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RESUMO

Aplicamos o método de regularização analítica para estu-

dar o efeito Casimir ero cavidades esféricas. Apesar dos trabalhos

já apresentados na literatura, problemas com relação ã eliminação

do parâmetro regularizador subsistem. Apresentamos um modo de cal-

cular a energia de ponto zero de uma casca esférica, perfeitamente

concutera, que é una mistura de abordagens anteriores. Coro isso

nostramos como ocorre o cancelamento dos termos divergentes e obte

ir.os um resultado finito, quando eliminamos o parâmetro regulariza-

ccr. Ccrr.c conseqüência cessa abordagem,obtemos a energia do ponto

zero dos modos de vibração interiores ã casca, problema que tem

certa relevância no nodeIo da sacola de quarks. Discutimos essa re

levância para o modelo. Discutimos, ainda, o cálculo da energia do

ponto de vista da densidade de modos. Críticas são feitas a alguns

trabalhos que abordam esse problema. Estudamos a existência de di-

vergência logarítmica na energia de ponto zero, quando considéra-

nos o interior e o exterior da esfera como meios não dispensivos,

caracterizado por constantes dielétricas e.e c2 e permeabilidades

v^ e v2 respectivamente. Mostramos que, para e.p.^k, k sendo uma

constante qualquer, i=1,2, essa divergência não ocorre.
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A3STRACT

The analytic regularization method is applied to study

the Casimir effect for spherical cavities. Although many works

have beem presented in the past few years, problems related to the

elimination of the regulator parameter still remain. A way to cal-

culate the zero point energy of a perfectly conducting spherical

shell which is a miscellaneous of those presented early is here

proposed. How a cancelation of divergent terms occurs and how a

finite parte is obtained after the elimination of the regulator

paraiaeter is shown. As a by-product the zero point energy of the

interior vibration modes is obtained and this has some relevance

to the quarks bag model. This relevance is also discussed. The

calculation of the energy from the density view is also discussed.

Some works in this field are criticized. The logarithmic divergent

terms in the zero point energy are studied when the interior and

exterior of the sphere are considered as a medium not dispersive

and characterized by a dielectric constants e. and E_ and permea-

bility constants y and \¡2 respectivelly. The logarithmic diver-

gent terms are not present in the case of e.p=k, with k some

constant and i=1,2.



CAPITULO I

INTRODUÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O efeito Casimir, que é um termo usado para designar efei

tos físicos da energia do vácuo, tem ganho grande interesse nos ü:L

timos anos. Normalmente a estrutura do vácuo é descrita pelo não

anulamento do valor esperado no vácuo de algum operador local. Na

formulação usual da teoria de campos, onde os campos são definidos

e-ir, todo espaço, o vácuo é assumido elementar fazendo-se o ordená-

ronlo normal. Cem isso atribui-se o valor zero para a energia do

vácuo. Nas situações em que os campos sio definidos apenas em re-

giões do espaço, o ordenamento normal não impõe que a energia de

vácuo seja zero. O exemplo clássico disto é a força de atração en-

tre duas placas condutoras, paralelas e descarregadas, quando colo

cadas no vácuo do campo eletromagnético, originariamente o efeito

Casimir. Estudos recentes tem mostrado que essa energia depende da

topologica da cavidade considerada.

Tratar os problemas relacionados ao cálculo da energia do

vácuo, ou de ponto zero, para cavidades esféricas, bem como de pos

síveis efeitos físicos, em algumas situações, é o objetivo deste

trabalho.

1.1. 0 efeito Casimir e o Método de Regularização analíti_

ca.

A introdução de condições de contorno no vácuo altera os

modos de vibração do campo eletromagnético e isso dá erigem a efei

tos físicos observáveis. Casimir(1) mostrou que existe uma força

de atração entre duas placas perfeitamente condutoras e paralelas



separadas por uma distancia d quando colocadas descarregadas no vá

cuo. Sparnaay construiu uma balança especificamente para verifi

car este efeito. Porém não foi além de uma verificação qualitativa.

Lifshitz* ' extendeu esse efeito para meios dielétricos semi-infi-

nitos separados pela distância d . Tabor* , Abrikosova e Ander

son , entre outros, verificaram experimentalmente essa extensão.

Mostraram uma concordância qualitativa e quantitativa entre expe-

riência e teoria.

Casimir considerou que somente a diferença de energia en-

tre a configuração final (cora as placas) e a inicial (sem as pla-

cas) tinha sentido, ou seja, sócente as flutuações da energia devi

do ã introdução das placas seriam fisicamente significativas. A

energia de cada configuração ê dado pela soma sobre todas as fre-

qüências permitidas de 1/2 fis». . Essa energia é infinita na medida

que o número de modos permitidos taxribêm o é. A diferença entre es-

ses dois "infinitos", contudo, é finita.

Para calcular matematicamente esse valor é necessário in-

troduzir um fator de corte que suavize o comportamento de cada so-

ma quando a freqüência tende a infinito. Em geral se introduz um

fator de corte que depende explicitamente das freqüências na re-

gião considerada. A razão para isso é que para qualquer condutor

real não nos é possível confinar ir,odoi> com freqüências arbitraria-

mente altas. Matematicántente isso é apoiado por um teorema devido

a VJeyl que diz que a densidade de modos com freqüência entre u

e w+du, para a radiação de corpo negro de uma cavidade, depende do

quadrado da freqüência e do volume ca cavidade, porém não depende

da forma da mesma, no regime assintõtico, isto é, quando Vw-»-». Ten

do em vista a subtração proposta por Casimir, as freqüências que

satisfazem esta condição não contribuem para a energia de ponto ze

! ro.

0 efeito Casimir foi recalculado por Fierz* ' e também por



'ã Lukosz'9' que, alem de estendê-lo para cavidades retangulares, pro

î ccs U.T. rsétodo de cálculo baseado na função de Green que dispensava

'a. o conhecimento explícito da freqüência de cada modo de vibração.

Seste método a função de corte era introduzida naturalmente ao as-

r sumir o tempo imaginário.

Recentemente propusemos interpretar o fator de corte

como um regularizador analítico. Explicitamente escrevemos

n denotando todos os número quânticos relevantes do sistema. Para

Rea>0, separamos, nos casos considerados (efeito Casimir e cavida-

des retangulares), do lado direito de (1.1), termos que são polos

no limite a tendendo a zero e termos finitos nesse limite.A parte

finita ê obtida a partir da prescrição de subtrair os polos quando

a-*0 . Consideramos também o método de regula:

uso das funções zeta generalizadas, ou seja,

a-*0 . Consideramos também o método de regularização analítica pelo

tr _ Á }>*- í ^ - (1-2)
C ~ 2. 4*-l

Trabalhamos a soma numa região do parâmetro s na qual ela ê conver

gente e, através da continuação analítica, calculamos a energia de

ponto zero fazendo o limite de s tendendo a menos um. A vantagem

dessas abordagens é que não há necessidade de fazermos as subtra-

ções indicada por Casimir. Mostramos que os dois procedimentos são

matematicamente equivalentes.

Amhjíírn e Wolfram aplicaram o método de regularização

dimensional para calcular a energia de ponto zero de vários campos.
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Era particular para o campo eletromagnético, utilizando condições de

contorno de condutor perfeito e também de material perfeitamente

permeável. Usando outros métodos Boyer já havia calculado essa

energia para o caso de duas placas paralelas, uma perfeitamente con

autora e outra perfeitamente permeável, separadas pela distância d.

Para cavidades cúbicas coro combinações diversas das condições de

contorno sobre as paredes o problema foi abordado por Agostinho Ber

reirá e outros

Nos capítulos seguintes usaremos o método de regulariza-

ção no sentido descrito acima. Mo Apêndice Especial ilustramos os

métodos de regularização analítica e dimensional, aplicando-os no

cálculo da variação da energia de um elétron colocado entre duas

(14)placas perfeitamente condutoras, paralelas e neutras. Barton

tratou este problemas calculando a diferença de energia entre duas

configurações, uma contendo as placas e o elétron entre elaj e a

outra quando as placas estão infinitamente separadas. Os resulta-

dos obtidos no Apêndice Especial confirmam os obtidos por Barton.

1.2. 0 efeito Casimir em Cavidades Esféricas

Dissemos anteriormente que o cálculo da energia de ponto

zero, ger.eralizadamente denominado por efeito Casimir, tem ganho

grande relevância associado ao tratamento da teoria guântica de

campos em volumes fechados. Em particular,nesta secção, vamos dis-

cuti-lo para a cavidade esférica. Tal cálculo teve certa relevân-

cia no modelo semi-clássico do elétron proposto por Casimir e,

mais recentemente, no modelo da sacola de quarks proposto pelos

pesquisadores do MIT para explicar o confinamento na cromodi-

nâmica quântica.

*) 0 elétron de Casimir e alguns comentários sobre o cál-



culo ¿a energia de ponto zero âo campo eletromagnético da casca

esférica perfeitamente condutora.

Havia intresse dos físicos do final do século passado em

construir modelos para partículas carregadas, o protótipo sendo o

elétron, em termos da teoria eletromagnética de Maxwell. Talvez

o modelo mais conhecido seja o proposto por Abraham e Lorentz

para o elétron, que era visto como uma esfera de raio R com uma

carga e uniformemente distribuída por essa superfície.

O modelo, como originalmente proposto, apresentava proble

nas com relação ã auto-energia, que era divergente no limite R-+0,

ã estabilidade e, também, com relação ã formulação relativistica

(18) — -

da teoria. Rohrlích faz uma boa revisão das idéias para tratar

os problemas com relação ã formulação relativistica. 0 problema da

auto-energia pode ser,hoje, colocado de forma muito simples calcu-

lando a energia do campo eletrostãtico gerado pela própria carga

do elétron, ou seja,

(1.3)

Quando R-*-0, o elétron puntual, esta energia é divergente. Com o ad

vento da mecânica quântica e, mais especificamente, da equação de

Dirac foi possível formular uma teoria, a eletrodinâmica quântica,

onde o elétron é tratado como um ponto. 0 problema da divergência

da auto-energia do elétron ê contornado pelo processo de renormali^

- (19)

zaçao . O problema da estabilidade está ligado a repulsão cou-

lombiana entre as "várias" partes do elétron. A distribuição de

carga na esfera da origem a uma pressão, dada por

(1.4)



que tende a expandi-la. Da teoria eletromagnética de Maxwell nenhu

ma pressão que compensasse este efeito era possível e, a idéia do

elétron puramente eletromagnético tinha que ser abandonada. Poinca

ré propôs uma pressão "ad hoc" para estabilizar o elétron. Esse

termo seria desempenhado pelas forças de coesão entre as "varias"

partes da partícula e seria de origem não eletromagnética.

Em 1953, Casimir propôs um modelo para o elétron se-

gundo o qual essa pressão seria exercida pela energia je ponto ze-

ro. Inspirado no resultado obtido para o caso das placas paralelas

(força atrativa) e por meio de argumentos puramente dimensionais

ele propôs, para a energia de ponto zero de uma casca esférica per

feitamente condutora, a expressão

F r

onde C é um número adimensional positivo. Isso dá origem a uma pres

são atrativa dada por

Po =: € (1.6)

Obtém-se o equilíbrio quando essas duas pressões são

iguais, ou seja, quando

€- JL
- %c ' (1.7)

que é uma relação que independe do raio da esfera e, portanto, per

manece válida no limite R*0.

Esse modelo simpleB apresentada duas vantagens. A primei-



m é ouvi permitia relacionar a quantização da carga ã geometria,

uz?£ vá2 çue a constante C só depende da geometria do problema. A

secunda ê q\ie o elétron seria de origem totalmente eletromagnéti-

ca.

Mais de uma década se passou antes que Boyer calcu-

lasse explicitamente o valor da constante C. Ao contrário do que

Casimir supusera o resultado encontrado por Boyer indicava uma e-

nergia repulsiva para a casca esférica. Embora este resultado jo-

gasse por terra o modelo de Casimir, muitos trabalhos surgiram no

sentido de refinar e, mesmo, confirmar o cálculo de Boyer que dei-

xava dúvidas em algumas partes.

No Capítulo II discutimos detalhadamente trabalhos recen-

tes sobre o efeito Casimir na esfera. Isso é feito no sentido de

motivar uma forma alternativa, que é desenvolvida no Capítulo III,

para esse cálculo. Aqui nos contentaremos com alguns comentários,

muito breves, deles.

Boyer calcula a diferença da energia entre duas conf¿

gurações <veja Fig.2.1) esféricas. Introduz, como dissemos na sec-

ção 1.1., o fator de corte na freqüência para poder realizar mate-

maticamente a subtração das séries, que são divergentes para cada

região. Apôs ima delicada análise do comportamento assintótico dos

zeros das funções de Bessel ele encontra um resultado que parece

ser uma séria assintõtica e que deixa dúvidas quanto ã eliminação

do parámetro de corte.

Davies parte do trabalho de Boyer e, usando algumas

propriedades das transformações de Mellin, tenta elucidar o proces

so de eliminação do fator de corte.

Milton e outros formulam o problema em termos das fun-

ções de Green e, pelo uso do comportamento assintõtico das funções

de Bessel-Riccatti, confirmam os resultados anteriores. A parte fi

nal do cálculo destes autores é contestável uma vez que usam o com



portamento assintõtico mesmo para valores pequenos da freqüência

(veja (2.30)) e, também, quando eliminam o parâmetro de corte para

valores pequenos de t (veja (2.32)), ainda que usem o comportamen-

to assintõtico.

O segundo aspecto é o criticado por Candeias que argu

menta que a manutenção do parâmetro de corte até o final conduz a

uma energia dependente do parâmetro de corte. A única alternativa

para isso não ocorrer seria um delicado cancelamento entre as con-

tribuições para a energia dcs modos com freqüências moderadas e a-

queles de alta freqüência. Candeias argumenta que seu resultado es

(24-
ta de acordo com aquele encontrado por Balian e colaboradores

no estudo da densidade de modos. Eles mostraram que as sutile-

zas da densidade de modos só se conhecem a partir do conhecimento

detalhado do espectro. Com relação â densidade de modos serão fei-

to alguns comentários na secção 1.3.

Podemos dizer que a situação e, no mínimo, confusa. O ob-

jetivo deste trabalho é aclarar esta situação. Para isso propomos

o cálculo na forma que está feito no Capítulo III, ou seja, no fun-

do propomos uma forma que combine os trabalhos de Boyer e Mil-

(22)
ton e outros . Especificamente, tratamos a região de ¿(um dos ín

dices que caracterizam as auto-fregüências da cavidade esférica, o

outro índice é s) pequeno com argumentos parecidos aos de Boyer ,en

quanto que para l grande o procedimento é análogo ao de Milton e

outros. Também é nosso objetivo mostra ' :"»*-; _« c cancela-

mento das divergências. Para isso calculamos separadamente a ener-

gia das partes interna e externa. Para evitar dúvidas convém res-

saltar que o procedimento de regularização é aquele descrito na

secçao 1.1.

Os resultados obtidos por este procedimento podem ser sin

tetizados do seguinte modo:



1) Mostramos a existencia de polos e divergencias loga-

rítmicas no parâmetro de corte a, quando este tende a zero, para

valores pequenos de I (veja (3.13)). A existencia dos mesmos, ain-

da que esperada não era clara nos trabalhos anteriores. E interés

gante notar que estes polos na energia não seguem o que seria espe

rado do teorema de Weyl citado na secção 1.1, ou seja, o termo neis

divercente é proporcional ã curvatura e nio ao volume. A razão é

que, embora grande (u •••", para t. finito e s+m) , existem u ainda

naiores quando t-*- e s*~. Mestrados explicitamente como estes ter-

cos divergentes se cancelam entre as contribuições à energia dos

modos internos e externos ã casca esférica (veja (3.13) e (3.37)).

2) Mostramos a natureza dos termos divergentes para va-

lores grandes de i (veja (3.27) e (3.40)). Nessa região de i obte-

mos o esperado do teorema de Veyl. Mostramos, também, que oco re o

desejado cancelamento dos termos divergentes entre as partes inter

na e externa.

3) Mostramos que, quando calculadas separadamente as par-

tes internas e externas, pelo menos com relação aos termos diver-

gentes, os resultados independem, de L, o valor de I escolhido, pa-

ra a divisão da soma citada acixta.

4) O resultado da parte finita para a casca esférica con-

firma aquele encontrado na literatura (trabalhos acima citados).

5) O cancelamento entre os valores moderados e grandes de

I, exigidos por Candelasí23), realmente parece ocorrer (veja(3.51)

e Tabelas I e III).

Algumas conclusões sobre a energia dos modos internos ã

casca também são possíveis. Contudo, tendo em vista que este cãlcu



lo interessa diretamente quando ligado ao problema da "sacola de

quarks", nós os apresentaremos na secunda parte desta secção.

Por ora podemos concluir dizendo que as elucidações pre-

tendidas foram de certa forma conseguidas.

b) A energia de ponto zero e o modelo da "sacola de quarks"

dos hadrons

A idéia de que as partículas dos núcleos (hadrons) sejam

constituídas per quarks é largamente aceita na medida que foram in \

diretamente observados. Contudo, tais quarks nunca foram observa- \

dos livremente. Os hadrons interages fortemente e a teoria aceita ¡

para descrever essas interações é a cro-nodinãmica quântica. Nessa

teoria os quarks são caracterizados pelo sabor (u,d,s.c,...) c pe-

la cor (ura número quãntico que desempenha na CDQ o mesmo papel que

a carga elétrica o faz na eletrodinârdca quântica (EDQ)). Para ca-

da sabor de quarks existem três cores. Assim como a interação en-

tre cargas elétricas é intermediada pelo campo eletromagnético, eu

jo "quantum" é o fóton, as interações fortes entre os quarks é in-

termediada por campos elétricos e magnéticos coloridos, cujos "quaii

ta" são os gluons. Existem oito gluons. Diferentemente dos fõtons,

que não carregam carga elétrica, os çluons são coloridos. Isso si£

nifica que um quark pode mudar de cor pela emissão de gluons colo-

ridos. A inobservância de quarks livremente pode ser colocada como

a inobservância da cor. Os hadrons são combinações de quarks inte-

ragindo via gluons de tal forma que o resultado final seja "branco"

ou descolorido. Isso é conseguido ou pela combinação de três quarks

cada qual com uma cor diferente, são os barions ou pela combinação

de um par quark-antiquark, são os nésons.

Duas características essenciais da CDQ são: a liberdade



assintôtica e o confinamento. A primeira, grosseiramente, diz que

os quarks são livres a distância muito pequenas e que a interação

cresce com o aumento da mesma. Ou seja, a constante de acoplaicento

depende do parâmetro de escala A da teoria. A segunda dã conta do

fato de não observarmos a cor.

Em 1974 alguns pesquisadores do MIT * propusseram um

modelo fenomenolõgico para o confinamento, conhecido como a sacola

de quarks (HIT bag model). Esse modelo tem tido razoável sucesso na

explicação da espectroscopia hadrônica.

Pretendemos neste secção tecer alguns comentários sobre o

modele, principalmente sobre o papel desempenhado pela energia de

ponto zero no mesmo.

No modelo assume-se que os hadrons são objetos extensos e

que quarks e gluons só existem dentro do volume ocupado pelo h. dron.

Para se obter o confinamento impõem-se condições de contorno sobre

as funções de onda dos campos coloridos (quarks e gluons) na super

fície da sacola. Estas condições são: para os gluons

(1.8)

onde B e E são, respectivamente, os campos magnético e elétricoc c

coloridos, e, para os quarks

onde qa e qfa representam a função de onda dos quarks e n é a normal

ã superficie. As paredes dessa região estão sujeitas ã pressão cons

tante B que representa o efeito do resto do univermo, vácuo verda-

deiro, sobre o hadron. Quarks e gluons confinados a uma região de



tamanho cx pcssuen, pela relação de Heisenberg, momento ¿p -fy&x e,

portanto, exercem pressão sobre as paredes no sentido contrário ã-

quela exercida por B. O equilíbrio, era parte, i conseguido pelo ba

lanço destas pressões. A região assim fornada é dita uma "sacola".

A pressão B é universal e, portanto, a mesma para todos os hadrons.

No interior da sacola os gluons podem propagar-se livremente (li-

berdade assintõtica).

A energia de ponto zero é levada em conta no modelo atra

vês do tento -Z /R colocado a mão pelos idealizadores do modelo

O sinal da contribuição segue da extrapolação dos resultados obti-

dos para uma sacóle unidimensional. O valor de Z era ajustado na

comparação da massa calculada com a massa experimental dos hadrons

mais pesados que não envolvessem quarks estranhos, ou seja. A, N e

w. O melhor valor era Z -1.8. Mais tarde rcostrou-se que parte

dessa energia deveria ser atribuída a efeitos do centro de .massa.

Isso significa uma correção em Z . Hoje escreve-se -Z/R com Z~l.Es>

se efeito i assumido como igual para todos os hadrons e a energia

é tida como uma energia do vácuo ou energia do ponto zero. Acres-

centando a esse ter~o a energia cinética dos quarks de valencia (que

são os modos ef'ítivanente ocupados) e a energia de interação entre

quarks e gluons, obtêm-se a massa e o raio do hadron minimizando ,oom

relação a R, a energia obtida.

Em 197S, Johnson propôs um modelo para o estado funda

mental da cromodinâmica quântica. Em essência, assume o espaço ocu

pade por sacolas cujos contornos confinam os campos coloridos em

regiões pequenas onde podem ser considerados assintóticamente li-

vres. Assume as sacolas como sendo esféricas e estáticas.Os inters



tícíos entre as sacolas são considerados irrelevantes urna vez que

a energia total e, portanto, a de cada sacola tem que ser minimiza

da. Considerando os resultados de Boyer ' para a energia de ponto

zero da casca esférica perfeitamente condutora e assumindo para a

energia de interação gluon-gluon o Ansatz

onde b é uma constante positiva e a é a constante de acoplamiento

corredeira da CDQ. Daí a energia por unidade de volume fica

a

p sendo a energia do vácuo (divergente) que independe do contorno.

A idéia é que quando R cresce, também o faz a (AR) tal que deve

existir ura valor de R para o qual a >a/b, de modo que a energia por
s

unidade de volume tenha um mínimo em R=R . A vantagem do modelo era

permitir determinar B a partir dos parâmetros fundamentais da CDQ,

além de levar ã fenomelogia das sacolas de quarks.

Pelo menos duas críticas devem ser feitas nesse ponto:uma

com relação ã adoção do resultado de Boyer , aplicado ã CDQ, pai

ra s energia dos gluons livres e a outra com relação a instabilid^

ce de vácuo.

A primeira delas origina-se no fato de que o cálculo de

Boyer envolve modos de vibração interiores e exteriores ã cas-

ca. Podemos entender facilmente porque os resultados obtidos na

EDQ podem ser estendidos para a CDQ. Na aproximação de gluons li-

vres (linear) estes satisfazem as equações de Maxwell livres, que

são invariantes pela transformação £••$ e iU-Ê. Sujeitos a esta



transformação, as condições de contorno da EDQ, que são as de con-

dutor perfeito, se transformam nas condições de contorno (1.8) da

CDQ. Portanto, precisamos somente multiplicar os resultados da EDQ

por oito, pois este é o número de bosons de gauge (gluons) da CDQ»

Os primeiros a abordarem o cálculo da energia de ponto zero no in-

terior da casca esférica foram Bender e Hays . Estes autores

mostraram, tanto para o campo vetorial (eletromagnético) como para

o campo fermiônico sem massa, a existência da divergência quartica,

esperada do teorema de Weyl, e, também, uma divergência quadrática

proporcional a curvatura da casca. Milton ' também calculou

essa energia e encontrou o resultado dado por (3.53). Ele mostrou

que a divergência quaárática era um termo de contato e podia ser

descartada . Na parte final do Capítulo III também apresentamos

esse cálculo. A (3.52) fornece um resultado cuja parte finita esta

em razoável acordo com o encontrado por Milton (achamos vn» er-

ro de sinal no termo logarítmico do resultado encontrado por Mil-

ton fazendo os cálculos tanto pela nossa proposição como pela

reprodução do referido trabalho). Devemos notar que o processo de

regularização por nós adotado envolve a subtração dos termos de po

Io e, portanto, do termo quadraticamente divergente. Contudo, ain-

da resta a divergência logarítmica que não pode ser tratada da mes

ma forma. Se aceitarmos, como argumentam Milton e Bender e

Hays , que as divergências são ocasionadas porque as condições

de contorno impostas no modelo são muito restritivas e pouco rea-

listas, e que, sob condições de contorno mais apropriadas, tais

termos não devem aparecer, encontramos para a energia de ponto ze-

ro o valor

R, (1-13)

que é próximo ao valor assumido para a constante a da expressão



(1.12); porém difere muito do valor de Z ajustado para a sacola,

poroue além de diferente, Z-l, é positivo, enquanto, como nos mos-

tra a (1.10), a energia de ponto 2ero é assumida negativa. A des-

peito disso os resultados obtidos com Z-l, são razoavelmente bons.

A segunda das objeções ê devida a Zalewshi . Ele argu-

ir.enta que o vácuo, como descrito por Johnson , é instável em re

laclo a mudanças na forma da sacola. Concretamente ele estuda os

efeitos que a mudança da forma esférica da sacola para a forma de

elipsoides provoca na energia. Assume que a energia de ponto zero

do elipsoide seja razoavelmente reproduzida por um paralélepipido

de volume LxLxXL. A energia dentro do elipsoide é dada, essencial-

mente, por (1.12) com a dado por '

(1.14)*

onde o sinal ' na soma indica que o termo M= (m.=0, m =0, m,=0) de

ve ser excluído. Vemos que, tanto para X-*0 como para A-»-*» o primei-

ro termo domina, ou seja, a energia é negativa. Na realidade somen

te na região 0,4<X<3.4 é que o segundo termo de (1.14) é dominante

e que é razoável esperar um mínimo para (1.12). Então, a menos que

o con.portamento de b(X, L) seja muito dependente de X, a sacola

*A energia se escreve

Ac i estamos desprezando os termos de polo. Na próxima secção al-

c rs comentários sobre eles serão tecidos.



torna-se "achatada" e desaparece. Isso significa que a estrutura do

vácuo como um conjunto de sacolas é instável a essa mudança da for

ma. No contexto da sacola como um modelo do hadron, muito esforço

(40 43) —
tem sido dedicado para estudar a sacola elipsoidal ' - A razão

para isso ê que basta um quarks com spin diferentes de 1/2 para a sa

cola esférica não ser a melhor descrição. Nesse caso, a pressão do

interior não é uniformemente distribuída o que deforma a sacola.

(44) -

Clement e Maamache estudaram a influencia da interação de tro-

ca de um gluon, a da energia de ponto zero e as correções de cen-

tro de massa das sacolas de nucleón e A considerando-as deformadas.

O elipsoide é dado pela equação

com volume dado por V=4nR /3. Interessa-nos o papel desempenhado

pela energia de ponto zero. Esta é extrapolada, a partir do cálcu-

lo da energia de um paralelepípido de lados (D~ ' L, D L, DL) ,

por uma expressão que ê, em essência, a mesma de (1.14). Os auto-

res referidos encontram que, com a parametrização requerida, have-

rá um colapso das sacolas de N e a para valores relativamente pequenos de

o (constante de acoplamento forte). Concluem que a extrapolação da

energia do elipsoide como sendo, em essência, aquela do paralelepí^

pido é insatisfatória. Por outro lado se ignoram a energia de pon- i:
i

to zero, eles obtêm, exceto para o momento magnético do proton, ra .¡¿

zoável concordancia com os valores experimentais. A semelhante con :\

- (45) *
clusao chega Hanson que investiga as conseqüências de existi- %

rem condensados de quarks e gluons dentro da sacola, e assume Z = 0. ;

Podemos concluir esta secçlo dizendo que a energia de pon

to zero parece desempenhar um papel de refinamento no modelo da sa ¿'

cola, uma vez que no caso onde sabemos calculá-la, como na sacola *



esférica, o valor encontrado não concorda com aquele necessário p̂ a

ra ajustar os dados experimentais e, quando não sabemos calculá-la,

como na sacola elipsoidal, assumir Z igual a zero conduz a resulta^

¿os que concordam razoavelmente com a experiência.

1.3. A densidade de modos

O objetivo desta secção é discutir como o conhecimento da

densidade de ir.odos com freqüência entre u e u+dw nos permite uma

melhor compreensão do problema do cálculo da energia de ponto zero,

principalmente no que concerne âs divergências que ali aparecem.

O conhecimento da densidade de modos do campo eletrornagné

tico (ou outros campos) é de grande importância em muitas áreas,no

tadan-ente nos estudos sobre radiação de corpo negro. Segundo hac ,

o interesse pelo problema foi despertado numa palestra de Lorentz

em Gôttingen na qual, referindo-se ao trabalho de Jeans sobre a

energia numa cavidade no intervalo de freqüência m e tü+du, ele cha

mou a atenção dos matemáticos presentes sobre a necessidade de pro

var que o número de sobretons com freqüência suficientemente alta

que estío num intervalo entre t e u+dw é independente da forma da

cavidade e é proporcional ao vclur.e. Atribui-se a Hubert o comen-

tário que não veria em vida este problema resolvido. Menos de dois

anos depois Weyl , usando a teoria das equações integrais desen

volvida por Hubert proveu, na fcr~a de um teorema, o requerido por

Lorentz. A partir de então muito progresso foi conseguido e, hoje,

sábenos que este termo é apenas o primeiro de uma série na qual

os outros termos dependem da forma da cavidade. Para uma idéia dos

métodos utilizados e principalmente para uma longa lista de refe-

rências sobre o desenvolvimento ocorrido desde o trabalho de Weyl,

veja o trabalho de Saltes eKneufcühl . Muitos dos resultados ali

apresentados sao obtidos através da soma numérica dos primeiros 10



(24 28) -

auto-valores- Balian e seu grupo ' , usando a expansão de múl-

tiplo espalharoento calcularam a densidade de modos para cavidades

com forma genérica. Com a imposição de que sejam suaves, encontra-

ram para o campo eletromagnético

(1.16)

onde R é o raio principal de curvatura da superfície em cada ponto

e do um elemento de superficie da cavidade, quando ar*~ ou, como

eles denominam, a parte suave da densidade. Mostram, também, que

exis te uma parte oscilante na densidade quando maiores detalhes do

espectro de freqüências são levados em conta. Para este termo es-

crevem

(1.17)

onde a soma ê feita sobre todos os polígonos a que podem ser for-

mados pelas reflexões das ondas na superfície S; La é o comprimen-

to de cada polígono e a ' é a amplitude que depende do tipo de cam

po abordado, do número de lados do polígono e, tembém, da degeneres^

cência do mesmo, isto é, o número de vezes que o polígono é descri-

to.

(23)Ja comentamos na secçao 1.2a que Candeias assenta seu

argumento de que a energia de ponto zero da casca depende do parâ-

metro de corte neste termo oscilante. Comentamos também como, em

nosso entender, ocorre uma compensação para o não aparecimento de£

se termo.

Nossa idéia de incluir o Capítulo IV neste trabalho,tinha



inicialmente, um duplo sentido. O primeiro era comprovar o traba-

lho de Balian e seu grupo no caso do campo eletromagnético de uma

casca esférica perfeitamente condutora. Para isso seguimos o méto-

do apresentado por Stewartson e Waechter , Waechter e Rodri

ço' # usando a função de Green subtraído o termo de vácuo (para

detalhes veja Capítulo IV) . O segundo era, tendo em vista os resul.

tados do Capítulo III, que mostravam uma independência do termo

l/u, estudar o terir.o seguinte, ordem l/u2, na medida em que ele

estava ligado ã divergência logarítmica que aparece na energia de

ponto zero.

0 resultado, contudo, frustou esses objetives. Com rela-

ção ã casca esférica está tudo bem, uma vez que os termos divergen

tes se cancelan, idénticamente entre as contribuições dos modos in-

ternos e externos, como vimos ocorrer para a energia no Capítulo

III. A dificuldade aparece quando calculamos a densidade de ener-

gia devido aos modos internos ã cavidade. O valor do termo propor-

cional a curvatura e menor do que o obtido por Bailan, segundo ter

ir.o de (1.17), por um fator quatro. Se escrevermos a energia como

( 1. 1 9 )

onde introduzimos o fator de corte e~Oüí para isolar os polos, reen

contramos o fator quatro de diferença com relação a (3.27), que dá

a parte divergente da energia. Já, tendo em vista (1.19), o termo

logarítmico ê exatamente o encontrado em (3.27). De certa forma is_

so é surpreendente pois seria de esperar uma contribuição da parte

oscilante.

Acreditamos que esse problema esteja relacionado ao pro-

cesso de subtração do vácuo. Em princípio somente o termo de volu-

me deveria ser subtraído. Contudo, como vimos no Capitulo III a



subtração do termo livre tem implicações sobre as contribuições dos

demais termos da expansão (veja também Apêndice H ) . Presentemente

estamos recalculando a densidade de energia dos modos interiores ã

cavidade usando a função de Green total, isto é, sem a subtração do

termo livre. O termo de volume ê facilmente obtido e dã o encon-

trado por Bali an e seu grupo (primeiro termo de (1.17)). Os demais

termos ainda estão sendo calculados.

Interessa-nos neste ponto rever o modelo da sacola de

quarks. A razão ê que, cono dissemos anteriormente, na aproximação

de gluons livres podemos usar os resultados do campo eletromagnéti^

co ordinário, lenibrando que cs resultados devem ser multiplicados

por oito e, como a energia dos codos internos ã casca esférica con

dutora são divergentes, isso deve ter alguma importância no modelo

da sacola de quarks. De fato, a divergência quadrática já havia si^

do notada por Bender e Hays que propuseram, para livrar-se de-

la, um contorno menos rígido, eir. realidade, que o contorno fosse

oscilatorio. Tanto quando c do conhecimento do autor nenhum calcu-

lo nesse sentido foi realizado.

E importante notar que a forma (1.16) é apropriada para o

campo eletromagnético onde o termo de superfície se cancela ident_i

camente entre as contribuições dos modos elétrico e magnético. 0

mesmo não ocorre, por exempj.o, parz o raso escalar, como pode ser

visto de (4.30) e (4.43).

A escola de Budapest "* propôs uma modificação no modelo

da sacola de quarks, acrescentando ao lado direito de (1.10) um

termo proporcional à superfície. M i l t o n < 3 5 ) , em face do termo di-

vergente proporcional à curvatura cue encontrou, propôs introduzir

um termo proporcional ã curvatura no lado direito de (1.10), ou se

ja, reescrevê-la como*

*Ravndall e Olaussen^'^calcuiaram, usando diretamente a soma sobre os mo

dos de vibração, a densidade de eierçia e encontraram uma expressão que confir-

... ma .(1.2.0).



Isto permitiu renormalizações em B,r e F de forma a desaparecer

os termos divergentes. Dois problemas: primeiro, a proliferação de

parâmetros indica ura enfraquecimento do modelo, principalmente,po£

que não há razão aparente para que r ou F sejam identicamen-

te nulos e, também, ctue com cinco parâmetros livres (B,<r,F,Zo,a )é,

praticamente, possível ajustar qualquer coisa. Segundo, apesar dis_

so, ainda resta uma eive roeréis logarítmica que depende de l/R, a-

lém da parte finita que também é proporcional a l/R. Poderíamos ab

sover esta divergência renormalizando o termo Z, porém isto deixa-

ria a parte finita indefinida.

Como comentados anteriormente, descarta-se a divergência

logarítmica, sob alegação de que as condições de contorno (1.8)são

nuito rígidas, para se obter a parte finita. Uma outra forma de a-

brandar as condições de contorno foi proposta recentemente por Bre

vik e Kolbenstvedt ' . Eles consideram o problema do cálculo

ca energia de ponto zero entre dois meios caracterizados por per-

meabilidades w, e v2 e constantes dielétricas e. e e_, não disper-

sivos. Impondo a condição

— /
(1.21)

mostram que a energia é livre de divergências. 0 modelo da sacola

de quarks é recuperado considerando-se c1=u1=l/ vácuo usual e M,-*»

gue é o vácuo da CDQ '. h parte finita confirma os resultados an

teriores, ou seja, a enercia é positiva e, aproximadamente, dada

por (1.13).

No Capítulo V nos propomos o seguinte problema: conside-



rando dois meios de permeabilidade p. e P 2 e constante dielêtrica

E. et., nio dispersivos e cuja superfície de separação é uma esfe-

ra de raio R, verificar se há outra combinação, distinta de (1.21),

tal que a energia de ponto zero seja livre da divergência logarít-

mica.

O i•sultaco encontrado foi que, a única condição analiti-

camente simples de ser analisada é (1.21) e, dentro das aproxima-

ções que realizamos, são possíveis combinações do tipo

(1.22)

onde K é uma constante qualquer. Isso possibilita, por exemplo, a£

sumir

cuja relevância física não conseguimos observar.



1.4. Conclusões

Para encerrar este capitulo varaos destacar alguns pontos

discutidos anteriormente.

Vimos que o calculo da energia de ponto zero, mesmo da

casca esférica condutora, ainda deixa dividas quanto ã independên-

cia do parâmetro de corte a, quando este tende a zero (Capítulo II).

Corr. o objetivo de, primeiro aclarar a situação sobre a eliminação

do parâmetro de corte e, segunco de recalcular a energia de ponto

zero, propusemos um método que trata de forma distinta as partes

õo espectro das freqüências permitidas que caracterizamos pelos In_

dices t e s . Além disso calcúlanos separadamente as contribuições

devidas aos modos de vibração, internos e externos (Capitulo III).

Mostramos, com isso, como ocorre o cancelamento das eiver

gências entre as partes interna e externa e, também, como, coro reLa

ção ã parte finita, a contribuição dos valores moderados da fre-

qüência compensam aquelas dos valores assintõticamente altos.

A forma como o cálculo é apresentado nos permite calcular

a energia de ponto zero dos modos interiores ã casca esférica o

que tem importância na aproximação linear da cromodinâmica quânti

ca, especificamente no modelo da sacola de quarks. Como vimos, a ener

gia de ponto zero parece desempenhar um papel de refinamento no mo

delo, quando aceitamos a eliminação da divergência logarítmica sob

o argumento de que ela é oriunda de condições de contorno muito rí̂

gidas e pouco realistas.

Apresentamos também a discussão do probelma do ponto de

vista da densidade de modos. Seguindo uma proposta de cálculo cor-

rente na literatura, pretendíamos explicitar na densidade de modos

a estrutura de divergências encontradas no cálculo direto da ener-

gia. 0 resultado, contudo,não foi o esperado. Acreditamos que isso



ocorra porque o modo como a subtração do termo livre da função de

Green ê feito, é pouco criteriosa (Capitulo IV). Presentemente es-

tamos calculando a densidade de modos com a função de Green total.

Considerando o método de regularização analítica discuti-

do na secção 1.1, estudamos a possibilidade de ser livre de diver-

gências a energia de ponto zero de dois meios não dispersivos, ca-

racterizados por constantes dielêtricas E. e c_ e por permeabilida

des y, e p_ quaisquer (Capitulo V). Mostramos que com a condição

e.y.=K onde K é uma constante isso ocorre. O caso K=l já havia si-

do estudada na literatura como vimos no final da secção anterior.

Ressaltemos que a extensão para meios dispersivos pode ser obtida

das expressões desenvolvidas no Capitulo V. Cuidado especial deve

ser tomado com relação ã rotação da freqüência para o eixo imagina

rio.

Parece-nos promissor o cálculo da energia de um elipsoide

por várias razões: primeiro porque acrescentaríamos por mais um o

número de exemplos sobre o efeito Casimir e testaríamos mais uma

vez o grau de confiabilidade das extrapolações feitas a partir dos

exemplos conhecidos, especificamente, do caso do paralelepIpido.Se

gundo,porque tanto a energia de ponto zero do paralelepípido quan-

to aquela da casca cilíndrica, ambos de paredes perfeitamente con-

dutora, são negativas e isso abre a possibilidade de, confirmado o

sinal, reestudarmos o modelo semi-clãssico do elétron de Casimir e,

eventualmente, conseguirmos ligar a quantização da carga â geome-

tria considerada. Obviamente o problema é muito mais complicado a-

qui, pois não podemos esquecer que isso deve independer das dimen-

sões da configuração geométrica considerada. Por fim, para testar

e melhor entender o papel da energia de ponto zero no modelo da

sacola de quarks.

Finalmente destaquemos que o efeito Casimir desempenha,num

certo sentido, um papel fundamental na eletrodinâmica quântica, na



25

pedida que ele é uro teste para o ordenamento do operador energia e

descarta o processo de ordenamento normal usualmente usada na teo-

ria, cuando considéranos volumes fechados. Nesse sentido alguns tra

balhos ' têm aparecido com o objetivo de fornecer uma formula

ção rigorosa da teoria de campos em volume fechado. A importancia

co efeito Cas irai r tem sido estudada, também nas teorias de supersi^

,etria(62'63).
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CAPITULO I

REVISÃO DOS TRABALHOS QUE TRATAM DO CALCULO DA

ENERGIA DE PONTO ZERO DA CASCA ESFÉRICA

Neste capítulo pretendemos fazer uma dicussão de vários

artigos que tratara diretamente do cálculo <3a energia âe ponto zero

de -uma casca esférica perfeitamente condutora. No capítulo ante -

rior conheceiuos a importância dos mesmos com relação a modelos fí-

sicos. Aqui estaremos interessados, principalmente, pelo cálculo

propriamente dito. As críticas a esses artigos serão colocadas em

seqüência ã discussão de cada um deles.

2.1. Trabalho de Boyer (1)

Boyer foi o primeiro a calcular a energia do ponto zero

do campo eletromagnético de uma casca esférica condutora e testar,

desta maneira, o modelo semi-clássico do elétron proposto por Cas¿

mir . Este cálculo está baseado no fato de que a radiação conti-

da numa cavidade esférica condutora pode ser escrita, classicamen-

te, como uma soma sobre os modos normais de vibração do campo

eletromagnético. A quantização é conseguida associando-se a cada

modo normal um oscilador harmônico de freqüência m.-*- ck= c|k|, e

impondo-se as condições de comutação usuais. A energia associada a

cada oscilador quantizado é

, TlsO,±,2,.. (2.1)

Conclui-se daí que a energia associada ao estado fundamental, isto

é, a energia de ponto zero do sistema é dada por



que, em virtude de existir um número infinito detais osciladores .,

é infinita. Casimir mostrou, no cálculo da força de atraçãoentre

duas placas condutoras infinitamente grandes e separadas por urna

distancia d, gue o efeito das placas é, em função de introduzir aon

cições de contorno novas no "universo", provocar uma variação nos

ir.odos de vibração do caxnpo eletromagnético no espaço. Interessa-

nos, portanto, não a energia associada S configuração desejada e

sim a diferença de energia de ponto-zero entre duas configurações.

No caso das placas paralelas, por exemplo, interessa-nos a diferen

ça de energia entre a configuração na qual as placas estão separa-

das por uma distância d e , outra, na qual a distância ontre á : pia j

cas é infinitair.ente grande. A idéia é que apenas a variação na e-

nergia provocada pela introdução das placas pode ser medida. A ma-

neira de fazê-lo é pela medição da força atrativa entre as placas,

que é conhecido como efeito Casimir.

No caso da casca esférica Boyer calculou a diferença de

energia entre as duas configurações da Figura 1. A esfera de raio

R é usada para quantizar o universo. A diferença de energia AE(a) é

dada por:

(2.3)

A idéia é que a diferença de energia em (2.3) seja finita

embora Ej, E^, ^1Z1 e E v sejam infinitas.



Figura 1 - Configurações esféricas usadas por Boyer para

calcular a energia de ponto zero da casca esfê

rica condutora.

Para efetuarmos as operações indicadas em (2.3) tendo em

vista (2.2), teremos de trabalhar com a diferença entre séries diver

gentes. Um passo fundamental é a suavização desse comportante di-

vergente. Para isso introduz-se um fator de corte . Boyer intro-

duz um fator de corte que sõ depende da freqüência de oscilação,

isto devido ao fato de que condutores reais se tornam maus conduto

res com o aumento da freqüência.

Tendo isso em vista ele reescreve (2.3) como:

L

H

Sat

(2.4)



onde y representa uma função de corte que se anula para valores

granees do argumento, e os k são comprimentos de onda dos modos de

vibração elétrico e nagnético das diversas regiões conforme segue:

a) para o interior

modo TE kls(a) é a solução de j¿ (akls (a) )- 0

(2.5)

onde j r (x) é a função de Bessel esférica do primeiro tipo, e

ir.ado TM k í s (a) é a solução de | ¿ [ r j¿(r k¿s(a)ji = 0

(2.6)

b) para a região anular

modo TE

K,s(a,R) e a soluçio de 3

*A (0. K̂ aa,»*)) n, (o. K4S

onde n. (x) é a função de Bessel esférica do segundo tipo, e

modo TM

K, (a,R) é a solução de

• — - ——. >r~ ̂  — o .

L
(2.8)

Easeado no fato de que, se usarmos um corte exponencial,po

demos escrever, err. geral, qualquer termo (2.4) na forma:

e supondo que, como no cálculo do efeito Casimir, a soma do lado



direito possa ser expandida numa série de Laurent em torno de X-*0,

Boyer conjectura para cada região envolvida em (2.4) a forma:

- mesmo termo com a •+ R/u),

embora consciente da inconveniência de tal expressão neste caso,

indicado pplo resultado final. Se AE (a) for finito, então

rO .

Veremos no capítulo III que uma expansão desse tipo pode ser es-

crita (embora não seja uma expansão de Laurent porque para cada

região exirt j um termo logarítmicamente divergente) e que os coe

ficientes dos termos divergentes quando A+0 se cancelam idénticamente.

Após ura estudo minucioso do comportamento das soluções

de (2.5)-(2.8), Boyer encontra uma forraa trabalhável numericamente

para (2.4), que ele escreve como:



Numericamente encontra que o segundo termo (2.9) independe de R o

cue lhe permite trabalhar somente cora o primeiro termo. Usa co

mo função de corte

com M = j e K sendo inteiro maior que algum K fixo. De passagem

vale comentar que Boyer usa esta função por ser numericamente mais

fácil trabalhar com ela do que com a função exponencial, que é me

lhor para tratamento analítico. Tendo em vista que qualquer que

seja a função de corte escolhida esta fornecerá o mesmo resultado,

desde que dependa somente da freqüência, não há nenhum problema

com relação a isto.

Variando M e K Boyer encontra

(a) 2 0,0<\ fcc/zü. (2.13)

Porémfnumericamente, ele calcula AE (a), onde AE (a) é tal que:

Oi

* 21 A E » » (2.14)

e encontra,para cada valor âe t.que ¿E (a) tem um valor próximo a

fie
-0,09 2a - Argumenta que para l grande uma forma razoável para

¿E (a,À) será:

A» ̂  h ^p(-C^t«/¿)^/a) (2.15)

tal que, após um rearranjo, ele escreve

^ ) (2.16)

onde q = + 0 , 0 9 . Boyer não usa a expressão ( 2 . 1 6 ) para c a l c u l a r o v a -



lor de AE(a) de (2.13) iras apenas para tentar justificar a extrapolação

do seu calculo numérico. £ fácil ver que, e esta é a critica que

lhe faz Davies , a suposição da (2.15) para qualquer X e 1 conduz

a uro termo do tipo X~ , que seria divergente quando removesseiuos o

fator de corte. Esta aproximação é boa, contudo, para valores de Z

e X que obedeçam a relação X (¿+1/2J-10, porém essa relação invalid

da as conclusões de Boyer para \-*0.

Em resumo, Boyer formulou o problena do cálculo da ener-

gia de ponto zero do campo eletromagnético de urna casca esférica

condutora de raio a, e encontrou, através de um cálculo não de to-

do claro o valor dado por (2.13) . Era necessário entender melhor o

processo limite X-*0, principalmente o fato de que a soma em l de

AE (a) quando A-0 ser uma soma de termos negati'os que, segundo in

d i cações do cálculo numérico, são da ordem 1 enquanto que para A>0

¿E (a) é decrescente com o aumento de í, indicando uma série não

uniformemente convergente e possivelmente divergente para A=0.

2.2. O Trabalho de Davies

O objetivo do trabalho de Davies é aclarar o processo de

limite discutido acima. Aproveitando as discussões de Boyer ele

elimina a casca de raio R/n ficando, de resto, com as mesmas confi^

gurações da Figura 1. Tomando o cálculo do referido autor num pon-

to intermediário imediatamente anterior àquela da eq. (2.9) (é a equa-

ção (65) de Boyer ) , e utilizando-se das propriedades das fun-

ções de Bessel e Hankel, bem como de alguns teoremas de funções a-

nalíticas, ele escreve a (2.4) na forma:

i (2.17)

onde^fí) e «£¿(7) representan funcionais em termos de função de

;



corte í* , respectivamente para os nodos de vibração elétrico e

magnético , sendo dados por :

(2.18)

^ I'[r* *(%)• £?(*

(2.19)

onde: o corte na integral indica que devemos tomar o valor princi-

pal se existir polo no integrando; o apostrofe no sinal de soma in

dica que as raízes puramente imaginárias sõ contribuem com metade

do seu valor; -y, . e y são os zeros das equações (2.10) e (2.11) e

(2.20)

(2.21)

Davies argumenta que (2.17) é melhor para o cálculo numérico que (2.9)

pois (2.20) e (2.21) decrescem exponencialrr.ente para ç grande. Seu

cálculo numérico, contudo, confirma o comportamento de AE(a) já

encontrado por Boyer no limite >.+0. Para melhor entender esse

limite ele faz uso da tranformada ce Mellón ce (2.17) e, estudando a

analiticidade do integrando para í grande, bem como, fazendo uso

do conceito de continuação analítica,encontra a expressão (2.16) su

, * ) = - * • • • ^



gerida por Boyer . Voltaremos e esse procedimento na secção se-

guinte.

2.3. Os Trabalhos de Milton, DeRaad, Jr. e Schwinger
(9)

Candeias(10)

Considerando os trabalhes anteriores não totalmente con-

vincentes Milton e outros desenvolveram um método de cálculo da e-

nergia de ponto zero ca casca esférica mais direto que os anterio-

res. Eles fazem uso ca formulação da teoria das fontes do eletrodi^

nãmica quãntica desenvolvida por Schwinger . Nessa teoria escre

vem-se os campos elétricos e magnéticos em termos das funções de

Green da teoria. A definição da energia envolve o produto de dois

campos num ponto, o que é conseguido permitindo-se que os do" s pon

tos na função de Green se tornem infinitamente próximos. Essa

superposição é realizada mantendo-se o tempo (t-t')=i (x e x' H

(ct',x') são os chsraâcs pontos campo, isto ê, os pontos nos quais os

efeitos das fontes são calculados e pontos fonte, isto é, pontos

nos quais as fontes estão localizadas, respectivamente) fixo, tal

(12)que esse método fornece um corte natural para a teoria . Outra

vantagem do método é que a rotação no plano complexo das freqüên-

cias, necessária para passar do espaço de Minkowski para o espaço

Euclidiano, permite que o problema seja tratado sem a introdução da

esfera de raie R que, nos tratamentos anteriores, era necessário

para quantizer o universo.

Eles desenvolvem sob dois ângulos. 0 primeiro calculando

a energia total do sistema, no qual estaremos mais diretamente in-

teressados e o segur.do, calculando a descontinuidade da componente

T r r o tensor eletromagnético.

Para calcular a energia total do sistema escrevem a densi



dace de energia eletromagnética como:

1 x-**-

e, escrevendo os campos È (x) e H(x) em termos das funções de Green

ca teoria, realizando o processo de aproximação dos dois pontos x

e x* como sugerido acima, fazendo a rotação para freqüências inagi^

nárias e integrando-se em todo o espaço, encontrara:

CD

j d x CC() I:^][iW)$M)']lt} , (2-23)

onde .\(i) , ¿c (2.) são as funções de Riccatti-Bessel de argumento

inaginário, dadas por:

(2.24)

Introduzindo as expansões assintoticas de Olver (Ref.14 página 378)

os autores estudaram a convergência da soma em l. Com a variável

2. a xa/<i»Yi) , (2.26)

para t grande

M ) ' 2 1 ^ V(^l/('^f (2.27)

Se fizermos T igual a zero en (2.23) teremos, para i. grande



ec

di

(2.28)

ou seja, um valor constante independente de l. Note-se que esse

através

do calculo numérico. Considerando esse resultado inaceitável resol

veram manter o parâmetro de corte t̂ O até o final do cálculo. Para

isso escrevem:

valor -3/32 é o mesmo encontrado por Boyer e Davies

te S~
ZCL

com

(2.29)

í e (2.30)

A integral era (2.29) dá origem a uma série cujo termo domi-

nante para i grande é da ordem (2£+l) , ou seja, é convergente e

por essa razão já se fez T=0. OS autores concluem que a soma em I

de St(t) é finita quando i tende a zero. O argumento é o seguinte.

Escrevem

OJ L

L (2.31)



Consicerando que o primeiro termo do lado direito é uma soma fini-

ta de quantidades finitas podemos fazer T=0 tal que:

L

^°) ~ ~ L • < 2- 3 2 )

A secunda soma ê trocada pela integral (fórmula de Euler-McLaurin)

02 o
(2.33)

Avaliando S por meio de uma integral de contorno e substituindo

er- (2.33) os autores encentran., r.o limite T-*0,

oo

tal que a so: (2.31) define um valor finito -3/32. Com esse valor

para (2.31) é imediato ver que a (2.29) se reduz a uma expressão cono

a (2.16) encontrada anteriormente.

O funcional encontrado por esses autores é bastante cenve

niente para o calculo numérico pois o primeiro termo de (2.29) con-

verge rapidamente, e as correções são feitas em alguns poucos valo

res de l.

Candeias considera que algo abrupto acontece no proce

(9)

dimento adotado por Miltcn e outros . Em outras palavras, o pro-

cesso limite de T-<-0 não está a seu ver claro. Propõem que se mante

nha T diferente de zero na soma em í. do termo (2.30). Para isso con-

sidera:

«•»>

onde o é introduzido para definir a soma em L do lado direito. So-

ltando en í encontra



, . . - - * - — •

meiros termos dessa soma assumem valeres muito próximos a 3/32 e

a soma que eles acur.ulam é cancelada pela contribuição dos termos

para os quais l> a/-". £ fácil ver isto ~o cálculo numérico de Da-

vies . Cancelas continua "Se T for suficientemente pequeno isso

requer um cancelamento muito delicado das contribuições dos modos

correspondentes a valores moderados de l pelas contribuições daque

les ir.odcspara os quais as condições de contorno de condutor rio se

aplicam ex. qualquer realização real do problema"

Supor.co uni corte l=ah para a imposição das condições de

contorno áe condutor perfeito, vemos que a soma em l de (2.38) desen

volve U.T. temo dependente do corte do tipo

ali -3/32

e esse resultado difere de todos os resultados anteriormente encon

I
M a s , para T-»-0, I

i

( 2" 3 7 )

Substicuincc (2.27, er 12.36) ele encontra, após passar o termo corres !

pondente a 1=0 pare outro lado.

ê + ((^) (2-38)

Candeias comenta que esta longe de ser claro que o limite de T ten

dendo a zero àa função delta seja zero, como sugere o trabalho de
(O)

Milton e outros . Textualmente ele cita "se i for pequeno os pri^



trados.

Parece-nos interesante apresentar uma aplicação dos argu-

mentos de Davies ao funcional (2.23) que Milton e outros deseri

volveram para E(a,x). A idéia, como foi dita anteriormente, é ex-

plorar o limite de x tendendo a zero pelo uso da transformada de

Kellin. Para isso escrevemos:

M)= - n
com

, a?

(2.40)

Introduzindo a transformada de Mellin, teremos: £
' > •

[Z • (2.41)

Substituindo (2.4 0) em (2. 41), invertendo a ordem das in tegrações e

tendo era v i s t a que

(2.42)

com x>0, 0<Rep<l, encontramos

A integral de (2.43) converge para todo -5<Rep<3 pois, do compor-

tamento na origem de I d) e K (e), vemos que:
v v



e, portanto,

«

j
que é convergente para Rep<3. Para x grande,i fixo, teremos

tal que

que é convergente para todo Rep>-5. Uma vez que (2.43) pode ser ex

tendida analiticamente para Rep>l, vamos estudar o comportamento as

sintótico de í grande de Ê (a,p). Para isso,usando (2.26) e (2.27)

era (2.43) escrevemos

-'í txC (2.44)

Mas (Ref.l7.p.295)

(2.45)

onde B(p,q) é a função Beta, relacionada ã função Gama por

( 2. 4 6 )

Dai

( 2' 4 7 )

onde

40)' (2.48)



A ceterr.ir.eçao analítica de f (p) é uma das vantagens que o funcio

nal (2.23) tem sobre (2.18-19), pois aqui é possível determinar

ftp) ar.aliticarr.ente, enquanto que Davies , usando (2.18-19), so

consegue ajustar numericamente f(p). £ fácil ver que

-f(l)=C € |(o)-3/62 (2.49)

que, a ir.e-os de ura sinal, é o valor assintõtico encontrado para

E (a,o). Ee (2.47) venas que fi(a,p) converge para Rep>l. Precisamos

continuar analiticanente para Rep<l. Para isso escrevemos -

c

0 tenro dentro das chaves é convergente para Rep>-1, pois assinto-

ticar?er.te se comporta como (2fc+l) p . A primeira soma, que i con-

vergente para Rep>l, pode ser continuada analíticamente para Rep<l

usando-se a função zeta, ou seja, pódenos reescrever (2.50) como

A ** / -

•al

00 ~
(2.51)

que é bem definida para Rep<l, a única singularidade sendo um polo

da função Gama para p=0. É fácil notar de (2,43) que o resíduo do po

Io àa fu-nçio Gama, sob a transformada de Mellin inversa, correspon

de a fazer T tendendo a zero. Daí

fc (a o) - %Lfr) - f.

que confirr.a os resultados já apresentados, com exceção do de Can-



delas Q 0 )

2.4. A Correspondência entre os trabalhos de Boyer ', Da

vies e Milton, DeRaad, Jr. e Schwinger

Uma rápida inspeção nas equações (2.4) e (2.23) não nos leva-

ria a afirmar convictamente serem elas expressões para calcular a

mesma coisa, ou seja, a energia de ponto zero de uma casca esféri-

ca perfeitamente condutora de raio a. Parece-nos interessante, sob

esse ponto de vista, fazer uma ponte entre estas duas equações.

Vamos assumir que a função de corte que aparece em (2.4) se

ja uma exponencial, ou seja, por exemplo:

Consideremos o primeiro termo da eq. (2.4) . A partir dele podemos es-

crever

¿VÜL
(2.54)

com z=a k£s(a) sendo os zeros de j (x)=0 e C é o contorno de inte-

gração envolvendo o eixo real, como na Fig. 2. Note que os zeros de

ZjjMz) são os mesmos, com excessão de z=0, que os de j (z) . Esta

•}•>!* n o i

Figura 2 - Contorno de integração C.



é a razão para excluir a origem. Sabemos também que não

teci zeros fora do eixo real, dal podemos fazer a rotação para o e¿

xo imaginário, ou seja:

Sita

(2.55)

onde fizemos z=iÇ. Do Abramowitz (Ref.14, p.443) temos

Dai

i ^ , (2.S()

e, substituindo este resultado em I1, obtemos

- 1 = - * T a ] d 5 5 e à/ ^(5)/^(s) (2.57)
-CD

Lembremos que u£ (a) =
 c^4s(a) são as freqüências dos modos trans-

versais elétricos no interior da cavidade de raio £. Na mesma re-

gião os modos transversais magnéticos são dados pelo número de on-

da \A (a), com Wjs(a) = ck¿g(a) sendo as freqüências, que são os

zeros de (2.6) . Novamente os zeros são todos reais e todos os argu-

mentos acima são aplicáveis, tal que:



«fiCL

Alia «55 (2.58)

Na região anular os números de onda K (a,R) dos modos

E são dados pela (2.7), que poce ser reescrita na forma

Boyer mostrou que para v =1+1/2 real todos os zeros de (2.71) são

reais. Isso nos permite escrever, ã semelhança de I, e I .

V-

—
Z1L

{ 2. 5 9 )

C sendo o contorno da Figura 2, Podemos fazer a rotação para o eixo

imaginário e, to.v.ando z= ix, encontramos

— — - x e ¿(tM I

AÍÍC J
i -

jjfii^» ,

(«a*)) [> ̂  IJXU ^tiíujj fia * n,

Rearranjando esta expressão e fazendo o limite R tendendo a infini-



to teremos, os cálculos estão no Apêndice A,

ca

X-KXfí. T, _ ¿iffL
R->oo R->oo

Fazendo ax=Ç e t e n d o era v i s t a que

' (2 .62)

segue finalmente que

. T , / • " ,^\n . o <C(\x\\ ^ (2 .63)

£ importante ressaltar que é a rotação para freqüência imaginária

que permite separar I, dado por (2,52) na forma (2.63) quando R ten

de a infinito. Por fim podemos fazer o mesmo para os modos TM na

parte anular.Vemos que os K (a,R) são as soluções de (2.8), que

pode ser reescrita na forma

F

com z=K¿s(a,R). Boyer 'mostrou que os zeros de F(x(z)) são todos

reais, tal que, como antes, a sema em S pode ser transformada numa

integral de contorno pela expressão



-*» ± Ft
a e - ^ d i t v - v (2.65)

Fazendo a rotação para o eixo imaginário e az=i£ teremos, as con

tas são praticamente as mesmas do Apêndice A,

L

(2.66)
I UL <71 I l r l \ 1

- O O

Lembrando que p ira os termos de (2.4) que envolvem R/n basta trocar

a por R/n nas equações acima, teremos

(2.67)
eo

onde y = j (, j. Considerando que

para ver isto basta fazer ç|a=z na primeira integral e Çn|R=z na

segunda, podemos escrever

(2.68)



ende consideramos, como Boyer, que o resultado da segunda integral

de (2.67) independe de R e, portanto, no limite de R tendendo a inf¿

nito esse termo não contribui.

£ interessante notar que, se considerarmos o resultado de

(1C)
Cancelas cono correto,a (2.67) forneceria o resultado

(a) =. . JÍS |"a M _ l _
w era Le 2̂

tal que, no limite R tendendo a infinito

A c ÍA) = — -^- t ÍCXrX(,Qíf,
dl ZYCL

cu seja, levaria ao encontrado pelos demais autores, ainda que, se

gundo Candelas , com um procedimento incorreto.



APÊNDICE DO CAPÍTULO I I



APÊNDICE A

A-l- Demonstração de (2.60)

Vamos demonstrar a equação (2.60). Partindo de j

— f Civ ¿' -" „ £¡00 (A-l)

com

^(c«) 1 L"2*,
i — k

(A-2)

A idéia é fazermos o limite R+». Alguns cuidados devem ser tomados,

uma vez que x assume valores positivos e negativos. Para evitar e£

te tipo de problema notemos que, usando as propriedades de conti-

nuação analítica de j. (z) e n (z) (Ref.14, p.439)

teremos

(A-3a)

para x<0 e, além disso,

~ 3 c )



Daí segue que para x<0

(A-4)

X C"i(x) =• |x|éj(|x|) . (A-5)

Coro isso (A-l) fica

1, ̂-
(A-l1)

Para obter o limite desejado ê conveniente proceder ã de-

rivação com relação a i|x| e rearranjar a expressão de G(|x|) na for

ma

= Q

(A. 6)

j (iz) e r\n (iz) podem ser representadas por funções elementa-

res por meio das expressões (Ref. 14, p. 443)



onde

Os termos dominantes para R grande serão

MM I (A~7a)

11^^(1(^1)1 - *e '*'.. ¿ h _ M _ ! j _ _

Com essas expressões é imediato ver que

(A-7c) ,

(A-7d) j



¿un, 6Cut) = G ^fr^ljJ+H*
R-CO :-

= a M**\>£(i*QV (A"8)

e subst i tuindo ero (A-1) encontramos (2.60)

Para a parte magnética o procedimento é o mesmo e só pre

cisados àe

-]
(A-7e)

2t
.-~ € ' L (f*,)» 4 1 . ^ (A-7f)

O resto é imediato.

A-2 - Demonstração da equivalência entre (2.23) e (2.68)

Para demonstrar a equivalência entre as duas equações re-

feridas acima basta mostrar que:

CA-9)

onde



£ mais fácil partir do lado direito, ou seja, escrever

(A-ll)

onde, por co-./eniência, estamos omitindo o argumento da função. U-

sando agora o wronskiano de s.(x) e er (x)

o denominador de (A-ll) fica

0 numerador fica

Somando e subtraindo do segundo membro 2s's e e" e 2s e s"e' , te
Jí. )6 *• A- £ I * í •"••

remos

N -

pois

Í

e, derivando os dois lados do wronskiano, teremos que esse termo é

igual a zero. Juntando (A-12) e (A-13) em (A-ll) segue (A-9).

O passo final ê fazer em (68) i -X £=az .
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CAPITULO III

CíXCULO DA ENERGIA DE PONTO ZERO PARA UMA CAVIDADE ES-

FÉRICA DE PAREDE PERFEITAMENTE CONDÜTORA

A situação mostrada no capítulo anterior revela-se bastan

te confusa com relação ao limite do parâmetro de corte tendendo a

2ero. Cancelamentos delicados ocorrem para tornar esse limite pos-

sível.

Nosso objetivo neste capítulo e no seguinte é elucidar um

pouco estas questões. Neste capítulo nos limitaremos ao estudo da

energia total. No próxino faremos uma discussão do problema em re-

lação ã distribuição dos modos normais de vibração. Devemos comen-

tar inicialmente, para incentivar leitores menos insistentes, que

a forma final como o resultado se apresenta é absolutamente desel£

gante quando comparada, por exemplo, ã (2.23) do capítulo anterior.

Porém o procedimento como um todo, do nosso ponto de vista, torna

transparentes algumas questões até agora, pouco claras. Além disso,

apesar da deselegância, o cálculo numérico para se chegar ao resul

tado final é elementar.

3.1. Proposta e Formulação do Problema.

Comentamos na secção 2.1 que Boyer considerou a possi-

bilidade de expandir a energia em termos de uma série de Laurent

no parâmetro de corte e mostrar que as partes divergentes se canee

Iam idénticamente entre os \ários termos originados pela configuras

ção por ele proposta. Tal era o que ocorria no caso do cálculo da

força entre duas placas paralelas perfeitamente condutoras, o efei^

to Casimir , assim como, por exemplo, no caso do cubo de paredes

perfeitamente condutoras . Milton e outros formularam o pro-



i :$£
bleisa de tal forna que basta somar as contribuições das partes in- \%&
terna e externa ã casca esférica. Isso nos faz crer que devem ocorrer esses tm

i W
! cancelamentos apenas entre estas contribuições. Alem disso, Cande- £3?.

las conjectura que, para a resposta independer do parâmetro de ]?¿

i &.

! corte, deve ocorrer ura delicado cancelamento entre as contribui- f:

ções ã energia vindas dos valores moderados de I e aquelas vindos

dos valores grandes de l.

Nossa proposta de trabalho é, pois, formular o problema

de forma que esses cancelamentos se tornem explícitos. Para isso

dividimos o cálculo da energia em questão em duas partes, uma devi^

do as flutuações do carr.po eletrcr.açnético no interior da casca e a

outra devido as flutuações do campo exterior. Além disso, separa-

mos na soma em í. a contribuição para valores pequenos e grandes de

SL. Mais especificamente escrevemos

E(Q) = (3.1)

onde E (a,X) é a contribuição dos modos no interior da casca, da

do por

L z [
¿TO. Jt-rf i

-CU

e E (a,A) é a contribuição dos modos exteriores ã casca, dado por

(3.3)

como pode ser visto da secção 2.4. Para o tratamento diferenciado



dos valores de i. grande e pequenos, podemos utilizar as expressões

da secção 2.4 para escrever

ík !>,>£
t- i = I .4 =»

.o r'°

e para E 'a, A) usamos (3.3).

3.2. Cálculo de E x{a,X)

Varaos proceder ao cálculo indicado em (3.4). Para isso de

veiuos lecbrar que ak e ak (a) são os zeros das funções de Ric-
xs as

catti-Bessel e suas derivadas. Esses zeros são tabulados com

boa precisão, pelos menos, para alguns valores de ̂  e s. Conside-

rando isto reescrevemos (3.4) na forma

(3.4')

"• oy i v. " i j
CD

ende j (a) = ak (a) e j (a) = ak (a). Na primeira soma fizemos

>. igual a zero porque ela é urna soma limitada de termos finitos e

portanto é convergente. Trataremos o segundo termo usando a expan-

são de KcMahon para os zeros das funções de Riccatti-Bessel e

suas derivadas. Para o último termo usamos as expansões uniformes
/O i

para í grande, desenvolvidas por Olver .

Estarnos interessados sobretudo na separação dos termos d¿



divergentes em X. O primeiro termo de (3.41)/ portanto, pouco nos

interessa aqui. Para o segundo termo escrevemos

(3.5)

(9)
onde a= X/a. Para todo s?3l (e essa sera a relação escolhida en

tre L e M para a parte numérica) a expansão de McMahon para os ze-

ros da funções de Bessel e derivadas funciona bem. Essas expansões

são dadas por

<3-61

J com

O.8a,b)

í 3' 9 )

Podemos reescrever (3.5) na forma



TTe -»- TTH| , (3.10)

com

L

nspf

(3.11b)

= w £>••>(-£) 21
(3.12a)

(3.12b)

O cálculo da soma em s, da derivada em relação a a e do

limite >. tendendo a zero, está feito no Apêndice B e é dado pelas

equações (B.5) e (B.6) respectivamente para (3.11b) e (3.12b).

Juntando-os em (3.10) teremos

_ L _



L ._ . . (3.

onde y é a constante de Euler.

De (3.13), note-se que, como havíamos conjecturado ar.

riormente, £(a,X) pode ser desenvolvida numa série em A (Boyer

considerou tal possibilidade, porém sua análise se restringia,

fundo, ao nosso primeiro termo de (3.11b) e (3.12b) e, portar,

ele não encontrava termos do tipo a ou tna). No final mostre

mos que no caso específico da casca esférica esses termos se c

pensam idénticamente.

0 próximo termo de (3.4") que precisamos tratar é aqu

que envolve a soma em i. para I grande. Vamos calcular

i—. I ' r Av ' - - j i j2

onde, como antes, A=aa, Para separar os termos divergentes em >•

demos usar as expansões de Olver ' e, para isso, é conveniente;

zer x=vz em (3.14)



OO

s 2

o

(3 .15)

com v= £ + 1 / 2 . A e x p a n s ã o c e t n f s ( v z ) s ¿ ( « z ) J e s t á dada no Apêndice

C e o r e s u l t a d o é ( e c . ( C . 1 9 ) e (C.20))

(3 .16)

com

( 3 1 7 )

Derivando n em relação â z encontramos

da

e , s u b s t i t u i n d o ( 3 . 1 6 ) , (3 .19) em (3.15) obtemos

(3 .18)

(3 .19)

21 v* (3.20)

com Plvz) dado por (3.18)



De (3.3) devemos observar que é possível separá-la em

dois termos, um dos quais envolve uma soma sobre t desde o valor

(L+l) até L=» e outro que envolve a derivada da função In Ceg,^vz'et

(vz)J. Utilizando a expansão assintótica do logaritmo dada por (C.

26) e (C.25) vemos que os termos que dão polos em X (quando X+0)se

cancelara idénticamente com excessão do termo de P(vz) acima propor

cional a l/v2. Porém, Milton e outros já mostraram que não há

dependência em a para esse termo. Portanto, é fácil ver que, no ca

f
so da casca esférica, o cancelamento entre o interior e o exterior |.

da casca ocorre e que o resultado final é livre de polos. :,

Contudo, como dissemos no Capitulo I, o cálculo da ener- %

gia de ponto zero tem sido usado no nodelo da "sacola de quarks" que foi )jy

%proposto para explicar o conf inamento dos campos envolvidos na cro £,
/:'

modinãmica quãntica. Tal cálculo tem sido realizado considerando- V
•>'•

se a sacola como esférica. A característica fundamental do confina ;*

mento ê que só existem campos no interior da esfera.

Em face disso consideramos útil o cálculo que explicite a

estrutura das divergências da parte interior. Mais tarde comentare

mos como absorvê-las. Para realizar este programa teremos que cal- f

cular cada termo de (3.20). Estaremos, sobretudo, interessados na ~"f-

parte divergente quando fazemos ?.-+0. Para tanto reescrevemos (3.20) >'•

na forma

i = ri+ Jz. -»-T4 +T+"<-!õ (3.21)

onde íj é dado por (3.20) tomando-se somente o primeiro termo es-

crito entre chaves, para I_ toma-se o primeiro termo do desenvolvi

mento de P(vz), para I3 o segundo e assim por diante. O cálculo de

talhado de cada termo está feito no Apêndice D e as respostas são

dadas pelas equações (D.9), (D.30), (D.33), (D.36) e (D.38) respeç



tivairtente para I , até í^. Juntando tudo em (3.21) e rearranjando

encontramos

(3.22)

onde PF1 é a parte finita do cálculo de 1. Ela é dada por

di

(3.23)

onde y é a constante de Euler (y=0,577216) e B-. sao os números de

Bernoulli (B =1, B,=l/6, B.=-l/30, 8^=1/42, Bft=-l/30, e t c . ) . Pa-o Í 4 b o

ra a integral que aparece em (3.23) não encontramos uma forma fe-

chada, porém uma rápida análise do integrando nos revela que ela

deve ser convergente. Apesar dos números de Bernoulli citados ind¿

carera o contrário eles se tornam cada vez maiores. Contudo existe

ura teorema, como foi citado, no Apêndice B, que nos permite usar

a fórmula de Euler-KcLaurin com um número determinado de termos,de

pendendo da aproximação desejada. Essa é a razão pela qual as so-

mas em k de (3.2 3) não apresentam o extermo superior. Voltaremos a

esta questão mais tarde.No Apêndice E mostramos que essa suposi-

ção é boa, pois fornece praticamente os mesmos resultados que os

obtidos a partir da fórmula de Euler-Mclaurin completa. Por fim é

interessante notar que os três últimos termos de (3.23) são a meta



de dos valores encontrados por Milton e outros para primeira e

segunda aproximação do comportamento de 1 grande. Veremos na sec-

ção seguinte que os modos exteriores ã casca contribuem com a ou-

tra metade. De passagem notemos que tal resultado parece surpreen-

dente uma vez que, tomando por exemplo uma esfera exterior R, mui-

to grande, para a quantização do universo, esperaríamos um compor-

tamento cte/(R-a) para a contribuição do exterior. No limite R ten

dendo a infinito, contudo, ela seria nula diferentemente do que in

dica nosso cálculo.

Concentremo-nos na parte divergente de (3.4"). Ela será

dada pela soma das partes divergentes de (3.13) e (3.22), ou seja.

(3.24)

onde o índice superior i indica que esta é a contribuição dos mo-

dos de vibração interiores ã casca esférica. Lembrando que p é da-

do por (3.9) e somando em i teremos

JUt (3.25)

f



Substituindo (3.25) e (3-26) em (3.24), desenvolvendo os termos em

(L+3/2) verificamos facilmente que os termos dependentes de L desa

parecen e o resultado se escreve

(3.27)

Esse é um resultado esperado uma vez que a separação dos termos d±

vergentes deve independer do valor de L escolhido para determinar

as aproximações que foram feitas. Também a parte finita deve obede

cer is to, porém para ela, tendo em vista que as séries de Euler-Mc-

laurin precisão ser truncadas em algum valor de k, fica quase, se-

não, impossível mostrá-lo.

Como comentarios no Capítulo I , o problema do cálculo da

energia tem várias ir.? l i cações. Por um lado podemos ver explici ta-

mente de (3.27) a dependência dos termos divergentes com os fato-

res geométricos da casca. Para isso basta reescrever (3.27) na

forma

tic Am. 7 i ! - (¿
W t f i « l áiSWl U ) l (3.27*)

No capítulo seguinte enfocamos o problema do ponto de vista do cáj.

culo assintótico da densidade de modos.

Alguns autores tem usado cálculos desse tipo no e£

(13)tudo de vacuo do modelo da "sacola de quarks' dos hadrons. O

termo proporcional ao volume é absorvido na constante B, caracte-

rística da sacola. Os outros termos são problemas para o referido

modelo, como vimos no Capítulo I.

Para encerrar esta secção vamos reescrever (3.41) utili-

zando (3.13), (3.22), (3.23) e (3.27).



(3.28)

onde 8Hé dado por (3.22) e PF por (3.13) subtraído os termos di-

vergentes no limite X tendendo a zero, ou seja, subtraindo os dois

primeiros termos da mesma.

3.3. Cálculo de Ee(a,A)

A contribuição dos modos de vibração elétrico e magnético

do exterior da casca é dado por (3.3), ou reescrevendo

- i

f

(3.29)

onde y=|t|. No primeiro termo usamos a expansão assintótica de

e£ (y) e e'(y) com l pequeno e no segundo a expansão assintótica de

Olver para i grande e y-H.

0 comportamento assíntõtico para y-**> e l fixo é facilmen-

te obtido lembrando-se que

(3.30)

e que (Referencia 7,página 37 8)



f (3.31)

K'bi)-
z!

(3.32)

com u=4v2 = 4U+1/2) . Escrevendo agora

e substituindo (3.31) e (3.32), um cálculo imediato nos mostre que

(3.33)

Substituindo essa expressão no primeiro termo de (3.29)se

gue

-too 05/0. ¿

(3.34)

Vamos nos preocupar aqui somente com a parte divergente. Guel'fand

(14)
e Shilov nos mostra que

\%\ - - 2 ~ ' (3.35)



Os demais termos de (3.34), como alí escritas, apresentam proble-

mas no ponto de ç=0. Porém, não devemos aplicar (3.33) na origem

pois ela é uma boa expansão para Ul*». Para evitar estes proble-

mas usamos a prescrição

pois para £•+•» o comportamento de

roas em ç=0. Com isso

é ç e isso evita os proble

onde, para integrar em y, usamos a segunda expressão do Apêndice D.

Usando a série ascendente de K U/a) encontramos

f
J-o» IT (3.36)

É fácil mostrar que os termos seguintes de (3.34) não contribuem

com polos no limite A-»0. Veremos na próxima secção que existe uma

maneira mais fácil de calcular a parte finita do que a sugerida pe

Ia (3.34). Por essa razão nos limitamos ã parte divergente. Em vi£

ta de (3.35) e (3.36) podemos escrever

(3.37)

onde FF será dada na secção seguinte e e independente de X.

Se compararmos as partes divergentes em \ das contribui-



ções interna e externa para valores de i fixo e y-*», dados respec-

tivamente por (3.41), (3.13) e (3.37), vemos que elas se anulam i-

centicarnente.

A contribuição dos modos com í grande pode ser obtida a

partir da expansão de Olver de Kv(z) e sua derivada. Para isso re-

escrevemos

!»"o Apêndice C ir.ostra.-os que o comportamento assintõtico de í.r,[

üt íyieN'y}] é dado pela 'C.26; e (C.27) que substituídas em (3.38)

fornecem

(a,^ = 2 2 1 v2L

onde a = >./a, y=vz e

(3.39)

Ccr?.parando (3.18), (3.20) com (3.39), (C.27) vemos que os termos

proporcionais a v, l/v e l/v3 tem sinais opostos, enquanto os pro-

porcionais a l/v2 e l/vh têm mesmo sinal. Já vimos porém com rela-

ção a parte interna que são, exatamente, os termos que têm sinais

opostos é que dão divergências em X. Dos cálculos da secção ante-

rior poder.os escrever

2 V ' ' *->c



onde

1
3t 2* a" i.

com Podado por (3.23).

A energia da parte externa fica

z s a J A - c L A - d ^ 515 17;
(3*42)

onde, como para a parte interna, os termos divergentes independem

do valor de L escolhido.

Comparando (3.42) com (3.28) vemos que os termos divergen

tes diferem por ura sinal. Isso implica que, tendo em vista (3.1),a

energia de ponto zero procurada é independente do parámetro de cor

te A. Na próxima secção calculamos o valor da parte finita.

3.4. Cálculo da Parte Finita de E(a)

Vimos na secção 3.1 que a energia de ponto zero do campo

eletromagnético de uir.a casca esférica perfeitamente condutora é da

da por (3.1) ou, reescrevendo,

, . . (3-1)

E(o) =

que, en vista de (3.28) e (3.42), dã



Z-TO. (3.43a)

Í *£ PF* Ji ¿
2a {=•

tic fá/. A ^ <\

15 í á?^*1'-^ ' ¿T¿n ^ / J (3.43b)

onde PF é dado por (3.13) subtraído os dois primeiros termos que
e

são divergentes no limite X tendendo a zero e FF tem que ser cal-

culado.

Antes de calcularmos PF ê interessante notar que (3.43a,

b) são independentes do parâmetro de corte, ou seja, como conjectu

rado por Boyer existe uma expansão do tipo de Laurent para a soma

das partes interna e externa cujos termos se cancelam idénticamen-

te. Isto está de acordo com a distribuição dos modos normais para

o problema, como veremos no próximo capítulo. Resta notar que as

contribuições ã energia dos valores modarados de l cancelam aque-

las dos valores de t e s , para os quais a condição de condutor per

feito é ruim para qualquer conautor real. Para isso precisamos cajL

cular numercinanete E(a).

Calcular E{a) envolve a escolha de valores para L e M. Co

mo comentamos na secção 3.2 o valor de M deve ser escolhido de tal

forma que as expansões de McMahon, (3.6) e (3.7), reproduzam com



alguns dígitos significativos o valor dos zeros das funções de Bes

(9)
sel-Riccatti e suas derivadas. Teiame mostrou que para valores

de s tal que S53£ isso ocorre, daí escolhemos M=3L. Escolhemos L=

10 pois isso nos permite comparar nosso cálculo com o de Milton e

outros e verificarmos a independência do resultado final da es-

colha do valor de L.

Vamos encontrar uma expressão para PF , a parte finita

dos ~odos de vibração exteriores ã casca, com í pequeno. Na secção

anterior mostramos que os turnios divergentes são separados usando

a expansão assintótica de ín[e.(y)e'(y)} con l fixo e y tendendo a

i infinito. Vimos que apenas os dois primeiros termos desta expansão

dão, quando integrados, divergências em > (vide (3.37)), os demais

! são finitos. Isso sugere escrevermos

J-« 4j.->«--i (3f44J

onde fizemos y •+(1+y ) para evitar problemas na origem. Mas,

usando (3.35), (3.36) e o fato de que a primeira integral do lado

direito é finita quando fazeir.os >=0, podemos reescrever

lía i?, l » M J (3.45)

onde



PF* =

(3.46a)

L

¿ft /ri
(3.46b)

Considerando que PF1 é dado pela (3.15) subtraído os t e r -

mos divergentes, escrevemos

(3.47)

com

(3.48)

ondePFe(£) é dado por (3.46a,b) e PF1 (£) , segue da (3.13), e é dada

por

_ -

y-
+ Í7



ir.
'i

3lM^¿
15 (fir)» U(M*tt*rifctf ¿(nuM/ft5 I l lM.M/íf J (3-49)

Note que as somas em k não possuem liir.ite superior indicando ape-

nas que devemos truncã-las numa aproximação conveniente, como comen

tamos no início do Apêndice B. Com base nisto e no fato de que es-

peramos confirmar o resultado numérico encontrado na literatura,v¿*

aos cortar a serie toda vez que a contribuição do primeiro termo

— 6
desprezado for menor que 10 . Por exemplo,

c £2

e, considerando que B2=l/6 e que, para nos, M=30, vemos que esse

primeiro termo já é menor que o limite imposto, para qualquer %.

Os zeros das funções de Bessel-Riccatti e da derivada de-

las foram encontrados usando-se um computador de dupla precisão e

utilizando um programa da livraria do mesmo. Consideramos interes-

sante apresentá-los uma vez que, pelo menos os zeros da derivada,

não são facilmente encontradas nas tabelas. Isto está feito na Ta-

bela A no final do texto para os trinta primeiros zeros para cada

l, í assumindo valores de 1 a 10. A soma desses valores para cada

i está dada na Tabela I, abaixo. A integral que aparece em PFe(A)

também foi calculada nesse tipo de computador usando programa da

livraria do mesmo e está dada na Tabela II. O restante do cálculo

foi feito numa calculadora manual e está dada pelas Tabelas III e

IV.



49)

• s -

no

;e

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TABELA I

30

2966.3515

3056.5959

3145.5855

3233.5055

3320.4560

3406.6344

3492.0252

3576.7271

3660.7956

3744.2785

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TABELA II *

efc(x) e¿(x) *• ^/¿Gí'

-0.4275

2.2368

8.7631

19.8066

35.8644

57.3354

84.5528

117.8019

157.3326

203.3663

* O erro estimado é da ordem de

10 nos cinco primeiros valo-

-4
res de I e da ordem de 10

demais.

nos

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

L"1

TABELA III

-2966,5930

-3056,1241

-3143.2524

-3227.9494

-3310.1876

-3389.9410

-3467.1841

-3541.8921

-3614.0412

-3614.6087

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

*
TABELA IV

Va)

-0,0316

-0,0188

-0,0135

-0,0105

-0,0085

-0,0072

-0,0063

-0,0055

-0,0049

-0,0044



£ fácil notar com referencia a Tabela IV que (2£+l)E¿(a)

tende a 3/32 para cada valor de l quando £ cresce*. Esse foi o re-

(3) -
sultado obtido por Milton e outros usando a expansão assintoti-
ca de OI ver para qualquer £.

Note com relação as Tabelas T. il e IV que há um delica-

do cancelamento dos modos com £ mc>ÍF ado e aqueles com £ grande pa

ra os quais a condição de condu'.- „ perfeito não é apropriadamente

apli cada.

Substituindo os resultados encontrados em (3.47) obtemos

(3.50)

que está, dentro dos erros conscientemente cometidos, de acordo

com os resultados encontrados na literatura.

Ê interessante observar das tabelas que a parte externa

contribui decididamente para o cancelamento entre os valores mode-

rados e grandes de l. Note de (3.43a) que a energia devido aos mo-

dos de vibração interna é dada por

í. j. -L . M

^-j uo*.. o-_i > j 2«a ' (3.51)

onde P F é a parte finita que vem do comportamento de l grande e é

dada por (3.23). A integral em z é facilmente calculada numerica-

mente. 0 resultado é

e PF é dado pela Tabela V.

*Ê importante ressaltar a observação que fizemos na Tabela I I . Um erro de
0,0002 no valor da integral para £=10 ijiplica em E (a) =-0,0045 que, multiplica-
do por (2JH-1), da um valor acima ds 3/32, enquanto E (a)=0,0044 dá um valor a-

baixo.

í



a)

i-

pa

ite

L

0

iH

2

3

4

5

TABELA V

-0 ,1630241

-0 ,8858923

1,4730172

17,805215

67,810743

181,11508

L

6

7

8

9

10

398.12853

770.74669

1362.9415

2251.273

3525.3403

Considerando os resultados das Tabelas I, III e V obtemos,

pelo uso da (3.51), E(a) cujos valores estão na Tabela VI para os

diversos valores de L.

h

0

1

' 2

3

4

5

6

7

8

9

10

TABELA VI

2aAc E(a)

0,16302

0,16139

0,16148

0,16098

0,16035

0,16042

0,16117

0,15951

0,1597

0,1618

0,1603



Vemos, portanto, que a parte finita da contribuição dos modos in-

terinos pode ser escrita

ivjW (3.52)

ou

E(a) (3.53)

life-

A parte divergente no parâmetro regularizador X é dada pelo primeji

ro tet<;,o de (3.27). Milton 5 mostrou recentemente que o termo pro

porcional a l/X2 de (3.27) é um termo de contato e, portanto, pode £

ser eliminada. Ele escreve f

£ (a) *>

Para compararmos (3.52) • ora (3.53) devemos lembrar que na nossa ma |

! neira de encarar o processo de regularização como descrito no Ca- }

j pítulo I. Interpretamos X como um parâmetro regularizador e, neste '

; sentido, descartamos os polos em X. 0 termo logarítmico não pode •

ser tratado do mesmo modo porque não sabemos como extrair dele pos_ |

í I
slveis partes finitas. Da comparação de (3.53) com (3.52) usando i

(3.27) para a parte divergente nótanos que no termo logarítmico há

i (15)
| uma troca de sinal. Isso ocorre porque no trabalho de Milton ,

! mais especificamente na expressão (24), há um erro de sinal.



APÊNDICES DO CAPITULO III
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APÊNDICE B

CALCULO DAS SOMAS QUE APARECEM EM (3.11a e b)

Neste apêndice vamos trabalhar as somas que aparecem em

(3.11a) e (3.11b). Vamos separar cada termo dessas expressões em
—1 —

termos que dependem de X , e, portanto, dão polos no limite X ten

dendo a zero, e termos finitos nesse limite. Para isso considere-

mos (3.11b)

(3.11b)

Teremos que fazi-lo termo a termo. Da simples inspeção de (3.11b)

vemos que, uma vez que a soma em l é limitada, os problemas devem

aparecer da soma em s. Mais do que isso, considerando que g depen-

de linearmente de s, esperamos problemas no limite de \ tendendo a

zero apenas nos dois primeiros termos, uma vez que o próximo seria

mes

(16)

de ordem de s que converge mesmo para A=0. Podemos usar a fórmu-

la de soma de Euler-McLaurin

onde B 2 são os números de Bernoulli. Os primeiros termos são B2 =

+1/6, B^= -1/30. O limite superior da soma em k depende da aproxi-

mação desejada. Existe um teorema1 ' que garante que se f (n) for

definida para n*0 e no limite n-*°°» f (n) e suas derivadas tendem mo-

notoramente para zero, então se estabelece a expressão acima e o

truncamento da soma num determinado k conduz a um erro que é, em

módulo, menor que o valor do primeiro termo não considerado.

Aplicando iSSO Dará O r>finií»< m formn 4-aramrta



«o

- 2-

kffa*"'

Mas

tal que

Agora a soma en 1 é limitada e isso nos permite fazer o limite \-*0 J^jé.

antes de calculã-la. Assim, escrevemos

onde desenvolvemos as exponenciais em torno de a igual a zero. Pro

cedendo o limite

'TI (- ¿)

onde substituimos a= X/a.



Para o segundo termo, aplicando a fórmula de Euler-McLau-

rin, teremos

led i«? =

eo

fc=r»

Nas (Ref.18 pac.310)

onde r (•:) é a função exponencial-integral, e

Daí podemos escrever

t

Como antes para calcular o limite A tendendo a zero desenvolvemos

as funções de a era torno desse valor. A representação em série de

-Ei(-z) é ÍRef.l8f pag.927).

UlUli(l&tÍ)

- V -



f
E fácil ver que se multiplicarmos esta expressão por o, derivarmos

em relação a o e fizermos a-*-0, os únicos termos que não se anulam

são

- V _

portanto, segue que

Jxi^Mt»
22 is* -J l

(B.3)

O terceiro termo de (3.11b) envolve uma soma em s da for-

ma

r

onde fizemos a=0 na primeira passagem porque a soma em s é conver-

gente e, se expandirmos a exponencial para a pequeno, somente os

termos independentes de a interessarão. Daí



_«;; (**(/t)

A=M««

(B.4)

Assim é fácil ver que dos termos proporcionais a a na ex

pansão (3.11b) somente aqueles com n=l contribuem para a energia,n

somente os dois primeiros dão divergencias na energia guando remo-

vemos o parâmetro de corte. Oaí

f
•A -

- L -̂

(B.5)

Para a parte magnética a análise é a mesma, com 3 trocado

por e*. Isso significa



(B.6)

I



APÊNDICE C

EXPANSÕES ASSINTÕTICAS DE

tn[st(x)s|(x)] e ln[et <x)e¿ (

Vamos neste apêndice encontrar expansões assintóticas pa-

ra ír> [sf (:<)s ' (x) ] e ir,fe (x)e' (x)J. Para tanto usaremos as expansões
lei

de Olver para I (vz) e K (vz) e suas derivadas, ou seja.

(Cl)

IV,. £.1 .*

— : r T » •*• l—•" ' • " •. > i
2 v (ni1)/* ' k»i v* J

A « __ ). ; |.,\* Unit) ) II.. ¿I;

t
|
:

(C.3)

Nlznv

(C.4)

2

onde

e os u^ít) e v^tt) são dados por



(C.6)

(C.7)

Leisbrando que

com v=i+l/2, teremos

tal que

(C.8) I
Vamos calcular separadamente Iz(x) e I'(x)/I (xj. Fazendo x=vz te-

remos

f
2HV (C.9)

con

j = o
(CIO)



E também

-1

;«- J 1 Z; "v^'J ' (c.ll)

Mas

com os o, (fc) determinados pela equação

Com isso

onde

j • Substituindo (C.12) em {C.ll) teremos

! ;;

i

coro

(C.17)



(C.18)

Dal

~ in }£. + tvq + ¿n 2^

Da (3.15) ventos que nos interessa termos até l/v3 na expansão de

ln{s,{vz)s,'(vz)}, os demais são convergentes. Assim podemos escre-

ver

Iti j E (v*) (C.19)

onde

(C.20)

Pelo menos etê l/v3 precisamos calcular P(vz) explicitamente. Ain-

da que tedioso o cálculo é elementar. Por exemplo, para l/v preci-

samos saber ç,(t) que depende de p., *,, t., a., u", e u., que são

dados por (C.18), (C.15), (CIO), (C.13), (C.7) e (C.6), respecti-

vamente, via (C.17). Fazendo o caminho inverso (CIO) determina
1

íx(t) por e^tt) =3£0 u1_;.(t)u (t) = 2ux.

De (C.13)

JsO

OU

It)



De (C.15)

= < J i * ) -

De (C.18)

e, finelr.ente ce (C.17)

^

Tendo en vista (C.6), (C.7) e a primeira das (C.5) podemos escre-

ver C-i (t) en» termos de z

Fazendo o mesmo para l/v2, l/v3 e 1/v1* obtemos, respectivamente

-S,i*)St^i-.-5?lfc)= (C.23)

-i| (c.24)

Substituindo (C.21-24) em (C.20) obtemos



p, . M j _

I C - 2 0 ' 1

Daí, a expansão a s s i n t ó t i c a de t n í s ^ f v z j s ' (vz)} é dada por (C.19)

cor- , n d a d o p e l a e q u a ç l o d e ( C . 5 ! e P ( v z ) d a d o p o r ( C . 2 0 ' ) .

Para determinarmos a expansão de t n í e ( v z ) e ' ( v í ) } o proce

di men t o é o mesmo. Lembremos que

i

tal que

Note que pela troca de K (z) por I (z) (C.25) difere de (C.8) por

urna constante, que é irrelevante no final. As expansões assintóti-

cas de K (vz) e K'(vz) diferem daouelas de I (vz) e I'(vz) por fa-
v v * v v
k k+1

tores (-1) e (-1) respectivamente e pelo sinal na exponencial.

O resultado disso ê que a expansão assintótica do ír\{e. (vz)e' (vz) }

é muito semelhante a (C.19). Explicitamente

(C.26)



i onde
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APÊNDICE D

CALCULO DAS SOMAS QUE APARECEM EM (3.20)

Vamos separar de I, dado por (3.20), os termos que são di

verçentes no limite de A. tendendo a zero. Como dissemos anterior-

mente teremos de fazê-lo termo a termo. Tomemos o primeiro termo

de (3.20)

¿1-4 ¿i (D.l)

Mas (Reí.18 pag.526)

para a>0,Re8>0 e Rev<l/2. Podemos continuar analíticamente para a

região que contenha w=l utilizando a relação K_ (z)=K (z). Daí te-

remos

= -z, J_ ¿I (D.2)

Utilizando a fórmula de soma de Euler-McLaurin dada em (B.1) tere-

mos

- L fs í
(D.3)

onde desprezamos o limite v*<» para os termos do lado direito, com

excessao da integral, pois o comportamento de K^íav) para v grande



di

TiO

e a finito decai exponencialmente com v. A integral da expressão

aeiina pode ser reescrita como (Ref.7 p.486)

- I
-'o

CÍV "Í-

e para inteçrar o secundo termo podemos usar a série ascendente de

K.(av), que é

e; portanto,

Assira

(D.4)

O secundo termo de (D.3) será

(D.5)

Para calcular os temos seguintes de (D.3) devemos lembrar que, no



final, esses termos serão substituidos em (D.2) na qual temos um

fator o"1. Isso quer dizer que só nos interessam as contribuições

até ordem o~2. Daí, para k=l em (D.3), teremos

e, usando a serie ascendente de X, íx) dada acima, segue que

Para k=2 segue

•V*U3¿

que, novamente usando a série ascendente, nos conduz a

II

Ê fácil ver que qualquer que seja k»3 esse termo só contribui com

(D. 3) com termos da ordem de a ou maiores. Para isso consideremos



ia

X - l

Que os dois primeiros termos cesse expressão contribuem com termos

proporcionais a a3, no mínimo, ê fácil de ver. No limite A-*0, eles

não contribuem e, por essa razão, nlo nos preocuparemos com eles.

Para o termo que envolve In(X/2) podemos escrever

i ..

Tendo em vista que x = a(L+3/2) e cue kj3, vemos que somente o pri

I meiro termo interessa, daí escrevemos

(D.8)



Finalmente, substituindo (D.3-8) em (D.2) obtemos

~ (4

(D. 9)

O segundo termo de (3.20) se escreve

«z
(D.10a)

f V U4
(0.10b)

Ê conveniente escrever

(D.ll)

onde



,OO

I.* - (D.12)

f" = &* f* (D.13)

; inte"rais podem ser resolvidas usando-se (Ref.18, p.429)

(D.14)

>m x = ov. Daí lo . se escreve

CO

2 T~ v <^t r
(D.15a)

eo

3'^ Lu

( A'
 (D

.15b)

nde, para escrever (D.15b) aplicamos a fórmula de Euler-McLaurin.

integral em (D.15b) pode ser reescrita na forma

; : ; •

it
i?

'i

í
í
si"

li
ill!

is



fd* * í
Jo

Inteqrando por partes a primeira integral, usando a série ascenden

te de x2K2(x)

•i-

(D. 16)

para analisar o comportamento na origem e lembrando que para x-»-~

k_(x)-e , encontramos facilmente que o resultado dessa integral é

2. Na segunda podemos utilizar (D. 16) pois a intear: . í- limitada.£

fácil escrever

(D.17)

pois a usaremos varias vezes. Substituindo (D.17) na segunda inte-

gral obtemos

«2. + ^

(D.18)

O termo seguinte de (D.15b) é

ÍD.19)



termo seguinte é

X**(¿f*«)

(D.20)

odentos ver facilmente que os termos da (D. 15b) são da ordem de

2tua, portanto

(D.21)

Usando (D.14) para Io o teremos

í _2'z ~ (D.22a)

>.22b)

integral pode ser trabalhada da mesma forma que aquela que apare

ia em I2 ^/ ou seja

X-C

; í' ¡



-XLerrbrando que,para x-*~,K (x)-e e, portanto, nesse limite o primeiro i¿',

termo não contribui, e utilizando a expressão (D. 17) para a según- *

da derivada de x K2 (x), vemos que o primeiro termo será -1. Para o %

outro termo é conveniente explicitar a serie ascendente da quarta

derivada de x K 2<x). Derivando duas vezes (D.17) encontramos

00

(D.23)

onde

ÍD.24)

(D.25)

Substituindo (D.23) na segunda integral encontramos

¿1 ^ O^JÍftoc) . (D.26) ¡.

O segundo termo de (D.22b) segue imediatamente de (D.23)

(D.27)

Para o termo geral escrevemos



E fácil perceber que para k=l sõ o primeiro termo de cada

série contribui e que para k>2 somente o primeiro termo da série

multiplicada pelo logaritmo contribui. Dai podemos escrever

H I

(D.28)

Daí, juntando (D.26,28) em (D.22b) teremos

(D-29)

Finalmente substituindo (p.21) e (0.29) em (D.11), obtemos

i * I

¡ 5

1!
!" •

atif
!

í:

ii

» T

(D.30)

í ' !



O terceiro termo de (3.20) pode ser posto na forma

x —
(D. 31a)

(D. 31b)

A integral em z pode ser resolvida pela aplicação da identidade i
1

S(Ref.18, p.429) ¡

(D.32) f

no limite que z-*l, ou ainda, utilizando o fato do integrando ser '%

par,escrevermos (D.31b) como urna integral de contorno (como faz

Milton e outros ' ) . Qualquer das duas maneiras ê direta e I_ se *

escreve

I
L

Usando a fórmula de soma de Euler-McLaurin (D.1) teremos

tal que

(D. 33)



gue é o resultado dos referidos autores.

O ultimo termo para o qual se espera algum tipo de diver-

gência no limite X tendendo a zero é o próximo do desenvolvimento

alado en (3.20). Reescrevendo-o

n i v
¿

(D.34)

Poderíamos fazer a=0 na integral pois ela é convergente. Porém te-

ríamos que introduzir um corte em l para poder separar a divergen-

cia ou usarmos a regularização analítica. Vamos , contudo, apenas

inverter a ordem da soma com a integral separando as divergências

em a. Escrevemos

iinu

CO

r
'r;

onde aplicamos a fórmula de Euler-McLaurin (D.l) para escrever a

segunda equação. Mas, com exceção da integral em v, podemos fazer

tt=0 uma vez que estes termos não contém divergencias. Para a inte-

gral escrevemos (Ref.18, p.421 e 942)

v | % ¿
üSss .1

í

h
5; '
I

¥
3 3 ,

v »

í • • ••

¡i!
i •

it-.V-
i!': I?

in
:i '•

I
íN
• ;• • ( •



e, usando a expansão em série ascendente de -Ei <-z) (Ref. 18,p.927),

obtemos

J 2 k- ^ ( )

Sob a integração em z o último termo diverge para z grande. Se,con

tudo, introduzirmos um corte A para realizarmos a integração en- -3

contraremos termos do tipo a2A, a2*nA» a1**3, a*V\2, que, no limite i

X (=o/a) tendendo a zero se anulam mesmo quando A-»-». Por essa razão aT

podemos desprezar o ultimo termo. Dai S

'A->0

y Bzt

fc (D.35)

A integração em z é elementar e o resultado é

(D.36)

O próximo termo é convergente e seu cálculo i imediato,Es

crevemos

(D.37)



Tanto a integral em z como a soma em l são convergentes. Daí pode

mos proceder o limite A(=a/a)=0. A integral fica

e a soma (Ref.7, p.807)

Ti «r- i-?-<£
Substituindo em (D.37) teremos

(D.38)

il

1!-;

I '.

í:f

tJÍ.

1
! » • • • ! . »



APÊNDICE E

APLICAÇÃO DA FORMULA FECHADA DE EULER-McLAURIN PARA

O CALCULO DE ALGUNS TERMOS DA CONTRIBUIÇÃO ASSINTOTICA

Nos estágios finais deste trabalho, quando resolvemos a-

plicar nossos resultados ao cálculo da energia dos modos interiores

ã casca, obtivemos um resultado que não concordava com aqueles a- ~

presentados na literatura e, mais grave, dependia do valor de L es
íl-

eo lh i do para a separação proposta nesse capítulo. Alguma coisa de- f
'•-*í

via estar errada. Nos Apêndices B e D tomávamos a fórmula de Euler |

• -McLaurin como uma série assintótica sem, contudo, prová-lo. O cri i

! tério apresentado no Apêndice B é bom quando a é diferente de zero, •
í mas no limite a tendendo a zero as séries resultantes são clarataen
; -si-

te divergentes pois os números de Bernoulli crescem indefinidamen- /.'
:i

! ie. Tornou-se imperioso, então, provar que estas séries podiam ser

tomadas como sendo séries assintôticas. Este é o objetivo deste a- 5

pêndice. %
'•3

Tomemos como exemplo a soma em Z que aparece na expressão %

(D.2). Vamos aplicar para ela a fórmula de Euler-McLaurin com- |

pleta , ou seja, |

1̂-
(E.l)

( tU/K,(*v) + ¿^ic.ifvjj + f

onde v= 1+1/2 e P,(t) é dado por

P.W-- L
ÍE.2)

Tendo em v i s t a que os dois primeiros terno do (E.l) também aparecem em

(D.30, o que, efetivamente, queremos comparar é o r e su l t ado obtido



I do terceiro termo de (E.l) com o terceiro termo de (D. 3), ou seja,

queremos comparar

ài W) sk
dl

com

Para isso reescrevemos o terceiro termo de (E.l) na forma

eo co= 4"i jdi ^^sí
Lrt

(E.3)

onde a'=a/2. 0 primeiro termo do lado direito pode ser reescrito

usan-o-se a relação (Ref.18, p. 974 )

ou seja

(E.4)

Mas

(E.5)

Tendo em vista que P. (x) é dado por (E.2), teremos

(E.6)

t •

;: ¡

m

i' :•

» ' : • I!
Hi

: ; (;••

t-13.



Substituindo esta expressão no primeiro termo do lado direito de ¿5

(E.5) obtemos (Ref.18, p.732)

(E.7)

Fazendo o mesmo para o segundo termo do lado direito de (E.5), po- ••

remetendo em vista que o intervalo de integração nos permite escre

ver (Ref.18, p.38)

oo

IX (E.8)

segue que (Ref.18, p.623)

Substituindo (E.7) e (E.9) em (E.5) teremos

i -i ^ Cln í' "i

(E.10)

Estamos interessados no limite de a* tendendo a zero. Substituindo

(E.10) em (E.4), calculando as derivadas com relação a a' e fazen-

do o limite o1 •*• 0 obtemos, após um cálculo tedioso ainda que ele-

mentar,



6C 240

= - — - ̂  « W + O-UdZííK'+Ô '») , (E.llb)
60c' fee v

onde usamos

li
fi-

l l - » i:í

l

h*'

e calculamos numericamente a soma era k do último termo de (E.lla).

0 passo seguinte é calcularmos o segundo termo do lado direito de

(E.3). Podemos reescrevi-lo na forma

#Ut

Na integral do lato direito fazemos

M
e,tendo em vista (E.2), ĵ .f

\i
Com iss'o teremos t ji



TU I

^ id* (,-**) j

Integrando por partes e, na integral restante, usando a expansão

t*m série ascendente de K, (x) (Ref. 18, p. 971 ) segue

•=- ' ) . (z<l*òfKx[«'

2 j dz [ i^S -. £ (n

Integrando em z, usando a expansão em potencias ascendentes de o'

para K.(a'x) e rearranjando, encontramos

tut

. t*

-̂ ' (zn fif (zn+s) Xfl (¿n*i) , ÍE. 14)

e, finalmente, substituindo (E.14) em (E.13) e esta junto com (E.

lib) em (E.3) obtemos

(E.15)



ou, colocando numa tabela em função de L

L

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TABELA E-I

-/£ + 1 de P1(t) ̂  jv2K1(av)|-l/24ti'

(133/240)o'lna* + 0,43789 o1

{373/240)o'inat + 2,04853 a'

(733/240)a'ina1 + 5,06655 a1

(1213/240)a'iuaI+ 9,66321 a1

(1813/240)o'lnaI+15,96566 o*

(2533/240)a'lno'+24,07456 o'

(3373/240)alina'+34,07442 a1

{4333/240)allna'+46,03568 a1

(5413/240)o'tnat+60,02211 o1

(6613/240)ol£nal+76,08823 o1

(7933/240)al*na'+94,28651 a"

Por outro lado, do terceiro termo do lado direito de (D.

3) teremos

•'-ti

ri

I

i;

U

à



L

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TABELA E-Il

3 B 2 k d2k-l

k=l (2k)! di2k-l

(133/240)ottnoI +

(373/240)olino
t +

(733/240)olinot +

(1213/240)o'ina1 +

(1813/240)o*tno * +

(2533/240)o'ina1 +

(3733/240)o1Inc1 +

(4333/240)o'lnoI +

(5413/240)o'tna1 +

(6613/240)a'ltia' +

(7933/240)o'lna* +

v2K, (av)]},_.., l/24a*

0,43962 o*

2,04960 a*

5,06751 a1

9,66432 a'

15,96679 a*

24,07579 a1

34,07518 a'

46,03670 a*

60,02306 a*

76,08997 o'

94,28755 of

"¿i

Da comparação entru as duas tabelas vemos que as duas ex-

pressões utilizadas^ (D. T) o (E. 1)) fornecem os ^£3-;O3 resultados re

lativãmente ã parte divergente, enquanto que, com relação à parte

finita a concordância dos resultados pode ser considerada muito

boa. Com isso podemos concluir que é possível considerarmos (D.3)

como uma série assintõtica no limite a-*0.

Pari. as demais séries que aparecem no Apêndice D, com ex-

cessão da (D.34), podemos, de maneira análoga a (E.l), mostrar que

são também séries assintóticas.

Vamos tratar da série que aparece em (D.34). Ela ê do me£

mo tipo daquelas que aparecem no Apêndice E.. Consideremos a expres_

são< 1 9 )



«o

I -a.
- x

(E.16)

ue é válida para a inteiro. Queremos,contudo, uma expressão que

eja válida para qualquer a, ou, no mínimo, para a seai-inteiro.Pa

a isso consideremos

-i- = (
-ufn+a)

(E.17)

n_,

_o< [ t - M a

I d u e
1 " ii -*

uazendo,agora;2=e ° e x=e
 u, obtemos

sando a relação (Ref.7, p. 559)

i. i

i! .

i 'i-

* ' i

i

i y
I ¡

i t

t

i;-.;



(a)n = a (a
ÍE.19)

encontramos, finalmente

(E.20)

£ fácil ver que para a = inteiro obtemos a expressão (E.

16). Tomemos, por exemplo, a=2. De (E.20) segue que

ou

Usando (E.19) e fazendo

obtemos

e

n:t> (n'f n=o



onde utilizamos a expressão (Ref. 7, p. 258)

que é exatamente o resultado que obtemos de (£.16) com a=2.

Nosso objetivo é comparar o resultado obtido de (E.20)com

aquele obtido pelo uso da fórmula de sonta de Euler-McLaurin, ou se

ja,

no limite de a tendendo a zero. Para a inteiro de (E.16) e (E.22)

segue, respectivamente

«*° .MU

(E.23b,

ÍE.21)

i •

* i
j

-1

e fizemos uro rearranjo simples. Com isso teremos

f =-#>

Hi

• ) . . ;

!"J!Í
I;»Í:'I

S.22) \

(E.23.) ]



onde y ê a constante de Euler e B?. são os números de Bernoulli.To

mando apenas os três primeiros valores de k, obtemos os resultados

da tabela abaixo

a

1

2

3

TABELA E-III

t e (ti
n=l

- 1

- 1 . 5

-1 ,8333

+a) + li\a

-1.0000487

-1 .5068

-1.8372

Para cada a os resultados são, respectivamente, obtidos de (E.23a)

e (E.23b).

Para a semi-inteiro não é possível encontrar uma forma fe

chada para (E.20). Contudo, tendo em vista que z=e~a e que nos in-

teressa o limite a tendendo a zero, podemos, ainda assim, utilizar

(E.20) para comparar o resultado com o obtido pelo uso da fórmula

de Euler-McLaurin. Fazendo a=(2k+l)/2, k=0,l,2,..., obtemos

íí
ou, no limite a+0

Mas só o termo n=0 nos interessa, daí



123 í

eo

(E.24)

Queremos comparar os resultados obtidos dessa equação com aqueles

obtidos de (E.23b) com a=(2k+l)/2. A tabela abaixo apresenta este

resumo.

k

0

1

2

3

TABELA B-IV

n=l

-0,6137056

-1,2803723

-1,6803723

-1,9660866

«,/,] * ...

-0,6136065

-1,2803685

-1,6803705

-1,9660849

Vemos das Tabelas E-III e E-IV que podemos utilizar a fõr

mula de soma Euler-McLaurin cemo una expressão assintótica no lind

te a tendendo a zero. Portanto, o procedimento seguido nos Apêndi-

ces B e D estão essencialmente corretos.

\

i
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CAPITULO IV

TENTATIVA DE DISCUSSÃO DO PROBLEMA DO PONTO DS VIS

TA DA DISTRIBUIÇÃO DOS MODOS DE VIBRAÇÃO

Comentamos no Capítulo I que uma maneira de abordar o pro

blema da energia é pelo estudo da distribuirlo dos modos de vibra-

ção do campo estudado. Essa distribuição de modos pode ser escri-

ta através da densidade de modos, p (w) , que é o número de modos

com freqüência entre u e w+du Como já dissemos (Capítulo I) , o co-

nhecimento assintõtico do espectro de freqüência pode nos dar mui-

tas informações sobre a densidade de modos.

Nosso objetivo aqui é encontrar a densidade de modos pa-

ra o campo eletromagnético de urna casca esférica condutora e compa

*£stamos seguindo o trabalho de Rodrigo . Poderíamos, praticamen_

te, principiar o capítulo da secção 4.2 fazendo referencia a este

trabalho. Porém, dada a importância, repetimos algunas das princi

pais passagens.

i
! i

ir>r com os resultados do capítulo anterior. Mas, aprendemos daque- !

le capítulo que é importante separar as contribuições internas das '

•» ~ sí

externas; por isso continuaremos, a custa de complicações nas con- J i
\ • i

tas , calculando-as separadamente. Mais do que isso, podemos formu-

lar o campo eletromagnético através dos potenciais escalares de

Hertz, o que nos permite de uma só vez abordar o problema da

dade de modos para muitas situações diferentes.

4.1. Formulação do ProLlema e a Função de Green*

Para descrever o campo eletromagnético podemos usar os po

(2 3)
tenciais escalares de Hertz ' em lugar do potencial vetor coia-



pleto como fazemBalian e Duplantier ' . Para o caso da geometria

esférica esses potenciais satisfazem a equação de onda

DP = QÇ =o , (4-D

com as condições de contorno

q u a n d o r = a > (4-2)

a sendo o raio da esfera. Os campos E e B são dados por ~í

C (4-3a) 1

(4-3b)

onde r é um vetor radial emanando do centro da esfera.

A energia total do campo eletromagnético é dada por

ECasimir -*-E-- = > - ^ -* — > ».nf...̂ ui (4-4) í

onde o extremo inferior está ligado ao comprimento de onda máximo

que pode ser confinado na cavidade, e p (u), a densidade de modos,é ;

o que queremos determinar. "i

Para isso recordemos que píu2) é uma soma de distribuição <

delta, ou seja: '•'

= L.
onde UJ são as freqüências próprias do campo. Podemos escrevê-la en v

termos da função de Green £

li



- I

do problema, escrevendo

I

(4.6)

= ¿ i Im ( 4 .7 )

¡.i 1

pois

L *Wf<w

onde {<(> (x)} é um conjunto completo de auto

\\J + (JOz\ cp (g) — O

e condições de contorno apropriadas.

Por fim é conveniente trabalhar com

<=1 £ (v^-S2-) com. s -» -tu;

Note-se que isso corresponde fazer a rotação

Cora isso

Stewartson e Waechter e Waechter

(4.8)

funções que satisfazem

(4.9)

a função de Green

(4.10)

no eixo da freqüência.

(4.11)

desenvolveram um

método de calcular p (w2) renormalizado, ou seja, subtraído o termo

\
; ] • • :

Í ¡ : :

• ¡ .

' f

M

i ' i



de volume, expandindo a função de Green em termos de funções de -5

Bessel esférica e impondo as condições de contorno (4.2). As fun-

ções de Green apropriadas (os detalhes estão no Apêndice F) são:

a) para condição de Dirichlet (a primeira de (4.2)) Q = 0

para r=a teremos

12)

para r , r ' < a e z = s a , e ^

para r,r'>a. .['¿

'•i

4
b) para condição de Robin (a segunda de (4.2)), 3 (rP) | 3r= f

0 para r=a, teremos Xi

para r,r'<a , z- sa e

J?=<

• *

para r,r'>a.

4.2. Cálculo da densidade de modos para condição de Diri-

chlet

Nosso objetivo é calcular a densidade de modos p (-_ J para



o campo escalar satisfazendo ã condição de Dirichlet. Para isso

vamos primeiramente calcular p(u2) que ê dada por (4.11) con

s=-iu, ou seja

(.̂  = ilmk
(4.11)

Vamos separar o cálculo em duas partes:

4.2.a - Parte interna

Usando (4.12) e tendo em vista que

i Jr e c J eL (4.16)

teremos
(8)

a? f̂ c

E.17a)

í'
íií ; ;

com z= a. Urna forma alternativa é (basta usar as relações entre

¿j (z) e I (z) e algumas propriedades as funções de Bessel com ar-

gumento imaginário)

V ) - f2

A primeira forma é mais conveniente para calcular pem(u) pois son»£

mos p (-s ) com as respectivas quantidades para a parte exterior e

para a condição de Robin interior e exterior. A segunda ê mais cori

veniente para o cálculo de cada termo em separado que é o que fare

remos aqui.

A- idéia ê obtermos informações sobre a densidade a partir



do conhecimento assintotico do espectro de frequencies. Para isso

expandimos o lado direito de (4.17b) usando as expansões assintô-

(9)
ticas de Olver . Os detalhes estão no Apêndice G, o resultado é

(4.18)

com

is-í?), ;

- <Z2<

/ (4.19) *

(4.20) •?

Substituindo ent (4.17b) teremos

£*c
V» 1-21) I

Para z grande a soma ê lentamente convergente e é conveniente apli ¿

car uma transformada de Watson para estudá-la. Escrevemos %

( 4 # 2 2 )

onde C é um contorno que engloba os polos simples v=(2+l/2). Pode



mòs expandir a tan itv em exponenciais para Im v<0. Porém somente

o primeiro termo desse desenvolvimento é relevante para z grande.

Para Imv>0, tamrv~+i e para Imv<0, tan*v--i, tal que desprezando

os termos exponenciais teremos

í v-[(v.*)civ

üeveraos 1'ambrar que z = sa =-iwa e que teremos que tomar a parte

imaginária disso, portando não nos preocupa o limite L-*<». Faremos

tudo no finai.. O segundo termo dá

0 terceiro

h 2 v» 4 = O • (4.26)

0 quarto e último termo que queremos calcular, proporcional a l/u3

na expansão de p(u2) conduziria, quando substituído em (4.4), ao

termo logaritmo dependente do parâmetro de corte encontrado no ca-

pítulo anterior. O cálculo é trabalhoso ainda que elementar e dá

Jo (4.23)

e o resultado desejado é obtido fazendo-se L-»-». O primeiro termo

de (4.21) dá \

L-***> x=o L-̂ oo Ji -» L*w 2 (4.24) !



f~v
¿T eis ¿ 3

(4-27)

Substituindo (4.24, 27) em (4.21) teremos

e, fazendo z = sa = -iwa, segue

¿f <»u;a (iva)** \of

Lembrando agora que

que está de acordo com Rodrigo e difere do encontrado por Balian

e Block por um fator 1/2. Tanto quanto é do conhecimento do

autor o último termo nunca foi explicitamente calculado e, como

vimos no capitulo anterior, ele desempenha importante funció no

capítulo da energia do vácuo da "sacola de quarks".

4.2.b - Parte externa

Usando (4.13) era (4.11) e tendo em vista (4.16) podemos



oscrever

«o

í=0

/ft *

As expansões assintoticas de Olver dão

,4.32,

com os G. dados por (419,20). O cálculo é o mesmo da parte interna.

Para deixar isto mais transparente podemos escrever

' -?7T I— z 2 - 1 V ,»'- u3 . .4 • . . , - .

Comparando com (4.21) ê imediato que

A densidade de modos total do campo escalar sujeito ã con

dição de Dirichlet apresenta um termo proporcional ã superfície S

i
í

ou, numa forma alternativa : |

' sir air ^^Tiau» 2 ^ / K J ; ' (4-34) i



e ã freqüência w. Isto quer dizer que, quando multiplicada por <•> e .

integrada em u, a energia desse campo numa cavidade esférica diver -

ge cubi camente.

Mais adiante vamos discutir o sentido de calcular o termo

proporcional a l/oi2 tendo em vista o trabalho de Balian e Bloch

que estudam a parte oscilante da densidade.

4.3. Cálculo da densidade de modos para condição de Robin t

Vamos calcular o mesmo que na secção anterior, sõ que ago j

ra o campo escalar obedece ã condição de contorno de Robin e não ã *
2

de Dirichlet. Sabemos que p (-s ) é dado por (4.11) con» s=-iu. Nova ^

mente separamos o cálculo em duas partes: ~

1
'í

4.3.a - Parte interna *

i
Usando (4.14) em (4.11) e tendo em vista (4.16) teremos

et

(4.35a) t

ou, de forma alternativa

Com as expansões assintoticas de Olver (veja Apêndice G ) J

teremos



(4.36)

com os p r i m e i r o s N, r ' s dados por

N.14:)» --fcO-i1) í Nil*)- **?( -* ) , M*U)--

| (4.37)

~

e t dado por (4.20). Note que N (t)=G1(t), N2(t)=2G2(t) e que e-

xiste um fator (-1) entre (4.21) e (4.36). Isso significa que po-

demos escrever

í ,oWJ.

Precisamos calcular os dois próximos termos. Da (4.23) e (4.36) se

gue

_ t (4.39)

o termo seguinte vem de N . (t), ou seja

e ¿ > I k y . t
= — l vdv ; / =. . ( 4 . 4 0 )

Com esses dois termos podemos reescrever (4.38) como



in

J (4.41)

i
Lembrando que z = sa =-¿»a e que o (w) i dado pela primeira das i

(4.30) como função de p (iu2); segue

° b ; ( 4 - 4 2 )

que concorda com Rodrigo e tem o mesmo problema da parte inter-

na com condição de Dirichlet en relação a Bailan e Bloch . Note

-se que, se calcularmos a densidade de modos para o campo eletro-

magnético no interior da esfera, obtemos

* x W (4.43,

Ê importante notar que embora a estrutura dos termos di-

vergentes é a mesma, os coeficientes não o são. Se utilizarmos

(4.4) para calcular a energia obtemos, do primeiro termo de (4.43)

um resultado que difere por um fator quatro daquele encontrado no

Capítulo III. Se, para o segundo termo de (4.43), introduzirmos um

fator de corte e~ w na expressão (4.4) e integrarmos de Va até •,

obtemos o mesmo resultado do Capítulo III para a divergencia loga-

ritma. Convém lembrar que os resultados do Capítulo III concordam

(12)com os resultado obtidos por Milton , bem como coa aqueles espe

(4 5)
raaos dos trabalhos de Balian e Duplantier ' . Acreditamos que a

falha no método apresentado acima, e que é difundido na literatura,

está na subtração pouco cuidadosa do vácuo pois, conto trabalhamos

2



com sistemas finitos, essa subtração deve envolver termos superfi-

c ia is . Presentemente estamos calculando a densidade de modos sem

subtrair a função de Green l iv re .

4.3.b - Parte externa

Com (4.15) em (4.11) e em vista de (4.16) encontramos

i *- (4.44a)

Ti (4.44b)

A expansão asfointõtica nesse caso dá (veja Apêndice G)

f
(4.45)

que sõ muda, em relação ã parte interior, por alguns fatores (-1).

Levando em conta tais fatores e os resultados anteriores teremos

(4.46)

! !



P
dlT StSTQCO' \w'/ (4.47)

Em (4.43) já fizemos isso para a parte interior. Se somarmos a ela

a parte exterior encontramos

(4.49)

que quer dizer que a energia da casca ê finita, como vimos no car-^

tulo anterior.

4.4. Comentários

Vamos sintetizar alguns aspectos de tudo que foi dito até

aqui e tecer alguns comentários.

Primeiramente nos concentremos no problema da casca esfé-

rica. No Capitulo II comentamos a não clareza da eliminação das di_

Assim temos calculado com as eq.(4.30) e (4.34), para o

caso de Dirichlet, e (4.42) e (4.47), para o caso de Robin, a den-

sidade de modos para campos escalares respectivamente para os mo- .

dos interiores e exteriores. j
i

Como podemos descrever o campo eletromagnético a partir '

de potenciais escalares de Hertz que satisfazem condições de con- '%

torno apropriadas, no caso esférico elas são do tipo de Dirichlet ;

e Robin, escrevemos a densidade de modos eletromagnéticos como ¡

í
(4.48)

\



vergências e ainda o argumento de Candeias de que, em princi-

pio, existe uma dependência no parâmetro de corte na energia. Isso
i

não ocorrendo somente ante um delicado cancelamento entre modos

com valores moderados de l e aqueles com l grande. Candeias justi- '

fica o aparecimento desse termo usando os resultados de Balian e

seu grupo ' ' ' segundo os quais se quizermos um conhecimento

maior sobre a distribuição de freqüências não basta o conhecimento

do comportamento assintôtico. Note-se com relação ã primeira das

equações (4.7) que substituimos a função delta por uma distribui-

ção que, em função do valor de t, faz uma média sobre um número ¡

grande de freqüências. Este procedimento é denominado na literatu-

ra como uma suavização do cálculo da densidade. Mais detalhes são i

obtidos quando fazemos E tender a zero. Balian e seu grupo mostra- j

ram que nesse caso a diferença entre a densidade de energia, como *

dada em (4.5), e aquela proveniente do comportamento assintôtico do

espe' tro de freqüências, dá uma contribuição para a densidade de

energia que é oscilante. Por isso escrevem

(4.50)

onde p (n>) é a parte suavizada, que calculamos nas secções anterio

res, enquanto p (u) é a parte oscilante. Candeias argumentaos c

que, ao desprezar-se a parte oscilante, está-se desprezando ura ter

mo proporcional a l/u na densidade. O leitor deverá estar-se fazen

do a pergunta: se isso é correto, que sentido faz calcularmos o

termo l/u2 nas secções anteriores ?

Devemos ressaltar que nos cálculos do Capitulo III não

nos ativemos somente ao comportamento assintõtico do espectro. Vi-

mos que existe um cancelamento delicado entre os valores grandes e

pequenos de i e que o termo proporcional a l/u não contribui nesse

caso. Foi esse resultado que nos levou a calcular o termo seguinte



I na expansão assintõtica. Se definirmos a energia como em (4.4),in~ ¿v

| troduzindo um fator de corte, este termo fornece a parte proporcio •

3 nal ã logaritmo do parâmetro de corte, que como vimos no capitulo

'í anterior e neste se anula idénticamente no caso das flutuações do

| campo eletromagnético da casca esférica condutora.

i Como dissemos no final da secçao 4.3a. existem problemas

\ com relação ã subtração da função de Green livre quando o problema

\ é formulado da maneira como foi feito até aqui. Além disso não há

determinação precisa da forma como a parte oscilante da densidade

de modos depende da freqüência. A discussão destes problemas é ma-

teria de nosso estudo atual e breve esperamos ter alguma conclusão

sobre eles.

3 -í

í 1

í
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APÊNDICE F

A FUNÇÃO DE GREEN }

i

Vamos calcular as funções de Green envolvidas na secção

4.1. A função de Green satisfaz a equação

iCZ.Vi-B*) « - H ^ ; (F.i)

com as condições de contorno

a) de Dirichlet G = 0 quando r = a (F.2a)

b) de Robin 3(rG)/3r| _ =0. (F.2b)

Escrevendo (F.I) em coordenadas polares esféricas

JL ¿ ( ) S C * ^ « 9 S C ^ * 7 l P*3 )

e, tendo em conta a relação de completeza dos harmonios esféricos,

pomos

tal que g (r,r',-s ) satisfaz

(F.5)

com as .condições de contorno



.1

r=* (F.fca.b)

!

Para resolver (F.5) com (F.6) seguimos o tradicional, ou seja, re-

solvemos a homogênea, que dá

onde

e teremos, para r,r'<a

enquanto que para r , r ' >a escrevemos

¡

(F.7)

AiJL(Sr) +Bk i(s,r), r<r' CF.9a)

, r<r' (F.9b)

Y<r' (p.ioa)

Para determinar as constantes em cada ura dos conjuntos iir.pomos as -¿

•4



seguintes condições:

1) queremos que: a) g (r,r',-s ) seja finita na origem

2
b) g (r,r',-s )-»• o quando r -»• -

2) A condição de contorno em r = a, dadas por (F.6)

3) A simetria de g (r,r',-s ) em relação a troca de r por

r' e vice-versa.

4) A descontinuidade da derivada de rg (r,r',-s ) calcula

da em r=r', que segue da integração da (F.5)

= - - . (F.ll)

Consideremos, por exemplo, o caso de Dirichlet , ou seja,a

i condição do contorno é dada por (F.6a). A piireeira condição nos
t

¡ permite escolher B=0 quando r,r'<a e r<r', tal que

e, a segunda condição

A terceira condição nos permite escrever

onde r>(r<) é o maior (menor) entre r e r1. Finalmente a partir da

quarta condição determinamos F, ou seja,



*

onde

i

i o wronskiano das soluções i.tz) e k£ (z). Com isso segue

F = s

e portanto

com r,r'<a.

Para r,r'>a, ainda para o caso de Dirichlet, a primeira

condição fornece C'=0 quando r>r', tal que
i

, r<r'

^O(r.f;-s0= O ' ^ O , r>r'

A segunda condição nos permite escrever

enquanto que com a terceira condição teremos

ÍC'.rW) ̂ F' fe! i ̂C-JK

Pela*aplicação da quarta condição encontramos



tal que

i sStt

oara r,r'<a e

(F.15)

para r,r'>a.

A função de Green G(x,x',-s ) 5 obtida de (F.4) substi-

tuíndo-se ali (F.12,15). Queremos, contudo, obter a função de Green

subtraído o termo livre, ou seja

STi -Sí) -

í
t

F'= -s

Substituindo em gt(r,r',-s ) segue

= s

com r,r'>a. j
: i
¡ ¡

Para a condição de Robin (F.6b) o procedimento é o mesmo j

e o resultado é j

i

(F.14) 1



I
onde G (x,y,-s ) ê a função de Green do espaço livre. 0 modo de ob j

tê-la é o mesmo até aqui empregado com exceção da segunda condição l
i

acima, pois não hã mais contorno no qual aplicar a condição de con !

torno. No lugar desta condição impomos simultaneamente as condi-

ções Ia e lb acima. De (F-9a) mais a condição Ia, (F-9b) mais a

condição Ib e da terceira condição segue

Finalmente substituindo (F. 12,15) e (F.17) em (F.4) e em

seguida em (F.16) encontramos:

a) para condição de Dirichlet

«o Á

t=o m»-X

para r,r'<a e

Para determinar G usamos a descontinuidade da derivada de rg em
i

r=r', a quarta condição acima, . J
i

Sr1 Ç vvU

ou

G=s,



para r,r*>a, com z=sa.

b) para a condição âe Robin

para r,r'<a e

para r,r'>a, com z=sa.

149
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APÊNDICE G

EXPANSÕES ASSINTOTICAS PARA OBTERMOS p (-s2)

1. Queremos demonstrar que

(G.I) i

com

55té

(G.3)

Para isso consideramos as expansões assintõticas de Olver

(veja Apêndice C, eq. (C.l-7)). Teremos

LÜ

com

fe

E, também, í



í z JL«V̂  vn *** •? It1 N CG.6)

cora

Juntando (G.4) e (G.6) no termo entre colchetes do lado direito de

(G.l), teremos

( G . 8 )

com

(G.9)

Precisamos agora, encontrar

íX gV ) J~ "nit) \

èl h, I(-onM«n( f

mas

I



"7* »

com a (t) determinados pelas equações

te
21

Ê fácil ver que os primeiros a, (t) são dados por

Segue daí que

JL e ' /,*

com

(G.10)

L ^ í (G'U)

Substituindo (G.ll) e (G.8) no lado esquerdo de (G.1) encontramos

(G.13)



com

(G.13)

21 (G.14)

Precisamos demonstrar que os G. (t) dados por (G.13) são os mesmos

daqueles dados por (G.2). Isso é fácil, ainda que trabalhoso. Tome_

mos, por exemplo, k=l. Teremos

G l ( t ) = c l ( t )

Gx(t)

= 2v1(t)-2u1(t)

= ¿(-9t+7t3)

= -t(l-t2) ,

(3t-5tJ)

que é a primeira das expressões de (G.2). Para k=2 teremos

mas



HI
daí, juntando em G_ (t) e rearranjando, encontramos

ou

que ê o segundo termo de (G.2). Seguindo este procedimento é fácil, .

em princípio, mostrar que os termos k=3 e k=4 são dados como em j

(G.2) e, também, encontrar o resultado para qualquer valor de k.

2. Demonstração de que

Seguindo o mesmo esquema anterior, teremos

com B.(t) dado por (G.7) e

,17)v A J (G.:



com A,(t) dado por (G.5). Como antes

i

^ =• / 2. „ Z f~

(G.18)

I

Precisamos encontrar

Mas,

com os Oj.it) determinados como antes. Segue, então, que,

(G.19J

e, finalmente, substituindo (G-18) e (G.19) no lado esquerdo de

(G.15), após um rearranjo elementar, obtemos o lado direito dessa

expressão.

3. Vamos demonstrar que



com

, _ t (,-

(G.21)

Para isso precisamos trabalhar o termo [zk (z)J 7[zi (z)] '

pois o termo entre colchetes já § conhecido de (G.8). Lebrando que

:\

c fácil ver que

(G.22)

Como de (G.ll) já conhecemos uma expressão para K (z)/I (z), con-

centremo-nos no termo entre colchetes de (G.22). Teremos

V-

(G.23)

1



com

Para k = 1,2,3 encontramos

w at) = ̂  - u, .

Tambera

com o s H. ( t ) dados ac ima . Dal
it

(G.24)

(G.26)
» - • r 1 r

I

j com



(G.27)

Mas

f
(G.28)

com os fL (t) determinados a partir da equação

(G.29)

Note que a forma dos 0. (t) , é a mesma que aquela dos t»w(t) quando

trocamos u, (t) por .7. (t). Substituindo (G.28) era (G.26) encontramos

(G.30)

com

(G.31)



¿untando (G.30), (G.22) e (G.l) teremos

(G.32)

com

(G.33)

o n d e

Ví-l

V^K» • (G.34)

Precisamos mostrar que os Nj(t) dados por (G.33) são os

mesmos que os dados por (G.21). O primeiro termo (k=l) é obvio. Pa-

ra k=2

Nas
i

M 2 W - L ^.j It) Lj ií) ̂  C,, (t) L4(»



Dal

N2(t) = 2t
4(l-t2) (G.35)

Para obter os outros Njçít) segue-se o mesmo procedimento. Obviamen

te o trabalho aumenta com k crescente.

4. Demonstração de que

Como na secção anterior podemos escrever o lado direito dessa ex-

pressão como

tal que, só precisamos c termo entre chaves porque o resto é conhe

cido de (G.15). Também conhecemos expressões para I'(z)/I (2) e
V V

K" (z)/K (z), respect i vair ente, dadas por (G.25) e (G.23) com (G.24).

Daí, segue que

Mas



(G.38)

com os Bk(t) dados por (G.29). Substituindo em (G.37), segue, en-

tão.

(G.39)

tal que, tendo em vista (G.15) e (G.39),

zz k=.

que é a (G.36) que queríamos demonstrar.
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CAPÍTULO V

DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIAS LOGA-

RÍTMICAS NA ENERGIA DE PONTO ZERO DE DOIS MEIOS

NÃO DISPERSIVOS, DIELÊTRICOS E PERMEÁVEIS, SEPARA-

DOS POR UMA SUFERFlCIE ESFÉRICA

Recentemente Brevik e Kolbenstvedt ' e Brevik estu-

daram o efeito Casimir para configuração esférica entre meios não

dispersivos, com permitividade e e permeabilidade v satisfazendo a

condição EH=1. Mostraram que, sob essa condição, o efeito Casimir

(4)
e livre de divergencias. Anteriormente Milton havia investigado

o modelo de Casimir do elétron assumindo o meio interior como não

magnético, ou seja, tomava p=l e e qualquer e encontrou para a e-

nergia de ponto zero um termo quadraticamente divergente.

A condição ev=l» <?ue parece puramente acadêmica, é a con-

dição exigida para que os "gluons" (campos da QCD) tenham a veloci

dade da luz. Obviamente E e y, na QCD, se referem a perírãtividade

e permeabilidade aos campos elétrico e magnético coloridos. Consi-

derando que, no limite de acoplamento zero da QCD, os carr.pos se

tornam abelianos e o problema da emergia do vácuo se reduz, essen-

cialmente, àquela do campo eletromagnético da eletrodinâmica ord¿

nãria e que, para a condição t=y=l, como vimos nos capítulos ante-

riores, ela é quadraticamente divergente, parece-nos interessante

o estudo considerando meios não dispersivos. Ê interessante lem-

brar que Candeias tem estudado esse problema considerando meios

dispersivos e com base neles encontrado termos dependentes do para

metro de corte mesmo para o caso da casca esférica condutora.

Aqui nos contentaremos com o seguinte problema: considere

mos as flutuações do campo eletromagnético no universo constituído



por dois meios nao dispersivos de permitividade e permeabilidade

e,,p.. e Ej'Vy respectivamente. A superficie de separação dos dois

meios tem a forma esférica de raio a. Existirá alguma relação en-

tre e. V
outra que EU=1, tal que o cálculo da energia

dessas flutuações seja livre de divergências ?

De imediato a resposta parece negativa pois, segundo os

trabalhos acima citados e das discussões dos capítulos anteriores,

a simetria entre o campo elétrico e magnético parece jogar uma re-

gra fundamental que, aqui, estaria sendo quebrada. Acreditamos ser

um bom exercício mostrá-lo explicitamente.

5.1. Formulação do problema

Como no Capítulo II vamos escrever a energia de ponto ze

ro para o sistema em questão (veja Fig.3) como*

E(a) = i E {(o +u } (5.1)

Fig. 3

*Estamos fazendo =c=l.

onde u e Q são as freqüências

permitidas para os modos TE e

TM respectivamente, obviamente

teremos que introduzir fatores

de corte pois as séries acima

divergem. Isso serã feito adian

te. Concentremo-nos no momento

na determinação de w e u .



precisamos resolver as equações de Maxwell em cada meio e impor

as condições de contorno na separação dos meios. As equações de

Maxwell em meios não dispersivos se escrevem

(5.2a)

(5.2b)

|Ç (5.2C)
ot

-E = O (5.2d)

com

B = wH e í5 = E 2 (5.3a,b)

ikt
Assumindo uma dependencia temporal harmonica, isto e, do tipo e ,

onde ks|k|=w, as soluções dessas equações podem ser obtidas pelo

tradicional método de Borgnis . Para o modo transversal elétrico

(TE) teremos

F

com a função U satisfazendo a equação

(5.5)

onde (x,,x-,x,) representam qualquer tripla de coordenadas curvel¿



neas ortogonais e e1,e_,e3 são os pesos relativos de cada coordena

da. Por exemplo, as coordenadas cartesianas (x,=x,x =y,x,=z) , e 1-

e2=e_=l e(5.5) não é mais que a equação de onda. Para coordenadas

polares esféricas, que nos são mais convenientes, teremos (x, = r,

x2=6, x3=ij)) , e,=l, &2
=I> e_=rsen8 e (5.5) se escreve

•30-N ' & H O , (5.6)

As soluções dessa equação são facilmente obtidas por separação de

variáveis e impondo a condição de regularidade na origem para a so

lução no interior e de onda emergente para r •*• «•>. Elas são

(5.7a)

com í,=0,l,2, , m=-£,-M-l,. .. 0, ... 1-1, l, k' = pek e P™(cos3)

são os polinomios de Legendre generalizados . Substituindo em

(5.4a,b) teremos que as componentes dos campos elétrico e magnéti-

co para o modo TE se escreve

(5.8a)

(5.8b)

(5.8c)

(5.8d)

¡
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*\ A f _ \M vi

(5.8f)

válidas para r<a. Para encontrar os campos no exterior, r>a, basta

trocar j£fk'r)->- h¿ '(k'r) e ^ c2 , e p ^ p.,.

As condições de contorno na interface dos dois meios são

(5.9)

onde ñ é a normal â superfície de contato entre os dois meios, n é

a densidade superficial de cargas e K a densidade superficial de

corrente. No nosso caso ñ-e e assumiremos n=0, K=0. A terceira das

eq.(5.9) é icenticamente satisfeita, a primeira e quarta fornecem

(5.10)

enquanto da segunda obtemos

As freqüências permitidas para os modos TE são os zeros das equa-

ções (5.10) e (5.11) simultáneamente. Eles podem ser obtidos divi-

dindo-se termo a tern.o as duas equações e rear ran jando

(5.12)



(5.12)

Para os modos transversais irajneticos, TM, a situação é

análoga aos modos TE. Os campos, em iuiçao de U, ÜSO dados por

£ r = 0
(5.13a)

r v n e <?̂  r

f
(5.13b)

com U, s o l u ç ã o de ( 5 . 5 ) , dado por ( 5 . 7 ) . S u b s t i t u i n d o (5 .7 ) em

( 5 . 1 3 a , b ) encontramos o s campos e ap l i cando as condições de con-

torno (5.9) segue que as frecjücincias permi t idas paira os rrtocios TM

são os zeros da equação

= C

1 Voltemos ã definição da energia de ponto zero colocada ro

t .início desta secção. Vamos introduzir, como no Capítulo III, uma

I função de corte proporcional ã freqüência de oscilação de cada mo
\
í do. Com isso reescrevemos (5.1) na forma



e, tendo em vista (5.12) e (5.14), escrevemos

7
y (5.16)

onde C é um contorno que engloba os zeros de G (k) e G (k) , ou se

>o k.

Considerando que os meios são nao dispersivos e que soluções com-
plexas para G,, (k) e G (k) contrariam essa hipótese, podemos fazer

r# ri

a rotação da freqüência para o eixo imaginário, isto é,

t

e, fazendo k = iç

f (5.17)

Usando as relações vistas no Capítulo II para as funções de Bessel

de argumento imaginário podemos escrever

d5

(5.18)



e a energia fica

_

(5.19)

E interessante comparar esta expressão com a (6.22) de Candelas

e também com a (2.26) de Brevik e Kolbenstvedt . Candelas en con

tra na equação citada a contribuição para a energia dos termos d£

pendentes da superfície, ou seja, ele já subtraiu a parte depen-

dente do volume. A diferença entre (5.19) e a expressão referida

é exatamente a contribuição do termo de volume que em (5.19) ain-

da não foi subtraído. Já Brevik e Kolbenstvedt calculam a força

. ue aparece na superfície a partir da variação da componente ra-

dial do tensor de energia-momento do car.po eletromagnético e en-

contram um termo que é proporcional a (5.19). Basta considerar

E ii = 1, s = 1,2. em (5.19) e desenvolver a derivada do logaritmo

para verificar a equivalência requerida.

5.2. Separação da parte divergente de E(a)

Estamos interessados em estudar a existência de uma com-

binação d2 t.,v.tZy,v Que resulte numa energia l ivre de divergen

cia. Para isso, ã semelhança dos capítulos anteriores, vamos usar

as expansões assintóticas de Olver. No Apêndice H fazemos esta ex

pansHo usando a mesma forma proposta por Candeias com o objet¿

vo de possibil i tar uma comparação mais direta com o resultado ob-

tido por este autor. Tal comparação encontra-se realizada no refe

rido.Apêndice. Aqui vamos reescrever (5.19) na forma



fc» = ~i-

(5.19')

onde fizemos

as — (5.20)

A expansão assintotica para o logaritmo é facilmente obtida de

(H-17) fazendo-se as substituições.

(5.21)

ou seja

, . -_ 2

i7^fs)*¡M"&fi)+$%(»w>y<K*)
(5.22)

com

,(5.23)



(5.24)

tf P
,

(5.25)

Para isolar as divergências de E(a) somamos e subtraímos

o comportamento assintótico encontrado em (5.21). Assim

la) --k L'



'twV

(5.26)

O primeiro termo do lado direito de (5.26) é finito pois ele ê

proporcional a J. (u,e , p )/«"*. Quando w-*», J {tu#E /iî .) comporta-
*r S 5 ft S o

-se como l/w1*, ou seja, a integral em w ê finita. Por isso pode-

mos inverter a soma com a integração. Porém a soma em t de

1/(1+1/2) também é convergente, daí segue que este termo dá uma

contribuição finita e, como nosso interesse está na parte diver-

ger.te, o deixaremos de lado. Para os demais termos vamos isolar as

divergências termo a termo.

Para o primeiro escrevemos

P B - L 7~ y3 ' A%" "Nt ̂ti"'̂  u- — '" -X)- ̂  • (5-27)

Mas

tal que



PD,, ̂

A soma em l está calculada no Apêndice D, equação (D.9). Aplican

do-a com L=0, teremos

" tei I C 4 r "1
(5.28)

Interessam-nos, sobretudo, as divergências logaríticas pois elas

não nos permitem extrair uma parte finita definida. 0 mesmo não

ocorre com os polos no parâmetro regularizador, et, e podemos ob-

ter deles uma parte finita invocando o procedimento de Hadamard

(como comentamos no Capitulo I) . Portanto vamos nos preocupar, prin

cipalmente, em isolar as divergências logarítmicas. Antes disso,

porém, note que podemos reescrever (5.28) na forma

(5.281)

Essa expressão nos mostra que o primeiro termo de E(a) dá um ter-

mo proporcional ao volume. Na nossa formulação é este termo que

devemos subtrair como sendo originado do vácuo, ou seja, do termo

livre dn função de Green. No Apêndice H comentamos, numa compara-



ração com o trabalho de Candelas , que ao subtrair o termo li-

vre da função de Green ele subtrai um termo proporcional â

porém, formalmente, acrescenta termos que dio contribuição da or- ;

dem 1/X2 e in A além da parte finita que correspondera aos encontra •

dos em (5.281). '¡

i .

O termo seguinte de E(a) que vamos abordar é j
í

( S . M )

Este termo tem uma dependencia em ¡a complicada o que não nos per-

mitiu trabalhar a integral numa forma fechada. No limite w peque-

no é fácil ver que o logaritmo tende a urna constante que depende

dos £ e p . Como estamos considerando meios não dispersivos issos s

implica que PD?, nesse limite, é zero. No limite t* grande teremos

lot

donde vemos que em primeira aproximação PD-, tambán nesse limite

i zero. Ou seja, em primeira aproximação não temos divergências

proporcionais à superfície de separação dos meios. Se, contudo,le

varinos em conta os termos seguintes do desenvolvimento acima, en-

contraremos expressões do tipo

CC to f



«•i

ondeado lado esquerdo, fizemos «u2-»-l+(u2 para evitar o problema na

oriçem e porque 1+w2 tem o mesmo comportamento assintõtico de w2

quando w-*». A soma em í é facilmente calculada, tal que no limite

a+O, teremos

Í77 o

Isso nos mostra que esse termo não apresenta divergência logarít-

mica. Ê interessante notar que poderíamos ter feito o=0 na inte-

gral, pois ela é convergente, e tratado a soma em i usando a fun-

ção zeta.

Candeias invoca meios dispersivos para encontrar con-

tribuições superficiais ã energia. É fácil ver da (5.29) que isso

ocorre. Basta tomarmos o limite u-*0 que esses termos aparecem.Con

tudo, temos mostrado que não há necessidade do meio ser dispersi-

va para que isso ocorra. Adiante mostraremos que para meios não

dispersivos tal que a relação e v =1 seja obedecida não aparece
s s

nenhum termo divergente.

O próximo termo de E(a) a ser estudado pode ser posto na

forma

_ 7"
©o .

du) LO O3S.(<*VIU) SL~ ̂ (W.fc,,^ , (5.30)
ciUj

o n d e J , ( t d , e , M _ ) é d a d o p o r ( 5 . 2 3 ) . Como o a n t e r i o r uma e x p r e s s ã o
JL S S

fechada para este termo é muito difícil. No limite u-»-~, que ê o

que mais interessa, teremos



= ZI V fdw

2 C*f,*^f *77 Jo 0 ^ ^

OO «o GO

v v l̂ (5ftf) - ( dv V Kc(^v) r i- [v Wc

O cálculo é, em tudo, análogo àquele do Apêndice D e, por isso,o

mitimos os detalhes. O resultado é

Com isso podemos reescrever Pn como i

1/9 !
onde, como a n t e s , fizemos w+d+u2) ' . Mas I

i



(5.33)

Precisamos saber se o primeiro termo de (5.32) não dá divergência

logarítmica. Da (5.31) vemos que ele se comporta como

z

tx 4So

•

onde a última expressão segue de (D-9) com L=l. Vemos, portanto,

que o primeiro termo de (5.32) não diverge logarítmicamente no l i

mit-.e a+0, ainda que o faça quadramaticamente. Assim podemos es-

crever

« • « .

onde f (e ,p ) é alguma função de e ,p , s = l , 2 .
5 5 5 5

O proximo termo se escreve

(5.35)

com J _ ( u , c ,p ) dado por (5 .24) . J , U , c ,p ) t en o seguin te cora

portamento para L'-*-»



o / .

i = \ Je

e,é fácil ver que

t/i CO I \

/ a C U " ~ = - ~ T \ • (vi*

O i J -, I •*" IX! '\

(5.36b)

Como no caso anterior reescrevemos PD. na forma

° (5.351)

í=" ' u (5.37)

não tendo, portanto, divergencia logarítmica. 0 primeiro termo de

(5.35') também é linearmente divergente, porém não apresenta di-

vergencia logarítmica. Isso é simples de ver. Basta fazer o=0 en

(5.35') que teremos

.on
duj

(5.38)

1 I T" I N



í ñ)
ou seja, dã um polo eiu > „ Portanto, escrevemos

onde g(c , y } é uma fur.çic de £ , u •

O último termo que interessa para a separação das diver-

gências é

(5.40)

com J^doit ,v> ) dado por (5.25). O comportamento assintõtico de

J_(u,e ,v ) se escreve
•j S S

(5.41)

ñl que, teremos integrais do tipo

que são convergentes para todo njl quando a->0. Isso implica que

podemos fazer

No Capitulo III mostramos que essa soma é logarítmicamente diver-



Integrando por partes e tendo em vista yut, para u>->-0 J^la.t ,u )•*

cte e para u-*-» J,(w,e ,p ) -• l/u5 teremos

P£>5 = .£•

Juntando tudo em (5.26) podemos escrever a parte que di

verge logaritmicamente como

^8 I'l'
(a.,t,Ius 8U) 43)

Na próxima secção estudamos possíveis combinações de t ,JI gue a-

nuleir. este termo.
s s

5.3. Existem combinações áe et. »l> > s= 1,2 tais que o coe

ficiente do logarítr.o se anule identicanente?

a) Caso de Brevik e Kolbonstvedt(1'2)

Consideremos que t ,y se combinem de alguma maneira, o-
s s

bedecendo a condição

- * (5.44)



Nesse caso

15.45)

(5.46)

Com isso o primeiro termo de (5.22) é idénticamente nulo e, por-

tanto, não há divergência quártica. O segundo termo fica

m ' ••f^EftnUf«.fi)g-i = ufa ••U^WV*t/'*W = foq ^ f f L £ ^ ± (5.47)

e, cr ;.o estamos tratando cora meios não dispersivos; a derivada era

rei i -ão a (» da zero, anulando, assim;a contribuição deste termo, É

impo tante ressaltar que, como mostrantos no Apêndice H, esse ter-

mo <i • uma contribuição ã energia proporcional ã superfície cs se-

parü,'So dos meios, ou seja, é a parte superficial da energia. Se

considerássemos meios dispersivos existiria uma divergência do ti

po a />,3 na energia.

Na situação em questão é fácil ver que

j .-o

c, portanto, não há divergência quadrática. Para o termo 5 í¿,z ,v )

tereir.oí.



que, como vimos no Capítulo III, nao apresenta divergencia. Este

é o primeiro termo do resultado encontrado por Brevik e Kolbenst-

(2)

vedt usando a função de Green e calculando a força na superfi-

cie como a variação do tensor de energía-momento de Maxwell, para

os campos em questão. Por fim é fácil mostrar que

.&s.^s) - O (5.50)

e, com isto, não hã divergência logarítmica.

Os cálculos acima mostram que, quando a perraitividade t

e a pt;j.-meabilidade y dos dois meios obedecem ã equação (5.44), e

energia de ponto zero, devido às flutuações do campo eletromagné-

tico no sistema em estudo, não apresenta divergências.

f 4 \
b) Caso de Milton

Milton assumiu o meio interno como não magnético, isto é,

ecu p;;rmitividade e e pfe.rnir-abili:iad¿ u-1 e o externo como sendo o

vácuo, isto é, E=U=1. Estamos interessados na situação diluída,ou

seja, quando

É-< « i • (5.51)

Tendo em vista nossa prescrição para tratar os termos de polo, es_

tamos, sobretudo, interessados naqueles que dão logaritmo. No Apên

dice I mostramos que exiJte um termo proporcional ã a />.3 e que



2 f 4)
J se comporta como (c-1) como encontrado por Milton .
•a
*

: A parte que depende do logaritmo de X está dada em (5.
t

i 43}. Desta expressão precísanos calcular

i f "• •
I quando t =1+S, t = u = v 2

= l . Usando as equações (1.1) e (1.2) do A-

; pendice I é elementar, ainda que trabalhoso, mostrar que

i
éA 1>5 t H Í4 t J f

' (5.52)

i A integral de J,(Ü),C ,y ) á ele-entar (basta usar Gradsteyn p.

• 86 e 87). O resultado ê

i Í 4 0-
j ^(^^i Í- (c-i) + 0fc.i)x) . (5.53)

>
\ Com isso a (5.43), nesse l imi te , se escreve

k - ̂̂ ^̂ -f^+ oCu-()t)} to8
(5 . Í .4 )

^ + 3,2?J3 ^_,j (¿a (>/a) ̂  c (f-OV -

Vemos, portanto, que a divergencia logarítmica sempre aparece.

c) Outros casos

Jt _ f /



1S5

combinações de E ,U que satisfazem
5 5

(5-55)

onde C é qualquer constante são livres de divergências logarítmi-

cas. Isso era esperado pois sempre posso normalizar a constante c

para que ela assuma o valor 1. A expressão (5.55) possibilita o

surgimento de uma situação curiosa. Por exemplo, tomemos a água

íc.-80,^,=1) como sendo o meio interior. A (5.55) nos diz que se
••• 4 - í

o meio e x t e r i o r f o r caracterizado por e = 1 , Ü =80, en tão a ene rg ia I
2 2 j

devido as flutuações do vácuo do sistema não apresenta divergên-

cia logarítmica. Note que outras combinações de £_,y_ podem condu

zir ã mesma conclusão. A relevância física da (5.55) em algum no-

de lo específico é completamente obscura.

Numericamente uma séria de outras combinações foram ten-

tada? v triando-se f-s»ws com s=l,?. Contudo nenhuma delas, com ex-

cessão das que satisfazem (5.44) e (5.55) são livres das divergen

cias logarítmicas.



APÉNDICES DO CAPÍTULO V



APÊNDICE K

EXPANSÃO ASSINTOTICA PARA (5.19)

Vamos desenvolver o termo logarítmico de (5.19) eté l/v3.

A razão para isso é que, como no cálculo da casca condutora, os

termos seguintes são finitos. Pódeseos escrever

onde

(H.1J

(H.2>

As expansões de Olver para st<az) e e^az) se escreve-.

CO

lH"3aI

(H*3b)



com

e os ufc(t) dados no Abramowitz , página 366.

O primeiro termo de (H.l) se escreve

com

O próximo termo a ser calculado é o segu.do do lado direito de

(H.l). Para isso precisamos, antes, calcular e'{az_>/e1(ar») '

s'(aZ|)/s (az.). Consideremos

I J

3 ^ a os, 0



(at)}

Kas n, está dado ero (H.4). tal que

0

(H.8a)

(H.8b)

Juntando tudo em (H.7) e rearranjando, obtemo3

Para sf(az.í/s^(azj) o cálculo é análogo e o resultado é



f
•I i

(H.10)

Assim

' 2f

onde

(afe)2 (at:)* """]
(H.ll)

(H.12a)

quo, cm v is ta de (H.2) e (H.4), pode ser resscrita na forina



(H.12b)

i.13a)

ou

(H.13b)

(H.14a)

ou

(H.14b)

Exoandindo o ultimo terrio de CH.ll) em potenóias de (ak) e re-



arraj^ndo encontramos, finalmente

(H.I5)

£ imediato ver que

(H.16)

onde os B,(C E * v ) são obtidos de {H.12-14) trocando L por u
X 3 S S 5

e vice-versa, com s=l,2.

Finalmente, substituindo (H.5), (H.15) e (H.16) em (H.l)

e utilizando os Uj(t) dados na Ref.ll, p.366 para calcular U ^ t ) ,

encontramos, após um rearrar.jo elementar,

onde os primeiros J*lZ>rZstVs1 são dados por



» A . 2 B,^,^) .* .

(H.18)

- 2

íb . «s.l

feg ' - 2 0 '



Candelas , usando a técnica da função de Green, encon-

tra para a energia

) J

(H.21)

Esta é sua expressão (6.22) adaptada ã notação que estamos usando.

A diferença entre ela e a (5.19), que obtívemos, são os dois ulti^

mos termos que são obtidos quando a função de Green livre é sub-

traída, ou seja, Candeias obtém uma expressão da qual o termo de

volume já foi subtraído. Na (5.19) esta subtração ainda não foi

feita.
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APÊNDICE I

DEMONSTRAÇÃO DE QUE NA APROXIMAÇÃO DILUIDA O

TERMO DE SUPERFÍCIE £ PROPORCIONAL A (e-1)2.

Vimos na seção 5.2 que o termo de superficie 6 dado pelo

segundo termo de (5.22). O objetivo deste Apêndice é mostrar que

para o caso em que o primeiro meio é não magnetic.>, p=l, e diluí-

do, E-1<<1, enquanto o segundo meio é o vácuo, não há, ao contrá-

rio do que ocorria cora a casca esférica condutora, o cancelamento

entre os modos elétrico e magnético resultando, portanto, um ter-

mo do tipo a /\3 que é proporcional a (E-1) .

Pela análise do comportamento assintõtico, (5.29) e se-

guintes, encontramos a proporcionalidade com a /A3 para qualquer

e ,\it , s=l,2. Resta mostrar, no caso diluido, a proporcionalidade

a U-l) 2.

Escrevemos

(1.1)

o n d o í > 0 e S < < 1 . Cor. i s s o

SUÍ2 8'u;* r / c ^ l (1.2)

(1.3)

com p dado por (5.45). Daí podemos reescrever o segundo termo de

(5.22) como



i

Expandindo os logaritmos era potencias de 6 e rearranjando, obte-

mos

0\ te

A contribuição ã energia deste termo é dada por

£s(a) - . 2^ f M« (rfui ^•a-)*' ¿ «CS [í i l lSÍfclLtí í 1 (1.5)

que, tendo em vista (1.4), fica

1^1 (1.6)



A integral pode ser resolviüa usando-se o teorema de Cauchy esco-

lhendo-se o contorno apropriado. Obtemos

(I. 7a)

64a (1.7b)

Mas

(JO

«-•*

No limite o->-0, que é o que nos interessa, teremos

L (1.8)

Substituindo em (I.7b), derivando em relação a a e rearranjando,

encontramos

(1-9)

Lembrando que a=X/a, vemos a razão de dizer ser este um termo de



O mesmo resultado ê obtido se fizermos a-0 era (1.6) e re

gularizarmos a soma em l usando a função zeta de Rientann. Se não

vejamos, A(1.6) fica

(
,, = -g. r (,,tf. (1-10)

Mas

Do Graãshteyn(10) pag.1073

B (q) sendo os polinomios de Bernoulli. No caso particular era que

n=2, q=l/2 teremos

- o

Daí

a
Í I . l l )

como esperado.
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APÉNDICE ESPECIAL

APLICAÇÃO DOS MÉTODOS DE REGULARIZAÇÃO

ANALÍTICA E DIMENSIONAL AO CALCULO DA

ENERGIA DE UM ELÉTRON ENTRE DUAS PLA-

CAS CONDUTORES E PARALELAS

Sabemos que a introdução de condições de contorno no e£

paço provoca uma mudança nos modos normais de vibração do C2~po

eletromagnético e esse é um efeito observável. O exemplo clássico

é o efeito Casimir que dé a força de atração entre duas placas

condutoras e paralelas. O cálculo dessa força envolve a regulari-

zação (extração da parte finita) de somas divergentes. Dois méto-

dos que foram aplicados para esse problema, bem conto para o

cálculo da energia de ponto zero de caixas com paredes perfeita-

mente condutoras são o da regularização analítica e o da regular!

zação dimensional.

Barton , usando o corte nos grandes momentos, calcu-

lou a energia de um elétron colocado entre duas placas perfcita-

is

mente condutoras e paralelas. Mais recentemente o mesmo autor

estudou o problema das correções radiativas de um elétron intera-

gindo, vía carga imagem, com uma superfície perfeitamente reflato

ra de onda eletromagnética.

Neste Apêndice vamos ilustrar a aplicação dos métodos

de regularização analítica e dimensional aplicando-os ao cálculo

da energia de um elétron entre duas placas condutoras e paralelas.

Na medida que desejamos uma comparação entre estes métodos e aque

le do corte nos grandes momentos, vamos seguir muito próximamente

o trabalho de Barton



1. Formulação do Problema*

Queremos calcular a energia de un sistenta consistindo de

um elétron colocado entre duas placas condutores e paralelas. As

placas sao colocadas perpendicularmente ao eixo z e consideradas

infinitamente grandes quando comparadas con a distancia que as se-

para, L.

O elétron será descrito por seus operadores posição x e

momento p. O campo eletromagnético, que obedece condições de con-

torno num condutor perfeito nas placas colocadas em z=0 e z=L, se-

rá quantizado no gauge de Coulomb, 7.A-G. O potencial eletrostáti-

co, que não quantizaiaos, depende exclusivamente de x e será usadas

para o cálculo, clássico, da interação do elétron com sua imagem.

Outros efeitos físicos são dados pela interação do elétron com o

potencial vetor quantizado. Para simplificar não levamos era conta

os efeitos de spin etratamos o elétron não relativisticanente.

A haniltoniana do sistena é

H = Ho + Hint + Hc '

onde o primeiro termo consiste das energias livres do elétron e do

campo, e é dado por

(AE.2>
fl=O

*Esta secção é praticamente uma repetição da primeira secção do ar

tigo do barton e podia ser omitida. Porém o numero de chamadas

à referida secçSo seria tão grande que é melhor refazê--la aqui.
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o segundo termo é a interação do elétron coro o campo eletromagné-

tico

Hint - - * A(?) • t + 2Í A¿(2) |AE .3)

e o terceiro, e ültinto, dá a energia coulor.biana

A densidade de carga é

(AE.5)

e os campos elétrico e magnético estão relacionados ã A(x) e

^(x) por

? _ ¿̂L 2? "ñ- Viñ (AE.6)

onde o potencial vetor, pela condição de gauge, está submetido ã

restrição

As condições de contorno nas placas são Êfl«O=Hj. Estas



to

i

O, ÍAE.8)

sobre as placas. Con isso o potencial eletrostãtico • ê dado pela

equação de Poisson

(AE-10)

com *=0 em z=0 e z=L, enquanto A é dada cono uma superposição de

m dos nonr.ais, obedecendo a equação de onda

£3*A=0, coin Ax
=A

y=0 e —• =0 em z=0, z=L . (AE.ll)

Cada nodo de freqüência fi será descrito por ur?. ír.dice discreto n=

0,1,2,.. -,que dã a variação na direçio z, por um vetor ^ que dá a va_

riaçao paralela ao plano xy e pelo índice de polarização 3=1,2.

Por conveniência definimos o número de onda K e a fre-

qüência tu adimensionais como

K = L i -2. , fcW)* - (AE-12>

Com isso o potencial vetor se escreve



tai
(AE.13)

onde p e um vetor no plano xy, I" significa que o termo cora n~0

tem um fator de normalização extra 1//2 e o circunflexo indica o

vetor unitario. Os operadores de criação e aniquilação satisfazem

as regras de comutação usuais, eu seja,

= oS3-

(AE.14)

sendo zero os outros comutadores e A é" quantizado de modo que a

energia livre do campo eletromagnético, dada pelo segundo terno

de (5.2), seja igual a (1/8*) /d3r(Ê2+H2).

Queremos a variação, 6, da energia devida ã interação do

elétron com o campo eletromagnético e também aquela com a sua pró

pria imagem (energia eletrostática). Podemos escrever isso na for

ma

- S, + CAE.15)

onde f> „ é a energia eletrostática, í, é a contribuição pertuba-
e. o x s

2 * - '

da do primeira ordem de H. . proporcional a e , ¿w e 5̂  sao • con-

tribuições pertubativas de segunda ordem de H^nt proporcionais a*»2 -*2

e. 6.j e 6, sao proporcionais, respectivamente, a pf( e p^, sendo

pn a componente paralela e p, a perpendicular as placas do momen-

to. Para calcular as contribuições pertubativas vamos precisar o



valor esperado de H entre estados que caracterizem o campo e o

elétron. Podemos pensar na função de onda do elétron conto sendo

um pacote de onda de posição e momento bem definidos (respeitada

a relação de Heisenberg) e que se anula nas placas. De modo iríais

pictórico, o elétron se move quase-classicamente e nunca se choca

com as placas durante o movimento.

2. Cálculo da Energia Eletrostãtica

a

Para calcular a energia eletrostática precisamos do po- f:

tencial *(x) produzido por uma carga colocada em x' ,ou seja, re-

solvemos (AE.10) com p dado por (AE.5). A função de Green se es-

creve

AM ( S&*') • (AE. 16)

A energia eletrostática é dada por (AE.4) que, tendo era vista L

(AE.16), fica ¿

Sí. U k ¿ Ain2(K*¡L) (AE.17)

2.1. Aplicação da regularização analítica

0 método de regularização analítica ' consiste em cio

dificar 6 pela introdução de un paranetro X, complexo, e trabae.s -

lhar a expressão resultante numa região do plano complexo A onde

as expressões são bem definidas. Polo uso da extensão analítica

procedemos ao limite que elimina o parâmetro regularizador A in-
J&
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troduzido.

No cálculo de ó vamos introiuzir o parâmetro regula

rizador X, tal que

(AE.18)

com

rTT (AE.19)

Integrando em K e rearranjando, segue

òt v-() L I

OQ
" —̂ i

(AE.20)

Note-se que começamos a soma em n de 1. Isto é possível porque

2
(5.18a) contem um sen (mrz/L) que ê zero para n=0 e, além disso

dK.a regularização atribui um valor zero para a integral /" K

(veja GueTfand e Shilov ). 0 primeiro termo do lado direito é a

função zeta de Riemann C(2A-2), válida para Re'-.>3/2 (Wastson e

Wit.taV.er ) . Nesta mesma referência encontramos

onde

(AE.22)



s

1

é a função zeta generalizada. Fazemos l-s= 2X-2 e a=z/L em (AE.21),

teremos

nsrl

válida para ReX>3/2. A função zeta de Riemann pode ser continuada

- (9)
analiticamente para ReX<3/2 pela expressão

"2 T/, ^\. (AE.24)

Com isso (AE.20) fica

\ ¿* = Ü _ J j T c * "

1

(AE.25)

A única singularidade da função zeta de Riemann ç(s) vem de s=l e

a expansão em torno desse ponto dá

( A E' 2 6 )

onde "r ê a constante de Euler. Lembrando que zr(z)= r(z+l), pode-

mos fazer o limite >.-*•! em (AE.25), obtemos

ÍAE.27)
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Do Gradshteyn<10)

Substituindo em (AE.2 7) segue, finalmente,

lAE-29)

que ê o resultado obtido por Barton

2.2. Aplicação da Regularização Dimensional

0 método da regularização dimensional desenvolvido por

Bollini e Giambiagí , 't Hooft e Veltraan , Ashmore en-

tre outros (veja ref.6), usa a mesma idéia de continuação analíti_

ca que o ir.5todo de regularização analítica. A diferença é que ao

invés de introduzir o parâmetro regularizador no propagador, ele

é introduzido nas dimensões do espaço-tempo. No final procede-se

ao limite requerido.

No nosso caso escrevemos

*̂-s. (AE.30)

onde

"L ) n



A integral em K pode ser feita usanòo-se a representação polar

do espaço n-dimensional (2u=n)

eo

( í fi'cn , v«n""
'«I-I

e extrapolando o resultado para n senão igual a 2vr ura complexo

qualquer (para detalhes veja Apêndice A da referência 6). Com is-

so em mente, segue

(AE.32)

Usando (AE.21), (AE.24) e lembrando que

Mm p_h -= 2

encontramos

(AE.33)

e, tendo em v i s t a (AE.26) e (AE.28), ssgus irr.ediatainente (AE.29) .

Z 1
No l i m i t e Y +®' c o m o *(x)— •- quando x->0, obtemos a ener;
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1 gia de um elétron frente a uma placa simples, c =-a/AZ. Este ê o

resultado clássico do elétron ligado ã placa através de sua carga

imagem.

3. Cálculo da energia de primeira ordem

Os efeitos de primeira ordem de pertubação proporcionais

2 - -±2 •*•

ae vem do termo A (x) do hâmiltoniano de interação (AE.3), ou se

= < C
(AE.34)

Lembrando que

=o (AE.35)

após um cálculo simples, ainda que tedioso, obtemos

COS [Z—
(AE.36)

3.1. Aplicação da regularização analítica

Introduzimos o parâmetro regularizador, a semelhança da

secção anterior, na forma

(AE.37)



(AE.38)

Como já comentamos na secção 2.1 podemos começar a soma de n=»l.Se

guindo o procedimento da secção 2.1 teremos

_*L; _L_ f l L f
2mi? I »-i fe", i?** * ¿Ti

(AE.39)

Como antes, a primeira soma é a função zeta de Riemann válida pa-

ra ReA>3/2. Ela pode ser continuada analíticamente para Re>.<3/2

usando a expressão

ín (AE.40)

A segunda soma pode ser trabalhada de acordo com (AE.23). O resul

tado se escreve

Fazendo o limite \+\/2, segue

(AE.42)

Mas, de (AE.22)



• s M ¿ ) ,

- Jt* cc*¿r

(veja Gradshteyn , página 36). Lembrando que

42

e substituindo em (AE.42) obtemos
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(AE.43)

mi2
(AE.44)

que ê a expressão obtida pelo Barton

3.2. Aplicação da regularização dimensional

Introduzindo o parâmetro regularizados, v, na dimensão

do espaço, tal que

ÍAE.45)

Vn-i

com

V_ « if ( d'V" f (AE.46)



Usando para integrar em K as mesmas idéias da secção 2.2, obtemos

t,

A primeira soma é a função zeta de Riemann para Rev<0. A continua-

ção analítica para Rev>0 pode ser feita através da (AE.24) ou (AE.

40). O segundo termo é tratado usando-se (AE.21) e (AE.23). 0 re-

sultado é,

(AE.47)

Procedendo o limite v-»-l e tendo eni vista (AE.43) obtemos (AE.44).

No limite z/L->-0 obtemos a repulsão por uma placa simples

que, tendo em vista que

mi-7 r/icL2 '

no limite de z da ordem do comprimento de onda Compton do elétron

fica

aqui estamos exprimindo em unidades do sistema internacional, ao

passo que <°m todos as outras partes do apêndice usam h^-c*!, as u-

nidaâes naturais.
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Nesse limite parece haver uma compensação entre esta contribuição

e aquela originada da atração eletrostãtica

Para z menor que o comprimento de onda Compton teríamos uma repul-

são entre a carga e a placa. Contudo, para distâncias desta ordem,

os efeitos de spin e relativisticos não podem ser desprezados.

4. Cálculo da energia em segunda ordem de pertubação.

A expressão padrão para o cálculo da energia de pertuba-

ção de segunda ordem ê

Z. L.
9 >l,S

(AE.48)

onde |0> representa o estado inicial do elétron, |q> é um estado

virtual intermediário do elétron e |n,J4,s> especifica um foton vir

tual intermediário. Estamos desprezando os efeitos relativisticos.

Nesse limite fi<<m e, a conservação do momento no elemento de ma-

triz torna E -E <<íi, o que implica em eliminar a soma era q na ex-

° 3



O cálculo de |<s,Íc,n;q|Hint|O>|2 é tedioso, ainda que ele

mentar. O resultado pode ser posto na forma

(AE.49)

onde devemos lembrar que p_ e p slo opeiadores.

4.1. Aplicação da Regularização Analítica

Consideremos separadamente as contribuições <6»> e

Escrevemos

€2 T*2 (j2 Y
*> <-- 1 - > , , ..¿\* 1 (AE.50)

O primeiro termo já foi calculado em 5 . Para o segundo reescre-

vemos

(AE.51)

Seguindo os mesmos argumentos da secção 2.1, obtemos

i;l-i/0



(101
Usando a relação (Gradhteyn , pag.1074)

segue que A=0. Portanto

que é o resultado do Barton.

Para calcular <6.> reescrevemos

cora
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ion.
s-*4 P(.-s) ' (AE.53)

e2 .
(AE.54)

<AE.55)

A integral em K pode ser feita como auxilio de Gradshteyn , 285.

O resultado, rearranjado de forma conveniente, se escreve

(AE.57)

Seguindo os passos das secções anteriores, teremos



-IX-A .

(AE.58)

Mas

= 2

tal que podemos escrever

(AE.59)

oncle, para escrever a última expressão, somamos e subtraímos 1/2-x.

Usando agora (AE.26) e (AE.28), finalmente, encontraros

(AE.60)

Barton encontra

(AE.61)
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onde a integral diverge logaritmicaraente no extremo inferior, ou

seja, é urna divergencia infravermelha. Vamos mostrar que esta inte

gral pode ser escrita na forma de um polo. Para isso escrevemos

T , ¿+ r ^ ^ (AE.62a)

- - i - 2 £im

I**)5-' Je (AE.62b)

onde fizemos X=2KTT. Mas esta é uma representação integral da fun-

ção zeta de Riemann . Daí

= - S - 2

Mari de (AE.26) segue

S-»

I = -*$•£*. —- - -2^c/^ ~ • (AE.63)

Substituindo em (AE.61) encontramos (AE.59) a menos de uma constan

te. Essa constante não tem maior relevancia pois qualquer método de

regularização de integrais logaritraicamente divergentes ê definido

a menos de uma constante.



4.2. Aplicaçlo da regularização dimensional

Estudando primeiramente o termo <$„> dado por (AE.50) ve-

mos que: 1) o primeiro termo já foi calculado na secçio 2.2. Para

o segundo pomos

(AE.64)

Integrando em K usando as idéias da secção 2.2 e rearranjando como

na secção anterior é fácil mostrar que

B = O , (AE.65)

e qu • <&n> é dado por (AE.54).

onde

Para calcular <*•> consideremos

(AE.66)

(AE.67)

Integrando em K teremos

(AE.68)
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4

£ fácil ver que essa expressão ê a mesma de (AE.57) quando troca-

mos 1-v por 2-A na soma e na função r que da problena no Unite e

fazemos o limite nos demais termos. Podemos concluir, portanto,que

o resultado é dado por (AE.60).

5. Conclusão

Vimos, através deste Apêndice, que a aplicação dos méto-

dos de regularização analítica e dimensional para o cálculo da e-

nergia de um elétron colocado entre duas placas perfeitamente con-

dutoras e paralelas, conduz ao mesmo resultado que o cálculo usan-

do o corte nos grandes momentos. Não há necessidade da introdução

de contratermos, como é o caso no tratamento tradicional, para elî

minação das divergências ultravioletas (k+«). Isso não significa,

contvdo, que estamos obtendo mágicamente um resultado finito. Quan

do não logarítmicas estas divergências aparecem como polos de or-

dem superior no parâmetro de corte, como exemplo veja CapítulolII,

e são descartados à la Hadamard. Polos simples são mais complexos

pois representam divergências logarítmicas tanto ultravioletas

(14)(k-̂ «) como infravermelhas (k-*0)
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