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Aproximações semiclãssicas numa teoria de campo médio com termos

de colisão

I. Introdução - considerações gerais

O problema do tratamento quãntico de sistemas nucleares de

muitos corpos * em função do número enorme de graus de liberdade

envolvido, se presta tanto â introdução de modelos nucleares —

selecionando-se para isto alguns aspectos fenomenológicos de in

teresse os quais se quer estudar — que tentam ressaltar a im

portáncia de alguns desses graus de liberdade, ou ao tratamento

microscópico (ainda que este seja realizado de forma aproximada)

que, dado o seu caráter mais fundamental, possibilita, em princí_

pio pelo menos, o tratamento mais abrangente do problema, pernú

tindo até mesmo determinar os graus de liberdade relevantes tan

to coletivos como de partícula independente.

, pada a complexidade do problema completo de muitos corpos

tempo, pode ser derejável procurar-se uma formul&ção que pos_

sibilite uma hierarquia de aproximações sucessivas de tal forma

que, em ordem mais baixa, a física seja aquela descrita por uma

teoria de campo médio. Neste sentido, a visão original da física

atômica, na qual uma partícula individualmente sente os efeitos

do campo (médio) gerado pelas interações com as demais partícu-

las, é o ponto de partida para uma análise mais profunda dessa

abordagem. Assim, em problemas dinâmicos, este campo médio tam

bém surge como um candidato natural para transmitir informações

coletivas, uma vez que ele pode ser visto como um campo coletivo

apresentando todos os graus de liberdade — contrariamente â

abordagem com base em modelos, nos quais somente alguns graus de

liberdade estão presentes — incluindo, em particular, aqueles

habitua;*" deformações, formas superficiais etc. Nesta abordagem,

porém, os graus de liberdade relevantes se manifestam através das

diferentes variáveis coletivas na medida que a situação específi

ca assim o exiqe.

Uma análise da validade da descrição de características e±

táticas e de processos dinâmicos de baixa energia, a partir de

uma teoria de um corpo num campo médio, aponta para a questão do

domínio do comportamento de um corpo sobre os efeitos dos termos

de colisão de dois corpos. Em primeira análise, o domínio da de±

crição de partícula independente se deve ao princípio de Pauli ,

e a competição entre aqueles dois efeitos é guiada pelo valor do

livre caminho médio de nucleon. Uma estimativa mais cuidadosa

para o valor da energia por partícula, para a qual garante-se a



validade do comportamento de campo médio» e que leva em conta o
principio de Fauli, a densidade de níveis próximos do nível de
Ferai em conjução com a não-local idade do campo médio e efeitos
relevantes para processos de colisão nuclear, aponta para um va
lorde *M 10 HeV/particuia11*

Embora o conceito de campo médio não possa ser definido u
nivocamente e não corresponda a algum operador associado a algum
observável que possa ser medido — apesar de ser introduzido
através de uma argumentação fisicamente rasoãvel — e, con se
quentemente, tenhamos ambigüidades nos diferentes formaliamos re
£erindo-se a campos médios* existe um limite para o qual aquelas
teorias confinem no limite de interações fracas» a saber, o po-
tencial de Hartree-Fock produzido pela integração de um potencial
de dois corpos antissimetrixado com a matriz densidade instantâ
nea. Neste estágio é necessário introduzir-se alguma fenômeno Io
gia no que se refere ao potencial de dois corpos. Assim, pode—se
assumir a existência de uie potencial nucleon-nucleon estático com
as dependências das características que o definem determinadas
fenômeno logicamente a partir de dados de espalhamento nucleon-
nucleon e propriedades do deuteron. £ bem sabido que por esse pro
cesso algumas propriedades nucleares são bem reproduzidas,enquan
to que outras não o são. Desta forma, introduz-se um ingrediente
a mais» a partir da inclusão de operadores efetivos de três cor
pos — que permitem incluir a física dos graus de liberdade su
primidos justamente por definir estes operadores como atuando era
um espaço restrito, reproduzindo os mesmos valores esperados que
operadores genuinos produziriam agindo no espaço inteiro — po
de-se reproduzir bem aquelas propriedades que não o eram quando
calculadas somente com potenciais de dois corpos.

Finalmente considera-se fisicamente plausível que este po
tencial assim construído para reproduzir propriedades estáticas
também deva descrever adequadamente a dinâmica nuclear de baixa
energia; isto puramente por razões de consistência.

A partir dessas considerações, podemos considerar.cum qrano
sal is . que nosso ponto de partida é esta teoria de campo médio re
presentada aqui pelo método de Hartree-Fock dependente do tempo
(TOHFI. Desta forma, com a ambição de descrever de maneira sais
detalhada esta teoria, vamos estudá-la numa de suas diversas abor
dagens.

II. Hartree-Fock dependente do tempo

Considerando somente o potencial de dois corpos i suposto
fraco ) e abandonando as correlações de dois corpos, então o ter



mo de Hartree- Fock • uma boa aproximação do campo médio completo.

Agora, a aproximação de Kartree-Fock dependente do tempo

(TDHF) constitui-se, em última analise, num esquema que permite um

tratamento computacionalmente factível (embora os programas consu

mam grandes quantidades de tempo de processamento) quando se trata

um sistema de muitos férmions que interagem entre si; isto em vir

tude de reduzir o problema de muitos corpos • um conjunto de pro

blemas de um corpo acoplados. A equação que caracteriza a dinãmi

ca da aproximação de TDHF pode ser obtida de diversos modos, tais

como achar-se o determinante de Slater dependente do tempo que to£

ne minima a ação de Oirac'2' ou tomando-se o limite de movimentos

de pequena amplitude através de um tratamento com bosons de exci-

taçâo partlcula-buraco'3l. Contudo, usaremos aqui o tratamento de

segunda quantização • matriz densidade, face sua conveniência ope

racionalj ademais, a forma assim obtida para a dinâmica de TDHF

favorece um tratamento semiclássico posterior de forma mais sin

pies.

Assim, tomamos a hamiltoniana

H • T • V

• y - • í » por exemplo ' • * *

O operador de dois corpos ê definido, em segunda quantize

çSo, como

com V t - ̂ *fr\V \^-^S ' ond* V * °

dois corpos.

Um tratamento completo da dinâmica do sistema de muitos cor

pos envolveria b estado do núcleo, I 2 (."0 ̂  , que satisfaria

a equação de Schrodinger ( "K» L )

contudo, podemos separar deste problema completo a parte que des

crave, ao menos de forma aproximada, a dinâmica de valores espe

rados de operadores de um corpo. Para isso, é necessário introdu

zir-se a matriz densidade



e o valor esperado de operadores de um corpo ê dado por

Assim, a equação dinâmica para O passa a ser o objeto de inte

rease dentro dessa teoria, e pode ser obtida diretamente da defi

niçao de P

Como H ê hermiteano, e, usando a equação de Schrodinger

Desta forma, ê visível iue a equação ê escrita como

f s

onde

ê a matriz densidade de dois corpos. A expressão para a equação

de evolução temporal da densidade de um corpo mostra que é neces.

sãrio ter-se a densidade de dois corpos, pois a força de dois co£

pos acopla a evolução temporal de P • P .Se tentarmos

escrever uma equação para P , usando a equação de Schrodin

qer de forma análoga às equações anteriores, a densidade de três

corpos deve ser introduzida. Se levarmos avante este esquema obte

remos una hierarquia de equações dinâmicas, e, consequentemente,

um tratamento prático torna-se inpraticável. Assim, a aproximação

de Hartree-Fock dependente do tempo consiste em assumir uma fato

ração da densidade de dois corpos na forma



*

Assumida e s t a aproximação, então (1) se transforma em

com o hamiltoniano de Hartree-Fock, v\ , dado por

• o potencial de Hartree-Foch é escrito como

A grands simplificação introduzida pala aproximação foi a d* ter
mos cortado a hierarquia da equações dinâmicas a apenas uma equa
ção para a densidade de um corpo — com o hamiltoniano efetivo
de Hartree-FocJc sendo um operador de um corpo — Aque, embora sen
do df primeira ordem no tempo, não é linear, pois "Vi ê uma íun
cional de P •

Agora, tomando-se a transformada de Weyl-Wigner'** da equa
ção (2) , de tal forma que

então

Para o hamiltoniano de Hartree-Fock, Vi « w. -v » L . *• temos

;



Essa equação de evolução temporal para a quasi-distribuição

da ttigner. P, « pode ser trabalhada de maneira a dar o Ümi

te semiclãsslco de forma simples. Como primeira aproximação po

demos toaar a ordem mais baixa na expansão na série do sano, fi

xando com isto. uma dinâmica semiclãssica:

Som segundo nivel de aproximação podemos procurar o comportamento

do potencial como função doa momentos} se ele for bem aproximado

por

OQ seja, se o potencial não envolver mais termos na expansão não-

local dos momentos, tntão a dinâmica seoiclãssica da matriz dens,i

àaòe pode ser descrita por este comportamento quase-diagonal le

vando a

Ssta equação tem exatamente a mesma forma de uma equação de

•oltxmann/Vlasov sem termos de colisão para um sistema de parti

cuias num potencial (5). Agora» um aspecto fascinante desta abor

dagem é que» como • bem à*bido'6*, a partir da equação de Bolt£

mann/Vlasov pode-se extrair uma hierarquia de equações caracte-

rizando uma descrição hidrodinãmica/fluidodinãmica do sistema.

Foi exatamente assa semelhança que motivou o estudo O de coli-

sões, bem como de movimentos coletivos nucleares com essa aborda

eem« uma vex que ela leva ao estudo de propriedades do "fluido nu

clear" semiclãssico de Hartree-Fock» de tal forma que pode-se en

tender sua descrição macroscópica num contexto com uma fundamen

tação microscópica clara. A dualidade hidrodinãmica/fluidodinãmi

ca esta intimamente ligada ao livre caminho médio <I.e.nu )J quan

to menor o l.c.m. mais aproximadamente pod^-se tratar a dinâmica

do sistema como uma hidrodinâmica, em contraste com a situação

oposta aa qual ter íamos uma fluidodinâmica. Desta forma» uma se

rie de abordagens do problema de uma fluidodinãmica nuclear foram

desenvolvidast usando para isso o conjunto da equações gerado pe

los momentos da quasi-distribuição de Wigner*8* com relação ao



momento k . Em geral* esaa hierarquia de equações é truncada

no segundo momento. Em aplicações deste formaiismo ao cálculo de

ressonâncias gigantes observou-se que momentos mais altos alteram

as velocidades do som no meio nuclear« o que afeta diretamente as

energias daquelas ressonincias. Contudo, eases tratamentos não

conseguem dar um acordo completo com os dados experimentais. Ade

mais, explicações para a largura das rassonincias gigantes não

saem trivialmente dessa abordagem. A introdução, ad.hoc, de supo

sições sobre o l.c.m., para se permitir o truncamento da hlerar

quia das equações dos momentos da quasi-distribuiçio de Wigner,

permite o uso da teoria de Landau'10' de quasipartlculas nesses

problemasm). Com um esquema de linearização das flutuações da

quasi-distribuição de Wigner no entorno de uma solução estaciona

ria o homoginea P^*(p") ' T.Yukawa e K.Kurasawa(12>, estu

dando a lei de dispersão da propagação do som num liquido de Per_

mi degenerado, acham, em contraste com a teoria a temperatura xm

ro, um modo de oscilação amortecido — amortecimento de Landau

— devido a efeitos puramente quânticosi esses resultados( con

tudo, não têm uma extensão imediata para núcleos finitos.

III. Termos de colisão

A necessidade da presença de termos caracterizando os efejl

tos da interação de dois corpos nesse esquema de campo médio ê

óbvia; «Ia prende-se, como já mencionado, a uma análise do l.c.m.

dos nucleons no meio nuclear. Assim, se numa teoria de campo me

dio usual podemos eventualmente achar o amortecimento de Landau

4oscilação amortecida devido ao acoplomento forte entre o modo

do som coletivo e os modos de partículas individuais), por outro

lado os efeitos dissipativos cclisionais genuínos não estão pre

sentes. O problema que emerge deste contexto ê entiot como intro-

duzir esses efeitos de colisões de dois corpos? Obviamente, numa

abordagem menos fundamental, pode-se pensar em agregar, ã mão,

ã descrição ji estudada de campo médio (com o domínio do compor

tamento de partículas individuais), termos rspresentando aqueler

efeitos de dois corpos. Deste ponto de vista, a próprii formula

ção de campo médio, como apresentamos atrás, nos serve de guia pa

ra essa tarefai se a versão espaço de fase da equação dinâmica de

um corpo num empo médio tem as características que a identificam

como uma equação de Boltzmann/Vlasov, então sua extensão óbvia i

simplesmente obtida pela adição de termos de colisão á ls Boltz-

mann;



A forma do termo de colisão tem, obviamente, forte impiração no»

•atudos daa teoriae cinêticaet aqui «la deva traz«r informação

••pacifica do limite ^ — • O (da mesma foma como fixemos na

equação de TDHFÍ da uma contrapartida quântica completa daquele

terno. A escolha da fona da Uehling-Ohlenbeckt13* para a in te

gral de colisão « então razoável em função de características a,

proxinativas que ela apresenta. Esse esquema foi usado por P.

Schuck e J. Winter í1** para o cálculo da largura da ressonância

de quadrupolo, onde a integral de colisão ê tonada como

Higner da matriz densidade do estado fundamental do sistema fl«i

co. Neste contexto, o processo de escolha da forma para P^ re

flete, por sua vez, a vinculação das idéias da colisões com o

conceito de temperatura, ou seja, não podemos escolher para f,,

uma função degrau, uma v«-* que isto corresponderia a um sistema

de Fermi infinito à temperatura zero, e, consequentemente, não

ê a trans fornada de Fourier da interação de dois co£

pos. Nesta abordag»si o campo médio ê dado como sendo o potencial

de oacilador harmônico «ais uma força d* quadrupolo-quadrupolo ,

e para a colisão de dois corpos toma-a», por conveniência, somen

te a parte de onda S da força de Gogny'15', representando, em

media, o espalhanento em todos os canais, e desprezam-se efeitos

de troca. Observa-se •claramente aqui a necessidade de se colocar,

ã mão, diferentes interações efetivas* uma para o terno de coli

são e a outra para o campo médio. Isto se justifica, em parte p*

Io menos, uma ve* que essas forças efetivas devem cuidar de das.

crever processos bastante diferentes.

Com o potencial de oscilador harmônico tomado como campo mê

dio, é imediato ver que a hierarquia de equações da fluidodinâmi

ca é interrompida automaticamente no segundo momento e, consaquen

temente, a equação dinâmica (6) corresponde a tratar colisões nu

ma aproximação de densidade local, i.e., o núcleo é considerado

localmente como um pedaço de matéria nuclear.

(ara oscilações de pequena amplitude expande-se a quasi-

distribuição de Wigner no entorno de £»» • o n d e P '* • *



poderíamos ter colisões de dois corpos, uma vez que a integral de

colisão i proporcional a T»*ls*. De fato, Schuck e Winter, usando

o fato que núcleos, mesmo 2 temperatura zero, não têm uma função

degrau de Fermi para a matriz densidade devido ãs correlações de

dois corpos e do tamanho f lnito do sistema, propõem uma função de

Wigner da forma

com T ajuatado a partir de uma média de Strutinsky, tomada sobre

a quasi-distribuição de Wigner(l7* ( a partir do potencial da O£

cilador harmônico ). O valor constante sobre um núcleo de 224 pajr

ticulas i T • 4 MeV, que é um valor razoavelmente alto. Esta

temperatura efetiva simularia, desta forma, os efeitos das corre

lações de dois corpos e o tamanho finito do núcleo.

As equações dessa fluidodinãmica podem ser então resolvidas

dando reeultados compatíveis com os dados experimentais, viz., pa

ra A • 224, T - 4 MeV tem-se uma. largura de V 8* 3 MeV. rina.1

mente cabe observar que, a partir dessa descrição fluidodinãmica,

surgem efeitos de memória (integrais com núcleos não locais no

tempo), refletindo, grosso modo, o fato que pode ocorrer um in

tervalo de tempo entre colisões sucessivas durante o qual a in

formação da colisão é preservada.

Num outro extremo das considerações sobre o termo de coljL

são está o trabalho de Grange at aid**. Nesta linha de abordagem

começa-se com um modelo de matriz aleatória para os elementos da

interação residual, e dai deduz-se uma equação de movimento para

uma média em ensemble da matriz densidade de A-corpos — o

que jã introduz a irreversibilidade nesse nível de A corpos. A

redução desta descrição via matriz densidade de A-corpos para de£

crições com matrizes de 2-corpos e l-corpc respectivamente se faz

através da operação de tomar o traço sobre A-2 e A-l varia

veis na equação de partida.

Assim, partimos de

para a matriz densidade de A-corpos, e tomamos, como Grange, que

os elementos de matriz de tf* numa base diabética de estados de

partícula independente, têm uma distribuição gaussiana com média

zero e segundo momento
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Naquela baa* de estados, ^ c w r 9 * • ° ^u* • bastante gran

de. Então pode-se tonar a media no ensemble da equação (9). lato

dâ una equação que ji traz inerentemente a irrevcrsibilidadei no

liaxte de acoplamento fraco cata equação fie»*18*

gador do campo «edio ordenado no tenpo. Eaaa equação deacreve a

evolução de P para o equilíbrio estatístico.

Tomando-se o traço sobre (A-l) e IA-21 variáveis, consegue-

se a redução de (11) a equações acopladas para as matrizes densi

dade médias de um e dois corpos

O***)

Oa terams C*1* e C*2) aão função de P u * e P ̂ %> . Agora,

eles são escritos como produtos antiasimetrixados de P<*) de

tal forma que a equação de campo médio com um termo de colisão se

ja fechada no espaço de um corpo (compare-se com a t>.toraçio de

TDHFI. transformando os elementos diagonais do terno de colisão

«uma forma tipo Boltzmann (i.e.* faz-9e p <x^ a p ) (18)
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o.,

H é uma função caracterizando a conservaçio d« energia, qua tende

a uma dalta da Oirac no limita f ^ — * «o .

Um primairo aspacto interessante nana aaquama á qua a hie

rarquia para aa matrizes dansidada madia» am ensemble, que ê pro.

duxida nasia proeasso da redução no númaro da corpos, ditara da

quala usual cbtida quando aa toma traços subsequentes da equação

da Liouvilla* Numa conparaçio com o formali^mo da Schucka Winter

faz-se notar a diferença fundamental na forma da sa introduzir o

termo da colisãor naquela o teirao â introduzido as custas de um

conhecimento prâvio da mecânica astatistica (Uehling-Uhlenbeck),

nesta i produzido por um processo da médias com hipóteses sobre

oa elementos da matriz da interação residual.

Esta esquema da Granai foi adaptado para descrever também

colisões de lona pesados < 40Ca - 40Ca ) por G.Wolschin<l9> que

usou uma interação da Skyrme mais Yukawaf20'.

IV. Campo médio cem termos da colisão

As abordagens, como dascritas até aqui, usam como ponto da

partida ingredientes típicos para a descrição de observiveis de

um corpo, com a introdução, a mio, da afsitos da dois corpos,

partindo-se quase sempre de ingredientes da teoria cinética cias.

sica quantinada. Contudo, aa correlações introduzidas pelas int£

rações residuais podam produzir «feitos significativos nas flu

tuações dos observiveis, oa quais não podam mais ser descritos

tão somente por equações do tipo TDHF. A necessidade de sa procu

rar um formalismo que generaliza o TDUF, da tal ordem a incluir

aqueles efeitos devido as correlações de dois corpos, gerou a^

guns tratamentos da subdinimica da um corpo, nos quais procura-se

separar diferentes aspectos flsiccs daquelas correlações. Desta

forma, destacamos o esquema de Ayik<22) * Names a Toledo PiraJ22)

Ca particular, o tratamento da Ayik , desenvolva-se am tor

no da procura de um operador tal que (como nas técnicas de proje_

cio da estatística quintica<23, 24) «obre as quais ala sa baseia^

atuando na matriz densidade da muitos corpos produza a componen

te não correlacionada (ou correlacionada). A parta não corre lacio
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nada da matrix densidade de muitos corpos ten uma estrutura tal

que obedece uma equação "master" generalizadai isto leva a uma

equação exata para a matrix densidade de um corpo. Da mesma for_

ma. o vaiar esperado de um operador de muitos corpos pode ter se

parado numa parte devido ao campo médio e a parte correlacionada

devido is interações residuais. Com base nessa separação» pode-

se calcular contribuições estatísticas para as flutuações das va

riãveis coletivas como um resultado da presença das colisões de

dois corpos. Então* nesse esquema» partindo-se da expressão qeral

pode-se escrever* i) separando P ttl nas partes correlacio

nada e não correlacionada, com suas expressões explicitas, e

ii) tomando o traço sobre A.-1 partículas.

«o

»ona« hít) ê o hamiltoniano de campo médio (>(0 • £ ; + "!*•**{»

0 primeiro termo do lado direito descreve a mudança na matriz dsn

sidade como resultado do campo «rádio, o segundo termo K ( O »

é o termo de colisão, e é responsável pelas mudanças na densidade

de um corpo provocadas pela Interação residual. Este termo de co

lisão é não-local no'tempo e não linear

.f.) Ltcv)

Finalmente, o último termo • responsável pela descrição da evolu

ção temporal das correlações iniciais

Vi

é o operador de Liouville correspondente à interação

dual \}~ (t), definida por
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CO j
Como para determinantea de Slater. Pcop Ct#^

 m O * então

e toda descsição reduz-se i evolução temporal de TDHF, o que, co

no é sabido, é uma boa aproximação* No limite de baixas energias,

a equação <1SI pode »er eitudada a partir de propriedades ettatls

ticaa das interações residuais. Levando a una equação "miittr1 pi

ra a matrix densidade l 2 1 ) .
A abordagem do Nomo» • Tolodo Pixa(22| tembóm «o propõe a

descrever a •ubdlnlmica de um corpo da um sistema de muitos fúr

mions, separando oa efeitos das correlações de dois corpos, sem

precisar introduzir, de maneira artificial, termos de colisão .

Com efeito» eles aparecem, 2 molde do que ocorre no tratamento

de Ayik, do estudo da restrição da dinâmica global de muitos cor

pos aquela de um corpo. Porém* uma diferença fundamental entre

ambos tratamentos diz respeito à separação das partes correlacio

nadas e não correlacionadas da matriz densidade de muitos corpos»

a formulação de Nemes e Toledo Pisa é mais geral nesse aspecto.

Formalmente, esse esquema se preocupa em separar da evoLu

ção temporal alem de uma contribuição de evolução unitária asso

ciada ao campo médio, contribuições não-unitirias — introdu-

zindo correções associadas aos efeitos de dois corpos (termos de

colisão) — e efeitos provenientes da evolução temporal de cor

relações do estado inicial, que tanto realimentam a contribuição

de campo médio quanto contribuem para oa termos de colisão. No

te-se que, aqui também, o campo médio nio é necessariamente um

tratamento de HT usual. Desta forma, a dinâmica exata de um cor

po, nesta linguagem, é escrita

onda
[H,F.«]) 0»)

1;



14

Ea tentos dos orbitais naturais dependentes do tempo I \ ( ^

e o propagador Glt, t*) ê dado por

q ft.V) - T j«*f[- i Jiit Q Ctf) L

Aqui L i o liouvilliano associado ao hamiltoniano H • o super-

operador Q(t) tem por função eliminar as partes não-correlacio

nadas dos objetos sobre os quais ele atua. Finalmente ^ i a

parte correlacionada da matriz densidade inicial plena Fft)«viz.,

I

Considerando-se este termo nulo, então a contribuição de (19) se
transtorna no terno de TOHF da dinâmica

Consequentemente, o segundo termo leva toda informação referente

âs contribuições das correlações para a dinâmica, sendo responsa

vel então pelos efeitos colisionais. Considerando-se as corre-

lações oriundas das correlações somente até segunda ordem no po

tencial de dois corpos (que corresponde a substituir o propagador

pleno* G(t, t') pelo propagador g(t, t'), que ê o operador uni

tirio de deslocamento temporal associado com a propagação de cam

po médio sem correlações)« tem-se
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que • uma expressão tratável
A estrutura da parts da campo médio deste tratamento rap±

damente aponta para a possibilidade da estudar o comportamento se
miclãssico dessa teoria. Assim, se , como já vimos, a formulação
de campo médio comporta uma análise fluidodinãmica exatamente em
função da presença do comutador, como visto pela ótica do espaço
de fase, obtida pela transformação de Weyl-wigner, também podemos
procurar a correspondente versão do termo de co l i são . Se, por um
lado, a aproximação semiclássica é válida quando "íî  (f,^) é
suave na escala do Inverso doe comprimentos de p w (da análise
do campo médio), por outro lado, o alcance do potencial de dois
corpos também desempenha un papel importante nessa análise. A£
sim, podemos separar três casos diferentes para estudot 1) Des
prezam-se e fe i tos de memória a tomam-se os momentos transferidos
pequenos (comparados com o menor inverso de comprimento), 2) D*£
prezam-se e fe i tos d* memória e consideram-se momentos transferi
dos arbitrários , e 3) Efeitos de memória são relevantes e cons.1
deram-se momentos transferidos a r b i t r á r i o s ' 2 6 1 .

No primeiro caso, quando consideramos somente pequenos no
mentos transferidos, tomamos o termo de col isão também na repre
aentação de Weyl-Wigner e truncamos a séria na primeira ordem de

"H . Com i s so , nesse limite semiclássico, temos para a quasi-
distr ibuição de Wigner, uma equação de Fokker-Plank*26'271

com

ond" A e B , sendo os coeficientes de atrito e difuião reapec

tivamente, são dados por



com. ademais,

<»>

< » >

apareeendo quando consideramos mudanças espaciais no sistema tí

sico, o

T i k

No segundo caso, quando devemos lavar em conta também gran

des transferências de momento, podemos ainda usar o termo de co

lisão. evitando-sa, contudo, faxer uso da aproximação de Bom

clássica? o potencial de dois corpos deve ser tratado ai como am

plitude de Born quântica. Considerando-se ainda a validade da a

proximacão de densidade local (quando escrevemos o termo de coLL

são na representação de momentost

e, se assumimos qua as densidades variam lentamente no tempo,quan

do comparadas com as fases de energia de partícula independente

no campo médio» então ao tomarmos o limite t—*•• °° (veja eq,(26))



taremos a forma usual d« um termo da colisão da Boltzmann.Asiin
obtêm-sa a Corna markoviana da integral da colisão, tal como apa
raça na taoria da liquido» da rermi126,27)

TVT.0

Nota-sa qua a delta de energia aparece como conseqüência do cari£

ter markoviano do tratamento dado.

Quando levamos em consideração efeitos de memória ( carác

ter não markoviano do tratamento ) obtemos uma integral da coli

aão que difere daquela de Boltzmann, (36). Contudo, ã possível

ainda identificar-se uma expressão como usada por Landaut10) no

seu estudo de amortecimento de modos' em ei sterna e infinitos ã tem

paratura zero (líquidos da Fermi). Para tal* retomamos a expres,

são do termo de colisão antas de se introduzir aproximações ma£

kovianas

[ffffWi-fHF-tXf-ff-fí - f — C4-f)]4. tn
Agora assa termo poda ser reduzido com as aproximações: 1) «pro
ximação da densidada local, representação dos momentosj 21 Iine±
rizaçao para pequanaa amplitudes

3) tempos longos para as freqüências de transição envolvidas ;

4) distribuições de Fermi de equilíbrio local no espaço *P*" com
temperatura T * Com esse elenco de aproximações ficamos com o
termo de colisão na forma usada por Landau(26,27)
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f. tf-f) f.(f-p(i- p (f

Note-se a presença da energia do fonon *h*o na expressão da con

aervação da energia, ele provêm da dependência temporal «_

da flutuação da densidade (38) r • ê fundamental para permitir ex.

citações acima do nível de Fermi mesmo a T • 0.

IV. Aplicações possíveis

A partir desse conjunto de aproximações e limites para a

evolução temporal da matriz densidade de um corpo, podemos esbo

Car algumas tentativas de aplicação.

Um primeiro processo físico que serve como aplicação da

equação de Fokker-Planck,onde supõe-se baixos momentos transferi,

dos, pode ser visualizado no espalhamento inelástico de protons

de alta energia i rsj 900 MeV) em ângulos frontais. Sabe-se que,

nessas circunstâncias, o momento transferido pelo proton ê da

ordem da metade do momento de Fermi dos nucleons do alvo. Nessas

condições, assumindo-se uma densidade de Thomas-Fermi à tampe»

tura finita para ot nucleons do alvo

podemos calcular os coeficientes de atrito e difusão associados

com a trajetória do projétil através da parte interna do núcleo

(o amortecimento dos modos coletivos da superfície não podem ser

tratados com esse esquema de pequenos momentos transferidos)

A.-i
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Aqui »̂  indica os ângulos do vetor ~F" • fr fio momento de

Fenui local. A equação de Fokker-Plank, asnim obtida, admite uma

solução estacionaria (quando vale o balanço detalhado), a qual

descreve a densidade nuclear de equilíbrio apôs o impacto do pro

ton(28.29> .

c- T<Tr

Por outro lado, muitos fenômenos nucleares admitem una in

terpretação baseada em processos dissipativos. Assim, •• se ado

ta uma descrição empiricaaente hidrodinânica do sistema, cono por

exemplo una equação de Navier-Stoken com termo de viscosidade ,

pode-se, então, ajustar esse coeficiente de viscosidade para se

acertar os dados experimentais relacionados com o amortecimento

de vibrações nucleares, dando

n c- i.O. i d "

0 caracter hidrodinãmico dessa abordagem (fortemente influenciada

por suposições a_ priori) certamente superestima a importância da

hipótese do equilíbrio local, (em outras palavras, o l.c.ra.—*• 0) ,

contrariamente ao caracter fracamente colisional do fluído nu

clear então caracterizado pela interpretação fluidodinamica co

mo apresentamos atrás. Contudo, 5 possível um contacto com res^l

tados de tratamentos teóricos de líquidos de Fermil31'. Para es,

ses sistemas, a baixas temperaturas, o coeficiente de viscosidade

t£ cresce com T"^ t̂ Ĵ t u m a v e z qUa o s processos de colisão

entre os férmions são inibidos devido ao principio de Pauii e às

leis de conservação;

onde oi depende dos parâmetros de Landau e da energia de Fermi

do sistema. Agora, estimativas para *7 envolvem parâmetros de

Landau com características diferentes quando se referem ã descri^

ção das flutuações do campo médio ou ãs probabilidades de transi

ção que aparecem no termo de colisão. Assim, os parâmetros asso
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ciadas às flutuações do campo médio devem trazer informação dos

efeitos de renormalização da interação devido âs correlações do

meio, enquanto que aqueles caracterizando a interação que dá a

probabilidade de transição, por consistência, não devem refletir

as correlações que interações do tipo da matrix G carregam.

Com essas observações pode-se finalmente calcular o coetVi

ciente de viscosidade *£ e o amortecimer '.o do som zero no meio

nuclear. Os resultados para o coeficiente c e viscosidade apontam

para valores na faixa ^ T * . i.i * lo"° . 2.O - io"° M«V V « <•«

dependendo dos valores dos parâmetros de Landau usados(341. ^

comparação com o resultado de Basse, (43), confirma o caracter

fracamente colisional do fluído nuclear, em detrimento de una

interpretação hidrodinãmica pura. Por outro lado, para o som z£

ro — que é uma excitação coletiva, que pode propagar-se atra

vês das modificações que indus no campo médio — quando "*»•»» kT

a excitação de quasi-particulas acima do nivel de Fermi funciona

CORO um mecanismo de amortecimentoj por força da construção adota,

da, contudo, esse efeito já está incorporado no termo de colisão

de Boltzmann apresentado anteriormente, (39). Ademais, sabe-

se(32,10) qUe o s «feitos da presença do fonon na dissipação po

dera ser introduzidos simplesmente através da multiplicação da in

tegral de Boltzcann usual ( •£ Ta) por um fator de correção

0 amortecimento do som zero pode ser descrito em ternos de

uma largura -jj* definida como a parte imaginária da freqüência

do modo. Resultados numéricos 13311 obtidos com o parâmetro de Lan_

dau f̂  ^ o.-2 para descrever as flutuações de campo médio

e as interações da ref. (34), dão valores para ¥ / v W } L na fai_

xa 2.6xlO~3 a 4.6xlO"3 MeV"1 , o que indica que, embora não

da ordem certa, a contribuição das colisões para a largura dos

estados não é pequena (quando se caJcuia o valor de "Jp para âL

guns modos de som zero para os quais há dados experimentais).

Nesse tratamento, não se inclui o efeito da superfície nu

clear para o cálculo da Largura dos estados, contudo esse grau de

liberdade foi incluido nuraa primeira abordagem por R.Hasse e P.

Schuck*35*.
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