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ABSTRACT 

In this work, the «any proposals of "Collective 

Paths" that have appeared in literature, were derived through a 

local analysis of the Time Dependent Hartree Fock dynamics. Those 

proposals were compared and validity conditions obtained for 

Semiclassical Hamiltonians which have only quadratic terms in 

momenta. A careful analysis of the parametrization of Slater 

Determinants allowed us to exploit the geometrical features of 

the Time Dependent Hartree Fock Theory and construct the Paths 

in a covariant way. 

The analysis was applied to a three level 

model (SU(3)). 



RESUMO 

Neste trabalho as diversas propostas de "Tra

jetórias Coletivas" apresentadas na literatura foram derivadas a 

partir de uma análise local das equações dinâmicas de Hartree 

Fock Dependente do Tempo. Estas propostas foram comparadas e con

dições de validade obtidas para hamiltonianas semiclassicas que 

tem apenas termos de 2Ç ordem nos momentos. 

Uma análise cuidadosa da parametrização de De 

terminantes de Slater permitiu-nos explorar as características 

geométricas da teoria de Hartree-Fock Dependente do tempo e cons 

truir as trajetórias num formalismo covariante. 

Esta análise foi aplicada a um modelo esquema 

tico de três níveis Sü(3). 
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I -INTRODUÇÃO 

Teorias microscópicas têm como objetivo últi

mo descrever fenômenos nucleares coletivos e não coletivos a par

tir da interação nucleon-nucleon. 

Obviartnte a descrição procurada envolve apro 

ximações sem as quais um problema de muitos corpos não pode ser 

resolvido. A aproximação de campo médio é neste contexto a aproxi 

nação de ordem zero, ponto de partida das teorias microscópicas. 

Esta aproximação, cuja justificativa pode ser 

encontrada em [48,2], permite-nos dar uma interpretação eleqante 

a diversos fenômenos nucleares. 

No limite estático, o campo médio, originado 

da interação entre a coletividade dos nucleons, é responsável pe

la estrutura de partícula independente. O comportamento coletivo 

dos nucleons seria, neste cenário, uma manifestação das variações 

deste campo médio. Assim a dinâmica do mesmo nos dá uma descrição 

unificada de fenômenos coletivos e não coletivos. 

Como a dinâmica deste campo médio é dada pela 

aproximação de Hartree Fock Dependente do Tempo (HFDT), as teo

rias para movimentos coletivos são de uma forma explicita ou não 

devedoras desta aproximação. 

Nos últimos anos inúmeros trabalhos envolven

do aplicações de HFDT na análise de fenômenos como fissão, fusão, 

colisões de ions pesados, demonstraram a riqueza e o alcance des

ta aproximação1 . 

Neste trabalho temos um objetivo restrito, 

não vamos tratar nenhum sistema físico realista. Faremos uma aná

lise formal de diversas teorias para Movimentos Coletivos de gran 

de amplitude partindo de HFDT. 

Visto que a dinâmica de HFDT envolve todos os 
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graus de liberdade, para especificar este Método para movimentos 

coletivos é necessário a introdução de critérios que possibilite» 

extrair a dinâmica coletiva, isto é, reduzir o número de graus de 

liberdade. 

A separação da dinâaica coletiva é possível 

quando hã (ao Menos aproxiMadaMente) UM desacoplamento entre graus 

de liberdade coletivos e não coletivos. 

Na busca de uMa dinâmica coletiva duas linhas 

de ataque estão presentes na literatura. 

Na priMeira, condições são impostas sobre as 

equações de HFDT e se obtém uma dinâmica hamiltoniana do tipo 

clássico. As condições restringem esta dinâmica aos graus de li

berdade coletivos. A dinâmica coletiva é obtida por um processo 

de requantização. 

A segunda linha obtém estados (determinantes 

de Slater) |<Ma)> com propriedades coletivas a partir de imposi

ções sobre a dinâmica de HFDT. Estes estados constituem uma Traje 

tõria Coletiva. Quando implementados no anzatz de Griffin Hill 

Wheeler 

estes estados geram um subespaço coletivo ' ' .A dinâmica 

coletiva é obtida projetando-se a Hamiltoniana de muitos corpos 

neste subespaço. 

Em ambas as linhas a análise das equações de 

HFDT nos levam â construção de uma trajetória coletiva . Elas 

diferem apenas no método de obtenção da Hamiltoniana quântica. 

Neste trabalho vamos nos fixar na primeira fa 

se que é comum às duas linhas, isto é, analisaremos as diversas 

prescrições teóricas para Trajetórias Coletivas, 
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Na literatura os primeiros trabalhos nesta di 

reção surgira» no inicio da década de 70 (Holzvarth e Yukawa1 * e 

Roue e Bassermann' '. Os trabalhos subsequentes de Roue e Basser 

mann151, Baranger e Veneroni1101, Villr.rs,€1, Marumori1121 gera

ram duas propostas pera trajetórias coletivas que denominamos tra 

jetória de Rove Bassermann e trajetória de Villars. 

Nua trabalho de 1982 *191 apontamos ainda a 

existência de una terceira trajetória que havia sido esboçada no 

trabalho de Moya Guerra-Viliars' . Denominamos esta terceira 

trajetória Linha de Modos Normais. 

No Capitulo II, apresentamos as três trajetó

rias coletivas utilizando um formalismo e argunentos senelhantes 

aos presentes nos artigos originais. 

A partir de 1980 vários trabalhos129"371 de-

nonstraram a necessidade de uma análise mais rigorosa da pari 

trização de determinantes e enfocaram aspectos geométricos da di-
Í321 namica de nTOT^*1. 

Estes aspectos foram tratados em detalhe nos 

Capítulos III e IV onde utilizamos os modelos de dois níveis 

(Lipkín) e de três níveis (SU(3)) para exemplificar. 

A análise cinemática e dinâmica, efetuada nos 

capítulos supracitados, nos possibilita analisar de um ponto de 

vista geométrico as diversas trajetórias coletivas. Esta interpre 

tação geométrica nos permite obter as diversas prescrições teóri

cas para trajetórias coletivas analisando a dinâmica de HFDT na 

vizinhança de estados arbitrários. 

Esta análise local tem como justificativa o 

reconhecimento do fato de que uma curva (p. exemplo, trajetória 

coletiva) pode ser definida por um gerador infinitesimal e/ou vín 

culo. Como geradores e vínculos podem ser definidos ponto a pon

to, pode-se dar uma prescrição para eles analisando as condições 
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dinâmicas de desacoplamento na vizinhança do ponto. 

No Capítulo V Mostramos que as diversas traje 

tôrias coletivas podem ser obtidas a partir desta análise local. 

Este enfoque possibilita o estude aas diversas 

prescrições de um ponto de vista unificado. Entretanto esta anãli 

se não nos garante, a priori, a obtençío de um modo coletivo exa

tamente desacoplado. Isto, porque a dinâmica ê considerada apenas 

localmente, e as trajetórias não são necessariamente soluções das 

equações de movimento, isto ê, da dinâmica global. 

Neste trabalho especificamos nossa análise pa 

ra hamiltonianas "clássicas" quadráticas nos momentos. Para estas 

hamiltonianas é possível mostrar, a posteriori, em que casos as 

condições de desacoplamento locais nos levam a soluções das equa

ções de movimento de HFDT. 

Para finalizar nós exibimos vários aspectos 

de nossa análise num modelo esquematico de três níveis e tecemos 

alguns comentários finais. 
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II - TEORIAS MICROSCÓPICAS PARA MOVIMENTOS CO 

LETIVOS DE GRANDE AMPLITUDE 

A - Hartree Fock Dependente do Tempo 

A aproximação de Hartree Fock Dependente do 

Tempo (HFDT) [1,2] traz intrinsecamente em sua formulação a inter 

dependência entre fenômenos coletivos e de partícula independente. 

Esta interpendência fica clara ao notarmos que o campo médio de 

Hartree Fock é originado pela interação entre a coletividade dos 

nucleons e ao mesmo tempo, é responsável pela estrutura das exci-

tações de partícula independente. 

As equações de HFDT fornecem de forma auto-

consistente a evolução temporal do campo médio e das funções de 

onda de partícula independente sujeitas a este campo médio. 

Portanto, HFDT descreve a principio todos os 

tipos de excitação (na aproximação de campo médio) de modo que as 

teorias para movimentos coletivos, baseados em HFDT, devem forne

cer meios para extrair os modos coletivos separando-os dos demais 

graus de liberdade. 

Temos então, duas questões: Em primeiro lugar 

como parametrizar os diversos modos de excitação (graus de liber

dade) e em segundo lugar como identificar os graus de liberdade 

coletivos. 

Neste capítulo supondo que exista uma parame-

trização vamos introduzir critérios de coletividade, obtendo, a 

partir da Teoria de HFDT, as equações das diversas teorias para 

movimentos coletivos de grande amplitude [5-12]. 

A análise rigorosa da parametrização será fei. 

ta no próximo capítulo. 

As equações de HFDT podem ser obtidas do se-
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guinte princípio variacional 

S \ <W\ H - ifi. IV(*)> àt = o (ii-D 

onde consideramos ̂  = 1. [3] 

E onde H é uma hamiltoniana de muitos corpos 

do tipo 

A -cr — . v/. 
3 A * ^ -n * ^ 

onde V.. é uma interação genérica de dois corpos. 

Os estados variacionais são determinantes de 

Slater. 

Vamos supor que exista uma parametrização 

[vide Cap. Ill] tal que os determinantes de Slater possam ser es

critos como 

Wct)>« lVc?,ç>> (II-2) 

onde p = < P 1 # P 2 . P 3 • • • PN> 

q* («J.Í ,q ...q) 

Os parâmetros p, e q identificam de forma 

completa e univoca estado |î (t)> e cada par (pi,q ) está associa

do a um modo de excitação (i.e. grau de liberdade) do sistema. 

As soluções das equações de movimento geradas 

a partir de (II-1) serão trajetórias no espaço de parâmetros. 

Substituindo (II-2) em (II-1) obtém-se 

4 * 

onde os operadores Q (p,q) • P1(p/q) são geradores Infinitesimals 
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de translações no espaço de parâmetros. 

Q^ltti^-'^WW» ai"4-a) 

kn,»Mi,»i> = <£,!*«.?>> ,1I-4-b' 
•*i " Por simplicidade vamos denotar os geradores como Q e P. deixando 

implícita a dependência nos parâmetros. 

Estes geradores podem ser construídos de tal 

forma que obedeçam as seguintes regras de comutação 

<V(W)lCâi.,p1l»vtfiw> = * sl {II"5*a) 

<V(W)| LQ\ Q*JIVcí,W>-o V ^ (II-5.b) 

(II-5.C) 

Efetuando a variação (II-3) sobre os estados 

A 

•-i P. 
ÍIT«,W>= ("|fr) l * « . * » 

obtém-se 

ft -. <Viix»\ [H , i P(]lV(5,P)>- - afttf,») ,n-6-a) 
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$ ( Í J P J * <V(WilfiiV(«.pi> ,11-7, 

Isto é, as equações de HFDT são, em termos 

dos parâmetros, equações de Hamilton. 

A equação variacional (II-3) é apenas uma re

presentação diferente da equação variacional de HFDT, não há por 

tanto nenhum ingrediente novo neste formalismo. No entanto a for 

ma da equação variacional (II-3) nos permite uma interpretação 

iluminante. [4,5,11,14] 

A equação (II-2) é uma equação variacional 

com vínculo, onde os operadores de vínculo Q e P, dependem do 

ponto e os parâmetros de vinculo são q e p.. 

Ao mesmo tempo as equações (II-4) nos dizem 

que Q e P. são geradores infinitesimals e as equações (II-6) nos 

mostram que q e p. devem obedecer equações de movimento do tipo 

clássico. 

Observemos que se existir um grau áe liberda

de desacoplado dos outros graus deve haver um par (q^,p.), por 

exemplo q e p., associado a este grau. Neste caso se impusermos 

as seguintes condições iniciais 

V -z f: - O X f 1 



?r ft ro A*i 

A equação (II-3) poderá ser reescrita como 

ÔMlpA H - a2fe Q'(«l - ^k-$« f fhl V<f*)>=o 
(II-8) 

e os estados obtidos seriam soluções das equações de H.F.D.T. 

A equação (II-8) é também uma equação de 

Hartree Fock com Vínculos (Constrained Hartree-Fock) onde os ope 

radores de vínculo são definidos auto consistentemente. Isto nos 

mostra que a princípio um cálculo de Hartree-Fock com Vínculos 

ou um cálculo do tipo "Cranking" pode gerar soluções de HFDT. En 

tretanto estas soluções só serão soluções de HFDT se duas condi

ções forem satisfeitas. 

i) os parâmetros de vínculo são soluções das 

equações de movimento, 

ii) os operadores de vínculo devem ser gerado

res infinitesimals, definidos auto consis

tentemente . 

Para se obter soluções aproximadas, pode-se 

relaxar as duas condições acima. Com isto, abdica-se da intenção 

de encontrar soluções das equações de movimento de HFDT. Porém, 
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pode-se obter equações de Trajetórias cujos pontos correspondem 

a estados com propriedades coletivas. Estas propriedades coleti

vas são garantidas por uma escolha adequada dos operadores de 

vínculo com base em raciocínios fenomenolôgicos ou considerações 

de simetria. 

Assim a forma geral de uma equação de Trajeto 

ria coletiva é 

<f< V(M>I W - * S c - H k I VcA^)>= o (II_9) 

onde os operadores Q e P são escolhidos por meio de algum crite 

rio de coletividade. Isto é Q e P podem ser originado de equa -

ções adicionais ou de algum "anzatz". 

B - Equações de Trajetórias Coletivas 

Vamos agora especificar nossa discussão, a 

fim de obter as equações das diversas trajetórias coletivas encon 

tradas na literatura [5,6,8,10,12], 

Nós assumimos como válida a aproximação do 

baixos momentos (vide Apêndice A) a fim de comparar num mesmo con 

texto as diversas teorias. 

Assim a hamiltoniana clássica será dada por 

%CÍP)-. ±W*'Kt+ tf* 

e as equações variacionais serão (vide Apêndice A) 

(11-10) 

8í u 
(11-11) 
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com as condi çõ>~ 

% |V<*>= í Ã !*«>> 

Como mencionamos no inicio do capitulo as 

equações de HFDT descrevem a princípio graus de liberdade coleti

vos e não coletivos. Para identificar um grau como coletivo,algum 

critério deverá ser utilizado. 

As diversas teorias para movimentos coletivos 

supõem que os acoplamentos entre os graus coletivo? a não coleti -

vos são inexistentes ou mínimos. Assim sendo critérios de desaco-

plamento são possíveis critérios de coletividade. 

A primeira trajetória coletiva que mostrare -

mos, se baseia na hipótese de desacoplamento adiabático, isto é: 

a velocidade com que se dá o movimento coletivo é muito lenta 

quando comparada com a velocidade associada a outros tipos de ex-

citação, de tal forma que os estados que compõem a trajetória cole 

tiva são estados quasi-estáticos. [6,9,10,11] 

No formalismo apresentado a hipótese de adia-

baticidade corresponde a expansão em baixos momentos e a equação 

de trajetória é uma equação de HF com vínculos cujo operador de 

vinculo é um operador par com respeito a reversão temporal (Qa) 

(Vide 11-11). 

Para sistemas cujas hamiltonianas clássicas 

são quadraticas nos momentos todos os graus de liberdade obedecem 

(11-12) 

(11-13) 

(11-14) 
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equações do mesmo tipo (Vide 11-11-14), (equações de Villars). 

Neste caso a adiabaticidade não ê um critério suficiente para 

identificar um grau de liberdade coletivo. 

Assim, o critério de coletividade fica sendo 

neste caso o de desacoplamento. 

Este modo desacoplado pode ser obtido se as 

seguintes condições forem satisfeitas 

i - a força,- só deve ter componentes 

na direção do modo coletivo, 

ii - o tensor de inércia B (q) não gera aco -

plamentos com outros modos, 

iii - o gerador infinitesimal (tangente à traje 

tória) é paralelo ã força. 

Estas condições quando implementadas nas equa 

ções de HPDTA nos dão 

<r<if«i)ifi- &£Q1 iV(*]> =o (n-15-A) 

* -» 

(II-15-B) 

(II-15-C) 

(II-15-D) 

onde supusemos que o grau de liberdade coletivo está associado ao 

índice a = 1. 

Estas equações são denominadas equações de Villars [6]. 

Dentro da aproximação de baixos momentos as 

equações de Villars são tais quet o gerador infinitesimal P. 6 
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compatível (canônicamente conjugado) com o operador de vinculo 

,Q , e o parâmetro de vínculo é compatível com as equações de mo

vimento. Isto nos mostra que para hamiltonianas quadráticas nos 

momentos as equações de trajetória de Villars tentam obter solu

ções das equações de movimento. 

Vamos agora mostrar outra equação de trajetó

ria coletiva que partindo cJe (II-9) não visa obter soluções para as 

equações de movimento. 

Esta é a Trajetória Coletiva de Rc*ve-Cassermann[5] 

cuja equação é 

e onde os operadores Q_, _, e PD n são canônicamente conjugados no 

sentido fraco 

e estão associados ao modo normal local de freqüência mais baixa. 

Para se obter os operadores de vínculo QR_B e 

P., _, vamos relembrar que as equações para modos normais são as 
K—D 

equações da Aproximação de Fase Aleatória^mais conhecida como 

equações de R.P.A. (Randon Phase Approximation) 

*>> w>> 
onde A - XwiÁ ', T s i*\i 
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Se efetuarmos uma mudança de representação to 

mando como base de operadores de um corpo um conjunto {Qa, Pa} 

As equações de R.P.A. podem ser escritas variacionalmente como 

onde a freqüência 1JK 

Cai 8 (sem soma nos índices) 

Observemos que as equações de R.P.A. acima foram definidas com re 

lação a estados |<f>> arbitrários. |<J>> não é necessariamente o es 

tado fundamental de Hartree Fock. Isto indica que a freqüência de 

R.P.A. não é necessariamente real. 

As equações acima definem operadores de R.P.A, 
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entre os quais o par associado à freqüência mais baixa, que iden

tificaremos com os operadores de vinculo da trajetória Rowe Bas-

sermann. 

á«M,*)\W - AQ*(f.P) - H PiĈ p)l<l>(f,p)> = 0 (ii-16-a) 

Í < * ( M ) I [H.Q1 + À 5* 5 !*{*,*» = 0 dI-16-b) 

<S «t>(í,p)l LH.R] - i C t t f l ^ ^ - o (II-16-c) 

As equações acima são as equações de Rowe 

Bassermann. 

Observando que 

é a freqüência mais baixa. 

Na aproximação de baixos momentos a equação 

de trajetória é uma equação para estados |<Hq)>. Neste caso a 

equação de trajetória é 

(f «t>($(M)l H - AQ4($) l (W$(A))> r o 

Desta equação obtém-se 

A«)= <•«)! lH,i PJl<M>> 

(11-17) 

ou 
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Isto é, a força que atua sobre o sistema quan 

do está sobre a trajetória coletiva de Rowe Bassermann aponta na 

direção do modo normal de freqüência mais baixa. 

Deve-se ter claro que nesta teoria só se tem 

hipóteses para o operador de vinculo Q , sendo que P. não é obri

gatoriamente o gerador infinitesimal da trajetória. 

0 gerador da trajetória é dado por 

iLu*>(5u)>>=-2: i i r *»•««»> 
dX Wt* 3* (11-18) 

e pode conter componentes na direção de outros modos que não o P.. 

Esta última observação nos leva a prescrever 

uma terceira trajetória coletiva que denominaremos Linha de Modos 

Normais. Nesta vamos usar o mesmo critério de coletividade da tra 

jetória de Rowe Bassermann, (modo normal local de freqüência mais 

baixa), para definir o gerador da trajetória. Isto é, vamos impor 

que o vetor tangente à trajetória coletiva seja sempre paralelo 

ao modo normal de R.P.A. de freqüência mais baixa [19]. 

Isto é 

_1 i<!w> - - i P t i 4>CA» (II-19-a) 

onde 

£<*CA)l LH^Q 1 ] - &P, |<t>U)> =o (II-19-b) 

6 <$(M\ LM,*?»] * c â f H > U » a O (II-19-c) 

onde 
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Vs - Jc8 ' 

é a freqüência mais baixa. 

C - Discussão 

Nós apresentamos três teorias para movimentos 

coletivos de grande amplitude. Com o intuito de compará-las nós 

assumimos que o valor médio da Hamiltoniana de muitos corpos nos 

estados parametrizados ê quadrâtica nos momentos. Isto é 

Para esta hamiltoniana nós mostramos que as 

equações de Villars, tentam obter um grau de liberdade desacopla-

do cuja trajetória é uma solução das equações de movimento. l£ 

to porque, na teoria de Villars há uma prescrição para operadores 

de vinculo e geradores e uma hipótese de compatibilidade entre os 

parâmetros de vinculo e as equações "clássicas" de movimento. 

Na sua formulação original Villars usa como 

critério de coletividade o desacoplamento adiabático. Isto é, as 

excitações coletivas se dariam muito lentamente quado comparadas 

com as excitações não coletivas. Assim os estados coletivos que 

comporiam a trajetória coletiva seriam estados quasi-estáticos e 

pares por reversão temporal [6,10] caracterizados pela coordena

da q. 

Se a hamiltoniana clássica é quadrâtica todos 

os graus de liberdade desacoplados que são soluções das equações 
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de movimento obedecem as equações de Villars. Portanto para estas 

hamiltonianas o critério de desacoplamento adiabático não ê sufi

ciente para identificar o grau de liberdade coletivo. Além do que 

as tquaçôes de trajetória de Villars só fornecerão uma trajetória 

coletiva se houver um grau de liberdade coletivo exatamente desa-

coplado. 

Obviamente estas condições acima indicam a 

necessidade de impor critérios adicionais para identificação da 

trajetória coletiva de Villars. (Vide [22,17]) 

As outras trajetórias: Rowe-Bassermann e a l_i 

nha de Modos Normais são menos ambiciosas e não pretendem obter 

soluções das equações de movimento. A idéia nestas teorias é uti

lizando um critério coletivo microscópico construir trajetórias 

constituídas por estados com boas características de coletividade 

e desacoplamento. Visto que não pretendem obter soluções de equa

ções de movimento as condições de desacoplamento nestas teorias não 

são válidas globalmente (para a trajetória como um todo) mas ape

nas localmente (modos normais locais), isto é, ponto a ponto. Es

tas trajetórias podem ser formuladas sem qualquer hipótese de 

adiabaticidade. 

Como enfatizamos anteriormente, nas trajetó

rias de Rowe-Bassermann e na Linha de Modos Normais os critérios 

de desacoplamento local e de coletividade são os mesmos, porém 

utilizados para definir, no primeiro caso o operador de vínculo 

e no segundo caso o gerador. 

Estas duas trajetórias são em geral diferen

tes, mas podem ocorrer situações onde elas coincidem. Nestas si

tuações excepcionais nós teríamos que os geradores e os operado

res de vínculo seriam compatíveis (canõnicamente conjugados) o 

que traria as seguintes conseqüências: 

1) a força apontaria na direção do modo nor» 
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mal local de freqüência mais baixa. 

2) o tensor de inércia é diagonal e portanto 

não gera acoplamento. 

3) o gerador é paralelo à força. 

Isto significa que (ver página 11-10) quando 

a Linha de Modos Normais coincide com a trajetória de Rowe Basser 

mann ela também é uma trajetória de Villars e portanto é solução 

da equação de movimento de HFDT. Neste caso nós temos um modo co

letivo exatamente desacoplado (para hamiltonianas quadráticas nos 

momentos). 

Para deixar claro a diferença entre desacopla 

mento local e desacoplamento exato global vamos descrever rapida

mente a Teoria de Marumori para Movimentos Coletivos de Grande Am-

n 4. A [12,13,20] plitude ' ' . 

Nesta teoria parte-se de uma situação ideal, 

onde supõe-se a existência de um grau de liberdade coletivo exata 

mente desacoplado. 

Se existe este modo, deve existir uma trans -

formação canõnica das coordenadas {q , p.} para novas coordenadas 

(a , R, } de tal forma que a hamiltonianatclássica ç\Q (q,i5) pode 

ser escrita em termos das novas coordenadas ia , li } como 

E assim a trajetória coletiva é dada por 
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Obviamente neste caso ideal o modo coletivo é desacoplado exata -

mente. 

Para obter equações de trajetória coletiva Ma 

rumori propõe o "Princípio da Invariancia da Equação de Schrodin

ger" * . Isto é, ã transformação canõnica no espaço de parâme -

tros corresponde uma transformação unitária U(+ | ( dos estados 

variacionais |ij>(q,p)>. 

Em particular existe 

U(tf/IT) = UU'.TT,; 4<;1Tj-o) Í>,Z 

que quando atua sobre |tp(q,p)> gera estados da trajetória coleti

va. 

Marumori argumenta então que a equação varia-

cional 

(que pode gerar a equação de Schrodinger) deve ser invariante sob 

a ação da transformação U(ct,!i). Isto é o estado, 

também deve obedecer a "íesma equação, o que nos dá. 
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5 <*sn\ \\- «i TT + Â tf KTT>=O 

onde X e n são geradores inf initesimais e a e ;; obedecem ã equa

ções canônicas de movimento 

6c — o flototC^TI* 

Se a equação variacional é invariante com re

lação â transformação unitária U. n. ela deve valer para qualquer 

ponto da trajetória (a,It) e.em particular para um estado vizinho 

l« + $«i/n>ón> - (1 -4 6«TT + iálTX)l«/n> 

0 que nos l eva às equações de Marumori 

l<d$\ CH.iXl - [f%m\\ -/JÍ*aL)X K H > - o 
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Quando escritas na aproximação adiabãtica estas equações ficam 

S <*\íi - £Tx 10 = 0 
"57 

ó <oi\ LM.iX] - BC<)1tlal>ro 

A A 

6<u\ m, i^3t cw>x w>=o 
onde 

, A. * 
4*1 LX,,Tr3lot>ri 

ÔU) r Q X^te/W) 
$TT* i-iTto 

CW) z £>*%**(<.*) 

W IT-O 

0 * dei TTrO 

As equações de Marumori são idênticas às equa 

ções de Rowe Bassermann e como X e fi são geradores estas equações 

também são similares ãs equações de Villars e à da Linha de Modos 

Normais. 

Visto que as equações de Marumori tem como 

hipótese a existência de um modo exatamente desacoplado conclue-

se que as diversas teorias para movimentos coletivos são equiva -

lentes quando existir este modo exatamente desacoplado 
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III - CINEMÃTICA DE MUITOS CORPOS 

No tratamento de sistemas de muitos corpos 

por métodos variacionais, por exemplo HFDT, a parametrizaçao dos 

estados variacionais (determinantes de Slater) é fundamental. 

Esta parametrizaçao, deve ser tal que exista 

uma relação biunívoca entre pontos no espaço de parâmetros e de

terminantes de Slater. Além disso, os parâmetros devem estar as

sociados a graus de liberdade do sistema. Como veremos adiante o 

espaço de parâmetros será um espaço de fase com coordenadas e mo

mentos generalizados. 

Um determinante de Slater, genérico, pode ser 

f 1 21 representado, na linguagem de segunda quantizaçao como ' . 

M 

i+o> = TT aft i - > 
»:i ( I I I" 1 ) 

onde: N indica que {$> é uma função de onda de N corpos 

|-> é o estado de vácuo 

a+ são operadores de criação de férmions. a. cria uma 

partícula no i-ésimo estado de partícula independente 

(denotado por | 4>. )) 

Os operadores de criação e aniquilação, {at e 

a.} formam um conjunto completo de operadores associados ao con

junto completo de funções de onda de um corpo {| 4».) }. 

Por serem operadores de criação de férmions 

eles obedecem ãs seguintes regras de anticomutação 

(III-2) 
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O determinante de Slater \$>, em (III-1),de 

fine uma decomposição dos estados de partícula independente em 

estados ocupados (buraco) e estados não ocupados (partícula) 

\ cfi Í<XÍ \ <£**-. <uj (in-3) 

i = 1,2...N 

m = N • 1 

Vamos adotar a convenção i,j,k, como indi

ces para estados de buraco e m,n,o p indices para estados de 

partícula. 

A escolha do estado | $ :• é arbitrária e não 

vai afetar a parametrização. Esta arbitrariedade pode ser usada 

para uma escolha mais conveniente do est ido de referência | <!>_>-

Visto que vamos nos restringir ao subespaço 

dos determinantes de Slater, um estado variacional genérico será 

um outro determinante de Slater de N corpos, que definirá uma 

nova decomposição análoga a (III-3) com novos operadores de cria 

ção. 

( k>\ ; bÁ I I»** ; b*,j 

Estes novos operadores estão associados a 

novas funções de onda {|ty )} que formam uma nova base completa. 

Esta nova base pode ser obtida da base {| ij; )} por meio de uma 

transformação unitária. Consequentemente, os conjuntos de opera

dores (b+, b } e {a , a } (índice o.,£,ii,v denotarão estados de 

a a a a 

partícula e buraco indistintamente) também estão relacionados 

por uma transformação unitária, U. 

Isto é 
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onde U, é uma representação da transformação U 
Í5tt 

1+ .1 + 

(1II-5) 
UU z U*Ü= i 

Os operadores de criação e aniquilação serão dados por 

b« - U atí U (III-6) 

Com isso é fácil mostrar que o determinante 

|ty> dado por 

\V> - IT b* »-> (III-7) 

pode ser escrito como 

\¥>-z U l<t>o> Í 1 1 1 - 8 » 

Em resumo, um determinante de Slater qual

quer, pode ser obtido a partir de um determinante de referência 

por meio de uma transformação unitária. 

Dois pontos serão fundamentais no que segue: 

as transformações unitárias formam um grupo e os operadores de 

um corpo, que geram as excitações elementares do sistema, forne

cem uma representação para o grupo. 

Tomando o estado \<\> -• como referência, as 

excitações elementares deste estado são dadas pela ação de opera 
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dores de um corpo F 

A 
F= li S» a W im-91 f 

Isto é, um operador de um corpo, qualquer, 

pode ser escrito como uma combinação linear de operadores bili -

neares (a* a„> . 0 conjunto de operadores {a a,,} constituem um 
a 3 a b 

espaço vetorial e formam um conjunto fechado com respeito a ope

ração de comutação 

L *« <*/S , QÍr- fy] - 0* ̂  <Çn» - Qv« ty (fy. (ui-10) 

Estas propriedades mostram que este conjunto 

constitue uma álgebra de Lie [24], onde os {a ag} são os gerado 

res da álgebra. 

0 grupo de Lie associado a álgebra é obtido 

pela exponenciaçao dos geradores. Este grupo é o grupo das trans_ 

formações unitárias mencionadas acima. 

Um elemento deste grupo pode ser representa

do por 

Cada elemento do grupo pode ser identificado 

pelos parâmetros T g. Assim atuando com operadores U(T) sobre o 

estado | <f> > pode-se obter qualquer outro determinante variando 

os parâmetros T p. 

Como os parâmetros T „ estão associados a excitações elementares 

a a,,, poderíamos ficar tentados a parametrizar os estados va-

riacionais por meio dos T , porém para que a parametrizaçSo Be-



27 

ja boa é necessário que a relação; estados no espaço dos deternti 

nantes * *• pontos no espaço de parâmetros - seja biunívoca. 

Ocorre, no entanto, que existem transforma

ções que deixam invariante, a menos de fase, o estado de referên 

cia !*• •"-. Como a presença da fase não modifica o determinante a 

relação não é biunívoca. 

Portanto deve-se subtrair do grupo das trans 

formações unitárias aquelas que deixam o estado | <j> > invariante. 

Para se chegar a estes elementos do grupo vamos analisar a ação 

dos elementos da álgebra, a+ a„, sobre o estado | & .-. 

Os geradores da álgebra podem ser classifica 

dos conforme sua ação sobre | <t>0 • 

Isto é 

l 1 l } 

A ação dos dois primeiros conjuntos, p-p e 

b-b, não modifica o estado \§ > pois 

°i \ Q^ i<t>0> = ói^ i<to> 
(HI-ID 

Isto é, estes operadores não representam ex-

citações elementares. Estes operadores definem duas sub-álge-

bras, visto que formam um conjunto fechado sob comutação. 

As transformações unitárias obtidas pela ex-

ponenciação dos geradores ia* a.} ({a* a >) geram transformações 

entre estados ocupados (não-ocupados) que mantém o estado j fjj 
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invariante a menos de fase. Estas são portanto as transformações 

que devem ser subtraídas. Elas constituem um subgrupo, denomina 

do subgrupo de isotropia ou de estabilidade do estado !•_>• 

Este fato nos permite fatorar o grupo em um 

"coset". Assim se considerarmos um sistema de N corpos com M es 

tados acessíveis (M corresponde a um truncamento escolhido ade

quadamente) , nós teremos: N estado ocupados e M-N estados não 

ocupados. 0 grupo das transformações unitárias será o U(M) e o 

grupo de isotropia será o grupo produto U(M-N) fiU(N), i.é. o gru 

po das transformações unitárias entre estados não ocupados vezes 

o grupo das transformações unitárias entre estados ocupados. 0 

grupo U(M) pode então ser escrito como 

ÜUM- U ( H , /UW-N) * UIN) 
$ U(M-W) ® lkw> 

onde o termo entre colchetes é o coset cujos elementos "modifi

cam" o estado de referência. 

Como cada elemento do coset é identificado pe 

Io valor de um parâmetro, e como, cada determinante, gerado pela 

ação do elemento do coset, também pode ser identificado pelo mes 

mo parâmetro, nós temos agora um mapeamento um para um entre o 

espaço de determinantes e o coset. 

Este mapeamento é muito útil visto que estes 

cosets possuem propriedades analíticas e geométricas importantes 

[24] . Os elementos do coset podem ser representados por: 

i) Representação exponencial 

ÜCT) r o x p ^ 2 . r^i a+^ai . x l i Q+iQ*il 

(observe que apenas operadores p-b e b-p estão presentes) 

(111-12) 
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i i ) Representação m a t r i c i a l 

b*«(T)= Z . cí]s U ^ ( T ) 

Cos JT*T" - s«vi J T ^ T * 

U .̂CT) - ( ^ T | CIII-13) 

T sen JT+T GOS ITT? ^ l ~ -saJri 
fFp 

onde 

cos F*7 -. ó^ - TíaJ2s^ + T á i a ^ » 5 * 

(111 -14 ) 

(com soma nos índices repetidos). 

As matrizes (T ., T? ) são coordenadas do ml im 

coset. 

0 mapeamento obtido a partir de U(T) é contí 

nuo e nos permite visualizar as variações contínuas dos parâme -

tros T . e T*. como curvas no espaço de determinantes mapeadas 
mi mi 

no espaço de parâmetros. Como cada T , está associado a uma exci 

tação elementar e como cada T . funciona como uma curva coordena 
mi — 

da nós temos assim curvas coordenadas associadas a graus de li

berdade (excitaçoes do sistema). Os geradores infinitesimals de 

translação seriam os vetores tangentes (derivadas direcionais 

~ — , r—-—). Estes vetores tangentes estão por sua vez associa-
(,Tmi 3TÍm 
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dos aos operadores a*a. e ata na vizinhança de |•_ • (Vide Figu 

ra 111-1,2) . 

_ - - - Uttlf) - ^ 

r 
- - U C T ^ 

Fiaura III--1 

Figura III-2 
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Estes cosets admitem outras coordenadas re-

124] presentativas1 '. Duas formas em particular sao importantes pois 

como veremos admitem interpretações físicas interessantes. 

A primeira delas, será denominada "represen

tação boscnica" por razões que ficarão claras posteriormente. As 

coordenadas representativas são neste caso 

ÍS*mi — T yi. 
7"1 J** 

(111-15) 

e a transformação unitária na representação matricial é 

U(|M-

l P (i - (iff' 

(111-16) 

A segunda denominaremos "representação de 

Thouless", cujas coordenadas podem ser obtidas a partir de G . 

como 

.""U — (111-17) 

e a inversa 

[3«4 r ^ (l+ * + ? ) ^ 
(111-18) 

(soma nos índices repetidos) . 
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ütíl: 

A transformação u n i t á r i a é dada por 

(n-z'zi* (-u^flV) 

(zcî z)'*) (í + irf* 
(111-19) 

Esta transformação u n i t á r i a corresponde a 

^ (111-20) 

l i ) r O0C?) |Z> 

que é a expressão do teorema de Thouless ( dAz ) - normalização). 

A coordenada Z pode ainda ser escrita em fun 

çáo da coordenada T 

(111-21) 

Uma característica importante destes cosets 

é que os estados gerados pela atuação de seus elementos no esta

do de referência (espaço dos determinantes de Slater) constituem 

um conjunto de estados coerentes generalizados, como definidos 

r 251 
por Perelomov1 '. 

Entre as propriedades notáveis deste conjun

to nós temos, que pode-se através dele definir uma resolução da 

identidade. 

Assim tomando os estados |z) definidos em 

(111-20) nós teremos 
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j I *)*{(*) (2| Clzd?* = 1 (111-22) 

onde (Ver Apêndice B) 

>{(Vz Y ôj ( det U t * 4 2 ) ) 
(111-23) 

é uma medida invariante. u(o) é uma constante e M é a dimensão do 

grupo U(M); i.e., o número de estados de partícula mais o número 

de estados de buraco. 

(111-24) 

Para se mostrar que a integral é efetivamen

te uma representação da unidade deve-se mostrar que o operador 

6-. /?) >f(Z)(ZI dtdll' 

comuta com todos os elementos do grupo U(M). 0 que é facilmente 

demonstrado observando-se que a atuação de elementos do grupo so 

bre os estados |z> geram uma transformação de coordenadas de Z 

para £.[26,27,28,29,37] 

Isto é se T é um elemento do grupo então 

Tt*)r \Z) 

H T-4 - I?) >/<£] (Zl 4Z4Z* 

Efetuando uma mudança nas variáveis de integração 
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onde J(Z,Z) é o jacobiano da transformação, 

Se vi (Z) é uma medida invariante nós temos 

(111-25) 

de onde 

A 

Isto é v comuta com todos os elementos do 

[241 grupo. Pelo Lema de Schur ' este operador deve ser um múltiplo 

da identidade. Uma escolha adequada da constante y(o) nos permite 

identificar « com a unidade. 

Cálculos da medida invariante e outros deta 

Í26 27 28 371 -
lhes matemáticos podem ser encontrados em ' ' ' e no Apên 

dice B. 

Assim os estados coerentes generalizados for 

mam um conjunto supercompleto visto que não são ortogonais. 

A identificação do espaço de determinantes 

de Slater com uma variedade de estados coerentes generalizados 

nos permite (como veremos no próximo capitulo) associar ao espa

ço dos determinantes uma estrutura de espaço de fase clássico 

(estrutura simpletica), e com isso se tem uma ponte entre trata

mento semi-clássicos e quânticos. (Ver referência 131]) 
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A - Aplicações em Dois Modelos Esquemáticos 

Para exemplificar a análise que fizemos, vamos 

aplicá-la a dois modelos esquemáticos de sistemas de muitos cor

pos - o modelo de Lipkin [ 3 8' 3 9 , 4 0 ) e o modelo SU(3) [ 4 1' 8 1. 

Modelo de Lipkin 

Este modelo é uma versão simplificada de um 

sistema de muitos corpos onde todos os níveis abaixo do nível de 

Fermi são contraídos formando um único nivel degenerado, ocorren 

do o mesmo para os níveis acima do nivel de Fermi. Assume-se 

ainda que a degenerescência dos dois níveis é a mesma. 

NÍVCÍÍÍ t'.o u:: Tirtov.a 
co . IUÍCOS cnr on 

ff»l 1 > 1 M 

— P • • i • ^ — • " l»Ltí 

C, 1 i I •? N 

Níveis do Modelo de Lipkin 

0 índice o denotará os subniveis (a degene -

rescência) dos níveis L. 

Neste modelo as transições permitidas são 

apenas aquelas envolvendo partículas com diferentes valores de L 

e mesmo valor de o (ver hamiltoniana do modelo no próximo capitu 

Io) . 

Vamos tomar como estado de referência \<t> > 

o estado onde N partículas ocupam o nivel inferior L= 1. 

0 conjunto de operadores de criação e ani -

quilação podem ser identificados pelos IndiceB L e o , 
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{ Q+L<r i Qu<r J 

E o es tado de re fe rênc ia I * > é o determinan 

t e 

1<J>0> - "fí Q1<r | - > (111-24) 

onde o vácuo |-> descreve o nível L= 1 totalmente desocupado. 

Visto que as transições possíveis conservam 

o número quantico o, as excitaçoes elementares do sistema esta

rão associadas a operadores do tipo a a , . 

Estes operadores podem ser combinados forman 

do um conjunto de operadores de quasi-spin 

N 

dor J_ 2 L (cttt dtt - QiicQir) 
2 *"=! 

N 

tf=* ( 1 1 1 - 2 5 ) 

vT- i ^ - Qiff <u<r 
ffri 

A 2 N 

que obedecem às seguintes regras de comutação 

(111-26) 
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enquanto que N (operador número de partículas) comuta com todos 

os elementos. 

Estes operadores são classificados como 

J -+ particula-buraco 

J •* buraco-particula 

J ,N-» buraco-buraco; particula-particula 

Eles constituem a álgebra de Lie u(2) asso

ciada ao grupo U(2). 

Os elementos de U(2) podem ser obtidos pela 

exponenciaçao da álgebra, isto é 

Uw..«M.^> -- wpl* J* ** x "ti°:Jo * - " * Í (111-27) 

onde a + ,ct-,a e a„ devem ser tais que U seja unitário. 

Segundo a análise que fizemos na secção ante 

rior, devemos eliminar cias transformações unitárias, aquelas que 

quando atuam no estado |$> apenas geram uma fase. 

Para eliminar estas transformações o proced^ 

mento adotado é: separar a álgebra em duas partes, uma envolven

do operadores p-b e b-p e a segunda com operadores p-p e b-b. 

Isto é 

Ucü) = { ft; J-} ® Jo© N 
\ „ > 

J e N são geradores do grupo de transformações U(1). 

Com isto nós podemos fatorar o grupo num ooset 

U (2)/U(1) S U(1), o que pode ser feito pela exponenciaçao da álge 

bra como no esquema abaixo. 
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U U ) -

&C0*?0StÇ*O 

eny ^Uc«i^ 

UC2) - C © fc exp tc} Qetp £*} 

6*UP0 

TOMAÇAO 

G4l>PO 

i 

Os elementos do coset [U (2)/U(1) A U(1) ] po

dem ser representados por 

U C T ) - e<p V T Ü V - T#J-] (111-28) 

Esta expressão é um caso particular da ex

pressão (111-12) da secção anterior. 

A representação matricial pode ser obtida pe 

Ia exponenciação das matrizes de Pauli J e J_. 

UCT) -

\ xaa 
(TF 

/ 

fCO0 -C S*l9 

e4 St*e cs>9 

(111-29) 

onde T = 0e i* 

A representação de Thouless seria 
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\ * > = oí/ci) e *i4>0> (111-30) 

onde 2 = tgG e v 

ou na forma matricial 

(n-sr) v* 

^ tu+tt'f* 

2 u + z t ) 

U+ ?*«)" 

(111-31) 

A representação bosõnica é dada matricialmen 

te por 

k-fJ>) \ 

\ 
(1-* - ^ * ) 

(111-32) 

onde 

P = swo e 
V 

Portanto no modelo de Lipkin os estados va-

riacionais são mapeados numa carta com uma coordenada complexa 

ou duas reais. Esta coordenada descreverá um único grau de liber 

dade associado aos operadores de excitaçao J e de deexcitaçao J . 

- Modelo de três níveis SU(3) 

Neste modelo os níveis abaixo do nível de 

Fermi são condensados num único nível de degenerescência N como 

no modelo de Lipkin, mas os níveis acima do nível de Fermi são 

condensados em dois níveis de degenerescência N. 
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• • • • • • • • « ' • ' • • ' ' , 

r? » * i •• » 
* * * •*-• •• -• IT t - *• t i > ._•. . _ . . _ > _ > _ _ _ _ ^ 

r« t 2 • M * 
— i — — • — • » • — ^ - * — • » • — S 

«-Li» 

Os operadores de criação e aniquilação são 

com L = 1,2,3 e o = 1.2...N 

Como no modelo de Lipkin o estado de referên 

cia | <t> > corresponde ao nível inferior totalmente preenchido 

N 

l<|>0>= TT a\, I-> (111-33) 

e as excitaçoes permitidas envolverão apenas transições entre ní 

veis diferentes, mantendo constante o número quãntico o. 

Por isso é conveniente definir operadores 

Ku» - 2 1 a+
uff QL.ff dn-34) 

<Tsi 

que geram as excitaçoes elementares do sistema e constituem uma 

álgebra de Lie caracterizada pela seguinte regra de comutação 

[Kit-, KÍI-J - Ki.* éu'3 - Kn- ÓLV (111-35) 

Esta álgebra de Lie, denotada por u(3) está 

associada ao grupo de transformações unitárias em três dimen-

sõe s U(3). 
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Os geradores da álgebra podem ser c l a s s i f i -

cados como 

p-p - p a r t í c u l a - p a r t í c u l a - K32'K23'K33,K22 

b-b - buraco-buraco - K- 1 

p-b;b-p - particula-buraco; buraco-partícula 

- K2i'K31*K12*K13 

Os operadores (p-p) formam uma subálgebra 

u(2) associada ao grupo U(2). Basta notar que estes operadorespo 

dem ser associados a {J ,J ,J ,N}. 

Kzz — • J+ 

2 A 

*4J + K M — • N 

Isto porque correspondem a um modelo de dois 

níveis formado apenas pelos dois níveis superiores análogo ao mo 

de Io de Lipkin. 

0 operador (b-b) K^ é o gerador u(1) do gru 

po U (1) . 

Com isso pode-se decompor a álgebra u(3) em 

Uli) - & © C ÍU4) © ítW>) 

onde •$ = ÍK31,K13,K21/K12} 

0 grupo U{3) pode então ser fatorado como 
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Uiv> = { Uu)/ 1 ® U(D ® Uu) 
I 'U(tf®Utt)] 

onde o grupo de isotropia [U(1) a U(2)] apenas gera uma fase 

quando atua sobre o estado !$>• 

Portanto os determinantes de Slater serão da 

dos pela ação de membros do coset [ü(3)/U(D a U(2)]. üm elemen

to deste coset pode ser representado por 

U(T) r exp JT* Kz4 - Tz
#K»a + Tj Kj4 - "TI* *«J (111-36) 

ou na forma matricial 

U(TU 
r OWITI 

ITI ITI 

onde 

T 2 scnni ft •»» rrilg(cpiTi 

T% */nlT|_ TjTJ 
ITI 

* ) \ T I * 

tVc îTi-D / i + n»ilíçÊliiiâj) 
ITI* \ ITI* / 

^n- fwTvív 

m i - ÍTTTÍ* 

As coordenadas da representação bosônica são 

dadas por 

sen IT| 
ITI Tb 

enquanto que as coordenadas Z da representação de Thouless são 
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RESUMO 

Neste capítulo nós mostramos que o subespaço 

variacional para teorias de Campo Médio pode ser mapeado de for

ma unívoca num espaço de parâmetros. Cada ponto deste espaço es

tá associado a um estado variacional e soluções do problema va

riacional serão dados por curvas no espaço de parâmetros. 

Os estados variacionais parametrizados for

mam uma base não ortogonal, supercompleta de estados coerentes 

generalizados. 

Esta última propriedade dos estados variacio 

nais parametrizados nos permitirá associar uma estrutura de espa 

ço de fase clássico ao espaço dos determinantes. Como veremos no 

próximo capítulo,as soluções de HFDT serão soluções das equações 

de Hamilton. 
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IV - DINÂMICA DE MUITOS CORPOS 

Os estados variacionais parametrizados do 

capítulo anterior vão ser agora implementados no principio de nu 

nima ação quantica. Vamos em particular utilizar estados na re

presentação de Thouless. 

I2>r exp \i*i <tfn<uj ut>0> 
(iv-i) 

Sendo que |z> não está normalizado 

<Z\*y - de* (ÓÍ3 + Í4*i ?*î ) (iv-2) 

onde 

i = 1,2...N (estados ocupados) 

m = N+1,...M (estados não-ocupados) 

Quando utilizamos os estados |z> no princí

pio variacional de mínima ação quãntico 

S f <2Ti M -idtl*> ctf = o 

a lagrangeana quantica (o integrando na equação variacional) é 

complexa. Ela é então modificada (ver discussão em Kramers-Sara-

[321 ceno ) e a equação variacional toma a seguinte forma 

<*\Í> -<***>[ . <?lMlZ>] dl = O (iv-3) 

Para simplificar a notação vamos denotar as 

matrizes cujos elementos são Z ., apenas por Z e denotaremos os 
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elementos Z . como Zn. mi ** 

A Lagrangeana pode então ser escrita como 

(IV-4) 

onde 

Para desvendar a estrutura de espaço de fase 

presente no espaço dos determinantes é conveniente definir 

4>cW)= fta<*»*> (IV-6) 

A ação quãntica pode ser reescrita como 

s = l i I ÍZ, etort . dTj i^p iJ -*«**? dt ,IV-7' 
L a*., o?; J 

E a variação fiS * 0 nos dá 

ôtf„ 
(IV-8) 

i &** ia - ajfo 

A matriz aaB dada por 
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< r ° P = 8*4>(g,g%) (iv-9) 

(IV-10) 

Sua inversa é denotada por 

cuja forma explicita está no apêndice B. 

As equações de novinento (IV-8) poden ser re 

escritas como 

x i - <sr^ aJfccyj 
3** 

p (iv-n) 

A matriz o „ é denominada matriz simplética 

pois a partir dela pode-se definir colchetes generalizados de 

Poisson 

(IV-12) 

Tais que para quaisquer funções, h(Z,Z*), 

f(Z,Z*), g{Z,Z*) o colchete generalizado de Poisson é 
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4J o?* ' az^ ezi 8^/i 

e satisfaz as seguintes propriedades 

tU^M* UMUV lhA^i] = o 

(IV-13) 

(IV-14) 

isto é antissimetria e a identidade de Jacobi. 

As equações de movimento (IV-11) podem ainda 

ser escritas como 

(IV-15) 

Se calcularmos os colchetes de Poisson para 

as variáveis "bosõnicas" definidos no capítulo anterior 

(è«C 3 (í (it «•«)'* )^ 

Obtém-se 

[ [3-, |»Í.J z A«. 

[ f ' - f ^ - i 
(IV-16) 
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Nesta representação as equações de movimento 

são dadas como 

(IV-17) 

1 9/s* 

Estas são equações de Hamilton complexas. Pa 

ra obter equações de Hamilton na forma usual pode-se efetuar a 

seguinte transformação 

|3«r í« •"'Kj/rr T 4 'f. 1/ | £ 
(IV-18) 

que nos leva a 

®** (IV-19) 

a*? 
As expressões (IV-18) e (IV-19) mostram a 

importância das variáveis bosõnicas ÍÓ^ e a sua denominação como 

tal se deve principalmente a (IV-18). Esta expressão de íè é aná 

loga a definição de operadores bosônicos. 

Estas variáveis /3 foram associadas ã ima

gens clássicas de bosons [ver por exemplo [29] , e a hamiltoniana 

Wo((i,(ò*) como imagem clássica de uma hamiltoniana de bosons in

teract uantes. 
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Ê importante observar que a estrutura de es

paço de fase que obtivemos é uma propriedade do coset, isto é, 

da identificação do espaço dos determinantes com o coset. Qual

quer sistema para o qual ê possível associar estados coeren -

tes generalizados tem uma estrutura de espaço de fase. 

Portanto, as equações de movimento de HFDT 

obedecem a uma dinâmica Hamiltoniana mas são apenas "formalmente 

clássicas". 

Deve-se enfatizar que as variáveis canônica-

mente conjugadas, qa e p , estão associadas aos operadores de 

partícula-buraco e buraco-partícula que descrevem excitações ele 

mentares do sistema. Um dado par (qa,pa) vai descrever a evolução 

de um certo tipo de excitação elementar. Desta forma os diversos 

tipos de excitações elementares descrevem os diversos graus de 

liberdade aos quais associamos coordenadas e momentos generaliza 

dos {qa,p }. 
a 

Um outro ponto a ser enfatizado é que, qa e 

p estão associados a probabilidades de ocupação como veremos em 

detalhe nos exemplos. Como tal qa e p estão limitados a uma cer 
a — 

ta região do espaço de fase determinada por [29] 

1 - (3+f > 0 

No apêndice C nós temos as expressões para o 

valor médio de diversos operadores de um corpo e de uma hamilto

niana de muitos corpos genéricos. 

Na próxima secção vamos aplicar este forma -

lismo aos dois modelos esquemáticos tratado3 anteriormente, onde 

esperamos que as observações aqui feitas fiquem claras. 
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A - Dinâmica de Dois Modelos Esquemáticos 

1. Modelo de Lipkin 

A hamiltoniana deste modelo cuja cinematica 

foi analisada no capítulo anterior é 

A z L 2. (<tisat9 - Q*WQM) + V Z 12. a\, Q«,)7 CIV-20) 
£ tf £ L*K tf" 

onde L e K indicam os dois níveis e o os subníveis. 

Em termo dos operadores de quasi-spin, (gera 

dores de SU(2)) J , J e J_ definidos em (III- 25 ) a hamiltonia

na pode ser escrita como 

H, &T0 + .V. ( 3/+T.») ,IV-2n 

Os estados variacionais |z> são dados por 

Isto é, os estados variacionais dependem ape 

nas de um parâmetro complexo Z. 

0 valor médio da hamiltoniana foi obtido ex

plicitamente no apêndice C 

[ 2 cir?2*; a (it??*)2 
(IV-22) 

Definindo o parâmetro de interação 
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^ = \/ (i-il) ( I V" 2 3 ) 

e 
e efetuando a transformação para a representação A nós teremos 

(IV-24) 

* = (i/[7-^ 

De onde 

%f/í)- -S±L( *- *(f + * if+p^it-pfn (IV-25) 

A Lagrangeana pode ser escrita como 

o/V^')r juN [ (if*- ̂  - * f / V ^ 
(IV-26) 

Introduzindo q e p a p a r t i r de 

/ 3 ^ (3 + iV)ICV (IV-27) 

obtém-se 

0 p r i n c í p i o de mínima ação pode então ser es 

c r i t o como 
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H7 x (IV-29) 

onde 

i.e. em unidades de e. 

As equações de Hamilton nos dão 

Í z 2Í1 + 01P - ZtV1 

(IV-30) 

£ r - 2 (1 -* )^ + **<? 

As soluções das equações de movimento acima, 

nos fornecem q,p (e por tan to S) em função do tempo para uma da

da condição i n i c i a l . Com i s so pode-se escrever o determinante de 

S l a t e r que é solução de HFDT como 

V 
l(ÍU)>r T Clff((5) | - > (iv-31) 

onde | S ( tv> é o es tado determinantal normalizado e (Vide III-13) 

(IV-32) 
C^((i): (i- p«)(?«))VZ Q\s + (3 Oai 

onde a* são operadores tais que 
La 

!<&>: "TT a+
4, i -> (iv-33) 
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A expressão (IV- 32 ) mostra claramente que 

(£3*) é a probabilidade de ocupação do estado (2<T), isto é, é a 

probabilidade do nucleon estar num certo instante de tempo no 

nível superior. 

Portanto nós temos uma dinâmica hamiltoniana 

para probabilidades de ocupação. Neste sentido é bom recordar 

que 

como se requer de qualquer probabilidade. 

Isto mostra que as equações de HFDT são for

malmente clássicas mas preservam um conteúdo quãntico. 

2. Modelo de três níveis 

Neste modelo os nucleons tem acesso a três 

níveis de igual degenerescencia N. Os níveis se encontram a ener 

gias e ,e_,e_ e como no capítulo III os estados de partícula 

única são caracterizados pelos números quântícos L = 1,2,3 e 

o = 1,2...N, níveis e subníveis respectivamente. 

No estado fundamental N nucleons ocupam o 

nível mais baixo L = 1. Este estado é 

ifc> - f «t, i-> 
A interação de dois corpos apenas mistura estados em níveis di

ferentes (L 4 L') e não mistura estados com valores diferentes 

de o. 

Estas hipóteses nos levam â seguinte hamilto 

niana 
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(IV-34) 

onde 

e 

Vn. -. V (i- Jc) 

Utilizando os operadores K_ , definidos no 

capítulo anterior a hamiltoniana pode ser reescrita como 

Hr -**„ * C*») •l.Vfĥ  + k*!2* K,Í * Vr„ + VC„+Ká) 
(IV-35) 

Os estados variacionais serão 

l*> r ex^\^iK M + ia V»i] | <}>0> <iv-36) 

De onde se tem 

<*!?>=: (1+ l&l + 1**1*) 
-"/* 

(IV-37) 

0 valor médio da hamiltoniana pode ser calcu 

lado como 

%CZ,l') r -wt 
Cl+lfcl'ttZ»!7 

(IV-38) 
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onde X = (1 - N)V 

(CC - complexo conjugado) 

Na representação B 

/Sir a r U l u * » * » ' • »*»*>"* < - -^ (IV-39) 

A hamiltoniana pode ser reescrita como 

#qip=-w*[(i- \(w«- M|Wf)* jcd-^-^í^f»1*!1»'^c c ) 
(IV-40) 

Em termo de v a r i á v e i s canônicas 

(iir C^+i^ / fT 7 ( IV-41) 

a hamiltoniana pode ser escrita como 

H>(U)-.m\x. efyfitj tVc?) - NW tf-jiíV} 

ii •* » 

onde identificamos B J (q) como um tensor de inércia 

8M<«) = Li+ x * £ ( « • ) ' ] 

(IV-42) 

tU. . «M.-
6 (5) r 6 ( j )= - a « 4 ¥ f 

(IV-43) 

22 

2 
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V(^- -i • ± ti-om* * ±iz-*wt)\itfài',+ir),-«i'W*) (iv-44) 
2 2 s 

é o potencial. 

Neste modelo temos dois graus de liberdade 

o que nos permite analisar condições de desacoplamento para um 

sistema de muitos corpos. Nós vamos exibir e analisar trajetó

rias coletivas neste modelo (Ver capitulo VI). 

No que segue vamos supor que os termos quár-

ticos no momento são desprezíveis e trabalharemos com uma hamil-

toniana adimensional 

%>(%p)- &Í9.P) r -1 8 cf) fjp + Ví$) Uv-45) 

Os graus de liberdade identificados por 

(q ,p.) estão associados aos operadores de excitação e (deexcita 

ção) K21, K31 e ÍK12» K.J e a evolução temporal do sistema ao 

longo destes graus de liberdade obedecem equações de Hamilton. 

Uma vez mais pode-se escrever os determinan

tes de Slater como 

*\ - II r' (A\ I-N 
(IV-46) 

onde 

c\ff(/Mr (1- IjM'- if,i<)Va Q*,r - |3f Q+„ - f , cfa« (IV"47) 

Onde os estados |B> representam estados com 
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a seguinte ocupação 

^ t / S ) . <(SíK*tl /3>r N \(Sil* <iv-48) 

Como no modelo de dois níveis temos uma dinã 

mica hamiltoniana para ocupações. 

Para se entender como a análise desta dinânú 

ca hamiltoniana pode nos levar a identificação de modos (graus 

de liberdade) com características coletivas, vamos supor que a 

hamiltoniana (q,p) fosse tal que não houvesse acoplamento en

tre os graus de liberdade S, e B_. Neste caso se tomássemos como 

condição inicial 62 ít=0)=0 e 3-(t=0)=0 o sistema evoluiria sem

pre ao longo de 3 -. 

Com isso nós teríamos que o determinante de 

Slater seria 

I ? I > - j r ctff((3,)i-> 

onde 

+ V ' i. 
Cnr(fS>- (\'f,\*) q+

1<r - A. Q+u 

O que nos diria que apenas excitações entre 

os níveis L=1 e L=2 ocorreriam. Se o estado inicial fosse o esta 

do |$ > todos os nucleons no nível mais baixo) as excitações se 

dariam dentro do multipleto coletivo do modelo de Lipkin' ' ' . 

Com esse exemplo, se tem que a análise da 

hamiltoniana clássica nos permite identificar situações de desa-
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coplamento entre graus de liberdade e que a estes graus de libei: 

dade corresponde uma certa combinação de estados de partícula in 

dependente, entre as quais podem existir combinações coerentes 

que nos fornecem estados com propriedades coletivas. 

Neste capítulo nós mostramos como obter uma 

dinâmica Hamiltoniana do tipo clássico para sistemas de muitos 

corpos, vamos a seguir obter equações de Trajetórias Coletivas 

dentro deste cenário "clássico". 
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V - TRAJETÓRIAS COLETIVAS 

Nos dois últimos capítulos, nós mostramos 

que um sistema de muitos corpos pode ser interpretado como um 

sistema clássico, cujas soluções das equações de movimento, des

crevem curvas num espaço de fase com coordenadas e momentos gene 

ralizados associados â excitações elementares do sistema de mui

tos corpos. 

Ao mesmo tempo, nós observamos no capitulo 

II rue trajetórias coletivas são obtidas a partir de hipóteses 

sobre geradores e/ou operadores de vinculo. Estes dois ingredien 

tes são formas de definir curvas num dado espaço. Assim, unindo 

o conteúdo dos capítulos anteriores, nós temos um espaço coorde-

natizado, e uma dinâmica a partir da qual se pode (fazendo hipó

teses) construir curvas caracterizadas por geradores (vetores 

tangentes) e/ou equações de vinculo. 

Isto nos permite interpretar geometricamente 

as diversas trajetórias coletivas. Em uma formulação covariante, 

as características geométricas nos permitirão elucidar de forma 

precisa as diferenças entre as trajetórias assim como as condi

ções de validade. 

No que segue vamos considerar apenas um grau 

de liberdade coletivo e a dinâmica será dada por uma hamiltonia 

na quadratica nos momentos. Isto é 

Como critério básico (necessário mas nem 

sempre suficiente) para identificar um grau de liberdade coleti

vo utilizaremos o desacoplamento. Notando que os dois ingredien

tes fundamentais (geradores e/ou vínculos) são definidos ponto 
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a ponto ao longo de una curva, nós vanos construir geradores e 

equações de vinculo analisando condições de desacoplamento na vjL 

zinhança de pontos. 

Estas condições de desacoplamento serão obt_i 

das analisando a Hamiltoniana Local definida por 

%^- x el i) ç *, • ft*-£)"£<«.» + 

(V-2) 

Isto é, por uma expansão da hamiltoniana 

(V-1) em torno de uma posição arbitrária q e um momento p « 0. 

Sendo q um ponto arbitrário, o termo li

near só se anulará quando q for um ponto de mínimo, pois 

0 coeficiente do termo quadratico nas coorde 

nadas, denominado Hessiano, é a derivada segunda covariante do 

potencial 

% ^ , 

(V-4) 

Aqui a introdução do símbolo de Christoffel rMft é necessária pa

ra que a expansão seja covariante. 0 símbolo de Christoffel é 

dado por[43J 

ri: -- i | tf» * m*. m] (V-5) 
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onde M _ é o tensor de massa inverso de B 0 

aS 

Vi> -et 

B H ^ : 0^ (v_6) 

A definição (V-5) do símbolo de Christoffel 

significa que o tensor de massa foi escolhido como métrica. Nes

te caso as soluções das equações de movimento são interpretadas 

como curvas num espaço Riemanniano cuja métrica é M R (q) . [Ver 

Ref. [43], pág. 228] 

Ê importante frisar que no enfoque local, a 

hipótese de baixos momentos não é necessária pois a expansão po

de ser feita na vizinhança de qualquer ponto do espaço de fase. 

Por outro lado, uma análise local nos garan

te um desacoplamento apenas na vizinhança de um ponto. Isto sig

nifica que as trajetórias, assim obtidas, não correspondem â 

priori a im grau de liberdade desacoplado globalmente. Pode-se, 

no entanto, mostrar que sob certas condições o enfoque local nos 

leva a soluções com propriedades globais de desacoplamento. 

Nas próximas secções vamos obter as trajetó

rias do capítulo II analisando a dinâmica local. 

A - Linha de Força (Trajetória de Villars) 

Uma curva pode ser obtida a partir de seu ve 

tor tangente definido em cada ponto. Assim uma prescrição para 

uma trajetória coletiva pode ser obtida analisando a Hamiltonia-

na Local (V-2> e definindo um vetor tangente em cada ponto. 

Tomando os termos de ordem mais Laíxa da 

Hamiltoniana Local 
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pode-se fazer as seguintes hipóteses de desacoplamento 

1) Desacoplamento Inercial - existe um siste 

ma de coordenadas locais onde o tensor de 

inércia é diagonal e portanto não acopla 

diferentes graus de liberdade; 

2) 0 gradiente do potencial, isto é a força, 

só tem componentes na direção àe um grau 

de liberdade (coletivo). 

Isto nos permite formular a seguinte prescrj. 

ção para o gerador 

- 0 gerador (vetor tangente à curva) é para

lelo ao gradiente do potencial em cada pon 

to, caracterizando esta curva como uma Li

nha de Força ou Linha de Gradiente. 

Portanto esta trajetória só pressupõe hipóte 

ses sobre os termos de ordem mais baixa nas coordenadas (19 or

dem) e nos momentos (2Ç ordem). 

A curva e dada por uma função X (q ,q . . ,q ). 

Em cada ponto X corresponde a um dos eixos de coordenadas lo

cais Y? (q) . Para cada ponto da curva nós temos que 

1) 0 tensor de inércia é desacoplado 

rf4- erf tf*at* 

jhf? B ^ l t í = o Ato 

(V-7) 



2) X (q) descreve uma curva cujo vetor tan

gente é paralelo ao gradiente do poten

cial 

onde F é o módulo do gradiente 

i 
(V-9) 

Substituindo (V-8 em v-7) nós temos 

d9« = f^2 B^lC (v"10) 

Pode-se mostrar que esta equação é a versão 

"clássica" das equações de Villars^ ' * 

B - Vales e Cumeeiras - (Trajetória de Rowe-

Bassermann) 

Esta trajetória será definida a partir de um 

vínculo, que será obtido impondo condições de desacoplamento na 

hamiltoniana local. Porém neste caso nós vamos um pouco mais além 

na expansão local 

%JM)- §£& «P» tftifc'jff +JÍ?'-«.V £;j*».*>j 

Isto é, vamos considerar termos em 29 ordem 
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nas coordenadas na análise do desacoplamento. 

Para se ter uma dinâmica desacoplada pode-

se efetuar uma transformação para coordenadas normais. Estas co

ordenadas (X1, n.) são tais que os tensores elástico V. . e de 

í i; j 

~i j J • mercia B J sao diagonais 

1 a*a 

(V-11) 

o que nos dá 

% i UXtL 
2 
p'« C( (*<)< x*1£* 

(V-12) 

A hamiltoniana acima descreve n-modos nor

mais desacoplados. Temos ainda o termo linear por não estarmos 

necessariamente num ponto de equilíbrio. 

A presença do termo linear (X̂ V .) pode gerar 

acoplamentos, visto que, se o sistema for lançado com uma certa 

velocidade na direção de um dos modos normais, a presença de uma 

força apontando na direção de outros modos gera acoplamentos. 

Isto sugere a imposição de um vínculo tal 

que a força seja paralela a um modo normal em cada ponto da tra

jetória. Portanto se o nosso sistema for fixado num ponto desta 

trajetória, quando liberado ele será acelerado na direção de um 

modo normal desacoplado dos restantes. Esta condição corresponde 

ao desacoplamento máximo local. 
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De todos os modos normais, aquele associado 

à freqüência mais baixa, w., 

WÍ - J cK 5' 
(sem soma nos indices) 

é o candidato preferencial a grau de liberdade coletivo, pois na 

vizinhança do ponto de equilíbrio ele c r>vsponde ao modo coletj. 

vo de R.P.A. "' 

Para obter as equaçv>-*s de trajetória nós de

vemos definir a matriz que quando diagonalizada nos dá os modos 

normais locais (a matriz generalizada de RPA). 

A*j«»= 6 % ^ < f > ,v-13) 

Se u... (q) designa a i-ésima componente do 

versor associado ao modo normal \ , u. . (q) obedece a seguinte 

equação 

A> <<«> - ity. <(*> (V-14) 

Como, por definição, o gradiente é paralelo 

a um modo normal a componente contravariante do gradiente é 

v4= B'»V; 

e satisfaz a seguinte equação 

(V-15) 
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onde (A) se refere ao particular modo normal escolhido. 

Se tomarmos um vetor X ortogonal ao gradien 

te e multiplicarmos escalarmente pela expressão acima nós obtere 

mos 

i.é. 

TC/ %V"*'ro 

então 

Tf A'' if * rs A * \ y ~° (V-16) 

Substituindo a definição (V-13) e relembran

do que 

T^x-
teremos 

"3 " (V-17) 

a curva definida por (V-17) é a trajetória de Rowe Bassermann. 

Para interpretar geometricamente a equação 

de trajetória (V-17) vamos mostrar que esta é uma trajetória ex-

[45] 
tremal 

- Um ponto pertence a uma trajetória extre

mai se e só se o módulo do gradiente neste 

ponto, é um extremo com respeito a varia

ções ao longo da superfície equipotencial. 

Visto que o módulo do gradiente é 

v~- s*H-va- VYi 
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e que a variação ao longo de uma superfície equipotencial é dada 

pela derivada direcional na direção da um vetor"*X tangente â 

equipotencial, (ortogonal ao gradiente), nós temos que em todos 

os pontos de uma trajetória extremal a seguinte equação deve 

ser satisfeita 

a * 

Usando a d e f i n i ç ã o de F pode-se mostrar que 

~X(F)= T'^jT^o «v-m 

Portanto a trajetória que obtivemos é uma 

trajetória extremai. A trajetória é denominada: extremai por 

que é const it u ida por pontos onde o gradiente é um extremo, máxi. 

mo ou mínimo ao longo de equipotencial. 

Isto é 

Para sabermos se é um máximo ou mínimo deve

mos analisar o sinal da derivada direcional segunda 

34» 
Assim uma curva pode ser um vale (cume) ma-
2 

ximal ou minimal se"5( (F) for negativo ou positivo. 

Ela será um vale se 

"tfVLv >o 'v.™, 
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Os vales, possuem as melhores característi

cas para descrever um modo desacoplado estável e em particular 

deve existir um vale que contenha os pontos de mínimo e pontos 

de sela. Este vale é o melhor condidato a um modo coletivo, vis

to que no ponto de mínimo corresponde ao modo de freqüência mais 

baixa de R.P.A. 

C - Linha de Modos Normais 

Como enfatizamos anteriormente, geradores e 

vínculos são os ingredientes básicos na definição de trajetórias. 

A trajetória tratada na secção anterior foi construída estabele

cendo um vínculo após análise dos modos normais da hamiltoniana 

local. Este procedimento sugere uma terceira trajetória onde a 

análise dos modos normais locais nos levem â , ;finição de um ge

rador. 

Assim, vamos definir uma nova trajetória cu

jo vetor tangente (gerador) em cada ponto é paralelo ao modo de 

freqUência mais baixa. 

Quando usamos como condição inicial, o ponto 

de mínimo, esta trajetória sai paralela ao modo normal coletivo 

de RPA. Assim, ela é uma extensão deste modo para grandes ampli

tudes. 

Se esta trajetória for denotada por um parâ

metro S seus vetores tangentes terão componentes 
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<M 8? 

que satisfazem 

(V-22) 

onde vV̂  é a freqüência mais baixa de R.P.A. local. 

Isto é 

0S QS ,v-231 

Esta equação nos fornece uma curva que vamos 

denominar por motivos óbvios linha de Modos Normais. 

D - Comparação entre as trajetórias coletivas 

As trajetórias que apresentamos, foram cons

truídas sem nenhuma intenção a priori de resolver as equações de 

movimento do sistema. A dinâmica foi analisada apenas localmen

te, sendo que a análise da hamiltoniana local em ordem mais bai

xa (29 ordem nos momentos e 19 ordem nas coordenadas) nos levou 

às equações de Villars. Nesta trajetória o ingrediente básico na 

definição foi o gerador. 

Nas trajetórias extremais definimos um víncu 

Io analisando a primeira e segunda ordem da hamiltoniana local. 

Sendo que o critério chave foi a análise dos modos normais lo

cais. Este mesmo critério foi utilizado na construção da tercei-

A/s 
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ra trajetória, porém, o ingrediente básico na definição desta 

foi o gerador. 

Como dissemos no capítulo II a compatibilida 

de entre vínculo e gerador nos leva a soluções das equações de 

movimento. No que segue podemos comprovar esta afirmativa. 

Se o gerador de uma trajetória extremai as

sociada ao modo de freqüência mais baixa for compatível com o 

vínculo, ele será paralelo ao gradiente em cada ponto. Como ao 

longo de um vale o gradiente é paralelo a um modo normal, o gera 

dor será paralelo ao modo normal. 

Ou seja o vale será uma linha de força e uma 

linha de modo normal. Isto é, as diferentes trajetórias colapsam 

numa única trajetória. 

Uma conseqüência fundamental deste colapso 

é que a linha de força será uma geodésica com respeito à métri

ca Mi,(q). 

Isto porque a curvatura é dada pela componen 

te ortogonal a curva, da derivada direcional do gerador ao longo 

da mesma. Visto que neste caso o gerador é paralelo ao vetor-gra 

diente, nós temos que a derivada direcional* é 

(v,v)j=^vr;j 
•* - i i i 

onde V e o vetor gradiente com componentes V = B V. . 

A componente ortogonal à curva é neste caso 

o produto escalar de VítV por um vetor "X tal que 

AB = A(B) é a derivada direcional covariante A de um vetor B 

A(B) = AiB. . 
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isto é, a curvatura é dada ̂ or 

<^JVÇV>= 'WSjjV» ,V-24) 

Comparando com a equação de um vale vemos que a curvatura é nes

te caso nula, ou seja esta curva é uma geodêsica. 

Provaremos a seguir que esta é uma trajeto -

ria natural e consequentemente solução das equações de movimento. 

Observemos que, quando um sistema é obrigado 

a se deslocar sobre uma curva ele está sujeito a uma força de 

vinculo oposta ã reação da curva. Se a curva for uma trajetória 

natural (solução da equação de movimento) esta reação deve ser 

obviamente nula não havendo necessidade do vinculo. 

Isto pode ser formalizado construindo-se em 

cada ponto da curva um sistema ortogonal cujos versores são denotacios 

por ê ( i ). Este sistema é uma generalização do triedro de Frenet-

[441 - -

Serret e e tal que: o primeiro versor, e ,.. e tangente a 

curva. 0 versor ê.2», normal à curva, é denominado normal princ_i 

pai e às normais secundárias serão denotadas por ê,.. para i>̂  3. 

Se a curva tem, S, como parâmetro de compri

mento os versores ê... satisfazem as seguintes relações 

* as ds «AS / (V-25) 

^ - - ^ - 4 , . , + X^éu*,, 

^ e < o , * < a > > - 6 < j (V-27) 

A matriz K.. é antissimétrica 
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k- • w (v_28) 

Estas são as equações generalizadas de 

Frenet-Serret. 

Os elementos de matriz K-2
 e K

23
 s^° r e s P e c ~ 

tivamente curvatura e torção 

Um sistema ao se deslocar sobre uma curva 

num espaço N-dimensional estará sujeito a uma força f que pode 

ser escrita em termos dos versores ê .... 
<i) 

P A-r * oT«. & (V-29) 

ds 
onde 

T = -r M^^q 4 é a energia cinética 

ê - versor tangente 

ê- - normal principal 

X - curvatura 

Como o sistema está sendo obrigado a se des

locar ao longo da curva, a força f tem uma componente de origem 

potencial e outra denotada por R que é a reação da curva. R é 

sempre normal â curva. 

Isto é 

j = - V\T + R (v-30) 
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Se os versores de base forem denotados por 

ÔU) ~ ( ̂«> J Aw* ) 

onde X1. é a componente i-ésima do versor êOJnõs teremos as 

seguintes equações 

dS 
(V-31) 

(V-32) 

^Ci hu) z Ri;Aac«) d>,3 <v-33> 

onde 

X . 1. - tangente 

A._. - normal principal 

X1. . - normais secundárias (a) 

Vamos agora analisar as trajetórias coleti

vas à luz das equações ' ' 
(V-31 32 33) Tomemos as equações i r ' S Up 0 ndo que 

a trajetória é uma Linha de Força. Isto nos leva a 

-Y, A;„ -. ac <v-34) 

Ri V«> r ZTx <v"35> 

R* V M) r O * »3 <v-36) 
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Como mencionamos anteriormente se a linha de 

força é uma trajetória extremai (vale ou cumeeira) ela tem curva 

tura nula X = 0. As equações (V-35 e 36) nos dizem então que 

R = 0, isto é - quando a linha de força é também um vale (curoeê  

ra) ela é uma trajetória natural. 

Ao mesmo tempo isto implica que a trajetória 

é uma linha de Modos Normais porque o vetor tangente (paralelo 

ao gradiente), ê paralelo ao vetor modo normal (por ser um va

le) . isto é quando duas trajetórias coincidem elas são iguais à 

terceira e mais do que isto são soluções das equações de movimen 

tos. 

Vamos agora fazer o caminho inverso, partin

do da suposição que a trajetória é natural. Neste caso as seguin 

tes equações são satisfeitas (Vide [44]). 

"A\t> **il A«, r 2 x V T (v-3») 

• * Í A J „ = O « > S (V-39' 

Se esta trajetória é também uma linha de 

força nós temos que (V-3l) 

Isto é, a equação (V-37) se anula o que im

plica que X s 0, de onde se tem 
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Ao mesmo tempo tomando a derivada direcional 

ao 3ongo da curva de expressão (V-39) teremos 

o que nos dá 

*̂(« Tu;j A(j„ro V* 1 
(V-40) 

Comparando (V-40) com (V-17) notamos que ela 

nos dá um vale. 

A equação (V-40) ainda nos diz que o versor 

tangente A... é um modo normal, isto é, a trajetória também é 

uma linha de modos normais. 

Portanto quando as trajetórias - linha de 

Força, Vale, e Linha de Modos Normais - coincidem, nós temos uma 

trajetória coletiva com propriedades de desacoplamento globais. 

Isto porque esta trajetória representa a evolução do sistema ao 

longo de uma curva que é solução da dinâmica global (equações 

de movimento). A esta trajetória denominaremos trajetória coleti 

va ótima ou simplesmente trajetória coletiva. 

Resumo 

Neste capitulo nós obtivemos as equações pa

ra a trajetória de Villars, Rowe-Bassermann e para linha de Mo

dos Normais, partindo de uma análise das condições de desacopla

mento de uma hamiltoniana local. Isto foi possível porque 00 
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dois ingredientes fundamentais, (geradores e vínculos), na defi

nição de uma curva são grandezas definidas ponto a ponto. 

Explorando as características geométricas nós 

vimos as diferenças entre as diversas teorias e mostramos que a 

coincidência de duas trajetórias quaisquer implica na coincidên

cia com a terceira e vai implicar que esta é solução das equa

ções de movimento. Neste caso nós temes uma Trajetória Coletiva 

õtima. 

Visto que uma trajetória Coletiva õtima é 

uma trajetória natural do sistema, ela é tal que a reação da cur 

va R é nula. Isto sugere que R é uma boa medida da validade de 

uma trajetória. As equações (V-31,32,33) nos dão meios para cal

cular R para uma curva genérica. 
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VI - TRAJETÓRIAS COLETIVAS NO MODELO DE TRÊS 

NÍVEIS 

Neste capítulo vamos construir e analisar as 

trajetórias coletivas discutidas no capitulo anterior, no siste

ma de três níveis. 

No capítulo III e IV discutimos a cinemática 

e as equações dinâmicas deste modelo para o qual obtivemos uma 

hamiltoniana do tipo clássico 

z 
Por conveniência vamos r e e s c r e v e r o t ensor 

de i né rc i a B -* (q) e V(q) em termos de v a r i á v e i s X e Y e do p a r ã -
1 2 

metro de in t e ração Z; i s t o é q = X , q = Y e / ^ = Z 

z 

$ 2 2 z ( 2 + ? + ; ? X J ) (vi-D 
z 

t f r 6 " -- ~ 2*Y 

0 p o t e n c i a l é 

ià ($): (l^)X?+Ci^y?+Xi:XH
+y^KV3 -1 m.2) 

2 â H 

Este potencial tem termos quadraticos com coeficientes que depen 

dem do parâmetro de interação Z. Dependendo do valor de Z podere 

raos ter termos quadraticos do tipo estável, (oscilador harmôni

co) ou instável em uma ou duas direções. 
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Os termos quárticos terão uma influência 

maior a medida que Z aumenta. 

Esta análise qualitativa nos mostra que a va 

riação de 2 vai modificar a estrutura dos pontos críticos (pon

tos de sela, máximo e mínimo). Estas mudanças no comportamento 

do potencial são usualmente denominadas transições de fase, e as 

mostraremos nas figuras de equipotenciais. 

Estes pontos de mínimo, estão associados a 

soluções estacionarias de Hartree-Fock. Estas soluções serão 

classificadas conforme o valor de Z. 

Numa primeira faixa onde Z < 1 - (REGIÃO I) 

o potencial apresenta um mínimo no ponto (0, 0) (Ver figura 1-1). 

t4icroscopicamente este estado é tal que todas 

as partículas ocupam o nível 1, o mais baixo. 

Este é um estado de Hartree Fock não deforma 

do. 

Quando 2 > Z > 1 (REGIÃO II) o antigo ponto 

de mínimo se transforma num ponto de sela e surgem dois mínimos 

simétricos 

(Vide Figura II-1) . 

Estes dois novos estados de Hartree-Fock tem 

partículas ocupando os dois primeiros níveis com uma ocupação da 

da por 

^i- <*^Nn,,l KLL IXA,„Y„II(> (VI-3) 

de onde 



79 

Estes são estados deformados de Hartree-

Fock. 

REGIÃO III - 3 > Z > 2. Nesta região não há 

modificação do ponto de mínimo mas o ponto (0,0) se torna um má 

Z—2 ximo local e surgem dois pontos de sela simétricos (0,1 / — — ) . 
z 

Ver figura III-1. 

REGIÃO IV - Z > 3. Quando o parâmetro Z passa 

pelo valor Z = 3 o sistema sofre uma segunda transição de fase e 

aparecem quatro mínimos simétricos 

quatro pontos de sela 

e um ponto de máximo em (0,0) 

(Vide Figura IV.1) 

Os estados de Hartree Fock tem, neste caso, 

partículas ocupando todos os níveis 
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*W r *L f * * 2^1 

«It-. 

tfU r 

3 

coletivas neste 

Vamos 

modelo 

agora analisar as diversas trajetórias 

Devido a simetria do potencial nós vamos ana 

lisar as trajetórias coletivas no primeiro quadrante, isto é, 

X e Y positivos. 

Como nosso sistema é bidimensional as equa

ções de trajetórias se simplificam 

- TRAJETÓRIA LINHA DE FORÇA 

No caso bidimensional a equação V-10 pode 

ser reescrita como 

O gradiente do potencial, V^, tem componen -

tes 

1 í 

V à : (Z-?)V <* J L y < * + *V 
A 

(VI-5) 
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A equação (VI-4) foi integrada numericamente 

pelo método Runge-Kutta para diversas condições iniciais e diver 

sos valores do parâmetro. Os resultados serão apresentados mais 

adiante 

- TRAJETÓRIA LINHA DE MODOS NORMAIS 

Como no caso anterior elimina-se a dependên

cia paramétrica e as equações (V-23) se transformam em 

dV - &* - A*, 
d* AS (VI-6) 

onde 

AV- 8"\&ia 

e P.\ é o quadrado da freqüência mais baixa. 

Utilizando pontos de mínimo e pontos de se

la, nós integramos a equação (VI-5)pelo método de Runge-Kutta pa

ra diversos valores do parâmetro de interação Z. 

- TRAJETÓRIAS EXTREMAIS - VALES E CUMEEIRAS 

Neste modelo a equação de trajetórias extre

mais 

T VL V^o 
•% 

gerou um polinômio em X e Y cujas raízes foram obtidas por méto

do numérico padrão para diversos valores de Z. 

As trajetórias extremais foram classificadas 

em maximals e minimais, vaTes e cumeeiras como discutido no capí 
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tulo V. 

Em nossa análise estamos particularmente in

teressados no vale que une pontos de sela a pontos de mínimo, 

isto porque nosso objetivo era exibir a factibilidade das pres -

crições teóricas e analisar o comportamento de todas as trajetó

rias na vizinhança deste vale. 

Este vale ê em geral considerado como o me

lhor candidato a uma trajetória coletiva ótima. Na literatura 

(15] sugeriu-se a possibilidade de construir este vale a partir 

de linhas de força lançadas na vizinhança de vale. A expectativa 

nestes trabalhos era de que tais linhas de força tangenciariam 

o vale que seria uma espécie de envoltõria. Como veremos isto só 

ocorre quando as trajetórias coincidem ou estão muito próximas. 

Quando isto ocorre, esta trajetória é denominada trajetória cole 

tiva ótima ou simplesmente trajetória coletiva. 

- RESULTADOS E GRÁFICOS 

A região I, onde Z < 1 não nos interessa por 

ter apenas um ponto de mínimo cemo mostra a figura 1-1. 

Nesta região nós temos basicamente a preva -

2 2 lência dos termos harmônicos do potencial na região física X +Y <2 

REGIÃO II - 2 > Ẑ > 1 

Nesta região há uma inversão da constante 

elástica do termo quadrático em X. Isto fez com que o ponto de 

mínimo se desloque transformando a origem num ponto de sela (Fi

gura II-1). 
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'->:r::iíiTtiLiiriiiirriiiiutii(titttitiiiiiuiiiiiiiii>tiiiMiiiuiirrimiiiiuir(ii!:u:ii:tia 

Piqura 1-1 

C.!.i".;'^l:iui!:!iJ:illtiiii,iiiiiiuuiiMMUiuiiiiiiiii:tiiliiiii>iiiufi;i>:l!i: 

Figura II-1 
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Na Região II as trajetórias coincidem e te

mos uma trajetória coletiva dada pelo segmento de reta do eixo X 

que une o ponto de sela ao ponto de mínimo. Como neste caso a 

o 

coordenada Y = 0,(q = 0 , B, = 0) , apenas os dois níveis inferio

res estão ocupados. 

Z = 1.5 

i- ' " ' • " ' • " . • • ' * • • • - • • : '••• • 

Figura II-2 

Na Figura II-2 temos varias linhas de força 

que se aproximam do ponto de mínimo tangenciando o vale dado pe

la reta Y = 0. 

REGIÃO III - 3 > Z > 2 

Para estes valores de Z a superfície de ener 

gia apresenta dois mínimos, dois pontos de sela e um ponto de má 

ximo. Esta estrutura dos pontos críticos está na Figura III--1. Pa 
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ra todos os cálculos desta secção usamos Z = 2.5. 

Figura II1-1 

Na Figura III-2 exibimos trajetórias extre

mais no primeiro quadrante. Os vales e cumes minimais foram mos

trados explicitamente. 

Na Figura III-3 temos diversas linhas de for 

ça lançadas de vários pontos. Sendo que uma delas foi lançada de 

de um ponto do vale próximo ao ponto de sela. Esta linha separa 

linhas de força com "concavidades" diferentes e é renresentada 

por uma linha tracejada. 
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4 i 
i 

Z=25 

0 - I 

0 
VALE 
CUME — 
M A X I M A L — 

1.0 

Figura I I I - 2 

ZS2S 

: v 

_ -L L. 

Figura I I I - 3 
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0.5 

Poderíamos ser tentados a identificá-la con 

o vale, mas como se vê na figura III-4, esta curva se afasta do 

vale e se aproxima novamente na vizinhança do ponto de mínimo. 

Na mesma figura temos uma 

linha de modos normais lança 

da do ponto de sela (0,/ —=—) 
z 

que se afasta mais do vale e 

não alcança o ponto de míni

mo. Na Figura III-5 

lançamos uma linha de modos 

normais a partir do ponto de 

mínimo. A curva se mantém 

praticament sobre o vale ate 

a região de curvatura mais 

pronunciada, quando então se 

afasta. 

2=25 

\ 

\ 

ar 
VALE 
L FORÇA 
I MODOS 

Figura I I I -4 

_L_I 1 \ - ^ 

... J 

Percorrendo o vale a partir do ponto de mini 

mo no eixo X (na figura fi), observa-se que ele é quase paralelo 

ao eixo Y até a região de curvatura mais pronunciada. Ultrapas -

sando a região de curvatura o vale segue agora quase paralelo ao 

eixo X. 

Fora da região de curvatura pode-se aproxi

mar o vale por retas paralelas aos eixos. Nesta aproximação a 

região de curvatura corresponderia a uma transição súbita de um 

grau de liberdade (coordenada X) para o ortogonal (coordenada Y). 

Do ponto de vista microscópico teríamos um modo onde ocorreriam 
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0.6 

04 

02 

Z = 2.5 

Õ Ofe & Oó 

L-MODOS — • -

Figura III-5 

transições apenas entre o 

nível 1 e 3 (variação da co

ordenada Y) e um modo com 

transições entre os níveis 

1 e 2. Na região de curvatu-

ra as transições ocorreriam 

entre os três níveis. 

As figuras III-4 

e II1-5 mostram ainda que a 

linha de modos prefere des

crever o grau de liberdade 

associado a coordenada Y 

pois quando lançada do ponto 

de sela, se encurva rápida -

mente enquanto que quando é 

lançada do ponto de mínimo 

se encurva suavemente. Isto 

é, a linha de modos é sensível à mudança de um modo para outro 

mas tende a ficar paralela ao modo associado à freqüência mais 

baixa no ponto de mínimo. 

REGIÃO IV - Z > 3 

Nesta região três valores de Z serão trata

dos: Z = 3.5, 7.0, 10. A estrutura das equipotenciais é a mesma 

para os três parâmetros e por isso mostraremos apenas a equipo -

tencial para Z = 3.5, ver Figura IV-1. 

Onde se vê quatro pontos de mínimo simétri -
i Z 2 

cos em (± yj \ , ± • ̂ |~) e quatro pontos de sela: (0, * / -=-) e 

(i / ~ - , 0). 

2Z 

Uma vez mais a simetria nos permite analisar 
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apenas o primeiro quadrante. 

Figura IV-1 

Seguindo a mesma sistemática anterior, mos

tramos na Figura IV-2 as linhas de força para Z = 3.5 

i 1 — H T r r r~ T 

Z = 3.5 

• • N 

:••.:.••• V 

J 1 L J 1 L 

Figura IV-2 
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Z=3.5 

A linha traço pontilhada foi lançada de um 

ponto do vale e separa linhas de força com concavidades opostas, 

que a tangenciam. Esta linha parece se confundir com o vale que 

une o ponto de mínimo aos pontos de sela (ver vale na Figura IV-3). 

Analisando com 

maior detalhe na Figura IV-4, 
i 

notamos que esta linha 

de força e o vale se afastara 

significativamente na região 

de curvatura, quando percor

remos o vale a partir do pon 

to de sela no eixo Y. Na fi

gura temos também uma linha 

de modos normais lançada do 

mesmo ponto de sela. 

Fazendo a mesma 

análise a partir do ponto de 

sela no eixo X, vemos que na 

região que vai deste ao pon

to de mínimo as três trajeto 

rias colapsam numa única. Po 

demos concluir que nesta re

gião temos uma trajetória ótima, isto é, um grau de liberdade 

coletivo desacoplado (Ver Figura IV-5). 

Ainda nesta figura temos o restante do vale e uma trajetória de 

modos normais lançada do ponto de mínimo na direção do ponto de 

sela superior. Como se vê uma extensão para grande amplitude do 

modo coletivo de RPA, se afasta bastante do vale nesta região. 

Já na região coletiva a extensão se dá corretamente, i.é., quan

do lançada na direção do eixo X ela coincide com as outras traje 

tórias. 

CUME 
MAXIMAL 

Figura IV-3 

i 
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Figura IV-4 

A 

* — - -

05 

0l_ 
0 

Z = 3.5 

s. 

'fc 
\ 

03 
l . MODOS 
T. COLETIVA 
VALE 

Figura IV-5 

11 > 

Obtivemos também as t r a j e t ó r i a s para Z = 7. 

Neste caso a estrutura das equipotenciais e das l inhas de força 

é semelhante ao caso anterior. Desta forma nostraremos apenas o compor-
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tantento das trajetórias na vizinhança do vale. 

Na Figura IV-6 temos as trajetórias lançadas 

do ponto de sela superior. Observa-se que para este parâmetro as 

trajetórias estão muito próximas. Na região de curvatura mais 

pronunciada, não se percebe a diferença entre vale e linha de 

força, mas a linha de modos se afasta do vale não alcançando o 

ponto de míni,.io 

Q4 

02 

oL 
o 0.2 0.4 0.0 

VALE =1. FORCA 
0.8 hr—*• 

I.O 

l-MODOS 

Figura IV-6 

Quando lançamos as trajetórias do ponto de 

sela inferior, temos mais uma vez que na região que liga este 

ponto de sela ao ponto de mínimo as três trajetórias colapsam 

configurando uma trajetória coletiva ótima (Figura IV-7). 

Ainda na Figura IV-7 lançamos a linha de mo

dos normais a partir do ponto de mínimo. Na direção do ponto de 

sela inferior (região coletiva) a linha de modos permanece sobre 

o vale. Já na direção do ponto de sela superior ela se afasta do 

vale mas não fica tãó distante como no caso de Z = 3.5. 
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08 

Q6. 

04 

í Q2 

o 02 a4 o/> 
VALE 
I- M0D05 
T COLETIVA 

Figura IV-7 

Em todos os casos observa-se que as diferen

ças mais significativas se dão quando há uma curvatura pronuncia 

da (mudança abrupta de grau de liberdade) e que a linha de modos 

normais é mais sensível â estas mudanças. 

Neste modelo a medida que Z cresce o ponto 

de sela superior se afasta da origem, subindo no eixo Y, isto 

faz com que o vale tenha uma curvatura menos pronunciada. Assim 

para maiores valores de Z todo o vale tende a ser uma trajetória 

coletiva. Na figura abaixo temos a trajetória coletiva (L de for 

ça - L de Modos = Vale) para Z = 10, com algumas linhas de força 

tangenciando o vale sem cruzá-lo. 



*4 

1.5. 

10 

T»AJ. COl fTJVA 

l .FORÇA 

T T T r 

^igura IV-8 
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COMENTÁRIOS FINAIS 

As diversas propostas de trajetórias coleti

vas apresentadas na literatura foram obtidas e comparadas a par

tir oe uma análise cuidadosa da dinâmica local. Este enfoque lo

cal nos permitiu interpretar a trajetória de Villars como resul -

tante de considerações de desacoplamento em primeira ordem na ha-

miltoniana local enquanto que as trajetórias de Rowe Bassermann 

e a Linha de Modos Normais surgem de considerações de desacopla -

mento em 2? ordem. 

Nós especificamos nossa análise para hamilto-

nianas quadráticas nos momentos, mas isto não é necessário neste 

enfoque. Entretanto deve-se frisar que as condições de validade 

apresentadas no Capítulo V são restritas a este tipo de hamilto -

niana. 

A generalização desta análise para hamiltonia 

nas mais gerais e a quantização da dinâmica coletiva são proble

mas que deixamos em aberto. 

Aqui, não apresentamos a análise comparativa 

entre nosso enfoque e a proposta de Marumori. Está análise pode 

ser encontrada em E.J.V. de Passos e F.F. de Souza Cruz1 . 
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APÊNDICE A 

HARTREE FOCK DEPENDENTE DO TEMPO 

NA APROXIMAÇÃO DE BAIXOS MOMENTOS 

A equação variacional (II-1) 

(A-1) 

gera equações de Hartree Fock dependente do tempo quando os esta

dos variacionais 1^^» são determinantes de Slater e a variação 

Li t ) é efetuada com operadores de um corpo. 

Quando os estados são parametrizados 

a equação variacional A-1 se transforma em 

(A-2) 

(com soma nos índices repetidos). 

Ê sempre possível (Ver [22]) obter uma parâme 

trizaçào tal que 

<V(«,wi (2 i¥<4.0> - ft * 95(4.?) (A_4) 

ei* 
onde deixamos implícita a dependência de Qa e P0 com os parâme -

tros e S,+ ;, é uma função arbitrária. 
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Quando substituímos (A-3) e (A-4) na equação 

(A-2) obtém-se 

5 í(&c$4p) - ç <p ) <rt : o 
(A-5) 

onde desprezamos a derivada total com relação ao tempo 

dt 

A equação (A-5) gera obviamente equações de movimento do tipo 

clássico (equações de Hamilton) para os parâmetros 

* « - d%XÍP9 (A-6a> 

4> - . d Vbp.iL ,A-6.b, r" 9<T 

A equação variacional (A-1) também nos dá a 

equação 

6<%it)\ H-idi\Vlt)>z o 

que se transforma numa equação variacional de Hartree Fock com 

vínculos quando escrita em termos dos parâmetros 

ó <VHfr\ M - i" ê + % &iV(lp)> 
(A-8) 

Esta última equação é denominada equação de trajetória. 

Na aproximação baixos momentos as equações de 

movimento (A-6) são calculadas até segunda ordem nos pn . 

Nesta aproximação a hamiltoniana (q,p) e 

http://Vbp.iL
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%tf,p) c X tf?f) Çfc + ^V (A-9) 

onde 

í r O 

(A-10) 

(A-11) 

As equações de movimento são n e s t e caso 

^ e f t f i ( A - I 2 . a ) 

P. = - *£(» 5 ^ dò% (A-12.b) 

onde 

"fid) r &t?ft 
0f 

(A-13) 

Para o cálculo da equação de trajetória nesta 

aproximação os estados variacionais devem ser expandidos em potên 

cias de p 

14) 

Substituindo (A-14) em (A-2) e separando os termos em potências 

de p obtém-se 
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X - <5<Vc*)líl- < Q" i Vc<?i> z o 

dfji H" 

8%* * 

Nas equações I, II e (A-15) as expressões de 

qa e p foram substituídas pelas equações (A-8). 

As equações I e II são respectivamente de or

dem zero e um nos momentos e (A-15) é de ordem dois. 

As equações I, II juntamente com 

0g* 

são denominadas na literatura equações de Villars1 ' ' ' ou 

equações de Hartree Fock Dependente do tempo na aproximação adia-

bática denotada por HFDTA. 
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APÊNDICE B 

MEDIDA INVARIANTE E ESTRUTURA SIMPLETICA 

A transformação unitária U(Z) introduzida no 

capítulo III 

Ulllr 
**» 

Lz<\*ru l] 
*n«\ 

-v, 
ti* ?n«. 

r4 B1 

L c © 

(B-1) 

quando atua sobre um estado |z) gera um novo estado |z'). Isto é, 

gera uma transformação de coordenadas de Z para Z'. (Z a [Z . ] , 

Z' = (Z* ] são matrizes e i,j [m.n] são índices de buraco [partí

cula] ) . 

Pode-se mostrar que as novas e velhas coordena 

das, Z' e Z, obedecem ã seguinte relação (ver referência [29]). 

Z'(A*6« r (C + J>S) (B-2) 

Um elemento de volume no espaço de parâmetros 

Z é definido por 

mi 
(B-3) 

onde 

*U 4 ft 

0 fator p(Z) em (B-3) é uma medida invariante 
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por transformações de coordenadas que satisfazem (B-2) 

Isto é M(Z) deve obedecer 

J(cz)= J(*')lT(?iZ)\ (B-4) 

onde |j(Z',Z)| é o determinante do Jacobiano da transformação, 

J(Z',Z), de Z para Z'. 

Uma expressão para M(Z) pode ser obtida calcu

lando (B-4) para Z' = 0. Isto é 

-Yrar) r y w j J(oM 
(B-5) 

onde u(0) é uma constante que pode ser calculada impondo condi

ções adicionais (ver Capitulo III). 

Diferenciando a equação (B-2) obtém-se 

d*'(At82) + ?'6(JZ= £ d * (B.6) 

Expressando Z em função de Z' nós temos 

1= (V-Z'M-'(i'l-c) (B.7) 

Substituindo (B-7) em (B-6) obtemos 

d9T(At QL^-x ' ea^Ci 'A-c i ) 4 « , 6 d 2 s 3>dz <B-8> 

fazendo Z' s 0 e escrevendo (B-8) explicitamente 

dZ'*u [.A - Btf'ch'j r £*.* dí*a 

de onde 
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i«»4:o 

- 3>*m HA-blT'cl"1^ (B-9) 

Substituindo as formas explicitas de ,B,C e 

D dadas em (B-1) temos 

(A - BD-*c)^ = ( i i - * ^ V 

o que nos dá 

ií> «ni 

d%«1 

(B-10) 

Z'rO 

I fio,*)! = det í ( i t 9C 2*)~*i/n ® (*+ & )~3\ 1 

A medida invariante pode ser e s c r i t a como 

YflTJr V(Oj[clôt ( l + M*jj| 
l-1p-*lb (B-11) 

onde n (n.) é o número de estados de partícula (buraco). 

- Estrutura Simplética 

No Capitulo IV nós definimos a estrutura sim

plética a partir de 

<rm,í;m* r dj u <t\%> (B-12) 

$ 5T«i4 3 Z* a 
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Lembrando que 

< £ ! * > - det (l+*?f) (B-i3) 

A forma explicita de <J* ** í pode ser calculada tomando a deriva

da de (B-13) o que nos dá (detalhes do cálculo podem ser encontra 

dos em [32]) 

O""** x (! + «*£«, ® Ü + * 4*)'^ 
(B-14) 

enquanto que a inversa 

é o parêntesis generalizados de Poisson. 

De onde se pode escrever a medida invariante 

como 

yoo-r Y»> i ^ t f ^ e * * - ] ) " 1 (B-i7) 

e o elemento de volume como 

dV= */u» (<kt í £-1, <M )"' TTd?«4d^ (B-18) 

De (B-17) conclue-se que as transformações uni 

tárias preservam a estrutura simplética, isto é, são transforma -

ções canonicas generalizadas, e dV em (B-18) e o invariante inte

gral de Poincaré146'471 . 
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APÊNDICE C 

VALORES MEDlOS DE OPERADORES 

Neste apêndice vamos mostrar os valores espera 

dos de operadores de um corpo e da hamiltoniana de muitos corpos 

em determinantes de Slater na representação de Thouless e de Bo

sons. 

Estas expressões foram tiradas de Blaizot-

Orland1291. 

Para um estado 

l?> z exp 2.aU* <?*<*< i<t>c> 

a matriz densidade de um corpo ê 

(LJ*>*')r: <?1 cfr<Vlg> (Cl, 

com a e 3 genéricos. 

Pode-se ainda escrever valores médios de opera 

dores de dois corpos em termos de p ., 

As formas explicitas de são 

Pmi r Z*i> (ltZ*£)l; (c-3) 

Sim s (l+^ÍÜj t\m ÍC-4) 
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onde Z e Z* são as matrizes cujos elementos são 

Se tomarmos a representação bosõnica 

c?> 
teremos 

^A, • ?mi <C-8) 

/««i r f(3/3 J*I»I (c-9) 

£3 = <*<J " (^'i tc-io. 

Uma hamiltoniana genérica de muitos corpos po

de ser escrita em linguagem de segunda quantizaçao como [1,2] 
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onde 

Desta expressão obtém-se 

(C-12) 

Se a matriz V ' ', da interação é especifica 

da pode-se obter formas explicitas para H(Z,Z*). 

Para exemplificar vamos tomar a hamiltoniana 

do modelo de Lipkin 

H r í Z (4<r (fe, - Q4„ a w ) + l i Virt ( Z. oVc QkC)* 

relembrando a notação do Capitulo III é o número quantico espe 

eificado o subnivel e varia de 1 até N. L é o número quantico que 

especifica o nível superior (L = 2) e inferior L = 1 e V. 

V!1-6KL> 

KL 
[42] 

A matriz densidade neste caso deve ser indicia 

da como 

Visto que para a hamiltoniana do modelo a' = o 

sempre vamos definir uma nova densidade de matriz 

Utilizando as fórmulas gerais (C-3,4,5,6) nós 
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temos 

Ji. 

Ní*/(4t«*J 

k Ci+zzTâ 

0 valor médio da hamiltoniana é dado por 

W J ^ & J L ] 
I V ' W * 

De o^de 

f6«r,i«r -I«» í l i l i l l - VMd.inJVtZ*'] lc-13» 
1 (1*ZJ*; * ÍCl+2E*J*J 
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