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Resumo

A eletrodinâmica clássica estocástica pode ser entendida como sendo a teoria
clássica de Maxwell, onde se inclui um novo elemento da realidade fisica: As flu-
tuações eletromagnéticas de ponto zero.

Sob esse enfoque, estudamos a interação de um ',ensemble,, de oscilado¡es
harmônicos carregados com a radiação térmica e de pont o zeto (atérmica). In_
cluímos os efeitos de dissipação at¡avés da força de reação da radiação. Além disso
estudamos também a excitação do oscilador por uma força determ-in:stica com de-
pendência temporal arbitrária. Nossa anáIise estatística do sistema fisico é baseada
na solução exata da equação de Fokke¡-Planck adequada ao problema. obtém-se a
evolução temporal, no esPaço de fase, para uma dada distribuição inicial que carac-
t'enza um "ensemble" de osciladores forçados que apresentam estados excitados na
fo¡ma de estados coe¡entes e estados coerentes comprimidos e pulsantes.

A comparação direta com a formulação quântica do mesmo problema nos faz
¡econhecer que é possível obte¡ da fisica clássica alguns resultados antes só obtidos
pela teoria quåntica' Identificamos na radiação de ponto zeÌo oingred-iente que to¡na
possível entende¡ a estabilidade do estado fundamental e o princípio de incerteza.



Abstract

Classical stochastic electrodynarnics may be understood as classical electrody-

namic theory, when a new element of physical reality is included: The zero point

electrodynamics fl uctuations.

Under this approach, we study the interaction of a charged harmonic oscillato¡

with the thermal radiation and zero point radiation. We include the effect of dissipa-

tion by the radiation ¡eaction force. !\¡e also study the excitation of this oscillator by

a deterministic fo¡ce with arbitrary temporal dependence. Our statistical anall'sis of

the physical system is based on the exact solution of the appropriate Fokke¡-Planck

equation. We get the temporal evolution in phase space for a given initial distri-

bution that characterizes one "ensemble" of fo¡ced oscillators that presents excited

states in the cohe¡ent and squeezed states fo¡m; .

A direct comparison with the quantum formulation of the same problem make

us recognize that it is þoôsible to get some ¡esults f¡om classical physics which we¡e

acomplished previously only by quantum theory. We identify in the zero point

radiation the ingredient that makes it possible to unde¡stand the stabiJ.ity of the

fundamental state and the unce¡tainty principle.
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fntrodução

Apesar de nasce¡ de uma base epistomológica muito d.iscutível, o sucesso da teoria
quântica na predição dos Processos microscópicos, envolvendo radiação e matéria,
fez dela a teo¡ia mais respeitável dos tempos modernos.

As tentativas f¡ust¡adas de se compreende¡ os processos microscópicos at¡avés do
arcabouço da fisica clássica (basicamente a eletrodinâmica de Maxwell e a mecânica
estatística de Boltzmann) geraram muitas dúvidas. Serão estes fenômenos passíveis
de interpretações clássicas ou devemos reestrutu¡ar nossa tógica e nosso determi-
nismo para entende¡ essa nova dinåmica que surge no domínio do mic¡ocosmos?

Esse é um problema mal ¡esolvido na fisica e que, na nossa opinião, poderá ser
solucionado se esgotarmos todas as possibilidades que a fisica clássica dispõe para
explicar os fenômenos microscópicos.

Uma dessas possibilidades (a que discutirernos aqui) inclui elementos novos à teo_
ria, não ¡econhecidos anterio¡mente. Veremos que ela poderá tàlvez revela¡ a origem
da imprevisibilidade (no sentido clássico dete¡minístico) dos fenômenos quânticos e
explicar de forma mais cla¡a e coe¡ente o "princípiot' d.e ince¡teza de Heisemberg.

Em 1911, Max Planck em sua "segunda teoria"ll] assume que a absorção da ra-
diaçã'o eletromagnética Pol um oscilador carregado ocorria continuamente de aco¡do
com a teoria clássica, enquanto que a emissão se procedia descontinuamente em d¡s-
cretos quanta de energia. Sob essa hipótese, ao analisa¡ o eqùilíbrio na interação
ent¡e a radiação e a matéria, Planck obteve a seguinte expressão para a densidade
espectral de energia, posteriormente confi.rmada pela eletrodinâmica quântica:
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p(t,T) = 
hu3 \ T¿u3

"'C. 
t 

2nz¿'

O primeiro termo do segundo membro se refere ao espectro té¡r'rico enquanto o
segundo te¡mo È densidade espectral de ponto zero.

Planck, depois Einstein e Nernst[tl, concebiam a existência dessas flutuações
eletromagnéticas do campo mesmo à temperatura zero, até¡mica e de caráter es-

tocástico' Para eles esse campo de fundo tinha existência real e náo poderia se¡
desprezado.

A ação desses camPos de radiação de ponto ze¡o sobre as partículas carregad.as,

ou com momento de dipolo magnético (ou elétrico) gera uma espécie de movimento
Browniano, que pode revela¡ a origem do ca¡áte¡ aleatório dos processos quânticos
e do princípio de incerteza. Verificamos também ser a radiação de ponto zero a
responsável pela estabi]idade dos estados fundamentais dos sistemas microscópicos.

Essa nova maneira de interpretação dos processos quânticos fez surgir uma teo-
ria que poderia ser interpretada classicamente. A resumií¡mos como sendo a teoria
eletromagnética de Maxwell com esse novo elemento da ¡ealidade fisica: as flutuações
eletromagnéticas de ponto zero. A essa teoria chamamos de Eletrodinâmica Clássica
Estocástica (random electrodynarniç5 ou stochastic electrod¡rnamics, ou abreviada_
mente SED¡tz'sl.

Alguns sistemas quânticos têm sido abo¡dados segundo esse enfoque e com di-
fe¡entes Sraus de sucesso. Como exemplos temos o oscilado¡ harmônicolz-sl, a d.is-
tribuição espectral de Planck[6J, o efeito compto-l4, spin e paramegnetismo na
matérial8l, o estado fundamental do átomo de Hidrogêoioln], e lei de Debye para o
calor específico de sólidos[Io] ent¡e outros fenômenos.

Outros desafios têm ocupado os fisicos adeptos dessa teoria como as estatísticas
de bósons e férmions, os estados excitados (espectro de linhas), a regra de composição
de probabiüdades e a própria dedução da equação de schrõdinger.

A dist¡ibuição espect¡al desse campo de radiação de ponto zero (vácuo) é obtida
no capítulo 1 por vias clássicas. Percebemos se¡ idêntico ao estado de .zero fótons,,
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do campo eletromagnético quantizado. porém, enqu¡nto ua eletrodinåmica quå,ntica

esse camPo de radiação é "subtraído' po, meio de renormalização, na SED os seus

efeitos säo incluídos integrelmente. Sua existência real é comprovada, entre ou-

tros efeitos, pela força de Casimir (ver Cap.l), gue teve comprovaçõo experimental
através da experiência de Sparnaaylttl.

O sistema mais amplamente estudado na SED (e com maior sucesso) é o os-

cilador ha¡mônico. Dife¡entemente da visão da mecânica quåntica (no período de

1925 a 1960 aproximadamente), a estabilidade do estado fundamental do oscilado¡ é

atingida po¡que a potência irradiada, por estar acelerado, é igual à potência abso¡-

vida do campo de radiação de ponto zero. Não podemos dizer simplesmente que a
solução estacionária, ê z de energia mais baixa quando se encont¡a os autovalores

da equação de Sch¡ödingerlr2].

Nesse estado de equiL'brio, a energia média do oscilado¡ de frequência natu¡al
u é, ñar12Í2'31. Pode-se most¡a¡ que a constante h está,intimamente relacionada à
intensidade das flutuações eletromagnéticas do vácuo[r2].

A teoria ainda prevê estados excitados do oscilador na forma de estados coerentes

e estados coerentes comprimidos e pulsantes (squeezed states), como mostramos no
capítulo 3.

O oscilador ha¡mônico forçado não tem sido muito discutido no contexto da

5B¡[s'tsJ. Essas discussões têm se limitado a comparar as predições da SED no
limite estacionário, onde há concordância com a mecânica quântica.

Para tempos mais curtos e próximos às condições iniciais (regime transiente), a

SED poderá descreve¡ esse sistema de forma diferente da mecânica quântica, já que

nessa teoria clássica o princípio de ince¡teza pode ser violado.

O objetivo desse estudo é analisar, através do cálculo da dist¡ibuição de pro-
babilidades de t¡ansição no espaço de fase, para qualquer intervalo de tempo, o

comportamento de um "ensemble" de osciladores forçados que interagem com as

radiações térmica e de ponto zero, ambas estocásticas, e que a.inda sof¡em a ação da
força de reação da radiação emitida pelo próprio oscilado¡.

Essa distribuição de probabilidades é obtida como solução da equação de Fokker-
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Planck que' no limite estacioná.rio, fornece uma descrição que se confunde à da

mecônica quântica. Estados coerentes nõo comprimidos e estados coerentes com-
primidos e pulsantes são obtidos a partir da escolha de condições iniciais apropria-
das.

N¿ mecânica quântica, os estados coerentes não comprimidos do oscilador são

estados obtidos a partir de uma certa combinação linear dos auto+stados do opera-
do¡ de energia do osciladot[r4]. As variâncias (quadrados das incertezas) dos valores
esperados da posição e do momento são constantes no tempo, não ocor¡endo a dis-
persão do pacote de ondas de de Broglie, e o produto dessas incertezas é igual ao

v-¿lor mínimo permitido pelo princípio de ince¡teza de Eeisenberg.
Esses estados podem se¡ vistos como sendo um pacote de ondas gaussiano de

incerteza "'ínima, idêntico ao do estado fundamental do oscilador, centrado em 6ua
trajetória clássica. O valor esperado do operador de posição em um estado coe¡ente
é uma função harmônica, como por exemplo:

(ú."",1 X(t) lü..-,) : A cos(ut _ ó).

Po¡ outro lado como no caso dos estados coerentes, existem ce¡tas combinações
lineares dos auto-estados do oscilador que produzem estados contraídos e pul.
santes (squeezed states)ltsJ. Esses estados são na verdade estados coe¡entes onde
as va¡iâncias da posição e do momento oscilam no tempo com uma frequência igual
ao dobro da frequência natural do oscilado¡. Vale observa¡ que os estad.os com-
prim'idos não permanecem como estados de incertez¿ rnínim¿, mas se restabelecem
a cada período de tempo correspondente à metade do período do oscilado¡. Os esta-
dos comprimidos (squeezed) do oscilador e também fl6 çampo eletromagnético, têm
sido pesquisados ao nível experimental e teórico principaìmente no que diz respeito
à possível detecção de ondas gravitacionaisfr6l. A idéia é melhorar a sensibilidade
em experimentos com interfe¡ômetro. Esta é limitada pelo ruído quântico e se acre-
dita que o uso cuidadoso de estados "squeezed." poderia, em princípio, aumentar a
sensibilidade diminuindo o ru:dolr7].
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A anfise do problema, segundo o formalismo quâ.ntico, será'd.iscutida no capítulo
2, onde utilizamos a lePlesentaçõo de Eeisenberg para obtermos a evoluçõo temporal
dos operadoles momento e posição do oscilador, usando os campos de ponto zero na
forma quantizada.

Entretanto nossa abordagem principa.l consistirá em estudar a interação do os-
cilador eletrizado com a radiação térmica e de ponto zeto de maneira clássica, es-
crevendo uma equação do tipo Lançvin para o probrema, incluindo um& força
externa determinística com dependência temporal arbitrá¡ia e a força de reação da
radiação' A evolução temporal das variâncias pode se¡ obtida d.i¡etamente a partir
da equação de Langevin (Apêndice B) ou, como dissemos. através da solução da
equação de Fokke¡-Planck do problema, como most¡amos no capítulo 2. Admitire-
mos que o processo de interação entre o oscilador e a radJação aleatória possa ser
considerado Ma¡koviano como primeira aproximação. Apesar d.e, na realidade, o
processo se¡ não markoviano, já que a radiação aleatória não constitui um rurdo
branco, poderemos mostrar que essa hipótese é justificada no caso não relativístico.
Isso é mostrado no Apêndice B.

Os resu-ltados obtidos classicamente estão em aco¡do com as previsões da
mecânica quântica, como podemos ver no capítulo s. As vantagens de se estu_
dar esse problema no âmbito da eletrodinâmica estocástica são, principalrnente, as
seguintes:

1. obteremos di¡etamente, sem ambiguidades, a solução do problema no espaço
de fase.

2' Efeitos dissipativos são conside¡ados através da força de reação da radiação.

Por se trata¡ de processos irreve¡síveis, não há contradiçäo entre a SED e o
segundo princípio da Termodinâmica.

3' Os efeitos térmicos são automaticamente levados em conta at¡avés da interação
ent¡e o oscilador eletrizado e a radiação térmica de Pianck. Esta se¡á obtida
(Apêndice A) segundo atgumentos clássicos, sem a inposição da quantização
da energia dos oscilado¡es.
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Capítulo L

O 6tVácuo" Eletrornagnético

A realidade das flutuações de ponto zero do campo eletromagnético pa¡ece 6er um

fato i¡refutável. Bá muitas evidências teóricas e experimentais de sua existênciaflEl.

Efeitos como a e"'issão espontânea, Lamb shift e força de Casimi¡ seriam muito

dificeis de explicar sem levar em conta as flutuações elet¡omagnéticas do vácuo.

A questäo de sua origem é controversa. Há pelo menos duas hipóteses

possíveis[l'i. Uma sugere que o espectro de radiação de ponto zero seria simplesmente

parte das conöções de contorno iniciais do universo. Numa segunda hipótese essas

flutuações seriam dina-icamente geradas pelo movimento acele¡ado de partículas

carregadas que existem no universo. Sendo cada carga elementar um irradiador de

campo eletromagnético, o conjunto de todas as cargas que constitui o universo, gera

radiações que produzem em cada ponto do espaço um complexo campo de fundo,

homogêneo e isotrópico, cuja natureza estocástica fica evidente devido ao grande

número de fontes independentes que emitem incoerentemente.

Independentemente das diferentes hipóteses sobre sua origem, a densidade

espectral dessas flutuações pode ser deduzida por vias clássicas e também da

Elet¡odinâmica Quântica (QED). Eá um perfeito aco¡do entre as .listribuições es-

pectrais obtidas pela QED e SED, como mostramos a seguir.
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1.1 A. distribuição espectral da radiação térmica
do vácuo

Sem i¡ além da fc¡pefi¡imic¡ e da Teo¡i¡ Eletromagnéticr Clis¡ica d¿ luz é possível
ter importantes informeçãee e reepeito do vócuo eletromegr,ético, tom¡ndo por base
a Lei de Deslocamento de lvien, particularizada para temperatur" 

"erofror.A Lei de lVien, por ter sido deduzida com raciocínios inteiramente baseados
em consideraçõee termodinâmicas e na eletrod.i¡âmiç¿ clássica, usando hipóteses
muito claras, é um bom ponto de partida. Essa lei diz respeito aÐ comportamento
da função densidade espectral da radiação contida em um recipiente, com paredes
internas perfeitamente refletoras, onde se ¡ealiza uma compressão adiabática e quase
estáticar.

Figura 1.1

Vamos imaginar que certa radiação eletromagnética, descrita por uma função
densidade espectral p(urT)restá contida em um cilindro de êmbolo móvel com pare-
des internas refletoras. sobre esse sistema ¡ealizamo' um¿ ss6pressão ¿diabática e

lÂpesar de ¡cr
vi¡ando f¡cilitar ¿

uma lei conhecida no. propo.os ¡ fs¡er aqui uma aprerentaçõo -didótic¿"
compreensôo a nível elementa¡.
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quase estÉtic¡ (figun l.l).
Vejamoe primeiro o que ocorre com um feixe de luz monocromótico que rtinge

o êmbolo em movimento' Por uma queetão de simplicidade consideremos um¿ in-
cidência normal (figura 1.2).

Figura 1.2

o plano -Á representa a posição do ¡efleto¡ no instant e t e Ata posição em ú * ót
e a distância AA' 'sendo igual a út. \é o comprimento de onda do raio incidente e)'do raio refletido. No instaqte ú existem, no intervalo AB,f ondas incidindo eABr.; ondas emergindo' o número total de ondas no interrral o AB no instante ú se¡á
então O" (i + +), enquanto que no instante t, = t* áú terem os A,B(I * +)No interr¡alo de tempo áú passam vdt ondas para cima e y'ùtondas para baixo
atravessando o plano imaginá,rio B.

Podemos entã.o estabelecer a seguinte igualdade:

(v, - v)6t: (AB _ A'B) (i. +) (1.1)

Como sabemos que AB - A'B =o6te ainda À: c/ve Àr: cf v, obtemos:

10
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¡ __flv. (1.2)
c-1,

Por se trata¡ de um processo qurse eetótico, ¡ velocidcde do êmbolo é muito

menot que 8 da ndiação, de m.treira que sua aproximsção eté primeir¡ ordem em

olc é ba¡tante boe, obtendo então:

v' : v(t - ?) ou t'' :'' (t - ?) (t.s)

onde ø : 2rv é a frequência angular.

Conclurmos então que após a reflexão no êmbolo móvel a frequência da radiação

aumenta.

No caso da incidênci¿ não normal, mas segundo um Ângulo de incidência d em

relação à reta perpendiculet a'o espelho, a relaçã,o se torna:

,U:U
2al*-cos0
c

( (1.4)

Figura 1.3

Voltando ao problema original de ¡e obse¡va¡ o flue ocorÌe com a densidade ---.=

espectral após uma compressão adiabática, varÌos esctever a quantidade de energia

11
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que atinge um elemento de ánea, 6A do êmbolo (num dado intervalo de tempo 6ú)

proveniente de um ângulo sólido 6O, ao ¡edo¡ da direção indicada pelo ângulo 0 (ver

figura 3), em um intervalo de frequência u e u * 6u.

I
dE' - ñP(',r) d- 6a 6A c6t cos o

onde p(ø, T) é a densidade espectral da radiaçäo contida no recipiente

radiação ¡efletida nas mesmas condições:

'l

dEn, - fiC@',f)d-6A6Ac6t cos?. (f.6)

A variação da energia inte¡na devido à transformação adiabâtica será. então:

68. - dE., - dE. - [b{r',7)- p(r,T)) d- 6a5Ac6t cos0

Expandindo os colchetes em to¡no de o' : u (alé lq ordem):

p(r,,T): P(u,\ + ry@' - r). (1.8)

Usando a expressão (1.a) e substituindo em u' nz expressão anterior obtemos:

p(r',T) - p(u,r¡ :0P(-''T)2" ,o"oouc
portanto, voltando à equação (1.7):

68,.: Ð-4n 6Ac6t "or¡?a, cos t9#P ^

( 1.5)

Para a

(1.7)

(1-e)

(1.10)

Integrando sobre o hemisfério, lembrando ainda jte L"^;"¡.cos2 0 dQ: !n e que

a variação de volume do sistema ê 6V:u6t6Arobtemos:

68,:T ôp(u,T
ôu

ùÐ 6V ( 1.11)

por outro lado, devido ao fato da t¡ansformação ser adiabática podemos escrever:

6E- - 6lp@,r)v)dÐ : lv 6p(u,T) + p(u,r) 6vl dþ) (1.12 )

12



Relacionando as equações (l.ll) e (1.12) obtemos finol,nente a Lei de Wien:

ôu - P(r,T)
6V

v ( 1.13)

A expressão acima deve ser satisfeita pela distribuição espectral p(r,T) que cB-

racteriza a radiação eletromagnética a uma temperatura ? qualqu.r. À temperatura
zero, devemos te¡ tvácuot' no interior da cavidade. Esse vácuo pode ser descrito por
uma função densidade espectral que não se alte¡a ainda gue ocorla uma variação
de volume do recipiente. Isso implica que não haverá mudança na energia eletro-
magnética da cavidade qualquer que seja a compressão (ou expansão) feita pelo
êmbolo.

Da equação acima, (1.13), vemos que a distribuição espectral à temperatura zero
deve ser tal que:

u ?ps(u\
J ôrt - Po(u) = g'

A equação (1.14) é claramente satisfeita nos seguintes casos:

a) Po(u): 0 (solução triviat) =9 '(y{¿¡o" da elet¡odinåmica clássica usual

b) po(r): a.,')3 :4 (v{suo" 
da elet¡odinâmica estocástica.

(1.14)

O "vácuo" responsável pelo Lamb Shift, decaimento espontâneo, forças de
Casimi¡, ent¡e outros efeitostlEl , certamente não cor¡esponde ao caso ø. portanto
acreditamos que a densidade espectral do vácuo deve te¡ a forma:

po(u): a.rt (1.15)

onde a constante o é um fator de proporcionalidade ¡elacionado com a intensidade
dessas flutuações de ponto zero e deve ser determinado experimentarrnsal..

Verificaremos mais adiante que cr pode ser escrito em termos de constantes co-
nhecidas' obterçmos d: hl(zrzc3), sendo ñ a constante de planck d.ividida por
2t e c a velocidade de radiação eletromagnética no vácuo. Desta forma a densidade
espectral de ponto zero pode ser escrita como:
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po(u)- fi¡,". (1.16)

Uma observação importante ¿ 6e¡ feita é que esse espectro de radiaçà.o é um
invariante de Lorentz, ou seja, tem a me6ma forma em qualquer refe¡encial inercial,
como mostraremos adiante. Essa característica do ruído eletromagnético de ponto
zero é especial, pois o distingue do ruído eletromagnético té¡mico que não apresenta
a propriedade de se¡ invariante de Lo¡entz.

Um aspecto curioso que vale a pena mencionar, não fazendo parte desse trabalhe,
é que pa¡a um observadol em um ¡eferencial se movend.o com aceleração constante,
esse espect¡o é visto como aquele associado a um corpo netro em uma temperatura
?, que depende da acele¡ação a do ¡efe¡encial (fr? : ha,f Zrc)tzt) .

1.2 campos eletromagnéticos aleatórios associ-
ado a uma cavidade corn temperatura ?

O campo eletromagnético no espaço livre satisfaz as equações homogêneas de
Maxwell e portanto permite uma expansão em termos de ondas planas transver-
sans.

Pa¡a caractenzat uma radiação aleatória (térmica e de ponto zero), usaremos
a maneira introduzida pot Einstein, no imcio do séculotrl. O objetivo de Ei¡stein
e Eopf era estuda¡ a inte¡ação de matéria com rad.iaçã,o térmica gerada por um
número muito grande de fontes emitindo incoerentemente. Para o campo elétrico
usaremos a seguinte expansão:

Èç;,t¡: 
É I o'É HG,r)é(Ã, )) .o, [[ .r- - ut+ e(ã, r¡] . (1.r2)

Nessa expansão todas as frequências estão presentes com fases aleatórias d(Ë, À)
distribuídas uniformemente de 0 à 2tr. E(Ê,7) ê aamplitude da onda (cujo vetor de
onda é [) e também função da temperatura ? e certamente está ¡elacionado com a
distribuiçao espectral p(n,T). Estamos denotando por É([, À) o vetor de polarização
que obedece às seguintes propriedades:
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Ë.e1Ã, r¡ 0

áu,É(8, )) . É(Ë, À,)
2

! e'1[, ))Éj(Ë, ))
À=l

As propriedades estatísticas dos campos são devidas ao caráter aleatório das fases

pois as fontes que emitem são incoerentes, isto é, serio consideradas estatisticamente
independentes. Propriedades fisicas importantes serão obtidas calculando médias no
ttensemblett, isto é, médias sobre as fases aleatórias 06r\.

Assim, Por exemPlo, o valor médio do campo elétrico aleatório num dado ponto

do espaço e !,um detertnìnado instante é obtido como segue:

( 1.18)

( 1.le)

(¿r¿'l) :
(."s[Ë .r- - ut + d(Ë, À)]) :

(¿r¿'l) :
A expressão para o campo magnético Éþ',t) é análoga i ae ^d(;, t) apenas subs-:

tituindo e por f , "oor"quentemente, (^Ë(r-,ú)) :
A função de correlaçao (^d1t; ,t)Éþ-2,t2)) pode ser avaliada de maneira análoga:

(E t"; ,t)È,þ:,,¿,)) :
: f Ð I d' É, I Ê É'2 e ;(É1, À1)e ¡(É2, 

^r) 
H (Ét,T) H (É2, T )À¡ À2

x (""'[Ë. . ?-r - uJ *o(Ã,,r,)]cor[[, . ù - uzt * ,,qÉr,lr¡1). (1.20)

Nessa expressão, se fr I Ë2 ou ), # ), então 0r(Êr,lr). 0r(Ér,)2) estarão
distribuídos independentemente e a média acima será nula
Àl : )2, então a média sobre as fases dará:

Po¡ém t" È, = ãr.
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a3É n1É,D ê(É,À) (co,[ã . í - ut+ aii, r¡1)

l^ 
I"'".or[[ 
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("os[Ã,' û - uú *r(Fr,Àr)] cos[Ë, . ;, - uzt * //1Ér,lr¡1) :
I ¡2*: ; I",t"ot(Ë, . 

'-¡ - uJ *A([,,f,])cos(å-2 .í, _ uzt * e(ir,^z))
t--

= t cosl¡çr . (í, - ír] - ur(t, - tr)J.

A função de correlação do câmpo elétrico aléatório será então:

(1.21)

(Ê, þi, t,'¡ É ¡ 1,:,, t,1l : 
þ_ I a" É! n, g, r ) e ;(É,,r )e¡ ( E, r )

x co'[f¡ .(í, - ír) - ,r(t, - tr)). (1.22)

Se em particular í, : íz e úr - ú2 e lembrando ainda que (^d2) : (E:) + @j) +
(82,) pod,emos escrever

(Ë,) : 
Io* 

nn+ nzqÉ,r¡. (1.23)

Para relacionar H(Érr) com a densidade espectrar p(r,T)devemos nos lembra¡
da expressão da densidade de energia eletromagnética:

(Ë' + É' Ø
 tr

) : 
Io* dt't p(u,T). (r.24)8r

A comparação direta das duas ríltimas expressões nos fornece a expressão para
E(k,T):

n'1Ë,r¡ - c3p(u:rT
(1.25)

correlação

u2
Ainda, das equações (1.22) e (1.2S) obtemos, finalrnente, a função de

do campo elétrico aleatório

(8,(F,t)D,(í,0)) = + Ir* 
tu p(r,?) cos ut _ þ(t). (1.26)

Como o termo de cor¡elação não é do tipo delta de Dirac (rurdo branco),
setue que o Processo é estocástico, porém não Markoviano. Isso ocorre po¡que
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as frequências não contribuem igunlms¡¡g pata a função de correlaçõo. É o qo.
comumente se cham¿ de ruído colorido.

L.3 O vácuo da eletrodinâmica quântica

O campo de radiação eletromagnética quantizado dentro de uma cavidade pode

ser formeìmente tratado como um conjunto de osciladores harmônicos desacoplados

onde cada oscilador tem uma frequência angular ø bem defi.nida que, para cada

polarização, forma um modo no¡mal de oscilaçäo do campo.

A energia de cada modo é dada pela relação bem conhecida para o oscilador

quantizado:

E : hu (" - ;) e.zl)
onde z representa o núme¡o de quanta de energia (fótons) que excitam o modo de

frequência a.r, sendo a energia de cada quantum igual a ñ.ø.

A energia correspondente a |ñr., representa a energia eletromagnética contida
nesse modo ainda que o número de ocupação de fótons seja zero. A energia total
contida na cavidade à temperatura zero, estado sem lõtons, se¡á a soma da energia

mínima Lrhu para todos os modos.

Eo ( 1.28)

ou seja, ainda que não haja fótons presentes, o campo flutua com energia média
igual a f,hu por modo no¡mal. Essa é portanto a energia do vácuo contida dentro
da cavidade.

Um procedimento simples para se chegar a esse ¡esultado consiste em se fazer
uma decomposição em ondas planas do campo de radiação eletromagnética no in-
terior de uma cavidade. Obtém-se então, como expressão para a energia no interior
da cavidade, uma soma de energias de osciladores ha¡mônicos unidimensionais de-

sacoplados' Então quantizamos o campo eletromagnético pela simples quantizaçäo

da energia dos osciladores assim obtidos.
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O valor da energia no interior da cavidade no est¿do de vÉcuo obtido a partir do

procedimento acim¿ será:

Eo :2D fr/¿É
I
2

(1.2e)
À

onde o lator 2 introduzido indica as duas polarizações possíveis.

A somatória acima pode ser convertida em uma integração quando o volume da

cavidade tende ao infrnito at¡avés da transformaçáo:

1 1t\-
v?

È
I d3i, I 4r k2 dk(2n)' (2n)'

A energia de ponto ze¡o torna-se então:

1 rl
Jr¡

Eo

v (2")' n,u{tu
c

out

Eo

V Io* o@,?: o) dtt : læ h,!3

J, 2*'"t ful"* Po(u) du :

portanto,

htÐ3
Po(u): znrr, (1'30)

que é o mesmo espectro de radiação obtido na seção 1.1 com considerações apenas

termodinâmicas.

1.4 o espectro de radiação de ponto ze'.o como
um invariante de Lor enltz

Vamos suPor que exista um espect¡o de radiação, aleatório, que seja idêntico em

todos os sistemas de referências inerciais. Deterrninaremos a sua d.ensidade espectral

usando o método apresentado por Boyer em lg6g[22].
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Pa¡a isso v8mos reescrever a densidade de energia eletromagnética dessa ra¿iação
através da relaçõo:

u:*(É')-*la3Ë,¡çu¡) (1.31)

Aqui ø¡ :,(k1+kj+k'?,) e f(u¡) afunção densidade espectrar pa,ra o vetor de

onda [, num dado sistema de ¡efe¡ência inercial. Comparando a expressão acima
com a equação (1.23)' identificamos a densidade espectral /(a.'¡) com o quadrado da
a'"plitude de uma onda plana de vetor de onda i, i.to é, E2(É,7).

Em um outro sistema de ¡efe¡ência que se desloca com velocidade i : u i 
^olongo do eixo 4' em relação ao referencial anterior a densidade de energia eletro-

magnética será:

u,:#lo'É,Í,@i).
A função densidade espectral se transfo¡ma de um referencial

mesma forma que o quadrado da amplitude da onda plana, ou seja:

Í'(rE,) :
+

r
I

)

eti.

(1.32)

para outro da

(1.33 )

(1.34)

(1.35)

'l

onde 7: (l - ,z¡rz¡r/2.

Temos ainda pa¡a a transformação de frequências a relação:

uÉ : ^t (.*, * "k!") 
.

Substituindo (f .3a) em (1.33) obtemos:

f'(r¡,) : Í 1[u¡, + uk',]

1+e4
u?i

'l

Para que a densidade de energia eletromagnética med-ida nos dois referenciais
sejam exatamente a mesma, é necessário que os dois referenciais observem a mesma
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densidade espectral, ou seja, que /(k¡) - f'(ri,).para que isso ocorr¿, devemos ter

îþù - d,e ø¡.

De fato, se /(r.r¡) for linear em ar¡ entã,o, de acordo com a equaçã,o (1.gs) teremos:

f'(rE,) :
cte 1lu¡, t uk'.]

r+t4ui

: cte w¡,. (1.36)
'l

Denotaremos' por conveniência, a constante por hlQtr'?). Voltando à expressão

(1.31) obtemos:

U * larÉ¡þo)= {+*
I"*'itt )d.= I,* ^

I,*5!røt
p(.). (1.3 7)

comparando-se as duas últimas expressões da sequência acima e uti-l.izando o resul-
tado (1.36) obtemos¡ finalrng¡¿s

p(')=#. (1.38)

Essa é a expressáo pata a densidade espectral de uma rad.iação isotrópica e

homogênea em todos os sistemas de ¡eferências ine¡ciais.
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Capítulo 2

O Oscilador IIarmônico na a
das Flutuações
da Reação da

ED
deconl fnclusão

Ponto Zero e
Radiação

A partir do desenvolvimento da teo¡ia quântica na década de vinte a rad.iação de

ponto ze¡o reaPareceu (após as idéias de Planck, Einstein e Nernst) como uma
consequência direta da quantização do cãmpo eletromagnético. no entanto, assu'niu

um caráter de campo virtual que não poderia ser obse¡vado diretamente.

Posterio¡mente com descobertas de efeitos ligados a essas flutuações (efeito

Casimir, Lamb Shift), os campos de ponto zero ganha¡am maior atenção com o

1t¿þ:lho de Sokolov e Tumanov (t9S6¡tzrl, onde as flutuações quânticas do campo

eletromagnético são considerados como fontes de flutuações mis¡escópicas reais.

Nesse capítulo estudando o problema simples do oscilador carregado podere-

nos entende¡ o importante papel dessas flutuações. Usando o formalismo da teoria
quåntica, analisaremos a evolução temporal dos operadores de posição e momento
que descrevem um oscilador carregado que interage com as flutuações quânticas de

ponto zero do camPo eletromagnético e que sofre a ação dos campos i¡rad-iados por
ele mesmo, ou seja, incluiremos a reação da radiação.

Essa evolução temporal será obtida através da solução da equação de Eeisenberg
para o operador de posição' Essa equação de operadores é análoga à equação clássica
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de Einstein-Eopf do mesmo problemalr'2n1.

Obteremos inicial'nente a solução est¿cionó¡ia para os operadores de posição e
momento canônico' Verificamos que nes6e estado a energia do osciladot ê furtsf2

desde que 8e inclua, na equação de operadores, I reação da rad.iaçã.o e as flutuações
de ponto zero. A estabilidade desse estado oco¡re, como será mostrado, porque a
potência emitida pelo oscilador é igual à potência absorvida dos campos flutuantes
do ttvácuott.

A relaçã,o de comutação usual entre os operadores de posição e momento é obtida
no regime estacionário a partir da solução da equação de movimento. A solução tran-
siente da equação de Heisenberg nos permite visualizar como a relação de incerteza
evolui no tempo e atinge a forma conhecida em regimes estacionários, a partir de

um instante em que os operadores de posição e momento comutam. Essa anáIise

sugere que a origem das incertezas quânticas estejam ptovavel¡nente no ,'vácuott

eletromagnético.

2.1 A Equação de Movimento na Representação
de Heisenberg

Consideremos uma partícula de carga e e massa m sujeita a uma força de restauraçáo
elástica em um movimento unidimensional (eixo c). Sob o enfoque da eletrodinâmica
quåntica não relativística, a equação de movimento de Heisenberg para esse sistema
tem a forma:

.r1t¡ + ,lxqt¡ -,x1t¡ - aE,þ\ (2.r)

onde o'rs é a frequência natu¡al do oscilador, E"(t) é o operador que corresponde à

comPonente ¿ do camPo elétrico quantizado na aproximação de d.ipolo e o operador
rõ(t): |4;'¡t(r) descreve a força de reação da radiação.

Na aproximação de dipolo (aproximação de ondas longas) despreza-se qual-
quer variaçäo espacial do campo sob¡e as posições em que a partícula possa

ocuPa¡ e despreza-se também a componente magnética do operado¡ de campo
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eletromagnético. Ess¿s aproximações sõo consistentes com a abordagem não ¡el-
ativístical2sl.

O operadot E,(t) pode ser escrito como uma superposição de ondas planas

análoga à descrição na seção 1.2:

E,(t):,ì (rY)''' ê,(É,à) [ø¡^e-,,,,- at^e,.,t] e.2)

aqui a;^ e ø^l^ são os operadores de aniquilação e criaçã.o, respectivamente, do modo
cujo vetor de onda é É e índice de polarização À. V é o volume de quantizaçäo e
É"(Ã, À) é a componente ¿ do vetor unitário de polarização associado ao modo (Ë, ))
e U¡: þ¿.

Os operadores de criação e aniquilação obedecem às seguintes relações de co-

mutação:

[or^,o1,^,] : 6¡¡'6¡ç,

[or.r,o;,^,] : [of^,of,^,] :o Q.3)

Desc¡everemos, inicial'nente uma situação de equilíbrio at¡avés da soluçã.o esta-

cionária da equação (2.1):

1/2

x(r¡ : -:vey) É"(Ë, À) [F*o¡re-'',' - F;o!^"'.*)

onde

(2.4)

(2.6)

pr : þl - ,3 + rrrl)-' (2.5)

consequentemente te¡emos as seguintes expressões pa¡a os operado... *1t¡ . Xçt¡

*1t¡:#l( 2rhu¡ r/2

V
É,(t, )) f--¡F¡o¡^"-''*t - utrF*a!^e"rt)

,2
LJ



*1r¡=#t( c,1f,l¡ f-rfr¡oi^r-r",rt + wlqxot 
^e,-,.)

(2.7)

2.2 Energia e
mental

Estabilidade do Estado Funda_

Para calcularmos a energia do oscilador no regime estacionário (estado fundamental)
esc¡evemos o operador de energia na fo¡ma proposta por Sokolov-Tumanov[23]

Es = (o llrlo) = I nl n' - m''"3r1 \
'= \'I^*-;Pl (2.8)

sendo p o momento canonicamente conjugado ao operado¡ de posição z:

p:n*i?(lur¡Asn) 
(2.9)

onde '4v¡ é o potencial veto¡ associado às flutuações quânticas de pont o zeÍorsendo
obtido a partir da expressão E,(t) - -r +, E"(t) dado por 2.2, podendo se¡
escrito na forma:

Av'r:-*Ì ('Y)''',,(r,^) [# ais-#"1^] (2 10)

Denotamos ainda por Asp o potencial vector associado aos campos que teram a
força de reação da radiação (self reaction), o momento associado a esse termo pode
ser obtido da força de reação da radiação na aproximação de partícu-la puntual

2rftu¡ r/2

v

A
e

c

2e2

"t:Jc X .Tnc_AsR: --TX (2.11)
e

através da equação (2.2) podemos esc¡evel

Asn: rc7D 2nh.u¡ 1/2

É"([, )) f-r'rrro¡^e-tuht + u2rFxal^e'.,rf (2.r2)
È

V
,À
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substituindo as expressões (2.6), (2.r0) e (2.L2) nB expressão do momento
canônico, expressão (2.9), obtemos:

Eo

P : -te,Ì (#)''' ,,(É,À) [-,3¡- a¡^e-'.u'rt + ulrxøt 
^,''-'J 

(z.rs)

De posse das expressões dos operadores x(t) e p(t) que descrevem o regime
estacionário calcularemos então a energia do estado fundamental do oscilado¡ através
da expressão (2.8):

þl#l') *('Hii') :
-t!# +ì ä (å)''", (r,.,) e, (r" r')

t (o l(F¡ø;^e-''r' - Fiori^",.rr) (Fuo;,^,r-t.trtr - Fi,øþ^,e.n,,)f o){z.r+)

utilizando as relações de comutação (2.3) obtemos para a expressão acima:

Eo
rh,e2uï l

rnV t el (É,t) tnl' j þt *,') (2.15)
tÀ

A somatória acima pode ser convertida em uma integral no limite do contínuo,
V - op, de aco¡do com a relação:

#;--# 
^\,,1 

o'* (2 16)

usando a relação (2'5) que deflne Fr na equação (2.15) já no limite do contínuo
obtemos:

D _rezu:lh I 1 I"" - --ã- g". c ¿ I on 

^\,,Él(fr, 

)). (2.rT)
æl (-å + u2)u2dtt

@' -'3) * rzua
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A integração rngulrr ¡e¡urte en (gr/J), portento r expreseão pü8 r energia fica

Eo - W- ¡* u(o8 + u2) ù¿

o integrando ¿cima é um¿ funçño fortemente concent¡ada em u = øo para
ru K I de maneira que r¡ale ¿ aproximação (aproximrão de ressonå,ncia)tr,zel.

æþ) *u2 dþ) U *u2 d1',

þ' - r3) * t2ue (,-ro (w+us)z*r2wa
%3f ùÐ î- 4"Ål' þ-æ-Ã' (2'1e)

Substituindo o resultado (2.1g) em (2.1g) obtemos finnlrr,¿¡¿. para a energia do
oscilado¡ no regime est¿cionário o yalor:

ñ lruo
oo = T. e.20)

Analisa¡emos aSora a estabilidade do estado estacionário desse oscilado¡
h¿rmônico, através do cálculo da potência absorvida do campo de ponto zero e
da potência emitida, já que o oscilador se encont¡a acelerado.

A potência abso¡vida pelo oscilador, quando 6e encont¡a no estado fundamental
(estado estacionário), na aproximação não relativística, é dado pelo valor esperado
do operador de potência, que Pars 6el um operador hermiteano deve ser escrito em
forma simetrizada. Esse nalor esperado é dado pela expressão:

t,P¿,ns: , (o þ (*t,+ a*)lo) elr)
sendo q"" *1r¡ é d¿do pela expressão (2.6) e E,(t)dado por (2.2). E,(t).,.t1t¡ ,ao
operadotes na lepresentação de Eeisenberg descritos no espaço de Fock. portanto
escrevemos:
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P.eBs

P.c,as

e portanto:

*(T)Ìä (,,,,,) "' ,.(r,r) ¿" (*',^')

x þe-'('r+',')'(0 lor^o^r^,10) + 9.e,(, ¡*ø,,)r2(o 
l"f^"fr^,f o)

- ge-'(ut-u")' (0 loL 
^,oi^+ 

ø;^ol-,^, 
I 
o)

- g' ¿t(ur-wr, )t (0 lol^o*r^, + o*-,^,or1^ 
| 
o)]

onde

g-- '? (2.23\

Devido à ortogonaì.idade dos estados do oscilado¡ e do fato de gue o operador de
aniquilação atuando no estado fundamental resulta em zero, a expressã o (2.22) frca

l"*'r'"f^jo)]

(2.22)

(2.24)

-* (T)Ìì (,,,r,)''' ê, (É,r) ¿"

x þe-'(',-'*')r (0 lor^orr,^,1 o) * g'¿t(ux--t,)r

-* (T)ìä (,,,r,)"' ê, (É,¡)' ¿'

þe-'@ 
r-' r,)' + g* 

"r(-r 
-,.,*, )t] 6¡*-,5 sx,

Pens: -*(T)Ð'r',^'þ + s'¡

(Ë,^')

À')

(o

(Ë,

(2.25)

Pa¡a calcularmos (S + g'¡ obse¡vamos a expressã"o (2.23) e obtemos

glg' : 2rua

(r'-¿¿2)2¡lzsø (2.26)

lemb¡ando ainda que no limite de V tendendo ao infinito a somatória tende a runa
integral pela transformação (2.16). substituindo (2.26) em (2.2s) obtemos, já reali-
zando a integração anguÌar, a expressão:
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Calcularemos atora a potência emitida pelo oscilado¡ de maneira análoga a da

potência absorvida, porém aqui utilizaÌemos a expressão do operado¡ de ca',,po

elétrico ir¡adiado. A expressão é a que seguel

Pøu : | {o l" (* ",^+ 
ø,"*)lo) e.2B)

o campo Esn é obtido a partir do potencial veto¡.45¡ dado pela relação (2.r2):

Esn
7 tAsn

-; ôt
r/2

_,,E é" (Ë,1) þ'"-'';'aÃr - j.e'"rtatr^f e.zg)

sendo

i:;fi;-,' (2.30)

De posse dos operado¡es *1t¡ " Esn(t) calculamos então a potência emitida,

expressão (2.28), de fo¡ma semelhante à P¡as.O resultado é:

Ptas =v
7f

PEn, = V
7t

(2.27)

(2.32)

ÀÃ

ppu : -;+ (T)Ì,*r? (i,^") þi.+ g.i) (2 31)

calculando (gj- + gt j) com au:ollio das expressões (2.29) e (2.30) e fazendo a

mesma t¡ansfo¡mação de somatória em integral obtemos fi¡aìrnente

Constatamos assim que apesa¡ de obtermos integrais divergentes pala as ex-

pressões de potência absorvida e potência emitida, elas são idênticas. Nesse estado,

a taxa de energia abso¡vida do "vácuo" é exatamente igual à taxa de energia ir-
radiada, o que garante a estabilidade do estado fundamental. Este é um exemplo

(quântico) do teo¡ema flutuaçäo-dissipação.
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2.3 Relação de comutação

Uma das bases fundamentais da mecå.nica quântica é sem dúvida o princípio de
incerteza proposto inicialmente por Eeisenberg, que diz respeito à impossibilidade
de dete¡minaçäo simultânea da posiçã.o de uma partícula e de seu momento cano-
nicamente conjugado. Em termos de operadores, esse indete¡minismo quântico é

revelado na expressão:

P,X - xP, -hI

29

(2.33)

A hipótese (aceita pelos representantes da escola de Copenhagen) que o princípio
de ince¡teza ê o ¡esultado da interação incontrolável entre o objeto e o aparelho de
medida, ou então, que esses operadores são associados a medidas incompatíveis, não
revela o significado fisico dessa importante relação.

Talvez a obtenção dessa relação de comutação a partir da solução da equação de
operadores de [Ieisenberg, pala o caso particu]ar do oscilador, possa ftazet alguma
compreensão maio¡ para a M. Q.. Isso foi sugerido primeiramente por E. Wigner
em 1950[26]' A' n. Sokolov e v. S. Tumanov[23] em 1g5g, analisand.o a equação (2.1),
obtive¡am um resultado que esclarece alguns detalhes d.esse dificil problema.

Inicialmente vamos calcula¡ a relação de comutação (para tempos longos) ent¡e o
operador de posição X(t): X e o operador de momento canonicamente conjugado
a ele P(ú) : P, dado pela expressão (2.g).

Portanto, o comutado¡ ent¡e x e p será dado pela expressão:

lx,p): [x,*xl+9[x,,qrr]+9¡x,.aro1 (2.g4)

Ca"lculemos então cada um desses comutado¡es no regime estacionário. Usando
as expressões (2.a) e (2.6) escrevemos:

[x,*x): -:Ìì (ry)''' (r"*n)"' ,"(Ë,^) e" (r-,,r,) (2 3s)

* 
f (r*o¡^"-rdÀt - Fiøf^e''*t) ,(-r-r,F*ek-,^,€-'nr't - u.,t¡,p',aln^,e,-r,t)f



sendo F¡ dado pela relação (2.5). Desenvolvendo o comutador do lado d.i¡eito

[(R"¡^r-tut¡t - Fio!^e,.rt) r(--*,Fr,(LË,^,e-,.r,. - u,rt,F;aþ^,e,.r,t)f

= -u.¿x,F¡Fxt¿-t(''¡'r'r'[o*-^,oF,¡,] - *t¡,F¡Fi,e-r(.r-,¿t,)r 
Þi^ro!,^,

+u)tc, F; F¡,, 
"'('r-' 

r,¡t 
Þl^, "i,^,] + wh, F; F;, 

"r(v¡+u 
¡,)t 

[ol^, ol,^,]

: (-*t*r; rr,¿-t(u*-ør'¡' - u.r*, Fí, F¡¿-,(.¡,-'r),) ó.*,6^,*,

Essa ríltima igualdade é decorrência da relação de comutação (2.3).
Substituindo (2.36) em (2.85) obtém-se:

XrmX -'rÌà( ,, (É,r) e" (f , r,)

(2.36)

(2.37)

(2.38)

(2.3e)

(2.40)

r/2 1/2

" þCf* ,¿-t(u*-'tp)t * u¡, Fi,F¡"-\ur,-u¡)tJ ó¡pó^^,

lr'zre'zr^.lr¿'
Er

Pa¡a o volume da cavidade tendendo ao infinito, a somató¡ia se transforma numa
integral como most¡a a t¡ansformação (2.16), no que resu-lta

fx,^x]

4trtf¿ez:
mV

realizando a integração angular e utilizando a expressão de rL temos:

Usando um procedimento análogo encont¡amoS ainda

[x,**]-th2r F ,oP
t ) 7r Jo (., _ ul)2 ¡ rzrø

l*,io,,l:-,u+ I,* ffiffi
Á"^] -0 (2.4t)

30



Substituindo esses result¿dos, relações (2.39), (2.40) e e.a\ em (2.34) obtemos

Ix,P):,u+|"* 1uffir--,u (2.42)

A integral acima é semelhante à calculada en (2.19) e resulta, pelo mesmo pro-

cedimentoremrf2r.

Vale notar que obtivemos essa relação de comutação não a partir da definição

usual dos operado¡es de posição e momentor.P: -rrt*, mas a partir da solução

estacionária da equação de Eeisenberg. Verificr"ros então flue para prerervar a

relação de incerteza na forma em gue a conhecemos foi necessário incluir as flutuações

eletromagnéticas de ponto ze:ro e a reação da radiação.

2-4 Evolução Temporal do comutador
[x(r),rnxþ)]

Para percebermos como as fl.utuações do campo eletromagnético de ponto zero geram

as incertezas quânticas e a incompatibiüdade ent¡e certos operadores dinâmicos,

mostra¡emos, como exemplo, de que forma o comutadot þ{r), r.*qt¡) evolui no
tempo a partir de uma situaçäo hipotética em que os operado¡es de posição e mo-

mento cinemático são nulos em ú:0.
Faremos aqui uma aproximação para o termo de reaçåo da radiação análoga à

gue se faz no caso clássico para o oscilado¡ harmônico[',t]. Err" aproximação consiste

em considerar que o te¡mo de força harmônica é preponderante e gue rnle a hipótese

,"*qt¡ + m',$x(t) - o :=¡ *(¿) - -rfi*qt¡
nessa aproximação poderemos então escreve¡ a equação de Eeisenbelg pala o os-

cilador, eq.(2.1) de maneira semelhante ao do oscilador amortecido:

x1t¡ + Åþ) + u'zox(t) : a n,U) (2.43)

sendo I - ?#rfr o coeficiente de amortecimento devido à reação da radiação.
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Uma solução da equação (2.43) é dada por:

x(r¡: * Ir' e(t - t)D"(t)dt,

onde G(ú - t') ê a função de G¡een do oscil¿dor subamortecido:

(2.44)

G(t - t') å 
rt"ro(ú - ¡'¡r-7(t-t')

: ar- î{r'r'¡
tÐg

(2.45)

Subsiituinðo (2.2) e (2.45) em (2.a\ obtemos:

x(t) : ' [' ¿¡t"-](t-t') [e'-o(t-t') - "-¡'o(t-t')1
Ttrtts Jo L 2z l

t/2

"'Ð É, (*-,À) [e-''.'a¡¡ - e'..'a*lr] (2.46)
È À

Integrando em úr e agrupando te¡mos resulta em

2trht't¡ r/2
x(t) I v e" (Ë, r)

ßÀ

X
e-ltht _ ,(,ro-])r 

"-utxt 
_ 

"_(.o+/)t
T--o-l.tt)k I**to-l"uk

aEt

*conjugado hermiteano) (2.47)

e portanto:

e hrlw¡ r/2
x(ú) T er (k ))

2mltsg
ÈÀ

v

X
2zuloe-'ttt - ¡ 2u + z.l) sin øsú * 2t cos ust _lre 2'

(4+t-,' - rlu
ÈÀ

* conjugado hermiteano) (2.48)
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O operado¡ de momento cinemótico é obtido
de (2.48), o que resulta:

por derinação em relaçõo ao tempo

2rh,u¡ l2mx(t) = Ð v e, (Ë, r)
¡-r

X
Zusu¡e-''it ¡ (ru + z",t'o + ,+)sin øsú - 2usu¡cos {ersú -7.te2'

u8+ f _u2
) - ?1u

¿E¡
4

*conjugado hermiteano) 
e.4g)

Vamos utilizar uma notaçäo mais simplificada, e descrever o processo até primeira
ordem de 1f us:

x(t) : =aZmk)0

2trha4 r/2

Ð
Ã¡

E
[¡

v ê, (Ë,r) {r"r^ + r'@lÀ} (2.50)

e

^*
e

2to
2zrlw* r/2

(ú) É" (Ë,r) {co¡^ + c.øf^} (2.51)v
onde

F_ 2tuts¿-''rt - l(zu + z7) sin uot * 2r cos ust) e-Tl
þ3 -,')-zlt')

(2.52)

e

n_t_t 
-

2wsw¡e-"it I [(r,+ 2u,g+t t') ti" wst - 2@s ø¡ cos uotf e-T'

@3 _ rr) _ rfu (2.53)

Relação de comutação entre X(t) e ^Xçt¡,

["(,), **Ø] &fà'iþ, 'r-,)'''ê.(Ë, r) e" (*t,^,)

* [ro¡^ + F'af^, Gci¡-,¡, + G- aþ^,f (2.54)
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Sendo:

[a"r^ * .F'øf^,Go¡-,¡, + G' oþ^,f- .F . G foç^, or-,^,f

+F'G'þr^,olr^,] + F'. G ["]^ ,oF,¡,f+ F' . G, 
fot ^,otn^,f 

(2.5s)

Devido às relações (2.3) a equação (2.54) to¡na_se

þ{t), ^*U)l EÐ 2rh
('¡. ,*-,)t/'

l')1rc'- F'G)ó¡¡,á¡¡:

ÃÀ È-,r,
v
Ë,,xÉ, (Ã,r) ¿, ( (2.56)

[t(t), , *qt¡]: ,"-,@r+Ð,rr',(0,^) @G- - f-G)

Sendo FG' - f-G :2.In(FG.)

(2.57)

FG' 2uÐs¿-'',t - [(2, + z7)sin uot l2r cos ustl e-Tt

@3-u2)-qu
X

2usuie''it ¡ f6r- zrril sin a.,sú - 2usu cosust)e-ïr
@3-u2)-qu (2.58 )

vamos defini¡ D(r) : (rå - .')' * ^r'r, e obte¡ D(r) .ro^FG-. Feito isso já
com os termos agrupados encont¡amos

D(r). InFG' : 4, {r,orr (t + ,-',¡

-r-Tt (zrfirrcos {,116ú cos rer¡ú - øj sin r,,,6ú sin ut - usuz si,.wstu¡t) } tz.ss¡

Substituindo (2.S8) em (2.56) obtemos:

[t(,), ,"*p¡]: m#; uFê,"(É,^) r,{ u2ou¡ (I * e-'tt )
D(.)

(2u$u¡ cos {er¡¡ú cos rd¡ú - r.rf sin crr6t sin ut - u¡u2 sinustu¡t) e-Tt
D(r) (2.60)
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fazendo

ïÐ':
åÀ

(i'^) I

- snrê Io* "^ (2.61)

obtemos

["(t), ",xçt¡) ffi#r{'t('*'-")Io
d- ua d,,'t

þ8 -,') *'r'.'
^ , -2, læ r¿4 cos uldt')

-Zu'^cosu¡te 2' IJo þ3 - uz)z ¡ 12s¡z

. -3 -:- .. te-l' [* u3 sinu-td¿'t
-ûrn srn uo,.s . Jo @S _ ,rf _, 1A,

-ossin ufie-|t [* , ""1?'^ \ro (,å -,,*-y¿iJ Q'62)

As integrais acima são divergentes. Fazendo-se cortes em altas frequências pelo

método discutido no Apêndice B, obtemos:

Io"

Io"

Io-'

Io"

uadu 7f2
: ;-@o¿'l

: 
*,t ("o,,ot + ;sin c.,s

: 
;1t' sin uste-ït

@3-uz\, ¡12¡¿z
ua cosutdts t) "-t'@3-uz)2¡fsz
us sinutdu

@3-u2)2¡1zrz
us sin utdp.t

@3-u)2)2+fuz
(2.63)

Substituindo as integrais em (2.62) resulta:

[t(r), rnx(Ð) : ,hþ ^{.3 (, * "--,,)#
-2r'o"orrotr-l'ff (.o,,ot - *sio,ot) 

,-î'
.--lr

Srn tjo¿e z'-øj sin uste-r'f.ro

-ø6 sin ø6t -)., T
e.- . _.].r

sln (,o¿e 2' (2.64)
21
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E fineì"ts¡te obtemos:

lxçt¡,**(út - ,u 
[t - (, * *sin zr.,ot) e-,,] (2.65)

Observando os limites assintóticos da expressão anterior, percebemos os seguintes
resultados:

I$ [x(r), ^xØ] = o

A* [x(r), ^xØ] : rh (2.66)

A relaçáo (2.65) sugere portanto que a origem do princípio de incerteza está
diretamente ligada à estrutura do vácuo, e essa mesma expressão nos mostra, em
aproximação de O (*), de que fo¡ma uma partícula iniciaìr,,ente localizada (no caso

um oscilador) atinge' o que se pode chamar, o regime quântico.
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Capítulo 3

O Oscilador Forçado na
Eletrodinâmica Estocástica

A interação entre a radiação e a matéria na elet¡odinâmica estocástica é inteiramente

clássica' Os campos são descritos pela solução das equações de Maxwell incluindo

as flutuações de ponto zero e os movimentos das partículas descritos por meio da

solução da equação de Newton com a expressão da força de Lorentz.

No caso de uma das forças que age sobre a partícula se¡ aleatória, a equação de

Newton dá origem a uma equação estocástica conhecida como equaçäo de Langevin.

A solução de uma equação desse tipo, e sua anfise estatística, fornece meios para

calcula¡mos médias e variâncias associadas à posição e ao momento da partícula.

Estes são utilizados para determina¡mos a distribuição de probabilidades no espaço

de fase.

Consideremos o ca,so particular da interação entre um oscilador calregado com

a radiação térmica, radiação de ponto zero (ambas aleatórias) e uma força externa

determinística com dependência temporal arbitrária. A equação para o movimento
unidimensional, também chamada de equação de Braffo¡t-Marshall, tem a seguinte

forma:

.. 2 e2 ...mi, - ;;t * rru,fir: F(¿) + t(ú) (3.1)

no caso de uma aproximação não relatiyística.

Em (3.1), F(Í) representa a força externa determinística e f(t): eÙ,(t) repre-

37



sente a força aleatória, devido ù componente ¿ do campo elétrico flutuante total,
na aproximaçõo do dipolo elétrico. A não inclueËo da componente magnética na
expressäo da força é coerente com a aproximação de dipolo elétrico dado que o

movimento é nÉo relativísticol27]. O termo f $A t"pr"senta a força de reação da

radiação para uma partícula puntiforme.

Em um estudo mais rigoroso a força de radiação, deveria incluir correções à aprox-

imaçã,o (åÉÐ que usamos. Este é o caso da anfise do movimento de uma carta
extensa. Pode-se mostrar neste caso que a equação de movimento não apresenta

soluções patalógicas como pré-acelerações ou solução trunawayt', d.esde que certas

condições sejam satisfeitas. Não abo¡daremos estas questões neste nosso t¡abalho[28].

No que segue' consideraremos a força harmônica como preponderante de modo
que, em primeira aproximação, teremos

rnä - -m.2o, -+
e entáo escrevemos

rni + m1i + rn læ: .F(r) + Í(t) (3.2)

onde 7 :3#r3.
Com essa aproximação, a força de reação da radiaçäo assume uma forma em que

o ca¡áte¡ dissipativo é bem explícito. Com esse procedimento iambém conto¡namos
os problemas gerados pelas soluções "¡unaway" que aparece na equação (3.1).

É evidente que, devido ao caráter estocástico da radiação térmica e de ponto zero,

só se¡á possível lazet uma descrição estatística de um "ersemble"de oscilado¡es no
espaço de fase.

A evoluçåo temporal da distribuição de probabilidades, no espaço de fase pode ser

obtida resolvendo-se diretamente a equação do tipo Langevin (3.2) e posteriormente
calculando as variâncias da posiçã,o e do momento como é mostrado no apênd.ice B,
ou entäo, dentro de ce¡tas aproximações, como fazemos nesse capítulo, resolvendo-se
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8 equsçAo de Fokker-Planck que descreve o movimento estatístico do .ensemble, no
espaço de fase.

O fato desses dois métodos (uso da equação de Langevin ou uso da equaçóo de
Fokker-Planck) conduzirem a resultados idênticos Eugere que e aproximação ma¡ko-
viana Para esse problema se justifica. Decidimos então usar o método de Fokker-
Planck pois obteremos diretamente a função densidade de probabiüdades no espaço

de fase.

3.1 A equação de Fokker-planck no espaço de
fase

Conside¡emos as variáveis aleatórias a e p (posição e momento) e escrevarnos

w("o,polz,p,t)hdp, ou simplesmente w drd,p, como sendo a probabiJ-idade de
transição dos valores iniciais zo e po pala os valores z e p, decorrido um inte¡-
valo de tempo l- Essa transição se dá devido à ação de todas as forças (aleatórias e
dete¡minísticas) que atuam na partícula.

o conhecimento da função w(rorpolzrp,ú) nos possibilita uma descriçã.o es-

tatística completa do problema.

Para um processo markoviano, essa probabilidade de transiçã.o é obtida como
solução da equação de Fokker-Planck no espaço de fase[2s,30], conhecida também
como equação de Liouville generalizada:

ry : _ap,w) _ a[DpW] + AzlDwWl 
r_ ôz[D,,W)

0t -- A, - ôp -- Un + U* + ôtôp
com a condição W(tspsltp,ú - 0) : 6(t - q)6(p - po).

Os coeficientes de difusão que aparecem na equação acima, também chamados de
momentos de transição da distribuição de probabilidades, são dadas pelas relações
que se seguem[2e'3oJ:

,. (A¿)
hm'Ar-o Lt DP

(¡p)

a2[D"PW]
(3.3)

D. lim
Al+0

^¿
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Dr"

Drp:

= limAl-0

lim
At-0

A,zAp)

^¿

Dw lim
Âl-0

onde o símbolo ( ) indica média no "ensemble,.

Obteremos esses coeficientes por dois métodos diferentes. Um deles cousiste em

resolver a equação de Langevin e obter c(t) e p(ú) como função das fases aleatórias e

depois tomar as médias. Esse método é mais rigoroso e está discutido com detalhe no

Apêndice B. Porém, é possível calcular esses coeficientes usando argumentos fisicos

simplificador".. É o que fa¡emos em seguida. Gostaríamos de salientar que arirbos

os métodos fornecem os mesmos resultados.

A equação de Langevin pode se¡ desmembrada no seguinte sistema de equações:

-.tp - rn'nf,z + Í(t) + .F'(¿)

dx,

¿t
dp

dt

P

Ín

(3.4)

(3.5)

Consideremos um intervalo de tempo pequeno o suficiente para que o momento

e a posição da partícula variem muito pouco, embora as forças aleatórias possam

flutua¡ bastante.

Por integração aproximada das equações (3.5), podemos dete¡minar as variações

A¿ e Ap, isto é:

Ã,2 Lu
tn

a,p : - (.ro * rru,fp- r(ú)) Aú + 
loo' f {r,¡ 

or'. (3.6)

Tomando as médias no 'ensemble" e fazendo o limite de Aú tendendo a zero

obtemos, pala os coeficientes (3.4), as expressões:

¡- (Â') 
- P

Ar*o Lt m
D,
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De : 
^ïg,# 

:-(tr*mtf;æ-¡(¿)) +oïT. *1,^'(Í(t)ldt,
Drp = 

^ï1" 
þ#a = oïTo l-*ø, * ru'tzor- r(¿)) a,, + ft I"^' <ttrtl o,f

D," : J=.$ËP = oLTo #o,
Dw : 

^tig, 
qP = 

o11To ;l(r, * rnuf,æ- rlt¡)'ar

-z (tn * m,'fia- ¡(¿)) 
loo' lr{r')) ,r'

'l ¡At ¡Ãt lrñ J, dr' J, dt"(Í(t')f(,"))J (3.2)

Levando-se em conta as equações (1.19) e (7.22), obtemos finalmente os coefi.-

cientes (3.a) sob as fo¡mas simplificadas:

Dp

Dry

D",

Doo

- ('r, * rurzoz - r(¿))

Não calculatemos Dw:,D usando a expressão (3.S). Preferiremos obtê-lo ana-

Iizando a soluçáo estacionária da equação de Fokker-Planck.

Com esses coeficientes a equação de Fokker-Planck para o oscilador forçado

unidimensional, na aproximação näo ¡elativística, assume a seguinte forma:

T:-##*tw+ ho irru,:f,r-r(ú)] #-rW (3.e)

No regime estacionário, temos pa¡a a distribuição de probabilidades no espaço

de fase o seguinte ¡esultado:

aw
E:O

D":P
TN

0

0

.. I t^thm_,
at-o )[l ts

or' 
Ioo' 

dt" (Í (t') I (t")) (3.8)

(3.10 )
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O que nos fornece:

pAW 0

þr*m,',f,æ-"&lw =omôz
E então reescrevemos:

Bp (3.11)

lp0W , AW\
\; a" - TTtu|z 

ae ) + &(,,*+nff):o (3.12)

Esta ultima equação do tipo A(p,r) + *nþ,") : 0, é satisfeita se

-wW:DAYop (3.1 3)

e

p ôþl' , ô14/

; ô" = rruo|r 
* (3.14)

Na equação (2.13) substituireo.os W(z,p) po¡ R(r). S(p) . obtemos:

-,r,S:D+tlp ( 3.15)

cuja solução é:

S(P) : cte exp (3. t6)

Concluímos então que:

D : tþr) :1ú;
onde ø2 (veja Apêndice B) é tomado no regime estacioná¡io
obtemos faciìmentel

(3. 1 7)

(¿ -- æ), e então

o:-y..,'(#) (3 18)

Vamos agora Plocural uma solução exata para a equação (g.g). Calcula¡emos a
probabi]idade de transição no espaço de fase com a cond.ição w(ropolap,t ---+ 0) :
6("-"o)6(p-po).
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3.2 Resolução da equação de Fokker-Planck
para o oscilador forçado

A equação de Langevin pa¡a o oscilado¡ unidimensional na aproximação de dipolo,

equação (3.2), pode ser reescrita como um sistema de duas equações:

-'tp - råy + ¡'(ú)+ /(¿)
dp

dt

P
d,s

dt
(3.1e)

onde y : rnæ. Com essa mudança de variável a equação de Fokker-Planck, equação

(3.9), assume a fo¡ma:

avy ô14' r ^ .-,0w _a2w
at : -rf * 1vr' + ltn +.3y - r(¿)] * + Dffi. (3.20)

Uma grande simplificação pode ser feita se conhecermos as constantes de movi-

mento da parte determinística da equação de Langevin, ou seja, se conhecermos a

solução da equações:

-'tp.-ufig,+F(t)

(3.21)

A soluçã,o dessas equações pode ser facilrnente obtida pelo método da variação

das constantes o qual fornece o seguinte resultado para as condições iniciais y'ep':

mn.(t) = y.(t)
{rr,, Io' 

dt,e-p,'' F(t) * (p' - pzy')er,,

ilg.

dt

dP.

dt

P.

1

ltt - ltz

_eprr 
lo' 

Or,"-rrr, F(t,) * (g,t , _ p,) "rrr\

sendo þt = -î + (+ - 4)''' e trz = -l - G - 4)'''.
Facilmente se observa gue as seguintes expressões:

(3.22)
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(Y"P, - P.) e-u't * !å dt'e-r," F(t')
(Y.P, - P") e-u" + I; dt'e-'"'' F(t')

são constantes de movimento.

(3.23)

Nesse ponto é conveniente introduzir as seguintes mudanças de coordenadas na
equação de Fokker-Planck

f : (ypt - p) "-"' * Io
rt : (gp,-p)e-"'* l,
f = t'.

dt'e-ttrt'F(t')

dt'e-Pt'' F(t')

(3.24)

com essas mudanças de va¡iáveis da equação de Fokker-planck, equação (3.10),
assume a forma:

AW
E:7w

+D
þ*or-'r,qff*2exp[- (¡,' + rz)t]

a2w
a(,0n -exp(-2¡t,t¡ffij.O.zsl

Int¡oduzindo a"inda a função X(€,n,ú) através da definição:

W = xexp (7ú) (3.26)

obtemos uma fo¡ma ainda mais simétrica para a equação de Fokker-planck:

0x
0t

D
{'*n,-', ,ù#* 2exp [- 0,, + t],2)t)

0rx
ôt0,t

-i- exp (-zprt) ôrx
ôq'

(3.27)
obtemos então uma equação do tipo parabólica, cuja soluçã.ol2sJ, para a cond.ição

á({ - to)6(T - no) quando ú --+ o é
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x(Ê,q,t)
I: l¡¡t*o

o(f - fo)'+ za¡4 - 6o 1-tlo + b(T - no)'l
2L (3.28)

onde

ø

b

h

A

: ,o 
Ir' dt' exp (-2prt') : l[, - "-rr,,f

: ,o lo' dt'exp(-2t rq : llt - "-rr,,1
: -ro Io' dt'exp[-¡", + trz)t] = ,-?D h - "-(,,,*u,),]
: ab-hz. 

Pt*p2L
(3.2e)

voltando às variáveis originais y e p, usando'as equações de transformaçäo de
coordenadas e ainda as seguintes definições:

Ê' : (y,p, - p") e-urt ¡

n' : (Y.P, - p.) e-t"t *
l"'

1,,

dt'e-t'rt' F(t')

dt,e-prr' F(t,) (3.30)

obte¡emos

(, - €' : fu, (s - y.) - (p - p.)l exp (- ¡r2t)

n - T' _ [p, (y - y,) - (p - p.)]exp (-¡r1ú) .

Calculando então G - e)r, (f _ {,) þt _ rü , þt _ n,), ,lembrando das relações
l4r = Xexp(7ú) e A : tnæ obtemos ainda:

W(z',p'þ,p,t):Nexp [Atnz(t - z.)'+B(p- p.)' + Crn(r - ,.)(p - p,))
2L

( r,
r) 31 )

onde
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A : 
ryexp(Z1t) {-t * [,t * {,io'utt -}"i,r,,r) exP -tt)

w!

B = #.xp(27ú){ -r + 
þl 

- {,io, utt * Ç"i,.^,rJ
exP -tt)

ul

C : 8D sin2 wfi exp(1t)

^ W exp(21t) 
{r"*01-rrl [r 

+ fi,"i^,,,rf -.*o¡-rr,¡ - ,]

¡r : #{-r.*o,-r,) [t 
. #,sin2(r.,¡,1] * exp(-21t)* r]"' (3.32)

sendo ainda ,? : ,3 - + ..ðÍ a constante de normalização.

Podemos ainda colocar essa expressão para w(r,rp,lrpt) em uma fo¡ma mais
convenienltlro] que a expressão (3.31) acima. Reescrevemos a distribuição no¡mali-
zada na fo¡ma de uma gaussiana bidimensionar com correlação:

W(z',p'lept): *rj_ Ð,
x exP 2p(p - p,)(" - ,")

)] r"'¡ctc2
onde, por uma comparação direta ent¡e as expressões (3.38) e (3.S1) e os resultados
(3.32) obtemos:

ol D

[,] 
* ! "io, 

ur * ^lut exp(-1t
,"'æ I sin2uft

2 ul

at : ;{'- þr.
72

sin2r...,1l -+sin2ult
exp(-7ú

2 ,tl2t

PCtcz : (3.34)
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sendo E. e p, as soluções determinísticas do oscilador forçado quando I < ,o.
Expressões anólogas ¿ estas eão encontradas na literatura no caso nôo forçado[2sJ.
A distribuição acima desc¡eve a evolução (no espaço de fase) do movimento de

um en'emble de osciladore' que em ú -- 0 estavam perfeit"-ente localizados em um
ponto x', p' do espaço de fase, isto é, W(æ,,p,lzrprt + 0) : 6(" _ ,,)6(p _ p,).

Trata-se de uma gaussiana bid.imensional centrada na trajetória clássica (deter-
mimstica) com um termo de correração entre e e p que se anula em ú : 0 e também
no limite estacionário do sistema.

As variâncias da posição e do mome nto, al e ol, est-ao em acordo com os resul-
tados obtidos no Apêndice B quando se resolve d.iretamente a equação de B¡afiort-
Marshall

A evolução temporal da dist¡ibuição de probabilidades de um ,,ensemble,, 
de

partículas que inicialmente não estão perfeitamente localizad.as, mas estão associa-
das a uma dist¡ibuição inicial Qo(z',p'¡,também pode ser calculado. Denota¡emos
por Q(z,prt) a função que fornece a evolução temporal dessa d.istribuiçáo inicial.
Q(r,prú) será obtida a partir d,e es(x',p,) eW(a,,p,lrrp,ú) através da expressão:

Q(r,p,Ð= I:0,, I:dp, eo(r,,p,)w(z,,p,l",p,t). (3.85)
A obtenção de Q(ø, p,t) parc qualquer eo(z,rp,¡ pode ser complicada, por isso,

nos restringiremos a distribuições iniciais gaussianas por nos faciütar os cálculos.
Pode-se mostrarl2sì qu. par. essa cond.içao inicial, e(r,prú) também será uma gaus_
siana bidimensional do tipo:

Q(r,p,ú) : -- 
1v,r'-t 2n1rfi-fi2

x exp
(3.36)

onde

,l: (f" - ¡)')q= | a"dp(, - z)2 eþ,p,t)
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TTtTz

,l

I

F

(to - Ð')o= | a, dp(p - F)' Qþ,p,t)

((' - n)(p -F))q = | a,anþ - ¡)þ - F)eþ,p,t)

I
I

dpdrtQþ,p,t)

dpdzpQþ,p,t) (3.37)

æ

O símbolo 0q indica que as médias são feitas sobre o 'ensemble" ca¡acterizado

pela distribuição Qþ,p,,t).
Das expressões anteriores podemos ainda desenvolver:

: I* o" Il_"reþ,p,t,): I* o"oo" I|d,'dp'es(t',p')w("',p'lr,p,t\
: Iio,' dp' eo(,',n') I:h d"px,w(r,,p,lt,,p,t)

: Ilor' d,p' es(æ,,p,)r. (3.38)

onde æ. representa a solução dete¡minística da equação tipo Langevin.

Nessa expressão podemos ainda utiliza¡ a seguinte relação:

2,, = a ¡(t) + r,h(r' ,pt ,t) (3.39)

sendo zr¡ a parte homogênea da soluçã.o e z¡ a parte não homogênea. Dessa fo¡ma

é fácil ver que ¿ assume a fo¡ma:

¡ : (x,¡(r' ,p' ,t)) qo + z ¡(t)

e de forma análoga:

p : (pn("',p',t))qo + w(t). (3.41)

Através do desenvolvimento de cálculos simples, porém extensos, das equações

(3.37) obtemos as seguintes expressões para as variâncias de Q(z,prt):
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T:

1\rz

exp

Pn(z',P',,t)
rnufi

tù7

uma gaussiana bidimensional da fo¡ma:

ol(t) + *r(t) + 2æ¡(t| (r¡(r,,p,,ú))c. + ("rnþ,,p,,q) 
o" 

_ ,,
ol(t) + p\(t) + 2wþ) (po(",,0,,¿))q" * (prnþ,,p,,t)) 

ql" 
_ F,

rl

potaz + a¡(t)pr(t) + t¡(t) (p^(",,p,,t¡¡0,

+ W U) (, ¡("', p', t)) 
o " 

þ n(2,, p,, t)p ¡(r,, p,, t)l q _ EF (3.42)

onde ø¡ ¡ c2 ê protam explicitados ante¡iormente através das equações (J.J4).
Para o caso concreto de um oscilador com fator de amortecimento ] ( ars e

força externa determinística (além da força aleatória), a solução determinística da
equaçã.o de movimento é bem conhecida e dada pelas expressões (veja (3.b) e (3.39)):

# l,'.*n [- 
7rþ -r,)] sin ,,(t - t) F(t,) dt,

(# 
"" 

utt *"o,,,t) ,*o (-T) "'

"¡(t)
æ¡(z'rp'rt)

:1,ptþ)

J__
I

Qo("',P') : - 12ro,or(l _ 92)

1
sin ar¡ ú exp

Tlli'ù7

(p' - po)' _ 26ix'-ro)(p'-po

7¿\ ,

T)P
|t, -,'t þ., ,, (ú - q - +,sin 

u,1 (, - Ðl F(t ) dt,

sin r.,,1ú 
"*o (- +) ,

* (cos utt - 7 sin a¡ú) 
"*o (- +) , . (s.43)

consideremos' como um exempro simples, o caso,em que a distribuiçã.o inicia.r é

x exp r'-z.o 2

+o] o'2p )t' 
*lc¡op

aqui as v¿riâncias iniciais cr' e cpbem como o parâmetro de correlação d são conside-
rados conhecidos' Podemos então calcular rr2 e rl e pr1T2e expressá-los como função
dos paråmetros d', o, e 0, ca¡acterísticos do exemplo que estamos considerando. En-
cont¡amos então os seguintes resultados pa¡a as relações e.a2):
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T? exp -*)
U? )

exp(-7ú)

l-
þl 

- {";o'utt*Ç"io^,r)

þl 
. f, "io' @tt - \,ior,,rlfl

(3.45)

rl = 2{r-.tt
+oj [.o. 

t¿tt * fr.i" ,,r] exp(-1t) + o2,
m2r?
-T sin'c''r1t exP(-7ú)

þn 
,, ú cos o.r1 t - #sin2 

ø¡ ,] .*o1-7r¡

ft "i^'t't1t exp(-1t)

20oroomuzo

U1

!0o,oo cos2 urt -
7'14 + u!

3.3 Discussão

O principal resultado aqui obtido é que,

clássica e a elatrodinâmica clássica, a descrição de

(3.46)

']
sin2 ar1 exp(-7ú)

cidade analisaremos

TTtTz

u!

þio 
,, ú cos ø¡ ú - +sin2 

ø, t] exp( -7ú)

ryfsin',tcost^';1ú + +rin2rrr] exp(-7ú). G.47)

Até agora obtivemos expressões bem gerais que poderão ser particularizadas
através da escolha de d, at e cp além de xo e po

apenas situações em que 0 :0. /)i

-:j

um ensemble

que a mecânica

de oscilado¡es
harmônicos carregados é feita de forma essencialmente indistingurvel da descrição da

50



6ssÂniç¿ quântica Para uma partícula individual. A única hipótese extra necessária,
também clÉssica, sÉo os campo' de ponto zero, d.iscutidos no capíturo r.

O modelo seguido nessa dissertação nõo faa nenhuma östinção, em termos de re-
sultados, ent¡e o valo¡ esperado do operador que representa uma grandeza d.inâ.mica
na mecânica quântica e a média sobre um ensemble das grandezas d.inâmicas da
fisica clássica em regimes estacionários.

Quanto ao oscilador não forçado âs duas teorias, SED e mecânica quântica,
prevêem que o estado de equilrtrio estável (estado fundamental) ocorre quando a
potência irradiada pelo oscilador for igual a potência abso¡vida pelo mesmo devido
ao acoplamento com o campo de ponto zero.

A distribuição de probabilidades desse estado no espaço de configuração (ou
de momento) é dada, na teoria quântica, pela solução da equação de Schrödinger.
Na eletrodinâmica estocástica a distribuição foi obtida di¡etamente no espaço de
fase através da solução estacionária da equação de Fokker-planck na aproximação
Markoviana, ou através do teo¡ema cent¡al do limite, onde as variâncias sao obtidas
diretamente da equação de Langerin para o problema (Apêndic. B).

Quanto à descrição do oscilador forçado, também aqui, ocorre aco¡d.o entre as
teorias' Ambas prevêem, dependendo de como se prepara o experimento, estados
coerentes e estados coe¡entes comprimidos e pulsantes (squeezed states) com dis-
sipação.

Os estados coerentes consistem em uma distribuição de probabilidades do tipo
gaussiano (idêntico ao do estado fundamental do oscilado¡ ha¡mônico) onde o centro
dessa distribuiçäo oscila sobre a trajetória clássica do oscilador forçado[r2l.

Esses estados são obtidos na SED para um ensemble de osciladores forçados
cuja distribuição inicial é idêntica ao do pacote de minima incerteza do oscilado¡
quantizado.

Para percebermos esse ¡esultado nos utilizamos das expressöes gerais (8.45),
(3'46) e (3.47), que descrevem a evolução temporal do ensemble de osciladores para
uma dada distribuição inicial arbit¡ária. Para uma d.istribuição inicial em que ø1
e ø, são os mesmos do estado fundamental do oscilado¡ harmônico, ou seja, øl -
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It/(2mus) e of, - (hmus)1z e 0 = 0, obtemos que essas va¡iâncias nÉo mudam
com o tempo peuDanecendo, como na mecå.nica quântic.f32l, uma distribuição de
incerteza mínima, r? = hlemþts) e rl - ftmus)12. Deco¡re então que quando
começamos com estado coetente, o sistema continua nesse estado durante todo o
tempo, qualquer que seja a força externa.

Se preparalmos um ensemble de osciladores forçados de tal maneira que o pro-
duto das variåncias da posição e do momento seja correspondente ao do pacote de
incerteza mínima, porém com a variåncia relativa à posição (ou relativa ao momento)
menor que a do pacote gaussiano relativo ao estado fundamental do oscilador, então
te¡emos os chamados ,,squeezed statesrr,

Para essa situação, que percebemos at¡avés dos resultados (3.4s), (8.46) e (3.42),
as variâncias oscilam no tempo com uma frequência igual ao dobro da frequência
do oscilador' ou seja, a cada oscilação completa do oscilador, o pacote de ince¡teza
mínima se restabelece duas vezes, comprimido em uma das v¿riåncias e alargada na
outra. Esses estados decaem para um estado coe¡ente após algum tempo.

Para que Possamos visualizar estes efeitos vamos fazer uma anfise gráfica dos
resultados obtidos Para a distribuição de probabilidades fixando um dado valo¡ do
argumento da exponencial na equação (3.36). Escreve¡emos a distribuição de pro-
babilidades como:

Q(',p,q : nr*ig.*o {- T" r",p,8,F,,,,,ù} (s.48)

e toma¡emos G : const. Isto define uma elipse no plano z, p, centtada em ã e p,
cujos semi-eixos a e b variam com o tempo enquanto que a própria orientação da
elipse também muda' O fato é que dado um representante do ensemble, este terá
uma probabiüdade de 39, 4% de esta¡ dent¡o da á¡ea definida pela elipse no caso
em que G : I' Esta elipse é uma curva equiprovável para cada instante de tempo
pois como sabemos, a forma da gaussiana varia com o'd.eco¡rer do tempo. Ela será
chamada elipse de incerteza e se¡á usada na análise do exemplo porque com ela
teremos uma visualizaç-ao mais clara do que se passa.

Podemos esc¡ever as larguras da distribuição de probabilidades e(r,prú) de
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form¡ ¡ tornó-l¡s ¡dimensionais f¡cilit¡ado r anfise grófica que faremos ¡baixo.

Vamos definir então:

-r2,Ç- : 

-Ç'
'r - ñ,mtÐo'r

e -.t 2rrut¡ .+- : 

-+'

'2- rL '2 (3.4e)

bem como

-r2,c;= Ã;o; e -, 2¡utlo ,c;= i o; (3.50)

Mostre¡emos inicialmente um grifico de i¡ c i2 como fuação de uot. Escolher-

emos um estado inicial comprimid" (ã,: - 1/3) que obedece a relação de incerteza

(r:r', - 1). A ¡azão 1f us loi tomad¿ igual à 0.1.

Observamos no grifico 1 abaixo a vrariação com o tempo de i¡ e i2 para este caso.

Verifica-se que i¡ e i2 apresentnm oscilações rópidas em to¡no do valo¡ assintótico

que êT1:TZ: I

3
y . O,Icoo

T.O
îî
;2.........ut

2.O

1.0

o. ooto102030105060
Figura 3.1: Evolução temporal das larguras i! e il para uma situação inicial em
que ã2, : l/3 e ôf, - 3.
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v¡mos ¡8or8 mostr¡¡ como fic¡ mai¡ fócil observar r evolução temporal usando
a dipee de incerteza,(G - l). o que faremos é observar o comportamento doe seus
Bemi-eixogl3U.

Os semi-eixos a e ö ¡ão expresoos por:

0-q'o2_
ilcos20-qì,i2sin20 * ;12 sin 0

(3.51)

b2= il L-n'
(3.52)

2 6ln 0 - litizsin20 * i! cosz 0

onde ú - | arctan {21ì.1i21 Gi - iî)}.
A evolução temporal do sistema seró acompanhada pelo comportamento dos

se-i-eixos ¿ e ó conforme 6e fixa alguns rralo¡es de õ.e äo iniciais. Analisa¡emos uma
distribuição inicial que obedeça o princípio da incerteza. Lemb¡ando que estarnos
lidando com qurntidades adimensionais, vamos tomar por exemplo os valor es õl -
113 e õ3 - s que obedecem a relação de incertezsÍroinstante inicial. Obtemos o
seguinte gráfico pata os serni-eixos:

3.O

2

2.O
ot(t) Y = O,lo¡o

T.O

1

b2(t )

0.0010 20 30 10 50
(root )óo

Figura 3'2: Evolugão tempo¡al do quadrado dos semi-eixos da elipse de incerteza,
ø2 e b2, para äl : Il3 e tl: g.
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o' < 7 significa que a elipse no instante inicial estó comprimida no espaço das posições
e alargada no espaço dos momentos.

O efeito da temperatura é automaticamente considerado no coeficiente de d.ifusã,o

D=#coth(#).
Esses ¡esultados fo¡am obtidos recentemente por Peter Schramm e Eermann

G¡abertl3s] onde eles estudam o decaimento de um estado "squeezed,, de um oscilador

acoplado a um meio dissipativo e em contato com um ¡eservatório de calor (ensemble

canônico), usando fo¡malismo de matriz densidade.

Os resultados por nós obtidos, usando a teoria da Eletrodinåmica Estocástica,
concordam perfeitamente com os resultados de Schramm e Grabert, como pode ser

visto por uma comparação mais direta do gráfico 2 com o gráfico que esses autores

apresentam' o que comProva' mais uma vez, que a SED é uma possibilidade real
para se compreende¡ os resultados da mecânica quântica.

Os resultados ainda sugerem que para qualquer situação inicial, inclusive que

viole o princípio de incerteza, haverá um decaimento para um estado coerente.

Por fim gostaríamos de comentar alguns resultados do capítulo 2 no que concertre

às relações de comutação e princípio de incerteza.

Tratamos no capítulo 2, o problema do oscilador ha¡mônico dent¡o da teoria
quântica não relativística usando o método proposto por Sokolov e Tum.nov[r3].
Calculamos as relações de comutação entre as variáveis dinâmicas da partícula (ope-

radores na lepresentação de Eeisenberg) e do campo que continham componentes
do campo eletromagético de ponto zero, obtendo a conhecida relação, para regimes

de tempos longos, ír,p): ,h.

Esse ¡esultado sugere que a origem das ince¡tezas da mecânica quântica esteja
no vácuo eletromagnético.

obtivemos também a evolução temporal do comutador [æ,p] a parti¡ de uma
situação hipotética em que o oscilador supostamente tivesse posição e momento
nulos e que a partir de um ce¡to instante ficasse sujeito às flutuações d.e ponto zero.
os limites assintóticos obtidos são os esperados, ou seja, para ú = 0, [c,p] = 0 e
para tempos longos, lr,p) - rh.
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A roluçio tr¡n¡iente p¡¡E o comut¿dor lr,pl, rté ordem d" o (1}), pode rugerir
de que forma e em quanto tempo e perda de informação ocolre, rté ce atingir as

ince¡teza¡ que I mecinic¡ quå.ntica postulou nas ruEs origens.
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Apêndice A

Dedução da Ex ressão do
Erpectro de Radiação do Corpo
N"gro Segundo a S.E.D.

Consideremos radiação eletromagnética contida dentro de uma cavidade e em
equilíbrio com a mesma e caracterizada por uma função densidade espectral p(rrT).
Consideremos ainda que as cargas que interagem com a radiaçáo estejam ligadas às
paredes da cavidade por uma força harmônica.

A equação de movimento para esse oscilador carregado será então a equação de
Braffo¡t-Marshall:

*i:-, '- 2e2'
nr,t'oõ + t"r"- + Í(t) (A.1)

na aproximação de dipolo elétrico.

usando a mesma aproximação para a força de reação da radiação usad.a no
capítulo 3 e expressando a força flutuante ¡Ï¿) (¿" origem té¡mica e de ponto zero)
como uma expansäo de ondas pranas, eq.(1.r2), obtemos a seguinte equação es_

tocástica:

,nà + *-rí + ,o-\i: Æ 
{" 

^=r- 

t arËi1Ë,, i¡nçÉ,?) exp L--r+ ,zti, .l¡] 
}

(^.2)

o te¡mo do lado di¡eito da equação acjma correspond.e à expansão em ondas
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planas do campo elétrico aleatório dentro d¿ cavidade multiplicado pela carga

?(8,)) são fases aleatórias e 9(u,?) a amplitude da onda plana.

A soluçåo estacionária pode ser escrita como:

i: an
n7

f i f ,,-ø(Ë, 
r)¿(8, r).*p [--¡¿ + 

'z(Ë, 
r)] 

J
WrJ 

- u2s-.')z-rfu 
J

(A.3)

Com base nesse resultado, calculemos o valo¡ médio da energia total da carga

(,) : T*<l'l +f,^4ç,¡ (A.4)

e

(i'l # F, =, þ, I 
r' Ë, I a3 É, e çÉ,, ), )É ( Ë,, À,) g (.', r ) s (,'t 2, r )

cos [,.rrt + 4(Ë,, Àr ¡ cos U2 t * rt(É2,Àz)
X (A.5)

þ3 - ,') - 12u2

A média sob¡e as fases aleatórias nos fornece o seguinte ¡esultadol3]:

(.o, þ,t +rt(Ér,)1)] cos lrrr*rt6r,^ù)) : iu'(fr, - Ã) u^,,,, (A.6)

Com esse resultado escrevemos (A'.5):

(u')
e2

rn2

2

Iot
ê(É,\H'?G,r)t zl@A-,,)'-*,,]

te'

À=I

2 * 4tr u2Ez(É,r)d-
Tn2 rÀ=1 I, c zÏþ3 - ,')' - f,,l (A.7)

Depois de somar sobre as polarizações obtemos:

(u,) - #lo*^ u2 H2(Ë,,T)

63-u2)2¡f¡¿z
(A.8)

Analogamente,
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(Ð= 4re2

m2é

Utilizando a expressäo (1.2b)

p(,,r): tryi!) (A.10)

obtemos para a energia média (r) = å(rt') + i*t|F),o resurtado:

2rez ræ(e):-l d'')rn Jo @3-u2)2 ¡1ztz
(A.11)

@'+r3 ) p(r,T)

A integral acima diverge desde gue não se faça cortes em aJtas frequências. Isso
pode ser feito int¡oduzindo um fator de convergência exp(-at,f) que atenue con-
tribuições devido às frequências altas, depois do cálculo tomamos a --+ ¡[27,2a1.

O integrando é uma função fo¡temente centrada €p {rr¡. Usando o método de
Laplace para integrais obtemos:

k) : #p(uo,r) (4.12)
r¿)O

Tanto z- quanto í : *, são rr¿riáveis aleatórias estatisticamente independentes.
Podemos então usar o teo¡ema central do limite para encontra¡ a distribuição de
probabiì'idades, no espaço de fase, do oscilador em equilr'brio

(A.e)

(A.14)

w(ã,Ð: (T(u,) (r)) 
-"'',.*otj(å .â)l (A13)

usando essa distribuição e o fato que: (r) : *(i,) : m-3(*), e portanto (e) :t#Ð, obtemos

(") : Io" ld'FW(í,Ð(#-ïúr')' :f,\,)'
utilizando a expressão para as flutuações térmicas em um ensemble canônico
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**#= ({r') - (r)')rérmica = ({rr) - (r)r)rotal = ({rr) - (r),)poototiîïîl

As flutuações té¡micas são consideradas estatisticamente independentes das flu-

tuações de ponto zero.

Da expressão (e2) : 1k)'obtemos

(t') - (r)' = (r), lS

substituindo as expressões (4.12) e (4.16) em (A.r5) obtemos

(A.16)

kr2 op(us,T ::(#) 
[,',,,,,,-(#|] (A.17)AT

onde p(r.re, T) : p7('to)*pe(r.,s). A equação diferencial (4.17) é facilrnente resolvida

nos fornecendo o resultado:

p(,,r):#[å.#=] (A.18)
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Apêndice B

Cálculo das Variâncias da
Distribuição de Probabilidade no
Espaço de Fase a Partir da
Solução da Equação de Langevin

Equação de Langevin:

ä+ú*uf,z:lþ) (8.1)

sendo, : t"*'* . Íþ) : ;n"þ).
Solução geral:

,(t) _ 
^+{*" I"' dt'e-p" lU) - eþ"t 

lo' 
,r'"-r,'' f(t')

* (po - pzmæo) eq't I (l"r^ro - po) e4't\, (8.2)

onde p1 : -î+ (+ - q)tl2 - -î * rr, e rtz : -t, - -,
Solução homogênea:

"r(t) -- #[þ. - pzm¿o) ep,t * (t r*ro - po) ee,tf (8.3)

Vamos escrever a solução da seguinte forma:
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t(t) - t,(t) * ay(t) (B.4)

sendo 
"n(t) a parte determinística d¡ eolução geral e n¡(t) r parte estocá¡tic¡ da

solução geral.

A \rariâ.ûcia no cspaço de configurações da distribuição de probebilidade¡ eerÉ

então:

"?: ("?): ({' - ",)') (8.5)

portanto,

"? 
: I: or 

Io' 
dt,G(t - t)G(t - t,) (Í(t,)Í(t,)) (8.6)

sendo G(t - ú') a função de Green do oscilador subamortecido e
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UU)ÍG')| : # @(t')E(t'D : # Io* ^o@, 
?) cos ,,t(t, - t,) (B.z)

de acordo com a equação (1.26). p(rrT) é a distriboição espectral de Planck que

inclui radiação térmica e de vácuo. Sua expressão é

p(,,r):#li-#-l: #.",0(#) (88)

Con esses dados escrevemos ør2:

o,r: #(h)'
r ["'r,' Io* ^o@,n I" 

dtt¿-urt' 
fo* 

0r,,"-r,ú"coE u(t,-t,)
*e2p'r 

Io* ^oþ,Ð I" 
¿t"-tttt' 

lo* 
,r,,r-r,r"cos w(t,-t,)

-2"0t*uz), Io* ^oþr\ I, 
d{¿-ttt/ 

fo* 
dr,,r-r,r" co6 ,(t, -r,)]{n.s)

Bscrevendo cosar(ú" - t'): M# e integrando em t, e tn obtém-se:



o2 -#r{"',t' l"* a-ffi[r a "-r,,, - 2cos utt¿-utf

re2ptrt l"* ^ffi lt ¡ "-rr,, - 2 cos ,t"-r,,f

I

-r-r, Io
p(r,T

þ (,'+ ,å) (r + "',)(tr-r3)*12r,
- (r3 + r') +"T'cosø1úcosr..¡ú - fuwtrl, rior.rrtsinøt]) (8.10)

Substituindo os valores de ¡r1 e pz acimaragrupando os termos e ainda definindo
D(r) = (r, - ,t), *.trrr, obtemos

o"
Ztre2

2.1 I,*
æ

dL', dþ)3rn2u!

*^tq sin}ulfe-' I

- cos 2u1t¿-tt 
Io* ^

("-r3+* ) e@,r)
D(r)

-21rr"-ã,rio ,rt l* a- COS ¡.rú trT)
D(')

-2;7'cosd¡f (^r-t) ¡,- ^
cos a¡t ,rT)

D(r)

4e_ï, sin r.,¡ú lr* a_rrr ti"rrLl@,r)j 
(8.r1)

As integrais acima são divergentes desde que não sejam efetuados co¡tes nas altas
frequências' Isto é feito introduzin{o um fato¡ de convergênc fa: e-o", que atenua
coutribuições em altas frequências. Depois do cálculo, tomamos a, + 0l2z,2').

Além disso, o deno-inado¡ do integrando.será pequeno quando u) N øs, isso
significa que a integral assumi¡á rralo¡es gruod.s'num pico em to¡no de &/s, sendo
possível então expandir o nume¡ad.or em série de potências até ordem de 72 /u$.

Fazendo o que indicamos acima obtemos:

"2,

2Te2 p(us,T ) ùr)
+ r-" 

lo
(r' + ,å) d.

3rn2u;l þ' - r3) * j'.2 (.' -,';fi)2 ¡ ¡rz
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*'lrrsin 2r..,¡te- " Io* ffi
-e-lt rorzrrt 

lo*

u2-uf,+ f
2

dtt)

þ' -'3) * j'r'
ì, 1æ cos utdtts

-21.re-l'sin uttt r
lo (r, - øfi)2 + 12w2

-ze-ï,.o, ,rt(zú-t) f
cos utdt't

þ' - r3) *'t2r'

-4ar1 sin ufl¿-|t [* . -'"'o'-^'^ \ :' ro (r, -- r + lail 
(B'12)

As integrais acima r¿e f¿silmente calculadas pelo método dos ¡esíduos dando os

resultados:

I,*

I,*

I,*

I"*

dt')

(rr-'fr)2+1,u,
u2 dttt

(.r-uf,)2+¡rz
cos utdt's

(rr-ufr)z+fu2 cosûr1ú + *sinø,t) 
e-?'

;L tio ufie-Tt
¿'f ut

7r

2'rr'"

7t

21

r(
21wfi \

(8.13)
u sin utdt't

(r'-rfi)2¡¡r'
Substituindo os valores das integrais em (8.12) temos:

ol:

Ainda
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'W l^,m + 2u3-a * -tu, sín2tole=,' ;,3
-e-1r .o"zrú!ñ - 21u1e-ltsin a,1 r#(.or r,t + hsin 

r,t)

-2e-l'.o, ,,t(zú-u)(.o.,, ,* +sin,,t) î#
-4"-7ru, ";orrr|¿rio r,t] (8.14)



"",0 (#) 
Æ[, 

*,-'' -2e-1t+ +sin2u1te-t'

-#sinù't1te-1t -f i" 2wvt¿-t' - *sin2 utrte-'tl

-*rsin2 urt¿-.,' - *sin2ørte-rt]
O que resulta finalmente em:

"? = #..,0 (#) [' - (q * ! "i^, 
u,t * ] "ior,,,) #l (B 16)

analogamente podemos calculaÌ al - ((p - pr)') e pa1a2, onde p é o termo de
correlação, obtendo os seguintes resultados

4 : ry."*o (#) [' - (."t * f, "io, 
u,t - ] "i,r.,,) #l (8.,2)

P'toz: frr'o'a(#) sin2 utlt¿-t' (8.18)

Essas variâncias obtidas diretamente da equação de Langevin estão em acord.o

com os resultados obtidos via solução da equação de Fokke¡-Planck no capítulo 2.

Isso nos faz ac¡editar que a hipótese do processo ser l\{arkoviano, numa aprox-
imaçã.o não relativística, seja bastante razoável.

2
Io 2re2 lw|

3m2ul2r2é

(8.15)
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