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RESUMO

A qualida-rle de aproximação do Método Variacional em Mecji

-nica Fr: laxisticct t testada no caso de um oscilador clássico a -

narmônico com potencial ao tipo x n e ainda do tipo (x )+(x ) .

A comparação dos resultados variacion-iis com os exatos para o

calor específico, a suscetibilidade elétrica e a freqüência mé-

dia de oscilação, revela que o citado método fornece resultados

surpreendentemente bons no intervalo completo de temperaturas

(desde T = 0 a T • * • • ) . No caso particular do calor específico ,

este método leva ao resultado e_xat£ para potencial do tipo x

e fornece, para potencial do tipo (x )+(x ), comportamentos

assintoticos (T -* 0 e T->») exatos ou quase exatos.

ABSTRACT

The quality of 'approximation of the Variational Method in

Statistical Mechanics ic tested in the case of a classical anhar

monic oscillator with a potential of the x "-type and also of

the (x );(x )-type. Comparison between the variational and exact

results for the specific heat, the electric susceptibility and

the mean oscillation frequence, shows that the Variational Method

leads to surprisingly good results in the whole domain of tempera

tures (from T-D to T-*oo). In the particular case of the specific

heat, this method leads to the exact result for a potential of

the x -type, and gives, for a potential of the (x )+(x')-type,

the exact or almost exact asymptotic behaviours (T->0 and



I - INTRODUÇÃO

Entre as muitas formulações vai'iacionais dos mais diver -

cos problemas em Física e Matemática, intencionamos portar nos-

sa atenção ao chanadc Método Variacional em Mecânica Estatísti-

ca '•' . Este método, pela sua simplicidade e flexibilidade ,

tem permitido resoluções aproximadas de inúmeros problemas de

Física térmica, cabendo destacar a resolução variacional do mo-

C4) "

delo de Bardeen, Cooper* e Schneffer para o fenômeno da su -

^erconc • Livi;lade. Este método tem sido utilizado em varies opor

tun idades r.a discussão da evolução .térmica da dinâmica de osci-

]adores ^.Harmônicos, em cristais e outros sistemas .

Errc uma tentativa para ponderar o erro cometido ao se usar

este método, calculamos o comportamento térmico do calor especí

fico, da suscetibilidade elétrica e da freqüência média de osci

lação de um oscilador anarmônico clássico com potencial do tipo

x * . A comparação dos resultados exatos com aqueles obtidos va-

riacionalmente, levou-nos a uma conclusão interessante: o Méto-

do Variacional fornece, para as três grandezas consideradas, as

dependências térmicas exatas, o erro atingindo exclusivamente o

valer dos fatores numéricos, com a feliz exceção do calor espe-

cífico, cm cujo r.aso até o fator numérico é o exato'. - devería-

mos ter intitulado o presente trabalho "Sobre uma maneira erx'a-

da de achar o resultado certo"... - Ê* claro que o fato de se

obter, no caco do calor específico, o resultado exato pode ser

considerado como uma coincidência; entretanto, o fato de ter ob

tido, em todo:: os casos, .ir. dc-pendÔncias térrn.ícar) exatas, é um

tiniu iriJÍcjio dei v.i.'. ':••>{• credíbü idade do Método Variacior.al em COM,



paração cora vários dos métodos perturbativos habituais. Volta-

remos sobre este ponto na Seção V, na ocasião de analisar po -

tenciais mais realistas do que x n. Nas Seções II, III e IV

sao comparados, para um potencial do tipo x , os resultados «;

xatos e variacionais do calor específico, da suscetibilidade e

da freqüência respectivamente.

TI - CALOR ESPECÍFICO

Consideremos um oscilador anarmônico clássico cujo HanòJ

toniano é

JL -j. ID ̂ (h >o ; n ~ 1.2,3 .. •. )

e calculemos o seu calor específico.

II.1 - Cálculo exato

A energia interna U do oscilador é dada por

u H <w>>. ikr

portanto o calor específico é dado por

(2)



11.2 - Métock: VarLiclonal

Consideremos c Harailtoniano variucional

onde não precisa ser p=n e B é o parâmetro variacional. A ener

gia livre variacicnal F (diferente da energia livr« exata F) ê

dada por

F - Fe

\ -2-p)

onde F é a energia livre associada a J*P , e /. ..""% a média

canônica calculada com a lei de probabilidade proporcional a

-$/yr . —
e o * . A condição de minirr.izaçao ̂ F/^B = 0 leva a

onde utxlizrunoc d seguinte generalização do teorema clássico de

cquipartiçãü



A relação iL;) joga c papel cie UKS equação de estado

ap,ora calcular a energia interna:

onde foi utilizada a relação (4). Fegue imediatamente o calor

específico

que coincide exatamente com o valor exato (expressão (2))!

1 1 1 • S'^CUTIBILIDADE ELÉTRICA

De modo geral a suscetibilidade elétrica isoterma a cam-

po externo E nulo de um oscilador portador da carga q, é dada

por

Procederemos então a calcular V_, para o oscilador asso-

cindo ao Ilaniiltor.iano (1).

III.1 - Cálculo exato

Temos que
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- portanto

(5)

III.2 - Método Variacional

0 uso do Hamiltoniano variacional (3) nos leva a

onde usamos, na última etapa, a relação (4). Comparando este

resultado com a expressão (5), constatamos que o erro só atin-

ge o fator numérico, obtendo-se a dependência térmica exata

Com a intenção de conhecer quantitativamente o erro cometido ,
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definamos o quociente

Os casos n=p e p=2n=2 lcvam a Qy = 1 , e o caso n=2p=2 leva a

Qw - 0 ,85 .

IV - FREQÜÊNCIA DE OSCILAÇÃO

Consideremos agora o comportamento térmico da freqüência

de oscilação do nosso oscilador.

IV.l - Cálculo exato

Chamando E. a energia mecânica total do oscilador, a equa

ção de conservação da energia

leva imediatamente ã seguinte expressão para a freqüência de

oscilação

T.V1
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,2nonde X é o período de oscilação e b X.,n = £..

Procedamos neste ponto ao cálculo da densidade de estados

Ç>(£.). Chamando <à (£) o número total de estados cuja energia é

inferior a C , temos

portanto

Podemos agora calcular a média térmica de SL (V= 1,2,3...):

rl •2.V»/

=8. ^ £/KT

I V )

portanto

rl:"C"1 (VT)
T.V1

l i . )
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IV.2 - Método Variacional

A fim de fazer a comparação mais natural, escolhemos p=l

no Hamiltoniano variacional (3), portanto

C7)

onde introduzimos a definição B£mJV2 na relação (.•»)• Comparar»

do as expressões (6) e (7), mais uma vez constatamos que o Mé-

todo Variacional fornece a dependência térmica exata. Para ava

liar o erro numérico definamos o quociente

iv\

•M

•)

expressão que, no caso particular n=2, toma a forma

<& rffl.
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Em particular temos Q]£' £* 1,346; Q^£ ^ 1»277; Q]£' ZH 1,180

* 0,933.

V - POTENCIAL MAIS REALISTA

Consideremos agora, a fim de ser um pouco mais realistas,

um Hamiltoniano do tipo

(8)

onde não temos incluído o termo em x para não complicar desne-

cessariamente nossa discussão (a influência de este tipo de ter

mo é discutida na Ref. (13)). Nesta Seção restringiremos nossa

discussão ao calor específico.

V.l - Comportamentos assintóticos exato»

0 calor específico e dado por

= i +

-bx /kT
No limite T-#0 podemos desenvolver e . em serie de

potências, obtendo-se
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(9)

No limite T-» oo podemos desenvolver e em sé-

rie de potências, obtendo-se

OK-S-

V.2 - Primeiro tratamento variacional

0 tratamento do Hamiltoniano (8) com o Hamiltoniano varia

cional

/ 1 <9 \

nos leva a equação

assim como ao calor específico

No limite T-»0 temos
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que coincide com o comportamento assintótico exato (9),

No limite T-» ©©temos

Co~K X

Comparando este resultado com a expressão (10) vemos que

o limite de C é o exato, e que o termo seguinte do desenvol-

vimento tem a dependência térmica correta mas um fator numéri-

co levemente errado.

V.3 - Segundo tratamento variacional

Discutamos novamente o Kamiltoniano (8), mas agora com o

Hamiltoniano variac.íonal anarmônico

1 W

A minimização da energia livre variacional nos leva â

equação
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PftA) -L =0

cuja solução satisfaz os seguintes comportamentos assintõticos;

no limite T-*o©,

no limite T-»0.

Por outro lado, o calor específico é dado pela expressão

c--z

PftA)

[

portanto

) no limite T-* oo,
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no limite T-*0.

Vemos assim que o Hamiltoniano jkf. leva, no limite T-»oe,

ao calor específico exato (expresslo (10)), e leva, no limite

T-*0, a um erro que só afeta o coeficiente numérico (expresslo

(9)).

Os resultados apresentados nesta Seção na discussão do

Hamiltòniano (8), mostram claramente a flexibilidade, assim co

mo as limitações do Método Variacional.

VI - CONCLUSÃO

0 estudo térmico de osciladores anarmonicos com potenciais do

2n 2 U

tipo x ou do tipo (x )+(x ) , mostrou que, no que se refere

ao calor específico, ã; suscetibilidade elétrica e ã frequên -

cia média de vibração, o Método Variacional leva a resultados

surpreendentemente bons, e isto na gama completa de temperatu-

ras (desde T=0 até T~»*cí. No caso particular do calor específi

co, este método leva ao resultado exato para um potencial do
2n 2 4

tipo x , e fornece, para um potencial do tipo (x )+(x ) , com-

portamentos assintóticos (para T-»0 e T-*oo) exatos ou quase-e

xatos. 0 fato deste método de aproximação fornecer resultados

bons na gama completa de temperaturas, pode ser considerado co

mo a sua melhor qualidade, sendo portanto muito adequado para



descrever qualitativamente Ce, até certo grau, quantitativamen-

te) fenômenos que ocorrem a temperaturas intermediárias (por e-

xemplo, transições de fase), longe dos limites T-*0 e T-»ooque

são os domínios de validez da maioria dos métodos perturbativos

tradicionais.

Não careceria de interesse testar o Método Variacional em

outras situações, tais como: inclusão de termos (x ) no poten -

ciai (existência de dilatação), fenômenos quânticos, aspectos

cooperativos (rede cristalina de osciladores anarmonicos acopla

dos), precisão na determinação de máximos, mínimos e pontos de

inflexão ocorrendo a temperaturas intermediárias, etc. Mas es -

tes aspectos não foram contemplados no presente trabalho. No

que se refere aos aspectos quânticos, já sic conhecidos os

comportamentos assintóticos exatos (para T ~+0 e T-*-°o) do ca

lor específico, o que permite testar os eventuais resultados va

riacionais.
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