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INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho é o cálculo da função de

Green estacionaria para a Hamiltoniana de Schrödinger do oscila-

dor harmônico isotrõpico multidimensional e para sistemas físi-

cos que, de alguma forma, possam ter sua Hamiltoniana reduzida ã

forma de uma Hamiltoniana de um oscilador harmônico a uma dimen-

são qualquer.

A motivação inicial para o estudo de uma representa-

ção fechada para a função de Green de um oscilador harmônico iso

trópico multidimensional, vem das aplicações de modelos a quarks,

cuja interação entre os mesmos ê aproximada na forma de um ocila.

dor harmônico. Cálculos das amplitudes de espalhamentos revelam

que essas amplitudes possuem uma estrutura similar ã estruturados

elementos de matriz do operador resolvente de um oscilador harmô

nico^ . Por exemplo, quando supomos um modelo de dominancia de

mesons vetoriais generalizada para o calculo do fator de formado

pion, via modelo a quarks relativísticos, o fator de forma dos

quarks mostra explicitamente essa similitude com a estrutura

dos elementos de matriz do operador resolvente de um oscilador

harmônico isotrópico quadridimensional (2)

0 cálculo de uma representação fechada para a função

de Green do oscilador harmônico isotrópico unidimensional, foi

efetuado por Titchmarsh, a partir de uma expansão do tipo Sturm

-Liouville^ '. Bakhrakh, Vetchinkin e Khristenko^ ' calcularam

para o caso estacionario multidimensional, a partir da função de

Green dependente do tempo, onde a função de Green multidimensio-

nal ê uma produtõria de funções de Green unidimensionais, calcu-

lando a transformada de Fourier.
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Um processo puramente algébrico se deve a Berendt e

.(5)Weimar*- ' , explorando a completa simetria do oscilador harmôni-

co pelo grupo SU (N).

Neste trabalho vamos calcular a função de Green es-

tacionaria para o oscilador harmônico isotrõpico multidimensio-

nal via função geratriz bilinear do oscilador harmônico a uma

dimensão qualquer, conhecida como formula de Mehler generaliza

da*- . Esse método tem suas vantagens, pois,/^ fórmula de Mehler

jã contém explicitamente a completa simetrda pelo grupo SU ( N )

e permite se obter, também diretamente, uma representação in-

tegral para os elementos de matriz de densidade do oscilador

harmônico. A matriz de densidade, também possui suas aplica-

ções quando se faz uso do modelo a quarks para cálculos de pr£

cessos eletromagnéticos como, por exemplo, o cálculo das fun-

ções de estrutura de estados ligados de quarks via espalhamento

inelãstico de elétrons*- K As funções de estrutura tem a mesma

estrutura da matriz de densidade do oscilador.

Na seção I discutiremos a formula de Mehler genera-

lizada e a obtenção de uma representação integral para a ma-

triz de densidade e a respectiva função de Green para o oscila-

dor harmônico isotrõpico multidimensional.

É bem conhecido o fato de que a equação radial para

o problema de Kepler pode ser reduzida a uma equação radial de

f 81um oscilador harmônico a uma dimensão qualquer . Essa conexão

pode ser estendida para a equação não homogênea para a função

de Green radial. Fazendo uma expansão em ondas parciais na re-

presentação integral para a função de Green total do oscilador

harmônico multidimensional, obtemos a função de Green radial
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,\ para o problema de Kepler. Essa discussão é apresentada na se-

ção II.

Finalmente, na seção III discutiremos a função de

Green estacionaria para uma partícula livre na presença de um

campo magnético uniforme. A Hamiltoniana desse problema pode

ser reduzida a uma Hamiltoniana de um oscilador harmônico bidi-

mensional mais um termo proporcional ã terceira componente do

operador de momento angular L , quando escolhemos o campo magne-
z

tico na direção z. Com uma escolha apropriada de coordenadas ,

mais precisamente coordenadas cilíndricas, o movimento livre na

direção z pode ser eliminado fazendo-se Pz = 0 na Hamiltoniana .

0 problema se reduz, assim, a um problema bidimensional. Nessas

coordenadas as funções de onda do oscilador harmônico bidimensio

nal diagonalizam simutaneamente a Hamiltoniana e L , e a função

de Green pode ser calculada via decomposição espectral em termos

das funções de onda do oscilador harmônicos bidimensional. Devi-

do a presença do operador L na Hamiltoniana, há uma quebra de

simetria do oscilador harmónico bidimensional pelo grupo SU(2)V '

e consequentemente a função de Green não pode ser calculada via

fórmula de Mehler usual. Mostramos, no entanto, que para essas

quebras de simetria, vale uma fórmula de Mehler modificadae, com

isso, todo o procedimento seguido na seção I pode ser novamente

aplicado, obtendo-se uma representação integral para a função de

Green para uma partícula livre na presença de um campo magnético

uniforme.
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I - FUNÇÃO DE GREEN ESTACIONARIA PARA O OSCILADOR HARMÓNICO ISO-

TRÖPICO MULTIDIMENSIONAL.

Nesta seção vamos discutir o cálculo da função de Green

estacionaria, utilizando-se da função geratriz de un produto de

dois polinomios de Hermite muldimensional *• , resultando em urna

fórmula de Mehler generalizada para o produto de duas funções de

onda do oscilador harmônico multidimensional, onde é obtida uma

representação integral para os elementos de matriz de densidade.

Esta, por sua vez, define uma função de Green reduzida para um

dado auto-valor de energia.

Ressaltamos ainda,que grande parte dos cálculos efetua

dos por Berendt e Weimar, consiste em uma demonstração algébrica

da fórmula de Mehler generalizada (ver apêndice A).

1 - Fórmula de Mehler generalizada

Primeiramente, algumas definições se fazem necessárias.

Seguindo a notação do livro Bateman manuscript^ \ temos que: um

vetor no espaço de dimensão N será definido por, jr * (x, ,X-,..JC_) .

0 produto escalar de dois vetores r e T' , por r.r'e (x^xj + x,. xi

+ + XJJ.XJJ). Definimos uma matriz quadrática simétrica C ,

positiva definida, não singular e de elementos reais, que estará

associada a seguinte forma quadrática positiva definida:

(1.1)
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e a sua forma bilinear recíproca como sendo:

(1.2)

Consideremos, ainda, as expressões

(1.3)

onde os t. são quantidades positivas, suficientemente pequenas de

forma tal que as (̂  ( r) , K = 1,2, sejam quadráticas, positi-

vas definidas, e desiguinemos suas respectivas formas recíprocas

por

Usando as definições acima, podemos escrever a fun-

ção geratriz bilinear para os polinomios de Hermite a várias va-

riáveis, na seguinte forma :

(1.4)

onde Aj e são os determinantes das Eq. (1.3).

Se particularizamos N • f/2
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e C.. *= 2 ¿ . . , teremos para as <p e *£ a s seguintes expressões:

* . « =
:.¿

com (Dj,)»-

K = 1 e K

2/1 (1 ±Í)Sü'
2, respectivamente

(1.5)

os sinais * correspondem a

A expressão (1.1) pode ser, então, transformada em

(1.6)

Multiplicando-se ambos os membros da Eq. (1.6) por exp I -

~/1>\X + ~C) I » resultará em uma fórmula de Mehler generali-

zada para o oscilador harmônico multidimensional,

(1.7)

Note-se que o segundo membro da Eq. (1.7) revela explicitamente

a completa simetria pelo grupo SU(N) do oscilador harmônico, pois,
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2 2depende somente dos parâmetros r . r' e (r + r1 ).

2 - Matriz de densidade

Como uma primeira aplicação da formula de Mehler g£

neralizada. calculemos os elementos de matriz da matriz de densî

dade para o oscilador harmônico multidimensional.

Definindo a matriz de densidade como sendo,

Da expressão (1.7) pode-se facilmente obter a seguinte represen

tação integral para a matriz de densidade:

(1.9)

A partir da Eq. (1.9) podemos estabelecer as seguin-

tes relações de recorrência para a matriz de densidade,

(i.io)

onde 2 . r'2 * r.r'
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As relações acima mostram-nos o fato que a matriz

de densidade num espaço de dimensão qualquer, pode ser obtida

a partir da matriz de densidade unidimensional, para N impar ,

e para um espaço de dimensão N par, a partir da matriz de den-

sidade bidimensional.

3 - Função de Green

Para calcular a função de Green podemos escrever

uma decomposição espectral em termos das auto-funções do osci-

lador harmônico de dimensão N1- ,

(1.11)

ou seja, uma soma sobre todos os polos da matriz de densidade ,

(1.12)

Para Re (N/2 - 'X ) ̂  0 a soma pode ser transfor

mada na seguinte integral:

f (i-

(1.13)

que é exatamente a exprés são obtida por Berendt e Weimar "*.
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A representação integral soment . diverge quando o

fator exponencial cessa de compensar a singularidade devida ao

denominador (1 - ?a ) , isto é, se r = r* e N^. 2. Observan

do ainda que devido a forma do operador H - ^ I ser similar ao

do operador Laplaciano N-dimensional, as singularidades da nos-

sa representação integral são as mesmas que aparecem para a

função de Green do Laplaciano, ou seja: para N = 1 nenhuma; lo-

garítmica na variável \ je - r* I para N = 2 e para N V 3 po-

los da formaf r - r* | \ (veT apéndice B).
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II - FUNÇÃO DE GREEN RADIAL PARA 0 POTENCIAL COULOMBIANO MULTIDI-

MENSIONAL NÃO-RELATIVTSTICO.

A obtenção de representações fechadas para a fun

ção de Green Coulombiana multidimensional tem sido objeto de mui-

tos trabalhos na literatura^ ' ' , alguns em particular devi-

dos aHostler^ 4' 1 5' 1 6).

Meixner , em 1933, obteve uma representação fe

chada para o caso unidimensional e em situações particulares para

o caso tridimensional. Hostler, (1964), estendeu os resultados de

Meixner para o caso tridimensional e, (1970), encontrou uma forma
f 181fechada para uma dimensão qualquer1- ' .

Usando o fato que a equação radial do problema

de Kepler tridimensional pode ser reduzida a equação radial do o£

cilador harmônico multidimensional, Bergmann e Frishman*- ' estabe

leceram uma relação entre os estados ligados para o problema de

Kepler com momento angular l e o oscilador harmônico N-dimensional
(191i^ •*(191). Giovannini e Tonietti^ •* generalizaram este resultado ob

tendo uma relação que conecta as equações-radiais do problema de

Kepler de dimensão f(f^.2) com a do oscilador harmônico isotrópi-

co N-dimensional

Khristenko^ , investigando a expansão de Sturm

para as funções de Green para varios sistemas físicos, explorou

a conexão das equações radiais, obtendo a correspondente relação

para as funções de Green radiais do potencial Coulombiano a uma

dimensão f e o oscilador harmônico N-dimensional (N, f ^ 2) ,

N = 41 + 2f - 2L - 2 .
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Objetivamos, nesta seção, encontrar uma represen-

tação integral para a função de Green radial Coulombiana multi-

dimensional não relativistica via a representação integral para

a função de Green do oscilador harmônico multidimensional obti-

da na seção I, levando-se em conta as considerações acima.

~t

1 - Conexão entre as funções de Green.

A função de Green Coulombiana não relativistica

no espaço Euclidiano de dimensão f, satisfaz a seguinte equação

diferencial:

(2.1)

onde A é o Laplaciano f-dimensional.

A função do Green radial Coulombiana f-dimensio-

f -
nal, g,, e solução da seguinte equação diferencial

-Olí) {

¿(r-r) (2.2)

limitada ao intervalo Ofoo e simétrica com respeito a r e r'.

Para encontrarmos a relação entre as funções de

Green, consideremos, inicialmente, a equação diferencial homogê

nea para o potencial Coulombiano f-dimensional,

- o

- o
(2.3)
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•k
fazendo-se uma substituição de variável, r -oCx , com o(.

t\ - 1 • m * 1 , K=2e<X, e admitindo que a solução da equação

diferencial homogênea, Y, seja da forma Y - 'X ̂ ( ^ 0 . onde A é

um parâmetro que permanecera constante, a determinar, resulta em

escolhendo 2 A • N e

[~4(1 - f)(f - 3) - 161 (f + 1 - 2) + N(N - 4)1 - -4L(L + N - 2 )

tendo, somente como solução aceitável

L - -N/2 + 1 + (f • 21 - 2)

chegamos a seguinte expressão final

(2.5)

que é* a equação radial para o oscilador harmônico N-dimensional

com K=2Eoic/ío e momento angular L.

Sendo y, a solução da equação diferencial, Eq.

(2.S), não homogênea, isto ê:

(2.6)

e se compararmos com a Eq. (2.2), podemos estabelecer a seguinte

relação entre as funções de Green radiais, levando-se em conta as
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variáveis envolvidas:

r (2.7)

onde £, N > 2 e N = 41 + 2f -2 - 2L

Portanto para obtermos a função de Green radial

Coulombiana ê necessário conhecermos a representação para a fun

ção de Green radial para o oscilador harmônico, que será feito

no próximo parágrafo.

2 - Expansão em ondas parciais.

Consideremos a expansão em ondas parciais da

função de Green do oscilador harmônico multidimensional, N ^ 3

00 -1

íL(r,r';'X) (2.8)

onde C^ (x) são polinomios de Gegenbauer, coso , = r.r'/r.r*

Para o caso N = 2, temos:

+ao

(2.9)

Para obtermos uma representação fechada para a

função de Green radial, ̂ ', , que satisfaz a equação diferencial

(2.S), vamos fazer a seguinte expansão em ondas parciais da fun-
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ção de Green total dada pela Eq. (1.13); o que equivale fazermos

uma expansão em série do tipo Neumann •* do termo,®*p 2jJJCos r̂r' Vi-ti

(2.10)
L=O

com % = 2rr' %/ 1 - $ e N ^ 3. Comparando com a Eq.(2.8), te-

mos que a função de Green radial para o oscilador harmónico N-d¿

mensional N ^ 3, será dada por:

(2.11)

Para N = 2 expandindo a exponencial que contribui com o termo an

guiar em termos de uma função de Bessel modificada, ou seja,

-ao

(2.12)

e comparando com a Eq. (2.9), temos que a Eq.(2.11) também é vá-

lida para N - 2 com L = jmj .

A representação integral para a função de Green
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radial do oscilador harmônico multidimensional, pode ser colocada

como um produto de duas funções de Whittaker •* :

~1

• ') M (rl

onde r^ e r̂ , são respectivamente os raios menor e maior de r e

r1 .

Substituindo Eq.(2.13) na Eq.(2.7) temos:

f(''f r -O/2 -

(2.14)

M (-2¿

comfe«(2E)Z; d
(181que é a expressão obtida por Hostler1 J para a função de Green

radial Coulombiana multidimensional.

(181

Se escolhermos f • 3 teremos a função de Green ra

dial para o átomo de hidrogênio,

í*
!.15)
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Introduzindo Eq.(2.15) na expressão em ondas parciais, Eq.(2.8) ,

obteremos a função de Green total para o átomo de hidrogênio:

ri oo

(2.16)

M. ,

que pode ser expressa em termos de funções de Laguerre^ ,

_2£L
— •

12.17)

A correspondente representação da Eq. (2.17) no

espaço de momento foi obtida por Schwingerv •* explorando a inva

riancia rotacional quadridimensional do problema de Coulomb, en-

volvendo na expansão da função de Green Coulombiana tridimensio-

nal uma soma de produto de esféricos harmônicos quadridimensiona

is.

Por último, falta-nos analizar a função de Green

Coulombiana unidimensional. Para isso consideremos a Eq.(2.15),

fazendo l = O e x = r + r ' e y = r l - r , logo:
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-) M £-l (2.18)

podemos observar, então, que a Eq.(2.18) difere da função de Green

Coulombiana unidimensional encontrada por Meixner

fator (rr1) ou seja:

^ '' somente pelo

Portanto a função de Green unidimensional é obtida

fazendo-se 1 * 0 na função de Green tridimensional Coulombiana e

multiplicando-se pelo termo (rr').

- 17 -



r.t-wu».

III - FUNÇÃO DE GREEN PARA UMA PARTÍCULA LIVRE NUM CAMPO MAGNÉ11

CO UNIFORME.

Usando o mesmo procedimento para calcular a fun-

ção de Green do oscilador harmônico isotrópico multidimensional

discutido na seção I, nesta seção vamos obter uma representação

integral para a função de Green da equação de Schrödinger esta-

cionaria para uma partícula livre na presença de um campo magn£

tico uniforme constante.

Estudando o diamagnetismo dos elétrons livres ,

Sondheimer e Wilson*- ' , calcularam a função de partição para

uma partícula livre em um campo magnético uniforme que é essen-

cialmente o traço da função de Green dependente do tempo.

f 24")

Dodonov, Malkin e Man'ko ' mostraram que a

função de Green estacionaria pode ser colocada em uma forma com

pacta, calculando a transformada de Laplace da expressão obtida

por Sondheimer e Wilson.

(25)Bellandi e Zimermanv •*, obtiveram uma represen

tação integral para a função de Green estacionaria resolvendo a

equação de Schrödinger não-homogênea para a função de Green.

0 cálculo da função de Green estacionaria será

discutida aqui, via fórmula de Mehler modificada. Essa modifi-

cação na fórmula de Mehler se faz necessária, devido a quebra

de simetria por SU (2) do oscilador harmônico bidimensional pe-

la componente Lz do operador de momento angular que aparece na

Hamiltoniana.
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1 - Decomposição espectral da função de Green .

"1
Consideremos, inicialmente, o operador Hamilto-

niano para esse problema,

(3.1)

onde Ü é a massa do elétron, e escolhendo o gauge tal que o

vetor potencial é l\-~t[\í(.* £) e 7£ é o campo magnético

uniforme. Considerando o campo magnético, "tf , na direção z,

a Hamiltoniana se transforma em,

(3.2)

com

Devido ao movimento livre na direção z, podemos

fazer P • 0 e incorporá-lo, novamente, na representação inte-

gral final por meio de uma transformada de Fourier. Podemos ,

assim trabalhar somente no plano x-y. Nossa Hamiltoniana resul^

tante possui a mesma estrutura da Hamiltoniana de um oscilador

harmônico isotrõpico bidimensional mais um termo proporcional ao

operador L , ou seja:

a*

(3.3)
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A componente z do momento angular,L, comuta com
z

a Hamiltoniana, consequentemente podemos tomar uma base completa

de auto-funções de L e da Hamiltoniana. No sistema de coordena

das polares no plano x-y, as auto-funções do oscilador harmônico

bidimensional constituem uma base completa de auto-funções que
diagonaliza L (26)

n

cujo os auto-valores da energia são dados por E^ - 2K + |m| + m

+ 1 = V* + 1; onde m é o auto-valor de L e K o numero quântico

radial. Portanto, podemos definir uma decomposição espectral pa

ra a função de Green estacionaria para a equação Schrtfdinger pa

ra uma partícula em um campo magnético uniforme em termos das

auto-funções do oscilador harmônico bidimensional,

oo
(3.5)

onde define a matriz de densidade.

(3.6)
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2 - Fórmula de Mehler modificada.

A fórmula de Mehler, como foi vista na seção I,

contém a simetria completa pelo grupo SU (N) para o oscilador

harmônico, ou seja, depende somente das variáveis r.r' e(r +r' \

Com a presença no operador Hamiltoniano, Eq.(3.

2), do operador L_ hã uma quebra de simetria pelo grupo SU(2) ,z

o que resulta que a usual fórmula de Mehler não pode ser aplica

da.

Para esse tipo de quebra de simetria é, no entan

to, válida uma fórmula de Mehler modificada. Introduzindo uma

função £ de Kronecke para energia, ^ ( 2 K + l w l + nri j JO ) •

em uma representação integral.

1r 7 $
2 K •

na matriz de densidade, Eq. (3.6), temos,

(3.7)
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Substituindo na Eq.(3.7) as expressões para as auto-funções nor

malizadas, Eq.(3.4), e somando sobre K, reproduziremos a função

geratriz para o produto de dois polinônios de Laguerre C6)

(3.8)

A soma sobre m resulta na função geratriz de uma função de

Bessel modificada, I , podemos, assim, escrever uma fórmula de

Mehler modificada para o produto de duas funções de onda de os-

cilador harmônico, com a quebra de simetria pelo grupo SU(2) ,

r O

(3.9)

e a representação integral para a matriz de densidade será:
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(3.10)

A função de Green no plano x-y, pode ser calculada seguindo o

mesmo procedimento de seção I, resultando na expressão.

(3.11)

onde ^Síx.y) e P 5 (x'.y1). Essa expressão i exatamente a

expressão obtida por Bellandi e Zimerman'' * .

Uma forma mais compacta pode ser obtida, fazen-

do-se uma transformação de variável; £* .. = X, I P - P I, corres
I- if h h' -

pondendo, assim, a uma representação integral de uma função de

Whittaker(21).

(.12)
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Para reincorporarmos o movimento livre na direção

z, fazemos na Eq. (3.11) .^-».^l - -75—

da de Fourier,

calculamos a transforma-

(3.13)

A função de Green total, levando-se em conta os

parâmetros \\ , O ) e jÜL , será

f;*, v-f ̂

- %

(3.14)
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Podemos observar, que z¿> singularidades da função de Green são as

de um oscilador harmônico bidimensional no movimento transverso ao

campo e as de um movimento livre na direção do campo .

Esse procedimento permite calcular diretamente a

função de Green reduzida, com um valor definido para L_. Quando

fazemos a soma sobre os polos da matriz de densidade na Eq.(3.5),

efetuamos a soma sobre todos os resíduos com um fixo valor m ,

usando para tal a Eq.(3.8), assim:

(3.15)

ou na forma de produto de duas funções de Whittaker*- '

. (3.16)
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3 - Comentarios sobre o propagador do elétron na presença de um

campo magnético uniforme.

A função de Green estacionaria para um elétron

livre na presença de um campo magnético uniforme, assim calcula

da, possui suas aplicações como foi ressaltado por Bellandi e

Zimerman ' . Pode-se escrever, por exemplo, a equação inte-

gral para a função de onda do átomo de hidrogênio na presença de

um campo magnético para calcular as energias dos estados liga-

dos, resolvendo numericamente as equações integrais. 0 calculo

computacional é relativamente simples em problemas similares que

envolvem somente uma variável, mas nesse caso se torna complica

do devido a dependência da função de Green de duas variáveis O

e z'.

Se considerarmos processos de espalhamento, p.

ex., eletromagnéticos envolvendo uma partícula na presença de

um campo magnético uniforme, essa representação integral pa

ra o propagador não é de grande valia, pois, dificulta enorme-

mente o cálculo do elemento de matriz da corrente eletromagnéti_

ca.

Nesses casos é mais conveniente se trabalhar

com uma expressão aberta para o propagador, da mesma maneira

que no caso das transições radioativas dos átomos (27)

Uma forma simples de se obter o propagador é"

escolhendo para o potencial magnético o gauge tal que as compo-

nentes de A sejam. A, » - / Ç y i A, * A- • 0
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As auto-funções da Hamiltoniana,

"1

são agora as auto-funções normalizadas (28)

(3.17)

(3.18)

onde H ( L ) são polinomios de Hennite na variável ¿i-\€f£) y+(€X) 9%

e L constante de normalização.

Como P,, e P são conservados, podemos fazer

P..«P_"0 e calcular uma função de Green reduzida, nas variáveis

y e y'. Essa função de Green reduzida será dada por:

(3.19)

que é exatamente a função de Green de um oscilador harmônico u-

nidimensional, que pode ser calculada via fórmula de Mehler u-

sual.

A reincorporação dos movimentos na direção x e

z pode ser trivialmente efetuada, fazendo-se a transformada de

Fourier dessa função de Green reduzida com as seguintes trans-
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formações:

^ V— O VJ » V1- P "\ m"\ — -

Para se comparar com a expressão anteriormente obtida deve-se l£

var em conta a transformação do gauge no potencial.

Para o cálculo dos processos eletromagnéticos se usarmos para o

propagador a forma

(3.20)

os cálculos serão relativamente sir, il i ficados.
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CONCLUSÕES

Calculamos neste trabalho a função de Green para

a equação de Schrödinger estacionaria para um oscilador harmôni-

co isotrõpico multidimensional e para sistemas cuja equação de

Schrödinger pode ser transformada na forma de um oscilador harnrô

nico, explorando a função geratriz bilinear da função de onda de

um oscilador harmônico, mais conhecida como a fórmula de Mehler.

Obtivemos, dessa forma, a função de Green radial

para o potencial Coulombiano f-dimensional e o propagador para

um elétron livre na presença de um campo magnético constante.

Vamos ressaltar alguns problemas de particular

interesse que podem ser considerados com uma extensão natural do

presente trabalho.

0 cálculo da função de Green reduzida para uma

dada energia, no caso Coulombiano pode ser calculada por esse

processo, via função de Green do oscilador harmônico de uma ma-

neira simples, sem a necessidade de extensivos cálculos de resí-

duos como efetuados por Hostler*- '.

Para o propagador de um elétron livre na presen-

ça do campo magnético uma aplicação seria, por exemplo, o cálcu-

lo numérico dos estados ligados do átomo de hidrogênio, como di£

cutido na ref.(25). Esse teria a vantagem de ser exato e não

pertubativo. Por outro lado, o interesse maior seria para o ca-

so em que o campo magnético -fosse um campo de grande intensidade

como os encontrados nas estrelas neutras, por exemplo. Sob essas
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condições de tratamento não-relativístico não ê mais viável, pois,

efeitos como do spin relativístico do elétron são importantes e

necessariamente deveríamos passar para o contexto relativístico.

Assim sendo, o calculo do propagador relativístico se faz necessã

rio. Usando-se do processo habitual de quadrar a Hamiltoniana

de Dirac, pode-se obter uma forma aberta para esse propagador em

termos do propagador não-relativístico. Essa forma aberta, como

já frisamos no caso não-relativístico, tem suas vantagens nos

processos de espalhamentos eletromagnéticos. Naturalmente seria

também interessante se calcular uma representação fechada para o

propagador relativístico. Como uma seqüência natural estamos ,

já, envolvidos na solução desses problemas.
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APÊNDICE A

Faremos aqui, uma breve discussão do cálculo do

elemento de matriz do operador resolvente do oscilador harmôni-

co a uma dimensão N via o método algébrico devido originalmente

a Berendt e Weimar^ ' .

Para isso, consideremos o elemento de matriz

dado pela Eq.(1.12), escrevendo as auto-funções no espaço de

Fock,

(A.l)

Usando explicitamente a simetria do oscilador

harmônico N-dimensional sob o grupo SU (N), podemos escrever,

IA.2)
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que pode ser transformada em,

n=o

(A. 3)

a somatória pode ser colocada em urna forma integral, resultando;

(A.4)

0 problema, então se reduz em avaliar o operador

f? =
(A. 5)

que, como veremos, ê em última análise uma demonstração da fór-

mula de Mehler.

Para o cálculo, o procedimento comum, ê o da me-

cânica quântica.

Sejam Av e B , operadores que satisfazem as se
iv e

C291guintes identidades, envolvendo as relações de comutação ,
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a -

b -

c -exp

CO IT)
(A. 6)

T o m a n d o - s e , A : = . 6:= "^Vj , . ' «« i . o<:

(A. 7)

Como Rprecisa ser aplicado a uma função, seja f ( r . r 1 ) s: i , por-

tanto Eq.(A.7) f i c a :

J-^
(A. 8)

Agora se definirmos A: -

do a Eq. (A.6c) obtemos.

-— . U-y •y • €< = , usan

(A.9)

* a expressão é somente valida sedé um valor que obedece a seguir^

te regra de comutação |_°^ ̂  » ® J = A 0̂ . 6
- 33 -
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Considerando, agora, aEq.(A.6b), com A: =

=2c^<X=-^r'e a Eq.(A.6c) com A: = 2 ̂ r .

i )• of.-lr1 : isto assegura que

. 6r

: B = -

1.10)

Repetindo-se o processo, indefinidamente chega-se a uma expres-

são do seguinte tipo:

(A.11)

ou

O
(A.12)

Dada, a simetria do operador R em r e r1 temos:

T (A.13)

onde K (£) ê uma função somente de
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(A.14)

Portanto, resta-nos calcular a Eq.(A.14). Para tal façamos uma

expansão

introduzindo as seguintes abreviações:

b: = (-™+r2-JC-?r + ^ ^

com 2m:

temos que o coeficiente a,+1 é dado por

aK,r- i

(A.16)

CA. 17)

o segundo termo da Eq. (A.17) pode ser calculado lembrando que

(A.18)

0 que nos leva a escrever a Eq.(A.17) da seguinte maneira
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onde, então,

obtendo

Extrapolando,

ou

Introduzindo a Eq.(A.22} na Eq.(A.14)

a t)at - o

(A.19)

(A.20)

(A.23)

consequentemente podemos escrever a Eq.(A.ll) como sendo

R{e--{L- f))] (A.24)

que é, a já nossa conhecida formula de Mehler,
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APÊNDICE B

Para provar que as singularidades da função de Green

estacionaria para um oscilador harmônico isotrõpico N-dimensio-

nal, são da forma |r - r' 1 , fazemos

•' à

(B.l)

sendo ¿^ um deslocamento pequeno, £± • r' - r.

Substituindo Eq.(B.l) na Eq.(1.13), onde estamos

interessados somente na parte que está dentro da integral, te-

mos :

(B.2)

se fizermos uma mudança de variável, —r"t, ficamos,

<00 hl A i ft J l - i

(B.3)

com A

Portanto, podemos ver explicitamente que assingula

ridadesda integral (B.3) são da forma (*/•£" C'l )*" . já que

a integral na nova variável t, ê convergente.
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