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Resumo

consideramos uma teoria escalar acoplada não-minimamente à gra-
vitação no contexto de alguns modelos inflacionórios. Mostramo' como
esse acoplamento inviabiliza a inflação caótica. Analisamos em seguida
um modelo proposto por Linde para contoÌnar es6eE problemas. Mos-
tramos que sua realizaçã,o é trivial.
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Introdução

Na ríltima década a investigação dos modelos inflacioná¡ios demons-
trou que esses podem trazer nova luz a questões que o Modelo padrão
nã,o alcança. os problemas da homogeneidade em larga escala, da pla-
nura (t'flatness"), da abundåncia dos monopolos previstos pelos mode-
los de grande unificação (GUT's) e da órigem das flutuações de den-
sidade se resolve de maneira trivial nesses modelos, sendo esse o mo-
tivo da atençã,o dispensada na investigação dos cenários inflacionários.
Nesta dissertação nos propomos analisar em profundidade um desses
modelos, a Inflação Caótica, e investigar a 6ua validade em uma versão
modificada, aquela na qual o campo escala¡ que dá origem à inflação
se acopla conformemente à gravidade.

No capítulo 1 revisamos o Modelo Padrão e 6eus Eucesso' na ex-
plicação dos mais diversos fenômenos observados no universo, assim
como as poucas modificações introduzidas pelos modelos inflacionários,
e as muitas explicações fornecidas por eles. No capítulo 2 apresenta-
mos o modelo em que estemos interessados, derivamos aE equações cor-
respondentes e obtemos tanto analítica e numericamente o comporta-
mento de tal sistema. Em vista do f¡acasso do modelo com acoplamento
conforme em promover inflação , no capítulo 3 analisamos a proposta
de Linde [17] para contornar esse problema.
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Capítulo 1

O Modelo Padrão e a inflação

1.1 O Modelo Padrã.o

o Modelo Padrão [1, 2, 3] (Mp) descreve com acuidade eventos até
10-2.e após o presumí-rrel Big Bang. Ele se baseia na hipótese de um
universo (u) expansivo e com o B-.rprço altamente isotrópico e ho-
mogêneo numa escala de alguns Mpc (1 Megaparse c - 2.26 milhões de
anos-luz), a escala dos aglomerados d" g.l,í*i.s. Essa premissa se ba-
seia no atual mapearnento do céu e, principrl-ente, na observação da
radiação de fundo. de microo_ndas (cMBR)f qo" é isotrópica em I parte
em 104 . o espectro do CMBR, 

"o-o veremos rogo mais, é uma foto
amarelada do instante em que a matéda ,. d"r.-"oplou da rad.iação,
ficando o u portanto transparente para os fótons do background, que
desde entã.o pa'saram a se comportar como a radiação de um co¡po
negro. A pequena anisotropia já existente uo CMBR se manteve, en-

evido à instabilidade gravitacional,
à formação das estrutura,s em larga

etc. 
merados,6upeÌ aglomeradosr roids

o MP também provê, no bojo da teoria su(g), a gênese dos elemem-
tos-leves (H, D, 3He,aHe,, z.ti), que respondem for praticamente todos
os bárions presentes no U. Satisfeitas certas premissas 1 

, o Mp p;;;
magnifi camente pelos teste experimentais.

Passamos agora a uma revisão sucinta da dinâmica do Mp. A isotro-pia e homogeneidade do u impricam máxima simetria, o que significa
que podemos extender sobre ele uma métrica de Friedmann-Robertson_
Walker (FRW):

d,s2 : dtz - "rØ (# + r2d02+ 12 sin2 tdór), (1.1)
/

onde k=1,0,-1 e a(t) é o chamado føtor de escolare dá basicamente o

lQue a ra¡óo bó¡ions/fótons esteja entre 4 e 7 x l0-zo
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Capítulo l. O Modelo pad¡óo c a inflaçío 4

tamanho do U.
Para compreendermos a evorução no tempo d.e um tar u temos que

resolver as Equoções d,e Einstein :

1

Rr, - irou" :8rGT¡,, * Lgr,, (1.2)

onde .r?¡,, é o tensor de Ricci, R é o escalar de Ricci, T,,u é o tensor
de energia-momento da "matériat' e Â é uma constante cosmológica. A
métúca de FRW 1.1 dá, para as quantidades não nulas:

ftoo : -g! (I.3)(,

R;i: - [; 
-' , (:') +2]]n,, (1 4)

.R: -6 l:. (:') * *'!l (1 5)

O tensor de energia-momento pode ser apenas parcialmsate deter_
minado, bastando que, coerentemente com a métrica e com o lado es-
querdo das equações de Einstein, seja diagonal, e com componentes
dadas por

TP,: diag(pr-pr-pr-p) (1.6)
ou seja, o tensor de energia-monento de um fluido perfeito.

As equações de Einstein sob uma métrica de FRW, ou equações de
Friedmann ficam:

:)'

(Ð

8rk

t

p
3 a2

( 1.7)

a
,- J-

o --aop-!a' ( r.8)

- A conservação do tensor de energia-momento 1.6 não é independente
das equações 1.7 e 1.8 , em virtud" dr. identidades de Bianchi. usual-
mente elimina"ros 1.8, que é de 2 ordem, por simplicidade. Ficamos
então com 1.7 e a equaçã,o de conservaçlao Ti"rr: 0 , cuja componente
0é:
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Capltulo l. O Modcto P¿d¡õo e a i¡fi¿ç¡6 5

a(e""): -pa(a") (1.e)
Agora, basta especificar que tipos de campos temos para obter uma

expressão final para o fator de escala. para partículas no limite extremo
relativístico a equação é a da rødiøção :

1p:iplpxø-4. (1.10)

Em particular, quando k:0 temos que

a(t) x ti. (1.11)
Para o caso de partículas não relativísticas rarefeitas (poeira), a

equação é chamada do tipo m,øtériø z

p=0+pqø-3.
Em particular, quando k:0 temos que:

(1.12)

ø(t) x t3. (1.1s)
Finalmsale, quando a constante cosmorógica é muito mais impor-

tante que a matéria do U (como é o caso na1nflação ), temos:

p:-p+p=cte. (1.14)

Quando k:0, encont¡amos a solução d,e ile-Sitter :

ø(t) x. exp Ht, (1.15)
onde

E(t) -
å,(t)

"(t)

l-^=Vr:cte. (1.16)

Podemos obter {_so-. informação sobre o sinal de k olhando para
a equaçã,o 1.7 modificada:

o = *rr. *5



Caqítulo l. O Modelo Pad¡¡o c c inflrçõo 6

Esta ultima equação nos diz que há uma de|¡sd doile crítico p" dzda

pelo primeiro te¡mo do lado direito da equação . Se k:*1, P ) P"

e dizemos que o TJ é fechødo; se k:-1, p 1 pc e o u será øberto; ae

k:0 dizemo8 que ele é pløno (flat). Se solucionarmos as equações de

Friedmann pata e radiação e matéria, veremos que o u plano é um

ponto instável, isto é: se o U começar fechado, crda vez mais fechado

h"rrá; principiando aberto, mais aberto ficará com o tempo (Fig. 1.1).

o
ç¿>1

t.5

0.5 o<1-

0.iÌ 0.4 0.6 0.8

tempo

Figura 1.1: Evoluçáo de O no temPo'

Levando em conta a idade do u (que veremos a seguir), é possível

estimar que o U, nos primeiros instantes, era fantasticamente plano;

especifrcamente, a ls do Big Bang, P : lL - O(10-16)]p"'

Usando as equações de Friedmann podemos ta,mbém estimar a idade

do U:
ila daù: dr-dt= à;



Capítulo l. O Modelo Pad¡óo c a inflaçóo 7

logo,

rB(to) iIRlto: Jo T (1.17)

Em geral, teremos to : o.flo-t 1Ilo-t - 10 bilões de anos), com

a - O(L). Em particular, para k:0 teremosr para a radiação ,

r : 0, 30Le,-ï7-, = çffi)-r, (1.23)

A equação 1.23 nos permite Íazer a história térmica do U, e Prever
em que instante aproximadamente os eventos importantes tais como a

( 1.18)

e, para a matéria,

to -2;Ho-t. (1.19)"3
AIém desses resultados "cinemáticost' , o MP também produz, uma

vez introduzido o modelo ^tU(3)c x SU(2)r x U(1)r 
' 

uma prodigiosa
quantidade de resultados. Num U suficientemente jovem e em equilíbrio
térmico, a pressão e a densidade de energia podem ser aproximadas pelo

limite ultra-relativístico de um gris ideal,

P, = 3P, - {os.To, (1'20)

onde

9.: E )n ( 1.21)
åp.cone tenniotc

é o número de graus de liberdade das partículas efetivamente sem

massa, isto é, aquelas para as quais M, K T . O MP, acima de 300

GeV, dâ g. - 100.

Usando que pr = *H' , obtemos

fl = !,669,172 0.22)

to - f,Ho-' ,

,Ttgb\T gtE
7

+8)n
Tt
T

(

e



Capítulo l. O Modclo pad¡io ¿ ¡ inflaçõo g

recombinação e a bariogêneEe ocorreram. um reEumo esquemati zado é
mostrado abaixo (tirado de Turner,p & Kolb , E. The Eárly [Jniaerse,
Addison-Wesley 19g0 p Z3).

Para finalizaÍ, vamos elenca¡ argumas questões que o Mp não res-
ponde satisfatoriamente, e que o modelo inflacionário tentará esclare-
cer.

Homogeneidade e isotropia em larga escala:
A métrica de FRW descreve um B-espaço perfeitamente simétrico.

Mas as soluções mais gerais das equações de Einstein não são isotrópicas
nem homogêneas. o efeito mais intrigante disso é que regiões do ú qrre
nunca se "conhecer&mtt são igualmente simétricas. por exemplo, ao
tempo da recombinação o u observável ocupava o correspondente a
uma parte em 105 do u observado hoje. o's"ja, da recombinação para
cá 105 regiões iguais ao no6Eo u de então entra¡am no horizonte sem
nunca terem qualquer contato com ele; e 6uas temperaturas, energias,
flutuações de densidade e taxas de expansã,o eram praticamente iguais.

Homogeneidade e isotropia em pequena escala:
o espaço de FRW não abarca as estruturas que observamos hoje

(estrelas, galáxias etc). Essas estruturas, diz o MÞ, d."orrem do cres-
cimento de pequenas irregularidades já existentes i épo"a d.a recom-
binaçã,o (as quais observamos na anisotropia do CMBR), usementes,,
que cresceram até o que são hoje pela atrção gravitacional. o Mp não
d'á' 

'.zão 
alguma para o surgimento dessas sementes, D.em Beu espec-tro' Há alguma evid.ência [a] de que e6se espectro deva ser do iipo

Har¡ison-Zel'dovich (invarianle de escala), 
"À flutuações da magni-tude f; : cte - 5 x l0-5. Então_restam as perguntas: por qrrê um

ações de escala? E como pode ser pro_
epleto de regiões que há pouco e¡em
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Capítulo l. O Modelo p¡d¡Ão e a inflaçõo 10

Planura (flatness):
Nos modelo' de FRw, a densidade crítica p. é um regime instável.

Isso vale dizer que a diferença entre a densidade do u e p, em geral
aument¿ rapida"mente com o tempo. Atualmente, o estó entre 0.ie l,
o que implica que no passado o era muito mais próximo de 1 do que é
agora. Por exemplo, a 10-a3s após o Big B*g (o fim d¿ e¡a de planck),
o U teria O : 1 - O(t¡-oo), ou seja, seria incrivelmente plano. Alguns
autores colocam a mesma questão em termos bem diversos, afirmando
gue se trata de um problema de discrepância de escalas: o tempo de
Planck seria a escala natural para a cosmologia, e o U teria sobrevivido
a 1060 dessas unidades sem recolapsa¡ ou se d.iluir totarmente.

Relíquias:
As teorias de gauge unificadas prevêm uma miríade de partículas

estáveis superpesadas (das quais o monoporo magnético é um exemplo
notório), e que acaba¡iam por, se não dominar o u, pelo menos serem
detectadas (astronomicamente ou microscopicament.¡ 

"- profusão.

Constante cosmológica :

À teoria quântica de campos não importa o valor absoluto dos po-
tenciais das pa.rtículas, mas apena,s suas dife¡enças e inclinaçõe, . Ivf*,
para a gravitação , um estado fundamental com energia potencial finita
equivale a uma constante cosmológica. A menos que todas as constantes
cosmológicas associadas às partículas sofressem um milagroso cancela-
mento (tal como ocorre na supersimetria), hoje observaríamos um u
intei¡amente diverso do que conhecemos. um limite superior ingênuo (a
densidade crítica do u) dá para a constante cosmológica g x 10:4zceù,
muitas ordens de grandeza menor do que quarquei escala típica das
partículas elementa¡es. A inflação não responde a mais essa pergunta;
antes, se aproveita dela, propondo que durante um certo intery¿Io de
tempo o U era dominado pot uma constante cosmológica.

I
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Capíüulo 1. O Modclo Pad¡ão c a inflaçõo 11

L.2 A inflação

O modelo inflacionário [5] nasceu ligado à idéia de quebra espontânea

de simetria num sistema com duas "fases'. Um campo escalu no e8-

tado fundamental simétrico, durante a transição de fase, leva um certo

tempo ,r paÌa decair (rolar lentamente) até um dos mínimos da fase

assimétrica (Fig. 1.3). Como tipicamente I > H-l o camPo Perma-
nece por algum tempo no antigo mínimor cuja energia atua como uma

constante cosmológica alimentando a inflação . Decorrido um tempo

da ordem de r o campo atinge o vácuo assimétrico (de energia zero,

assim esperamos) e a inflação cessa.
4.0

3.0

V z.o

1.0

0,0
0.0 0.5

Figura 1.3: Potencial com quebra de simet¡ia.

1.0

Presentemente, a quebra espontânea de simetria deixou de ser im-
prescindível na proposição de alguns modelos [6] , mas a idéia da

dinâ.mica de um carnpo escalar f¡acamente acoplado fora do mínimo
do potencial, rolando lenta,rrente naquela direção , ficou. Todos os mo-

delos, porém, tên em comum a necessidade de algum grau inicial de ho-

a
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mogeneidade para o campo escalar. Condições iniciais excessivetnente

inhomogêneaE podem impedir a deflagração da inflação , dependendo

do modelo 2 
.

Antes de expor os modelos mais realistas, varnos resolver um de

brinquedo [8] . suponha que, a temperatura zero, o nosso campo escala¡

tenha um potencial com a forma da fi9. 1.3'

v(ç): -l*'r'*ìr^.# ; o' :*, (1.24)

onde o ultimo termo do lado direito garante que o mínimo ø tenha

energia zero.
A dinâmica é determinada pelas equações de movimento, ou seja, as

equações de Einstein 1.7, e as equações de movimento do camPo escalar
3.

(1.25)

tp + V'(p) - e + sÍp - jO', * V'(e) - s (1.26)

onde po e p^ sio, respectivamente, as densidades de energia do

campo escalar e das outras partículas que houverem (matéria). Note

que ignoramos em 1.25 o termo $. Isso po¡que, como veremos logo

mais, a menos que o U seja dominado pela curvatura (possibilidade

que já descartamos), esses efeitos desaparecerão rapidamente'

supondo que as ,,outras partículàs" formem, inicialmente, um ba-

ckground rad.iativo (o que é uma boa aproximação se ? ) Mprt )

e supondo que o campo p ¡Leo tenha uma distribuiçäo excessiva"mente

inhomogênea, a inflação começa do seguinte modo: a densidade de ener-

gia associ"da à radiagã,o p. se dilui rapidamente (pois P^: P, x ø-4),,

enquanto p, continua constante. Ao me6mo tempo, a expansão do U

faz com que as componentes de Fou¡ier do campo (P com momento

20 problema é maic grave na Nova ILflação , e menot tevero ps¡8 a Inflaçío Caótic¿.

1¡¡¿- ii.so, ¡c O ) I o Ú pode rccolaprar antcr guc a inflaçio comece [?] '
llemb¡ando que l.? c 1.E nÉo róo indcpendentes por c¡u¡¡ d¡ cquação da conrcrvaçóo

do ten¡or d. enLgi"-momento do camio cscala¡ (que aqui é idêntica ò equaçõo de

movirnento)

é)'a
)

8r.
= V@,c 

* p^
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não nulo sejam rapidamente suprimidas; isto é, o campo se torna apro-
ximadamente homogêneo (a situação é esquemalizað.a na figura 1.4)
4

20

9.
C'

1.0

0.0

a

I

+c

i

I

I

tl

tf
-1.0

-2.0

C

0.c 2000.0 4C00.0 6CC0 0 80cc.D 1 0c00 0

Figura 1.4: Solução numérica para o potencial (L.24), corr- nt2 - À = 10a. O
campo g(o), só tem uma componente com /c * 0, e sua média é zero (o valor
da média não é importante, basta que < p >< ø) : V(t,t- 0) = 2øsinffi .

o processo completo estó mostrado na fig. 1.4a, onda cada senóide ¡etrata ïm
instante na simuìaçõo. Inicialmente (1.4b) o cÀmpo tem uma grende amplitude.
com a expansão g tende à su¿ média (l.ac). Fin"lmente ele começa a rolar (no
caso, cada domí¡io isoladamente) para +ø (1.4d). A fig. l.4e mostra a evoluçÉo
de densidade de energia da radiação e des densidades de energia potencial e cinética
do cempo escala¡. Note com v(g) rapidamente domina, o que só acaba quando g
alcança os mínimos,

tPat. 
" aprcscntaçôo dos métodos numéricos ¡lili'¿dss vcja o Apêndicc D. P¡¡a r¡.m¿

reroluçõo mai.r elegante c completa remetcmos o lcitor òs referên.i'¡ [t] c [lg].
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t=10
2.0

9_
C

1.0

b

*a

0.0

-'1.0
_C

-2.0
0 C 20.0 400 60.0 80.0 100.0

X

t=3.í0
2.0

L
C c

1.0
*a

0.0

-1.0
-o

.0
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vamos agora estimar analiticamente quanta inflação o modelo pro-

porciona. Para g ( ø temos:

v(p) =# -I*'o' O.2T)

Ou seja, as formas aproximadas de 1.25 e 1.26 são (desprezando

inhomogeneidades de P ):

Hz:Yt- (1.28)34)

v+Znç-*'9:0 (1'29)

A solução para a equação 1.29 com rp(t:O):¡ 6

?: ?o[expr.,,1 - expa.r2] , (1.30)

onde

u)t : -Iu * Êry * m2

,r: +IH +

A soluçáo 1.30 mostra que o campo tp tem uma meia-vida dada por

T : tt)r-t . Ou seja, durante este tempo o camPo deve estar perto da

oúgem, e sua energia provoca a inflação . No modelo da frg. 1.4, a meia-

vida será de - 30Il-r , o que significa que o fator de escala aumentou

de exp30 nesse peíodo.
vamos analisar as implicações de uma expansão dessa ordem. Em

primeiro lugar temos que, por causa da imensa expansão, o U ficou

praticamente plano. Isso pode ser visto na equação 1.7, onde o termo

$ ai-inui exponenciaìmente, enquanto os outros termos permanecem

ãproximada'nente constnntes. Ou seja, a inflação resolve o problema da

planura, pois prevê que a densidade do u é assintoticamente idêntica

à sua densidade crítica 5.

5Dm geral, o míni¡no de inflação quc se admitc é um fEtor de - exp 70 . Drra rertriçóo
implica ãe¡to¡ yínculo¡ à¡ conrtantes fundamentais do moddo, que no ca¡o acima rerõo

t- NE-'(onde N é o nri¡nero de e'foldings), imPlica¡rdo que À - JV-tm2.

Êur * m2
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Além disso, a inflação faz conr. que regiões vizinhas 6e torneE expo-

nencialrnente lougínquas. Ou seja, regiões distantes hoje poderiam ter

sido muito próximas antes da inflação . Isso poderá explicar o problema

da homogeneidade em larga escala.

A expansão também tem o efeito de diluir qualquer matéria pré-

inflacionária Por um fator de exp -3N ' Isto é' a'rranjernss um meio de

nos livlarmos dos monopolos e aparentados.

Por fim, a inflação nos provê de um elegante método de introdução

das flutuaçöes de densidade. Assim como os buracos negros emitem

radiaçáo à temperatura de Eawking, também no esPaço de de-sitte¡

(que pode ser visto como um buraco neglo invertido),um observador

inercial Eente um banho térmico à temperatutaTn: *. Podemos ver

isso se nos lembrarmos que a métrica de de-Sitter pode ser escrita como

ds2 : ¿l* -.[/-2cosh ntz layz * sin ¡2 (ae' + sin 0'd$'z))

Isso significa que, na formulação euclideana (onde a métrica frca a de

uma 4-esfera), oe calnpos bosônicos terão período T , o que equivale

a considerar uma estatística quântica à temperaltta T¡¡. Essa tempe-

ratu¡a dará origem às f,utuações que observamos hoje, e o espectro do

OMBR colocará vínculos sobre a classe dos modelos possíveis.

Só nos resta indagar como se dá a saída da inflação Isso é feito

introduzindo na equação de movimento 1.26 um termo referente ao

decaimento das partículas p nas outras espécies presentes. Trata-se,

dinamicamente, de um termo de atrito constante do tipo lr#, que só

se tornará importante quando o campo rp estiver oscilando em torno do

mínimo. A criação das partículas devolve o U a um estado dominado

pela radiação e com as flutuações de densidade (sementes) que gerarão

as estruturas que vemo6 hoje. Em sum8, após a inflação o u volta a

se comportar como no MP, porém 6em as inconveniências da planura,

d,as homogeneidades em larga e Pequena escala, da abundância de mo-

nopolos e da origem das flutuações .

Agora, passamos a revisar alguns modelos específrcos.

Em geral, um potencial mais plano torna¡á os vínculos mais fracos,

o que com efeito ocorte na Nova Inflação . Este modelo tem como

motivaçáo um potencial efetivo do tipo coleman-weinberg [9], inicial-

mente aplicado à eletrodinâmica dos mésons escalares. Nos primeiros







Capítulo 1. O Modelo Pad¡ão e a inflaçÉo ZO

A energia potencial novamente será a propulsora da inflação , que pro-
cederá de maneira análoga à exposta anteriormente.

É n"l verificar que, se o valo¡ inicial do campo é po, o campo evolui
inicialmente como

eþ) = oo.*, ), (r.32)

o que nos diz que o período característicoþara este sistemaér - À-iarri
Como H2 : TÀpon,, a condição r > H-t fica sendo

po2 > t(Mpt2). (1.33)

Mas esta condição estaria automaticamente garantida já que, se-
gundo Linde, o princípio de ince¡teza implica que, após a e¡a de planck,
V(po) - Mpr4, o que implica go - À-l Mpr: gue é idêntica à 1.g3 .

Nas figuras abaixo vemos como se comporta exatamente um tal u: R
(- -t2Uz) é aproximadamente constante (note que a escara de tempo
está bastante comprimida) , com H2 > H ; ^ 

inflação dura até que
-B -t 0, H -+ 0, e até lá o u inflou proporcionalmente ao varor inicial
po do campo escalar, já que Hr - Vo2 (fr,g.1.2a).

0.0

R

-10.0

-20.0

-30.0
0.0 50.0 100.0

e-foldings

Figura 1.7a: R em função do tempo para vórios valores iniciais de 9

150.0

o o =3'o

o
Q =5.0

=7.00
o
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Podemos ver como a quantidade de inflação está pouco correlacio-

nada tanto à constante de acoplamento (frg. 1.7b) guanto à massa (frg.

1.7c).

0.0

-10.0

R

-20.0

-30.0
0.0 50.0 100.0 150.0

e-foldings

Figura 1.7b: R(t) para vórios valores de ). Note que variando À em até 4 o¡dens

de magnitude não afeta substancialmente o período pelo qual o modelo infla' O

número de e-foldings (N) num cólculo analítico aproximado é independente de l, o

que é confirm¿do na simulaçõo acima.

À =10
-4

l, =10

I=1 0

-3

-¿
À=1 0

1
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0.0
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-20.0

R

-30.0

-40.0

-50.0
50.0 100.0 150.0

0.0

Figura 1.7c: R(t) para vórios valores da massa. Aqui a independência de N é ¿inda
mais manifesta. Mesmo quando o potencial quártico tem gua forma profundamente
alterada por uma massa muito grande o período se mantém.

-1
m=10

m=5x10
-3

¡=1 0
-2

m=Sx10
-t
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Agora também podemos analisar a criação das flutuøções de densi-
d,a,de do modelo. Temos que

6p _ 6V _V'6gpvv
Mas, T¡1 : fi + 16çl = ft;lo1o,

fu=Y!-\-)i'.
P V2tr Vi " r"

É claro que as flutuações acima se referem a um deterrninado instante
e, portanto, a uma ce¡ta escala (horizonte); ou seja, após serem pro_
duzidas as flutuações ainda sofre¡am a expansão do U, reentrando no
nosso horizonte somente após a inflação .

o que encontramos, associando a rp as escalas correspondentes (os
horizonte,6[-r correspondentes) é

6P ' !-- - ÀlInL,

onde L é a escala u. Em suma, encontramos flutuações qua6e invarian-
tes de escala (ou do tipo Harrison-zeltdovich). para todas as escalas
observáveis temos

fu : o!oo)'Á .p\
os dados coletados pelo satélite coBE [4] indicam uma anisotropia

de quadrupolo de - 5 x 10-s. Portanto o vínculo correspondente a essa
medida é 10-12 > ) > 10-14. A presença de constantes àe acoplamento
tão fracas (na teoria de Glashow-\{einberg-Salam, ÀH;oo" - l0-2) in-
dica potenciais ext¡emamente planos, com quantidades eno¡mes de in-
flação , rf - 105, e é inerente ao modelo em particurar. No momento,
um dos principais desafios dos modelos inflacionários é justificar cons-
tantes de acoplamento tão pequenas.

6Pa.a rr.ura derivaçõo nenos heuÌística, ver [12] e cm erpecial [f 3]
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Capítulo 2

O Acoplamento Conforme do Campo Escalar

2.L Introdução

Suponhamos [1a] que nos instantes iniciais o U fosse constituído basi-
camente de radiação , o que, como já vimos, parece razoável. Então, o
traço do tensor de energia-momento dessa matéria radiativa seria zero
já que

7r7u,b) : Tr(p,-pt-pt-p): Tr(p,-'i,-or,-o¡l: o (2.1)

Nesse caso nã,o haveria uma escala rn-t re a ação total (gravidade*matéria
radiativa) seria inrrariante conforme, ou seja, o U teria a simetria da
mudança de escala.

Ao introduzirmos um campo escala¡ com o intuito de provocar in-
flaçáo, podemos acabar quebrando essa simetria. Para evitar isto é ne-
cessário, de antemão, anular quaisquer massas presentes (é claro então
que consideratemos uma inflação do tipo caótica, onde o campo está
inicielrnente como na fig. 1.6). Mas só essa medida nã.o basta: se efe-
tuarmos uma transformação conforme na açã.o

J-da, Q.2)

veremos que ela não é invariante conforme. Só o será se adicionarmos
a ela um termo tf;. Err" termo garantirá que o traço do tensor de

energia-momento seja zero (desde que, é claro, arÎur(@):0), e in-
troduzirá algumas consequências interessantes ao cenário infl acioná¡io
1

tNote qu. romos levados a preterir o¡ modelo¡ com qucbra dc ¡imetria (tair como a
¡svs Tnflação ) ao modelo C¡ótico. Além disso, a introduçóo dc r¡m¡ quebra de rimetria
complicaria o ¡i¡tema jó quc, se quirérsemos anula¡ a con¡tante cormológica do vócuo
vetdadciro a todo inrtante, tcríamos que somar ao poücncial dctivo dc g urna 'cons-
tante' dependente de R. Caso contrário, se permitíssemoc que o termo Rg2 ee romåssc
ao potencial efetivo ¡ç¡¡ 6¡iq, estaríamo¡ agora introdurindo uma con¡tante cosmológica
depcndente de R.

s,: I{f,u,ru,r-}o^*t^}
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2.2 Equaçöes de Movimento

A presença do term" f,t&V'indica o acoplamento conforme (f : |)
do campo escalar, em contraste com o acopl¡rnento mínimo (€ : 0),

que tratamos no exemplo do capítulo anterior. A principal vantagem do

acoplamento mínimo é que as equações de movimento pa,ra a gravitação

(equações de Einstein) e para a matéria se desacoplam parcitltt'ente:
a matéria só aparece nas equações de Einstein no tensor de energia-

momento, e o encu¡vamento do espaço só se manifesta na transição

das derivadas simples para derivadas covariantes na equação de Klein-
Gordon do campo escala¡.

A presença do termo de acoplamento conforme, no entanto, alterará

essa situação . Ao contrário da configuração na qual o campo esca^la¡

está num bockground! no caso inflacionário ele se torna a principal fonte

gravitacional; isso invalida a inclusão o priorido termo tf; .o*o o-t
correção ao potencial na equação de movimento do inflaton. Antes,

devemos deduzir o conjunto de equações que descendem d,a açãa 2.2.

Se não o fizéssemos, terminaríamos com equações inconsistentes.

o princípio de mínima agãa aplicado em relação a todas as varióveis

canônicas da ação total

,,: It-* +rra,ea'o -ìr^ +f,'.nv' * L^\,mon

fornece a variação

2t

6^5

+

+

lon{-iol
R,, - Is,,R ^ ^ 0L,"

- ôypö"p - W+8zr

n," (f,arô''P - Ln n *r-)] 6s" +

^trsDlæ-u,mfur"-
,r-s lte + )P' - Ênçl6ç +

+ f,to"("ø)) (2.3)

Quando igualamos o primeiro termo entre colchetes do lado direito

a z,erol obtemos as equações de Einstein para ( : 0. O segundo termo

r1

i\rì=
,-, 'ì-(j'1i..

r ;¡. i;.'¡ i.
l l"¡ L,r',ir,"

7 7
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dá a equação de movimento da matéria, geralmente expressa macros-
copicamente por uma equaçã,o de estado (por exemplo, p : åp p*. u
radiação ). o terceiro termo é a equação de movimento do 

""Ãpo .r""-lar com um potencial corrigido pelo acopl"rnento conforme. O ríltimo
termo é justamente aquele que introduzirá correções profundas às ou-
tras equações . Escrevendo-o por extenso temos:

I on,r¡ {*r (r,, - 
t1n*r) 

6s,. + f,v, e,, an,,}

Mas2,

sp,6R¡,,: - [; (vuV, + v,v,,) - s*nf 6sr,.

Integrando por partes obtemos que

I onl=f,v,s,"0n,": I do!Ei[{-o,o, t g,,r)lo,f on*
LZJ

Agora podemos fatorar 6g'" re encontramos assim as equações de Eins-
tein

(# - (,v') (n,"In*r) : ôr?ô,p - (Y rY,92 +

9p,
1

2
ôogô.p + €W2 ?n*L^

aL^
ag'"

)
4

a equação de movimento do campo conformemente acoplado

tp + À?" - tRp :0, (2.4)

e as equações de movimento da matéria.
Podemos escrever as equações de Einstein acima numa forma mais

simples:

'l

Rr, - ,sr"R: 8rT¡r,, (2.5)

2Ver apêndice A
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T,u : 1(ùltr,çe) + ú,,,(-)] , (2.6)

ilç): (r - a'6'p')-',

tr"(ç) ôrpô,p- d (VrV, - gu,Z\P' -
n,, (f,a'va's - ir') (2.7)e

, (-) - AL^
trut"'t: 

ôg*-grrL^.
Pod.e-se verifica¡ que o tensor de energia-momento definido em 2.6

se conserva, isto é, VtTpu : 0, bastando para isso que usemos as

equações de movimento. Podemos ve¡ificar do mesmo modo que, como

desejávamos, ? - TPt,: 0 a (desde que, é claro, o bockground seja a

radiação ).
Porém, as 2.5 e 2.6 não nos säo úteis naquela forma, mas sim quando

as escrevemos na métrica de FRW 1.1 5. Além disso, vamoÊ simplificar

ainda mais o problema anulando k já que, ao menos na situação em que

estamos interessados, seu efeito é exponencialmente reduzido. Obtemos

entáo as quantidades

Roo : -g9a

&,: -t"l:- (:)']

¡Constatamor aqui o aparecimento dc uln *valor crítico' do campo crcalar, 9.' = #,
g 1g.. Esce vínculo crtó ligrdo co fato de que, na açóo_r_o termo -R92 aparece com o

sinÀl trocado cm rcl¡cao ao R; re I ) 9c o sinal de R muda!
{Ver apênöce B
tpod"r-roir objetar s introduri¡ no caao conforme um¡ métrica que rcria a roluçóo

do caso mínine. M¡¡ nÃo é o caso. A métrica de FRW é obtids dc princípiol puramcntc

simétricos, nóo e¡tando cnvolvida¡ cm instante algum ar cquaçõcr dc Eiutcin [f]'
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+ n- -6 l;. (:)']
A componente (0-0) ð,a 2.5 fica então:

(?\, _ 
f,z{r) lTr, 

*r{ (:\"/
a componente (r, - t) é:

)vø+|o^*o^f (2.8)

,:. (:)' : an-t(et (iø' - 2Êiçþ + ew' * ìr^ - ,^) (2.e)

Podemos simplifrcar ainda mais as equações acima se frzermos a mu-
dança de variáveis:

ø: expG (2.10)

(2.11)

(2.r2)

!-G-H
a

2:ë+G2-H+Hr,
a

com a qual obtemos 2.8 e 2.9 (esta última reescrita usando a 2.8):

H2 : f,z{r) (io + G(Hcpþ * ìr^ * o^) (2.13)

H : -4tr.t(r) [tr -2€),þ'-z€çç+zçneç * p^+p^] . Q.r4)

E fácil verifica¡ u qn. as duas equações são consistentes com as

equações de movimento para o campo escalar e pata a matéria, o que
vale dizer que podemos eliminar a 2.L4, por exemplo, do sistema. Fi-
carnos com a 2.13, que ainda deve ser ¡esolvida para E, jó que este
também aparece no 2o termo do lado direito. Ficamos então com

6Vcr apêndicc C
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H : Btr€,t(ç)ç,þ +

(2.15)
Devemos portanto resolver o sistema composto pela 2.15 e-pela.

equações de movimento do campo escalar e da matéria.

2.3 Análise Numérica

começamos pelo caso mais simples possível (caso puro),quando não há
matéria ou outros ca¡npos escalares, apenas um inflaton conformemente
acoplado. De fato, essa seria a situação se houvesse inflação : a matéria
pré-inflacionária inteiramente diluída, e o campo escalar gerando toda
a gravitação .

As equações do problema são a2.I5 com pm: 0 e a2.4. Todavia, não
será necessário resolvê-las, já que a anulação do traço de Tp, implica
que .R : 0. A solução de

Rx H *2H2:g
é

ou seja, uma evolução correspondente à radiação . concluímos então
que o u tem um comportamento independente das cond.ições iniciais,
e aparentemente independente das equações de novimento do próprio
campo escalar. Mas o que ocorre é que a exigência de invariância con-
fo¡me fixa o potencial escalar em Àga. Assim como a simetria maximal
do espaço (homogeneidade e isotropia do espaço) restringe as métricas
àquelas do tipo FRw, a simetria conforme escolhe uma dessas métricas
de FRW, qual seja, aquela da radiação .

E interessante notar que mesmo que a simetria confo¡me fosse apro-
ximada (isto é, se p tivesse uma massa residual) o comportamento se
manteria, já que

R: -gnm2gz .

(so(l@)pþ)' +f;r{r) l\f, * ^çn 
+ p^f

":Ir-' + aotï,
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Além disso, notamos que até para valores consid.eráveis da massa
o comportamento é aquele, se considerarmos condições iniciais rì la
Inflação caótica. Nas figuras abaixo 7 mostramos o comport¡rnento de
um tal sistema, no tempo G : I Hdt, quejá havíamos chamado e-
foldings. Um estágio inflacionário corresponderia a uma linha ã - ct€,
que durasse aG - 70 (semelhante à figura r.z). como vemos, esse não
é absoluta"'ente o caso: H (fig. 2.r) cai rapidamente, mesmo quando

c.cc33

Liz= 1 C''-4

0.0020 I

M2.1 9n-5

-

M2=0

0.0010

0.00c0
0.c 0.5 i.o

e-f oldings

Figura 2.1: H(t) pala massas pequenas e nula.

1.5

há alguma massa; R (fiS. 2.2) é, zero quando a massa é zero, e no
outro caso ref.ete a posição do campo escalar rolando no Eeu potencial.
Também podemos analisar o comportamento do sistema quando g está,
inicialmente muito perto do ponto crítico (fig. 2.3).

7P"¡a a apreeentaçóo da análise numérica veja o capíturo 3 e o apêndice D
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0.000010

M2=0
0.000000

-0.000010

M2= 10^-5

-0.000020
0.0 0.5 1 .0 1.5

e-loldings
Figura 2.2: R(t) pata massas pequenas e nula. Note como aqui se manifesta (para
n + 0) o nõo Bnulamento do tensor de energia-nomento.

200.0

150.0
I.u=qrl c

q= l - 10^.5

Q= l'10 n '7

q=1.10^-9

- 100.0

50.0

0.0
0 00 0.05 0.10 ' 0.15 0.20

e-f cldings

Figura 2.3: H(t) quando fazemos o campo g tender ao seu valor crítico.

10L6
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Apesar do coeficiente de expansão H divergir quando g + p.¡ele não se

sustenta pelo tempo neceogário Pa¡a causat uma exPrnsão considerável.
Concluímos então que em hipótese alguma alcança-se um estógio in-

flacionório com es6e modelo E. EIa só pode ocorrer em modeloE com
massa ou outros parÂ'netros dimensionais, com condições iniciais (va-
lor inicial da média do campo escalar) como na Nova Inflação e. Pa¡a
tentar resolver isso Linde [17] propôs um modelo altemativo, que exa-
minaremos a seguir.

ôSobre ¡ impoeaibilid¡de de inflaçôo nesee caao, vcr tambcm [f 5]
eNa verdade o tcrmo de acoplaurcnto conformc de¡trui¡ó a planura do potcncial cm

I - 0, o que é jurtanentc o principal atrativo da Nov¡ Innacóo [f6].



Capítulo 3

O Modelo de Linde

3.1 Introdução

No capítulo anterior mostramos que o modelo caótico não se ¡ealiza
se o inflaton Be acoplar conformemente à gravidade. Em particular, o
u se comport¿ como se preenchido por radiação . M*, segundo Linde
[17], as teorias realistas contêm vários 

".-pL, escalares, e apesar de
todos eles contibuírem para o início da inflação , apenas os campos maisttlevest' (com as menores constantes de acoplam"rrto, . por isso mesmo
com potenciais mais chatos) determinam os estógios finais da inflação
, e portanto também as flutuações de densidade. propôs ele então que
talvez a inflação tenha se deflagrado via um inflaton confo¡memente
acoplado, que tornaria um outro campo escalar homogêneo, este sim
responsável pela maior parte (em particular do finat) da inflação sofida
pelo u. consideraremos, portanto, 2 campos escala¡es homogêneos, um
minimamente (/) e outro couformemente (rp) acoprados, com condições
iniciais do tipo caóticas, isto é, com os campos assumindo vatore, não-
nulos.

3.2 Equações de movimento

Podemo-nos utiliza¡ da equação l.15,lembrando que com a lagrangeana

1 
,u , \aönL^ - i0rö0ró -'ft;

obtemos que

1
Pm -+ p, - ;ó' + uo(ó) .

Portanto, o conjunto de equações será:

,Þ+wç*Àrpt-*=o (8.1)6-
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ð+w$+v'o(6¡ -s (3.2)

H

+

4r
Vt(Ðv,i,+ (3.3)

flttùvøl'+ f,r{ øfiø,.Y + vo(p ,]

É t¿"it verificar que, nesse caso,

R = -8rTr(Tr,) - -SZnVo(p),

o que evidencia que o regime a longo ptu¿o será determinado pelo
campo que decair mais dev:agar, no caso, /.

3.3 Análise numérica

o conjunto de equações 3.1 , 1.2 e 3.3 não apresenta instabilidades
ou outros comportamentos que demandariam rotinas numéricas mais
elaboradas t. De fato, a discretização e a propagação simples a partir
das condições idciais continua válida até para valores de ,p igo*s r
parte em 10lo ao valor crílico g".

As equações discretizadas são transformadas num código tal que,

dadls condições iniciais gt¡ tþt¡ ór, ó, (e portant o Er),cal"ù"mo , ,þ, á
dr. Em seguida,

,þr+¿, : ,þt I pr\t, (g.4)

ör*or-/.,¡$r\,t (3.5)

?t+¡t :9t *,þr&t, (3.6)

Ór+tr: öt * ór\t, (3.7)

rVcr Apêndicc D
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Er+d, : E (gr+¿,t, (þt+at 
¡ ór+¿,r, ór*or), (3.8)

9+at = -SErþt+tt - Àorpr*o,t +
R +a,9¿+at

6
(3.e)

Ór+a, = -\Hór+t, - Vo'(ór+ar), (g.10)
e com isso podemos ¡etornar à g.4 e prosseguir com a iteração . Emnossas simulações iniciaremos sempre com iaj 7 g.¡ ó; _ C M¿ (C =o(5)) e p: ó:0 (o varor 

"rp""ä.o o+'; õ{#é i-portrnte). olo-t-en{al U"(ó) será, do tipo -\z6z * *lO^.Na falta de qualque, .ritério qÍ" ,.lr.io n p;e /;, usamos o teoremade Bekenstein [rg], que mapeia soiuções de campos escala¡es minima_mente acoplados em soruções do caso conformemente acoprado. Essemapeamento é do tipo g = rp"tanh ó, o! seja, dado 
"- ø > I teremosp muito próximo d. p". por exempf", ø:i _o:-).(1 _ g x 10_e).Este, de fato, foi o caso anarisado u¡.i*o. Nas figuras J.r e 3.2 vemos aevolução de E em fynfo do.tempo conforme (e-ford.ings). A figura 3.1mostra, para À, : )d = 10-a e para vário, ,,alàr., ¿rL"rr" rrù1 : trl6,o parâms1ro E' Vemos que para todos. os varores ð,e m6há dois regimesbem definidos: iniciar'r'ente-há uma divergência o-""î"i.da, indepen-dente da massa de ö, que dá lugar a uma segunda fase, mais estóvel.Esse ríltimo regime permanece por muito temp-o, 

" 
," 

""ru"teriza por terum período próprio muito maiãr que o tempo de hubble .H_r, ou seja,durante esse períod o E2 > ¡¡. på, fim, a evolução de E muda nova_mente, com H decaindo suavemente para zero. Na figura 3.2 buscamosa origem desses dois regimes. O caso ,,misto,, 
1qoåão coloc"-os 06dois campost (p e /) converg" rupidumente para o 

"r"o 
de acoplamentomínimo puro (correspondente i irrflação caótica usual). o tempo emque p se fa.z not¿r é reduzidíssimo, 

"- p*ti"ot* ;;, de 1 e-foldingpara qualquer valo¡ d-" )r- Além disso, podemos mostra¡ que t¿rnbéma fase divergente (e-foldings<l) é fracamente correlacionada com osparâmetros do campo /.
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Em suma, obtemos um sistema com 2 regirnes Pronunciados e in-
dependentes, cada um determinado por um dos carnpos escalares Pre-
sentes. Esse desacoplamento trivializa o problema, e podemos então

afrrmar que a introdução de um campo escalar conformemente aco-

plado ao arcabouço da inflação caótica aPenas faz surgir um estágio

em tudo equivalente a um U dominado pela radiação . AIém disso, se

o campo conformemente acoplado tem algum papel na deflagração do

processo inflacionário, ele não difere em nada daquele assu"tido Pela
radiaçã,o que se supõe anterior ao período inflacionário.



Capítulo 4

Conclusão

Fizemos uma discussão anarítica e numérica do modelo inflacionário
caótico quando o inflaton (campo gue leva à inflação ) está minima-
mente e conformemente acoplado. É t¿"it concluir que'quando o aco_
plamento é conforme, não hó realização possível p"rr o modelo caótico
por dois motivos:

1. o acoplamento conforme implica vínculos ao valo¡ do campo escalar,
que teria que assurni¡ valores proibidos para satisfazer as cond.ições do
modelo caótico
2. sendo R:0 quando há invariância conforme, a evolução do sistema
fica determinada como aquela,correspondente à rad.iação , isto é, o fator
de escala va¡ia como ø(t¡ - ¿;.

como única opção para viabili zar o modelo caótico quaudo há tal
acoplamento, introduzimos outro campo escalar (este minimarnente
acoplado) seguindo uma proposta de Linde. poréà, verificamo' que
o sistema composto pelos dois campos se desacopla em dois regimes
onde cada um dos carnpos domina inteirarnsate a evolução do-U, e
portanto torna o sistema trivial. o campo escalar confo¡memente aco_
plado se comporta efetivamente como um fluido perfeito composto de
partículas relativísticas que se dilui rapidamente e não deixa iruço oo
U após a inflação .
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Apêndice A

Vamos provar que

sp'6R¡,,: - [; (vuv, + v,v,,) - n*o)6s,' ,

partindo da equação

gP" 6 Ry, - gF" ô.6li, - gu" ô-61i" .

Para esse frm devemos computar as variações de li,:

6lli" : rrs"" 
@16s", * 0,6gny - 0o6g,'u) .

Agora, temos as derivadas de 6li"z

'l

6li, : 
iô.".g"'(0u6g,, 

* ô,6gnu - ô,69r") *
I+ |s"" (0"Ô16go, * 0oÔ,6gn, - 0.ô,6gu,) '

Substituindo na .*pr.rrío original obtemos:

gþ'6R¡,u : (f,a.n"" n," - Tô.n"" 
g"') (ôr6s,, * 0,6gou - ô"6gu,\ *

+ (In'" o'" - 
r¡0"" g") {o'ort uou * Y oY u6gn, - Y.Y '69r,) .

É t¿"it ver que a primeira express o do lado direito se anula. A se-

gunda expressão dará origem por um lado ao termo do dalambertiano:

11
|g"" 

g'"Y oY n6g¡,, + -¡g"" 
9"'V oY u6gn, - -9þ"069¡,, ,

e por outro ao termo com as derivadas covariantes:



,allt*o- ('a'a +'a'a) grlvuo 
I - : "n*r^nuhgJun I

toperadsa op?llnse¡ o oelue souelqo saped rod opue.r3alu¡

n¡6g (n An L+ "AnA) 1- 
: 'o6gn 

^o 
Lr.u ^"u1-

- att6g' 
LD A'.6 ^,69, 

+ 'to6gn Lo L,^n6 "-61+ 
no6gd 

Ao A,^n6 ".61

Zt 'y ar¡pqdy



Apêndice B

Queremos demonstrar que o traço do tensor de energia-momento
definido por

Tt,: t@)ltr,1e¡ + tr,@)f ,

com

tr"(p) 0p9ô,9
1

6
(VuV" - gu"D)P2 -

n,, (f,a'va-? - ìr)
e

tru lmì AL^
Ôgþ" lJ¡rrL^

se conserva e tem traço nulo.

Tlaço Nulo

Vamos mostrar que ? - Tpu:0, se o tensor de energia-momento
da matéria se anula¡.

Temos então que

T:Tpu:l(p)

Mas, como

l-u'ru,o*Too'+t'P']

!=r' : oP,otrs r 29Ûp ,

podemos simplificar a expressão acima e obte¡
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T:ilç)lrnt+lpn]
Agora precisamos das equações de movimento d. p,

t?+)e"-ff:0.
SubsituindGa na expressão para T, obtemos:

r : t@)M.
6

Como

R: -BrT ,

obtemos o resultado desejado,

R:T:Q.

Conserv:ação de Tu,

Vamos verificar se Y rTF, : 92

Y uTu, : [Vr8zr7(rp))lr, "k)* tr,(-)] +
+ 8"tk)lo rr',(r) + V,,ú",(-)] .

Usando que

Y n(ç): ô''t(p)
8r

ç0uçt(v)-2 e
3

Y rf ,(^) - l"qt.demoaimentodamøt.lô,ó:0
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temos então que

Y ,T', : f,varvt(ç)Tr,+ 8r7(<p)V ,t, "(p) .

Vamos calcular agora o último termo:

Y ,t'"(P) v,lo,ea"r - |v,v us, *It,*r-
r, (f,a"rô.e -ir.)]

: 02p0"p * |PpY ,Y,v - flV,g'
+ Io "*' - y 

"y usypg * )93y,p
1: ûpô"9+ ; (v¡'v rY, -v,v,,vt') + Àg3ô"p

Usando que, para qualquer Ap vale a identidade

(V"Vu - VrV,) A' : -n,,,A' ,

obtemos frnalmente que

Y rt'"(p) :flpo,p + Àç30,p -lvLr,ouv.
Basta agora utilizar as equações de Einstein para mostrar o resultado

desejado,

Y ,T', : lot(p) (* * \e" - äro) U,, ,

que é zero pois o termo entre parênteses é a equação de movimento
para o campo escalar conformemente acoplado.



Apêndice C

Vamos por frm verifrcar se as equações , 2.15 e 2,L4 sãa consisten_
tes com a equaçõo de movimento de rp (a presença da matéria aqui é
irrelevante, portanto a omitiremos). Temos:

H :ïr€'t(de,þ + (8"hk)p,þ\'+ f,r{r) lf,ø' * ^r^)

H : -4tr't (r) [{r - 2Ð,þ' - z€pç + z(Heþ) e

Ûp+\p"-€Rp:0.

Da 1" equação vem que:

2H H: f,r(r) l"'rþ + e,ì,+ 
^?3,þ 

+ ÌIç,þ + E,þ' + Heþl .

Usando a equação de movimento para rp homogêneo e a derivada de

t(ç),

t(ç)
8zr p,hk)'
3

obtemos que

E -- -4tr,t(r) [tr - 2Ð ,þ' - zÊçþ + 2(Heç] ,

como desejávamos.



Apêndice D

Nesteapêndicevalnoscomentarosmétodosutilizadosnasanfise
numéricas aPresentadas'

D.l Caso
mogênea

minimamente acoplado; equação inho-

A equação com que nos def¡ontamos é a equaçáo de Kiein-Gordon

inhomogênea em esPaço curvo'

tP +V'(P): e +3Hf - io" *V'(ç):0'

ocaminhonaturalédiscretizaraequaçãoacimaetratareventuaisins-
tabilidades q'e apareçam 1. Explícitamlnte, frzemos a seguinte escolha:

ç - # (r'"."' - 2ç',+ rlo') ;

rH,þ -W (o,,*o, - v', "') ;

Y'p 
- 

pt,+a" - 2çi * ç',-d,,'

Agora basta isolar gt"*o'e, uma certa condição

iniciat p! teremo, oil -étodo qu as de instabili-

dade, determinará a evolução do

Problemas de instabilidade com . . ^. 
roPagação des-

crita acimar e L*U é muito simples: ao isolar qt'*o'obtemos que o

te¡mo inhonogên".-6-f"pft"itno), que é 
'Penas 

uma diferença de I
entre dois pontosr aParece multiplicado por

rPa¡a maio¡er dctalhce, ver [E]
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t- Lf
"(t Aaz'

Portanto, se há al-g¡rma irregularidade na função (advinda de um a¡re_dond¿mento mal feito, ou en-tão de
tal descontinuidade crescerá rapid

Há duas maneiras de resolver o
numérico estável,.îï 

-."Jã. simpresmente não anarisa¡ os casos ond.eaparecem as instabilidades. para o primeiro método remetemos o rei_tor às refe¡ências [g] e [rg]. como o sistema acima foi usado com finspuramente ilustrativos' usamos o segundo método: escolhemos como
ondada, e cuidamos para que I
ndo Aú muito pequeno apenas

dependência em ø(t)2

dedicada a enconrrar um argo i:iJ.iîtjn':*:tante permanecemos com uma ção em que todas as caracteríscticasque desejávamos expor aparecem.

D.2 Caso conformemente acoplado: equação ho-mogênea

_ Como já comentamos na seç
Iidades no tipo de equação que
Como na análise do caso confo¡
assumimos que as inhomogeneidades não se comportariam de modofund""'entalmsal. diferentã, passamos a analisar somente o caso ho-mogêneo e portanto evitamos aqueles problemas.

As equações discretizadas (ou o dgoìitmo ,) qo" u'arnos fo¡am:

,þr+¿'r:g¿*pr\t,

:.
þr+dr: ót * örAt,

2con'trecido 
na lite¡atu¡a corno Método d,e Eurer ou Runge-Kutta de primei¡a otdem
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?t+r.t:?t*,þrÀt,

ór+¿¡:ót*ör\t,

E r+x : H (gr+ ¿.t, (þ +at t ör+tr,, ór*or),

þr+ar: -LTþ+tt - Àçgr+o,t + Rt+x?t+at
6

ör*o, : -3H ó+o, - Vo' (ór+¿r) .

com tal esquema basta selecionar uma condição inicial e propagá-
la no tempo, seguindo a ordem das equações acima e retornando à
primeira uma vez terminado o ciclo. Note-se que fazemos todo o U
evoluir, isto é, não assumimos nenhtm background,.

Como não enconttarnos instabilidade (ou hipersensibilidade às condições
iniciais) manifesta em nenhum caso analisado, podemos tão somente
expor argumentos em favo¡ de nosso esquema.

o primeiro diz respeito ao conjunto de condições iniciais aos quais
ele se aplica com suce6so. Nossa liberdade de escolha das condições ini-
ciais nos permite a,pena,s variar o valor d. g, ór,þ e /, e estas portanto
constituem no6so domínio (lembrando sempre que p < gò. Para todos
os pontos do domínio analisados não houve um só caso de interseção
de soluções (isto é, nosso esquema de propagação é um mapeamento
biunívuco do domínio no espaço das soluções ). A única região na qual
poderia surgir algum problema, aquela próxima ao valor crítico d. g,
foi exaustivamente investigada, e para isso usar'os o teorema de Be-
kenstein [18] . Esse teorema diz que a cada solução de um carnpo escalar
tninimamente acoplado puro corresponde uma do caso conformemente
acoplado. O mapeamento é, explicitamente,

IT IT
gcon! : V* t""O r,f *O,"r",

I
I,
0
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mudança visível das soluções . A partir d.esse fato, decidimos utiiiza¡um pas6o cem vezes menor que aquele mínimo.

Por fim, a quinta razão pela
é que podemos usar a equação
havíemos eliminado do conjunto
de consistência para checa¡ nossos
que fizemos a dife¡ença entre as qu
as duas receitas (as equações de 1"
no final dessas simulações , além de numericnrnente desprezíveis.

Con
gente, ,é 

o mais inteli-
do sistema comcampo 
ados.


