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RESUMO

Estudamos as propriedades estatísticas do raovimen

to não relatlvistico de uma partículas composta de dois cons-

tituintes eletrizados de massas finitas. A interação predomi-

nante c ursa força harmônica de freqüência wQ e Lodo sistema

está imerso nas radiações térmica e de ponto zero da Eletrodi_

nâmica Estocástica.

Os principais objetivos de nossa análise consistem

em compreender as propriedades características do "spin" S e

sua relação com o momento magnético intrínseco u do sistema.

Verificamos qua, dependendo dos valores atribuídos ãs massas

c cargas, <S > pode assumir quaisquer valores menores que 6fi

independentemente da temperatura e do valor de WQ . O fator gî

romagnético por sua vez pode tomar qualquer valor de -• ã +•.

Estes são dois dos principais resultados do estudo. Além dis-

so, calculamos a distribuição de. massa e obtivemos expressões

explicitas para os fatores de forma de carga e de magnetiza -

ção, no sistema de referências em que o centro de massa está

em repouso instantaneamente. Toda esta análise foi feita su -

pondo que não há outras forças os,ternas atuando sobre o siste

ira.

A interessante situação em que a partícula é sub-

metida a um campo magnético uniforme foi também considerada.

Verificamos que o sistema apresenta diamagnetismo e paramagne

tismo sendo que, o primeiro predomina sobre o segundo. A mag-

net i zação total varia com a temperatura conforme as predições

da Mecânica Quântica. Ce o a partícula não apresenta momento

magnético permanente o paramagnetismo tende a se anular quan -

do a temperatura se anula.

A tentativa de identificação do modelo com as par

tícuias elementares conhecidas é feita em apenas um caso, isto

é, o protón. Para isso supomos que os constituintes tenham 4
2

e -j da carga total. As suas massas são fixadas qu«ndo impomos

que <S > = -| *h ( spin ^) e uQ é determinado comparando o raio

de carga calculado com o correspondente valor experimental. Ve

ri ficamos, então, que o fator de forma elétrico predito pelo

modelo apresenta bom acordo com os dados experimentais para o

proton. Por outro lado, o fator giromagnético teórico toma o

valor 2,3 enquanto que experimentalmente encontra-se 5,6. Esta

discrepância talvez possa ser corrigida se permitirmos que o

movimento interno seja relativistico, fato que introduz difi -

dados nos cálculos.



ABSTRACT

We analyse the statistical properties cf the non-

-relativistic motion of a particle that has two constituents

having finite masses and charges. The main interaction is an

harmonic force of frequency wn and the whole system is in

contact with thermal and zero point radiations of Stochastic

Electrodynamics.

The main goal of our analysis is to understand

the properties of the spin 2 and its relationship with the

intrinsic magnetic moment u of the system. We verified that,

depending upon the values of the charges and masses of the

constituents, <S > can assume any value smaller than 6 "h ,

independently of temperature and the value of uQ, as well as

the giromagnetic factor which can assume any value from - •

to + «. These are two of the main results of our study.

Moreover, we have obtained the mass distribution and explicit

expressions for the charge and magnetization form factors in

the reference frame in which the mass center is (instantaneously)

at rest. The above analyses was made by assuming that tnere are

no other external forces acting upon the system.

We have also analysed the interesting case in which

the particle is under the action of an uniform magnetic field.

We have verified that the system exhibits diamagnetism-and

paramagnetism and the former dominates over the latter. The

total magnetization changes with the temperature in accordance

with the predictions of quantum theory. Since the particle does

not have a permanent magnetic moment, the paramagnetism vanishes

when the temperature vanishes.

The identification of the model with the known

elementary particles was made for just one particle, i.e., the

proton. In order to implement this identification, we assumed

that the constituents have charges Q/3 and 2Q/3 (Q is the

proton charge). Their masses were fixed by demanding that
"*2 3 2
<S > = ̂  f\ (spin 1/2) and u,0 is obtained by comparing the

experimental charge radius of the proton with the one obtained

from the model. We verified that the electric form factor

predicted by this model'is in accordance with the corresponding

experimental values measured for the proton. On the other

hand, the theoretical giromagnetic factor predicts the value 2,3

while the experimental value is 5,6. We suggest that this



discrepancy might be remedied if we allow for the internal
•otion to be relativistic, but this produces difficulties
in the calculations.



Truth from Confusion

Max Planck

If a nru idea ucre tc be admitted only uhen it had definitely proved its
juftification or sver. if ue merely demanded that it must have a clear
and definite meaning at the output, then such a demand might gravely
hamper the progress cf science. We must never forget, that ideas devoid
of a clear meaning frequently gave the strongest impulse to the further
development of science. The idea.. .of perpetual motion gave rise to an
intelligent comprehension of energy; the idea of the absolute velocity
of the earth gaw ripe to theory of relativity; and the idea that the
eletronic movement resembled that of the planets was the orign of atomic
physics. These arc indisputable facts, and they give rise to thought,
for they nhow clearly that in science or elseuhere fortune favors the
brave.



ÍNDICE

I NTRODUCÃO l

Capitulo I

UW POUCO DE ELETRODINÂMI CA ESTOCÁSTI CA 7

1.1 A Radiação Cláss i ca d* Ponto tero »

1.2 A Radiação Cstocást ica Térmica 19

Capitulo II

"ODCLO SIMPLES DE PARTÍCULA COMPOSTA 2*

II¿1 A Part ícula Composta em Presença do

Campo de Radiação Estocást ica 26

I I . 2 E f e i t o s de Um Campo Magnético Constante 4 3

Capitulo III

COMPARAÇÃO COM RESULTADOS EXPERIMENTAIS 56

CONCLUSÕES , **

Apêndices

A . 70

A.I 74

A.II 75

B 81

REFERÊNCIAS — 8 5



INTRODUÇÃO

Até o final do século XIX, os físicos tinham sua

concepção filosófica apoiada no mecanismo determinlstico. To

das as teorias eram formuladas em termos de equações que de

terminavam totalmente o movimento de qualquer objeto do Uni

verso a partir do conhecimento de seu estado em urn dado ins

tante de tempo. Porém, a historia iria mudar bruscamente.

Lord Kelvin (Bh 67), um dos principais físicos desta época ,

expressava sua opinião de que a linha básica das teorias tf

sicas era muito bem estabelecida, a menos de "duas pequenas

nuvens no horizonte", a saber, os resultados negativos das

experiências de Michel son-Mor ley e o fracasso da lei de

•Rayleigh-Jeans de predizer a radiação de corpo negro. Vemos

que Lord Kelvin sabia como escolher suas "nuvens" mas não

seus tamanhos, pois, as respostas â estes problemas viriam

através de teorias que revolucionaram a estrutura conceituai

da Física de então.

Dos resultados das experiências de Michelson e

Morley surge a teoria da Relatividade que provocou modifica-

ções na forma de como são expressas as leis causais na FÍsi_

ca. Contudo, esta teoria continua com o mesmo esquema teórî

co do mecanismo determinístico. 0 comportamento dos objetos

no Universo é, ainda, determinado através de equações dife-

renciais para a posição e velocidade ^os corpos e condições

iniciais.

Ao mesmo tempo, surge a Meca i ica Quântica para

explicar a radiação de corpo negro e muitos outros fenômenos
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do mundo microscópico. Mas, ao contrário da Relatividade, es

ta nova teoria parece escapar do mecanismo deterministic» ,

dependendo do ponto de vista teórico adotado pelo pesquisa-

dor. Até os dias atuais não existe uma uniformidade de opi-

niões sobre a interpretação filosófica da Mecânica Quântica.

Pódenos dizer que há duas correntes para interpretar o com-

portamento dos objetos microscópicos, as quais são, a inter-

l»n».iv»" «rtrxloxa c « interpretação estatística; estas por

su* w x ú*i> orít}t>K a novos formal i saos. Nao iremos analisar,

nem seríamos capazes, as várias interpretações possíveis por

ser um assunio que necessitaria pelo menos de UM livro*. Ca¿

remos no outro extremo, apresentando no final desta Introdu-

ção uma tabela que, esquemáticamente, resume estas correntes

com os pontos cruciais que causam divergências nas interpre-

tações .

Todas as correntes' implicam em descrições probabi^

listicas para o comportamento microscópico, porém, implicam,

também, em novos problemas.

Para exemplificarmos, mencionamos alguns:

i) A mais popular dentre todas as correntes ê a inter-

pretação ortodoxa de Copenhagen! que traz consigo paradoxos

como os de EPR (Einstein-Podolsky-Rosen Paradox), do gato de

Schrfldinger, etc. Contudo o fato de ser não causal*a liberta

de encontrar uma razão para o indeterminismo na trajetória

O tcÀto\ ¿ntziaiado podzxã consultan OÍ UVIOÍ rfe 3a¡mix\3m 66,70)
o OMLQO de Bungc IBu 56).

VZA na página
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do elétron. Para os seguidores desta corrente, o indeterai^

ni sao é a forma de ser do elétron; esta posição é condição

necessária para se crer que a mecânica quántica usual des -

creve exaustivamente o sistema individual.

i i ) llenos popular que a interpretação de Copenhagem é a

interpretação es tat í s t ica causal que não apresenta os par*

doxos acima mencionados. Nela se crê que \ trajetória inde-

terminada do elétron é devida a ação de um campo externo

r e u . Então, o problema coa que se deparan os seguidores des

ta corrente é justamente o de encontrar esse fator externo.

Mas se o formalismo quántico ortodoxo apresenta

bons resultados para explicar a natureza, por que se preocu-

par em saber qual interpretação é mais real ís t ica do que

outra?

A tentativa de encontrar a resposta para essa

pergunta é muito estimulante. Não importando'a posição f i lo

sófica adotada existem problemas em aberto com um conteúdo

importante e fisicamente legítimos. Como, por exemplo:

i) Por que, do ponto de vista f í s i co , a densidade de

probabilidade o(x) na mecânica quántica se fatoriza como

W>* e por que a quantidade fundamental não poderia ser p ou

outra função de P(x>?

No dicotoix duía. vxtAodrfcão a palavia camal, ou talvez milho\ ,
¿rUznpnetaçâo causal, iígnífrea i-implumentz que. OÍ Slutuaçõu micAo&có
picai ião piovocadoA [cauiodai) po\ algum agente. itXtxno (como po/i exem
pio-- Mudo UztAomagnítico, ztc).
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ii) Por que nãc tem sido possível construir uma teoria

que mostrasse a equivalência entre as variáveis clássicas e

as correspondentes quânticas? (Por exemplo, será que na Fís£

ca Clássica não há uma grandeza física equivalente ao "spin"?)

Assim por diante.

Da tentativa de encontrar respostas a essas e

a outras perguntas surge a possibilidade de procurarmos ou

tra interpretação da natureza microscópica. A corrente por

nós adotada será a da interpretação estatística causai. Den

tro das teorias que a compõe optamos pela teoria denominada

Eletrodinâmica Estocástica*.

A Eletrodinâmica Estocástica já foi redescoberta

muitas vezes e tem sua origem nas idéias de Einstein. Dois

de seus artigos apresentam a hipótese de que um campo de

radiação clássica de ponto zero, somado ao campo de radiação

térmica clássica , conduz ã lei de radiação de Planck para

o corpo negro sem a necessidade de se considerar sistemas

com níveis discretos de energia. Apresentamos alguns aspee

tos do campo de radiação de ponto zero no Capítulo I.

Resultados como a obtenção do espectro de radiação

¡ tita tzuxia, apa/iece na lit&natuMí com VÕAÁOÍ OUVIOÒ nomeA, ?on iximptoi

"EteViodínàmica AiiatÔiia" (MaAAkall]; "WiViodinâmica Clãuica com Ka-
diação di ponto lixo" IBoyix); "Uitxoc .nâiríca EòtoccLitica ClâòUea"
IMÍIOM) .

Oi antigo* di Eim>tzJ.n-Hopi (1910) e Ein&tiin-étinn (1973) ionan txa

duzidoi paxá o inglli em 7979 poi Sihgia, Lugti e lambonl (Be-Lu-Za 79)
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de corpo negro (Bo 69), cálculo de forças entre objetos ma-

croscópicos (Bo 70) e o aparecimento de diamagnetismo em

sistemas simples (Bo 80, Ma 63), dependem do fato que o

oscilador harmônico encontra uma descrição satisfatória no

contexto da Eletrodinâmica Estocástica. Contudo, esta des-

crição baseia-se na hipótese de que o corpúsculo eletrizado

movimenta-se não relativisticamente em torno de um outro de

massa infinita, ao qual está ligado.

Nesta dissertação nos propomos a ampliar um pou

co mais esta descrição, estudando algumas das propriedades

de uma partícula composta no contexto da Eletrodinâmica Esto
»

castiça. •

No capitulo II, estudamos as propriedades estatís_

ticas do momento magnético intrínseco bem como do momento

angular da partícula composta. O modelo que usamos para este

fim é o oscilador harmôn.co constituído apenas por dois cor-

púsculos de massas finitas imersos em um campo de radiação

estocástica. A hipótese de movimento relativo não relativís-

tico e a aproximação de dipolo elétrico para o campo de ra-

diação estocástica são mantidas.

Veremos, então, que esta descrição permite obter

para o "spin" valores em acordo com que se observa experimen

talmente e que o fator giromagnético pode assumir qualquer

valor conforme se varia alguns parâmetros (cargas e massas)

do sistema. Entretanto, este modelo não consegue explicar to

das as propriedades do "spin".

Conforme veremos o valor quadrático médio do

"spin" independe da estrutura do modelo permitindo-nos iden-

tificá-lo com a correspondente quântica das partículas micror
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cópicas. No Capítulo I I I , a tentat iva de ident i f i cação do mo

délo com o proton revela-nos que o modelo é promissor,

visto que o fator de forma de carga do proton pode ser pred^

to teoricamente. Os pontos c r í t i c o s que e s t e apresenta, como

fator giromagnêtico diferindo por um fator de aproximadamen-

te 2 do valor medido e ausencia de paranagnetisno quando T=0 taivez/ pos

sam ser corrigidos se levarmos em conta uma estrutura mais

rígida, ou pela introdução das correções devidas ã interação

coulombiana (esta domina a interação harmônica entre os cor

púsculos para pequenas dis tâncias) ouy principalmente, in tro -

duzindo correções r e l a t i v í s t i c a s .

ivtiLrar**>o*i*mA

a) let estada puro f ̂  proty?mona

imã ifc-scriçjo ccrplcta ¿fc- urn

xivinu indivuiml.

b) As leis fundamentals da Física s i

iNTEnrfcnç^o CTTATÍSTICA

a) Un estado puro | f ) (e cen naior razão ura mistura í. \i¡y '

ütxJtx>rcujtv a ÜL'Scrican de oertas prmirttftjtk'S c s t a t i s t l c t s ck r

ensemble *• slst ixv» similarTEnte prcv>iracJrB; vm qpral, rvV> up<-

BOrclcns a descrição coroleta de un sistcru individual.

a') A descrição probablllstica

i ocrpleta.

> protaabillsticas, i s to é , a par

tlr do nível quántieo somente se pode faxer afirmações protaDllIsti-

cas. Este indetermimarD essencial é

ontnlógico para outros.

c) Nao existe a trajetória de un

elõtrcn: todis a* posições e to-

dos o* Insulsos possíveis ooexis -

ta». Um mnlfestaçâo diste é dado

pilas desigualdades de fcisenbere

(Incerteza ou indeterminsflD) con-

forms a filcsofial, esta i a ba-

se ds dualidade partícula-onda do

principio di ctuplenentaricdade.

ate.

(Bohr,torn,DiracMeisenben»,etc,)

IHIUVMLTACXD

u» nivel enpírtco para una, ms

c) 0 elétron é un corpúsculo col

nidbs mesRD que indeterminado*

a') A dL-scricão cuántica rúr'

i conpleta, pois , se mantón a

un nível Duramente descrit ivo.

em se ¿ratando de uma teoria

fencwno Iónica.

b) As l e i s fundamentais da tf

sica são deteminísticas, não

CDnhcoESTOs a i n d a a cauna de

lndeterminisno quântlco.

n trajetória e lnfxilso bem d c í i -

o vetor de estada de um estado

pure descreve a distribuição das possíveis trajetórias . As desi

guaidades d* Heisenberg tão relações necessárias entre as d i s -

persões e s t a t í s t i c a s .

(Lande,Hargeniu.Popptr, «te . )

Mito CUEAI.

(tlnsteln,Hartóle, a t e . )

INmVM.'1'AÇXo CALBAL

Esta tabela (Pe 79) mostra esquemáticamente algumas interpretações da Me
canica Quântica, do ponto de vista do vetor de onda |V> e da origem
(ou causa) do indeterminismo. (Existem outras interpretações como as de
fiohm, de de Broglie, etc, não incluídas).
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CAPÍTULO I

.UM POUCO DE ELETRODINÂMICA ESTOCÂSTICA.

No desenvolvimento da teoria clássica dos ele

trons, Lorentz impôs uma particular condição de contorno pa

ra as equações de Maxwell. Esta condição é de que a radiação

provêm de uma fonte bem localizada no espaço, tendo sido emî

tida em um intervalo de tempo finito. Isto implica que no

Universo Primordial só havia matéria e nenhuma radiação. Po

rém essa escolha não é a única possível. Boyer (Bo 75a) nos

mostra que uma condição de contorno incluindo uma radiação

estocâstica atérmica, com um espectro invariante por trans;

formações de Lorentz, gera uma nova teoria clássica, que ex

•plica vários fenômenos não explicados pela teoria clássica

usual.

Marshall (Ma 63,65) parte de outro ponto de vis

ta para explicar o campo de radiação estocâstica. Na teoria

clássica do elétron, um oscilador de partículas carregadas

irradia. Supondo, que isto é verdade no domínio atômico, en

tão, uma nova fonte é necessária para restabelecer a estabi-

lidade perdida*. Imaginemos que a origem dessa fonte seja a

radiação emitida pelos outros osciladores, atuando como um

reservatório. Então espera-se que a potência média irradiada

pelo oscilador deve ser compensada pela potência média absor

* Na Mecânica íitocÕAtíca Ctãiúca há um tzoiema {TtoHma Fíutuação-Vli-
Upação (ReíSrt)) utabeÂicindo tal &atot a ¿on*e deve Wi uma naAwnza

pana compznòax a dLuipação de
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vida do campo eletromagnético c que a energia média deste

oscilador de freqüência u>0 seja igual ã 2 ™
w o ; quando em

equilíbrio na temperatura T=0. Além disso, os efeitos do cam

po eletromagnético aleatório devem ser os mesmos em qualquer

referencial inercial, evitando-se um retorno ã noção de éter

de uma teoria pré-relativlstica.

Pontos de vistas similares ã Marshall são defendi^

dos por outros pesquisadores da Eletrodinâmica Estocástica

(Th 71, Pe-Ce 75, Ca 81) .

Existem várias outras explanações do porque se

aceitar a idéia de campo de radiação atérmica, sendo que as

duas mais naturais são as citadas acima.

Antes de iniciarmos o tratamento matemático do

campo de radiação estocástica, vamos reunir as propriedades

que tal campo deve apresentar. Baseando-se nas hipóteses

acima citadas esperamos que o campo de radiação estocástica

deve ser:

i) homogêneo e i so trópico; se o campo fôr não homogêneo

poder-se-ia observar que um oscilador de dipolo carregado

apresentaria diferentes amplitudes de vibração para diferen-

tes regiões do espaço. Se o campo fôr não isotrõpico, então,

um oscilador de dipolo carregado, posicionado numa direção

que não a do campo, sofreria a ação de uma força que tenta -

ria alinhá-lo ao campo.

ii) invariante por transformações de Lorentz, vamos su-

por que o espectro da radiação seja i&otrópico em um referen

ciai Inercial S, mas não isotrõpico em um referencial iner-

cial S', que se move com velocidade v»vl em relação â S.
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1
Além disso, vamos supor que, no referencial S, o espectro te

nha uma freqüência de corte nítida »c. Então, veremos que

em S*. haverá radiações aleatórias, com vetor de onda

jc'= -k'i, com freqüência superior â «c, sem que nenhuma ra

diação, em S, apresente tal freqüência.

iii) Além dessas propriedades, temos que o campo deve ser

real. Há evidências experimentais (Sp 58, Ta-Wi 68) da exis

tência de uma força, não gravitacional, de atração entre pia

cas condutoras neutras, conhecida como força de Casimir. Es

ta força pode ser considerada um efeito indireto da existen

cia de um campo de radiação de ponto zero da Eletrodinamica

Quântica. Boyer (Bo 70, Bo 75a) demonstrou que o campo dt

radiação atérmica da Eletrodinamica Estocâstica, também ex-

plica esse efeito.

1*1 - A Radiação Clássica de Ponto Zero

Vejamos, a jora, o tratamento matemático.

A condição de contorno de Lorentz, para as equa

ções de Maxwell pode ser melhor apreciada conforme mostrare-

mos em seguida. Considere o potencial vetor X escrito na

forma:

(i-i)

3 é a corrente transversal, G a função de Green para a

equação de onda escalar c hQ a.solução transversal (V.A»0)da

equação de onda homogênea. Existem duas soluções de onda es-
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1
V

calar homogênea : G_ a função de Green retardada e G^a fun-

ção de Green avançada.

A função de Green retardada GR assegura a causa-

lidade da teoria, importante conceito da Física. A particu-

lar escolha de Lorentz de que a radiação vêm de algum lugar

em um intervalo de tempo finito implica em Â ^ O . Isto signi-

fica que em tempos anteriores, t - -•, o Universo continha

matéria e não continha radiação.

A Eletrodinâmica Estocástica tamben admite o con

ce i to de causalidade, G = G R» •** *Q? 0 é a radiação estocãsti_

ca atérmica, onde os aspectos estocâsticos são análogos aos

da Mecânica Estatística Clássica, envolvendo médias sobre

muitos graus de liberdade Microscópicos mas deterministitos.

No calibre de Coulomb, temos que a radiação esto

castiça atérmica é uma solução transversa da equação de on

da homogênea e, como tal, pode ser expressa como uma superpo

sição linear de ondas planas. Incluindo as hipóteses de homo

geneidaie e isotropia temos, num referencial inercial S, que

que gera (Bo 75a, 75b) campos eletromagnéticos E e B, tais que;

t[xt) - & L [d9K,€lfy) hM f »p

A patavta cauiaUdade aqui tita, òindo conòidtxada no aontixto uiuxl
da
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£ \¿0< F~-JlUa'J t>FU (<i Z-V
A-i J '

onde k é o vetor de onda de nodulo k. C (Jc,i) é

o versor de polarização referente ao vetor de onda )c e pola-

rização X, que satisfaz

h(u) é a amplitude de onda,

e(k,U é um conjunto de fases aleatórias estatisticamente in

dependentes uma em relação às outras, cada uma uniformemente

distribuída em C^»^ WD (®° ~*^*> "* 76),

iD=kc.

A energia eletromagnética desse campo de radiação

será expressa em termos de sua densidade espectral média

u(u) definida por

.ft'

Seguindo a demonstração de Boyer (Bô 69), mostra-

remos que u((w) é proporcional ã »', de maneira a satisfazer

a condição de invariante por transformações de Lorentz.

Para encontrarmos o valor quadratic» médio dos

campos elétrico e magnético, da expressão (1-4), será impor-

tante usarmos uma relação geral envolvendo médias nas fases

aleatórias. Este cálculo está desenvolvido no apêndice A.I e

apresenta o seguinte resultado para qualquer ponto r em

qualquer instante t:
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< r, (1-5)

Por comparação de (1-4) e (1-5), obtemos a rela

çao

(1-6)

Eu um sistema de referências inercial S', que se

move com velocidade v=vi em relação â S, os campos (1-2) e

(1-3) são descritos por:

»>>6 JL

(1-7)

(1-8)
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\ „
»*)** Os vetores de onda Je*, do sistema S',vjsio co

nectados aos vetores de onda ít, do sistema S por:

K, - Ky

sendo

(1-9)

A densidade de energia, no sistema S 1 , é dada por

Sí

No axtlgo do. Boyz\ (So 69) onde, zncontnamò e¿¿a dedução, $az-iz nz

ctiòâxio acAticentaA. urna evuxta \z$z>untt a zxpw&ião [10) pag. 1376.

Pata ai componente* do campo magnético que. ie &uin&&oimam, cu, ¿eguin-

tu tubòtítuiçó&i devem &ei ¿e¿ta&:

i.
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Após alguma álgebra com (1-7) , (1-8) e (1-9) en

contramos

J

A densidade de energia ainda e s t á expressa em

termos de algumas var iáve i s do re ferenc ia l S. Para descre

v ê - l a exclusivamente em termos das var iáve i s do re f erenc ia l

S1, podemos u t i l i z a r (1-5)

(1-11)

A invariância do espectro por transformações de

Lo rent2 implica que a quantidade de energia medida por um

filtro seletor devera ser a mesma, independentemente do sis;

tema.

Por isso podemos usar a mesma função h (w) em (1-5) e (1-11).

Se o filtro selecionar freqüências entra a < w'.< b, temos

como esta relação deve ser satisfeita quaisquer que sejam as

freqüências a e b, então
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utilizando a conexão entre u e u>' dadas em (1-9) temos

k (^'i .%, kz(to>) » o u s e 5 a k Z í^ )= auü (1-12)

isso nos mostra que h (w) deve ser uma função linear de w.

Usando (1-6), demonstramos o que havíamos afir-

mado a principio

Upltc) - Q- uü^ (1-13)

f

Antes de fixarmos a constante de proporcionalida-

de a da densidade espectral de energia, apresentada em (1-13),

faremos uma consideração importante.

Apesar da não observabilidade direta do campo de

radiação estocastica, este apresenta uma densidade de ener

gia infinita. Os pesquisadores da Eletrodinâmica Quântica ,

onde surge um problema totalmente análogo ao nosso, sabem

que esse valor infinito surge pela imposição da invariância

por transformações de Lorentz da densidade de energia. Se

este valor fosse finito, a condição de invariância implicaria

num valor nulo. Mas a densidade de energia espectral de um

campo real deve ser integrável. A não integrabilidade do cam

po de vácuo da Eletrodinâmica Quântica faz com que o inter -

pretem como um campo virtual.

Uma maneira de se evitar o problema da n£o inte -
9

grabilidade do campo é conhecida como regra de "Cut off" ,mui

to bem formulada por Feynman (Fe-Hi 65). Há várias razões

para crer que as regras atuais da Eletrodinâmica Quântica
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não devem ser aplicadas â regiões de curtos comprimentos de

onda. Uma razão é o fato que densidades de energia provenien

tes de curtos comprimentos de onda (- ) tem uma ordem de grandeza
p « 15 3

que em termos de densidade de massa equivale a 2x10 g/cm .

Entretanto, tal massa tem fortes efeitos gravitacionais. Co

mo os efeitos do campo de vácuo e do campo gravitacional não

são observados, é possível que haja um cancelamento dos cam

pos. Outras razões, citadas no mesmo livro, são dadas para

explicar a necessidade do "Cut off".

A não integrabilidade dos campos de radiação, tan

to na Eletrodinamica Quintica, quanto na Eletrodinamica Esto

castiça, e uma das questões que continuam em aberto dentro

da Física. Ford (Fo 76) mostrou que para um espaço-tempo cur

vo ê possível regularizar o tensor de energia-momento para

um campo quantizado no contexto da Eletrodinamica Quântica.

H.M. França e G.C. Santos (Fr-St85) demonstraram que a partly

cuia de carga extensa, devido ao fator de forma, introduz um

"Cut Off" natural na Eletrodinamica Estocástica.

Vamos agora fixar a constante a da equação (1-13)

usando como base a hipótese de Marshall dada no início des

te capítulo:

- "A energia média do oscilador harmônico, ã temperatura ze

ro, quando em equilíbrio, i igual ã 1/2fi wQ para cada modo

de vibração".

Um cálculo do movimento unidimensional não relati^

vistico de uma partícula com massa m e carga e sujeita à uma

força harmônica, de freqüência Ü>Q, além da ação de um campo

elétrico aleatório e da força de reação da radiação (Ja75a),

pode ser feito a partir da equação de movimento dada por
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e2 \i
c* J

(1-14)

Esta equação é válida com as seguintes hipóteses:

i) aproximação de grande comprimento de onda no campo

eletromagnético que caracteriza a radiação estocástica, isto

é, E é a função apenas do tempo;

ii) força magnética aleatória desprezível em relação ã

força elétrica aleatória (¡yj<<c);

iii) força harmônica dominante sobre as outras

As hipóteses i) e ii), características de movimen

to não relativistico, nos leva ã tomar Jc.r<<l na equação

(1-2), assim

ÉTy (0= Kt L \d\Cj(«»)ULv)<*pí:U't-e(KJ))] (i

e a hipótese iii) nos leva ã

Substituindo (1-15) e (1-16) em (1-14) encontra -

mos

- ri
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onde _,
* Z ¿ C

A solução estacionaria de (1-17) é dada por

\iU>- e Ri£7 "— ^

A energia media nas fases aleatorias é dada por

Esses cálculos (detalhados no apéndice All) resul

tam que, à temperatura 2ero, obLomos

-m

Igualando à ^TIÜJQ, temos

a-- ±
I Assim, de (1-23) em (1-12) e (1-13), obtemos
í

e
(1-23)
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Esta é a densidade espectral de ponto zero. Quan

do estivermos a uma temperatura T^O esta será modificada de-

vido â contribuição dos campos da radiação térmica.

1-2 - A Radiação Estocâstica Térmica

Resta-nos,agora, ver qual o comportamento da ra-

diação estocâstica à temperaturas não nulas. Descreveremos

o campo de radiação estocâstica térmica com expressões anãlo

gas às (1-2) e (1-3), sendo que teremos outra função no lu

gar de h(u), que denotaremos por h(w,T).

Da Mecânica Estatística Clássica (Re 65b), obte -

mos que a probabilidade de que a energia tenha um valor fi-

xo e , tanto para o caso de espectro de energia discreto quan

to para o continuo, ã uma Temperatura T, é dada por

com 8= (kfiT)" , sendo kB o valor da constante de Boltzmann e

fi fácil verificar que

¿ -
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A variância <(Ae)2> é definida por

(I-24a)

Utilizando 6= (kgT)" obtemos

L&E)2> - Kb T
2 ¿><£> d-24b)

A equação (l-24-b) pode ser interpretada como a definição de

temperatura de um sistema (Bo 69b) , sendo conhecida como for

mula de Einstein-Gibbs comentada em um artigo de A. Pais

(Pa 79) '.

Com a equação (1-19) e baseados nos cálculos, de

talhados no Apêndice A.II, que conduziram ã (1-20), podemos

calcular a energia média à temperatura T, <eT>, obtendo

Onde uT(u) é a densidade espectral de energia de

radiação térmica à temperatura T. Deduziremos, em seguida ,

expressões para a densidade espectral de energia em dois ca-

sos muito diferentes:

i) supondo apenas a existência da radiação térmica, ob-

tendo assim a lei de Rayleigh-Jeans para u_(u);

ii) considerando a existência tanto da radiação de pon-

to zero clássica quanto a radiação térmica, obtendo a densi-

dade de energia espectral do corpo negro, ou seja a lei de

Planck para u(u>,T).

Com este objetivo demonstramos no apêndice B que,
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o oscilador harmônico unidimensional, no contexto da Eletrod¿

nâmica Estocástica, apresenta uma variância de energia

igual ã

qualquer que seja a temperatura.

De (1-25) em (1-26) e deste em (I-24a) , temos que,

no caso em que UQ((U)=0:

cuja solução ê

^ y

onde b é uma constante de integração.

Como, intuitivamente, esperamos que a energia au

mente conforme aumenta a temperatura, temos b=0 e

que é a lei de radiação de Rayleigh-Jeans.

Agora, consideraremos o caso em que as radiações

de ponto zero e térmica estão presentes. Mas antes de ini-

ciar tal dedução, iremos abrir um parêntese; levantando as

seguintes questões:

Como determinar a densidade espectral total de
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energia u(u,T) na Eletrodinâmica Estocâstica? Como autuara os

campos de radiação térmica e atérmica sobre uma partícula?

Quais suas fontes?

A resposta a essas perguntas só é possível atra

vês de hipóteses rntuitivas, pois não hâ ainda dados experi-

mentais, nem teorias mais profundas que nos revelem como sâo

os campos de radiaç estocâstica.

Assim sendo, vamos supor que a fonte de radiação

térmica não seja a mesma fonte da radiação atérmica e que nao há

de maneira alguma efeitos perturbativos de uma radiação em

outra, estando ou não atuando sobre o mesmo objeto. Desta hi

pótese, então, teremos que a distribuição espectral de ener

gia total u(u,T) será dada por

U (wT) - U (<x'J -t- Ü_ Cu') (I-27)
' O T

que decorre imediatamente do fato de não haver correlação en

tre os campos térmico e atérmico.

Isto implica (veja (1-14),(1-20) e (1-25)) que a

energia total média do oscilador pode ser escrita

(1-28)

Assim a diferença entre a flutuação total <(Ac)2>

na energia do oscilador e as flutuações de ponto zero é,

que intuitivamente, somente pode ser identificada com as

flutuações térmicas. Isto nos sugere que a adaptação mais
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natural (Bo 69, Bo 69b, Th-Pe 76, Fr-St-) da fórmula de

Binstein-Gibbs (I-24«), para incluir tanto a radiação atér-

mica quanto a térmica, deve ser:

> (I~29a>

Has de (1-20) encontramos

que é igual ã <(AE) Q> por (1-26).

, Assim (I~29a) fica equivalente a:

T) .

cuja solução é

vü«

A constante de integração b é igual à zero, pois,

para altas temperaturas esperamos que

Assim obtemos

(1-30)

que é a lei da radiação de Planck.
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Após manipulações algébricas de (I-JO) wjescreve

nos

já abandonando o Índice de uQ (freqüência natural arbitra-

ria do oscilador) e denotando

Z
Desta maneira a generalização de (1-22) para

T > 0, fica

Lembramos que (1-31) é urna fórmula compacta que

deve, sempre, ser interpretada como constituida de dois ter-

mos, a saber

> T) ,

onde o primeiro termo é proveniente da radiação de ponto ze-

ro e o segundo provem da radiação térmica.

No decorrer deste capitulo vimos apenas o compor-

tamento do campo eletromagnético que caracteriza a radiação

estocástica e as propriedades dessa radiação. Se por um la-

do este campo eletromagnético representa a "pedra filosofal"

na teoria , por gerar ha Física Clássica varias explicações

que antes não eram possíveis, é por outro lado apenas um pe-

queno aspecto da Eletrodinamica Estocástica. Há nas referen-
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cias um bom material que permite complementar essa visão. Co

mo, por exemplo, há uma revisio feita por L. de la Peña

(Pe 82) . Este ê um trabalho excelente onde apresenta, de ma-

neira clara, o desenvolvimento, a situação presente e as

perspectivas da Eletrodinamica Estocãstica. Deste e de ou-

tros artigos, não menos importantes, vemos que a Eletrodina-

mica Estocãstica vem tentando preencher, a cada dia, uma la-

cuna na história da Física, parecendo-nos apresentar de ma-

nei» natural uma ligação da Física até fins do século XIX

com a Física do século XX. Quem sabe, não está nesta ligação,

dada ou não pela Eletrodinamica Estocãstica, a chave para uma

meJLhor interpretação da natureza do mundo microscópico.



. 26 .

CAPÍTULO II

.MODELO SIMPLES DE PARTÍCULA COMPOSTA.

Ura estudo de alguns aspectos do comportamento es-

tatístico do oscilador harmônico não relativístico, no con-

texto da Eletrodinâmica Estocastica, foi feito por L. de Ia

Peña e Jãuregui (Ja-Pe 81, Pe-Ja 82) , mostrando que as trans_

lações aleatórias, induzidas pela radiação de ponto zero, na

partícula puntiforme, geram um momento angular orbital, sen-

do que ò valor quadrático médio deste difere de - j - por um

fator de 2. Na tentativa de explorar um pouco mais este estu

do, eles, também, analisaram a ação de um campo magnético ex

terno constante sobre a partícula eletrizada, além do campo

de radiação estacionaria e mostraram que o comportamento,por

exemplo, do elétron poderia, talvez, ser entendido na Eletro

dinâmica Estocastica. Em particular, mostraram explicitamen-

te que o fator giromagnético predito é g=2. Este é um resul-

tado importante, pois, na Mecânica Quântica não Relativlsti-

ca este fator g é introduzido como uma hipótese independente.

Motivados por este trabalho, estudaremos as pro-

priedades estatísticas de uma partícula com estrutura inter-

na simples no contexto da Eletrodinâmica Estocãstica.

No nosso modelo a partícula composta consiste de

dois corpúsculos eletrizados de massas finitas imersos em um

campo de radiação estocástica. A interação predominante dos

corpúsculos é, por hipótese, uma força harmônica de freqüên-

cia natural u Q.

Vamos estudar apenas movimentos não relativist!-
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cos para os corpúsculos e, portanto, consideraremos ̂ apenas a
V

influencia de grandes comprimentos de onda (comparados às dî

mensões da partícula) do campo eletromagnético aleatorio.

Esta aproximação recebe o nome de aproximação de "dipolo ele

trico" (Ja 75b) . Consistentemente, desprezaremos a força mag_

nética aleatoria en relação â força elétrica.

Escreveremos o campo elétrico E(t) como:

- 2

Aqui já estamos considerando tanto a radiação ter

I

por (1-31).

mica quanto a atérmica em ( I I - l ) , através de h (w,t) dado

Conforme vimos no capítulo I

Poderemos, assim, comparar as contribuições das

interações harmônicas e coulombiana para a energia do siste

ma. A análise do movimento unidimensional nos revela que a

ordem de grandeza da contribuição da força harmônica para a
energia k

enquanto que a contiibuição da força coulombiana é

Comparando o quadrado de (II-2) com o quadrado de
2

(II-3) e dividindo-os por me , esperamos que as seguintes
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desigualdades sejam respeitadas:

¿± 1.

As restrições (II-4) nos indicam os limites infe-

rior e superior, para a fração de energia, necessários para

que possamos estudar nosso sistema sob as aproximações de

força harmônica dominante sobre a interação coulombiana e rao

vimento não relativlstico respectivamente.

II.1 - A Partícula Composta em presença do Campo de Radia-

ção Estocástica.

Desse modo, as equações de movimento das particu-

ias são dadas por:

'i! %.fJM, (II-5.,

% = - m^CKI-?,) + ¿_

m.m_
onde m= é a massa reduzida e M= m.+in-, é a massa total

M x ¿

da partícula composta.

As equações (II-5) podem ser reescritas em termos

de coordenadas do centro de massa R e relativa r , dadas

por:



K =

que resulta em:

A. - -
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n £ + H r r <L

M

M

(H-6b)

onde

r, . z,

(II-8)
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< • . * tf"¿

(II-8)

As quatro primeiras constantes em (II-8) revelam

que a ordem de grandeza de F. é muito menor que wQ, pois,
3

ou seja

(II-9)

Como dissemos anteriormente, estamos supondo que

a força harmônica é dominante sobre as outras interações e

esta hipótese permite-nos simplificar (II-7) , supondo, em prjl

meira aproximação, que

Assim, com estas aproximações as equações (II-7)
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podem facilmente ser desacopladas nas seguintes equações

K

• G1

e

t = fr3r.-rtn,\$, a ÊM(Í .&£)•
[~^~J AI [ Q.ÇJ

É evidente que devido ao fenômeno da ressonância

Ett) - uQE(t) e como I-JJ-

equação (II-10a) obtendo

< 10* , podemos simplificar a

(11-11)

M

cuja solução estacionaria é

Ê
M

(11-12)

As equações (II-7) merecem um comentário/ visto

que estas poderiam ter sido desacopladas exatamente, isto é,

sem as aproximações acima discutidas. Contudo, esse desaco-

plamento exato nos levaria a um cálculo mais longo com um

resultado idêntico ã (11-12), após desprezarmos quan
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1

do comparado com 1. Conclui-se, então, que os acoplamientos

entre as equações, gerados pela força dt reação da radiação

que aparecem em (II-7), introduzem correções desprezíveis.

0 resultado (11-12) permite-nos estudar as pro-

priedades que caracterizam nossa partícula. Os valores mé-

dios de momento angular ("spin") e do momento magnético in -

trlnseccs podem ser obtidos do uso direto de (11-12). Funções

como densidades de carga, massa e magnetizaçao e fatores

de forma de carga, massa e magnetizaçao decorrem do uso indi^

reto ds (11-12) através do conhecimento da distribuição de

probabilidades no espaço de fase.

Retornando a solução estacionaria, (11-12) e invo

cando os resultados dos cálculos realizados no Apêndice A.II

podemos concluir que

(11-15,

onde r. indica uma das componentes do vetor r;
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Neste ponto é interessante observar que não obti-

vemos (11-14) e (11-15) independentes de T^ e Õ como no caso

do oscilador harmônico, cora uma massa infinita, considerado

por Boyer (Bo 75a).

As definições do momento angular J e do momento

magnético V t o t a l
 sa"o respectivamente

7—? _> ->

HI x n,

Reescrevendo-as em função das coordenadas do cen-

tro de massa e relativas definidas em (II-6), obtemos

-- g_ /?*/€ J$_*' - fjJÜL )(^y < ** ̂K 222.9 ̂ *

Estamos interessados, conforme afirmamos anterior

mente, em analisar as propriedades intrínsecas da partícula

observando, instantaneamente, o nosso sistema de um referen-

cial inercial que tem a origem no centro de massa dos cor-

púsculos, isto é, R=R=0. Assim o momento angular intrínseco

in, K. y K. (11-16)
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e o momento magnético intrínseco w é

// ->, Té ̂ ú^£ j (11-17)

onde

(11-18)

Os valores médios nas fases aleatorias do "spin" e

do momento magnético intrínseco são dados (usando (11-13))

respectivamente por

(u-i9a)^ tn <?*&>= m

0 cálculo do valor quadrático médio do "spin" é

naturalmente diferente de zero. O cálculo explícito está in-

dicado abaixo:
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sempre respeitando as propriedades do símbolo de Levi-Cevita,

isto é,

6 -:É = °,
•a i\\

de sorte que

3 ò

Como (li-13) implica em <r.f->=0=<r.f.>, então, o segundo

termo se anula e para o primeiro termo temos que

<yv>- <-/><*;>,
en tao,

(u-20)

Substituindo (11-14) e (11-15) em (11-20) encon-

tramos que

2 Í
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O resultado (11-21) para <S > é in teres sante . A

l i teratura apresenta varias anál i ses deste resultado para o

caso em que

Todas elas, por exemplo (Bo 75b) e (Pe-Ja 82) , indicam que

< S*z > difere de uma partícula de "spin" \ por um fator 2.

Vemos neste trabalho que isto ocorre por consiaerarem um mo-

delo muito simplificado de partícula. O fato de estudarmos

um modelo com uma estrutura um pouco mais complexa permite-

nos, alterar o valor de <S > conforme variamos \ . Podería-

mos até, se desejarmos estudar partículas com outros valores

de "spin" além de J/Z, visto que segundo o gráfico abaixo ,

observamos

(n-22)

conforme \ varia . 0 resultado é praticamente independente

da temperatura, po i s , leV equivale a 11.600K (Ko 78) , de for

ma que esperamos

e assim

2 3 )
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-8 -6 -4

Contudo uma das simplificações que fazemos em nosso traba-

lho já mostra alguma dificuldade. O fato de nunca considerar

mos a interação coulombiana nos revela que, se j =1, a nos_

sa análise é incorreta. Isto pode ser visto da seguinte ma-

neira: - se os corpúsculos tem a mesma razão entre carga e

massa, estes não apresentam aceleração aleatória relativa e

a força harmônica (atrativa) fará com que os corpúsculos acá

bem por se juntar. Isto pode ser visto pelo resultado (11-14),

que nos conduz à

r 3<n.2> = 0
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I
V

e a energia media da partícula fica dominada pela interação

coulombiana, contradizendo as nossas hipóteses de trabalho ,

explicitadas em (II-4).

Entretanto, se S / 1, o modelo apresenta vários

resultados interessantes, que discutiremos abaixo.

Como M=m1+m2 e Q=q,+q2 podemos definir parâmetros

a e b da seguinte maneira:

M AI

a'

Introduzindo-se a e b em (11-18), verificamos que

poderemos obter um fator giromagnetico g entre

-CO ¿- y ¿ CO (11-24)

Análises mais detalhadas deste- resultados serão

apresentados no Capitulo III. Daremos prosseguimento agora

obtendo outras propriedades estatísticas que decorrem indire

tamente de (11-12) .

De maneira totalmente análoga à apresentada p->

apêndice B temos que a distribuição de probabilidade conjun-

ta para as variáveis r. e ^=mr é dada por
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onde

dados respectivamente por (11-14) e (11-15).

Em nosso modelo os corpúsculos são puntuáis, en-

tão, temos as densidades instantâneas de carga pch (y,t) e

de massa p' (y»t) claramente dadas por
mdS

(y,

onde r, e r_ são funções explícitas do tempo e y é um pon-

to arbitrario do espaço (R=0).
As densidades medias de carga ou de massa podem

ser calculadas através da seguinte fórmula

onde W(r,p) é dada por (11-25) e p1 será p' ou p* confor

me o caso.

Visto que TX" . — - r e r2» -^- r a media indicada
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acima nos fornece:

* J

«»

i ^ / ' > / /

O cálculo da magnetização "7 , definida

(Ja 75c) por:

pode ser feito de modo inteiramente análogo aos cálculos an

teriores. Como a densidade de corrente instantânea é

j(f,t), 114Vy-7> - ̂ ̂ cíVy-,-

é fácil demonstrar que
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X *

2c I' 1/1

5 ^áL-
2Aíc

Aqui estamos introduzindo a definição usual (Ja 75c e Fr-Mq-
i

Si 80) da densidade de magnetizaçao p1 (y,t). O resultado
s , . , mag

explicito e

Seu valor médio no espaço de fase é calculado e encontramos

Z Jit ill.

(11-28,

in, I ¿r»UnJ>
Através destas relações podemos definir os raios

quadráticos medios para a carga, massa e magnetizaçao. Es-

tes valores podem nos indicar qual o "volume" que nossa par-

tícula composta ocupa no espaço. A definição do raio

quadrático médio é
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V

y

então,

_ (11-29)

(11-31)

A análise teórica das medidas exparimentais da se

ção de choque de espalhamento elástico de elétrons por áto -

mos ou partículas revela as suas estruturas internas através

de funções conhecidas como fatores de forma. 0 fator de for-

ma de carga, por exemplo, é essencialmente dado por

l u2) - L (U*K rtp

Definindo os fatores de forma de massa e de magne

tizaçao de maneira análoga/ obtemos que



. 43 .

ã 1 J &
(11-32)

(11-33)

(11-34)

onde g é dado por (II-18) .

A análise de todos esses resultados será pormeno-

rizada no Capitulo III. Iremos agora estudar o comportamento

da partícula composta em presença de ura campo magnético ex-

terno constante B=Bz, além dos campos de radiação estocas^

tica.

II.2 - Efeitos de um Campo Magnético Externo Constante

Sabemos que.se houvesse apenas o campo B=Bz, este

sistema descreveria, no plano xy, o movimento familiar de

clcloton (Ar-Lu 80) com uma componente z d o momento
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angular determinado pelas velocidades e posições iniqiais dos

corpúsculos que constituem a partícula composta. Entretanto,

como as cargas estão aceleradas, elas emitem radiação e, con

sequentemente, com a perda de energia, o momento angular vai

decrescendo até tornar-se nulo. Agora, supondo, também, a

presença dos campos de radiação estocástica para compensar

a energia perdida, esperamos que o sistema descreva uma ór-

bita cujo valor médio do raio seja não nulo e com valores m£

dios estáveis do momento angular total e do momento de dipo-

lo magnético (Bo 80), na situação de equilíbrio.

Sob as mesmas hipóteses que nos levaram a escre-

ver as equações (II-5), podemos obter as seguintes equações

para o movimento não relativistico dos corpúsculos:

e

¿JtL ̂ T 4 (}z £(t )f fc *?*
3c> c

que podem ser reescritas em termos das coordenadas de centro

de massa R e das coordenadas relativas r utilizando (II-6) .

Explicitam2nte obtemos o seguinte par de equações acopladas:

^l & * (II-35a)

(II-35b)
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onde Ü> = —, cujo módulo é dado por w = M ¿ ~ e Ê(t) ê dado> = )£=•, cujo modulo é dado por ui
B Me *»

por (II-1).

Como na seção anterior, estudaremos apenas o movi

mentó relativo dos corpúsculos. Para isto utilizaremos nas

equações (11-35) as mesmas simplificações que nos levaram a

trabalhar com (11-11) ao invés de (II-7a), a saber:

i) força harmônica dominante sobre as outras interações,

de forma que

ii) os acoplamentos entre as equações geradas pela força

de reação da radiação introduz correções desprezíveis;

iii) Além disto, suporemos que os movimentos não relati-

visticos dos corpúsculos são tais que

>>

Estas aproximações nos permitem reescrever (II-

35a) na forma

k\ r n£ i 2K -„ - u.;* Jt-l]nt.^KxU}òt^mC. lt^ (11-36)

M
9

cujas soluções estacionarias para as componentes de r são

respectivamente
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It). £ &

(II-37a)

M '

onde

7

•M

¿\£-

(II-37b)

U; T) cxp [• Cui. ne]

(II-37c)

e ? edc'z) e = u,¿. tt,

0 valor médio do movimento angular intrínseco u

é igual.â

<ñ%^>

Mc

Não c difícil mostrar que os valores médios das

componentes x e y de u são nulos, isto é:

¿Mc
- 0
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e

ZtAc

conforme cálculos do Apêndice A.

Entretanto, como é esperado, <y2> não se anula. O

cálculo explícito envolve r e r já obtidos (veja (11-37))
x y

e assim, utilizando o apêndice A, encontramos

(W

onde

u

(11-39)
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O cálculo de <u > é totalmente análogo ao cálculo
z

de <y2> apresentado no apêndice A.II. Urna integral com diver

gência de altas freqüências, novamente, se apresenta. Este

problema é, analogamente/ contornado através da introdução do

"Cut off" exp [[-aw 3 em (11-38). O limite a -•• 0 será toma-

do depois de feita a integral.

Gostaríamos de ressaltar que se a condição abaixo

fôr verdadeira

C Z* .̂ ft Á* UJo) (11-40)

podemos (veja figura abaixo) calcular (11-38) utilizando al-

gumas aproximações utilizadas anteriormente por Boyer (Bo

75b). Mais explicitamente vamos suppr que:

i) a contribuição de QD(ID) "2" provém principalmente

de dois pontos, a saber,

z
ii) a contribuição da região u<0 é desprezível comparada

às contribuições u » w_ e u « u , de modo que poderemos mu

dar o limite inferior de integração de 0 para —(veja II-40a);

iii) a superposição das lorentzianas, dadas por

é desprezível,
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ACDMJ 1

Assim, (11-38) é , em primeira aproximação, dada

por:

í(u(.)

J.

onde
(II-40a)

4

4 (U),)-
JZ T ' -

Pf
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r r i n2 rwB\i2
já tendo desprezado termos da ordem —*- e - — M ,quan

L_ Q —i L . Q —J
do comparados com 1 (v ide ( I I - 9 ) e ( 1 1 - 4 0 ) ) .

O r e s u l t a d o para <u > toma então a forma

,z í
<¿

onde

(11-41)

i = '• u'¿_

é a mesma variável da seção anterior.

O resultado (11-41) é tão importante quanto inte-

ressante.

ft importante por vir coriTitmar os trabalhos de

Boyer e Marshall (Bo 75b, Bo 80, Ma 63) sobre a existencia

de efeitos diamagnéticos em uma teoria estocástica clássica,

ao contrário do que se espera na Física Clássica sem radia-

ção de ponto zero (pelo teorema de Van Leewen [Vi 62) todos

os efeitos diamagnéticos devem se cancelar na média, de modo

que, todas as propriedades estatísticas dianagnêticas não nu

Ias são consideradas como um fenômeno quântico). A análise

de (11-41) para baixas temperaturas, ou seja,^ m. >> K_T re-

sulta em

<Mt> -- - tl¿ ( ; í - [ L^3- ' Ui-42)
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Particularizando para o oscilador harmônico em

que uma das massas é infinita, isto é, J =0, (11-4 2) mos-

tra ser idêntico ao valor predito pela Mecânica Quântica (Bo

75b), enquanto que, no limite de altas temperaturas ,

U Ü>- << KnT, utilizando (Se 73)u o

H

em (11-41) resulta qiw»

IZtwf)

que é o resultado esperado classicántente.

Como dissemos, anteriormente, é um resultado in-

teressante, visto que o fato de introduzirmos uma estrutura

um pouco mais complexa que a de Boyer e de Marshall (ambos

consideraram apenas o caso de uma massa finita e a outra in-

finita, isto é, f "0) não altera o resultado qualitativo pa

ra a magnetizaçao do sistema, além disto, permite que

<|>« _JJ—t por exemplo, para 5 * 6,7.

Verificaremos, agora, se o sistema apresenta ou

não paramagnetismo. Veremos, em seguida, como identificá-lo
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I

na expressão (11-41).

Utilizando a conhecida relação (Sc 73)

ColoJÍi x i ¿qtt y
'f'-'J'1

/ 1

em (11-41), encontramos

2
onde desprezamos termos da ordem de _B e

-o

T * J- /̂ ? ú'J y V

(11-44)
2

: Nosso primeiro impulso ê identificar o primeiro

termo positivo de (11-44)cono a contribuição paramagnetica

deste modelo, pois, da Mecânica Estatística (Re 65c) temos,

para um ensemble constituído por elétrons com projeção de

spin na direção z igual ã t j, que o valor médio da contri-

buição paramagnetica Z do momento magnético w é

onde o modulo do magneton de Bohr p e dado por
o
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Para observarmos o paramagnetismo presente em

(11-44) , vamos u t i l i z a r a de f in i ção a l t e r n a t i v a do momento

diamagnético (V¿ 62, Ki 65)

(11-45)

onde jfy ,. é a parte da hamiltoniana proporcional ã B . As-

sim, a parte paramagnética de <u_>, obviamente, será dada

por

Para nosso sistema a hamiltoniana total é

: L m*Jjt t i - f f. - f. 16 U -L 7' - *̂ ^ di-46a)

ondep. são os momentos canónicos das partículas e

—y _ >

* ? j

Em particular, para o estudo do momento magnético
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intrínseco, consideraremos apenas a contribuição davhamilto-

niana que depende somente das coordenadas r do movimento re-

lativo, isto é, tomaremos R=0. Assim, manipulando as equações

(11-46), utilizando (II-6) e a definição (II-45), encontramos

que o valor médio da componente z do momento diamagnético in-

trínseco é

O cálculo de <r > é totalmente análogo ao apre -

sentado no inicio desta seção para <u ># sendo que o resulta-

do final da parte diamagnética de u é

(11-47)

Conforme mencionamos acima, a diferença entre o

momento magnético intr ínseco to ta l <u > e o momento diamagné-

t i c o <uz> d i a , respectivamente dados por (11-44) e (11-47) ,re

sul ta no momento paramagnético <U> r .

ÍII-48)
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Observamos que o limite de T-0. ou seja, ^
B

• • em (11-48). nos leva ã <uz> par*°»
 i s t o «' a Pa^te dia-

magnética predomina sobre a parte paramagnética.

A Física Clássica, sem radiação de ponto zero, pre

diz a existencia de paramagnetismo apenas para estruturas

com momento de dipolo permanente u . Esse paramagnetismo é

conhecido como paramagnetismo clássico de Langevin ( Ki 65) .

É observado que, em equilibrio térmico, ura sistema clássico

apresenta*um momento paramagnético médio <y>.„ dado por
z i«ang

í ,„_<„

quando B-Bz.

Comparando a função que determina o momento para-

magnético da partícula composta (11-48) com a função do no -

mentó paramagnético (11-49) de sistemas clássicos, quo não

estão sob a ação de um campo de radiação de ponto zero, vemos

que nosso sistema não apresenta (especialmente a T*0) o para-

magnetismo clássico de Langevin. Este fato só pode ser expli-

cado por não termos considerado,em nosso modelo, uma estrutu-

ra com um momento magnético permanente.
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CAPÍTULO III

.COMPARAÇÃO COM ALGUNS RESULTADOS EXPERIMENTAIS.

No capítulo anterior discutimos as propriedades

estatísticas do "spin" e do momento magnético intrínseco da par

tícula composta no caso livre* e em presença de campo magné-

tico externo. Obtivemos, também, expressões analíticas para

os fatores de forma de carga, massa e magnetização. Todos os

resultados envolvem os parâmetros livres do modelo, i s to é ,

as cargas (q, e q_) , massas (irij e m2) dos corpúsculos que

constituem a partícula, bem como a freqüência u^ da força que

os mantém unidos.

Nosso intuito neste capítulo é conhecer melhor o

nosso modelo através de uma comparação com alguns outros re-

ãuitados experimentais. Estes resultai is são essencialmente

propriedades observadas de partículas elementares como ele

tron, neutron, proton, mesons, quarks,.. . Ê evidente que, da

da a simplicidade de nosso modelo, não ambicionamos entender

todas as propriedades de tal conjunto de partículas.

De início, lembramos que não seremos capazes de

explicar as propriedades magnéticas das partículas com "spin"

como, por exemplo, o proton ou o elétron, pois vimos no

Pata a Eletnodinânica. Ei to coi tica "Liv\t" lignítica que <t paxtZcuía
titã òcb a ação, apenas, dos campo* <fe radiação titcca.it i ca, 4 em qual-
qut\ agznte externo.
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tulo anterior que o nosso modelo é tal que o diamagnetisrao

predomina sobre o paramagnetisroo da partícula.

Por outro lado, partículas com spin zero (como os

plons) não podem ter nenhuma propriedade explicada por nosso

nodelo. Esta exclusão foi determinada por nossa aproximação de

força harmônica dominante sobre a força coulombiana, ou em

outras palavras, partículas com "spin zero" implicam (vide

(11-21)) que devemos tomar 1 =1, isto é, corpúsculos com

mesma razão entre carga e massa. Ora neste caso teremos tam

bem <r2>*0 (veja (11-14)) e a interação coulombiana (despre-

zada em nossa análise) deve desempenhar um importante papel.

N Motamos, também, que em sua simplicidade, o moie-

lo não é capaz de descrever as propriedades do neutron, vis-

to que para ésta partícula o parâmetro "i é negativo, o

•2 3-n
que implica (veja figura na pag. 37 ) valores de <s > > —^—.

O elétron será. também# excluído de ser

do porque,aparentemente, esta partícula é "puntiforme", is-

to é, não há dados experimentais sobre seus raios medios de

carga e de magnetização e, portanto, muito pouco se pode fa-

lar sobre suas distribuições de carga, massa e magnetização.

Anteriormente, dissemos que não há possibilidades

de nosso modelo explicar as propriedades paramagnéticas de

uma partícula com "spin", como é o caso do proton. Contudo ,

nada nos impede de tentar analisar as outras propriedades de

nosso modelo comparando com os outros dados experimentais do

proton. Isto é muito bom, conforme veremos abaixo, pois, per

mite-nos aprender um pouco mais com este esforço.

Iremos, agora, supor que "nossa partícula compos-

ta" representa um próten com dois constituintes com caraas
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9, 1

onde Q é a carga total do protón. A hipótese de que as cajr

gas tenham os valores acima indicados foi inspirada na idéia

simplificada (veja, por exemplo, Agarwal Ag 74) de que o

proton é constituido por um "quark" e um "diquark" cujas car

gas são respectivamente

G. G- J G G. 3

com isso esperamos que a»_ seja maior que m,.

Na seção (II.1) havíamos mostrado que era possí-

vel obter para a partícula composta, um valor quadra tico mé

dio de "spin" (veja figura na pagina 3? ) entre

conforme variássemos

í z t?1!

I»to porque, <52> dependia de f , conforme foi obtido cmT
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(11-21), de acordo com a expressão:

2 I • - \ *t

)

Z Li
independentemente do valor da temperatura (veja (II-23)).

Assim se quisermos descrever o

partícula com <s >= j 'n , encontramos que

Assim se quisermos descrever o proton, que e uma

3>2

o u

Vale observar que o fato de obtermos dois valores

para 5 vem da liberdade que temos de indiciar os parâmetros

(nu, q,» e m», q-) associados aos corpúsculos, conforme nos

fôr conveniente. Assim da hipótese das cargas q. e q. - tona-

rem os valores indicados em (III-l) e de fixarmos o parâme-

tro "i ~ 6,68, encontramos as seguintes frações para as

massas dos corpúsculos:

__^ - Is, L1> C __£_ _. Uftt . (III-2)

Resta-nos, assim, apenas um parâmetro livre em

nosso modelo, que é a freqüência natural u>0. Poderemos fixa

Ia utilizando os dados experimentais do raio médio de carga

do proton, que sabemos, ser
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conforme foi discutido, por exemplo, por França, Marques e

da Silva (Fr-Mq-Si 80) .

No capítulo anterior (veja (11-29)) mostramos que

o raio quadrâtico médio de carga da partícula é

já tendo substituído em (11-29) o valor predito para a dis-

tância relativa média <r.> definida em (11-14).

Assim, tendo fixado as massas e cargas com os va-

lores explicitados acima (em (III-l) e (III-2) respectiva-

mente) , podemos determinar w0 através de (III-4) e do valor

experimental (III-3), obtendo:

* Q

no sistema em que -tí = c = 1 .

A transformada de Fourier da dis t r ibuição de car-

ga da partícula composta foi calculada, anteriormente (ve-

ja (11-32)). Explicitamente obtivemos

í

Introduzindo os parâmetros do modelo, já determi-

nados, ficamos com
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\

2exp(-5Z6X*)l (111-6)

onde k é dado em GeV.

O resultado acima será comparado com a transforma

da de Fourier da densidade de carga do protón, Esta compara-

ção será feita através do gráfico da função dada em (III-6) com o

gráfico dos dados experimentais colecionados por Blatinik e

Zovko (Bí-Zo 74' e analisados por França, Marques e da SiJL

va (Fr-Mq-Si 80) .

A figura abaixo nos mostra uma boa concordancia
2

entre f ̂  ík ) e os dados experimentais para o fator de for-

ma elétrico G (-k ). Devemos lembrar que os pontos experimeri

tais mostrados, são, na verdade, os dados de Blatinik e col.

para GE(-k ), corrigidos conforme a prescrição de França e

col., de maneira a eliminar o recuo do proton no espalhamento

elástico com elétrons.
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«vi

1.0 2J0

K(GeV)

Gráfico do fator de forma para o protón, onde a linha contínua

reDresenta f . (k ) e os oontos são dados experimentais de
cn

Blatinik e col. com a correção de recuo introduzida por

França e Col.



. 63

Prosseguiremos, agora, comparando o fator giromagné

tico g predito pelo modelo e o valor de g observado experi -

mentalmente no caso do proton. Segundo nossa definição (veja

(11-18)), o fator giromagnético da partícula composta é

£,!?£ •

(III-7)

0 resultado numérico torna-se
I

ô~ ' '
quando escolhemos os valores de carga (III-l) e usamos para

f o valor 6,68 característico de partícula, de "spin" =-.

Observamos que g=2,3 está longe do valor obtido

experimentalmente que ê g =5,6.

Um dos motivos da discrepância nos parecer ser

o fato de considerarmos movimento relativo entre os corpüscu

los como sendo não relativístico. Isto pode ser entendido

olhando o problema do seguinte ângulo. 0 prõton apresenta

uma massa de repouso de 0,9 38GeV. Considerando este valor

exclusivamente devido ã contribuição das massas dos corpús-

culos, encontramos os seguintes valores para as massas dos

mesmos;

O, 7¿2 6c/
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Por outro lado a energia media do movimento relativo é

visto que 1 =6.68 e wQ - 0.12GeV.

Este valor de energia é elevado, cerca de 27% da

massa do proton, e mostra que as correções relativísticas de

vem ser importantes. A própria massa de repouso do proton

N , teria, então, que ser escrita levando-se em conta <c> ,

isto é,

onde consideramos c=l.

Neste ponto fica claro que os resultados (III-7)

para g e (IIZ-8) para as massas m. devem ser corrigidas. No

caso de g, esta correção implica em um fator giromagnético

corrigido g cuja ordem de grandeza seria

,.<».

isto porque a relação correta entre jj e s envolve M , ao in-

vés de M, i s to é,

»
^ tí o S
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que ê a relação que deverá ser utilizada no lugar de (11-17) .

A análise muito simplificada que fizemos acima

nos leva a crer, então, que correções relativlsticas pode-

riam melhorar algunas propriedades do modelo.
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CONCLUSÕES V

Iremos, agora, resumir os principais resultados do

modelo, bem con», salientar os pontos críticos gerados pelas

aproximações e simplificações que se fizerem necessárias pa-

ra a realização dos cálculos desta dissertação.

Conforme vimos, apesar do fato de considerarmos

uma estrutura muito simples para a partícula composta, nos

foi possível obter uma descrição bastante detalhada de suas

propriedades. Calculamos as densidades de carga, massa e mag_

netização; estimamos o seu "volume" através dos raios quadra

'ticos médios de carga, massa e magnetização; bem como, encon

tramos expressões explícitas para os fatores de forma de ca£

ga, massa é magnetização. Todas estas quantidades são fun-

ções dos três parâmetros livres do modelo, ou seja, das car

gas e massas que caracterizam nossos corpúsculos e da fre-

qüência u. da força que os mantém unidos.

Vimos, também, que nosso modelo, nos permite estu

dar partículas com um valor quadrático médio de "spin" entre

0 ¿* <§**> ¿ 6<i*

e fator giromagnético no intervalo

- 0 0 £• Q < €0f

conforme variássemos apenas dois dos parâmetros l ivres do mo

delo, visto que <s > e g são grandezas independentes de wfl

(vide (11-21) e (11-18)).

0 intervalo de valores possíveis para <» >, contudo ,

já revela uma limitação decorrente de uma aproximação fei ta .

Logo no início dos cálculos, desprezamos a força coulombiana
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existente entre corpúsculos eletrizados, através de hipótese

de que a força harmônica seria sempre dominante em relação

â coulombiana. Nas se quisermos considerar o caso <s > = 0 ,

vimos no decorrer da seção (II-l), que a hipótese acima se-

ria inválida, visto que <s > * 0 decorre de <r > = 0. t cla-

ro que a contribuição da força harmônica (atrativa) tende a

se anular a medida que os corpúsculos se unem, enquanto que

a contribuição da força coulombiana tende a aumentar.

Pai visto, nas seções anteriores, que apesar a Eletrodi.

nâmica Estocástica ser uma teoria puramente clássica, ela po

de predizer fenômenos quânticos. E o caso, por exemplo, do

^aparecimento de diamagnetismo em um oscilador harmônico sob

a ação de um campo de radiação clássica de ponto zero (Ma 63

e Bo 75b) . Mostramos,também, que o fato de consideramos a

situação mais geral onde o oscilador tem constituintes de

massas finitas (Marshall e Boyer consideraram, apenas, o ca-

so do oscilador harmônico com uma das massas sendo infinita)

não altera os resultados qualitativos obtidos por estes pes-

quisadores.

Apesar de isolariros a contribuição paramagnctica

do momento magnético total, vimos que este não apresenta nem

o comportamento paramagnético clássico de Langevin, nem o

paramagnetismo quântico propriamente dito. Entendemos que is

to acontece porque nosso modelo de partícula composta não

apresenta um momento magnético permanente.

No Capltulo#lll, mostramos que apesar da estrutu

ra simples que impusemos â "nossa partícula composta", já

nos foi possível aprender algo mais com a tentativa de obter



. 68 .

a descrição de propriedades do proton. E o caso do fator de

forma elétrico que apresentou boa concordancia coa os valo-

res obtidos das análises de dados experimentais.

Por outro lado, a discrepancia entre o fator giro

magnético obtido teoricamente e o resultado experimental re

velou-nos as limitações de uma outra aproximação que fizemos,

isto é, a que se refere ã hipótese de que os movimentos in-

ternos dos corpúsculos são não relativisticos. A análise do

fator giromagnético g, n o s revela a necessidade de não fazer

esta aproximação. Os cálculos relativisticos, a sereta reali-

zados, tornam-se por demais complicados. De modo que deixar^

*mos este problema era aberto.

Esta difícil questão que deixamos em aberto, ou

seja, a análise relativistica do movimento interno dos con!»

tituintes, parece-nos promissora, A idéia intuitiva é que

as massas dos corpúsculos aumentarlo (por fatores de Lorentz)

devido às altas velocidades dos mesmos e, por conseguinte o

momento de inércia interno da partícula também .aumentará.

Assim será mais difícil alterar a magnitude do momento angu

lar. Este efeito tende a provocar ura momento magnético "per-

manente" de forma que poderá induzir um comportamento para-

magnético que, talvez, não se anule quando T=0.

Para finalizar, queremos ressaltar o fato que tan

bém consideramos a Eletrodinâmica Estocástica uma teoria com

predições diferentes da Mecânica Quântica. Em diversos tra-

balhos sobre osciladores harmônicos (veja por exemplo Bo 75b

e mais recentemente Fr-Th 85) coloca-se ênfase no fato que

apesar de diferentes, a Eletrodinâmica Estocástica apresenta
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multas predições idênticas âs da Mecânica Quãntic*. Nosso

trabalho vea mostrar mais ua exemplo onde *s duas teorias

não apresentam concordância. Mais explicitamente, obtivemos

separação media dos constituintes igual ã

quando T-0. Este problema analisado (com as mesmas aproxima

ções) via Mecânica Quântica apresenta

Os dois resultados só coincidem no caso ^ =0, ou

seja, uma das massas ê infinita (ou um dos constituintes ten

carga nula), justamente a situação estudada por Boyer e ou-

tros pesquisadores da Eletrodinâmica Estocástica.

Esta discrepância não nos causa embaraços. As

duas teorias partem de pontos da vista filosóficos diferen-

e, como dissemos durante a Introdução, o intuito da Eletro-

dinâmica Estocástica é servir como uma teoria alternativa

que procura evidências para melhor entender o mundo micros-

cópico em pontos ainda não esclarecidos e talvez até fora

das limitações da Mecânica QuSntica.
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Apéndice A - A funçio de corre lacio ^C, (*'

Definindo una funçio C ( ñ ! " c o n

(A-l)

onde f< .̂')7;M. • «• conjunto de funções complexas;

£ M C ^ ) é o versor de polarização referente ao vetor

de onda £ e polarização X, que satisfaz

Z

..... _ .- - ... { A 2 )

K*

e 01^,^) são variáveis aleatórias estatisticamen-

te independentes que satisfazem ãs seguintes hipóteses:

i) existe um valor bem definido de 8 para cada vetor

de onda k e cada polarização X, contudo esse valor é indeter

minado sendo que,

ii) a probabilidade P(0) deste valor estar entre 6 e

6+de é contante no intervalo LO,2,7Í]

T(6)de= óe
' W

Sob as condições acima o cálculo do valor médio

d e Cj(rt^) P° d e s e r íeito segundo a definição usual
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1
da Mecânica Estatística de nidia *m vm enseable v

CA-3)

Definindo a funçio J^[iCtt) de f o n a análo-

ga ã (A- l ) , teños que a função de correlação entre w i * ,

e ^ I*It') é definida cono:

k•~ £ j
• t

} j¿i+£*t*p[ii£*-*'t'*er)]+c.c I

onde

O integrando de (A-4a) é igual a

l

(A-4b)
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f«sendo, a in t e a r ação sobre a v a r i á v e l 8'» t e s o s

ISIS

e pela hipótese i) dada acima (Bo 75a) tesos que

t

de nodo que (A-5) en (A-4i nos aostra que

c c (

apôs o uso conveniente dos deltas de Kronecker e Oitac (on-

de dit% é o conplexo conjugado de d¡nf •

Através de uma mudança de coordenadas cartesianas

para esféricas e usando (A-2) era (A-6) obtomos que para r = r'

Do fato que km pode ser igual â ksenyeoso ou

ksenyson* ou kcosy temos que
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Então,

Da definição de u apresentada no capítulo I, te

nos que

c

então,
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A-I - Cálculo da densidade espectral média / í ( ¿ ' ^ t B ^ ' '

Tanto no sistema S quanto no S' é fácil demonstrar

que

Para calcularmos esta última relação compararemos

(A-l) com (1-2) obtendo

As. in, de (A-7) :

e portanto

De maneira análoga obtivemos (1-10) comparando ago

ra (A-l) com (1-7) .
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Apêndice A.II - Cálculo do raio quadrático médio \ H

Comparando (1-19) à (A-l), identificamos

* ó DM

~>¿

. Utilizando (A-7) encontramos

sendo h2 (w) = au> por (1 -12) . Então

— j U
 ¿ ^txí rp. (A.II-1)

Esta integral apresenta uma divergência na região

de altas freqüências. Contudo, conforme explicações dadas no

capitulo I (entre as equações (I-13) e (1-14)1 vemos que esta

região não deve ser incluída no cálculo. Um "Cut off" natu-

ral para este caso é incluirnos em (A.II-1) a função

expQ-au)2^] e tomarmos o limite o+0 depois de efetuada a in

tegração (F ~S.—).

0 resultado será:

(A.II-2)

0 denominador da função integranda apresenta uma

importante contribuição para w = tu- conforme veremos adiante.

Assim sendo, podemos expandir o numerador f(u>) em torno de

V
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então se

onde [P(u)l| («\,-ujAu)ctu3)% u ) ^ ÍA.II-4)
oc

J CA.II-6)

De (I-18) temos que

2 c ^ - ¿.--fil.

mas ¿Z- é a constante de estrutura fina cujo valor apro-

ximado é (137)" e sendo o movimento não r e l a t i v í s t i c o

f\ vJc *-*- 1>1 C . D e forma que poderemos supor

Temos, então, que o integrando de I, tem um pico

acentuado quando u » w«, sendo o valor do pico igual ã £r 'a ¿ 7

e a largura da meia altura deste igual â r.

Daí fazendo a subst i tu ição

- LUO

temos para (A.II-5) qup
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q(u) =

Como a região ã esquerda de -w0 fornece uma contri-

buição desprezível podenvos extender o limite inferior da in_

teoral de -«_ para -». Então

(A.II-9)

I --

Agora para resolvermos I, teremos que avaliar

-r. ——-rr-T (A.II-10)

.to

sendo que uma substituição de w2 por x, resulta em

•* 2. ~õ* I "~2 '. , ,-,
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cuja solução é (Sc 73)

mas (A.II-7) revela que H»*) Hm¡-*lrfvf +1*' possibilitan

do-nos aproximar 1*2 P ° r

' Tf í t* 1
1 ¿Po>* L ^LUO J

(A.11-11)

Assim (A.II-9) c (A.II~11) em (A.II-6) resulta em

T ^ L— (A.11-12)
I 2 2

Mas de j(.u)- ü)i<tpL-*lu> J temos que

Assim de (A.II-13) , (A.11-12) e (A.11-9) em (A.II.3),

obtemos

tomando agora o l imite de a-̂ 0 na expressão acima obtemos

de (1-18) e (A.11-14) em (A.II-2) encontramos que

/m u.'e (A.11-15)

0 cálculo de C*í¿^)^é feito analogamente. Basta

derivarmos (1-19) em r*elação ao tempo e seguir os mesmos pas,

sos da dedução de ^*i*(^) : A diferença será que

n ) d¡ n
) á
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resultando em

) - CU5 <¿Xf

que nos levará ã
(A.11-16)

Enquanto que a função corre lação < y ( t ) p ( t ' ) > é c a l c u l a d a ut_i

1izando ( A . 7 ) . Neste caso

L
m

4 VU)

pois p(t') = my(t')

Então, obteremos no lugar de (A.II-2) uma nova

expressão cujo numerador é

0 mesmo raciocinio e aproximações que nos conduziram do

(A.II-2) ao valor de <y > agora resultam

^ (A.11-17)

0 cálculo de todas as funções de correlação para

o modelo de partícula composta na presença de um campo da ra

diação estocástica são feitos de modo inteiramente análogo
#

aos cálculos acima discutidos, pois os corpúsculos estão li-

gados por uma força harmônica isotrópica.
Comparações de (A-l) com (11-12), quando a função
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: de correlação envolver componentes de r(t), ou com a deriva-

> da temporal de (11-12), quando envolver componentes de r{t) ,

I
: resultam em

<r«)>--(?. (A.u-

Em resumo obtemos:

i
r \

(A.11-19)

U) Fl UV - -J

através de cálculos totalmente análogos àqueles que levaram

a obtenção de (A.11-15), (A.11-16) e (A.11-17).
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Apêndice B - Cálculo da variância de energia ^l&íf? para

o Oscilador Harmônico Unidimensional

Suponhamos uma partícula com um movimento do ti-

po passeio aleatório. Após um número N de passos de compri -

mento S.. seu deslocamento total y será dado por

3

Não é difícil demonstrar (Re 65d) que a probabiH

dade U (y) de encontrar a partícula entre y e y + dy é dada

por

P(y) ~- V (B-2a)

2 2 2
onde <(Ay) > = <y > - <y> , sob as seguintes condições:

i) A probabilidade w. do passo s. ocorrer independa to-

talmente do passo anterior s. ,, isto é, um passo é estatis

ticamente independente do outro;

ii) w. decresce rapidamente ã medida que |s.|-*-<»;

iii) Ocorra um número N de passos suficientemente grande.

Este é o conteúdo do conhecido Teorema Central do

Limite.

A probabilidade (/ (p) da partícula ter um momen

to entre p e p + dp também pode ¿er encontrada sob às condi-

ções anteriores sendo igual à
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(B-2b)

2 2 2
sendo <(Ap) > = <p > - <p>

Comparando tanto (1-19) quando (11.12) com (B-l)
2 3

d k e s. com o integrando de
3

N 2 r
lentificamos V com I

j=l \=1 Jj
(1-19) ou (11-12) conforme o caso, logo para ambos temos N-> °°

e as distribuições dadas por (B-2a) e (B-2b) são válidas tarv

to para o oscilador harmónico simples quanto para a partícu-

la composta.

A distribuição no espaço de fase W(y,p) pode ser

calculada considerando que a função de correlação <y(t) .p(t') >

é, por (A.11-17) ou (A.11-21) caso seja independente ou não

da temperatura, proporcional ã

e este resultado implica que instantaneamente (t=t*) não há

correlação entre y(t) e p(t), qualquer que seja w-. Assim ,

podemos tratá-los como variáveis estatisticamente independen

tes, e neste caso (Re 65e) temos que no regime estacionario

* f(y)P(y (F>

então

(B 3 )
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não é demais ressaltar que

- <P<P)Í tc

-00

-O!

0 valor médio da energia do oscilador harmônico

unidimensional, pode ser calculada utilizando (B-3) e

resultando em

Uy

2tn

Z
x,

e o valor quadrático médio da energia é

L

(B-4)

A variância de energia <{Ac) > resulta, então em
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No apêndice (A.II) vemos que tanto para o oscila-

dor harmônico simples quanto para a partícula composta as se

guintes relações são observadas

= O (B-7a)

•vi

= ^o ^y*> (B-7b)

(B-7) em (B-6) nos leva ã

e (B-7) em (B-4)

logo

para o oscilador harmônico à qualquer temperatura
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