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Resumo

No Capítulo 1 faz* ;uos uma introdução à teoria de campos em espaços
curvos, mencionando o caso de férmions.

0 Capítulo 2 começa com uma breve introdução à Relatividade Geral, e
obtenção das equações linearizadas para calcular a métrica de Thirring, que
é uma primeira aproximação para a métrica de Kerr.

No Capítulo 3, calculamos a equação de Dirac no espaço de Thirring e
depois fazemos o limite não relativístico, obtendo as alterações à equação
de Schrôdinger introduzidas por essa geometria. Em especial, observamos a
interferência de feixes de partículas.

Finalizando, no Capítulo 4 fazemos uma revisão sobre detectores clássicos
e quânticos, apresentamos o efeito térmico do movimento não inercial de de-
tectores, em especial o uniformemente acelerado e o em movimento circu-
lar. No caso do detector uniformemente acelerado fazemos um paralelo com
diferentes esquemas de quantização. 0 trabalho acaba com uma proposta
semi-analítica para a obtenção do espectro de um detector em movimento
circular.

Durante todo o trabalho consideramos c—l.



Abstract

In Chapter 1 we m; le an introduction to quantum fields in curved spaces,
mentioning something ibout fermions.

Chapter 2 begins with a brief introduction to General Relativity, and the
calculation of the linearized limit to obtain Thirring's metric, wich is a first
approximation to the Kerr metric.

In Chapter 3 we calculate Dirac's equation in Thirring's space-time
and work out the non relativistic limit obtaining the modifications in
Sckrodinger's equation resulting from the geometry. Particularly, we observe
the interference of a particle beam.

And in Chapter 4, we present a revision of classical and quantum detectors
and discuss the response of detectors in non-inertial motion, in particular,
for uniform acceleration and uniform circular motion. The latter is known to
yield an integral for the response function wich has been so far carried out
only numerically. We propose a semi-analytical solution for the spectrum of
a circular moving detector.

We consider c = 1.
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Capítulo 1

Introduçf.o

Devido às comprovações experimentais da eletrodinâmica quântica (Q.E.D.),
a idéia de quantizar campos clássicos tornou-se muito popular. Em contraste,
a teoria quântica de gravitação é não renormalizável.

No início do século, antes do advento da teoria quântica de campos, alguns
resultados aproximados da Q.E.D. foram obtidos através de uma teoria senoi-
clássica com acoplamento mínimo pM ->• pM — eAM.

Portanto, seguindo essa mesma idéia, uma descrição aproximada dos
efeitos quânticos provocados pelo campo gravitacional clássico, pode ser
obtida considerando as modificações induzidas pela alteração do espaço na
teoria quântica de campos. É o que se costuma chamar de teoria semi-
clássica pois o campo gravitacional é tratado classicamente. Espera-se que
isso seja válido até determinada escala de espaço e tempo denominada escala
de Planck: i)comprimento de Planck -yfêjf = 1.6 x 10~33cm, ii)tempo de

Planck - ^ / Ç = 5.4 x IO"44*. '
Dentro desse espírito, Hawking publicou o seu famoso resultado [1], que

um buraco negro irradia um banho térmico cuja temperatura é proporcional
à gravidade superficial.

Embora tenhamos aderido ao enfoque semi-clássico, estamos conscientes
de suas limitações , como por exemplo: perda da unitariedade na evolução de
um estado quântico inicialmente puro emergente de um buraco negro [2], ou
para uma melhor compreensão do que realmente ocorreu na era cosmológica
próxima à singularidade; somente dentro do contexto de uma teoria quântica
de gravitação a qual inexiste presentemente



O estudo de detectores quânticos é uma ferramenta importante em teoria
de campos em espaços tempos curvos, pois em geral o conceito de partículas
ou vácuo não é unívoco. 0 autor de [4] estuda a resposta de osciladores
harmônicos com relação ao seu tempo próprio, acoplados aos modos esferica-
mente simétricos do campo escalar sem massa na geometria de Schwarzschild.
De fato, o detector não precisa ser necessariamente do tipo monopolo, temos
uma série de objetos qu* podem funcionar como detectores quânticos [5]. A
correspondência entre a radiação térmica de Hawking e o aspecto térmico do
vácuo de Minkowski, visto por um observador acelerado já foi evidenciada
antes [11], [17], como áma espécie de efeito Casimir. Note que ambos os
espaços possuem horizonte de eventos.

Provavelmente a detecção mais provável do efeito térmico se dará no
âmbito dos aceleradores circulares, apesar do ruído de fundo. De fato, em [6]
demonstra-se que para um detetor suficientemente rápido as contribuições
do meio ambiente são desprezíveis. Na secção 4.4.2, obtemos o espectro
de absorção de um detetor do tipo monopolo em movimento circular pelo
método dos resíduos.

0 comportamento de férmions na presença de campos gravitacionais foi
estudado previamente por [3]. Os autores, munidos de um sistema de coorde-
nadas de Fermi, constróem um Hamiltoniano projetando o tensor momento
energia T^^Ç" em vetores de Killing do tipo tempo, depois efetuam uma
transformação de Foldy-Wouthuysen, obtendo o limite clássico do gerador
das translações temporais. Como exemplo, eles calculam as alterações nos
níveis de energia no átomo de hidrogênio acelerado, em rotação e num campo
gravitacional que em princípio poderia ser o terrestre, usando teoria de per-
turbação. E mencionada a viabilidade experimental dentro de alguns anos,
através de medidas cada vez mais precisas da ótica quântica.

Nessa linha, calculamos as conexões de spin, inicialmente introduzidas
para a obtenção de uma ação de um campo espinorial [15], para a métrica de
Thirring, e depois separamos o espinor de Dirac em suas componentes fracas
e forte obtendo as alterações na equação de Schrõdinger.



Capítulo 2

Métrica de Thirring

2.1 Relatividade Geral
Segundo Mach (1893) o movimento não é um conceito absoluto. Assim a
questão do princípio da inércia da Mecânica de Newton só faz sentido se
definimos a trajetória da partícula com relação às estrelas distantes. Ele
sugeriu o experimento do balde d'agua. "Se tomamos um balde parcialmente
cheio d' água e o colocamos em rotação, devido à força de atrito, depois de
um determinado tempo a água acompanhará a velocidade angular do balde.
Podemos observar que a parte da água mais próxima à parede da superfície
interior do balde se eleva um pouco em relação ao nível da água quando o
balde está parado. Essa elevação depende da velocidade angular do balde,
e no referencial que acompanha a rotação do líquido, é causada pela força
centrífuga. 0 que acontece quando a espessura das paredes do balde podem
ser aumentadas indeterminadamente? Será que observaremos esse mesmo
desnível?" Portanto, de acordo com Mach, rotação e movimento inercial
estão fortemente relacionados com o mundo material no qual o experimento
se encontra submerso.

A teoria da Relatividade Geral proposta por Einstein está de acordo com
algumas das idéias de Mach e o princípio da equivalência. 0 princípio de
equivalência mais fraco estabelece a equivalência entre a massa inercial e a
massa gravitacional. Como conseqüência desse princípio, podemos ter tra-
jetórias preferenciais, definidas por um sistema de coordenadas, chamadas
coordenadas inerciais, que descreve o movimento de um observador em queda



livre. Heuristicamente podemos nos convencer da existência de trajetórias
inerciais. Pela segunda lei de Newton, temos

GMmG „ . v
= m/r. (2.1J

T

O princípio da equivalência nos assegura que m<j = m/. A solução r(t) de
(2.1) define a trajetória ínercial de partículas teste com massa raj, peque-
nas com relação a M, de maneira que consideramos o campo gravit acionai
oriundo da massa M apenas.

Contrariamente ao que se tinha feito para o eletromagnetismo, Einstein
não definiu um campo gravitacional auxiliar que fosse invariante por trans-
formações de Lorentz. Ele imaginou que a presença da matéria deveria de
alguma forma encurvar o espaço -tempo. Sendo assim a gravitação , não um
campo de força, mas um aspecto do espaço -tempo.

Matematicamente, podemos dizer que o espaço -tempo é uma variedade
pseudo Riemannia (M,g) com uma métrica g definida em cada região desse
espaço -tempo. A exigência de que ela seja pseudo-Riemanniana x, significa
que em uma certa vizinhança de cada ponto do espaço -tempo podemos
definir um sistema de coordenadas em queda livre, no qual a métrica é a de
Minkowski. Dizemos então que a variedade é localmente de Minkowski.

Dentro do contexto da estrutura Riemanniana do espaço -tempo, pode-
mos obter as equações de Einstein atreves de algumas hipóteses

1. - As equações do campo devem ser tensoriais (as leis da física são in-
dependentes do sistema de coordenadas).

2. - Devem ser descritas por equações diferenciais de segunda ordem e
linear nos termos de segunda ordem, nas funções a serem determindadas
( a métrica

3. -Devem se reduzir à equação clássica de Poisson no limite apropriado

V2U = Airp. (2.2)

4. - Como o tensor energia momento TM" é o análogo à massa, em teorias
relativísticas, deve ser a fonte para o campo gravitacional.

a variedade fosse Riemanniana ela seria localmente Euclideana



5. - Se o espaço é chato, T^u é nulo.

Essas hipóteses conduzem às equações de Einstein, como segue. Pre-
cisamos de um tensor (hipótese (1)), que contenha até derivadas segundas da
métrica (hipótese (2)); o material disponível para a construção do tensor de
Einstein G^, é o tensor de curvatura, o tensor métrico e o tensor totalmente
anti-simétrico e^ap. A lipótese (4) implica em

GW = KT,»,, (2.3)

a constante « = —87Tvr. onde G é a constante de gravitação de Newton é
determinada através da hipótese (3). Devido as propriedades de simetria e
de divergência nula do tensor momento energia TMU, o tensor de Einstein
deve ser tal que

Gg = 0 e (2.4)
G^u = Gvll, (2.5)

para garantir a consistência de (2.3). Na geometria diferencial só existe um
tensor que é linear na curvatura e que satisfaz (2.4).

O tensor de curvatura pode ser obtido através da métrica pela fórmula
(2.12). Agora imaginemos que quiséssemos encontrar a métrica, a partir do
tensor de curvatura de Riemann. Para que isso seja possível o tensor de
curvatura deve satisfazer as identidades de Bianchi Raii[upp\ = 0. 2 Podemos
obter, através de contrações das identidades de Bianchi o único tensor que
satisfaz (2.4) e é linear na curvatura: R^ — l/2gflt,R, onde R^u é o tensor de
Ricci e R é o escalar de curvatura. E como o tensor métrico também satisfaz
(2.4), a forma mais geral para GMÍ, é

G^ = R^v - -g^R + Ag^. (2.6)

A constante A é a constante cosmológica, discutida por Einstein. A pre-
sença dela causaria a curvatura do espaço mesmo quando o tensor momento
energia T^ fosse nulo, em contradição com a hipótese (5). Essa hipótese é,
no entanto, difícil de ser demonstrada. Só é possível distinguir os casos A = 0

2 as identidades de Bianchi podem ser obtidas em coordenadas localmente geodésicas,
ou seja, em que todos os T%v são nulos
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e A ^ 0 fazendo observações e comparações com os modelos cosmológicos.
Assumiremos A = 0, mas poderíamos naturalmente incluir o termo Ag^u
no lado direito de (2.3) e obter uma série de exemplos de sua influência na
geometria.

O tensor de Einstein possui portanto, a forma

Gp.v = Rpp — —

E pela hipótese (d), que Tuv deve ser a fonte do campo gravitacional, obtemos
afinal a equação propc /ca por Einstein

G^ = STTGT^. (2.8)

A equação de Einstein (2.8) possui as mesmas simetrias da métrica. Se
a métrica admite uma isometria, ou seja ela é invariante por um desloca-
mento espaço -temporal ao longo de um determinado vetor £, então essa
simetria será compartilhada pelas equações de Einstein. Como em qualquer
algebra de Lie, suas características podem ser obtidas estudando o compor-
tamento do grupo em torno da identidade o que é implementado através
de transformações infinitesimais. Definimos a transformação infinitesimal
xM -» x" + <f" onde os £** são pequenos. Assim pela regra de transformação
do tensor métrico obtemos

Expandindo g^'ix 4- £) em serie de potências de £ e desprezando os termos
de segunda ordem obtemos

<r
Não é difícil nos assegurarmos de que os últimos três termos do lado direito
podem ser escritos como f*'" + £*'"'. A condição de que a transformação
infinitesimal seja uma isometria é que seus geradores, que são os vetores de
Killing satisfaçam, a equação de Killing

A derivada de Lie £ç mede varições de quantidades ao longo do vetor

11



2.2 Campo Fraco

Como as equações do campo gravitacional são não lineares, fica muito difícil
obter soluções exatas para (2.8). Uma das saídas é usar métodos aproxima-
tivos. Assumimos a métrica <7M1/, diferindo da métrica de Minkowski por uma
perturbação h^

9nu = Wnv + hfu,. (2-11)
Nos cálculos desprezamos os termos quadráticos na perturbação O(h2). Nessa
aproximação, podemos desprezar no tensor de Riemann

DP '_. r ^ _ -pt* i rv* pp _ rM VP (
n L u(3,a l va,p + L pct1 u0 L p0L va» \

os últimos dois termos. A transformação entre os índices covariantes e con-
travariantes é feita pela métrica de Minkowski r}^. Assim obtemos

Rnva/3 = ã [dadvhrf + d^dpflva — 9v9/?/lMa — (?M3a/lv/?] + 0{h ) . (2.13)

0 tensor de Ricci é

R^ = I a V - i [d,7v + du7(í], (2.14)

onde

7, = dxh\ - I d X (2.15)

Duas perturbações hul/ e bl^ representam a mesma perturbação física se,
e somente se, elas diferirem por um "difeomorfismo diferencial" na métrica
chata

E importante notar que /^ não necessariamente é um vetor de Killing. O
deslocamento na direção desse vetor pode ser implementado como a trans-
formação infinitesimal de coordenadas x* —>• x* + /^onde /** é da mesma
ordem de h. Então pela regra de transformação do tensor h^,

Kv -> V - dvU - dju. (2.16)

E também

- ^ ( - 2 Ô V A ) • (2-17)

12



Verificação direta da invaxiância do tensor de Ricci R^, pela substituição
de (2.16) e (2.17) na (2.14) confirma uma invaxiância semelhante à arbi-
trariedade da escolha de gauge do eletromagnetismo A^ -¥ A^ + d^x-

Para a obtenção da equação linearizada, é necessário fixar o gauge, o que
corresponde nesse caso a uma escolha do sistema de coordenadas. Escolhendo

(2.18)

obtemos
R — -D2h (2.19)

l
cuja solução é obtida \ ia função de Green,

1
\ \X - x'\

(2.20)

A região de integração Á é extendida sobre o cone de luz passado, R^x') é o
tensor de Ricci retardado e o elemento de volume é dS = r2drdÇl, consistente
com a aproximação adotada.

Tirando o traço de (2.8) com GMI/ dado por (2.7), obtemos a equação do
campo na forma

Rr = -8TTG (T,U - i ^ r ) . (2.21)

O tensor energia momento para um fluido perfeito é T^ = (p + p^u" —
pg^, onde p,p eu" são a densidade, a pressão e a quadrivelocidade respecti-
vamente. Usando esse tensor, podemos obter a relação entre um fluido lento
e sua conseqüência acarretada na perturbação h^. Contração de T^", dá
T = Ti = p — 3p. As componentes do tensor de Ricci são:

TQO-\goOT = Up + Sp) (2.22)U
ti

= -On;') (2.23)

(2.24)

onde desprezamos termos de ordem h^ e de ordem maior que p e v . A
solução linearizada que segue de (2.20) é:

ftoo = —^CJ / •: ^ a r ^ . z o j
J |r — r'\

13



hoi = AG f -~^—^r' (2.26)
J | r — r*|

(2.27)

2.2.1 Campo Gravitacional de uma Esfera Oca em
Rotação

Uma analogia com a lei da gravitação de Newton e a lei de Coulomb sugere
que uma teoria de gra itação consistente com a invariância de Lorentz deve
conter um campo gravitomagnético, cujas propriedades seriam semelhantes
ao campo magnético.

Imaginemos o seguinte experimento; duas partículas carregadas de carga
ço e massa mo, tal que q% = Gmo distantes uma da outra e em repouso no
espaço de Minkowski: a atração gravitacional é compensada pela repulsão
elétrica. Se esta situação estática é analisada por um observador distante
e que se afasta desse sistema com velocidade constante, está claro que deve
surgir uma força do tipo gravitomagnética no sistema de repouso do obser-
vador inércia! que consiga compensar a força magnética. A referência [7]
descreve a versão gravitacional do teorema de Larmor 3, ou seja, essa força
gravitomagnética que é provocada pela rotação do corpo central, por exem-
plo, pode ser simulada, em primeira ordem, pela substituição do referencial
inercial por um em rotação.

A construção de Schild [8] deixa transparente que uma teoria relativística
de gravitação é incompatível com a relatividade restrita. Portanto, apesar de
muito atraente, o argumento heurístico apresentado acima deve ser tomado
com muita cautela.

Nessa secção vamos rever a solução da equação de Einstein linearizada
para uma esfera oca de raio a e massa M com seu centro de massa na
origem do sistema de coordenadas e animada de uma velocidade angular
constante Cl. Duas aproximações serão usadas, a aproximação do campo
fraco apresentada acima. Isto é equivalente a assumir a >> /z, onde pi = GM.
A segunda é que a rotação da esfera é suficientemente lenta para que apenas

3o teorema de Larmor simula em primeira ordem o termo de campo magnético da
Lagrangeana clássica de uma partícula carregada pela substituição por um referencial em
rotação

14



termos de primeira ordem em Í2 sejam relevantes. 0 tensor momento energia
que entra no lado direito de (2.21) é pu^u", onde u** é a velocidade própria
de um ponto na superfície da esfera. A velocidade pode ser escrita como
vx = Cijk^xk, e as aproximações nos permitem escrever IÍ° = 1 e u' = u\
Portanto, desprezando as pressões e os termos quadráticos na velocidade, a
equação do campo (2.19) se torna

(2.28)

(2.29)

(2.30)

Assumimos a densidade da casca esférica como sendo p = -^rS(r — a).
Depois fazemos uma expansão do tipo multipolar em pi^r para r » r/,
consistente com as hipóteses do campo fraco obtendo

1

Substituição desse resultado e da densidade acima nas fórmulas (2.25)-(2.27),
resolvendo as integrais em coordenadas esféricas e lembrando que a métrica
é estática obtemos as correções

A. = - 2 2 ê í (2.31)
r

ho2 . < g f f " « (2.32)

(2.34)
T

A solução exterior fica

1 2 M G (O K\

gQ0 = l (2.35)

9H = -<yi + ^ H (2.36)

901 = ~K~ (2.37)

902 = K^, (2.38)

15



e a interior é obtida impondo condições de contorno em r = a

goQ = 1-- (2.39)
a

9ü = -*iÀ1 + - ] (2-4°)

a3

902 = Kl, (2.42)

onde K ê a constante
K = \MGQ?ÇÍ. (2.43)

A equação de movimento dentro da esfera

" ^ dt dt

se converte em:

(2 44)
^ dt dt { ]

onde
^ = - (0 ,0 , ^ ) , (2.46)

acusando que um observador em queda livre verifica uma rotação dos eixos
inerciais, que se reflete num efeito Coriollis. Dizemos que o sistema de co-
ordenadas é arrastado pela rotação do corpo central e chamamos o efeito de
Efeito Thirring [9],

16



Capítulo 3

Equação de Dirac e Gravitação

3.1 Considerações Gerais

Como mencionado no final da seção precedente o teorema de Larmor nos
garante, a nível clássico e em primeira ordem, a simulação do campo
magnético para um observador em rotação.

Segundo Mashhoon [10] uma descrição aproximada de efeitos de interação
com o spin pode ser obtida usando somente a equação de Schrõdinger. A
análise feita por Mashhoon se extende sobre referenciais rodantes apenas e
ele discute a dificuldade da implementação da hipótese da localidade a nível
quântico. A hipótese da localidade nos diz que um observador acelerado é
equivalente a um observador hipotético que em cada evento possui a mesma
velocidade que o observador não inercial. Portanto os resultados dos experi-
mentos realizados pelo observador acelerado são idênticos aos do observador
inercial no mesmo ponto no espaço -tempo.

A hipótese da localidade deixa de existir a nível quântico, como em qual-
quer outro fenômeno ondulatório, pois as observações requerem um intervalo
extenso de tempo e espaço [11]. Porém podemos supor que para um obser-
vador em rotação , a função de onda inercial ij)(t,x), se transforma como

(3.1)

onde U é o operador unitário

Ü = e i t n J (3.2)

17



e J é o operador momento angular total do sistema. A função de onda ij)
satisfaz a equação de Schrõdinger Ê$ = ihdrfr/dt e ip' H'ij>' = í*^»'//}*'

então

H'i>' = (ÜHÜ-1 - O.J) </>', (3.3)

portanto considerando o momento angular total J = L + S, observe que a
rotação introduz um ttxmo no Hamiltoniano sem análogo clássico

8H'SR = -7Íl(t).à (3.4)

onde 7 = (1 — p-)"1^2 é o fator relativístico.
Para um observador num referencial rodante F' a energia de uma

partícula clássica com momento p em relação ao seu referencial inercial FQ
cuja origem coincide com F' é

£ ' = 7 ( £ - v . p ) (3.5)

ou
E' = -y(E - Í2.L) (3.6)

onde v = í l x x e L = x x p , é o momento angular orbital com relação
à origem do sistema de coordenadas. De fato, uma comparação entre as
fórmulas (3.3) e (3.6) comprova que SH'SR não possui análogo clássico.

0 Hamiltoniano de uma partícula de massa m, carga q e momento
magnético JJ. = ^ S submetida a um campo magnético externo B, é obtido
usando o acoplamento mínimo p -»• p -

— p.A-/i.B. (3.7)
me

Podemos obter uma generalização do teorema de Larmor admitindo que B =
-^f2 , onde Cl é a freqüência de Larmor.

E interessante observar as conseqüências desse formalismo no contexto
de interferometria de neutrons polarizados. Imagine a interferência de neu-
trons em um sistema rodante. Um feixe polarizado é dividido em dois em S,
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II

I
Figura 3.1: -o feixe de neutrons é dividido em S e reconstituído em D.

seguindo uma trajetória circular, um no sentido horário com polarização par-
alela à rotação e um no sentido anti-horário com polarização anti-paralela,
sendo reconstituído em D conforme a Figura 3.1.

Segundo o princípio da superposição a função de onda em D deve ser

#> = Vi + Vn, (3-8)

onde / e / / se referem às órbitas dos neutrons no sentido anti-horário e
horário respectivamente. A diferença de fase é dada pela fórmula

H<(J = f (p'.dx' - H'dt'), (3.9)
J S

e tjo — ts = ftR/vn é o tempo decorrido entre o instante em que os neu-
trons saem da fonte S com velocidade de grupo vn e atingem o detector em
D. Como o feixe geralmente é constituido de neutrons a baixo momento, o
primeiro termo de (3.9) é desprezível sendo a contribuição majoritária para
a diferença de fase, oriunda do Hamiltoniano. 0 Hamiltoniano nos dois cam-
inhos é

= (UHÜ-1 - a s - L.n)

SH = -2n.S-2n. i1 , (3.10)
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o que após integração no tempo de vôo, dá uma diferença de fase

= 2Í (í2.S + m(r x p).«) dt

. , ÍITTR m f,_ . , ,„ , , »

6<f> = - + — f(Çlxr).dr. (3.11)

Usando o teorema de Stakes na segunda integral e lembrando que V x (íl x
r) = 2Í2, obtemos para o segundo termo do lado direito de (3.11)

^ - A , (3.12)

onde A = TTR2 é a área compreendida pelas duas trajetórias circulates e m é
a massa do neutron. 0 primeiro termo é devido à interação da rotação com
o spin

HSR = *Rn/vn, (3.13)

onde vn é a velocidade de grupo dos neutrons. A diferença de fase total é a
soma das duas contribuições

S<l> = 8<f>sagnac + 5<f>sR.

0 termo de Sagnac já foi observado em experimentos [12] [13], enquanto
que a interação da rotação com o spin é muito menor, sendo necessário um
outro interferômetro que seje insensível ao efeito Sagnac e outros efeitos grav-
itacionais para poder detectá-lo [14].

3.2 Equação de Dirac no Espaço de Thirring

3.2.1 Equação de Dirac em Espaços Curvos
A métrica de Thirring estudada no capítulo 2, apresenta uma rotação dos
eixos inerciais. Portanto é razoável esperar uma alteração no comportamento
fermiônico nessa geometria, semelhante ao descrito acima.

0 conteúdo da interação da gravitação com os férmions deve estar na
alteração da derivada que entra normalmente na equação de Dirac. Portanto
a construção de uma derivada covariante para espinores, encerra as alterações
introduzidas pela gravitação [15],
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Queremos conexões TM

d, -> d, + rM = V,,, (3.14)

que obedeçam a duas condições : i) VM seja um vetor para transformações
gerais ii) V^rp seja um espinor para transformações locais de Lorentz. Essas
duas condições determinam univocamente as conexões e nos garantem que
localmente temos uma c-oria invariante por transformações de Lorentz. Para
isso, em cada ponto x do espaço -tempo introduzimos um espaço tangente
pseudo Euclidiano. Os vetores de base são as tetradas e^, normalizadas de
acordo com

e^eua = rjp,,. (3.15)

A equação de Dirac no espaço de Minkowski apresenta de fato, invariância
por transformações de Lorentz. Assumindo uma transformação infinitesimal
de Lorentz

x -> Az,

onde A = rj^+uj^, e a matriz infinitesimal de constantes satisfaz w^ = — u
sabemos que os espinores de Dirac se transformam como

onde S(A) = e~^a^a é a representação do grupo de Lorentz no espaço dos
espinores [16].

A construção de uma derivada covariante geral para espinores é obtida
seguindo o mesmo procedimento. Adotamos um sistema de coordenadas lo-
calmente geodésico e projetamos todas as quantidades vetoriais na base de
tetradas de modo a nos fornecer grandezas que seriam medidas por um obser-
vador em queda livre, obtendo escalares para transformações gerais. Supomos
que a base de tetradas seja integrável para que esses vetores coincidam com
os vetores tangentes das trajetórias inerciais.

Fazemos uma transformação local de Lorentz x -*• Az e 0 -*• S(A)if> =
ifi*, onde S(A) ê a representação do grupo local de Lorentz no espaço dos
espinores

i-TW* + Tl)P = S(A)ty (dM + rjtf. (3.16)
O desenvolvimento do lado esquerdo nos fornece
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De onde percebemos que

r , -> r , - l-aa(3u>«l - i ^ r , , <ra/3). (s.is)

Vamos supor que T^ = \Cfaap<i e substituir em (3.18) obtendo

US*** - l-^Cf[aa0, <v] (3.19)

Sabendo que o co' lutador acima é, [<ra/3,0"MJ/] = lii
— <TanT]0v) obtenos para o último termo

de modo que
Cf H. Cf + W« C^ + u^C? - u°J. (3.20)

Note que a transformação infinitesimal de Lorentz para as tetradas

implica na regra de transformação

(3.21)

que é idêntica a Cf dada pela equação (3,20). Generalizando para um
sistema de coordenadas arbitrário (conexões de espaço -tempo T°u não ne-
cessariamente nulas) obtemos a conexão de spin

(3.22)

3.2.2 Cálculo das Tetradas e Conexões de Spin
As tetradas são os vetores de uma base ortonormal não necessariamente
geodésica. A métrica vista por observador adaptado a essa base é a de
Minkowski.
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Dada uma métrica qualquer

ds2 = gOQ(dx0)2 + g22(dx2)2 + g33(dx 3)2

podemos reagrupar os termos completando quadrados

ds2 = (y/gTodx0 + - ^
y/9ÕÕ

9oo

+(922 - ^)(dx2)2 + g33(dx
9oo

Repetindo esse mesmo procedimento, obtemos

3)2-

T 2

T/900

500

2

"522 + — ) - (-<
5oo

5oo 0oo
2 2 2 1 ^

^ - l _ 0 1 0 2 (^2)
000 500 I

de onde facilmente reconhecemos as tetradas

e, =

•2 —

gOI

y/gõõ
gO2

•s/000
2

( n _L 0Ol\l/21-011 1 j '
5oo

{_gn + ^ . ^ 0 0 1 0 0 2
5oo 0oo

(3.23)

(3.24)

(3.25)

(3.26)

(3.27)

(3.28)

(3.29)

(3.30)
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2 2 2 2

)-(-5rn + —)
#00 #00

3 = \/~^33- (3.32)e

Uma base de tetradas aproximada pode ser obtida fazendo uma expansão
em série de potências na perturbação da métrica h^, em (3.26)-(3.32), de
maneira consistente con. as aproximações adotadas na obtenção da métrica
de Thirring. Como nos cálculos da secção 2.2, nos limitaremos sempre aos ter-
mos lineares na perturbação, desprezando os de ordem superior. Em primeira
ordem,

obtemos

P - 1 M G
eoo = 1

T

eoi = - ^ (3.34)

eO2 = — j - (3.35)

1 MG

eu = -1
e22 = - 1 - ^ 5 (3.37)

e33 = - 1 - — . (3.38)
r

Nessa aproximação a métrica g^ = 77̂  + hul/ é dada por (2.35)-(2.38) e a
derivada covariante eQa;(, se torna

eaa;b = £aa,6 - ri^aPJ) + hab,0 — hpb,a)- (3.39)

Os coeficientes Capb são obtidos pela fórmula (3.22),

Ca0b = ^aP,b — £/?«,*) — •zihabrf — hf}b,a)- (3.40)

Substituindo os resultados de h^ e eaa na fórmula acima obtemos
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(3.42)

GMz
r3

Kr^ Jx2+y2),

r3

C130 = ~ y z (3.45)

C230 = ^ | x z (3.46)
2r5

- 3 Í ^ l (3.47)

Cos, = - ^ » » (3.48)

Cm = - ^ (3.49)

- ^ (3-50)
r3

~{2 - 2^±fl] (3.51)

(

C232 = - ™ £ (3.54)
r3

y (3.55)

7TTXZ (
2r5

(3-57)

r> GMy n w\
^233 = 7~- {Ó.OtS)

r3

Através da formula (3.22), lembrando que <Jaj3 = ^[T«,T^?] e 1ue a s m a "
trizes de Dirac anticomutam {7a,7/?} = 2rfap, calculamos as conexões de
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spin;

r. - -i{-7V
2

7 7 2r5 J

2-3-

W-*

7 7 2r5

F2 = — ; - 7 T 7 7 •7 7 2r5

.,0_

- 7 7 r 3 J

GMx ,GAfyl
-75-/

(3.59)

(3.60)

(3.61)

(3.62)

Dentro da aproximação adotada,

ea 7M = L Ki 7*i- W- WJ

Ou seja, as matrizes de Dirac projetadas na base de tetradas são idênticas
às do espaço de Minkowski. E adotada a representação de Pauli para as
matrizes de Dirac, adequada para a descrição do limite não relativistico

7° =

7' =

<T° 0
0 -(7°

0 <T*' '

-a* 0

(3.64)

(3.65)

onde cr0 é a identidade 2 x 2 e a* são as matrizes de Pauli que satisfazem
[cr*, cr-7] = 2ie^kak. Assim podemos efetuar a contração (3.63) obtendo

3iKz
' 2r5

<73 0

r3

y

2r3

0 - a 2

0
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Para efeitos de simplificação nos cálculos, assumimos que as partículas
de spin semi inteiro se restringem ao plano equatorial z = 0, o que de certa
forma deve realçar o efeito de rotação intrínseco à geometria. Nesse caso
temos , _

1 f GMxD
lD

ÍK ( °* ° W
onde D = 1,2.

3.2.3 Limite nrc Relativistico
Inserindo os resultados (3.31)-(3.37) e (3.67) na equação de Dirac

obtemos

1
4

(3.68)

+ 1 -
_ < o* 0
2r3 { 0 - a 3 i> = 0.

(3.69)

Como do = gond^, a fórmula acima pode ser simplificada para

GM,

1 GMxD*iD _ %K_ ( a3 0
r 3 ~" 2 r 3 l 0 —<r - mil> = 0,

(3.70)

onde -jr-d° = -̂ —âo, consistente com as aproximações adotadas. O termo,

evidencia um efeito Doppler gravitacional que diminue à medida que nos
afastamos da casca. Para a obtenção do limite não relativístico p « m,
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decompomos o espinor X/J nas suas componentes fraca e forte ip = I I, e

substituímos na equação (3.70) acima obtendo

i [ ( l + ̂ ) dQ] $ = -<TD7TDX + £s<T3<t> + mcf> (3.71)

i [(l + ̂ ) 5o] X = -*%>* +^X~ mx, (3.72)

onde os 7T£> são os momentos canônicos

•ft G M \ x ^ÍGMXD , -

No limite não relativístico o termo dominante é aquele proporcional a m.
A solução aproximada é obtida usando uma espécie de WKB <f> = e~'mt$ e
X = e~'mtx onde a dependência temporal é praticamente absorvida na parte
exponencial e as funções $ e X, variam lentamente no tempo. Substituindo
em (3.72) resulta

m (l + — ) X « -<rDnD$ + £-a3X - mX

^ (3.74)

desprezando os termos l/m2. A obtenção da equação para a componente
forte resulta da subsituição de (3.74) em (3.72)

,- [(1 + 2M) {m + ao)l 4 = M , + ̂ . 3 0 + ra#
IV r / '\ Irn 8r3

50$ = _$ + $ $, (3.75)
/ 2m 8rJ r

onde o último termo representa o potencial gravitacional Newtoniano ao qual
a partícula de massa m se encontra exposta. Podemos introduzir um campo
de gauge fictício

A =
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que simule o efeito Zeeman gp-0"3 l

{a%)2 = ir2 + <rV x A. (3.76)

Com isso em mente podemos escrever a equação de Schrôdinger

gjí + ] . ^ , g (3.77)

o n d e os 7Íf.D são

iGMx GMa2ü

ira = m + — ôy + ^ - ^ P m i . (3.78)
\ r J 4r3 3r3

Em principio podemos medir a diferença de fase em elétrons ou neutrinos
na geometria de Thirring, uma solução aproximada para a geometria exterior
a um pulsar, por exemplo. A situação experimental é a esquematizada na
figura 2.1. A diferença de fase nos elétrons é dada pela integral de linha
/ Adx = fs V x Ada, onde a superfície de integração S é delimitada pela
órbita dos férmions. Considerando uma linha no plano equatorial circular
de raio R e lembrando que dentro da esfera todas as conexções são nulas
obtemos a diferença de fase

A = / —rdrdÔí-rJs r3

Descobrimos que a casca em rotação reproduz o efeito Bohm-Aharonov
para a região espacialmente assintótica R —> oo, onde o campo de gauge
torna-se desprezível e o valor de A é máximo.

lEssa fórmula pode ser obtida escrevendo (ra<rb = \{{ffa, <rb} + [<ra, <rb})
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Capítulo 4

Detectoros

4.1 Processo Clássico de Detecção

Temos uma certa arbitrariedade para a escolha do nosso detector, mas para
manter uma correspondência com o caso quântico, de acordo com [17], vamos
assumir que a escala de tempo do detector é muito maior do que as escalas de
tempo da flutuação. Em outras palavras o detector é insensível à flutuação
randômica do sinal. Esta é a versão clássica da suposição de que a largura
de linha dos estados excitados é desprezível em relação ao seu espaçamento.

Um modelo simplificado consiste em um detector que, quando exposto a
um ruído monocromático de alta freqüência V(t) = Aelwt, detecta apenas a
intensidade média * A2:

A2 = V'(t)V(t),

onde * representa conjugação complexa.
Generalização desse modelo [17] para freqüências dentro de um certo in-

tervalo, pode ser obtida primeiramente tomando a transformada de Fourier
V(ÜJ) do sinal propriamente dito cf>(t)

V(«) =

Depois definimos o sinal complexo V(t) associado a <f>(t), como as compo-

receptor AM, por exemplo
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nentes de freqüência positiva V(w) por

(4.1)

Não existe perda de informação com essas definições uma vez que V(—w) =
V"(ÜJ). E de fato, o sinal real pode ser recuperado, <f>(t) = 2ReV(t).

Digamos que o sinsl possa ser expresso como

V(t) =

onde A(t) > 0 e $(t) sio reais. Então temos

V(t) = A(t)emt)-Ot) = iz\

l/K

I7 (42)

onde g((i) = 2V(ü + ti).
Se a amplitude do sinal só é considerável em torno de w ~ w,

terá valores consideráveis somente em torno de \x — 0. A integral (4.2)
representa uma superposição de componentes harmônicas de baixa freqüência,
e como conseqüência A(t) e $(í) variam no tempo muito mais lentamente
que cos(uit). Assim as partes reais e imaginárias de V(t) representam sinais
modulados por A(t) que são carregados pela freqüência ü.

Uma cavidade ressonante com freqüência w detecta diretamente a compo-
nente de Fourier do sinal com essa freqüência, ao invés do sinal instantâneo
V"(t)V(t). Se o sinal é estacionário 2 e randômico, a medida extraída em um
intervalo de tempo suficintemente grande

M = & h I-T c~<wW0V(0)><ft> (4.3)
é uma média estatística onde (V*(í)V(0)) é calculado sobre a distribuição
probabilística dos valores de V(t).

2o sinal é estacionário quando (V*(t)V{tl)) = g{i - t1) depende apenas da diferença
t — t, o que eqüivale fisicamente a cavidades ideais, sem dissipação
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4.2 Processo Quântico de Detecção
Ao nível microscópico, uma cavidade é composta de átomos que sofrem
transições entre os seus vários níveis durante o processo de detecção. Cada
um desses átomos pode funcionar como um detector quântico, quando um
de seus elétrons muda de nível de energia absorvendo fótons.

Para uma melhor cnuipreensão do que ocorre nesse processo de absorção
e emissão, é importante saber o que é emissão e absorção espontânea.

Uma teoria semi-clássica, onde átomos quânticos interagem com um
campo clássico de radr .^ão , prevê apenas emissão e absorção estimulada,
não existe emissão esp Dntânea. De acordo com essa teoria, átomos excita-
dos no vácuo não irradiam. Isso nos leva à idéia de que emissão espontânea
está ligada à flutuações quânticas do campo de radiação. E de fato, emissão
espontânea pode ser interpretada como emissão estimulada induzida pela flu-
tuação do vácuo. Além das flutuações do vácuo, existe um outro processo
de fundamental importância que contribui para o campo de radiação , que
é originado pelo movimento acelerado do elétron dentro do átomo, previsto
pela eletrodinâmica clássica. Essa contribuição é chamada de radiação de
reação.

Usando uma ordenação simétrica dos operadores do átomo e do campo,
que comutam entre si, obtemos para um átomo no estado excitado que as
flutuações do vácuo e a radiação de reação contribuem igualmente para a
emissão espontânea, ocasionando uma diminuição da energia do átomo. Con-
tudo, para um átomo no estado fundamental as duas contribuições se can-
celam precisamente. Existe um equilíbrio entre as flutuações de vácuo e
radiação de reação que impede a ocorrência de transições e garante a esta-
bilidade do estado fundamental.

Audretsch et ai [18], usam esse formalismo no estudo das modificações
ocorridas nas flutuações de vácuo e reação de radiação para um átomo aceler-
ado acoplado a um campo quântico. Quando o átomo é acelerado o equilíbrio
entre a radiação de reação e flutuação do vácuo deixa de existir e o átomo
acaba sendo expontaneamente excitado. Após um tempo suficientemente
grande o equilíbrio é restabelecido e tudo se passa como se estivesse imerso
num banho térmico, isto é, a distribuição de probabilidades dos diversos
níveis é indistinguivel daquela que teria se estivesse imerso numa radiação de
corpo negro.

No entanto não podemos inferir uma interpretação de partículas físicas
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de maneira ingênua uma vez que o estado inicial é o vácuo, e o valor esperado
do tensor momento energia é (0A/| : T"" : |0M) = 0.

Aparentemente temos um paradoxo. Se o valor esperado do tensor mo-
mento energia é nulo, o estado \0M) não pode suprir energia para excitar o
detector. De onde virá então a energia responsável pela transição?

A explicação vem do agente que provoca a trajetória não inércia! do de-
tector. A medida que o detector acelera, seu acoplamento com o campo
causa emissão de quanta, que provoca uma resistência à aceleração. O tra-
balho realizado pela força externa para vencer essa inércia do detector é o
responsável pela energ a, cedida ao campo via os quantas emitidos e absorvi-
dos pelo detector, provocando suas transições de energia. Mas se consider-
amos o detector separadamente, o efeito aparente é a absorção de quantas
distribuídos termicamente.

4.3 Detector de Unruh-DeWitt
Podemos adquirir uma intuição sobre o funcionamento de detectores quânticos,
usando um modelo simplificado ao invés da eletrodinâmica quântica. Con-
sideramos um objeto pontual dotado de estrutura interna caracterizada por
níveis de energia e lineramente acoplado ao campo escalar <f> via o momento
de monopolo [19] [20]. O Lagrangeano de interação na trajetória da partícula

) ) e - H , (4.4)

onde e~3^ é um fator adiabático e <f>(r) = 4>{X(T)) é o campo na linha de
mundo do detector. Ligar ou desligar o detector de maneira descontínua
introduz divergências na teoria [21].

Consideramos o espaço de Hubert como sendo o produto tensorial
\E) ® \0M) ~ \E, 0A/), onde o conjunto \Ei) são os autoestados de energia do
detector e \0M) é o vácuo de Fock no espaço de Minkowski. Na representação
de interação a dependência temporal dos estados é gerada pelo Lagrangeano
de interação (4.4). A evolução temporal do detector é

M{T) = e<H""M (0)e-íflr<T, (4.5)

onde Hd\Ei) = £?,-|2?,-) e Hd é o Hamiltoniano não perturbado. A amplitude
de probabilidade para que o detector seja encontrado num estado \E2, i>) num
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tempo r0, quando seu estado inicial em —To é \EI,QM), em primeira ordem
de perturbação [Hj = — Lj) é

-T0

= i I T°{E2^\(M(T)<f>(T)e-M) \EuOM)dr. (4.6)

Pela evolução temporal do detector (4.5), esta fórmula pode ser reescrita
como

i(E2\M MEi) J dre^-^-'^l^lOM). (4.7)

A taxa de excitação , ou seja, a probabilidade de excitaçâo por unidade de
tempo próprio, é obtida tomando o módulo quadrado de (4.7) e, como apenas
o estado final do campo nos é importante, tiramos o traço sobre os estados
intermediários \rp), obtendo

P(E) = Yimjim^-J J <
(4.8)

onde E é a quantidade de energia absorvida pelo detector e C{E) =
|{222|M(0)|i?i)|2. As particularidades físicas do detector estão contidas em
C(E), enquanto que o integrando depende somente do campo e da linha
mundo do detector.

4.4 Detectores em Movimento

Em [25] o autor resolve o espectro para detectores seguindo trajetórias esta-
cionárias no espaço de Minkowski. Trajetórias estacionadas são aquelas em
que a distância própria

(4-9)

depende somente da diferença de tempo próprio r — r' entre os dois pon-
tos. Como conseqüência o ruído ao qual se encontra submetido o detector
seguindo uma dessas trajetórias também é estacionado.

As trajetórias são obtidas integrando a generalização da equação de
Frenet

K = #<M, (4.10)
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partindo da hipótese de que a trajetória xM(r) pode ser parametrizada no
tempo próprio e que K% independe de r; onde e% ê o vetor do tipo tempo
tangente a xM(r), que juntamente com os vetores do tipo espaço e^ forma
uma base de tetradas. Como o produto escalar (4.8) é constante em toda a
linha mundo, dizemos que X*{T) são as linhas integrais ou órbitas dos vetores
de Killing. Dentre as trajetórias encontradas estão as que descrevem um de-
tector em movimento ir.ercial, linearmente acelerado e em rotação. Resolução
da integral (4.8) para o caso de x^ e x"' diferirem por uma transformação de
Lorentz rígida, nos diz apenas que um detector em movimento inercial não se
excita, em concordânc J. com a invariância de Poincaré do vácuo. Estudamos
abaixo dois casos de movimento não inercial.

4.4.1 Coordenadas de Rindler

A trajetória que descreve observadores com acelerações próprias constantes
é dada pelas linhas f = const, no sistema de coordenadas de Rindler [22]

x1 =

= x,

(4.11)

(4.12)

(4.13)

onde x designa coletivamente as outras coordenadas espaciais. Nesse sistema
de coordenadas o elemento de linha se torna

ds2 = -Ç2dr)2 + de + dx2. (4.14)

0 sistema de coordenadas (77, £, x) cobre apenas uma porção do espaço tempo
chamada de Cunha de Rindler Figura 4.1

R+ = {x lx^ lx 0 !} quando | > 0 (4.15)
R- = {x\xl < - |x°|} quando £ < 0. (4.16)

Podemos observar sem dificuldade que a métrica independe de r\ de modo
que

b = dv, (4.17)

é um vetor de Killing. Nas coordenadas de Rindler,

v = K^ 2
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2.5

-2.S

-7.5

Figura 4.1: -diagrama t x x para £ = 4

36



ou seja ba é do tipo tempo em R+ e R-. A aceleração própria para um
observador que segue a órbita de ba é dada pela fórmula

. (4.18)

Como nessa métrica a vriica conexão não nula é Y\Q = £, obtemos a única
componente não nula dt, (4.18)

_ = *00V s ; = * ( 4 1 9 )

\u-)-yoo {—Ç ) 900 Ç

cujo módulo é

^Ja^^g^u = - . (4.20)

Assim de fato, observadores materiais do tipo tempo que seguem a órbita de
b, possuem aceleração própria inversamente proporcional a £.

Função Resposta de um Detector Acelerado

O objeto de interesse no cálculo da função resposta é a função de Wight-
man para freqüências positivas

, x') = (OMk(a)^(*0|OM> = D Uk{x)Ul{x'\ (4.21)
k

onde a somatória se torna uma integral nos índices contínuos. O resultado
da soma acima é [16]

GÍ+) = - — , 1 „ (4.22)

A função de Wightman em dois pontos de uma trajetória com aceleração
própria f"1, descrita pelas coordenadas (4.11)-(4.13), é

n ( ) _
2 "

(A JVi
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O espectro de potência do detector ao longo de sua trajetória acelerada é
obtido pela substituição de (4.23) em (4.8). Com a transformação de coor-
denadas 77 = £r obtemos o resultado

(r,2uy < 4 - 2 4 )

Essa integral pode r,*r resolvida usando o método dos resíduos. A função
1/ sinh2 z possui uma coleção de polos ao longo do eixo imaginário puro, em
torno dos quais expandimos em série de Taylor o denominador do integrando
acima

sinh2(z) = sinh2 ZQ + 2 sinh zocoshzo(z — z0)

+Uz- zo)
22(sinh2 z0 + cosh2 z0) (4.25)

(4.26)

percebendo que os polos são de segunda ordem. 0 circuito escolhido é o
circuito retangular.

Como a contribuição vinda das extremidades Im = (0,27r), Re{±oo) ê de-
sprezível obtemos o resultado analítico para a função de espectro, primeira-
mente encontrada por Unruh [20]

% i r <4-27>
Quantização de Rindler-Fulling

O resultado acima poderia também ser obtido considerando um esquema
de quantização em coordenadas de Rindler [11].

O operador de Klein-Gordon em coordenadas de Rindler se torna

$ {V^TdJ) + m2}^ = 0 (4.28)

{-7ídl + dl + -A + E *•»• - m2)<f> = o (4-29)
? Ç j=2

O formalismo desenvolvido em [11] se aplica em qualquer espaço -tempo
estático, no qual o problema de Cauchy é bem resolvido. O problema de
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Cauchy é bem resolvido quando a solução clássica de (4.28) é unicamente de-
terminada em todo o espaço, pelas condições de contorno em (J>{XQ) e Ô^^XQ).

A existência de um vetor de Killing do tipo tempo global ^ , permite definir
hipersuperfícies tipo espaço t = const, e o conceito de energia é estabelecido
sem ambigüidades como a componente 0 de 21'"'fM

 3 podendo então decom-
por o campo em freqüências positivas e negativas. A quantização canônica
prossegue definindo o esnaco de Fock e as relações de comutação em tempos
iguais.

Como o espaço de Rindler possui o vetor de Killing do tipo tempo dn, a
dependência temporal ios modos da equação (4.29) pode ser escrita como

u^cxe-^hí&x), (4.30)

onde Cl é a energia medida em relação a dv e a é + para R+ e — para i?_, isso
porque o vetor de Killing é orientado para o futuro em R+ e para o passado
em R-. Substituição desse ansatz na equação diferencial (4.28) revela que as
funções espaciais hc

k que a satisfazem são as de Bessel.
O campo quântico no espaço de Minkowski

com O[0A/) = 0 e [a,-, aj] — ítJ-, pode portanto ser decomposto em um segundo
conjunto de modos

onde
ò'|0fl) = 0 (4.33)

e
[bl,b\f]=5Cff,5kk,. (4.34)

Os operadores do campo se relacionam por uma transformação de Bogolubov

w
3 Pela equação de Killing e da conservação covariante do tensor momento energia obte-

mos ( T ^ ) ^ = (y/=gT"v^),M = 0
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onde OLa
Vk = (u£, Uy) e /3£/fc = (u£, [/£,) são as projeções do campo na compo-

nente de freqüência positiva com relação ao tempo de Rindler dn. A aplicação

dos operadores de Rindler b°k e b^ no vácuo de Minkowski é determinada
através da transformação (4.35). 0 resultado (4.27) pode ser obtido sub-
stituindo o campo decomposto no segundo conjunto de modos (4.32) em
(4-8).

Note que, no cálcuic do valor esperado (4.8), existe a hipótese de que o
vácuo físico é o de Minkowski, não importando com relação a que sistema de
coordenadas estamos impondo a quantização . Em espaços-tempo curvos a
escolha do vácuo físico é efetuada através da minimização do valor esperado
do tensor energia momento (OlI^O) [23].

Podemos verificar a relação entre os dois vácuos, reescrevendo os oper-
adores de Minkowski através de uma transformação de Bogolubov diagonal,
de acordo com [24],

k'

onde Pnk, são funções que dependem de cr, fi e k de uma maneira não triv-
ial. A relação de Bogolubov entre esses novos operadores e os de Rindler é
simplificada para [24]

j(-)t =

onde k = (fi, -k) e AT(fi) = (e27ríi - l)"1 .
Repare que o operador d\ também aniquila o vácuo de Minkowski

d°\0M) = 0. (4.38)

Assim

({+) ^ t f ) \0M) = 0 (4.39)

lOa) = 0. (4.40)

A solução é obtida usando quantização na caixa fcM = (m,l,n) e Cl = em,
onde m, /, n são inteiros. Supomos o ansatz

,4")t)!0K), (4.41)
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onde F é uma função diferenciável, que pode ser expandida em série de
potências. Pela relação de comutação (4.34) é fácil ver que a substituição de
(4.41) em (4.39) e (4.40) nos fornece duas equações diferenciais de primeira
ordem em F

2 = rtjf *F

cuja solução é

F = Nerb?)íbl~}\ (4.42)

onde r = e~™n. A constante de proporcionalidade N acima tem o significado
físico de probabilidade de transição entre os vácuos (0M|0H) = N, que pode
ser obtida através da normalização do estado

A análise vale para cada modo, portanto o resultado é

jln} |0K>. (4.43)
trmlfí

O vácuo de Minkowski, portanto, é descrito como um condensado de
Bose, onde a cada partícula em R+ com momento k, corresponde uma na
região causalmente desconexa fí_ com momento k. Seja O±, um operador
local definido ou em i?+, ou i?_ respectivamente. Tomamos o valor esperado

onde p± é uma matriz de densidade obtida tirando o traço sobre as partículas
contidas na outra cunha de Rindler. Da equação (4.43) segue-se que essa
matriz de densidade corresponde a radiação de corpo negro a temperatura
T = ^r, onde a é a aceleração própria.
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4.4.2 Detector de Unruh-DeWitt em Movimento Cir-
cular

0 movimento circular uniforme provou ser importante por razões práticas
[26].

Uma temperatura de Unruh de T ~ 1K requer acelerações da ordem

a = n
(4.44)

Experimentalmente, a álerações nessas escalas só são atingidas no referencial
de um elétron em aceleradores circulares.

Os elétrons podem ser considerados como um termômetro bem sensível
através de medidas de despolarizaçâo dos spins. Com a aplicação de um
campo magnético externo de B = 104G a diferença de energia entre spin
para cima e para baixo é

— ~ l(T4eV ~ 1K. (4.45)
me

De fato, no (LEP) os elétrons com 7 = IO5, onde 7 é o fator de Lorentz, e
confinados num raio R = Z.lKm, possuem aceleração própria

2 2

a £ ! £ - = 2,9 x 1023m/s2, (4.46)
R

e temperatura de Unruh
T 3 1200ÜT. (4.47)

E mais ou menos esperado que seja possível de fato medir o efeito Unruh em
despolarizaçâo de feixe de elétrons em aceleradores circulares. Entretanto,
os autores de [26] deixam claro que a concordância entre o experimento e a
teoria de detectores acelerados é apenas qualitativa.

A temperatura (4.44) representa um resultado aproximado, uma vez que a
função de espectro para movimento circular, possui caráter térmico somente
para grandes velocidades, portanto a inferência de uma temperatura deve ser
encarada sem excessos [24].

Aliás, não existe uma solução analítica para a função de espectro para um
detector em movimento circular. Estamos propondo [27] uma solução semi

42



analítica utilizando o cálculo de resíduos. A trajetória circular é expressa
pelo sistema de coordenadas

(4.48)

(4.49)

(4.50)

(4.51)

Substituição dessa trajetória na função de Wightman resulta na função de
espectro

x° =
x1 =

x2 =
x3 =

Rcoswyr

R sin wyr

0.

onde /3 = 2vy/a e a = v2y2/R é a aceleração própria. A integral acima é
obtida pelo método dos resíduos.

A equação transcendental

z = vsinz, (4.53)

fornece os polos zn no plano complexo. A equação acima pode ser separada
na sua parte real e imaginária com z representado por z = x + iy, formando
um sistema de duas equações

x = v sin xcoshj/ (4.54)

y — ucosx sinh y. (4.55)

Quando 2 = 0 temos dois polos imaginários puros obtidos pela equação
(4.55), cuja solução gráfica é dada na figura 4.2.

Para continuar a procura dos polos usamos coordenadas polares em (4.53),
desprezando a exponencial negativa para obter 4

e"sinôcos(pcos^) = ^ sin 9 (4.56)

sin(pcos0) = ^cos0, (4.57)
v

cuja soma dos quadrados nos leva a

4 assumimos p » 1

43



»inh(y),y

Figura 4.2: - solução gráfica quando y-vsinhy=0, com v=0.4.
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Essa equação nos diz que a medida que nos afastamos da origem 6 ~ rnr.
Pela simetria de reflexão da equação (4.53), os polos estão localizados simet-
ricamente com relação à origem, como esquematizado na figura 4.3.

A localização exata dos polos, quando x ^ 0, é obtida solucionando (4.55)
e (4.56) para uma das variáveis, por exemplo x

ucos (usina;)2
\vsmx

- arcosh (—^—) = 0. (4.59)

Para convergência ds\ integral (4.52) o contorno de integração deve ser
fechado por baixo, e > resultado é obtido somando os polos de primeira
ordem

^ i ( 4 . 6 0 )

lembrando que o polo na origem não é somado pela prescrição usual da soma
de uma parte imaginária infinitesimal x + ie, que corresponde fisicamente a
um detector de tamanho finito [24]. A convergência dessa série é suficiente-
mente rápida sendo necessário somar sobre os primeiros termos para obter
um resultado aceitável.

Os polos são encontrados em diferentes regimes

• No limite relativístico o parâmetro (3 -¥ oo, em (4.52). Os polos ima-
ginários puros, cuja solução grafica é esqumatizada em figura 4.2, se
aproximam cada vez mais à origem, fornecendo a contribuição mais
importante para a função de espectro [24]. O denominador pode ser
expandido numa série de potências em 2, e obtemos o limite analítico

• Tomando sin# em (4.58) e substituindo no lado direito de (4.56) com
as aproximações cos(/>cos#) ~ cosp desde que 0 ~ 2mr, resulta

p p
Para p suficintemente grande, a função acima pode ser expandida nas
vizinhanças de po = 2mr + 7r/2, obtendo o valor aproximado de p,

log(2/u) Iog(2n7r + 7r/2)l
p ~ 2mr + TT/2

TT/2 2n7r + TT/2
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-7.0
150.0 -100.0 -150.0

Figura 4.3: -localização dos polos de vsinz=z para v=0.4 no plano complexo
com a parte real representada por x e a imaginária por y.
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log(2/t;)
(2n?r + TT/2)2

- 1 (4.63)

• No limite não relativístico v -> 0 decorre de (4.58) que y ~ log(u/2). O
valor aproximado para a parte real do polo x ~ Imr é obtido dividindo
(4.54) por (4.55) e lembrando que nesse limite cotann y ~ ±1. Sub-
stituição dessas dnas aproximações em y = p sin 6 com sin 9 dado por
(4.58) resulta em y = log(u/2) + l/21og(42n27r2+log(u/2)2). Repetição
desse procedimento melhora o resultado para

y ••= log(2/v) + 1/2 log (4n V + \log(2/v)

+ l/21og(4nV + (log(2/t;))2)]2). (4.64)

As aproximações (4.63) (4.64) foram confrontadas com o cálculo numérico
direto da equação (4.53), provando ser confiáveis. Uma vez calculados os
polos, eles foram substituídos na equação (4.60). Seguem abaixo, alguns
gráficos do espectro, que é obtido através da multiplicação da função de
espectro P(E) pela densidade de estados E2/2n2.

Para efeitos de comparação tomamos emprestada a parametrização da
trajetória como em [25]

x11 = p~2(rps,Kcosps,Ks'mps), (4.65)

onde a aceleração própria é a = K, o raio R = K/p2 e a velocidade v = K/T.
A condição de normalização da velocidade impõe p2 = r2 — K2 e o autor
parametriza o resultado plotando F(e)/p4, onde e = E/p. O espectro é
obtido pela substituição da tajetória (4.65), em (4.22), na integral (4.8) e
pela multiplicação pela densidade de estados E2/2n2

F(E) = ~ / , „ —ds. (4.66)

Dividindo ambos os lados por p4 e efetuando uma transformação de coorde-
nadas obtemos o resultado dos espectros plotados em [25]

e2 n2 r+°° p

J l / dude, (4.67)de = J l / , .
p* 8TT3 T 2 J-OO -U2 + v2 sin2 u
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0.0002

0.0001

Figura 4.4: - resultados obtidos com P(E) dado pela soma dos 7 primeiros
termos de (4.60) com v=0.868243, 0.894427, 0.913812, 0.928477, 0.939793,
0.948683, e R=2.21057, 2.61532, 3.03826, 3.478, 3.93338, 4.4034

48



Figura 4.5: - gráfico de F(E), com P(E) dado por (4.61), com os mesmos
valores de v e R da Figura 4.4, mostrando a concordância com o limite
relativístico.
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onde
P
T

(4.68)

v =
\

1 -
1 _L1 +

(4.69)

Como só aparece a razão K/P e os resultados são todos por unidades de p
podemos fazer p = 1, assim r = K e ar — v2~f2 = /c2. Portanto, aumentando K
existe uma aproximaçí / para o limite relativístico, contudo sem um aumento
considerável da aceleração própria e consequentemente da temperatura, o
que faz com que os picos dos espectros estejam próximos uns dos outros.
A velocidade v e o fator multiplicativo -^ da integral (4.52) nos gráficos
das Figuras 4.4 e 4.5 foram obtidos considerando - = 1.75,2,2.25,2.5,2.75,3
respectivamente.
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INFORMAÇÃO
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Capítulo 5

Conclusão

Concluímos, do capitulo 3, que se pode observar um efeito de interção entre
o spin e a geometria apenas. Portanto alguns dos efeitos elétricos usuais
podem ser simulados pela gravitação apenas.

E, do Capítulo 4, que é possível obter uma série que se aproxime do valor
exato do espectro o quanto quisermos. A fórmula (4.63) foi usada como
semente numérica para o método de Newton e das secantes para a equação
(4.59), sendo suficientemente próxima à parte real dos polos da equação
(4.53), para a convergência do método. Alternativamente podemos obter, de
(4.54) e (4.55),

cos \v cosht/wl —
v2 sinh2:

y—=o, (5.i)
v sinh y

onde agora o valor aproximado para a parte imaginária dos polos utilizada
pelo método numérico foi fornecido pela fórmula (4.64). Note que, uma vez
obtida a parte real ou a imaginária do polo, não é muito difícil de obter a
outra.

Numa etapa anterior à utilização de (4.63) e (4.64) como valores iniciais
no cálculo numérico certificamo-nos de que o método de Newton aplicado
em (4.59) e (5.1) com uma varredura densa nos valores iniciais do método
numérico, apresenta soluções com um padrão repetitivo que coincide com os
valores aproximados, verificando a validade da aproximação.
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