai. (Wo68).

Ver texto para maiores detalhes.

Núcleo

Ne20

Si 2 8

Iteração

1

2

3

1

2

3

0

l!*6l2

1.^91

0

1.5̂ 6

1.̂ 99

A (TV)

1.3'4O

I.51A

1.1*99

1.382

l.50h

1.500

A(DDS )

I.613

1.U91

I.5OI

1.5^6

1.^99

I.500

* Este método foi usado pela primeira vez por Wong et ai.

(W068) com a única diferença de que o momento de inércia

foi calculado naquele caso pelo método de Slcyrme (Sk57).

n



Ú interessante notar que o uomento de inercia calcula

do pela Formula de Inglis da valores comparava let com aqueles

calculados por outros métodos. fíate fato e estranho, pois t

sm cálculos com potenciais realísticos, o momento de inércia

de Inglis da valores que diferem de até um fator dois doa va-

lores calculados por outros métodos» Éste fato e ilustrado

por Ripka (Ri68), que mostra que o momento de inercia do In-

elin é sensível ao "gap" de energia dos níveis de partícula

independente e, portanto, difere muito para misturas de troca

diferentes na interação, como, por exemplo, uma mistura do

Rosenfeld ("gap" grande) e uma mistura de Serber ("gap" peque

no)* 0 espectro projetado, no entanto, nao é muito diferen

te nos dois casos* Outro fato que demonstra a falta de con-

sistencia interna do momento de inercia de Xnglis é que este

não satisfaz ao criterio de Kelson, pois só depende do "gap"

de energia e das funções,, de onda de partícula independente ,

qua são pouco afetadas quando se passa do hamiltoniano H pa-

ra H - °N J . Portanto, o fato do momento de inércia de In-

glis dar resultados corretos no caso da força de Elliott se

deve provavelmente a uma particularidade desta força, e não é

valido em outros casos. Não consegui-mos, no entanto, enten-

der a razão desta particularidade.



T „ Pro.iogao sobre os estados de momento angular bem definido-

Roanlfcados LJS dlacuBBCto>

0 método de projeção sobre os estados de momento angix

lar bem definido é um método quânticamente correto para • se

calcularem os níveis das bandas rotacionais do estado funda-

mental e, portanto, não sofre as limitações da aproximação s£

miclassica do calculo do momento de inercia* Espera-se, por_

tanto, obter resultados melhores neste caso*

A Tabela IV.3 mostra os níveis obtidos pela projeção

das funções de Hartree-Pock (p) comparados com os valores exn,

tos (EL).

Os detalhes dos cálculos são descritos no Apêndice E. •

0 Mg t nao sendo axialmente simétrico, tem 3 bandas rotacio

nais. Estas bandas são rotuladas no modelo de Elliott com o

número quântico K = 0, 2, 4 (Vide equação II.3) e seus es-

tados são degenerados. ..o caso de Ilartree-Foclt, porém, o nú

mero quantico K nao e conservado, como pode ser visto pela

equação (7*») e os estados Ej para valores de °^ diferen-

tes não são degenerados. 0 número de estados, no entanto, é

o mesmo que o previsto pelo modelo de Elliott.

Observemos que os resultados obtidos são muito próxi-

mos dos valores exatos, inclusive para o estado fundamental ,

mostrando que as correlações não incluídas no nosso cálculo

são müito pequenas.



TABELA IV. 3

Projeção das funções de onda de Hartree-Pock

J

0

2

3

k

5

6

7

8

I

Ne20

EL

-176

-167

-

-1^6

-113

-

- 68

.333

P

-17^.

-165.

-

-1^5.

-

-112,

-

- 68

.31*2

3

6

2

.8

.1

EL

-296

-287

-287

-278

-266

-266

-266

-251

-251

-233

-233

-233

-212

-212

-188
-188
-188

.333

.. Zk
Mg

P

-295.3

-286.k

-286,1

-277.2

-265.5

-265.3

-26*1.3

-25O.5
-2^9.6

-232.7

-232.5

-231.9

-211.7

-211.2

-187.9

-187.6

-187.2

.332

Si 2 8

EL

-36O

-351

-

-330

-

-297

-

-252

.333

P

-359.

-350.

-

-329.

-

-296.

-

-251.

.33^

3

3

k

h

6

Comparação entre os níveis de energia da banda fun

damental no modelo de Elliott (EL) e pela projeção

,do estado de Hartree-Fock pelo método de Peierls e

Yoccoz (P). A última linha dá o momento de iner-

cia médio calculado a partir dos níveis.



A ultima linha da Tabela mostra o momento de inércia

modlo calculado a partir doa níveis. fisto valor ¿ mala pro-

ciso do que aqueles calculados pelos métodos de Thouleas-Vale.

tin ou do Banerjee et ai»

0 fato do método de projeção da função de onda de

Ilartree-Fock estar de acordo com os resultados exatos já ti-

nha sido verificado por Bassichis, Giraud e Ripka (Da65a),que

compararam os resultados obtidos com a projeção da função de

onda de Hartree-Fock para o F com aqueles obtidos usando

o modelo de camadas* Gunye (Gu68a), posteriormentef comparou

o cálculo de projeção com os cálculos de modelo de camadas de

A rima et ai* (Ar68) para as energias t momento de quadrupolo ,

momento magnético e vida media dos níveis dos núcleos 0 ,

o19, o20. 19 20 20P , F e Ne t tendo verificado que os resul

tados diferem muito pouco e, portanto, que os cálculos de pro

jeção dão funções de onda, nas quais se pode confiar»

Destes e dos nossos resultados, podemos concluir que

as causas pelas quais certos cálculos de projeção com forças

efetivas, como os de Ripka (Ri68), Das Gupta e Harvey (Da67),

ou com forças realísticas, como os de Gunye (Gu68b) ou de

Stamp e Spencer (St68), dão um espeotro comprimido em relação

aos resultados experimentais se devem, essencialmente* às in

certezas no potencial núcleon-núcleon (inclusive às aproxima-

ções como a falta de autoconsistência nas energias de partXcu

Ia independente e no cálculo da matriz G de reação) e ao



50.

espaço de configurações usado na expansão dos estados de

Hartroe-Fook (espaço-modôlo)•

A primeira causa foi investigada por Wong et ai, (Wo69)»

que calcularam o espectro de Hartree-Fock projetado para di-

versas interações realísticas, obtendo resultados diferentes

para cada uma, concluindo que, para se obter um espectro pro

ximo do experimental, é mais importante que a interação nu-

cleon-nucleon reproduza os dados de baixa energia do que os

dados da matéria nuclear.

0 efeito do truncamento da base foi examinado por Gun

ye (Gu6S>)» que calculou os espectros de uma série de núcleos

truncando a base do oscilador, primeiro na camada sd , e ..em
§

seguida na camada fp, verificando que, quando a base é maior,

o,espectro calculado melhora sensivelmente.

Um método atualmente usado para se levar em conta o

truncamento da base* sem,, no entanto, ter que aumentar dema-

siadamente o espaço-modêiò, consiste em se fazerem cálculos

com uma base de oscilador deformado (Kr7o).
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V - Estados excitados

!• Introdução»

Os estados excitados do núcleo são geralmente calcula,

dos por meio de uma das seguintes aproximações:

a) Excitações de partícula-buraco ou aproximação de

Tamm-Daneoff;

b) Aproximação de quase-bósons ou aproximação de fase

ao acaso (RPA), que e equivalente f em primeira ordem, a apro

ximação de Hartree-Fook dependente do tempo (TOHF).

Ambas as aproximações se baseiam na existência de um

grande "gap" de energia entre os estados de partícula indepen

dente, ocupados e não ocupados, e no fato das correlações de

muitas partículas no estado fundamental serem pequenas, se

bem que a aproximação RPA leve em oonta parcialmente estas

correlações•

Passamos a descrever estas aproximações.

1 .1 . Aproximação de Tamm-Dancoff.

0 nosso hamiltoniano pode ser escr i to como:

es
(1 )

onde é o hamiltoniano de partícula independente de

Hartree-Fock, descrito pela equação (C.8), e

ração residual.

é a inte,
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Seja
, T (tt)v

I VD / a n-ésima solução exata de fl:

Se o "gap" de energia for grande, podemos desenvolver | 4: /

no conjunto completo de k-partículas e k-buracos» e truncar a

nossa série após os primeiros termos da série:

As funções de onda assim obtidas deverão representar

bem os estados mais baixos do núcleo.

Substituindo (3) em (2) e projetando sobre os estados ,

de k>partículas - k-buracos, vem:

(n)
L

onde:

(5)
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A aproximação de Tamm-Dancoff de 2? ordem corresponde

a tomar termos de até duas partículas e doáu buracos na expan

são (3)« As equações {k) resultam desta expansão* Limitan

do-se aos termos de uraa partícula e um buraco, obteroos a apro

ximação de Tamm-Dancoff de 1» ordem, cujas equações sãos

=0

Ca)

Uma das soluções destas equações e;

HF ) = í y-M - o

ou seja , o estado fundamental não e modificado nesta aproxima

çao« Os estados excitados sao determinados, resolvendo-se a

2^ das equações C*a) como equação de autovalores.



1,2. A Aproximação de quase-bosons (BPA).*

A aproximação RPA nasceu do estudo das excitações

coletivas de gases de elétrons por Bohm e Pines (B053), F o i

aplicada à Física Nuclear em 1957 Por Ferrell (Fe57a), usando

o método de Hartree-Fock dependente do tempo (TDHF). Surgi,

ram, posteriormente, outros métodos de dedução das equações

RPA., como a aproximação de quase-bosons (Sa57) o u o método

das funções de Green (Fe57b).

A aproximação de quase-bosons exige que o operador

onde. CÍIHO-It*) e
satisfaça à equação de Heisenberg;

d.
dt

ou seja.

(7)

Daremos aqui somente o significado e as principais fórmu-

las usadas na aproximação RPA, sem nos preocuparmos com

as deduçõest para não alongar em demasia o trabalho» As

deduções podem ser encontradas em liara (Haó8), dentro do

método de aproximação quase-bosons» ou Baranger (Ba63c) ,

dentro do método de Hartree-Fock dependente do tempo.



Isto vale dizer que, se

montai com energia E , entãoi

$«>
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for o estado funda

> 'ou seja, o estado I $ V = ^ > ' x ° ^ éum estado

excitado do hamiltoniano com energia de excitação LO

Devemos impor, também, a condição de que

para impedir a criação de estados com energia abaixo do esta-

do fundamental* A equação (8) define o estado fundamental da

RPA, Se bem que D-* não seja o operador mais geral que p£ '

dcria ser formado, é no entanto mais geral do que aquele obti,

do na aproximação de Tamm-Dancoff, que corresponde a fazer

y^ =0 em (6).

A aproximação de Tamm-Dancoff considera que a cada ins

tante haja somente uma excitação de partícula-buraco (corres-

ponde a somar diagramas de Feyninan do tipo (a)) e não inclui

correlações de muitas partículas no estado fundamental, en-

quanto que a aproximação RPA permite a existência de varias

partículas e buracos (somando também diagramas do tipo (b)).

0 operador D A cria um estado excitado, criando um par de

particula-buraco com amplitude destruindo outro com

amplitude
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P U b f

(b)
Usando as relações abaixo, válidas para um operador

qualquer de ura corpo:

ys.

(9)

onde:

as equações da RPA são facilmente deduzidas:

(10)

ft

r,
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Para sermos coerentes com o fato de só tomarmos excite

ções de partícula-buraco em (6), devemos ainda fazer a aproxi

maçaot

Os termos desprezados C* C e C. C. são de ordem
n m j x

mais alta que as excltaçSes de partícula-buraco, a não ser que

n a m ou i • j. Para que a aproximação RPA seja consis-

tente, devemos ter que o número de partículas-buracos excita-

dos virtualmente no estado fundamental

(12)
¿<M

seja pequeno.

A energia de correlação é dada por {J&6k)

e, portanto, a condição (12) implica que a energia de correia,

ção seja pequena, e portanto, para a aproximação RPA ser vá-

lida, ela não deve diferir muito da aproximação de Tamm-Dancoff.

Por outro lado» a função de onda de RPA não tem a mesma sim

plioidade da função de onda de Tamm-Dancoff.
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Na apresentação das equações da RPA não levamos em

conta K «xiatÂnoi* de tuttavalores nulos d» equftoãa (IO).

Porém, se S fôr um operador que comuta com Ã, as equações

(9) indicam que os elementos de matriz ^ ^ ** \ iol Jl »o</

N i «M^l "o/serão autovetores de (IO) com autovalor nu-

Isto se deve ao fato de S | i« X ser um estado es-

púrio degenerado de I p / • A aproximação RPA,

portanto, leva em conta corretamente o estado espúrio* atibuin

do-lhe uma energia igual à do estado fundamental.

No caso de haver autovalores nulos, a equação (13) de,

ve ser modificado parat

lo»

ú

onde M e o parâmetro de massa correspondente à simetria S,

No caso do momento angular, S deve ser substituído por JA,

* TV

e M pelo momento de inercia I de Thouless-Valatin. 0

primeiro termo da direita representa a correção da RPA de-

vido às correlações de muitas partículas e o segundo termo ,

devido à energia espúria. Estas duas correções nao estão in

cluídas na aproximação de Tamm-Dancoff, se bem que a segunda

possa ser facilmente levada em conta, uma vez calculado o mo-

mento de inércia de Thouless-Valatin.

n
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Tanto a aproximação de RPA quanto a de Tamm-Dancoff

predizem «atados d* partícula indapándente n estados vibraoiçj,

nais» quo se distinguem dos primeiros pelas grandes probabllJL

dad03 de transição e pela regularidade com que aparecem nos

diferentes núcleos» Pelo fato da aproximação RPA somar

mais diagramas que Tamm-Danooff, espera-se que dê melhores re

sultados para os estados coletivos* fato este que foi realmen

t3 verificado para núcleos esféricos. Para cálculos com nú-

cleos deformados numa so camada, este efeito é menor porque o

numero de estados contribuindo e pequeno e todos têm a mesma

dependência radial*

As aproximações de Tamm-Dancoff e RPA foram usadas

com mais freqüência em cálculos de modelo de camadas (em que

as energias e funções de onda de partícula independente nao

são calculados de maneira autoconaistente) do que em cálcu-

los de Hartree-Fock. Bassichis, Lovinson e Kelson (Ba.6h)
n

aplicaram o método RPA ( pela primeira vez, a núcleos defor-

mados da camada sd (Ne e Mg ) r tendo eles verificado

diferenças muito pequenas entre as duas aproximações» a não

ser para o estado espúrio, que só é descrito oorretamenté na

aproximação RPA.
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1.3. Projeção das funções de onda de Tamm-Daneoff.

Recentemente, Satpathy (Sa68) e Tewari (Te69) propuse_

ram a projeção das funções de onda de Tamm-Dancoff sobro os

estados de momento angular bem definido pelo método descrito

no Capítulo I I I o Apêndice E. Esta projeção não poderia ser

feita com as funções de onda de RPA, pois estas são muito

mais complicadas que as de Tamm-Dancoff.

Este método tem as seguintes vantagens:

a) Calcula os níveis rotacionais das bandas excitadas

num tratamento quânticamente correto, sem supor uma dependên-

cia do tipo J(j+l) para os níveis destas bandas;

b) Leva em conta corretamente o estado espurio que, -

neste caso, fica sendo degenerado com o estado fundamental

(ver mais adiante, no parágrafo k, a dedução deste fato);

c) Possibilita a obtenção das funções de onda para

cálculos posteriores.

Se, portanto, as correlações de muitas partículas in

cluidas na RPA forem pequenas (como parece 3er o caso para

os núcleos deformados da carnada sd (Ba64, St67))« o método -

de projeção das funções de onda de Tamm-Dancoff só leva a des_

vantagem sobre a RPA de necessitar de um tempo por vezes de_

masiadamente longo de computação.

Nos parágrafos seguintes testamos a precisão dos va-

rios métodos, comparando os seus resultados com aqueles obti-

r



do3 rasolvendo-se exatamente a interação de Elliott por meio

da teoria de grupos* Ko segundo' parágrafo, daremos os deta

lhes do calculo de Tamm-Dancoff, RPA e Taram-Danooff projeta

do; no terceiro, mostraremos e discutiremos os resultados dos

dois primeiros cálculos e, finalmente» no quarto parágrafo,os

resultados da projeção da função de onda de Tamm-Dancoff pa-

ra o Ne serão' discutidos.

2* Detalhes dos cálculos dos estados excitados.

2.1. RPA e Tamm-Dancoff.

Vamos chamar o operador de criação de partícula-bura-

oo na base de Hartree-Fookt

e o operador de criação de partícula-buraco com S • T • 0

(5-O,T«O)-X(-:

(15)

(16)

0 hamlltoniano pode ser escrito na aproximação de quase-bósons

como:

r>



H

A+

onde: =( r r>¿ | \ / l ¿«

(r«n IVUj ) á^^ctíç ̂

62 .

(17)

I V|n t

(18)

| í ) J^CJ^ÍÇ

Calculando o comutador |_ 0^(00) ,

£ {4 (mn|V UjHh.n
(19a)

onde usamos a aproximação de quase-bósons (li) e somamos so«

bre as coordenadas de spin e spin-isotópico.

Definindo

-et)¿^ +4(r»ilV|in)-(mJ|V|o0
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as equações (19) se escrevem como:

du)

[ c>o) , H]« - I {A*(oo)c+p (oo) + B̂ p (OO)Èp(oo)} (*»)

O operador B ̂  é definido como

0,(00)=! (22)

Q deve satisfazer a:

(oo), (oo) (23)

Multiplicando (21a) por X ^ O O ) e (21b) por

Y (OO) e usando a relação (23), vems
Os

(00) + B̂ p (00)

(00)+ (00)}= -
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que é a equação RPA.

No oaso de termos simetria axial, esta equação é mais

simples de ser resolvida se esorita na forma;

^ (oo) Yp (oo)} =

Z{ b*4 (oo) X¡ (oo) + A*p(oo) Y / (oo ) } - - w , Y¿ (25b)

onda (̂  corresponde aos estados com o número quântico m tro

cado por -m, e usamos o fato de

Ã simplificação se deve ao fato de Aoi(^ e

misturarem o número quântico K B n^ - m̂  =

que as equações (25a) e (25b) podem s e r diagonalizadas no

- m.t de modo

subespaço de K bem definido* No caso do Ne , temos um

estado para cada K » 0, - 1, - 2 f e para o Si temos um

estado para K » O, í 2, í 3 e dois estados para K B í 1 ,

sendo que um dos estados K » - 1 corresponde ao estado espú

rio, devido ao fato de J+ e J_ serem operadores que mudam

o valor de K de uma unidade.

Os estados de Tamm-Dancoff são obtidos fazendo-se sim

plesmente B<¿A
 a ° n a s equações RPA.
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2.2» Projeção das funções de onda de Tamm-Dancoff»

Seja 1 I T ̂  t /Yo conjunto das funções de onda de Hartree_

Fock e de Tamm-Dancoff de 1* ordem. Suporemos a simetria -

axial das funções de onda de modo que K e um bom numero quân

tico* Como no Capítulo XV» procuraremos as funções de onda

do tipo t

(26)

tais que

í<r (27)

o que implica em resolver uma equação do tipo de (111.7b)

i
j> \

Os estados à direita e a esquerda da equação (28) são

estados de Hartree-Fock ou Tamm-Dancoff com valores de K -

que podem ser diferentes* Obtém-se, portanto* uma mistura

das bandas com K diferentes» 0 cálculo dos elementos de

matriz foi feito pelo método indicado pelas equações (ElO) ,-

(Eli) e (E12).

20 ~
No caso do Ne . os estados de Tamm-Dancoff sao par

ticularmente simples, pois consistem de um só estado do tipo
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c (w)(s-o, T-o)>- i I. g ^

para cada valor de K = 0, Í 1, - 2,

3, Resultados e discussão dos cálculos de Tamm-Dancoff e RPA.

Na Tabela V.I, mostramos a energia do estado fundamen

tal na aproximação RPA, ou seja, com as correções devidas à

energia espúria de rotação e devidas às correlações' de muitas

partículas. A energia na aproximação de TammDaneoff so pos_

sui a correção devido à energia espúria. Como se pode perce_

ber pela Tabela, a maior contribuição vem desta última, sendo

a energia de correlação muito pequena. Devemos levar em

conta* porém, o fato de que só foram incluídas as correlações

devidas aos estados S » O, T = 0. Fazendo a diferença en-

tre a energia de Tamm-Dancoff, que não contem correlações, e

a energia exata, podemos ter um limite superior da energia de

correlação* Esta nao ultrapassa 2$> da energia do estado fim

damental, enquanto que a energia espúria e da ordem de 10$.

É, portanto, da maior importância, neste caso, dar-se um tra-

tamento mais correto à energia espúria do que à energia de

oorrelações.
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TABELA V.I

Energia do estado fundamental exata (ELL), na

aproximação de Hartree-Fock (HF), correção de_

vida à energia espúria (ESP) Q à energia de

correlação (COR), energia do estado fundamen-

tal nas aproximações RPA e Tamm-Dancoff (TO).

Núcleo

Ne20

Mg 2 4

si28

EELL

-176

-296

-360

®HF

-153

-261

-32^

.0

.0

.6

-19

-30

-32

P

.5

.5

.0

ECOR

-0.0

-0.2

ERPA

-I72

-291

-357

.5

.7

.0

ETD

-I72

-29I

-356

.5

.5

.6

A figura V.l mostra os primeiros níveis de cada ban-

da rotacional, sendo que a parte (a) corresponde ao cálculo -

exato e (b) às aproximações de RPA e Tamm-Dancoff. A única

diferença perceptível entre as duas aproximações é devida aos

estados espurios, que existem na aproximação de Tamm-Dancoff

(linhas pontilhadas no gráfico) mas foram automaticamente eli,

minados pela aproximação RPA.

Os níveis do Ne e Si foram identificados pelo

valor de K, pois este numero quântico é conservado devido à

simetria axial destes núcleos.

A identificação dos estados excitados do Mg foi

feita comparando as funções de onda de máximo peso dos estados



ISOr—

100

so

(42)2

(42)0

(80)0
(a)

.20
(b)

(35)
(62)

(08)
(54) \ \_

(81)

(46)
(73)

(84)
(a)

(82)2

(82)0

(93)3

(93)1

Mg

Mg

2 4

(b)

(12,0)0
(•)

\
\

\ \

Si2 8

(b)

Fig, V.I - Nxveis excitados de Ne # Mg » S i • (a) representa os valores

exatos, rotulados com ( A/*-)K. (b) representa os valores calcu-

lados por nzeio das aproximações RPA e Tanun-Dancoff. As linlias

pontilhadas correspondera aos estados espurios f que só aparecen!

no cálculo de Tamm-Dancoff.
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c!" energia mais baixa no modelo SU^ com as do Tamm- Done off»

put pond o que os níveis de partícula independent*» año id ont i o os

no modelo de Elliott e no nosso caso, o que é aproximadamente

certo, como foi visto no Capítulo III,

A maioria dos estados acima do estado fundamental têm,

no modelo SU», urna mistura de estados de urna partícula-um bu

raco com estados de varias partículas-vari os buracos, nao ha

vendo nenhum que seja de urna partícula-um buraco puro, ao con

trario do que ocorre no caso do Ne e Si , em que os

primeiros níveis excitados não de partícula-buraco.

0 estado (A^l)= (73)» por exemplo, pode ser escrito

como (Hóí )

([44] («) S=0 ,T-0) -j/T- °Otf {43 0010} -

{421 i 00} +g°0f{3Hooo} 00)

onde ip i ^ l ^ ^ i ^ ^ ^ anti-simetrizado com

spin 3; isospin T, em que N. partículas ocupam o 1> ni

vel do Mg da Tabela III.2, N. partículas ocupara o 25 ni

vel, e assim por diante. Os estados °°*PJ43OOlol e

OO^Pí3'HOOO^ sao ambos de urna partícula-um buraco, enquanto

que o estado o o ̂ {^21100 J. é de duas partículas-dois bura-

cos,
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\

O primeiro estado excitado (não espurio) na aproxima

ção do Tamm-Dancoff éi

oo -578 x O O^|3ÍU000} + .817 x °° f ^30010 j .

dando uma superposição com (30) de .833*

0 estado \^/¿}~(^6) dá por sua vez uma superposição

com a função de onda do 28 estado excitado de .926.

Para os estados seguintes, a identificação foi feita,

comparando a parte de uma partícula-um buraco dos estados do

SUq com os estados de Tamm-Dancoff, sem no entanto calcular

as funções de onda de SU«j explicitamente. Por exemplo, o

estado (î yii)=(8l) é uma mistura dos estados oo^pM3000ll ,

0 0 ̂ Jíl21Olo|" , O O ̂ 1^121001 e O O *P| 332000 \ , sendo que

somente o 1* é um estado de uma partícula-um buraco. 0 3? es.

tado excitado de Tamm-Dancoff corresponde a excitar uma partí̂

cuia do nível ocupado mais próximo à superfície de Fermi pa-

ra o último nível não ocupado e, portanto, identificamos este

nível com o estado de simetria (81) do SU-j, se bem que, na

realidade, o estado o oSw ̂ 30001j seja fragmentado em mui-

tos outros estados.

Gomo se pode verificar pelo gráfico, a seqüência dos

níveis é correta, havendo somente um nível do SU» ( (

s (08)) que não tenha o seu correspondente.

As energias dos níveis excitados obtidas pelas

mações de Tamm-Dancoff e RPA para os três núcleos estudados -

r
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nao são tão satisfatórias quanto os resultados obtidos para o

es içado fundamental, onerando os erros a variar entre 12 o 18$.

Isto pode ser devido a dois fatores:

a) grande contribuição dos estados de mais partículas

e mais buracos;

b) a simetria rotacional não esta sendo levada em con

ta corretamente para os estados excitados, tanto na aproxima-

ção RPA quanto na de Tamm-Dancoff.

Para levar em conta este fato, Basnichis, Levinson e

Kelson (Ua6^) corrigiram as energias obtidas com um termo

-"5Y \J / » onde I é o momento de inércia para o estado ejç

citado e foi tirado da experiência. Existe uma certa arbi

trariedade na escolha do momento de inercia, pois os estados

experimentais não obedecem exatamente à lei J(J+l). Os va

lores escolhidos foram, então, aqueles que melhor se ajustam

ao espectro experimental. Com estes momentos de inercia,as

energias para o 12 estado de cada banda coincide razoavelmen-

te com os valores experimentais. A maneira quânticamente -

correta de levar em conta a simetria rotacional é, no entanto,

de se fazer uma projeção do tipo Peierls-Yoccoz para os esta-

dos excitados* É isto que mostraremos no próximo parágrafo*

Sabemos que, em cálculos de modelo de camadas, as a pro

ximações RPA e Tamm-Dancoff só diferem de maneira apreciável

para os níveis vibracionais que envolvem um grande número de

níveis de part xcu la-burac o. No no,sso caso, devido ao peque
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i~o f.sr»a<jo de configurações usado (cenado, sd), ên^s nivela

uño oxistorn»rio modo quo não podemos t i r a r conclusões sobro a

melhoria representada pela aproximação RPA sobre a Tamm-Dancoff.

h. Resultados e discussão da projeção dos estados de Tamm-«
20Dane off- para o Ne «

Somente a projeção das funções de onda de Tamni-Dancoff

para o Ne foi calculada» devido à relativa simplicidade -

destas funções, comparadas com aquelas do M# ou Si" .

Os estados espúrios J+ | S ô ̂> são automáticamen-

te eliminados neste cálculo, pois

onde

0 estado S ^ ^ K I »o/ só diferirá de zero se K' « O , pois

1 ro / tem a 3& componente do momento angular igual a zero.

Devemosy portanto, ter K = V . Neste caso:

r-
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Como vemos, os estados projetados a partir do estado

espurio são proporcionais aos estados da banda fundamental e,

portanto, os níveis correspondentes ao estado espúrio e ao es,

tado fundamental são degenerados,

A Tabela V.2 compara os resultados obtidos pela projje

çao das funções de onda de Hartree-Fook e Tanun-Dancoff sem

misturar as diversas bandas e misturando as bandas rotacionais

com os resultados exatos de Elliott e os resultados obtidos -

pela aproximação RPA. Observamos que a mistura da origem a

diferenças apreciáveis, principalmente para estado de momento

angular alto e para as bandas excitadas, e melhora os resulta,

rtos obtidos pela projeção da função de onda de Hartree-Fock -

para a banda fundamental, dando até quatro algarismos exatos.

Os outros resultados se afastam de, no máximo, 2$ dos valores

exatos» Esta diferença se deve a misturas com estados de

mais partxculas e mais buracos. Vemos, portanto, que o mo-

tivo principal,pelo qual as energias obtidas pelas aproxima-

ções de Tamm-Dancoff e RPA diferem dos valores exatos, é que

estas aproximações não levam em conta corretamente a simetria

rotacional.

Satpathy (Sa68) e Tewari (Te6<?) obtiveram, com poten-
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ciais fenômeno log i c os, resultados próximos dos experimentais*

I'oclomas concluir que Sote tipo da oáloulo, quando fnotívol, •

muito promissor para explicar as bandas rotacionals mais baixas.

TAIIELA V.2

Comparação dos resultados dos diversos cálculos; para o Ne

%}fX K

8,0 0

0

ü

0

0

I(.f 2 0

0
2
2

0
2
2

2

J

0

2

h

6
8

0

2
2

3
h
h

5
6

Elliott

-176

-167
-1*6

-113
- 68

- 92

- 83
- 83

- 7*
- 62
- 62

- *7
- 29

RPA (energia
do 19 nivel
da cada banda)

-172.5
-
-
-
-

-102.5

- 96.5

-

-
—

Projeção
sem

mistura

-17*.3
-165.6

-1*5.2

-112.8

- 68.1

- 05.3

- 83.5
- 7*.o

- 71.2
- 80.1

- ^7.0

- 98.5
- 89.0

Projeção
com

mistura

-I76.O

-I67.O

-Uv6.0

-113.0
- 68.0

- 90.2

- 82.7
- 82.1

- 7*.o
- 62.0
- 61.8

- V7.0

- 29.0

Comparação entre os resultados exatos (Elliott), o cálculo

na aproximação RPA e a projeção da função de onda de Tamm-

Dancoff, pelo método de Peierls e Yoccoz, sem misturar e

misturando as diferentes bandas.

Os níveis com mistura de bandas não têm K bem definido.



VI - Conclusões

Neste trabalho» propusemo-nos a testar as aproximações

do Hart reo- Pock« Tamm-Danooff, RPA e projeção dos estados de

Hartree-Fock e Tamm-Daneoff sobre estados de momento angular

definido* Isto foi feito aplicando estas aproximações ao

hamiltoniano H » - ?r Q.Q- para núcleos par-par da camada sd,

cuja solução exata pode ser encontrada por meio da teoria de

grupos (E158). Os resultados obtidos são, em linha geral,

satisfatórios:

a) As funções de onda de Hartroo-Fock são muito pró-

ximas do estado intrínseco da grupo SU«« que dá o menor va-

lor esperado do hamiltoniano;

b) Os níveis de energia, tanto para a banda fundamen

tal quanto para as duas primeiras bandas excitadas, estão em

excelente acordo com os valores exatos quando o método de pro

jeção de Peierls e Yoccoz (Pe57) das funções de onda de

Kartree-Fock e Tamm-Dancoff é usado;

o) Os momentos de inércia calculados pelos métodos

de Thouless-Valatin (Th.62) e Banerjee et ai. (Ba6<?) dão valo-

res aceitáveis, se bem que um método iterativo que consiste

em calcular o momento de inércia para o hamiltoniano modelo

(Ú - «̂  J ) (¥068) convirja rapidamente para o valor exato;

d) As aproximações de Tamm-Dancoff e RPA diferem mui-

to pouco uma da outra, diferindo, porém, apreciàveJ.mente do
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valor exato, lato se deve ao fato destfis aproximações não

«rataram d« medo oorroto a «imetriA rotacional.

Devemosf antes de aplicar estas conclusões a calculo

cora forças realísticas, levar em conta um certo número de fa-

tores que não estão presentes na força de Ell iott:

l ) Em primeiro lugar, a força de Elliott é de longo

alcance (de fato, é o primeiro termo que contribui para a par

te de dois corpos do potencial, quando este e expandido em s¿

rie de 1 »onde a é o alcance da força)* Sabemos que a teo-
a

ria de Hartree-Fock só é válida para forças de longo alcance

e, portanto, a concordancia entre os resultados das duas teo-

rias não e tão surpreendente. Das Gupta e Harvey (Da67) che
ê

gam a afirmar que, mesmo que o modelo SUo concorde com a

aproximação de Hartree-Fock, isto não significa que estas aprjo

xiniaçoes sejam boas, mas somente que ambas levam em conta so-

mente a parte de longo alcance do potencial. Sabemos, no tjn

tanto, que na camada sd as correlações de emparelhamento -

são pequenas, devido ao grande "gap" de energia. éste fato

foi verificado por Pal e Stamp (Pa67, Stó7), com o potencial

de Yale (La62), que mostraram, por meio de um cálculo de Tamm

Dançoff de 2& ordem, que as correlações para o Ne eram da

ordem de 2$» Nos casos em que o emparelhamento for grande ,

o cálculo de Hartree-Fock deve ser substituído pola aproxima-

ção de Ilartree-Dogoliubov (Bo59), em que os estados de partí-

cula e buraco são substituídos por quase-particuias, por meio
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de uma transformação de '•• :>goliubov-Valatin. Isto, porem, não

parooo ner nooeaaário para núoleoa mais loves que o Ca •

2) A fôrga de Elliott, por outro lado, não possui in-

teração de spin-órbita. Sabe-se que esta interação contribui

largamente para a miatui das representações de SU«j (Ha69).

A interação de spin-órbita, sendo, no entanto, uma interação

de um corpo , não deve influir na validez da aproximação de

Hartree-Fock.

3) 0 harailtoniano de Elliott, usado para testar as

aproximações de Harère-a-Fock, RPA etc, não contém mistura de

troca do tipo:

- HPj. - MPQ-

onde
. 2

que são, geralmente, usados nos potenciais fenômenologicos.

Ripka (Ri66) mostrou que o parâmetro S • kW + 2B - 2H -

- M determina a propriedade da saturação do núcleo quando se

* Esta interação, e claro, provém da parte de spin-érbita

do potencial núcleon-núcleon. Esta parte, no entanto,

e mal conhecida e nenhum dos potenciais realísticos exis_

tentes da o valor correto da separação entre os níveis

devido ao spin-orbita, de modo que e geralmente usado

um potencial de um corpo, que da a separação medida ex-

periment alment e •
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aproxima de aero e S a V T 25 - 2H « ^M determina o "gap"

ela energía entre os níveis de partícula indopondnnta deste nu

cleo. Para ter saturação e um "gap" grande, devemos ter

G •£> S , ou seja, -M ^ > ¥. No nosso caso, no entanto,

fizemos Wtsl e M e 0 e, portanto, a condição acima não

estava verificada, Este é o motivo- pelo qual o nosso "gap"

de energia não era tão grande quanto em cálculos com potenciais

fenomenologicos e realísticos*

Éste fato só poderia piorar os nossos resultados,pois

as aproximações RPA e Tamm-Dancoff estão baseadas na hipó-

tese de um "gap" grande. No entanto, após projeção, os re-

sultados obtidos com a aproximação de Tamm-Dancoff foram exce

lentos, mostrando que os lãs estados excitados do SU3 são

muito próximos de estados de partícula-buraco puro.

k) Finalmente, pelo fato de estarmos nos restringindo

a uma so camada do oscilador, os nossos resultados poderiam -

ser alterados, caso o espaço de configurações fosse aumentado.

Este fato foi confirmado por Gunye (GU69); OS seus resultados,

porem, não chegam a invalidar o calculo dos estados excitados

e probabilidades de transição (com carga efetiva para simular

o truncamento da base) numa so carnada.

Podemos, finalmente, concluir que a aproximação de

Hartree-Fock para núcleos leves, deformados com projeção so-

bre estados de momento angular bem definido, é plenamente jus,

tificada para explicar a banda fundamental. A projeção das
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funções de onda de Tamm-Dancoff também oonsegue explicar mui

to bom aa primeiras bandas «xoitadao. Sa a projeção não for

foita, os resultados já serão mais duvidosos*

As discrepancias encontradas nos cálculos de Hartree-

Fock por certos autores (Pa67b, Guó8b) se deve mais ao tipo

de potencial usado do que a uma falha nas aproximações usados#

Quando os cálculos de Hartree-Fock com projeção puderem ser

feitos extensivamente! evitando qualquer outra aproximação,

teremos uma maneira de discriminar, dentro dos muitos poten-

oiais núcleon-nucleon, aqueles que têm alguma chance de so-

breviver.
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A P Ê N D I C E S
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Soja

A. 0 oscilador harmónico

nOH 2m v 2 (A.l)

o hamiltoniano de uma partícula num oscilador harmônico, ou

no sistema em que *ti = m = u> = 1

H 0 H = | p
2 + | r2 (A.Ia)

Podemos definir os operadores de criação e destrui-

ção de um fonon como!

a = 7=3=- (x + ip ) e

+ * (A.2)

idem para as componentes y e z

0 hamiltoniano do oscilador harmônico (A.la) pode -

ser escrito era termos destes operadores como!

HOH
3 + + +
"í + a a + a a + a a
O TT "V V V T T
(C A. A J Jr s* £iPódenos definir os operadores de criação e destrui-

ção de fonons numa base esférica como!

ail + 7-T» ( a
x + i a

y )

a = ao z

* TT
(A.l.)

a = ao z

Estes operadores satisfazem as relações de comuta-

ção de bosons!

= [a*f a*] = 0 (A.5)

com v = 0, ± 1

Definimos agora os operadores

n
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Xl» (-)*»».

(A.6)

x-n
com X • O(l,2

e |i • -kj-X+l»*». |X

As relações de comutação destes operadores são»

[ ] ( IV |lv« )Tl¥tl

(21» 2ü« | lv)Tlv

É fáoil provar que T, « - Ly/#T onde L sao os componen-

tes do momento angular

Lo - Lz * L*l B * "A" (L* * ^
Definido deste modo L é um tensor de primeira or

dem por rotações no espaço R_.

Definindo agora

% -v/f" ['%„<",) * ̂ t»<«p>] (A-8)

é fácil provar que Q « /~5" T. e que se trnaeforma como

um tensor de segunda ordem por rotações no espaço R.«

Funções de onda

Se denotarmos por |o) o estado fundamental do os-

cilador harmônico a função de onda para a camada com um -

fonon N B l (camada p) é dada por!

Note-se que o momento de quadrupolo é definido usualmen

te por Q moinen*0 d e quadrupolo defiy y 2 u r
nido em (A.8) tem os mesmas elementos de matrix do que ês,

te numa mesma camada do osoilador harmônico. Os seus ele-

mentos de matriz, entre duas. camadas diferentes no entanto

se anulam.
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¡Hum) m Ilim) - a*IO)

• para a oamada N •* 2 («d)

J2«,m) - -|- ¥§, (lv IV

. . com Ã • 0,2 e m"-Ä,»l+l,.. *,

As outras camadas com N » 3 (fp)» N • U (edg), etc. não

tem expressões tão simples em' termos dos operadores de -

criação e destruição.

Elementos de matriz de T na camda N • 2(sd)

Usando a função de onda dada por (A*9) e as rela»

ções de comutação (A,5) obtemos*

(2ftlml|TX(|J2am) - 2

x U \n| lV )

ou seja os elementos de matriz de Q são!

(200 1^1200) m 0

(2OO |Q |22m) « ->2f2~{-)* 6 _m

(22m1 |Q J22m) - » /l4~(Sm 2(iJ2m ")

junto com a relação Q* « (o)11 Q̂  .

(A. 10)

(A.lOa)



83.

B. 0 grupo SU-

Deduziremos aqui algumas propriedades do grupo Sü_

necessárias no modelo de Elliott*

Geradores do SU_ numa base*cartesiana

Os geradores de SU_ numa base esférica são as oito

operadores Ti ( U 1,2 e m s - f c , - & + 1, .,.,&) definidos

no apêndice A pela equação (A.6) e cujas relações de comu-

tação são dados pela equação (A.7).

Podemos por outro lado escrever os geradores de U_

numa base cartesiana como!

ai aj (B.l)

os operadores de criação e destruição numa base carte.

B''.Fj?a. foram definidos pela equação (A*2)« Ê fácil verifi-

car r. > as relações de comutação destes operadores são da-

dog por*

[A. ., A. . ] • A.» 6 -

Os operadores A. . têm um significado simplas. Se

iwj Ü operador A,. conta o número de quanta do oscilador

existentes na direção i* Se i/jf o operador A. . transfere

um quantum da direção J para a direção i.

0 operador A + A + A que comuta em todos os

operadores deve ser subtraído dos geradores de U_ para ob

termos geradores do grupo SU .

Classificação das representações de SU- segundo SU. x U.

Podemos definir agora os operadores

-./ r A
xy (B.3)
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oujas relações de comutação sãoI

él

81».

(B.3)

(B.4)

Estes operadores têm relações de comutação idênti-

cas às úo grupo R. e portanto geram um grupo lsomórfico a

esta. De fato «ate grupo é o suhgrupo SU» das transforma-

ções unitárias de determinante 1 no plano xy.

Em analogia com o grupo R» podemos rotular as suas

representações Irredutíveis por A e v onde!

o f<AxyAyx +

i-11. . . , - A

AyxAxy>

(B.5)
Podemos definir também o grupo U. gerado por

Q « 2A - A - A . Este operador comuta com todos os .-o zz xx yy
geradores de SU e portanto podemos classificar os estados

de SU. simultaneamente segundos as representações de SU_ e
U-. Chamaremos de e os altos valores de Q • Podemos r o t u —x , o
lar então as representações de SU_ pelos números quânticos

(X(teAv)f onde (*|i) rotulam as representações irredutíveis

de Sü .

Mostraremos a seguir que estes números quânticos -

são suficientes para rotular os diversos estados com sime-

tria (Xp)* Para isto vamos mostrar como construir a função

de onda f(XpcAv) a partir da função de onda de máximo pe-

so, ou seja aquela com cee e v=v

N -

max max

Construção da função de máximo peso

Temos que e«=2N -N -N e "Nx"Ny ° n d e Nx» V "«

n
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representam o número de quanta do oscilador nas direções

o z respectivamente! notamos que e ô v assumirão «eus

vaiara» máximos quando N for máximo * oom «its valor N
se «for o máximo. Para uma representação

bleau dê Young do tipo v

O1» seja um t a -

devemos ter antesimetrla em pelo manos |i pares de estados,

e portanto podemos ter no máximo (N ) m a x
t I *+n+a e

( N ) •• 11+a de modo que e =2 X+p, , v =(i e (B»6)
x max max max

N +N +N = N o X +2n + 3a
x y z #

Temos também que

2 *V

pois A operando sobre a função de máximo peso dá zero.
xy

Valor esperado do operador de Casimir

O operador de Casimir, de segunda ordem, do grupo

SU. é dado por*

z Qo
2

5

+SL
(B.7)

|(L.L) + ¿(Q.Q)

O valor esperado do operador de Casimir deve ser o

mesmo para todas as funções com a mesma simetria ( X|i) , in-

dependentemente doa outros números quántioos. Podemos e n -

tão por conveniência usar a função de máximo peso para —

achar o valor esperado.

Lembramos que A t*A »A «0 quando aplicados a fun
N . / . * xy ay zx —

çao de máximo peso e que

r
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AayAyss

* Axx - Ayy

* A»a " Ayy

+ Azz - Axx

Yen portanto que!

max 2 ,

ou seja

<C2>x « | [ (x +n+3) (* +n) - M

Construção dos estados intrínsecos

(B.8)

Sü»

Axz'

Para construir os estados de SU_ na classificação

U. usamos os seguintes operadores*

°yz AxyAxz

A e 0 rebaixam a ordem de e de tres unidades* A apli
xz yz v xz •*
cado à função com ~ «= A aumenta a ordem de r e A de 1/2 --

* - v
unidade, enquanto que 0 aplicado a função com T » A r e —
baixa a ordem de ~ e A. de 1/2 unidade. Finalmente o opera-
dor A rebaixa a ordem de ~ de uma unidade. Portanto parayz 2 f

construir um estado com o valor arbitrario e.A , v basta -

aplicar o número conveniente de vezes os operadores A •

yz
e A

com

yx
o u

£cN ( x W q r ) A ^ O* AP ç(XMfc
yz

LP
xz

A

X+|i

A = \

i

- 3 p - 3 q

- f q
0

0

max'
< p>< X
< q < \i (B.9)

i
^ *

0 < r < 2 A

Os possíveis valorea de e,A o v são portanto.

e « 2X+H» 2X+I1-3,..., -2|i -X (B.IO)
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(B.10)

Ä » - A ,-A+l,,.. , +A

A classificação segundo eAv ó cowpleta pois o núme.

to total de estados para um determinado (X|i) él

pío qlo W h * F * 2*> *1] - Í(^l)<l»*l)(X<l>lfc**)
que é igual a dimensão da representação (X n) dada porí

s f.-f.+d-i
n

onde devemos fazer S«B3, e * %
2"

f3" **
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C. Dedução das equações de Hartree-Fock

A dedução daa equaçãoes de Hartree-Fock que apre-

sentaremos aqui se baseará nas notas das aulas de K.Hara

(Ha68).

Seja H o hamiltoniano do núcleo que na representa-

ção 2- quantização pode ser escrita como.

A-I (plTk)ct6v + 4-I (pp'lvInOctct.c^ (c.i)

onde T é um operador de um corpo que inclue a energia cine,

tica e a parte de um corpo da energia potencial, V é a par

te de dois corpos do potencial e c e c são operadores de

criação e destruição de partículas numa base de partículas

independentes completa.

0 estado fundamental do nosso sistema de N partícu

las será aproximado por um determinante de Slater.

~ (C*2)*

sobre o qual impomos que o valor esperado da energia seja

um mínimo,ou sejaI

r H ( c. 3 )

O teorema de Thouless (Th60) nos diz que qualquer

determinante de Slater não ortogonal a j H£̂ ) pode-ser e s -

crito como!

* Notação* Usaremos os índices i,j,k para denominar eata

dos ocupados t m(n,l para estados não ocupados e aê(im),

ps(jn) e ^ B(kl) para estados de partícula-buraco* Os índ¿

ees p.q.r.a serão usados para indicar que se trata do esta

dos ocupados ou não ocupados indiferentemente.

r-
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onde os z , são números complexos que determinam
mi

Esta função de onda tende continuamente a

Definimos agoraI

para zm±-°'

que desenvolvido em series no entorno de z=0 daí

*

onde I

E
HP

• *
••.,

onde

Aplicando o principio variacional (C.3) à equação (C,4) vem
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Esta é a chamada condição de Hartrre-Fock.

Devemos «xigir também quo o termo de segunda ordem

em z da equação (C.^) seja positivo definido para garantir

que Eu_ é realmente um mínimo.
nr

A condição de Hartree-Fock (C.6) não é porem sufi-»

ciente para que poseamos definir de maneira unívoca a bas*

de Hartree-Fock, pois qualquer transformação unitaria e n -

tre os estados ocupados entre-si e não ocupados entre-si -

taabém satisfaz à condição de Hartree-Fock e deixa a ener-

gia de ^artree-Fock invariante. Exigimos portanto a condi-

ção mais restritiva!
(p|T|q) 2

KM
c S
p pq

(C7)

A equação (C.7) chamada equação da Hartree-Fock,djí

fine um hamiltoniano de partícula independente

fi - Z 2<pl|v|qi> (C.8)

que e diagonal na representação escolhida, e é uma genera-

lização sobre todo o espaço de Hartree-Fock da equação (C6)

Os e definidos em (c.7) são as energias de partícula indg

pendente. Usando as equações acima e as condições

A

C

(C9)

Para resolver as equações de Hartree-Fock devemos

exprimir a base de Hartree-Fock era termos de uma base conte

cida (cujos operadores de destruição são designados por a%)

obtemos as relações

r
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A equação de Hartree-Fock fica sendo então!

onde

Z
(C.7a)

e a matriz densidade.

Para resolver as equações (C.7a) damos um valor -

inicial à matriz densidade, a primeira das equações se --

torna então uma equação de autovalôres, cujos autovetores

são u^. Podemos com estes valores calcular novamente a -

matriz densidade e repetir o processo até atingir a auto-

conaistencia.

No caso de supormos a existencia de um caroço —

inerte com C nucleons, cuja função de onda de Hartree-Fock

e conhecida, podemos usar estas funções de onda como base

* A equação de Hartree-Fock para o caroço.«1

e
(C8)

| |

A * *

Se considerarmos que as funções de onda do caroço não são

alteradas pela adição de N-C nucleons, entãoI

para

(C9)

com

fica:

T l*

Usando as equações (C.8) e (C.9)# a equação (C.7a)

n
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M - • • * / • • • • (c.7b)

Comparando (C.7b) com (C.7a) vemos que as energias

de partícula independente do caroço atuam como termo de

energia cinética.

Na chamada aproximação de caroço inerte as seguin-

tes aproximações são geralmente feitas I

a) 0 núcleo com camada fechada mais próximo é considerado

um caroço inerte.

b) Os seus estados de partícula independente são aproximar-

dos pelos estados do oscilador harmônico, mais um termo

de spln-orblta.

c) As energias de partícula independente do caroço usadas

são aquelas dadas experimentalmente para os núcleos com

uma partícula ou um buraco alem do caroço.

d) Somente a primeira camada do oscilador acima do caroço

é considerada.

Apesar destas aproximações a aproximação de caroço

inerte consegue explicar varias propriedades dinâmicas dos

núcleos como por exemplo a sua forma e seu momento de inér

cia*

n



^* Dedução das formulas para o momento de inercia.

As fórmulas de Thouless-Valatin (TI162), Inglis (ln5^)

e Banerjee et al. (Ba69) podem todas ser deduzidas a partir -

da idéia de "cranking" de Inglis. Esta consiste era oouside-

rar o núcleo girando com uma velocidade angular to er.¡ torno

de um eixo (o eixo x, por exemplo) e observar a variação na

energia devida a esta rotação. Esta variação deve ser igual

a ¿ ix. tO , onde X^ e o momento de inercia do núcleo

em torno do eixo x. Para calcular a variação na energia -

(ver, por exemplo„ E158b), definimos um sistema de coordenadas

x'y'z1, ligado ao núcleo. Éste sistema esta girando em tor

no do eixo x, com velocidade angular (JL) ef portanto:

x1 =» x

y* a y eos U) t + z siniOt

z1 B -y sinuJt + z coswt

0 hamiltoniano no sistema de laboratorio é escrito co

mo:

H o T + V (xya;t)

e a runção de onda

(xyz;t) (x«y«z'¡t)

0 nosso problema e resolver:

r
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dt

Mas
dt d

(D.l)

et portanto, a equação (D.I) se reduz a:

dt
(D.2)

onde em H substituímos as coordenadas x,y,z por x1 ,y' fz.*

e» portanto, o potencial

V(xyz;t) » V(x«,yt(t),z«(t);O)

é agora estático* Temos que resolver, portanto, a equação

de Schrödinger independente do tempo para o hamiltoniano

II a (íí - uü Jx) • Isto é feito seguindo a idéia de

* Passamos de

de spin.

para Jx com a inclusão das coordenadas

r
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Thouless (TháO)t aproxir,>ando â. função de onda para o haiiiil-coriia

no H ^j pola função de onda de Ilartree-Foolc | M̂ u) } deste

hamiltoniano e supondo que I n u) / não difere muito da fun

ção de onda de Hartree-Fock | T o / para o hainiltoniano H

e ainda que I T^Í / s e reduz a I i o / quando

tO * 0. Usando o teorema de Thouless citado no Apêndi-

ce C * 1 «u) / pode ser escrito como:

> = C exp E U>Z Zml £•*». Ci ] I %>

Os Zfili são determinados a part ir da condição

Ó E(lu) = 0 onde

Desenvolvendo E(UU) no entorno de IO — > 0, vem

(ver equação C.k)s

A

r
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EHcíw)= O » I H -"HF >- Eo - w < V. I Jx I

je» J

J

Levando em conta que ^ % I Jx ' '« / ~ ® • P°r

causa da simetria axial de | To / e a condição de Hartré¿

Focki F^ = 0, vera:

= Ec
A

I J (D.5)

Levando em consideração

fica sendo na forma matricialt

e (D.5), a equação (D»3)

r-
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(D.6)

Resolvendo esta equação, obtemos os Z ̂  e, portanto,

a função de onda de Hartree-Fock | Yu) / * 0 momento de

inércia de Thouless-Valatin é obtido impondo que:

• (D.7)

ou seja

A

J> (D-8)

0 momento de inercia de Inglis e obtido desprezando, a

interação de dois corpos em (D.6), Neste caso:

^ -

(D. 9)

Para deduzir o momento de inercia de Banerjee et ai.

vamos escrever a função de onda | T w ) numa forma um

pouco modificada:
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(D.10)

onde S e um operador hermitiano de um corpo» cujos elemen -

tos de matriz >(mfs|n) = (i(s|j) a O e, portanto, pode ser

escritc na representação de segunda quantização como:

Smi Cm)

Pode-se mostrar que, para uma expansão que inclui ter

mos ate segunda ordem em U) , os elementos de matriz de S po_

dem ser identificados com os elementos de Z do seguinte modo:'

* -i Sjni = i Sim

Escrevendo I T w / na forma (D.IO), podemos calcu-

lar o valor esperado de um operador 0 qualquer:

>.ll)

r-
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portant o:

impondo ¿E(w)a 0, vera

[S,HJ » Í J X (D.12)

condição esta equivalente a (D.6), que determina os elementos

de matris de S. 0 momento de inércia de Thouless-Valatin

é dado por

(D.8a)

A função de onda • I i w / é a função de onda do

núcleo girando com uma velooidade angular tO ef portanto,

deve ter o mesmo espectro rotacional que a função de onda de

Hartree-Fock. Cora este argumento, Banerjee et al. calcula-

ram o momento de inercia que chamamos DDS:

- E

Destas duas equações tiramos •

r
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i

e usando (D.Il) e (D.12), vem:

••* .<^l[s,cs,J2J]it>
X

(D.

0 momento de inercia de Thouless-Valatin pode ser ge-

neralizado, no caso de não se ter simetria axial» consideran-

do o sistema girando com uma velocidade angular üü arbitra-

ria. Neste caso, a função de onda é escrita como

onde # a

onde os S* são calculados de forma equivalente a (D.12):

, HJ «

Destas duas relações, deduzimos:

Para achar os momentos principais de inercia, temos

TV
ainda que diagonalizar o tensor L>, .

Éste método foi usado no caso do Mg que não tem si-

metria axial»

r>
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Calculo dos niveis rotacionais Pelo método de oro/Jecão,

Noste Apêndice, daremos os detalhes do calculo dos ra

veis rotacionais, ou soja, os métodos usados para resolver a

equação

K.1

JcX

=0

ou, no caso de termos simetria axial, a equação (lV.7c)i

C
J*

\ % I H PKo K0

Vamos definir:

j». I Hi >

,̂ - < % IP«. I%>•

«*• H Cü)- <H41 H

.̂to) H(A) C O

l. N (a) o

>

(E.3)
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O operador de rotação K(ü-) deve ser considerado co-

mo u.n produto dos operadores de rotação no espaço R3 e no

espaço de spin. Como, porem, estamos considerando somente

estados com S a 0, I Mo / é um escalar no espaço de

spin e, portanto, e invariante por rotações neste espaço*

R(-fí.) pode, portanto, ser considerado como operando somente

no espaço R3.

Usando o teorema de Wick (Wi50), obtemos para N(£Z.):

{ dle-b ( I I (R(-n-)l ¿ ) y 4 ^ det N onde i,¡
(E.5)

l i — •. mm

A potencia k que aparece na formula de N(.f)L) e devi-

da aos quatro estados de spin-isospin, que dão contribuições

idénticas para o determinante.

H(.Q.) pode ser calculado por dois métodos diferentes:

a) Expansão sobre os estados de duas partículas-dois

buracos:

H (R

KS41 H > -

E HF N (si)
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0 t avino <.le urr. corpo não comparece nessa formula por

causa tia condição de Ilartree-Poolc (equação (c.ó)) o os tormos

com ninia partículas e mais buracos se anulam pelo fato de II

ser um operador de dois corpos*

0 termo:

(E.7)

pode ser calculado de maneira analoga a (E.5)»

Para que a expressão (E.6) seja válida é preciso que

I H'o / ; I T d / , I T̂ ft / «te- forme um conjunto completo e orto-

normal de funções. Devemos» portanto» tomar o cuidado de

Esta condição determina os indices sobre os quais de-

vemos somarp( e($;H(A) fica:

HF
24 62

(E.8)

onde o índice superior ( l) indica que Q̂ . ~ Öft e (2) que

CT¿ "£ Gft e as somas são tomadas somente sobre a parte espa

cial
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B . - hí V! wj

b) 0 segundo método de calcular H(A) usa o teorema

de Wiclct

C i
i')n« t i l (¿i

° 4 •*• l i l t l "

onde i, ¿, k, 1 são órbitas ocupadas e (i1) é o estado

i) e

são os menores de primeira e segunda ordem da matriz N, cujos

elementos são:

• (i|j' ) (E.12)

Éste método» apesar de mais trabalhoso que o anterior

porque exige que os elementos (i(t|j«) e (ijjvlk'l1) sejam

calculados a cada ângulo XL » é mais geral que o anterior ,

pois | T O ^ pode ser qualquer determinante de Slater e não

necessariamente a função de onda de Hartree-Fock, a permite -

calcular também o valor de \ Ho| H Os v&)l »i/ onde I To/ e

I T I / são dois determinantes de Slater diferentes. Para

r
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bas ia io:.ar à. direita as funções de onda de partícula -

índopondonto do | T | / o à esquorda as de I ̂ © / .

Éste método sera usado na projeção dos estados excitados de

partícula-buraco (Tamm-Dancoff).

Para núcleos com simetria axial (Ne e Si ), as

equações (E.l) e (E.2) podem ser integradas imediatamente em

KÅ e Ö , pois I T O / é autofunção de Jz com auto -

valor KQ. Neste caso, D m , pode ser substituído por

V 4172sin|Jcl|3 e p.r

Com estas simpllificações, as integrais obtidas são

de uma única dimensão e, portanto, bastante simples de serem

calculadas numex'icamente.

No caso do Mg , em que nao ha simetria axial» es -

tas simplificações não podem niais ser realizadas e as inte -

grais (E.l) e (£.2) seriam tridimensionais, o que dificulta-

ria muito os cálculos. Neste caso» usamos as propriedades

das matrizes de rotação para resolver explicitamente o proble

ma. 0 determinante mais geral do tipo (E»5) OU (E.7)» que

pode aparecer neste caso e:

P
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onde {i.) •••> j j ) ¿ao :lois e s t a d o s de I lartree-Pock ocupados , £

íp) ° IO dois estados quaisquer.

E facil provar que este determinante pode ser escrd.

to na íõrína:

(E.13)

onde os C são definidos da seguinte forma:

A Hr

u u
(E.15)

Com estas simplificações e as propriedades das matri-

zes D, podemos chegar a uma expressão analítica para N!

e (MÍn)
KK»

G ^
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(L3M3L,Kl4|LiM2)(L,HlL,M2|JK)»

onde t

F, zl

(E.17)

(E.18)

:

n\

para

(E.19)

Uma vez calculados ^vvt e NJQ£I pelo método acima,

devemos ainda resolver a equação de autovalorea (lV.7b), que

pode ser escrita como:
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(E.20)

Esta equação pode ser escrita na forma matricial como:

H f = E N f (E.21)

onde II e N sao duas matrizes, cujos elementos sao

e Nln., < e f um vetor coluna com elementos fR. Elimina

mos o índice superior J para simplificar a notação • Para

transformar (E.2l) numa equação de autovalores, multiplicamo.

la a esquerda por W o transposto da matriz que diagonal!

za N; vem então para (E.2l):

N W)17 f » E(n)w f (E.22)

onde (n) é a matriz diagonal dos autovalores de N e onde

usamos o fato de que V é urna matriz ortogonal, pois diagona

liza N, que e real e simétrica*

Definindo

í - ff f e (E.23)

H o tf H W

vem para (E.22):

H f « E n f (E.24)
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DaTiniiido í

H
a - Í

obtemos para

H f » E f (E.25)

que, agora» e uma equação de autovalores comum*

Resumindo, para resolver a equação (E.2l) diagonaliza,

J a j

moa N,^, e calculamos a matriz H que» uma vez diagonali-

zada» nos dá as energias Ej das bandas rotacionais»

Notamos que» neste caso» K náo será um bom número quântico

e» portanto» as bandas nao poderão ser rotulados com o numero

K.

n
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