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resumo 

Apresentamos uma tentativa de estender o alcance da teoria clássica na previsão de fenômenos 


microscópicos. Baseamos nosso enfoque na hipótese de que a mecânica quântica é uma teoria 


estocástica cujas origens são as flutuações eletromagnéticas de ponto zero. 


Discutimos uma abordagem nm'a para a descrição do movlmemo browniano, clássico e quântíco. 


I 
, 

através de uma equação clássica estocástica do tipo Schrõdinger. :\ eficiência dessa equação 

é testada para sistemas lineares em contato com diferentes reservatórios de ruídos. Ambientes 

diferentes do espaço vazio levam naturalmente a interações do tipo força de Casimir. 

Para a descrição de rotações intrínsecas introduzimos na teoria clássica a representação espinorlal 

e obtemos uma equa~ão do tipo Pauli-Schrooinger, com flutuação e dissipação, que nos permite 

gerar distribuições no espaço de fase para partículas com spin arbitrário. 

Concluímos que a eletrodinâmica estocástica é uma teoria clássica apta a descrever os processos 

quânticos que se originam das flutuações do vácuo. 
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abstract 

\Ve present a.n attempt to e.xtend the range of the classic:al theory in the description af micro

scopic phenomena. 'We base our point of view in the hypothesis that quanturn mechanics is a 

stochastic theory whose origin ís in lhe electromagnetie zero~point Huctuations. 


vVe discuss a new approach for the descnption of Brownian motioDl borh clnssical and quantum. 


'\vith a stochastíc Schrodinger type equation, The effectÍ'renes.'5 af this equation is tested for línear 


systems lU contact with different noise reservoirs. Environments different frem the vacuum lead 


naturaUy to the Casimir force interaction. 


For the description of particles with spin we introduce in the dassical theory a spinorial rep


resentation for rotations and obtain a Pauli-Schrõdinger type equatioll, with fiuctuation and 

dissipatiou j that allow8 us to generate phase space distributions for partlcles with arbitrary spin. 

Vie condude tnat stochastic electrodynamics is a dassical tneory that 15 able to describe those 

quantum processes whose Qrigins are in the vacuum fiuctuatíons, 
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Capítulo 1 

-
INTRODUÇAO 

Toda boa teoria física deve fazer predições detalhadas. Para uma dada experiência bem definida. 

a teoria deve especificar corretamente o resultado ou ao menos revelar as probabilidades corretas 

de todos os resultados possíveis. Espera-se ainda que essa teoria traga alguma compreensão 

sobre os eventos físicos que presumivelmente sustentam os resultados observados. Desse ponto 

de vista, apesar de ser uma teoria muito bem sucedida, a mecânica quântica e, em particular, 

a eletrodinâmica quântica tem suscitado enormes debates, desde suas origens, acerca de suas 

interpretações. 

Ainda que até o presente momento não haja contradição entre os resultados experimentais 

e as previsões teóricas da mecânica quântica, inúmeros autores sentem a necessidade de estudar 

teorias clássicas alternativas à teoria quântica, tanto para tentar estender o universo previsível 

da teoria clássica, quanto para buscar bases epistemológicas consistentes à teoria quântica. Em 

geral essas teorias alternativas trazem um caráter incompleto e, fenomenologicamente, são tão 

obscuras quanto a própria teoria quântica. É o caso, por exemplo, da mecânica estocástica 

de Nelson (1], que impõe ao espaço uma propriedade difusiva para o movimento clássico das 

partículas, ou da teoria de Bohm [2], que introduz na teoria clássica o potencial quântico para 

preservar o conceito de trajetória e ao mesmo tempo gerar a "difusão quântica". O "ruído" 

incluído não é definido de forma única nem é independente do estado do sistema e, portanto, 

não tem caráter universal. 

Dentre as teorias estocásticas alternativas à teoria quântica ressurgiu, na década de sessenta, a 
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eletrodinâmica estocástica (SED} [31, que na verdade é um resgate das idéias originais de Planck 

(1911), Einstein (1913) e "erast (1916), entre Outros [4]. Xessa teoria a origem do caráter 

probabilístico dos processos microscópicos vem do fato de haver um campo eletromagnético de 

fundo, presente em todo ú universo e que equh'ale à versão clássica do campo de vácuo da 

eletrodinâmica quãntica [31, que surge mais tarde. nO final da década de 1920. O elemento 

central dessa teoria (SED) é a radiaçào eletromagnética de ponto zero~ que ê considerada real 

e puramente aleatória e cuja intensidade das flutuações é medida em termos da constante de 

Planck, que aparece corno uma nova constante uníycrsal da natureza. 

A introdução consistente do campo de radiação do vácuo ampliou o alcance da teoria clássica 

sem contradizer seus fundamentos, A hipótese dos fenômenos quânticos terem sua origem na 

interação da matéria com 11 radiação eletromagnética de ponto zero tem sido ínvestigada pela 

teoria da eletrodinâmica estocástica com relati\"o grau de sucesso [3:, 

O objetivo dessa tese é mostrar que a teoria clássica quando formulada adequadamente e 

quando acrescida de novos elementos da realidade física (radiação de ponto zero nesse caso), pode 

ser usada para exibir propriedades da mecânica quântica não relativística. Muitos problemas 

complexos em mecânica quântica podem ser resolvidos dentro de uma formulação completamente 

clássica (veja referência í3] e referências internas). 

A maneira que usamos para aproximar a mecânica quãntica de uma descrição clássica mais 

intuitiva é baseada numa modificação apropriada da representação de \Vigner, que nos permite 

expressar a mecâ.nica quâ.ntica no formalismo do espaço de fase [6]. Essa descrição utiliza o 

máximo da linguagem clássica permitindo lidar COm "números clássicos'> em vez de operadores 

e aí reside o seu grande apelo. Para potenciais quadráticos, com coeficientes dependentes do 

tempo, a dinâmica descrita pela equação de Schrõdínger é idêntica à dinâmica descrita pela 

equação de Liouville para a função de densidade de probabilidades no espaço de fase. ?\fesse 

caso, a abordagem clássica simplifica enormemente a compreensão de problemas quânticos, pois 

sâo usadas equações clássicas mais intuitivas. 

Em certas circunstáncias1 a correspondência entre a equação de Líouville e a representação de 

Wigner da mecânica quântica pode ser estendida para qualquer potencial. Mostramos também 

que, para sistemas abertos, uma equação de Liouville que carrega as efeitos de flutuação e 
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dissipação leva a uma formulação da mecânica quântica cuja descrição é feita por uma equaçiio 

do tipo Schrõdinger dássica estocástica. 

A exposição dessas idéias e algumas aplicações são organizadas na seguinte forma. :\0 

Capítulo 2, fazemos uma breve introdução à eletrodinàmica estocástíca. Mostramos como se 

introduzem a.t; flutuações eletromagnéticas de ponto zero na teoria clássica a.través de um campo 

aleatório de média nula. e de distribuição espectral conhecida. Apresentamos o enfoque padrão 

para o movimento browniano e desenvolvemos uma nova técnica, a partit dáS idéias de vVigner. 

para deduzir uma equação do tipo Schrõdinger estocástíca~ que se mostra útil no tratamento de 

sistemas microscópicos em presença de ruídos eletromagnéticos de espectro arbitrário. 

No CapÍtu)o 31 discutimos os papéis exercidos pelas flut-uaçí3es térmicas e de ponto zero. e ,, pela dissipação por reação da radíação em sistemas líneares. clássicos e quânticos, mostrando a 
·i, 

similaridade entre as descrições e como a teoria clássica pode gerar corretamente os resultados da 
.; 

mecânica quântiea, Uma clara distinção entre as incertezas geradas peias flutuações do vácuo, I 
associadas ao princípio de incerteza de Heisenberg, e as incertezas associadas ao "ensemble1l no 

seu estado inicial, é feita verificando que a primeira é a que pre"!'aiece no estado de equilíbrio. 

Discutimos no Capítulo 4 a interação de um indutor COm partículas polarizáveis como 

protótipo de um problema de eletrodinâmica de circuitos ou de cavidades resolvido no con~ 

texto da eletrodinâmica estocástica, O solenóide (indutor) pertence a um circuito RLC que 

está sujeito a fiuturu;ões têrmicas e de ponto zero (ruído de Nyquist). A partícula polarizável é 

colocada na região externa ao solenóid~ e modelada como um dipolo elétrico oscilante. Observa

se que o espectro eletromagnético} que surge quando o sistema se acopla, é diferente daquele 

observado quando as partes do sistema se encontram separadas) o que gera uma interação do 

tipo força de Casimir entre os constituintes do sistema. Um vasto conjunto de fenômenos é 

descrito como l por exemplol a alteração da. ..'ida mêdia dos estados excitados do osciladorr força 

de Casimir entre o dipolo e o solenóide e a alteração do espectro do ruído do circuito (ruído 

de Nyquist anômalo). Esses fenômenos podem vir a ser observados experimentalmente e são 

previsões novas e originais da SED. 

Usamos também o enfoque da equação de Schrõdinger estocástica para descrever os mesmos 

fenômenos, deduzindo soluções exatas e perturbativas dessa equação. Também são feitas con
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siderações a l'espeíto do efeito Aharonov~Bohm tendo em conta as flutuações reais na corrente 


do circuito. 1;tilizamos O dipolo elétrico como detector de campos eletromagnéticos provenientes 


do solenóide. Mostramos que estes campos existem mesmo no límiw de o solenóide ser infinito. 


.:I No Capitulo 5, introduzimos o conceito de espinor para descrever, do ponto de dsta Op"
. 
eracional, a interação de partículas que têm momento magnético com o campo magnético e:XM 

terno. Deduzimos uma equação do tipo Pauli-Schréidinger no espaço de configurações a partir 

da equação clássica de Liouville para partículas com "spin" e momento de dipolo magnético de 

magnitude arbitrária, Interpretamos classicamente os resultados de experiências do tipo Stern~ 

Gerlach e feixes moleculares de Rabi em termos de trajetórias contínuas e bem definidas. e 

também de variações contínuas do ângulo formado entre o vetor de momento angular inttinSéCo 

e o campo magnético externo, 

Verificamos ainda que os campos de flutuações de ponto zero e reação da radiação exercem 

uma influência fundamental quando fi partícula se encontra em estado de equHíbrio, sugerindo a 

idéia de "quantização do espaço1~ e explicando o comportamento paramagnético das partículas 

dotadas de dipolo magnético, Apresentamos também j no apêndice final, uma dedução clássica 

do momento magnético anômalo do elétron) num cálculo não relativístico) onde as flutuações 

eletromagnéticas de ponto zero são, de novo, o ingrediente essencíaL 

I 
I 

·1 
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Capítulo 2 

A 

A ELETRODINAMICA 

ESTOCÁSTICA 

A teoria clássica da eletrodinâmica, com a hipótese da existência de um campo de radiação 

de fundo (flutuações de ponto zero ou flutuações do vácuo) de caráter aleatório, universal e 

atérmico! cujo espectro é invariante por tranformações de Lorentz, é chamada de eletrodinâmica 

estocástica (SED) [3,7, 8]. 

A SED permite ampliar os domínios de previsibílídade da teoria c1ássícâ para escalas antes 

exdusi vas da teoria quântica, Forças de van der ',\laals entre partículas polarizáveis ou entre 

corpos neutros macroscópicos (forças de Casimir)) o comportamento "quânticol' de sistemas 

simples) como partícula livre e oscilador hannônico, propriedades magnéticas da matéria, como 

o diarnagnetismo e o paramagnetismot entre vários outros fenômenos (veja referência [3] e re~ 

ferências internas), podem ser explicados no âmbito da física clássica desde que se incluam nessa 

teoria as flutuações eletromagnéticas de ponto zero, 

Do lado conceitual a SED oferece uma explicação elementar e coerente de certos proces

sos fundamentais da mecânica quântíca (MQ). O princípio da incerteza é associado à interação 

incontrolável entre a matéria e o campo aleatório de ponto zero. a estabilidade do estado fun

damental de sistemas atômicos pode ser entendida como resultado do equilíbrio dinâmico entre 

a potência emitida pela matéria por irradiação e a potência absorvida das flutuações de pOnto 
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zero. Há ainda uma perspectiva de se responder a questões de natureza física com interesse 

crescente na ~\IQ como a dinâmica de transição para o equilíbrio de sistemas abertos, que talvez 

seja um dos resultados mais importantes que a SED pode oferecer. 

A visão conceitual oferecida pela SED e seus resultados concretos sugerem a possibilidade 

de se ter uma teoria alternativa à :"IQ ou, mais precisamente, à eletrodinâmica quântica não 

relativística, com a vantagem de termos cálculos mais simplificados em certos casos particulares. 

Na seção 2.1, introduzimos o postulado fundamental da existência das flutuações de ponto 

zero e suas propriedades estatísticas. Veremos como a constante de Planck entra na teoria como 

escala das flutuações do vácuo. ~IIostramos como a densidade espectral dessas flutuações coincide 

com a previsão da QED para o estado do campo não excitado. Na seção 2.2 descrevemos alguns 

métodos matemáticos da SED e veremos que a distribuição de equilíbrio no espaço de fase de um 

Hensemble" na SED coincide com a representação de \Vigner da ~vIQ, surgindo aí uma dedução de 

uma equação do tipo Schr6dinger, a partir da equação de Liouville estocástica, que chamaremos 

de equação de Schr6dinger estocástica. 

2.1 Flutuações Eletromagnéticas de Ponto Zero 

Uma das conseqüências mais intrigantes na teoria do corpo negro desenvolvida por Planck (1911), 

em sua segunda teoria [9], foi o aparecimento do termo que não dependia da temperatura na 

função de densidade espectral (e que mais tarde apareceria também na teoria quântica) 

w' (/ú,) /ú,)) (2.1)p(w,T) = ,,'CJ 2" + exp (~)-1 

o pré-fator no segundo membro refere-se à densidade de estados numa cavidade (número de 

modos normais do campo eletromagnético, dentro da cavidade, por unidade de volume e por 

intervalo de freqüências) e o termo entre parênteses representa a energia média, do modo normal 

de freqüência w do campo eletromagnético, à temperatura T. O primeiro termo da expressão 

acima refere-se ao espectro de ponto zero e o segundo termo está associado à parte térmica do 

espectro. À temperatura zero, cada modo normal do campo eletromagnético possui uma energia 

média de /ú,) /2. 
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Mesmo sem ir além da. termodinâmica e da teoria clássica da radiação, é possível inferir a 

existência do espectro de flutuações de ponto zero a partir da Iei de deslocamento de \Vien, Essa 

lei diz respeito ao comportamento da função densidade espectral que descreve a radiação contida 

num recipiente: com paredes perfeitamente refletoras, onde se realiza uma compressão adiabática 

quase estática. Para que a função densidade espectral seja coerente com a termodínãmic31 ela 

deve obedecer à equação diferencial: 

f)P(w, T) ~ 3 ( T) _ i'!p(w, T)T (2,2)8T P w, w i'!w 

cuja solução geral é da forma p(w, T) = w' f(w/T), sendo f uma função arbitrária, 

Em temperatura nula, a solução (além da tri\'ial p(w', T = O)) é 

nw'
p(w,T = O) = nw" =-- (2.3)

~ 2n2c3 

Nesse contexto, a constante de Planck sería um fator de escala das flutuações do campo eletro

magnético que ocorrem mesmo em temperatura nula, 

O próprio espectro de Planck foi deduzido por argumentos inteiramente clássicos l sem a 

hipótese da quantização dos níveis de energia do oscilador. Essa dedução [10, 11] é baseada na 

seguinte fórmula de Einstein-Gibbs para as flutuações da energia térmica de um sistema fechado 

em contato diatérmico com um reservatório à temperatura T: 

kT,8«) = I(.?) - (e)'] . = [(é) - (,f] - [I"~) - (e)'] . (2.4)ãT tcrmtt» tctlll ponto zero 

Onde {tO} é a energia média de um dos osciladores que compõem as paredes da cavidade. Essa 

energia é proporcional à função densidade espectral que descreve a radiação no interior da 

cavidade 
37T2C3 

(,) = -,-p(wo, T) (2.5)
Wo 

sendo W{J a freqüência de ressonância do oscilador tridimensional. 

É ainda possível mostrar que a média quadrática das flutuações da energia dos osciladores 

em equilíbrio com a radiação é tal que [11] 

1
(e') _ (e)' = -(e)' (2.6)

3 
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Substituindo as equações (2.511 (2.6) em (2.4), obtém-se a seguinte equação diferenciai para a 

função densidade espectral total: 

kT'ôp(wo, T) ~ ,,'2 ['(' 1') _ ( Iiw~ ) 2J,,,y. 2 P iAJó, 2-'-' (2.7) 
Wo " Cr

onde se utiiizou a expressão (2.3) para as flutuações de ponto zero. .-\ equação adma pode Ser 

facilmente integrada, e o resultado será a fórmula de Rayleigh-Jeans quando rt = O. ou seja, 

vácuo sem radiação, mas será. a fórmula de Planck (eq.(2.1») se o espectro de radiação de ponto 

zero for levado em conta. 

Vale ressaltar que, como o espectro de radiação de ponto zero é isotrópico e homogêneo em 

todos os sistemas de referências inerciais1 a expressão (2.3) é invariante por transformações de 

Lorentz [101. Isso não ocorre com Q espectro térmico. 

Para um observador em um referencial movendo~se com aceleração constante, o espectro de 

ponto zero se transforma em espectro térmico associado a um corpo negro à temperatura T 

que se relaciona com a aceleração a do referencial pela expressão kT = ftaj2rrc [12]. Esse é o 

mesmo efeito térmico gerado por referenciais acelerados descoberto por Davies [131 e Unruh [14] 

no contexto da teoria quântíca de campos. 

2,1.1 Campos Eletromagnéticos Aleatórios 

Caracterizamos o campo de radiação eletromagnética aleatório, de origem térmica e de ponto 

zero, no espaço livre ou dentro de uma cavidade, da maneira introduzida por Einste1n e Hopf [4], 

cujo objetivo era estudar a interação entre a matéria e a radiação gerada por um número muito 

grande de fontes emitindo incoerentemente. 

O campo eletromagnético no espaço livre satisfaz as equações homogêneas de Maxwcll, por

tanto permite uma expansão em termos de ondas planas transversais de freqüências w ::::: clkl 
sendo k o vetor de onda. A componente elétrica do campo num dado ponto f num instante t ê 

dada pela expansão: 

E(f',t) = L2 / d'k [ c, p(~,T)1t ê(k,À)cos[k.f'-wt+8(k,Àl] (2.8) 
),=1 w 
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onde Ê(k,>.) é o vetor de polarização de cada onda satisfazendo as condições: 

k.ê(f, >') = O 

,(f, ),).€(k,)!) = ÔÀÀ' 

, - - kkE 'i(k, A)€j(k, A) = iiij - ~/ (2.9) 
,\=l 

:':a expansão (2.8) todos os comprimentos de onda estão presentes com fases aleatórias O(f, A) 

uniformemente distribuídas de O a 211', e p(w. T) é a função de densidade espectral da cavi

dade considerada. que caracteriza a distribuição de energía eletromagnética por intervalo de 

freqüências (expressão {2.1)).A componente magnética B(r, t) desse campo de radiação é obtida 

por relação semelhante. 

As propriedades estatísticas dos campos são devidas ao caráter aleatórlQ das fases pois as 

fontes são incoerentes (estatisticamente independentes), Propriedades fískas importantes serão 

obtidas calculando médias no uensemblé' de todas as possíveis realizações do campo estocástico 

Ê(fl t), o que corresponde a calcular médias sobre as fases aleatórias O(k. À). 

As fases O(k, A), corresponrlentC".5 aos diferentes modos do campo livre, são estatisticamente 

independentes com média nula 

- ,Ir'"(cos 8(k, A» = (sin O(k, À» = 2" 10 cos Od8 = o (2.10) 

Em conseqüência, o valor médio (primeiro momento da distribuição) do campo aleatório É(f, t) 

·i é nulo 

(É(f, t» = O (2.11) 

As flutuações do campo eletromagnético podem ser em parte caracterizadas pela. função 

de correlação calculada em dois pontos diferentes do espaço e do tempo para as diferentes 

componentes do campo. Usando o espectro de ponto zero na expressão (2.8) obtém-se 

(Ei(f" t,)Ej(f" 1,)) = Jd'i< (Oii - k~~j) ~ cos [k. (f, - f,) - w(t, - I,)] (2.12) 

I onde se utilizaram as relações (2.9) e as seguintes médias (ver reI. [8]) 

..... -- ... - 1 3- ....I (cosO(k" Á,) cosO(k" A,)) = (sinO(k" -',J sinO(k" ,\,)) -> 28"",5 (k, - k,) (2.13) 

i 
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e também 

(cosO(kl,ÀdsinO(k2,À,)) =0 (2.14) 

Supondo que a direção do eixo polar do vetor kcoincide com a direção de r1-r2 1 a integração 

angular na expressão (2.12) é realizada com o auxílio da expressão 

k.k) 8"6·· _..!...2. dn k = -6 (2.15)1I] k2 3 ]f ( 
sendo dOk o elemento de ângulo sólido no espaço dos vetores de ondas. Obtemos, após a mudança 

de variável w = ck, a função de correlação de dois pontos 

- - r= 21iw 
3 

[( 11'1 - 1',1)](Ei(rl, tdEj(r" t,)) = Óij 10 dw 37rc' cos W tI - t2 - C (2.16) 

Na aproximação não relativística, quando o efeito de retardo pode ser desprezado, a expressão 

(2.12) acima pode ser aproximada para 

(Ei(rt, tl)Ej(1'" t,)) = Óij ;,= dwS(w) cosw (tI - t,) (2.17) 

Essa é uma forma particular do teorema de vViener-Khintchine, que relaciona o espectro de 

freqüências S(w) = 2&i/37rc3 com a transformada de Fourier da função de correlação de dois 

pontos. 

É possível mostrar que o campo Ê(r, t) fica completamente determinado pelos seus dois 

primeiros momentos [15], caracterizando assim um processo estocástico gaussiano de média nula. 

2.1.2 Analogia com a Eletrodinâmica Quântica 

Para se fazer uma comparação entre os campos descritos na SED com os operadores de campos 

da QED, escrevemos a expressão (2.8) na forma simétrica (ver ref. [16]) 

E(r, t) = L H(k, T)i(k, À) [ak)' ei(k.i'-wtl + aí), e-i(k'i'-wtl] (2.18) 
f,>' 

e resultado similar para B(r, t). A amplitude H(k, T) está relacionada com a função densidade 

espectral (veja eq.(2.8)) e, por simplicidade, para T = O temos 

H(k, O) = Ho(k) = C7l'~kf' (2.19) 
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onde 11 representa o volume da cavidade e os coeficientes a;;l. e afÃ são definidos em termos das 

fases aleatórias 

. aí), = iiJ(k,),} ah = e-tQ(k,À) (2.20)I 
e satisfazem as seguintes relações 

(O'ÁO",,) = (a~Áa~'Á') =O 

(aji),(l.f'Ã') = {aha;?.\'> = t5kk,t}:..>! (2.21 ) 

Essas expressões são interessantes porque levam a considerar as amplitudes a e a~ como sendo 

os análogos e,;:;tocástieos dos operadores de criação e aniquilação usados na QED, 

A energia média do campo eletromagnético no interior da cavidade dt> volume F é 

1 h"-(" ') '" '(- •11 , '" 8- . a'r E- + B = -2 ,t..., Ho k)ah"kÁ (2.22) 
.. v 'R'_

XÁ 

De (2.21) e (2,22) podemos escrever a energia média do campo em temperatura nula COmo 

V-I 
(,) = 2" ~ H~(k)(a~ÀakÀ) = ~ 21iw, (2.23) 

k:" k), 

que é o mesmo resultado da QED para o valor esperado da hamiltoniana 11 do campo no estado 

I de vácuo 
! ,,' 1 

(011110) = ~ 21iw. ' (2.24) 
XÁ 

A função de correlação na SED coincide com o valor esperado no vácuo do produto simetriza

do da função de dois pontos das componentes do operador de campo elétrico [16] 

(Ol~ IÉ,(r" t , )Éj (T2, 1,) + Éj(r" t,)Êi(r" ti)] 10) = (Ei(r!> t,JEAr" t,» , (2.25) 

onde o Sllgundo membro é dado por (2.12). 

Em geral as funções de correlação de N-pontos dos campos livres) ordenados de forma 

simetrizada na QED, coincidirão com todos os correspondentes momentos da distribuição dos 

campos aleatórios da SED [15, 16]. 
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2.2 Métodos Matemáticos na SED 

Apresentamos nessa seção algumas técnicas usuais no tratamento do movimento brO\vniano e 

sugerimos uma nova técnica que pode mostrar-se útil dentro do contexto da teoria dos processos 

estocástitos bem como da mecânica quántica de sistemas abertos. ::'",lostramos qlle~ nesse caso. 

a teoria quântica, dinamicamente representada por uma equação tipo Schrodínger estocástica, 

não necessariamente markoviana, revela duas fontes de indeterminação, uma ligada ao descon~ 

hecimento das condições iniciais (distribuição inicial do "ensemble") e outra de caráter aleatório, 

ligada aos ruídos térmico e de ponto zero, 

2.2.1 A Equação de Langevin 

A interação entre a radiação e a matéria na eletrodinâmica estocástica é inteiramente clássica. 

Os campos são descritos pelas soluções das equações de Maxwell, incluindo as flutuações de 

ponto zero e o movimento das partículas por meio da equação de Newton com a expressão da 

força de Lorentz. 

No caso de uma das forças que agem sobre a partícula ser aleatória, a .equação de Newton 

dá origem a uma equação estocástica conhecida como equação de Langevln. A solução de uma 

, equação desse tipo fornece meios para calcularmos médias e variâncías associadas à posIção e ao 

I momento da partícula l os quais são utilizados para determinarmos a distribuição de probabili

I dades no espaço de fase. 

A abordagem via equação de Langevin é largamente usada com o propósito de se encontrar 

efeitos de flutuações em sistemas mesoscópicos ou em sistemas microscópicos sujeítos a processos 

radiativos em que a função de correlaçã.o do ruído é conhecida. 

O movimento unidimensional não relativístico de uma partícula de carga e e massa m) sujeita 

a um potencial externo determinístico) é descrito pela equação de Abraham-Lorentz f17] 

mi; = I(x) + mT X +eEz(t) (2.26) 

onde T = 2e2/3mdJ e o termo mT X representa a força de reação da radiação para uma partícula 

extensa, muito pequena [11, 171, A aprmdmação de dipolo e a não inclusão da força magnética são 
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consistentes com o tratamento não relativístico e, portanto) a componente x do campo elétrico 

aleatório E,,r. é função apenas do tempo~ cujas propriedades estatísticas foram desenvolvidas na 

seção anterior. 

Embora a equação (2.26) contenha derivadas temporais de ordem superior a dois, gerando 

possíveis soluções indesejadas, é possÍYel aproximar essa equação para obter u'ma outra de segun

da ordem, que descreve as correções radioativas de forma a apresentar aproximações sucessivas 

ao termo de reação da radiação. 

A equação (2.26) pode ser integrada mediante o uso de um fator integrante, fazendo 

!l(I) = x(l) = e'/<u(t) , (2,27) 

e reescreve:ndo-a como 
1 

mit(t) = _"-ctI7 [/(x(l)) + eEz(t)] (2,28)
T 

Integrando essa última equação e usando a equação (2.27), obtemos 

t r oo c / /.mv(t) = - dt'e-t'l< [J(x(t'» + eEr(t')] (2,29)
T t 

As soluções dessa equação são as soluções físicas de (2.26L como pode ser visto diferenciando~ 

a diretamente em relação ao tempo, No entanto (2,29} apresenta violação da causalidade uma 

vez que a aceleração depende dos valores das forças em instantes futuros. Entretanto a equação 

íntegro-diferencíal (2.29) pode ser aprmdmada para uma equação diferencial de segunda ordem, 

expandindo 1(:I(t'» em série de Taylor em torno de x(t), uma vez que T é muito pequeno (para 

o elétron T = 10-228). Tomando OS dois primeiros termos da expansão, obtemos 

rnx = fez) + r:i:f'(x) + cEm(t) (2.30) 

onde f'(x) = d/(x)/dx e o campo Outuante modificado 

Em(t) = ~t' .('-<)17 Er(t!)dt! (2.31) 

tem sua densidade espectral modificada para [3] 

/iJ.,;S 
(2.32)Pm(W) = 21T'd'(J + 72.;)2) 
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Essa densidade espectral é menos divergente quando w -+ 00. Entretanto a equação (2,30) é 

apenas aparentemente causal "Ísto que Em{l) é definido por (2.31). Por isso muitos autores [3, 11) 

usam ('2.30} com E;r(t) no lugar de Em(t)j e consideram Tnr 1;~ T:i:J'(X) como aproximação para 

a reação da radiação. Acreditamos que o procedímemo mais adequado é considerar a carga 

extensa [11]. ~essé caso nào há dh'ergências nem violação da causalidade. 

2.2.2 A Equação de Fokker-Planck 

Desejamos agora conrruir uma descrição estatística em termos de uma equação do tipo Fokker

Planck para a densidade de probabilidades no espaço de fase, A equação de Fokker-Planck é 

um típo especial de equação mestra, O problema de construir a equação de FQkker-Planck na 

SED torna-se muito díflcil pa.ra o caso geral de forças arbitrárias devido ao caráter forternenre 

colorido do ruído de ponto zero (as freqüências não contribuem igualmente para a funçào de 

correlação), que acaba gerando processos estocástic-os gaussianos não markovianos, 

Em problemas nos quais é possível fazer a aproximação markoviana para a distribuição de 

probabilidade (forças determinísticas lineares, partícula carregada no campo magnético uni

forme), pode-se utílizaT os métodos desenvolvídos por Chandrasekhar [18], que obtém a equação 

de Fokker-Planck como resultado de uma generalização do teorema de Liouville com inclusão 

do movimento browniano\ gerado por flut.uações, onde cada partícula tem seu movimento regjdo 

por uma equação de Langevin do tipo (2.30). 

Supondo que o movimento browniano pode ser idealizado como um processo markovíano
j 

a distribuição de probabilidade no espaço de fase no instante futuro W (x j p, t) é derivada da 

distribuição no instante inicial 'VV(xo, Pc) por meio da integral 

W(x,p, t) = f: dx, f: dp" Q(x,p, t!x"p,,) IV(xo, po) (2.33) 

onde Q(x, p, tlxo, po)dxdp é • probabilidade de transição dos valores iniciais Xo e Pu para os valores 

x e p, decorrido um intervalo de tempo t, Essa transição se dá devido à ação de todas as forças 

(aleatórias e determinísticas) que atuam na partícula. O conhecimento da função Q(x, p, tlxo, po) 

possibilita uma descrição completa do problema, 
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Essa probabilidade de transição satisfaz a equação de Fokker~Planck no espaço de fase, con

hecida também como equação de Liom'me generalizada. Para o caso unidimensiona11 pode~se 

mostrar (18J que ela é escrita como 

âQ p âQ a [ T, 1 iJ2Q-+--+- f(x) +-f (x)p Q=D-. (2.34)IJI m 8x {}p m 1Jz;i' 

com a constante de difusão D definida por 

.2 1 Io~L lo.J.t " " D = -, lim " dt' dt (E,(I'lEr(t )) (2.35) 
:. .:lt_O ~t o ti 

A obtenção da equação de Fokker-Planck geral na SED I para processos que possuem memória 

(não markoyianos), foi desenvolvida por de la Pena e Cetto [191 20]. O ponto de partida para 

construir a equação de Fokker-Planck é a equação da continuidade 

&11' +!!... (xW) +!!... (pW) = O (2.36)
lJt âx op 


sendo p dado pela equação de Abrnham·Lorentz (2.30) 


p=m:r 1> = l(x) + rf'(x)p + eEr(t) (2.:l7) 

onde tomamos Er(t) no lugar do campo modificado (não causal). A equação (2.36), com a 

expressão (2.37)~ pode ser reconhecida como uma equaçâo de Liouville estocástica, A equação 

de Fokker·Planck derivada da equação (2.36) por la Peni!. e Cctto 119] tem a seguinte estrutura 

fJQ poQ â [ r, 1 8'· . o' &t + mâx + fJp fez) + m1 (x)p Q = âp,DppQ - âx&pD"Q (2.38) 

com a condição Q(x,p, t = 0lxo,p.) = ó(x - x,)§(P - Pu). 

Na expressão acima Dw e D:rp são operadores integrais chamados de operadores de difusã.o 

e são definidos pelas expressões 

D""Q(x,p, t) = .' [00 dt'{E.(t)Ez(t') :g:) Q(x, p, t') 

.. DzpQ(x,p,t) =e' [00 dt'(Ex(t)Ex(t'):;(~:iQ(X,p,t') , (2.39) 
I 

onde x(t') e p(t') representam variáveis causais (não estocásticas) que se obtêm a partir de x(t) 

e p(t) fazendo anular a força estoeástica eEz(t) na expressão (2.37). Como se pode ver, os 
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operadores de difusão são dependentes da história do sistema. ::\0 caso em que a função de 

correlação é uma função delta de Dirac (ruído brancoL a expressão (2.38) dá origem à equàção 

(2.34L que descreve processos markovianos. 

O caráter nào markoviano da equação (2.38) está associado ao fato de uma mudança em Q 

no instante t depender de valores prévios de Q como mostram as relaçôes (2.39), que envolvem 

integração sobre o passado. Esse caráter não markoviano é uma conseqüência direta da duraçào 

finita da autocorreiação do campo explicitado na equação (2.16). 

Uma desorição detalhada no espaço de fase baseada na equação (2.38) deve envolver difi

culdades matemáticas sérías para o caso de uma força f(x) qualquer. :",luitas propriedades do 

sistema, porém! podem ser investigadas fazendo uma conexão direta entre a equação (2.36) com 

uma equação do tipo Schrodinger em vez da equação de Fokker-Planck (2.38): o que possibilita 

utilizar técnicas da :'..!Q para resolyer a equação de Liouyille estocástica (2.36}, como veremos a 

seguir. 

2.2.3 A Equação de Schrõdinger Estocástica 

A descrição dos fenômenos pela mecânica estatística clássica é baseada no conceito de espaço de 

fase. A distribuição de probabilidades W(x,p,t) obedece à equação (2.36) e o valor médio de 

qualquer variável A(x,Plt) é calculado de acordo com a re]açào 

(A) = / A(x,p, t)W(x,p, t)dxdp (2.40) 

Muitas vezes esbarramos em dificuldades sérias ao tentarmos resolver a equação Liouville 

(2.36) ou .. equação de Fokker·Planck (2.38) para potenciais arbitrários, que são mais facilmente 

resolvidos pela MQ. Devido à similaridade entre as teorias, é natural pensarmos em usar técnicas 

matemáticas da IvIQ para resolver problemas da SED. 

Com o intuito de mostrar que a dinâmica fornecida pela equação de Liouvílle pode incorpo

rar a dínâmica quântica como aproximação (no limíte de tempos longos os resultados da SED 

forneceriam os resultados da QED), iremos apresentar uma dedução simples de uma equação 

do tipo Schrõdinger) que nos permitirá íntercambiar técnicas de ambas as teorias. Por intro

duzir transientes com decaímento para o equilíbrio, a equação a ser deduzida torna possível 
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compreender melhor os conceitos de limite clássico e limite quântico. 

A partir da equação de Liouvílle construiremos uma equação generalizada de Schrodinger1 

que incluí efeitos de dissipaçào por reação da radiação e flutuações têrmkas e de ponto zero ou 

qualquer outra forma de ruído (ôhmíco, por exemplo). Iremos também distinguir, claramente, 

incertezas sístemáticas relacionadas com a distribuição inídal do ;:ensemble", cujas variâneias 

satisfazem a relação 

.ó.x.ê:..p = fi' (2.41 ) 

sendo fi' um parâmetro livre com dimensão de ação, de incertezas de origem não controladas, 

aleatórias1 geradas pelas flutuações do vazio e que satisfazem, no equiHbrio1 a desigualdade de 

Heisenberg 

!lx:::'p "h . (M2) 

sendo ti a constante de Planck que atua como esca!a das flutuações do vácuo. :Jotc que o limite 

fi --,I- O pode Sér tomado, já que 1;\ SED é uma teoria clássica. 

Para isso é conveniente introduzir a transformada de Fourier da densidade de probabilidades 

W(xlP, t) em relação à variável p 

_ (00 ( 2iPY )
W(x,y,t) '" J_=dpW(x,p,t)exp -7 (2.43) 

onde y ê uma coordenada. auxiliar. Vale lembrar que a constante de Planck li aparece no termo 

do campo flutuante e li' está relacionado à distribuição inicial do ':ensemble" clássico. Ê fácil ver 

que a equ~ão satisfeita por l-V(x, v, t), uma vez que W(x,p, t) satisfaz a equação da continuidade 

(2.36), é 
âW (li)' IJ2 - 

-Ui' ât + 2m Elxây W + 2y[eE>(t) - V'(x)]W = O (2.44) 

onde usamos a equação de movimento unidimensional 

1> = mit = -V'(x) .;. e [Evp(t) + ERR(t)] = -V'(x) + e E>(t) (2.45) 

sendo que EvF é a componente x do campo elétrico proveniente das flutuações do vácuo e eERR 

representa a força de reação da radiação. 
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A equação (2.44) pode ser colocada nnma forma similar à equação de Schrodinger. Para isso 

é necessário introduzir funções complexas auxiliares 1p(x, t). Vamos considerar apenas transfor~ 

madas de Fourier TV(x 1 y\ t). que podem ser escritas na forma 

11'(,;, y, t) '" v'(x +!J, t)1ft(x - y, t) (246) 

Fazendo urná. mudança cle variávels 

S=·1:-Y r=x+y (2.41) 

a equação (2,44) torna-se 

8 (11')' f fP {)2) [r+s 1-itt'--!1jJ'(r)1J'(sl]+- i -, - - ",'(r)";(8)+(r-s) eE(t) - V'(-) w'(r)w(s) = O
at' 2m \8r' 8s' 2 

(248) 

Para o caso particular em que o potencial é quadrático com coeficientes dependentes do tempo 

V(x) = a(t)x' ó(t)x + clt) (2A9) 

que engloba uma vasta gama de problemas importantes em física, incluindo o oscilador 

paramétrica ou qualquer problema que possa ser modelado pelo potencial acima (inclusive o 

átomo de hidrogênio [21]), obtém-se exatamente, após fatoração 

'N8>/! = _ (li')' &'>/! + V(r)1J' - er [Evp(t) + ERn(t)] 1/J (2,50)
'8t 2m Dr' 

Alguns autores [22, 23] utilizam procedimentos parecídos para incluir potenciais mais gerais. No 

apêndice A, é feita uma dedução mais completa da equação de Schrõdinger estocástica válida 

para uma força não linear qualquer. Isso é possível porque o parâmetro fí' pode ser tomado 

arbitrariamente pequeno. 

A descrição via equação de Schrõdínger estocástica incorpora em seus fundamentos o aspecto 

estatístico da teoria quântica, reconhecendo nas flutuações do vácuo o ruído fundamental, gerador 

do princípio de incerteza de Heisenberg) e incluí também o desconhecimento do estado iniciai do 

~ensemblen que descreve o sistema. Veremos nos próximos capítulos algumas soluçôcs de (2.50) 

para o caso de potenciais quadráticos e para diferentes ruídos. 

20 



Capítulo 3 

EVOLUÇÃO CLÁSSICA DE 
~ 

SISTEMAS QUANTICOS SIMPLES 

Salientamos no capitulo anterior que hâ uma correspondência exata. para sistemas lineares. 

entre a descrição clássica de um "ensemble" de partículas~ que evolui segundo a equação de 

Liouville, e a descrição quântica via equação de Schrõdínger para o movimento de uma partícula. 

Neste capítulo discutimos como os resultados da SED para o oscilador harmônico coincidem 

exatamente com a descrição da QED quando levamos em conta os efeitos das flutuações do 

vácuo e da reação da radiação. 

Desenvolvemos uma nova descrição baseada na equação de Schrorlínger estocástica, corrob

orando resultados anteríores e mostrando aspectos novos que transcendem alguns resultados 

da. MQ. Estados proibidos pela MQ podem ser reconhecidos nessa nova abordagem uma vez 

que há uma clara distinção entre as incertezas associadas à construção do 4tensemble'l inicial e 

as incertezas geradas pelas flutuações de ponto zero (e térmica}l esta última determinando a 

distribuição final de equilíbrio. 

O oscilador harmônico fornece uma oportunidade única de estudar. sem grandes dificuldades 

matemáticas, as propriedades adquiridas por um sistema mecâníco em contato permanente com 

as flutuações do vácuo mostrando como uma partícula c1ásska "torna-se", com essa interação, 

um Uobjeto quântiCO!l. 
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Os sistemas lineares podem ser resolvidos exatamente pelos três métOdos descritos no 

Capítulo 1. Na seção 3.l! mostramos a solução tradicional do oscilador na SED pelo método 

da equação de Fokker~Planck: e nessa perspecth'a fazemos uma releíturà das relações de co

mutação e do princípio de incerteza de Heisenberg atra\"és da análise do papel exercido pelos 

campos acoplados à partícula. r.;a seção 3.2: apresemamos a equação de Schrõdinger estocástica 

do oscilador e sua solução exata. Uma análise perturbath'a também é obtida para descrever a 

transição de um estado excitado para o estado de equilíbrio, de forma ti tornar a descriçâo da 

SED bem próxima li da QED. 

3.1 O Oscilador Harmônico na SED 

o objetivo principal desta seção é descrever a evolução temporal de 11m ;'ensemble'; de osciladores 

harmõnícos carregados l todos com a mesma massa m e freqüência natural de oscilação Wo j que 

se encontram acoplados ao campo eletromagnético de ponto zero e aos campos próprios de 

radiação) usando a estrutura da teoria eletromagética clássica. 

Cada representante do ~'ensemblejj tem seu movimento unidimensional descrito pela equação 

não relativística de Abraham-Lorentz, que pode ser aproximada por 

mX = -mw~x - m')'x + eEv'p(t) (3.1 ) 

A força dissipativa m'Y'x é: a aproximação para a força de reação da radiação í24] e a constame -/ 

dada por (2e' /3md')wiJ, Aqui Evp(t) representa a componente x do campo elétrico de ponto 

zero na origem do sistema de coordenadas, 

A partir de uma distribuição inicial no espaço de fa..<;e vVin{xo! PO) 1 onde XI) e po representam 

uro ponto no espaço de fase no instante t = O1 queremos obter a distribuição num estado 

posterior W(x)p~t) que nos revelará como o "ensemblell evolui para o equilíbrio no limite 

(t-+oo), 
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3.1.1 Evolução no Espaço de Fase 


ométodo empregado aqui será o da equação de Fokker-Planck [25, 26], muito utilizado em teorias 

sobre o movimento browniano t27J. Apesar do espectro do ruído de ponto zero ser proporcional 

w3a 1 constituindo assim um ruído co)orído. o oscilador harmônico carrega a peculiaridade de 

ter uma freqüência natural ":0 e) dentre todos os modos do campo eletromagnético presentes, 

haverá ressonância apenas num intervalo muito curto de freqüências em torno de wo. Dessa 

forma pode-se fazer uma aproximação markoviana para esse processo estocástíco, o que viabiliza 

o uso dessa técnica, 

A equação de Fokker-Planck para a probabilidade de transição Q(xptlxoPul (ou abreviada

mente Q) de o sistema evoluír de um ponto do espaço de rase (xo,Pu) para outro ponto (z,p) 

após um inte"'alo de tempo t é (veja eq. (2.3-1» 

~ + :x (~q)+ :p [- (7P+ mwXT ) + D:p] Q=O 	 (3.2) 

sendo D o coeficiente de difusão dado por (reja equação (2.35) e ref. i3]) 

D = nm'iWo (3.3)2

quando T = O. 

A evolução temporal descrita pela equação {3.2) tem solução bem conhecida e seu procedi

mento pode ser encontrado em textos clássicos [27], A probabilidade de transição que descreve 

a solução exata de (3.2) é dada pela expressão (ver, por exemplo, o artigo de Wang e Uhlembeck 

n. referência [27]) 

I 
Q(xptlxoPol = 2~"'''2 " ,., 

(P - p,)' (x - Xd)' 
e.,xp-	 2 (3.4), , 	 { + 2 - ,,~~ (p - Pd)(X - xdll! 2(1- el}[ âi 0;2II 

Trata-se de uma gaussiana bidimensional correlacionada centrada na trajetória determinístical 

1 ' 
i 	 isto é~ Xd é a solução da equação (3.1) quando se faz EVF ;:;;; O. Para o oscilador submetido 

a uma força externa com dependência temporal arbitrária, o resultado acima continua válido, 
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apenas exigindo que Xá seja a solução determinística do oscilador forçado. As condições iniciais 

XI) 	 e Po entram nas soluções: Xli e Pd· 

A variância relativa ao momento, definida por a~ = «p - Pdj2) , é dada pela expressão[28] 

ai(t) = -D { 1- [1 + "2'/ sin'(w,l) <), Sin{2w1t)] e-"tt} (3,5)
i L""'1 -"" 

enquanto que a variânda associada à posição) Q:~ =- ({x - Xd)2), é dada par[28] 

2 
D { [ 7 2 (3,6)a:~(t) = m;!:'w5 1 - 1 + 2wr sin (wtt) .7 Sin(2w,tJ] e-"'}

-"" 
com ' ,2 - . ,2 ",2/4""'1 	 - WI) - I • 

o parâmet.ro de correlação { é definido como ~Q:ln2 = «(x - Xd)(P - Pd)) e expresso por 

(.0:1 a:2 = 
D sin2(;JJlt) e-"'rt 	 (3, T) 

A correlação entre x e p se anula em t = O e no limite estacionário t -+ r)C • 

A probabilidade de transição Q(xpllxopo) obtida acima fornece todas as informações sobre 

o movimento aleatório das partículas no espaço de fase que inicialmente estavam perfeitamente 

localizadas, ou seja, 

lim Q(xptlxoPo) = 6(a; - xo} o(p - Po) (3.8)
,~O 

Todos os resultados acima podem ser facilmente estendidos para temperaturas não nulas; 

para isso basta modificarmos o coeficiente de difusão para [16] 

D = hm7wo coth (hM!o/2kT) 	 (3.9) 

A e·...olução temporal da distribuição de probabilidades de um ';ensemble'l de partículas, que 

inícialmente é dada pela distribuição Wi!l{xo,P(l)! é obtida da expressão 
,i 

W(x,p,t} = L: dx. L: dPo W;n(Xij,po)Q(xptlxóPo) 	 (3.10) 

A situação em que a distribuição 'YV'ill(XO, Po) é também uma distribuição gaussiana com 

variâncias genéricas foi amplamente discutida na dIssertação de mestrado [28] onde obtivemos 

transições para o equilíbrio, a partir de uma certa distribuição inicial, na forma de estados 

comprimidos (squeezerl states) [29] que decaem para estados coerentes. 
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Vamos aqui discutir uma situação um pouco mais simples porém rica o suficiente para mostrar 

evoluções para o regime quântico. Vamos supor que lVin(xot!Jo) é dada pela expressão 

1 [mWQXÕ P5]H"in{X01PO) = _t;' exp - r;/ - 1:.' (3.11 ) 
Jilt IL ml~wo 

onde o parâmetro livre ti está associado à distribuição inicial através da seguinte relação 

ti)2«ill.:ol')«2l.p,,)') = (2 (3.12) 

Vale salientar que ii' pode assumir qualquer valor, inclusive zero, pois. em principio, pode-se 

construir qualquer distribuição inicial, inclusive a que viole o princípio de incerteza de Heisenberg. 

Vamos agora calcular a energia média E(t) como função do tempo definida pela expressão 

E(I) = 00 dp 100 dx (p'~ + :-mw5x'1 ) lV(x.p. t)1-00 -00 2m..2 

p' 1-2+- mw '1 2 (3.13)rn 2 o x 

sendo W(x,p,t) dada por (3.10), com a solução (3.4) e a distribuição inicial (3.11). Assim, 

obtém-se [281 

- = li! [cos'(w,!) + (/') 'in'(w,!) + -'- sin(2w,!)1e~"' +x' -- 1 + 4w' ~ 
2mwo 1 2Wl 

2':0 {1- [1 + ;:1 sin'(w,!) + 2Wl S;n(2w,:)] e~o,} (3.14) 

~ expressão análoga para Jlí. Note que o último termo depende da constante de Planck n. 
x2É interessante observar que = li'/2mwfJ para t = O. No entanto, para it » 1 obtém-se 

x2 = nj2mwo, como esperado pela MQ, ou seja, após O transiente ''lt » 1, estabelece-se o 

regime IJquântico" regido pelo princípio de incerteza de Heisenberg, 

«.6.x)')(.6.p)') = (1í/2)' (3.15) 

o resultado final, para a energia média do oscilador como função do tempo, é dado pela 

expressão 

I':(t) = '""o + (Il' - fi)wo [1 + "[' sin'(w !)] e-o' (3.16)2 2 2W6 o 
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onde se desprezaram potências maiores que ,,(4JWÓ) visto que ~l/WO «: 1. É fácil observar que 

&(t) varia de &(0) = tiwo/2, quando t = O, para &(00) = hwo/2, que é a energia média de 

equilíbrio do oscilador não excitado (T::; O). É ainda importante perceber que essa transição 

pode ser lenta, pois "«< wo. Esse transiente não é previsto pela ~\IQ pois nessa teoria se supõe 

que o princípio da incerteza de Heisenberg vale sempre. Isso corresponde a observar apenas o 

estado de equilíbrio. ignorando completamente como o sistema relaxa para esse estado. 

3.1.2 Relações de Comutação 

Uma das bases fundamentais da ?vlecânica Quântica é, sem dúvida, o príncipio de incerteza, 

proposto inicialmente por Heisenberg, e que diz repeito à impossibilidade de determinação si

multânea da posição e do momento conjugado. A hipótese aceita pelos representantes da escola 

de Copenhagen de que o princípio de incerteza é o resultado da interação incontrolável entre o 

objeto de estudo e o aparelho de medida, ou então, de que esses operadores são associados a 

medições incompatíveis, não revela o significado físico dessa importante relação. 

A obtenção da relação de comutação a partir da solução da equação de operadores de Heisen

berg, para o caso particular do oscilador harmônico, foi sugerida por Wigner [32] e por Sokolov 

e Tumanov [30] e posteriormente por vários outros autores (veja [9] e referências internas). 

O ponto de partida para a obtenção da relação de comutação é a equação de Heisenberg para 

o operador de posição 

i(t) + wix(t) - r i (t) = ~Ex(t) (3.17) 
m 

sendo Ex(t) a componente x do operador de campo elétrico quantizado que, na aproximação 

de dipolo, é dada por 

1/2 _ [ -iw' t iW']Ex(t) = iI;_ (2"~f ,x(k, À) afAe - afAe (3.18)
) 

k,A 

Aqui ak>. e at representam os operadores de aniquilação e de criação de fótons cujo vetor de 

onda é k e cujo índice de polarização é À. Esses operadores obedecem às seguintes relações de 

comutação: 

[ak>., arI>.'] = ó>,>,'ókkl 
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I, [uk,\,afi,v] = [a1.,.,ab.v] =0 , (3.19) 

Para percebermos como a.s flutuações do campo eletromagnético de ponto zero geram as 

incertezas quânticas, veremos como o comutador [x(t) ,m±{t)} c\'o]ui no tempo a partir de uma 

situação hipotética em que os operadores de posição e momento mecânico comutam em t = O . 

Uma solução da equação (3.17), com a aproximação - T X~ TW~:i: \ ê dada pela e.xpressào 

x(t) = .:. r' G(t - t')Ex(t')dt' , (3,20)
mio 

sendo G(t-t') a função de Green do oscilador subamortecido. Dessa forma, a solução para (3,17) 

é dada por (, = TW~) 
r 

_e_ t dt'e--rf'l(t-i') [eWo(t-t ) - e-i~Il{t-t'jl
x(t) 

T1lWO lI) 2i: x 

112
21rflwC" - , , 

x i'" ti € (k À) [e- t1.JJ; l a .• -~ e1Wj,':tat 1 (3,21)~ ( II ) x, k), },:>. 
kÀ 

Integrando em t' e agrupando os termos, obtemos o seguinte resultado para o operador x(t) 

, 

i x(t) = _e '" (21r1!w<) 112 
, 2mwo t V êx(k,,x) x 

2iwoeiw"-[(2w+iP
/) sinw,t+2icoswotle-712t CH} (

2 '14 ') . ai, + ' , 3,22){ (w() +/ - tA) - '1:yw 

O operador de momento mecânico m:i:(t) é obtido por derivação direta de (3.22) com relação 

I ao tempo. A relação de comutação [x(t), mi(t)1 pode ser, portanto, calculada com a ajuda das 

relações (3.19), fornecendo 

[x(t),mx(t)1 = ih [1- (1 + 23, sin 2wot) .-"] (3.23) 

onde se obsen!am os seguintes limites assintóticos 

lim[,,{t), m:i:{t)] = O 
'~Q 

lim[x(t), mj;(t)] = ih (3,24)
,~OO 
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A relação (3.23) sugere, portanto, que a origem do principio de incerteza está diretamente 

ligada à estrutura do vácuo eletromagnético e essa mesma expressão mostra, em aproximação 

0(,'(2/WÕ ) , de que forma uma partícula newtoniana inicialmente localizada (no caso um oscilador) 

atinge o regime quântico. 

A relação de comutação entre o operador de posição e o momento canônico mostra que 

as flutuações associadas ao campo eletromagnético são as fontes das incertezas quânticas. Da 

solução estacionária de (3.17) mostra-se que (cEAt) = -â.4vFlât) 

. e .)_ e ...1 .2
x,mx+~AFF-3clx = [x.mx][ 

.87re21°O wpo(w) . 
= ,-- dw . ="l1i (3.25)

3m o (w' - WÕ)' + (2e':.:3/3mCl)' 

As fontes das flutuações quânticas do operador x(t) vêm do campo EFF(t), que depende 

da constante de Planck. Observe que a última igualdade em (3.25) só será válida se a força de 

reação da radiação for exatamente 2e2 i /3c3 • Esse resultado é bastante comentado por :\Elonni 

na referência [9] no que se refere à necessidade de se incluir as flutuações de ponto zero do campo 

eletromagnético na equação de movimento de Heisenberg (eq. (3.17)), de maneira a preservar a 

relação de comutação (eq. (3.25)) em todos os instantes. 

3.2 O Método da Equação de Schrõdinger Estocástica 

Iremos agora utilizar as técnicas da equação de Schrõdinger estocástica como um novo método 

matemático para resolver o mesmo problema da seção anterior, tendo em vista a possibilidade 

de introduzir na MQ efeitos de flutuação e dissipação, tão importantes em teorias de sistemas 

abertos [33, 34, 35, 36]. Esse problema tem sido analisado extensivamente na teoria quântica 

onde se tomam por base as equações de movimento de Heisenberg desempenhando o papel 

de equação de Langevin quântica (ver (3.17)). No entanto o mesmo problema não tem sido 

tratado via equação de Schrõdinger. Dessa forma, mostraremos que, assim como ocorre uma 

correspondência entre as equações de Heisenherg e a equação clássica de Langevin, o mesmo 

ocorre entre a equação de Liouville e a equação de Schrõdinger. 
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A transformação da equação de Liouville em outra equação do tipo Schrõdinger é conhecida 

desde os trabalhos de vVigner [61. :Xosso propósito é discutir os efeitos dos campos flutuantes 

(ruídos) e da reação da radiação (dissipação) na evolução dos estados de um sistema micro.'ioopico. 

no espaço de fase t usando as idéias de \Vigner num contexto diferente. 

De acordo com a SED, a equação clássica estócástica. transformada a partir da equação 

de LíouvHle. tem a forma da equação de Schrõdinger (yeja eq. (2.50)) e ê dada~ para o caso 

particular do oscilador harmônico, com potencial \f(x) = ~rnw5 Xl ~ pela expressão 

8>/1 [ (Ií')' 8' 1 	 1ilí'-= --- + -mw~,,'-ex(Evp(t)+ERR(t)) 1j; . (3.26)
8t 2m 	 8x' 2 

Desejamos tomar 11} # li para salientar que Tt' não tem nenhum significado dinâmico, Kesse caso 

particular. essa COnstame é apenas um parâmetro associado à distribuição inicial. enquanto que 

n (constante de Planck), que aparece no termo EVF{t) , tem significado dinâmico e determina 

o estado de equilíbrio do sistema. 

A função auxiliar 1;b{x, t} depende da variável aleatória x. uma vez que EVF(t) representa 

j' 	 o campo aleatório de ponto 'Zero. Deve-se impor a.tgumas restrições a 1/;(x, t) uma vez que a 

quantidade relevante l{,(x, p, t) ) distribuição de probabilidades no espaço de fase, que se: constrói , 
a partir das equações (2.43) e (2.46), deve ser uma função positiva. 

Veremos adiante que essa restrição nos faz considerar fuoções w(xt t} com a forma de dis

tribuições gaussianas deslocadas da origem (estados coerentes). Conseqüentemente, nâo há nen

huma perda de generalidade associada a esse enfoque, uma vez que os estados coerentes formam 

um conjunto completo de estados para o oscilador harmônico. 

Vale ressaltar que a observação acima não nos impede de usarmos uma base completa qual

quer para construir os estados físicos e assim todo conhecimento adquirido anteriormente pela 

teoria quântica pode ser útil na resolução de problemas no contexto da SED. 

Certamente uma base natural para se construírem soluções da equação de Schrodinger es

tocástica ê dada pelos auto-estados da harniltoniana do oscilador harmônico 

( fflWo 3:') ({ffiWõ)4;n(3:) = (mwo) 1/4 exp - 2i1" Hn;1: Vti! (3.27),,11 (2" n.1)'/2 
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sendo H.(x) as funções de Hermite. Esses estados o.(x) formam um conjuuto completo e 

ortonormal de funções, satisfazendo a condição 

L
00 

",~(x) 0.(1/) = "(I - Y) (3.28) 
1l={1 

As funções 4l.(x) exp( -i'ntlh'} são soluções da equação (3.26) quando e = O, com o conjunto 

de "energias" €n dadas por 
, ( 1\

€n=ní,t,'o n+;;1 (3.29) 
-I 

Podemos. portanto} escrever as soluções da equação de Schrõdinger eStocástlca na forma 

, : 
1i:(x. t) = L

00 

o.(t) "'.(x) ,-i'"'/h' (3.30) 
11=0 

e determinar os coeficientes un(t) substituindo (3.27) em (3.26). Iremos a seguir discutir as 

soluções exatas e aproximadas da equação (3.26). 

3.2.1 Análise Perturbativa 

Na teoria quântica de Schr6dillger l os auto~estados das hamiltonianas que descrevem sistemas 

físicos (oscilador, átomos,,..) são estados estacionários estáveis. Um sistema excitado, portan

to, não deveria decair segundo essa aproximação da teoria quãntíca, Quando se quer observar 

transições entre estados ou decaimento para o equilíbrio j invocam-se potenciais pertl.1rbativos ou 

dissipação incluídos ad hoc, que geram problemas com a conservação da Corrente de probabili

dades [36]. 

Na SED não há sistemas isolados, Os átomos encontram-se COnstantemente acoplados 

aos campos térmicos, aos de ponto zero c também aos campos próprios de irradiação, e ainda 

a alguma outra fonte de ruído gerado pela presença de ambientes circundantes diferentes do 

espaço vazio. Para se compreender melhor o mecanismo responsável pela emissão espontânea 

ou forçada de um sistema excitado e comparar os resultados da SED com a QED j faremos 

aqui uma análise que torna próximos os enfoques entre as teorias. 

Estudaremos a transição para o equilíbrio de um \lensemble" de osciladores harmônicos car

regados) todos identicamente preparados no mesmo estado de ((energia1
) 4>l no instante t = O. 
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A partir desse instante: "ligamosl1 os campos E\"p(t) e Enn(t). que serão tratados pert.urbati

vamente, e observaremos o papel que cada um desses campos desempenha. 

Vamos então introduzlr a hipótese de que para t = O a função w seja dada por 

,p(x, O) = 'Mxl (3.31) 

onde q>l(X) é dado por (3.27} sendo e um inteiro arbitrário. O procedimento padrão em tenria 

de perturbação dependente do tempo [37] fornece-nos a seguinte equação para os coeficientes 

an(t) que aparecem na expansão (3.30) 

iean(t) "'" Ó!n + Jjl Xnl II dr !EVF{T) + ERR(r)1 efw"rr + ... (3.32)
10' 

onde se definiu fi'Wni =€n - ~t e InE é a notação para a expressão 

Ini "" Joo dx 4>~(xl x ,;,tix) __ xn; (3.33) 
-/XI Wu 

A aproximação em (3.33) é válida se considerarmos a força harmônica muito maior que as 

forças eletromagnéticas que comparecem na equação (3.1). Note que o limite hl ~ O não pode 

ser tomado nesse tratamento perturbativo (veja expressão (3,32)). 

A potência média absorvida ou emitida pelo oscilador, devido ao acoplamento com os campos 

de radiação. é expressa por 

é,,,(e) "" U: dx i:dpW(x,p, t)~ e [EvF(t) + EitR(tl]) = 
ÉvF+éRR (3.34) 

A distribuição clássica lV(x, P, t} , solução da equação de Liouville; é obtida a partir da função 

auxiliar 'IjJ(x, t) calculada pelo método perturbativo. A média no !\ensemble", indicada por {) 1 

tem exatamente o mesmo sentido daquele introduzido no capítulo 2, ou seja, são médias nas 

fases aleatórias que aparecem na expressão para EVF'(t) e nas expressões qllee dependem desse 

campo. Nessa análise aprox.lmada, iremos obter Et9t (t) até ordem e2 na série perturbativa. 

A força de reação da radiação será aproximada por [24] 

2 .2 ___2 e2 2' • 
eER1I.(t) '" 3 tfl x- 3 tflw. x -"IV . (3.35) 
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2Portanto, até ordem e , a potência emitida pelo oscilador devido ao acoplamento deste com seu 

campo próprio de radiação será dada por (veja 11 expressão (3.34)) 

iR.; (_jOO dxjOO dp .lp'W(x,p, tJ) = -21' (jOO dxj"" dp .p' 1-I'(.'.p, t l) (3.36) 
-OQ -00 m -00 -00 2m 

Concluímos~ então, que a potência &RR pode ser expressa na seguinte íorrna simplificada 

. P ')2 e 22 " '>(- ') = -27 (1 ) = 2' 00 dxx~l<pl(X)!~&RR.= -2')' -mwõx ---wowol (3.37)1

2m :2 3 ~ -:x;! 

onde se usou aI) '.::i 6lfl (veja eq, (3.32» em primeira aproximação, uma vez que a constante 

já é proporcional a e'2, 

Outra forma de obter a contribuição da reação da radiação para o processo de decaimento é 

partir diretamente da fórmula de Larmor ~17] para a potência total irradiada 

i.R = (1m 
dx 1m dpW(x,p,t) [-':-:3? e' (x),] ) ~ 

-(Xl -00 3 (. 

I'" 1'Oe" = ~OO dxw'(x,t) l- ~ Cl (x)' 1j;(x,t) (3.38) 

De novo, a expressão acima já é da ordem de eZ c, portanto, utiliza-se a aproximação l,b(x, t) :.:::: 

'Mx) +O(e). 

Uma forma conveniente de escrever O resultado acima consiste em utilizar a relação de com

pleteza (3.28) e expressar o resultado segundo a notação 

é 2e'('I(")'I') 2e'.ç;~ .. (3.39)"RR;:;:: -3 c3 {. x ~:;;:; '3 c3 L- XtnX(n 
n=O 

Esse resultado sinaliza que, se apenas a reação da radiação estiver presente, todos os estados 

do oscilador! inclusive o estado fundamental, serão instáveis pois o quadrado da aceleração tem 

média (valor esperado) não nula em todos os estados, Assim, o oscilador írá irradiar toda a 

energia eletromagnética até colapsar. Essa mesma conclusão já havia sido obtida no contexto 

da QED através das equações de Hei..nberg [38]. 

Iremos obter uma expressão simila.r para ÊVF' Como alguns passos preJiminares necessários 

para clarificar a dedução são encontrados no apêndice B, tornaremos sucinta a exposição que se 

segue, 
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Definimos a correme de probabilidade .. J(x, t) e, com o auxílio de (2.43) e (2.46), obtemos 

(ver apêndice B) 

J(x,t) =1: dpp W(x,p, t) = Re ["'·(x. t) (-ih'!) 0(x, t)] (3.40) 

e, portanto, a potência associada às flutuações do vácuo será dada por (ver C<]. (3,34)) 

(3.41)ÊVF = (: EVF(t) Re 1: dxv'(x, t) (-ir!'!) 1f;(x, t)) 
Considerando que (EVF ) = O e que a função de correlação dos campos do vácuo eletro

magnético é dada por (2.17), obtemos de (3.30), (3.32) e de (3.41) o seguinte resultado (ver 

Apêndice B) 

. i", l' .ç fl lj 3 j;.l1'• 2 [ = lo' ,,~ f~m.." ]
E,YF -::-: 2 -tc./ Re L WlllXnlXnl dT e--- ..., -3 _ dw ? 2_1 !uJ! e (3.42) 

n n=i} o W",t>; _11' f;" 

onde Wmax é a freqüência de corte, compatível com as aproximações de dipolo e movimentos não 

relativÍstícos usados nessa abordagem. 

É. bem conhecido que divergências surgem em cálculos de várias quantidades físicas (energia, 

momento~ ... } associados com a interação da partícula puntuaJ com o campo eletromagnético 

de ponto zero [381. Essas divergências são provocadas pelas contribuições dos modos de altas 

freqüências do campo. Um COrte nas altas freqüências é escolhido de maneira que a freqüência 

não seja tão alta, respeitando a aproximação não relativística, porém que seja muito maior do 

que a freqüência natura) de oscilação "-'o do dipolo elétrico 

me' 
wo«wmu « T (3.43) 

Supondo que tlw - w'" I :l> 1 , pode-se fazer a seguinte substituição 

rdT eÍ'r{w-w"d --t ('Xi dT eiT(I.1-w.,d ::.: ~ + ?ró (w - {.:.'nt) (3.44)
}o }o W - Wnt 

c, portanto, a expressão (3.42) a.sume a seguinte forma (detalhes no apêndice B) : 

2 
. 2e 1í[ ]

&YF = 3C' li' E XtnXn' - E J:",x", (3.45) 
n(>i:) n{<t} 
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desde que a aproximação (3.33) seja válida e lembrando ainda que wnl = -Wln . 

Combinando as equações (3.39) e (3.45), pode-se expressar a equação (3.34) na seguinte 

forma 

2e' [( tt) '" .... (1 /j) '" .. .. 1t'o,(f) '" -:3 c3 1 + h' L... XlnXnl + - li' L... XlnXnt (3.46) 
n«l) ~ n(>t) 

que é o principal resultado desta seção. 

O primeiro termo da expressão (3.46) representa transições de um "nível" e para outros 

"níveis" n de menor ;lenergia" tn < fi = h'Wo (e +~) (transições para baixo). Por outro lado, 

uma vez que h' é um parâmetro livre, ambos os tipos de transições são permitidos. No entanto, 

se em particular h' = h, obtém-se: 
,I 2 ? 2 2 

;. (I) ,e '" .... - e Wo () ( _
Ctot = -:3 c3 L.., XínXnl = -:3 7 ti - tO 3..lr) 

n«i) m 

que é um resultado conhecido na QED obtido por Dalibard et aI. [38]. através de um cálculo 

perturbativo, onde se usa o quadro de Heisenberg e h' = h. 

Cálculos exatos (não perturbativos), para o caso geral de temperatura diferente de zero, 

admitem transições para cima e para baixo [40, 41]. Encontram-se, por exemplo, soluções do 

tipo estados coerentes comprimidos (squeezed states) com dissipação, para o caso em que li' < h 

(estados sub-Heisenberg) [421. 

É ainda possível concluir que o único estado estacionário é o de energia t = fu.uo/2 e que 

não pode ser estável na ausência das flutuações de ponto zero, que exatamente contrabalançam 

a energia perdida devido à reação da radiação. Assim, percebemos que é a energia do vácuo que 

proíbe que o oscilador (átomos) colapse para o núcleo. 

3.2.2 Solução Exata e Estados Não-Heisenberg 

Vamos agora verificar como é possível encontrar um conjunto de soluções exatas (não perturba

tivas) da equação de Schrõdinger estocástica (3.26). 

Usando um procedimento bem conhecido [43], procuramos soluções da equação (3.26) na 

forma de estados gaussianos 

1/J,(x, t) = t/>o(x - x,(t)) exp [~, (xp,(t) - g(t))] (3.48) 
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onde consideramos que n' <# li e QO(x) é dado por (3.27) quando n = O. Vamos chamar 

h lessas amplitudes de distribuição de estados clássicos sub-Heisenberg se < Ft. As funções 

x,(t) ,p,(t) e 9(t) sào obtidas substituindo a expressào (3.48) em (3.26). 

Mostra~se diretamente que Pc(t) = mxc:(t) e xc{t) deve obedecer à equação clássica do 

movimento (3.1). Também nào é difícil mostrar que a expressão para 9(t) é dada por [40] 

g(t) = Ii'Wn i+ r' di! [~(t') _ mwãx~(t') 1 (3.49)
:2 lu 2m 2J 


Vamos considerar a solução da equação de movimento {3.1) na seguinte forma 


x,(t) ;: Xd(t) + xf(t) , (3.50) 

onde xJ(t) é a solução com o termo flutuante em (3.1) e Xd{t) é a solução sem esse tenno! 

que depende de Xo {posição inicial do centro da dístribuição gaussiana) e de PQ/m. que é a 

velocidade inicial do centro dessa distribuição. :vlais explicitamente 

ml'xo+2Po). 1 :ti 
Xd= [Xocoswlt+ ( 2mWl smwlt e-;; (3.51) 

onde w, '" Wo pois 1« Wo (ver (3.6». 

A parte flutuante xJ{t)! que sofre ação das flutuações do vácuo no termo eEvp(t), é dada 

por 

Xf(t) = --e l' de EVF(t') sin[w,(t- t')] e7"-<112 . (3.52) 
mWl o 

Com o conhecimento dessas soluções exatas 'I/lc(x. t), pode-se obter expressões exatas para 

os coeficientes an(t), usados na f6rmula (3.30) para expandir rl,(x, t) numa base completa (no 

caso, os auto-estados do oscilador). Esses coeficientes já foram obtidos anteriormente [40, 44]. 

É interessante notar que, para cada par xo e Po (vej. eq. (3.48»), temos um estado difer

ente. Pode-se, portanto, obter um conjunto de distribuições no espaço de fase W(x,p; t) para 

diferentes 'iJ,(x, t). A complete.. dessas funções foi discutida anteriormente [41, 45]. 

A função de Wígner, associada aos estados 1/1..{x, tL também tem uma forma simples. Se 

substituirmos (3.48) em (2.46), usando (2.43), obtemos 

1 [mt...'o - (p - p,)21W(x,p,t) = 7Th.' exp -7(x-x,) 2: (3.53)
ft'mw(} 
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Note que 1j!,(x, t) e 1·J!(x,p, t) são funções flutuantes (estocásticas) para t > O, já que x,(t) 

depende explicitamente de EVF(t) (veia (3.52)). 

Uma vez que h' é, até essa altura, um parâmetro livre, podemos considerar: por exemplo; o 

caso particular 

lím W(x,p, t = O) = ó(x - 'co) ó(p - 1'0) (3.54)
h'-tO 

que representa uma situação tipicamente deterrnínistica. Porém, com o passar do tempo~ pode-se 

mostrar a partir da equação (3.53) que as médias estatísticas «tlx)') e «tlp)') são tais que 

«tlx)')«tlp)') = (h/2)' (3.55) 

para t --1- 00 ! onde h é a constante de Planck, somente se fil --t O. Para compreendermos isso. 

basta calcularmos o valor médio {Xl) definído por 

(x') '" (f: dxx'I1iJ(x,t)!') '" 

mwo) 1/2 (!~ [-2mwo(X - X,)'] [ , )2 • 
( T -00 d:rexp li' (x - xc) -.- 2xxç - x~] 

li'2m:;' .;. (X;) = (li' +h) (3.56) 
o 2mw, 

já que tPO(X)l definido em (3,21)1 é um estado normalizado, Esse resultado somente coincide com 

o valor correto à tempera.tura zero (n/2mwo) se tomarmos fi' -t O, O mesmo raciocínio vale 

par. O cálculo de (p') = m'w5(x'). 

Esse resultado é sugestivo e pode mostrar a eorrespondênda que existe entre a descrição 

de Schrõdinger da MQ e a equação do tipo Schrõdinger estocástica, deduzida da equação de 

LiouvHle com termos de flutuação e dissipação. A primeira foi construída para fornecer a evolução 

temporal das ondas de de Broglie e a segunda para fornecer~ através de uma transformação de 

Wigner1 a evolução temporal no espaço de fase de um Hensemble1l de partículas. 

O fato de tomarmos o limite de !tI tendendo a zero na equação do tipo Schrôdinger estocástica 

corresponde) tornando por base a MQl a eliminar o caráter ondulatório da partícula e os efeítos 

quânticos que surgem do conceito de onda de de BrogHe porém1 preservando os efeitos quânticos, 

dependentes da constante de Planck, que surgem do termo de flutuação do vácuo. O fato de 
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vários resultados, no caso de sistemas lineares, coincidirem náS dua... descrições sugere fortemente 

que as ondas de de Broglie podem ter suas origens nas flutuações eletromagnéticas de pomo zero. 

como tem sido sugerido por de la Pena e Cetto [46J. 

, 
" 
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Capítulo 4 

A 

ELETRODINAMICA DE 

CAVIDADES NO CONTEXTO DA 

SED 

Efeitos da existência de um vácuo eletromagnético não trivial têm sido extensivamente estuda

dos desde sua concepção no início deste século [41 até os dias atuais. Foram descobertos [471 

importantes efeitos da radiação de ponto zero em sistemas físicos: como as correções radiativas 

nos níveis de energia dos átomos (deslocamento Larnb), O momento magnético anômalo [47, 48] 

e o efeito Casimir [49] - forças trocadas por átomos e objetos macroscópicos, intermediadas 

pelas flutuações do vácuo - que tem sido comprovado experimentalmente [50]. 

No final da década de quarenta, surge uma das principais idéias do que hoje chamamos 

eletrodinâmica de cavidades [51J. Purcell [52] sugere que a taxa de emisão espontânea associada 

a transições atômicas é significativamente estimulada na região da radiofreqüência, quando se 

acopla o átomo a um circuito elétrico ressonante. Dessa maneira) conelui, os modos de radiação 

são modificados! em relação ao espaço livre, devido à presença do "ambiente" (circuito elétrico). 

Em 1954, Bloembergen e PQund previram que o mesmo mecanismo dev-eria estimular as 

taxas de emissão espontânea coletiva em experiências de ressonância magnética onde momen

tos magnéticos são acoplados ao circuito reSSOnànte (ou cavidade) [53]. Nesse mesmo ano l foi 
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descoberto o maser ao se fazer um feixe de moléculas de anlônia passar por uma cavidade resso

nante [54}. A partir de então, nota-se um interesse crescente no estudo da interação de átomos 

com campos eletromagnéticos em cavidades, onde se estudam as modificações nas propriedades 

radiativas dos átomos e as alterações produzidas no campo eletromagnético, tornando-se hoje 

uma área específica da QED r;5, 561· 

Um cálculo recente na SED~ em eletrodinâmica de cavidades, surgiu num artigo intitulado 

I1Spontanoous Emission in Confine<! Spao;; According to Stochastic Electrodynamics)j [57}, onde 

os autores estudam o comportamento de âtomos excitados entre espelhos (cavidade retangular), 

obtendo as modificações na emissão espontânea provocadas pelos novos contornos {diferentes 

do espaço livre), Uma comparação com resultados recentes [58] mostra perfeito acordo entre os 

resultados teóricos clássicos [57j e experimentais [58]. É importante lembrar que alguns cálculos 

apresentados na referência !,ji] já haviam sido obtidos na SED num contexto mais geral [59L 

assim como a própria força de Casimir entre placas [60] e forças de van der \Vaals (retardadas e 

não-retardadas) entre partículas polarizáveis e paredes metálicas (e também dielétticas) [61,62] 

Neste capítulo estudaremos um problema típico de eletrodinâmica de cavidades, modvados 

pelo sucesso da abordagem da SED e por um interesse (talvez novo) em se tentar controlar 

a emissão 1!espontânea'l de átomos a partir de correntes macroscópicas externas geradas por 

circuito simples [63]. Analisaremos o problema segundo a teoria da SE.D com um enfoque 

t.radicional baseado na equação de Langevin [6311 utilizando uma linguagem dássica e fornecendo 

durante os cálculos urna imagem fisicamente transparente, e também a partir do novo enfoque 

baseado na equação de Schrõdinger estocástica, 
, 

I 
I 

4.1 Caracterização do Sistema Dinâmico 

I osistema físico que vamos estudar consiste em um longo solenóide (indutor) interagindo COm um 

I dipol0 elétrico (átomos ou moléculas, por exemplo). O dipolo elétrico é um oscilador microscópico 

unidimensional (a extensão para três dimensões é natural) carregado com carga e e com massa 

m , que os<:ila com freqüência natural Wo ao longo do eixo x e ê colocado na origem do sístema de 

coordenadas. A uma distância y (no eL'Xo y) desse dipolo há um longo solenóide de indutância 

39 



,,, 
,,,. 


L cujo eixo é orientado paralelamente à direção z, Iremos considerar o solenóide constituído 

por um númerO grande N de espiras circulares de raíD a que se estendem de -l/2 a ej2 na 

direção z. O solenóide (L = 47f2N2a"I)c2f.) é parte integrante de um circuito RLC, Vamos 

ainda supor que a < y « f., isto é1 o solenólde pode ser considerado muito longo ("infinito':) do 

ponto de vista do oscilador (veja Fig. 1). 

O sistema se éncontra imerso em radiação eletromagnética de origem térmica e de ponto 

zero. Para incorporar os efeitos radiativos presentes no sistema, usaremos o enfoque da SED 

que, parã sistemas lineares. fornece resultados em acordo com a QED (ver capítulo 2). 

4.1.1 Equações de Movimento 

A equação clássica, não relativística. que determina o movimento do o.::;c:ilador microscôpiro ti 

dada por' 

mx ::;: -mw5 x + e Ex(t) + ror i (4.1) 

Dnde T -:::;:- 2ez/3mc3 e Ex(t) é a componente x do campo elétrico externo lotal, na aproximação 

de clipolo, e é independente da posiçào x da carga (estamos supondo Ixl <K y). Nesse problema 

o campo Ex(t) vem de três contribuições que denotaremos por 

E.(t) = EVF(i) + E"dt) + E,(i) (4.2) 

onde EsoI{t) é a componente x do campo elétrico gerado pelas flutuações na corrente do 

solenóide (cE",,(t) = -âÃ,o,!i1t). Estamos denotando por Evp(t) a componente x do campo 

elétrico associado às flutuações do vácuo no espaço livre. Supomos ainda a existência de um 

campo elétrico externo determinístico, que vem de alguma outra fonte~ e que estamos denotando 

por Ed(t). Esse campo elétrico determinístico está sob controle de um experimentalista que 

fornece o mecanismo de e.xcitaçâo externa do oscilador. 

A equação que governa a corrente elétrica no circuito RLC é dada por 

Li(t) + RI(t) + ~ J' I(t')dt' = &(t) , (4.3) 

~~~--~~~~~~ 
lNa QED li equação (4.1) também pode ser vista como uma equação para o operador x(t) , na representação 

de Heisenberg, e assim E",(t) simboliza a eomwuente :.c do operador de campo elétrico (ver seção 3,1.2), 
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sendo I{t) a corrente elétrica de origens determinísticas e estocásticas. Isso ocorre porque a 

força eletromotríz total, que denotamos por 

&(t) =&.'u(l) + 5..,(t) + é.,,(t) 	 (4.4) 

tem essas duas origens. 

Na ausência de uma força eletromouiz advinda de uma bateria. t'detÍt) = O, temos duas 

contribuições. uma gerada pelas flutuações térmicas e de ponto zero. conhecida como ruído de 

Nyquist-Jonhson [64], que denotamos por êNAt) , e oUtra, Eind{t). que ê a força eletromotriz 

induzida pelos campos gerados pelo dipolo oscilante em cada espira do solenóide. 

4.1.2 Flutuações e Espectros 

A função de corre~ação associada às flutuações térmicas e de ponto zero é dada pela média no 

"ensemble~l 

hw 
(EVF(t) EVF(O)) = 4" J~ dw o"":'. ccth (2kT1e'~' 	 (4.5)

3 -00 _7f C I 

onde T ê a temperatura de todo o sistema (radiação e circuito), 

Vamos denotar a transformada de Fourier de EVF(t) por EVF(W) 

EVF(t) =J2 dwEvF(w)e-iw
' 	 (4.6) 

A função de correlação da transformada de Fourier de (4.6) é, então, dada por 

- _ ,) Ilw' (hw\ ,
(EVF(W) EVF(W) = 3,,2 coth \2kT) ó(w+w) . 	 (4.7) 

A função de correlação asso<:iada à flutuação da corrente é bem conhecida no caso particular 

no qual o dipolo elétrico está muito longe do circuito (nenhuma interação). No caso do circuito \ 
I • 	 RLe, a corrente flutuante que se origina devido ao ruído ENAt} tem solução em termos da 

transformada de Fourier escrita na forma 

lNJ(W)
I,(w) 	 (4.8)\ 	 = Z(w) 
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onde Z(w) = R - i (WL - w~) é a impedância do circuito e ÊNJ(w) é a transformada de 

Fourier do ruído &l'olJ(t) . Supondo que o comprimento de onda característico da radiação emitida 

(À = 2JrcvLC) seja grande comparado às dimensões do circuito, é possível mostrar [64], com 

base no teorema flutuação-dissipação [25], que relaciona as flutuações nas correntes com as 

propriedades dissipativas do sistema (com a resistência R do circuito) e no fato de o circuito 

RLC ser um oscilador elétrico n- 1 = VLC, cuja energia média a temperatura zero é n~ , que 

o espectro das flutuações da voltagem (ruído de Nyquist-Jonhson) é expresso por 

(- - ) RIú,; (Iú,;) ( 4.9) &NJ(W) &NJ(W') = 211" coth 2kT ó(w + w') 

Quando se acoplam os elementos do sistema (dipolo e circuito), esses objetos "percebem" que 

estão imersos num ruído alterado pelos novos contornos. O ruído adicional sentido pelo dipolo 

vem dos campos irradiados pelo solenóide (Esot(t) em (4.2)). 

A componente x do campo elétrico retardado que se origina das flutuações na corrente do 

solenóide (veja Apêndice C para detalhes) é dada por 

E",(t) = _~ DA",(t) = (00 dwl(w)(-iw) b(w,y) e-iw' (4.10) 
c & Loo c 

onde 

22íT N a fl/2y ( wy )2I b(w, y)"'" n. 10 da exp i C" VI + 0. X 

i 

x [(1 +",ti' - i w: (1 + ,,'r] '" 
2íTNa2 2nNa2 

(4.11)
- y";f' + 4y' '" ----;;ey-

A integração em (4.11) aparece porque supusemos que as espiras circulares podem ser con

sideradas como uma linha de dipolos magnéticos uniformemente distribuídos (de -e/2 a P/2) 

ao longo do solenóide. A primeira aproximação em (4.11) é válida quando a« y, a segunda 

quando ew « c (desprezam-se os efeitos de retardo) e o último quando y « I!. No entanto 

pode-se mostrar que a última expressão também é válida para qualquer razão y/a > 1. Com 

essas aproximações, o resultado para Esol(t) adquire uma forma simples e familiar 
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" 
E",(t) = _~ 8.4", 2"j,", Út) (4.12)

c TI '" c2€y 

Na expressão acima I (t) representa a corrente de origem determinística e estocástica, e N/ I a 

densidade de espiras do solenóide. 

A distribuição espectral das flutuações do \'ácuo (4.5) será modificada pela presença do 

solenóidc. Vamos calcular essa modificação na hipótese de que as flutuações na corrente e as 

flutuações eletromagnéticas de ponto zero são estatisticamente independentes. ~a ausência de 

interação (dipolo elétrico removido), as propriedades estatísticas de Esol(t) podem ser obtidas 

de (4.8), (4.9) e (4.12). Nesse caso, a função de correlação da parte flutuante do campo elétrico 

total, Ef = EVF + Eso] , é tal que 

4" joo .(EI(t) EI(O)) = - dw p(w. y) e'"' (4.13)
3 -00 

e é caracterizada pela distribuição espectral p(w, y). Supondo que (Evp(w) Eso!{w'» O 

mostra-se, usando (4.5), (4.8), (4.9) e (4.10), que 

= hw' coth (hw) (4.14)p(w, y) 2".'c' 2kT [1 + f3(w, y)[ 

onde 
('-No' )'3 Rlb(w,y)I' _ ~ R T 

(4.15)f3(w, y) = 2 cIZ(w)I' - 2 cIZ(w)I' 

A distribuição espectral (4.14) é muito diferente daquela observada no espaço livre devido à 

presença do solenóide. A modificação em p(w, y) é significante em freqüências w próximas à 

freqüência de ressonância n do circuito. Essa modificação é essencial para entender a interação 

de Casimir entre o dipolo e o solenóide (veja [9] para outros exemplos de interação de Casimir). 

Vamos considerar agora a força eletromotriz Eind(t) induzida pelos campos gerados pelo 

dipolo elétrico em cada espira do solenóide. Consideremos o dipolo elétrico na origem do sistema 

de coordenadas a uma distância y do solenóide. A carga oscilante gera campos eletromagnéticos 

que se propagam no espaço e atingem o solenóide. A componente z do campo magnético Ê no 

ponto (O, y, z) é dada por [171 

B ye±(t-r(c) yei(t-r(c) 
z ~ 3 + _? 2 (4.16)

cr c-r 
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I 
sendo r' = y' + z' e x(t) a solução da equação (4.1). 

De acordo com a lei de Faraday: esse campo magnético dependente do tempo produzirá 

uma voltagem flutuante elh cada espira do solenóide devido às flutuações em :c(t). Como con

seqüência~ a força eletromotTÍz que age no circuito será diferente de ENJ ( t). A força eletromotrÍz 

flutuante total será a soma de eNAt) com a eontribuição proveniente da ta."(R de variação tem

poral do fluxo magnético que vem de (4.16) em cada espira. Cm cálculo padrão da variação 

temporal do fluxo fornece (veja Apêndice C) 


E(!) = ENJ(t) +er: dwx(w) b(~;y) (-iw)'e· I• I (4.li) 


onde a função b(;;...',y) é a mesma introduzida em (4.11) e -i:..:Jx{w} ti a transformada de Fourier 

de x(t). Uma expressào Simplificada de 6(t) é 

2r.a2 N . 
ECt) = &NJ(t) + C' fy d(t) (4.18) 

que pode ser usada quando os efeitos de retardo são desprezados e y« t. 

4.2 Estudo da Interação do So}enóide com o Oscilador 

Se denotarmos por l(w),íf(w), EVF(w), f,(w) e x(w) as transformadas de Fourier das respecti

vas grandezas, obtemos equações algébricas acopladas para o sistema interagente. Para o dipolo, 

a equação (4.1) se transforma em 

( ' 2 3) e [- - iwb(w y) - 1W - W -'TW x(w) = m Evp(w)+Ed(W)- ",' I(w) (4.19)o 

onde o último termo corresponde à transformada de Fburier de E:;;<;II(t) , Para a corrente elétrica) 

a equação (4.3) se transforma em 

- - - eZ(w)I(w) = [NJ(W) + e,(",) - é' ",2 b(w, y);,(w) (4.20) 

As equações lineares acopladas (4.19) e (4.20) serào l1'.solvidas exatamente mais adiante. 

Vamos agora descrever uma série de novos efeitos dinâmicos que resultam do sistema de equações 

(4.19) e (4.20). 
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4.2.1 Propriedades Relativas ao Oscilador 


A partir da solução das equações acopladas (4.19) e (4.20). é possí"el determinar diversas pro

priedades do oscilador que eventualmente se diferenciam daquelas obtidas quando o dipolo se 

encontra no espaço livre. De (4.19) e (4.20) obtém-se 

~ - .wb(w.y) - 1 e(- - wo-)EFF(W) + E,(",) -, o' Z(w) &(w) - EFF+E,-i~e
e\ [ m c1.Z 

x(w) = ( m) (4.21 ) 
3b'(w y)] D(w)

wÕ-w2-ivrT 1+ ' [ I 

2 cZ(w) J 

A função D(w). introduzida acima, pode ser escrita COmO 

D(",) = w~ + rw'!Ô.,(w, y) - w' - irw'[1 +!Ô., (w. y)] (4.22) 

ande !Ô.dw, y) e LlZ(W, y) são funções reais definidas pela e.xpressão !Ô., +d, =30'/20'Z ande 

3 a2 c R 
/j, Q.: 

,(w,y) 
2 y2 !,<lE wL 

( Q')' R 2 

1- +(-)w2 wL 

e '( ~wL( \1'\ )U w,y)= R 1- w,)U,(w,y , (4.23) 

quando os efeitos de retardo são desprezíveis. 

No equilíbrio l o deslocamento quadrático médio do oscilador pode ser obtido de (4.21) fazendo 

Ed(W) = Ol que eorresponde a remover o campo determinístico a-xterno, Vamos supor que 

.:l.t{w,y) e ~2(WlyL definidos acima) sejam funções suaves de w, Portanto~ de acordo com 

procedimento padrão (161, mostra-se que 

'00 2~~' coth (21iJ»kT) [1 + {3(w, y)]
(x') - 4" -=- /, eM ..,.::"::...:0-_""-'-==-'-____ (4.24) 

- 3 m' o (w'-wó')' +r'w'[I+!Ô.I(W,y)]' 

sendo que w; é definida pela expressão 

3a'(C)

:2 y' w.< 

(1- n')
( 

W'..!l)' - l+Tw.u,(wo,y) = 1+.,.""~ (4.25)w. 
 W&
{ Q')' (R)'
11-- + 
\ W6 Lwo 
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' " 'I' 2 e' li:voE,1aCl ver que Wo ~ Wo uma vez que 7Wfl = -3 .. --2 «: 1. 
ne me 

No caso limite em que o. oscilador está muito distante do circuito) ou seja, 

,8(w, y -+ 00) = O= L).1 (w, Y -t 00), a expressão (4.24) torna-se o resultado familiar de (x2 ) as

sociado co.m o oscilado.r livre~ isto é, interagindo. com as flutuações do vácuo (térmicas e de ponto 

. ! zero), É ainda possível r",unhecer em (4,24) que a presença do solenóide modifica a distribuição 

espectral das flutuações eletromagnéticas. Essa modificação aparece no fator 1 + fJ(w, y) no nu

merador de (4,24), 1'0 eutauto, uma vez que as equações (4.19) e (4.20) são acopladas, também 

a dissipação do sistema (oscilador mais solenóide) é afetada pela presença da função .6., (w, y). 

Essa é a razão pela qual o fator 1 + ~l aparece no denominador de (4.24). Por Outro lado. 

como TWo é muito pequeno, o denominador é úma função fortemente concentrada em w~ ~ êdo 

e assim aproximações de ressonância podem ser usadas [16], Fazendo .::1 1(w;y) ~ ';~'i(wo.y) e 

:J(w, y) '" B(wo, y), obtemos com boa aproximação 

,," '" ,,'2 [ p(wo,y) ]_ ~ coth (I!wo) 1 + :3(WO,Y) 1 (4.26)( ) - mwJ 1 + il,(wQ,y) - 2""-'0 2kT [ 1 + ~.(WO,y) 

Essa expressão pode ser simplificada se wyJc ~ I! de maneira que os efeitos de retardo são 

completamente desprezados, Então 

3 R '" P(w, y) , (4.27)Al(W,y) ::: 2 c[Z(w)l' ( 2"Na'Y 
Cy j 

como pode ser facilmente visto. partir de (4.23), (4.15) e (4.11), Isso implica que (4.26) pode 

ser escrita como 

, li (I!wo) (4.28)(x ) '" 2mwQ coth 2kT 

A energía média de ponto zero do oscílador microscópico pode ser calculada a partir da 
! 

expressão·i . 
[ : 

(U) = (~m:i;2 + ~_~x') . (4.29) 

Essa energia pode ser expressa por uma integral sobre freqüência."l 

(U) = f' dw(w' +w~)S(w). (4.30) 
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onde a expressão para a função espectral S(u... ) é definida por 

= hw'r[l + .B(w,y)] h (rIM})
S( ) (4.31)w 21rID(w)12 COt 2kT 

A integração de (4,30) é feita até ordem mais baixa de i = rUJo no Apêndice D fornecendo 

1 
(U) '" 2hwo [1 + 0(,)) • (4.32) 

quando T = O. Esse é essencialmente o resultado para o oscilador no espaço livre em equilíbrio 

com a radiação de ponto zero. 

Esse exemplo é mUlto parecído com aquele encontrado quando o oscilador se acha entre dois 

espelhos perfeitos e paralelos [571. "'esse caso há uma mudança drástica na distribuição espectral 

dentro da cavidade provocada pelos contornos, );0 entanto a mesma mudança aparece na dis

sipação do oscílador, Como resultado, â energia e a distribuição de probabilidades do oscilador 

mantêm-se quase as mesmas do espaço livre, Ocorrem; todavia, importantes modificações no 

tempo de vida média dos estados excitados do oscilador. Essas modificações, COmO anisotropia 

dos campos írradiados com estimulação ou supressão na emissão espontânea, têm sido obser

vadas experimentalmente [58] e explicadas teoricamente [57}, Nós sugerimos que um fenômeno 

análogo deve ocorrer quando átomos são colocados próximos a um longo solenóide. 

4.2.2 Emissão Espontânea 

o ponto de partida para o estudo detalhado da excitação e decaimento dos estados excitados 

do oscilador é nossa equação (4.21) onde observamos que existem dois tipos de excitação deter

minística do oscilador. Vamos chamar de ((excitação externa" a excitação determinística gerada 

por Ed(W) na equação (4.21). Um segundo tipo de excitação é obtido quando adicionamos 

uma voltagem determinística na expressão para l(w) em (4.21). Voltagens determinísticas com 

dependência temporal aplicadas ao circuito geram campas eletromagnéticos que se propagam 

para fora do circuito. Esses campos podem excitar o oscilador como mostra a equação (4.12). 

Vamos chamar esse processo de excitação de ue:xcitação voltaicall 
, Vamos a seguir discutir esses 

dois tipos de excitação. 
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)Jo espaço livre a força de reação da radiação que age sobre o oscilador pode ser aproximada 

por 2e2 x /32 ::::= -mf±. Portanto f =2e2:.:;3f3m2 é a constante de amortecimento do 

oscilador no espaço livre (aqui r ="'I do capítulo anterior). Quando o oscilador está próximo 

ao indutor e sofre uma excitação externa gerada por um simples pulso determinístico tal que 

E.(!) = aó(t) , a posição média do oscilador pode ser facilmente obtida. 

De acordo com (4.21), obtém-se 

en 100 e-u.:t ~ et> x - -- dw- mWfl sín(wot) e-!;f (4,33)( ) - 21rm -00 D(w) 

onde D(w) foi introduzido em (4.22) e r' é definida como 

r' '" r [I + ""("'0. y)] '" [[1 + fl(wo. Y)] (4,34 ) 

o resultado acima para a integral (4.33) foi obtido tomandú-se em conta o valor aproximado 

± Wo - i ['/2 para os pólos do integrando. Isso está de acordo com (4.26) onde se usou a 

hipótese de que .6.1(W, y) é uma função suave em ~ e de que Wo é a freqüência relevante para 

o oscilador mecânico. 

Essa nova constante de amortecimento r' difere do valor encontrado para o espaço livre 

pela presença da função LldwGl y). Assim. O tempo de vida média dos estados exdtados será 

diferente dependendo da distância y que o dipolo se encontra em relação ao soIenóide e também 

da orientação do dipolo, causando um estímulo e anlsotropia na emissão espontânea. Essa é 

uma nova previsão que pode ser eventualmente teStada em laboratórios. 

Faremos uma estimativa da ordem de magnitude desse efeito considerando uma situação 

concreta, A ordem de grandeza de Ll i pode ser obtida usando como exemplo reaJístico o 

solenóide de Mõllenstedt e Bayh [65] para mostrar O efeito Aharonov-Bohm [66] (discutiremos 

esse efeito adiante). Nesses experímentos [65] a resistência do solenóide é aproximadamente 

4 x 10-10 s/em (quase 400 ohm), i! "" O, 5em, N '" 1000, a '" 7 x 1O-4cm e a indutância 

L ~ 5 X 10-20 S2Jcm. Assim l introduzindo esses \-alores em (4.27) e considerando Wo = fi, 

obtém-se Q valor máximo para -Ó.í, que é 

3cJ.2cL a2 

(4,35)b.1 = 2y'eR '" 10 y' 
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c, portanto, para a nova constante de amorte<:imento úbtém·se 

[" a' 
- '" 1+10- (4.36)
f y' 

de acordo com o resultado (4.3'1}. A modificação na constante de amortecimento do oscilador 

microscópico é apreciável quando o dípoto está próximo o suficiente do solenóide e quando o 

circuito tem um grande fator de qualidade LO!R. 

Retornemos à equação (4.21) nO sentido de discutir a "excitação ,'oltaical
' do oscílador. 

Vamos supor que ela é gerada por uma perturbação determinística Ed(t) na voltagem do circuito 

(veía eq. (4.4)). Por simplicidade, consideramos que &d(W) tem valor constante .40/2". Essa 

hipótese corresponde a gerar um pulso no circuito na forma 

E.(t) = Ao ,,(t) . (4.37) 

De acordo com (4.21) e (4.37), a posição média do oscilador será dada por 

00~ 1 dw e-ów' (-iwb)Ao/211' _x,(t) = 
m -00 c'Z(w)D(w) 

Ao b e 100 w2 e-i;.;! 
- ---- - dw =;;----;;---c;;~-=-,-;-,---;,_=" (4.38)
- 2". i'L m -00 (G' - w' - iRfL w)(wij - ",' - if'w) 

sendo f' dada por (4.34). Considerando que f' «wo e RIL « G = JL~ , pode-se mostrar 

que os pólos do integrando são ±WQ - ir'!2 e ± 0- iR/2L. Portanto uma expressão analítica 

para Q deslocamento mMio (x) pode ser obtida de (4.38), fornecendo 

z
2r.Na Ao e/m [, ( R). ( f')]

(x) '" ey é'L p_p_ -G sm(Gt) e"p - 2L t +w" sm(wot) exp ,,-'2t (4.39) 

onde 

P± = J(G , W.)2 + [(Rj2L) - f' /2J2 . 

É int,eressante notar que o prímeiro termo em (4.39}, que não está. presente em (4.33), é uma 

característica peculiar da llexcitação voltaica)) do oscilador. De acordo com (4.39) a vida média 

dos estados do oscilador pode Sér u controlada.': por um experimentalista que pode modificar os 

parâmetros associados ao círcuito. 
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i Para se ter uma idéia qualitativa da vida média associada ao primeíro termo em (4.39), 

quando comparado ao espaço livre1 ,'amos considerar que Wo ::::: 1011 Hz e TWI):::::::: 10-16 , Esses 

dois valores são característicos das oscUações associadas à molécula de amônia, Usando os valores 

numéricos para R e L considerados acima, obtemos RILr = RIL7"'~ '" 10'·. Esse valor 

surpreendentemente grande! obtido para esse e."'\cmplo particular, revela um novo mecanismo 

para estimular a emissão espontânea dos átomos que se encontram próximos ao solenóide. Em 

nossa opinião, essa previsão teórica é muito intere&"iante e deve merecer alguma atenção no 

âmbito e'qmimental (veja referência (63]). 

4.2.3 Força de Casimir 

! 

-! 

Como temos visto 1 devido à interação entre o dipolo elétrico e o indutor do circuito RLC. ruídos 

adicionais são gerados permeando todo o sistema e variando com a distância entre os objetos, 

Quando estes estão muito afastados. prevalece o ruído de ponto zero convencional (Planck 1911), 

Estamos, portanto, diante de um novo exemplo de ínteração de Casímir. 

A força eletromagnética trocada entre o solenóide e o dipolo elétrico microscópico p(t) ê 

dada pela média no Hensemble" [62] 

- ... - p(- )F = ((ji. V )E,ol) + ;; x B"" (4.40) 

Somente a componente x do momento de dipolo elétrico Px(t} = ex(t) irá interessar-nos pois 

o dipolo se encontra. orientado nessa direção, A transformada de Fourier de x(t) é dada pela 

expressão (4.21), O campo elétrico gerado pelo solenóide Eoo!(t) foi obtido anteriormente) com 

sua componente x dada por (4.12), e 8$ot = V X ÃsoJ tem a direção z. Pode-se mostrar que 

IB,,,I = 1.8,,,1 e que f tem a direção do eixo y (veja Fig.1). 

O primeiro termo em (4.40), que chamaremos de Fi; é a contribuição devido ao campo 

elétrico gerado na parte exterior ao solen6ide. FI é dada por 

( 
__ ) a'N· 

FI:; (ji. V)Ewl • = -2" é'l'.y' e(xI) (4.41) 

parae':i>y. 
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A corrente I(t) tem sua transformada de Fourier dada pela solução do sistema de equações 

algébricas (4.19) e (4.20) para O caso em que os campos detcnnínísticos são nulos, ou seja, 

Ed = éd= 0, 
- ;.;Õ - 0)2 - lTlJ.i - 3 cbrw2 

i Z(w) f(",) = D(w) E(w) - 2 D{w) Evp{w) (4.42) 

, Substituindo (4.21) e (4.42) em (4.41) e ainda lembrando dos n"mlrados (4.5) e (4.9), mostra-se 

que F, é dada pela seguinte integral 

(CR) w3coth (Iw)N"a" f~mo, 2l(}' XFI = 3r.(rwo)(liwol-12, dw -, (4.43)
Y -;.1_;: W(j IcZ(w)i'ID(w)I' 

x [(w.l- ",') rw7/. (n' - ",')1 

sendo Wllll\.X a freqüência m.áxima. compatíve1 com a aproximação de comprimento de onda longo 

(Wm", "" c/i). 

O resultado adma é a prindpal contribuição para a força de Casimir. Pode-se mostrar que
i 

o segundo termo da expressão (4.40), a componente magnética da força) torna-se irrelevante 

1 numa a.nálise não relativística, como a que empregamos aqui. Além disso, como essa força é1 P.ffi 

primeir& aproximação, proporcional a (x(t)j(t» , pois Ê"" é proporcional a j, pode-se mostrar 

que essa média é igual a zero. 

A integral na expressão (4.43) pode ser calculada para qualquer valor de temperatura T. 

Vamos primeiro comentar o resultado para kT «: /in e kT « nwo 1 que pode ser obtido trocando 

w' coth(Iiw/2kT) por Iwl'. Nesse caso, o resultado será 

1. 3 a' (cr) { ( c ) ..(1 - "l) ., F = - 4" 11" (liwo) e 2,<tn lwo + ,. +, .,A .A A 

2,' é(2 - 7' - é')tn')' + 47'["/(1 é'/2) '!Í(é) } 
+ (4.44)

(1 - 1')' + "~"I' 

onde '!Í( é) = (4 - é')-1/' are tan (v'4 - ," / <"). Os parâmetros adimensionais <, é e "I são 

definidos por 
n 

€2TWO é=~ "I = (4.45)
Líl w,I 
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Esse resultado é válido em primeira ordem de f :::: TWo com a condição de W(l e n serem muito 

menores que cli. Veja Apêndice D para os detalhes dos cálculos. 

No caso particular F/« 1 ; circuito com. alto fator de qualidade, a expressão entre colchetes 

em (4.44) assume uma forma simples 

3 0 
2 (CT)F = - - (Iiwo) -

4 y' e [ 
..2 11+ ' 

1+7 
(4.46) 

É ainda notável que o resultado acima j para baixas temperaturas, seja válido para 11 - "11 ~ fi 

-11-11::d . 

Outro caso interessante ocorre quando a temperatura é ta1 que kT 4> nwmax • Podemos 

substituir na expressão (4.42) liw coth(r!W j2kT) por kT. e a força de Casimir será dada por 

uma expressão muito mais simples (ver Apêndice D) 

3 a' (Te)
F= -4y' T kT (4.4i) 

t 
1, 

De acordo com esse resultado, a força e repulsiva, cresce linearmente com fi temperatura e é 

independente da freqüência Wo do oscilador mecânico. Finalmente, se Wo :» Wmax 1 a força 

calculada em (4.44) é muito pequena. 

4.2.4 Distribuição Espectral das Flutuações da Voltagem no Circuito 

De acordo com a expressão (4.18), as flutuações espontãoeas da força eletromotriz e(t) quc atua 

no circuito têm duas contribuições fundamentais. A primeira indicada por €NJ(t) é simples-. 

mente devida ao ruído térmico e de ponto zero em circuitos resistivos, e sua densidade espectral 

é dada por (4.9). A segunda contribuição é gerada pelas flutuações do dipolo elétrico, e é 

proporcional a :;;(t) , de acordo com (4.18). 

De acordo com o teorema de Wiener-Khintchine, o espectro de freqüências Sv(w) é dado 

em termos da transformada de Fourier da função de correlação de e(t) 

(l(w)l(w')) = Sv(w) ó(w + w') . (4.48) 

As duas contríbuições para Sv(w) discutidas acima podem facilmente ser obtidas a partir 
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das expressões (4,9), (4,18) e (4,21), Um cálculo díreto nos fornece 

s w ~ fIM} coth (1iw) {R+ (7W)' ~ (2;ra' .v)' ",'[I + Ll,(w,y)] } 

v( ) - 2". 2kT c 2 ~ fy - (w'~ - ,-,')' + ,.'w'[l + Ll, (w, y)]' 


(4.49) 

sendo que Wó ~ Wo foi introduzida anteriormente na expressão (4.25). 

O segundo termo em (4.49) provém das flutuações do campo magnético geradas pelo movi

mento aleatôrio do dipolo oscilante, Essa contribuição para a densidade espectral Sv{w) é 

pequena num grande intervalo do espectro devido ao fator (n.;))2, Vale mencionar. entretanto, 

que, para freqüências muito próximas de w'o (ou wo), o segundo termo em (4.49) tem um pico 

acentuado de ordem zero em 1", gerando no círcuito um ruído intenso nessa freqüência [68]. l:'ma 

possível observação axperimental desse pico merece ser comentada uma vez que o espectro (4.49), 

sem o segundo termo, foi medído com bastante precisão (veja R.H. Koch et aL na referêneia 

[641 e a Fig,2), 

Como o produto rc.....'o é extremamente pequeno, podemos usar a seguinte aproximação 

w4[1+Ll,(w,y)] -~õw-w. (4.50)
(w2 -wõ)'+r'w'll+Ll,(w,y)l- 2r ( ) 

~J\ssim, o espectro (4.49) poderá ser escrito como 

1iw ( 1iw ) {, 3" w.ca' } (4,51)Sv(w) '" 2" coth 2kT LQ ,+ 4(rwo) !lIy' õ(w - w.l ' 

o pico acentuado no espectro de freqüências do ruído no circuito elétrico na freqüência Wo 

tem uma largura e uma intensidade que devem ser determinadas pela resolução do aparelho de 

medida. Se 8w for a resolução) devemos observar a média do termo entre chaves da expressão 

(4,51) no intervalo [w. - (ilwl/2,w, + (l>w)/2], o que fornece 

31r WIj -=-~. (4,52),,+ 4(Two) (Llw) !li y' 

2 

para w dentro desse intervalo, Mesmo quando o oscilador se encontra muito próximo do solenóide 

(lJ '" al, obtemos para o segundo termo em (4,51) um valor em lorno de 10-'4 se comparado 

com <'(", 1/20), UBando (Llw)/w. '" 10-2 e os parâmetros do solenóide de Mõllenstedt-Bayh e 

da molécula de amônia (oscilador microscópico), cuja freqüência de inverSão corresponde a. um 
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comprimento de onda À ;;:;:; 1.3cm. Podemos considerar, tod!l\'Ía1 não uma única molécula mas 

um solenóide imerso num cílindro de raio l e altura l COm gás amônia. f"esse caso) um cálculo 

direto mostra que o segundo ,ermo de (4.52) deve ser multiplicado por 

21r , (I)3"na lln :;: , (4.53) 

onde n é o número de moléculas por unidade de volume (2.7 x lO'9cm-3 em temperatura ambi

ente). Prevemos um pico pronunciado em torno de cinco vezes maior do que o ruído de fundo 

(térmico e de ponto zero) para freqüências próximas à da inversão da amônia (veja Fig. 2). 

4.3 O Método da Equação de Schrõdinger Estocástica 

Tratamos aqui o problema da. ínteraçào entre o dipolo elétrico e o solenóide com o enfoque 

da equação de Schrôdinger estocástica. Sabemos que a descrição completa do sistema se faz 

pelo conjunto das equações acopladas (4.19) e (4.20). No entanto. é possível obter os efeitos 

I do solenóide sobre o oscilador utilizando uma única equação efetiva. (fenomenológica) para o 
I 

oscilador 

p= mx = -,,",,~x + e [Ex(t) + E.(!)] + 'in'" x (4.54) 

onde ,.' = 1'[1 + L>,(w",y)] sendo mr' x= eERR(t) a força de reação da radiação efe

tiva que substitui a. expressão para o espaço livre m1' x. O campo elétrico flutuante 

Ex(t) = EVF(t) + E",(t) tem sua função densidade espectral dada por (4.14) e E.(t) é o 

campo determinístico controláveL 

Conforme vimos nas seções 2.2.3 e 3.2, a equação de Schrõdinger estoclÍStÍC:a. que descreve a 

(~ampHtude" de probabilidades de um lIensemble" de oscíladores (interagindo com o solenóíde) 

é dada pela expressão 

.., à1jJ __ (li')' lP,p + ~ mw~x2,p _ ex [E,(t) + ERR(t)] (4.55),,, {ft. - 2m ôx' 2 

onde o parâmetro li' alnda não foi fixado.

I! 
I, I 

II 
I
I 
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' 
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A função auxiliar w(x, t) será obtida com a intenção de se construir a distribuição de prob

abilidades no espaço de rase H!(x,p,t) através da transformação 

"" dy " ,W(x, p, t) = -li' ',9"(x + y, t)1ft(x - y, t) e"PU/" (4,56)1-00 j! 

Uma vez que W(x,p, t) é uma distribuição c1ásBica de probabilidades as runções 1ft(x, t) devem 

gerar densidades de probabilidades positivas, W(x,p, t) 2: O, Note que ,,(x, t) e W(x,p, t) são 

funções estocástkas flutuantes. 

4,3,1 Análise Perturbativa 

o procedimento que se aplica aqui é o mesmo usado no Capítulo 31 com a diferença de que nos 

termos trata.dos perturbativamente ternos alterações na flutuação e na dissipação, e portanto as 

taxas de transições ficam alteradas em relação ao resultado do espaço livre. 

A potência associada à força de reação da radiação é 

P,m = (f dx f dp eiERR(t) W(x,p, t») (4,5í) 

onde agora a força de reação da radiação é dada por 

t te ERR(t) ~ m r x!::! _r w~x =-rp (4,58) 

onde r' = r[l + /1(WQ, y)] é a mesma constante obtida anteriormente (veja (4.34)). Assim a 

expressão (4,57) fornece a fórmula de Larmor para a potência associada à força de reação da 

radiação 
2 e'l 00 

P~ = -3 c3[1 + jj(w" y)] L (i]z]n)(nlx]C) , (4.59) 
0=0 

conforme a notação da seção 3,2.1, isto é 1jJ(x, t) é escrita como (3.30). Essa potência é maior 

do que a correspondente ao espaço livre pelo rator 1 + /1(wo, y), 

A potência associada aos campos flutu.ntes Er(t) = EVF(t) + E",(t) é expressa por 

P... =(J dx I dPeE.(t)~W(x,p,t))=(eE.(t) I: dxJ(X,I») (4.60) 

sendo. corrente d. probabílídades definida por 

1100 dy'" p l°O " J(x, t) = dp - W(x,p, t) = - dp _t' 1ft" (x + y, t)t/!(x - y, t)."I>II/' (4.61)1-00 fi m -00 -00 ti U. 
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e 1jJ(x, t) é a solução perturbativa de (4.55). O cálculo perturbativo (veja Apêndice B) fornece o 

seguinte resultado (para o caso particular de t/ = n visto que, nesse caso, não podemos tomar 

li --t O) 

2~ { }P'b' = 3 e' [1 + (3(wo, Y)] L (flxln)(nlxlf) - L (elxln)(nlxlf) (4.62) 
n(>l) n«l) 

e portanto para a potência total (P = Pabs + Pem) é 

2 

P = -3 
4 e

e' [1 + (3(wo, Y)] L (ilxln)(nlxlf) 
n<' 

_ 2 e2wÕ 

- -3 me' [1 + (3(wo. Y)]("- 'o) (4.63) 


Portanto esse cálculo perturbativo corrobora o resultado exato (4.33). 

4.3.2 Flutuações das Correntes e o Efeito Aharonov-Bohm 

Na teoria clássica do eletromagnetismo os campos são considerados como as quantidades fun

damentais e os potenciais como quantidades matemáticas auxiliares. No entanto, Aharanov e 

Bohm [66] propuseram que a visão acima não é correta, e que uma nova interpretação para 

os potenciais era necessária na MQ. De acordo com esses autores o padrão de interferência 

numa experiência de difração em fendas duplas, sendo que entre as fendas se confina um fluxo 

magnético, é modificado quando as partículas se movem em regiões supostamente livres de cam

pos eletromagnéticos [67]. 

A confirmação experimental [65] do efeito Aharonov-Bohm (AB) iniciou uma controvérsia 

que perdura até os dias atuais [67, 69, 70]. Deve-se mencionar que Boyer [71] interpreta o 

efeito AB a partir dos campos eletromagnéticos e das leis de conservação (energia, momento e 

momento angular) concluindo que o efeito AB ocorre devido a um atraso sofrido pelas partículas 

que passam por um lado do solenóide em relação às partículas que passam pelo lado oposto. É 

importante lembrar que o deslocamento das franjas de interferência não depende de n. 
Motivados pelas controvérsias que ainda perduram, decidimos estudar esse efeito usando 

como detector de campos originados no solenóide, o dipolo elétrico que se encontra próximo a ele. 

Discutiremos o papel que o potencial vetor desempenha na teoria eletromagnética em conexão 
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com a existência das flutuações eletromagnéticas de ponto zero e da interação de Casímir. Essas 

:flutuações, as flutuações de Nyquist e o fato de a corrente no solenóide ser feita por cargas 

discretas implicam que as fontes de campos (e potenciais) são sempre dependentes do tempo do 

ponto de vista microscópico [72J. 

Uma solução exata da equação (4.55) pode ser obtida com a hipótese de que os campos Ex(t) 

e Enn(t) são somente dependentes do tempo, Nesse caso pode-.se mostrar que 

I x-~. ( .'n )-'14 
{ . . «t))'}

1j!(x,t) = 11lWO exp ri [xp,(t) - 9(t): - rijmw, (4.64) 

é uma solução exata da equação {-l.55). Note que devemos tomar li' -t O, no final dos cá.lculos t 

conforme mostramos na seção 3.2,2. 

Mostra-se diretamente que p,(t) = mi:,(t) e x,(t) devem ser solução da equação (4.54) e 

portanto podemos obter aproximadamente a expressão para xe(t) fazendo e ERR ~ -m"(i;ç. 

O resultado explícito da integração de (4.54) é 

",(t) = [".COO(Wlt)+ (mY;:':,2Pü 
)Sín(w,t)] exp(-'y't/2)+ 

+ _e_ r' dt' Ex(tl
) sín [w,(1 - t')] exp [-,'(t - t')1 (4.65)

fflWl10 

4onde wr = w5 - 1 2
/ ) Xo = xé(O) e po = mXc(O)) isto é, Xo é a posição inicial do centro da 

função Gaussiana (4.64). É possível mostrar por substituição direta de (4.64) em (4.55) que o 

rator de fase 9(t) é dado por 

9(t) = r' dt' [P;(t') _ ~ mw' ,,2(1')] + li",o t (4.66)lo 2m 2 o;: 2 

Repare que o efeito do campo é completamente manifesto em (4,64) quando se insere nessa 

solução a expressão (4.65). 

Considere agora outra função auxiliar 1f;I(X,t) tal que 

.p1(X, t) '" exp (i ~~ A.(t)) 1f;(x, t) (4.67) 
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I 
sendo que A.x(t) = AVF + Arol + ARR é a componente x do potencial vetor total na posição do 

dipolo elétrico onde aparecem as contribuições das flutuações do vácuo, o efeito da corrente no 

solenóide e d. reação da radiação. Substituindo (4.67) em (4.55) obtemos 

I w(xt t) 1 , f () e 1:.1 2: 'I 
ih '~.' = [2m (-"i ÔX - ;; A,)' +:; mw.x 11fJ (x, I), (4.68) 

como é fácil verificar (cEx(t) = -{} A,(t)I8t). 

Portanto podemos concluir que toda região próxima do solenóide é acessível aos campos 

eletromagnéticos que podem ser detetados pelo oscilador carregado. Essa equação (e também 

a equação equivalente (4,55)) pode ser resolvida exatamente. Os resultados físicos estatísticos 

I dela extraidos, tomando a médía das grandezas flutuantes) somente serão corretos se também 

. !, tomarmos, no final dos cálculos, o limite !tI --t O (ver referências [42, 68] e seção 3.3.2) . , 
I Gostaríamos de concluir essa seção calculando a intensidade das flutuações 4'l-{iP) associadas 
I 

ao fluxo magnético no solenóide t'I?(t) gerado pela corrente total (determinística e flutuante), 

Essas flutuações serão comparadas com a unidade padrão de fluxo magnético tPo = 21rhcle. 

O valor típico de (~> usado na primeira verificação experimental do efeito Bohm-Aharonov ê 

(<1» '" 400 <l>c. 

De: acordo com a discussão apresentada na seção 4.1 1 o fluxo ~(t) é dado por 

<I>(t) = 41r'a'_'V.1(t)I (4.69)
d 

onde l(t) é a solução da equação (4.3), que implica na seguinte expressão para as flutuações na 

corrente (n' ~ 11LO) 

lia (Iiíl)L«I - (I))') = T coth 2kT '" kT , (4.70) 

onde a última aproximação é váHda para altas temperaturas. Portanto, as flutuações térmicas 

no fluxo do solenóide são tais que 

I 
«\li - (\li»') ~ ~ (!'.) (akT) (4.71)

\li; - 137 e licI 
i 
!
I Tomando os valores usados na referência [65] para a e 2 podemos mostrar que

i : «\li - (\li»') «\li~ mesmo em altas temperaturas, e portanto o efeito AB é estável com relação I 
! : 58 
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à flutuações térmicas na corrente. No entanto vemos que a região externa ao solenóide não é 

livre de campos eletromagnéticos. mesmo quando a corrente macroscópica é nula. 

; 
.' 
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Capítulo 5 

PARTÍCULAS CLÁSSICAS COM 

MOMENTO ANGULAR 

INTRÍNSECO 

o propósito deste capítulo é discutir a dinâmica clássica não relativística de partículas que 

possuem momento de dipolo magnético, associado a uma distribuição de cargas em rotação 

intrínseca (spin), sujeitas a campos externos, determinísticos e flutuantes, e também aos campos 

próprios de reação da radiação. Entre as alternativas matemáticas de que dispomos para exprimir 

as equações de movimento, destacam-se o cálculo vetorial e a forma matricial do cálculo com 

espinares. 

O vasto uso de espinares na teoria quântica gera uma impressão errônea de que esse tipo de 

cálculo seja ferramenta exclusiva da MQ ) aparecendo eventualmente na teoria clássica com 

o propósito de, por exemplo, descrever estados de polarização de ondas planas monocromáticas 

[73]. Aqui propomos um enfoque onde os espinores são introduzidos de maneira a representar 

orientações no espaço real [74, 75] e identificar as matrizes de Pauli como ferramentas úteis para 

definir o movimento de precessão do vetor associado ao dipolo magnético. 

Analisamos brevemente o comportamento paramagnético de partículas com spin em estado 

ligado, onde as flutuações térmicas e de ponto zero bem como a reação da radiação exercem papéis 
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fundamentais, obtendo resultados clássicos em acordo com a 1'lQ (e com os dados experimentais) 

associados à idéia. da "quantizaçãd' do espaço {76, 77, 78]. O momento magnético anômalo é 

discutido no Apêndice E. 

Quando estudamos partículas magnéticas em estado de espalhamento (experimento de Stern

Gerlach) percebemos que esses campos (flutuação e dissipação) não exercem tanta influência e 

podem ser omitidos. As dispersões sofridas pelas distribuições de probabilidades (e pela ;;função 

de onda") apresentam resultados quase idênticos na :"IQ e na mecânica clássica. ambos em 

acordo com a experiência. 

Um método aproximado para se construir funções de distrlbuíçoes no espaço de fase. al

ternativo à equação de Liouville generalizada para partículas com SptU, é deduzído resultando 

I 
, numa equação do tipo Paulí-Schrõdinger com flutuação e dissipação. Entretanto a validade d0SSa 

equação é testada em apenas três exemplos importantes. de modo que sua validade no caso geralI 
ê ainda duvidosa e será objeto de estudos futuros. 

5.1 Teoria Clássica 

A idéia de se criar uma teoria clássica para partkulas com spin remonta à descoberta dessa 

variável num artigo publicado por J. Frenkel [79}, em 1925\ onde introduz um tensor anti

simétrico como generalização relathrÍstica do momento angular intrínseco observado no referen

cial em que a partícula está em repouso. O fato é que hoje conhecemos vários modelos clássicos 

de partículas com spin e uma vasta literatura sobre o tema tem se desenvolvido [80]1 com especial 

atenção para modelos que incluem coordenadas internas às partículas [81) 82, 83, 84]. 

A discussão aqui partirá do pressuposto que àS partículas possuem momento angular in

trínseco S e sua orientação espacial pode ser descrita por dois ângulos polares. O momento de 

dipolo magnético pode ser paralelo ou antiparalelú ao vetor S e é dado pela expressão 

• .s· ge·
/1=,,{ =-s (5,1)

2mc 

sendo 7" a razão giromagnétiea~ m e e são respectivamente a massa e a carga do elétron e 9 o 

fator giromagnético. É importante observar que podemos ter partícUlas neutras com momento de 
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dipolo magnético (neutrons e átomos de prata). Estudaremos principalmente o caso de átomos 

neutros para os quais jl e S são antiparalelos. 

A trajetória clássica descrita por uma partícula carregada com momento de dipolo magnético 

é dada pela solução das equações 

( - \ 
(- O)ir= J\k = e E +." x É I + V(ji. B) J._ 

c ! 

onde lI/f é a massa total da partícula (]IIJ #- m para um átomo ou um 10n) e 

5=jl"xB . (5.3) 

o caso geral envolvendo o sistema de equações acopladas (5,2) e (5,3) não será estudado aqui 

devido a sua maior complexídade, 

6.1.1 Precessão de Larmor 

A equação de movimento de um átomo neutro com momento de dipo!o magnético) em um 

referencial onde não há translação~ pode ser escrita, de acordo com (5,3)1 na seguinte forma 

5=WL X 5 WL:;:: 
8gB 

(5.4)- 2mc 

Vamos consíderar primeiramente o caso simples em que o campo magnético é uniforme) Ê = 

(O, O, Bo), O caso mais geral será discutido adíante, A orientação do vetor § é dada, em 

coordenadas esféricas, pelas componentes (veja Fig. 3) 

5 = S(sinOcos 'P,sin esín'P ,cos O) (5.5) 

sendo () o ângulo formado entre Ê e §, De acordo com a equação (5.4) o ângulo azimutal r,p 

é: uma função linear do tempo e é dado por 

I"Bo
'I'(t) = S t+'I'o (5.6) 

onde CPo é um ângulo arbitrário, J1 = ljil 8 S = 151. Esses ângulos variam continuamente no 

intervalo O S eS" e Os 'P:S 2",. Note que I'hl = I"IBl/S. 
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A equação dássica (5.4) pode ser reescrita num formaHsmo espinorial [74, 75}: notando que 

o vetor § pode ser posto na forma 

$f = S xt(O, 'P) ii :>;:(0,,,) (5,7) 

onde introduzimos o espinor x(8 l definido por ;:;) 1 

X(8, 'P) = cos ~ e~'·/2 ( ~ ) +sin ~ .,./2 ( ~ ) = X. + Xd (5.8) 

e (j é um "vetor" cujas componentes são as matrizes de Pauli 

• I O I \" (o -i)\' (I O).(1=; 1,+ J+ k (5.9) 
\ I O) í O O -] 

É fácil ver que a substituição de (5.8) e (5.9) em (5.7) gera (5.5). 

Portanto ê natural perguntar qual a equação obedecida. pelo espinar X(O 1 tp) 1 uma vez que § 

obedece à equação (5.3). Para cada componente i do ""tor $f, a equação (5.3) é escrita como 

dS,
dt = l' fijk Sj Bk (5.10) 

sendo eijk o tensor completamente anti-simétrico. Substituindo Si por SX'O'i X 1 a equação 

(5.10) torna-se 

d 
dt(xt",x) = 'i "jk(Xt "jX)B. = 'iXt(E'j'''j)X B, (5.11) 

Utilizando a bem conhecida propriedade das matrizes de Pauli 

; 
f!ijk (lj = 2" (O\O'k - O'kO't) (5.12) 

obtém-se 

&xt 
t &X ;<i [ 18t crj X + X Ui &t = "2 Xt(Ji(Jk X.Bk - XtO'kCTiXBk (5.13) 
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A equação (5.13) pode ser desmembrada em duas equaçôes 

- 8x i;, 
(X'",) ai =(x',,;) "2 (B,ak)X (5.14) 

lJ.Yt ir tat (",xl = -"2 x (B."d ("'x) (5.15) 

Se usarmos para a razão giromagnética 7 o valor ge!2mc, a equação (5,14) torna-se 

ax _~ B. (i!. X)
- -1- ? (5.16)fJt 2mc _ 

A equação acima é completamente equivalente â equação (5.3) porem numa notação espino

riaI. Ela ainda pode ser colocada numa forma idêntica à equação de Pauli-Schrõdinger para um 

dipolo magnético que precessa num campo magnético B no referencial em que a partícula não 

translada. ?vlultiplicando ambos os lados de (5.16) por in) obtemos 

. aX(O, p) = _.!L (h ). ÊX(B, 'p) (5.17)!Ii at 2mc 2 

É notável que isso ocorra para. uma magnitude arbitrária de § e que a equação (5.17) seja 

independente de Ji, uma vez que foi obtida a partir da. equação clássica que descreve a precessão 

de Larmor, 

Se o campo magnético B varia no espaço, a força magnética f (veja eq. (5.2) para e =O) 

é tal que 

Fj = -ô! [t>xl (O,I"Jii'x(8,1").B] = -I'<os8 ~: (5.18) 
, J 

onde B = !BI é a intensidade do campo magnético não uniforme. 

De acordo com a notação espinoria1\ F=Ftt + Fa pois 

Pu=-I'(Xl"3Xu)VB= -I'COS' ~VB (5.19) 

e 
- (1)- 8Fd'iB-1' Xd"3Xd V'B=+l'sin2 'ivB . (5.20) 

É importante notar que Pu (e também Fd ) variam continuamente (O < [ Pu I S 1'1 VB I) porque 

O :5 () ~ 'ir. Outra observaçào é que Fu e Fã têm sempre sentidos opostos. De acordo com a 
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lVIQ os fatores cos2 0/2 e sin2 8/2 sào interpretados, respectivamente. como 1iprobabilidades de 

orientaçãoó"ll para cima e para baixor do ,tetor fI relativamente ao \"etOr li, Aqui, no entanto. 

essa interpretação não é necessátia. 

5.1.2 Inclusão da Flutuação e Dissipação 

Muitos resultados interessantes surgem quando se incluem na equação (5.3). que descreve a 

precessão do dípolo magnético; os campos aleatórios de orlgem térmica e de ponto zero e efeitos 

da emissão da radiação. 

A equação de movimento para a precessão do dipolo magnético com à inclusão desses campos 

é chamada equação de Bhabha [85] 
... 

:.. _ - 2 flx ji .. -< 

S = p. x B, - 37'· + P. x Bvp(O. t) (5.21) 

o segundo tetmo do lado direito reprf'.senta o torque da reação da radíação. Como o dipo)o 

magnético emite radiação haverá uma. tendêncía de alinhamento de j1 com Eu 1 que só não será 

completa devido à ação dos campos flutuantes 

2 

ÊVF(i', t) = .L f d'r «f,),) Heli, À) cos[f. i' - wt - 8(k, ),)] (5.22) 
),=1 

sendo que H2{k, >.) se relaciona com a densidade espectral da radiação, ê(k, >') são os versores 

de polarização e 6(k,),) são fases aleatórias estatisticamente independentes (ver (2.8) e (2.9)). 

A equação (5,21) é uma equação diferencial estocástica nào linear, Ela foi resolvida por 

Boyer [76J por um método perturba.tÍvo (3 ~ j1 x 80) 1 numa aproximação quase-markoviana, 

onde se constrói uma equação de Fokker·Planck para a densidade de probabilidades P(O) do 

momento angular de spin § formar um ângulo (} com o eixo z determinado pelo campo fio 

(por simplicidade Boyer considerou o vetor § paralelo ao vetor ji), No regime estacionário, a 

equru;ão de Fokker-Planck é dada pela expressão 

P(O) (AO) _ ~!... [«AO)') P(O)] = O (5.23)i T 288 r 
! onde t>0", 6(t + r) - O(t), sendo T um inter\'ldo de tempo curto. O. valores médios (AO) e. I 

«AO)') foram calculados por Boyer [76] supondo que os ângulos Oe 'I' variam continuamente e 
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possuem flutuações estatísticas. Segundo Boyer 

2 fi'rf 2 1f21"~'H'('1. T)
(M) = {(M)RR + (",8)1''') = -- ~'S (senO). + - ~S2 (cotO), (5.2-1)3,,- 3 (. 

onde o prímeiro termo é devido ao torque da reação da reação e 1) = jJ.BoJS é a freqüência de 

precessão de Larmor. Além disso, Boyer mostrou que 

«'üe)') = ~ ~ (~)' n' H'(n. T), (5.25) 

A equação (5.23) tem solução exata e pode ser escrita na forma 

Sncos8 1
P(O) = cte x sin e exp [1f' H'(1J, T) (5.26) 

A distribuição de probabilidad()"s P{O) pode ser usada para calcular o valor médio da com

ponente do momento angular intrínseco ao longo de Bo 

(8,) = (5 cosO) = Jó' dOS cosOP(O) (5.27)
J; de prO) 

Introduzindo em (5.26) O espectro de Planck com a radiação de ponto zero, ou seja, tomando 

1
,,' H'(oJ) = -Iiw coth(lí",j2kT) (5.28)

2 

e usando a expressão (5.27)j obtém~se o seguinte valor médio 

28 J li [lifJBo]} (5.29)(8,) = S {coth rJ'! coth(IiI'Bo/28k1') - 2S cnth 2SkT 


Em temperatura zero~ a componente z do spin será dada por 


(5~30)(S,) = S [coth C;) -2~1 
Essa expressão para {8,j é independente do campo Bo e compatível com Q resultado previsto 

pela MQ com o uso da hipótese de quantização do espaço. Barranco et aI. [84J mostraram que 

(5.29) está em excelente acordo com os dados experimentais de várias amostras paramagnéticas, 

em temperaturas altas e baixas (veja Fig. 4). 
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5.2 	 Evolução no Espaço de Fase 

A descrição clássica mais completa para a dinâmica das partículas é realizada no espaço de fase 

com oito variáveis (f,p, fi. rp), além do tempo. Consideraremos o caso mais simples de evolução 

temporal de um ;;'ensemble" de partículas, descrito pela função densidade de probabilidades 

marginal que designamos por rII (T, fi, t) < sendo que cada partícula do ensemble evolui segundo a 

equação (5.2) com e = O. Em outras palavras, nào descreveremos o movimento de precessão do 

vetor § e nem consideraremos \rariações apreciáveis do ângulo (J ("splll fHpping'l). Um método 

para construir as funções lV(f,p, t) será apresentado a seguir. 

5.2.1 	 Equação Clássica do Tipo Pauli-Schrõdinger (Partículas Neu

tras) 

A equação tipo Pauli-Schrõdinger que pretendemos apresentar é uma forma de escrever a equação 

de Liouville desacoplando as equações (5.2) e (5.3), mas introduzindo a notação espinorial da 

seção 5.1. L 

A equação de LiouviUe (ou equação da continuidade no espaço de fase) é escrita como 

[8 . 8 . 8]

IJt+P' 8f+P' 8p W(i',p,t) =0 , 	 (5.31) 

,., 	 e está associada a uma partícula com ângulo 80 entre Se o campo B local (Fig. 5). Note também 

que f = VIM. Baseados nas idéias originais de Wigner [6], definimos a transformada de Fourier 

Q(f'l y) t) 1que está relacionada com W(f,]5', t) por 

Q(i', y, t) 	= / d'pW(f,p, t) .-",glro' (5.32) 

Aqui fi é um ponto no espaço de configuração e 1'/ é o parâmetro livre, COm dimensão de ação. 

Como consideramos o limite li' -+ O, podemos concluir que Q(T, y, t) =I- O somente para valores 

muito pequenos de Iil!. 
A equação para a evolução de Q(r, fi, t) pode ser obtida substituindo (5.32) em (5.31), 

resultando 

. .,ôQ 	 li" fPQ 2- 8 [- B-l}Q O (5.33){ '''7§t+2Môf,/Jíi+ Y'8f 1" = 
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onde se utilizou a equação de movimento (.j,2) com e = O (veja Apêndice A para o caso em que 

e = O mas as partículas não possuem dipolo magnético). 

Dado que 1171 é pequeno, é então possÍ\'el escrever, por exemplo, 

2fi· :f[B;WJI = Bj(f+ fi) - Bj(f - fi) (5.34) 

e portanto 

2fj· ! [ji . B(f)j '" -p. [xt (9., >,ola X(O., .p,)} . iB(r + fj) - Ê(f - fj)j (5.35) 

já que Se j1 são antiparalelos (átomos de prata, césio etc,..). 

Vamos introduzir funções espínoriais complexas 1jJ(f, titio, 90) de maneira que possamos es

crever 

Q(r, fj, t) = ~,t(r+ fj, t160, ;Oo).,(f - fi, tO •. ':;0) , (5.36) 

onde 

if;(r, tlOo, '1'0) =x(Oo, 'Po)q,(f, t) ;;; ,", + 1/;. , (5.37) 

e 4J(r, t) é uma função escalar, Os ângulos 80 e <po são variáveis independentes associadas à 

orientação da pa.rtícula na entrada do magneto (Figs. 3 e 5). 

Usando (5.33), (5.36) e (5.37) e as aproximações do tipo (5.35) chegamos à equação 

, 
. j [ir.' ! -2~f (-ih'V)'  p'a .Ê(r)] W(i, t180, 'Po) = O • (5.38) 

I 
I 

I 

É interessante notar que existe uma correspondência direta entre cada termo de (5,31) e (5.38), 

Por exemplo, o operador do tipo Schrõdinger l/2m (-ih'V)2 tem origem no operador de con

vexão f'. a/ar da equação clássica de LiouviUe. Para Ti/ = h a equação acima é conhecida como 

equação de Pauli-Schrõdinger. 

As propriedades estatísticas de w(f, t180, .pu) são também obtidas da distribuição no espaço 

de fase W(f,p, t) • pela condição de normalização 

Jd'i'Jd"pW(f,p,t) = Jd'f,,p(f,tI80 ,'!'oll' = 

Jd"i (lw.l' + IV!.I') = 1 (5.39) 
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A equação (5.38) é válida para qualquer B(f) e é importante lembrar que as flutuações 

eletromagnéticas térmicas e de ponto zero não estão incluídas em (';,38). 

5.2.2 Descrição Clássica do Experimento de Stern-Gerlach 

Desejamos obter aqui uma solução aproximada da equação clássica do tipo Paull-Schr6dinger 

para o caso particular de uma partícula neutra com dipolo magnético (neutron. átomos de prata) 

sujeita a um campo magnético da forma 

li = (-;5'".0, 8 0 + ,6z) (5.40) 

numa região O~ li ~ e. o campo p suposto nulo fora dessa região. 

Esse campo llão-uniforme fornece uma descrição aproximada para a situação experimental 

encontrada em dispositivos do tipo Stern-Gerlach. Esse tampo gera diferentes forças sobre as 

partículas do feixe, dependendo da posição na entrada do magneto e da orientação do vetor § 

(veja Fig. 5). 

De acordo com (5.18) e (5.40) a aceleração na entrada do magneto é tal que 

U" D D&8 (Bo+8,) a 
lVJZ = -tt,COSU(j âz = -J.íCOSUo B v (5.41) 

e 
{f'x

MX=-j1.cosOoi3 (5.42) 

com B = IB I. As soluções dessas equaçõ('2 não lineares, com condições iniciais apropriadas para 

caracterizar o feixe [86]: não serão discutidas aqui. Desejamos apenas construir uma solução 

aproximada da equação do tipo Pauli-Schrõdinger desse problema 

[ii!' :t + ~2:;;;' -j1.iJ . B(f)1&(f, tiOo, 1'0) = O (5.43) 

A razão fundamental para termos uma solução relativamente simples para (5.43), e não para 

(5,31), é que (5,43) depende da energia (-[1. B) enquanto que a equação original de Liouville, 

eq. (5.31), depende da força não-linear com componentes dadas por (5.41) e (5.42). 

Vamos agora supor que a partícula magnética seja pesada (um átomo de césio ou prata por 

exemplo) e que durante o vôo do forno emissor ao anteparo ela passa pelo magnato durante um 
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curto tntenralo de tempo tlvo (Vo é a velocidade das partÍ<:ulas na direção y). Portanto. dentro 

do magneto, podemos desprezar a dispersào da ;'função de onda" tomando a aproximação não 

convectiva 
(11')'
--V2'1f; -O (5.44)2:11 ' 1 

De acordo com (5.43) podemos escrever 


. ,iJWl (i) = I1" BW, (I) (5.45),h ôt s

sendo B = B(x, z) = 1.8 I e G3 é a matriz de Pauli. Aqui w{t) é uma notação abreviada 

para 1/1(x; z, t) que é a "'função de onda" associada ao movimento dentro do magneto, onde as 

partículas são aceleradas. 

Considerando a expressão (5.37) e supondo que ",,(O) = X(Oo, yo).p(x, z) a equação acima 

pode ser facilmente integrada fornecendo 

Ou [i ( 2/lBt)],,b,(t) = Çl(x, z) cos Z exp -2 ;':;0"7" "'V{ ( ~) + 

O. [i ( 2/lBt)] ( O\)}+ sin 2 exp '2 l{Jo + ---;:;: 1 (5.46) 

A função ~(x. z) está relacionada com a seção transversal do feixe de átomos) convenien

.,i temente pteparado pelo experímentalista [S6L e os ângulos 00 e :Po definem a polarização da 

partícula na entrada do magncto. Aqui, tomamos O s: t ~ ti = tlvo. O anteparo está situado 

longe o suficiente do magneto tipo Stern-Gerlach de maneira a facilitar a separação do feixe. 

A equação para 1/11., movimento livre do magneto ao anteparo, é dada por
i , 

. ,8!fJ2(t) _ (n')' (8' 8' ) (1\')' ô'!fJ2(t) 
(5.47),li ôt - - 2lvJ fix' + ôz' ",,(t) '" - 2M âz' 

onde desprezamos a difusão em x (num experimento típico [86] o feíxe é muito fino em z e 

largo em x). 

Tomaremos 1/1,(0) = 'h(td onde 'tP1(t) é dada por (5.46). Vamos supor que Bo »81zl e 

Bo » .6lxl, i&,o é, B '" B, + [3z. Portanto é possível tomar ~(x, z) '" (2",,')-li ' exp(_Z2 / 4,,') 

na expressão (5.46), O parâmetro Q está relacionado com a largura dQ feixe. 
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Usando essas aproximações. a integração de (5.47) é direta e o resultado é dado por 

(1- íh't 1 

\ 2Mf,2; { B. [i ( 2I1B.) (2 - ZC(t))'] ( 1 ) 
'Íl2(t) - (27T~2) 1/4 C{lS "2 exp -2 1"0 + ~tl - 4ç'-: O 

\ 

. 00 [i I 21'B) (z + ze(t))'] ( O )}+ sm 2 exp 2' \,,?Q + 7 t1 - 4{Z ""~---~ 1 (5,48) 

( Ií't )']onde ze(l) = 1,j3t,IIM • ç' = a' r,1 + 2Ma' e podemos fazer t = t, = Dlvo, sendo D a 

distância do magneto ao anteparo, Neste caso temos Zc ~ J1.plDjJfvÕ. 

Podemos calcular a distribuição de partículas no anteparo gerada por um feixe não polarizado 

P(z) = ~ r dO, sin o. lím 1'-",(t,)I' = 
2 10 h'-lO 

= 1 {ex [(Z - ~c)'] [ (z+ze)2]} (5.49) " 
VS1[Q:2 • P - 20:2 + exp 20:2 

I 

Esse resultado, apesar das várias aproximações, está em bom acordo com o experimento 

descrito por French e Taylor 1871 (veja Fig. 6). 

I, É interessante observar que P(z) não depende da constante de Planck h. Portanto, em 

nossa opinião, O resultado do experimento de Stern-Ger!ach não.permite inferir a existência da 

I '!quantização do espaço" no interior do campo magnétko. Além do mais, o resultado (5.49) é 

. : válido para qualquer magnitude do momento angular intrínseco S, 
A equação clássica (5.4), que na notação espÍnorial assume a forma da equação (5.17), é 

independente de li e é tambêm válida para campos magnéticos dependentes do tempo [75, 88, 

89, 901. Vamos considerar que o campo magnético seja dado por 

B= (B, coswt, B, sinwt, Bol (5.50) 

onde w, B, e Bo são constantes. Usando (5.4) ou (5.17) e definindo Wo = 1Bo, é possível mostrar 

que o ângulo 8(t) entre fI e o eixo z é dado por 

S~t) = cos8(1) = 1 - [(w _~:)~~2'Y'B1] sin' GJ(w - w,)' +"B1) (5.51) 
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E... resultado foi deduzído por Rabí [88J e por Schwinger [S9]. em 1937, usando a equação 

de PauU (5.17). No entanto, em 1954. Rabi, Ramsey e Schwinger [90J ""oaheceram que essas 

oscilações ressonantes de Rabi são igualmente obtidas no enfoque clássico [90]. A conclusão eque 

o vetor de dipolo magnético (e também;) yctor de spin) tem orientação que- varia continuamente 

com a direção do campo magnético aplicado. 

,I 
, 

! 
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Capítulo 6 

-CONCLUSOES E PERSPECTIVAS 

o principal resultado aqui obtido foi que, considerando não mais do que a mecánicn e a 

eletrodinâmica clássicas, ti descrição estatística de vários sistemas físicos, em termos da evolução 

de um (iensemble" no espaço de fase, é muito semelhante à descrição da mecânica quântica 

segundo a formulação de "Vigner. A inclusão de flutuação e dissipação eletromagnéticas nas 

equações de movimento permitiu-nos formular uma. descrição para o movimento browniano de 

cargas em termos da equação tipo Schródinger estúcásticll1 que sugere fortemente um caminho 

que podería talvez unificar os tratamentos clássico e quântico. 

Foi mostrado no capítulo 3, quando resolvemos o problema do movimento browniano para 

o oscilador harmônico) corno o sistema atinge o equlHbrio, a partir de um estado excitado, 

í, 	 devido aos efeitos das flutuações de ponto -zero e da dissipação por reação da radiação. Nosso 

cálculo perturbativo gerou resultados que coincidem com outras abordagens (veja referência [38]), 

mostrando claramente o papel que cada campo exerce na relaxação do sistema, Observamos 

ainda que a solução exata, construída na base dos estados coerentes do oscilador. tem óbvia 

correspondência com a eqnação de Liouville, Identificamos claramente a diferença entre as 

incertezas quânticas geradas pelas flutuações do vácuo) onde a constante de Planck aparece 

como um fator de escala. dessas flutuações, das incertezas sistemáticas assodadas à distribuição 

inicial do "ensemble" com a introdução do parâmetro fi', associado ao produto de incerteza no 

instante inicial) e que pode ser tomado arbitrariamente pequeno. Essa distinção pôde ser tornada 

consistente com a teoriaquântica onde, usando o formalismo de Heisenberg, obtivemos a evolução 
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temporal do comutador- de 5; e p a partir de uma situação hipotética em que o oscilador tivesse 

posição e momento nu)os (li' = O) , e que a partir de um dado instante começasse a interagir 

com o vácuo eletromagnético. Verificamos que a solução transientc de {i, p] mostra~nos a forma 

e o intervalo de tempo em que o regime quântico é atingido ([x,p] ;:: ih). 

O limite clássico foi explicitamente apresentado tomando tl tendendo a zero retendo termos 

dependentes de Fi que puderam ser reconhecidos como a correção quântica à teoria clássica, 

correção essa que advém do acoplamento da partícula com o campo eletromagnético de ponto 

zero. Para potenciais genéricO$j no entanto, a correspondência entre li equação de LiouviHe e a 

equação de Schrõdinger só ocorre no limite de n' tendendo a zero, Nesse caso, o limite clãssico ap

resentado é mais geral do que aqueles apresentados em textos padrõest pois as equações clássicas 

obtidas carregam correções em primeira ordem na constante de Planck. Assim constatamos que 

a SED é a teoria clássica apta para descrever sistemas quânticos ate primeira ordem em ft, 

No capítulo 4, resolvemos um problema original (oscilador próximo ao indutor do circuito 

RLC) I típico em eletrodinãnüca de cavidades, a partir do enfoque da equação de Langevín, 

Vimos claramente como a SED pode simplificar enormemente a solução, prevendo resulta

dos importantes que, do ponto de vista da formulação de Schrooinger da ::vfQ seriam diI 

ficilmente obtidos. O enfoque que adotamos mostra como o espectro de ruído de ponto zero 

é modificado quando os objetos macroscópicos se encontram próximos a moléculas ou átomos, 

revelando muitos efeitos dinâmícos (forças de Casímir, modificação na emissão espont.ânea, ruído 

de Nyquist anômalo etc ... ), Apresentamos ainda uma equação fenomenológica de Schrõdinger 

estocástica~ baseada no teorema flutuação-dissipação, que pode ser aplicada. para descrever O re

laxamento para o equilíbrio de um oscilador excitado em presença de um ambiente circundante, 

diferente do espaço livre, abrindo uma grande perspectiva para a análise de outros problemas 

em eletrodínâmica de cavidades, 

No capitulo 5) introduzimos nas equações clássicas de movimento o conceito de espinar para 

descrever o movimento de precessão de partículas com dipolo magnético em campos magnéticos 

externos. Obtivemos, a partir da equação de LiouviHe, uma equação do tipo PauH~Schrõdlnger 

para partículas com spin na acepção clássica, Assim l problemas considerados típicamente 

qUânticos, corno os e.xperimentos de Stern-Gerlach e de feixes moleculares de Rabi f foram éstuda
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dos com enfoques clássicos e em acordo com as previsões da i\JQ , A análise do parall1agnetísmo l 

oomo efeito da ação dos campos Rutuantes e de reação da radiação: levou-nos li mesma conclusão. 

As perspectivas que todos esses resultados obtidos geram são enormes. Pretendemos fazer 

uso da equação de Schrõdinger estocâstica para abordar sistemas não lineares que podem Ser 

modelados pelo potencial l'rx) = a(t)x' + b(t)x + c(t). O átomo de hidrogênio (pOlendal 

coulombianoL por exemplo~ pode ser modelado por dois osciladores harmônicos com freqüência 

dependente do tempo na caso de trajetórias espirais. quase circulares r21~ 961. Pretendemos ainda 

introduzir as variáveis de Grassmann para descrever variáveis internas de partícula. .. com spin 

estendendo ainda mais o nosso limite clássico e tentar entender a relação entre spín e estatística. 

Outros problemas em eletrodinâmica de cavidades, onde novas possibilidades de encontrar efeitos 

macroscópicos originados pelas flutuações de ponto zero e o efeito Castmir dinâmico [92]. que 

tem sido sugerido para explicar o fenômeno da sonoluminescência (93, 94], fazem parte de planos 

de pesquisa futuros. 

Como comentário finaL gostariamos de salientar que a idéia central deste trabalho fOI basea

da no fato de que as teorias clássica e quântica) juntas, explicam uma enorme quantidade de 

fenômenos físicos e que: nO futuro, muito provavelmente será possível colocá-las numa forma 

em que não haja conflitos conceituais, rewlando assim uma teoria física mais completa para a 

descrição do universo microscópico e macrosc6pico. 
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Apêndice A 

Dedução da Equação do Tipo 

Schrõdinger Estocástica 

Pretende~se aqui deduzir a equação de Schrôdinger estocástica para uma partícula carregada. 

sem spiu1 acoplada ao campo eletromagnético externo, A função de Lagrange desse problema é 

dada pela expressão 
mv '" e_ -\ ' L =-2-+~v,/ -C({J 	 (A.I) 

I ' onde o potencial vetor Ã = Ã(xj t) inclui os campos determinísticos) aleatôrios e de reação da 

I radiação na aproximação de dipolo elétrico, pois se está estudando o caso nào relativÍstíco. 
I , 
, 	 O momento canônico! conjugado à variável fÊ, é definido por 

i 	 _ {lL 
p= {IV=miJ+=íf (A,2) 

c 


Por conseguinte construimos a função de Hamilton 


ôL _ 1 (_ e _)'

1f.=-;;'v-L=- p--A +eq, 	 (A,3)

8v 2m c 

A equação de Llouville para um "ensemble" de partículas, descrita inicialmente por uma 

distribuição VVin (x"é,p1;) DO espaço de fase, ê obtida da equação 

dW _ {lW {W,1f.} = O , (A.4)Tt- et 

16 

, 

, -' 
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onde o símbolo {} representa os parênteses de Poisson. Resulta então 

aw . aw . aw. - O8t + x· - 8x ~p' ai = (A.5) 

onde i: e 1; são obtidos da função de Hamilton por 

" &'li 1 _ e_ 
x = -&_ = -(p - -.4) (..1..6)

p m c 

• 
. i/H. â[e e- - 1p= --;; = -:: -(p- -.4) ·.4-e'; (A.7)ar: 8xmc c 


Definimos a seguinte transformada de Fourier 


00 2iP' fi)W(x,- jj, t) = 1 cxp h'd'pW(x.p,t) (A.S)-
"j -00 ( 

e a transformada inversa 

00 d'- (,.- -)- - y - - - -'p .y
W(x, p, t) = Lx> ("li')' W(x, y, tl exp li' (..>..9) 

o parâmetro hl tem dimensão de ação e será suposto muito pequeno {li' «: li}. Vamos escrever 

a equação de Liouvill. (A.5) em termos de W(x, fi, t , ' Para cada tenuo da equação (A.5) temos 

aw f'" á"jj aW (2iP' fi) (A.lO)
8t = _'" (..li')' 8t exp tI 

p aw I'" d'g p. aW (2 ifJ' jj) 
m ai _00 ("li')' m âx exp h' 

f OO d'fi aW I li') a [ (2ip. fi\] 
_00 ("li')' 8x . ~2im afi exp li) 

li' I'" d'fj 8'W (2iP. jj) (A.11)= - 2im -00 ("li')' ax· 8jj exp li' 

onde na última igualdade integramos por partes. Para os outros termos 

e - _ aw I'" á"jj [ e - - eW] (2ifJ' jj\ 
- mc.4(x,t) ax = -00 (7fIi!)' -;:;;;:.4(x,t) 8x exp li') (A.12) 
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e ainda 

. 8W Joo d'fi -' iJ [ (2iii-ii) 1jf.- = --Wp·- exp _ ... 
ajf _", (r.h')' iJp li 

J", - /2i iJ) .d'iJ ~ (2í fi ' iJ\ 
= -00 ("h')' wp· I, ti exp --r) (,.1..13) 

Substituindo (A.IO),(A.11),(A.12).(A.13) em (A.5) , obtemos após multiplicar a igualdade por 

ir,' e usar (A.6) e (A.7) 

'" d'iJ 2ifi' iJ\ {. ,aw n" {}'W ieh' - aW 
e.xp ( -;;;-1 In" -? o. fl- - -.4 a- +J-00 ( ..lii ), n / ut ~mux-·uy me x 

- 2iJ· iJ. [-=- (p _ "-.4) ..4 - eq,] TV} = O . (A.l-1)
ax me c 

Note que, de acordo com (A.8), W(i,p, t) O apenas para valores muito pequenos de !iJ! se o 

limite !tI -;. Ofor considerado. Considerando IYl -t 0, obtemos 

2fi· '\7( -e4» = -Ieq,(i + fíJ - e!fo(i - ilJ! (A.15) 

pois 

q,(i+ ilJ = 4>(X) + fi· '\74>(i) (A.16) 

e, analogamente) 

,jI' 217''\7 [~(p- ~J) ..4] = ;l" [X(i+ilJ - Ã(X-fíJ]- 2:J4"(i+fíJ - X'(i - fíJ] (A.l7). 
i ~t\ssim, o termo em iJ que aparece em (A.14) se transforma em 

J", d'17 â (e -) - (2iP' 17)
_00 ("h')' 2fi' iJ:l :;;;p.A W(x,iJ,t) exp --r ~ 

OO d'iJ -(_ - ) e [-(_ '" -(_ ",]= J-00 (",/i')' W x, y, t me A x + v, - A x - VI . 

(h') â (2ip·fi\ 
. 21 àfi exp ,--r) (A.18) 
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substituindo (A.15),(A.16),(A.17),(A.18) em (..\.14) obtemos. após integração por partes 

+ ili,aw _ li" ô'W _ ieli' [.4(X + i7l + Ã(x - YJ 1. aW + 
ôt 2m I)x . iYil me 2 : ai 

~ 

ielt' [ • - 1 aW ieh' - & [- • ]+ - A(x +Yl- A(x - Yl . 0_ + -w 0-' .-l(X + ill- A(x - Yl + 
me 'uymcvy 

, 
+ 2:. [.4'(x +Yl - .4'(x - Yl] W+ e :</J(H [J) - ",(i - iJJj W = O (.'1..19) 

Fazendo a mudança de coordenadas 

s= fi-li r=x+jj , (A20) 

e considerando apenas os casos particulares em que TV pode ser escrita corno 

W(x, jj, t) =1j;' (H jj, t)1jJ(x - jj, t) =1j;' (f, 1)7/1(8, t) (.'1..21 ) 

onde '!fJ(f, t) são funções auxiliares de cálculo, obtemos a equação 

(li')' V'1jJ _ ieti Ã(fj . V1jJ _ ien' V . Ã1jJ1jJ'(f,l) [ili'~~ + 2m me 2mc 

- 2:,·4'(fj1j; - e</J(fjlbl + 

(li')' .•' ' .,
-1jJ(S, t) [ili,iJ1jJ' -V'1jJ' - :"'.:::.Ã{8) ,V1jJ' _ >e.. • Ã1jJ' _ôt  2m me 2mc 

+ 2mc'A"'2(8)1jJ'e' e</>(8)1jJ'1= O (A,22) 

e portanto 

iJ1jJ 1 (.,,;; -)' .,. " , i1i'- = - -1,n v - -eA '#·+e!p1p I (A,23)
ôt 2m c 

sendo 

Ã(x,t) = Ã",,(x,t) + ÃVF(t) +Ànn(t) (A.24) 
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Uma das vantagens da eq. (A.23) é a possibilidade de se construir uma distribuição clássica 

no espaço de fase fa'lcndo uso das técnicas já conhecidas de resolução da equação de Schrõdinger. 

Isso é feito tomando-se O limite h' -r O após de resolver ti equação (A.23) para um potencial 

específico, Vale lembrar que a distribuição estocástica H '''(;l. p, t) contém ínformações acerca das 

flutuações do vácuo que aparece no termo ÃVF(t) que carrega a constante de Planck. Por isso 

chamamos (A.23) de equação tipo Schrõdinger e:stocástica. 
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Apêndice B 

Cálculo Perturbativo da Emissão 

Espontânea de um Oscilador Eletrizado 

Vamos calcular aqui, em primeira ordem na série pertllrbatíva. as ta.xas médias de emissão 

e absorção de energia de um dipol0 elétrico acoplado a um campo eletromagnético flutuante 

Ef(t) I cuja função de correlação é conhecida, e também aos campos próprios de radiação do 

dipolo ERR(t) no limite de comprimentos de onda longos (aproximação de dipolo). 

A equação para o movimento unidimensional do dipolo elétrico é dada por 

mx + mw~x = e[EIU) + E",,(t)] , (RI) 

A equação de Liouville para o "ensemblel! de osciladores que têm seus movimentos regidos 

pela equação (RI) será portanto 

ôW + ~(:i;W) + ~(pW) = O (B,2)
ôt 8x ôp 

onde W;;;; W(X,P, t) é a densida.de de: probabilidades no espaço de fase que descreve o "ensem

ble" com o passar do tempo. 

Vamos definir funções auxiliares 1;Ó(X) que nos serão úteis para construir Hr(x) p~ t). Seguindo 

o procedimento explicado no apêndice A escrevemos 

W(x,p, t) = :,1'" dy?f;'(x + y, t)?f;(x - y, t)e'MPu/h' (B,3)
'ir/L -00 
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I 

Veremos que. no cálculo perturbativo, o limite f{ -+ Onão poderá ser tomado, O parâmetro ft' 

permanecerá livre para que possamos comentar alguns resultados particulares, 

As distribuiçõe.s marginais p, (x) e '" (1') sào obtidas de forma usual [97, 98] 

r: dp IV (x, p, t) = pdx, t) = 1"Ix, t) I' , (BA) 

, 
e r: dx W(x,p, t) = p,(p, t) = II'(p, t) I' , (8.5) 

onde lJJ{x} e y(p} são relacionadas por urna transformada de Fourier. 

A equação obedecida por 1j."(x,t) , uma vez que iY(x,p,i} satisfaz a equação de Liouville 

t>.stocástica j ê 

. 1 811; ,/2 fPw 1 
,li ~ = --2 o 2 + " mw~ x',p - ex [E,(t) + EaR(t)] <f; (6.6)

Ui. m uI ~ 

que é a equação de Schrõdinger estocástica para o oscilador harmônico, Para potenciais 

quadráticos em X, se obtém (B.6) para qualquer valor do parâmetro 11' [42], Vale lembrar que o 

campo Ef(t} consiste numa variável aleatória Gaussiana de média zero, e portanto médias no 

tI~msemble'" das realizações de Ef(t) deverão ser efetuadas em algum momento apropriado. 

Vamos tratar o "potencial" 11.[ = -ex :Ev(t) + ERR(t)] como perturbação dependente do 

tempo e utilizar como conjunto completo de funções ortonormais OS auto-estados do oscilador 

"quântico" (ver seção 3,2). Expandimos portanto a função 1/I(a;, t) nessa base (ver (3,27». , 
" 

Segundo procedimento. padrão escrevemos 

00 00 

,p(x, t) = L .. (t) ",.(x) e-i'."" = L ".(t)ln) (R7) 
11.=0 '1=0 

onde as "energias!) CTI são dadas por 

<n = G+n) /i!wo n = O) 1,2,. , . (B.8) 

supondo que os coeficientes da expressão a11.(t) , que dependem de um parâmetro pequeno e 

(carga do elétron) podem ser escritos numa série de potências 

",,(t) = a~l(t) + ea~l(t) +e2a~l(t) + '" (R9) 
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Os coeficientes ",,(t) são obtidos substituindo (B.9) em (B.7) e depois em (B.6). As e<juáÇões 

para a~)(t) serão 

.(0) _ O 
uk 

l-i'+i) = .!... '" (kl1i In)a(') eiw,"' (B.lO)k 'h' L...,; J 11 , n 

onde usamos a notação 

(nl1i/!!.) = f: dx.p:(x) 1i1 <Í!'(x) = -eEx(t)xn' (8.11) 

Como condição inicial consideramos o sistema num estado particular $t(x) de modo que 

lf(x, O) = iPt(x) e portanto, a~) = Ónf e a integração de (RIO) em primeira ordem será 

a~!)(t)= 'h!' lori dT(kl1i/[t)eiw"r (B.12) 
'l 

e assim o coeficiente aR (t) é dado por 
• I 

an(t) = ~nt -1- ~ x" 1, dT IEI(t) + ERR(t): eiw"r + ... (B.13) 

I sendo fí/W tl ( = é'n - €t • 

I Em princípio desejamos calcular as ta-xas de emissão e absorção de energia do osdlador devido 

I ao acoplamento com os campos flutuantes e com OS campos próprios, ou seja, queremos calcular !, ' 
(t,.,) = (f: dx f: dp W(x,p, t) ~ e Ez(t») '" (f: e Ex(!) J(x, t)dx) (B.14) 

onde ( ) representa média sobre as fases aleatórias associadas aos campos flutuantes, e J(x , t) 

representa a corrente de probabilidade, que é definida como 

I~ p 1 I'" I'" dy , ,J(x, t) = dp-W(x,p,t) = - dp -,tiJ'(x+y,t)w(x-y,t)pe"pylh 
-00 m m -00 -00 1rn 

00 00i ' 1 1 1 dy rI f) [' ']= - dp -,,p'(x+y,t),p(x-y,t)-,- .',pyln (B.I5) 
m -00 -'" di 2, 8y 

, 

! 
Integrando essa última. ex.pressão por partes, e levando em conta que a. função 1/1 depende de 

, 
(x - y) ou (x + y) de maneira que a derivada em y pode ser trocada pela derivada em x vem 

J(x, t) = - ,,;'m f: dp f: dy Hili':' tiJ - tiJ' ili' ~~1e"wW (B.16) 
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Assim, a integração em p pode ser imediatamente realizada com ajuda da relação 

2, /'" dpe';PY/'.' = ó(y) (B.lí)1f'n -(Xl 

obtendo a expressão para a corrente de probabilidade 

1 [( .•,8>/!)·. ( .•,!)W \1 .. ] 1 R { .. ,}J() =-- -lH- W+ -Zu-" 1p =-- e vpw (B.18):c.t 
. ~ fu fuJ m ' 

onde definimos li = -in: ! . 
Dessa forma a potência total será dada por 

t.,,, = e Er(t) /'" dx J(x, t) = _..:. E,(t) Re [/'" dXt;:'P>/!] (B.19) 
-(Xl m -00 

suoot'tutindo a expressão (B.7) para 1j;(x) e.ID (B.19) 

. e ~ = 
e,a = -- Ex(t) Re E E o:,(t) an(t) (n'lpln) (B.20) 

m r.=oll ll''''O 

Para o oscilador harmônico é válida a relação 

(nliiln') = Im Cn ~ 'n') (nlxln') =i m"'nn' Xnn' (B.21) 

Usando a relação acima e a expressão para os coeficientes an(t) (B.13) em (B.20) resulta 

para a potência média total do oscilador 

(t.",) = - (e Ex(t) Re {i E L "'nn'Xnn' x 
n n' 

ir'·, ]x [rJtn' -li Xn'l lo dtt 
e-.w"'tt e E.r{t'} x 

x ["'n + ~ Xnl J,' dI' ","n" e Ex(t')]} ) (B.22) 

ou ainda 

. .'(e..,) = --Re {- L E Wnn'X'n'X"Ó'n' J,' e""d' (E.(t')Ez(t)) +Il n ~ o 

E E "'nn' "'nn' Xn"Ó'n f. .-;"",t( (Ez(t')Er (!»} (B.23) 
n n' í} 
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I Usando as propriedades da função delta de Kronecker e do fato de que Xnl ::::: Zen C Wni = 

-WEn ! obtemos 

(t,,,,) = ~ Re {~ ;.in' X,. Xnl J,' dI' (E,(t')Ex(t)) [e;""'" + e-;w",,] } (B.24) 

Até aqui não se utUizol1 nenhum campo flutuante espedfico, ou seja, não se especificou a 

natureza do ruído, Considerando em particular as flutuações de ponto zero, ou seja, Ex(t) = 

EVF(t) + EIUl(t), com (EVF(t')E,.At)) dada por (2.17) pode-se calcular, a partir de (B.24), a 

contribuição das flutuações do vácuo pela expressão: 

. 2e' {E w L' ,[ t' . "] JOO 2" lilwl' e1wt.,dw}(e )= - Re 
(n 

xnf x dt e!Wnl + e-I;..>,,! - -- (B.25)VF t.t (n 3 ?_2~:1 
1I n o -00 _li C 

íntegrando em t' e tomando tlw ± wnd ::p 1, temos 

fol d7 [eir(w+wnd + eH'{W-w,*tl] ---? 

I 
( i ) + 7.o'(w +w'n) + ( i )+"'Ó(W~Wnl) (B.2G) 
\W-Wnt W+Wni 

Substituindo (B.26) em (B.25) encontramos 

. e' 2". joo n:wl' 
(éVF) = fi' Re { ~ Wln:tini xn{ 3" -00 dw 2w2c3 17fÓ(W + Wln)J + 

I 
2". joo lilwl' }~WlnXn1XTÍt3 -00 2r.2c3t"il'ó(w-Wnt)}I, 

2e'{OO (B.21)= "3 c3 ~ Wntlwnel3 
XtnXnl} 

Lembrando ainda que Wni = in ; te = ± Wij e que para o oscilador vale Xnl, ~ wÕ Inl obtém-se 

finalmente 

.2e
2 1i[ 1 (B.28)(eVF ) = :; c" r,: E (elxln)(nlxli) - E (ilxln)(nlxle) 

I n(>l) n<l 

'1 Esse resultado coincide com o obtido por Cohen-Tannoudji et aI. [38J no contexto da QED 

para o caso partícular em que tr/ = n. Mais comentários são encontrados nas seções 3.2 e 4.3.1. 
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Apêndice C 

Campos de Interação do sistema Dipolo 

Elétrico-Solenóide 

Cl Campo Elétrico Gerado pelo Solenóide 

Calcularemos aqui o campo (parte elétrica) que o solenóide irradia, mesmo quando não 

aUmentado por baterias, uma vez que está sujeito a campos flutuantes {ruídos térmicor de ponto 

zero, ".)1 na região em que o dipo10 elétrico se encontra (ver Fig.l). 

O solenóide é consíderado um conjunto de espiras (dipolos magnéticos) que se estende de 

-ej2 a ej2 no eixo z. O momento de dipolo magnético associado a uma quantidade de leV 
dz 

espiras de raio a, por onde circula uma corrente I(t) , é dado por 

di1(t)=~ (~dZ) r.a'I(t)ê, (C. I) 

sendo êz o verSOr na direção z. 

Para um sistema de cargas e correntes variáveis no tempo é possível fazer uma análise de 

Fourier na dependência temporal e depois tratar cada componente separadamente. Assim vamos 

consíderar que cada componente do potencial vetor possa ser escrita como 

A(i', t) = A(r)e-"'" . (C.2) 

Para o caso particular de um dipolo magnético, A(i') será darlo por [171 
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e"'( 1).1(f) = ik(ii x fi) -r- 1- ikr (C.3) 

onde k = wlc é o número de onda e fi. é o vetor unitário que aponta na direção de T. A 

expressão acima representa a componente de Fourier para a dependência temporal e-iwt • 

Substituindo a transformada de Fourier de (C.I) em (C.3) obtém-se 

- W (N) - e''i' [ c 1 (CAldA(f,w) = i c' i dz ".' 1(",) (ir x é,) -;:- 1- iwr 

lembrando que n x ê: = ê9 ) versor polar, e r2 = y2 + Z2 , pois queremos determinar o campo 

na região onde se encontra o dipolo (eixo y), reescrevemos 

..... _ . w ]\l ') - el I" v!r+:;- c ~ 
dA.(r,w) =, -;; (,dz) lrO- !(w) sen O,;• ~=:-::;, [1-.,; 2 21e. (C.5) 

c- " y +2' tw y -+-z 

sendo O o ângulo formado entre a direção z e o segmento que une a espira (que pode estar entre 

-E/2 e e/2) e o ponto onde se calcula o campo. ou seja, seu 0= . o y o,." . 

I Integrando a expressão (C.5) de -é/2 a 1./2 I obtém-se o potencial vetor gerado por todo o 

sDlenóide 

- ... _ -~ 2 N - 11./2 y i~(y~+zl)1/Z [ _ c 1 (C.6)A(r,w)-, ,'''' ,I(w) dz (" 'le 1. (' ')'/2'.
C {. -!/2 y+z zwy+zI 

fazendo a mudança de variáve~ z/y = Q' obtemos 

... 1iNa'2 ~ 11./'19 
.<.> ~ [ W 2 1 '2 3/2]A(!!,w) = --I(w) do< .,.,..v1+o- i-!!(l +a)- - (1 +a)- ê,p (C.7) 

,i dy _'/2, c 

I que é a transformada de Fourier de Ã(y~ t) 1 

1 
Ã(y,t) = r: dw.1(y,w)e-iw

' (c.a)I 
e dai segue que o campo elétrico na posição do dípolo será dada por 

- (t) 1 8.4 -1~ dwI-( l( . ) b(w,y) - ...,-Esol =--~- w -tW _'J e e~ (C.9)
c ut- -00 ,, 

sendo b(w, y) dado pela expressão 


2
 
1(' rra jl/2Y .'" ~ [ w 1b{w, y) = - da e"v1+.- (1 + ",')-3/2 _.; _y (1 + ",')-1 (C.IO)

ey _1./2y c 
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02 FEM Induzida pelo Dipolo Oscilante 

A componente z do campo magnético irradiado pelo dipolo elétrico a urna distância 1,2 = 

y' +,' é dado por (171 
B. = yex(t - r/c) "- yei:(t - r/c) 

(0,11)
- (,'1"3 ' c2r2 

e a fem induzida é dada peja lei de F araday 

1 d<iJ 
I',""(t) = -ê dt (C,12) 

onde o fluxo magnético em todo o solenóide vem dado pela expressão 

, 2 fm N r.a'N f';2 [ye:i;(t - r/c) y6;(t - r/c)]
iP = r.a B. -dz =-- 2 ")"1" + ." ' dz (C,13)

-l/2 ~ e e -t,l2 c(y + z- ., - t.--(y2 + Z2} 

com a ajuda da transformada de Fourier 

obtém·s. x(t 

.. rrNa'",=--. 
e 

x(t - r/c) = fOC 4;x(~) e-iw(t-TM = f 00 dw x(w) e-n..teikr (C,\4) 
-00 -cc 

r/c) • i(t - rlc) e que em (C,13) fornece 

f" J" x(w) ( , )' fi l
2 d Y i"(.'+,'l'"uw-- -'lW Z ec [1 , (C,15) 

_00 &- -tj'2 y2 + Z2 - íW(Y': é)ll'] 

c dt 

I, onde b(w, y) é dado por (C,lO), 
, 

I,
, 
, 

i , 
, I 

, 
I 

: ' 
i i 

a integral em Z I na expressão acima, é a mesma que apareCe em (C.6) e portanto obtemos 

"() ldtP f"J,,-()O(w,y)( ')'''''Cind t = -- - = e uw x w ' -lW e- (C,16) 
-00 t? 
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Apêndice D 

Cálculo da Energia e da Força de 

Casimir 

Apresentamos aqui os cálculos de várias quantidades que apareCéffi no capítulo 4 como a energia e 

a força de Casímir que age no dipolo em baixas e altas temperaturas, A finalidade desses cálculos 

é obter expressões que sejam válidas mesmo se n e W(J estiverem próximos (mais precisamente 

se 10 - Wo I :$ l) pois nesse caso o método de 'lressonância" [8, 9j para integração é falha, e um 

cálculo mais rigoroso é necessárÍo. 

A validade de nosso cálculo requer que se considere somente ondas cujo comprímento seja 

maior que o comprimento do soienóide, consequentemente devemos introduzir nos cálculos cortes 

em altas freqüências dado por Wmax = cll ~ l/T. Por outro lado) os limites de altas e baixas 

temperaturas T que consideramos dão origens às seguintes apro."Ômações 

baixas T : coth (2;) '" I (D.I) 

altas T : coth ( flW ) ~ 2kT (D.2)2kT - Iiw 

Entendemos por baixas temperaturas o fato de kTIn ser muito menor que as freqüências rele

vantes: isto é\ n e wo, enquanto altas temperaturas significà kTjJi > Wm = = c/l. Nesses casos 

as aproximações acima sào válidas em toda a região de integração, 

89 



I 

Dessa forma as quatro integrais que devemos calcular são as seguintes: 

1
(U), = Im.. dw(w' + wâ)7/iw' [ + "~~I' J (0.3a)

2. ID(w)I' . 

U) (-mo< kT ..2 [1 36' R J 
( h = lo dw(w2 + wô) :"" + 2(lZ(w)l~ (0.3b)

" ID(w)l" 

_ 67r(w07)(flWolN'a4 (_m., rRw"(W' - .Jfi) + rLw'(w' - 112)] 
(DA.)(F), - wÕI'y'c lo dw . IZ(w)I'ID(w)I' ' 

F h = 12nkT(wor)N'a4 Im.. dw [Rw'(w' - JJn + rLw'(",' - 11').] (OAb)
( ) wol'y'c, IZ("')I':D(w)l2' 

Por conveniência introduzimos a variável de integração adimensional j; = wJ~o. Com ísso e 

os parâmetros definidos em (4.45), IZ(w)l' e ID(w)l' podem ser escritos como 

L2w2 

IZ(w,x)I' = --:z'lt.,(x), (0.5)
x 

" X'(X' -12)]2 [X","!X']'}ID("'ox)I' = wg 1 - x- + x' + ,'x' 1 + . (0.6){ [ t>.,(x) t>.,(x) , 

onde 

t>.,(x) = (x' - yf + c"-?x' , (0.7) 

e 

1 67T'a4jv"R 3 a' c 


X=- =---, (0.8)
e/-y cl2L2y2wÕ 2 y2 lwo 

onde as equações (4.22) e (4.23) foram usadas. 

O produto IZ(wJi'ID(w)I' que aparece em todas as integrais torna-se 

L2w6 

IZ(w"x)I'ID(w,x)I' = --:z'lV,(x) , (0.9)
x 

.• 
com V,(x) dado por 

2V,(x) = t>.,(x) [(1- x )' +""'] + 2x,x4(1- x')(x' - ,y'} + 2"X'Yó8 +x','x', (O.!O} 

onde deve--se prestar atenção ao fato do termo proporcional a Ll;i estar ausente (veja D.6). 
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Assim, denotando wma~J.;JO = A~ as expressões (D,3ab) e (DAab) podem ser escritas na 

forma: 

(U), = Tlíwfi 11 (D,lIa)12
" 

(U), = kTw,T I? , (D,lIb)1f - , 

(F), = 3a'c(Iíw.)("''oT) (D.lIe)217y3lwil Ia 1 

(F)h = 3a'ckT(w,r) 1 (D,lld)'Jfy3lwo .. , 

onde _lA ,,3(,,' + 1)(6., + xé)'x')
I, - dx ~ ( ) (DJ2a) 

il v( X 

I, = /.'\ dx,,'(x2 + 1)(6., + X"'i'X') (D.12b)
o V,(x) , 

13= /.'''ix,X1(X'--fJ+'',x'(X' 1) (D.12e)
o V,(x) 

_r ,,,,6(,,,' - ')") + <,')':>;4(",' - 1) 
(D.12d)I, - J. dx V,(,,) , 

Devemos realizar uma série de integraçôes de quocientes polinomiais. O primeiro passo 

consiste em pesquisar os põlos do integrando. Isso não pode ser feito exatamente. Porém) como 

o parâmetro € é extremamente pequeno) uma boa aproximação consiste em reter os primeiros 

termos na expansão nesse parâmetro para os cálculos de todas quantidades que precisamos. 

Particularmente, precisamos apenas conhecer os zeros de V t para € « 1. Dado que 'D( é um 

polinômio par de grau dez) devemos pesquisar dez raizes l sendo que cinco delas são o negativo 

das outras cinco. Além dísso, uma vez que todos os coeficientes são reais) se um dos zeros for um 

número complexo seu conjugado também será. Em principio, podemos obter, em ordem zero de 

t. as raízes estudando os zeros do polinômio 

V,(x) = 6.,(x)(1 _ ,,2)2 . (D.13) 
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No entanto: VI} é de grau oito~ enquanto a potência mais alta em 'Dr{x) é t 2X lO , o que significa 

que ele tem um zerO da ordem do inverso de alguma potência de €. Levando tudo isso em couta 

é possível verificar que as raízes são as seguintes: 

.p ~PZ1= 'l L.tl = -~ (D.I-I). , , 
Z,=g+ig Z; =: 9 - ijj 


Z, = -Z, = -g - ijj z; = -Z; = -g + 9 


Z4. = Oi: + i-6 z; = o-: - iêi 


z, = -z, = -<>-iã Z5 = -z; = -n-+ ia 


onde 

p = 1 - X' + 0(<') • (D.15a) 

1 X(1 - 'I')
9 = 1 + 2' "' + 0(") , (D.15b) 

g=~, (1 + X{) +0(") = ,h +0«'), (D,15c) 

<>='YVr7i1 - '4 +0(,), (D,15d) 

,',,! 
c> = 2' + 0«) , (D,15.) 

e ç= il,(l) = (1- ,')' + '1",", 
Iremos agora estudar separadamente os casos em que o numerador do integrando é par e o 

caso em que ele é ímpar. 

Caso A: O integrando é uma fuução impar de x 

Isso corresponde ao limite de baixas temperaturas nos cálculos de energia e força de Casimir, 

equações (D.12a) e (D.12c). O fato do integrando ser uma função ímpar permite escrever a 

seguinte expansão em frações 

P(x) Ax B(x-O)+C B(x+O)-C 
-0:-;;+ + + (D,16)

V,(x) <,,,' + ti' (x - 9)' + O' (x + 9)' + g' 
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D(;); - u) + E , D(", + a) - E 
+ (x-a)2+(\' T (,,+,,)2+(\2 

onde P = Pfi1 com a = 1,2) 3,4r representa os diferentes numeradores do integrando de acordo 

com as equações (D.12). O sub-índice fi será eventualmente removídú no sentido de simplificar 

a notação. A integração dessa expressão é direta e pode ser escrita em duas partes 

Ia =Ta+ Lo a= 1,3 (0,17) 

{
C IX-y) C (X+ 9)Ta = -= arctan I -_- - "::"" arctan -_- + (0.18a)
9 \ 9 9 9 

E (X - ") (" + a)} 1\+ Õ arctan ~ - EÕ aretan ~ [; 

La = {2~' ln(,';!;' + l) + ~ ln[(x - g)' + 9']+ (0,18hl 

+ ~ ln[(x + 9)' + 9'] + ~ln[(x - a)' + li'] + ~ln[(x + a)' + li']} I~\ 

Agora usaremos as propriedades de A, ou seja, 1 « A « l/E, obtendo: 

C" E ("') (1) (0.19a)Ta = 9 2(1 + 0«) + 2 (\ afetan li + 0«) + O A 

4. ,2,\, (I)La= ~,2 ;, +2(B+D)lnA-Bln(yZ1'jj')-Dln(,,2+li2}+0(c}+0 A . (0,19b) 


Um bom caminho para o cálculo dos coeficientes em (D.16) é escrevér ú quoclente P/V! na 


forma 

P(x) ,- * *_"...;==-~ 0:2 0'2 0'3 â 3 
.l.. + + ...L + (0.20)

V,(x) é'x'" +ti'- ' x - Z2 X - Z2 x - Za ' x - Zl 
, * Q4 Q4 as as+ --+ + +-

x-Z" x Z: x-Zs x-Zs 
e então obtemos 

B = 2R.a, C = -21m", (0.21)
9 

D = 2Re"" E =-2Ima4. 
(\ 
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devido à expansão das raízes! equações (D.14) e o fato de P, 0:2 = 0:3 e a<j = as ser Ímpar. Finat

mente~ os coeficientes da expansão (D.20) podem ser calculados através das seguíntes fórmulas 

P(Z,) 
(D.22a)<t, = 1)'(2,) . 

,· · P(Z,l 
(D.22b)· ", = V'(2.) 

Os coeficientes li é facilmente calculado estudando o comportamento do integrando nó limite 

x -+ 00, ou seja; 
A . xP(x)-
e2 + 2B + 2D = 11m :;;;-R

,x-l''XI Vf(x) 

Essas expressões nos permite calcular as integrais 1\ and l;s, 

Para 11 nos temos: 

A = 1 - 2,2(B + Dl 
C 1 -=- = - + 0(1)
9 , 

B = 0(1) 

D = 0(1) 

~ = 0(1)

" 
L, = 0(1) 

TI = " - 4- 0(1) . 
< 

e por fim chegamos à expressão para o valor médio da energia 

r1iw (]f ) Iiw.
(U),= 2/

2 

~+O(ll =2+0«), 
I 

que é a expressão para a energia, Para 13 temos.,I 
A = < - 2,'(B +Dl 


1 _ "(' 

CO = 2( +0(,) 


c''Y
B = -' +0(.)

2( 
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(D.23) 

(D.24) 

(D.25) 

., 




l(2 - éP -	"?)"l " D=- . +0(,)
2( 


E 13 (1 _ 2.:,2 + t'" _ ~?(1- til» 

_ = _ 	 , 1 + 0(,)
-	 r; " 
a 2<V 1 -T 

'I (Wrnox ) "-1'(2-<"-''''')1 D() 0(1)L3=€')'n -- + 	 ll7 f+
\ Wo ( ; 

(I - -,')" -t'h'(1 - <;:) - (1- 2<" + ~)I (/4 -"~'I I
T3 = 	 . + . - I - - aman +0(,)+0(-)

;-? - 1 ('''' 	 t' ~"';, -	 -7~v 	 J! 

I 

levando à equação (4.44) para a força de Casimir a baixas temperaturas. 

.. Caso B: O integrand9 é uma função par de x 

Esse é o caso que corresponde ao limite de altas temperaturas e nos permitirá calcular as 

integrais (0.12b) e (0.12d). 

. A expansão em frações para o integrando par será agora 

P(X) A B(x -- g) + C B(x,. g) - C 
(0.26)

V,(x) = 	 ,'x'+P' + (x-g)'+O' - (x+9)'+9' + 
D(x - Oi) +E D(x + Oi) - E 

~ 

, (x-a)'+i" (x+a)'+"" 

i sendo os coeficientes diferentes daqueles do caso A, e P é Pu para a ;:: 21 4. 

I A integração de (0.26) fornece agora 

Ia = Ta + Ld a = 2,4 1 	 (0.27) 

onde 

[ 
('x) C (x -9)AT(t = ép arctan p + 9 afetan T + 	 (D.28a) 

C (x + g) E (X - "') E (X + "')]1'g arctan ~ + ã arctan ~ + Õ aretan ~ o 

L. = {~ ln[(x - 9)2 + 0']- ~ lnl(x +9)' + f]+ (A.28b) 

D D }+ '2ln[(x - a)' + ,,2]- '2 1n[(x +a)2 + (!'] I~ 
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Novamente, usando 1 «A «: l/E: obtemos 

To = ~:\ + ~ (" + OC~)) + ! (" + OG)) 
Lo=O(~)+O(~) . 

i Os cálculos dos coeficientes são feitos de um modo similar usado no caso A. A equação (0.20) 

é válida se trocarmos o primeiro termo do lado direito pelo correspondente termo da equação 

(D.26) e levando em conta que agora 0:3 = -02 e 0:5 ::;: -04. E também as equações (0.21) e 

(D.21ab) são válidas. Do contrário, a equação (D.23) deve ser trocada por 

A x'P(x)

" + 2(C + Bg) + (E + Da) = }i.~.V,(l:) (D.29) 


Como conseqüência de tudo isso obtém-se os seguintes resultados para /z: 

A = 1- 2"(C + Bg + E + Da) (D.30) 

B = 0(1) 
C 1 
cc = - + 0(1)
9 , 

D = 0(1) 

~ = 0(1) 
a 

OG)L, = 


T, = 
1r 
- + 0(1)
, 


e finalmente 
i 

i (U)h = kT + 0(,) 


Para 14 : 

A =, - 2,'(C + Bg + E + Da) (D.31) 
<',

B = 2( +0(,) 


C = 1 - " + 0(,)

fi 2( 
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2 ')<'1"(3 - e' + '7 + 0«) 
D = 4(.fl~' 
E T(l -, " -,N') + 0«)
-::- = - 2(
" 
L4 =OG) 
T, = 

1; 
-	 +0«)
2 

E finalmente em ordem mais baixa, a fôrça de Casimir no limite de altas temperaturas será 

(F)n = 	~a'ckTw,T 
2 y'lw, 

Note que (B + D)/A é sempre muito menor que 1 mesmo nas proximidades de '; = L 

I 
! 
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Apêndice E 

Momento Magnético Anômalo 

Apresentamos aqui um cálculo no contexto da SED dos efeitos das flutuações: do campo eJetro

magnético sobre o moment.o magnético do elétron na teoria não relativística, 

A equação de movimento que descreve a precessão de Larmo! será escrita como 

d;1 ge B" " -=-- xI' (E.!)
dt 2mc 

onde e representa a carga do elétron e usamos a relação 

ge " " ~S (E.2)1'= 2mc 

ou seja, o momento magnético j1 é anti-paralelo ao momento angular intrinsico S. O campo 

magnético B = Bo + ÊVF(O,t) tem um termo que advém de um campo externo determinístico 

Bo e outro associado à componente magnética das flutuações do vácuo e será tomado como 

aproximação de dipolo do campo 
.... -_ lf2 

B-(- t) _ k x Evp(r. t) ." ("hé') [i(Ii"'-wI) i6(ii,À)
T, - = t L....- -- e e k _ WkV 

k,À 

- e-i(k-f-wt)e-iQ(k,).;] (k x êf.:.) (R3) 

onde se usou a relação olfl = w, . 

Na SED os tennos exp{i8.,) e exp(-i9;;,) , sendo O'À fases aleatórias uniformemente 

distribuidas de O a 2rr 1 aparecem, respectivamentel nos lugares dos operadores de criação e 

aniquilação de fólons da QED. 
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Não incluimos em (E.l) termos que dependem de derivadas superiores de ji, ou seja, não 

estamos incluindo a reação da radíação dos campos próprios de emissão. Se considerarmos o 

elétron livre fazendo 80 = O. as expressões (E.l) e (E.3) resultam em 

djl = í~ I: (1f1í~1'!? [e'(Ii.'-wt) e"('·A) - e-,[;;·,,-wt1e-iO(Ii.À)] (i< x ê ) x jl(t). (E.4)
üdt 2mc kÀ Wk'V J 

Na ordem mais baixa de aproximação usamos I'(t) '" 1'(01 no lado direto de (EA), cuja 

integração fornece 

t:,.jl =jl(t) - jl(O) ~ _~ I: (1fIié') l!2 2- [e'0;.,,-w,t)ei8(Ii,A) 
2mc f>. Wk V wf 

I + e-i{k.r-wklle-iO(k,>'l] (k x ê ) x j7(O) (E.5)ú 

Vamos agora calcular o valor médio ((.ó.,t1}2) escrevendo a expressão 

? / ge )' ( "de' 1 _1_. 
«t:,.jl)-) I -2 ~ ~ V ";Wk Wk' WkW>'I \ me k). k'>/ 

I . 
, 1 

,2 cos (k. T - wkt + Bk),) 2 cos (ft .r - wk-t + Okl.\')) 

, ! [(f x ê.,,) x jl(O)] . [(li' x êli'Á') x jl(Ol] (E.6) 

A média. sobre as fases aleatórias é realizada com a ajuda da expressão 

(2C058kÂ 2C05 8"",) = 4· ~ÓÀÀ,6kk' (E.7)

I 
I e assim 

( e)' (21r1iC') 1 [(_ ) ]'{(1;.;1)'l = ;;;;; ~ -V w~ k X êiiÁ x jl(O) (E.8] 

I : 
Agora fazemosi 

z ,i i 
. I: [(f x e.,) x jl(O)] = I: [lO (jl(O] . e.À) - ê.,(f. jl(O))]' = 

).=1 .\=1 
1I 

, Z 2I - k' I: (jl(O) , êfÁ) + (k· jl(O))' Dl) = 
).=1 ).=1 
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i 
I 

I 

i 

I 

i 

i ' 

~ kV(O) - (il(O) "k)' +2(k. p(O»)' = 

~ k',,'(O)+(k')7(O»' , (E.9) 

sendo que após a segunda igualdade usou-se o fato de k ser perpendicular aos versores de 

polarização êü ' Integrando sobre todo o ângulo sólido no espaço dos fis obtemos 

f drl. [k'",'(Q) + (ii. il(O))'] = 4;rk'"Z(O) + ~ /:',,'(0) = 

16 rr k' '( )_." O (KlO)
3 

e assim a expressão (E.8) pode ser escrita como 

«(':::')7)') = (.,oe )'1:: (2"h~') 12 [16" k''''(O)] (E.H) 
_me k Urk t Wk 3 

fazendo o limite para o contínuo atrayés da troca 

z:: -+ (8~3) f dk k
2 f díl. 

k 

a expressão (KIl) se torna 

«b.il)') = (~)' _1_ ("m" dk k' (21rhC') 2. Ih k'I"(O) (E.12)
w22mc 81[3 Jo \ W 3 

e portanto 

-,,«d:;cI'S!;-)':-l = ( ge )2 _41i rkm~ dk k = _ (fl)' _4<> (_li \)' rkm~ dk k (RI3)
",'(O) 2mc 3"c j, 2 31r me J. 

sendo a = e2 /nc a constante de estrutura fina da eletrodinâmica e k;nax representa o número 

de onda de corte uma vez que a íntegral acima se torna divergente se considerarmos todos os 

comprimentos de onda. 

Se escolhermos k max :=; kcompton -:= (me/h) a expressão (E.13) se torna 


«dil)') _ 2<> 

(E.14),,'(O) - 31r 

Seguindo Welton [48], dclinimos a flutuação no ângulo e, de precessão, na presença de um 

campo externo Bo l através da relação 

(M') = «Nl)') _ 20: (E.15)
(1'6) - 3" 
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Vamos agora considerar o valor esperado da energia de interação entre o dipolo magnético e 

o campo determinístico Bo 
-(ji.Bo) =-ljiIBo(cosO) (E.16) 

onde B é o ângulo formado entre ji e Bo. 
A inclusão dos efeitos das flutuações do campo eletromagnético consiste em substituir cos () 

por 

(cos(O + ~O)) '" cos O [1 - ~(~02)1= cos () [1 - ~l (E.17)
3" 

e portanto a expressão (E.16) 

-(ji. Bo) -+ -I ji IBo cos O[1 - 3:1 (E.18) 

Apesar da magnitude da correção do momento magnético anômalo ser correta, o sinal do 

efeito aparece trocado. Isso pode ser retificado se incluirmos os efeitos da reação de radiação 

cuja contribuição surge na massa renormalizada como sugerido pelos cálculos na QED[38, 91]. 
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FIGURA I : Representação esquemática do dipolo elétrico a uma distância y do eixo do so!enóide onde 
\ ! 

indicamos os campos relevant€S ge.rados pelo solenói:de: (Eso!l e pelo dipolo- oscilante (BdiP}' O soleoóide: usado 

por Mõllenstedt e Bayh [65] são tais que 1,5 x lO-4cm ~ dl 5. 4 X 1O-4cm, .52 ::::: ;; x lO-.\cm e a ~ 7 x 1O-4C1n• 

O número de espiras sendo 1'1 ~ 103 e o comprimento 1 v"1IDa de O.5cm a Q,7cm. 
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FIGURA 2 Ruído de Nyquist observado por Koch et aI. [6-1]. A cun'a tracejada corresponde ao pspectro 

do ruído sem as flutuações de ponto zero enquanto que a curva cheia inclui a contribuição de ponto zero. O 

pico pronunciado é a representação qualitativa do segundo termo da equação (4.49) e corresponde a uma medida 

hipotética realizada à temperatura T;:::. 4.2[(, A largura~:.J é associada à resolução experimental. 
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FIGURA 3 : Ângulos de orientação do vetor S(t) que precessa em torno do campo magnético. 
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FIGURA 4 : Variação da projeção do momento de dipolo magnético á-ó longo de Do como função de BofT 

(referência [84]), 
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FIGURA 5 : Rep.resentação esquemática da precessão em um campo magnético não uniforme. A$, partículas 

do feixe (área escura), movem--se com velocidade Vo na direção y. 
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FIGURA 6 : Imagem no anteparo de uma experiência tipo Stcrn~Gerlacl1 obtida por J.R. Zacharias [87]. A 

curva (a) mostra o i1argamenw do feixe devido a um campo magnético de baixa intensidade. O gradiente do 

campo não é intenso;,) suficiente para gerar a separação do feixe. A curva (b) mostra a separação provocada, por 

gradientes íntensos (ze == ~e~f :!: 0.37cm). Veja nossa expressão (50.49) para comparação. 
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