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Para se cumprir o Caminho Integral

Há dois caminhos a seguir.

0 primeiro caminho é qualquer caminho,

é todos os caminhos.

0 segundo caminho

não é um caminho.

Chuang Tzu

Sio quatro os feiticeiros (...) dos Yahoos, e este nú-

mero ê o maior que abarca sua aritmética. Contam nos dedos, um,

dois, três, quatro,'mui tos. ü infinito começa no polegar.

J.L.Borges, 0 Informe de Brodie

Bump-ah-dah-cum-dum-pah-dah-cum-dah-pah-dum-dum.1

R.P. Feynman, Drums



RESUMO

Estudam-se alguns aspectos da formulação de integrais

de caminho da mecânica quãntica. Este formalismo é generalizado

para transformações canônicas arbitrárias, por meio de uma ass£

ciação entre amplitudes de probabilidade, análogas ã expressão

usual no espaço de fase para a evolução HamiI toniana no tempo,

e geradores clássicos de transformações. Tal associação resulta

ser equivalente ã regra de quantização de Weyl; mostra-se, tam-

bém, que este formalismo prove uma representação por integrais

de caminho para uma álgebra de Lie de um dado conjunto de gera-

dores clássicos. Discutem-se ainda algumas considerações físi-

cas acerca do procedimento de quantização por integrais de cami_

nho e acerca da redação entre as estruturas dinâmicas clássica

e quãntica. ( 'J^jj^W f

SUMMARY

Some aspects of the path integral formulation of

quantum mechanics are studied. This formalism is generalized

to arbitrary canonical transformations, by means of an associa-

tion between path integral probability amplitudes and classi -

cal generators of transformations, analogous to the usual

Hamiltonian time development phase space expression. Such asso-

ciation turns out to be equivalent to the Weyl quantization

rule, and it is also shown that this formalism furnishes a

path integral representation for a Lie algebra of a given set

of classical generators. Sti 1-1, Some physical considerations

about the path integral quantization procedure and about the

relationship between cla^sjcaj and quantum dynamical structu-

res a revifis cussed . ( d/X
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

1.1 - APRESENTAÇÃO

Este trabalho visa a ser um estudo em profundidade da

formulação de integrais de caminho da mecânica quântica.

São tantos os campos de aplicação, na atualidade, do

método de integrações funcionais que este pode ser considerado, a

bem dizer, o cálculo integral da Física moderna. De fato, o ch£

mado método das integrais de caminho, idealizado por Feynman em

1948 em sua "abordagem espaço-tempo" da mecânica quântics, já

provou sua utilidade, tanto teórica quanto prática, em áreas

tantas e tão distintas como a teoria quântica de campos, a físi^

ca nuclear, a física de plasma, a física do estado solido, a t£

oria de renormalização, a mecânica estatística, a hidrodinâmica

e muitas outras. Embora não tenha ainda sido fundamentada com

todo o rigor, ou com rigor que se desejaria, esta técnica, como

bem se vê pela enumeração acima de áreas de utilização, possui

uma flexibilidade de aplicações muito compensadora, e muitas

vezes não só permite a solução de um dado problema matemático

como também conduz.a argumentos heurísticos sobre suas proprie-

dades. Uma séria limitação, contudo, ligada a carência de uma

fundamentação matemática mais precisa referida há pouco, é a de

não sabermos realizar com exatidão mais que algumas manipula -
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ções pouco complicadas, sendo muito difíceis os cálculos em vã-

rios casos de importância.

Nosso particular interesse nesta técnica, todavia, re_

toma o tema que lhe serviu de local de origem, a mecânica quân-

tica não-relativística e sua relação com a mecânica clássica, e

concerne principalmente ã compreensão mesma dos princípios que

estruturam a teoria quântica atual. Conquanto a formulação usu-

al da teoria quântica, em termos de operadores diferenciais num

espaço de Hubert, tenha tido, como e notório e já ate históri-

co, um imenso sucesso, ajudando a revolucionar as concepções fí

sicas dos séculos passados, não obstante permanecem um tanto obs

euros certos aspectos de algumas questões fundamentais,por exem

pio acerca dos processos quânticos de medição. 0 caráter esto -

castiço destas medições (muito distinto do que ocorre nos pro -

cessos da mecânica estatística clássica), do qual deriva a natu

reza estocãstica ou probabilistica atribuída â própria mecânica

quântica, e suas possíveis interpretações físicas vêm sido

exaustivamente debatidos na literatura (vide discussões sobre

variáveis ocultas, teoria dos muitos universos, teorias micros-

cópicas, etc), ao longo de décadas sem que entretanto se tenha

conseguido alguma conclusão ampla e firme. A formulação de int£

grais de caminho, por outro lado, ainda que não removendo o pro

blema, permite uma visão geométrica de diversos conceitos e pro

cedimentos quânticos característicos que nos auxilia a compreen

der alguns aspectos da teoria, que resultam menos transparentes

na linguagem tradicional.

Neste trabalho, assim, procuramos empregar o estudo

da formulação de integrais de caminho como um eixo central para

uma discussão acerca das estruturas dinâmicas formais da mecâni



-3-

ca clássica e da mecânica quântica e também dos processos de

quantização que conectam uma e outra teoria. Feynman, original-

mente, utilizou o formalismo de integrais de caminho para ex-

pressar a solução do problema fundamental da mecânica quântica

não-relativística, o de encontrar o propagador (ou função de

Green) para a evolução temporal de um dado sistema, expressa por

meio da equação de Schrtidinger. Notando que a evolução Hamilto-

niana ê apenas uma das representantes da ampla classe das trans_

formações canõnicas clássicas, procuramos investigar algumas das

propriedades básicas do procedimento de quanti?ação por inte-

grais de caminho através de uma generalização deste métodc para

geradores clássicos de transformações canõnicas arbitrárias. Es

ta generalização, a par de nos revelar certas facetas da simila

ridade formal entre as estruturas dinâmicas da mecârica clássi-

ca e da mecânica quântica (não obstante as profundas diferenças

entre os aspectos observacionais de ambas), permitirá também ob

termos uma representação por integrais de caminho de uma álge-

bra de Lie associada a um conjunto de geradores clássicos1 J.

0 conteúdo desta tese está pois articulado como segue:

numa primeira parte, que compreenda os três primeiros capítulos,

expomos de um ponto de vista essencialmente informativo a funda

mentação conceituai e o instrumental matemático necessários pa-

ra o desenvolvimento de nossas idéias;.na parte final,que abran

ge os três capítulos restantes, realizamos as aplicações pro -

priamente ditas de nossos métodos.

Muitos dos resultados aqui apresentados foram publicados num artigo: F.
C.Santos, L.A.R. Oliveira and T.Kodama, "Path Integrals for Arbitrary

Canonical Transformations", Nuovo Cimento 58B, 251(1980).
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Assim, em seguida a esta apresentação temos,- além de

um breve histórico dos-conceitos de integração funcional e int£
*

gral de caminho, um rápido panorama- de seu estágio atual de

desenvolvimento e de seu espectro de aplicações físicas. No ca-

pítulo 2 apresentamos a noção de integral de caminho; inicial-

mente, a título de complementação didática e assim despreocupa-

dos do rigor, introduzimos as noções elementares de funcional e

de integração funcional, por meio de exemplos retirados da teo-

ria do movimento Browniano onde, historicamente, estes concei-

tos foram empregados extensivamente pela primeira vez- A formu-

lação de Feynman propriamente dita, isto é, a expressão do pro-

pagador ou função de Green para a equação de SchrOdinger por

meio de uma integral de caminho no espaço das configurações, é

apresentada a seguir; escolhemos para sua derivação um método

dedutivo de base Hamiltoniana, para compará-lo ao procedimento

postulativo e essencialmente de base Lagrangeana que o próprio

Feynman seguiu. Obtemos, enfim, a versão no espaço de fase da

integral de caminho para a evolução Hamiltoniana, que será o

elemento básico de todos os nossos cálculos.

Terminamos a parte inicial de fundamentação apresen -

tando, no capítulo 3, alguns elementos de Dinâmica Clássica que

serão convenientes ao nosso estudo posterior do procedimento de

quantização por integrais de caminho, piscutimos, na introdução,

a relação entre simetrias dinâmicas sob transformações e conser

vação de quantidades no contexto clássico. A seguir, expomos re

sumidamente a formulação Hamiltoniana clássica usual, e introdu

zimos o formalismo de colchetes de Poisson que nos será muito

útil no futuro. Discutimos então a noção de transformações canõ_

nicas, para nós importantíssima, e analisamos em algum detalhe
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a estrutura dinâmica formal da mecânica clássica, em. termos

de uma álgebra de/Lie 'de geradores de transformações canônicas.

Na última seção continuamos esta exploração, obtendo a expres -

são para transformações canônicas a um parâmetro, por meio do

formalismo de colchetes de Poisson; discutimos o conceito de si_

metria sob uma transformação canônica a partir desta expressão,

e finalizamos obtendo uma solução formal por operadores para ela.

Tendo completado a fase inicial de conceituação, esta

mos aptos agora a desenvolver alguns resultados próprios fazen-

do uso do material exposto anteriormente- Principiamos o capítu

Io 4 estabelecendo uma associação entre geradores clássicos de

transformações canônicas arbitrárias e certas amplitudes de pro

babilidade "generalizadas", por meio de integrais de caminho

similares a integral de Feynman no espaço de fase, de modo que

qualquer transformação canônica, e não mais apenas a evolução

Hamilton!ana, terá agora uma expressão em termos de integrais

de caminho no espaço de fase; discutimos ainda, em algum porme-

nor, os aspectos e motivações desta definição. Para tornar a ge

neralização acima efetivamente operacional, contudo, necessita-

mos ainda definir um processo de extrair a informação fornecida

por nossas amplitudes generalizadas; assim, na seção 4.2 revisji

mos alguns resultados da literatura que nos fornecerão a inspi-

ração para uma definição apropriada de. autovalores associados a

estas amplitudes. Na seção seguinte realizamos aplicações de nos

sa formulação, reproduzindo os resultados usuais para os autova

lores dos operadores momento angular L , componente-z do momen-

to angular L , e carga Q (aqui associada a um campo escalar).

Abordamos então a questão das medições quânticas, propondo um

mecanismo de "medição" em termos de integrais de caminho, e es-
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tudamos suas propriedades, que corresponderão aos requisitos

habituais da teoria. '

Retornando a nosso estudo da formulação de integrais

de caminho, observamos na seção inicial do capítulo 5 a grande

proximidade formal das estruturas dinâmicas da mecânica clássi-

ca e da mecânica quântica, enquanto diferentes realizações de

algebras de Lie de observáveis, num caso, por meio de funções

reais no espaço de fase, no outro, por operadores nun espaço de

Hilbert; esta semelhança estrutural nos induz a crer que, sendo

a formulação de integrais de caminho um procedimento de quanti-

zação, ou seja, um modo de estabelecer uma correspondência en -

tre sistemas clássicos e sistemas quânticos, devera ela própria

revelar certos aspectos da equivalência formal referida acima .

Efetivamente, na seção 5.2 verificamos, a partir do estudo das

propriedades de amplitudes "infinitesimals", que efetivamente

nossa associação geradores clássicos—amplitudes de probabilida-

de, proposta na seção 4.1, resulta equivalente I regra de quan-

tização de Weyl, e assim encontramos uma correspondência entre

o colchete de Poisson clássico e o comutador quântico que, a

nosso ve.r, reflete a semelhança de estruturas assinalada anterji

ormente. Prosseguindo, examinamos as propriedades de transforma

ções sucessivas e verificamos a partir daí que a associaçãc

geradores—amplitudes, em termos de integrais de caminho, forne-

ce uma representação de uma álgebra de Lie associada a um con -

junto de geradores pertencentes a um grupo de transformações

clássicas. Finalmente, empregamos os resultados da seção ante -

rior para retomar a investigação do papel de simetrias e quanti

dades conservadas na formulação de integrais de caminho, e ob -

servamos que, se uma dada transformação clássica deixa invarian
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te um sistema, então em termos de nosso esquema de medição via

integrais de caminho' b- observável quântico correspondente será

também uma constante' de movimento. - .

No capítulo 6 procuramos empreender uma discussão cri

tica de nossos estudos, assinalando o caráter essencialmente for

mal de alguns de nossos resultados e ressaltando algumas difi -

culda-Jes técnicas e conceituais que observamos. Concluímos, to-

davia, reafirmando o interesse genérico de nossas concepções ,

dado ser sempre esclarecedor observar um saber já constituído

a partir de um ponto de vista alternativo, e especulamos — aco-

metidos de alguma temeridade — acerca de algumas aplicações pos_

síveis de nossos métodos e resultados. Â guisa de complementa -

ção, no Apêndice A apresentamos, de forma sumaríssima, alguns

elementos de teoria de grupos e suas representações. No Apêndi-

ce B, enfim, utilizamos uma técnica de diagramas para demons -

trar um resultado importante referente ao capítulo 5.

1.2 - INTEGRAIS DE CAMINHO: HISTÓRICO E STATUS ATUAL

Historicamente, o desenvolvimento sistemático do cál-

culo funcional começou com Volterra — no princípio deste sécu-

lo. Em seu trabalho, vários conceitos da análise de funções ,

tais como continuidade e diferenciabilidade, foram adequadamen

te transcritos ao regime funcional. Talvez a contribuição mais

importante de Volterra tenha sido um método geral para opera-

ções com funcionais. Este método consiste em se aproximar um fun

cional por uma função de n. variáveis, reduzindo então o proble-

ma de um contínuo de graus de liberdade a um caso envolvendo ape
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nas funções de n variáveis discretas. Os resultados assim obti-

dos dependem de n, que ao final e levado ao infinito. Um exem-

plo deste tipo de procedimento é* a .bem conhecida técnica para

resolver a equação integrai de Fredholm^— .

Um dos primeiros a estabelecer a integração de funcio

nais foi Daniell, em 1918, em conexão com-o valor médio de um

funcional -^. A integração funcional como um meio para a solu -

ção de equações diferenciais parciais de natureza estocástica

foi imaginada por Wiener na década de 20 — .

Em geral, a integração de um funcional sobre todas as

suas variáveis, em analogia com a integração de funções multiva

loradas, conduz a divergências. Contudo, nos casos de interesse

físico há uma saída, ditada pelas circunstâncias físicas do pro

blema, que consiste na introdução de um fator peso para cada va

riável de integração, ou uma função peso conjunta. 0 peso con -

junto para todas as variáveis constitui a medida de integração,

que para muitos fins ê uma probabilidade, embora não necessária

mente. A escolha apropriada da medida de integração para fun -

cionais especiais leva ã solução de certas equações diferenci -

ais parciais da física matemática. Foi deste modo que Wiener

teve sucesso em obter a solução fundamental (propagador) da equa_

ção de difusão, usando como medida no espaço das funções con-

tínuas a expressão de Einstein para a distribuição de probabiLi

dades para trajetórias distintas de uma partícula Browniana ,

ou seja, para a probabilidade conjunta de se encontrar uma paT-

tícula Browniana numa dada sucessão de intervalos espaciais du-

rante uma sucessão correspondente de intervalos de tempo; esta

medida terminou por receber seu nome. Em 1943, Chandrasekhar —

tratou de modo definitivo a teoria do movimento Browniano atra-
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vés da integração funcional (embora em lugar algum ele-o afirme

explicitamente) , é eih '1944 Cameron, Martin e seus colaborado-

res — iniciaram uma longa série de - trabalhos, dedicada a inve_s

tigações sobre a medida de Kiener em espaços funcionais.

Já em 1933, num curto comunicado a uma conferência,

Kirkwood — havia especulado que a integração no sentido de Wie

ner de funcionais especiais poderia ser aplicada ã física quân-

tica em conexão com o calculo de somas estatísticas; contudo, o

começo da penetração dos métodos de integração em espaços fun -

cionais na física quântica deve aparentemente ser remetido a

1942, quando a dissertação de R.P. Feynman sobre o princípio de

mínima ação, contendo uma nova derivação da equação de SchrtJ -

dinger, foi defendida em Princeton1'—J. Esta tese nunca foi pu -

bliçada ao todo, mas lima importante parte está contida no fanto-

f91
so artigo de Feynman de 1948*-— , no qual, inspirado por um arti

go de Dirac^—^, de 1932, e lançando mão do formalismo de inte-

gração funcional, produziu sua assim chamada "abordagem espaço-

-tempo" da mecânica quântica não relativistica. Os trabalhos

subsequentes de Feynman em eletrodinamica quântica, no tratamen

to estatístico do hélio líquido, e em outras áreas—.elevaram

o assunto a categoria de uma nova disciplina.

Em 1949 surgiu o interessante trabalho matemático de

Kac^—-(sob a inspiração, segundo o au^or, da dissertação de

Feynman), dedicado ao cálculo do valor médio de alguns funcio -

nais sobre as trajetórias de uma partícula Browniana, através

da redução do problema â solução de equações diferenciais rela-

cionadas â equação de SchrUdinger e do emprego da medida de

Wiener. A partir daí seguiram-se diversos trabalhos matemáticos

por autores de diversos países; dentre os físicos, todavia, o
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trabalho pioneiro de Feynman não foi devidamente apreciado no

começo, aparentemente'devido ã novidade e singularidade da idéia

de integração em espaços funcionais, e houve uma certa demora

até que ocorresse a devida assimilação pela comunidade da físi-

ca teórica. De todo modo, nos primeiros anos após o surgimento

do novo aparato matemático exposto no trabalho original de Feyn

man, apenas o próprio autor o utilizou em investigações físicas.

E" somente em 1954 que, simultaneamente, Edwards e Peierls^—^ ,

e Gel'fand e Minlos*-— , publicam artigos aplicando a teoria

quântica dos campos os métodos que Feynman havia desenvolvido

para a mecânica quântica não relativística.

A partir destes artigos, surgiu de imediato uma série

de trabalhos análogos devotados â exposição dos fundamentos da

teoria quântica de camjvs na linguagem de integrais funcionais;

nomes como SchrOdinger, Bogoliubov, Saiam, Matthews,Friedrichs,

Shapiro, Segal e outros estão associados a estes estudos—.Em

1956 o artigo, hoje clássico, de Gel'fand e Yaglonr—* resume

as aplicações da integração em espaços funcionais a física quân

tica.

0 primeiro formalismo funcional para a hidrodinâmica,

por sua vez, foi obtido por Hopf^—' em 1952. Ele obteve um fun

cional característico, abarcando toda a informação hidrodinâmi-

ca, e assim acreditou poder tratar o problema da turbulência .

Entretanto, só pôde extrair informações muito limitadas de seu

funcional característico. Em 1966 Brittin e Chappell^—' conse-

guiram um formalismo para a Magnetohidrodinamica.

A teoria clássica de muitos corpos foi atacada por

f 191

Bogoliubov^—J , já em 1946, quando desenvolveu um funcional ge-

rador contendo todas as distribuições reduzidas para qualquer
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número de partículas; este funcional obedece a uma equação de

movimento linear,-de pitimeira ordem no tempo. Hosokawa—* em

1967 obteve uma representação integral para o funcional gerador

de Bogoliubov, cujo formalismo pode também ser transcrito quan-

ticamente. 0 aspecto mais importante das teorias funcionais de

muitos corpos e da hidrodinamica ê sua linearidade, devido ã ca

pacidade dos funcionais de encamparem um sistema infinito de

equações lineares, relativas ãs diversas distribuições reduzi-

das , no qual a equação de movimento não linear original pode ser

decomposta; o ganho em linearidade é, todavia, dissipado na com

plexidade crescente das manipulações funcionais. Na área de es-

tado sólido, recentemente Edwards^—' aplicou métodos de inte-

gração de caminho â matéria polimerizada. Podemos mencionar tam

bém, dentre as aplicações integrais de caminho em física do es-

( 221
tado solido, a teoria de Thornber-Feynman—da condutividade.

Esta exposição mostra com clareza que praticamente

não há ramo da física teórica em que não se faça uso do forma-

lismo funcional. No problema do polaron, inclusive, o tratamen-

to por integrais de caminho prevaleceu sobre todos os outros m£

todos, dado que as diversas expansões perturbativas em inte-

grais funcionais não dependem do tamanho do parâmetro de expan-

são. No momento, uma desvantagem s a dificuldade em se realizar,

numa forma fechada, cálculos em coordenadas curvilíneas. Entre-

( 231

tanto, desde o artigo pioneiro de Edwards e Guliaev — , a inte-

gral de caminho curvilínea passou por diversos estágios de ela-

boração, e hoje sua compreensão ja e satisfatória1—. Recente-

mente, Kleinert e Duru obtiveram a solução para o átomo de hi -

drogênio através de integrais de c a m i n h o — .

Em virtude do reconhecimento e larga aplicação que seu
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método passou a receber, era 1965 Feynman retorna, em seu conhe-

cido livro-texto'com Á-.R. Hibbs — , ao lugar original da formu

lação de integrais de caminho: a mecânica quântica não-relati-

vística. Algumas lacunas ainda existentes na formulação foram

f 271pouco a pouco sendo preenchidas. Por exemplo, Schulman^—J , em

1968, obteve sucesso em introduzir o spin no formalismo funcio-

nal da mecânica quântica, como Feynman já havia insinuado desde

seu trabalho inicial; também no estudo da conexão spin-estatís-

tica seu método foi útil*-— . Nos ulíimos anos, ocorreram pro -

gressos na inclusão do spin em cálculos por integrais de cami-
•. — r 29") -

nho relacionados a equação de Dirac^—J; por outro lado, também
fenômenos semi-clássicos têm sido adequadamente tratados por es

te formalismo C — " — \

A fundamentação matemática de que carece o método de

integração funcional tem sido objeto de vários autores , como

Cecille de Witt^—•* (através da introdução do conceito de pro -

distribuições) , Simon ̂ —^ , Htfegh-Krtfhn^—' e outros. Tentati^

vas de obter um formalismo covariante para integrais de caminho

relativisticas foram realizadas, dentre outros, por M i u r a —

f 371e Deininghaus e Grahamv—J.

Como se vê por este rápido perpasse pela literatura ,

o método de integrais funcionais encontra-se amplamente difun

dido^—~—* , e nos anos mais recentes testemunha-se mesmo uma

penetração cada vez maior em todas as áreas; citemos como exem-

plo, para finalizar, sua aplicação ã teoria quântica dos cam -

p o s — ^ e a física nuclear (no tratamento de campos quânticosco

letivos*-—^), ã teorias de campo com vínculos de segunda clas_

se —•* e ã quantização em espaços multiplamente conexos — ,bem

- . (45")
como a própria gravitaçao—.



CAPÍTULO 2 -

INTEGRAIS DE CAMINHO

O método de integrais de caminho estabelecido por Feyn

man, que empregaremos intensamente ao longo de todo este traba-

lho, consiste essencialmente numa técnica para o calculo da

amplitude de probabilidade mecânico-quântica K(b,a) de um da-

do sistema quântico realizar uma transição entre estados, caraç

terizados por coordenadas x e x. , no intervalo de tempo Tt «tCj.

Esta amplitude é relacionada a soma (por meio de uma integral

funcional), sobre todas as possíveis trajetórias x(t) que cone£

tam os pontos x & e x^, de certas contribuições complexas k^CtJI,

atribuídas a cada uma das trajetórias ou caminhos da seguinte

forma: a fase de cada contribuição complexa é a ação clássica

5 x(t) do sistema, definida ao longo do caminho corresponden -

te, dividida pela constante n que caracteriza os processos quân

ticos; e a magnitude de cada contribuição é uma constante ( ou

seja, um valor independente do caminho) escolhida de modo a no£

malizar adequadamente a amplitude total K(b,a)- A razão desta

definição se torna clara se observarmos que no limite clássico

6 •*• 0, os únicos caminhos que necessitaremos considerar serão

aqueles para os quais a variação da ação S x(t)j seja justamen

te da ordem de n, ou seja, caminhos essencialmente idênticos ao

caminho clássico do sistema, para o qual, por definição, a vari

ação da ação é* nula — reproduzindo assim, no limite , o caso
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clãssico.

Nas formulações usuais de SchrOdinger e Heisenberg ,

em termos de operadores diferenciais, a amplitude (ou função de

Green) K(b,a) s em geral calculada resolvendo-se uma equação dî

ferencial, ou uma equação integral, ou ainda somando-se autoes-

tados. A abordagem por integrais de caminho, embora seja equiva

lente ãs de Schrüdinger e Heisenberg, no sentido de que cada uma

pode ser derivada da outra, tem não obstante um interesse parti^

cular na medida em que a idéia básica de "soma sobre todos os

caminhos" possibilita uma certa visão geométrica dos processos

quãnticos. Isto nos facilita a compreensão de alguns conceitos

quinticos típicos, como por exemplo medições, que nas formula-

ções por operadores não são tão claros.

Vamos neste capítulo apresentar, numa extensão sufici

ente para nossos interesses, a noção de integral de caminho. Inî

cialmente revemos, de um ponto de vista abrangente e portanto

sem preocupação de rigor, as noções básicas de funcional e de

integral funcional através do exemplo histórico do movimento

• Browniano. Apresentamos a seguir a formulação de Feynman para a

mecânica quântica, primeiramente em sua forma original de inte-

gral no espaço das configurações, e finalmente em sua verso Ha-

miltoniana no espaço de fase.

2.1 - NOÇÃO DE FUNCIONAL - MOVIMENTO BROWNIANO

Quando se tem partículas macroscópicas num ambiente

líquido, elas sofrem continuamente colisões com as moléculas do

meio circundante devido ã agitação térmica destas últimas. Como
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resultado das flutuações térmicas da velocidade devidas a estes

choques, uma partícula aproximadamente do tamanho coloidal (*»> 1

micron) percorre um trajeto aleatório; esta é a concepção de

Einstein do movimento Browniano. Langevin*-—•" tomou este quadro

e lhe deu uma roupagem matemática, produzindo deste modo sua equa

ção dinâmica para o movimento de uma partícula Browniana. 0 mode^

Io de Langevin simula a interação de muitos-corpos da partícula

com o meio através de uma força hidrodinamica dissipativa e de

uma força "aleatória" (com propriedades estatísticas derivadas do

estado térmico do meio).

Por simplicidade, vamos escrever a equação de Langevin

para uma partícula Browniana livre a uma dimensão:

,2 j_ d x _ m dx ffi.^ . ,~ , ,->

dt t0 d t

onde tfí é o tempo de relaxação da partícula, -(m/tjjx ê a força

friccional e f(t) é a força aleatória, a soma das duas dando con

ta da interação total da partícula Browniana com o meio.

Vamos, agora, escrever a solução da eq. (1) para a ve-

locidade v(t), que satisfaz â condição inicial x(t')=v(t')=v":

v(t) = exp exp
'tf

t••o
m"1 f(-r)dT (2.1.2)

Para se ter a velocidade no instante t o conhecimento completo

da força f(T) de t' a t é necessário. Mudando f(T)j tere-
jt'<T<t

mos outra v(t), visto que v(t) depende de toda a faixa de valo -

res da força f de t' a t. A cada função f(T)lrz, —testa associa

do um valor de v(t) de acordo com a eq. (2). Temos, assim, um
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funcional e o indicamos pela notação

Na realidade,- a equação de Langevin ê uma equação de

movimento que é* compartilhada por cada membro de um conjunto de

partículas Brownianas, cada uma das quais experimenta, em geral,

uma sucessão diferente de forças aleatórias f(x) durante o in -

tervalo de tempo Ct',t3' A eq. (2) dá a velocidade da partícu

Ia Browniana no instante t sob a influência de uma particular

força aleatória f(x) ao longo do intervalo Ct',t3- Para uma ou

tra partícula Browniana, temos uma força aleatória diferente,di^

gamos f' (T) > durante o mesmo intervalo. Para descobrir a veloci^

dade associada ã força aleatória f'(T) (mesmas condições inici

ais), nós apenas removemos a força f(x) da eq. (2) e inseri-

mos a força f'(T) em seu lugar. Assim, o conjunto de partícu -

Ias do meio gera durante o intervalo de tempo [^t^t] uma cole

ção de forças f(T), a cada uma das quais uma velocidade de pa£

tícula está associada, e esta associação constitui o funcional

da velocidade.

Em geral, um funcional é" um instrumento matemático que

liga cada função f, de uma dada coleção de funções, a um valor

v Q f 3> Um funcional pode ser pensado como sendo uma função de

infinitas variáveis tituladas por um índice contínuo. Em nosso

exemplo de funcional do movimento Browniano eq. (2), os valores

da função f(x) são as variáveis e T forma o índice contínuo. Pa

ra esclarecer o enunciado acima traçamos um diagrama com algu -

mas forças aleatórias (Fig. 1).

Os vários f. = f(x.) são usados como variáveis e são

aptos a representar quaisquer funções f sobre o intervalo

Qt'.t^- Se utilizarmos uma partição Pj, do intervalo C t ' . t ] ,

com pontos XQ = t' < T, < ••• x^_, < xN = t, podemos escrever .
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f.

-

- * • — •

] . N

fft)

Fig. 2.1.1 - Diagrama de forças.

aproximadamente nosso funcional v C f 3 para uma dada função ar

gumento f como

exp
j=0

exp

(2.1.3)

onde ATj = (Tj+1-Tj) = e-

Se tomarmos outra força f, o que temos a fazer para oi)

ter a velocidade correspondente v|~£~j é" trocar os vários f. de

modo que eles agora representem a nova força. Por este procedi-

mento, podemos aproximar um dado funcional para qualquer função

argumento. Agora, se quisermos aumentaria precisão da aproxima-

ção, o que temos a fazer é usar partições mais e mais refinadas,

tendendo a cobrir ao máximo o intervalo contínuo Ct',t3- Dado

um funcional 4>Qf 3 >° resultado de se empregar uma sucessão des -

tas partições cada vez mais finas, {P»}, é" obter uma sucessão

correspondente de funções, {<(>„ }, com um número crescente de va
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riáveis, que no licite N •*• » tende ao próprio funcional em que_s
- i

tão, isto é",

As partições empregadas, como se disse, devem cobrir

o intervalo Qt' ,t ~J, à medida que N -»• ». Esta condição será aŝ

segurada se usarmos uma sucessão de partições {P»} para a qual

max AT-(PJJ)] -* 0 ã medida que N •* «>. A partição isométrica (to-

dos os AT. iguais) é" a que empregamos no exemplo acima.

A discussão precedente claramente estabelece uma rela

ção íntima entre funcionais e funções de muitas variáveis.E* atra

vés desta relação que seremos capazes de transferir a bem conhe

cida análise de funções de muitas variáveis ao regime funcional '

para assim obtermos, de maneira natural, o cálculo funcional . |

Mas, ainda mais importante, é que assim podemos definir um fun-

cional (com ampla generalidade) usando uma sucessão de funções

de muitas variáveis associada com uma sucessão de partições ten

dendo a cobrir um dado intervalo de índices. Esta será a situa-

ção na construção de integrais de caminho para o propagador da

equação de Schrüdinger, na formulação de Feynman (ver seção 2.3).

Vamos, no que se segue, definir e exemplificar o con-

ceito de integral funcional.

2.2 - NOÇÃO DE INTEGRAL FUNCIONAL

Os propagadores de diversas equações diferenciais im-

portantes da física matemática, como a equação de Schrüdinger
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a equação de Fokker-Planck e outras equações de natureza esto -

castiça*•—'—•* , podem 'ser expressos em termos de integrais fun-

cionais. Vamos, a seguir, introduzir genericamente a noção de

integral funcional.

Suponhamos que

4*P = $p CfQ*fj• •• • '^N-1^ » (2.2.1)

uma função de muitas variáveis, seja uma aproximação para o fun

cional <t>Yf3 associada com uma partição I'j. do intervalo |jtf,t3

Se temos uma função de N variáveis, sabemos qual é sua integral

múltipla sobre uma certa região R:

JÍ>N
 = •'• *PN í

f0' £l > < <" fN-l ) d fO*" d fN-l

Com partições cada vez mais refinadas, tendendo a cobrir o in -

tervalo Qt',t ] , o número de variáveis cresce mais e mais e ej>

peramos encontrar um limite para a sucessão Jo , que será en-

tão nossa integral funcional. Mas, em geral, o aumento ilimita-

do no número de variáveis leva ao aparecimento de divergências.

Contudo, nos casos de interesse físico há sempre uma saída, con

dicionada pelo problema sob estudo. A solução, como afirmamos

anteriormente (Sec. 1.2) ao discutir o tratamento de Wiener, ê

a de introduzir um fator peso associado a cada variável, ou uma

função peso conjunta para todas as variáveis. A função peso fojr

ma a medida de integração, que para muitos fins é" uma probabili

dade (mas não é" necessário que sempre o seja) —•'.

Suponhamos que temos para a medida u D associada ã
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part ição PN a expressão
* 3

N-l • N-l
n df. - u)p (£0, £-,... ,*f™_ ,) H df. . (2.2.3)

Formamos agora uma nova sucessão de integrais múlti -

pias:

?N Loo 1 ?N ° 1 ' N"2 PN °' ** N"1 J=o j

(2.2.4)

Com funções peso "físicas" teremos boa matemática, is

to ê, limites finitos. Definimos agora: se existe o limite

lim Ip - iQf 2 . (2.2.5)

independentemente da sucessão de partições Í P M K supondo, é* cia

ro, que o maior subintervalo de P» tenda sempre a zero, então

iQf 3 ® a integral funcional do funcional <fr[[f 3 dado a partir

da sucessão eq. (1), com respeito ã medida de integração forne-

cida pela sucessão peso eq. (3). Claramente, a integral funcio-

nal I|~f 3 é, por sua vez, um novo funcional.

Embora seja inútil procurar o limite da sucessão uo

dada pela eq. (3) sozinho, independentemente do processo de in-

tegração múltipla eq. (4), ainda assim podemos denotar o process

so de limite eq. (5), que dá a integral funcional l £ f J, pela

seguinte notação sugestiva:

= L[f(T)~]«uif(T)~|. H df(x) (2.2.6)
J L J i_ J t'<"T<t
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Costuma-se denominar de diferencial funcional- a quan-

tidade denotada pelo símbolo <o f(i) • H df(x), cujo signifi
„ . '- J t'<.T£t

é écado preciso é obtido'através da sucessão eq. (4). Quando a me-

dida de integração, <on , é uma densidade de probabilidade, en -
N

tão a integral funcional If^f ̂  é o valor médio do funcional

4>]Zf 3. e em tal caso faremos uso da notação i C f U • <4>CfI]>-

Vamos exemplificar o conceito de integral funcional

seguindo o procedimento que Chandrasekhar —^ aplicou ao estudo

de uma partícula Browniana sujeita a ação de uma dada força ex-

terna, Í ( T ) . A equação de movimento de uma tal partícula será a

equação de Langevin (1.1) com o termo da força externa agregado:

mx = -m/t0 x + Í(T) + Í ( T ) . (2.2.7)

A equação de Langevin, como vimos, é uma equação de

movimento compartilhada por cada membro de uma assembléia de par

tículas Brownianas, sendo a força térmica f(x) a representante

do efeito aleatório da agitação térmica do meio. Devido i altís

sima freqüência de colisão (̂  IO2" s~ ) para uma partícula Brow

niana típica, podemos falar numa distribuição de força aleató -

ria, aproximadamente, a cada instante, isto ê, em intervalos

muito curtos, e podemos assim definir uma distribuição funcio -

nal para a força térmica. Deste modo, as quantidades derivadas

da eq. (1.1) serão funcionais da força térmica, sendo então ob-

tidas por integração funcional a partir das seguintes hipóteses

sobre a natureza desta força térmica:

i) a distribuição (normalizada) da força aleatória Í ( T ) é gaus-

siana:
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p í 2 j $ , (2.2.8)

se AT « tn, sendo C a constante de normalização;

ii) forças aleatórias em tempos distintos não se correlacionam

— então a probabilidade conjunta para a força aleatória (ao

longo de subintervalos muito pequenos de uma partição P., do

intervalo C*'»*]]} será o produto das probabilidades indi-

viduais em cada subintervalo da partição:

rt-, N-l r N - l ( 2 n N - l fAT-,3/2

«p í. n df = exP - I i/2c íí AT. n U-l df. .

(2.2.9)

Com a probabilidade funcional eq. (9) podemos realizar a inte -

gração funcional necessária para obter a velocidade média de

uma partícula Browniana: a solução da eq. (7) para a velocidade

v(t), satisfazendo a condição inicial v(t') = v', é dada pelo

funcional

v(t) = v ^ g ] p p ^ ] f^ ] v ' • f expgl

I^lm"1 í(T)dT , (2.2.10)
ft

+

como se vê por simples substituição.

Para obter a média funcional da eq. (10) construímos

uma seqüência {VD } de funções de N-variãveis usando uma sequên

cia de partições PN com max(Ar(N) ) -+ 0 quando N •*• °°:
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2r— N-i rcT-tn +
p = vCt) + I exp —I I /m AT, , (2.2.11)
N ' j=0 L lO J J Í

onde

vCt) = exp p i :
'f

t(T)AT (2.2.12)

é a velocidade produzida apenas pela ação da força externa.

A seguir, obtemos o valor médio de v D em relação ã
FN

distribuição de probabilidade taD dada pela eq.

, > = fv(t) wp n dl.
N J N j=0 3

C c N-i RT-~t)1
= v(t) o! H df. + I exp — | í,/m AT, wp n df.̂
J PN j 3 ' i=0 L ° J x N j J

= v(t) f CÜ D df + f N f exp - 4 - H -| ATi *

5 — N;i
v(t) + I exp

i=0

AT.

m fí.

exp - I (1/2C ?? A.) • H
L 5=o J J J 5=o

v(f) ,

(2.2.13)

onde usamos o fato de que wD ê uma distribuição normalizada, e
N

que, além disso, ê um produto de gaussianas, cada uma com média

nula, isto é,

í N"1 +
«p n dí, = i
PN j=o J
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f£aJ (op n dl. = O,
J- * % j=O 3

a = 1,2,3 índice das componentes de ?.

Passando ao limite, obtemos então o valor médio dese-

jado do funcional velocidade, ou seja, se N -*- <*> temos

t C H " v(t) , (2.2.14)

completando a integração.

2.3 - A INTEGRAL DE CAMINHO DE FEYNMAN

Vamos agora reproduzir a formulação de Feynman para a

mecânica quântica, construindo sua integral de caminho para o

propagador da equação de Schrüdinger —J , no caso de uma Hamilto

niana independente do tempo; por simplicidade de exposição, va-

mos restringir-nos a coordenadas cartesianas.O procedimento que

vamos s e g u i r — d i f e r e da abordagem de Feynman no sentido de

ser não-axiomático e dedutivo, enquanto Feynman optou por uma

apresentação essencialmente postulativa (ver o final desta se-

ção) .

Como é" bem conhecido, o propagador da equação de

Schrüdinger de um sistema ê suposto conter toda a informação

quântica acerca deste sistema. Assim, seria apropriado começar

nosso estudo considerando o que é" um propagador e como ele sur-

ge nos problemas quânticos.

Consideremos um sistema com a Hamiltoniana
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,H(x) = C-Íi2/2m)V2 + U(x). (2.3.1)
- í

O problema que enfrentamos é o de descrever a evolução no tempo

da função de onda do sistema,, que num "dado instante ( digamos

t = 0) ê expressa por ^ 0(x). A resposta é" obtida resolvendo a

equação de Schrbdinger,

in 8/3t - H(x)liHx,t) = 0 , (2.3.2)

com a condição inicial iJ>(x,O) = ̂ Q

Em termos do operador de evolução, exp j^-iHt/n 3» es-

ta solução é dada por

*(x,O • expj-iA H(x)tjiJ/0(x) , (2.3.3)

que claramente satisfaz tanto a equação de Schrtidinger, quanto

a condição inicial. Na eq. (3) o operador de evolução atua Io -

calmente sobre a função de onda inicial, que se transforma no

tempo obedecendo ã equação de Schrbdinger. Se agora quisermos

dissociar o processo de propagação do conteúdo particular da

função de onda, reescrevemos a eq. (3) como segue:

x,t) = exp P

= X(x,x1:t,O)1};o(x')dx' , (2.3.4)

onde K(x,x';t,0) é o núcleo (kernel) ou função de Green^—* as-

sociada ao problema eq. (2).

0 núcleo
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l'Ó(x-x') (2.3.5)/1h H(x)tl'Ó(x-x')

é* o propagador de evolução no tempo na representação das coorde_

nadas. Ele fornece a função de onda no instante t (não obrigato

riamente posterior) a partir da informação transportada pela fun

ção de onda em t = 0, e satisfaz ã equação de Schrtfdinger,

H(x)K(x,x';t,0) = in 3/3t K(x,x';t,0) ,

ou

fiü 3/at + 1í2/2mV2-U(x)lK(x,x';t,0)=S(t)ô(x-x') . (2.3.6)

Como

ô(x-x') díc<x|íc><ic |

onde os <x|lc> formam um conjunto completo de funções de onda, o

núcleo K pode assumir a forma de um elemento de matriz do opera

dor de evolução,

K(x,x';t) = K(x,x';t,0) = expPi/n H(x)t~j<x |x'>

<x exppi/n H(x)tl[x'> . (2.3.7)

Expandindo em série o operador de evolução, obtemos uma expres-

são explícita para o propagador eq. (5) pelo seguinte processo

aditivo:

= [l-i/nHt + 1/21 (-i/fi)2 H 2t 2

L
... + ̂ -(^^) + .

n- li

Outro modo, que costuma ser empregado na construção
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de integrais de caminho, seria via uma expansão multiplicativa

do operador de evolução.,

N

ô(x-x') , (2.3.8)

uma vez que

[ •>N
1-i/í íjí- = Htl

J

Observemos que se adicionarmos termos da ordem de (At) , At =

= t/N, a quaisquer dos fatores (1-i/n HAt) na eq. (8), o limite

do produto destes N fatores, quando N -»- °°, não é afetado. Assim,

podemos obter nosso propagador como um caso limite do elemento

de matriz abaixo,

<xj (1-i/Íi HAt)-(l-i/íí HAt)« ... • (1-i/n HAt) |x'> .

(2.3.9)

Inserindo conjuntos completos de autofunções entre os

vários operadores, temos

KN(x,x"';t) =

(2.3.10)

Temos na eq. (10) o produto de N elementos de matriz

de propagadores de "tempo curto" da forma

^ = (l-i/fi H(xj+1)At]6(xj+1-xj) ,

(2.3.11)
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ocorrendo correspondentemente (N-l) integrações tridimensionais.

Para obter a'-formula da integral de Feynman, emprega-

mos a decomposição em ondas planas da.transformação identidade,

isto ê,

l/(2Trn)3 J dp exp|~j P'íx. + 1~x.)j , (2.3.12)

que ê feita empregando,essencialmente,a completicidade das auto

funções do operador momentum p.

Colocando a Hamiltoniana eq. Cl) em seu lugar na ex -

pressão eq. (ll)para o elemento de matriz de um dos N propagadores

de tempo curto e com o uso da eq. (12), temos a aproximação

:.> =

(2.3.13)

onde em virtude da função delta trocamos U(x.+1) por U(x.).

Como notamos anteriormente, podemos adicionar aos op£

radores de tempo curto quaisquer termos de ordem mais alta que

At, sem que isso afete o limite do prod.uto de operadores na eq.

(8). Como a expansão de exp[^i/n HAt ̂  è", até a ordem At,idên-

tica a [l-i/i HAt ]], podemos modificar a expressão (13) e inte

grar:

V» , -I I I A I / " » l A i .1JÜI-I | A ? > ~
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Substituindo este resultado na eq. (10), temos para o propaga

dor aproximado o resultado

Kw(x,x';t) = exp

*( 7—J • n ( —J dx- , (2.3.15)
2irinAt j=l 2irrnAt J

- » • - > • - > • - » •

onde x0 = x1 e xN = x.

Observemos que na eq. (15) o argumento da exponencial,

J J jAt

•

não é senão a Lagrangeana L(x,x,t) usual do sistema, em forma

discretizada, multiplicada pelo fator i/4í At. 0 produto que na

eq. (15) acompanha a exponencial é o chamado diferencial de_ ca-

minho DQX-|,X.,...,X N_j 3 , que contém os fatores corretos de

normalização (ou seja, a medida de integração) para obter o pro

pagador desejado, através do processo de integração múltipla

(em cada dx) no limite de infinitas subdivisões do intervalo

[0,t~| . Em outras palavras, no limite N •* » a sucessão

KN(x,x';t) tende a K(x,x';t).

Neste limite, costuma-se fazer uso da seguinte nota -

ção, naturalmente induzida da eq. (15):
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K(x,x';t) = í expp/K ;| /m/2 X 2 ( T ) -uíx(T)l}dT~[DÍ^(t)~| =

t ^ 4_ -f -p. -T

O ' J L J

)(l(t)~[ , (2 3.16)
; i_ _J L J

onde

S = I L(x,x,T)dT (2.3.17)
JO

é a ação clássica do sistema e com

^ dx(T)
0<T<t

e,

x(0) = x1 e x(t) = x

Esta notação procura indicar as integrações múltiplas

(integrações sobre caminhos); contudo, ela pode obscurecer cer-

tas dificuldades que advêm da contribuição provinda dos cami -

nhos descontínuos^—'—.

0 método de contrução da integral de caminho de Feyn-

man acima ê essencialmente dedutivo e com base numa formulação

Í91

Hamiltoniana. 0 próprio Feynman — partiu de uma formulação di-

nâmica Lagrangeana e procedeu através da constituição de dois

postulados, um prescrevendo a estrutura matemática necessáris

para o cálculo de probabilidades associadas a caminhos na mecâ-

nica quântica, e o outro estipulando o cômputo da contribuição

de cada caminho:
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POSTULADO I: "Se uma medição ideal (mínimo distúrbio

para máxima informação'} é realizada para determinar se uma par-

tícula tem um caminho passando numa-dada região do espaço-tempo,

então a probabilidade de que o resultado seja afirmativo é" dada

pelo modulo quadrado de uma soma de contribuições complexas, uma

de cada caminho na região".

POSTULADO II: "Os caminhos contribuem igualmente em

magnitude, mas a fase de suas contribuições é" a ação clássica

(em unidades de "h) , isto é", a integral no tempo da Lagrangeana

da partícula, tomada ao longo do caminho".

Feynman teve em mente, assim, criar um modelo de mecâ

nica quãntica associando a mecânica clássica (ação clássica S)

ao princípio quântico da Superposição (soma de contribuições com

plexas).

2.4 - INTEGRAL DE CAMINHO NO ESPAÇO DE FASE

A integral de Feynman eq. (2.16) traduz,na forma de

uma integral funcional no espaço das configurações, a conexão

entre a mecânica clássica e a mecânica quãntica na formulação de

Feynman; contudo, é" conveniente aqui a introdução do espaço de

fase (q,p) para uma formulação Hamiltoniana—'—'—* do pro -

cesso de quantizaçãó por integrais de caminho, mais apropriada

para a descrição de transformações dinâmicas do sistema, o alvo

que temos em vista.

Consideremos então o problema de obter a amplitude de
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probabilidade ou propagador K,(q',q;t)t um núcleo ou função

.. de Green para a equação de Schrddinger (como visto na relação

eq. (3.4)) na representação de coordenadas, quando temos conjun

tos completos de vetores de estado |q> e jp> de posições e

momenta, respectivamente. 0 propagador para uma transição entre

estados |q,t> e |q',t'> , ou elemento de matriz do operador

de evolução exp£i/# H(q,p) ~J para esta transição, na represen

tação das coordenadas, é

KH(q
I,q;tI,t)=<qI,t'|qít> = <q' |exp ̂ -i/Ü H(q,p) (t-t )J jq> ,

(2.4.1)

de acordo com a expressão (3.7). A partir de uma partição do in

tervalo temporal X_t,t' [̂ em N subintervalos de comprimento &•

temos para o propagador (1), inserindo completicidades em q

dqi|qi><qii = 1

nos instantes t-, i = H-í, ..., 1, a expressão

KH(q',q;t',t) = <q',f|q5t> =

= j dqN_i---
dqi'<qN!

exPpi/}í'HCtN-tN_1)jiqN_1>...

. ..^Iexpl-i/lí H(t1-t)Jjq> =

= J dqN-l---dcll'.n ^ilexppi^í H(ti-ti_1)J|qi_1> , (2.4.2)

onde qN = q< e
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Inserindo agora completicidades em p (normalizadas

por 2TTÍ) , ' ' ' ' -

dp.

| i á IPi><Pil - i

no termo genérico <q. | e x p £ - i / i í H ( t . - t . , ) ] | q - , > , com A.

= C t i - t i _ 1 ) , temos

E f dPi
i/h H(ti-ti_1)Iqi_1> = I ~

1/2-irn j dp4 j d p i _ 1 e x x

-i/n p^.^q^-,
* «(Pi-Pi.!)'* i 1 i 1 , (2.4.3)

onde usamos a expressão da onda plana <q!p> = e1' ^ e a rela

ção de ortogonal idade <p-|p-_i> = 2iilIÔ(p.-p._j) .

Integrando em p., vem

= l/2irn | dpi_1 exp|l/Íi {Pi-iUi-qi-^-Hf^i-x^Pi-i)^] j =

= 1/2KÜ J dpi_1 expjl/i {p-.j C ^ ^ i ) ~ Hiqi.^Pi.pJA-
(2.4.4)

Retornando ao produtorio da eq. (2), segue que

N
n <qi|exp|-i/Ü H(ti-ti_
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N I dpj,^'..;.,! dp0 exP|i/n J j p . ^

(2.4.5)

Portanto, somando nos caminhos (ou seja, integrando

nos q.) e tomando o limite da repartição infinita (N-*°» =&&.-*0')

obtemos o propagador K,,(q',q;t',t) da eq. (1):

í i s í - í í M J - - h l ^

= K H(q\q;f,t) = I D

|p(t)q(t)-H(q,p)| dt ] .

(41*)
Na notação de Fadeev—',

rqCt')=q'

exp jl/n

(2.4.6)

KH(q* ,q;f ,
dq(t)dp(t) , (2.4.7)

asso-

Jq(t)=q *

t' t * - -

onde novamente S = A (pq-H)dt = A Ldt e a ação clássica

ciada ao sistema.

Esta amplitude de probabilidade não é a de Feynman

(eq. (3.16)), pois que deriva propriamente de uma formulação dî

nâmica Hamiltoniana- (enquanto na construção de Feynman, como v^

mos, a ação S è" definida a partir da Lagrangeana do sistema) ,

sendo expressa em termos de integrais funcionais no espaço de

fase (e não em integrais no espaço das configurações). Para ob-
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ter a forma de Feynman, tomamos na eq. (6) uma Hamiltoniana do

tipo / " '".

= p? / 2 m + Utqp ;

como ui»a integral gaussiana vale

—
expll/nCap-bp2)"]

1/JB / W
1

(2.4.8)

teremos na eq. (6)

iAj exp[i/n J jm/2 í ^ ^

Í/B 1^- - U(q)I dtl , (2.4.9)

e portanto no limite

K(q',q;t',t) -

que corresponde ã expressão eq. (3.16) para a integral de Feyn-

man. Assim, ao menos no caso simples em que H = (p /2m+U(q)), a

formulação Hamiltoniana eq. (6) da integral de caminho no espa-

ço de fase é" equivalente ã formulação anterior no espaço das con

figurações. No argumento da exponencial na eq. (8) encontramos

sem dificuldade a Lagrangeana L do sistema, tal como após a eq.

(2.15).

Percebemos, em resumo, que o processo de quantizaçao
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por meio de integrais funcionais consiste essencialmente na pa£

sagem da mecânica class'ica ao regime quântico pelo uso de uma

integral de caminho para expressar a-função de Green ou propaga

dor K(q',q;t). Podemos nos interrogar agora acerca da quantiza

ção de outras transformações dinâmicas clássicas, que não a evo

lução Hamiltoniana, por este método, em especial transformações

canõnicas arbitrárias, cuja expressão por integrais de caminho

procuraremos obter no cap. 4. Apresentaremos a seguir, para tan

to, alguns elementos de Dinâmica Clássica convenientes a este

estudo-



CAPÍTULO 3

DINÂMICA HAMILTONIANA

3.1 - INTRODUÇÃO

É um fato conhecido da experiência que, a par da mul-

tiplicidade de propriedades que variam incessantemente com o tem

po exibidas pelos sistemas físicos, algumas grandezas permane -

cem constantes, sem modificação — como dizemos, são conservadas.

Estas propriedades invariantes ocorrem em tantos e tão diversos

sistemas físicos que seu estudo se confunde à própria essência

da Física, e as considerações a seu respeito constituem as mais

fundamentais leis físicas conhecidas*•— .

Foi a partir das assertivas de Jacobi de que a invari^

ância sob translações da Lagrangeana de um sistema mecânico clãs

sico implicaria na conservação do momentum linear total (1842)

que ficou estabelecida a conexão entre estas leis de conserva -

ção de grandezas e as simetrias, ou invariâncias, que a descri-

ção dos sistemas físicos apresenta sob certas transformações d^

n â m i c a s — . Cabe aqui observar que o termo simetria, para os

gregos, significava algo bem proporcionado, bem equilibrado, e

era portanto associado ao conceito clássico de beleza. Na ciên-

cia moderna, contudo, o termo simetria está ligado aos concei-

tos de igualdade (identidade, mesmidade) e constância. Assim,em

relação a uma dada transformação, simetria (da estrutura intrín
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seca do sistema físico em questão) e invariância (da forma mate_

mãtica das equações q"uè. o descrevem) resultam sinônimos na Fís^.

ca da atualidade^— .'

De particular importância para nós, todavia, é° a rela_

ção entre simetrias e leis de conservação na formulação Hamilto

niana, apropriada para a descrição de sistemas tanto clássicos

quanto quânticos^— . Em ambos os casos, a conservação de quan-

tidades fundamentais como momentum, momento angular e energia,

deriva de simetrias da Hamiltoniana do sistema sob as transfor-

mações correspondentes, translações, rotações e deslocamentos

temporais. Genericamente, sempre que uma lei de conservação re-

ge a evolução dinâmica de um sistema, sua Hamiltoniana é" invari^

ante sob o respectivo grupo de transformações (visto que um con

junto de transformações de simetria num sistema físico apresen

ta as propriedades matemáticas atribuídas a um grupo*• ^ ) ^ — • *

Apresentamos neste capítulo, portanto, um esboço da mecânica

clássica Hamiltoniana e neste contexto algumas propriedades bá-

sicas de simetrias e transformações dinâmicas que serão de uti-

lidade posteriormente.

3.2 - MÉTODO HAMILTONIANO: FORMALISMO DE PBs

A mecânica clássica é" construída usualmente a partir

de um princípio de ação. A partir da variação da ação S defini-

da por

S = L dt , (3.2.1)

f*1
v ^Ver Apêndice A.



-39-

onde L = L(q,q,t) é a Lagrangeana do.sistema (ver eq. (2.3.17)),

impondo a invariâncià '-variacional de S (Princípio de Hamilton)

obtemos as equações de movimento de Euler-Lagrange . Desta

formulação Lagrangeana da dinâmica podemos obter a formulação

Hamiltoniana (que pode ser considerada como um limite ou uma pri

meira aproximação para um sistema quântico), através, essencial^

mente, de uma definição apropriada do momentum canônico e de uma

transformação de Legendre, como veremos a seguir:

Supondo um número finito de graus de liberdade (seria

apenas uma questão formal a extensão ao número infinito de graus

de liberdade necessários no caso de uma teoria de campo), seja

um conjunto de coordenadas generalizadas q = íq nK n=l,... , N,

onde N ê" o número de graus de liberdade do sistema. Temos então

as velocidades q = dq /dt; a Lagrangeana ê uma função L = L

(q,q,t) das coordenadas e velocidades e (possivelmente) do tem-

po. Obtemos as equações de movimento de Euler-Lagrange variando

a integral de ação:

<5S = 0 ==> d/dt J3L/3q] - 3L/3qn = 0 , n = 1,... ,N . (3.2.2)

Para passar ao formalismo Hamiltoniano, introduzimos

as variáveis momentum p , definidas por

B 3L/3qn . (3.2.3)

Consideremos então a quantidade £p q -L. Vamos fazer variações

nas coordenadas q e nas velocidades q; como resultado destas va

riações, temos (índices repetidos indicam soma):
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SCpnqn-D ='6pnfln * Pn6qn - (ffj 6q - (*U
"n

em virtude da definição eq. (3); a expressão (S), como vemos ,

envolve apenas variações das coordenadas q's e dos momenta p's,

sendo p = íp n). não envolvendo variação das velocidades. Isto

significa que, se realizamos uma transformação de Legendre tal

como

H = Pnqn - L , (3.2.5)

a quantidade resultante H pode ser expressa apenas em termos de

q's e p's, independentemente das velocidades. Neste caso, ela

e chamada Hamiltoniana H do sistema. Definimos então o espaço

(q,p) como o espaço de fase W do sistema, atribuindo um signify

cado físico específico para cada coordenada q e p , as quais

serão agora tomadas como independentes. Assim temos da eq. (5)

que

levando em conta a independência dos p's e q's no espaço de fa-

se, variando H = H(q,p) obtemos

ÔH = 8H/3qn ôqn

e igualando, chegamos então ãs equações de movimento de Hamil -

ton:

qn = 9H/3pn , p n = -3H/8qn . (3.2.7)
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Estas são as equações que regem a evolução no tempo do sistema

físico descrito pelas' variáveis (q,p). 6 simples a extensão ao

caso de um sistema com vínculos — . . E conveniente, por outro Ia

do, a introdução de um certo formalismo que nos capacita a es -

crever compactamente estas expressões, por meio dos colchetes

de Poisson (PBs) definidos como segue:

Sejam f(q,p) e g(q,p) funções de q e p; o colchete de Pois

son de f e g é* dado por definição pela expressão

{f•"» ' í fé % - H; £ ) • í3-2'8'
sendo as seguintes suas propriedades fundamentais:

i) Antisimetria: (f,g}pB = -{g,f}pB .

ii) Linearidade : ^Ci^l+C2^2 '^^PB = C 1 ^ 1 ' ^ P B +

+ c2íf2,g}pB ; C;L , c2 números. (3.2.9)

iii) Elemento neutro: íc,f}pB = 0 .

iv) Identidade de Jacobi; £ {{f,g) D n, h } D B = 0 .
fjg.h P B P B

cíclicos

•Para incorporar este formalismo em nossa formulação Hamiltonia-

na tomamos um observável f (isto é, uma função real sobre o es-

paço de fase I V — ) relativo a um sistema descrito por uma Ha -

miltoniana H. A variação no tempo de f é dada por

f = df(q,p)/dt =
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mais um termo adicional 8f/8t caso f seja função explícita do

tempo. Empregando-as Vquações de Hamilton (7), obtemos

f - O£/3qn 3H/3pn - 8f/3pn 8H/9qn) = íf,H}pB , (3.2.10)

de acordo com a definição eq. (8). Deste modo, a variação no

tempo de um observável qualquer de um dado sistema é" obtida atra

vé"s do PB do observável com a Hamiltoniana H do sistema (mais o

termo 8f/3t, se for o caso) e portanto a grandeza f será uma cons-

tante de movimento caso seu PB com a Hamiltoniana se anule. Os

observáveis f que satisfazem a esta relação constituem o conjun-

to das simetrias da Hamiltoniana H do sistema físico em questão,

como veremos na seção 4 adiante.

Este resultado mostra que as equações de movimento de

Hamilton (7) para as variáveis q e p são apenas casos particulja

res de (10) :

qn = íqn>H} e p n = {pn,H} . (3.2.11)

Estas são as equações que regem a evolução do tempo do sistema

em termos de PBs. 0 formalismo de PBs, por outro lado, 5 útil

no estudo de transformações dinâmicas do sistema, como veremos a

seguir.

3.3 - TRANSFORMAÇÕES CANÔNICAS

Dentre as transformações dinâmicas usualmente estuda -

das na mecânica clássica, são especialmente interessantes as trans

formações que preservam a estrutura Hamiltoniana das equações
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de movimento de um sistema no espaço de fase. Ou seja, conside-

rando um conjunto.de 2N coordenadas generalizadas (q,p),coloque

mos sob exame as transformações gerais de coordenadas do tipo

(q.P) * (Q,P) .

envolvendo 2N funções independentes, de tal modo que as equa-

ções de Hamilton mantenham sua forma; isto é, que as equações de

movimento (2.11),

q = íq.H}pB

(3.3.1)

satisfeitas no sistema de coordenadas (q,p), sejam satisfeitas

também no novo sistema,

Q = íQ,H'}pB

(3.3.2)

P = {P,H'}pB

onde H' é a Hamiltoniana expressa em termos das novas variáveis,

assim como o próprio PB. Variáveis que obedecem ao esquema Ha -

miltoniano acima são chamadas de canônicas.

Para a validade das eqs. (2), o princípio de ação rê

iue existam as seguintes r<

entre as variáveis novas e antigas:

quer^—•* que existam as seguintes relações, os PBs fundamentais,

(os PBs são computados em relação ãs variáveis originais) ; ou
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por outra, introduzindo a notação

qn,n = 1,. .. ,N

pn,n = N+l,...,2N

podemos resumir estas condições como segue:

{VV}PB

onde a matriz simplética e , é" dada por

(3.3.4)

enn'

0, se n,n' £ N ou n,n' > N ,

1, se n <_ N, n' = n+N ,

-1, se n' < N, n = n'+N .

Nesta notação, as equações de Hamilton (1) tornam-se

simplesmente:

% = {ü)n'H}PB (3-3.5)

Transformações entre sistemas de coordenadas canôni -

cas, ou seja, transformações que respeitam a estrutura Hamilto-

niana, são igualmente chamadas transformações canônicas (TCs) .

As TCs num dado espaço de fase 2N-dimensional que não

são explicitamente dependentes do tempo formam um grupo de infi

nitos elementos, o grupo canônico. As condições necessárias pa-

ra a existência de um grupo são trivialmente obedecidas graças

as propriedades dos PBs fundamentais.

De fato, as propriedades de linearidade, antisimetria

e identidade de Jacobi apresentadas pelo PB no espaço de fa-
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se (ver eq. (2.9,i-j.v)) permitem caracterizá-lo como a realiza -

çao de um colchefe de Liek * , o elemento de derivação de uma â L

gebra de Lie cuja estrutura é descrita justamente pelos PBs fun

damentais eq. (4).

Dizemos que, tendo recebido o conjunto de observáveis

clássicos uma estrutura de Lie, cada observável (i.e., uma fun-

ção real no espaço de fase) gera um grupo de TCs a um parâmetro,

ou seja, existe um mapeamento de observáveis em geradores de sub

grupos de transformações a um parâmetro, o que inclusive é a

característica básica de um "sistema dinâmico" abstrato, quer

- (591clássico quer q u a n t i c o — . Como observaremos mais tarde (verse

ção 5.1), a posse desta estrutura de Lie conferirá um arcabouço

dinâmico comum ã mecânica clássica e ã mecânica quântica.

No caso clássico, de modo a obter uma realização por

TCs (realização canônica) de um grupo de Lie qualquer G deve -

mos procurar uma realização por PBs de sua álgebra de Lie asso-

ciada L; por outro lado, o conhecimento das propriedades de L

permite uma reconstrução do grupo G, por exemplo, através da

fórmula de Baker-Campbell-Hausdorff (ver seção 5.3). Vários gru

pos clássicos importantes, como o grupo Euclidiano tridimensio-

nal e os grupos de Lorentz e Poincaré", que são grupos de Lie a£

sociados a propriedades geométricas do espaço e do tempo, parti^

— f 5 81

lham da realização canônica por P B s v — - . No esquema Hamiltonia

no, portanto, as TCs representam as mudanças físicas no estado

do sistema, conforme percebido por um observador. 0 grupo das

TCs, sob o qual o próprio PB é invariante (i.e., o valor do PB

não depende de um particular sistema de coordenadas canônicas ;
(*) -

Ver Apêndice A.
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f 571
ver por exemplo Goldstein —J") pode assim ser considerado como

o grupo de simetria ''intrínseco", ou mais geral, da mecânica

clássica como um todo, independenteme.nte do sistema específico

em questão. Apenas estas transformações, repetimos, deixarão in

variantes as equações de Hamilton, por preservarem os PBs funda

mentais que são diretamente requeridos pelo princípio de ação.

0 grupo canonico é caracterizado pela dimensão 2N do

espaço de fase, e para interpretar as TCs como elementos do gru

po devemos admitir que cada transformação ê inteiramente especi

ficada pela forma funcional das funções $ que expressam um sis

tema de coordenadas em relação a outro.

3.4 - TCs A UM PARÂMETRO NO FORMALISMO DE PBs

Para esclarecer a importante noção de gerador de uma

TC e obter a expressão de uma TC a um parâmetro no formalismo

de PBs, consideremos 2N mapeamentos <J> , n = 1,...,2N, do espa-

ço de fase sobre si mesmo, isto é, as funções $ levam pontos

10 = (q>P) d o espaço de fase em pontos u' = (q',p'). Formalmen-

te, podemos escrever

Estes mapeamentos podem naturalmente ser encarados como trans -

formações entre sistemas de coordenadas, os & sendo justamente

as coordenadas do conjunto imagem em termos do sistema inicial.

Se desejamos que estas transformações sejam canônicas, a condi-

ção eq. (3.4) de sereja válidos os PBs fundamentais conduz de
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imediato a

í*n(w) »*n-f («)}pB ' ennt • (3.4.1)

Suponhamos que as coordenadas de um dado conjunto tenham certas

faixas de valores, determinadas pela interpretação física des -

tas coordenadas. Se os mapeamentos * forem um-a-um e inver-

síveis, então os pontos $_(<»>) variarão precisamente nas mesmas

faixas de valores que os pontos u ; uma TC deste tipo será dem)

minada regular. As TCs regulares formam um subgrupo do grupo

canônico.

Podemos aqui especular sobre a relação entre observá-

veis clássicos e TCs. Para explorar esta idéia, consideremos

transformações (regulares) infinitesimais (i.e., próximas a iden

tidade) do tipo

(3.4.2)

onde ôct é" um parâmetro infinitesimal e $ são funções de w *

= (q,p). Então a condição (1) para que a transformação seja ca-

nônica,

conduz em primeira ordem em 6a i relação

{ u V V } P B = {<V'*n}PB '

que em virtude da Identidade de Jacobi eq. (2.9-iv) será sati£

feita se introduzirmos uma função arbitrária G{u) tal que
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Assim, substituindo em (2) temos a .forma geral de uma TC (regu-

lar) infinitesimal dada por

n % V G f ü >) }PB • (3.4.4)

ou, convertendo numa equação diferencial,

íion,G(oj)}pB , (3.4.5)

que é a expressão usual de uma TC a um parâmetro. Em particular,

se a transformação m ->• u1 for regular, podemos obter uma expre^

são similar para funções no espaço de fase, da qual (5) será um

caso especial:

df(u)/da = {f(üj),G(cú)}pB . (3.4.6)

A função G costuma ser chamada de gerador da transformação, na

medida em que rege a evolução do sistema, em relação ao parâme

tro a, segundo o esquema dinâmico determinado pela eq. (5): a

modificação no sistema se dá como se houvesse um contínuo "des-

dobramento" de TCs, cobrindo o grupo canônico, ao se percorrer

o índice a; as órbitas do subgrupo a um parâmetro gerado pelo

observável G são dadas justamente pela eq. (5). Esta conotação

se esclarece se tomarmos G como sendo a Hamiltoniana de um sis-

tema cujo espaço de fase é" W; neste caso, o parâmetro é* identi-

ficado com o tempo t e a eq. (5) não è* senão a própria expres -

são das equações de Hamilton (3.5) que descrevem o desenvolvi -

mento no tempo do sistema.
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Para considerar o conceito de simetria sob uma TC, observemos

que as eqs. (4) e (5}'-traduzem uma deformação infinitesimal do

espaço de fase do sistema, se admitirmos que todos os possx -

veis estados iniciais ia são levados a estados (w+dw) no interva

Io elementar da. As eqs. (4)-(5), portanto, asseguram que uma

tal deformação no espaço de estados do sistema ê uma TC infini-

tesimal, tendo G(Ü>) como gerador'— . Fica claro, assim, que ,

se uma dada grandeza resulta invariante sob uma TC infinitesi -

mal, ou seja, se é preservada sob uma tal deformação do espaço

de fase, então o valor do observável que a representa não será

alterado — caso1, naturalmente, das constantes de movimento em

relação â evolução Hamiltoniana, definidas anteriormente na se-

ção 2.

Observemos por outro lado que, como

{f,H}pB = 0 (3.4.7)

ê um resultado simétrico em f e H, não apenas f será uma tal

constante de movimento, como também a própria Hamiltoniana será

preservada sob o subgrupo a um parâmetro gerado pelo observável

f(57)

Nas eqs. (4)—(7), outrossim, transparece a relação en

tre simetrias no espaço de fase, invariância sob TCs, associa -

das & observáveis, e conservação de quantidades na mecânica clãs

si ca.

Podemos ol>ter uma solução formal para a eq. (5) reaH

zando uma expansão em potências de a, correspondente a uma trans

formação ao longo do intervalo £0,a3 :
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2 2 2
)' = Ü) + adu /da + a /21 d a>n/da + ...

= a>n + a{tün,G(ü))}pB + a
2/21 u) }pB,G(u) } p B + ... (3.4.8)

Em termos do gerador G(to) , vamos definir o operador diferencial

parcial linear D|~R(-M") "I Pe*a relação

= i{f(a5),G(ü))}pB C3.4.9)

onde f((ú) é uma função arbitraria do espaço de fase; empregando

esta definição podemos reescrever a eq. (8) como

exp |̂ (3.4.10)

ou seja, a TC a um parâmetro w = (q,p) •+ o>' = (q'.p1) será da

da porí^y

-ia D

n̂

n

(3.4.11)

Desenvolveremos no capítulo seguinte uma representação por int£

grais de caminho para estas TCs a um parâmetro, procurando as-

sim generalizar, para transformações dinâmicas mais amplas, o

procedimento de quantização por integrais de caminho estabeleci

do no capítulo 2.



CAPÍTULO 4

QUANTIZAÇAO POR INTEGRAIS DE CAMINHO:

GENERALIZAÇÃO, APLICAÇÕES

Tendo compilado nos capítulos 2 e 3 a fundamentação

conceituai e técnica necessária, vamos desenvolver alguns

tados próprios neste capítulo e no seguinte.

4.1 - GENERALIZAÇÃO

Como vimos no cap. 2, a formulação de Feynman da mecâ-

nica quântica descreve a evolução no tempo de um sistema físico

através da amplitude de probabilidade K(q',q,t) (um núcleo ou

função de Green associada a equação de SchrOdinger; ver equa-

ção (2.3.4)), escrita inicialmente sob a forma de uma integral

funcional no espaço das configurações, eq.(2.3.16), e a seguir

no espaço de fase, eq. (2.4.6), mais conveniente para a expres-

são de transformações dinâmicas. A probabilidade PK(q',t;t) de

se encontrar o sistema, cuja configurações inicial {q} evolui

para uma certa configuração final íq'} após decorrido um tempo

t, ê dada por

PH(q',q,t) = |KH(q',q;t)|
2 , (4.1.1)

traduzindo, de acordo com os postulados de Feynman (ver seção
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2.3), o Princípio da Superposição.

Assim,-à quàntização de um sistema, cujo desenvolvi -

mento temporal clássico corresponde, a uma transformação dinâmi-

ca gerada pela Hamiltoniana H(q,p) e regida pelas equações de

Hamilton (3.2.11), é essencialmente alcançada calculando-se a

integral de caminho eq. (2.4.6),

r
onde D S f indica dupla integração funcional e S é a ação

clássica (ver eq. (2.3.17)),

S = |pq-H(q,p)|dt

KH(q',qU) = P 2 ^jr exp[i/n s] , (4.1.2)

|pq-H(q,p)jc

Contudo, considerando que as equações de Hamilton na

notação de PBs, eq. (3.2.11), são apenas um representante da

ampla classe de TCs a um parâmetro encontradas na mecânica clãs^

sica (ver seção 3.3), somos de imediato levados a generalizar

para TCs contínuas arbitrárias o procedimento de quantização do

esquema dinâmico clássico delineado acima.

Vamos então definir uma amplitude de probabilidade

KG(q',q,t) para um gerador G(q,p) responsável por uma TC arbi-

trária do tipo (ver eq. (3.4.5))

{qi,G}pB

(4.1.3)
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associada a um dado parâmetro de evolução a, pela seguinte re-
r

lação: - " '-

íq'f - )a

KG(q\q;a) = D2
 I^IÊJ exp[i/Ü |̂  dq/da-G(q,p)jda] (4.1.4)

Completamos a analogia postulando que a probabilidade

de se encontrar o sistema na configuração final {q1}, apôs a

transformação gerada por G a partir da configuração inicial íq},

será também uma soma de amplitudes do tipo mecânico-quântico:

PG(q\q;c0 = |KG(q\q;c0|
2 . (4.1.5)

Deste modo, podemos considerar uma generalização por

integrais de caminho do esquema dinâmico Hamiltoniano: a varia-

ção da "ação" generalizada (para o gerador G) no argumento da

exponencial da integral de caminho eq. (4) será responsável pe-

las equações de movimento do tipo Hamilton eq. (3) que descre-

vem a TC arbitrária a um parâmetro; além disso, de modo análogo

â formulação de Feynman, a amplitude Kg(q'*q;oO será uma fun-

ção de Green associada a uma equação diferencial tipo SchrOdin-

ger (ver eq. (2.3.5)), e assim a probabilidade de transição en-

tre as configurações {q} e íq1) será dada pela superposição eq.

(5).

Qualquer transformação canônica a um parâmetro, por -

tanto, e não apenas as geradas por Hamiltonianas, têm agora sua

expressão quântica em termos de Pis no espaço de fase.

Para tornar nossa formulação realmente operacional ,

contudo, precisamos ainda estabelecer um processo apropriado de
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extrair a informação fornecida pela amplitude generalizada eq.

(4); com este fini em vista, vamos inicialmente comentar alguns

resultados da literatura e então introduzir uma definição comre

niente de autovalores de observáveis quânticos.

Iremos, a seguir, verificar a plausibilidade de nossa

generalização realizando algumas aplicações elementares, em es-

pecial em relação â obtenção de autofunções e autovalores con -

sistentes com os produzidos por métodos habituais; mais tarde,

discutiremos neste contexto o problema das medições.

4.2 - PÕLOS E AUTOVALORES

Campbell et ai. — J aplicaram de modo interessante ,

ainda que com uma finalidade diferente, uma generalização simi-

lar ã proposta acima, demonstrando que a amplitude de probabili_

dade Kpiq'jqiot) é a expressão, em termos de uma integral de ca-

minho idêntica ã eq. (1.4), de uma equação de operadores dife -

renciais, em tudo semelhante a equação de Schrtfdinger eq. (2.3.6),

que representa a evolução quântica de um dado sistema, em rela-

ção a um certo parâmetro a, gerada por um operador G, e I qual

a própria K~ satisfaz:

G(q,p;cOKG(q' ,q;a) = in 8/8*<x KG(q',q;a) (4.2.1)

(com a condição inicial KG(q',q;0) = 6(q'-q)). A conversão da

eauação diferencial a fórmula de integral de caminho é" baseada

numa identidade integral para operadores que permite exprimi-los

por meio de funções ordinárias de q e p.
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Além disso, demonstram que. Kfi satisfaz também a uma

equação de autovalorè-s tal como

Q(q,p;a)KG(q',q;a) = qKGCq',q;a) . (4.2.2)

onde o operador Q se relaciona com o gerador G através de uma

equação diferencial tipo Heisenberg:

d/da Q(q,p;oO = i/*[ÕCq,p;a),G(q;p;a)] (4.2.3)

(com a condição inicial Q(q,p;0) = q; QA,B ~J é o comutadorusu

ai) .

Se G não é explicitamente dependente do parâmetro a,

então a eq. (3) acima é o análogo quântico de uma TC a um para

metro eq. (3.4.5), cujo gerador G tem por sua vez como equíva -

lente quântico (a menos de sinal) o operador de evolução G. As_

sim, se encontrarmos um gerador clássico G(q,p) que leve o sis-

tema de um estado inicial íq.p} até um estado final íq',p'} =

= {Q,P}, então a integral de caminho eq. (1.4), que define a

amplitude de probabilidade para uma transformação gerada por G,

é uma autofunção, no sentido da eq. (2) acima , do operador

quântico Q cujo correspondente clássico é Q(q,p). Este result£

do ê plausível se considerarmos que a integral de caminho dá a
*

função de transformação (ou a amplitude de transição) da base

de coordenadas í|q>) a base- {|q'>}, cujos estados |q'> são

autofunções do operador Q com autovalor q1 = Q.

Como assinalam Campbell et ai., a importância da equa

ção de autovalores eq. (2) deriva da possibilidade de, a par -

tir de um gerador G apropriado, obter autovalores de operado-
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res quânticos Q de, interesse físico, por exemplo, Hamiltonianas;

através de um problema" clássico associado, desenvolvem também

uma técnica geral para construir os geradores adequados, e rea-

lizam enfim uma série de aplicações elementares de seu método,

reproduzindo, por exemplo, através dos pólos que a integral de

caminho exibe no espectro discreto de autovalores, as autofun -

ções do oscilador harmônico.

A relação põlos-autovalores tem contudo para nos um

f 381
interesse particular. De fato, de acordo com Rajaraman*-—} , na

mecânica quântica os níveis de energia E da Hamiltoniana de uma

partícula num potencial V(x) são dados pelos pólos do propaga -

dor G(E),

G(E) = Tríl/(H-E)l = J
'— -I m

dt e ^ G(t) , (4.2.4)
J0

onde o propagador G(t) é o traço da matriz de transição T,

iHt

G(t) = Tr|e"iHt'1i
_

dx0 <xo|e *
xQ> = T r T T ^ , (4.2.5)

cujos elementos, as amplitudes de transição <xble
 x lxa>5 P—

dem ser descritos por integrais de caminho de Feynman:

I -^ri f I s^itTi
TfB.aH - <xbie fi |xa> = K(xb,xa;t) -* D(x(tfle*

(4 .2 .6)

S[x(t)~| sendo a ação ao longo do caminho x(t) (ver seção 2.3).

Deste modo, Rajaraman (empregando técnicas de Feyn -

man-Hibbs1—•*) obtém, por exemplo, os autovalores do oscilador

harmônico.
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Ora, pod,emos considerar que o propagador transformado

G(E) corresponde"a uma' mudança na representação do propagador

quântico G(t) associado I matriz de" transição; assim inspirados,

vamos na seção seguinte estender esta concepção de autovalores

1 amplitude de probabilidade generalizada Kç(q',q;a), eq.(1.4),

levando em conta mudanças similares de representação através de

transformadas de Fourier.

4.3 - APLICAÇÕES

Vamos então definir os autovalores de um observável

físico G na formulação de integrais de caminho como sendo os

pólos do traço da transformada de Fourier da amplitude generally

zada KG(q',q;a) , eq. (1.4) ,

da KG(q\q;a) e ± ^ , (4.3.1)
"n

ou seja,

autovalores de G = polos de Tr F~(q',q;w) I . (4.3.2)

Esta definição nos permitirá calcular autovalores, em

alguns casos, sem empregar métodos de teoria de grupo. Por exem

pio, vamos considerar a amplitude generalizada correspondente a

uma das componentes do momento angular L, digamos L^ = xp -yp :

K (r\r;cO =
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M
onde introduzimos o funcional

^ » (4.3.3)

definido por

exp <i uf
I JO

•• é

o i - , * ; . J * o t -

M(JO)

(4.3.4)

Fig. 4.3.1 - Partição Isométrica .

Empregando uma partição isométrica em N segmentos do

intervalo Q},ag]]Cver f ig . 4 .3 .1 ) , observamos que o funcional

A, t a l como definido acima, pode ser transformado como se segue:

a0
A dx/da-£(x,o) = D \ ^ - \ e °

f f N i Z u ( a i _ 1 / 2 } . @ x / d a - f ( x . a 3 n i . 1 / 2 c
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H 8(@x/da - f(x,aQ_ ,-- Ü-.Í (x.-x.

Por outro lado, se usarmos a relação^—*

(4.3.5)

= I

onde os x são raízes da função f,

teremos

xi

(4.3-6)

e 3f I .
, (4.3.7)

onde portanto os x. satisfazem a equação de diferenças

ídx/da - f(x,a)j
i-1/2

= o ,

com a condição inicial x(0) = x(0) . No limite N •* », a equação

acima se torna de fato uma equação diferencial, da qual x =

= x(ct) será a solução. Assim, se $[]x3 é" u^ funcional arbitra

rio, vemos que A apresenta a seguinte propriedade:

x(0)=x0

LÍCdxi d-!)?!?3 3 ] °
-i x.
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B. f* !Xi H («(XJ-XJQÍCXQ.XJ,

F 3f/3x do

.xN)

(4.3.8)

onde usamos 1-4 II I * e 2 8xilxi

Se agora consideramos mais de uma dimensão, por exemplo um espa

ço descrito por M coordenadas x , u = 1,...,M, então ê" imediato

que

'x(O)

n A|dxu/da - fu(x,a
u=l '-

l/2/n° L, 3fU/3xu da M

x=x u=l
6(xU(an)-x

u(on)) ,

(4.3.9)

onde x = x(a) = (x ,...,x u), e x = x[a) é a solução de uma equa

ção diferencial acoplada de primeira ordem,

dx = f (x,a) , u = 1, ,M ,

com a condição inicial x(0) = x(0).

Empregando este resultado, podemos transformar a eq. (3)

K. (T',r;eO =
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fl/2 /o
a(3y/3x-3x/3y+O)da ~7 .* •

e ° / ;-,.•-. -1 (5ft-iI)-6Cx
>-

*

= ó(x'-xcosa+ysena)ó(y'-sena-ycosa)í(z'-z) , {A.3,

visto que o sistema de equações acopladas envolvido.

dx/do - - y

dy/da = x (4.3.11)

dT/da = 0

com as condições iniciais (x(0),y(0),i(0)) = (x.y.z) apresenta

como solução

x(a) = xcosa-ysena

y(o) = xsena+ycosa (4.3.12)

I(o0 = z

De acordo com a eq. (7), os autovalores de L- serio então obti-

dos a partir dos pólos de

r -i. .* "I r f •+ •* iau/Íí -i
Tr|FL (r\r;uOJ = Tr| Jda KL (r\r;a) e J =

= j da Tr|KL (r',r;a)J e

= j da Tr õ(z'-z)6(x'-xcosa+ysena)

-i iua/í
6(y'-xsena-ycosa)j e . (4.3.13)

Surge aqui uma dificuldade: como a função de a, Tr K, (r* ,r;a)j
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se comporta como

fl-cosa'sena Oi = .̂1-cosa) = ÍCl-co,«)-1 ,
Det sena 1-cosot 0

|_0 0 l j

e de fato a transformada de Fourier de uma função t a l como esta

diverge:

( +00
lua

da - -* ~ . (4.3.14)

1-cosa

Podemos argumentar, contudo, que estamos principalmente intere^s

sados no comportamento da transformada de Fourier apenas como

função de u, de modo que somente as contribuições dos pólos a*

= 2mr serão, para nós, relevantes. Deste modo, a menos de um

fator constante (infinito!) de proporcionalidade, temos

Tr F L(?',r; u)]. £ e
i

_LZ -1 u—»
(4.5.15)

que apresenta pólos para u * O, ±íi, ±2n,.... Concluímos, tal co

mo nos métodos habituais, que os valores observados da componen

te-Z do momento angular L estão restritos a múltiplos inteiros

de #. Naturalmente, o mesmo resultado è"-obtido se são emprega -

f 231
das coordenadas p o l a r e s — .

De maneira análoga, podemos calcular os autovalores

2
do operador momento angular L . A integral de caminho para a

amplitude generalizada eq. (1.4) neste caso é":

K ,(r',r;o)
2 ? J I2i*l ^ Jo

D U - ] exp (4.3.16)
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onde L = (r x p) .

No entanto,7-através de uma partição conveniente, e de

uma transformação de coordenadas, podemos efetuar a integração

em p e transformar a expressão acima numa integral de caminho

para uma partícula "livre" mas vinculada a mover-se na superfí-

cie de uma esfera:

r'~r (4.3.17)

0 resultado acima pode ser obtido,de maneira não rigo

rosa, como se segue: empregando uma partição do intervalo IjÔ.o]

(ver fig. 1), temos que

K 2(r',r;oO - . . . nf3r.~l . . . n f ** , 1 •
L2 J- J i " a" J J i i - ( 2 ^ ) 3 J

(4.3.18)

Ora,

Crxp) 2= (rxj) = (y2+z2)pj+ (z
2+x2)p^(x2

+y
2)p^-2xypxpy

- 2yzpyp2 - 2xzpxpz ,

ou, em forma matricial,

(rxp) = <p|

(y2
+z2]

-zy

-zx

-xy

(z2
+x2)

-zy

-zx

-yz
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<p|A|p> , (4.3.19)

onde por conveniência introduzimos a notação de bras e kets,

Observemos que

A - Í2-I - | íx í |

|r><r| sendo o produto diádico entre ket e o bra.

Com Ã =l/r A = I - |r><r|/r l , temos que

Ã2
i

=[í- T><2
'— r

-2/r2|?><í|

= I - l/r2 |rx?l = Ã .

Concluímos então que Ã apresenta as propriedades de um proje -

tor, e os autovalores de A são 0 ou 1. Quanto aos autovetores ,

! " * • - "

vemos que |r> e autovetor, porque

A|r> = |r> - l/r 0 •

Sejam, então, vetores |Ç> e ]n> tais que

< í | r > = 0,<n|r> = 0 ,<t\T\> = 0 ,

ou por o u t r a , o s is tema ( r , £ , n ) é o r t o g o n a l .
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Assim, |Ç> e |u> s,erão também autovetores, porque

Ã|t> = |l> e .Ã|n> =

Por outro lado, temos o operador momentum expresso ,

nesta representação, por

= |r>(r-p)
I * * /••*• ">••>

|n>Cn-p) .

onde o circunflexo indica módulo unitário.

Como A = r Ã, substituindo na eq. (19) e usando a or-

togonalidade vem

<p|A|p> = r2<p|Ã|p>

= r (n-p)2]

Do mesmo modo, se agora chamamos de q o vetor-posição

envolvido no argumento da exponencial na eq. (18), temos

<q|í><f <qln><fi ]

Assim, temos afinal para a amplitude eq. (18):

K 7(r',r;a) = ... n
Í

(4.3.20)

• exp qrprp r

Procuremos as componentes dos momenta nas coordenadas
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(r,£,n). A transformação

Px

p y

• Pz -

Pr

Pç
p n J

e ortogonal; deste modo, seu Jacobiano é" a unidade.

Assim,

K 2 ( r ' , r ; a ) = . . .

exp | i/^Cp rq r) i ej exp|i/n(pç(qç-r pç]

p f q - A ) ) . El f , (4.3.21)

expressão que envolve uma sucessão de deltas e exponenciais

gaussianas, de modo que, ao integrarmos (ver eq. (2.4.8)) encon

tramos no limite, a menos de constantes, o resultado eq. (17):

K ( r ' , r ; a ) = ô ( r ' - r ) D C.í
e s f e r a

d «

A integração de caminhos necessária para a dinâmica

numa esfera de dimensão arbitrária foi realizada por Marinov e

Terentyev^—-1 .

De fato, Marinov e Terentyev demonstram que se pode

considerar o movimento numa esfera de dimensão n como equivalen

te ao movimento no espaço euclideano de dimensão (n+1) sujeito

ao vínculo x = 1 , onde x é" o vetor (n+1)-dimensional. Vemos en
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então que a transformada de Fourier da expressão para

K of1"' >r'a3 terá-pólos (dado que em nosso caso (n+1) = 3) em
Li

JL(£+n-l) = "n
n=2

, f, inteiro positivo, (4.3.23)

novamente reproduzindo o resultado usual.

0 método estabelecido acima também pode ser estendido

a teoria de campos. Consideremos, por simplicidade, um campo es^

calar complexo <j». As variáveis dinâmicas básicas são, natural -

mente, a variável de campo Tp(x) e seu momentum canônico conjugji

do ir(x), que admitimos suficientes para a descrição da dinâmica

do sistema. Em termos destas variáveis fundamentais, a carga Q

do sistema pode ser definida p o r —

Q = ̂ | f d 3x [ir*#* - (4.3.24)

onde e_ é a unidade de carga. A amplitude generalizada correspon

dente ã carga Q como geradora será então dada pela integral de

caminho

exp
,a
da d3x (4£

(4.5.25)

Observemos que na eq. (25), quando as variáveis dinâ-

micas assumem valores complexos, devemos empregar suas partes

real e imaginária como as variáveis de integração de caminhos ;

a saber,
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ir = 1/i/J (TTj + i ^ ) • , I^.IT.: reais ' (4.3.26)

Empregando a definição eq. (4) de "delta" funcional e

também a propriedade eq. (9), podemos transformar a eq. (25) de

modo similar ao caso L-:

ir
»• JO

1

[*[$i •*?•]• • • ! $ - * **]])-

r
'1/2

-if **]

- e
i e a (4.3.27)

visto que a solução ^ da equação

com condição inicial ^(0) = V , ê" dada por

iea/2

e analogamente para sua conjugada. Observemos que a eq. (27) e

justamente o gerador de uma transformação de calibre (ou de gau

ge) do campo,
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,/,' = e1<? (4.3.28)

Os autovalores da carga Q podem ser calculados de mo-

do análogo ao caso L-, a partir dos pólos de

Tr|F6(«'.*;o)] = Tr Me i ü ) a í ( $' -eie0S|[I) da
U

i2niriü/e

n=

de modo que obtemos

Q/e = 0, ±1, ±2, ... (4.3.29)

como seria de esperar. Observemos, ainda, que a relação entre

as eqs. (25), (27) e (29) sugere que o valor quantizado da car-

ga Q pode estar intimamente relacionado I própria natureza da

transformação de calibre.

4.4 - MEDIÇÕES

A importante questão das medições quânticas pode ser

também abordada por nosso tratamento. Coloquemos do seguinte mo

do o problema: seja G um observável físico e {q} a configuração

inicial de um dado sistema. Suponhamos que, numa medição, obte-

mos para G o valor gQ; seguindo o espírito da seção 2, postula-

mos então que a amplitude de probabilidade de se encontrar o

sistema, depois da medição, na configuração íq'}, será dada por

g 2iT d u FG C q' l Cl ; w )" 1 / 2 i I i g



-69-

onde a integração complexa em w é efetuada em torno do valor ob

servado g,,. • :-

A idéia subjacente a esta formulação é a de que se a

configuração íq'} não corresponder a um autoestado de G, ou se-

ja, se Fg não apresentar singularidade na região de integração

complexa em torno de gp (recordemos a associação polos-autovalo

res feita anteriormente na seção 3) então (pelo Teorema de Cau-

chy) a amplitude A (q' ,q) definida acima será nula — o que é
0

justamente o que se espera numa medição quântica.

£ conveniente aqui expressarmos a integral complexa

eq. (1) em termos de integrais em variáveis reais através da

relação

ío) = 2iri [ íd(Reü))d(Imü)) 3f (ÜJ) (4.4.2)

sendo & um domínio (arbitráriol) que contém gQ e onde a partir

do teorema de Stokes introduzimos a derivada de Cauchy 3f, def:i

nida por

3f, 3£- . 3f7 3f,
3f(u) = 1/2TT (— - • — ) + ~ (.j^~ + -^p) , (4.4.3)

onde f = (f-, + if 2) e oi = (u)-,+ico2) • A razão desta definição é

dada pelas propriedades de 8f: se f(w), for analítica em u ,

3f(íú) = 0; nos polos de f (ÍÜ) , f se comportará como uma função

delta. De fato,

i

8f(u>) = l ô(ü)1-ü,)6(ü)2-w2)Res f(ü) , (4.4.4)
pólos C

e portanto
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0, f(co) analítica no domínio

" '. ou

2-ffi 2 Resf(új), {w} q conjunto de polos da f no

• domínio,

reproduzindo assim a própria definição de resíduo de uma função

complexa—^.

Deste modo, podemos reescrever a definição eq.(1) co-

mo se segue:

g0
dü)1do)2 a ãa e KG(q',q;a) ] . (4.4.5)

Consideremos agora duas medições imediatamente conse-

cutivas de um mesmo observável G; a amplitude final para um tal

processo será dada pela superposição das amplitudes respectivas

de cada medição, a primeira, digamos, em torno do valo.r gg ,

e a segunda em torno do valor g,:

*i (q''q) = Jdqt t V q ' ) q " 3 V q ' ' ' q ) =

J | d^do)^' -j J da^dü^.jda' e^-Lül | da

dq"KG(q' ,q";a
I)KG(q",q;a) = .

f í ... f f ia'
da' da e lGt tü
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= í Í d«jdu>£a' v|' f. ,' dujd^a • Í da'

-J |d»id«'28'.Jd«' e ^

dtu'dw'a* da 1 e z A ( q ' , q ) , ( 4 . 4 . 6 )

Í 2 3 g l
 ft

onde usamos a propriedade Marlcoviana das integrais de caminho

v (9,49)

dq" KGCqf , q " ; a ' ) K G ( q " , q ; o ) = K f i ( q ' , q ; a + a ' ) , ( 4 .4 .7 )

o fa to de que a e a' são independentes e que po r t an to

d a e ^ K G ( q - , q ; a + a ' ) = e ^ j d a e ^ K G ( q ' . q ; « )

e também a igualdade

í du 1 dü> 2 3 ' ( e ^ ^ - F G ( q ' , q ; u ) ] - J

• [F G (q ' ,q; (ü)
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"h
.. A (q\q) ,

g0
(4.4.8)

dado que exp ^—r— é analítica em todo o plano complexo-

Mas, sem dificuldade, podemos demonstrar que

I I dwj d w ^ ' - ' J
i(u'-gn)a' í1' se «0

dw^'-' Je -rr da'

ao

visto que

(O, se g« não se encontrar em ü'

(4.4.9)

, , r i(ü)'-go)a'
28 • je da' =

dwldwl ôfaj-to-,) Res
) ) 1 2 1

 (r,=o.

f l , se g0 está no domínio ÍJ' e portanto è" pólo da função.
(0, se gn não está no domínio e destarte a função e analítica em íí'.

(4.4.10)

Por tanto ,

V«i ( q t ' q D "

Ag (q ' ,q) , se gQ £ fl'

(4.4.11)

0 se gQ Q '

o que implica que o mesmo resultado ê fornecido por duas medi -

ções instantaneamente sucessivas do mesmo observável f ísico (ob

servemos que a eq. (11) é equivalente a uma ôfgQ-gi), pois como

o domínio Ü' ê a rb i t rá r io , gQ deve coincidir com g-.!), o
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se encontra de acordo com os preceitos usuais da mecânica quân-

tica: se realizamos a-medição de um observável de um sistema,

então imediatamente após o sistema deverá se encontrar num auto

estado da grandeza observada, correspondente ao autovalor medi-

do, e assim uma outra medição instantaneamente consecutiva re -

produzirá este resultado. Decorrido um tempo finito entre as m£

dições, contudo, o sistema terá evoluído para uma nova configu-

ração e logo o autovalor que resulta da medição, do mesmo modo,

terá mudado, a menos que o observável em questão seja uma quan-

tidade conservada ou constante de movimento (ver seção 3.2).

0 passo seguinte em nosso estudo do mecanismo de medi^

ção através da formulação de integrais de caminho deverá ser ,

portanto, o de discutir o papel de quantidades conservadas e sî

metrias sob transformações dinâmicas neste formalismo; para isso,

investigaremos no próximo capítulo, sob este aspecto, as pro-

priedades de grupo apresentadas por transformações sucessivas em

nossa formulação.



CAPÍTULO 5

PROPRIEDADES DE GRUPO

NO FORMALISM!) DE INTEGRAIS DE CAMINHO

5.1 - SEMELHANÇA ESTRUTURAL ENTRE A MECÂNICA CLÁSSICA E A MECÂ-

NICA QUÂNTICA

Como observado por Dirac—•* , a mecânica clássica e a

mecânica quântica, enquanto teorias, possuem uma certa semelhan

ça estrutural, manifesta já a primeira vista na analogia entre

PBs e comutadores e entre as equações de movimento de Hamilton

e de Heisenberg, e que se torna mais transparente ao se conside

rar o importante problema da quantização de sistemas mecânicos

clássicos. Este arcabouço dinâmico comum, esta estrutura dinâmi

ca essencial compartilhada por ambas as teorias é a de uma ãlg£

bra de Lie de funções das variáveis dinâmicas básicas (observá-

veis) , que proporciona os geradores infinitesimais do grupo de

Lie de transformações dinâmicas associado (ver seção 3.2).O ele

mento de derivação desta álgebra de Lie, o colchete de Lie (LB),

é" num caso o PB e noutro o comutador (CB) , de acordo com a re -

presentação particular (funções reais ou operadores) empregada

usualmente em cada teoria e que serve para a formulação de sua

cinemãtica; esta escolha, contudo, não é relevante para a estrju

tura dinâmica em si. Examinemos alguns aspectos desta conexão.

Na mecânica clássica, como visto no Cap. 3 (ver a se-
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ção 3.2), os observáveis da teoria slo funções reais no espaço

de fase, e o grupo de" simetria fundamental, intrínseco, é o gru

po canônico, sendo o próprio esquema dinâmico Hamilton!ano inva

riante sob as TCs a um parâmetro, membros deste grupo. Embora ,

em princípio, nada tenha a ver com ela, a mecânica quântica, em

sua generalidade, apresenta uma estrutura formal paralela a es-

ta. Na linguagem de sistemas dinâmicos, costumeira em teoria de

grupos, podemos definir um sistema mecânico-quântico genérico

por meio de dois objetos: uma álgebra de Lie L de "observáveis"

e uma representação linear desta por uma álgebra de Lie de ope-

radores Hermitiamos sobre um espaço de Hilbert V, cada um des -

tes operadores sendo o gerador de um grupo de transformações

unitárias em V. Os vetores (normalizados) deste espaço constitu

em os "estados" do sistema, e o conteúdo físico da mecânica

quântica, ou seja, a informação física sobre os sistemas quânti

cos, habitualmente abrange o conjunto dos autovalores e valores

esperados dos observáveis relevantes, em cada um dos estados ,

e a probabilidade relativa de transição entre qualquer par de

estados (na mecânica clássica, como se recorda, um estado é" um

ponto no espaço de fase e o valor de um observável num ponto fî

xado (q,p) deste espaço desempenha o mesmo papel que um valor

esperado)1 . 0 LB é" realizado pelo CB entre dois quaisquer de.s

tes operadores (ver Apêndice A ) .

Assim, embora a priori a mecânica quântica seja inde-

(*)O valor esperado de um certo observável Q num certo estado ]q> c dado

pelo produto interno <q|Q|q>. Um estado quantico arbitrário pode, geralmen -

te, ser expandido em termos de uma base ou conjunto completo de autoestados

de um dado observável, e a probabilidade de transição entre dois estados

quaisquer é dada pelo produto <q'|q> — .
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pendente da mecânica clássica, o envolvimento entre ambas ê bem

aparente: dado um sistema mecânico-clãssico cujo espaço de fase

é conhecido, e cujos observáveis (funções reais neste espaço )

formam um conjunto fechado sob o PB, para obter o sistema meci-

nico-quântico equivalente (isto é, para quantizar o sistema clãs

sico) bastaria definirmos os observáveis quânticos por meio das

mesmas LAs (usando todavia o comutador como LB) e então procu-

rarmos uma representação unitária desta álgebra para definir os

estados. Este procedimento, na verdade, eqüivale a estabelecer-

uma correspondência funções-operadores ou, como dizemos, uma

regra de quantização—.

0 papel vital de simetria fundamental exercido pelas
»

TCs na mecânica clássica ê aqui desempenhado pelas transforma-

ções unitárias (TUs) no espaço de Hubert V. A unitariedade das

transformações entre estados é" postulada, em todas as teorias

quânticas existentes, para expressar a invariância do produto

interno entre os vetores (estados) de V, requerida por conside-

rações muito básicas de simetria^—* . 0 conjunto de todas as

TUs em V forma um grupo, U(V), cuja álgebra de Lie pode ser de-

finida, tal como no caso clássico (ver seção 3.3), justamente

como o conjunto dos subgrupos a um parâmetro, sendo o LB entre

dois destes subgrupos definido pelo comutador (CB) entre seus

geradores.

E esta a álgebra cujos elementos representaremos por

operadores Hermitianos; sendo o grupo contínuo, e valendo o prin

cípio de Causalidade, em virtude do teorema de Stone tal proce-

dimento conduz a equações de movimento do tipo mecânico-quânti-

co, de maneira inteiramente análoga ao caso clássico (ver se -

ção 3.4); com efeito, se supomos qi: TUs lineares a um parime -
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tro formam uma representação contínua do grupo de translações

temporais, então aplicando a fórmula de Stone obtemos diretamen

te a equação de SchrÜdinger^—'— .

Podemos concluir, em resumo, que as dinâmicas clássi-

ca e quântica têm ambas a estrutura de um grupo de Lie de trans_

formações associado a uma álgebra de Lie de funções das varia -

veis básicas; è* a representação escolhida para a LA, portanto ,

que distingue essencialmente as duas mecânicas. Isto torna pos-

sível, mesmo, esboçar formalmente uma teoria dinâmica generali-

zada considerando-se uma classe de LAs que inclua as de ambas

as mecânicas como casos particulares—.

Na mecânica clássica, como vimos, a representação de

um grupo de Lie por TCs corresponde a realização por PBs do LB

da álgebra de Lie associada. Uma representação relevante para a

mecânica quântica usual é por meio de operadores diferenciais lî

neares, com o comutador destes operadores sendo o LB ; uma ou -

tra representação, ainda importante para a mecânica quântica, é"

quando se tem matrizes finitas/infinitas correspondendo a opera

dores lineares num espaço vetorial linear, com o comutador tam

bem como LB^—* . Observemos que5por força desta diferença no ca

rater das representações, no caso quântico as relações da teo -

ria incidem sobre as quantidades'físicas em si, ou melhor, so-

bre os operadores que as representam, enquanto que as relações

clássicas condicionam os valores assumidos, em todos os casos

específicos, pelos observáveis da teoria^—. É possível, con-

tudo, transcrever uma mecânica na representação natural da ou-

tra, já que se tem uma formulação por funções no espaço de fase

e uma formulação por operadores num espaço de Hubert para am -

bos os c a s o s — .
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Todas estas considerações formais se prendem ã seguin

te observação: sendo x> formalismo de integrais de caminho, ele

próprio, um procedimento de quantização, quer dizer, uma cone-

xão entre a mecânica clássica e a mecânica quântica, então ê na

tural esperar que ele revele de algum modo a interrelação con-

ceituai exposta acima. De fato, veremos no que se segue neste

capítulo como o formalismo de Pis pode ser empregado para esta-

belecer uma correspondência entre o comutador quântico e o PB

clássico, refletindo assim a equivalência de ambas as mecânicas

enquanto algebras de Lie associadas a grupos de transformações.

Demonstraremos a seguir que o formalismo de integrais de cami •

nho é" capaz de fornecer uma representação para um grupo de trans

formações, que vimos ser um conceito de ampla importância dinâ-

mica; efetivamente, se um conjunto de geradores clássicos cuja

LA é" dada está associado a um grupo de transformações dinâmicas

clássicas, então as amplitudes generalizadas definidas na seção

4.1 para estes geradores formam, elas mesmas, uma representação

deste grupo. Empregaremos, enfim, o resultado acima para demons_

trar que se um observável é conservado classicamente, então a

lei de combinação do grupo expressa no formalismo de integrais

de caminho vai assegurar que o observável quântico corresponden

te será também conservado numa medição, esclarecendo assim a re_

lação entre simetrias dinâmicas e conservação de quantidades no

esquema de medição sugerido na seção 4.4.

5.2 - CONEXÃO ENTRE 0 COLCHETE DE POISSON CLÁSSICO E 0 COMUTA-

DOR QUÂNTICO

Comecemos procurando obter uma expressão para inte-
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grais de caminho associadas a transformações infinitesimals,que

será de utilidade'quando mais tarde investigarmos transforma -

ções sucessivas e propriedades de grupo. Para tanto, considere-

mos um dado gerador G(q,p) e sua amplitude generalizada associa

da eq. (4.1.4), quando o parâmetro de evolução a varia no inter-

valo |j5,õ] :

KG(q',q;c0

\ J B>q-G(q,p)
(5.2.1)

Por meio da mudança de variável

B •* B' = g/a (5 .2 .2 )

vemos que

r
[pdq/dB - G(q,p) Jdg = | |_pdq/adB' - G(q,p)

logo, podemos escrever

í q t

KG(q' ,q;a) = D
•"q

' -wGfq,?) id fS ' , (5 .2 .3 )

^ j Qpq-aG(q.p)

KaG(q',q;l) (5.2.4)

Vamos agora definir integrais de caminho para amplitu



-80-

des generalizadas "infinitesimals" fazendo o parâmetro de evo-

lução a tender a' um' íalor infinitesimal positivo e:

lim K r ( q f , q ; o ) = lim K - ( q ' . q . l )
° ct-*e u

= lim

i \ PqdB -£ I aG(q,
° e J°

ffq' f -n" f P^de í • f1

I DCq3 D|-p/2Trftne ° j 1 " % e G(q,p)dg

= fi(q'-q) ~ ̂  E M6(q',q) , (5.2.5)

onde usamos

e
1 E X a 1-ÍEX , e infinitesimal,

e também

rq' r ^ j PqdB rqM=q'r M

'qO=q

N -é .í,
n rdp./2irn |« e 1

i = 1

f V * » ' f M _ M
.nTdq^M 6(qi-qi_1) = 6(q'-q) ,

e onde por def in ição
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k f PqdB
j 0

G(q,p)d|3 .(5.2.6)

Por outro lado, conforme assinalado anteriormente (ver equação

(2.3.4)), a quantidade KG(q'.q;a) tem o caráter de uma fun -

ção de Green, ou seja, uma função de transformação entre esta -

dos. Assim, se encararmos Kg(q',q;ot) como sendo um elemento

de matriz que representa a transição de um sistema entre dois

estados quânticos |q> e |q'>, gerada por um certo operador

quântico G = e , ou seja,

KG(q',q:a) = <q'|e
Í//íraG]q> , (5.2.7)

então podemos considerar que, quando o parâmetro a tende ao va

lor infinitesimal e, temos

KG(q',q;e) = <q'|e
i/^ Eê|q> = <q' | (1-i/fc eG)|q> =

= 6(q'-q) - i/n" e <q' | G | q> . (5.2.8)

Outrossim, numa transformação infinitesimal, em virtu

de da similaridade entre as relações eqs. (5) e (8) somos leva-

dos a identificar a quantidade MG(q',q), expressa pela inte -

gral de caminho eq. (6), com o elemento de matriz <q'JGÍq>, do

operador quântico G correspondente ao gerador G(q,p), que compa

rece na eq. (8):

MG(q',q) = <q'|G|q> . (5.2.9)
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Naturalmente, uma tal associação direta entre o gera-

dor clássico G(q',p) e "seu operador mecanico-quantico correspon-

dente G(q,p) constitui, sem dúvida, - uma regra de quantiza

çâo — ' — , ou seja, um procedimento para correlacionar funções

clássicas e operadores quânticos. De fato, de acordo com a defi^

nição eq. (6), a associação eq. (9) ê equivalente ã regra de

quantização de W e y l ^ — ' — , como veremos abaixo.

Inicialmente, empregando uma partição isomêtrica do

intervalo QO,l]J e a regra do ponto médio, vemos que a defi-

nição eq. (6) pode ser reescrita como

MG(q',q)=
N-1

'q=q0

i N

i^i'^i-l3 N q. .+q.
P j j e , (5.2.10)

onde^—' consideramos trajetórias nas quais p(3) ê uma constan

te ao longo de cada intervalo (&•_-,,&•), e q(6) uma função li-

near (ver Figs. 5.2.1 e 5.2.2).

p,.*

Fig. 5.2.1 - Partição isomêtrica Fig. 5.2.2 - Partição isomêtrica.
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Nesse caso, integrando em todos os p. exceto um parti.

cular p-, podemos escrever

N
.IA

N-l f N

N

N ( fq<=í*N f N-l
= I< ••• H Edq.J •6(q1-
j=ll in=n i i=1

q)6Cq2-q1D

dp,

(5.2.11)

de modo que, integrando em q. entre os limites propostos, temos

N
MG(q'q,)= J

dp,
. (5.2.12)

Observemos contudo que o resultado da integral na eq.

(12) não irá depender da escolha de um particular índice j, de

modo que no limite N •* °° teremos
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k p(q'-q)

(5.2.13)

Consideremos agora o caso em que o gerador G(q,p) é o

p :monômio fundamental q p :

.J p(q'-q)

mn
(5.2.14)

mos

Empregando a expansão binomial do termo em q e q', t£

k pCq'-q) r _

(5.2.15)

Se recordamos a expressão da onda plana

, ••£ p q

<p|q> =e

(_da qual se obtém a correspondência de SchrBdinger para o opera

dor momentum, <q'|plq> = */i $(q'-q) -ĝ -r), substituindo temos
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m
q>

m
" <q'l 1"! i

2 m k=0

,nu -m-k ~n~kl
lq> -

onde usamos a identidade operatorial

ip'n = P

(5.2.16)

lp'><P'ip

visto que, sendo {|p'>} um conjunto completo de autoestadosdo

operador momentum, para um qualquer autoestado |p> do momen -

turn vale

2 A
l |p'xp'|p'n-!p> '11 ô(p'-p)lp-> = p

nlp> = pnlp>

Vemos assim que a associação entre a integral de cand

nho Mg(q',q) e o elemento da matriz <q'|G|q> efetivamente

corresponde a regra de quantização de Weyl,

m
qV - ~ í

2 m k=0
C5.2.17)

sendo os usuais os valores esperados Sos operadores posição e

momentum (na representação das coordenadas),

<q'|q|q> = qÔ(q'-q) e <q'|p|q> = t 6(q'-q) ^ .(5.2.18)

Em virtude dessa relação tão explícita, ê lícito espçj
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rarmos que nosso formalismo de integração de caminho seja apto

a expressar a correspondência de Dirac entre o colchete de Pois

son clássico e o comutador q u â n t i c o — ,

(5.2.19)

ao menos para certa classe (a classe de Dirac) de funções clás-

sicas G (q.p). Ou seja, se definirmos o elemento de matriz

correspondente ao comutador de dois operadores G, e G, pela

igualdade

<q'' | |G r G 2 ] q> = dq" , (q* ,q")M_ I
»2 Gl

(5.2.20)

então de acordo com a identificação eq. (9) devemos ter

<q
1 | [ 6 1 ,G 2 ~[ |q >=

= M.

i-fi
q<

PB i f 1

PB
(5.2.21)

Como ilustração, vamos obter explicitamente esta correspondên -

cia no caso do PB fundamental (ver seção 3.2),

íq,p} = 1 • (5.2.22)

Lançando mão da eq. (13) teremos então
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|MCq)(q',q")M(p)(q",q) - M ( p ) (q'.q")M(q) (q",q) I =

_
p -

dq"

> , (5.2.23)

visto que

r ̂  P e*
 pcqi"q) .«^ r

Integrando em q", vem

dq" Al (q' .q")M(p) (q'\q) - M ( p ) (q' ,

"I |qf'^ [f^'-^J + ã ^ [«(q'-q)]*q[ - FCqf) , (S.2.24)

onde F(q') é" um funcional conveniente. Então, para uma função

qualquer f(q'), teremos
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') = dq1 P(q')f(q') =

T f ^'fl'-aq"
J I

•-q)]}f(q'

4
4

q j d q ' (- f i C <i'-

"q^ Cf(q)4
(5.2.25)

visto que

3 o(q'-q) = -6(q'-q) ^

Deste modo, concluímos que

r
F(q') = iiT oiq'-qD-l = ih |

J-c

I p(q'-q)

íq.p)
l t { j Cq',q) . (5.2.26)

PB

como queríamos.

Na verdade, dado que ê equivalente à regra de quanti-
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zação de Weyl, nossa associação eq. (?), entre elementos de ma-

triz e integrais -de caminho, admite a mesma classe de Dirac que

esta regra, ou seja, a mesma classe-de funções clássicas cujo

PB entre um par qualquer de seus elementos ê quantizado justa -

mente no comutador dos operadores quânticos correspondentes,por

esta mesma regra de quantização, a este par de funções*- . Veri

ficamos assim que, com efeito, o formalismo de integrais de ca-

minho pode ser empregado para estabelecer uma correspondência

entre o colchete de Poisson clássico e o comutador quântico, a

qual, a nosso ver, reflete a afinidade estrutural entre as meei

nicas clássica e quântica, conforme a discussão apresentada na

seção anterior.

5.3 - PROPRIEDADES DE GRUPO

Para estudarmos transformações sucessivas e proprieda.

des de grupo no formalismo de integrais de caminho, considere -

mos um conjunto ÍG (q,p)} , p = l,...,m, de geradores clássi -

cos de transformações cujas propriedades de grupo são conheci -

das, ou seja, cuja álgebra de Lie L ê dada,

m ,{VVPB = X S
A — X .

sendo o colchete de Lie realizado, portanto, por PBs, e onde

C é" o termo genérico de um dado conjunto de constantes de es-

(•*•)

Esta classe e:
U - P < 2

onde P < 2 é o conjunto dos polinomios em p e q de grau menor ou igual
~ ~ (67)

a 2, e C o conjunto de funções quaisquer no espaço de fase — .
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trutura do grupo \/.
- f

Ora, a cada gerador G (q,p), de acordo com nossa ass£

ciação eq. (4.1.4), pode ser atribuída uma amplitude de probaM

lidade K- expressa em termos de integrais de caminho, como na

eq. (2.1):

K (q',q;cO = D2 \%£\ e - , (5.3.2)

^ Jq J
 L J

onde tal como na eq. (4.1.2), D [£.p/2iríí j indica dupla inte -

gração funcional.

Qual será o resultado da aplicação consecutiva de du

as transformações distintas, finitas, sobre um dado sistema ?Te

mos da eq. (2) que o produto de duas amplitudes correspondentes

a duas transformações sucessivas G2 e Gj é

Kr _r (q\q;a,B) = dq" K (q',q";B)Kr (q",q;o) =

r'
dq"-

1 f Lpq-Gi

Empregando uma técnica de gráficos si-

milar ã de Feynman^— t,no Apêndice B (para expressar por diagra

mas expansões das amplitudes Kg(q',q;a) em termos de números

(**)não comutativos),demonstramos que a quantidade acima vale

(*) Ver Apêndice A.
(**) Ver Apêndice B, eq. (B.39).



r - 9 1 -

J Jq"J '-" "* • • i q I
if1 '• -

• | q J D l I M " *" • C5-3-4)
onde o gerador G é" dado (a partir da formula de BaJcer-Campbell^

-Hausdorff, eq. (A.5)) pela expressão eq.(B.38) ,

- ! 1 ! Í 1
a 0 1 ! ! 2 ' a l P B 1 2 j 2 a l ' 2 ' a l p B /

F B P B
( 5 . 3 . 5 )

Verificamos assim que a amplitude resultante Kfi „ pa

ra duas transformações sucessivas ê* dada por

dq" K (q',q";B)Kr (q",q;a) =
b2 ^

i fl .

_s h ~Pq a _ „ ,_, _ ,,

Mas por outro lado o "gerador equivalente" G ê just£

mente o gerador clássico correspondente a duas transformações

sucessivas do sistema, geradas por G-, e G21 Recordemos da eq.

(3.4.11) que a transformação

(q.p) — > (q'\p") (5.5.7)

gerada por G, em primeiro lugar pode ser escrita como
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/ -iaD, D
„.- • í l_Gi J Li G! J

q" = e • .q = e .q

-iaD

p" = e

-pa r -i

»P • e .p

(5.3.8)

devido ã linearidade do PB, visto que

DpG-r.f = iíf.G}

de acordo com a definição eq. (3.4.9).

A segunda transformação,

PB (5.3.9)

— > (q'.p1) ,

gerada por G2> é" por sua vez expressa por

(5.3.10)

Dr-B

q' = e

p ' = e

I_T G2 -1 Li G2 J Li GI J1 l . q " = e x z e 1 1 -

Di
/5.3.11)

O conjunto de operadores {DpA-||A e V}, sendo V o

espaço vetorial das funções clássicas, forma uma álgebra de Lie

com produto interno (ou seja, o colchete de Lie) dado por 1—'

] • i

em virtude da identidade de Jacobi para o colchete de Poisson.

Efetivamente, para uma função C arbitrária, usando a regra de
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composição de funções temos

= i {i{C,A}pB , B}pB - i í i{C,B}p B , A } p B ; (5.3.13)

empregando a identidade de Jacobi eq. (3 .2 .9 . iv) ,

HA,B}pB, C}pB + {{C,A}pB , B}pB + {{B,C}pB , A}pB = 0 (5.3.14)

transformamos a eq. (13) em

= " { ÍC 'A}PB'B}PB +
 « C . B > P B • A}PB =

ÍU,B} p B ,C} p B + {{B,C}pB , AlpB + {{C,B}pB,A}pB

{{A,B)pB,C}pB + {({B,C}pB - {B,C}pB),A)pB

{{A,B}pB,ClpB = - {C,{A,B}pB}pB =iíi{C,{A,B}pB>pB) =

= i Df7A B } f C , (5.3.15)

como queríamos.
0 produto

e ~ i 2 »e * 1 (5.3.16)

que comparece na eq. (11) pode então ser comparado ã expansão
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de duas exponenciais de números não çomutativos,

B A
+ B + £?*•• •] * | 1 * Â +ST A + • • • I , ( 5 . 3 . 17)

'cal como na eq. (B.31). Se por hipótese as séries convergem, t£

mos que vale

eV- eÈ ,

onde C é" dado mais uma vez pela formula de Baker-Campbell-Haus-

dorff eq.(A.5),

= [(C = [(B+Â) +

de modo que para a eq. (16) temos que

...] , J

|— a
l II

= exp D -

- Cr
+D

3 Cf

D _

— ' — i l G l

D + (5.3.18)

Visto que a formula de Baker-Campbell-Hausdorff envolve uma su-

cessão de comutadores como os da eq. (12) , em virtude da linea-

ridade do PB e do operador Drg-r (ver eq. (9)) a eq. (18) aci

ma se torna
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!_TG1 -i- ;=

= exp -i D

-i D

-iD

= exp -iD

-iD
(5.5.19)

onde o gerador G é" novamente expresso pela eq. (5). Vemos assim

que

• e = e , (5.3.20)

de modo que substituindo na eq. (11) temos

(5.3.21)
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Portanto, as transformações sucessivas geradas por G,

e G r%,

(q.p) — > Cq",p") — > (q'.p1) , (5.3.22)

são de fato equivalentes ã transformação "resultante"

(q,p) — > (q',pr) (5.3.23)

gerada por G, como havíamos afirmado.

Se chamamos de R(G) a correspondência dada pela eq.

(2) entre cada elemento de um conjunto de geradores clássicos

{G }, cuja álgebra de Lie ê dada pelo PB da eq. (l),e as respec-

tivas amplitudes K« (q',q;a), as eqs. (6) e (22)-(23) nos mos-
V

tram que

R(G1-R(GV) = R(G) = R(G-GJ , (5.3.24)
V V (eq.(6)) (eq.(23)) y v

e terminamos por concluir que a associação

gerador clássico G <=*> integral de caminho KG(q',q;a) (5.3.25)

forma, efetivamente, uma representação (linear)v do grupo

cuja álgebra de Lie é" dada pela eq. (1),

m

(*•)

Ver Apêndice A.
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5.4 - SIMETRIAS E QUANTIDADES CONSERVADAS

Podemos empregar as resultados que desenvolvemos no

estudo das propriedades de transformações sucessivas, na seção

anterior, para investigar a relação entre simetrias sob trans -

formações e conservação de quantidades em nossa formulação, re-

tomando assim a questão das medições quânticas levantada na

seção 4.4.

Consideremos, para tanto, a eq. (3.4), quando o PB en-

tre os geradores G-. e G2 que nela comparecem se anula,

ÍG1>G2}PB = ° ; (5.4.1)

tal fato significa, de acordo com a discussão levada a cabo na

seção 3.4, que cada um dos geiadores clássicos G, e G2 será pre

servado sob o subgrupo de transformações gerado pelo outro, do

que podemos concluir que a ordem da aplicação das transforma

ções por eles geradas não será importante.

Nesse caso, o gerador "equivalente" E, dado pela eq.

(3.5), que comparece na eq. (5.4) se reduz a

G=(BG2+aG1)+ 2{6G7,aG1}pB+ j^l (BG2-ctG1) , {BG2,aG1}Bp}pB + ... =

= (eG2+aG1) , . (5.4.2)

e a amplitude resultante K^(q',q;l) definida na eq. (3.6) ê por

tanto

Kü(q',q;l)= D2 |j^J e ° . (5.4.5)
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Como, naturalmente, a adição na eq. (2) acima é" comutátiva, te-

mos que vale para a éq. (3.4) a igualdade

KG ^ (q\q;B,a) ' dq" Kg (q\q";3)KG (q",q;a) '

= KgCq'.qil) = dq"KG (q*,q",a)KG (q",q;f3) .

(5.4.4)

Este resultado pode ser aplicado ao esquema de medi-

ções examinado anteriormente. Suponhamos que um dado observável

G seja uma quantidade conservada em relação ã evolução Hamilto-

niana de um sistema; assim, o PB do geradoT G com a Hamiltonia-

na H será nulo,

{G,H}pB = 0 (5.4.5)

e por sua vez o próprio sistema (isto ê, sua evolução dinâmica)

será invariante sob as transformações geradas por G. Seja que

num instante inicial t = 0 realizamos uma medição da quantidade

G, obtendo o valor g,.; em termos do nosso formalismo, a amplitu

de de probabilidade de se encontrar o sistema, a partir de uma

configuração inicial íq), numa certa configuração {q"} imediata

mente depois da medição será" dada pela eq. (4.4.1):

s0

1

(q",q) = 2il I du J da e^" KG(q",q:a) . (5.4.6)

Decorrido um lapso finito de tempo, todavia, o sistema terá evo

luído para uma nova configuração final íq'} ( como assinalamos

na discussão final da seção 4.4) e correspondentemente a ampli-
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tude eq. (6) estará modificada; como p propagador da • evolução

Hamiltoniana não é seriãb- a amplitude (ou função de Green) KH(q',q;t),

dada pela eq. (2.4.6), no instante -t=t teremos

- dq" KH(q\q";t)Ago(q",q) -

dq"KH(q\q";t)K6(q",q;a) == 2—=- i dw | da e

o dw da e" | dql'KG(q',q";a)KH(q
I',q;t) =

" Ag (q',q")KH(q",q;t) (5.4.7)

fazendo uso do resultado eq. (4). Mas se agora (isto é, imedia-

tamente depois do instante t) realizarmos uma outra medição do

observável G, de acordo com o procedimento da seção 4.4 encon -

traremos novamente o mesmo valor gg, pois supondo que a nova m£

dição.produzisse um certo resultado g^ teríamos para a amplitu-

de resultante A (ver eq. (4.4.6)) a expressão

g0 gl

" Aa (q',q"U
It

dq" A (q',q") dq A (q",q)KH(q,q;t)
gl 1 K0

dq( dq"An (q',q")An (q",q))KH(q,q;t)

dq(AD (q',q))K (q,q;t) =
K0 Kl
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f - -• ' '"•

dq A o (q
f ,q)Ku(q,q;t) = Aff (q

1 ,q) I ,
1 gO gO' t

se g, coincide comg.

(5.4.8)

0 , se g, não coincide com g» ,

segundo a eq. (4 .4 .11); de modo que resu l ta então

K ^ (q'.q)

se g, coincide com gQ

(5.4.9)

caso contrario

e analogamente à seção 4.4 concluímos que, efetivamente, uma ob

servação da grandeza G, após o instante t, reproduzirá o valor

original gg. Deste modo, estabelecemos por meio da formulação

de integrais de caminho a afirmação de que, se uma dada trans -

formação G é uma simetria clássica de um sistema (ou por outra,

se G é uma quantidade conservada na evolução dinâmica Hamilto -

niana do sistema), então este observável G será também uma quan

tidade conservada no sentido mecânico-quântico. A quantização

por meio de integrais de caminho, portanto, tal como nos meto -

dos tradicionais, transporta as simetrias dinâmicas dos siste-

mas clássicos ao regime quântico e fornece assim um meio (ainda

que preliminar) de expressar o processo de medição qulntica sem

que seja indispensável a introdução a priori de operadores.



CAPÍTULO 6

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

Nos dois capítulos precedentes, esclarecemos alguns

aspectos do procedimento de quantização por integrais de cami -

nho, através do desenvolvimento de nossa versão deste processo,

generalizada para transformações canônicas arbitrárias. Esta ver

são consiste, fundamentalmente, em dois passos: em primeiro lu-

gar, na atribuição de uma amplitude de probabilidade "generali-

zada", por meio de uma integral de caminho (eq. (4.1.4)), a uma

transformação canônica genérica (eq. (3.4.5)); em segundo, na

associação (eq. (4.3.2)) entre os pólos do traço da transforma-

da de Fourier da amplitude generalizada K-, e os autovalores do

operador quântico correspondente, como método de obtenção da in

formação trazida por Kç. A correspondência gerador clássico/op£

rador quântico estabelecida por este método resulta equivalente

â regra de quantização de líeyl, e em particular fornece uma re-

presentação por integrais de caminho de uma álgebra de Lie asso

ciada a um dado conjunto de geradores clássicos, como visto nas

seções 5.2 — 5.4. Pudemos, assim, explicitar alguns pontos da

afinidade entre as estruturas dinâmicas da mecânica clássica e

da mecânica quãntica. Vale, entretanto, dirigir um olhar críti-

co sobre estas realizações e ressaltar certas dificuldades téc-

nicas e conceituais que observamos.
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Desde logo, assinalemos o caráter eminentemente for -

mal de boa parte"de nossos resultados. De fato, nas aplicações

que realizamos no capítulo 4, reproduzimos, sem novidades, re -

sultados que podem ser obtidos, até com maior facilidade, pelos

métodos tradicionais que utilizam operadores diferenciais; por

outro lado, as numerosas integrações envolvidas tornam pouco eco

nômica a manipulação de nossa técnica, e a limitada evolução dos

métodos de resolução de integrais de caminho decerto reduz tam-

bém o domínio de suas possibilidades de aplicação. Contudo, co-

mo dito na Introdução, este estudo visa a ter basicamente um t£

or ilustrativo e informativo acerca de alguns pontos da formula

ção de integrais de caminho; assim, se nosso método não consti-

tui a técnica de calculo mais eficiente disponível hoje em dia

no arsenal da mecânica quântica, não devemos todavia deixar de

considerar seu valor enquanto instrumento de investigação de ai

guns aspectos formais complementares da teoria — o qual, a nos-

so ver, é sem dúvida relevante. Cabe reafirmar, ainda uma vez,

o papel iluminador do formalismo de integrais de caminho, prop^

ciado pela idéia básica de soma sobre caminhos, que nos permi-

te avaliar sob outros ângulos a natureza dos processos de quan-

tização e, portanto, das relações entre os conceitos das teori

as clássica e quântica — por exemplo, ao empregarmos integrais

de caminho para analisar propriedades.de grupo, ou para relacit)

nar simetrias e conservação de quantidades nestes dois contex -

tos. Aqui reside, acreditamos, o pormenor mais interessante de

nossa abordagem.

No que concerne a outras aplicações presumíveis,

nosso esquema de quantização por integrais de caminho generali-

zado a transformações arbitrárias admite várias possibilidades.
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Uma delas é uma revisão da noção de .invariância relativística

através do estudo dé 'uma formulação de amplitudes generalizadas

associadas ãs transformações de Lorentz; poderíamos talvez es -

tender nossas concepções também a quantização de sistemas com

vínculos. Seria igualmente proveitoso, em nossa opinião, consi-

derarmos questões formais ainda em aberto, tal como a de uma pos

sível interpretação do processo quântico de medição a partir

de um ponto de vista geométrico. Por exemplo, conforme assinala

mos na parte final da seção 4.3, nossa formulação sugere que o

valor quantizado da carga de um campo pode estar relacionado ã

própria natureza da transformação de calibre da qual ela é a ge

radora; valeria a pena, assim, que aprofundássemos nossas inve£

tigações buscando uma representação física por integrais de ca-

minho, mais ampla e completa, de um modelo de medição quântica

que dispensasse a introdução de um formalismo de operadores, de

modo similar ao que fizemos neste trabalho com relação aos con-

ceitos de autovalores e quantidades conservadas.

A título de curiosidade, podemos neste sentido consi-

derar, temerariamente, uma especulação geométrica, ou geometri-

zante, que nossa associação geradores de transformações/amplitu

des de probabilidade nos propicia acerca do conceito de estado.

Classicamente, uma mudança de estado corresponde a uma transi-

ção entre pontos do espaço de fase, ou seja, entre uma configu-

ração {q} - que podemos encarar como uma figura no espaço das

coordenadas — e uma outra configuração íq'} — uma outra figura,

portanto. Se agora atribuirmos um peso, ã maneira de Feynman, a

cada uma das possíveis trajetórias que conectam os pontos de

uma configuração aos pontos da outra, ou melhor, se no total ad

mitirmos uma amplitude de probabilidade "generalizada" do tipo
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da eq. (4.1.4) para a transição entre, dois estados, agora carac
t

terizados por figuras7-ft = íq}, então teremos estabelecido uma

associação entre transições entre estados quânticos e transi -

ções entre figuras geométricas num subespaço do espaço de fase,

sendo estas figuras consideradas não apenas meros conjuntos de

"posições", mas verdadeiros corpos de relações globais entre pon

tos, de vinculações entre pontos — algo como a forma aristotéli^

ca, quem sabe ? Se agora uma dada figura ü ê preservada numa

certa transformação G do sistema, ou seja, se ocorre no sistema

uma simetria sob esta transformação, então hã que ter

KG(fi',J2) = algum tipo de "delta" funcional.

0 conceito de simetria no formalismo de integrais de caminho ,

como bem se vê, se inscreveria naturalmente numa concepção como

esta. Esta sugestão fantasiosa, surgida quando se procurava com

preender a formulação de Feynman, careceria todavia de uma for-

malização matemática explícita, antes de poder ser levada a sé-

rio (definição precisa de "figura", explicitação do mecanismo

de atribuição de pesos a trajetórias, etc).

Esperamos, num futuro breve, realizar também algumas

aplicações do método de quantização por integrais de caminho a

alguns temas da teoria de campos não-lineares e ã física nucle-

ar.

Ainda uma palavra: o espírito que presidiu a elabora-

ção deste trabalho resultou ser, essencialmente, o de aprendiza

do, treinamento, preparação — muito ao contrário, riiesmo, do que

pretenderia o ilimitado ego de seu limitado autor, que esse se

propunha a sacudir os céus e terras do conhecimento estabeleci-
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do e alcançar , dum so golpe, a mão.do homem ãs estrelas.Apren

di na infinita redação desta tese, todavia, que mais que subi -

tos clarões de precipitada inspiração me era necessária a meti-

culosa, a minuciosa arte da persistência — e nesta íngreme des-

coberta adquiri, talvez, a calma sabedoria de que, muitas ve -

zes, os dados se lançam a si mesmos.

Ou não.



APÊNDICE A

GRUPOS E REPRESENTAÇÕES

Um grupo ê um conjunto cujos elementos apresentam, en

tre si, uma lei de combinação que possui as seguintes propriedéi

des: associatividade, existência da identidade, existência do

inverso. 0 grupo é dito abeliano se sua lei de combinação ê ,

além disso, comutativa. Um grupo contínuo 5 o que tem seus ele-

mentos titulados por índices, ou parâmetros,contínuos. Se o

número de parâmetros (a ordem) de um grupo contínuo é" finito ,

este é dito grupo contínuo finito.

Se o grupo é contínuo, além das propriedades usuais

enumeradas acima.seus elementos g(a), caracterizados por _r parâ_

metros contínuos ia }, são tais que a lei de composição

g(c) = g(a)»g(b) (A.l)

implica na continuidade dos parâmetros:

c = <j>(a,b) '•> <J> "contínua . (A. 2)

Se, além disso, o índice c é uma função analítica de

a e b,e a inversa a~ (tal que g(a~ )-g(a) = g(l)) é" uma função

analítica de a, então o grupo é chamado grupo de Lie de r parâ-

metros. Podemos definir, equivalentemente, um grupo G como um
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grupo de Lie se podemos estabelecer uma correspondência entre os

elementos pertencentes- a uma vizinhança da identidade em G e pon

tos de uma região aberta limitada de.um espaço euclidiano ( isto

é", estabelecer coordenadas para os elementos de G) que seja um

mapeamento contínuo em ambas as direções. Dois grupos de Lie

quaisquer são ditos isomorfos se têm a mesma ordem, a mesma lei

de combinação e o mesmo domínio de variação dos parâmetros.

Seja um grupo G, de elementos ígjjgo.•••)» e seja um

dado conjunto X de elementos {x,,x2,---} - Se a cada g. e G

pudermos associar um mapeamento R :X •* X que seja um-a-um e in -

versível e que seja tal que o produto de dois mapeamentos, R •
®1

•R (dado pela regra usual de composição), é o mapeamento
°2

R (sendo o produto g-i*g7 dado r»e-la lei de composição de G),

então dizemos que esta é" uma realização do grupo G por meio de

transformações em X.

Particularmente, uma representação (linear) o de um

grupo de Lie G é" um homomorfismo de G ao grupo de automorfismos

lineares de um espaço vetorial de dimensão finita V — ou por ou

tra, se g e um elemento de G, então p(g) é" uma transformação li-

near inversível de V sobre si mesmo, tal que o mapeamento G*V+V,

dado por (g,v) •*• p(g)*(v), define G como um grupo de transforma-

ção em V, isto é, p(g)*v é sempre uma transformação linear nã£

-singular em V.

Assim, estabelecemos uma correspondência entre os ele-

mentos do grupo G e certas transformações lineares num espaço vie

torial V. Para cada grupo de automorfismos lineares em V podemos

encontrar um "gerador infinitesimal" G , que é" também uma trans-

formação linear, a partir do qual este grupo pode ser reconstru

ido. Â álgebra destes geradores chamamos grupo infinitesimal ou
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álgebra de Lie L associada ao grupo G. Como as transformações li

neares num espaço vetò-rial V formam também um espaço vetorial ,

dizemos que L ê um espaço vetorial de dimensão finita no qual

é definido um colchete de Lie LB, uma regra de derivação sob a

qual o espaço é" fechado e que apresenta as propriedades de an -

tisimetria, linearidade, e identidade de Jacobi. Já que, devido

à linearidade e ã clausura de que ê dotado por definição o col-

chete de Lie LB, qualquer combinação linear de geradores de um

grupo G é também um gerador, os colchetes de Lie entre doisquai£

quer geradores de ua grupo de Lie serão portanto combinações l_i

neares de geradores, sendo os coeficientes destas combinações as

chamadas constantes de estrutura do grupo, que são determinadas

a partir das propriedades do grupo próximo ã identidade. Mais

de um grupo, todavia, pode partilhar da mesma álgebra L.

A importância das algebras de Lie reside no fato de

muitas de suas propriedades algébricas refletirem propriedades

de teoria de grupos mais complicadas dos grupos de Lie que lhes

são associados. Assim, por um lado a estrutura do grupo próximo

à identidade determina, via constantes de estrutura, o colchete

de Lie LB da álgebra L associada; por outro lado, se especifi -

carmos a álgebra de Lie L de um dado conjunto de geradores {G },

{V GV }LB • C£VQX , (A.3)

onde {C } ê um conjunto de constantes de estrutura do grupo e

{ , }.„ ê alguma realização do colchete de Lie LB, então as

propriedades do colchete LB são suficientes para reconstruir o

grupo G (via, por exemplo, a formula de Baker-Campbell-Hausdorffj,

ao menos em alguma região vizinha a identidade (na verdade, co-
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mo vários grupos podem possuir a mesma álgebra L, esta' determi-

na univocamente,-em geral, apenas um certo grupo simplesmente

conexo G, que é" chamado o grupo cobertura universal de todos os

grupos de Lie G que têm L como sua álgebra de Lie): se v, ,v_ ,

..., são elementos da álgebra de Lie L, então os elementos de

G são expCv-,) , exp(v-),..., e a lei de composição do grupo é"

expressa por

exp(v1)expCv2) = exp(v) , (A.4)

onde v ê dado em termos de v, e V2 pela fórmula de Balcer-Camp -

bell-Hausdorf£(—3 ,

+ \ ̂ !^Z\B
 + é {vrv2'ÍVl'V2}

LB
 }
LB

Esta formula converge para um valor v finito se v, e v,* são su-

ficientemente próximos ã origem em L. Concluímos, portanto, que

as propriedades de grupo de um conjunto de geradores íG } se -

rão dadas se fôr conhecida a álgebra de Lie L associada, equa-



APÊNDICE B

TÉCNICA DE GRÁFICOS

Iremos realizar o calculo do produto de duas amplitu-

des de probabilidade correspondentes a duas transformações su -

cessivas 6-, e G~, eq. (5.3.3):

KG ^G (q\q;a,e) = J dq" KQ (q\q";|3)KG (q",q;a) =

"" in ~- H1
(B.I)

Para este fim, vamos introduzir uma técnica de grãfi-
r 72")

cos, semelhante a desenvolvida por Feynman^—•* , que facilitara

a manipulação das integrais de caminho que intervém no problema.

Começamos atribuindo um gráfico

0-L

(B.2)

i integral de caminho

(B.3)
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0 gráfico

i A(B) (B.4)

fica por sua vez consignado ã grandeza

r I pqdarlJ° MA(q',q) , (B.5)

onde M.(q',q) é dado pela eq. (5.2.6).

Consideremos por um momento a transformação de variáveis abaixo:

a •*• a' = a / x

B •* B' = B/x

Por meio desta transformação vericamos facilmente que

k L ̂da k
= e A(xp')xdB'

0 '0

Í f Pqda'
z15 -»0

x.e ' | A(B')dB' ;

D

utilizando este resultado concluímos que

(B.6)

(B.7)

í pqda fx

ACB)dB = x.

(B.8)
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e portanto a quantidade

it I A(g)dB (B.9)

resulta proporcional à grandeza x. Na eq. (B.8), MA(q',q) á da-

do pela eq. (B.5).

Podemos fazer uso deste resultado para estabelecer cer

tas propriedades algébricas dos gráficos definidos nas equações

(B.2) e (B.4):

1. Linearidade:

. j A + y . ÍB = (xA+yB) ,

visto que

(B.10)

x .

q '

1)2 Ba] A(8)d8 + y .

rq
i f1 -% L pqda r1

. (xA+yB)d$ ".

BC6)dS]

(B.ll)

2. Inversão:

[A = (B.12)
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De fato,

'q

r
f q •

A(a)da

k L p^da

A(a)da

i pqda

° (-A(a))da = (-A) . (B.13)

3. Associatividade:

Para examinar esta propriedade são necessárias algu -

mas preliminares. Consideremos, para principiar, a quantidade

M(A,B) definida abaixo:

M(A,B) =

Í J pqda

onde ACaj) = AfqCaj).píajDD e B(a2) = B(q(a,),p(a2)}. Seguin-

do o procedimento que empregamos na seção 5.2 para obter a eq.

(5.2.13), podemos então transformar a expressão acima da seguin

te maneira:

M(A,B)

N
I 1

i=l



- 1 1 4 - ~1
S Í

• I I AC
j - 1 k-1

,qk*qk-l , > 2
( 2 'Pk ) e CB.15)

vis to que, usando uma part ição isométrica em N segmentos do in-

tervalo Q 0 , l ] e a regra do ponto médio (ver eq. (5.2.10)) t e

mos

d a j A(a1)B(a2)da2

(B.16)

Se integramos em todos os p- exceto num particular p. e num par

ticular p^, sendo k < j, vem

N
M(A,B) d q . l

i r

iLHJ

.AC J 2J
 1,pJ0B( k / 1,vk)

N i | [ q N = q l f
=1 k=1l V q J 4 " '"

"q l5 6 í q l " q )

dp,
2 i * e

dp.
à
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CB.16)

de modo que, se agora integrarmos sobre os q-, entre os limites

propostos, temos

N i
M(A,B)- I I '

j k l

dp
à A( H

N

1

dp

dp

à
q,

CB.17)

Mas dado que a integral em p, nlo irá depender de um valor kpar-

ticular (ver eq- C5.2.13)), vero

dpTc -è Pk(qi-i"q:)

e =

da.

f dp -èp(q-i
J _co

q i - i q _
CB.18)
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do mesmo modo, como as integrações em p. e em q - i não irão depen

der de um particular j-, tomando q. . = q" teremos

M(A,B) = doj <(|dq"|

_ 4j P(q"-q)

.a. M
| p ( q ' - q " )

= J I dq" MA(q',q")MB(q",q) (B.19)

em virtude da expressão eq. (5.2.13) para a amplitude generali-

zada "infinitesimal" Mg(q',q) associada a um dado gerador G (ver

seção 5.2). Vemos assim que

dq"MA(q\q")MB(q",q) = 2M(A,B) =

= 2
I [ pqdal

ãa (B.20)

Contudo, se definimos o operador de tempo ordenado A ou)
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pela

se a- £ ou

B(a2)A(a1) , se

, (B.21)

podemos observar que

da

de modo que teremos, afinal, a igualdade

dq" MA(q\q")MB(q",q)

• V
ü LPqda

A(a)da-

0

i f1 •k pq11 Jo
• e

• ri

= 2M(A,B) =

^ pqda ri ri

] e ° I da|
q J

I d al d a2
'o. Jo (B.23)

Esta igualdade será então expressa graficamente por

dq" • A Ca)
q1

X

q"

A(o)
(B-24)
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Podemos agora retomar o exame da propriedade associativa de no£

sos diagramas, e- estabelecer para ela a regra

ÍA

1
(B.25)

ja que da definição eq. (B.5) decorre imediatamente que

dq" M ACq\q")M ( B + c 3(q",q) = | dq" M A(q' ,q")MB(q",q) *

dq" MA(q
1,q")Mc(q",q) . (B.26)

Usando as propriedades obtidas acima, podemos expres-

sar graficamente a associação colchete de Poisson-comutador es-

tabelecida na seção 5.2, eq. (5.2.21), como se segue:

= Jdq"{MlJCq
l,q11DMvCq",q)-Mv(q

1,q")MvCq",q)} =

= M(q',q)
Gv . <\

(B.27)

De acordo com este resultado e com as • regras eqs.

(B.10), (B.12) e (B.25), obtidas anteriormente, verificamos que

a álgebra destes diagramas corresponde ã álgebra dos númerosnã£
f 73")

-comutativos -— . Esta constatação nos permitira expandir a am-

plitude de probabilidade K G(q',q;a), eq. (5.2.1), associada a

uma variação finita do parâmetro a, em termos de uma série de

potências destes diagramas não-comutativos, dados pela eq.(B.4)
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(e que segundo a eg. (B.S) eqüivalem ãs amplitudes "infinitesi-

mais" M (q',q)); 'escreveremos para isso, usando a eq. (5.2.4),

que

',q;oO -KaG(q',q;l)

£ I (pq-aG)dB

•e (B.28)

q

ri
expandindo exp QI (aG/i-n)dg ~[ e m série, utilizando a eq.

•"O "*

(B.24), e as propriedades dos diagramas, encontramos que a ampli_

tude KG(q' ,q;ot) acima pode ser expressa graficamente por

r jf pq
1 +

_ l

21

l

Jo
fJo

ctG/i-ií +
aG/ili

aG/itf

taG/rh
j aG/ ifi
3«G/ifi

q'

j,
(B.29)

Deste modo, podemos representar graficamente a amplitude resul-

tante K_ r (q',q;a,B), eq. (B.l), como segue:
bl b2
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KG ^G (q'.q^.B) =, J dq" KG (q\q";$)KG (q",q;oO = J' dq"

IT BG2/i-Ji

q1 '

X

_ II

+
G l •t 1

h IT
: aG
II
I aG

Esta expressão, em virtude da analogia entre diagramas e números

não-comutativos referida anteriormente, corresponde ao produto

das expansões de duas exponenciais de números não-comutativos,

B A
e e 2T-B 2+ ...j x íl + Â + ~r A2 + ...1 , (B.31)

bastanto para isto tomarmos

q'
ra G

= B
l '

= A (B.32)

jq" J- Jq

Supondo que a série resultante na eq. (B.31) convirja, teremos

e V = eC (B.33)

onde C é dado pela fórmula de Baker-Campbell-Hausdorff eq. (A.5),

C = (B + Â) + •|ilB,Â] + YÍ |B-Â,rB,Ã3 I + •-. (B.34)

No caso do produto da eq. (B.30), portanto, teremos

dq.. i | x

I ! ! !
L - Jq" L 1 _<
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dq"
J

- -

2

-q1 ~ Ia-" I" I

x-

— - a

aG,

r - - q1 -

X

q" -
_--

_ i r

q

. -

q

V ~~
-at x I

_.q" -

- q

"Iff

f

17 J d«" ift

q' q"

-!q'

—w

1
I

a

JJ
(SG2-aG1)/i«

CB.35)

I (3G2-aG1)/iii/;
e entio em virtude da propriedade eq. '(B.27) e da linearidade

dos diagramas teremos

1¥ [lT { (eG2"otGi:)'ÍBG2'aGl}PB}PB ] + •••
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Retornando às definições eqs. (B.2) r (B.5) e I expansão eq.

(B.29), verificamos enfim que

i í
(B.37)

sendo o gerador "resultante" G dado por

G =

(B.58)

Temos então, como queríamos, o resultado eq. [5.3.4),

dq"

q'
. ri _

% J I Pq-
(B.39)
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