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APRESENTAÇÃO

~ste trabalho constitui-se do cálculo de propriedades de sistemas

de muitos corpos, em especial líquidos quânticos (T = OOK), utilizando o me-

todo do campo autoconsistente (SCFA). Vamos aplicar a SCFA a sistema quânti

cos compostos por partículas neutras ou carregadas (eletrons), estudando a

susceptibilidade generalizada do sistema. Assim, obtem-se autoconsistentemen

te propriedades como o fator de estrutura, função de correlação dos pares,e~

pectro de energia das excitações, velocidade do som, etc.

No Capítulo 1 discutimos os conceitos teóricos que serão utilizados,e~

quanto que o Capítulo 2 é dedicado a uma descrição da SCFA. Singwi e seus

colaboradores desenvolveram essa aproximação para estudar o gás de eletrons

tridimensional, na região de densidades metálicas, tentando melhorar os re-

sultados ate então obtidos por outras aproximações. A hipótese fundamental

feita nessa teoria e utilizar a função de correlação dos pares de partículas

para expressar a função de distribuição de d~as partículas em termos do pro-

duto das funções de distribuição de cada partícula. Então procura-se uma

solução autoconsistente para o fator de estrutura e função de correlação dos

pares. Este fato implica na obtenção de um potencial efetivo autoconsisten-

te, que representa a interação entre as partículas do gás.

o Capítulo 3 ê dedicado ao estudo de um sistema tridimensional de bo-

sons, comparando-se os resultados obtidos supondo que as partículas possam

ser consideradas como esferas totalmente rígidas e introduzindo uma parte a-

trativa no potencial, a fim de torná-lo mais semelhante ao potencial real de
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param~

tros correspondentes ao líquido de 4He, podemos comparar os resultados com

os resultados experimentais obtidos a baixas temperaturas. Verifica-se que

a introdução de uma parte atrativa no potencial ocasiona uma melhora nos re

sultados, principalmente para a velocidade do som e massa efetiva do roton.

Os espectros de energia teórico e experimental apresentam o mesmo comport~

mento, com as posições do máximo e do mínimo coincidentes. Entretanto, a

altura do primeiro máximo e do mínimo experimentais correspondem a cerca de

50 a 60% do valor teórico com cada potencial. No caso de potencial com pa~

te atrativa, se supusermos que a massa efetiva do átomo de Helio no sistemae

cerca de 1.8 vezes maior que a massa do átomo livre, os espectros de energia

teórico e experimental vão praticamente coincidir. Então, a velocidade do

som tem o valor s = 2l8m/s, bastante mais próximo do valor extrapolado dos

resultados experimentais. Podemos tambem calcular a massa efetiva do átomo

de Helio que corresponderia ao valor experimental para a velocidade do som,

obtendo-se mef ~ 2~e. Neste caso, os valores do máximo e do mínimo do es

pectro de energia teórico ficam cerca de 8% maiores que os experimentais.

No Capítulo 4 a aproximação SCFA e aplicada a um sistema de fermions

., . -.
neutros, composto de part1culas 1mpenetrave1s. o problema unidimensional

foi resolvido completamente. Os resultados para este sistema mostraram uma

característica bastante interessante, que e associada ao seu comportamento

em função da densidade. Verificou-se que existem duas regiões de densida

des com comportamentos bem distintos, tanto para o fator de est~tura e fun

ção de correlação dos pares, como para 0_ espectro de energia das excitações

elementares e velocidade do som. O espectro de energia apresenta desconti

• ,
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nuidades quando os modos coletivos encostam no espectro de partícula única.

Para todas as densidades a primeira descontinuidade ocorre quando q. ~/1,

que corresponde ã inversão do sinal do potencial efetivo autoconsistente.

Esse fato e evidente quando se examina a relação de dispersão de um sistema

de fermions e verifica-se que a troca de sinal no potencial efetivo deve ne

cessariamente corresponder a uma troca de sinal na diferença de energias en

tre a excitação coletiva e partícula única. Na regiao de "altas" densida

des (P~ ~ 0.23) o espectro de energia vai apresentar um comportamento tipo

"" .•.. d . d droton , com o nan1mo e energ1a acentuan o-se quan o a densidade cresce.

Para densidades mais altas vai aparecer um segundo mínimo, com q > rr/~, que,

eventualmente, vai corresponder a um zero de energia quando p~ - 0.66. Es

se fato evidencia que o sistema alcançou um estado cristalino, o que e tam

bem indicado pelo comportamento fortemente oscilatõrio da função de correIa

çao dos pares nesta região. o comportamento de um sistema unidimensional

de fermions considerados como barras rígidas, e o de um sistema de bosons

com mesma interação e bastante semelhante, especialmente para baixas densida

des, quando os resultados concordam com os resultados exatos de um

sem interaçao.

sistema

No Capítulo 5, e feito o estudo de um sistema quasi-unidimensional,

onde a condução e feita de maneira unidimensional. Usando a aproximação

SCFA, calculamos o fator de estrutura autoconsistente para valores de x =
s

x Ia entre 0.01 e 12.o o Com esse resultado obtivemos a função de correlação

dos pares em cada caso, comparando-a com o resultado obtido com RPA- que co~

responde ã aproximação de ordem zero em SCFA. Para x = 0.01 os resultadoss

obtidos em ambas as aproximações coincidem, indicando que esse valor corres

ponde a uma região de densidades bastante altas. Entretanto, para densida
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..
aqu~des menores, os valores RPA para a função de correlação são inferiores

1es obtidos com SCFA. Para x > 11, a função de correlação obtida em RPA
5

-
e

negativa, para pequenas separações de particu1as. Entretanto, a aproxim!.

ção SCFA apresenta valores sempre positivos ate x = 12, que e o valor 1imis

te para o tipo de calculo desenvolvido. Porem, como estes resultados ainda

são bastante positivos, g(O) - 0.2, e razoave1 supor que a aproximação SCFA

va~ manter g(O) positivo para densidades ainda mais baixas. o calculo das

energias dos modos coletivos indica que para Xs ~ 7 vai aparecer um

em uma posição q ~ o, o que não acontece em RPA. Para x > 7, a compressis - -

bilidade alcança valores negativos, o que parece indicar uma possivel insta

bilidade dos sistemas cuja densidade correspond. a estes valores.
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cAPTruLO I

1ntJto du.ç.ã.o

o objetivo da teoria de muitos corpos e estudar as propriedades de

sistemas macroscôpicos, baseando-se no conhecimento das forças entre as pa~

tículas, isto ê, estudando a maneira pela qual a interação entre as partícu-

Ias em um sistema denso altera seu comportamento. Uma descrição precisa e

completa destes sistemas exige a inclusão do potencial entre as partículas,

na equaçao de SchrBdinger. Em princípio, o conjunto de funções de onda de

um sistema de muitos corpos contém toda a informação necessária; entretanto,

a solução exata e direta da equação de SchrBdinger, correspondente ao probl~

ma, nesse caso, é, em geral, impraticável. ~ necessário então desenvolver-

se hipóteses simplificatórias, com o objetivo de poder resolver o problema.

o tipo de aproximação utilizada depende do processo específico a ser estuda-

do e das propriedades nas quais estamos interessados. Assim é criado um mo

delo que será adequado para um certo tipo de interação e para um conjunto de

densidades do sistema. Então é importante termos conhecimento do trabalho

experimental que vem sendo desenvolvido no sistema que nos interessa, e de

seus resultados, que terao papel importante no desenvolvimento das hipóteses

nas quais baseamos o modelo.

Em estado sólido sabemos quais são as partículas envolvidas e,com boa

aproximação, quais as forças que agem entre elas. A dificuldade é que temos

023 ~ 3 . 1cerca de I part~culas por em e, portanto, prec~samos reso ver um

ma de muitos corpos. A procura e a utilização de modelos aproximados

probl~

para

estudar sistemas reais de um ponto de vista determinado, tão precisamente
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quanto possível, ê um desafio e uma atração da flsicado estado sólido.

o trabalho por nós desenvolvido constitui-se na aplicação de uma têc-

nlca de aproximação ao estudo de sistemas compostos por bosons e fermions, ã

o
temperatura de O K. Vamos entao estudar líquidos quânticos, isto ê, siste-

mas homogêneos compostos por partículas que interagem fortemente entre si,em

tempera~uras suficientemente baixas,de modo que os efeitos quânticos re-

presentem papel import&nte. Os sistemas de 3He e 4He líquidos são os melho

res exemplos reais de sistemas quânticos, como mostram os trabalhos experi-

mentais a baixas temperaturas. Os aspectos do comportamento dos eletrons de

condução em metais que não são grandemente afetados pela natureza periódica

do potencial iônico, também podem ser estudados considerando-se o gás de ele

trons como um líquido quântico.

1.1 - EXCITAÇDES ELEMENTARES

O objetivo de um trabalho teórico dedicado ao estudo de propriedades

de um sistema em geral, não é apenas tentar estimar o estado fundamental do

sistema, mas também calcular as energias dos estados excitados que estão li-

gados com o estado fundamental. Os trabalhos experimentais estão associados

ã resposta do sistema a um estímulo externo. Tais experiências em geral mo-

dificam o estado do sistema para um estado de maior energia. Então,camogr~

de parte das propriedades do sistema surge dessa mudança de estado de ener-

gia, vamos nos interessar principalmente por esses estados excitados. O pr~

cesso de levar o sistema a um estado de energia mais alta será estudado co-

mo um processo onde se supõe que alguma coisa é criada quando nada havia an-



3

tes - cria-se uma excitação elementar no sistema.

Para podermos considerar o sistema como um conjunto de excitações e-

lementares que interagem fracamente entre si, elas devem ter uma energia bem

definida. I (f) d ,- d 'd dsto acontece quan o a exc~taçao po e ser cons~ era a como ten

do vida longa, Porém, o sistema que estamos considerando é composto por pa~

tículas fortemente interagentes, e então precisamos examinar se é razoável

imaginar que as excitações elementares no sistema tenham longa vida. Seu dp.

caimento pode ocorrer por espalhamento com outras excitações elementares ou

com partículas do estado fundamental. O primeiro tipo de decaimento é prati

camente desprezível em sistemas a baixas temperaturas, quando temos um núme-

ro relativamente pequeno de excitações elementares. A segunda possibilidade

de decaimento apresenta também baixa probabilidade porque, para os sistemas

de interesse, existem limitações no espaço de fase disponível para o decai -

mento de uma excitação de baixo momentum ou grande comprimento de onda. En-

tão, para que as excitações elementares tenham um tempo de vida longo, é ne-

cessário considerarmos sistemas a baixas temperaturas e limitarmos o estudo

a fenômenos que envolvem frequências suficientemente baixas e comprimen-

tos de onda comparativamente grandes. Quando isso não acontece podemos ai!!.

da descrever um certo fenômeno físico em termos das excitações envolvidas,

mas se torna essencial levar em conta o fato de que as excitações possuem um

tempo de vida finito.

As excitações elementares de relativamente baixa energia, em um siste

ma de muitas partículas, podem ser divididas em duas categorias
, , , (1)

pr~nc~pa~s:

excitações de quasi-partlaula~ que são excitações de partícula única modifi-

cadas, e excitações aoletivas~ que surgem das correlações entre o movimento

,



das partículas, devido ã interação entre elas.

1.1. 1 - ExcU:açõu de qUft6-L-paJL:t1.c.uhL6

Para entender o conceito de quasi-partícula(~) , vamos examinar a se-

guinte situação: supondo um gás de partículas livres (sem interação),podemos

aumentar a energia de uma das partículas sem afetar em nada as demais. Se o

sistema estava originalmente no seu estado fundamental, este processo pode

ser descrito como criando uma excitação elementar. Se agora aumentarmos a

energia de outra partícula, as energias das excitações se somariam para ori-

ginar a energia do sistema duplamente excitado acima do seu estado fundamen-

tal. Estamos assim criando excitações de partícula livre. Se supomos que

as partículas do sistema considerado interagem entre si, esperamos que estas

excitações de partícula vão decair, já que agora a p~rtícula excitada sofre

espalhamento com as partículas não excitadas e sua energia e momentum seriam

gradualmente perdidos. Entretanto, se as partículas obedecem ao princípio de

exclusão de Pauli, e, se a energia das excitações for pequena, haverá muito

poucos estados vazios para os quais a partícula possa ser espalhada. Espe-

ra-se então que a excitação tenha um tempo de vida suficientemente longo pa

ra que a descrição em termos de partículas seja adequada. As energias das

excitações diferem daquelas de partículas livres, devido ã existência de in-

teraçoes. Ao mover-se, a partícula excitada perturba as partículas próximas,

afastando umas e arrastando outras.
- . ~

Entao, a quas1-part1cula pode ser pens~

da como uma partícula acompanhada por uma "nuvem" formada pela distorção na

sua vizinhança, ocasionada pela existência de interação entre as partículas.

Isto é, a partícula se apresenta como que "vestida" por uma nuvem de auto-
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energia.

1.1.2 - Excitaçõe6 cotetlvaó

As excitações coletivas relevantes neste trabalho, ou modos coletivos,

sao semelhantes a ondas de som, por corresponderem a oscilações da densidade

das particulas, isto é, ao movimento coerente do sistema como um todo. Entre

tanto, diferem de ondas de som quanto ao mecanismo responsável pelas oscila-

çoes. Em uma onda de som as colisões entre as partículas agem como uma for-

ça restauradora para trazer a densidade de volta ao seu valor médio. Nos mo-

dos de excitação coletiva, o campo de força médio criado por um grande número

de outras partículas age como força restauradora. As colisões entre as partI

culas tendem a modificar esse campo medio, e, consequentemente, atenuar as ex

citações. Para que estes modos coletivos possam existir como excitações ele-

mentares bem definidas do sistema de muitos corpos, eles devem possuir um tem

po de vida suficientemente longo, antes de decaírem em pares de quasi- partí-

culas. Esse decaimento é em ~a1 energeticamente possível, mas pode ter peque

na probabilidade devido a efeitos de coerência entre os elementos de matriz

importantes. Exemplos de excitações coletivas em sistemas de muitas
.,

part~c~

Ias são os fonons, plasmons, excitons, polarons, magnons , rotons, polaritons.

Em um sistema de muitos corpos um aspecto importante é a correlação en

tre as posições das particulas, devido às interações mútuas. Estas correIa -

ções dão origem a importantes efeitos de coerência. Por exemplo, quando o ~

do de excitação coletiva existe e pode ser considerado como uma excitação ele
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mentar, em geral ele é o modo de excitação dominante do sistema, embora seja

apenas um único modo coletivo, comparado com o contínuo de excitações de qua-

si-partículas.
_ 4'

Isto acontece porque um grande numero de part1culas toma par-

te no modo coletivo, e as correlações responsáveis pelo modo coletivo origi-

nam também fatores de coerência cujo efeito é reduzir drasticamente a probabi

lidade de excitar pares de quasi-partículas.

1.2 - RESPOSTA LINEAR E SUSCEPTI8IL1VAVE ('1)

Qualquer experimento efetuado em um sistema físico relaciona a excita-

ção do sistema com um estímulo externo, através da medida da resposta ao estí

mulo. Se a interação entre a excitação externa e O sistema é sufieientemente fra-

ca. a resposta do sistema pode ser considerada linear e é determinada comple-

tamente pelas propriedades que o sistema apresenta quando isolado. Conseque~

temente, experimentos de interação fraca oferecem o método ideal para estudar

o comportamento de um sistema de muitas partículas.

Seja Ho a hamiltoniana que descreve um sistema isolado. Se introduzir

mos uma perturbação que vamos representar por À. , a hamiltoniana do sistema

passa a ser escrita como Ho + À$. O termo line~ em À)da diferença entre os

valores médios de um observável, calculados com e sem a perturbação externa,

é a resposta Linear ao campo perturbador, do observável considerado.

Vamos examinar o efeito de uma perturbação externa $(~,t) aplicada a

um sistema quântico. Esta perturbação pode ser, por exemplo, um campo depres

sões ou um potencial eletromagnético, no caso de um sistema de partículas car-

regadas eletricamente. A existência dessa perturbação fará com que apareça u

ma flutuação p(~,t) na densidade do sistema:



o _ i. (~.~ -wt)J (,\,w) e (1.1)
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-
sera:

Supondo aproximação linear, a resposta X(q,w) ã perturbação aplicada

< f(~.cA) :>

cp(~w)
) (1.2)

onde ~(q,w)é a transformada de Fourier da perturbação externa e a média éfei

ta sobre todos os estados do sistema. x(q,w) é então a susceptibilidade ge

nera1izada do sistema)que representa sua resposta a uma perturbação externa.

A hami1toniana do sistema quântico composto por N partículas pode ser

escrita da maneira usual

+.L
2- (1. 3)

onde \f(q) representa a interação entre as partículas e p~ é o operadGr densiq

dade,

Vamos supor que a perturbação seja introduzida no sistema de maneira

adiabâtica, e qu~ ela possa ser considerada como uma perturbação fraca. Sup~

mos que a interação é ligada em t - - ~, e cresce lentamente até seu valor to

tal em t = O. A hami1toniana do sistema fica então:

) (1.4)
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onde H1 e a hami1toniana da perturbação

H -.,
(1.5)

A introdução do infinitesimo n garante a condição adiabática.

~ •... - - . -
A resposta X(q,w) a perturbaçao sera calculada na aprox1maçac de res-

posta linear, supondo que o sistema está inicialmente no seu estado fundamen-

tal. A equação de Schr8dinger dependente do tempo e:

onde w(t) e a autofunção do sistema total.

) (1.6)

Sejam ~ e E respectivamente os autoestados e autova10res de H • Poden n o

mos entao expandir ~(t) em termos das ~ , que são funções de onda de sisteman

de muitos corpos e não sabemos calcular exatam~te,

(1. 7)
)

onde an(t) são os coeficientes da expansão que, como o sistema está inicial

mente no estado fundamental, devem obedecerãs condições de contorno

a (t = - ~) - ô •n no

Os coeficientes da expansão podem ser calculados usando teoria de pe~

turbação e as Eqs. (1.3) a (1.7). Conservando apenas os termos lineares na

perturbação, temos:
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)

+
cp(~,w) (~if~o

~ (w-w...,o + ;~)
i..(w+ ~o-i 11.) t:ecP~(lf,w) (~cr )...,0

t (w + ~o - i-.". )

onde (p~) são os elementos de matriz exatos entre as autofunções de H e~ no o

w são as correspondentes frequências de excitação ~w •••E - E •no no n o

° valor esperado de p~ nos autoestados da hamiltoniana completa, conq

servando apenas termos lineares nos coeficientes a (t), pode ser escrito como:n

(1. 9)

Este resultado pode ser simplificado consideravelmente se usarmos o

fato que se (p~) ;0, então (pi} •••o; isto ê, o mesmo par de estados não
q no q no

pode ser acoplado simultaneamente por p~ e p:t .' Substituindo os valores de
q q

coeficientes a (t) na Eq.(~.9), ficamos comn

w- w +i"'"""0 . ,

(1.10)

')

Supondo que o sistema ê invariante frente ã reflexão temporal e usando

- 4 w-t.

< ~, l-t.) > = < ~CÕ;,t.\)) > e



chega-se ã expressão para a susceptibilidade generalizada do sistema:

10

~+~o+ ;.,~ .
(1.11)

Como n ~ 0, podemos escrever:

e

(1.l2a)

onde o símbolo ~ indica que devemos tomar a parte principal da
-

expressao.

"

No apêndice A ê obtida em detalhe a expressão para a susceptibilidade de sis-

temas quânticos sem interação.

1.3 - FATOR VE ESTRUTURA E 'FUNÇÃO VE CORRELAÇÃO VOS PARES

Um exemplo típico de experimento para estudar propriedades de líquidos

quânticos neutros ê o espa1hamento ine1âstico de um feixe de partículas (neu-

trons) pelo líquido. Vamos supor que o potencial de interação entre o siste-

ma e a excitação externa depende apenas da posição relativa das

do sistema e do feixe incidente:

partículas

(1.13)
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Escrevendo em termos dos componentes de Fourier, temos

Llf·(n:-~) ")J.. ote = L ~ 'J~
c;:

)
(1.14)

onde ,+ e p+ são respectivamente as transformadas de Fourier da excitação
q q

terna e da densidade de partículas p(t) -

ex

Usando teoria de perturbação, podemos calcular a probabilidade P(q,w)

por unidade de tempo de que a partícula transfira momentum-irq e energia-Kw ao

sistema (~''>. O resultado é

onde definimos

SClf,W):O t li (?~tI" ó(w-~.J .
"'"

(1.15)

O fator de estrutura'dinâmico S(q,t) engloba todas as propriedades do

sistema de muitas partículas que são relevantes ao espa1hamento do feixe de

neutrons, e ê a máxima informação que se pode obter sobre o comportamento do

sistema em tal experimento.
o ..•.. -

Como para T - O K as frequenc1a w sao todas pono -

sitivas, S(q,w) - O para w < O e S(~,w) ê sempre real.

Podemos relacionar o fator de estrutura dinâmico com a parte imaginá -

ria da susceptibilidade generalizada do sistema pauq ~ O, usando a Eq.(1.12b)

) (1.16)
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e a susceptibilidade completa pode ser obtida de S(q,w), usando

(lO

X.(~/W)= ( d.w' s(~,tJ)[_4_J UJ- W'+i'l'l
-co .,

(1.17)

Supondo que nao se possa analisar a energia das partículas (neutrons)

emergentes, o que se mede ê a seção de choque diferencial em função de ângulo

e de espalhamento. Se supomos ainda que o momentum e a energia transferi -

dos sejam essencialmente independentes, podemos obter para a probabilidade

correspondente

-r(g) -

onde a depende das partículas do feixe incidente e o fator de estrutura esn

tático ê definido por:

5 (7l) -
t
N

(1.18)

A relação entre o fator de estrutura S(q) e a susceptibilidade x(q,w),

quando q ::j:. O, ê

1-
= -1rN (1.19)

Por outro lado, usando as Eqs.(l.lS) e (1.18) vamos obter, para o fa-

- ~
tor de estrutura S(q)
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(1.20)

Pódemos entao separar na expressao do fator de estrutura a contribuição

de transferência de momentum nula. Como Po = N, vamos ticar com

(1.21)

Nesta definição para o fator de estrutura,que é a utilizada por Pines(6),

temos S(O) = N. Podemos então definir um "novo" fator de estrutura

(1.22)

- -+
que e nulo para q = O.

Com essa nova definição, e o corr~pondente S(q,w), as relações entre

a susceptibilidade generalizada e o fator de estrutura valem para todo q. Nes

te trabalho, vamos usar a definição (1.22).

o fator de estrutura permite também obter-se informação detalhada com

relação a correlações espaciais em um sistema de muitas partículas. Vamos con

siderar a evolução temporal de uma flutuação de densidade P~' Se H e a ha

miltoniana total do sistema, temos, na representação de Heisenberg(~):

f~(t)lo) 10>

I
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A correlação dinâmica entre uma f1utuação de densidade em t - O e outra no

tempo t e expressa pela função de correlação da densidade,

)

com

(1.23)

Usando a Eq.(1.20) e introduzindo o conjunto completo de autoestadosde

H, obtem-se

e assim

_ 4--
N ) (1.24)

(1.25)

A função de correlação estática da densidade pode ser escrita como



n"",
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'--
J.'\."

tU;) = 1'0;'0)= ~ ç:<O I~~~ 10) .e. ,.
O\.t

.- -,l ~.1'1

r(n) :=. L S (9) .f.. + N
}

(1.26)

lJ

onde usamos a Eq. (1.22).

Por outro lado, a função de correlação estática da densidade está reI a

donada com a função de correlação dos pares g(i'). Supondo um sistema ele pa!,

tículas puntuais

(1.27)

Para um sistema com invariança translacional, como as coordenadas das partíc~

Ias i e i comutam, já que são observadas simultaneamente, temos

) (1.28)

onde a função de correlação dos pares e expressa por



4-
NOJ-1)

(O, ?-. à (n-t-hj -li,) \ o)
4:f:J
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(1.29)

Na Eq.(1.28), a primeira parcela do lado direito representa as correla

ções de cada partícula com si mesma, enquanto que a segunda parcela represen-

- ~
ta as corre1açoes entre pares de partlcu1as.

- - +
Entao, a funçao g(r) expressa

a probabilidade de que se uma partícula é observada em uma certa
. - +

poslçao r ,o

~ - -+ -+ ( )outra partlcu1a sera encontrada em r + r. Usando as Eqs.(1.26) e 1.28, poo -

demos mostrar que, para um sistema onde o número de partículas é muito grande,

- - -+ - •
o fator de estrutura e a funçao de corre1açao dos pares g(r) estao re1aclona-

dos através da integral de Fourier, isto é

(1. 30)

1.4 - REGRA VE SOMA PARA A COMPRESSIBI LIVAVE

No limite de grandes comprimentos de onda, a susc.eptibilidade estática

x(q,O) representa a resposta da densidade 9 do sistema a um campo de força e~

tático, que varia lentamente no espaço. Então, deve estar relacionada com a

compressibi1idade ~ do sistema. A relação entre elas é facilmente estabeleci

d (I, ~ ) .d d . - -. d d'a , conSl eran o a descrlçao macroscoplca a resposta o slstema ao po-

tencia1 escalar ~(;).

estático é:

A força sentida por uma partícula devido ao potencial
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F (ji) _

.
-Á + c. c .
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(1.31)

Se supomos que essa força longitudinal varia lentamente no espaço, podemos d~

finir a força média por unidade de volume do sistema como pF(t) ; NF(t) , con-

siderando apenas termos lineares no potencial. O efeito deste campo de for-

ças é deformar o sistema, criando uma f1utuação de densidade ôp(t) , que. por

sua vez, origina uma distribuição adicional de pressões

1-
NIG

(1.32)

onde~ e a compressibi1idade macroscópica.

A distribuição ôP(t) deve ser tal que a força externa seja contraba1an

çada pelo termo grad ~P.Ou seja, a distribuição de pressões vai contraba1an-

çar o efeito do potencial externo

• i=t' -L..,. h .

dP (ií) = - N <P (~) :. - N cP (q.) e + C. C . (1.33)

ou ainda

= _ l<, N1. q,(lf) :~. h + c.c. ) (1.34)

•

(1. 35)

,
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Porem, ôp(q) e a flutuação de densidade induzida pelo potencial exter-

no $(q), para q ~ o. Então, lembrando a definição de susceptibilidade gener~

lizada, Eq.(l.2 ), podemos escrever

- - K N2.._ (1. 36)

onde usamos a relação usual entre a compressibilidade e a velocidade do som(10) •
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2.1 - INTROVUÇÃO

- fi' ti
Correlaçoés no gas de eletrons podem ser expressas em termos da eons

tante dieletrica.
~

A constante dieletrica E(q,W), dependente da frequência e

vetor de onda, descreve a resposta de um sistema a um campo eletrico aplicado

e ê uma importante grandeza no estudo de muitas propriedades físicas do siste

ma. O gás de eletrons e estudado em um fundo positivo uniforme neutralizan

te. As propriedades metálicas que dependem fortemente das interações ele

tron-eletron tambem podem ser estudadas por meio da constante dieletrica. Pa

ra estender esse modelo a metais, e necessário supor que a constante dieletri

ca não e alterada pela natureza discreta dos ions.

A constante dieletrica tem sido calculada em várias aproximações.

aproximação RPA (Random Phase Approximation) (1) consiste em desprezar em

A

uma

soma de exponenciais com diferentes fases, os termos de fases aleatórias,

quando comparados com N, o numero total de partículas. Resulta entao no tra

tamento da parte de longo alcance do potencial Cou10mbiano como um campo ex

terno po1arizante.

O metodo RPA dã boa descrição para os modos de excitação de p1asmons,

e fenômenos de blindagem a grande comprimento de onda. Porem sua validade e

limitada ã região de altas densidades (r «1, onde r = r Ia , r e a distâns s o o o

cia media entre as partículas e a e o raio de Bohr).o Na região de densida

des metálicas, 1.5 < r < 6, RPA prevê uma função distribuição dos pares que és



bastante negativa para pequenas separaçoes entre as particulas.
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Isto aconte

ce porque nesta aproximaçao nao são distinguidos os efeitos de correlação de

spins paralelos e antiparalelos. A aproximaçao RPA nao inclui efeitos de in

tercâmbio que influem na parte de spin paralelo, isto ê, para grandes transfe

rências de momentum, este termo vai cancelar metade da interação direta: fisi

camente se espera que eletrons de spin paralelos nao sintam a parte de curto

alcance da interação, já que o principio de Pauli faz com que eles se mante

nham afas tados. Apenas os eletrons de spin antiparalelos interagem pela

parte de grande transferência de momentum da interação coulombiana. Assim,

- + +
a aproximaçao RPA falha quando q > qF' vetor de onda de Fermi, em densidades

metálicas. No limite de altas densidades, as contribuições importantes para

a energia de correlação surgem das baixas transferências de momentum e

aproximação apresenta resultados satisfatõrios.

esta

Hubbard(2) e Nozieres & Pines(3) propuseram modificação na RPA, basea

das essencialmente na mesma idéia fisica: para grandes transferências de mo

mentum (baixas densidades) a principal contribuição ã energia de

surge das interações de eletrons de spin antiparalelos.

correlação

Hubbard levou em conta os termos de intercâmbio através de uma soma

quase infinita de gráficos na energia de correlação, enquanto que Nozieres &

Pines calcularam a energia de correlação por meio de uma interpolação entre

as contribuições de grandes e pequenas transferências de momentum. A corre

ção de Hubbard originou uma nova expressão para a constante dielétrica, que

melhorou bastante a energia de correlação do gás de eletrons em densidades me

tálicas.
- - +

Entretanto, a funçao distribuiçao dos pares g(r) permanece bastan

, + ,-
te negat~va para pequenos valores de r, em toda essa reg~ao de densidades.
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Esse fato indica falha, nesta aproximaçao, em levar em conta as interaçoes de

curto alcance: a constante dieletrica de Hubbard inclui correçoes de campo l~

cal apenas para levar em conta o "exchange hole" na aproximação de Hartree-

Fock. Entretanto, na
.-

reg1ao onde os valores da densidade sao tais que

1.5 < r < 6, as interações eletron-eletron tem papel importante, e entao des

vem também ser cons ideradas as correções de campo local associadas com o fICOU

10mb hole".

2.2 - METOVO VO CAMPO AUTOCONSISTENTE

Singwi et al (4,5) desenvolveram um metodo autoconsistente (SCFA) para

o cálculo da constante dieletrica e do fator de estrutura para metais alcali

nos (1 < r < 6), que leva em conta as correlações de curto alcance devidas aos

potencial de Coulomb e "exchange". Este metodo permite expressar a função

dieletrica como um funcional da transformada de Fourier da função correlação

dos pares no gas de eletrons.

No caso semi-clássico, a hipótese básica consiste em substituir a

... - - .• (2) + + +, +, Içao d1str1bu1çao class1ca para duas part1culas, f (r, p; r , p t) por

fun

um

produto de funções distribuições de uma particula, introduzindo-se nesse desa

- -"- • o + +
coplamento a fllnçao de correlaçao estatica de equil1.brio dos pares,g (r - r'),

+
que expressa a probabilidade combinada de termos de uma particula em r e ou

+
tra em r' .

(2.1)
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A justificativa da introdução da função correlação estática na expre~

sao da função distribuição de duas particulas será feita a posteriori, atra

ves dos resultados obtidos. A expressão mais simples que se poderia supor

(2) + + + + I --para f (r, p; r', p' t) seria apenas o produto das funçoes distribuiçao

cada particula - o que corresponderia ã aproximação RPA.

de

Com a hipótese feita por Singwi et al, que leva em conta as correla

çoes de curto alcance, pode-se obter um conjunto fechado de equações de forma

autoconsistente.

A transformada de Fourier da função correlação estática de equilibrio

o + - +
dos pares, g (r), e relacionada com o fator de estrutura S(q) da seguinte for

ma:

ou

(2.2)

+ (2.3)

onde p e a densidade numerica de particulas.

Por sua vez o fator de estrutura está relacionado com a susceptibilid~

. + - - (6)
de do flu1do X(q,w) atraves da expressao exata :

s (~) teJ~:t (q ,w) ·
(2.4)

=. -1f1 olw
p o

Para o gás de eletrons a constante dieletrica €(~.w) ê dada por
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a transformada de Fourier do potencial coulombiano.

(2.6)

(2.5))
I-

((f,lA)
-+ 2 2~

onde ~(q) = 4ne /q e

Entao

S(~)=

• - -+
Prec~samos agora apenas de uma expressao para X(q,w) (ou para a cons

. - - ~
tante d~eletrica) em funçao do tafor de estrutura S(q), para completarmos o

esquema de equações autoconsistentes.

A hamiltoniana clássica de N elétrons interagindo entre si, e sob a

açao de um campo externo é:

com

~i =

onde ~ (;.,t) é a energia potencial da partícula i na presença do campo exext ~ -
-++ ~. - ~ ~

terno, e ~(r.-r.) e a ~nteraçao dos pares de part~culas. No caso de gas de~ J

elétrons, ~(;.-;.) é a interação coulombiana. Entretanto, o desénvolvimento~ J

pode ser feito para uma interação genérica.
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A equação de Liouville não relativística, para o caso de N partículas,

pode ser escrita como

-+ -+ -
onde o operador q(r., p.) e expresso por1. 1.

(2.7)

e

ê a função distribuição combinada de N partículas.

Integrando a equação de Liouville nas coordenadas e momenta de H-I par. -
ticulas, chega-se ã equação de movimento para a função distribuição clássica

•
de uma part1.cula, na presença de um campo externo:

onde f(l)

-f clit' ~r'
:: f(l) (;, ;, t) e

~ </>(ij-;;.). Vi +(2) =
f(2) :: f(2)(;,;; ;', p'lt).

o (2.8)

• -. - ••• - 4
Ass1.m, a equaçao de mov1.me,to da funçao d1.str1.bu1çaO de uma part1.cula

envolve a função distribuição de duas partículas. Por sua vez, a equação de

• ,
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sucessivamente. Para resolver a Eq.(2.8) é preciso então quebrar essa se

quência infinita de equações. Singwi et aI propõem que isto seja feito atra

~
vés do desacoplamento expresso na Eq.(2.l), levando em conta, assim, de manei

ra aproximada, as correlações de curto alcance entre as partículas,

- - -+--+-

da funçao de correlaçao g(r-r').

através

termo de

A função distribuição fêl)(;, ;\t) pode ser escrita como a soma de

equilíbrio fo(;) e um termo de correção fl(;, p\t), que exprime

afastamento do equilíbrio devido ao potencial externo (fraco):

um

o

(2.9)

Usando as Eqs.(2.l) e (2.9), e conservando apenas os termos de primei

ra ordem no potencial externo, a Eq.(2.8) pode ser escrita como

(2.10)

com

(2.11)

onde

(2.12)

-+- f-+- -+- -+- .• -+-,e n(r,t) = dp fl(r, p\t) = densidade de part1culas em (r, t) • • ,
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o campo efetivo que a particu1a sente pode ser escrito como:

Ee.(. (I\',i) = - V;; 4>'f (;; ,-l-) = - 'V;; (tll't/'i:) -Jd1i" ~ ~('i-h1 '1'1 (Fi;-4:)-

_j d;j. [ ~ (h"-;:;') -I] 'i7i1cp (R-H') h (Ji' ,t) (2.13)
Desta forma aparecem separados no campo efetivo os termos RPA e a cor

reçao devida à SCFA. Em RPA o campo efetivo é dado pelo campo macroscópico

usual, ou seja, o campo externo e o termo de interação entre as particu1as,

correspondendo às duas primeiras parcelas da soma, sem levar em conta as cor

relações. Em SCFA, além do campo externo, ao calcular o campo efetivo leva

mos em conta parte da correlação entre as particu1as, o que significa conside

rar a última parcela, além dos termos RPA.

Como a equação de movimento obtida, Eq.(2.10) é linear, sua solução p~

de ser encontrada considerando-se apenas uma componente de Fourier para o p~

tencia1 externo:

L(f~ -l.Ui)
e + c. C.

Calculando da maneira usual a densidade de carga induzida(7), chega-se

à expressão para a susceptibilidade:

)
~(e{,w*)

~ ap x,0 (~IWtt-)

onde XO(q,w*) é a susceptibilidade do mesmo gás sem interação e

a frequência complexa.

(2.14)

w* = w + in,
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Para um gás de elétrons, onde o potencial de interação ê cou1ombiano,

isto é, ~(q)= 4~e2/q2, podemos obter para o potencial efetivo ~(q),a partir

da Eq.(2.12)

(2.15)

com

(2.16)

A expressão para a constante die1étrica fica entao

o

E(~,~) =
1 -CP(i) ?C. ('1> c.Jf )

1
+ <t>(~) G{~) xo(~,t.J')

Chegamos assim, no caso de um gás de elétrons, a um conjunto

(2.17)

fechado

composto pelas Eqs.(2.6), (2.16) e (2.17). Estas equaçoes deverão ser reso1

vidas de maneira autoconsistente, permitindo obter-se o fator de estrutura

S(q) para o sistema considerado.
- - +-

A funçao correlaçao dos pares g(r) sera ob

tida usando-se na Eq.(2.3) o fator de estrutura autoconsistente.

2.2.2 - Ca.60 Quântic.o

As equações a serem resolvidas no caso quântico sao obtidas dos resul

tados clássicos, fazendo-se a substituição do fator de estrutura e da susce~

tibilidade do gás sem interação clássicos, por seus análogos quânticos. Es

ta hipótese é feita da mesma forma autoconsistente, isto é, o sistema respon
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de ao potencial blindado através da susceptibilidade de particu1a livre. Nes

se caso, ao levar em conta as correlações de curto alcance, estamos conside

rando uma diminuição da densidade eletrônica ao redor de cada particu1a, as

sociada ã repu1são cou10mbiana (Cou10mb ho1e) e ã repu1são de "exchange" (e!,

change ho1e), o que não é levado em conta em RPA. Novamente, se despreza!.

mos as correções de campo local, obtemos as expressões de RPA, enquanto que,

se usarmos a expressão do fator de estrutura de Hartree-Fock para calcular o

potencial efetivo de interação, chega-se ã constante die1étrica de Hubbard.

A hami1toniana de um sistema de N particu1as de massa m é expressa por

N

~IH
-IA+ efXii" -;; à )- )

. .2~ <: .• ~=Fj

que pode ser escrita(8) como

H = i fl + tI cp «o [ ~ ~i{- N] )
(:1 ~:lrO

onde a matriz densidade ~ é dada por:

q
~ - -

f~= r e-i"'I1;.•.:.4

Na parcela correspondente ã energia potencial na Eq.(2.18), o fator N

(2.18)

(2.19)

deve

ser subtraido porque corresponde ao termo i = j no potencial de interação no

+ +
espaço real, ~(r.-r.).

~ J

10 fundo positivo.

A soma não inclui o termo q = O, que é cancelado p~

A equação de movimento da matriz densidade(9), expressa no caso geral
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por

••

)

(2.20))

que pode ser escrita como

~~= - f (U4" + ~~ ~ e-i~.h::-I cpCf') ij' \ ~_~ ?- 'W\ J W1 J h1 -a' Q'
~=, ~' 1 {

onde o primeiro somatório representa a contribuição da energia cinetica e o

segundo surge das interações entre as particulas.

- -+, -+ •
No segundo somatorio, o termo com q = q corresponde ao termo de ~nte

raçao que aparece em RPA:

)

onde w ê a frequência generalizada de plasma, expressa por
p

2 2
w = Nq <p(q)/m.

p

Para um sistema coulombiano, obtem-se para a frequência de plasma a expressão

2 2
usual w = 4TINe 1m.

p

A soma, -+, ~ -+ --abrangendo os termos q r q, que nao e considerada em RPA, cor

responde a uma correção pequena, porque apresenta pordutos de flutuações de

densidade ~, cada uma delas expressa por soma de fases aleatórias,
q

-+
q' -f: O.

A Eq.(2.20) pode ser escrita como:
•• N ~

~'\ + w;P, = - [(tt'+",~')~)<r (-ii{. íÍ,)t=, _ ..•

-L ~'4>C,\') ~-.'1'P<v1'~~ "

quando

(2.21)
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Novamente separamos o termo RPA e a correçao SCFA, respectivamente o

primeiro e o segundo somatôrios do lado direito. Se o lado direito da equ~

ção for nulo, a matriz densidade ~ vai oscilar com a frequência de plasmaq

w .
p

Usando a expressão (2.19), podemos obter:

i1. -~g.-'-)-; C2f~'). n· -I ~ • "i
~ _ 0__ e a e ="tf-if S~ I

i=' =1

= f" ii~.1i.t e-i (f-<f) • (n, .lij)= f". SC'I'-f')~ J.' ,~s,
onde substituímos o último somatôrio sobre o índice j por sua média estática

nas N partículas.

Dessa forma, a equação de movimento para p! ficaq

[tJ C'" - t. 1.)z' '1.= - ~ + ~ .uJ'(lcr·~.)- té~)~ N 9~
Â.='

onde

) (2.22)

)'t'~) = <p(,\) + ~ Icp(~')~ ~(t{-'i')- 1]
'\' -T

e ~(q)ê a transformada de Fourier do potencial de interação entre as

culas.

(2.23)

•
part.!:.

No caso de potencial de interação Cou1ombiana, obtê~se, para o poten

cia1 efetivo,

(2.24))
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com

(2.25)

A Eq.(2.22) é análoga ã equação obtida na aproximação RPA, com ~(q)no
+

lugar do potencial de interação ~(q). Como no caso clássico, o resultado

- - -. -+-

RPA para o gas de e1etrons e obt1do fazendo G(q) = O.

Então, o mesmo procedimento utilizado em RPA pode ser estendido para

obter a expressão SCFA da susceptibilidade X(q,w*) do gás, ou para a constan

te die1étrica em gás de e1!trons, bastando apenas substituir

nos resultados.

+
~(q)

+
por ~(q)

Obtémrse assim, para a susceptibilidade, a mesma equação do caso c1ás

sico

1
'tO (~,Lo*)

~('l) ÃOC~I~)
, (2.14)

sendo a susceptibilidade dó gás livre dada por sua expressão quântica

) (2.26)

onde

Para a constante die1étrica E(q,W*), vamos obter também uma
-

expressao
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análoga ao caso clássico

-

o esquema autoconsistente para a determinação das propriedades de um

gás de elétrons com interação fica então fechado com as Eqs.(2.6), (2.16) e

(2.17).

2.3 - RESULTAVOS

Singwi e seus colaboradores desenvolveram o método SCFA para aplica-lo

no gás de elétrons tridimensional. Em seu desenvolvimento, a expressão do

potencial efetivo de interação ~(~) envolve explicitamente a transformada de
\
\

Fourier do potencial Coulombiano (Eq.(2.24». Entretanto, a me,ma aprox~m~

ção pode ser estendida para um gás com outro tipo de interaç~o, uJando-se a

~
Eq.(2.l2) para obter uma expressão para o potencial efetivo ~(q), se~~Q

supor

- ~ +
uma expressao expl~cita para ~(q). Este tratamento pode ser u~lizado mesmo

em alguns casos nos quais o potencial de interação entre as partículas

possui transformada de Fourier, ou apresenta singularidade, como é o caso

-
nao

do

potencial de um sistema composto de partículas impenetráveis. Esta aplico!

çao se constitui em parte de nosso trabalho a ser desenvolvido nos capítulos

seguintes.

Os resultados da aplicação do método SCFA, como descrito anteriormente

em um gas de elétrons tridimensional, na região de densidades metálicas,

ram bastante satisfatôrios(5) , especialmente com relação aos valores da

fo

fun

- -+ - ~
çao correlaçao g(r) para pequenas separaçoes das part1culas. As teorias RPA
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e Hubbard apresentam, nessa região, valores bastante negativos para g(r), pa

+
ra pequenos valores de r. , (+A teor~a SCFA apresenta g r) com valore8 8empre

positivos ou levemente negativos, quando os valores negativos são (em môdulo)

cerca de 40 a 80 vezes meuores do que os valores preditos por Hub~rd e RPA,

respectivamente.

Entretanto, para a compressibilidade do gás, a teoria SCFA, como des

crita, apresenta valores negativos em densidades tais que r > 5, o que tambêms

acontece com RPA e Hubbard. Este fato poderia sugerir que o gás de eletrons

f' , - d -1·, d' 'd W' (10)so rer~a uma trans~çao para o esta o so 1do, como 1scut1 o por ~gner .I~

to, entretanto, nao acontece, como foi mostrado por Van Horn(ll) utilizando

resultados obtidos, por Carr et al(12). A não existência de metais a1cali

nos com r > 5 nos parece indicar que estes sistemas seriam instáveis, justifis -

cando assim os valores negativos para a compressibi1idade.

A-MOVIFICAÇDES NA SCFA

R, Lobo & P. Antoniewicz(13) ponderaram que, no limite de pequenos com, -
primentos de onda (q + ~):considerar a função correlação estática dos pares

.~. 0+- . - - -.
em equ111br10 g (r) e uma boa aprox1maçao para a funçao de corre1açao efet1v~

o que não acontece no limite q + O. Para obter uma expressão adequada no li

mite de grandes comprimentos de onda, consideraram que existe uma flutuação

de densidade no sistema, e então sugeriram para a função correlação efetiva

a expansão atê primeira ordem na f1utuação de densidade



onde gO(r,n) é a função correlação em equilíbrio, e f(l)(r) a função

buição de uma partícula.

A derivada da função correlação em relação ã densidade pode ser

35

distri

rela

cionada com a sua derivada em relação ao argumento r, na presença de modos co

letivos, usando-se ° fato de que a densidade depende do inverso do cubo da

distância entre as partículas, obtendo-se

h.-
311

d D

ãh ~ (f\.J~)
(2.28)

- - -+ •
Usando as expressoes (2.27) e (2.28) na expressao de W(q) obt1da da

Eq.(2.l2), e integrando por partes, o potencial efetivo autoconsistente pode

ser escrito como:

00

lp(6) = - 111r fd.1\. [St:~l,\1t}1-'" (.0,(,\,,)1 ~Olll)[~ _.!.1l ~J' 3~J o J dI\. 2. dn,a
)

que é a expressão adequada, no caso clássico, para o limite de grandes compri

mentos de onda. No limite de grande vetor de onda, a expressão obtida por

Singwi et aI, utilizando para a função correlação a expressão de equilíbrio,

e correta(14) .

Em um trabalho mais recente, Vashish.ta & Singwi(15) sugerem uma modifi

cação semelhante na SCFA, com o objetivo de forçá-Ia a obedecer quase exata

mente a regra de soma da compressibilidade. Tal modificação consiste essen

cialmente em considerar a variação da função correlação dos pares em um campo

externo fraco, através de sua expansão linear em termos do afastamento de

equilíbrio. Considerando para g(;, ;', t) uma forma simétrica, tem-se
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+
onde on é a resposta estática de densidade, sendo n + on(r, t) a densidade 10

+
cal em r.

+ +
Esta escolha para g(r, rI, t) faz com que os resultados para a compre~

sibilidade)obtidos a partir da regra de soma e da definição termodinâmica.arln

cidam.

Entretanto, no caso quântico, a correção de campo local é mais compli

cada, e introduz-se um parâmetro~, a ser ajustado a posteriori.

gás de elétrons obtém-se

Para um

e o campo autoconsistente fica

)

)

dependendo de um parâmetro ajustável, ~, que, como foi dito, será obtido aju~

tando-se o cálculo da compressibilidade.
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como um

cAPfruLO 3

ApliQa~ão de SCFA a um

-6L6tema de. bO-6on,6

o interesse no estudo das propriedades de um gás de bosons ê em parte

devido ao fato de que 4He, a baixas temperaturas, pode ser estudado

líquido quântico formado por um sistema de partículas interagentes que obed~

cem ã estatística de Bose. O potencial de interação entre as partículas de-

ve corresponder ao potencial interatômico em Helio. Têm sido propostas va-

rias expressões para representar a interação He-He, como e mostrado na Fi

gura 1. Uma característica importante do potencial de interação e a grande

repulsão para pequenas separações de partículas, seguida de uma pequena atra

ção em uma região correspondendo a maiores separações.

Como uma primeira aproximação vamos considerar 4He como um sistema de

bosons com potencial repulsivo tipo esfera dura(1,~). Após, procurando uma

melhor aproximação, vamos introduzir uma parte atrativa no potencial. Em am

~ -
bos os casos, procuraremos obter o fator de estrutura S(q), a funçao correl~

- ~ - ~
çao dos pares g(r), o espectro de excitaçoes elementares E(q) e outras pro-

priedades do gás, como velocidade do som, massa efetiva, etc.

3.1 - MtTOVO AUTOCONSISTENTE (SCFA)

O estudo de propriedades de 4He será feito utilizando-se uma adapta-

ção do metodo SCFA desenvolvido para gás de eletrons, descrito no capítulo

anterior.

Para um sistema de partículas eletricamente neutras, e conveniente es

tudar-se a susceptibilidade do gás ou sua resposta ao campo externo aplicado.
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Assim, o conjunto de equações autoconsistentes a serem resolvidas deve envol

~ - - -+ .•.

ver o fator de estrutura S(q), a funçao correlaçao g(r), a susceptlbllldade

do gás considerado, x(q,w*) e o potencial efetivo w(q) que, em líquidos quâ~

ticos, supoe-se ser independente da frequência.

o fator de estrutura pode ser obtido a partir da susceptibilidade to-

tal do gas

(3.1)

e a função de correlação estática, de equilíbrio, dos pares ê obtida da trans

formada de Fourier de S(q):

2+-
31r

(3.2)

ou)
1 ( ••~ + f J dq

00

~ \ à~
o

o

~ (1\) =

onde o ê a densidade numérica das partículas do gás e r ,o raio da esfera eo

quivalente ao volume media ocupado por cada partícula, p
3

= 3/(4nr ). Por ouo

tro lado, na aproximação SCFA, a susceptibilidade do gas com interação ê ex-

pressa como

,?( (~,w*)

1 - ~(~) x.0(~) w*)
(3.3)

onde w*=w+ i~ é a frequência complexa, ~(q)é a interação efetiva autocon-
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sistente, a ser determinada, e xO(q,w*) ê a susceptibilidade do mesmo gás sem

interaçào.

Para um gás de Bose, em temperatura T=OoK, obtem-se para a susceptibi

lidade do gás livreevide apêndice A)

.2féC~)

(t~*)"l_ ~ (,,~2.
(3.4)

onde dq) = )i.2l 12m ê a energia de partícula única.

A susceptibilidade do gás com interação, usando as Eqs.(3.3) c (3.4),

pode ser escrita como:

(3.5)

Desta expressão vemos que a susceptibilidade completa apresenta polos

que nos vão permitir obter o espectro de energia da excitação.

A frequência w (q), correspondente ao polo da susceptibilidade compleo -
- •• -+ -. - -

ta, em funçao do potenc~al efet~vo *(q), e obt~da da soluçao da equaçao:

(3.6)

e entao a energia da excitação é dada por:

(3.7)
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A susceptibilidade do gás de bosons com interaçao fica:

Assim, a parte imaginária de X(q,w*) pode ser escrita como

(3.8)

1-

- '1 f E (~) { W'l(.

= '-I (t.w)'(*-"l)t + {(1;(,))'- (1;.>1.1'- [E(~)lT
. (3.9)

Usando as Eqs. (3.1) e (3.9), quando n + O, chega-se ã
-

expressao de

Feynman para a energia de excitação de um sistema de bosons():

E C~) - (3.10)

o que permite escrever, para o fator de estrutura:

(3.11)

Conhecendo-se a expressão para a interação efetiva $(q) , as Eqs.(3.7)

e (3.11) permitem obter o espectro de excitações e o fator de estrutura para

o sistema de bosons considerado.

o cálculo do potencial efetivo $(q), ê efetuado na aproximação SCFA,

\ onde se obteve a relação

~ 'fJ (ii-h') = C} (n -~') ~ CP (il-):') 1

sendo ~(; - ;') o potencial de interação entre os par~ de partículas, e

g(; - ;') a função correlação obtida a partir do fator de estrutura, pela e-
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quação (3.2).

Obtêm-se então para o potencial efetivo de interaçao ~(q)a expressão:

(3.12)

Para a função de correlação efetiva podemos usar a expressão proposta

independentemente por R.Lobo & p.Antoniewicz(4) e Vashishta & singwi($), que

fazem uma expansão em torno da função de correlação estatica de - equilibrio

o (,- ~J I)' . -g-r - r e cons~deram apenas os termos l~neares na perturbaçao:

) (3.13)

onde p é a densidade numérica, e a um parâmetro a ser ajustado a posteriori,

de forma a obedecer à regra de soma da compressibilidade.

A interação efetiva torna-se:

Então, o esquema autoconsistente é constituido das Eqs. (3.2), (3.11)

e (3.12). ~ interessante ressaltar que, na obtenção das equações autocon-

sistentes, a única hipótese feita sobre o potencial entre as particulas,

~(;), é que ele deve ser derivavel.



43

3.2 - GÃS VE BOSONS TIPO ESFERA VURA

Vamos supor que o gás de bosons seja constituído de esferas impenetrã

veis de diâmetro r , com potencial de interação dado por:c

~(n) =
(3.15)

onde Ser) é a função de Heaviside. o raio da esfera dura será deixado como

parâmetro a ser ajustado a posteriori. Então, a derivada do potencial é da-

da pela função delta:

~ (-)..) J (1\. - )'te. )
À -. <Xl

(3.16)

Com essa expressão para o potencial de interação, o potencial efetivo

~
~(q), expresso na Eq. (3.12) pode ser escrito como:

, (3.17)

onde j 1(z.)
ordem.

(sen ;J:. - :x: cos :t. ) 1x.2 ê a função de Bessel esférica de primeira

Como o potencial ~(q)deve permanecer finito para todos os valores do

~ - - ~
vetor de onda q, a funçao de correlaçao g(r) deve se anular no ponto r, dec

forma a manter finito o produto Àg(r ).c Este resultado ê consistente com o

fato de que estamos considerando esferas totalmente rígidas, quando a menor

distância possivel entre duas partículas corresponde ao seu diâmetro.
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Comoo produto Àg(r ) deve ser finito, podemos entao introduzir umac
- . - .,

constante A, funçao da massa e das dlmensoes das partlculas, tal que

(3.18)

o fator~2/l2mr2 foi introduzido por conveniência futura. A constante A sec

rã determinada da condição g(r ) = O. O potencial efetivo fica entãoc

A (3.19)

Para o fator de estrutura, usando as Eqs. (3.11) e (3.19) e fazendo

x = qr , ficamos comc

(3.20)

Para calcular o produto A(r Ir )3= B, fazemos g(r ) = O na Eq.(3.2):c o c

00

'J (11c.) = 1 + fr ~)3f ch X seV\X [S(1,8)-11= O (3.21)o

ou

com

3

1 + 1:.. (~) T (8)3Tr 7t(.
o (3.22)
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T(B) = f c:/;r; :( se" x [$(x,B) -1J
o
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(3.23)

. - /)3Vemos aSSim que, para cada valor da razao (r r , vamos obter um vao c -

lor para A através da Eq. (3.22). A Fig. 2. mostra a dependência de T(B) com

o produto B = A.(r Ir )3, obtida da Eq. (3.23). Então, para cada valor dec o

(r Ir )3, obtêm-se um valor de A que satisfaz ã Eq.(3.22).o c -

o parâmetro A (ou ~) pode ser determinado independentemente, compar~

do o máximo de S(x), dado pela Eq.(3.20), com o valor experimental do fator

de estrutura do gás considerado (T c OOK). Obtêm-se uma equação transcen-

dental para x , posição do máximo de S(x), que não vai depender da constanteo

A ou da razão (r Ir )3, isto ê, independe do gás especifico considerado)o c

-- ) (3.24)

cuja raiz não nula vale x = 5.4486.
o

A altura do máximo, dada pelo valor S(x ) na Eq.(3.20), vai dependero
3 -

apenas de x e do produto B = A(r Ir ) , que pode entao ser calculado a par-o c o

tir da comparação com resultados experimentais:'

Podemos então determinar tanto a constante A como a razão (r Ir )3,o c
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conhecendo o valor experimental do máximo de S(x), para o gas especifico con

siderado, e usando a Eq.(3.22).

3. 2 . 1 - E6pecbto de eneJl.g.w.

o espectro de energia das excitações elementares em um gas de Bose com

tros de energia, para diversos valores de B, são mostrados

interação,é obtido da Eq.(3.7) para um dado
3

valor de B = A(r Ir ) .c o

na Fig. '3

Espec-

Para

3
valores de B > 400, que correspondem a (r Ir) < 1f 12, de acordoo c com a Eq.

(3.22), aparece um comportamento de roton. Ã medida em que o valor de B cres

ce, o que corresponde a menores valores de (r Ir )3, o minimo de energia dio c

minui, acentuando o roton. O valor critico de (r Ir )3 pode ser obtido cono c

siderando-se estrutura tipo hcp, onde

(~f= )

o que nos dã T(B) ; -28 e B ;;;;1090.

3.2.2 - Fa..toJc.. de u.:tJr..u.:twut e 6W1ç.ão c.oMefuç.ão do.6 pa.Jc..U

O fator de estrutura S(x), para um dado valor de B = A(r Ir )3 e obtic o

do usando-se a Eq.(3.20). A autoconsistência e garantida pela Eq.(3.21), que

nos permite obter pares de valores de A e (r Ir )3 que satisfazem ã condiçãoo c

g(rc) = o.

Por outro lado, a função correlação dos pares g(r), e obtida a partir

do fator de estrutura autoconsistente, usando-se a Eq.(3.2 ).Para que o pote~

cial efetivo se mantenha finito, foi imposta a condição de que a função corre

lação seja nula quando r = rc Vamos considerar então para
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g(r) o resultado obtido a partir do valor autoconsistente de S(x) apenas na

regiao r ~ r. Para r ~ r , a hipótese de partículas impenetráveis faz comc c

que se imponha que g(r) = O nessa região.

3.2.3 - Velocidade do ~om

Para um gas de partículas de massa m, com densidade numérica p, a re-

gra de soma da compressibilidade pode ser escrita como

-
,\..•0

) (3.26)

onde ~ e a compressibilidade do sistema e s a velocidade do som.

Usando a expressão obtida para a susceptibilidade do sistema de bo-

sons, Eq.(3.8), chega-se a

)

o que nos permite escrever para a velocidade do som

s - ) (3.27)

e para o sistema de bosons com interação tipo esfera dura

S _ t (.A)'~(~)3~.:; 1"'1 )l c 3 no

Supondo-se gas extremamente diluído, (r Ir )3 ~ O, obtem-se A = 18 eo c
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para a velocidade do som

s --
)

que e o resultado

fere do resultado

obtido por R.Lobo & p.Antoniewicz(.(). Esse resultado di

exato ( b) por um fator 1/ /2, que pode ser justificado po!.

que, ao considerarmos baixas energias, o diâmetro efetivo e duas vezes maior

que o diâmetro da esfera dura.

3.2.4 - M~~a e6etiva

Para definir m*, a massa efetiva do roton, faz-se uma comparação en-

tre a expansão da energia em torno do vetor de onda q correspondente ao roo

ton e a energia de uma partícula única com massa m*:

Então

(3.29)

4 1- =-
'h1* t,l (3.30)

A expressão de Feynman (3.10) permite escrever E(q) em função do fator

de estrutura S(q). Usando esse resultado, e a condição de que q e ponto deo

mínimo da energia, obte~se

~ {
~

~zSdtE t - ~ -
cto;l l

J? - ~ S('\o) 2 S ('\o)

)

\==10
11-=10
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e, fazendo x = qr :c
J"m

1
x.:d~S-- '*' -
-

a xz-I
m SCXo)

2 [S(~o)J'
•

(3.31)

.2.- =to

- 4
3.2.5 - Comp~ao com He

Para verificar a concordância dos resultados teóricos obtidos para um

sistema de bosons com interação tipo esfera dura, vamos compará-los com os

1 d " - d 4 b . (7,8 )resu ta os exper~menta~s para o gas e He, a a~xas temperaturas •

De acordo com a Eq.(3.24), a posição do máximo do fator de estrutura

teórico não vai depender dos parâmetros A ou (r Ir )3 e é dada por x =5.4486,- o c o

que corresponde ao valor experimental q - 2.05 R-l quando r : 2.6 R. Esseo c
- - 4 4' •

valor e razoave1 para um modelo de He formado por part1culas totalmente 1ID-
/

penetráveis.

Por outro lado, a Eq. (3.25) permite obter o valor do produto A(r Ir )3c o

a partir do valor do máximo da curva experimental de S(x) e de sua posição:

x!-
Se,.., Xc -::ro c:oS %0

Usando o valor Sexp,(x ) ; 1.5, obtém-se B ; 607.5.o

Na Fig. ~ ê feita a comparação entre a curva experimental e o resulta

do teórico para o fator de estrutura calculado com B = 607.5. Por outro la-

do, a Eq.(3.23) permite determinar o valor de T(B) neste caso, e utilizando
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a Eq. (3.22), obtemos (r Ir )3 = 1.234, o que vai significar que A = 749.6.o c

A densidade numérica do sistema de bosons descrito corresponde, entao, a

1 10 1022 -3 . d . '''d 4 1p = . x em. aprOXima amente duas vezes maiS dilUi o que o He usua •

Na Fig. ~ ê mostrada a função correlação dos pares g(r), obtida a partir do

fator de estrutura autoeonsistente. Para r ~ rc' supomos que g(r) = O, con

cordando com a hipótese de impenetrabilidade das partículas.

Na Tabela I estão mostrados os valores para os parâmetros do nosso cál

culo, obtidos por comparação com os resultados experimentais de 4He,a baixas

temperaturas.

Tabe.fu I

A 749.6

3
1.234(r Ir )

I
o C

I 3

I

'B = A(r Ir ) 607.5
c o

2.6 ~

r
I

c

r

2.8 R
o

o espectro de energia das excitações elementares correspondente a es

~ I' 4 - . /tes parametros, e o resu tado exper~mental para He, sao mostrados na F~g. O

Observa-se que a posição do máximo e do mínimo coincidem, embora os valores

teóricos sejam maiores que os experimentais. Os valores correspondentes ao

primeiro máximo, EA, e ao primeiro ~ínimo, EB, estão assinalados na figura.
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Os resultados teóricos correspondentes ã velocidade do som, massa ef~

tiva, valores do máximo e do mínimo de energia de um gás de 4He diluído es-

tão mostrados na Tabela 11, comparados com os correspondentes valores experi

mentais, obtidos para T= O.160K.

Ta.bela Ir

Experimental
I

TeóricoI

p

2.18 x 1022 cm-3 (9)
I1.10 x 1022 em-3

EA

l3.70K(-; )
I25.90K

a.7 °K

(~ ) ,
l7.aoK

EB

I
I

EA/EB

1.57 !1.45

s

237m/s(fO)
434 m/s

m*/m

0.16
( :.J- )

0.2

3.3 - GÃS VE BOSONS: ESFERA VURA E POTENCIAL ATRATIVO

Os resultados obtidos no estudo do gás de 4He como um sistema de esfe

ras duras, nos encorajaram a continuar utilizando ° mesmo-método, porem pro~

curando um potencial que se aproximasse mais do potencial real entre os áto

mos de He (1'1 ) •

Vamos, então, considerar agora o potencial de interação como sendo

composto de uma parte tipo esfera-dura, impenetrável, para pequenas separa-

ções de partículas, e uma parte atrativa, favorecendo a localização de cada



52

partícula em uma região pouco maior do que a esfera dura. Desta forma, o ~

tencial considerado vai aproximar-se mais da interação real He-He. O desen-

volvimento será análogo ao feito com potencial esfera-dura, descrito na se-

çao 3.2.

Vamos considerar um potencial de interação $(r) do tipo

cpl11.)
(3.32)

onde a primeira parcela ã direita representa a esfera dura, e v(r) e a parte

atrativa do potencial. Por agora não e necessário supor uma forma específi

ca para a parte atrativa, o que será feito ao compararmos com os resultados

4
para He.

A condição de continuidade do potencial está satisfeita para qualquer

valor de r , devido ã forma do potencial tipo esfera dura. Para a derivadac

do potencial vamos ter:

(3.33)

onde usamos a notaçao simplificada À = lim À •

À+ClO

O·potencial efetivo ~(q), de acordo com a Eq.(3.l2), fica:



53

onde

(3.35)

ê a função de Bessel esférica de primeira ordem, com lim jl(~)=O.
x-+cx>

o potencial efetivo $(q) deve permanecer finito para todo q. Entao,

devemos ter o produto Àg(r ) finito, ja que a segunda parcela ê finita devic

do às caracteristicas de g(r) e do potencial atrativo. A presença da função

de Bessel esferica e da derivada da parte atrativa do potencial na terceira

parcela garante que a integral seja sempre finita. Para que o produto Àg{rc)

seja finito, como À ~ 00 , e necessario que g(r ) = O. Novamente vamos usarc

em ~(q), a constante finita A, definida pela Eq.(3.l8).

Fazendo x= qr , o potencial efetivo pode ser escrito como:c

) (3.36)

onde p(x) e o potencial efetivo devido à parte de esfera dura, expresso por

PCx.) - A ) (3.37)

e F(x) e a correção devida à parte atrativa:

00F(X) =- 41rn.~ í cI~~(~) ~~ ~4 ('X~) V ('1) ):x.
1

1
dv(,~com

y = r/r e V(y) =--
c rd,c

(3.38)
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Temos assim separadas, no potencial efetivo, a contribuição de esfe-

ra dura, P(x) e aquela devida ã parte atrativa, F(x) , que depende da função

correlação dos pares g(y), para y > 1.

o fator de estrutura S(x) é expresso pela Eq.(3.11) que, para o pote~

cia1 considerado,fica

(3.39)

e a função correlação dos pares g(y), para y > l)é obtida a partir do fator

de estrutura autoconsistente, através da Eq.(3.2 ).

Então, as equações que vão formar o conjunto de equaçoes a ser reso1-

vido de maneira autoconsistente, são as Eqs. (3.2 ), e (3.36)-(3.39), junta-

mente com a condição g(r ) = o. ~ interessante ressaltar que não foi feitac

hipótese sobre a expressão do potencial atrativo v(r), que vai aparecer na

correção F(q) apenas com sua derivada. o diâmetro da esfera dura, r e a denc -

sidade do gas são deixados como parâmetros a serem ajustados, repetindo-se o

calculo com varios pares de valores.

o calculo é iniciado supondo-se apenas o potencial tipo esfera dura,

isto é, F(x) = O, e calcula-se W (x ,A) e S (x ,A), obtendo o valor do parâme-o o

tro A, que anula g (r ), para um certo par de valores r e r. Os valores deo c o c

A, r e r , são usados para calcular g (y), para y ~ 1, que sera uti1izadonoo c o

calculo da primeira correção F (x). Com esse resultado voltamos a calcularo

o potencial efetivo W1 (~,A) e o fator de estrutura, Sl(x,A) correspondentes

a essa primeira correção, procurando o novo valor de A que faz com que

gl(rc) = O. Obtemos então os valores correspondentes a gl(y), com y ~ 1, e
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podemos calcular a correção seguinte, F2(X). Esse processo iterativo e rep~

tido ate que se obtenha ao final de dois ciclos sucessivos os mesmos valores

para a função correlação g(y), y ? 1, dentro de uma precisão escolhida.

Como neste caso F(X) depende diretamente de r , vemos que nãoc basta

escolher uma razão(r Ir )3, como fizemos antes.o c Vamos ter então três parâ-

metros (A,r e r ) a serem ajustados. Alem do critério de autoconsistência,o c

pode-se usar a comparação com resultados experimentais em um certo

de bosons como criterio para escolha desses parâmetros.

sistema

o cálculo autoconsistente pode ser efetuado para qualquer potencial a-

trativo conveniente ao sistema a ser estudado, já que não é suposta forma es-

pecífica para v(r). Como e nossa intenção comparar os resultados desta apro-

. - - 4 -
x~maçao com um gas de He, vamos escolher para v(r) expressoes que descrevam

a forma da parte atrativa do potencial real He-He. Dentre as expressões que

tem sido propostas ,as mais amplamente aceitas são aquelas sugeridas por

Slater-Kirkwood (42) e Lennard-Jones (/3) I mostradas na Fig. 1.

A forma proposta por Slater-Kirkwood e a seguinte:

com CL = 21.5

-8
a = 4.64 x 10 em

6 o
AI = 5.67 x 10 K

o
A2 = 1.08 K

(3.40)

o potencial de Lennard-Jones, para 4He é expresso por:
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V(n.) =4€. [Cf)'
com

e: = 10.220K

-8

a =
2.556 x 10 cm (3.41)

)

Para encontrar o resultado autoconsistente para o fator de estrutu~a

S(x) e para a função correlação g(r), com r > r , realizamos o cálculo autoc

consistente com cada um dos potenciais descritos correspondendo ã parte atr~

tiva v(r), escolhendo vários pares de valores r e r. Os resultados finaiso c

obtidos para o fator de estrutura não diferiram sensivelmente, quanto ã for

ma, para cada potencial estudado. Entretanto, o potencial tipo Slater-Kirk-

wood mostrou valores mais adequados para a velocidade do som, comparada com

4 - .
o resultado de He. Por esta razao, parece ma1S adequado escolher-se

v(r) a Eq.(3.40).

para

Vamos descrever a seguir, com mais detalhes, os cálculos efetuadosc~

siderando, para a parte atrativa, potencial tipo Slater-Kirkwood. Em um con

junto de cálculos

4
mental de He, ro

usamos para r o valor que corresponde ã densidade experio -

= 2.22 ~,.variando os valores de r. Verificou-se que oc

problema apresenta solução para valores de r entre 2.24 e 2.5 ~.A conver-c
gência ê alcançada neste caso com cerca de 10 a 15 iterações.

Algumas cur-

vas de S(q) obtidas neste cálculo estão mostradas na Fig.~.

Repetimos o cál

culo, mantendo a razão (r Ir )3 constante, com valor igual ao obtido no casoo c

de potencial tipo esfera dura, e usando pares de valores adequados para ro e

r , com r variando entre 2.0 e 3.0 K. Neste caso, o problema apresenta so-c c

lução para valores de r maiores do que 2.3~. A Fig. g mostra algumas curc

vas de S(q) obtidas neste cálculo.
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Os resultados para o fator de estrutura S(q) e para a função correla-

ção dos pares g(r), para r ~ r ,são obtidos do próprio cálculo autoconsistenC -

te, Eqs. (3.39) e 0.2). Neste caso, a condição imposta e que g(r ) : O,po
C -

rem os valores de g(r) para r ~ r v~o entrar no cálculo,na obtenç~o da core

reção F(q).

3.3.2 - E-6pe.c.:tJw de. e.ne.ftgia. e. ve.R..ocidade. do -6om

o espectro de energia das excitações elementares em um sistema de bo-

sons, considerando interação tipo esfera dura com parte atrativa, ê obtido a

partir do resultado autoconsistente para o fator de estrutura,

relação de Feynman, Eq.(3.l0), ou seja:

onde P(x) e F(x) são expressos em (3.37) e (3.38).

usando-se a

(3.42)

Para a velocidade do som, de acordo com a Eq.(3.27), quando F(x) ; 0,

chega-se a

s -
(~)"{+- (3.43)

onde

tivo.

OCo

~ = ítl~~3 'à-(1) Vl(1)1
depende de V(y) ,a derivado do potencial atra-
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3.3.3 - M~~a EÓe~va

A massa efetiva do roton pode ser obtida em função do fator de estru-

tura áutoconsistente a partir da Eq.(3.31):

(3.44)

Usando para o fator de estrutura a expressao (3.11) com o potencial ~

fetivo dado pela Eq.(3.36), podemos obter uma relação para x, a posição doo

máximo de S(x):

, (3.45)

com QO

F. ( :to) = LJ Tr n::. I c.I~ ~l ~ ('a) V ('a) se,., l2'.'â ') ·1
Vemos que, nesse caso, a posição do máximo de SGt.) vai depender da cons

tante A e de r •c

Para a segunda derivada de S(x), calculada no ponto x,o
-

expressao:

chega-se ã

) (3.46)

com
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onde

Gom o valor autoconsistente obtido para a função correlação para r ~ r ,c

considerando um certo conjunto de valores para A, r e r , podemos obter oo c

valor de S"(x ) e, consequentemente, o valor para a massa efetiva do roton.o

Este cálculo é bastante trabalhoso, já que envolve várias integrais numéri-

caso Por outro lado, podemos obter o valor para a massa efetiva através do

ajuste da expressão (3.29) para o resultado numérico para a energia da exci-

tação E (q), na região próxima do mínimo correspondente ao roton.

- 4
3.3.4 - Com~çao com He

As várias curvas autoconsistentes obtidas para o fator de estrutura

S(q), com cada um dos conjuntos de parâmetros, podem sermmparadas com o re

ld . I 4. -.su ta o exper~menta para He, a ba~xas temperaturas. A curva teor~ca que

melhor se ajusta ao resultado do fator de estrutura experimental, correspon-

de a um potencial atrativo.tipo Slater-Kirkwood, com A •••846.7, rc •••2.58 R

e r = 2.767 R, como é mostrado na Fig. ~. Na Fig. 1'0 temos a função correIao -

ção g(r), obtida autoconsistemente para r ~ r •c Quando r < rc' supomos

g(r) = O, de acordo com a hipótese de potencial tipo esfera dura nesta re-

gião.

O espectro de energia obtido a partir do fator de estrutura autocon -

sistente, com A = 846.7, r •••2.58 R e r •••2.767 R, é mostrado na Fig.11,c o

comparado com o resultado experimental para 4He• Também nesse caso temos p~

ra o resultado teórico uma forma semelhante ã do resultado experimental, com
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as posições de máximo e mínimo coincidentes. Entretanto, o gráfico teórico

apresenta valores maiores que o experimental em todo

gia:5.

o espectro de ener -

Os resultados para a velocidade do som e massa efetiva do roton)calc~

lados considerando-se parte atrativa para o potencial são sensivelmente me-

lhores que aqueles obtidos apenas com potencial tipo esfera dura, como pode

ser verificado na Tabela 111.

Ta.bda. 111

TeóricoTeórico

Experimental (T)
cjlHS(r)=À6(rc-r)cjl(r)-cjlHS(r)+v(r)

p

2.18 x 1022 cm-3
1.10 x 1022 cm-31.13 x 1022 cm-3

EA

13.7 °K 25.90K23.6oK

EB

8.7 °K
l7.8oKl4.8oK

E:A/EB

,
1.57 1.451.59

S

237 m/s 434 m/s356 m/s

m*/m

0.16 0.20.14
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CAPfTULO 4

ApUc.a.ç.ã.o de SCFA a um

-6-iÃt:e.ma de áeJun-i..on6

o método autoconsistente (SCFA) de Singwi et aI, desenvolvido origi-

nalmente para gãs de eletrons, pode ser também estendido para sistemas de

fermions em geral, por exemplo, um gãs 3He• A extensão é feita de maneira se

melhante ao caso de um sistema de bosons, levando-se em conta as diferenças

fundamentais entre os dois sistemas.

Pretendemos desenvolver o método SCFA para um gãs de fermions S-dimen

sional com potencial de interação genérico e,após, aplicar o método para um

potencial singular tipo "esfera dura", isto é, considerar partículas impene-

trãveis. Vamos verificar que a aplicação e. um sistema tri-dimensional vai

exigir aproximações numéricas bastante elaboradas para sua solução, o que se

rã deixado para ser desenvolvido em trabalho futuro. Entretanto, para um si!.

tema de fermions com menor dimensionalidade, o esquema de cãlculo numéricoen

volvido ê bastante mais razoãvel e sua resolução e a discussão dos resulta-

dos é objeto de parte deste trabalho. O gãs de eletrons unidimensional se-

rã objeto de estudos no próximo capítulo.

4. 1 - MtTOVO AUTOCONSISTENTE

Vamos considerar um sistema s-dimensional composto de fermions não ca,E.

regados eletricamente e estudar a resposta x(q,w) a um campo externo aplic!:,

do. Seja ~(;) a interação entre as partículas, suposta diferenciãvel ao me

nos no sentido generalizado. De maneira anã Ioga ao desenvolvido na Seção

3.1, vamos chegar a um conjunto de equações a ser resolvido de maneira auto-
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consistente, envolvendo o fator de estrutura S(~i>, a susceptibilidade do gás

x(q,w) e o potencial efetivo autoconsistente ~(q).

A susceptibilidade do sistema com interação, na aproximação SCFA,é e~

pressa em termos da interação efetiva ~(q) e da susceptibilidade do gás sem

• - 0-+
1nteraçao X (q,w):

o
X Ctf,w)

1 - ~(c\) :( (~,u»)

onde w* = w+ in é a frequência complexa.

) (4.1)

Por outro lado, a interação efetiva ~(q),em SCFA,ê obtida conhecendo

se o potencial de interação ~(q) e a função de correlação dos pares g(t):

(4.2)

A função correlação g(1), para um sistema s-dimensional, com densida-

de numérica p, está relacionada com a transformada de Fourier do fator de es

-+
trutura S(q):

ou

t~.n 1e [S(~)-~ ) (4.3)

e o fator de estrutura S(q), por sua vez, pode ser obtido a partir da susce~
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tibilidade do sistema:

(4.4)

Desse modo, para resolver as equações (4.1) a (4.4) de maneira auto-

consistente, precisamos apenas conhecer o potencial de interação $(;) entre

as partículas e a susceptibilidade xO(q,w) do gás sem interação, com mesma

massa, densidade e estatística do sistema considerado.

~
A susceptibilidade x(q,w*), expressa em (4.1), apresenta polos que

vão'corresponder ã frequência das excitações elementares til (q). Então, noo

cálculo da integral para o fator de estrutura, Eq.(4.4), ê necessário levar

esse fato em consideração, separando-se os termos correspondentes aos polos.

Calculando a parte imaginária da susceptibilidade completa, chega-se a

jl\N\ XO ('t-,w )
'(4.5)

[1 - *q) ~ k°(t\:,w)12. +[~Ctt) ~ X'~,Ul)]1.

Como ê mostrado no Apêndice A, para um sistema de fermions s-dimensio -

nal existem duas frequências determinadas, que vamos chamar, por agora, de

wI e w2' tais que apenas para frequências w com wI ~ w ~ w2 vamos ter

..,' o - -f ~~ X (q,w) nao nulo. Desse modo, como os polos de ~X(q,w) correspondem a

frequências w (q) para os quais se deve tero

e •

(4.6)
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e

) (4.7)

devemos ter wo(q) < w1 ou wo(q) > wZ'
A expressão para o fator de estrutu-

ra fica:
w2

SCGt) = _.i ~ dul
~ ~(~,w)

+
1r~

'-'>4

+

-i

• (4.8)

Dessa forma, separamos no fator de estrutura a contribuição de partí-

cula única, correspondente a frequências w tais que wl< W < w2 e a contri 

buição dos modos coletivos, calculada a partir do polo da susceptibilidáde

-+

X(q,w) . A energia das excitações pode ser obtida em função do potencial e-

• -+ - 0-+ •
fet1vo W(q), usando-se a expressao Re X (q, w ) na Eq.(4.7). Prec1samos calo

cular entao o potencial efetivo w(q). Isto ê feito a partir da Eq.(4.2), pa

ra um sistema s-dimensional, e chega-se a:

(4.9)

Entretanto, para potenciais singulares, esta equação não ê definida

e então ê mais conveniente obter o potencial efetivo a partir da função

- -+

correlaçao g(r), usando-se:
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Nesta expressão, a função g(;) deve contrabalançar a singularidade do

potencial, isto ê, na região onde ~(;) ê muito grande, g(;) deve ser bem pe-

queno, de modo a manter ~(q)finito.

4.2 - GÁS VE FERMl TRIVIMENSIONAL

Vamos examinar um sistema de fermions tri-dimensional, supondo que as

partículas que o compõem possam ser consideradas impenetráveis. Isso equiva-

le a tratar as partículas como esferas rígidas, de diâmetro r. O potencialc

pode ser expresso usando-se a função de Heaviside e(r):

CP(Tl) =
~Àe (tlc- n..) )

À~oo
e sua derivada vale:

clcP

~ C-À)~ (lt-flc.)- -= dh .À- 00
(4.11)

(4.12)

A Eq.(4.l0) para o potencial efetivo, no caso tri-dimensional, pode

ser escrita como

(4.13)
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onde jl(qr) e a função de Bessel esferica de ordem 1.

Supondo potencial tipo esfera dura, analogamente ao caso de bosons,

.•
obtem-se:

(4.14)

+
Novamente, para que ~(q) seja finito, devemos ter g(r) = O, o quec

nos permitirá escrever o potencial efetivo em função de uma constante C, a

ser determinada:

c. (4.15)

A susceptibilidade de um gás de fermions sem interação, com densidade

numerica p, pode ser escrita como

com

) (4.17)
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w-9-3~--
8

= o (4.18)

onde expressamos w em

des de qF e definimos

unidades de EF/h.
2

w±(q) = q ± 2q.

EF a energia de Fermi,e q em unida-

Então, usando as Eqs.(4.7) e (4.17) podemos, em princípio, obter a

frequência das excitações w (q) em função de ~(q) que, por sua vez, vai deo

pender da constante C. No caso de gás de fermions tri-dimensional,
-

nao
-
e

possível obter uma expressão analítica para w (q,C), e a solução numérica eo

bastante complicada. A função w (q) é necessária no cálculo da parte coletio

va do fator de estrutura. Entretanto, a constante C que aparece no poten-

cial efetivo ~(q) só pode ser determinada após o cálculo de S(q), utilizando-

se a condição g(r ) = 0, o que torna ainda mais elaborada a obtenção dec

wo(q,C). Também o cálculo da contribuição da partícula única no fator de es

trutura, neste caso, envolve uma integral bastante complexa,que vai depender

da frequência da excitação (ou do parâmetro C). Esperamos chegar ã resolu-

ção desse problema em um trabalho futuro.

Para testar a aplicação de SCFA a um sistema de fermions, podemos co~

siderar um sistema unidimensional. A principal diferença surge do fato de a

expressão de xO(q,w) para um sistema unidimensional ser muito mais simples,

permitindo obter-se uma expressão analítica para a frequência do polo da sus
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ceptibi1idade completa.

4.3 - GÁS VE FERMl UNIVIMENSI0NAL

Vamos considerar um sistema de fermions unidimensiona1, onde ~ e ao

distância média entre as partículas, isto é, a densidade numérica vale

p = 1/~. Se considerarmos as partículas com spin, a relação entre o vetoro

de onda de Fermi qF e a densidade numérica, fica

'\F ) (4.19)

o que nos permite escrever para a energia de Fermi:

(4.20)

A hipótese de interação tipo esfera dura, em um sistema unidimensio

na1, significa considerar-se as partículas como barras rígidas, de compri -

mento t. Nesse caso, o potencial real entre as partículas pode ser escrito

como

cpc'X:) - .e.:..... >. [ B(x.•e) - B(x-t))..À~co
(4.21)

A expressão de ~(q), em uma dimensão, fica, de acordo com a Eq.(4.10):

o
) (4.22)
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e, usando-se a expressao para o potencial ~(x), chega-se a:

2.- - (4.23)

Como À + 00, para que o potencial efetivo ~(q) permaneça finito, deve

mos ter g(t) = O, e então podemos definir

(4.24)

onde A(ou B) ê um parâmetro a ser determinado pela condição g(i) = O, e EF,

p e i foram introduzidos por conveniência futura.

O potencial efetivo fica então:

(4.25)

A susceptibilidade do gás de fermions unidimensional,sem interação,em

unidades usuais, como ê mostrado no Apêndice A, vale

com

(4.27)

\
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w,o.,L(,\,) (4.28)

ou w::> W+(ot)

(4.29)

correspondem aos valores extremos da banda de energias de excitação de um

par fermion-buraco com vetor de onda q.

A frequência w (q) correspondente ao polo da susceptibilidade compleo

ta, como já vimos, deve estar fora da região compreendida entre w_(q) e

w (q), e pode ser obtida usando as Eqs.(4.7) e (4.27). Para um gás unidimen+

sional chega-se a:

(4.30)

ou

(4.31)

Supondo potencial tipo esfera dura, ~(q) e expresso pela Eq.(4.25), e

ficamos com

_----'~--2_-
'I: A StM ('\-~)

(4.32)

Nesse caso entao pode-se obter uma expressão analítica para ~o<q))que
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vai depender do parâmetro !, mas pode ser calculada explicitamente, em fun-

- ""

çao desse parametro.

o espectro de energia das excitaçoes elementares em um gãsde fermions

unidimensional é expresso por

o(
W'- u}' e.- ~

i _<O(
)

e,usando a expressão (3.27) para a velocidade do som,obtemos

(4.34)

Usando a frequência w (q) do polo da susceptibilidade pode-se obtero

uma expressão para o fator de estrutura S(q), em termos do parâmetro A:

e a parte correspondente aos modos coletivos~

)

(4.35)

(4.36a)

1\ Cf~ 0(\,\)
géF ,\Wo

(w;-w;)(w~- W~)

(W~- w:)
(4.36b)
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A função correlação dos pares, em uma dimensão, e obtida do fator de

estrutura, usando

(4.37)

o

Por sua vez, o parâmetro A será obtido autoconsistentemente da condição

~ (e) ::
~

(4.38)1+-T(A)=-O
7rfe

com

ClO

TCA) = r 01 ('}l-) [,oS C~) [SC<tA) - D :: - 1r~L
(4.39)o

4.4 - RESULTAVOS

Para obter as propriedades de um gás de Fermi unidimensional devemos

entao resolver de maneira autoconsistente as Eqs.(4.3V, (4.35) e (4.37), ju~.
tamente com a condição (4.38). Isto foi feito supondo vários valores para o

produto pi, ou seja, variando a densidade do gas.

As equações do esquema autoconsistente podem ser reescritas em unida-

des adimensionais, fazendo z = q/~F'

dades podemos escrever

Y = x/i e Nestas uni

)
(4.40)
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onde C = ~F~ = I(p~), e as frequências w+(q) e w_(q) ficam:

Para o fator de estrutura temos S(z) = SI (z) + S2(z) com

tt(~)

(4.41)

e

) (4.42a)

~~-!~)(-!~-t:)
:t /;0 (i~- t~)

) (4.42b)

e para a função de correlação dos pares

Cb

~ (~):: 1 + + ) d~ . <-os (C~~)[S(~,A)-1J .o

o espectro de energia das excitações elementares fica

(4.43)

tC=c) = Ep. (4.44)

4.4.1 - Cáteuto do pakâmetno A

Os valores de T(A) que satisfazem ã condição g(t) = O, isto e

- 1" - 3T(A) = - npt estao mostrados na Fig. ~, em funçao do produto B = A(pt). A

f' - .... ( )3 ,mesma 19ura representa tambem a dependenc1a de pt com A pt e sua forma 1n

dica que nosso cálculo não deve ser válido para valores de pt próximos da u-
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nidade, como será discutido adiante. Na verdade, de acordo com a Fig.IL, ve

mos que devemos considerar apenas os valores de pt~O.7. Para cada valor de

pl nesta região, podemos determinar o valor da constante A e calcular o

fator de estrutura e o espectro de energia autoconsistentemente, através das

Eqs. (4.33) e (4.35-36).

4.4 • 2 - Eópec..tJw.6 de en.eftg.-i.a

A análise dos espectros de energia em função do produto pl permite

~stinguir dois tipos de comportamento, para diferentes valores de pt. Veri-

fica-se que ate um certo valor intermediário para a densidade,p~ ~ 0.22, as

curvas de energia das excitações elementares apresentam curvatura positiva,

próximo ã origem, enquanto que para densidades mais altas a orientação da cu.!:.

vatura é invertida. Este comportamento está exemplificado nas Fig. '~e'Y, on

de mostramos alguns espectros de energia, com várias densidades. Podemos en

tão distinguir regiões de alta e baixa densidade com comportamentos diferen-

teso Este fato e importante ao considerarmos a velocidade do som, onde as

regiões apresentam-se bem distintas. Como vemos nas Figs. 13e 11.( , o espectro

de energia apresenta descontinuidades, quando os modos coletivos encostam no

espectro de partícula única. Os valores do vetor de onda e energia logo an

tes da primeira descontinuidade são aproximadamente os mesmos para todas as

densidades. Então, a orientação da concavidade próxima ã origem determina a

velocidade do som.

As descontinuidades que vão aparecer no espectro de energia de um gas

de Fermi unidimensional podem ser entendidas examinando-se a equação de movi

mento para as flutuações de densidade p •q Em segunda quantização,a hamilto
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Fermi-Dirac, pode ser escrita como(l)
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ã estatística de

(4.45)

onde E e a energia de partícula única, ~(q) é o potencial efetivo, cte c
q q q- . - . - .,. .

sao os operadores de cr1açao e destru1çao para as part1culas do s1stema e a

matriz densidade é dada por p~ = f C~~ Cp

A relação de dispersão pode ser obtida da equação de movimento para

as flutuações de densidade. Vamos calcular o comutador entre a hamiltoniana

do sistema e o operador associado ao par partícula-buraco:

(4.46)

onde..fíwOk = E k - E e {A,B} indica o anti-comutador.p p+ p +

A Eq.(4.46) mostra que a excitação de um único par está ligada com a

excitação de dois pares, e sucessivamente, o que origina uma série de equações

acopladas que não pode ser resolvida de maneira exata. A aproximação de or-

dem mais baixa para resolver essa série de equações consiste em desprezar os

termos de interação, isto é, supor ~(q) - O. Nesse caso, obtemos a aproxima-

ção de partícula livre para o par fermion-buraco, que oscila com frequência
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W;k. Fazendo aproximação tipo RPA, que consiste em considerar apenas termos

de interação com transferência de momentum igual ao momentum -tíkdo par que

se quer estudar, obtem-se (2) :

Se ~ = ~ + in e a frequência de oscilação,a relação de dispersão

obtida fazendo

o _t_ - - -

onde nk = ~kck e o operador numero de ocupaçao.

operadores do par e pode ser resolvida.

Esta equação e linear nos

-e

e chega-se entao a

o
"Ylf

W 
k.

o
- 'l?p+1&

Wp°,,- + i. 'Y1

(4.48)

Examinando a expressao (4.48) vemos que as descontinuidades no espec-

tro de energia vão corresponder a posições onde ~(q) troca de sinal, manten

do pequeno seu valor. Se ~(q) ~ 0+, W deve estar bem próximo ã banda de pa~

~ - -
t1cula unica, com w = w+(q) + ó, Ó ~ O. Da mesma forma, se ~(q) ~ O , deve-

mos ter w = w (q) - ó', com ó' ~ O. Assim, quando o potencial, inicialmente

positivo, vai diminuindo ate trocar de sinal, a energia das excitações vai

sofrer uma descontinuidade, passando do valor~w+(q) para o valor~w_(q).

Para densidades pt > 0.23, vamos ter um comportamento tipo roton no
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espectro de energia, com o mínimo acentuando-se quando a densidade cresce ,

porem permanecendo na mesma posição em relação a q, como e mostrado na Fig.llf.

o espectro de energia, na região de altas densidades, apresenta um segundo

mínimo para qt > TI. À medida que a densidade cresce esse mínimo decresce e

a

para pt ~ 0.66 vai tocar

um vetor de onda crítico

o eixo horizontal E(q) = O. Podemos então definir

0-1q ~ 0.05 A , com À = 2TI/q = l/p expressandoc c c

periodicidade da rede. Com essa densidade, correspondente a um espaçamento

cristalino e não po-medio entre as partículas x ~lt, alcançamos um estadoo Z
demos prosseguir com o mesmo formalismo para densidades mais altas. o fato

de o espectro de energia apresentar o valor E(q) = O para um valor q + O,c c

mostra uma instabilidade do sistema quanto aos modos coletivos, sendo que o

vetor de onda correspondente pode ser associado a uma periodicidade na rede.

4.4.3 - Velocidade. do 40m

Os valores correspondentes ã velocidade do som em função da densidade

obtidos na Eq.(4.34) estão mostrados na Fig.lí. Estes valores concordam com

os valores obtidos calculândo-se a inclinação)perto da origem,do espectro de

energia.

Novamente e evidente a existência de duas regiões de densidade, com

comportamento diferentes. A região de baixas densidades, com pt~O.22,
-e

uma região de interação fraca, onde se tem para a velocidade do som valores

próximos ã velocidade de Fermi, s - vF• Na região de densidades mais altas,

entretanto, temos s » vF' correspondendo a um sistema com interaçao forte.

A região de transição, onde a velocidade do som varia bastante com a densida

de, corresponde exatamente aos valores de densidade onde a concavidade de
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E(q) perto da origem muda de sinal.

4.4.4 - Fa.toJL de e6:tJr.utwc.a. e 6wtç.ã.o de c.oMela.ç.ão do.!> paJLe.6

o fator de estrutura autoconsistente S(q) está mostrado na Fig./6, en-

quanto que na Fig. 11 temos a função correlação g(x) obtida a partir de S(q)

com o auxílio da Eq. (4.37). Novamente as duas regiões de densidadecapre-

sentam comportamentos bem distintos. Para baixas densidades, tanto o fatorde

estrutura como a função de correlação aproxi~se assintoticamente do valor

unitário. Entretanto, na região de densidades mais altas, o fator de estrutu

ra vai apresentar um máximo tanto mais acentuado quanto mais alta a densidade

e a função de correlação passa a oscilar em torno do valor unitário. Quando

a densidade cresce, as oscilações de g(x) tornam-se mais acentuadas e regula-

res, indicando a formação de uma estrutura tipo cristalina (pt >.0.66), como

e evidenciado na Fig./S.

4.5 - COMPARAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS UNIVIMENSIONAIS

Os resultados obtidos para um sistema unidimensional de fermions com

interação tipo esfera dura mostram que ele não se comporta muito distintamen

te de um sistema de bosons com o mesmo tipo de interação ( '3) •

do,Girardeau(tI) mostrou que um sistema unidimensional de

Por outro Ia

bosons puntuais

e impenetráveis não difere sensivelmente de um sistema de fermions sem inte -

-
raçao.

Considerando um sistema de fermions com spin, sem interação, o fator

de estrutura pode ser calculado atraves da r~lação

,



- - )

81

que nos permite obter:

e, para a função correlação dos pares,tem-se:

'\ > 2'\F )

(4.49)

(4.50)

o resultado exato obtido por Girardeau, para um sistema unidimensio-

nal de bosons sem spin, considerados como partículas puntuais e

veis é:

impenetrã-

(4.51)

o fator 1/2 não aparece devido a considerarmos partículas sem spin.

Para a velocidade do som o resultado exato de Girardeau,obtido a par-

tir da energia do estado fundamental ê:

) (4.52)
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onde vF •••'trplf/m é a velocidade de Fermi para o sistema sem spin e ••ê a di

1IlVnsaoda partícula impenetrável.

o nosso resultado,-para a velocidade do som, usando SCll'A para um sis~

tema de fermions unidimensional, c~~osto de barras rígidas de compr~ento •.

e considerando spin:é:

s _
5aA )

onde vF = ~~/2m, para partículas com spin. Como vimos, para baixas densida

des a constante A cresce com p". Então, no limite de partículas puntuais

(1 + O), ambos os resultados coincidem, e temos S ~ vF' que é o resultado p~

ra o sistema sem interação.

A aproximação SCFA pode ser usada para estudar um gás de bosons impe

netráveis em uma dimensão(3) de maneira análoga ao feito para o sistema tri

dimensional. Examinando os resultados obtidos para a velocidade do som nes-

se caso, vemos que os valoFes concordam exatamente com aqueles que obtivemos

para um sistema de fermions unidimensional, com mesma massa e mesmo tipo de

interação. Também para o sistema de bosons, a aproximação SCFA só pode ser

utilizada na região de densidades tais que pl < 0.7. ~ interessante ressal

tar que, para um sistema de bosons impenetráveis, em uma dimensão, podemos

distinguir as duas regiões de densidades e o comportamento geral do espectro

de energia é semelhante ao caso de fermions, principalmente para baixas den-

sidades. Apenas, no caso de bosons, não vai aparecer a descontinuidade no

espectro de energia, que é característica de um sistema de fermions,como foi

mostrado.
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cAPTrULO 5

Recentemente(~)~) tem sido intensificado o interesse no estudo de

condutores e semicondutores de um tipo particular, que exibem uma forte a-

nisotropia, comportando-se praticamente como condutores unidimensionais. Um

modelo satisfatõrio para esses materiais é supor que eles sejam compostos de

"fios" condutores formados por cadeias de suas moléculas, ao longo dos q~is

os eletrons de condução se movem como em um condutor unidimensional. No mo-

delo quasi-unidimensional supõe-se que os "fios" conc1utoressão paralelos,

suficientemente afastados de modo que se possa desprezar a interação

eles.

entre

As substâncias desse tipo que tem sido mais investigadas são compos

tos orgânicos de tetracyanoquinodimethane (TCNQ) com quinolinium (~-TCNQ),

N-methylphenazinium (NMP-TCNQ) e tetrathiofulvalene (TTP_TtNQ)(3), e compo~

. - .. l' (KCP) ( Y )tos ~norgan~cos como potass~~tetracyanop at~nates x •

A teoria dos condutores lineares ou metais quasi-unidimensionais tem

sido bastante desenvolvida recentemente. Entretanto a maioria dos trabalhos

realizados refere-se ao cálculo das funções de onda. O estudo das excita-

ções elementares em um gás de eletrons unidimensional foi feito uundo o mé

todo de Bohm & Pines (RPA), por vários autores (5 ," ). Os resultados obti-

dos com RPA são satisfatõrios na região de altas densidade., porém falham na

região de densidades metálicas. A aproximação proposta por Singwi etal (SCFA))

apresentou sensível melhora sobre os resultados de RPA para o gás de e-

letrons tridimensional. Nesta teoria são incluídas correçÕes locais na inte



raçao, por melO de uma interação efetiva obtida considerando apenas

- ~
buiçoes de pares de partlculas .
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contri

. . ~ - . --
O obJetlvo deste capltulo e apllcar a SCFA a um gas de eletrons conSl

derado como um sistema quasi-unidimensional, de maneira análoga ao desenvol

vido no caso tridimensional, e comparar estes resultados com aqueles report~

dos na literatura.

5.1 - MÉTODO AUTOCONSISTENTE

Vamos considerar o gás de elétrons como sendo composto de cadeias co~

dutoras unidimensionais e paralelas, ao longo das quais os elétrons se movem

de maneira essencialmente unidimensional. Supõe-se que seja nula a probabi

lidade de um elétron pular de uma cadeia para outra. Se.Jt é o numero de

.. - .,
f10s condutores por un1dade de area e se em cada um deles temos ~ part1culas

por unidade de comprimento, o volume V da célula unitária é

A interação coulombiana entre os pares de particulas em cada fio condutor e

~(x), e então o potencial efetivo em SCFA, ~(x), é obtido a partir da função

de correlação dos pares g(x), através da Eq.(2.l2) para o caso

nal:

unidimensio

!!. Lp(X-X') 
d-x.

(5.1)

Expressando as funções no espaço real em termos de suas transformadas

de Fourier, e usando

) (5.2)
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chega-se a

)
(5.3)

onde Hq)
2 2

= 4'ITe /q e

CX)

G ('t) = - *F [d,\' <f [SCI 'f-,'I) - 1] .
-(X)

(5.4)

A constante dieletrica €(q,w*), dependente da frequência complexa

w* = w + in e do vetor de onda q pode ser obtida a partir da susceptibili-

dade X(q,w*) do gás com interação:

(5.5)

Na aproximação SCFA, a susceptibilidade do gás com interação e obti-

da em função do potencial efetivo autoconsistente ~(q) e da susceptibilidade

xO(q,w*) do mesmo gás sem interação

'X°c,\'W~)

~ C,\) x..0 C,\,l.ú~)
• (5.6)

Então, para a constante dieletrica ficamos com

1 + 00 C 'tI w'" ) __

~ - GC,\J Qo(~\w"'lt) )

(5.7)

onde Q (q,w*) = -~(q) xO(q,w*) é a polarizabilidade dos eletrons livres, nao

direção das linhas condutoras.
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Usando o resultado obtido para XO(q,w*)em um sistema unidimensional de feri
mions, no sistema quasi-unidimensional, a susceptibilidade do gás livre fica

xO(q,w*)=~x~(q,w*), onde ~e o número de cadeias condutoras por unidade

de area. Então, para a polarizabilidade do sistema quasi-unidimensional te-

mos:

com

v..;}- - w~('\-)\LU '- W:c.,\-)
(5.9)

w '-w_l~) (5.10)

OIJ W > w~c."t) )

Em um sistema quasi-unidimensional vale

onde qF ê o vetor de onda de

de onda de Fermi-Thomas, q;T

Fermi, qFT
2

= mw /2EF,p

ê o análogo unidimensional do vetar

e w ê a frequência livre de plasma.
p

2 2/ _w = 4~e mV, V o volume da celula u
p

nitaria. As frequências

(5.11)

representam os valores extremos da banda de energias correspondente à excita
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çao de um par eletron-buraco com vetor de onda q.

Por sua vez, o fator de estrutura S(q) está relacionado com a cons-

di 1~ I () ~ Ntante le etrlca E q,w* atraves da expressao:

(5.12)

As equações (5.4),(5.7) e (5.12), juntamente com a expressão Q (q,w*)o

constituem o esquema de equações a ser resolvido de maneira autoconsistente.

A expressão RPA para a constante dielétrica é

(5.13)

correspondendo entao a uma aproximaçao de ordem zero em SCFA, com G(q) = O.

Usando a Eq.(5.7), podemos obter

_ ~ QoC,\,W) .(5.14)- t
{ 1 + [ (- &(~.)]12~QoL"W)1 + {[4- G{,\)] ~ Qo('},W)1~

Então, ao calcular o fator de estrutura, a integral vai ser efetuada

entre os limites w (q) e w (q), quando j~Q (q,w) não é nulo.- + o Entretanto,

devemos também considerar a contribuição devida às frequências w. (q) tais quep

(5.15)

e
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OS zeros da constante dieletrica vão corresponder aos polos de

x(q,w*). Aplicando os resultados do caso unidimensional para um sistema

quasi-dimensional, as frequências w (q) são expressas por
p

W~(C\) - W:(,\) .eO((~)

1- eO«('\)
) (5.17)

onde

tr 't~
~; ~F~ V [I - G(,\) ]

(5.18)

o fator de estrutura S(q) pode ser então obtido através da equação:

e de

(5.19)

+
W't(~)

S('\):: - _~_V_ ( dw11cP('}) J
W-(1)

[Id ~€~1/vr) L.Wf'rT1 )
onde aparecem separadas a contribuiçaõ de excitação de partícula única

excitação de plasmons.

A função de correlação dos pares g(x) e obtida do fator de estrutura

autoconsistente, usando
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(5.20)

5.2 - LIMITE VE GRANVES COMPRIMENTOS VE ONVA

No limite de grandes comprimentos de onda, a função die1etrica quasi-

unidimensiona1 na aproximação SCFA, que obtivemos na Eq.(5.7) satisfaz ã con

dição de blindagem perfeita, como se esperaria, isto e,

o (5.21)

5.2. 1 - Re.fuç.ão de cU...6peMão de pwmon

Supondo frequências não nulas, a expressão da constante die1etrica,pa

ra pequenas transferências de momentum, fica:

onde w2 = 4ne2/Vm e a frequência livre de plasma e
p

~ - (5.23)

Entao, a relação de dispersão de p1amons, para grandes comprimentos de

onda, obtida dos zeros da constante die1etrica, pode ser escrita como
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ou, para grandes comprimentos de onda

onde

) (5.25)

(5.26)

e
5.2.2 - Comp~~ibLtidade

A razão tGf/ K, entre a compressibilidade de um gás livre unidimensio

nal e do mesmo gás com interação e obtida da regra de soma (1-)

IG-
IG.ç

(5.27)

Calculando o limite q ~ o para a função dieletrica na aproximação SCFA)

obtem-se

+ (~FT/~_}l __
f - ~ C~Ff/'h:)~

(5.28)

onde ~ foi definido na Eq. (5.23).

Para a razão das compressibilidades ficamos entao com



~ -

92

(5.29)

5.3 - RESULTAVaS

o cálculo autoconsistente para a obtenção das propriedades de
-

um gas

de eletrons quasi-unidimensionalcom interação coulombiana foi efetuado para vi

rios valores de x = x Ia , onde a ê o raio de Bohr e x = IIp a distâncias o o o o

media entre as partículas na cadeia condutora. Para um sistema unidimensio-

nal, temos

)

e entao o vetor de onda de Thomas-Fermi pode ser expresso em função de x :s

Para o numero de fios condutores por unidade de área usamos o valor

~ 1014 -2 . dO ~ o -do d O o oJ~= cm, que corresponde a uma ~stanc~a me ~a e 1 A entre os f~os.

A densidade volumetrica N dos eletrons corresponde ao inverso do volume
-

me-

dio ocupado por cada eletron, isto e, N = l/V =Jtp. Como usamos valores de

estamosNo nosso cálculo, ao variarmos a densidade do gas,

x entre 0.01 e 12, vamos ter densidades volumetricas N entre 1.7 x 1021s

2 x 1024 cm-3

e

considerando variações apenas na densidade dos eletrons em cada fio condutor,

mantendo constante o numero d~ fios condutores.

A aproximação SCFA, como já vimos, consiste essencialmente em substi-
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tuir o potencial de interação ~(q) pelo potencial efetivo autoconsistente

1/J(q)= Hq) [l-G(q)]. Iniciamos o cálculo supondo G(q) = O, obtendo· entao

o resultado RPA para o fator de estrutura. Com esse resultado para S(q),ca!

culamos a correção G(q), e repetimos o processo de maneira autoconsistente,~

te alcançarmos convergência com a precisão desejada. Para valores de x as

te 3, a convergência foi alcançada com cerca de 5 iterações., enquanto que pa

ra 3 < x < 7, foram necessárias 12 iterações. O tipo de cálculo desenvolvis

do só permite calcular ate valores x = 12, quando são necessárias cerca des

40 iterações para alcançar convergência.

5 . 3. 1 - Fa.:toJt de e.6:tJr.utuJLa. e 6unç.ão c.oJtJtei.a.ç.ã.o

Os valores para o fator de estrutura S(q) foram obtidos autoconsiste~

temente, para vários valores da densidade p de eletrons na cadeia condutora.

Na Fig.19 estão representados alguns resultados para S(q), em função de x •s

Como se pode observar na figura, para x = 0.01 o fator de estrutura apresens -

ta o valor correspondente ao. gás unidimensional sem interação, Eq. (4.49).

A função de correlação dos pares para um gás de eletrons unidimensio-

nal é obtida a partir do fator de estrutura autoconsistente, através da Eq.

(5.20) • Nas Figs.l0 e 21 estão mostradas algumas curvas de g(x) obtidas em

SCFA, para vários valores de x , comparadas com os resultados de RPA. Ã mes

didae~ue a densidade cresce, os resultados obtidos com os dois métodos vão

se aproximando e coincidem para x = 0.01, que corresponde ã região de altass

densidades, onde se sabe que a aproximação RPA é satisfatória. Para valores
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x > 11, a aproximaçao RPA origina resultados negativos para a função de cors

relação g(x) com pequenas separações das partículas. As características do

Entretanto, como esses resultados ainda são bastante positivos,

cálculo desenvolvido neste trabalho não permitem obter resultados em SCFA p!

ra x > 12.
s

ê razoável supor que a aproximação SCFA mantem g(x) positiva para densidades

bas tante mais baixas em RPA.

5. 3. 2 - Eópe.c.bto de. EnVlg..ta. e. CompJtu-6-tbilidade.

As frequências dos modos coletivos w (q) foram calculadas para diverp

sos valores de x a partir dos zeros da constante dieletrica. Na Fig.22 tes

mos algumas curvas de dispersão, para vários valores da densidade. Para va

lores de Xs ~ 7, os resultados de nosso cálculo indicam o aparecimento de um

mínimo na energia de excitação dos modos coletivos para q ~ O, que vai se

acentuando à medida que a densidade decresce. Esse resultado significa qu~

devido às correlações de curto alcance presentes no sistema, seria

rio menos energia para excitar um modo coletivo, no qual os elétrons

-
necessa

tendem

a ordenar-se, do que um modo coletivo de comprimento de onda .infinito (q=O).

Esse resultado não e previsto em RPA.

Nas Fig.23 e 24, temos as curvas de dispersão em SCFA, comparadas com

. - ... - . - .
o resultado RPA e com a banda de exc~taçao de part~cula un~ca,para var~os v~

lores de X •s Pode-se notar que as curvas de dispersão obtidas com RPA
-

nao

apresentam mínimo, o que acontece na aproximação. SCFA,para baixas densidades.

Novamente, para altas densidades, os resultados SeFA e RPA coincidem. Em am

bas as aproximações, as curvas que representam as frequências das oscilações

coletivas não cortam o espectro de partícula única, o que parece ser caracte
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rística do sistema unidimensional.

Os valores da função r, obtidos a partir do fator de estrutura auto-

consistente, através da Eq. (5.23), para diversas densidades, estão mostra-

dos na Fig. 25.
2 

Quando Xs ~ O, 6 cresce, porem o produto ~(qFT/qF) ~ O e en

tao obtem-se o resultado RPA para a relação de dispersão de plasmons

Wr ( 1 *" ~ ~ )IFi

Na Fig.2~ está representada a dependência da razão entre as compressi

bilidades do gás livre e do gás com interação, em função de x •s Na aprox..!.

mação RPA a razão permanece constante e igual ã unidade, porem na aproxima-

ção SCFA seu valor vai decrescendo quando a densidade decresce, alcançando~

lares negativos para x ~ 7.0.s
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APêNVICE A

cã.e.c.ulo da. .6lL6c.e.ptibilidade. de. um .6..t6,tema.

A.i - SISTEMAS VE FERMIONS

Queremos calcular a susceptibilidade de um sistema de fe~ons sem

interação, isto ê, a resposta a uma excitaç-ao esterna suficientemente fra-

ca para podermos usar aproximação linear. Vamos usar unidades adimensionms,

expressando os vetores de onda em unidades de q, e as energias em unida-

des de EF.

Para um sistema com interação, obtivemos Eq. (1.11)

Precisamos então calcular os elementos de matriz <:ofp!!o> , onde
q

10> representa o estado fundamental, do sistema, com todos os estados de pa~

foi

elemen

pt = I cí_--c_
I.l f' p+~ p

fermions. Estessao os operadores de criação e destruição de

tícula única ate a superfície de Fermi preenchidos;

e ~
tos de matriz não são nulos apenas quando uma partícula de momentum p

excitada para um estado com momentum p + q , deixando um buraco em p. Eu-

tão, para um gás de fermions livres, a diferença de energia entre as duas

configurações e

- -
+ .1~'p (A.2)

Assim, a susceptibilidade do gás livre pode ser escrita como
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* .w = w+ I~

Porém, temos

) (A.~)

e assim, para a susceptibilidade, ficamos com

Os operadores de criação e destruição de fermTõns obedecem às re-

gras de anticomutaçao usuais:

Usando as Eqs. (A.S) e (A.6), para q f 0, podemos escrever

(A.6)

Como o nUmero de ocupação do estado com momentum p ê definido por
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a Eq. (A.7) fica

o ~ )" o ( O) r ~ 1 _1 . (9),tC6j,W):. € L "r1r~ ~- "nf1"~(f Lw----w-..s-t--j-l1 - W+w-ã+i'\1 J A.
F f( . p, f I

Ou seja, XO(q,w) ~ O apenas quando Ipl < qF e I~+ ql > qF •

Podemos obter uma expressão equivalente para XO(q,w) se, no segu~

do termo da equação (A.9), trocarmos o índice mudo de soma p + -p-q . De~

sa forma, temcse wp q~ wp q , e então, como
n+ = n + , podemos escrever
p -p

(A.IO)

Ainda, se usarmos o fato de que, de acordo com a Eq.(A.8), temos

o
Ip I ~ ~F

'Yl- = ~ ser
=0

SeIpl> 9F)

~)fazendo uma nova mudança nos índices de soma, chega-se a

(A. 11)

Para calcular a parte real e a parte imaginária de XO(qtOO) com,
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vamos usar a relação

(

-Q +i'Y) r (~)-~TTS(fL) ) (A.12)

que vale rigorosamente dentro de uma integral.

A. : . 1 - Gâ.6 de 6 eJt.rtU.on6 em uma ciúnen6 ão

Para um sistema unidimensional de fermions com spin, temos

~= li.. = ~
L 11

Supondo uma distribuição continua de momenta, em unidades adimensionais, va

mos usar

)

onde estamos supondol'volume" unitário. Para a parte real da susceptibilida-

de generalizada, usando Eq. (A.ll), obternrse

com w±(q) = Iq2 ± 2qj •

(A. 13)

Para calcular a parte imaginária é mais conveniente usar a Eq.(A.9),

e entao
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se
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Assim, podemos escrever para a parte imaginária da susceptibilidade

(A.15)

com a condição adicional !q + p! > qF

Efetuando a integral, supondo w>O, chega-se finalmente a

(A.16)

- O

As equações (A.13) e (A.16) permitem então obter-se a expressão

completa para a susceptibilidade generalizada, em um gás de fermions un~

dimensional.

o cálculo da susceptibilidade de um sistema de fermions em tres

dimensões ê realizado de maneira análoga ao caso de uma dimensão.

Supondo distribuição continua de momenta, e usando novamente as

Eqs. (A.ll) e (A.12), temos, para a parte real de XO(q,w) :
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(A. 17)

Efetuando a integração Centro dasuperficie de Fermi, chega-se a

(A.18)

+l~- (~.~ t~
t

w±. l,\ ) = '\ ± :l ~ .
Para a parte imaginária, usando as Eqs. (A.9) e (A.12), e supondo

apenas frequências w > O, obtêm-se

(A.19)

Para que a integral não seja nula, devemos ter lp-I < qF < !p' + <tI,

isto ê, se 8 ê o ângulo entre
~ ~
p e q, devemos ter

Assim, a Eq. (A.19) fica

(A.20)

(A.21)
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Resolvendo a integral da equação (A.2l), com a condição (A.20),

chega-se a

-

o

(A.22)

A susceptibilidade generalizada de um gás de fermions tridimensio-

nal, sem interação, e então expressa pelas equações (A.l8) e (A.22) •

Á. 1 - SISTEMAS VE BOSONS

Em um sistema de bosons sem interação, todas as particulas podem

se encontrar no mesmo estado de particula única, com momentum zero, cor-

respondendo ao estado fundamental do sistema total. Então, ao calcular os

elementos de matriz do operador densidade que aparecem na Eq. (A.l), vamos

acoplar estados com momentum zero ao estado com momentum q, que é o momen

tum resultante do par particula-buraco que criamos. :,Assim, neste caso va-

mos ter -tí~o = E:q- = ..fí2q212m. A expressão para a susçeptibilidade pode

ser escrita como (e~ ~ctAde.~ Q.d..4"\f'l'l("\4~~i!l)

1-
ft:

(A.23)
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neste caso, temos ainda[~ol~!l~)(''\I11~,lo)=(ol~;~lo)= ~
~ ,

onde ~ representa o n~mero de partículas em um volume unit~rio. Entao, a

susceptibilidade do gás de bosons sem interaçao, vale

J.~E(~)

(Lv+iy))1 - r~ú\)J~)
(A. 24)

que ê a expressão válida para sistemas com qualquer dimensionalidade.
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