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BESUMO

O objetivo deste trabalho é estudar algumas proprieda-

des estáticas de um sistema de bosons a T = (ft, sob a ação de na

potencial repulsivo. Considerados que os pares de partículas es-

tão sujeitos a usa interação repulsiva composta de usa parte

constante de valor A ( A.{si^ ) e UB comportamento tipo J£/*>

(-* > **± ). Vamos utilizar o método do campo autoconsistente

( SCFA ), que leva em consideração as correlações de curto alcan

ce através de uaa correção de campo local, originando assim um

campo efetivo entre as partículas. 0 fator de estrutura estático

$0?) e o potencial efetivo *fâ) são determinados por um es-

quema autoconsistente. A função de correlação dos pares afê) e o

espectro de energia das excitações coletivas do sistema são tam-

bém calculados a partir do fator de estrutura, utilizamos como

variáveis a densidade do sistema ( -3/^ffA^ ) e os parâmetros do

potencial repulsivo, isto é, sua altura ^ e o alcance^ da par

te constante. Os resultados obtidos para ̂ ^f) » 9^0 e &fâ) P3L"

ra uma razão ^/^& fixa e A variando, indicam o aparecimento

de uma maior estruturação no sistema, característica esta que se

acentua â medida em que o potencial se torna mais repulsivo.

Quando fixamos a altura ^ do potencial e variamos a razão 4,/£,

vemos que no momento em que essa razão cresce, significando por-

tanto uma diminuição de Ac para uma densidade fixa, há maior e-

vidência do efeito de estrutura. Os resultados por nós obtidos

nko comparados com os encontrados através da aproximação das fa-

ses aleatórias ( RPA )• Diferenças significativas são notadas ,

indicando assim, a importância de se levar em conta os efeitos

de correlações de curto alcance entre as partículas.

I UUIViCA VL ;A'J ÍAfciC'*" I—-'



ABSTRACT

The purpose of this work was to study SOB» static

properties of a system of bosons ( T = Cfe )» under the action of

a repulsive potential. For the repulsive potential, our model

consisted of a region where it is constant ( > t < ^ ) , and a decay

like 4/t ( •t>-^, ). Ve have used the self-consistent field

approximation ( SCFA ), that takes into account this short range

correlations through a locai, field correction, which leads to an

effective field. The static structure factor^jpand the effective

potential TY4) are obtained through a self-consistent calculation.

The pair-correlation function flfi) and the energy of the collecti-

ve excitations £fâ) are also obtained, from the structure factor.

We have used as variables for the problem the density of the

system and the parameters of the repulsive potential, that is ,

its height and the size of the constant region. The results

obtained for Sfâ) , afô) and E(Q) for a fixed ratio --**,/%. and a

variable A , indicates the raising of a system structure ,

which is more noticeable when the potential becames more repulsive.

For a fixed ^ , and a variable ratio -V^., we notice that when

this ratio increases, what implies in a decrease of for a fixed

density, the structure effect becomes more evident. The results

obtained are compared with those obtained using the random phase

approximation ( SPA ). The improvement in the results is

significant, indicating therefore the importance of the short -

range correlations between the particles»



CAPITULO I

IBTBODÜÇlO

O problema de saltos corpos se constitui no estado da

maneira com que a interação entre as partículas de um sistema

denso altera o comportamento das partículas isoladas. Nas a in-

clusão de potencial entre as partículas lera-nos a um problema

muito mais difícil, onde encontrar uma solução direta e exata

torna-se geralmente impraticável. Baseando-se nesse fato, é ne-

cessário então desenvolver certas aproximações tão precisas quan

to possível, com o objetivo de simplificar o cálculo de grande -

zas físicas importantes nestes sistemas de muitos corpos. As pro

' priedades de aáior interesse desse sistema são a energia do esta

do fundamental, o calor especifico, os diagramas P-V de transi -

ções de fase, a condutividade e o espectro de excitações elemen-

tares.

Grande parte destas propriedades surge da mudança de

estado de energia do sistema, ou seja, do processo de sair do es

tado fundamental e ir para um estado de maior energia. Tal pro -

cesso de levar o sistema a um estado de energia mais alta é con-

siderado como se algo fosse criado onde não havia nada antes. Dl

zemos então que assim surge uma excitação elementar. Devemos con

siderar que essa excitação tenha um tempo de vida longo e portan

to, uma energia bem definida, somente desta forma é que podere -

mos pensar no sistema como sendo constituído por um conjunto de

excitações elementares que interagem fracamente entre si.

Para que as excitações elementares tenham vida longa ,



o sistema considerado deve estar a baixas temperaturas e os fenò

aenos físicos a seres estudados s6 deven envolver freqüências su

flcientemente baixas e grandes comprimentos de onda. Mesmo quan-

do não estamos nesse limite, ainda ê possível descrever certas

grandezas em ternos das excitações elementares, mas é necessário

consideramos que as excitaçôes tenham um tempo de Tida finito.

Rum sistema de muitas partículas que interagem entre

oi, as excitaçôes elementares de baixa energia podem ser dividi-

das em duas classes' ' z excitaçôes de quasi-particulas, que pro

cedem das excitaçôes de partícula única, e excitaçôes coletivas,

que surgem das correlações entre o movimento das partículas devi

do á* interação entre elas* Esses modos coletivos de excitação

são de grande importância na determinação da resposta do sistema

a um estimulo externo e estão ausentes se não há interação entre

as partículas.

1.1 - EXCITAÇÔES DE QUASI-PAETlCULAS

Sabemos que, se um gás de partículas que não interagem

•ntre si está no seu estado fundamental, podemos aumentar a ener

gia de uma das partículas sem que isso afete em nada as demais .

Esse processo 6 descrito então, como se fosse criada uma excita»

ção elementar, Se aumentarmos agora a energia de outra partícula,

as energias das excitaçoes se somariam para dar a energia do sis

tema duplamente excitado acima do seu estado fundamental. Deste

modo, estamos criando excitações de partículas. Mas, se levarmos

ea conta as interações entre as partículas do gás, devemos espe-

rar que essas excitações de partículas vão decair, uma vez que

a partícula excitada sofre espalhamento com as partículas não ex

citadas • portanto, sua energia e momentum seriam perdidos aos



poucos. Entretanto, se a energia das excitaçôes for pequena a se

as partículas obedecerem ao principio de exclusão de Pauli, não

haverá vultos estados vazios para os quais a partícula possa ser

espalhada. Podemos considerar então, que a excltação tea um tem-

po de Tida longo o suficiente, para que a descrição «a termos de

partículas seja adequada.

Sm outras palavras, se uma partícula excitada se more

através do sistema, ela empurra ou puxa as partículas de sua vi-

zinhança e torna-se circundada por uma "nuvem" de partículas agi

tadas. A partícula real mais a "nuvem" ocasionada pela existên -

cia da interação entre as partículas, constituem a quasi-partlçu

Ia. A "nuvem" de partículas protege a partícula real reduzindo

muito o efeito de seu campo de força. Portanto, uma quasi-parti-

cula interage fracamente com outras quasi-partlculas e assim, ço

dem ser consideradas como independentes entre si. A presença des

sa "nuvem" de partículas taabém faz com que certas propriedades

da quasi-partlcula difiram daquelas da partícula real - por exem

pio, massa efetiva e energia.

Podemos citar como sendo quasi-particulas, o polaron ,

o quasi-nucleon e o quasi-eletron.

1.2 - EXCITAÇÔES COLETIVAS

As excitaçôes coletivas são OB quanta associados com o

movimento coletivo de grupos macroscópicos de partículas no sis-

tema, isto é, com movimentos do sistema cono um todo.

üm exemplo desse tipo de excitação são as ondas sono -

ras num sólido. Como as forças entre os átomos do sólido aio mui

to fortes, não há nenhuma vantagem de se considerar o movioento

de um átomo no cristal em termos do movimento de partículas ind^



victuals. Qualquer momentum adquirido por um átomo é rapidamente

transmitido a seus vizinhos e portanto, torna-se difícil dizer

qual átomo foi inicialmente deslocado. Uma vez que as ondas sono

ras num sólido possuem um tempo de vida suficientemente longo, é

de grande interesse estudarmos o material em termos dessas exci-

tações coletivas. A amplitude de tais movimentos é quantizada e

vem quantum da onda sonora é conhecido como um fonon. Outros exem

pios de excitaçôes coletivas em sistejnas de muitas partículas

são os plasmons, os magnons e os excitons.

1.3 - SUSCEPFIBILIDADE E SESPOSTÀ

Quando efetuamos um experimento qualquer em um sistema

físico, estamos interessados na maneira pela qual o sistema vai

reagir a esse estimulo externo. Se a interação entre o sistema e

a excitaçao. externa for suficientemente fraca, a resposta do sis

tema pode ser considerada linear e 6 calculada facilmente atra-

vés da aplicação de uma teoria de perturbação.

. Seja a hamiltoniana do sistema completo escrita como

/7«/£ + fy , onde /£ é a hamiltoniana do sistema não per,

turbado, cuja equação de Schrtfdinger associada pode ser resolvi-

da. 0 outro termo /£ é considerado pequeno o suficiente para

poder ser tratado como una perturbação em /% . Assim, as auto

funções e OB autovalores para o sistema perturbado podem ser ex-

pandidos como séries de potências em /£ . £ mais conveniente

•screver /5f» A/V , onde A é uaa constante real e con3ti

tui uma "medida" de quão pequena é a hamiltoniana de perturbação.

Os autovalores e as autofunçôes de // BgOf naturalmente, fun-

ções de A .

A equação de autovalores que desejamos resolver é



^ ^ ^. Vamos supor que se conheça a solução da equação

de Schrodinger para o sistema não perturbado *%JLn — ^n -*n *

ou seja, já é conhecido o conjunto completo das autofunçces J £

e respectivas energias £•* •

A idéia fundamental é assumir que tanto os autovalores

quanto as autofunções de // possam ser expandidas em potências

de A , isto é,

e (1.1)

Portanto, se a perturbação sentida pelo sistema for

fraca, 6 válido considerar apenas os dois primeiros termos das

expansões (1.1), ou seja, 4,2 4 ? * ^ ° « %= %?+>K° •
Nesse caso, a resposta do sistema ao estimulo externo será dita

linear, correspondendo assim à teoria de perturbação de primeira

ordem. Consequentemente, experimentos envolvendo "interações fra

cas" se constituem no método ideal para se estudar o comportamen

to de sistemas com muitas partículas.

Vamos supor que um sistema quântico esteja sujeito a

uma perturbação externa 0fâ,-£) . Por exemplo, no caso de um

sistema constituído por partículas carregadas eletricamente, um

potencial eletromagnético externo aplicado é considerado como

sendo uma perturbação. A simples existência dessa perturbação da

rá origem a uma flutuação Pfá,£) na densidade do sistema :

l£&*{>(ftw)*"'*** , (1.2)

onde cada componente de Fourier (*(<fw) atua independentemente,

ou eeja, cada P(ft^) induz sua própria flutuação de densidade

no sistema com vetor de onda "a e freqüência eu . A flutu£



ção total 6 então representada pela equação (1.2).

Supondo uma aproximação linear, a resposta X(<í,co) à

perturbação será dada por t

<(>(?>«>)> , (1.3)

onde 0fâ,uJ) e" a transformada de Fourier no espaço e no tempo

do potencial &/%,£) e {>?{?>**>}> , que caracteriza a

resposta do sistema, é o valor médio da componente de Fourier da

flutuação de. densidade. Logo, Xfâcü) 6 a susceptibilidade ge-

neralizada do sistema.

Digamos que esse sistema esteja inicialmente no seu *s

tado fundamental e que a perturbação externa, considerada fraca,

seja introduzida de maneira adiabática. Uma vez que estamos inte

res8ados somente na resposta linear do sistema, para calcularmos

X'C^u)) é suficiente usarmos teoria de perturbação de pri -

meira ordem. Assim, obteremos a seguinte expressão para a suscej)

tibilidade

(a*

onde (f>^)7lo **° ° 8 elementos de matriz entre as autofunções

da hamiltoniana sem perturbação, sendo PU r= TL*e&i(-x,q.fy o ope-

rador densidade; e CUy^ são as correspondentes freqüências de

excitação a^

1.1» - FATOR CE

Para estudar certas propriedades de sistemas de muitos

corpos utiliza-se freqüentemente, experimentos relacionados com



o espalhamento inelastico de um feixe de partículas, pretenden -

do-se com isso, calcular a energia e a distribuição angular das

partículas espalhadas. Como exemplo, podemos citar o espalhamen-

to de elétrons com altas energias num sólido, ou de neutrons com

baixas energias num liquido de hélio. *' ̂

Suponhamos que o potencial de interação entre o siste-

ma e o estimulo externo seja fraco e dependa somente da posição

relativa das partículas do sistema e do feixe incidente. De açor

do com a Regra de Ouro da teoria de perturbação de segunda or -

dem , a probabilidade por unidade de tempo (r(c?tcò) de que

uma partícula incidente transfira momentum *w* e energia

para o sistema é dada por

onde ^ U e P* são respectivamente a transformada de

Fourier da excitação externa e da densidade de partículas

PLZJS £ J o(ã-st-.). Assim, (PS) são os elementos de na -

triz da flutuação de densidade /2* tomados entre os autoesta -

dos do sistema de muitas partículas na ausência do estimulo exter

no. A função delta expressa a conservação de energia e ^ ^ « / ^ '

A probabilidade de transição (1.5) pode ser escrita co

•o

onde o fator Sff,^) é definido por



8

O fator de estrutura dinâmico Sfâto) engloba todas

as propriedades do sistema de muitos corpos qve são relevantes

no espalhamento do feixe de partículas. Ele representa a máxima

informação que se pode obter sobre o comportamento do sistema ,

quando submetido a tal experimento. Além disso, o fator de estru

tura dinâmico fornece uma medida direta do espectro de excitação

das flutuações de densidade. Uma vez que para T'O*M todas as

freqüências de excitação atno são necessariamente positivas, en-

tão Sfàto) será real e positivo mas em compensação será nulo

para cu(.O .

Sm muitos casos, não é possível analisar a energia das

partículas emergentes, podendo-se somente medir a seção de cho -

que diferencial como uma função do ângulo de espalhamento & .

Se considerarmos também que o momentum e a energia transferidos

durante o espalhamento sejam essencialmente independentes, a pro

babilidade correspondente tem a forma

onde o fator de estrutura estático do sistema é definido por

,00

(1.8)

sendo M 0 número total de partículas.

A relação entre o fator de estrutura $(q) e a sus-

ceptibilidade Xfàui) ê dada por

5(0 s -JÊ- (câu C%i, X(fyu>) , (1.9)

onde P é a densidade numérica de partículas.



1.5 - FUNÇÃO SE CORRELAÇÃO DOS PARES

Suponhamos que una partícula está fixa nua dado ponto,

que por conveniência, tomaremos como sendo a origem. Devido às

interações existentes entre as partículas, a probabilidade de

encontrar outras partículas ao redor da escolhida não é aleatõ -

ria.

A função de correlação dos pares 9fc) pode ser pen-*

sada como sendo o fator que multiplica a densidade r° do sis te

ma, para dar a densidade local A & ) « Pflfa) t *o redor de al-

guma partícula fixa. Assim, P9(*>)<& 6 igual ao numero de

partículas num certo elemento de volume cã? , quando se consi-

dera uma partícula na origem.

Portanto, se não há interação entre as partículas, ou

seja, se elas são independentes entre si, teremos que a densida-

de local não irá depender da posição da partícula considerada ,

isto é, ç>(/£) « P , logo ^ A J * ^ • Por outro lado, se exis

tem fortes forçar» repulsivas de curto alcance entre as part leu -

Ias, flfa) será menor do que a unidade nessa região, f importan-

te notar que a função de correlação dos pares Q/%) é indepen -

dente da origem somente em meios homogôneos.

De modo geral, podemos dizer que 9(%) expressa a pro

babilidade de que se uma partícula é observada na origem, outra

partícula será encontrada em %

Para um sistema onde o número de partículas 6 multo

grande, o fator de estrutura 5(<0 e a função de correlação dos

pares %&) estão relacionados através da integral de Fourier,

ou seja,



(9)
1.6 - CONSTANTE DIELÊTRICA

Várias propriedades dos metais são calculadas através

de um modelo de muitas partículas constituído por um gás de elé-

trons e um fundo positivo uniforme, que garante a neutralidade

do sistema como um todo.

Vamos supor um campo elétrico longitudinal aplicado ao

sistema de elétrons. 0 vetor deslocamento elétrico 0 está re-

lacionado apenas com a densidade de carga externa f>*. ( carga

livre ) introduzida no gás. Assim, pela equação de Poisson tere

mos qüe

V.D m ftf{> + . (1.11)

0 campo externo atuará no sentido de polarizar o siste,

ma de elétrons, ou seja, os elétrons serão deslocados no sentido

oposto ao do campo, enquanto que seu efeito nos núcleos, muito

mais pesados, pode ser desprezível. Cada lon adquire então um mo

mento de dipolo elétrico com a mesma direção do campo aplicado.

A flutuação de carga induzida produz um campo de polarização i,

que surge em resposta ao campo elétrico externo. Esta polariza-

ção não vai depender somente do campo elétrico, mas também das

propriedades das moléculas que compõem tal sistema.

Assim, o campo elétrico total dentro do sistema é dado

por

(1,12)

onde €o é a permitividade do espaço livre.

0 vetor P está relacionado somente com as cargas de
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polarização, enquanto que o campo £ está relacionado coat to-

das as cargas presentes, ou seja, com a densidade de carga total.

Portanto,

(1.13)

onde fL-f.* é igual à soma da densidade de carga externa com a

densidade de carga induzida.

Vamos supor que o campo elétrico externo seja suficien

temente fraco para que a resposta dlelétrica dos elétrons possa

ser considerada como sendo proporcional ao campo D • Assumin

do que E seja somente proporcional a D , isto é, desprezan-

do os termos não lineares e como ambos são campos puramente lon-

gitudinais, podemos escrever :

â£

onde a constante de proporcionalidade, chamada constante dielé-

trica do sistema, depende do vetor de onda ~Q e da freqüência

u) do campo elétrico aplicado, ou seja, &~ &{Q,tà

k constante dlelétrica é uma Importante grandeza no ee

tudo de propriedades físicas de um sistema de muitos corpos.

Através de Gfâuty ,que fornece uma medida direta da res,

posta de um sistema a um campo elétrico aplicado, podemos estudar

certas propriedades do gás de elétrons, como por exemplo, a ener

gia do estado fundamental, a função de correlação dos pares, o

fator de estrutura estático e dinâmico e outras propriedades que

dependem fortemente das interações elétron-elétron.
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1«7 - APROXIMAÇÃO DO CAMPO AÜTOCONSISTEKTE

Singwi e seus colaboradores "**°' - desenvolvera» o mé

todo do campo autoconsistente (SCFA) para o cálculo da constante

dielétrica e do fator de estrutura nua sistema de um gás de elé-

trons tridimensional na região de densidades metálicas( isto 6,

para valores si=. <%/&>0 taA& que *24sis{é onde A.0 é a

separação média entre as partículas e a>0 é o raio de Bohr pa-

ra o elétron ).

Nessa teoria são-consideradas, de forma aproximada, as

interações de curto alcance devidas ao potencial de Coulomb e de

troca» Tais interações são responsáveis pelo aparecimento de cer

ta8 correções de campo local. Isso porque, ao se levar em conta

as correlações de curto alcance, ocorre uma diminuição da densi-

dade eletrônica ao redor de cada partícula associada à repulsão

de troca( exchange hole ) e â repulsão coulombiana ( Coulomb

hole )• Porisso, o campo efetivo que atua sobre cada partícula

não é igual ao campo médio macroscópico, sendo essa diferença a

correção de campo local.

Anteriormente à SCFA outras aproximações foram desen -

volvidas, porém seus resultados, em um sistema tridimensional de

elétrons na região de densidades metálicas, são bastante insa -

tisfatfoios. Nesta situação encontram-se métodos comumente utili

zados, como a aproximação das fases aleatórias ( RPA ) e a apro-

ximação de Hubbard.

1*8 - APROXIMAÇÃO

A aproximação das fases aleatórias ( RPA ) consiste em

desprezar, numa soma de exponenciais com diferentes fases, os ter



•08 de fases aleatórias, quando comparados com N, o número total

de partículas.

Nesta teoria não 6 considerada nenhuma correção de cam

po local, resultando numa superestinação da energia de correia -

cão entre as partículas. Isso ocorre porque na aproximação BPA

não 6 feita a distinção entre a contribuição proveniente dos elé

trons de spins paralelos e antlparalelos para o efeito de corre-

lação. Por outro lado, uma vez que o principio de exclusão de

Pauli faz com que os elétrons de spins paralelos fiquem afasta -

dos uns dos outros, o que se espera é que estes não sintam a par

te de curto alcance da interação coulombiana. Portanto, num sis-

tema com baixa densidade e grande transferência de momentum, a

interação de troca cancela a parte do processo atribuída à inte-

ração dos elétrons com spins paralelos, ou seja, aproximadamente

metade da interação direta. Como resultado deste fato, a princi-

pal contribuição para a energia de correlação é devida somente à

interação entre os elétrons de spins antiparalelos.

Assim sendo, em sistemas com densidades metálicas onde

as contribuições das grandes transferências de momentum tornam -

se apreciáveis, devemos ir além da aproximação BFA para obtermos

bons resultados.

A validade do método RPA se restringe ao limite de al-

tas densidades ( A. ((J. ) e baixas transferências de momentum ,

onde somente a parte de longo alcance da interação coulombiana

torna-se importante e os termos de troca não são consideráveis .

Como exemplo, podemos citar a boa descrição dada pela RPA para

os fenômenos de blindagem a grandes comprimentos de onda e para

08 modos de excitação de plasmons' '



1.9 - APROXIMAÇÃO BE HUBBARD

Hubbard propôs uma modificação na BPA, com o objetivo

de melhorar os resultados até então obtidos para a energia de

correlação do gás de elétrons em densidades metálicas. Em sua a-

proximação são incluidas correções de campo local relacionadas n

nicamente com a interação de troca no método de Hartree-Fock .

Portanto, são apenas consideradas as correlações dos elétrons

com spins paralelos devidas ao principio de Pauli e são totalmen

te desprezadas as correlações de Coulomb, cujo efeito consiste

em relacionar os movimentos eletrônicos individuais a fim de re-

duzir a probabilidade de dois elétrons se aproximarem.



CAPITULO II

MÉTODO DO CAMPO AUTOCONSLSTEHTE ( SCFA )

O estudo de sistemas de muitos corpos baseia-se no co-

nhecimento das forças entre as partículas, ou seja, de que manei

ra a inclusão do potencial entre elas afeta o comportamento do

sistema. A dificuldade é que temos, em estado sólido, um grande

número de partículas por cor e portanto torna-se necessário que

se procure desenvolver modelos aproximados para resolver tais sis

temas.

Para tratar esse problema, Singwi e seus colaboradores" '

desenvolveram o método do campo autoconsistente ( SCFA ) para es

tudar o gás de elétrons tridimensional na região de densidades

metálicas. Esse método foi aplicado a outros sistemas clássicos

e qu&nticos com interações descritas por potenciais singulares .

£ os resultados obtidos são multo mais satisfatórios comparados

aqueles conseguidos através de outras aproximações, em especial,
(12\

a aproximação de Hubbard1 ' e a aproximação das fases aleatórias

( SPA ) , comumente utilizadas na teoria de muitas partículas.

A ineficiência da SPA para o estudo das propriedades

de um gás de elétrons se manifesta principalmente nos resultados

obtidos para a função de correlação dos pares <f/t£) , que nesse

caso apresenta valores bastante negativos para pequenas separa-

ções de partículas em densidades metálicas ( « Z l ^ ^ é ). Entre-

tanto, como Q/&) exprime a probabilidade de se encontrar duas

partículas separadas por uma distância X , essa função deveria

ser sempre positiva.

Para altas densidades de elétrons ( A^«l) a aproxi-

mação RPA dá bons resultados, já que nesse caso a influência dos



ternos de troca e de curto alcance na interação coulombiana não

é significativa.

Tentando melhorar os resultados conseguidos através da

BPA para a energia de correlação do gás de elétrons em densida -

des metálicas, Hubbard incluiu correções de campo local somente

associadas com a interação de troca na aproximação de Hartree-

Fock' ' • Mas os resultados, embora um pouco melhores que os de

RPA, não são ainda satisfatórios, uma vez que a função

manece bastante negativa para pequenos valores da distância en-

tre as partículas na região de densidades metálicas, o que não é

admissível.

Singwi et ai. propuseram então, um método de campo au-

toconsistente ( SCFA ) para o cálculo de propriedades de um gás

de elétrons degenerado em densidades metálicas, com o objetivo de

melhorar os resultados obtidos por outras aproximações.

Em SCFA são consideradas, de modo aproximado, as corre

lações de curto alcance devidas ao potencial de Coulomb e de tro

ca através de uma correção de campo local ( como definida por

Nozières e Pines ), que depende da função de correlação dos

pares

A aproximação SCFA introduz nos cálculos um potencial

efetivo autoconsistente 'fâ) t 4 u e representa a interação en-

tre as partículas do sistema. Este potencial peraite relacionar

a constante dielétrica &C%,ü>) com o fator de estrutura ^T)> for

mando portanto, um esquema de equações cuja solução é obtida de

modo autoconsistente.

Esta aproximação aplicada a um gás de elétrons na re-

gião de densidades metálicas, apresenta resultados bastante . ea-
(9)

tÍ8fatôriO6( ' , Com relação à função de correlação dos pares â ^

o que se nota é que para pequenas separações entre as partículas,



seu valor é sempre positiTO ou levemente negativo ( em modulo 6

cerca de 40 t 80 vezes menor do que oa valores preditos por

Bubbard e RPA, respectivamente )•

2.1 - APROXIMAÇÃO SEMI-CUSSICA

Se considerarmos um sistema clássico, a hipótese

fundamental da aproximação SCFA consiste em substituir a função

distribuição de duas partículas ff+,/?; *\ /*'/*) P*lQ Pr0"

duto das funções distribuição de cada partícula, introduzindo-se

nesse desacoplamento a função correlação estática de equilíbrio

dos pares Q(/£-2'/) • Es6a função de correlação expressa a proba

bilidade combinada de ternos uma partícula na posição •& e ou-

tra em sO , levando-se assim em conta, as correlações de cur-

to alcance do sistema.

Podemos escrever então

^ ffifi Z-ZJ) . (2.1)

Dessa forma, consegue-se quebrar a seqüência infinita

relacionando a função distribuição de N partículas com a função

distribuição de^N + l) partículas.

A Justificativa da introdução da função de correlação

estática na expressão da função distribuição de duas partículas

será feita a posteriori, através dos resultados obtidos. A ex-

pressão mais simples que se poderia supor para '£fiP,/*',"''./*'/t')

seria considerar somente o produto das funções distribuição dé

cada partícula, o que corresponderia A aproximação RPA.

A hamlltoniana clássica de N partículas interagindo en

tre si através do potencial <fí(X-Z1) e na presença de um poten-



xo

ciai externo 0íJg'>
t)

onde a hamiltoniana de cada partícula 6 expressa por:

Não há necessidade de explicitarmos agora qual a forma

da interação 0/*{'<*]•) dos pares de partículas. No caso de um

gás de elétrons, por exemplo, essa interação é a coulombiana.

A equação de Liouville não relativlstica para a função

distribuição de N partículas S (,*,,/%;•%,/?',— %AM^oáe 8er es**
(Sé) '

crita como * ;

/̂  6 dada pela equação (2.3) o os outros símbolos têm o seu

significado usual.

A equação de movimento para a função distribuição clás

sica de uma partícula sffíCã/t) na presença de um potencial

externo é obtida pela integração da equação de Liouville nas coor

denadas e momenta de N - 1 partículas, ou seja,
(2.5)

que dependa da função distribuição de duas partículas

Obtendo a equação de movimento para >/fâ/í\ Qfflt) ••«>• que

n » : » i , , i ,-i.iu"-» , ••-:! r'" ir.', .*'?!" 7



19

esta vai depender da função distribuição de três partículas e as

sim sucessivamente. Cria-se dessa forma, um conjunto infinito de

equações, onde cada uma delas depende da próxima para sua solu-

ção.

Na aproximação SCFA esta seqüência infinita de equações

6 truncada, desacoplando a função distribuição de duas partlcu -

Ias em um produto de duas funções distribuição de uma partícula

e uma função de correlação dos pares ( equação(2.1) ). Desse mo-

do, as correlações de curto alcance do sistema são consideradas,

aproximadamente, através da função Q (/£-%

Fazendo Q{%)= X para todo/^ na equação(2.1) , obte

remos o desacoplamento usado na aproximação HPA, uma vez que ,

desse modo, não estão sendo levadas em conta as correlações en-

tre as partículas.

Considerando um potencial externo fraco, podemos escre

ver a função distribuição de uma partícula como :

(2.6)

onde *fof/£) é a função distribuição de equilíbrio e

representa a variação de <(/*) induzida pelo potencial externo

fraco.

usando as equações (2.1) e (2.6), podemos linearizar a

equação de movimento (2,5) obtendo ( vide apêndice I ) :

k+ e fyteffl - %l%g't] tf*»#*)W*$>ttfr° (2-7)
sendo



e n.fôt) z; jcfô St(X,/t/t) é a densidade de partícu-

las induzidas em fâé)

Assim, o campo efetivo que age sobre una partícula é

dado por

(2.9)

Os dois primeiros termos do lado direito da £q.(2.9)

correspondem ao campo efetivo na aproximação RPA, ou seja, o cam

po macroscópico usual composto pelo campo externo e o termo de

campo médio de interação entre as partículas. 0 último termo cor

responde, na aproximação SCFA» à correção de campo local. Portan

to, neste termo já estão incorporadas as correlações de curto ajL

cance do sistema.

Devido à linearidade da Eq.(2.7), podemos tomar uma

única componente de Fourier do potencial externo para encontrar

sua solução, isto é,

C.C. . (2.10)

A 8usceptibilidade do sistema com interação, calculada

a partir da densidade de carga induzida' ' na aproximação SCFA,

6 expressa em termos do potencial efetivo autoconsistente

e da 8Usceptibilidftde do gás sem interação Xfâ u)*) :

onde w * us + i>7 é a freqüência complexa e <? é o vetor

de onda.



O potencial efetivo W<?) é obtido a partir da trans-

formada de Fourier do potencial de interação entre as partículas

0{<£) e da função de correlação estática d** equilíbrio dos pa-

res Q{%) através da equação(2.8). Para um sistema clássico de

gás de elétrons onde o potencial de interação é coulombiano ,

0fâ) = 42/4,/q , obtemos que o potencial efetivo autocon-

sistente ¥fíf) é simplesmente dado por ( vide apêndice I ) :

(2.12)

onde

~** "* (2.13)

ê a correção de campo local, sendo P a densidade numérica de

partículas*

A constante dielétrica Sfq.cü*) é dada pela expressão
* p *

• assim, pela Eq.(2.11) obtemos :

0 fator de estrutura Sfó) pode ser calculado a partir
/a)

da susceptibilidade completa do sistema * ' :

. (2.16)

E pela Eq.(2.1if) encontramos que
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As correlações de corto alcance do sistema com densida

de P sao descritas diretamente pela função de correlação dos

pares %(*') % que é obtida da transformada de Fourier do fator

de estrutura 5(4 ) » ou seja,

(2.18)

Chegamos então , a u n conjunto fechado formado pelas

Bqs.(2.13), (2.15) e (2.17). Resolvendo essas equações de modo

autoconsistente, obteremos o fator de estrutura $(<?) para o

sistema considerado. Assim, a função 9^0 aerà calculada usan-

do-se na Eq.(2.1d) o fator de estrutura obtido.

Cabe ressaltar que apesar do método SCFA ter sido de-

senvolvido para um potencial especifico ( no caso, o coulombia-

no ), podemos utilizar tal método para outros tipos de potenci-

ais de interação entre as partículas, até mesmo para aqueles que

apresentam singularidades.

Das Eqs.(2.L2) e (2.13) vemos que, de modo geral, o pj>

tencial efetivo é dado pela expressão

que envolve diretamente a transformada de Fourier do potencial

de interação.

Mas, através da Eq.(2.8), encontramos que W4) também

pode ser escrito como



T J (2.20)

ou, para potenciais com simetria esférica,

•o
cét, . (2.21)

onde j(x) * (&n.Z, - Z-ceâz,)/z? ê a função de Bessel de

primeira ordem.

Coao podemos ver, a Eq.(2.21) depende somente da fun-

ção de correlação entre as partículas fffa) e da derivada do pjo

tencial real 0fa) . Assim, para calcularmos 'fâ) ,basta que

seja diferenciável e que o integrando permaneça finito.

Z.Z - CASO QÜAÍÍTICO

Vamos considerar um sistema neutro de volume unitário

formado por N elétrons de massa m, e por uma distribuição uni-

forme ( fixa ) de cargas positivas.

Sabemos que a bamiltoniana para esse sistema é :

H . (2.22)

Expandindo a energia potencial coulombiana dos elé-

trons em série de Fourier * *' , teremos que

£
onde o símbolo 2J denota que os termos com são ex-



cluldos do somatório, uma vez que estes são cancelados pelo efei

to do fundo positivo.

Considerando os elétrons como partículas puntuais, a

densidade de carga eletrônica presente num dado instante pode ser

escrita como -J

onde v

(X) = Z £{X-X) , (2.24)

C O B ã(X"^j = função delta de Dirac tridimensional.

A. função densidade de partícula Pfâ) pode ser expan

dida em série de Fourier :

onde H _̂  _̂

!* P (2.26)ti
é chamada de matriz densidade.

Assim, a Eq.(2.23) fica :

Af

Zl ̂ 2k/f>Jfe-A/) , (2.27)

onde o fator /V é subtraído porque queremos considerar apenas

os termos ^V* / •

Da mecânica qu&ntica, temos que

Logo,
*- -̂ .-*. ̂ . ^ A J 1 (2.28b)
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onde TÇ = /^/^* s **• * a velocidade do i-ésimo elétron.

Portanto,

onde usamos o fato de que 2£ 6 dada pela equação de movimen-

to

* íV7 / ? f
O primeiro termo do lado direito da £q.(2.29) vem da

energia cinética das partículas e o segundo surge da interação

entre elas. Este ultimo termo pode ser decomposto em duas partes:

uma para 5*= <p e a outra formada pelo somatório com <??*?' »

ou seja,
> .-

(2.3D

Assim, a £q.(2.29) fica

(2.32)

onde

6 a freqüência de plasma

6 a transformada de Fourier do potencial

c oulorabiano.

Somente o primeiro e segundo termo do lado direito da



Eq.(2.32) são considerados na aproximação RPA, enquanto que o ter

ceiro termo, correspondente a uma correção de campo local, s6 6

levado em conta na aproximação SCFA.

Segundo RPA, o último termo é excluído una vez que,sen

do os fatores de fase -e. * números complexos cujo modulo

é 1, /̂ * será igual à soma de uma grande quantidade de vetores

unitários com direções aleatórias no plano complexo - para cada

vetor com uma dada direção, deve haver outro numa direção oposta,

de modo que a resultante será desprezível. Portanto, de acordo

com a aproximação RPA, o último somatório da Eq.(2.32), que apre

senta produtos de matrizes de densidade fh/k-ql » ser* ir~

relevante em relação ao termo UJp(^ > P®1° menos para pe-

quenos valores de 5* .Se esses valores forem suficientemente

pequenos a posto de poder ser também desprezado o primeiro soma-

tório, teremos que

O . (2.33)

Assim, /%• oscilará com a freqüência de plasma U)p .

Através da £q.(2.26) obteremos :

(2.310

Substituindo o somatório em j pela média estática nas

N partículas teremos que

Portanto, a equação de movimento para /%* pode ser
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reescrita como :

onde

(2.37)

é análoga à Eq.(2.19) para o caso clássico e 0fâ) é a trans-

fornada de Fourier do potencial real de interação entre as parti

cuias.

Se a interação entre as partículas 6 coulombiana, o p£

tencial efetivo será dado por

onde

Se considerarmos ^(j) * ® > correspondente à apro-

ximação de ordem zero em SCFA, a Eq.(2.38) se reduz à expressão

para o potencial efetivo da BPA. Mas, se tomarmos o valor do fa-

tor de estrutura $(<?) de Hartree-Fock na Eq.(2,13)f o que sig-

nifica desprezarmos as interações de Coulomb, obteremos o poten-

cial efetivo G(ty e consequentemente a constante dielétrica

*fs ̂ V na aProximação de Hubbard.

Tanto as expressões para a susceptibilidadeXfaaf) quan

to para a constante dielétrica S(^,^) na aproximação SCFA no

caso quântico são análogas Aquelas obtidas para o caso clássico,

ou seja, Eqe.(2.11) e (2.15) respectivamente.



Portanto, o esquema autoconsistente do método SCFA fi-

ca então formado pelas equações (2.13)t (2.15) e (2.17).



CAPITULO III

v MÉTODO DO CAMPO AUTOCONSISTENTE APLICADO

A UM SISTEMA DE BOSONS

O método do campo autoconsistente ( SCFA ) utilizado

no estudo de um gás de elétrons degenerado, pode também ser es-

tendido para sistemas de bosons em geral.

Pretendemos agora aplicar o método ( SCFA ) para um

sistema tridimensional de bosons ( T = O"K ) formado por particu

Ias sujeitas a um potencial repulsivo constante até uma certa dis

tftncia A, e do tipo coulombiano dLt> para distâncias maio
c> /

res. Obteremos então, um esquema fechado de equações autoconsis-

tentes envolvendo o potencial efetivo W Q ) e ° fator de estru

tura Sfâ) • A energia das excitações elementares £(q) e a fun-

ção de correlação dos pares 9&) são calculadas através do fa-

tor de estrutura autoconsistente.

Como já mostramos anteriormente, a aproximação SCFA

tem a característica de fornecer na sua primeira iteração os re-

sultados correspondentes à aproximação RPA. Des3a forma, nos cál

culos levados a efeito, vamos obter inicialmente os resultados

da RPA e a seguir os da SCFA, sendo possível então, efetuarmos a

comparação dos mesmos.

3*1 - CASO GERAL

A su8ceptibilidade completa do gás com interação

é dada por

(3-D
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onde ¥fâ) é ° potencial efetivo de interação, a/ír*/**jp é a

freqüência complexa e X(^tc*i) é a susceptibilidade do gás li

vre, que para o caso de bosons é escrita como :

, (3.2)

onde Ç> 6 a densidade do gás e &(<f) 6 a energia de particu

Ia única dada por iCo/tZ***

Portanto, a susceptibilidade do gás com interação fica

. (3.3)

Assim, a susceptibilidade X.(^/co*j apresenta polos

que correspondem às freqüências ^°C(^J 4 u e anulam o denomina -

dor, correspondendo consequentemente a excitaçôes coletivas no

sistema.

De acordo com a Eq.(3.3), esses polos vão acontecer

quando

sendo então a energia das excitações de modo coletivo dada por :

i

(3-5)

usando a Eq.(3.if), podemos escrever a susceptibilidade

como

(3.6)
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onde
e portanto, obtemos que

C&t £{$*>) =

Por outro lado, o fator de estrutura S(^) está rela

cionado com a susceptibilidade da foraa

CO

Usando então as Eqs.(3.8) e (3.9) para %-+& * ob-

teremos a expressão de Feynaan (ride apêndice II) :

(3.10)

e assim, o fator de estrutura pode ser escrito como

. (3.11)

Por sua Tez, a função de correlação estática de equili

brio dos pares 0(%) 6 calculada a partir da transformada de

Fourier de SCf) :

pO) . 1 +JL-faÜl*[sty-ÍI , (3.12.)

ou, para o caso tridimensional,
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(3.12b)

onde st 6 a distancia média entre as partículas e as

6 a densidade do gás.

Vemos portanto, que para encontrarmos o fator de estro

tura ^táfj e consequentemente o espectro de excitações £fâ)

e a função de correlação &£) para o gás de Bose( é imprescindi

vol conhecermos a expressão do potencial efetivo rfâ) •

0 potencial efetivo de interação entre as partículas

Tfys?) 6 obtido a partir da sua definição na aproximação

SCFA , ou seja,

(3.13)

onde ÇPfâ-A.') é o potencial real de interação entre os pa

res de partículas.

Podemos então obter rfií) através da equação ( vide

apêndice I ) :

Então, o esquema autoconsistente para o sistema de bo-

sons fica constituído pelas £qs.(3.11) e (3.14). A energia das

excitações elementares £{f) 6 obtida através da Eq.(3.1O) e

a função de correlação dos pares 9/^) é calculada pela equa-

ção (3.12b), usando o fator de estrutura autoconsistente.
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3.2 - POTENCIAL REPULSIVO FDÍITO

Vamos desenvolver agora o estudo de um sistema tridi-

mensional de bosons de densidade P* 3/4¥A0 % com interação

repulsiva, sendo esta interação composta de duas partes distin -

tas : para separações das partículas até um certo valor si^ , a

interação ê repulsiva e constante e para distancias maiores,a re

pulsao tem a dependência d/si- f como é mostrado no esquema a-
balxo.

Assim, o potencial real de interação entre os pares de

partículas pode ser expresso por :

, (3.15)

onde ^ 6 a altura do potencial na região A. K /i^ e

6 a função de Heaviside. A constante ^V^my^ é colocada por

conveniência futura.

A transformada de Fourier deste potencial é dada por

(3.16)



sendo então o potencial efetivo autoconsistente '(?) obtido a

través da £q.(3«14) :

onde

Precisamos assim, calcular o valor da integral (vide

apêndice III):

Vamos utilizar o parâmetro si para definir unidades

adimensionais convenientes para o problema, isto é, Si> será

expresso em unidade de A.0 e OL em unidade de ' *"

Então, a Eq.(3.17b) pode ser escrita como :

f

(3#19)

-tfWwi J
sendo >%a>^^ ( ^- *£%^.* é o raio de Bohr da partícula)



Portanto, conhecemos agora a forma do potencial efeti-

vo yfâ) para o sistema tridimensional de bosons com interação

dada pela equação (3*15)» podemos usar a teoria do campo autocon

sistente para calcularmos o fator de estrutura $(?) » a função

de correlação dos pares qft£) e o espectro de energia das exci-

tações elementares £fâ)

Através da Eq.(3.11) encontramos a expressão para o fa

tor de estrutura

onde TfM 6 dado pela Eq.(3.19).

Dessa forma, a solução do problema será encontrada a-

través da resolução autoconsistente das Eqs.(3*19) e (3.20), que

nos permitirá obter o fator de estrutura aut oc onsist ente. Com eis

se resultado, calcularemos a energia das excitações elementares

através da relação '

(3.21)

• a função de correlação dos pares

* J. +.A. [^<<*e**ff>[sfy-'*]afy • (3.22)

3.3 - RESULTADOS

Uma vez que não é possível resolver esse conjunto de

equações de uma maneira analítica, tornou-se então necessário u-

tilizarmos técnicas de cálculo numérico. Como as equações envol-

vem soluções de integrais, usamos para isso o método de Gauss-



Legendre

A solução numérica autoconsistente das Eqs. (3*19) *

(3*20) 6 obtida através de um processo iterativo.

A aproximação SCFA possui a conveniência de se obter na

primeira iteração de seu cálculo, o resultado RPA, já que nesse

caso ao fazermos Iff?) is. Ç$fâ) na Eq.(3.1**), todas as correções de

campo local são desprezadas. Em vista disso, iniciamos o proces-

so considerando - ^ í ^ ) 3 - ^ na Eq.(3.19) e assim calculamos o

primeiro nfa) % cujo valor foi inserido na Eq,(3.20) para se

obter o POVO ^ ? / • Tal processo continuou até encontrarmos

convergência nos valores de ^fa) calculados em duas iterações

consecutivas ; para isso, definimos o critério de que a conver -

gência ocorre quando a diferença entre as matrizes de ^(f) de

duas iterações sucessivas é menor do que algum pequeno valor €

pré-determinado ( em geral, J!Ó ). Evidentemente, o processo não

depende do valor dado inicialmente para

Procedendo-se dessa maneira, calculamos o fator de es-

trutura em função do vetor de onda para diversos valores de ^ ,

mantendo-se fixa a razão ^,/ #̂ . Isso porque, as equações en-

volvidas no cálculo autoconsistente não dependem de stQ e /Í6 se

paradamente, mas apenas da razão entre ambos. Para cada razão -̂ /

o cálculo numérico utilizado permitia variarmos Ti até um

certo valor máximo, quando então o potencial efetivo autoconsis-

tente yfy) ( equação(3.19) ) tornava-se muito negativo, causan-

do problemas na obtenção de $6&) pela equação(3.20).

Nas figuras 1 e 2 são mostrados os resultados para

com respectivamente ^,/|)«#>e (^//í.)?/?, para diversos valores

de ^ . Vemos que <S(<3) ultrapassa o valor da unidade quan-

do o parâmetro ^ se torna suficientemente grande, ou seja,

começa a apresentar um máximo que aumenta com o valor de A



Esses picos pronunciados de 5 & ) indicam que há usa crescente

tendfincia de localização das partículas, isto é, estão aparecen-

do efeitos de estrutura no sistema. Nas, para pequenos valores

de à ( > & 1 . 0 ) , que correspondem a uma menor influência da

parte mais repulsiva do potencial, o fator de estrutura não ul-

trapassa a unidade, indicando um comportamento semelhante ao de

um liquido.

0 fator de estrutura autoconsistente Sre) foi usado

para calcular a função de correlação dos pares qfa) através da

Eq.(3.22) .Os resultados obtidos para fa/t)m-*0 e ^/^)*^5*com

diversos valores de A são mostrados nas figuras 3 e If res

pectivamente.

Como podemos notar, â medida que * aumenta, a proba

bilidade de encontrar uma partícula a uma distancia st da ou-

tra diminui, o que é esperado, uma vez que o potencial repulsivo

se torna muito mais forte, dificultando assim a aproximação en-

tre as partículas. Nessas figuras vemos que a partir de um certo

valor de ^ , flfo) •&! oscilar em torno da unidade, indican

do também o aparecimento de uma dada localização das partículas

do sistema.

Através da Eq.(3.21) e usando o fator de estrutura au-

toconsistente, nos foi possível calcular o espectro de energia

das excitações elementares Efe) com diversos ^ , para as ra

zões ̂ / i ) - ^ e /5" , como mostradas nas figuras 5 e 6 respecti

vãmente. Nestas figuras, os valores da energia foram normaliza -

dos para a unidade, a fim de facilitar a comparação entre eles.

Vemos que à medida que "X cresce, é mais fácil criar uma exci-

tação elementar coletiva na qual as partículas estão mais locali

zadas, do que excitar um modo coletivo de comprimento de onda in

finlto.



Para comparação, plotamos nas figuras 7, 8, 9 e 10 os

correspondentes resultados das aproximações RPA e SCFA para S(<p

e q/A.) para vários ^ , com &/%/» ^ e *& respectivamente.

Podemos observar que, o fato de considerarmos em SCFA

as correlações de curto alcance através de correções de campo Io

cal, introduz sensíveis variações nas propriedades do sistema.

Para pequenos valores de ^ O ^ , a função de correlação dos pa-

res flfo) apresenta valores menores na aproximação RPA do que

na aproximação SCFA, o que acontece devido justamente por não sç>

rem levados em conta na RPA estes efeitos de curto alcance.

£ importante ressaltar que para uma mesma razão ̂ / ^ ,

a diferença entre os dois resultados se torna mais significativa

à medida que ^ cresce. Para pequenos valores de ^ há uma

maior coincidência entre as curvas obtidas para a função de cor-

relação dos pares segundo as duas aproximações porque nesse ca-

so, os efeitos de curto alcance são mínimos devido ao fato do p_o

tencial real ser relativamente fraco. Tanto nos resultados da

RPA quanto nos da SCFA, verifica-se o aparecimento de efeitos de

estrutura no sistema.

Plotamos também nas figuras 11 e 12, as curvas de E(a)

obtidas para RPA e SCFA com^/^)»JÍ?e ^5* respectivamente. E

interessante notar que as correlações de curto alcance presentes

na teoria SCFA são responsáveis pela existência de uma diminuição

nos resultados SCFA quando comparados com os da RPA, para a re

gião de pequenos vetores de onda. Além do mais, quanto maior o

valor de ^ , mais sensível é a diferença entre as duas aprox^

mações.

A figura 13 representa o resultado do fator de estrutu

ra $(<y) para uma certa altura do potencial fixa ( y\=/0.O ) e di-

versas razões ^U/^o • Vemos então que, para um mesmo potencial
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real entre as partículas, o efeito de localização se torna apre-

ciável quando a razão s**/^ cresce. Isto significa que se consi

derarmos um sistema com densidade constante, isto é, ytf, fixo,

ao diminuirmos o valor do alcance •% da parte constante do po-

tencial, vamos ter uma maior localização das partículas, para um

mesmo valor de à .Se, por outro lado, fixarmos ^ e permi

tirmos que a densidade do sistema varie, então quanto menor a den

sidade, maior o efeito de localização.

3.it - SISTEMA DE BOSONS PONTUAL CARREGADO

Caparica e Hipôlito' ' estudaram certas propriedades

dielétricas de um sistema formado por bosons de carga £ e mas-

sa TTZ* , que interagem entre si através de um potencial do tipo

coulombiano. A,neutralidade do sistema é garantida pela presença

de um fundo positivo , uniforme e estático.

A partir das equações encontradas para o sistema que

estudamos, onde o potencial de interação entre as partículas é

dado pela Eq.(3.15), foi possível obtermos as expressões para

£fâ) * fjfi') para o caso do gás de bosons puntual carregado, fa

zendo para isso os limites à-*00 e ^~*^ . Para que

permanecesse finito nesse limite, tornou-se necessário

que o produto (X/^J fosse igual a uma constante, que neste ca-

BO, deve ser A/^s <fr

Dessa maneira, vamos reproduzir as equações do esquema

autoconsistente para o sistema de bosons puntual carregado. Com-

parando os resultados publicados por Caparica e Hipôlito e aque-

les obtidos neste trabalho, vemos que o efeito de estruturação

encontrado no nosso caso parece ser produzido pelo fato do poten

ciai possuir uma região constante e ser finito. Em ambos os pro-



blemas, a aproximação SCFA mostra resultados melhores do que os

da RPA, evidenciando que esta teoria, realmente, considera de

una forma mais adequada as interações existentes entre as partí-

culas do sistema.



FIO. 1 - Fator de estrutura autoconsistente 6{k) coao função de

para a razão fa/s%}=40e ) * 40, fô.O, ty.O €. 20.0 .



FIG, 2 - Fator de estrutura autoconsistente Sty como função de

para a T&zãofó/tysdf e A* f&, MO t 35.0
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FI6« 3 * Função de correlação dos pares flfo'' como função de

para a razão (%/*£)•40 e ^ « S.O, /O.O, Vô.O * 20.Ô
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FIG. if - Função de correlação dos pares tffo) coao função de

para a razão fa A)s S5" e > = fO, *QO ± 35.0 .



FIG. 5 - Energia das exc it ações E(<l) como função dos vetores de

onda

ssão

ueado

em unidades de

4O e
» para a ra-

fator de normalização

V
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FIG. 6 - Energia das excitações £(<0 como função dos vetores de

onda f em unidade* de <5̂ * ( 4 z í | è . ) , para a ra-

zão ( ^ A ) * ^ " e A » ^ , /aO Jt. 3S*Ô .



FIG. 7 - Fator de estrutura autoconsistente $fe) como função

de &zo para a razão ̂ /fc)*4O e )i*40,4âC>,9RCL As cor

respondentes curvas tracejadas do resultado RPA estão

plotadas para comparação* Para "X-4.O as curvas pratl

camente coincidem.



FIG. 8 - Fator de estrutura autoconsistente £/9) como função

de &lo para a razão (<4o/^)af.5' 9%=t0, SO.0,350. As li-

nhas tracejadas correspondem ao resultado SPA»

as curvas coincidem.

Para



4.0 "A

FIG. 9 - Função de correlação dos pares fj^1) como função de

para a razão (^/sj.)«40 e A*^^?^,^^^» Para compara-

ção estão plotadas as curvas tracejadas de HPA. Para

"X* 4.O as curvas são praticamente coincidentes.
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J.0 <2.D 3.O

FIQ. 10 - Função de correlação dos pares Q(/lr) como função de

para a razão (^p/^)~^ *\*</.0,/O.0,35lO. Pare compara-

ção estão plotadas as curvas tracejadas de RPA. Para

as curvas são praticamente coincidentes.



FIG. 11 * Energia das excitações £(Q) como função de fâ es uni-

dades de ajpi/£2£f) t Para a razão^y^r/^e )* (O/ãõJú

As linhas tracejadas correspondem ao resultado RPA. F_a

ra "A* J.O as curvas coincidem.

'/í



<2O 6.O

FIG. 12 - Energia das excitaçoes £•(%) como função de &to era uni-

dades de &p*rzã&£í\ , para a razão^A)*/Je X*0,1âOf35.O

As linhas tracejadas correspondem ao resultado RPA. Pa

ra "\-zj.P as curvas coincidem.
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0.5

6.O

PIG. 13 - Fator de estrutura autoconsistente 5(h) como função

de Q4o para ^/O.O e razãoQ4o
Ac.

40^*2.0^ 3.O



APÊNDICE I

LINEARIZAÇÃO DA EQUAÇÃO DE MOVIMENTO PARA A FUNÇÃO DISTRIBUIÇÃO

CLÁSSICA DE UMA PARTÍCULA E OBTENÇÃO DO POTENCIAL EFETIVO

Quando estudamos problema de muitos corpos, vemos que

a equação de movimento para a função distribuição clássica de

uma partícula / fi*,/>A) sujeita a um potencial externo 0fât) é

dada por :

•2-fk/t/*) *'. %/'h/t/t) -

(1.1)

onde 0{sZ-Z') é o potencial real de interação entre as partí-

culas do sistema e -%(^tfi;yt',A'/'^) * a função distribuição

de duas partículas.

Logo, a equação de movimento da função distribuição de

uma partícula envolve a função distribuição de duas partículas .

Da mesma forma, a equação de movimento para Jfé,/Z;Ã{?'/t) depende

da função distribuição de três partículas e assim sucessivamente.

Para resolver a equaçao(I.l) 6 preciso então quebrar essa sequên

cia infinita de equações.

A hipótese fundamental do formalismo do campo autocon-

sistente ( SCFA ) é utilizar a função de correlação estática de

equilíbrio dos pares fl/Z-Z') para desacoplar a função distribui-

ção de duas partículas em ternos do produto das funções distri-

buição de cada partícula, ou seja,

(1.2)



A seqüência infinita de equações 6 portanto truncada ,

uma vez que a função distribuição de N partículas está relaciona

da com a função distribuição de N + 1 partículas.

Considerando um potencial externo fraco, a função dis-

tribuição de uma partícula pode ser escrita como :

(I-5>

onde </(/*) 6 a função distribuição de equilíbrio e // í v / / V é

um termo de correção que exprime a variação de <4Af) induzida

pelo potencial externo fraco.

Usando as Eqs.(I.l) e (1.2) teremos que

U

A expressão Q(^C-/t')^0{^^') pode ser considerada

como proveniente de um potencial efetivo rfX-^t") , que é então

definido como :

Portanto, usando as Eqs.(1.3) e (I.if) juntamente com a

definição {1,3) teremos

lit +*

K . S )



Mas, por simetria translacional, a integral ic&^fc-Z

não depende de /? . Então, ULlc&'lrfX-Xj = O

Assim, a Eq.(1.6) fica :

onde ?zfât)= fc££* ,/fòji/t) é a densidade de partícu-

las em (*,t) .

Vamos agora obter a expressão para.o potencial efetivo

'(<l) & partir da definição (1.5), que pode ser escrita como

e multiplicando por 1* £& teremos

Usando as expressões* das transformadas de Fourier de

e ftfâ) t vemos que

(1.10)

Assim,

"y"" • (i.ii)
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Como o fator de estrutura ^>(<i} está relacionado com

a função de correlação dos pares Qí+) através da expressão

onde P 6 a densidade de partículas, e usando propriedades

da função delta , chegamos a

ou
I

(JWfJ (ij)

Quando o potencial entre as partículas for coulombiano,

sua transformada de Fourier em três dimensões vale

(1.14)

e então podemos escrever

onde

(I.15b)
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AFKKDICE II

OBTENÇIO DA RELAÇÃO ENTHE O FATOR DE ESTRUTURA E A ENERGIA DAS

EXCITAÇOES ELEMENTARES DO SISTEMA

A expressão de Feynman, que relaciona a energia das ez

citações elementares do sistema £{q) com o fator de estratura

5l<f) , pode ser obtida através do formalismo do campo autocon-

sistente para um sistema de bosons.

0 fator de estrutura está relacionado com a susceptibi

lidade através da equação

Sff) =* --âL.(dí*) tá* Z(f,ü>) . (II. D

onde P é a densidade numérica de partículas ,

e

com #)s &ff) .
Considerando o limite para 5f-*>í> teremos que

r° f+w>**tBiti*í

o) <"-3)
Da teoria das distribuições* ' vem a seguinte proprie-

dade ;



com
r

Portanto, uma vez que

ser escrita como

S assi»,

Dessa forma, obteremos

que ê a relação de Feynman í

t>(4) , a Eq.(II.3) pode

(n.5)



APÊNDICE III

CALCULO DO VALOR DA INTEGRAL DO POTENCIAL EFETIVO

Vamos calcular o valor de

Como o fator de estrutura 6 função do módulo da dife-

rença entre os vetores de onda a e et' , definiremos ^ * ^ " ? '

Desse modo, teremos

/^ fa+f- jfii**«)h. r?- 2) (111.2)

onde o< é o ângulo formado entre os vetores *& e "a

Considerando c=<^2. , a—fo^ii*)^ » ̂ = ~"3*kytí? » e

fazendo a substituição y—(a.+-&-c&at*) , chegamos a

^ ^ , (III.3)

onde ^ 2 (a. ttf = ^ / ^ /
(Ill.if)

Assim, ( H u

;

(in.5)
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Desta forma, obtemos o resultado da integral (III.l),

ou seja,

JL [

+ \ a&
J
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