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Resumo 


I Neste trabalho nós propomos uma extelllliio da teoria H.drodinâmica Quântka (QRD) para 

o estudo do emparelhamento nucleônico na. matéria nuclear. O trabalho segue 11 formulação u$ual 

da. QHD, deserevendo ao interação-NN em termos de campos médios, tanto para. a auto-energia. 

usual, E I como para a energia. de emparelhamento, L\. As equações dos campos são obtídas em 

term.os dos propagadores nudeônicos exatos, os qua.is são expandidos até a. primeira. ordem na 

interação-NN, definindo a aproxirnaçã.o auto-consistente Hartree· Fock~Bogoliubov (HFB) para 

E e 11.. 

Esta. abordagem representa um avanço sobre as tradicionais formulações não-.relatívísticas. no 

sentido de que ela permite uma descrição simultânea de muitas propriedades da matéria nuclear 

como o ponto de saturação, a. massa efetiva do nucleon, o '\gap" de energia no espectro de partícula 

única, etc.) de uma maneira consistente l considerando apenas os graus de liberdade hadrôllicos, 

ou seja, os nuc1eons interagindo na matéria nuclear através da troca de mésons. Os campos 

médios resultante51 'E e 6, tem grandes componentes no espaço de Lorent.z, que adequadamente 

se cancelam nas expressões tanto da energia. de ligação por nucleon como no uparámetro de gap" • de 

forma que os valores resultantes dessas quantidades concordam com os resultados experimentais . 
• 

Embora o parâmetro de gap possa ser adequadamente estimado com modelos nà<rrelativísticos, 

em termos de interaçôes de dois nuc1eons, o ponto de saturação da matéria nuclear nào pode. 

O aspecto atraente do presente modelo é sua formulação fundamental bastante simples em 

termos de graus de liberdade hadrônicos e da aproximação HFB usual fi- teoria de muitos corpos, 

o que aponta. pal:a avanços futuros como poderiam ser obtidos com a aproximação Brueckner.HF 

auto-consistente. 

Abstract 

I 
In this work we propose {tn cxte,nsíotl af the relalh'istic Quantum Ha.dl'odynamic theory 

(QHD) to the study of nucl~onic pairillg in nuclear matte!'. The work foilows Lhe usual formulation 
, 

of QHD by describing the NN·intcl'actiotl in term~ of mcan fieids'eithcl' fOl' lhe usual self·energYl 

E or the pairing energy) Â. The equatiolls 01" lhe fielas are obtalned in terms of LÍ1e exaCL7 

nudeon propagators 'which ar(;, expanded up to Lhe first order in the NN.interactiôn, defining Lhe 

self~consistent Hartree-Fock-Bogoliubo\' (HPB) app:,oximation for!: aud Ã. 

This approach represents an imprm'emenl over tbe old nOIl-rclat.i\'ístiç rOl'll1UlaLiolls in the 

http:Brueckner.HF
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sense that it aUows for a simultaneous desçriptíon of ma.ny nuclear matter properties as the 

saturation point, the effective mass or the nuc1eon. the energy gap in lhe sp·spectrum, etc., in 

a consistent fashion, by considering only the hadronic degrees of freedoffi, that is) the nucleons 

interacting in nuclear matter through the exchange of mesons. The resulting mcan field energies, 

E a.nd fl, have large components in the Lorentz space, whkh adequately ca.ncel each other in the 

expressions of either the euergy per nucleon or the ugap parameter" ~ so that the resulting values of 

these quantities agree with the experimental data. A1though the gap parameter can he adequately 

estimated with non~relativistic mooels, in terms of two nudoon interaclions, the saturation point 

of nuclear matter cannot be. 

The appealing feature of Lhe presenl model is its rather símple fundamental formulation ín 

terms of hadronic degrees of freedom and the usual HFB approximatlon to the many~body field 

theoryt which points toward future imp1'Ovements as wOllld be obtained with à self-consistent
" 

Brueckner·HF approxímation. 
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Introdução 

Neste trabalho nós propomos uma extensão da a.proximação de campo médío à. teoria Quântica 

Hadrodinâmica. (QHDJ desenvolvida. por Walecka.\ Sero!.., HorowiLz e colaboradotes,{l-Sf para in

cluir as correla.ções de emparelhamento na matéria nuclear levando em conta. os efeitos rela

tivísticos. A idéia geral do modelo bem como as suas consequências no limite de alcance zero) 

foram~nos apresentadas em trabalhos manuscritos e em um "preprint"pelo Dr.Breit V. Carlson e 

pelo Dr, Tobias Frederico há alguns anos airâsJ6.1j 

Nossa proposta segue formalmente a formulaç.w da. QHD no sentido de que a. descrição das 

interações é feita. através de campos médios para as a\,lto-energias, :S. e para. as energias de empa

relhamentol tJ.1 determinados a partir de um sistema de eq.,élçõt"s auto-ron"islent.f>fi. Neste caso l 

o campo E representa, essencialmente, o valor eSj)et'li:do no \'ácuo dos diversos. campos mesônieos 

tl'Ocados na interação nt:cleon-nudeon 0 desct1."ye as cOl'rC'lé\ç6es de longo "Irance' palre os nudeons; 

enquanto que 6. descreve as correla.-;ões de curto alcance associada. à Lroca. desses mésons.tl.is,5j 

Inicialmente as equações para E e .D. são deduzidas êI partir da comparação entre as equações 

para. OS ptopagadores bal'iônicos obtidas) por um lado! usando-se ao lagrangeana de interação que 

descreve báríons interagindo pela troCil de O1&.on5. ''. por outl'O lado. í'I lagnm~{'aJ1fi efetiva, que 

é definida. em termos de E e 6.. Estas C(IUaçóes são. então. I,ornada.,> aul.o-çonsistentes, Supõe-se 

também que a expansão perturbatjya do propagador hli:riÔllÍco nit,) indoi os diagramas de f'eynman 

que definem a. renormalização dos vértices do <\roplamt:'uto m~soll-nudcou[IO,lIl €1 portanto que
1 

não há contrlbuiçõe.s cone.spol1dentes a linhas llleSÔllica:;. cruztulas. Com isso result.am três termos 

na. equação auto--consistente para o Pl'OI)é\,gaUol' baríônico, que são usualmente designados por 

"termo direto", «terInO de troca" e \ltel'll1o de' Gorkovl' ,Pa,l3} ddlllindo a apl'o:<:imação Hartrce. 

Fock-Bogoliubov para esse propagitdor. em primeira. ordem 1J11$ lHtcrlH~õcs I1Udcoll·nucleon, 

Considera-se ainda que os mésons pOSSlIC11I IHhfiSa.'l illd(>jJ!'lnk·tllC's da dinâmicA. do modelo, 

ou sejat não se consideram i\$ COl"l'cçôes pt>rl.urbaLi ...1ts <lssociadilS ~I l't'llornmlizaçAo das massas 

dos mésons. Os valores das COllslallLcs <Ie aroplamento {> dns HI;)~saS (\(' I'<"P01l:;0 dos mesons sào 

ajustados de malleira.a reproduzir o ponto dc>,'tat.U1"(i(RO <1<1 mn!/'r;;' IIttdC'ar. () qual, por sua vez, é 

inferido a. partir dos valores para a energia de ligação do nllck'\)!J (fÓrtllula .semi~empirica de massa) 

e para o raio médio do núcleo. ambos em ftlll\âo do nt!mcro at.ômico, {lHe fomer-em: energia de 

ligação por nudeou I'V -15,75:11 c V. parfl o lJIOltK'IllO <k., Ft!fll1i l'F "'" I,:}{j (m- J.tri ,]'!..!1) Com isso . . 
fl{:a definida uma f,c(wia efetiva para R:<l il1[craçôes lII!c!('Ofl-!HIl"l{'(lII as 'ltlilis passam t.anlbr§.m a ser 

descritas pelos campos ;:: c .::.l .Iv] 

http:result.am
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A lagrangeana do presente modelo é definida. explicitamente em termos do operador de campo 

bariônico, 1/11 e de um operador conjugado, associado aos estados obtidos por reversão temporal, 

",tA), de forma que o propagador bariônico geral, S, será expresse em termos do propagador 

bariônlco usual, do tipo G =< ,p,p >. do propagador conjugado, do tipo G=< ,pIAl,pIAl >, e 

também dos propagadores anômalos, do tipo F =< ,pIAl,p > e F=< ,p,pIAi >. 
As equações explícitas para E e /::". podem ser obtidas a partir das equações para. G e F,

I que permitem definir os campos E e I.:J. em termos de estruturas matriciais simples envolvendo 

I as ma.trizes de Dirac. Uma outra possibilidade, porém, é o uso dos coeficientes de Bogolí'Ubov 

! relativísticos, que permitem uma. melhor análise dos diversos termos de S como sendo contribuições 

específicas de partículas ou de antipartícula.s. A definição desses coeficientes é feita por analogia

. ! com o caso nã&relativístico, a. pal-tir das expressões dos propagadores bariõnico$.. onde eles são 
I 

I • 
) 

interpretados como amplitudes de probabilidade de ocupação dos estados de uma. partícula. no 

151estado fundamental interagentc.l14
•

Os resultados desses dois diferentes, porém equivalentes, métodos algébdcos podem então ser 

comparados com os resultados de cákulos anteriores enconlrados na. literatura, tanto em termos 

das expressões explícitas das equações para E e 1:1; tomo dos resultados numt?ricos para E,.ó. e para. 

a energía. de ligação por nudeon em funt;ào da densidade bariõnica na matéria nudear.l3,s,13.l6.17-19] 

Em particular l neste último caso, é possível encontl'ar-se valores adequados para os parâmetros 

livres do modelo, que são as massas dos mésons e as constantes de acoplamento. que permitem 

reproduzir o ponto de satura.ção da. matérialluclear, definido acima. Além disso, encontramos uma 
" 

combinação das componentes da energia de empal'elhamento, 6 . que designamos por Hparâmetro 

de gap'\ ÂGI cujos valores em função da. densidade bariônica são comparáveis com os valores 

obtidos em cálculos não relativísticos.II8,19,88] 

Para obtermos esses xesullados fizemos inicialmente uma aproximação adicional ao modelo
t 

definida atra.vés do <ltruncamento" dos termos divergentes e que é usual uas diversas aproximações 

auto-consistentes à QHD. com base nos bons resultados Que esse procedimento produz aos níveis .
. I 

Hartree e Hartree.Fod:.fs1 Desta forma, consideramos ape,lHtS tlmn das duas relações de dispersão 

I relevantes para o problema, fornecidas pelo modelo, e de11lonstu~mus que essa ronlribuiçào cor

responde, com boa aproxinmção, a desconsiderarmos completilllH'ute toCios os termos referentes 

às contribuições das anLipal'lkulas, 

Neste ponto cabe ressaltar que a df!filliçào do espectro de p<trlicula única €'! em particular, 

dos estados de energia llegatiya (mal' de Dil'ac) depende do modelo que estamos adotando e do 
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nível de aproximação uLilízado. Desta forma, no parágrafo anterior estivemos designando por 

"a.ntipartículas'" os estados correspondentes a bul'<\cOS no mar de Dira.c dentro da aproximação 

Hartree~Fock, os quais podemos designar por J'antipartículas-HF)1. Port.anto, os termos desprezados 

na. aproximação por "truncamento" são os correspondentes às antipartículas da aproximação HFB1 

as Uantipartícula,s..HFB", de modo que os termos rema.nescentes, correspondentes às contribuições 

devidas aos buracos no mar de Fermi. Da aproxima.ção HFB, ainda. contém algumas contribuições 

devidas às antipartículas-HF. 

A desconsideraçá.o dos termos das antiparticulas--HF pode ser feita, de maneira precisa, através 

, j 	 da redefinic;ão das expressões auto-consistentes de tal forma. que os coeficientes de BogoHubov 

associados aos estados do nuclean com energia negativa, na aproximação Hartree-Fock, sejam 

tomados iguais a zero. Isto define um tipo de aproximaçãO' deSignado na lítetatura como tino sea 

approximation"19,131 que não é coincidente com o "Lruocamentú", acima referido, visto que este 
.) 

último contém ainda uma cO'ntribuição residual devidtt aos anti·nudeons~HF. No que segue) vamos 

adota.r a convenção de designar por "anLipartículas" apenas as referentes aos buracos no mar de 

Dirac associados à apro:dmação HF. 

Nas avaliações numéricas dentro das duas aproximações adicionais indicadas acima) "no sea," 

e "trunca.mento") foi necessário introduzir um corte nas integrais ("cut-off!l) das expressões das 

diversas funções de campo médiodo nudeon (auto-enel'gia, emparelhamento, densidade de energia, 

etc.) para poder descrever corretamente o comportal'nento dm; campos. Em runção desse corte 

surgiram importantes diferenças entl'e os resultados dos dois procedimentos com I'elaçâo ao campo 

t.. 
De fato, os resultados da aproximação "no sea" revelam campos de emparelhamento cres

centes para va10res crescentes do cut~oiT o que é exatamente o oposto do resultado obtido com a 

aproximação por "tl'uncamelltol
', onde o campo a decresce rapidamente para cut~offs crescentes. 

Além disso, os valores obtidos para o parâmetro de gap com a aproximação "no seall foram sempre 

maiores do que os resultados de cálculos não-relatl\'ísticos dellt.ro do modelo BCS,117-19.40,86) para 

todos os valores do cut-off tais que os os efeitos relativísticos fossem relevantes. Ao contrário, na 

aproximação por truncamellto sempre foi possível obter um \'ôlJor ~() cut-off, para todos os tipos de 

interação nucleon-nudeon consídcl'itdos, Lal que 0$ rúsultado." Ikassem ue acordo com os cálculos 

nâo-l'elativístkos. Sob esse aspecto, os resuJtados com a aprO~;illlf\çãú "no sea" revelaram-se piores 

do que 0$ obtidos com o ~'trunçalllento" para fi. descrição C!;lS {orrelações ele emparelhamento na 

ma.téria nuclear dentro da aproximação HfB, o <lHe 1ll0stri! 1')'\;1 rHstinçiio signifi('~~iva eutre as 

http:dellt.ro
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duas aproximações, embora ao nível Hartree-Fock (sem emparelhamento) elas sejam idênticas. 

O material que segue está dividido em seis capí~ulos e uma Conclusão. No primeiro capítulo fa

zemos uma revisão breve dos resultados tra.diciona.is) em termos das formulações nâ,o.relativístícas j 

e indicamos a necessÍdade de uma. extensão da. QHD que inclua <> emparelhamento dentro de uma 

formulação relativística.. Nos dois capítulos seguintes fazemOs a apl'esentação do formalismo geral 

de campo--médio e a dedução das equações auto-consistentes para E e ó.. No Capítulo 4 é feita 

a apresentação explícita dessas equações bem como da expressão para a densidade de energia 

da matéria nuclear, obtida. a. partir de estruturas algébricas gerais para E e ll, de acordo com 

as simetrias características da matéria nuclear. Fazemos) então, uma rá.pida análise qualitativa 

desses resultados de acordo com diversos [>focedimentos de renormalização encontrados na litera~ 

tura para. o estudo auto~collsistente da QHD dentro das aproximações Hartree, HF e HFB e os 

resultados numéricos obtidos com a aproximação por 'Itnmcrunentol
' sào apresentados, 

I Nos Capítulo 5 fazemos a rede6nição do modelo usando os coefidentes de BogoHubov e no 

I Capítulo 6 apresentamos os resultados correspondentes à aproximação \'no sea" para a descriçào 

I das correlações de emparelhamento na matéria nuclear. Esses resultados sâo comparados com os 

I obtidos -Com a aproximação por truncamento, quando, então! é possível concluir peJa superioridade 

deste último método com relação à aproximação (\no sea", Afinal, apresentamos a Conclusão com 

I a análise dos diveros resultados obtidos. 

\ " 

I, , 

\ 
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Formulação não Relativística1 

Neste trabalho é proposta. a definição de um modelo relativistioo, usando operadores de campo 

quânticoo, para estudar a matéria nu.clear, considerada. como um sistema. infinito. simétrico por 

f.ranslação e rotação, composto por nucleons (protons e neutrons) que interagem a.tra.vés de bosons 

associados às interações fortes. Não consideraremos! portanto, as interações eletromagnéticas nem 

as interações fracas. 

A descrição tradicional desse sistema, em termos de um formalismo quá.ntico não-re'atívístico, 

baseia~se na existência. de alguns traços gerais1 determinados experimentalmente} para. a descrição 

do nudeon dentro do núcleo. Um deles é a impossibilidade de se obter uma aproximação entre dois 

nucleons além de uma certa distância mínima, ou seja, o fato de que a interação nucleon-nucleon 

pode ser descrita em lermos de um potencial que se toma quase infinitamente repulsivo ("hard 

corelJ 
) pa.ra distâncias ahaixo de um certo mínímo: Tmill. "'" 0.,* fmJ~O] Por outro lado1 devido ao 

pricípio de exclusão de Pauli c ao principio da incel'teza, resulta aínda que os nudeons em um 

núcleo podem ser descritos quase como parf,ícula.s indeperuleutes (não interagelltes entre si). ou 

seja, o livre caminho médio do nuclooll dentro do núcleo toma valores companivcis ao próprio raio 

do núcleo, 

Desta. forma, um modelo adequado para a descriçoo do núcleo seda aquele que considerasse 

os nucleons como partículas efeUva.5 independentes. mov(!Jldo~se exclusivamente soh a ação de um 

potencial médio gerado pelas interações entre () correspondente nudeoll real com todos os demais 

nudeons. ESse modelo pode ser definido em termos de potenciais centra.is adequados, como, por 

exemplo, o potencial de W'oods-Saxon, com um termo adicional para. levar em conta as interações 

spiu~ôrbita.j sendo o llucleoll descrito pela função de onda .ohtida a parti!' da correspondente 

equação de Schroedingel', ou, (l;. nível microscópico, em t.enuos de aproximações anto·consistelltes 

do tipo Harlree ou Hartl'ee~ Fock para o potencial médio de interação. também denominado "campo 

médio de interaçào"t f' para (l fuução de onda dos nucleons no Ilúdt:-O. Considera·se, então, um 

sistema de A nudeous que define lll1l l"statlo fumlamcntal. de n:m!-.. haixa energia, composl.o por 

,,4 níveis energéticos de partkul(\ ünica. dt" Li:I! forma (lHe' nos ní\'!'l' !1I<Ji::; haixos encont..l'am-l>t' as 

partículas com mom('tltOíl: CTCSCC?llte::;. até uma certo máximo. Por! <loto. ·teremos um estado fun. 

damental descrito em t.ermos d<: niveis de !Jilrtícula (mica com \'i\I01~'" nescenles do momento do 

1Hlcleon,p. até o \'alOi' máximo .1)F. denominado llín::l de Fermí do ,.i,,' ,-:nit. O modelo do núcleo. 

obtido desta forma. é denominndo hlllo(lelo de partículas il1dependí;Hlt~". Para obter o sistema 

infinito da matéria nuclear. ((t?~$e o vnlor de A bem como o n,lume do sistem<l tendcrem ao 

http:centra.is
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infinito, de modo que a densidade bariônica permaneça finita., o I]ue implica na. redefinição do 

estado fundamental, não mais como um conjunto discreto de níveis de partícula única mas como 

I um contínuo, denominado "'mar de Fermíll • 

I Podemos descrever um nucleon na matéria nuclear, na representação de Scbroedinger. em 

termos de um operador de campo quântico definido por 

\Ó(iii) = E wk(iii)ck (1.1) 
k 

onde Wk(X) são as funções de onda de uma partícula, que definem um um conjunto completo de 

auto-funções do operador hamiltoniano e satisfazem à. equaçâo de Schroedinger independente do 

tt!mpo. Os elementos Ck são operadores de destruição definidos 110 espaço de Fock do sistema de 

nucleons, ou seja, no espaço dos númcl"O$ de ocupação dos estados de pa.rtícula única do sistema.

I.., Desta forma, q. determina. (I. aniquilação de um oudeon no estado /1.- >, descrito por wdi), e 

o seu conjugado herl11itiallo, ck ' delerrnina 1\. criação de um nucleon no mesmo estado €' <unhos 

obedecem às regta.s de anti-comutação caracterIstkas dos operadores fél'miôuJcos 

{c" cl.) = 5.,. 

e 

{Q.Q.j = 14.4.] - O ( 1.2) 

, 
de acol·do oom os rt."su!tados USUal.'J dos procedimentos de segundll quantiu.ção, vla qUétlltizaçào 

canônica.. 

A definição explícita do operador bamillQniallO do sistema no espaço de Fock, H : em termos 

dos operadores de campo do nndeoll c dos operadores pa.ra energia cinética. T(x) , e para a. energia 

potencial da intet'ação lludroll-nudooll. F(x,:?)., é dada por 

H = !,f'x1/-.tpilT(.i')f'Uf) + ~ !d3,,,d33"t!.t(i')~.tf.1:')V(iii.;;')t·(;.),f>(i) (L3) 

011. em termos dos operadores de Focl.; do J!udeon. corno 

H = E < "11'1// > etc,. + ~ E < HJI1'II'I' '" C).cl.cpc" (lA) 
1;.1..' - k,k' ,P.1J''1 

Pódem.os, de DHuwira eqlliY<i-Il'nt~.IJ.!,211 df'screver n matéria nudt'ar em termos do propagador 

bariõnico,G.:H:t(x\ y) , <lue <5 t.awbém R funçiw de Green para a cqlli't)lq de movlment.o <\0 campo 
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bariônico. Pa:L'a isso, é conveniente usar-se a representação de Heisenberg, onde o campo bariônico 

passa a ser dado por 

IjJ(iJ,t) = \1>(",) = 2: w,(iJ)c,(t) (1.5), 
com 

Ck(t) = eiHtcke-íHt (1.6) 

Temos, então, a. seguinte definição para o propagador 

iGoB(:r,y) = < GRIT{~'o($)ljJMy))IGR > ( 1.7) 

onde IGR > é o estado fundamental interagente da matéria nuclear, norma.lizado, e T é v 

operador de ordenação tempontl definido por, 
A(x)A(y) se 3,0> yà 

(1.8)T{.4(x).4(y)) = ±A(y).4(,'){ se 'fi> ;1:(1 

sendo o sina! (+) válido no caso de .4 ser um campo hosônico j enqua.nto o sinal (-) vale no caso 

de A ser um campo fenniôn1co. 

Deutro da hipótese de uniformidade da matéria nuclear podemo::> SUP01" que as funções u.'k(X'} 

sejam ondas planas e reesct'ever I) operador de campo do nncleon em (1.5) como 

, 1/'(.1') = L \$(>ik-EeiHICke-iIlt ( 1.9) 
J.\!l 

onde x# ê o spinor de PauIi e, {'om isso, obtém-se a seguinte expansão pa.ra o propagador Gu{1, 

em termos de uma base (úmpJf!la. dI? a.uto-estados do operador H l no espaço dos momentos. 

G"~ = 2: [< GRII,':(O)Jj >< jll:'~(O)IGR::> + < GRli';,(O)ij >< JI':'o(O)JGR >1 , l.lO 
j w-(E;(A+l)-E(,'l))+l1l w+(Ej{Jl-l)-E(A»-I1I!· ( ) 

definindo a decomposição c$jltclml de G'"..,] , onde Ej é a energia: do e5t,~lo intermediário li >, 

(om um nudoon a mais ou a menos do que o estado fundHl!lf'ntlll, (' A é o número de nudeolls 

do estado fundamental. 

Para o primeiro termo do somatório em (1.10) llohuno5 1[\1<; 

E;(.4+l)- elA) = 1'+'; (I.U) 
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onde 

I' = E(A+I)-E(Al (U2) 

é o potencial químico, ou seja, a variação da. energia no estado fundamental quando um nudeon 

é adicionado ao sistema. e 

'i = Ef(A+l)-E(A+1) (U3) 

é a energia de excitação do estado de A + 1 llucleons. Analogamente l com relação ao segundo 

termo em (!.lO) lemos 

Ei(A - 1) - E(A) = -JI + 'f (1.14) 

com 

E(A) - E(A -I) (1.15)I' 

e 

-'f = E(A-l)-Ej(A-l) (1.16) 

que coincidem com as definições em (1.12) e (1.13) no limite de um sistema infinito de nudeons( 

A -t 00), exceto pelo sinal di]. energia d~ excitação: éj. Podemos, então, reeSCtt:'ver (1.10) em , 
termos das energias dos estados excitados da matéria nue!ear, como 

, - " [< GRI';',,(Ollj >< J!';":,(Ol!GIl > < CR!,t,trO)!J >< J!'!'o(OllGR >} _
Gap(w,k)=L..-~ ,~+--~ . (!.li) 

. (",'-p)-Cj+117 (w-p)+cJ -l1f.. 

<!ue ê a representaçiW de Lehmaun para o propagador G',:d' 

Dentro tia aptoxímaç~o Hartree-Fock ao esl.udo clt! llliltél'ia nuclear. sno considerados apenas 

O!\ estados fracamente excit<ldos do slsÍf:ll1é1 clt:' muitos lludeolls: ou seja. os E'sLados em que <1. 

energia de excitação, tJ' seja pf':queuil em compn1'açâo com a ellt?rgia de Fenni. Desla f01'1l1(l. os 

estados excitados propagallhst" {'omo par!.Ífuli:1s de um gás onde apeuas as illt('nlçôer:: df' dois corpos 

sào importantes, embora os nudeons, propriamente ditos, sejam fortemente illlí'ragelltes e definam 

entre si, em geral. correlações de dois ou mais corpos. Pode-se considerar. ent.;.!o. o sistema definido 
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pelo estado excitado de uma particula acima do mal: de Fenni ou pOi' um huraco dentro do mar 

de Fermi como equivalente a uma "partícula efetiva'l, movend<rse sob a. ação de um potencial 

externo médio gerado pela sua interação com todas as demais partículas do sistema. Portanto1 

com boa. aproximação, todo o sistema de muitos nucleons poderá. ser descrito simplesmente pelo 

movimento dessa partícula efetiva, a menos que outras partículas efetivas análogas existam no 

sistema, quando; então, será necessário especificar ainda. se as diversas excitações do sistema 

propagam~se independentemente ou se: interagem entre si. No caso em que essas partículas não 

ínteragem esse quadro define o modelo de partículas independentes para as exdtaçôes fracas do 

sistema de muitos nucleons, 

Na aproximação Hartl'ee-Fock considera-se que essas particulas efetivas propagam·se índepen· 

dentemente na matéria. nuclear com amplitude igual a um para excitações de um nudeon acima 

\ 	
do mal' de Fermi ou de um buraco dentro do mar de Fermi. Desta forma. considera·se que a 

propagação independente desses estados excitados é alterada a.penas pelo princípio de exclusão de 

PauH. que impede fi.. propagaçào de lludeons dentro do mar de Fermi, Esses estados podem, então, 

ser determinados pelo espectro de partícula única que ê dado em termos do campo médio de auto

energia definindo um modelo auto-consistente aproximado para a propagação das excitaçôes fracas 

do sislema. PorLanlo, li pa.rti!' de (L 17), resulta O seguinte propagado!' bariôuico na aproximação 

Ilartree-Fock 

, 
G."(w.k) = r 8.pO(k - kr:L +~1)(kF - k) ._j (1.18)

L(w-/~)-€j+J)l ((.(,'-Jt)+cj-nJ 

Notamos que os pos:-:;Í\'eís estados inlennedhirios do sistema rednzellHe a dois apenas, com 

um nudeon a mais ou a menos do que no estado fundamental j porque estamos supondo, por 

\1.01 Jado, que a. energlfl dos esíados dC' partícula única na matéria nttdefll' sào degenera<los com 

relação ao spin e ao isospin. Por oul.m lado, esí;WIOS supondo. Lambém, que as excitações fracas 

do sistelna'propagam~se indepcm!enlernent.e e, portanto. não se consideram graus de liberdaue 

adicíonais para a descrição das correlações entre esses r,qLados excitados., 

Com isso, definewSt? o estado excitado correspoudente li um l1udeon aclloa do mal' de Fermi 0\1 

um buraco dentro do mar de Fl'nni como UHlil (juusc-lwrl :"/(/a lIO estado fundalnental e il energia de 

excitação desse estado, f;, é idenLíficndil com a t'llergii:) 'llestia. (llHlS€-pa.rt.kllla, Portanto, o estudo 

dos nudeons fortemeut€' interagent.es na matéria nudl'ar t.Ol'lliH'<" o estudo dos quase-nucleous 

http:interagent.es
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índependentes da aproxima.ção Hartl'ee-Fock ao problema. de muitos corpos. Diz-se então que 05 

quase-nucleons da matéria nuclear são também os nudeons Uvestidos'! pelas intetações com os 

demais nudeons. 

A aproximação Hartree.-Fock não relativística aplicada. aos núcleos finitos produz uma grande 

série de bons resultados[21] mas tem limitações intrínsicas devido às aproximações envolvidas. Por 

exemplo, ela nâo é capaz de explicar algumas reações de ':knock outr. de nucleons[37! envolvendo 

estados com energias muito adma do mar de Fermi e também não dá conta do comportamento 

superfiuido dos núcleos do tipo par-par. No primeiro caso é necessário redefinir o modelo de 

modo a permitir estados de partícula única parcialmente preenchidos1 enquanto que o comporta

mento superftuido surge como uma trallsição. de fase quando se considel'a; também, as COlTe-laçôes 

paltícula~partícula no meio lluclear. ao invés de se considerai' apCllfi.S as conelações partícula

buraco, como na aproxíma.çiio HF. 

Essas deficiências da aproximação HF podem ser supl'imidas através da consideração, de ma

neira anto-consistente, de ordens ma.is alta:.; llas Interações nudeon-nudeon tal como pode ser feito, 

através do metodo de I3ethe·Brueckller-Goldstone.llZ,22-34J Esse método acopla uma equação dA 

Bethe-Salpeter modificada. para a matriz de interação efetiva de dois nudeons no meio nUdeal'l 

com a equação de Dyson para o propagador do nudeon em termos da a~o·energía, e redefine a 

anto-energia do uucleon em termos de duas contribuições que representam uma extensão da apto

:dmaçâo HF e que são dadas. por sua vez, em termos da matriz de interação efetiva. fechando, 

desta forma:; a. auto'consistênçitl do método. 

Com isso, é possível explicaI' as reações de Ulmock úuL" acima referidas e há iuclícações de {lue 

mesmo as cOrl'claçôes d~ emparelhamento possam ser também descritas dentro desse modelo mais 

geral, como mostram os trabalhos de Dickhoff e colaboradores.l3i- 4!t} Porém, t.odO-<; os cálculos 

!lâo·relativí$tic~. baseados em illleraçôcs dI? <lois corposl falham sistematJcllmellte na explicação 

do ponto de saturação da ma.t~ria l1udellrÍ'il.41j e é necess.,irío inLroduzil' pot,cnciaís fenomenológicos 

d.:> três corpos para obter um rf'l'llltado eompatívei com os dados experirnentaisY1A,H,44] 

Tendo em vista qtW as f'ormulaçóe.<; rel"tlví:<::t.ícas conseguem repro<luzir () ponto de saLura.çào 

da ma.t.éria ntlde<tL mesmo usando modelos simple~ para a interação lludeOlHlUcleon, torlli\.~se 

interessa.nte redefinir o modelo de modo a leva_r elH conLt\. ê!S t>rcficric.'Ôt's {lil Hehltívida.de Restríta 

() que tambéll1 fornece, natnratmf."llt.c. li interaçào spIll-órbit(i de- maneira Illuito mais satisfatória 

que O modelo ntio relativístico. lsto teJll :sido reil () ill.ra\'ês de dois metúdo:. distintosl.J:;} que. 110 

entanto, pil-l"tem de um;, fOfllllllaçito IngnmgCi1ll;1 comUlIl, em que os nucleollli -Íi("oplam~se com 

http:Hehlt�vida.de
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diversos ruésons virtuais no meio nuclear e a partir dai l'esultam as interações nucleon-nucleol1. A 

diferença entre os dois métodos surge na definiçào do potencial de interação do nndeon, o que pode 

ser feito através do ajuste das massas dos mésons e das constantes de acoplamento méson~nucleon 

para. fitar, por um lado, os dados de espalhamento nudeon~nucleon de baixas energias bem como as 

propriedades do deuteron,112,4S-57] OU~ por outro lado, para fitar diretamente o ponto de saturação 

da matéria. nuclearJl-8,13.,58-70J Neste último caso, () potencial nucleon-nudeon não precisa ser 

explicitamente avaliado, sendo a descrição da intera.ção dos nucleons centrada no cálculo da a.ut.()w 

energia. No primeiro CMO, os diversos resultados pata à descrição da interação nudeollwnucleon 

definiram vários potenciais, denominados "potenciais realísticos", que reproduzem adequadamente 

os dados experimentais, dentre os quais se destaçatn os potenciais de Bonn,[54,56l e, no segundo 

caso, definiu-se uma abordagem à interação nucleon-nucleol1 denominada teoria Quântica Ha~ 

drodinâmíca (QHD)[5) oU, mais precisament.e, a aproximaçM de ,ampo~tnédío a.uto-consistente à 

QHD. 

Por outro lado, a. descrição do compol'tamenLo superfluído dos núcleos do tipo par~par pode 

Sf)r feita de maneira adequada.. mesrno sem levar em conta as prescrições l'elatlvísticas, Para 

isso, o modo mais simples de descrever as correlações de emparelhamento dos nucleons) COJl' 

siste em considerar as quase-pal'tículas da aproximação HF como conelaciolladas de acordo com 

o modelo de pa.res ligados proposto por Coopel'In1 e que sen'iu como hase à teoria BCS da 

Supcl'condutivídade!72-rti] e qu~ ta.n1hélu se aplica à superfluidcz. 

Uma ab~l'dagem simples para o modelo BCS, orig'inahncnte proposta por G01'1\0\',,1;71é a (Iue 

fôz uso de própagadores anômalos, do tipo 

iF(x,y) = < GRIT{",I(x)';'!(y)jIGll > ou iF(x,!!) = < GRIT{V'(Q')'Í'(,,)iGR > (1.19) 

para descrever o campo de emparelhamento, ou sej(l, funções liga:ndo dois pontos 110 estado fun

damental tais que o número de llucleóllS num paut.o seja igual a dois nudeolls ti mais, ou a rnenos) 

do que no outro ponto. As (unçóes F e fi' descrevem, pOltanLo. a propagação de pares correlad· 

onados de quase-partículas ('_n! f.';/{ulo$ COlt/1J/cmentilrcs, com momento)) e spíns opostos, e podem 

ser ínt.erpl'etad'ls , PO!' çOmpM~\çiio com os termos de FOt'k do prçpagador bariôníco usual, como 

dE'.screvendo a troca das qUa$c-p<1rlicuICl-s do par entre os d<Ji~ "..lados <:omplerncntares. Portanto. 

no modelo BCS, a$SUll1e-se (1'1(' o mimem de nudeons no ('~! ;, fundamentill não é fixo, mas qut:: 

o valor esperado 110 eSLilClo fuJtdamenj.ill do operador de Jltlll1 . de llUdeol1s 

" = '/<f,,",f(Q'J'i'I") , ( 1:20) 
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é fixado atra.vés de uma. condiç.ào suplementar, Essa condição está vlnculada às demais equaçôe:; 

de movimento do modeio através de um multiplicador de Lagrange, fi l (fue é Q próprio potencial 

químico, definido anteriormente, 

Essa. condição pode ser implementada. de maneira simples, através: da redefiníção de todo o 

formalísmQ em termos do potencial termodinâmico a temperatura zerol1>ll 

f(=H-p.N (1.21) 

de modo que {) operador de campo do nudeon passa. a ser dado por 

#'(x) :=; eil{I~J(5!)e-;f(! . ( 1.22) .I 
I o operador ?jJ(5!) dado em (LI), tem, então, a seguinte equação de moviment.o l em termos do 

. I comutador com o operador bamUtoniano1 

I 
! 

(iâ, +1')4'(",t) = !ti>(x,t),H) , 11.23) 

I o que implica que tod<ls as expressôes do formalismo exposto anterionnent.e permanecerão essen

I cialmente inalterados, exceto pelo fato de que a energia do nudeoll passa a S~H: dada em relação 

ao potencial químico, 


I A representação diilgramáticA do propagado!' \n'II·iônico no modelo BCS em t(>rmos dos pro


pagadores da aproxima(,'i\o HF no espaço (los momentos está daclil na Figura 1 f' corresponde à 


seguinte exp):essão analitica 


.I 
! 

(;8('.«1,) = G"p(I,) - GIlp(À·)~\'(k)(;Jld-l,,)tl.(k)GBesIÀ·) (L24)

I 
onde GHP( -l~) descrew~ a propagfi.çào di:' qua~e'lltldeons em estados revertjdos temporaJmellt_e 

1- k > com l'elaç~o aos est,ados descritos por GUF(l.:). Podemos reeSC-ren!f (1.24) como 

"",=~G~;'.""IH - k)G8o.'1I,) 11.25)~ Gii~"(k)(;ii\ol ::'k) +-I",(i]'. 
sendo 

C;n~(l,·) = v/-tI: • C;H~( -k) = -.k' - f.~, 11.26), 

http:moviment.ol
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onde w e medido com relaçâ.o ao potencial químico e uota~se que o estado I - k > tem energia 

igual e de sinal contrário à do estado Ik >. Portanto) temos a seguinte equação para o propagado!' 

IMkJl' )
( '" - E, - ,GBcs(k) = 1 (1.27) 

w+f,k-~'l 

onde 11 é um infinitésimo positivo, (lue pode seI' reescrita como 

(w - 'k)GBCS(k) - Ll'(k)F(k) = 1 (1.28) 

com 

(w + ,,)F(k) = Ll(qOBCS(k) , (1.29) 

A equação para F(k) tambem cncontra·se representada na FígUl'a L Para obter a equação para 

'ó'(k) podemos usar a definiçào em termos de F{k) (ver FigurR, 1) 

,/,rq,,~, ,
,,(k) =, -,""1 (k,q)F(q) (1.30 ) 

(2rr)" 

onde V(l.\q} é o potencial de inlentç:ào enl.n:~ as qU<ise-pal,tículas con:elacionadns t!' F(q) é inter

pretado corno sendo a função de correlaçâo dessas quase-partículas, também chamada de "função 

de emparelhamento» .!19,15j Num modelo de interação NN via. troca de mésons , ate a primeira ordem 

nas Interações. o potencial V{k, q) é substituído pelo propagador livre do méron e pelos vértices 

do acoplamento méson-Jlucleon. Heunilldo MS informações das três últimas equações e integrando 

nu semi-plano superiOl" da, V<1rJH"'c! compJexa u: para excluir (\S C-OIltribuiçô0fi dos estados adma 

do lUar de Fel'mi, obtemos. então a seguiute i'equação de gap" 

-1/ d"q " ~(q) 
(1.31 ),,(!.) =""2 (2rr)o\í k,q) J,;-+~(q)r 

que define a est.ilni\tim do modelo BCS pari! (I "g<lP" no <.'8pectr() de partícula única, próximo i1 

superfície de Fermí. 

Uma formulaçào e!juiwdente 1, desenvolvida iH:ima e que esta suot"lll.end]da no trabalho de 

Gorkov, foi feita por BogotiuhQv(7S-roJ <lI-ran~,; d1.t ddílli!iiio de uma transforJnl1ção canôníCil no 

espaço de Fock. n <Iual reforInulH o moclel() DCS em termos dos est.ado~ CTiíHlo!; ou destruídos pelo$ 

110YOS operadores no estado fUlIdal11entaL l)esl.t\ forma. u::; qHelS('!parLín:los do llIodelo passam a 

ser descritas por esSf.'f' lIÜVO$ opr:rildores F o estado fUlld~ul('nt,d pi:lC"sn a ser C'ousiderado como o 

"nkud' dessas quase-pil-l'tíru!.<ls, De manç-ira geral. Os coent'iCld-I'_" df.'S$a lnlllsfonna,Rej s<"o d';ldos 

por 

< GRkd.i > = <'1-6t.] c < GJlIcl.lj > ~ IIk,,"; ( J.;J2) 

http:GJlIcl.lj
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com a condiçào de normalização 

Iv,l' + lu.!' = 1 	 (1.33) 

e, portanto, na aproximação Hartree·Fock-Bogoliubov, o propagador bariônico pode ser reescrito 

I como 

I 

- [uxu,.t 	 ,.\ 1G(w. k) = L k kX$' + VkX.sVkX~, ~~ 	 (1.34)j 

,,' (W-I') - E, +i~ (W-I'J + e, - í~\ 
I 

I 
I 
, onde 5 ê o spin do quase-1l1,.1deon. Em particuial'~ compa.rando esse resultado com (1.18) resulta 

que a aproximação HF também pode ser descrita dessa forma uSilndo 

l 
, 

lu<l' = O(1e - kp) e hl' = O(kF - k) 	 (1,35) 

I que tambêm satisfazem a condiçao (1.33). 

Os resultados do modelo BC'S não relatívístíco na avaliação da enf:.'rgia de empru:eIhamento 
\ tem sido obtidos de acordo com hipóteses diversas para o potellda,j feuomenolçgko de interação 

I 	 ntaS revelam em geral umêt dependência de ~ com a densldade barióníca que aponta tUT:I tnáximo 

absoluto bem definido, de cerra. de 2,5 a. 3 l\'lcV. para. a densidade con€spolldente aO momento 

de Ferrni de l~F "'"' 0.8fm-1)1,-10) Ohtém-se também um \'alor 0\110 ou muito próximo de zero 

" vara. a energia de emparelhamento no pÚllt.O de sat\tl'a.çiio, cOl'respondenk ao momento de Fel'miI 

I de kF "" L35fm-1. Esses resultados permitem estimar adeql1adalllenle 0$ valores médios para as 

energias de condensaçtio para \'iÍrios nucleos esféricos com o auxílio da aproximação semi-clássica 

de densidade loc(l.J.[lS.l9.SflJ 

Vemos, portallto, que as formulações nilo rel(tt.i\'ís~k<ls t,Clll apresentildo bons resultados para fi 

descrição das correlaçô~s de cl1lpareUHlmenl.o, sej<l (Ientro da aproximll-Çrlo Har1.xee-Foà~Bogoliu

hoi' ou de modelos mais sofisticados. como indicam. por exemplo, os rE'Sllltados obtidos por 

DicldlOff e cola.boradores. usando direlnmente a expausào ;'ladder'· do modelo de Bruedmer
'. i 

Goldstone. IM! 

Porém, vímos nestf:" t'npil ulo q\1e flS fürmtll<H:Õ<~s Hào relativísticas. utilizando apenas cor· 

relações de dois corpos. te:'))1 grande difínddilde para t?xplicar ççrtO$ r~~uJLadQs. tflis como a ill~ 

tensidade da illt.eraçilo Spill-ÓI'hitil e, Pl'il!éipHlmt>ute. o pOllto de sal.ttf<tçiÍo dH llHt-téria lHtdear, 

os quais podem ser incluídos de maneira, niítural atTavés de unw rormulaçào relntivistica. De$!.n 
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forma, torna-se necessário desenvolver um modelo relativístico que inclua ta:moom 0$ bons resul

tados do modelo BCS. Esta é precisamente a. proposta do presente trabalho, onde se desenvolve 

uma versão relativística da aproximação auto-consistente HFB . 

• 
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2 As Lagrangeanas do Modelo 

As formulações. relativísticas em teoria de campos devem ser feitas de maneira manifestamente 

covariante, para obter·se resuitados gerais, válidos nos diversos referenciais em estado de movi

I mento uniforme entre si. Portanto, vamos inicia.1mente definir o tensor da métrica do espaço-tempo 

pela. seginte matriz 

9JJt.· :: gP/I 

900;:::: 1, 9ii=-1, i= 1,2.3 

e 
i 

9/11.> ;::; O nos outros casos. (2.1 ) 

de forma. que a contração de dois quadri-vetores ~lTbitrádos; (a P
) = (ao.à) c (lt') = (b'l, b), será 

dada. pela express.ão 

apli' = aObo - a1b1 _ a'1b'1 _ a3bl ;;: (aobo - ã, b) (2.2) 

Vamos designar por 4'(x),<,6(x), \lJ'(;r), i(x}, iP/(x) os o!>cradores de campo, no ponto (x) , 

associados aos nucleons e aos lllesons O' , W • ti e p, nesta ordem, com a seguinte caraderização 

(P,T), para os números quântkos de spin (J), paridade intrínseca (rr) e isospin (T) 

<7(0+,0), wP-,O), .(0-.1), pP-,I) .I • 

I 

Designaremos as constantes de acoplamento efetivRs, para a inlcrnçào llllc!CD1Hluc!con pela troca 

desses mésons f por 9:"9,,,91': e yp • e as respectivas massas de repouso por m$, ml." m:r e mp. A 

massa. de repouso do nudeon não intel'agentc (i<.uare mass") sm'á designada por ft.fo e vamos supor 

que a interação nucleon·nuc1eon se dá pda troca ele um ou mais desses mésons e que tanto o 

nuc:leon quanto os mésons são puntuais. Pata a descrição do modelo vamos usar uma densidade 

de lagrangeana total, C • d(\da por 

c == Cu + fim: (2.3) 

onde Co é a parte associada aos campos livres dos mêsons e dos llUd"OIlS 

.co(x) ~ 7»(x)[i')piJ" - Mo + í'ol'!V-(.r) + ~[éI,,~(X)ôl'çí(X) - m;ç'(.I'}J + ~m;jI"(x)l'"(X) 

http:express.�o
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_~F..FPV + iI8,ii'(x)8"ii'(X) - m;;rz(x)j + ~m;p.(x).P"(X) - ~G.v.ãIOV, (2.4) 

com os tensores dos campos vetoriais dados por 

I 
 Fpv := 8p VII ~ 8"Vp 


! 
Opu =ôpp" - oj>Ppt (2.5) 

I 
e C.ill~ é a. parte que descreve o acoplamento nuc1eon-méson-nucleon ! 

I .ci .,(,,) = -g,,,v(,,),,(,,)1/,(x) - g,fj;(xh. V"(x)"v(x) - ;g."v(Xh,T. ii'("),,v(x) 

I I -:i9,,p(xh,f. P"(x)"'(,,) (2.6) 

! 

na qual os acoplamentos envolvendo as derivadas dos campos não foram considerados~ a fim de 

que a densidade de ta.grangeana total, t. seja renotma.HzáveL[.S.66f Veremos no Capítulo 4 que I 

I esta condição de renormalizabilídade deverá ser enfl'aquecida nos cálculos numéricos envolvendo 

o pÍon, devido aos valores excessivamente gl'a.ndes para os campos E f:' Ll produzidos pelo aco

pIamento pseudo-escalar. Neste caso) pode-se modificar o acopiamentos ll'-N e O"-N através deI 
, 

I 
! uma transformação quiral[5,31! que transfere a I'força" da interação 1f-N, de baixas energias, do 

acoplamento pseudo-esca1ar r.-N para à acoplamento q - ir e. com isso, resulta o acoplamento 

p~eudo-vetotíal u$ual, que será llsado nas a\;aiiaçôes numéricas, com a seguinte lagrangeana. de 

interação 

.c(in'.•) = - (~~J 7/'(X)'r';',T"v(l') . 8"i1(x) (2.7) 

Notamos aindal que a transformação <luiral indícadfl. acima produz, como dissemos, modificações 

na interação q - 11'. Porem, os detalhes dessas modificaçõ~s nào precisam ser considerados no 

presente modelo l por SN este um modelo ~feth'o com l'elm~üo ao acoplamento méson-nucleon em 

que as interações méson~méson nào estão sendo cousiderb;;hls, 

Por outro lado, podemos também caraderizar a illLCl'aç;in {'Ill..r~ os IlUç'leoll!' na matéria nuclear 

através -dos campos médios de auto-energfa do nuclcon, ~ . {' 'la Pllcrgia das correlações de ern~ 

pareJhamento de dois nudeons. 6 ) os <juais serão descrit.os JW].l d<.>nsidade de lagl'angeana efetiva 

de interação, [.<1- Em particular. (I definição do campo ~ JliI·(>ia~~e !la idéia de pares ligados 

de Cooperi;1! definidos em termos de eslados de partícula Úll~ ,. q'lll momentos e splns opostos 

http:descrit.os
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e} portanto, precisamos definir um grau de liberdade adidonai t associado aos estados revertidos 

temporalmente, que designatemo$ por "pIA), Desta forma, se designarmos por T o operador de 

reversão temporal e por tjJ(1'j o conjugado por xeversão temporal do campo tP teremosI81$3}I 

",(TI(",) =7 "'(x)7-1 = (1'oAl",T (-x) = MO( -i') (2.8) 

com 

(i) = (t, -x) (2.9) 

e 

A = -Í'l'113 =1'0"15 = ,se (2.10) 

onde C é o operador de conjugação da caq.;:a elétrica. 

A formulação de Uil\a teoria que indua o campo de emparelhamento, ~, nào precisa usar, 

em princípio, o campo tfJ{T} explicitamente, visto que é possível, por exemplo, lIsar simplesmente 

os campos '4l e 'ifJf; como encontra~se em trabalhos I\nt.erioresp3.77J Por outro lado, o uso de rjJ e de 

T/;{T) torna. mais fácil a comparação dos rcs\lltados da tcoría do campo médio com as formulações 

do tipo BCS, onde, em geral, há uma referência explícita aos t'!>tadól' dos lluclcQns emparelhados, 

designados usualmente por I " > f' I -I.' > • q11(> dl?s(,l'('vem t'st.ados conjugados por I'evel'são 

temporal. No entanto, por lima qlwstão de slmplificaç:ào algébrica nos cálculos a serem feitos 

posteriormente, usaremos fi sC'guintl?' definiçilo , 

",(AI(x) = (1 0 T, )~F)( -a') = h.A ® r,),j,T li') (2.11) 

onde o símbolo @ indira Q produto direto Ill«{·ricinl (' 

_(0 -i)
T" _ 
- i O 

é uma matriz de Pauli que opera no ('spnço "p. lsofipill. Usaremos t.nml1ê1l1 FI S<:'guinte lagrangeana 

efetiva. de interação 

J- 1- - '11
C.! = ;Z",(AI(x)i;{.r - Y)\'IY) + 2~'(,r),,{>' -lIJif"" (U) 

-~'Cr"E(.r - Y) -'01,6(., -. !ll].·(.r) (2.12) 
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onde 8(x - y) é a função delta de Dirac no espaço quadridimellsionaL O parametro p. é o 

potencial químico usual que apal'et:e nas teorias do tipo BCS. onde 11" violação da conservação 

do número de partículas, e será usado como um multiplicador de Lagl'ange, assodado às equações 

dos campos E e A, para. fixar o valor esperado do número de partículas no estado fundamental 

como sendo igual ao número efetivo total de partículas. 

Para completarmos a definição da lagrangeana em (2.12), notamos ainda que 

!fo(x)Zi(x - y),p!A)(y) = ;jj(y)Ã(y - x)!fo(A)(x) 

e 

,pIA)(a: ).6.( x - y )~'(y) = 4,{")(Y).6.(y - x ),,(.1') (2.13) 

ou seja, que a conclação de emparelhamento é invariante pela troctl. dos nudeons emparelhados, 

como uma conseqência da simetria da definiçào {2.12} em relaçào à troca das variáveis x e y 

e, portanto, uma. relação análoga vale também para E(x - 11). Esta propriedade dá origem aos 

fatores (~) que encontramos na definição de l.c.l e às seguintes relações para os ca.mpos b.. e .6. 
(ver detalhes no Apêndice(l)) 

.6.(.r) = -boA 0 r,) .6.T(-x) boA' 0 T,) 

.6.(,.) = -hoA 0 T,)'" .6.
T
(_i) boA 0 T,,)I (2.14)" 

enquanto que a condição de hennitiddade da lagrangca.nR- implica nos seguintes vínculos adicionais 

~(,') = 1uEI(-"ho 

.6.(x) = 106 1(-''ho (2.15) 

Com relação à. aparente prefC'rêllcla {lHe a IngrallgcaniJ em ( ~,L I:!j d;í ao (",;:ltltpO 1;:' ,crn relação 

ao campo \b(A), podemos noLnr que (\'('1' Apêndice( I) J 

~(")[Ii j) - Mo + 1011)Ó(.I-!li - Ek - !I)j,,(!!) 

~,(A)(xH(i j)+ Mo -1ul')Ó(X - 1/) +E(A)(.1· - !iH,·t,)(!!) (2.16) 
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onde 

,,, 
, 

I 
Portantot 

.pIA) , como 

EIAl(X) = (,0.40 T,)ET(-x)(-yoA ® T,)I (2.17) 

podemos reescrever a densidade de lagrangeana. tota.l. de maneira simétrica em 1/J e 

IN) " L = Co + '-./ (2.18) 

onde 

cf.N) = ~ {1/>(", )(i fJ  Mo +1'01' )ó(.,  y)V'(y) + if,IA) (x )( i fJ +Mo - lO/I )ó(x  y),/pl(y)} (2.19) 

e 

C'1 1{ - - -= 2 -~,{,,')E(x - y),p(y) + if'(x),,(x  A)y)4'( (Y) 

+ ",(.4) (x lLl.(x _ y lv'(y) +",(Al!x lE(Al(;, - Yl#,IA)(y)} (2.201 

o que torna. claro que Ct;J descreve tanto o !<movimento" de ti· como o de V,(Al .• 

Todos esses resultados permitem-nos considerar (,(! como uma lagl'allgcalla eretiva para o 

campo médio adequada ao nosso problema c, com isso, podemos obter as equações para. as energias 

"E e t:l em termos dos propagadores dos bárioos e <los mésolls, a pmtir da comparação das equações , 
de movimento para o propagador bariônico obt-idas usando-se, altC'rnalivamente1 l'üIt e l-:J. 
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3 As Equações de Campo Médio para í: e ,6. 

I 

Sejam I GR > e I GR > os estados fundamentais int.eragente e não interagente da matéria 

nuclear. Em I GR > encontram~se os nucleons interagindo através da troca de um ou mais 

mésons virtuais! enquanto que! GR > é ohtido pelo a.gl'uparnento de nudeons livres, preenchendo 

todos os estados de um nudeou até o nível de Ferrni e deixa.ndo vazios OS estados acima desse 

nível. Supomos ainda que em I GR > e I fJR > não hajam mésons reais e que ambos os estados 

fundamentais sejam invariantes por rotação e translação. 

Define-se, então, o propagador bariônico completo, entre os pontos (x) e (y) do estado Iundaw 

mental interagente, como 

GoO(" - !I) = -i < GRIT {.pO(")~'B(Y)} I ãí< > (3.1) 

onde assumimos explicitamente que o argumellto di:' G clepC'lIde ap<>llAS (la difC'fcnça entre os pontos

I, de propa.gação, de acordo com (t sim(('tria de translação, (! T é o oj)('radol' de ol'df"oaçÃo temporal, 

definido em (1.9). 

O propagadol' GfXfJ é também a. função de Green de dois pontos associada ao campo 1,bp4,831 

de forma que a equação de moviment.o ptml GaIJ pode ser obtida. diretamente a partir da equação 

para '$. No caso dos campos oorrelôdonaclos 1/, e I/,(A) , como descrit.o peja lagrangeana em (2.18)) 

as equações de movimento são acojljadas e podem $e1' escrilas na forma matricial como 

d'y (li )J- Mo +"fQJl)6(x - y} - !:(,r - v) A(>c - y) ) I é(y) )J .. à(z-y) U fi + Mo -1n/t)li(x - y) + !::{A){i - j/) ~ tf{Al(y) 

=0 (3.2) 

e1 portanto, podemos uliliztll' o método UtiUnl do caso não acoplado (sem emparelhamento) para de

rivar as equações acopladas para os diversos propagadores do fluc1con, SI" definirmos o 'Pl'op«gad(}T 

bariônico generalizado, (SoB!:!' - y)1 ' como 

(CI(.,f}' (,. - y) 0,"'" -y))
[Soo(,r - y)] = }~"(,,. _ y) (3.3)

Go8(.r-y) 

onde GafJ foi definido em (:J.l). e 01' delli"i::;: [('("mos stio dados por 

F~n(" - y) = -i < (; I! I r {ri'i:lJ(")r['fi(Y)} I GR > 
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F~o(x-y)=-i«''ITiIT{~'a(X),p;A)p(Y)} IGR> , 

e 

ã~p(x -y) =-i < ãR I T{.p~A)(X),p(A)O(Y)} IãR > , (3.4) 

então, a equação matricial para. os propagadores no espaço de cOllngul"aÇÕE's será 

{(i P- Mo +jop)6(:c - Xl) - ~(z - xIH"" Ll(;t - ,:r')",'1 IIS,,(.' - y)]Jd'Z'( A(x - Xl) ....., {(i /1 + Mo -1'op)6(.:r - ai) +ElA)(i - ?)} ..."t J 

=6.nó(x - y){IJI6"16 (3.5 ) 

onde [11u~x16 é a matriz unidade de ordC'lH 16. I 

As propriedades de simetria por rotação e translaçào da matétia nuclear permltem~nos obte!" 

I uma. equação semelhante quando fazemos a tra.nsformação de Fourier para o espaço dos momentos~ 

ou seja. 

h.h" - Mo +701' - E(k))oo ll.(k)ao ) IG(k)oiJ' Í"(kho) 
( A(k).., b",kP + Mo - 101' + I;(A)( I·)Lo ~ F( k ),8 (;(A'),p J 

== ÔM 1[1 hc,x 1(1 ' (3.6) , 

que é equivalente à seguinte equação de 0)'5011 generalizada parA os ])ropagadores acopla.dos G, F, G 
eF 

11-: Go(k)E(!'lI (,'0""(/;) ) ((;(Ir) f'(!-) 1_ ((,'O(h') 

( Go(k)A(k) [l +é;.(Ic)I;'Al(kJ] \ !"(Ir) (,'(/;) J - \ O éo~kJ 
(3.7) 

lAs linhas gerais da formnlaçilo que conduziu ô ,3,0). onde o ··pariunetro de gap" ;; dado em função dos 

propagadores anômalos dos férmiQllst fOram orígiu<l.11lll>Ut e 1IjlN.'!>t'tliad:1" hUnl trabalho rlc Gorko\.,!i7J logo em seguida 

à famosa. proposta da teoria ncs para a SUP<!H'OIHlut.ividadeJ'1-1:lj \ ,d~rdagem de GQrkov, tomo vimos no 

Capit.ulo 1 • representa um método complellwlllar;1 rormulação feita I"') P"~oliulJo\' pttt!\ o mesmo problema e que 

envolvia transformações ranónicas no CB)JilÇO ([(' Io'oek. Ullla oulra fol'll:'" "fI, análoga à que est.amos apr{'sen~al1do 

nesta secção, em que os tampos tie alllo'cl1ergia (' Jo" empluelhanwll' !('flllido>; de maneira acoplada e auto-

consistente, porém no limite não-rd:nkístiru. foi nptpSt'lIlii(!a 1101' "111 lílIjU, d('ulra ti" uma análise <Ia 

invariança. de gaíJge do efeito 1\:le-iSSIl!:,I·1.nl Cút110 d,.;jnil·o Ill'lo IIwdd. ;.II~IJ 

• 

I 

http:1\:le-iSSIl!:,I�1.nl
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que pode ser reescrita, na forma llsual.{H) como 

S(k) = So(k) + So(k) V(k)S(k) (3.8)
. ! 

onde 

G(k) F(k)1 
(3.9).. S(k) = ( F(k) G(k)/ 

é o propagadol' bariônico generalizado no espaço dos momentos e 

o \So(k) = (Go~k) (3.10)
àolh)) 

é O correspondente pl'opagador associado nos campos 11 udeônicos livres, com as seguintes definições 

para os propagaclol'cs Unes as.<;ociados aos campos i," e ~,.(.<\j 

Golk) = (,pk" - Ma + '0/<)-1 

e 

ê;o(!') = (",k" + Mo - '01')-1 • (3.11) 

e , 
E(k) -,,(k) ) 

(3.12)F(!-) = ( -ti(,.) _EiAI(i·) 

1 

1 
é definida como a. auto-energia gellt'!'l'alizada. associada à pmpa_g.flção d~ IHlckoliS correlacionados, 

A equação de Dyson (3.8) pode s('r r('cscl'lta como 
, 

S(kJ = S"P(k) + S",.(k)V(k)S(k) (3.13) 

onde 

" (G",(k) O 1 
(3.l4).>",(1.-) = \ O C;,,(!.) I 

é o propagadõr bariônico geueralizado na aproximação Ilartl·e~Fock. ~(,J:'!l) os propagadores 

bariônicos, associados aos campos 1/-' e 1/'(,.1) \ dados por 

GnF =[,,,/.." - Mo" 101' - ~("Jrt 
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e 

GHP = [,pkp+M. - ,01' +E(A)(k)r' (3.15) 

com 

k = (ko,-k) (3.16) 

e 'D(k) é a. auto.-energia generalizada. associada exclusivamente às cOl'felações de emparelhamento 

entre os nud~ns, definida por 

'D(!') = (O -11(!-)) (3.l7)
-é;(k) O 

o resultado (3.13) deixa claro {IU~ i} apl'oxinuu:;âo HF é Q limit.e ti" .fipl'oximação HFB quando 

os campos de emparelhamento tendenl a 7..ero. Nesse limite, 0$ j)ropagi'ldores anômalos, F e 

F, tornam"se nulos e os quase-nudeons propagam·se indepe-ndentt>lncni~ 111\ matéria nuclear. A 

representações diagl'amátícM para os pl'Opagadol't's dados por (3.8) f.' (:1.13) ,encontram-se nas 

Figuras 2 e 3, respecti\'ament~. 

Nas equaç.ões (3,7) e (3.8), GoUd c (/oUd sào 0$ pl'opagadorps livres aSl{(ldiHlos aos campos V, 

e 1/J(A) no espaço dos Olomentos~ os Clltais sào definidos no espaço de configurações, em termos do 
, . 

est~o fundamental não illteragcnte da matéria nuclear, de maneira análoga. a C; e G' 

(Go)o.I>· - y) = -i < GR IT {~'"("')',"'J(yJ} ICR > 

(Go)oo('" - y) = -; < cm IT {~.~'l(xN·(Alfl(Y)} IGfi > (3.18) 

enquanto que GIIF'(k) e Gud/t), em 0.1:3) c (:l,H), silO os proiJagado!'C'$ complet.os dentro da 

aproximação Hartree~Fo<:k tlsnall;,], 

Mostraremos a seguir qUE' as equações de moviment.o para G é G' [lermit.em-nos determinar 

as equações para os campos:!.: • .;l . !:!AJ <: j, . d(>nLI"O da aproxinm,ft() IIF'B. Com issQ, usando 

(3.6), poderemos definir essps campos de 1l1~<llcjra iHllo-nlllsisLC'ul ('. 

http:complet.os
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Para derivar as equações para E e D. • devemos começar pela equação de movimento pa.ra. G. 

Antes porém\ vamos definir a seguinte notação especial pal'a a lagrangeana Lin! em (2.6)15,7.131 

C,", = - r:4>(x)f(j)a",!n(X)~(x) (3.19) 
j 

onde as letras gregas (et,fi,···) designam simultaneamente os índices de isospin e de Lorentz1 

enquanto (j) designa todos os mésons da teoria : u , w • 11' e p. O termo r {j) designa. os 

respectivos vértices para o acoplamento méson-nudeon, como está mostrado na Tahela 1. 

• Tabela I • 1 
Vért.ices do acoplamento mésoo-nucloon j 

usados no modelo 

(J w "(p.s. ) fi r,(p.v.),O) 

r: I' ( 1 ") (-'1<.. -) IWa (9,) (9".) (i9'i'i') íYPT" T 2Mo ;57J17 ' 

Com isso, podemos escrever os campos mesônicos ifJ{jf como 

~(jl (x) = .f(j)i fd',,'D~A(" - x')l/'(x'lrwl,tj,(,I) (3.20) 

onde f(j) toma os valores {+lj e (-1) para mésons esralares e v('!.OI"jais. resjl&tívamente, e 

-iDr~(x - ,z:1) é o propagador livre de FeYlUllall do Illêson(j), ou sr.-ji;\, 

• Dl}:I" - ji) =<: CIII'!' {"In(:r)tPfjl( .1') } I(;JI > (3.21) 

Vamos agora usar a eqtlaç~lo para. 11' • em (:3.2), que 1'('(>S(f('\,('1II0S COlHO 

Jà'x'(i fJ - Mo + 1'""1'0)5(.1' - ;"')if'l,r'J = f,(IJ/ [:::(.1" - T'l~·(·1"') - "'(.1" - .r')~IAl(x')l (3.22) 

e a definição do propagado!' hariônko (,', em (:3.1), para obtel' a seguint.e eqrlação 

(i fJ - Mo +1',a)UO(" - ,,')) = f d':r"(i fJ - Mo +1'10 ).1". - .1"") <: u·( ,1"");;;(,,1) > 

= Jd>Í;e'ó{;l' - :1''')[it5(.IJl - ,1.f}} + la'I;!," < [U fJ - lHo + In" \,(1.1' - ,r1f)';·'{,r'I)Ji;::(;r') > 

= it5(x - x') +/d'I:,;1I < [2.:(,(" - .lP}IJ"(:rfl ) - .:.\(J -.r' - '1J.(.l''')jtI'(;I'') > 
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= i6(,; - x') +1d"x"[E(x - Ji') < .'(x")",(",') > -A(x - ,I) < t/,"4)(X")W(X') > (3.23) 

onde estamos representando pOi' < ( ... ) > o valor esperado do produto ordenado temporalmente 

no ..tado fundamental interagente: < Gk [T(· .. ) I Gk >. Notamos, também, que a função 

5(x - z'), em (3.23), surge da. derivação com relação ao tempo das funções degrau que estão 

implícitas na. definição do operador de ordenação temporal, em (1,9), e das propriedades de an

ticomutação do campo bariôlllcO 1/;. O resultado (3.23) deve, agora, ser igualado à equa.çà.o de 

movimento pa.ra G, obtida com o uso de (c'ill.) ao invés de (Lt:J) j)(Ha descrever a interação 

nuc1eônica. Neste caso, l:\ equação para o campo 1/, lorna~se 

(i p-Mo+1ofl)~'(x)= Lr(j)"<Prj)(x)~'(x) 
J 

= ."Jt' "J'til I' D"it((j) ,I' - ")"('1'.1:")1' '" (3.24)1 4-- ti.r filo ,r íiPI;" (") 1i!.1". ( ) , 
J 

e) portanto} 

< 'if,(y')(i ,li - Mo + lW}lJ'(,·) >= 

lli 4:Jà1:1/' ffi) < ;fi(:r')fwvD('J(:r - :r )t/!(3P )fíj)il1b(;r")tf'{:t) > (3.25) 
J 

o que permite obter a €'éluaçãQ para O de lllanC'ir~ nnáloga a (:1.23), usnlldo {:L11} e (3.22) 

(i jJ - Mo +1'10)(i(;(,' - .r')) 

U = i6(.,· - ,J)+ < [2f 1'(})""'JI(j-")'!'(X )] '-r.r') > 

- "( .') +.,1 "1","{.l < I' DU;'I'UI·I -.1,u),(J P)I·· ..( P) .1 ,.( .)7.(t.: ") > (3.26)- tu X -:c {jj 4-' 1Jl;;' ~ IJ)I:,I . L.i .1 

J 

A jatotizaçào de Gorl{{H'.!rs·:~l para fi coniração dos (!uaüo campos l1udeônicos 110 último 

integrando em (3.26). que correspollde.à 1lproxímaçào de G1JllpO médio pura essa expressão. define~ 

se como 

< 'é'( Xlf)f011'( :rll}tr(:j'I;':' ;1") > ~ < 17-(.T"}r,1t"( .1,11) >< t'e)") r;'( ,r') > 
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+ < ;'>(X)1/>(X") > fa < ,p(X")t/>(ji) > - < t/>(X')t/>(X") > rp < ~'(X")t/>(X) > (3.27) 

onde o símbolo :=:$ indica que a fal..orização pressupôe uma aproximação com relaçâo ao estado 

fundamental interagente1 como sendo () vácuo para os quase~nllcleons correlacionados do presente 

modelo, como discutiremos em detalhe no Capítulo 5 j e que vamos designar como aproximação 

de Bogoliubov.l78,lOll O último termo em (3.27) pode ser reescrito} para levar em conta a definição 

do ca.mpo conjugado tjJ(A) l em {2.1l), corno segue 

< ;,>(:r/);,>(x") > fa < t/J(x");,>(x) >=< ,p(x)t/>IAI(x") > [Br);BI] < 1/>(AI(x"),p(x'j > (3.28) 

onde 

B = hoA 0 T,) . (3.29) 

Usando (3.28) em (3.27) e o resultado em (:).20), obtemos 

(i !J - Mo + /'10)(;(;('1' - .r')) = ió(." - .r') 

+iJw ~Jd'I Xlld"x"'f(j)",D(fl(.1' - x"}6(x - :1"") < \b(:t:ff)rmp~'(:rlt) >< tf!(x1")lI'(X'} > , 

+if(j) L;: Jálll'f{j)('fD(j;(:r. - :r") < 1;'}(x)~(:r'/} > rW{1 < ç'(;l'''}~Nx/) > . ) 

-ifw L f d"x"rljl.D~fl(,· - ,?,) < "'(x W,j.-Il(J''') > [BI'(,li,B'] < ,.!AI(,,·"W·('·') > (3.30) 
) 

Portanto1 trocando as variáveis (,1'11) (! (.rtl/) na primeira integral E' usando 

fer l?( ... ) = f d" '''(''') (3.31 ) 

na última Íntegrai, resulLa 

(i !J -- Mo +1'01' )G(.,· - /) = bel" - ,.') 
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+1à'x" [~ J(llr(j)"Ó(X - x") 1d"x'"D'{h(X - x"') < .p(x"')flíi8~'(X"') > 

+ ~ Jlilf{jloD(Ji(x - :cU) < "'(a:)~(XU) > reM] < .p(x")",(x') > 

-1à'xu [~ fü1r(j)aD('fl(X - iH) < 1j'(x),pIAi(xU
) > (Brlii08 1)) < 4·(Ai(x")~,(x') > (3.32) 

Afinal, Igualando os resultados (3.23) e (3.32) e IIsando as definições de G e F . obtém·se 

as expressões para l: e 6 em termos dos propagadores de bál'ions e de mésons e. de maneira 

totalmente análoga, a equação para à rOl'll~cerá as expressões para E.,·\i e D... Tel'emos então 

E(x - x') = - L JIil {f(jj"Dj"(" - '/lO(" - x')J'(jjn 
J 

') fd' U (j)t1"1' U l]} (3,33)- j ' UJ.oQ'( l' - .1: x UCiln ""( :r - :rU)Tr [I' ('(" -;r+ 

A( • _ x') -- _" J,t;), {I"{JJo DUi·1..
a"(, - ;r-')F:( . -' ') (BI,r(j)J3 Bt)} (3.34)4-\;t L..-. j.r 

J 

e 

6(x - x') = - L f(j) {(BI·ij,.,Bt) D(J,{:i' - ,T')F(,r - .r')l'w} (3.35) 
J 

onde usamoS a seguinte representação 

Tr [r(j)G(x - x+)] = lim T, [ríiJO(T -IJ)] (3.36)
!J~_~G.. 

i-.i' 

As correspondentes equações nu espaço dos J110nwlItos POd(>lU 9/cr ft'ldlmente obtidas razendo-se 

diretamente a transformação de Fourier das equ(1çÔf>s acima, com () sl'g\linLC' resultado 

E(k) = - lim L1 d:''I),,JW{l'(J),,Víi;(j - q)G(f{)I'Ul'i - ri('of);~;!OJT,' [I'W,,ci(q)]"""'}(3,3i)
1/-0" (j) (21r 

!l.(h) - (3,38)L f (~'q) I {Ii)f{;l { (BI'Di" Bt) Díij(k - 'I) I'(,il I'w,q }
Ul _lT

{,( fi 'I' úi; -, T t!l.(k) - L J(')-)" fuij(j) {rij!.D(j)(I. - q)F (q) (BI'(j)BlJ )} (3,39)
UJ ... lT 
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onde 

I 
D'(fl(k - q) = (Á, - q)' 

-! 

- mJ +i, (3.40)I 
I 

e f&l é um fator associado à piu'idade intrínseca dos mésons, definido por I 
I fti) = {+1,+I,-I,+l} para (j) = {q,w, .. ,p} • (3.41 )

I 
tespectivamente t e que resulta, essencialmente, do uso de (i) na. definiçào do operador bariônico 1 
conjugado ~(A) ! feita no capitulo anterior. 

Estas expressões transfol'mam~se nas desejadas equações auto-consistentes quando resolvemos 

a. equação (3.6) para o propagado!' geut>ralizado. {S{k)] , em termo.'i d(> ~ (' ~. Com isso, podemos 

identificar o primeiro termo na expressão de E como o termo de "troca" (Fock} e o seglmdo como 

o termo ltdiretoll (Hart.ree), como sào usualmente designados na Iileral,ma. Os resultados para A 

e 3. são designados como termos de (.'ol'l.'Ov, por {'a\lSfi do modo lIatmHI n)l]1U eles sUl'gem a partir 

da fatorizac;ão de GOl'kov, acima rcJ'erida,ll3-} No entanto, CO!:llUllla·$(~ designar us ('xpressões (3.33) 

• (3.35), ou (3.37) • (3.39). como a aproximação de Hortree--Pock·l3ogoliubov para as equações 

dos campos E e t:. • no sentido de que a fatorízação de GorJ\ov W1'IUlrSe possível apenas quando . 
se dispõe de uma transformação canônica para 01'1 operadores no espaço de Fock dos nucleons, 

usualmente designada por t1'<H1Sformuçelo de Bogoliubov-Vi'llatinpe-su.tHJ tal que o novo "'operador 

de destruição" tenha auto-valor z~ro quando aptic<tdo ao estado fundam('tltal intl?rag~nte, IGR > ' 

Uma tal tral'isformação define os operadores de Fock para as ql1MC-p,u,títul<ll:l do correspondente 

modelo de campo médio e, portanto, as equaçõt>$ 3cima para .:.\ desnevcm. mais precisamente, 

as correlações de emparelhamento para os quase-nudeolls ela teoria de campo médio na matéria 

nuclear. 

Os parâmetl'os da transformação lil!(~'lr de Bogoliubov-Valatín para UIH dado modelo de campo 

médio são chamados de coeficientes dt> Bogolillb(}\"[J.I,1.s1e 1em sido ohlidos. !las formulações feitas 

até agora, dentro de teorias lIi~'H.:Helat.ivíslit'as ou relntidsljcu,l; lIpl'O:\illlfltla:-:.!13] 

Os resultados relativísticos gerais para o preseut-(· Illoddo seriio (lpr{,scIILado~ em seguida, sem 

usar) no enta.nto, os coeficientes de Bogoliubov mil.'; aíriln;s d<l {icnlliçãÇJ explídLn das equações 

auto-consistentes para :s e .:.l. A defíniçilo e êl ,málisc dt/s eodicient{'!i da transformação rela· 

tivÍstica de Bogoliobovo Val<í.liu. dl?!l\.IO do Im~s(,Hl(" lllúddo, ';('riio d{'i:-:adas J>l:1I'(i o Capítulo 5, 

http:dl?!l\.IO
http:Bogolillb(}\"[J.I,1.s1


30 

4 A Aproximação HFB-relativística 

1 Para. obter as equações a.ulo-consistentes explicitas para E e 6 a partir da eq.(3.6) é preciso , 

I 
! 

definir a. estrutura desses campos em iermQs das matrizes gama e de Pauli, nos espaços de Lorentz 

e de isospin respectivamente. Para. isso, vamos considerar a matéria nuclear como composta de 

I partículas que não mudam de isospin e formando um estadO' fundamental com isospin total igual 

a zero, o que implica, usando (3.6), em considerarmos E como diagonal no espaço de isospin e D..
i 

numa forma. mais geral, dada por

I 
I ó,L®f·fi (4.1 ) 

I onde b..L é uma. matriz 4 x" no espaço de Loreni2., fi é Ulll veLor uuilál'io adequado e 

; é um vetor cujas componentes são as matrizes de Paulí, ambos 110 espaço de isospin. Esta 

forma para ~ expressa a J)Ossíbilidade de que os nudeons pOSSall1 defini I' estados col'I'elacionados 
1 

I de emparelhamento misto, entre prótons e nentrOIl:;, emhora estajamm.; supondo que os prótons 

e os neutrons nâo possam trocar de esLado entre si no espaço de iso.<;pill. A estl'utura para .ü 
I 

I 
apresentada. em (4.1) já contém, 110 entanlo, uma simplificaçà.o conl relaçào h estrutura mais gera! 

no espaço de isospin) que podE'r1a oont.('l' direçõcs diversfI$ para a.,... di \'et'Shli {"omvouenies de A no 

espaço de Lorenlz. 

No espaço de Lorenlz. as estl'utUl'a~ matriciais mais gerais para ~ e LJ. podem ser inferidas 

a partir das próprias equações de movimento pata o propagador baríônko, (3.23) e (3.26), e , 
de considerações gerais sobre as pl'oprtt'.dades do estado fundamental da mat.éria Iluclear. Dest.a 

forma, a condíção de conservação da paridade elimina a possihilid;Hk de, lermos proporcionais a 

is e, portanto, deixa-nos apenas com as seguintes possíveis estruturasl."-7j 

(j [,-11 fi"1 , }JI /,,1' , 'lI' BI' flV , (4.2) 

onde BJl é o quaddvclol' da corrent.e btuiôllJea, dado por 

11" ~ 1.1') li 1." (4.3) 

Se considerarmos a matéria nuclear !lO referendal de l'(:'j>OllSQ. fi r(l!'I;t't1j(~ RI' reduz-se a uma 

só componente, BO , que & a própria d(.'Ilsidadc hm'iônka PB ' (' as .' ... trut.uras dadas em (4.2) 

reduzem-se a 

1. 10' 1.1/ ( 'J()"'/j/.,; (4.4 ) 
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Por outro lado) levando-se em tonta as simetrias pOl" rotaçào e translação da matéria nuclear, 

no referencial de repouso, resulta. que as componentes de E e I:à. podem ser funçôes apenas do 

valor absoluto do momento bariônico t Ikj , da componenle temporal,l...o , (~ da.. densidade bariônica., 

Portanto~ resultam as seguintes formé\.'3 gerais para. E e D. 

E(k) = E,(lkl, kO, PB) - ,oEo(lkl, kO ,Pel + 'i . kE{lkl, kO ,PB) - ho'i· kET(lkl, kO, fBl 

e 

,c,,(k) = [,c",(lkl, kO, PB) - 70Llo{lf:I, kO, f8) - í'YOi' • kLlT{lkl, kO, PB)]®;' . n (4.5) 

onde tomamos 6. 11 =O. de acordo com os l'f'sllltados do ApêndiçC'{1 ,. Atpl!l disso, devido à simet.ria 

por reversão temporal, que é prest"'I'wtdl'l: no presente modelo, r~l1lj,n .,úndn ,!IH' ET também deverá 

ser zero,ísJ No entanto, as €'~pressõc?'S <IU<> segur:m vão indllír os rC'sulta(!o!'l rt'f(,I'('>nte~ fi ~v e Er 

para. mostrar mais claramente a simetí'ia algébrica do modelo com j'clação aos campos ~ e E. 

No que segue vamos suprimir a tlependêucia funcional em PB. como é usual na Htel'atura1 e vamos 

indicar de maneira genética fi, dependêl1cla funciona! das compollent.es de E ~ ~ por (k), para 

simplifica.r a nota.ção. 

Podemos então escrever o propagador getH~rali;,ad(;o C'Omo 

, ('·0
IS(k») = (w - 10-' O (U):J 
, 

onde w = kfJ é a energia do quase~l1ucleoll. p 

• (10b"k"-J11"+I""-~(!')+ÍI) .::,,1 '0 )
~-~= . (4.7)

iu'ó' 1'0 (II/lil' + Mo - 10/' + ~í.4)(ld ~ li) 

onde e é um infinitésinlO posiLÍ\'o e 

EIAI(I,) = ~,(k) - ')"~"(l.) - 1'. f~"(k) - i'01· [~,.(!..) ( 4.8) 

As equações para E e .ó. são dadas em leJl1los dos propagfldOI'f'5 G (~F . que conC'spondem aos 

lermos (S11) e (S21) na. defitli~ii.o (3,:J}. Esst's tCl'lllOS POdC'lll S('I" o!tt ltlo:\ dirCl,illtlf'lll(" pela inversào 

de (4.7) se notarmos que a álgebra delíllidfl pelos elementos {l,to, -::. i". -ii· Á·} é Ilomeomorja 

à álgebra de Paulil$i.i..80J clcfinid<t pela base {1. f} <: que a HlultipliClII,. t.dos elementos do espaço 

http:compollent.es
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de isospín [lbx2 ou :;, 11, como QcatT(.' uas- definiçót>s (4.5) e (:.l.S), nâo produz uma dependência 

explícita no isospin para o determinante de (..., - in. Portanto, há uma degenerescência para. a 

energia. das quase-particulas do modelo com telação ao isospín e podemos escrever as seguintes 

I expressões (ver Apêndice(Il») onde o isospin nào é mais expHcilamente considerado 

, I (811) = (Wnd" - W"W"W,,){(dei) (4.9) 

I (821) = (W"d" - W"W"Wu)/(det) (4.10) 

onde 

IW(l')J = (1~1l 1.r,,) = ('o O) (w - 1/). (4.11) 
Ihl lI" O '0 

e (det) é o determinante de (W(k)] dado por 

detlW]l = (dlld" +d"d,d - (1'V" 117" w"IT't, + 1'1·\,W"W" 117,,) (4.12) 

onde 1 representa a matriz unidade de ol'dem 4. Nessas expressôcs dC'.slgnamos por Wij Q conjugado 

de l-Vii dentro da álgebra de PauH e usamos as definições 

l·j!ijH'ij = j+',)Fij = di;, i ,j' = I .-,} (4.13) 

Para ser",possível inverter a mahiz [lF(k)} é predso qUi.:' o de-termíllilllLe <1",,(10 por (4.l2) seja 

não nulo. Porém, o cálculo dit'f'to fornece (I expr<"~'isào 

det(W] = [(w' - cr)' -/3')' (4.14) 

onde usamos as seguiJlt~ definições 

,,= w~ +,<{, + Si + ;\1' +1".1' + 1"01" + 1..17 ,' 

,:3 =:!. /,Pi + / J'2 + iJ";} + ,d:j 

;1, = 1~'oS'J' + 11l'(..1T .ô>õlJ 

/1, = l"-uM + llo( ';;,"';;J/ 

\ 


I 
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i3, = [~bS + 11Il(~''''T)J 

/3, = ISTiI., - M /:'T - iS/:,o! (4.15) 

sendo 

M = Mo+ E,(k) , (4.16) 

denominada a. "massa. efetiva" do quase-l1ucleon na matéria nuclear, 

tI.'o={Eo+p) ! 

.'I = (I + !:,,(k))[kl 

ST = l;r(k)lkJ (4.17) 

e ic é o versor unitário na dil'cçào de k 

k = F/lrl (4.18) 

Portanto, resultam oito possíveis I'(lízcs para fi (!(Plaç.llo 

det[W] = O (4.19) 

•que definem dois conjtllÜOs iguais de soluçõ('!'\ in(lependcl1!(>.'i dadns por 

,j"-/3. -,ja--'!, ,j" + il. -F+~ (4.20) 

correspondendo a. uma degenerescência também no spin para as enel'gias das quase-partículas do 

modelo. Portanto. cada llma desJ'fis solu,ões ~. no toLal. quatro vez!';; dC'gellt'l'ada. 

Para. considerarmos col'J'elalueutC' as ("Olll riI.HljÇ(WS corrpspot!cl('nLt'l'i ;1S <Ium.;('-particulas do mo· 

dclo vamos pl'oceder de !'naneíra análoga ~IO quP é feito nos cákulo$ anleriores, dentro das apro

ximações Hartree e Hartree~Fod; para a descrição da matéria nudear,!I.3j notando que a definição 

(4,7) já incluí uma prescrição para C'onIOl'lliH' os pólos 110S propag~dol'('Í'i hariôllicos l dada por 

Mo --t Mo - ic. (4.21) 

e vamos considerar apenas (lS illlegnl\'ó,·S 110 sUI//-tJ/nuo :"UjJi rio/' da \'êlri.iv,,! compJc>xa w. Fieam. 

portanto, selecionadas apenC\s as roui,ribuiçô('S qlH' ('()rr('s~mlld{'fll. no limitf' di' pl11pan'lhamenta 

http:nudear,!I.3j
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zero, à. p-ropagação de buracos 110 mar de Fermi ou de: buracos no mal' de Dirac (antipartículas). 

Notamos aqui, que na aproximação HF existe tlma prescrição diferenciada. para leva.r em conta o 

princípio de exclusão de Pau1i no mar de Fermi do tipo 

Mo - Mo+i, para k < kf' • 

mas na a.proximação HFB essa especificação adicional não é necessária, porque essa condição surge 

naturalmente, a. partir de (4.21}, quando passamos ao limite de Ó. -4 O. 

Desta forma, os pólos remanescentes são 

w_ =-ra+~ < w+=-Jfr-13 , (4,22) 

e se reduzem, no limite do emparelhamento zero e para moment.os nbaixo do nívc\ de Fel'mi, kF • 

às energias dos quase-uudeons dn teoria lIndrodiuânlÍt'a Quâlltka uS\laL 011 seja 

(w_ +/1) = -Eo-<k e (W++/I)=-Eo+Ck (4.23) 

onde 

e, = J(1 + E •.(k))'lkl' + AI' + IEr(l,)!'lkl' (4,24) 

Temos, portanto, uma prescríção bem definida para calcular o propagaclor bariônico (S(k)) 

e, com isso, resultam exp1'essões complicRdas para àS componentps (8 li). (82I ),ctc., em termos 

das componentes de E e A (ver AJ)êndíce(llI)} <tl!(~ deverão ser /e"ndas em (3.:3:3) e (3.34) para 
" 

definir as equações acopladas auto-collsistentes para I: l' .6 , f:)f' d<."signarmo$ a expressão para 

(SI1) por 

(811) = (SlI), + (S 11 )010 + (S Ii ,.'( 'i' 1,) + (811 Irhv1 ' 1·) (4.25) 

então, se considerarmos apenas o <!cophUHelll-() pSC'lld(H'Scalar para (1 \'(:rtlcc' K·N • obteremos, com 

o auxflio das identidade-; de Fle-1'zJG,'J as st'guiul<'S t"'-quaçóe~ 

~$ := (-Si) I (~~(~4 {fJ~ds}(Sll)" 

- /)("11"__u ::::; (- (\; } "'J'I''1{ Yllt.{ 0" ,") }!)
(1~ )., 

Si Jdi!} ~. 
1:" = (I.. ' J (2;;)" {go"do"Hk' V(511 L 

http:moment.os
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-8 Jd'q • 
ET=(F) (2,),(Yr dT}(k'ij)(SIl)r (4.26) 

onde os termos envolvendo os propagaelol'es livres dos mésons ~o 

1 I 3 3 
{g,d,} = (g;d.(O) - S9;d,,(k - q) + ZY;dw(k - q) + fi9;dp(k - q) + fig;d.(k - q)} 

I 1 3 3 
{90,do,} = {g;dw(O) + ã9;d.(k - q} + 4g;d,.,(k - q) + 16g;d,(k - q) +89;d.(k - q)} 

{Yrdr) = (~9;d.(k - q) - ~g;d.(,. - 'I)) (4,27) 

• dU) ê a função 

d(j)(I,) = l/(h' - "'ljJ} (4,28) 

com (j) indicando todos os possí\'(~is IlH~S()JlS UO mnddo, n.l\l1O lia Tahda I. 

De maneira análoga, se designannos a (>xpl'eR~O para (B21) pOI' 

(S21) = ((521), + (821 )0'0 +(821 ),,(1" t) +(821 ),hu1' l,)) '2: (T' ii) (4,29) 

entãot as componentes do campo Ll sc.'t"ào 

, J tt!q 
~,= (-SI) (2'1,{,9,d,j(821), 

, 

I,'" J' 'I ( -<I ) c'"~o = (-(oi1) (~íI"}>1 !lU<., U'v (",,, ... 1) ti 

, 
! 

8i / d1q ~ • 
~. = (p) (2,,)" (Uo"do,j(k, </1(821)" 

-~ / r1lq _. • 
~'J' = (-) -- \!W1d(I,·, 'j)(S'21)r (4.:JO)'" (2" )" 


onde 


(g,d,) = (~l !ij,d,,( k - 'I) + ~g;d~ll' - 'I) T ~9;d,,( 1" - 'I) + ~g;rI,(k - q)J 

{yo:;ío,j = (~9;d.(k - ql+ :;9;",(" - fi) + /(;9;<lp ( l' - 'I) + ~9;rl,( 1, - q)} 
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~ 1 , 1 2 
{gTdT} = (Sg;d.(k - q) - 89.d.(k - q») (4.31) 

e vamos considera.r Llv = O, como fizemos em (4.5). 1 

Se usarmos o acoplamento pseud~veto1'Íal para o píon resultam as seguintes contribuições 

para as diversas componentes de E e 6 

g )' Jd"qE,(k) = (-3i) ( 2A't0 (2. ),d,(k - q)(!: - q)'(SI1 ),1'1) 

E,,(k) = (-3i) (2~íJJI:~~" d,(k - q) {[2(k0 - q")' - (I- - 9)'](SII)0(q)+ 

[2(ko - "o)(,'cosO - "l!(S 11 ),(,,)} 

(-3i) (g )'J ,/"'1 {E,,(k) = -_- -!'.- --'Ic(k - g) 12(/'" - "o)(,-'cosO - qk)j(811)0(q)+IÁ'I' \2Mo (2.)' 

[(kO 
_ ,,0)' +Á-' +q') kcosO - 21,'g] (811 )"('/)} 

J::T(k) ( ...,,- I -:-::-)" ti, (k (Sll )T('I)= -3;\ (g? \'!, )'J ,i'q - 'I) [( (,.0 - (/l' - l" - l)'IlTo,,{} +2k''1Ikl' J ., o (1" 
(4,32)

• 

e 

( 9-)'Jd'q .
",(k) = i (2.pldl· - '1)(1. - q)'IS21),(9)21110 

"2 J-I 
"'olk) = i ( 9, ) J-'Ld,lk - 'I) {[2(/'" - ,i')' -lI.- - '0'11811 ),,(q)+

"lI' ('1-)'_"_I o 

[2(,,0 _ qO)(kcosO - ,,)/(S21 ),,(q)} , 

11)'9-)'J'I'" ' "v(k) = 1..- 1-,,- -d,(l' - "J {[l(/,o - '/'Hk'cos{} - '1")j(821)0('1)+\lkl' \2M, (2.)" 

lSe não fizermos esta lÚPÓle5t', o. (iilcnlo Illilll':riw ditl'IO Ilflnl \7dop.,.; par;l .l, nil'Il!S onkns d... grandeza 

menores do que para as demais O;:OJl1jltJlIC'!lleS do nUllf1u ,li' ;>lIlpn.,.,lll:II!1< 'do. 
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[((k" - gOl' +k' +l) kcooO - 2k'q] (S21).(q)} 

l>.T(k) = C;I') (2~J'J(~:~4d,(k - q) [((&0 - n - k' - q') kcos8 +2k'q] (S21)T(Q) 

(4.33) 

onde o propagador do píon é dado por (4.28). Portanto, quando o acol11l'lamento pseudo-vetorial 

for usado, as expressões (4.32) e (4.33) deverão subst.ituir os termos a..'1sôdados ao acoplamento 

pseudo.escalar do pion em (4.26) • (4.30). 

Com isso, fica completa a definição dos campos .E e !:!J. dentro da aproximação HFB rela:

tivística., ou seja, a. aproximação em que a matéria nuclear é descrita em Lermos dos campos médios 

de energia~ E e Â t determinados de maneira auto-consistente, levando-se em conta apenas as 

contribuições de primeira ordem nas: interaçecs ént,re os Ilu('.!cons pela trota mésons e descrevendo 

relativisticamente tanto a propaga<;iio dos nudcous como li dós I11PsOU!i. 

Para calcular a densidade oariônlca lIsamos a cldilliçiio 

PB =< GRIt/'(xh.v'{~)IGR >= -i lím 'I'rbo(;(.1' - "I)]
l.Iij-~+ 

fj-Y 

= lim {-íJ<t'k ,..,.,-r)TrhúG(k,))} 
:;,(f_;II+ (2:;r),1 

jJ-l! 

'. 
O' I' {J ,r'k (" ",o,}= (-,oi) "'1 -,~)' ,'11)0(")0 (4.34)

t~tJ+ ("2r. ' 

onde (Sll). é dado por (4.25) e (,1.26). li densidade de energia b,dón;c", , • ecalculada a partir 

do operador tensorlal de energia-momento 

·.v _ 8C(~8"'!" UL(." I é!' dA). " ôC(.r) ô"", .) _ "'r( ) ( 3)
T - 8(â"ti>(x)) .(,) + iI(i:I"V,i"'(.r)) '. (.1) +ti ô(ô,,9Iij(J')) <lU)(J 9 ,".T 4. 5 

onde C(x) é dado por (2,3), (2A) c (2.0) C' Ó{jj rcpr('scn~a m; din'roo5 CIIIIl!)OS lllE'!:iônicos, de acordo 

com as definições do Capítulo :3, PortaHlo, o ",dor esperado dH energia. < yoo > • será dado 

em relação aO' potencial químím. JL, (' sC'r<t i.~')ml <lO nd01' esperado do potencial termodinâmico a 

temperatura zero, < K > . d"!inído "VI' 

'00 ' .,.
< 1 > = < A' > = < fi - "N > (4.36) 
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onde Ivr é o operador da densidade de Ilucleons. 

fi = 1)I(xl/o,p(x) 	 ( 4.37) 

e Hé o operador hamiltoniano. 

Desta forma, para obter a definição usual para a densidade de energia) em relação ao ponto 

zero, deve--se considerar o operador 

,." ,..,.. ,iJCi o fiL' fJ , (A) " {}L' "" 
n =(1--+I'N)= -L + fJ(" _)(U,V') + fJ(",Ii..!»( ,~' )+ t:- "(" _" )WP(j) (4,38) 

u((jl VI'f'l 	 fi) V Ví~fj) 

onde 

C' = (C - jdn 	 ( 4,39) 

Desprezando-se as termos de retardo que ap<í1'et'em em (4.:38) mul~iplicando os momentos 

mesôni- cos, por analogia. com o que é usualmente relia fi() nível da. aproximação HF à QHD,t6"2.63] 

obtém-se 

H = "'(x)i}"a,<I'(") - 'if:(,,)(i /! - Mn)~'(x) - Li", - Co 	 ( 4.40) 
, 

onde 

Ci", = - E ,j'{,-jr(j)(",,'{,')ó:i)'(-l') 	 (Hl) 
(j J 

Tomando igua) a zero os termo::;: assoçiaJos l\'o.; dh'cf$aS deri\'adas Lotais cnvolyendo os campos 

mesônicos, obtém~se a. seguin1.t:· expressão para a dl?'m,id(\d~ de lagl'R.ngenlla livre dos mésons 

" "k,- ()(-", ')1",f...iJ;;;;:; 	 L..-:)Ç){j){.,);r Ú +11IJ o(Jl(·r~ (4.42) 
liJ ~ 

Portantol reescrevendo as expressôes m:ima parel Lm! e f,. CIII LNIlI{);:; do::> pmpagaoores dos 

mésons, resulta a seguinLe rdaçào [YN Apêndice(IV}) 

) ,
Lu := - - Lil11 (4.43)

2 

http:QHD,t6"2.63
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Com isso1 l'eescl'evendo~se (4.'10) de maueira simétrica {'IH rcli\<;ão a 'li' {' q.{A} , La.1 como vimos 

no Capítulo 2 f obtém~se a seguinte expressão para o operador hamlltonrano 

1iI = 2 {[",(x)(;'i' & - ,110)"'1"') + ",tAl(",)(i'i' &+ M.WAl(x)] + ~L,., + ~LI:,l} (4.44) 

onde .c~:} é dado por 

LI:/ = E ",íAl(x) (Br(jlfolBt) ".tAl(", )4>\j/(;') (4.45) 
til 

de acordo com as definições do Capítulo 3. Afinal~ tomandowse o valor esperado de H no estado 

fundamental interagente l'esuh,a. a seguinte expressão para a densidade de energia bariônica (ver 

Apêndice(lV)) 

<=< j[ >= :. lim Tr [(i'i' J - Mo)(I(,· - g) + Wi· iJ + MolG·(.,· - Yl]
2 li_X" 

-~Já'yTr [E(x - y)O(y - ,.) - 6(.1" - y)F(y - ,.) - il(,,' - ,,)fi'(!! - ,,) 

_~t"i(" - y)é:(y - ,,)] ( 4.46) 

, 
que pode seI' reescrito, no espaço d():~ llloment.os. mll10 

( i)J<l'k {/'i.r+Mo+!~(k) -16 (1.-) ) 1(;(") j;(I»)} 

< = -2" (2rr) Tr ~ -lil(k} l' r - Mo - ~~íA)(l·) l F(k) G(k) 


(4.47) 

Para obler uma expressão ('u\'oln:mlo illH"l!i'I~ til'> {·OlllpOllCIII.I'S de G(k} c F(I.') , notamos que 

(ver Apêndice(IV)) 

Jd'k Tr {[i' k- Mo - ~.s{"lJ(Í'llé;(I·l} = Jd'k TI" {[': . r + il!" +' ~~(Á'))G(k)} (4.48) 

e que 

P(I') = ,,,Pl(-l'ho 

http:llloment.os
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Ll.fÁ·) = 10&1(_,')10 (4.49) 

e j portanto, 

fd'k Tr [t>.(k)F(k)] = fel'" 'I} (L'..>(kW·(ki] (4.50) 

Desta. forma., resulta 

( i)fd'k { - ,}
<= -2 (2..)" TI' IE(k) +2('1' k +MoJlG(k) - RelLl.(k)F(k)] 

= (4i) f (;:~, HE, + 2Mu)($ll), + E.{.'{II)o +(8 + Ikl)(811 , •. + i81'(811 )r] 

+(4i) f~Relt>.;(821 " - t>.~(S21 lu - iAi·(S2J h'l 
(4.51) 

onde as componentes de G(I.-) e P(k) sào dadi's pelrul cX'pressOcs do Apêndkc(lll}. Devemos 

ressaltar porém <lue este resultado cont.êm UUla aproximação. f{·jl,a quando passamos da equaçào 

(4,38) para a equação (4,4,0). onde mlO rOl'am levada!> em conta as cüntrjl>uj~óes à energia total 

associadas aos termos d~ rct.;'lrdo uos campos dos l11é-son~. Por outro IMio l os cálculos dentro 

das aproximações Hartree e Hiil'LJ'<.>(?-Jibrk ludkam que ('SSflS colltl'lbuiçbcs sito nulas 011 muilo 

pequenas:l5) e, portanto. vamos desconsiderá-Ias têlmbém dentro da apl'oximação HPB desde que 

os valores numéricos para é, dado por (·)jjl). nào difiram de maut'lra. expl'('lisiva dos nfsuH.ados das 

outras aproximações, Veremos a seguil' que ('5tH eXj)ccL,üinl é cOlllirHwdn para lodos os diversos 

tipos de inter-ação nuc1eon~nU(:lrou consideradas nestc llIoth:lo, cXTclo j},ua haixas densíclades da 

matéria nuclear onde se ObSf'I"\'H tIlun anomalia llU comportamento dnl:i energias de ligação por 

nucleon na. aproximação H[i'H com relação aos resulLados da~ aproximações Hartree e Hartree~ 

Fock. Porém, esse result.ado anômalo é t.í!)ico da (tj)I'OXimaçflD llFD. como \'I?remos na Secção{4.2), 

e não pode ser melhorado CÓll! a introduçào das. {on! I'iblllçõ<'s d:l' (,Il<:rgia dos campos mesônicos, 

Portanto l pode~se considerar <1 exprcsssào (·1,51) para <I t!,'llsid;Hl .1(' t'1H'rgia bar/única como uma 

generalização, para o Ci'lSO de e'lllpfll'('[h<lJlWllt,o difpn'lll,(> Ú(' 7.<,j'tI,·; """,lIhlldos Il:'\uilis (lO IlÍvel da 

aproximação HF à QHO 
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4.1 	 Análise das expressões para E e A na aproximação HFBD 

A integração sobre a energia. dos quase~nudeons. w = kO Í' nas expressões (4.26) e (4.30), define 

a decomposição espectral dos campos :E e ~ e deve ser efetuada no plano complexo através de 
! 	 caminhos que incluam apenas os póios representativos das energias dos quase·nucleons na matéria. 

nuclear, de acordo com a prescl'ição indicada. na secção anterior. Desla. rormal consideraremos 

apenas as energias w_ e w+ dadas em (4.22). correspondendo a estados com energia negativa. 

em relação ao potencial químico, ou seja, os 'Iquase·buracos" do modelo, As outras duas soluções 

estão associadas aos estados com energia positiva, as quase-partículas do modelo} oorrespondendo 

à propagação de estados revertidos temporalmente ("001 relação aos f'Stados associados a w_ e 

"'+ ' 
Com isso! podemos reescr€;'\'cr as e<jtmçÔt>g auto-consistentes em (-1.26), após a integração sobre 

IN e sobre os ângulos esféricos, corno 

I J ) (~. "'d,,';,(k) = ( 2,,> Jo ri HgO,,](;,,(w_1 - [yO"j(,'d"'.)} 

1 ) i~ ,f'clqEo(l') = ( -, ,,{[gOo,jG'otlw_1 -lgO",)Go,(w.l) 
2;r 	 o F 

) f 11"",E,(k) = ( 2,'J o [kl'J3 {lgç,,,,je.,.,(w_ I - [g;)",)C, " ,,(""+), 

, 

Br(k) = (J.,,) (~ Zdlj IiU9,.,](,'1'I(w_) - [g6r,]Gn (",.)) 	 (4..52)
2". Jo IkI'I1 


e as equações (4,30) como 


6,(k) = (,,:,) r~ 1f~;'1 {!!1a~.,] f~,(",_ ) - luO",,)J'dw. ))_" Jo , 

1 ) 1.~' ,,'"'I,6 0(k) =:):2 -j {[gO"u,]J'u,(w_) -lgO"u,jPdw'.)} 
..,., 	 tJ !I 	

( 

I 

( 1)1,='1'/'/" 	 ,é>,(k) =;;-:-, ~ {lgO"")J',,,(w_1 -lyo"",)f,,'("".Jl
",,' 	 o 1"1';1 

é>T(lr) 	= (J.,) r' ~Iq {[gO'7'I]I'l',(W_1 - [gO"ujFn(t.'+Jl (4.53)
2rr Ju 1"1';3 

http:lyo"",)f,,'("".Jl
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onde (3 é dado pela. expressão (4.15) e os tem)os (gO.,d, 190..2), [gOOl l. etc., bem como as funções 

G.1(w_), Gil2 (W+)J Fd (w_)l etc .. estão definidos no Apêndice{V). Notamos aqui, que, de acordo 

com a discussão da secção antel'ior~ vamos tomar ET e 6.t , como iguais a zero. No caso de 

usannos o acoplamento pseudo-vetorial para o pion resultam as seguintes contribuíçâes para. as 

componente de E 

E (k) = (2-) ro q'dq (~) (~)2 (4k + 'O ) [O,'(W_l _ G,,(w+)]
• 2,,' Jo f3 8 2M. 'I "'••, 2kq 2kq 

E(k)= (2-)fq'd'1(~) (~)2{[(!'·_'·l'_ "';)0 _'J" 1[Go'(""_l _ G02 (w+ 1]
o 2 ' f3 4 "'I 1".2 - '/ »', 2k11' o ... '10 _ ..."Cf 'I 

'i + [2<(1,°  ,/")4>" - q(kO - '10)0.,] (G.,(W_J
2kq 

- (;",(w+1]}'
21''1 

E.(k) ~ (21,) ro ~dq (-83)' ("9\'11'{[(ll'0 

1f Jo Ikl'f3\ "'01 
_ qO)' + .,' + 'I') ,;", - <'10"]IG.,(,,,_)  G.,(w+)1 

+(,," - 'I" )(1-0"" - 2'1""" )[(;0' Iw_)  Go,(,,-,+)j} , 

1I 
. , 

Dr(k)~(-l) {~!d'l (3:)' (9' )'{(I!..0-'10J'-I,'-l)é>,,+kqo,,}1(!1'I(w_1-Gn(W+)J
2'1;' / Jo Ikl'ti ~ \2.110 

e expressões análogas para as compoll<'lltéS de 6(t·) 

t;. (kJ= (.::I.) (''1''/'1 (~) (y, )'('Ik< +",'0.) [1';'(""_) - f,",,-:+)]
~ 211"2' Jo .d 8 2.\Ju f : ,,1 2~'q 2kq 

( 4. 

l>o(k) = (.::I.) {'" q'cI'I (!.) (~)'{[(r 1.° _ 
2,,' lo f3 .j 2Mu 

'10 i' _ m;) o.~,
2 

_u.q] [Fo,(w_)
2kg 

- F02lw+ J]
2kq 

+ 121.-(1-° _ ,,"lo., _ ,)(I'UL ,~' 
_ ,,a)O I'f -,;1 [F,,'i""_) 

:u,:q 
- r;.,I""+i]}- ..~. 

'll.:q 

A.(k) = (2- ~) {~ Zdq .(~) (/1', )'{[("ti  'lU)' +I,' + ,I') 9,2 
;r lo 11-1'/1 ti _f" - "qO" Jr 1·;.,(",'_)  f~,(w+ li 
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+(k" - qO)(kO"" - 2qq,.,) [F.,(w_ l - f",,(w+ li} 

f>T(k) =(2!')fl~~'~m(2~~J{ (w - q')' - k' - q') if;" + kqO" ~Fn(w_) - Fn(w+J) 

(4.55) 

que deverão substituir as contribuições devidas ao açoplamento n- N-pseudo-escalar. nas equações 

(4.52) e (4.53), sempre que o acomplameu,o pseudo-ve,oriaJ for usado. 

Podemos também reesc.rever a. expressão pa.ra a densidade de enel'gía bal'iônica, dada em 

(4.51), como 

c = C!') k~ q':q {(~, + 21l10JlG" (w_) - G,,(o.'.)) - 1:0[(;0'("'_) - G,,(w+ll 

-(S + Ikll[G",(w_) - G.,(w.)) - íSr[Gn{w_) - Gn(wt)l} 

-Re {ll;[F.,(w_) - F"(w.J]-llô[Fô,(,,,_) - Fo,(iN'.)l 

-lklll:[F~"I,.,_) - F",(w.ll + IkIM·!FT'(W-) - Frz(~'.Jl} (4.56) 

e a densidade oariônica, em (.1.34). como 

I ' r' q'lIq
PB = ( ",) Jo -;r-[Go,(w_) - G02 (<<"t)l (4.5i) 

Nota-se que as expressôes adma feduzenH;(' I\OS I'csldt.ado~ antt'l'iOH'S da t'qlroximaçào HF à , 
Teoria Hadrodinâmica Quãntic3 (QUD) 110 limite em que o campo de empnrelhamento tende a 

zero. Neste caso, obtemos. a parti!' das C'XPfCSSÕ!1.'S do Apêndice(HJ). OR Sf'guintf's I'eslütados para 

os termos associados ao p610 w_ 

(S1I)(,)= (10(":+""ol-P+E,.)).[+M \ ( j -I.) (4.58)
Ü'I.: W + 4-'0 +q, - H 

e uma contribuição nula í\ssoeiHd~l fiO pólo (-....'_). Pêll'tl os t.f'nll}.lS ils:.odadrn; aos pólos (±""+) 1 

.\ obtemos 

(Sl1)(2) = (10('" +"-"l - (I + ~,)'i J 0",,('_'--,A'",-F)~ 0(1',. - "l 1 ., . - . + . .". (4.59)
_t.j, ) [ :....' + u.'o - €{. + lE k.' + 4'0 - tI; - tE\ 

http:t.f'nll}.lS
http:Frz(~'.Jl
http:F",(w.ll
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onde kp é o momento de Fermi dado por sua relaçào COI11 a. densidade Il<uiônica. ou seja 

kF = (;Jrr" PB 1-»'" (4,60) 

e 8(k, - k.) é a função degrau definida por 

se k1 > k, 
D(k, - k,) = { ~ (4,61 ) 

se k, > k, 

Portanto, o propagador bariônico c:ompleto, no limite f::.. -+ O. será 

G(k) = (SJ1) = (811 )11) + (811 )1" (4,62) 

que é o mesmo que o elu ..'ont.l'mlo na IlteraLura p~I'(l a aproximaçào Hartl'('{'-Fbck rt?'lativística e que 

está definido simbolicamcnL~ em {3.lõ}, Notamos ainda qlle, nesse limite, o propagador anômalo 

(821) tende a 2.ero e, levando-se csl(.>S resuhados em ('1.26) e (-1,:30), obLéw-se precisamente as 

mesmas expl'esSÕes auLo-consÍsL<.>utes para E que as obtidas na teoria QHD usual,fsl 

A análise das equações para 1; \ ~ e t Jl\osLr.t, por Ú\ltro lado. (I til' (\ contribuição de w_ é 

divergente enquanto a de (.....+ ('. Huilll. o <IU(> Il1lJilka lU! t1('('(.'ssidadc dt' H'tlOrlllf1líXilÇRO da teoria 

que analisaremos a seguir. 

4.2 Renormalização do Modelo(I) - Considerações Gerais 

Em teorias análogas à QIlD. COOIO, 1)01" C'x(·lIlplo. na QED, a n'lIomwliznçiio pode ser feita. 

at"ravés da i~trodllção de COI}\.l'l:I-!el'lllo,..., IH1 hlgrang!';lIla. i\ssocikldo$ às rorn:çôes de flutuações do 

vácuo. Nesse caso, a massa t'('IJOrlUfl!izfldH do ,'Iétl'ol!. no vânlO. (~ fixada, com \'(\101' igual ao valol' 

experimental para fi massa. do (·Iétl'oll. ti flllP {H'ftllIU' d('fin ir 1111111 rom.;j illllt' dI' n'llonnfllizaçào para 

a massa que não depende do mOl!lPuto do elét.roll "011 :;;.hcll". Porém, {I {oHsjdet"l:I~·.io dos Lermos 

das anUpartícuJas dentro da aJ)ro:dmaç;;io auto-consistente UFB à Q-HD. conespondentes ao pôlo 

w_ 1 produz divergências no G1Jrulo da:.; C:llergja~ qlH' não foratn. a(.p () presente. nd(>quadamente 

tratadas a.través do método do." ronHiI-teH1l0;;;Jl.ar.\ 

Esse tipo de abordagem dI:' rrmoml,t!b>;i1çào. u::>ando nmira-lenHOs. só fUI realizado, até agora, 

nu. aproximaçfto Hartree reiat h'ístlca (H 11:\) tal C()I110 f<:i\.o !}or Chio ('. Wl1ledm.l"2,·I.!l.iJ De fato, 

PQde~se definir um procedinH'ilLo d(' r0"lIonnalizaçilo sPlllC'llmnl(' !I.I Hproximaç'ilo nfB à QHD, 

quando os termos de troca não sào considerados ou elJl C'(tSP', ji!11ik" sirllplíIiçados como na apro~ 

ximação HFB de afcan('e~zero, Pm61ll. surgt'lll dificuI(bdl.':'; p:n.: ,1 impll'IIK'lIlilÇ.h) do métouo para 

as interações nude<>tHIUdéOll <I", nkan('(' finito. 

http:Wl1ledm.l"2,�I.!l.iJ
http:ronHiI-teH1l0;;;Jl.ar
http:oHsjdet"l:I~�.io
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Por outro lado) com relação aos termos de emparelhamento, pode-se mostrar que, embora 

sejam estruturalmente análogoo aos termos de troca, eles nâo inLroduzem necessariamente nenhum 

diagrama divergente adicional. exceto no limíte de alcance zero, D(" rato. podemos notar que. ao 

nível da a.proximação Hartree-Fock de alcance finito, o campo médio B é dado em termos de 

integrandos que são assintoticamente proporcionais a q-3, onde q 6 o nlome-nto bariônico, o que 

implica. que! para os termos de troca, todas as infinitas contribuições do cálculo auto-consistente 

involvem integrais com divergências do mesmo tipo. Além disso, a partir da equa~ão do propagador 

bariônÍco em termos dos propaga dores de Hartree-Fock, (3.13), resulta que os termos de Gorkov 

podem ser obtidos a partir dos çorref>pondenl.e.s lenHOS de troca pela multiplicação dos integrandos 

por 

-C",(q)"(q) (4.63) 

onde GifF 1 definido em (3.15)) tem coJllportamento i:lssiulótko COlllO q-I. Port.ant.o, o:;> integnmdos 

dos termos de Gorkov comporlam~se fi.'isíntóticalllente como q-.l~(ql (' produzem um resultado 

finito desde <rue o \-alol' absolmo d(' .:.lo{'!) Sl'jil dC'\f('~n'II\'{' {'('lHO q-( .Oll!!" f {, um ntÍmcl'o positivo 

arbitrário. 

Para sOÍucionar o problema da 1'f.'lIõl'tllfllbm;;;<'io dos termos de troca llas d}\'ersas expressões 

autcrconsÍstentes para :E c Do, em tO<l.'18 ,IS "onklls de loop" ao Illf'SIlIO l(~lllpo. é necessàrio 

lançar mão de um método ellvoivcudo !nnçôc$ cspt'clnti... ad('qu<l,d<l~ pal'<t a d('lil) ição do propagador 

bari6nico e dos campos E e Ó. lHl-'i (~'lua(,'ôcs aut.o-c-ollsisti"Ulf!>j. fUllÇOPS p;Jsas {Itle deverão ser 
, 

também determinadas de llUllle!nl auto-rotl~isl,('lltt~. Es:w ll}(;todo foi d{'.'wllrol\'iclo por Bieltljew e 

Serot(4,35J para renorlualizar os 1.{'nllOS (le Fork NU t('uri't de tampo médio ('()jU alcance finito, co pode 

ser naturalmente est.endido j)êlra H'normalizar as Hprm::imaçôes li F c II FB à teoríi1 Hadrodinâmica 

Quânt-ica, No entanto, os t'st.tldO$ de Uiclajcw e Herot indicam o surgimento de complicações de 

cálculo, os pólos fantasmas Olt \4ghosts", que ill\'iabilizaram a produção de n::suliados numéricos 

finais, passíveis de comparação com resultados e;;pcTiuH'nlais, Por CflIlSi! disso, essa abordagem 

não será considen..da no presellte trilballm. <ljH>S'lV de..,\(' IIIP(O<!O t!(' !'<·lIormali7.açRO ser o mais 

sofisticado e complt"to de lodo»;, 

Uma outra possibilidade ('oll1:;is!(' em tl?!ltnr-sc: fi rCJ1üflflidizilÇi'IO do::> contribuições das <l.nti

partículasl diretament.e, at.ri\ n;" (te torl ("S tIO lIiOll Wll! {) bn riôll in> ( ~cut.-olfs"' ), ltilS di rel'SilS integrais 

que definem M funçôes de cmnpo mC:dio dc) mH'1001l IU\ Inaiéri'l IJUd('(IJ)il.7} :\ r<>llormalizaçõo dos 

diversos termos da lngrAngeaml é C'utão ki!tl atnt\'{~s tI'1 JlUjlosiç,;(> tio \";I!nr 110 n\ctlo para. a nll\ssa 

do nucleon e para a densidade bariõniC<l. b('11) como pelo iljUS!!' ,jd~ COIl5t.óillt.eS de acoplamento 

I 

http:COIl5t.�illt.eS
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das diversas interações méson~nudeon {com massas dos mésons lixas), de modo It fitar o ponto de 

saturação da matéria nuclear e. com isso, fica. também definido o valol' do cut·ofL Voltaremos a 

oonsiderar ••t. método lla Secção( 4.4 J. 
Outro estudo importante, relacionado ao problema da tenol'malizaçào da QHD aplicada à 

descrição da matéria nuclear, foi desenvolvido recentemcnte[B) no sentido de avaliar a expansão 

não-pertutbativa. em "locps" como um procedimento sistemático para ohter correçôes para os re

sultados bem estabelecidos da aproximação Hartree relativística (l-Ioop) à QHD, Considerou-se 

então as correções de dois loopa, em que os termos de troca entram apenas Ua ordem mais baixa da 

expansão auto-consistente que define a alHoxhnaçiio Hal'tl'eewFoc.-k, e oh1.("\'('.st;" expressões analíticas 

fechadas para a energia de tigação por lIucleon, análogas às da aproximação HarLl'ee, Foram defi~ 

nidos também três crité1'ios para a a\'anaçno das correções E' da convergêucia dos resultados, sendo 

um perturbativo e dois não--perlmbativos. Porém\ os valores obtidos para essas correções foram 

bastante grandes e, de fato, indicaram que os cálculos eram divc1lliwle8 de aconlo com lodos 05 três 

critérios utilízados, Cálculos complclJl/:IlLan';; I'f'velnrmu. !lO enlall\.(). tttl(' os IlHU!S re"-lultados para 

as correções de segunda ordem em IDO!, poderiam ser tOl'lIildo:i fisjca!llt':·llh..~ adt'(IU~clos através da 

inclusão de fatores de forma nos vértices dos diversos acoplillilPuioll nlf~soH-11Uck'Oll do moclelo.{3GJ 

Portanto, os resultados obtidos tL PiirLir da annlis{' síst(7málka da QJI D fi! ra\'<':Nla expansão não

perturbativa em loops. indicam que (\ QHD, aplicnda ao estudo ela maLél'ln Iluclear, deve produzir 

resultados não físicos apesar de 1ier ullla teoria re!lormnliz~\'el, n lHelHiS qUf' se introduza fatores de 

forma adeqttados nos vértices da$ inicraçoc's mé,'iou-lIt!çlf'oll, qll\?\ ";;:,)(,lld~h1H.:'Jll{·, definem fi escala 

de energia. dentro da (Jlml a lf.'orJa ~ aplie<ín-1. 

Porém, deve--se ressaJta.r <Im' t'S$<;S estudos mIo traiam os le>rIllO'i de Foe!.: d(' maneira aut.o

eonsistente} visto que isso implica na consideração de todas as ordew; d(S loop ilO mesmo tempo, 

porque a introdução de um tt"nno de troca fi Ulilis produz diagl'amels çom tuna arder)] de loop a 

mais também. AJém disso, n C';":PllWi;IO {'Ill loo]>s rOJlsid('m em cada ol'dpll! de loop várias classes 

de diagramas que nào enlmlll na fIJ)I't);r.inwç'rlo J!aI'lIH-Focl'-BogolilfÚOl' (_'. porttlllLo, os resultados 

dessa ex:pansãô não l)ü{lcm lWI' "ülllP<IHHI()s (I!rd,IIIl('lllf' aos 1'('"HlllflClos Ú" ilproxil1laçõc.s do t.)PO 

Hatree~Fock ou Hal"tret.-- f(){'k~ Hogóliu !>Ü\-, postu {filí' sigllílkf\1H {t'prii1:-> d'{,t ims "('st nlturalmenle'" 

diferentes, C0111 reln,ão {! teoriu (,olllpld,) d;1 \lI 1D. D(';;1 fI l'onl1tL l)(ld(:-~w ,iilldi'l {'spenl.r que (! 

aproximação IU"B produz,) rcsull ..ad()s entllpi:! í\'(·jg com os dados (';.:rJ('r:mpul."ís, quando ndequa

damente renormalizada, por {";\('lllpJ(), iltran::::. de funçóps ('sjwctn,is. COIIIO \·imo.'i a-cima, e (0010 

também sugerem os resultados qU(~ \·(~ITmOI:i 1\ .c('lt1tir. 

http:oh1.("\'('.st
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4.3 Renormalização do Modelo(II) - Método do Truncamento 

Uma orientação importante) para o tratamento das divergências do modeio, vem dos resulta~ 

dos básicos da QHD11-5) que mos~ram que o truHcamento dos te1'1nQ$ l!s$ociados a w_ dá. bons 

resultados dentro da aproximação Hal'tree- Fock l'elaUvística. Podemos_. p,ntâo~ imaginar que1 se os 

campos de emparelhamento forem pequenos em relaçâo aos campos de auto-ellergia E, resultados 

semelhantes deverão ser obtidos na aproximação HFR 

Vamos, portanto, numa prlmeita abordagem, elirnÍ1u\.1' os termos flssociados a w_ nas ex

pressões (4,52) a. (4.55) e ana.lisar os resultados obt.idos. Desta forma, ficam automaticamente 

eliminadas as divergências do m(}(ll.;~lo e os resultados passam a depender apenas da fixação dos 

parâmetros livres que são as constantes de acoplamento e ns mnssas do)'; mb'Om". Isto nos permite 

ajustar com boa precisão o lJonlo de síLlumçiio da matéria nucJrtlr. dado porls.t'l} 

enel'gia de Hgilçáo por lludeoll (li~:J) ~ -15.í'íMcI 

e 

momenLo de Fenni A·p ~ 1.35/",-1 (4.64) 

bem como a massa efetiva do oudeou, dado por (.1.56}, nesse ponto 

M/Mo ~ 0.52". ou M ""' 'W:tSi\JeV (,1.65) 

dentro de uma margem de vnriilç80 <Iv (el'ca de !j% plll'n H$ ('OII>;!anj,r:'s d(~ acoplamento, com as 

massas dos mésons fixas 

Com isso, ficam também dcLcrminaclils as condições <lHe seriw sa!.lsfeilas pelos campos E e ~ 

no vácuo; ou seja) para densidade bnriôuka igtliJl a zero. Nesse Iim.ite lodos os campos sào nulos 

e o potencial químico fi toma valores pró:<im<m da massR de repouso do uuc!€'on: fi '"'" 939tvieV. 

Para. determinar o valor eX(1io de J1 para um dado conjulIto dí~ collst.anLes de acoplamento e 

massas dos mésous, devemos i'lu<llis1I.f as t'<!uaçÔ('s pm'<l os campo", til" t'lI1jHlf<,'lhaul('IlLo e para a 

energia por nudeon I!. em {,I.,IG), 110 limite ('lll qUt' lauto ~ comO' .). ~ilO jJ('qtn>tlOS, como faremos 

a seguir. 

4.3.1 Análise da energia para baixas densidades bal'jônÍcas 

No limite de baixas dcnsidmles barióllicas, usando a.;; d,'finiçôcs dadél.S anté-rionm:nle para 

w+ 1 eq 1 S, 1H, etç.. ohtemos. ti partir clt" (-I ,!):j) 
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( 
1 ) 1.% ó'aó.,(k) '" -)' q'dq!gOA,']

~~ u w+ 

ó.o(k) '" (?\) ('" q'dqIgOAO,J (111) ó.cn 
_'lf lo eq w+ 

(-1) 1.'" qdq (S) il.c".ó.T(k) '" - "",,!gUAT2] - - (4.66)
21rz o IkF eq w+ 

onde 

MÓ.O • qS)
"a(q) = ( - - "', + ''''7

(;'1 c" 

a- 25') . q.9)I "'oo(q) = ( ..' II ""o -!:., + I':;T
,.tJ ' "'-'o "''o 

I 
I 

M . (t1 - 2M')) (4.67)"'aT{q) = ( ;:;;;':;0 - ""' + 11/!:.T 2Sw. 

onde fJ é dado por (4.15). Nestas expressões, o termo L10 <' o análogo rel<1tivisiic.o do "parâmetro 

de gap" nãcr-relativíst.ko1 que metll? o "gap" IHI ('Ill'l'gÍ<l d!' C'Xdl-fi(ilo dos tluc!emlS !lR !->upt'rficie de 

Fermi, de a.çprdo -com o modelo BCS ~ri\Jkiol1<ll. como &'1'(\ demonsLrado 110 Capítulo 6. Nota·sc 

que as expressões em (4,67) <'!I\'oh'em, essentíalrnenLe. o tancelamC>ltlO pardal das componente 

i 1::.$ e 6 0 , de maneira anáJoga (\0 cancelamento parcial que ocorre entre as componentes Es e to 

I na definição do potencial de illietação llucleol1-nuck'Oll, 

I As relações {4.66} definem Ullla e<jllação malricial para as ('ompollentes do campo 6. na 

vizinhança do vácuo do tipo 

(J -1)(,<)) (~:) =0 (4.68) 

"'T 
onde D(p.) é uma matriz qUf' í!t'jH;>l\de ilpellilS do pOlcucíal (fn!!uko: 11. Porl-atJto, pi\l'a obtermos 

componentes não nulM par" ..1.{l-) pl'(ixhno <10 v;icuo <lI'V(,ll1o" Il1lJlor H rondiçRo 

del(l - 1)"')) = O , (U9) 
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que determina. univocamente o valo!" de I' no limite de PB -t O. O câlclllo das soluções dessa 

equação revelat às vezes, v~lores de jt menores do que Mn e. com 1;;'<;0. pode~se simplificar as 

expressões (4.56) e (4,57) para obter os dois seguintes resultados pa.ra. a energia e a. densidade 

bariôníca próximo ao vácuo: 

CasaCa): J' < ,Mo parapB -t O. Teremos então 

'''' 
..::... I q4.>.G _L).2 , ) q' .'dq'1"'(·;;'
rr2 o \eq-Jt a,mlX' 4(eq -fl} 

(18 ~ -2 LX' ( q'.3.1,.;< .~ ) d (4.70)
-;.2 o .'1((</ - Jlj2 q 

onde usamos as definições 

-'( [( 'I')' " ( ;1!J\, ,., 1.;\/"!:::..a q) = 1 - - 6.v +6; + 1- - t ;:}.T! t,r - -~,j._!..1n
Iteq JI('I/ c'1 

'2iq:l A A 2i;\10<]2 .\ 1 
--L.l."t...lT + D.O~T 

f'J II( ~ 

JJo~t.i..:3.G1J _ ,6,~.1G _ i~2 6.TL1GT] (4.71)Ll&,mi.rÍrj) = [ ., ,
" 

com .1.o,.6GO e 6.o:r dados f'lll (.UH). Porlnllto, li 1"'1l&rgiH por OUc-!('Oll ddlnid" ('OlHO 

EU\ (, )" -'-I~ --M" 14.72)( 
A I PB 

assume uma forma romplicad11 proXIIllO ao ,·ácuo. ~o t'nt.<into, no C3!W ii; ;;: ~?,","'H.!' obtém-se 

urna considerável slmpIHinlçi\o (la;.; (';''Ípn'!isó('S ('111 (L/O) {' r<'sul\a 

(-' -Mui '" (I' - M.) . (4.7:) 
Ps J 

ou seja, a. energia de lígaçAo i: d(,l.;locada j)lt!'H !'u/al"{,>; J/(gflfil'o,:; próximo ,1{} nifllO. E dam que a 

possibilidade de ser nula a cll<,rgia <1(' ligaçilo 110 nkuo aínda existe ma:-l, romn H'lHOS. não decorre 

naturalmente do presellt.e moddo. C01Tt'ê'lP()\Jd(,lldo '1II1.{~ il UIll ('(1)';0 p<ll'lindar da soluçA0 de (4.69) 

em que ,t seja igual a j\llJ. 

Caso(b):li> Mo .parapB -}~. N{~$l(' (',1SU, f'H passal'Ía li ser emlo por 

f)H ~ -; 1«-' qJ.fJ,.(cq -It)dq 14.74)
-;:- u 
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onde 

eq = jlUJ + q'2 , Odl,-e,)= ~ (1 +1'-") 	 (4.75) 
2 \ 1":(-1 

e 

'i-! = 	J(I' - .,)' + lib (4.76)

~I 
e ~ -+ O, o que fornece os resultados usuais da. aproximação HF. Portanto, teremos J.L = Mo, no 

vácuo, neste caso. 

Temos, portanto, tnH resultado nào nulo, em alguns casos, para a. energia do nucleon no vácuo, 

o que é flSicamente incol'l'ct.o. No cut.anlo, \'t"1'e1110S a seguir que eXCel.o 1'01' este comportamento 

anômalo da energia para baixas densídmles, onde, de fal,o, não sé espera que uma teol'Ía. de 

campo médio descreva corrclamellt!; Ulli síslem<i dê 1l1ltltos ~:OIv<).s. o;, H'l'illl Lados g('nlj~ do modelo. 

aproximado pelo t.rulicamento do." tenHO~ atisociat!os no pólo r...'_ • II)()S! rilm bom ê!:('ordo com os 

resulados usuais para a matéria nuclear. 

Por outro lado, existe ainda um tílLimo probicma para. a fixação cio ,",tlol' de Jl no vácuo, visto 

que as expressões em (4.70) OH (,1.7,1) podcrn produzi!' v;dores infinitos para ( e fi8' Devemos, 
, 

portanto. regularizar as expressôl?'s em (ol.ú6) o t{lI!? J$cl'á feito alrêlY&; ria illtl'o<lução de "cut-offsff 

nas integrais das equaçôes auto-cOllStstent<:s e pttnt as energias ( e P», em (4.52) até (4.57), e 

interpretar os l'csulta<lo:':l obtídos ('IH fU1JçnO (k~ss('s ('ortes. De ralo. fJ wlIsidJ:'raç!lo dI? um intervalo 

de integraçàt!l infinito apenas fm'ia lW1JLido fíSl('"O ~(:' pudé'-;Sl'1ll0S {'om:idt't'M os lludC>OWi e os rnésons 

como partículas pUlltuais, o que sabemos mlo ser corret.o por causa dflS suhC'stt"tltur;,s de partículas 

"menores" ( os quarks e gluou,s da Teoria Quâniica Cromodinâmita } (IU(~ compõe esses hadmns, 

ou seja, a consideraçno de "cut·olfs" 0\1, L'tjt!i\'alcu1(,!!l{'ul.,\ d<.' fatorl'.!; dl' forma uos vérLices dos 
.' 	 acoplamentos nudeoll-méson 6. em gera!. uma 1'í>:.:;lriçito llc('C!>sárla nas lC:'oria.'i. clt:' campo médio 

relativísticas de aJcance finito. 

4.3.2 	 Resultados numéricos 

A partir dos resul\.ado$ dll st>cç{\O lJllterlOI', (lbt-élll-sP \';Ilor(',~ de 'i, 110 nÍ<:uo. dependentes 

do l"cut~offn~ A • e dct,f'rmilJ<ido:;. .. pHrlir do(' (.L(i~l). ("uja dif('I'I'lH.;a ("0I1l H.'laçâu a Mo tomihSe\ 

em geral, cada '\'e'.t maior fi medida {IU(' A ("1'(.':;'('<,. Al1tcs. put·êm. tI(~ fazermos a análise dos 

resultados para os campos E c Ll \'<1I110H ddl111r algullHls ÇOfl\,\·ItÇOC'íi pal'(i desiguar os diversos 

casos estudados. 
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Em todas as a.valiações numéricas as massas dos mésôns foram fixadas de acordo com os valores 
jusualmente adotados na. QHD j (3,5 e qll<:' eslão dados na Tabela 11. Os diversos casos analisados 

serão designados através de Iel"I'Rs maiúsculas ele acordo com a segninl,(' convenção: (SW). (SWR), 

(SWP) e (S\i'lPR) indicam os modelos em 'lue 0$ nudeolls il1Leragem at.ravés da troca. dos més0l15 

«(f e w), (O'tW e p), (fl,W e 1r) e (O',w, 1r e p), respectivamente. 

I .Tabel. Jl • 
. 

JUe50n a W fi P 

, massa (MeV) 550 783 138 770J 
ValOJ"eS fiM!> massas dos JIIJ!sOllS USJ!d05 \ 

!las n\'Hlim;oNi IlllUlt>tkas 

As constantes de acoplauwuto j>HI'IJ os mésolls (I e w sào ajusLadas IIO!> diversos casos e a 

consta.nte para o piou é fixada ('omo 

g: = 181.0 (4.77) 

em todos os casos consj~lerados. Neste ponLo çabC' r<~ssnlta\' CjIJ('. se cOlIslderannoh diretamente o 

acoplamento pseudo~esc<tlar para o píÓII. () ajuste <lil$ con~t.alil.es de" (t!,:oplamenio. de acordo com 

(4.64) e (4.65), indica que dC'\'<:l'011lOS llS<lr li til \'.dor <Ir' 9", {'l?rca dr 10 \'('7.t's ttWIlOI' do quC' o valor 

experimentai para essa constêwl.(', (1<1<10 {'lU (-:1,7'1'. Para {'\'Ítar isso, (\ introdução do píon se fez 

atra.vés do acoplamento pseudn*\'ctoriaL que mIo é n;·J!ortl1111;/'~\·d. 111<1:-; (!He pod<> $f'l' .considerado 

como () primeiro termo HUllUl (>xpt\IlS~O d" UIIl at'op11Im(~IJl-o P'if'lH!O-\""l()rlallllai:> (,oll1plexo c renor~ 

maljzávelJ obtido por uma triHlsformac}lO quil'<l1 do acoplamf.'IlLo pjj"'lHlo'"'l>cal<HJ",.~ll As expressões 

para. os termos adicionais pura us {'<Impus!:' (' ~ d('vidos <10 <IfOIHphllllt'lllo ps<'ud()·\'(!torial foram 

dadas na Sec<;:ào{-Llj junlamr'ul(" COI11 os n'stdt,at!ns pitnl () acopla!llC'llIo p1\(·lHlo·e~(':alar, 

A constante de acoplamcl!lo para o mésou fi. por out.ro lado j 11<10 t{:lU UIlI valor fixo na 

literaturaJS,12,13,4V.S3-,lHl Por is:;o, adoLmuo5 dois valores arbitrários pata analisar a contribuição 

do acoplamento N-p·l"L quC' silo pnhdntns HO:-; valo!'f';> fldolôdos na (lHDI:;; (' 1101"; potenci<ús de 

Bonn[13,49,54i e que designaremos por 

, 
( ] ., -

~ 
fi; _ U ~ Icaso-(:\) : .l" {,..l:j - ,.} 

,\ " 

, ,-, 
caso-( B) : g;, = J:3..1'1 ~ " .. 

,\ c 
= 1.07 1-l.78) 

http:con~t.alil.es


52 

Afinal, a presença GU nào dos termos de ('('tardo lias equações auto-consistentes será. indica.da. 

atra.vés dos sufixos «Oll, no caso "sem retardo" e "1'1, no caso "com relal'(lo·'. Desta (atma, o caso 

(SWP)o indica o modelo-( O',W,'1f) onde os termos de retardo são desprezru:1os; o. eMQ (SWR~Ah 

indica o modelo.( lJ, W,p ), com constante g; dada J)elo caso-{A) em (4.78) e levando em conta os 

termos de retardo; etc., Os valores para as constantes g; e g! nos diversos CI'I-'SOS estão dados na 

Tabela UI tanto dentro da apl'o)\'imação HFB como da aproximação HF. Em ambos os casos esses 

valores são ajustados de maneil'a a fitar o pOllCO de saturação da ma!i-ría nuclear . 

caso 

, (SWPR-Alo 
! 

(5\\'1'1\-11), 

(SWPII-B)o 

(SIV), 

(BW)o 

(SW1'), 

(SWP). 

(SIVIl-B), 

(SIVH-!l )u 

. Tabel. li! . 
._- _.~ 

g; 93(1lPll) 9;(111') 

101.81·1 121.018 1:20,677 

í 100.805 119.9.52 lHi.G:!2 

WO.7:l1 120_29a 1 HUJ;j:j 

96.387 129.26:) 123.!i-1S 

96.392 129.:120 129.UO·) 

102.929 121.:J50 121.U28 

102.80·1 121.689 12l,:l4S 

9·1.:110 127.862 J27.549 

9 t.:l20 127,923 127.609 

O cálctilo UtiH1érico, l'wpriamcnte djj·Q, foi realizadQ uti!izalldoMse o método de NewtonM 

, 
Raphson,193) aplicado às e<tU<H,:~')f"S i:l-Ul0-CDIlSi"lf'lIL('s dadas lia Sc"n,:;'io( 1. J ), uudp ilS rompoHC'uLes 

dos campos E c A sào cOllsi<lerada~ COlHO as vl:iri ..l\'C'íl1 indep"ndt>ul('!{ (' as dívt"T:"<I!1 e:<pressôes 

integrais das e<tua~ões aut.o-conslstt'lIlt'S cumo l'unçÜl::s d,-:ss.rls \-nl'Í<it"('is, {'(msidr'roll'St', ent.ao, diw 

versos valores do momento bal'Íônico. 1.-. ao longo do interHdo d(> integração e para cada valor de 

k associouMse um pequpno suhi!lt-(~rYalo no (!ucd n tw:!'odo fui aplinldn. D(';;ia ronnn. a axaliação 

dos campos em função de k. piml. um dado ntior da densidade bariõnic'l, foi feita de maneira 

independente pZ!t'R cadll k, 

A integração llumérica l'oi j(·ita eOIJsid{>I'í'llldo~...p um" dellsldadp f'OlIsl.,mt.(~ df' pontos ao longo 

de todo o intel'\'alo de illtegraçito. d" !nodo qm' as tnk'P,!'i!';'; rom l"lIH>fF!"> lll<ltün's induiram um 

número de pontos maior t-aml;(·It!. Aplicamos, ('lll~O, o J)\j:l'·do ({p iul(:grôçào dt" Simpson, com 

três pontos, para cadl.l inLE'l'ralo de ItlOlHento de (f:TCa dt' <: ~"iJ l\lC'V (ou 0.0"18·1 fm-!). Para 

verificação dos \'aIores obtido:- fir.ClllOS, ('IH nlgam: (:aSO$. U111! "'1 a jut('gmt,';:'lo numérica usando 

o método de Gauss, com dlJ('o pontos, (' ohtivemos ;>l'lllpre 11 ,. '11ddi'''llda de resultados, lsso se 

http:indica.da
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deve ao comportamento bastanle suave <Juc as diversas cOl1lponeut,('s de ~ c ~ lt?tr\ t"m função do 

momento badônico, como veremos a seguir, e romo sugerem os tesultados ant.i!riol'es dos cálculos 

feitos ao nível da. aproximação-HF,[&3,()')·6G} 

! - Tabela IV • 

caso , E,(0,6S) E,(sl) Eo(0,68) Eo(st) 
. 

1:,(0,68) E,(sl) 
. 

; (SWPR-A)o 

! (SWPR-B)o 

(81'1)0 


(SWP). 


(SWR-B)o 


(SWh


I (SWPR-BJ, 


(SWP),
, I 
(SWR-Bh, 

-61.l64 -445.132 ·47.l~6 -364,99;; -0,QOI67 
, 

,0,03297 ' 

-61.246 ,445,161 -47,237 -365.155 -0,00167 -0,03307 

-60.730 ·,(45,156 ~47,5j2 -362,157 -0,00037 -0,00946 

,6L097 -445,157 -47,JG7 -:364,90(; -0,00167 -0,03288 

·60,879 --1,15.158 -H,O'I:) -:362.407 -0,00037 ,0,00965 

-60,721 -,1,15.107 _·J7.:j0·'1 ,:l62,191 -O,OOO~7 -0,001),18 

-6L16~ ·,j·IG.jJj8 --17,142 -:16,1.532 -0,0011:) -0.02273 

·6U J(i •.!<!i},!!)'2 ~·17.0T2 -3(i L~:ri -0,0011 :1 -0.0225·' 

-60.868 ~:H!j.j57 -H.52·j ·:362.440 -O,QOO:Jj 
._. 

-0,00966 
.~ 

I Resultados para as componentes !;", !;o e ~j" obtidos I 

dentro da aproximação Hal'tree-Fock. Os índices (0.68) e (st)
• 

correspOndC111 aos valores de kr iguais a 0.68 f111- 1 e 1.36 fm- 1) 

respectivamente. 
. 

Os valorlfS das compollentíos da <luto~(?m,'rgia, E, ell1 fuoçâo da densidade bariôlllca nos diversos 

casos, obtidos consistenkmcute com H determinação de Jl !lO váruo, {'umo \'imos acima, revelam· 

se bastante próximos, emhora UlIl pouco !l)aiOl'c$, do <lHC' 0.'\ ('orl'~pond('ntt;'S valores obtidos na 

aproximação Hartree-Pock, qURudu se çonsidei'tllll dh'erros. ndorf's do {'tlt-ofl'. ,,\, romo podemos ver 

na comparação entre os \'alores da Tabela IV (! das Tabelas Ve Vil.. ESSll dif"l'C'll,fi é um reflexo do 

aumento da cnergin de ligaçào do:-> Ilod"OIIS (lt'\'iclo ao ('1l1pan'lhalll(,Il!'O lltwl,'o!l-IIIIc!POll_ lJ~ fato, 

pode~seobservar lias Tab;:"li'ls V e \'(1 flUí" a difi'l'I'llça t'm relação aos rp.'1ultados da ilProximaçào HF 

decresce para cut~offs cresceuLt','l, tal como acoutetT' {ilmhélll com o lllríxilllO do pa!'~lIlctro de gap, 

em todos os casos. Se considerarmos Ulll dll(lo \'nlor de :\ , df'lltro dI} apl'OXillloçi'm por truncamento. 

res\!lta uma val'iação de' cerca d(· i% ('u! r(> o~ ,!i\'t'fSOS ('i\!'i(J:; paro iH; duas ;'OIllpOJlPlltt'S m<iiore.s d., 

auto-energia, E$ e L:o , para o momento tk! ,tli correspomlell!'(" 11 llwlark· (!o nlior no ponto de 

saturação) kp ,...., O,6Sfm-1 • e \'al'Íaçôes Jlléli\ ;' "!lLuadtis h medida que> H densidade decresce, Já a 

componente ~11 apresent.a \'i1riaçô('s hem n; : 'n's ('nln' (lfi dí"pr:->us ("<1S0S t'oll~id(>-I';\(IQ};j para cada 
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valor da. densidade bariônica, como se pode observar também nas Tabelas V e Va. :& 

• Tabela V . 

li = 410 Mev 

caso E,(O.58) I:,(st) Eo(O.58) Eo(s!) 

·48.004 ·370.822 

-48.058 -370.983 

·48.349 -367.938 

·47.901 ·370.732 

..18.'14;) -368.188 

·'18.:1:11 ~:J6i ,977 

·47.~JG I ·:170.105 

..17.862 ·:310.158 

·48042·1 -368.223 

~!I(O.6S) 

·0.00189 

·0.OOI8~ 

·0.00045 

-0.00191 

-0.00041 

·o.ooon 
-0.00150 

-0.00165 

·0.000-11 

E.(si) 6Gm.l.lx 

·0.03406 2.656 

-0.03416 2.209 

-0.00976 3.761 

-0.03397 3.131 

-o.omW:1 2.495 

·O.OmJi8 3.785 

-0.02370 2.305 

·0.02351 3.264 

·0.00997 2.508 

i (SWPR.A)o 

(SWPR-B). 

(8W). 

(SWP)o 

(SWR·B)o 

(SWh 

(SWPR·Bh 
I 

(SWP), 

-62.098 

-62.229 

-61.582 

·61.980 

-6Um 

-61.570 

-62.241 

-61.988 

·451.253 

·451.280 

·45!.l97 

·451.280 

..1.51. HI1 

·451. 15)8 

-45i.2GS 

..151.26(, 

-61.818 -.151,192 

Resultados para as componentes ~,. I ~o I!:" e para o máximo 

do parâmetro de gap, obtidos dentro da aproximação por "trtH1camentoH
• , 

Os índices (0.68) e (st) correspondem aos valores de kF iguais ~ 0.(;8 fm-'j 

e 1.36 fl'n-!, l'espectivaJl1_ente. 

(SWR.Bh 

Por outro lado. ObSCITtl-S(' que os I'f,':mltados oh!idos COJll ;I Indlll,.i" d() an;plmllculo píon. 

nudoon, cOllfespondcntes aos CilStlS (SWPH~A). (S\VPH.B) e (S\VP), {'Olll ou sem retardo. sâo 

próximos entre SI e distintos dos resultado;; sem o píon, correspo!HI("lltcs <10.<; casos (SWR~B) e 

(SW), tom ou sem retardo, que taml~l1\ Hão j)l'oximos e-nl-re si. E::;la di::;tinção também pode ser 

notada nas próprios valores {'f('I,iros oblldos parid eIS wlIstautes de II('UpIUIIH-'lll.o. dadas na Tabela 

IH, onde se observa que a. inclusão do I>ion implicil num aumenlo de g~ f' numa diminuição de 

g~, tanto na aproximação HFB romo IHl HF. o que esLá de "H'ordo t'OHl os j·esultados obtidos 

anteriormente ao nível da aproximaç<lo HF.f3J ESt.1S duas classes de ITsu!tados ficam claramente 

definidas} em espednl, quando se cOllsidc-mm os ,'afores para ~l" mostrados nas Tabelas V e 

Va. A variação desses resul~ndos com o "illor tio Cill.-Orr revelou~se hflíiLant(: suave mas indica um 

comportamento l'>istemátit,o C-Ill qtK' os n!lon's {k ~<,:SU (' ~t • Il{}S dinTsos ('asos a1lalisados. 

1l0s res\lltados para !;T reVl!'larnllH;'t, ('IH lodos w••a.'lOl>. \'ãrins or.lmts Ih, g,nmdl'zil 1I11'I)OfVIi do que 0$ \'alores 

d1l$ demals ;:olllpol,eules, de' <1c-on;•.l COIII Q valol" Hulo pn'"i.sl0 ;1 parlÍr tI;, lI!VariallC.<1 do llIotJdo !}or reversào 

temporal. tonro vimos no ÍllÍdQ dcste {,Jlpltulo, 

http:6Gm.l.lx
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I 

. Tabela Va· 

11 = 506 Mev 

E,(0.68) 1:.(s1) Eo(0.68) Eo(st) E.(0.68) E.($t) .:lOme%"caso 

I (SWPR·A), 

I (SWPR-B), 

(8W), 

(8WP)o 

(SWR-B), 

(SW), 

(SWPR-Bh 

(SWP), 

,\ " : (SWR-B), 

·62.232 

·62.251 

-61.759 

·62.074 

-62.047 

-61.749 

-62,388 

-62.022 

-62.036 

·451.255 ·48.102 ·370.823 ·0.00188 ·0.03406 2.552 

·451.282 -48.074 ·370.984 ·0.00184 -0.03416 2.115 

-451.199 -48.458 -367.939 -0.000,12 -0.00976 3.009 

-,151.282 -48.025 ·370.733 -0.OOW2 -0.0:1397 2.953 

·451.19" ·48.593 -368.190 ·0.00040 -0.00995 2.000 

-451.199 ..18..1·10 ·:J67.977 ·0.000·12 -0.00978 2.988 

-451.271 "18.07:) -:J70.407 -0.00150 -0.02370 2.277 

··WL2ií '·17.882 -:J70.WS -O.OOIIí:l -1).02:I,j2 :l.109 

-,151.19·1 -·18.57-1 ·:368.225 ·0.000·10 -O.OOilO7 1.97.3 

I A = ilG l\·Jev 

E,(0.68) ~I;($O E,(O.GS) :';u(slJ ~v(0.68) !,;v( si} tlGma1' !' .• caso 

··151.:lG2 ·.18.0-15 ·:J70.$2S ·0.00 lSó -(J.O:H06 2.313 

·,151.289 -~S.106 -:170.98!1 -0.0018:1 -0.0:3416 2.042 

·451.202 -:lS,,I).J!; ·367.9·10 -0.00010 ·0.OO~i6 1.9.58 

·,151:289 ,li.937 ·:rm.73S ·0.00188 ·0.0:J:]97 2.602 

·,J51.HJ9 ..18.529 ·:IG8.19 I ·O.OOO:I!) ·O.OO9iJii 1.4:l6 

.. FíJ.202 ··1::;..1 {r, ·:lGi.9TT -O.OOO:l!1 ·0,009/8 1.83:1 

..I;) 1.:282 --1 t .mt2 ·:lIO.·1I5 -0.00151 ·0.02372 2.302 

--151,'179 ~·Ii.sml ·:lIO.lO' -O,OOI(;j ·O.02~;;3 2,060 

':151,198 ..IS.!)I:) -:363,:;'2.) -O.OOO:HJ -0.00997 1.350 

. (SWPR-A), I -G2.J(í'1 

(SWPR-B)o 

(SW). 

(SWP)o 

(SWR-BJ. 

(SW), 

(SWPR-Bh 

(SWP), 

(SWR-B), 

-62.29'3 

·61.922 

-62.03á 

-61.9>12 

·61.777 

·tJ2.2í j 

-61.9$15 

-61.989 

Resultados para as cOfllpOnelltes .::.:" ~u, 2.;j' e para o máximo 


do parânletro de gap) obticlos dentro da aproximação pOi' Utl'uncamentd'. 

: 

Os Índices (0.68) e (st) cOl'l'espondem aos valores de kF iguais a 0.68 f111- 1 I 

e 1.36 f'm- I , respectivamente, J 
tendem aos resultauos da aproxilllllçii.ú·I1F lHlfil nlloff's L'!'f');C('ll!·{'l) do ('u1--oll'. 

Alguns desses resultados J!lIIJI'::I"ÍCO.'i para as componenl<,s da <luto-ell<.'J'gia ~, bem como para a 

energia de Hgação por I!!ldeon (F: 11/A) e Pil{"H o potencial químico, 11 , <'SUío mosLrados nas Figuras 

4 a 8 em função do momento d(· FCl"mi , I,'}-" (~ lHI5 FigUl'HS 9 a li ('111 fUIH.;.io do 1ll0111t'nLo bari6nico,• 

para. os casos (S\",") e (SWPH1\). SI'IH rdilnlo. Os r('sultm!Qx COIl1 retardo ;;~() <lIHUogos. Not.a-se, 

http:fUIH.;.io
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em particular, que os resultados pai'a as componentes de E: I nas Figuras 4 a $1 são bastante 

próximos aos obtidos com a. aproximação HF; de fato, os resultados das aproximações HFB e HF 

dificilmente poderiam ser distinguidos caso fossem piotados num mesmo gráfico. Nota-seI também, 

nas Figuras 9 a 11 que a. dependência funcional das componentes de !: com o momento bariônico 

é bastante suave, como comentamos anteriormente. 

A variação dos resultados para o campo de emparelhamento. 6 , enlre os diversos casos anali~ 

sados é t ao contrário, bastaute expresslva. Um, comportamento geral, no entanto, pode ser obser~ 

vado, nos resu1t.ados obtidos eom o método do t1'UfiCamento. qual seja. li diminuição sistemática 

nos valores das C01nlJ01lentes do campo ~ com o ffumentQ do cuf-on: 

Esse comportamento é mal$ acentuado nos t:il~()S em que o piol! mIo é considerado, (S\V} e 

(SWR), do que nos clema;, rasos, (SWP), (SIVI'H-A) " (SIVI' n.!l). dr'\'ido ao, "termos de contato' 

que surgem nas diversas couhihuiç'ôes associadas ao píOH quando li/; ÇOHl;idera o acoplamento 1r~N 

pseudo~vetoriaL De fato~ os lel'lH05 de contato dão mlll ribuíções ('rCSCC'lltC.'S !}ara cut-offs crescentes) 

o que pode produzír umR. tendêll(:ia cont.níl'ifl à diminuição sisL!'l1uít.int dns \"<llon-s do campo D., 

que vimos acima. 

Pa.ra. o clIt·oIT de 506 MeV obtém~s(' máximos para ô pa.râmetro de ga.p,;;lG. entre 2.0 MeV 

e 3.2 MeV I1OS: divel"sos casos considerados. p~ll'a momentos de lif.rmi J.'F "'-lO/i fm- 1, enquanto 

que para o cut-off de 410 IvleV obt.ém~se máximos dt" ~G um pouco majores, entre 2.21v1eV e 4.0 

MeV, na mesma. l'egíâo de dellSid(!d{~s. Oli I"(.·,,>ultado;; com i\ ::;:: JlD() h·Je" sAo bastante próximos 

dos valores ,l'ealislicos pari1 () máxi)l10 d(' -1.{; lIil lIml(~ría IlUde<lr, oh! ido;; WIH cálculos não

relativísticos anteriores~ que ("stimfllll um \'«Im' C'nt.re 2..0 i\k'V Cc' :S.O j\·h·V jl<ll"ií À'F elll..re 0.1 fm- 1 

e 0.8 fm-1P'-19I, Nota-se qHe 05 ca!-ios (!?\:VPH-A)u. {S\V)o! (S\\'P)u (' (SW), caem exatamente 

nessa região, enquRnto qU" 1'''1'<\ A = -110 ili<'V "s C""" (S\\'Plk\)" (SWll.!l). e (SIVR-B), 

produzem bons resultados. <1(. acordo COlO t'ssp çritj~r;o. Por outro lado, ]Hll".a n!loJ'cs maiores do 

cut-off, acima de 720 .MeV, olJlem·se UHI IlHí:.:im() para ;.\C ([l!t~ caí rapidamente e fica abaixo dos 

resultados não-relativísticos. {'m t.odos os <'aso::: rlllalisados. POi"l..au!o, pode"se concluir que para 

qualquer um dos caso:.; consi(]C'r<tdos {. S(,llltJl"1' pOí'."ike1 ('J1nl"!:T:r UIIl n1101' I1i:U'i"! () <:ut-o[, entre 

410 MeV e 700 iVleV, tal (rUe o vt\lor du lluixilllO {It, llr; c)ilt'ja (:llln·' O~ limit.es indicados <ldma 

para o máximo do parãtlwtro de gtlJ) llil matéria Iludear, eXCl'to par<\ o l..:a.\iO {S\VPH-B)o em que 

o valor de A de\'e ser menol' do que 4UO J\kV, 

Os resullados pata as compOllt'ntcs do GHllpO ..:1, em fUllt;ittJ do 1ll01llCj}1..0 de: Fcrmi • L'F estão 

mostrados nas Figuras 12.1 j:j. NOliíl-:W. lias Figuras. 12 e 1:3. a esislt'lH'ja de tun máximo absoluto 

http:limit.es
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para. as diversas componentes para k p ~ 0.7 flH-1 que é o LI"aço cal'atte1'Ístko da dependência1 

funcional de !:::. com kp na matéria nudCi'ar. Outro aspecto ilotávelllessas figuras é o cancelamento 

entre Â~ e Âo qUê ocorre na determinação do parâmetro de ga.p llG. Na Figura 14, pode-se ver 

que ÀT é várias ordens de grandeza. menor do que as componentes ~<1 e Ao o que permite, em 

geral) que modelos simplificados, em que 67 não é l.evacló em conta, !>ossam também procluzir 

uma boa avaliação para o parâmetro de gap. Na Figura 16 encontram-se os resultados e em função 

do momento bariônico. Consideram-se os casos (SW) e (S\VPR-Al. sem ret.ardo. A dependência. 

de D.a, em função do momento de F.znní para. vârios valores do cut·off está mostrada nas Figuras 

17 e 18 para os casos (SW) e (SWPR-A). 

4.4 Renormalização do Modelo(III) - Outras Abordagens 

Os bons res.ultados obtidos {'{UH () 1l1l"lodo do tntllCiHllt"1I1o .1l'snilo aclfl\;l. ond., a Tt:nonnn

lização do modelo se faz dI? l1lZlneira aproximada atra\'-es da )jimple<l f'lílllilliU;ão dos diagramas 

divergentes nas diversas energias do nUc!('Q!I. sltrgerell1 que fi aproxilllaçim HFI3 à teoria Quântica 

Hadrodinâmica possa tamhém dar bOIlR rt~ultados lllC:'SlllO quando l'{'HOrllLHlixada de maneira exata 

atra.vés de funções espectrais. No entanto, é importante uotar <Jue, ("01110 vimos na Secçà.o(4.2)1 

resultados recentes obtidos com é\ expcl!lsào 1I<10-pt'rl-Urbalh'a elll ';loops'\ iudiçam que a QHD
j 

aplicada ao estudo da. matéria lIUd'~'lr. mlo pode sei' renol'maliz<\dn {'Olll este mêtodo a menos que 

se introduza fatot'C's de forma 1I0S vt!l'tin:,s mêsoll-lludeon que, essencialmente, descrevem a escala 

de energias dentro da qual a leoria é npJiciiw'I.IS,3G! 

Uma outra possibilidade para u rClJoJ'trwlização do lIloddo, cOllsiste {:1Il ml:Ultcr 05 termos as

sociados ao pólo w_ e tCJltar l'eprodllJ:ir os re5ull.ados f'xpt"rinwllt-ais. dirNall1f'fll{'. através da in

trodução de um momento máximo d(~ "rlll,~orri! no cákulo dnR inlrgrilis sohn" o motnPuto hl'l,riônico 

e vincular os resultados oMidos desta fanlla às condiçôes do pou1.o de sat tlrtH.;ilO. dadas em (4.64)t 

bem como com a fixa,çào da massa do nud,pOlI rolHO sendo igual a 9:19 i\1t>V 110 vânlo (densidade 

bariônica. zero)Jü"j A cflracterística illlportHllt,{' d{'s~c: tipo dE' abol'df1geul. em relação ao luétodo 

aproximado do ,'tl'uJ1camento", ('SliÍ !lO falo de (111(' a~ rOHtribuiçô{'s dfiS .mtipartÍC'lllas da apro

ximação HFB são totahnelltc !en'ldi\s CIII Ç; ,,';, f' O IHé(.odô P(){!p K,'r cow~}d('ntt!o, portanto, como 

um procedimento de reuormalizaçào bcm (' erizado c uào t'owo IlHHl apl'oxlnmçlio adicional 

ao modeio de campo médio, 

Para simplificar os cákHI(J~. \) mél titIo foi ';\do !lO limite de alnllH'C" %i'!'O parél <1$ expressões 

(4.52) e (4.53), ou seja, () lilllitl' C'Ot qtl(· a ~ dos ll1ésons e as constantes de acoplamento 
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tendem para o infinito com razão constante. Com isso. resultam expressões para as componentes 

Eo, 6., e Ao que sáo semelhantes M obtidas dentro di\. aproximação HarLree, sendo que asEil1 

componentes: Ev l ET e 6.T tornam-se iguais a zero, Um valor para o cut-off. de 1.5 frn- 1 , foi 

obtido, então t considerando-se fi milssa do uudeon nào interagcl1te, Mo, como igual a 200 MeV e 

fixando.-seo valor no vácuo (lt'f =Mc+ Bs(vão:uo) =939 MeV) como scfrdo devido às contribuições 

dos termos associados a w_ . 

No entanlo, os valores para o parâmetro de gap, Ao, resultaram cerca. de quatro a. cinco 

vezes maiores que os obtidos 1I0S cálculos não-relativísticos anteriol'es,lI7-19J que, como vimos na 

secção anterior, indicam um máximo para ~G na matéria nuclear de cerca de 3.0 MeV para (} 

momento de Ferm; kF .......0,$ fm-l. Obteve-sc também. \,.dores não nulos para a energia de ligação 

por nucleon, (EEIA)) para densidfHk' bariôllicfi íwro. df> ll1<'11H'lra sf'nw!hant,(· ·ao quI" se obt,?m na 

aproximação por truncamelllo. De faLo, o método do t.nmcanl<'tlto também produz campos de 

emparelhamento scme]JHlUle!Henl.(> p,l'andé's quando se cOllíüdc:'ra ü lírnitt" de' ôkann" zero. ó que 

torna, a semelhança entre os rt'~uhado)J ohtidos COIl! os dols métodos bastante significativa. 

As curvas para (EBjA) ~ para .:1c em funçilO dH dellsidad(' eSl<1o lllost-I'adas na FÍg 19 e na 

Fig: 20, respectivamente. Nes.<:as ClIrVlJS consick.. nhl·X' uma \'ersão mais simples do modelo geral 

apresentado até agora, que le,'a em cOnta apeURS Os mésolls u e <.t,,' e {rue assume valores típicos 

para. as razões entre as tOltsitlnte~ de aroplil!l1cJ1t.o " as nH\$SilS (!pssps J1Ié~olls, A energia cl<, ligação 

por nucleon é dada po r 

(4.79), (e.n = [, ~B( <. - Mo1 
onde e é dado em (4.51 l, PB é dado elll (.J..:J:j), (,. c: o \'alor da dellsidade de ellergia no vácuo. 

Esses resultados nào pod"m $e'r ('g$('ncialmcnte Utodificaclos por lllais que mudemos os valores 

dos parâmetros livres do modelo, {(9s/1I1 $)' {f),.jml.')' JllQ ) • visto (111<:' eles j.i incluem tanto a renor

malização da el1C'rgia por lHH:l('()!l como ti dH dcn!-iidudC' bariônirn Im n[('IH). Porém p!c's podem ser 

significativamente melhoradQ::; se o ak"llt'(' fiuilo dM ÍI1!Cl'iH;ÔCS for 1('\',Hlo ('111 ('onta. No entanto) 

os cálculos com alcance Anito. l1tmlldo ('SSí' procedimento, (["li) loralll jn'(ldos fldi<Ultt' de'vida à forte 

instabilidade numérica ellcon! radil. IIf'ste Cf\l'iÜ. llHfêl H ;1\"lIIUçào dns ("()I1lIKlJH'n!C'S do campo A. 

que resulta dos vaJore~ bé1sLrlllLe grRltd('~ tlns fOlltdbuíçul"; tI',.;ociild(js ao pólo ""'_. 

Notamos, afinaÍ; que os rcsuJlm!()l:l ohtidos C()t1I o 10\;10",) do "!-nmrnlllC'nto" no limite de 

alcance zero, com o modelo-( (J..... : J. lHmbêm indkam um rál'ido decréscimo 110 valor dos campos 

de emparelhamento quando !w <'0I1sidC'ra (,,1!t·oíf~ fH'.'ln'Il[.{'õ'. ,I<- Illtl!H'ira s('!llC'lImnt.e ao que se 

obtém com alcance fillito, como \'iIHOS /ta ~t'{'ç<\O antC'riol', 1)(' !,:'u, os \'alorcs do Ç8HlpO 11 
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caem mais rapidamente no limite de alcance zero do <Iue com alcancf' finito. Essa semelha.nça. de 

comportamento é natural. tendo em vista, os valores bastante grandf'S das ma","las dos mésons (f e 

"I 	 w, o que torna os cáculos com alcance zero adequados pa.ra uma primeira. análise dos resultados 

do modelo. 

Esse comportamento pode parecer estranho em comparação com o obscl'vado na secção ante" 

rior) para os resultados dos cálculos com alcance finito envolvendo o pioH. Vimos! então, que a 

tendência. de diminuição dos valores do campo .6. era mais lenta. quando o píOIl era considerado j 

devido aos termos de contato que surgem 110 acoplamento pseudo-vetorial, do que os resultados 

obtidos sem o píon, Uma possível expllcaçHo para if'iso. seda a de que nos cálculos com alcance 

finito apenas o pico possui coutribl1içôes dC'\'ida aos lermos de coulato, C'uqUélutO (lHe nos cálculos 

com alcance Zero as diversás coul.dlJllições d~\'idfls aos termos <Ie COl1tato. para todos os mésons, 

ca.ncelam~se entre si. 

Veremos a seguir, nos çi'lpít,ulos .5 t' fi. ql1l': os t'05ldtfldoR adlllil :-;à(, l'if'llH'l!wlltes aos que se 

obtém pela. desconsideração do:>: anti-tluc!('ol1S da uproximação HF na dC'scriçào da matéria nuclear. 

Isso poderá Ser feito através í1 inll'ocluç<io dos codi{'i(~litr'S dr:- Bognliubo\' l'elat,ívísticos1 que é () 

procedimento usualmenlecllconLradu!la tilc.'l'<liuril. El:i~C proccdínH'llt.o ddínc um segundo Illodo de 

eliminação das divergências do modelo, que (,lw(}l\'e uma apro:dll1aç~o li mais qut?' o ':'Ll'uncamento11 

visto na. secção anterior, denominado apl'Oximaçilo "110 $('Cl" .1<).131 

Por outro lado. tnmbém liO caso tli! ilpmxIlllaçúo "110 ~fl", d{'V/'l'eIHos atlol.al· (,Qrt.es nas inte

grais para os CAmpos E e à (' pnra a cl!ergia f tlt> IHt\llf'ira <1 <,,,i til r o ~11ml'rci1ll('llw d", infinitos na , 
det.erminaçâo do potencial químico,fI. 110 \'iÍt'UO, tI parti!' til' U!)IR t'tJu<1f,.'tio análoga fi (·1.69). Pode

remos, então. fazer Unta coIl1paraçij() detalhada ('nln' os rf'snltndos ohiidos com e$$C' procedimento 

e os obtidos com o "'iruuCluHellt.o~ . 

http:atlol.al
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A Transformação de Bogoliubov-Valatin5 

Para conseguirmos uma descrição dos CamllQS ~ e b.. em termos das contribuições especificas 

dos nucleons e dos anti~nuc1eons da aproximação Hartl'ee~Fock; podemos usar {) método desen

volvido por Bogoiiubov e colaboradol'es[TS-soJ e, independentemente. por Valatin llWJ no contexto 

das teorias da superfiuidez e da supercolldutividade. Eles definirarn uma transformação canônica 

no espaço de Fock de tal forma que os novos operadores descrevam a {'dação e a aniquiíação de 

quase~particulM cof'l'elaClonadas no estado fundamental interagente, j(Nl >. Desta forma, define

se um modelo de campo médio em que os nucleons ';vestidosu pelos campos E e 6. serão descritos 

por esses novos operadores, A .aproximação de campo m&dio será (Iefinida a partir de um estado 

fundamental aproximado onde seja YnUd.. li eíjllnção 

o'.\JIG' n>= O (5.1 ) 

onde o é o novo operador de dl!"sLruiçào c (.\) desígllfl o:; núm<'l'Ot'l quiintkofi do !?$il.<'IelO de uma 

partícula. ou de: uma quase-partícula na llltll-érifl, lludcar. 

Vamos supor ainda. que todos os Iludeons possuem o mesmo isoopin, de acorelo com os re

sultados do capítulo anterior. onde vimos que o especLro de partícula ünica do presente modelo, 
, 

bem como as equações attto-ronsisLellt('~ pam E e ~. Il~U depcu<!"m cxplidlamcllte do isospin do 

nucleon. POl'Íanto. pai'a cada C:'spédf' d{~ (Iua:-\f',pi;'lrtkula podemos consid"l'ilr (>.} romo dE?-signando 

apenas o momento;; e o spin ..' 

'. 
(A) = ti:, 8) (5,2) 

Notamos ainda 'Iue a e<juaçiio (5.1) juulanlCJlle {'Olll o t·eorema «<.> \Viclo: produzem naturalmente 

a fatorização de Godw\'. tal como \'imos tm cleduç.1.o da equação do propagado!' bariônico, G • em 

(~.27).["1 

Podemos, então, identificaI' as -contriblliçôl?s ~spedlieas dos clh"CfSOH tipos de partículas em 

nOSSQ modelo por comparaçào COlll o t'ilSO l1âo~rdativíslk(), Ol1df.' os t'odirienlC'i da transformação 

de Bogôliuho\'; que designil.l'Pl1los por A(,\) (' q.\). HiHl da<to:, por 

AIE.,J =< GIlI"I[~)I,\' > 

- j • 
C1L'J =< (;//I",E,_"IM > (5,3) 
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Nestas expressões «(.\.) e at\) sào os operadores de Foek usuais do Illldeon e lÃ' > e IA1 > são 

estados intermediários da matéria !luc1eal' com um nudeon a mais ou n menos do que o estado 

fundamental. 

O estado fundamental é consídel'ado como não possuindo um número fixo de nucleons e, ao 

invés disso, O número total de nudeons é fi:xado como o va10r médio do operador fi . definido em 

Ii (4.37). Por outro lado, as energias dos estados de uma partícula sào dadas pelos autovalores do 

.'! potencial termodinâmico a temperat ura zero 
i 

f;=H-I,N (5.4) 

Desta forma, os estados IGR >, I.I\{ > e I!Ú > são cowsiderados como flul,o-estados de j( e a 

_i energia dos quase-nucleons pi'!$S3 a seI' medida em relação ao potelldal (llIimico. 

As reaHzações dos novos operador"s Ú(,\~ c ut\l' bem como do clStado rundamental IGR > 
no espaço de Fock, tal como sâo definidos usualment(· lia lileralmfi.,!lS,19,S-i) nào precisam ser 

consideradas explicitamente no pr<':Wlitt~ conlC'xto. j)orqtl(' poóC'mos trnh"Uu\l' c1iret,amente com os 

coeficientes de I3ogoliubov sem precisar m~lljpnlar algebrkamenLC' os opC'radores de fock. Pode

se, no entanto1 fazer uma aniilis(" simples do c!'õtmto Im >.•Ie llH\lH'irêl l'tmíloga "0 caso não 

relativístico. 1 

1Usando as defÍllições e pro!)riúdi!tles dos codjçk't!les de BogoJiúbov que \·Crt'1lI0!:i ao IOl1g0 deJ5te: capítulo, f'lod~se 

mostrar que se supormos qut' o esludo fundnllleutaJ tem a formll 

" IG:> = TI{m + 1I{!1{!~.\ + ollll{}~.\ - dl(/:".,)+lJ{ild~,\ + qulu~",(iij'I~.\lIO > , 
e dennirmos os operadores das quã:;e'jmrH('u!(\s 1101" 

tt.\i;.;-J:;; :lp#.\ + np,d~.\ + C!AfI~.\ + DI),//). 

p\(w_J = -cL\àl- Dj.\d_ Á + AWf_.\ + Bp,tfl 

1.\( ...... +1 ;:;; A:1J,fl.\ + LJ'.o,f/~Á + C1J,a~,\, + D:;Ad},

'I 
: 6>.(:...·+);:;; -c~..\(ll- fh:..tL;. + ..1Uil_). + B:,;.,d l" 

onde as indiees 1 e :1 refereIH-se ,UH pólox :...,' _ ~' ;""' .. t!.l(/OlH·1l\ ('1.11). Ell1;)o, as (,()Hdi<:;~ IIsmüs de 'lIlti-comuta,ào 

do tipo 

{al.o.\} = I ,{rJl,d>.}::: I ,{~;l.í),} = I í~ {ói'!'I} ~ 1. 

http:c~..\(ll-fh:..tL
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Com isso, os coeficieute.s de Bogoliubo\' para os anti~nucleons podem sei' definidos indepen~ 

dentemente dos coeficientes para os Hudeolls e de maneira totalmente análoga l:\ (5,3) como 

-, . 
B{_k.,) =< GRld{k,') IN > 

e 

D\_k.,) =< GRldik._,jIAl > (5.5) 

onde usamos (-k) por uma questão d"" cOllveniêo('Ja atgébrkR. IHlnl unificar as expressões dos 

propagadores dos nucleons que- definiremO$ a seguir. 

Analogamente fi, (5,a), dpj c (lt\) são os operadores de Fock tios ~\jIti~HUdcoHS. c, de maneira 

semelhante ao caso não relativístico, Lell1o~ ~ !iegulnte int.crpret.açiío risi("f't ~m termos das proba

bilidades de ocupaçào do estado IA > ,~m !(,'U > 

I(A t.\D2.\ - A-:uD •.\W - Hcuhulll.a partícula e nenhuma anLipal'Ucula 

I(C"D,.\ - C"DL\W ~ UIll par de partículas em lÃ > P 1- '.\ > 

I{AuBa.\ - AnB!.\W~ --; um pur de nnt.ípartíclllas el!l 1.\ > e! - >. > 

" 

I(B"D,.\ - B,.\DI,\)I' ~ um Imr mislurado de partícula e anlipartícula 

sendo que todos 0$ demais anLi-çOlnlltl\<10rl$ siio iguf1i;: <I ztro."hl"lll (omo as ('ondlçõ('s que definl'lj) IG> como 

sendo o vàcuo pata os no\'os operadoft'n d~ Fur" 

O .. !C>::: dA![;>= 1 .. IG>= ~>'I(,'>= u 

fornecem os seguint.es resultados 

In ;::: {AI .. Dv, - Av,Du! ,11 ::: {C1,l,lIn. - C~),f)LlJ ,0"'" Ilh>.D:>A -lJ'1)"f)u.) ./' ::; (.·IHjJ~), - A~.,BlAl 

e 

'I :::: (JJI,\C~À - 131,\CI),} , 

b~m como todas as demais proprit'daú('.~ ti.' ltor\lHtli7.ilÇ;io <In" codidf'1I11'S d.> B"c ,1Iuhm- Ifll<' \'f';f>Jnmt no nual destE' 

capitulo. 

http:seguint.es
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I 
! I(S"C" - B,.,C1.\lI' ~ çorrclnc6es de dois par!':::: 11111 clt." partícula 

e outro de antipal'tícula 

Para calcularmos os pL'Opagado\"eg dos nucleolls precisamos considerar os operadores de Fock 

dependentes do tempo na representação. de Heisenberg I dados por 

O(t) eilú O e-ih:t (5.6) 

onde O representa qualquer um dos operildo\'es GA, «l l d.\ ou d~ . Df:.'sli1 fOI-rna. as expressões (S.3) 

e (5.5) serão modjtlcadêls por uma í(\SC' dependellt0 do 1<:'1111'0. do t.ipo 

e-ii),t (5.7) 

oude é.:\ é a energia dos quase-llucleou5 uit,.·dida em relaçào ao potencial químico Il . 

Os. propagadores bal'iólllcos G e F • dennidos em (3.1) e (3..1), púdeHl então ser escritos em 

função dos coeficientes de llogoliubov fi partír de tlHlR expansão sobre os possíveis estados inter~ 

mediários da matéria nuclear. os quaíil são dUS!:iifk<tdos d(~ acordo C0111 {} tipo di fjltflse-parHcula, 

ou seja. 

iG" ~< G'nlT(~',;;;'IICR > 

~ L [< GRI\b,1j >< jfiJ.,IGR > Q(t.- - t,)- < GRI~',IJ >< jlif',IGR > O(i, -Iol] 
j 

" " 

iF" ~< GIlIT(".,AI;;'dIGlI >
I 

~ L [< GRI1/J;,tl ll >< 111i\IGR > 0(1, -1,)- < ãillli\11 >< *.;,IIIGI1 > 0(1, - t,)] , (5.8) 
1, I 

onde os somatórios sohre os estados inl,cnn{'di<Íriru::, li > (" II > , pCrrOlTí'lH todos os possíveis

I tipos de quase-particulas rornecído~ [J<'!o H1odC']o, fada um definido por Ullll'l relação (Ie dispersão 

característica 
\ 

I ~. ~ I,\(I) ( 5.9) 

Por outro lado. a expansão dos Cl'IllljHJS <f' C' t',l:ll em tenHOS dos oj}l'l'fHkm's de Fue];; dos nudeolls 

pode ser feita cOlno segui". Sejnm 8" e 8" duas bRSPS ort.ollonnRi ... no ('sp.,ço dos hispírlores definidas 

por 

.,;:ào ,lUlu..Yt'!o'('S dI'S1) == {Ull1 tflZ, tt:i1, un} ~ boi" f. + ~m.lto - JI + iO!:( k)J 



64 

I 

! 

, 

I 

I 

I 

1 

I 

\ 

I 


si\o aUlD-'1tore<; de-
St> = {VllIVlbtl211~1} boi" k -,aMo + I' - io!:fA)(k)] , (5.10) 

que designaremos abreviadamenLe por Su = fUl-\. U2.\} e Sv = {VL\,l}2,'} I com (>.) dado em (5.2)~ 

e correspondendo aos valores de spin e de energia <lados na Tabela \' II 

- Tabela VII  1 
i! spin para ~·ima I: spin para. bai::o ' 

energia +ek til I t!ll U121.'22 
'-.:.:-

j energia -ek :, Un Vil Un tJ12 J 
I Vetores das bases S, e S, I 

onde 

tI: =Vtij'l + ,~~l +'5'5- (5.11) 

com M, S e Sr definidos em (1.16) c (·1.171 . 

A definição de 1,&(A) , em (2.11). {> a equação (:1.2) sug{'rem "lll:' COllsídfTcmos () ~€'gujn~e caso 

particular de (5.10) 

1'1.\ = (Alo (.) T2rÜ:;;;._ .• ) ;:;;;; f;(1 C:.' T1)Ul{_k~~J 

V:n = (Aio (.' i2nf~~k._~1 = f;( t 0 T2)tt2{_k.~J (5.12) 

, 
onde ;2 opera no espaço de is:ospiu (' f: {:. o ('O!lIpleXtH'olljugado do f;lI01' spillorial 

J, = ;(_1)'/1-' .< = (Dou (-D (5.13) 

o que leva-nos enlão às seguintí'S (':'\pnw,óps ('Ill ondas plauas P;H<l os campos do lluc1eon 

~,(,.) = (L IJ (".,(1)";";"1("') + d\(I)"-;;"\"f_;;.'j) 

·1.41() ("I) (r I )fll'" (fi -,;;1tP :I';. L... .\ fJíf._~)'!' l'ljf.)) + «(i:.-,,) !: 1'1í_L) (5.H J 

onde 

h'prc;;;t>1l1 fl(LlJ ~ (LI d"k\ (';,15)
" (:!r.):l) 

e notamos que o índice {-k) em 1t'2 (; (11 sugere ü WiO clt" (-k, {'II!lI. lll!la defillição (.5,5) 

http:5'5-(5.11
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Com isso, a partir de (5.3). (5.5) e (5.14) podemos reescrever o propagador (iG,;) ,em (5.8), 

<;orno 

iGeJ; =	L (1:1 ) [(A.\';Ul,\ +BSju2.\l,.(Aliuú + B~iü1.\h.ei{E~ ..;;-f"';'le-jqJ!j~-t")O(tc - ttt) 
i ),"'.\1> 

xó(Àc -~) - (Cil:,_~)jiiL\ +DO.:,_t}jÜ2,\)t>(C(k,_s)J1In + D(k,_11jU'l'\)L'e;{kc 
d!) 

é~J{I~-t"lO{tb - tc)ó(Àc - ),II)J 	 (5.16)
\ , 

\ , 	 e também uma expressão análog« para i F:.... 
I iFcb =E (2:1 ) Í{C.\jVI.\ + D.\j(!:n).:{.·1~/üL\ + B.~/i2,\)b('ilk".i'-;;:!~j\.-i~~J(t,-t*lO(le - tb) 

j ..\(·\b 

\ 	 dx6(Àc - /\b) - (Cík._~Jj1iI,\ + D(J..._.,jjun)bí/1ik._.,JjCl.\ + lJ(k,_1!/'2.\)tí.'·(k "jI 
eú'\Jt/... tbIO{f(. -l,)b(.\, - Àb)] 	 (5.17)

\, 
\ A notação aqui segue as definí~ões d,uda." Bnterionnent<> 

represml!.a j d"!', j <1"1" I 
~(2:1",,) 	 (1:=1:= (2;r)"J(2.)" 

I r;'pn'S<'ll!n :\... ... 
Ii(.\, - À,) ~ ó",."ló (',. - k,) (5.18) 

onde 6(.1Ic,s~J é Q delta de l\roeued:cr opernndo :mIm.' os spins Se I;' $b ' ~J( ... ) f a função delt.a de 

\ Dirac em três dimensões e usamos Lambêm a [unção degrau definida I}Or 

1(1 > [6
, 	 ",'"

0(1, - 1,) = { ~ 	 (5.19) 
sp til < L"\ 

i, Podemos agora reuni!' os rt"Sullndos pfifa iG.4> í' iFecb Illllllfi tink<l IlHHriz {' elill11uitl' facilmente 

\ as variáveis SI,! e kl. usando a [unção b(,\,. - ,\/,) . Com i~~o. a LrnHSfol'llla~"i!O de Fourier sobre a 

variável (t, - ib) produz a sC'guilllC' (frco1ftpo$iç'fI() r."'pccfml 

\ 

C'P(w: ~'~))
(	 2((2:1)F.,ft(w;;c, ;tI) 

, 


\ 
, 

\ 

fl
(AÁi llP + !1>'i 2Á I ( .. iij«lA + l1;Jü:U\L 
\ C),jl"!J" +YÁjl'2). ~::-____ 

{;...; - (;..j 1- /In 
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C(k,_#)JUU. + DiJ:._.. )jlfn ) (qk._~)jUÜ. +Dtk.-t)jUZl.)JJ
( A;t:._~)jtll), +B:I:,_J}jvz>, "I e-ir.(.ii-:il) [5.20)+ {W+l),j -il}) 

onde "'1 e P sâo índices associados so esp/:'í'ço·tempo e ao espaço de isospin. 

Nesta expressão nota.~se (lue os coeficientes de Bogoljubov que desél'c\'em os p1'Opagadores G 

e F, correspondentes a uma dada >!auti~(Ju1\Se.partícula"' .. (com rela,ito de dispersão: w :: -(.\) 

estão associados aos coeficientes dá tOl're!:;I>ondent{' qmtse-j)articulfl (w = +c\) pelas aeguíntes 

permutações 

11.11-«.') ~ C{"._,j(w) 

e 

B,\(-"') --- Dík,_,j(~') (5.21) 

o que corresponde, intuitivam{,llte ffllando. a t.rocar est.Ados {111<:' "estão \'azias" em jGR > por 

estados que lIestão cheios", seja de partículas ou de IlntipilrtículM. Essas duas .situações definem 

estados fundamentais IGR > fisic<lInenLc!i compl(:mcllti'lfCS como 1ii'io. por ext>m!)!o. os estados 

formados por um "mar" de pnrt.índas ('Otn t'lwrgi;1 !lC>glltivi'l c' nt'llllmnH com t'1It'l'girt positiva e o 

estado formado por um ';mlw" d(~ pmtkulas ('0111 (;'!J{'l'gia positinl (' JWnhlllll1l C(1111 eu('rgia negativa., 
Expressões análogas às encoutrndils )lO A pên d i('c( 11 J) para (S I I ) " (Si! ) POdi'l11 501' ded uzídas 

para. P e G l definidos em (3.4), o que pC'l'mil0 escr('\'er o propagador bnrióuico generalizado S, 

definido em (3,3), de maneira simplt":\. em it"l'InOíl {los C'oefic.lenles d{' Hogo!iubo\' e dos vetores das 

bases SI./. e Sv, 

Para isso, notamos il1kialmente qltc' as p(}ssí\'{~is ctH'Tgias d01i (juasf'-UUdf>OllS neste modelo 

são as oito possíveis soluçêe" <1<> \.l. !1)). ou SCjil. as !m!tlço(>s dados t'ln (4.20} sào dupli\mente 

degeneradas 110 spin. Portanto. se !lldicanllos os (:o('fidt'ule$ dt·, I3ogolin bo,' tom indíces "1" e "211 

para designar os estados de mml partícu!a t'OIlt Spill "para dJlla- <'. "para bdi:\o", rcspectivamente. 

poderemos escrever a decomposição ('s.p~tral do !Jl'Opagador bariónlco g('lleralizado como 

G(l·) 
f.(k)) ; 17] [t ( 11"JI~ + líkj Ji1., , I] IT1d'o (.';.22)S(k) ~ ( F(k) (;(l') j1::! ..J.' - q·.1 + UI ",,' + tk; - ilj / \ ü :J 
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onde {T] é a matriz dos vetores das bases Su e SI; 

1l1'.<k U:21k Ilnk o o o 
[11 = ("~1k (5.23) 

o o u tlnJ.- V'lZk V21J; ,:,.) (8") 

e Rki e Rkj são as matrizes-coluna dos coeficientes de Bogoliubo\' 

[RkjjT = (AJ,.IjAk2jBkljBk2jCkljCk:IjDk1jDJ:'1j) 

[Rki]T = (Ci,UCi"'lj[)kljDk2;AkIjAk2jEiljBh,) (5.24) 

ou, de maneira mais compacta, (""omo 

S(k) = [T] (t Rk, 0RL.) [111 ('" Ü) (5.25) 
]=1 W fkj +UI O ~IO 

onde {ki pode ser negativo Oll posili \'0 e 11 será um infiuit6';imo negativo se tkj for negativo. Usamos 

então a definição (4.6) para ohter 

, 
f- oI = L: [w -1iJ IT]Rti n1,ITJI_ I[w -1iJ [S(k)] \ ~u l lísx (5.26)

10 J J .....' - (kj +úJ - $} 

I 
i 

que fornece a equação malriciill paril os ("oeficientes <1" Bogoliubo\' 

(t,j - 'li] (11,,) = O (5.27) 

onde 

'H. = rrJf'H.[T] ( 5.28) 

Como 1{. é inversíveL R C'<Jl1<1ÇRO (.'3.27} 1I0S dil, (JlH' \) \'O!1jllllio ~ 1l1;1"". Ihs} i: também uma. 

base do espaço de dimensão oito (', purt<1Il1o. se defillirmos <I lll:ltriz 


IM]ISX Sj(k) = 111" 11" ... /1;, /1,.] (5.29) 


http:l�sx(5.26
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as equações (5.26) e (5.27) l.v1l1n a 

(M]l(kJlMJ(k) ~ (!1Ij(kJli\l]l(!.) ~ (I])h g) (5.30) 

I e, se considerarmos dois momentos barlôlllcos distintos k e fI . deveremos ter 

I [Mnk)(M]'/"WJ = (M](k')[M]l(k) = O , (5.31) 

devido à. ortogollaHdad~ dos estados intermediários obtidos pela aplicação dos operadores de Fbck. 

\ usados nas definições (5.3) e (5..S), sobre o estado fundamental.lâí? >. 

I 
5,1 Redeflnição do propagador bariônico generalizadoI 

o cálculo da matl'in {S(Jdi lIsando a CXI>fcssito Uj,25J. com Rj.,j dMlo por (5:nj e (5.30), 

rorreaponde naturalment.e fi um méLodo nl!.crtl«l,h'o paril o cfikulo da inversa da matriz [W(k)1 

definida em (4.11). 

Ê daro que para o ç~k\lio das ('011lPOlI('II1{><> de ::: (' ...1. nmlo fcito ('!lI f L'lG) (' H.:iO), nàoI precisamos utilizar as expressões: cOl1lplctns de (SI!) e (8:11) . dadas 110 r\pcHdicc(lIl). mas ape

nas calcular as expressôes t'olTcspond<.'lttes <lOS ttyH:;()_~ (tdeql/ndO$, por {'xC'mplo. par;; çaicular Ev e 

ET precisamos das e~pressõcs C01'l'CSJlOII<!('nt.('1'\ a '1'1' {.::; . f ($ 11 )} {' TI' { 101 • r (,~'11 )} . respectiva

mente. 

I 

Por outro lado. o cálculo desses t.1'HÇOS toruo-se IliRi,ll l'implç'R pOI' ('all:C!a da éStl'uLura das 

matrizes (811) e (S21) (lue é, COI)W jií \'imos. hOlllC:'OlllOl'fll à álgcbnl de Pauli. Isto significa que 

qualquer sirupli6çaçllo dess<ls ('s! ru! unI!> qtl(' Iláo d<.'51 rua () !t()!l!('Olllcwfi:-ll!lO !eraní -ROS mesmos 

resultados para os traços COlTt'SpoudC'llles t' às nW$I1l(lS ('xprt';$s(ws pllnl as componentes de E e 

,6" em (4,26) e (4,30), Ou seja, podemos "implifkm- a esirutura <11gé-hrka para r-al,'ular a inversa
\ 

I 
I 
l de [Yl'(k)) e l'eLirar, afinal, a 1.I'i'lusfortllaçào inLroduzidil. (lHe os rc~ulLad(}s para ~ e .6. e mesmo 

pa.ra. [S(k)) permanecerão inalterndos. Portnllto, podemos simplifirar o nilculo dos coeficientes de 

Bogoliubov (RI;;) \ em (:j,:ti) l' (:').:30), (' 1('\'<11' os r('suJ~ttdos cm (5,10) pilla oblt~t urna expressão 

transformada de [S(h')~ • que lonlar-ti(,·il I'xa\a quando !'diral'llto:- fl t!';-I!lSr()rul<i\~() illtrodll'lidl:L 

I Desta forma, pode·se- desilt'úpl,ar ilS (>{IU<l~(W,-; dos ('()(·Hrít'nks de HOj.)'ol!n!JQ\' t'(HTl?spondentes 

aos estados "~pin pnl'a dma" t' "splo pl:\l'i\ bai:'w". ('l\l p).:ti), t\trn'n',s liil l'icguiutt' lrallsfo!'lIlaçâo 

"(. [ ~ ,t1kl (.5.32) 

visto que a álgehra definida »",1<'1 t's!ru! Ufa 

I . -w ' 'I::; • -IU/3 (5.33) 
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também é homeomoda à álgebra de P.a.uIL 

A tfansformação (5.32) corresponde a supor que o ItlOmento do lludeúll tem a mesma direção

que o spin e, desta formal os coeficientes de Bogoliubov que importam para o cálculo de E e D.. 

serão apenas os que correspondem a essa situção fí!':ica mais simples. 

Se designa.rmos o spin do nuc1eon pOI'.!' entiio àS eXI)l'êssÕ(>$ parfl (Sll) e ($21) obtidas de 

(5.25) tomam-se 

(Sll) =tt IAk.tjI2UlllÜI~ + A;"j Bk,j I!hÜ2J +BhjAk.JJlI:2J-iils + IB""jj2 U2.tUll 

j=14.:<:::1 W Ckj + ir, 

(S21) = tt Ck,;jlÍk.Gjt'i,su!$ +Ckl)Hk.J)t'I:;U2$ + JJh) ... tk~J!'J.,'i7t$ + lJkJ) Bk,,) U2,UZ4 (5.34 ) 
j:=I,=! ;;"'-(kj+17, 

onde os vetol'es l'h' 112$' {!l.H t!2& são dado;;. ll<\lumllll<?flle, t.ambfm dI? iH;Ol'do com a tl'anfónnação ..I 
(5.32). 

Levando em conta o qut:> clisSéHlOS M.:lm'L lka f.ldl V('1' (Iue, no prC,'K'ltte modelo, 05 resultados 

algébricos para E A e {S(k)] podl:lIl ser ol>tidos de ntíll1eira grallclelllenj,e simplificada pelas j 

seguintes substituições 

1 -....... I • )0 --t (1;:. , 'i. t - ±i[J7[IT, 


e 
.. 

101' k - ±[/7[<7, (5.35) 

onde os sinais (+) <: t-) indicam. respectÍ\'t1ll1cute. os ca.'10s ele Spill "para ciHla" C:' "para baixo". 

No próximo capítttlo calcularemos t':\plicitamcute ,,5 exprés:;:Of.'S dos coeficientes de BogoHubov 

em (RA;j) e veremos qut' os I'(·:mlt.mlo:" para ~,il. (' (,"'fl.-ll (t'lnddrj)1 COI!1 ü;; obl.idos no Capítulo 

4. Poderemos então <l1l<tIi7.M (~I\I dC1alll(' ti significfldo <IH t'xdu;;úo dlls contribuIções das an1-l

partículas da apl'Qximaçno· tlF, ou SI..'jét, UI"'" Clnwt,{'{'(' (juillHlo tcnlalllOS os coefkienlcs B{,\~ e 

DpI) iguais a zero. que <icfiu(' .fi ,aproxíl1lilt)O 'SC'(! , 
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6 Redefinição das equações auto-consistentes em termos 

dos Coeficientes de Bogoliubov 


\ Antes de calcularmos explicilamente as expressões (5.34) para (S'J1) 

seguinte estrutura para o campo E 

'" - ~ í<" +" k-".... - Ú$ - 0 .....0 ,· ..... 11 

de acordo com os resultados do CapituJo(4). 


Vamos definir () vetor 


iI ~ ",f/Ih 

com 


S; (I + E,,(k)Jlkl 


e (821) vamos definir 

(6J) 

(6.2) 

(6<3) 

I 
onde k é o momento do 11l1c!C'OIl, <I" l.;tI fOl'I11i'1 {f!!!' os \'('!OI'P}i (,01l1P(}!\(,l1t~s <lns ln\ses Su (> Sv I 

em (5.10), serão dado. por 

(f'<+M) "'!L,l = 'I ( - (i1 .Z') )Ul(k,.. ) :;;;:; TI (;j _.<7) \~

I 
 (k + M \$ 


a «C, + M ) (( -li))I t'J{k,.t):::; fI ( _ (5. ,';:) \ .• I,: {l2Ik... j = 11 ' \ ,f; (6.4) 
\tk + M 

em que 11 é um parâmetro de 1I0fJnfllizfiÇiio 
, 

'I = 11 JZc k!,-;::;'-;j) (6.5 ) 

\ 
Xs representa os spinores dos est.ados fOlll í>pill "para clllW" (~ =- 1/1) (' "'lIflr", !.mf:.w'· (s := -1/2) 

I 

I 

\,,'" = (~) c' \1-'/21 = G) (6.6) 

\ e f: foi definido em (5,1:1) 

Podemos agora usar {ii2T}. (5.2S) (> 11: tr<tllsfor!llilÇilo (.S.:l',t, Hitra ohlCl' 1,1It1a equação expIídta 

i para os coeficientes dê f3ogo1il1ho\' 

I 
IW+4,'O~(k u (±i..1;,)I ,. -1>; \/\"1

..,)+_'1}+ (I, ore I...> J ' " I l'< "'1 =0l"l (1'~L;G) 15, ",-' ~ ",'o + I I: 

-/5, ('f ;J) o ~' - w~ - {Â -' : 

(6.7) 
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, 
, 

juntamente com a seguinte condiçào de lIormali?:ação, dr.rivada t!f' (5.:10), 

IA"I' + IB"I' + IC"I' + ID.,I': 1 (6.8) 

onde a energia das quase-partículas;w. é uma das íluatro possibilidades daclflS em (4.20) e defini~ 

mos os seguintes parâmetros 

/,\l1o,O . qS)
6G(q): - - 6, + ,6,·-

Cq cql
'i - (M~u . 1.5'lIfi)il:=: -- +:.1$ + 1.6.1'--

Ck (- k 

I • \ 
'1 6 0S -. Mlklló, ~ 1 -- + ~"I"I- I~,·-

\ (;k q. I
I 
! <5, = í (6uS_'::',Ikl- dr,\!ilYl (6.9) 

Ck tJ,. ) 

Os sinais que acompanham b.a (;' !i reft'j'ell1-JK' aos ca-.;os "sJ)in pant dnli'l."' (sinal superior) e 

«spin p,u'a, baixo" (sinal inferior) c <'I ell('rgj(l {(. <'. d<Hlil por (5.!l} ('Oll) $'1' == 0, ou seja 

, q. = /JjT:r S' {6.10) 

Antes de obtermos a soIuç{lo de (6.7) \'UHlOS t.OllHll' 6, igual a Ôl. ou Sl'ja. 1 

:1,. = U (6.11) 

de acordo com o resultado (1.2.5) dü ;\pt'udict'{I). (' Y<llll()~ defini/' 

, . (1o,oS ., :\I'kl) ,a=O=1 ---L.":'T- . h=T;~ti. c= ~;3 16.12\. 
LI: (~. 

e 

fI = ",,-+""ü - q. '::="""+:""'O+!i; 

t3 = '"~' - 1.<.'0 + (I; Ct=:...·-""'u-th (6.13) 

!É fâcH ver, a Pllrtir de ({l.i}, <flW t'sla t'Ol1diç,10'~ !,ullbém iI Ilt:t:""-'I,;ria t.'" l1 .~llh, í"lIle p:\ra 'li!!: (.'j.21) seja válida, 
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então, a. solução de (6.1) que traz explidtamenlC' fi condição ele S('I' AkJ: 11111 númerQ real, pode ser 

expressa na seguinte forma 

A,. = ,\ (1 - ff _M:.)
f2€J e2ê.j 

( ,,'h c''')Bb=~\ --
\ t'2~3 (;2(,J 

c,. = ). (_l!.. + (blel' +a'c')) 
<3 f2 t aC..\ 

Dk., = ). (.:=. _ (al"I' +a'bé)) (61-1 ) 
{4 ~·lt!1t.,1 

onde À é um parâmetro de nonllaliz.u~ào que pL'nnrLC' satisfazer fi t:()IIdíçào (6.S). Essas expressões 

podem ser a.valiadas lltllneríctltnente ti- partir d05 valores d<\s compOlH'lll('s dos campos E e b. 

obtidos em uma solução índej>endclll.e das NJllaçoc>s ItUlO-COll)iisLrnh?;L Oli resultados obtidos a 

partir do procedimento de >ltrlIllCamelllo", fluíllisado 110 Capít.ulo;1 , ('st;io l1lostl'hdos nas Figuras 

24,25 e 25, onde os coeficientes são dados em função do mOliletJ!() hat'Íôuico l~al'a ciIlW valores 

distintos do momento de Fermi. kF· 

Podemos ver que pnra 11..' = +~i1, como clt,finido NU CI.'20), OS \'alm(>s <1(' 1:112 e !el? 
se assemelham a fUllÇÔ('$ dC'grall sU<lvi7,ad"s, O(k - I,.;:} (' O{kp - I;) t'('spPC"livamenle, enquanto 

que IBr' e j:Z:W: tomam valores r<1'htl.ivttltlctlW muilo menores. Este Lermo descreve a propagação 

de partículas acima do mar d0 Pcrmi (' a propagaçiio d<, buracos- IT'\<:Jtidoí'i t.empol'almenie denLro 

do mar de Fermi. A solução seguinte, (-:'!ll l·L:~O), i.;..' :: -.;;-:::;~. <'OlTf'sponcle a resultados 

semelhantes porém com os valol'cs út' :1 e C. c B e f), trocados clIl rL' SI. POI'Lanto, devido às 

telações indicadas em (5.11), c:iS(,' l'esl,lt'ldo dvscrp,'" i'1 propagaçr1o tI(· !HIl'I.)('OS dt'HII'O do nJar de 

Fermi e propagação de parLículas re\'('rj.idas tempt: !1ll('llLt> acil1!a do mar de F'erllli. 

No caso da solução 11..' = +/0 + ri. telllos \'il l ..~ de IDI'2 nmil.o prÓximos de 1 para todos 

os momentos do nuclCQH (!' todilS (\5 dt'llsidad{':-;. v,dor('s i'Clotinll!lCuk' IWCjue-nos dos demais 

coeficientes, Isso descreve li propagaçúo <1(' fUnil "'1I111$ r('\,('rl:idas lt'mpol'álmenle. AfiliaI, a 

soluçâo w :::: -~11, produz Yillores de IJJF phJ. ':::05 a I (! \'alol"eR h{'llJ menores para os demais 

coeficientes, Esta solução descrere. ti pl'opagaçitn til' buracos no mar de: Dil'HC ( anti partículas ). 

Para obter as equaçõt~" allto-consisl.euIA'S ('m 1t'l'lllOS dos co('lidt'fllf'S tll' Bogoliubov notamos 

agora que, a parti)' das eCjt!açócs (fi,:l·!) (' ((i.Jj. rCl'ldlam as seguil!h')'i C'xpr('sw('s para {SU, e 
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(S21), 


4 

(Sl1) = L{[IAI'M - 2SRo(AB') -IBI2M] + (IAI'e.+ IHI".),. 
)=1 

- [SUA I' -lEI') + ZMRe(AB'l] 'i k}?' (1 ). (6.15) 
ek ~'- lkj 

e 

< 
(821) = Lle, (CA" - DB') + [M(CA' +DB') +S(DA" - CB')]r. 

j=l 

-e,(DA"+CB")').('+[II(J).-I'-I'!r)-S(('.I·+IJII')]'o1 1}. -I ._ (G.16)
ltt,i:...: - tJd) 

onde a soma sobre (tS soluções degcueri1clilS 110 spin foi feiLa. sendo o l't'sutuu:lo expresso em termos 

dos coeficientes correspondenl{'$ <10S ('51.8do,.; <om "'!oi})i t1 pari\. rima", ou seja A ;;::; Alk.+1/l), B = 

B{k.+1/'l) , etc., e a soma percont' flS quniro pos~jbilidad(';.; para a ("Jll·rgia dadas em {.L20). Como 

vimos acima, a análise física <!N:SFI-S possibi!itlnd{'~ dC'íXi'l-lIos. fi~l1a!, i1IW!U\!< com Gíi (ermos eOITes

pondcntes às energias w_ (' \.1.'+ d<1dn!< {'IH (L11) t;. !'lIliio. 1'0.1('1110::' ll".H (.J.2G) c' p.:lü) para obter 

as seguintes equações para os campos 2; (' ~ 

"l:, = (-Si) L J~:q, {a. rI,} (1.l/1
.1l.=-2SIl<'(:IB') - IIJI'.I1) 

j (_,,) 2,,(,",-(,,;) 

l:o= (-Sil "j..'l.'.rL '" " I \(/.li'+1111 
2

\L, (')_)11.1Ul.tlr-.> I 
J. -" ,( , )-""-{."fi} 

" _ ( Si) "1 d'" (-8l1,iI' -l1i1'l - 2.11(.I/J')) 
....(1 ~!;,:p T (2iij~lV/th,(!Uft 2(d...'-'ú) :k!ms(O) 

ET = O 

':', = (-8) "fAI,} } (lC'.r -/lll'))'L, (')-).1 .ltl $ ) _.

,-" -I '- ( ) 
v - 'I} 

J),!, -Óo= (-8) "j":0L,I" '7 } (!M(c'(' +1!/J" CIrJl)'
.~~~~_.~ 

~ (')_j.' L 1.1,> 1»" , 
1 -" \ 2t,,' , I 

http:IIJI'.I1
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" ~ (-8)"f .t',! - (DA' + CB')\ • Ifl' 'T (2")" (ao,do,.) 2(w - "j) ) Iklcos(O) 

" ~ (~)"f d'q I'd ) (IM(DA' - CB') - S(CA' + DW))) 1"1 O) (6.li)
T Ik~12 L. (2)' 9r T .) (.) cosIj 1:' _eq W - t:fI} 

onde f) é o ângulo entre k e q e se consideram apenas os coeficientes conespondentes aos estados 

com tlspin para cima'! como nas expressões (G.1.5) e (6.16). Estas equações auto~eonsjstentes para. 

E e b. são as meslTh.'\.S que as obtidas no Capítulo :t p contém. como queríamos. os diversos tipos 

de contribuições associados aos nudeons e fiOS Clll1 i-Illtdeolls <Ie Illalleira e'xplki ta, de acordo com 

a interpretação dos coefídent{>s de Bogoliuho\'. COIIHI \"jIU()S ncilll't. 

Os resultados acima são obdamC'IlI·(' 19\Hlis li {'L2G) t' H,:1O). vif;to tr'lLar(·!I}4M' das mesmas 

expressões escriLas de formas di J't"I't'lltP;>. Por Otl!,ro lado. a grand!' dir("I'("n~a forrnal entre os dois 

resultados sugere que seja feila urna \"críficação n:ipi(lél Hum caso siml)liocfldo, A díficuldade de 

mostrarmos algebricamente <rue os result.ados E'tn (6.1 i) c {·1.2G} c (,I ,30) s:ilo os mesmos está sobre· 

tudo na complexidade de expressõcs do tipo (6.1 ,1) t'. ('111 pflrt.lcular. lia c~i~tê-1\{'ia do parâmetro de 

normalização)>'. Apes{\l' disso. 110 Apêlldkf'(VI) Ulost,ramo1' qUf' fll'i (,xlm'~S(x'S em (6.17) f" (4,26) 

para os integl'andos de E",2:o (" .!:" !"í.'duzClll-S(> UllWS 11S OUt.I'<\S, !lO ra:;o em que.' ~"' e Óo são 

reais e D.T é igual fi zero, al,l'il\'l's {[(> dknlo algúbl'iro diret.o. 

Nas expressões em (6.17) O:{ Wr!llO~ {'OlTCSpOlldcIIIC$ HO pólo da {,Jl{-'Q;'i~ b<lriôuica (,0..'_ definem , 
a contribuição dos bmacos 110 mal' <k' Dirac (', t0ll10 vimos no ('.npÍlulo ,j , sào os responsáveis 

pelas divergências do modelo, ou sejn. {'~Sl1:'i di\'erg{~ncias ('sião l1ssod'Hlns à çoutl'ibuição infinita 

devida a esses termos. No Capítulo -I eS$as diverg(.u~ias elillúlli-tdas através do t.runcamento dos 

termos associados ao pólo iJ.'_ t'. {'OlIlO po<lt'llIO~ ,'{'I' II pari ir <1(, {(i.! SJ. pSSt' pl"Oc('dim~nt.o não 

exclui completilHIt'Ilt.e as conldbuiçtx"S assodndm; aos t'Oí'íid('lJit'" li (' IJ. t1s~'oci<Hlos "lOS anti· 

nucleons da aproximação !lF. Pu!' outro ladu. a Ilípúü>s(' d{· qlW t'S~('S coeíidPJltL'S sejftln lIulas. ou 

seja 

,.
11".. , ~ /)I""} =O • (6.18) 

elimina automatÍ<:nmf!'llte 08 t."n110~ ,1:- .dados.1O pó!o í.\.'_ (' pródu7. 11m re!-iullado 1ll<'li;; próximo 

ao caso nâo-relativí1:<tko <lu qlW o oI," lo CO!11 o "lrulH'il!He-utO", tlt'lillilldo um tipo difNenle de 

apro:'dmação que é\llflli:;ln'cmos a st'g,\!i: 

http:1:-.dados.1O
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6.1 A eliminação das contribuições das antipartículas 
,, 

A hipótese (6.18), usualmente designada na literatura por "no sca approximation" ,19,13l sig~ 

nifica uma. aproximação adiciollal à teoria de campo médio (' ('OIT('SPOlldc à ('onsidel'ação de 

correções relativísticas exclusivamente a. lIível dnemâLico, com relação ao correspondente modelo 

não-relativístko. Nessa aproxímação, resulta a seguinte nrorma l't'duzída" da equação (6.7) 

/w +wo - ek 
('Fd"J" )(..1")=0 (6.19)I, ('F do) 4-' - ...'0 + C.I; Cb 

com a condição de nonnalização 

1,1..1' + IChl' = I (6.20) 

e, portanto, .fi solução 1.;.,'_, {'tu (,1.22), fÍ<.:a imedial.mncnt(' elillljuadíl. :\ solu<;ilo de (6.19) que 

satisfaz (6.20) e que tem flk.t 1'<,a1 (" ('klI íll1<igilHlrio é 

.::.,(; 
-1 ( 1- "" - CO') I ( ~\I-"') (6.21)- I + ~-Ab= ('c. = (±i) ("'rol2: 4' " :1 w 

com os sinals (+) e (~) correspondendo nOS (.'éiSOS de "SpiH p~l'tl CiIlHI" (' "spin pi\t'a baixo"', 

respectivamente. e 

~. = -V\":o - <.)' +1'-',,1' (G.22j 

Com isso, podemos obter UIlIII ('quaçilO i:lt!!.(H'ow;ist<"IJ!<' pari! "':'r," usando direLamenle as 

equações (6.17) , a hjpóLc.':i~ (G.lS) t' ~l dclillkúo (Ui,) 

:l.fi = (li :l." _ .l" + i :l.Tl!IISII . 
\ (-k r, I 

(-i) ff 'd I (. .) [Ir .1h.1lv ) { - ) {-'} 1·~115~,1 - J]= -, P l' I (cosO) (,('-..).'1,,-,) ,qu,'./", - g,l, - " rosOl9Td,. (6.23) 
1f \ q'(I' (;k{" 
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com os termos dos propaga.dores de lUt'-sons dados em (4.31). InLcgramlo so]})'(." "cosO'" e tomando 

ainda .Ev = O, ou seja, ISI = Ik!, resulta a seguinte equação de ga}J 

(6.24)C,a(k) = 4~Z /1"<1]' ,,(k,]') .j(wo _ e~~ + I"GI~ 

que é formalmente idêntica ao resultado tradicional do modelo BCS não-relativístico e j portanto~ 

permite identificar o parâmetro t::.o ('otn o análogo, no presente modelo, do "parâmetro de gapf' 

usuaL Nessa equação usamos a.'3 seguintes definições 

,,(1',1'1 = :2I (1'"(1'.1'1 + ,'.(11.1') + 1,,(k, l') + 1',('''1'11 (0.25) 

e 

(' ) (-!fi) [I 2M, ,I!, +2<,,(, + 1'\"(!.',1') . I]
('" I".}I = . - - (~ .. 

\ '1(11(.1. <\ /,'/1 

'(k ) =( ') \1 ,1I.M" - te",) ')1", ,1) g" } 1 (C,
:'CptJ;h'}J 

'(I') (9;) [ L1hM, - - . ]2Cp1 k fi,,(!-,p}
I, ',I' = - I + (,,)

'ül'tJ.' :1/"71 

" 

I (y;) (,lhM"-2C,,,,\ . 
",( " I') = -I .,. " ) í,,) í6.26) 

. _lr(k"P 

e as seguintes e:q)ressô(!'i p"ra ílS fUIH~ô('S Fi;) l' (!J) 

filJ(I,·,P) = [í",+(JI) -~,+(l'JJ' - k' - Jl2 -m('ll (6.27) 

onde 

~'+(p}:::::: V( ..··:u - (I'f + J.1 t /! (6.28) 

• 
_ (J-iJl1k.1') +21''''\1 ~ -j ;:::; In . , U) = a, ~'. c . p (6.29)
!J fij}(I,',,'j - 21'1'1 
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1 

I Se, além disso, desprezarmos os lerlno$ de reta"do, que são os termos do tipo (w+(1') -w+ (k))2 

! 	 nas expressôes dos F{j). o resllltado acllllaserá coincidente com o obtido por Ring c Kucharekl13J 

para o parâmetro de gap relativístico, uentro dHS mCSH1M hipóte:SC')i ql!{.~ l'sLiJIlIOS cOIll:iidcranclo nesta 

secção. Notamos porém que Ring e I\.ucharel;. desenvolveram Ulll fommJi!>lIlo difercute no qual as 

\ 	 equações acopla.das auto-consistentes para E e f:l.. dadas em (6.121, são üJlenas parcialmente 

I 

,I consíderadas, 
! O cálculo numérico direto de (6.2-1) produz rOl'tes instabilidades !la avaliaçâo de 6.0 para

I pequenos valores do momento do Illlc!roll, Ifl ~ O, em todas Ri"i df'müdanes: bal'iônicas. Essa 

instabilidade desaparece se cOilslçkrunnus q\U' .,),(,' mio dt'pC:'udr do 111011)('111,0 do uucleoll. para 

uma densidade hariônír(\ fixa, o 'ltI{·. eslríLillllt'!!le ralcllldó. );t) t· n'rdHt!('lro tiO limite do alcance 

zero das interações nndeon~lllésoll ou qU<lmlo os 1,f'rlUU!'i <(;. 1roca !ws propHg,adorcs ba!"iônlcos não 

são levados em conta, 

Por outro lado, a dcscrição çompt('tn <In;,; ('onelaçó<,s rf'lath'íst iC<"lf' d<, C'mpal'elhamento precisa 

de outros parâmetros 2i> fi. como \'imos lia ~{"{·t.:ào nulf'flol'. qUf' fk::\OI "vel<ttlo;;:" quando se faz a 

hipótese (ttiS), De fato. o cálculo clf' .!.\r.(h} u"ando lodo o conjuuto cl(> Nlnações acopladas. em 

(6.17), consegue elimilUU" essa!' illstahilit!nd{,$ para lodo!' os val()l'('}; de J,' (' l'F mesmo quando se 

leva. em conta o alcancE' finito dil~ inlt'l'Rç<leS, ou !'l('jil. a rO!lf'idf'I'71çào das f'l(uaçÕf>1:i independentes 

para. 8 11 ! 6 0 e Ar elimino, as instabilidades que !'iurgt'1Il lHt ('Ollsid{'!'nção simples da equação 

auto-consistente para Ao e é e{jui \'í1lclltc:1O wm de ~G • .3. e b. !1}('S/UO qnWlc!O 5(:' supàe que B,\ 

e D). são igpais a zero, 

A motivação pducipal pari! ;,;0 ('ollsíd<-rnr it iljnoxiIlH'I,à() "uo sea" <'Slá IH\ semelhança das ex

pressões aJgébdcns obtidas ('"om (>~SH clpl'O:\lmaçilO CO!l! I'Pll1<:ilO ,m." r<'stdlados da... formulaçÔC's não. 

relativisticas, o que sugere que ~ssa nplilximaç{lo ;,;.~iil inl.('rp~Sl'lllt(' Lf'lldo {'1l1 dsta (li' bOM clitimati

\'aS numéricas que as dcsc1'içô(;'s ntH)-}'!'j",! i \"Í~j inl~ !,roel U2f'flltl ;- -1"] llíll',a o nl tll /lO de" f'mpttralhanlf>n

to. Se cansiderí:\l'lllOS o limil(> nAo·rdn I.i t í!->l im tIa ('{llI a,;io (6. In j, !'C'SII ti <! 

U
"F

11SR = fi - J/,) 
= 2Mu 

e 

ti; "\:\'H ~ 	~s-Tl-(l (6.30) 

onde V:'VR éo potencial IIllo-rd..d.idslim dn ill(erHç~Q nud('onol,'1C1('oo[H}lJ (. n C'CjlmçilO ((i,10) <::or

responderá precisamem.e às fOnlntlilÇÚN'I orrgi!lais tI<.' GmkoL IhlJ!,oliub(n' \.'alfll inf••-so.&lj para(o 



!, 	 iS 

I 	 a. descrição das correlações de emparelhament.o. Como vimos anteriormente, os coeficientes de 

Bogoliubov çonespolldentes à soju~'ào w+. C'lll (~1.22), tem valores para Bp.) e Dp.} que são 

muito menores do que A{,\} e C(,\) e, portanto, podt?~se imagina.r, nUllla análise superficial, que 

as equações (6.19) e (6.20) repí'esentem também lUnli boa descri~i\o ptlr~ Q caso r~latjvístico com 

truncamento da. solução w_. 1550, porém, só é verdadeiro quando não se consideram âS correlações 

de emparalhamenlo, Ou seja, dentro rIa aproximação Hal'tl'PC-Fhrk. !>:i"lHlo lfU(> Df, "alares dos cam~ 

pos de emparelhamento, denl.l'o da aproximação "no s(:'a~ j serão. f'Dl gf'l'al, maíOl'es do que os 

obtidos no Capítulo 4 I como veremos a seguir. 

6.2 	 Resultados da Aproximação "no sea" 
I 

Para obtermos os resultados mmlél'l!'Os para ~ (' ~ t· 1H'C('ssãrio, i'lilldtl, ill1i!1lisnl' o comporta· 

mento das diversas funçôcs de campo lll{'din dn tHlc!('Otl próximo ao ni("lIo. nJ!jlo fizC'tlJQS !It) caso 

da aproximação por <>tl'Ullt'fll1l<:'Il1.0·' 110 Capítulo -J , :\!\ ('quaçoes pma (\:-; componenies do campo 

!::. ficam 1 então 

( 1)1~' ,/<1'1[;10",,1--'~c'-",(1-) '" O'i 
t;r- u ....'+ 

( I ) 1~ , j (,\1) ~r.'-"ú! /,') "":-:;- q clq[,qO,,", - -, 
1" IJ 	 {'I .... + 

" 
-.\ ~r" " -I 	 x- q(Ifi ,'..; 

'-",.(k) '" (-,)1 -=-[gO",.,j ..:..)-=. 	 (6,31 ) (~~- u 11'" <q "'. 

onde !:ia é o "parâmeLro de gap". ddinido Im lj('('ç<iu mlÍ.eriOl', l)C'sti:l forma. " potencial químico, 

JI j próximo ao vácuo será de!,!'l"lIlíllildo 110YilllH'nlp H! nw(.,S dHS (,(!II11(Ô('-:; ( UiK) (' ( L(9) (' l-el'f'mO$ 

as seguintes expressõe1'l para a (,1lP'rgla (' <I d{'llsidadt· bnriôllil"ils, d" tlnll'do nJll! {) yalor obLído !)ara 

Il a partir da equação (..J .69) 

Caso(a): I' S Mo, 

, , . 
::! "X fi (r ~(; I 

~--"I, '" -;:'11 (c,/ -,,) ,1{L, ~'" fl) 
,) l' I li' ::'f, _) /'/-	 I -, . (6,321

{IR ~ ;:1 ti \.Il{,,-jljl 
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e 

CasO(b):ji > Ido_ Vale aqui a mesma análise (!Ile fOl feita no Cal}i~1I1o 4, com L1a e Aa,mi:t 

substituidos por Ao I Portanto, os resultados deste cnso redtlzem~se ('lOS re'Sultados <Ia aproxima.ção 

HF, com I' = Mo. 

I Podemos, então, usar a definição par'l (t. en<'rgia de ligação por 1111('lmo dada em (4.73) para 

obter, tanto no caso(a) como no cnso{b), fi seguinte estimativa 

I (EB) '" (" _Mo) (6.33)
A baix<1S densidades 

.\ 

que fornece, portanto. em alguns casos. utll valor não nulo no vácuo, mino ocorreu na aproximação 

de I(truncamento", Novamenle. as ('xprcs)lôPS dl' ( <:> <1(' PR podpriio fi,'!, diw'rgf'lltes na forma 

em que estão apresentadas <'IH (6.:32) {' IOl'l1{i-:-;(' [I('("i:"SSÚI'IO r!'gtllari%Hf (~'1ltS (>xp["('s~sões. Desta 

, forma, vamos introduzir um !l)ómell\O b<lriônlco l)1,iximo dc> "fll!-OW'. qtH' dc'slgna[,(,l\los por A .nas 
. ! 

equações auto·consístentes para E, ~. E'1l! (6.17), bem como tU'!s (>(juaçôes para. a densidade de 

energia~ é, e para a densidade b..riÔllicü, PH, t'l!l (·L!>fi) (' (4,i)i). d{' modo {lHE' os resulLados do 

nossso modejo de campo médio, (tc'lll-ro c!iMi aproxinlaçõe$ HFU 111(/i." "JlO scn", passatào a ser 

dependentes de /I. 

Porta.nto, fka claro que A mio c'. 11m p.. rânwtro illlmdm;ltlo di" IllHIl,..il'i'l ",Hiricial dentrO' do 

modelo, como erroneamente conduem IÚldwrC'k (' Ri IlgJI:~J Jl!aN, ao ('onl ní rio. smgf' naiUl'~lmellt.e, 

mesmo quando as cont.ribuiçóeM di"0rgell(l's das i\lltip'H'lÍt'1l1m. Hão ;';<-10 Ir'vadas f'm conta, para 

evitar que a~ellergja toLal dos HudeOJl5 IWIll rumo (I ch:n"idml(' bariôlli('H Sf'jHlH illnHil<ts no vácuo. 

Os resultados, para os din~rsos (;asos aualisados, d"signadQs de acordo com a notação definida 

na Secção(4,3), estão mo~lrados Ui'! Tabd,i\ VIII {' lia Tnhdô VIl1a. 

Devemos ressa.ltar que es~{'s resultados fot',uH ohl.idos de man<>i!'t1 tOI,alrnent.f' anláloga ao que 

foi feito quando consideramos o mêlodo do "I nlllí'i!uWllLo" . ou ~dil. iltl'a \'t,~ dn fiXflG<io das massas 

dos mésons de acordo com 0,'1 valo!'c:,; dn 'j'<lbela 11 t." do ajuste das ('Oll!'lfln!,c's dE' acoplamento 

de modo a obter o ponLo de salunH;:ào da malúia Iltld(>aL ddillí(I<1 {'lll (I.U·!) e (-1.65), sendo 

que os valores l'€Sllltanles para (\N {'{)\Islnllics dl~ Hcoplalllf'nlo foram us lllf'SJlIO"; lW$ dUHS apl'O

ximaçôe5, por ulnmCilmellto" (> "110 ~t>a". <k·\'ido aos ndUI'I'N hI1SIf\l1U' p,'qIIPIIOS ou nulos ohtidos 

para as componentes do ('ampo dtO ('lllpardltllllwnlo_";". pn pouto d€' Sil1 U\'llÇiio em todos os casos 

considera.<los. 

Nas Tabelas VIII (' \'IUfl pod('-s<:" !lo[ar que os nllo](',; p.níl fI!'> !'OlllpütWIlIf'$ do campo ~ 
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- Tabela VIII I I 
11 = 410 Mel' 

~ E,(0.68) 2:,(sl) 2:0(0.68) 2:0($1) E,(0.68) I:,(st) Llomoz I 

(SWPR-A). I -62.599 ·4,51.262 -48.384 ·370.830 -0.00192 -0.03406 3.197 I 

(SWPR-B)o 

(SW)o 

(SWP). 

(SWR-Blo 

(SWh 

, ! 
, I (SWPR-B), 

(SWP), 

(SWR-Bh 

-


-62.775 ··151.287 --l8.H7 ·370.989 ·0.00188 -0.0:3416 2.652 

-62.024 -45Ll95 -48.623 ·367.936 -0.000·16 -0.00976 4.816 

-62.408 ·451.293 ~,lS,27Y -370.744 -0.00196 -0.03:197 3.753 

-62.384 -451.207 -48,843 ·368.201 ·0.0000 -0.00995 3.292 

-62.011 -451,197 ·,18.60:3 ·:J67.97 -1 -0.00046 -0.00978 4.8M 

-62.782 ·45L2í:l ·48,:J7:l ·:J70.,109 ·0.OUln6 ·0.Q2:J70 2.747 

·62.'101 ~·Ii'jL2'j8 ··IK IG"~ ·:170.l(i~ ·{UJOI <I ·t).(J2:~:J2 :tSTi 

-62.370 ·,15 l ,:W{j ..18.$1:3 ·:J(;~.:l:lG ·U.IJOOI:; -O,OOWJ7 3.:J! 7 

Resultados p~\l'a as componentes !:~) ~o J :S,. e para o máximo ,, 
, do pat'âmetro de gap, obtidos dentro da aproximação por "no sea1

).! 

Os índices (0.68) e (st) cOl'l'espondem aos valores de kF iguais a 0.68 fm- I 

e 1.36 f111-'. respectivamente, 

dentro da. aproximação "no st"~" silo bRstnuLt.· !>I'Ô-XhnOli dos COITc$pond(.>ntcs ndorcs obtidos pelo 

método do Utnmcamento". ('umo dlllo" llil Se·c,ilot,L;~). (>ll1bo)'(1 haja urnH \'Mifl<:<lo SlIflVC.\ porêm 

sistemá.tica, no sentido de se aras! arem do!' \'alore$ da <tproxint<lçi'lo-I I F tn:!' Tabda IV) para cut

offs crescent~s, o (Iue significa um comportamento opo.<;l-o ao enC'OlJtrado {'om o "I.runcamento". 

Os resultados para as compclIlcutes do campo ~ ('IH funçito da densidade bariôuica e em função 

do momento bariônico1 IH,- nproxilll<lÇão "110 "PfI", p;>tào d;l<los IHt" Figul't-lR :n fi aI e 32 a 34 1 

respectivamente) parfl os (asos (SW) (' (SWPH-j\) ;;em rt'{.ardo, 

Por outro lado, os valore;: ohl idos p<ll'~ os lluí;.;i,mJs do plll'i1l1H'1 ro dt, gHp, ('IH I-odos OS Ca.hl)!'i 

analisados1 são maiort>s do qtH' :1.1 fi!('\', P'x('('(O Im cas!) (S\\·PH:wBj. ,um 011 S("!ll t'f'tardo, em que 

se observa máximos de 'ó'a (,1I1.H' 2Ji (' :1.0 r..1t>V pl:\l"il .\ Pll\rp ·!OU ~I('V (' ;')üO ~k\', :\1('<111 disso 

os valores do parâmetro ti" gajl silo SiSl('IlUt!.lClIIIWIl!(> f'1'f'sn'u!('x JlRra ('llt-olfs cr<:'sccntes, DesLa 

forma, 110S diversos casos J:illali:-mdos ell('onl roll-S(" ('11l gPl'ítL Ulll \':'1101' I'~n';."i\'allwnt(> gram!e pari\. 

I, 

o parâmetro de gap a mC1105 que sC' ron"idcff> \"ilJorl':O: d{, .. \ menol't's du (jU\." -100 I\leV. 

I Tendo em vista que ctlt--olrt:i df' ·WU ~kY. ou IJjPrltl". <in C'xc(~)jsin-l.tllenl(~ pequenos, conc!uimos 

I 
que, para. todos 0$ casos iI,llfdisMlos j),lfi-j II iHlí'Plt;iIOl -1('ou-lInde'ol! ('.'\("('\0 {} ('(1:-;0 (S\VPH-B), 

não existe um valol' do cut-oJr [,ti I.!W' () illiixilllO ti,· '''Ií'j.\ IIH rt'giiio di' ;lJi !\!C'V ti :3.0 MeV1 

http:2:0(0.68
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que é a. região indicada. pelas avaliações nào-t'dat.ídsLírM anteriol'{'S pata o máximo de t:.:..a na. 

ma.téria. nuclear, usando os pOLcl1dais realíslicos de- Held, Paris.eic . .I li- 1l1,$8.SO) 

Esses resultados são qualitaLivamellL('! semC'lhant.es aos obtidos pC!' Ring e Kucha.rek,(25) que 

também obtiveram um resulLado exc('ssiVillllt"utc grnmle para o IHlfitllW! ro de' gap ft'"lativísLico em 

. T.bela Vllla· 
~~'-~'-'----

A = ·506 Mel' 

caso 11:'(0.68) 1:,($1) :<:,(0.68) 1:0(81) :<:"(0.68) !;"(sl) t:.Gmor 

i (SWPR-A). -62.583 ·4.,1.258 ·-I8.:l82 -370.826 -0.001;;.1 -0.0:H06 3.443 

. (SWPR-B) •. -62.771 ..151.2&1 ·18.·185 ·:liO.986 -O.OOHJU -0.0:)·116 2.921 

., 
,,1 

I 

I 

I 

I 
! 

i 

j 
, 

·1 

.
, 

I 
! 

I 

I 

I 

-62.044 ..1"UH9 ..IS.0:1!) -:Jfii.\):HI -O.QOOIr; ·O.U097Ú 4.863 

-02.302 ..151.285 . 18.17i ·:líO.7:lG ·O.OOB)!) -U.U:l:I'!' 3.976 

-62.438 ..15 L!íJ(i ·18.8$(; ·:lG8.191 -O.OOOI:l ·0.00'1% :l.3i7 

-62.032 ..151.200 ..18.620 -:l(;í.9i7 -0.000·10 ·o.omm ·1.896 

-62.770 ..151.270 ..IS.;)7ij ·:l70.·IO(; -O.OOHíO -U.02;172 :1.019 

-62.395 -'151.Z69 ·18.170 ·:170.160 -0.00171 ·O.02:1'i·1 ·1.09·1 

-62.,j26 ..151.1% ·18.80(> ':168.220 -O.OOU·(:I ·0.0099í 3.392 
~~--~~-

.\ :;; 716 ~tIt'\' 

!;,(O.OSI ~.(s/) ~(J(O.{j8) ~o(",q ~,"((J.(if:) ~,.(81) UGmllJ: !
.~-_._-~. 

-G2A5$ ~·Iií l.:W:j ·18.:l:l2 ·:J70XI2 ·0.OU21)·1 ·O.I):j.106 ,U,ü7 ! 
·62.02:) ··1.',1.2\10 ..18..1 I" ·:170.\192 -O.1l020[J ·O.U:JIJG 4.002 

-62.004 ··151.20., -18'<121 ·:lG7.9.Jõ ·[).OUQ·IS ·0.00'J76 ü . .-:;8 

-0'2.312 ·1" 1.289 -18.2(i1 ·:l70.i 1I -O'(J020!1 ·U.O:l:l9i 5.133 

-G·2.:j:j!l .j!) 1.20:1 -18.8'10 ·:Hi8. BiT -U.OOU-I ij -O.OOml:j ,1,279 

-61.99;) .. (01.20·; ..18.601 ·;lü7.!lS2 ·O.OOO·j S -0.OOn7S 5.774 

-62,61 í ~-15L2íi ..1S.:li)'! ·:liO.·1l2 ·0.001,', -0.02:178 4.186 

-62.:l07 -<151.2(1, "IB.ló:1 ·:l70.1I1O ·II.OUI'" -O.(}2:!fil ó.:J.Ij 

·62.326 ..15 J.2U J ·18.80U -:lG8.l:ll ·U.UUU I.j ·U.Qurmi U8S 
-----~-

Resultados para as corupoucntes !:. J ~". :Sj' e' pal'R o máxirno 


do parâmetro de gap, obtidos dentro da t-pl'OXi111ação p01' "no seaH
 
• 

Os índices (0,68) e (st) cOlTespondem aos valores de Ior iguais a 0.68 fm- I 

e 1.36 fm- I
! l'espectil,:all".. 'te, 

comparação com 0$ reslllt.<ldos niln·!vlalidsti('w;. ]{IJlg (' I\IHII;II"I'I- !;llllb,~JtI Olllirf'rHnt fl'S111téldos 

(SW). 

(SWP). 

(SWR-B)o 

(SW), 

(SWPR-B), 

(SWP), 

(SWn-B). 

L caso 

I (SmA). 

(SWPR-B)o 

(3W)0 

(SWP). 

(SWR-lllo 

(3Wh 

(SWPR-Bj, 

(SWPJ, 

(SWR·BJ, 

http:lG7.9.J�
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decrescentes para o parâmet.ro ele gap para CUl.-ofrs df>Cl'c>S(;('nl,eN. 1ll1U' (J valur do cut-orr a partir 

do qual eles obtiveram bom acordo com os resultados não-relativísticos foi d(.' A:; 700 MeV, ao 

invés do valor de 400 t'l'leV que oblivenlO5 acima. 

Esse valor relativamente grande de A deve-se ao uso da aproximação Hart.ree para a ava

liação da. auto-energia, que dá valores pequenos para as t"'ompom'nLes I:, (' to, em comparação 

com os valores das apl'oximações HF ou HFB, PorL<1ulo, resultam lallllJ6m valores pf'quenos para 

Âo I calculados perturbativamente. em comparação com os resulttHlos di"! aproximação HFB, que 

a.presentamos acima. Com isso. os vaJol'cs <lo cut-oJT obtidos por Hing e i\UdUil'ek, para urna deter

minado valor de Ll,Gmax, tOl'uam-l*' Ulaior~~ do <jllt'" 01; di) aproximaçâo 11 FB. Notemos. porém, que 

os cálculos acoplados para os (ampos ~ t: .::.\ dcutro da nproximaçilo IlFB são consistentes com o 

modelo BCS, enquanto que unl c,ilculo lIsando« aproxIlllllÇào Hartree não ê. Portanto, a. avaliaçâo 

de 6 0 feita pelo presente modelo é também mais prcdsR. pareI a ~l\nliaçào dR aproximação "no 

sea", do que os cálculos per~urbRli\'os usando a aproxilllnçao l-hnLl'<'c. 

Os resultados -da avalinção (!o parillllf'lm {k' gap. delllro d;\ ilj>ro;.;ima\:.io lIFB. rf'vclarn. por

tanto, que a aproximação "no sea" não é <I(!equad.n. em geral. para a d<'iKTiçiio das correlações 

de emparelhamento relativísticas nl1 llIa!i-ría lludC'a1', a JlWllOS (jllt' N{' ww mn conjunto de valores 

pa.ra. as massas dos mésons e para as ('OBstan{.es C!(' lu'oplnnwnto qlW s0jn muito diferente do usado 

nas avaliações usuais dentro das aproximações Hnrtr0(, ou lIartrce·Pock fi QHD.l3•.s,13J Oll valores 

de A .baixo de 400 MeV. 

Os resultados para as compolU':ntc)'; dQ nllllpo j, ('IH fllllÇ.io da d('usitl;uk' hal'iõnira, na apro~.. 
ximação >1.no sea". estiio dados ll,\~ Figura!':Fi il :3:3. partI os Gl.<;os (SW) I' (SWPH-A). st'ln retardo. 

Nota-se a semelhança com a depcudi-lH:ia fundmml oht.ida com o 1ll6i.üdo do I.nlllcamento. ex

ceto pelo valol' do máximo c jJPlo ponto OJJtI(· ele· O('OIT(', OS result.,clo;.; <'lll fU1H';iio do momento 

hariônico, estão dados na Figur<! :39. 1,nmb"'1lI jHtrU ()s ('a"'O$ (SW) e (S\VPH·r\j, seUl retardo, 

Portanto. o trUl1camento do~ termos aS:-lodm!os <10 pólo 1.<.'_. ômdisado !la Sccçiío(4.3), revela

se significativamente superior ;1 simples «limill<lí.;ão dns C'ontribniçôcs H~sociadas diretamente nos 

operadores de Fock <Ias allLi~parLíctlJ(I~ p<ll'(t a ;:mllimJlO do,.. nllllj>Dil ~ (' -1 1" Sl!~t;r'r(> qt1f' llnálises 

não quantitativas da validade d'l apl'o:duJ<l\:;)() "!lO !Wil" püdeul ~('r l'ugi\llosas.I'Jj Por <'xcmplo, se 

levarmos em tonta as illLeraçúl's 1H1r!{'liIHlIésOIl-llt1i:lt'OlI ;\\(. a pt'll1wira' ord"JIl. !'t'sull.a que. ao 

nível d?,s aproxlmaÇÓ<'s HarLn'e Ol1 lJartr('{··Fock, ..I m'nliH,ào do !}olt'l1l..'i.t1 dI.' illlC'raçào nlldeon

nucIoon ou) cquJ\'aJenlell1cIlLe. <In iluLo-ell,'rgia do 1l\l<.'I('on no meio ltllclc~<l!'. produ7.irâ os mesmos 

resultados tanto na apl'oximaçiio por "t I'tlflnlJll"J1! o" ,ornO' Iln aprm:ímilçiío ';110 !{("t!". porçm, como 
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vimos acima, ao nível da apro:dmaçào HFU npal'e<:'l'l11 dif{'('('UÇM signiHcati\'aS ênLI'f? os dois modos 

de eliminar as contdbuições devidas ao milr de Dil'ac. Essas diferenças podem ser, afinal, decisivas 

numa estimativa numérica l'elativíslica para as correlações entre os Iludcons no meio nuclear, ou 

seja, dentro de um formalismo em que a consideração de momentos nudeônlcos acima de 400 Me V 

seja importante, 

I Por outro lado~ a dificuldade aigébríta envolvida, em geral. no cálculo <IM correções devidas 

às flutuações do vácuo, pede um método mais prâtico e mais rápido de avaliação das funções 

I 
! 

de campo médio de maneira auto-collsistellte, Os resultados <lo pr0sC'nle modelo relativístico 

indicam que, até a primeira ol'd~m d<l$ illl.craçôcs lludeon-lluc!('OJl. ('$S(' mi,todo pode ser definído. 

de maneira síslemátka. através da fiproxilll<H:"\O (>Ol" ··tn1JKft!ll(!fIL<i'_\ 

I 
,, 

\ 
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Conclusão 

Neste trabalho nós apresentamos lIDl1\. formulação relativística. definida em termos de campos 

quãnticos e obtida a partir da- teoria Hadrodil1âmica. Quàntica, atra\'~ da aproximação Harlree-. 

Fock-Bogoliubov. para a descriç.w dos çampos de auto-energia E e da en<.'l'gia de emparelhamento 

6. do nuc1eon na matéria nuclear a temperatura zero. Uma proposta desse tipo é sugerida na~ 

turalmente pelos bons resultados das descrições não-relativísticas para o parâmetro de gap, t1a! 

baseadas no modelo BCS para a superf1uidez~ para descrever o Ilgapl' no espectro de partícula única 

dos nucIeons na. superfície de Fenni,f t t-19•SS.8tl} Por outro lado, as formulações não-relativísticas nào 

tem se mostrado adequadas pttl'a a descrí<;ao do pOllto de satmft<:ào da llIàtétia nuclear usando 

apenas interações de dois oor1'os)"I1-H) Q '111(' porlf' S('l' COIISf'A"uído 1"1('illllf'Il!f' 1l11l11n formulação 

relativística mesmo uS3-ndo·sf' apCIH1S () llmdclo-( u.w) silllpt('S, 1'W1)1 auto-ill!t'J'flÇào.l1- S} 

Esta formulação foi feita, íuicialml'lll(', aira\'f.s da ddinic;ào gN'al do modelo 1;'1n tpnnos de 

um formalismo lagrangeano para llHdt'OIlS ill!t"t'<lgin~lo pda Lrotf1 dt, mésúlIs e da lagrangeana 

efetiva envolvendo os campos I; e ~, Pnr,!1- iS$o. cousldcl'<unos o campo bariônico li' e um 

grau de liberdade adicional\ l'I..<.sociado aos csütdo:\ bnl'iônícos conjugados pOI' reversão temporal, 

tJ;(A) , de modo que .o 1110Ylmellt.o do SIS!.{'Ill<l, dc' nudC"otls pnssi'l n !-iN dt"srriln p('Jos propaga dores . 
bariôníoos usuais, do tipo < Ih!' >, (' < <!,iAlt!"{A) >, Iwt!1 ('OtllO dos propa~MIOl'('~ nnôl1ln!o,,, do 

tipo < 1jJ(A)1/.' >. e < \l.t!,fA) > , nssorlnoos â c!('S{'l'íçào dllS cOI'ft'I<'Içiw" di' (,llljmrt'lhamento, Esses 

diverws propagadores b.u'iónkos ('Olllbíu<lIIl M se num sistema de equações de 11l0\'11llCUtO acopladas 1 

envolvendo os .campos mêdíos ~ {' ,.3.; que t, ('{!uivaleulc a lima eq\laçào para um propagador 

bariônico generalizado asSOd;Hlo ('\0 ('s-t..ldo b<'ldônko gC!H>r"lizado \li = (Ij" lf,(A)), EssE" tipo de 

formulação é análogo ao feito pOl' Gorko\'. uSiludo um modelo 1H1o-H'lalivístiro. p.u'a a descrição 

das correlações de emparclhamC'llto lia nl<ll~rl<l Hur!<'m', 

O campo ~ é definido, enti'lo, COlllO H HllI0-('11('I'gia IIsmtf ilsscH'i,Hln, ('OI'SI'lldil!UI<'III(', 11 il!{(>I'açào 

média com os ouLros nucleons {' o GUlIpü .:.1 d('S{T{'\'(' as CQITc!i\çú('s de {'mIo clh'aIH'c, dC'\'idas às 

interações residuais entre os <jIMSP*IlUdc-'(}llS do nrodí'lo. 

As equações auto·C'ollsíst(,l1l{'~ ([<I aprm-:lumçiio llFB h QUD súo d('..!uzidM; (\ partir d<1 estru

tura algébrica geral para .E e L1, de al'Oedo ('{Im as sillwlrlM ciln,éterístiç<ls da matéria nuclear, o 

que permite a ddinição explídtil dos pl'opllgiulon'M ulld"\)llko~ ClIl t C! IllO~ da!) (.'Ulltpullenles de E 

e Ó. nos espaços de Lorentz e de i:w"pin, D"Btn' {';;sa~ nil!lpOlH'lIlt'S <I:': nll1 is impor! <1ntes são as do 

tipo escalar (!;3 e Ll.;<;) c do li]}o relo!'lid,z('ro i :::u (' ~u J qm' !UIIIi11l1 nt!ol'l';< glillltlr's (-' que mo

dificam de maneira impol'lallle ()~ re.':iul! aelos rei aI iyísl i('o." ('111 ,,,!aç,\() <lO,.., mio·rdnl i\' tstico.... Essas 
\ 
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componentes se cancelam pardalmt'utc !ta definição do potencial nlldcolHUlcleon e do parâmetro 

de gap do modelo de campo médio. Há também as componentes veLoriais·espaciais (:s" e 6 11 ) e 

tensoriais (ET e ar) que tom,fj,!n vakwes vtida;;. onlP/lS dt· grandc>za IlWllme$ do qHe as primeiras. 

Em particular, no presente modelo para i:l nmtéria nutlciH, :!:;r (' L1". siw igunil'i a 7,C"ro, 

Usando a prescrição usual, de Feymmm, para contornar os pólos da c!l('!'gia no propagador 

bariônÍoo, ficamos então com d11as contribuições pal'à os Ci\mpos médios do ll1o(k·)o; associadas a 

\ um estado fundamental análogo aos "man.'s" de Fetmi e de Dirac j porém com mime"l'os de ocupação 

I 
, 

levemente modificados, devido às correlações de curto alcance entre 0$ uucleons, 

, Porém1 as avaliações lllllllédcas eshanam logo de inicio 110 problemA das divergências, de

I vido à existência dos ínfinilos c~>t.adoB «" l'1lt'rgin IIcgatí\'n COrlT'spOlldt'll!-t'$ ao lllar de DiracJ911 

Essas divergências devem ser tra),m!ns ntnn'f..s d(> um proc('dil11rll!O dr I'f'nonnalizaç.ào do modelo 

ou atra.vés de aproximações adicionais, em geral de caráter não IWl'turhali\'o, qut' definam uma 

sistemática para a regularização dos resultados divergcntC'S. 

Os trabalhos pioneiros de Chill e WalC'Çka1z,v.l) mostraram como fa:wr 11 rf'IlOl'J1lôlização ao nível 

da aproximação Hartre<: i~ QUD f? par,} a IIJlI'oxilll1tt;ii.o llart.re('· Pot'k f(li <lt'5(,11\'Ol\"i<lo. por Biela,· 

jewe Serot,!4,JS) um procedimento SoIifi!.kado (k' 1't'IlOJ"IIU\.Ii7.açÀo. baseado t'1ll funçõcs espect.rais. 

que no entanto não pmduziu resultados lIluí1C"rico~ flll<lis, píl~~í\'{+, d(' cOlJlp~I'1ft;ãQ ("am os fiados 

experimentais, por causa do al)!\ 1'(,ciJlle'1l1 Q (li, pólos: rh jH·aSIH<l~ ("ghosl s") reSllltnnl ('í; dM própri!\S 

definições dessas funçôes espectral", I)(':-;!il formH. não há filé () P!"!'tWHI(' lllm!wnl.o. no âmbito dos 

trabalhos por nós investigados. nenhum t'f'sl1!t.ado compldo. elll lf'flllOS dE' um cálculo Iltunéríco 
! " 
I renôrmalizado j para a descriçào rdat.idsti<"a dtí llH\I,(;rln rBlclcijJ' Oll df' IlÚd00S finitos, ao nível das 

aproximações Hart.rec-Fock ou Ilarln'('·I:'od,"f1og-olil!hoh\'. 

Além disSQ, tendo em \'istn (llH' ~l iuknH;fto IIlld"on-twdt'OlI s(' d!,Hoc através de interações 

virtuais nucleolHnéson com {\J~os wdotes pm'a ti$ t'ollsLallLcs de acoplmllento e não é assintotica· 

mente livre, resultR. que o t·l'aLil.lnelHQ $isl('m~t.ko ('In t.erl1los d<' Ullla (·XIl<\l1S.10 unQ perturoallva 

I em 1l1oops" será divergente. lho' fatu, ,I pilrtir da !\egUtH!il Ol'(!Plll !lUS luop:-;, fljH'lItlS li inclusào 

I de fatores de forma adeqmi<los uos \"értin..'s dos <\COplHtllclIbos mésOll-Uudl'OlI permite obter bons 
, 

resultadosJ.8.36}

I POI' outro lado. a QUD c!PW' !'('f coHsid('rndn {"OlHO 1I1lHl 1.>oriÓ'l f'fd ka ·p.lnl <1 dNicriçim do:, IHI' 

cleons no meio nuclear, no sentido de pOSSUJI' par5nwtros línes, tlllt' SilO as mtlssôs: dos mêsons e as 

constantes de ac:oplmfll?'llto. (J U-0 de\ eriiü :-;{'l' iljost mio" ,I "lDdo a fij fll' os !'('SU Itauos cxpcrímenLais 

para o ponto de saturação dH Illal(,!'ia 1lIlt'k'ilL PorlHlli ',JCj('-SI' t"i}Hsid{'l"<lI" t"ertôs aproximações

I 
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adicionais ao modelo, que eliminem as dh'ergi'ncias <1(' maueira- simplf's, como na.'i aproximações 

por truncamento e «no f>ea'" definidas nos Capítulos 4 e 6, l'espectjv<tlll<,nte, desde que esses ajus· 

tes continuem sendo possíveis. ou seja) pode-se considerar os resullados da renormalizaçã.o do 

modelo como correçôes j perturbativas ou não, aos resultados aproximados onde M contribuições 

divergentes tenham sido desprezadas, 

A possibilidade ou não de se fazer aproximações adicionais aos lllodelos <lUlo-consistentes deve 

ser ditada pelos próprios l'Csllltados numéricos ohtidos com tais apl'OXilllHçôes e pelo fato de que 

essas aproximações não descaracterizem a teoria original. Desta forma. ao nível da aproximação 

Hartree à. QH0 1 por exemplo, a i'lproxima.çilo adicional pÓI' <ltrtlIlCcH11P.l\to". definitla no Capitule 

4 t produz bons resultados para a energia de Ilgnção por nudeooJ1 (!I.I(' sào apenas levemente mo

dificados quando se consideram as conLl'ibuiçDes dos ('0IIlt'a~tel'!1l0S, adicionados à f(\gl'angeana de 

interação para a l'enormalizaçn.o do modelo de nlRlleira nc1o-p{'rtnrb<iliva, AnalogllffiC'nte. pode-se 

considerar a aproximação adicional por "LrnllcalHC'ulo" tnl1llx"1Il iH) 1l1n-lllarlrt'<.'·Foá c l-lftl'tl'ee

Fock-Bogoliubov com result,mlos l5C'mdhunt,{,!lw!lll.' hOlls. {'()fl)(} iuclÍfillll. por (·x(·mplo. os valores 

obtidos no presente tra.balho para o p,jLritluetro de gap. Porém, como vimos anteriormente, não há 

cálculos l'enormalizados completos neSl:W-S C<Hm:<> (\ por elH{tlauto, pode-se' "penas ter uma espec

tativa positiva de que j de maneira semelhante à- aproximação Hfll'Ll'ef>, as diferenças introduzidas 

pela renormalização do modelo. aos uíveís ti F e 11 ru. sejam pequt'lIil:s. quando consideradas não

pel'turbativalnente, 

No present.e trahalho o pl'oh!(~IIH\ da n"norlll.diz'ilÇ,io dfl <lproxill\fH;.tO IlFB il QlID foi taugp.n, 
dado quando se considerou a intl'Oduçãü de (.'lIt~oífs uas <!(!fíuiçoes das fllll<;Ôes de campo médio 

para tornar finiLaB IV. coniribuiçtws d<'\'idm. <to mil!' de Díruc, Cousidcl"Ou-s(>, CIJt.fH). O limite de 

alcance zero e, embora os resultados panl " pllràtllcLro de gap. ~G. tCHhalll sido bem mai<H'eS que 

os valores não-relativístícos, obtcl'0-se pHrU a (~nel'gia de tígação por IlllC1eon; próximo ao ponto de 

saturação, nm rcsult.ado análogo ao obtído tom <) aproximação por t.nlllnUllí:'llto. Por outro lado. a 

comparação entre os rcsullado~ obtido~ rum a aproxitllH<;.iio por 1rlllIClUIt<'jllo IlOs ('<1:;;0:;; <1(' aln\ll(,(, 

zero e de alcance finito mORlrou lima comp!('ttt s('llwlham':<l lalllo p<lrtl {'ltl'rgiil d" ligaçno pÓ!'(I 

nuc1eon em função da dcnsidIHI(' hariôllicil ('OllIO p'\!'f] O IlHixi!110 ~() padilllc!ro de gap em função 

do valor do cui-oIT, E,<;sa ~cmelh;tll(a, 1I0\'(I!lW!1!(.'. sll~,m' (rue a rellurmn!iz,u,:no das contribuições 

das antipm:tícuJas na aproximação IIFB ;1 qllD. t!('\'a prodtlzil' apeul1s pl"qtH'-'IUIS lllodHlca<;õcs 

com relação aos resultados obtido;;; ('om ti ilj>tm::inmçiio por tntnraHlento. qHe: \'imos no Capítulo 

4. Porém, os cálculos t'l1\uh'C'nd" !"<'1I01'l));!!' :!I:[tO illril\,('S c!,: introtÍm,:;iu dc' (,lIt~ofrs. mio foram 
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levadas adiante, neste trabalho, devido à f01'te iuslabilídadn numêríri! f'n("ontrada quando se pas~ 

sou para o alcance finito mas permanecem como uma possibilidade a seI' desenvolvida em cálculos 

futuros, para o tratamento das divergência~ do modelo, que é. I\par~llt.pmcnte. mais simples do 

que o método das funções espectrais. 

Vimos nos Capitulos 4 e 6 que dentro das aproximações adidolli'lis por "tl'uIH.:amenlo" e "no 

se.a." foi necessário introduzir cut-offs !la avaliaçào das integrais que apa.l'ecl?m nas equações auto

consistentes para 0$ campos ~ e A. para evitar que os valores para a eUNgia dos nucleons bem 

como a densidade bariônica possam se torunl' infinitos no vácuo. O \'I:l..\or do cut-orf não influencia 

a determinação dos pal'âmell'os !i\'rt.'S do modelo. embora os valores elos campos médios sejam 

dependentes do vaior do cut-off. En! rU1H~ào disso. foi pos.... í\'cI far.f'r t1lllil comparação deül.!hada 

entre a aproximação por tnua'fiown!o (' " apmxiw<l\;iio "no ~WH", u'lldu ('H! \'is!a 'lI\(' e"ta ,íHima 

tem um atrativo especial, dentro dn aproximaç{1O HFB, porque produz resultados formalmente 

mais próximos dos cálculos llilo-relaliví.slj('os. !)rillripallllt'l!(f: panl a ('qllaç<io de gap, 

O campo de auto-cuergia do IlUdroll.;;. apI'Cs(!IlLOIl, cuLitO. uma lcY(! porém sistemática, 

variação em função do cut-off nas dUil$ aproxima\oos l:ulídolmls citadas acimA., enquanto que 

\ o campo de emparethamt'nto • .6., 1ll0N!.roll forle dependência funcional com o cutwoff. além de 

I comportamentos sistemáticos 0p0.'lfo,,. (jllflndo se ,'ollsi,b'OH as apmxilllaçô('s _por trullt"'ament.o , 

e "no sea", para cut-ofr~ cn'~~ç'llt{'}i, 1)(, falo. llS \'aJot'f's uhliclos paril o lllá~illlO de .6.c, lia 

a.proximação "no sca". fo\'am S('lllIH'l' luaio\'(>;> dQ qUt' ()') obtidos l'lII ç~kuh}s Iltlo·relativíslicos 

para !la na, matéria lludeul'. pnl'H Lodos os \'Hlores ('ousid,~rados para. o (·I!I-~oIL ('llquônto que na 

a.proximação por trulIcamento foi possí\'-d definir IlIn iULt'rvalo de- \·a.Jol'(·:; do nl!-~ofr onde sempre 

resultam valol't."s adequados puni ~c, com o mâximo dt:ntro dos lillliL('B illdkados pt'los 1'esultados 

não-rela.tivísticos, para todos ,»> dif('l'('fll es çüí-lOS de in ternç'.io 11 Ud"ülHlud,'{}o t'ollsitlerados. 

Portanto, fica claro que IlUllIa hbonJHt!,(·w apmxjlllildh dtl nprm.::imrlí;l-jO ilF'B l'I'littivísti('u, onde 

não se considere um cálculo l'<"llOl'lHallzndo I;Olllp!do. o !lIodo mais iHlt'qUadO dl' se desconsiderar 
1 ,", 

as contribuições diverg<'lücs c!<'\'idas tlt) 1lli11' df' J)irBr r 11 HllI'oxillHiÇfW pO!" '" rutlcanwtJlo", tal 

como definida 110 C<i pít \\10 ,L ;10 íli ,'és da iqH'O;'; i !1w<;<:io "'IIH sru" , 

Afinal, tendo em yisla fUluros Gllculos ('m apiíracôt's ;i U\íd~-'(iS nllilofi, fica cimo que o uso 

I 

I da aproximação l-IFil it QllD ;mmcnLt.' SCl'<l \'iilwl se.' for feito dCIIlnJ tlà aproximaçilo adidoual 

do "truncamento". a menos qm' algum" tj~(,lIíca !l(}\',l t- simples df" !'C'llOnnalizuçào se-ja de;'>('nvol~ 

vida para o üatal\lC'tlto um; ('ofl!rllmí(;ó"!i t!('\'itlas ao 11m!' ,I" Dirac. Erls!' pron:'dinlf'nto já vem 

sendo adotado lIOS cálculos H,itliz<Hlos .10 niw,j da ;q)!'(J.'d J lI/>', OIHh· l-lS aproximaçôcs por 

\ 
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"truncamento" e \\no sei!." sào equívalentes. mas ê ;mporlanlc n'~s<!lt.ar a diFpl'CIH.,;a e-nlrf' as duas 

aproximações ao nível da- aproxímação IlFB. 

Neste trabalho obtivemos, portanto, dois resulLados principais que foram: primeiro, uma for~ 

mulação relativística para a descrição adequada das correlações de emparcilHuhento na matéria 

nuclear, que é compatível com os cálculos não-relativísticos haseados tiO modelo BCS. Esse rC5ul~ 

tado foi obtido dentro do quadro geral definido pela. teoria Hadl'odinâmiea QuânticA j usando a 

aproximação HFB e definindo, pOl'tanlo, uma extens.;'o dos resuJtados usuais obtidos na QHD aos 

níveis das aproximações Harln,'c e Hartl'f'e·F'odc SC'gundo, a comp<'lmção ('111.1'<:'- <\$ aproximações 

adicionais por truncament.o e "no sc,n", c!"nl ro da apl'Oximaçâo 11 PIS. t~>\'dil que a primeira dá 

resultados mais próximos aos t'spC'l'ados a partir (los ákulos não relati,·ísticos. 

" 

.' 
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Apêndice(I) 

Inicialmente vamos impor a condição de hermiticidade para a lagrangeana efetiva 1:.tl • em 

(2.12) 

Jd'x!!'$'t.,j = Ja',·d l 
.,-' G"·[X)( ,.)6(.1' - ,,')~'(x') + ~"'(X)CI(x - ,-')1/,[-4I(x') 

-;J.(x) [E(x - x') - ,o/IM.,. - "')] ~'(x')} 

= Jd':r:a'x't.;f 

= Jd"x,rx' { ~0(.r' ho,:.}. t (,/" - /)jed./,i"t)( .1') + ~ r,(·-I) (.rI )o'1IJ3'1 (,1' - .1/ J1o?;'(.x) 

-It[.,.') boE[[." - ,-'h, - ,01,6(.,. - .'-')] ,J«xl} (1.1) 

portanto, trocando as vnriávels H1II<.Ias ;f e ..ri mt última inl.('gral. Ohl,('mos 

~{x _.1") =::: 1(i~t(,r'- J~hv 

e 

~(.f - Xl) :;;: "}1j~1{,I·1 - .1'),0 (1.2) 

que são as relações indicadas em (:2.15). 
, 

Se considerarmos a lagr~lIg('fHH\ do !IIwlC'OII (.'om êI parL", de iutpraçRn daUll por (2.12), mas 

sem os campos de emparejhamcll~o, teremos 

c = ~,(.,.) [U fJ - Mo +1'10)1>(", - ,/") - ~(,T - ·/"H "'(,/") (1.3) 

e a. seguinte equação de mO\'ifllC'Jlio para o UlIlIpO Hudcônko 

Jdlx' l(i !) _. ,110 + !"o)ô{.r -:/") - E(.,' - '1")] e·I,,.') =() 11.4 ) 

que pode ser modíficada fitravi>s d,lS U!)('r;tÇÔ"s CotlS(,(,U!I\'lIS tle .<"Otljll.!l,<lÇI10 lu'nnítiana. HHtlti~ 

plícação por lU à. direita <" transposi<;<!o. com o segmnte re!<óutlldo 

Jd"x' [ ( -i( /J)" - Mo + 1'1~') ~(,I' - .1") - ~r(/ - .1' )1 ;:rv) = {I , (1.5) 
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onde usamôs o resultado (I.2) para Et e fi seguintf: definição 

fJ = (,oô, +'I. li) (1.6) 

e, portanto, 

(;ti) = lo(fJJ'rb = ho ê, H f).l 

• 
(//)' = h~ô, + ('i')T. li,) (1.7) 

Por outro lado, se defininllôS 

B = (10.4 (. r,) = l-i,o')',:I,,)T,) (1.8) 

que é a matriz usada na definiÇ<Io de ~,(A) em (2.1!)~ <:'utào 1 na representaçâo de Dirac para as 

matrizes gama resulta 

TBio = 	i ol1 e /J('{r) = -111 (1.9) 

e podemos mo<lificar (IA) i:l1.ra"ês da IH1.lltip1!cat;iio por /J n("X(jtl('nb !'wguidn da I,roça de .r por 

ii: 	 e de x' pOl' X' I para obtc.'r 

Jd'x' {l-ih.a,+1'. J) - Mu + jqojÓI.r - li) - m;T(.r' - nli'} 1I,!T(.r,) = O (!.lO) 

ou • 

Jd',,' [li /l + .\10 -'l1u)h(.r - .r') + 0;(..('(.<- - .~')l ,3,1,(.,.') = O (!.lI) 

onde usamos a definição 

;;''''(.r) 	= 80;T(-0')8' (1.12) 

o resultado (1.11) c.orrespoude ~l seguiult' dellsid~Hle de lagl'aHg(~çllla 

.c'AI = ~,IAI(x) [li I) + Mo -flio)ó(,' - .1") + l.;IAII·i· - J~')l """'1."') (1.l3) 

que pode ser obtída a. partir de (1,:;) illLl'odll7.IIH!O-S(' tllll sil1al llt'g·al j,;u 1J~1 l rall~pt)sição, dc\-ido à 

troca dos campos ~, e ;;;, COlIIO sl.'gw' 

CTc = = (-1);"1'( .•") {6{ .•! - .l· lIi( ,J' fi, +{ '\') T. i~.1 - M,,+ 1'1.;-; 

_~(1'){.r _ .... )};;;' (.l·) 
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= (_l).pT(,,')BI {li!,,' - ," li;! -'DO, + 1 ' I) - Mo +!"lo] - ';141(:1" - ,')} B,'.r(x) (Ll4) 

onde usamos 

BI B = B BI = [l]tax81 (US) 

-e 8, e 8z são os operadores usuais cl(' del'i\'açào à esquerda, ou sljll, 

- DA
A(x) O, B(,,) = --{}m,') (1.16)

x 

e, portanto, valem as seguintes relações fOl'll1aj~ 

- T - 
({},f = (ã,) = -â, (I}r) = (l!r) = -l!r (!.lI) 

Desta forma, se substituii'lnOS :1" <: ,I'J por ,:;:1 (" ;i- , respt'<"tivf\lllC'lIte , (1.1-1) tornar-se·á igual a 

(I.13) e t com isso, fica. estabelecida fi ft'gra para tl'(t!~lr!llOS Inrnbélll os ('<impOR d(> empMl'clhamento, 

Notamos aqui que se fi definição (:2.11) IIsas:'lt' o tampo n.'\:-ertido lClIIporillmeute 1,1,(7J(.1:) ; ao invés 

1:L41de 1jJf1')(_x), surgiria um fator multiptlcilli\"o <le (-1) na ('xpres.<;âo (Ir> 

Se considerarmos os Lermos de emparelhalllelllo 11{1, lagl'angt'Htl<1 (2.11) LerclHos, 

CA = ~!J,I"I(",),,(,. - ...')ço(.,!) + ~V,(.,·)J,(", - ,r')li·'·'I{.1") 

~T 1 T j T f -, 1 ".'IT I -1' 1-:1".,T=L", ~ -::;>i' (,I')J, (,,' -,. ) •. ' (.I.) - :;t· ('1')':' (,,' - ".)to (,,')
'. - 

I (T f) ("' ) 1- - ( 'J'-'J' ') -'[= -2 1/> (x')B lJA (,r - ,1"1 Ir <"(.1'1 - 2~'{"') IJ .:, (.1' - ,1")8 IN (x) 

I I~ ( -) 1- (-1' ~ -2",,(A)(.T') BAT 
(.;, - ,")W L'I") - 2~,(",1J []TJ, I.i· - .r'IBI) ~"")(,l') (1.18)I,

, 
Por outro hulo. a cOlldiç,r1o (:l.1:3) implica t'lll 

C,A) = ~1Í,'AI(.r')"(,r' - ,'·kl.r) + ~;r.(.r')C;(.1" - ,rJ."IAl(.I'J (l.!9) 

e J portanto ~ 

':'(.1) ~ -11':"(-.1)11' 

':'(.r) = _lfr.:,T(_.i') li' (1.20) 
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que .ão .. relações dadas em (2.14). 

As correspondentes relações no espaço dos momentos são 

,c,(k) = -B,c,T(-k)B' 

6(k) = _BT'l;T(_k)B' (1.21) 

onde 

(1) = (ko,-k) . (1.22) 

Portanto1 se considerarmos uma. forma geral !Hlrtl. ~ do tipo 

6(h') = (Ó,(lkl)-10"'u(lkll +;;:. j.:"',(ikl) - i,oi' k..l,(i[II)·· (r· ") (1.2:3) 

como indicado pelas (xmsidel'cH.;ÔCS illiciais do {'apÍ!.uJo.1 , r('sulta 

_B61'( -1')8' = (.::>" -10"'0 -1' k,',,,  i,o"i' f",,.l <) If, ii) (1.24) 

Porta.nto . as relações (L21) impliclulI em 

~1' u 11.2.5) 

que é o resuJtado us~do C'fn H,0}. 

" 

,, 
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Apêndice(lI) 

A álgebra. de Pauli ê a. obtida ti. p~rtir da seguinte- !)(tst' de llIi1triX('!-i 

Sp ; {I. TI, T" '3) , (ll.I) 

I onde 
I C-i) C 0\C (11.2)I l=(~ ~), 7 1 =(: ~), 72 ==;0' T3= O_I)' 

ou seja, é a â1gebra em que os dementQs podem ser f'sniios como UllIfI combinação linear dos 

elementos de Sp e compostos de acordo CO/ll as leis usuais de SOIllH e produto de llmtrizesISõ.8S,I021. 

Em particular, Lemos 

TiTj := -rrri • S~ í#j U,j) = 1.2.:\ 

(T;)' = 1 = 1. 2, 3 

e 

r;Ti = ir,. ~ 'i ,j, 1.-) (~ 11 fila !J('rmnlaçà() pfI r de' ( I. :t :3) (11.3) 

Seja A um elemento da álgebm d(~ Paull. cntào. podelllos C!S('T('V{'f 

I , A = :tU1 + A1rl +11"1'2 + /\3'3 

I 

I ;:: ..-lul +li, f (lIA) 

\ onde usamos Ã:::;;; (A I, A1• ;13) • T = (TJ" '1. 7j) ('.1 dclinit.;ii.o u~t1fll dn prod~i!" t'SC;.llfif ele vetores, 

Podemos agora definir () clcll1cnfo conjuljado de A comu 

1
- o - '"" A=A1-1I-1' (ll.ó) 

tal que, o produto de 11 pelo seu conjugado sc'ia h"!'tIlpn' propol'clOllil.1 ~ \lllltlade 

A 1\ = ;\ A = [(.'\"1' -lA ')' - (..\')' - (.-1')']1 = [(AUI1:" (/11'11 (11.6) 

Se designarmos esse produlo por !:W . {'Ht<-IO • 1l0t!('lllQ;-l dcliJlíl' o illn'rxo d(' A f 01110 

71
l -I  -,j (lU)," - 141' 
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Vamos considel'a.r, agora. uma matriz [I'V] cujos elementos . ~VI1' H'12 ,etc.• Itpertençamn à 

álgebra de Pauli 

WIl H/12 ) 
(11.8)[I·!"] ~ ( 1-1'" 

W22 (1.){.lj 

I 
 então, pode~se mostrar att'avés de cálculo direto que o dcterminanl.(' d~ Ir f: dado por 


det[W]l ~ (dl1 d" +d"d.d - (111" W" W"W" + I,V"I·V"W" IV,,) (11.9)! 
! 

onde usamos as seguintes definíções 

dij ~ (1·I'ijWij ). onde i.j = U (11.10) 

e1 se esse determinante for diferente de 7,PI'O, poderC'J1los {'SCTP\''''T li inYNS,1 clt' !1 11] romo 

j (iT'lId" - 11'" l-I'nTr,,) (Tr"d" - IT'lI ll',.,Tr,,))
[Wr' ~ (lU! ) 

dei[f1!j (Tr"d" - w"rv"Tr"J (IT'",11l- W"I·J.'lIW,,) 

Os resultados adffia também serão válidos S(' ,'SUVCl"lllOS l.r1l.hallHwdo rOIll, uma álgebra ho

meómo1ja li álgebra de Paú/i . ou seja. um« álgebra tal (Ille S(: A f' iJ silo f'lerucllLos (!uaisql,lcr 

da álgebra de Pattli e AI e B' sào us f'1f'llIC'ulo:-o ('or('slxlIld{'IlH'S da ..ílg(·brn bmut'omorfa , então 

existe um mapeamento f entre as: ,ílgebl'Hs 'lHe produz 
, 

n.'I) 

f'(LJ) 

I{:l1J) = 

e 

.f(l) 

onde l' é a unidade na álgebra hO!lwol11orfa. 

= :\' 

~ IJ' 

f(,I)f(lJ) 

= l' (1l.I2) 

Em {larli"'1lar. pot!cnlos obl ...!' uma álgehra horne

omorfa à álgebra de Paul; utilizando [l seguilll.(" b.iS(' cJ(1 l1I<ltl'izf'S:

:;.[ ::.f} 
(11.13){(J),<lX"" lo· -Í "k! . IOri:, 

onde (lko: 4) é a matriz unidade de ord(·II)·1 . tlu.1! ::: {~10' i I. i 'f, í:\; Séh) ilS lllaLrlzes gama de 

Dirac e k:: (k1 
! k"2 .l~3) é um \'elor ('0111j)!{'XO ilrbi!.l"i.Íl'io • ]>01"1"111 ltÚO Illllo. 



, I (n,~ - ,~) + .4(' - \" - Ir - 1°\'1- 1'1111'\,1- l'vIILs'} (',. LOI..)+(: ~,.J (., l. ;; t .... f; (: .1

I 

I 

! 


i 
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, +2iSwoÊ!., - 2S,'Woi1ú + 1M 8T i.\,1 - "li ,1{ Só.o} ç;.( f . ir)!{ lhO (111.2) 

I. , onde (de!) é o deteml;n."t. deqW]. definido 0111(4.14), e 

M =Mo+E,(k) (IIJ.3 ) 

é a 11 massa. efetiva'" do <juase-ultc!coll na mat6da ll11deiH' , 

wo=(Eo+I') . 

S = (I +E,(I.))]k] 

s.,. = E.,.{I.· JI;':I (IIIA) 

t e k é o vcrsor unitário na din-:-cào de J:. 

I 
1· = f/lkl (111..5) 

• 
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-Apêndice(IV)

A partir das definições do Capítulo :2 para as lagrangeanas do presente modelo e da definição 

(4.36) para o operador tensorial de energia.momento~tp.v • obtém-se a seguinte expressão 

i'PV = IJPq,f)'q, +ô"i/ô'iI- (avv, - /1,V")a'V' - (a"F. _ ô,p")· {)'p' 

+1j;h"f)'1j; - g"V [~}(h'a, - Mo +10Ii)1/' + t:.;n' + t:.~,....l 	 (IV. I) 

onde Cin! é dado de maneira simétrica em termos de: 1/J e V,(A) • de acordo com (lS definições do 

Capítulo 2 , por 

t:.;Vi = I:{-v'( x )fjj)(n l~'( x )";i!(.1') + ",1.1 I ( x J (B fÚ}(oIBt) ,j.l'I}(x ),,;;1 (,,)} (IV.2) 
(jJ 

! ~ com 4>~jV definido no Capitulo :3 , é 

~o () _ !(" ~( )a''"('1 ','(. )1 +! 'I' ( ')1'''(') !F P'".c...lllk<ln~ X - 2 V~'e x 'P a· - HI~(j) ,r 2,n (, 1< ;t .1 - -I {IV 

+1[" -( 	 )""-() ~ ,.,( 1] + -TIlpP'1I ,- ( ) ~'( ;(' J - IG" G-" . (IV.3)-2 Uph x v 'lí:r U1l1'# X j' ,fi - '/",< )
2 ,I' 

com os tensores dos campos vetoriais dados pelas expressôes em (2.5), no CapÍLuio:2 . Por outro 

lado, se tomarmos igual a zero os termos assoeíR{los às diversa~ derivadas totais envolvendo os 

campos mesônicos, o que implica. em partkul<tr. (ln1 supormos qut" a.'! corrf'otes associadas aos, 
I mésons 'IT e p conservam o j;;oRpill. obl.(']'{'1l10S a ;>f>guinl,rs (':-:pn'ssó<,s 

I 	 l~wFfW :=; -2(V,i?V.\) 

I 	 ' C""" - "(p. "'p-.I JG!lI!' I 	 - -_ ,\'V (IVAl

I 
onde 8 2 

:=: Ôl'â" 1 e, portanto podemos j"N'SCrenJr fi lagnmgeana livre do::. mesons como 

'0 '" lu) . ()( .}, 'J '''l( J 	 (IV.5)l.,mf'~J" ;.: 	L -:;-vJ(iHí'»:f f. + 111, oU) ,I' 
li! 

de acordo com as definições (lo Capítulo:1. Portanto, SllfJOlldo qUf' IHlo I"xi;;t.em mésons rea,is. 

podemos reescrever as €'xpl'essôt.'s acima parn Citlf e 'co em lenHos dos proj)agadol'es dos mésons,

I a partir da expressão (3.19), I'csulta 

I 
I 	

t:.;", = tr -ij'w ti'(")flj)("If'(,l'J (Jd'x'J);~:(" - ,J),', I'Upt'{,T'J)

I 

http:I"xi;;t.em
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+ tr ífW/>(x )rliH.'~'(x) (jd"y Drfl(j' - !j)~,I,t,(y)( Br{;'OIJt),f,IAI(y») (lV.6) 

e 


.c~.»•. = E - f2(i1 Jet' zJd'y { Dfi).(x - Y)1/>(y)rw1/>(y)( a' + mtillDfiit" - z )1/>(z )f'Uh1/>( z)

li) 

+Df;lo(X - !i)1/>(AI(y)(Brf;)oBt )1/>IA)(y){a' +mlillDi;j(:r - z)?/t(z )rlih?/t( z)} 


=E jw Jd" zf d"y {Df,l.(X - y)iP(y)flilP1/,(y)( _;)g0>36(x - o)~,( o)!'~h v'( o1 

lil 2 

+Df;l. (x - liWAI(y)( Bl'i;19Bt) •. IAI(y)( -i)g"" ó(x - o);;:( o)I'Uh t'(:)} 

=E iflil 1/>(",)rÜI1/>(,) Jd'Y (Dr;(·,. - Yk(i1)r(j)fl~'(Y)
li) 2 

-Dii; la' - Ylif"·41 l!1)( Bqjl'JlI')~·(A)(y») (lV,7) 

e portanto, vale a seguinte relaçào 

, I ,
Lt;; ::; -  L rflt (IV.8)2 , 

Por outro lado, o vaJor esperado 110 <"st.ado fundamenlal interagCllte da lagrangeana de in~ 
teração é 

< .c. > - '\'! < -,' r ;7.("')1'· ,1,(.) (j'f',JD"~( ,. _r');;:( "~I)' "'(0/)) >tul - ~? Jbl'" ÍJlí<·}~ «. •• tJJ' . 1;. (;j,)""
u) .. 

+E ~ < if(ilv'(,·)l'())(h,<'I.r) (j,tlyD(~':(." - Y)!ii(Y)(BI'{,I1B1)l/'(Yl) > (IV.9)
li) • 

Faz-se então a seguinte ;'aproximação de campo Ini-dio" para o valor espcl"ado 00 estado funda

mental 

< C,"t >~ ~ Efd4
:r:' {(-l)D~::(;r ~ /) < T [iT.t.T)I'U)flVi(:l'jl?(:I'I)I'upt"(:r/)j > 

2 Ul 

+Difl(x - x') < T p;;(,·)r!J'.C'(cr)<!,(c!JV)(llI·i""l3f)ti.("J(X'l] >} (IV.IO) 
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onde TI"'1 indica. o produto ordenado temporahnente c} com isso, usando-se a fatorização de 

Gorkov, pode~se reescrcvel' a expressão (IV.9} como 

<Cin' > ~ E ~ jd'yTr [r(j)"G(x,:r+)] flj)Dif!(x - y)Tr [rwpG(Y,y+)] 
(i) 2 

- E ~ jd<Y [r[j),G(x - y)f{j)Difl(x - y)rlj)pG(y - x)] 
W" 

+E -2! jd'Y [rw.F(ao - y)f{j)Difl(" - fjHBrf;,pBt)F(y - x)] 
(j) 

= tr ~ j d'yTr {ifw [r(jJ"Ó(" - 11) frt"T'Di;;!ll - ,")T1' [I'W(;(,r', "H») 

-ífwl'",.D{'J;(,r - y)G(" - Y)I'(il"] G(y - 'd} 

1- E -2 Jd'yTr {[-iJ(jJ f(j). F(:r - y) Di;;(,r -li)(Brf;,nR1)] F(y - ,,')} (lV,1!)
(j) , 

e, portanto, usando as exprcssó('s para ~ e .6. em (3.3:J) e- (:l.3;1). obtemos, 

" < Ci•• > = ~ j'l"yTr [E(,' - ylG(y - ,,) - é.(,' - ylF(y - xl] (IV,12) 

e uma expressão aná.loga quando redefinimos lin! em Lermos dos campus revertidos temporal~ 

mente com relação â expressno usada nrilll<t. ali seja. 

< Lin. > = ~i /<I'1I1'r [~('" - y)f.'(y -:r) + EIA,(;;, - iJl(;(!I - ,,')] (lV,I:l) 

,) Por outro lado, para calcular o valor esperado da parte do opcrmlo!' hall1iltolliauo l fJ em 

(4.40), associada.. aos campos nuc!eônkos livres temos 

< 4,(",)(i7' ii - Mo I1/,(xl > ~ !!E'1 < TI' {( j", ii - tl/91 ['j'(" }IÍ'(Y I]) 
, 

= -1 líl!1 TI' [Ui' g- MoIG(x - YI] 
~(j~~l.lof 

fi-I 

;: -iTr [(17' J - MIJ)(,'jT - ;r+)} (1\',14) 
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com um resultado análogo para ti., expt'C1-isão < tbIAl (:I'){i'9' Õ+ Moh/·(AJ(.r) >, Esses resultados, 

juntamente com (lV.12j e (IV,13), lonu\1 à. expressão para a deusidade de energia.. bariônica., e 1 

dada em (4.56) . 
. ! 

Os resultados (4.48) e (4,.50) no espaço dos momentos sâo obtidos por cálculo direto, por 

exemplo, 

j d'y [EI,I)"" -yJG'(y - x)] 

I cf!,) d:1lt e-ip(,i"-.ii)e-ik(Y-J;)El.4l(1»)G(k) 
= j ri Y(2~)"(2,)-" 

_ j.J (fi)} (til: (;,-i(.l»-v")(!lQ-r'*j+i{k+ri'HY-.i'l~(_")(]1)(~'(k) 
- ri Y (2rr)" (2.)" 

= j'l'pct'!'Ó(k" -1'0),IF"(k +/l'Jeil"-p·)r'-i{k+Pl.}o:IAJ(p)C:(!.) 
(2~)' 

- j d'k EIAI(J..o. -k)(;(k) j li',· EIAI(k)(';(k) (IV.15)- (2~)" (2rr)" 

e analogamente com rela<;ão ao!) demail'l ten nos. 

Para. relacionar as componentes dos dh'f'T5OS propaga(\orC's IH~riôl1ir(Js {C>l11US os seguintes re

sultados 
" 

ê:(J' - y) = [J < 1f.T(;f)~,TI1Í) > [JI 

-B « '1'11;);;:(1') » T Bt 

~ _lJGT(;j _ ;')BI 

• 
1"1·1' - y) = (-i) < \,I'''I.,·)0(y) > 

= (-i) < 10B1i"I.i·JlI,tIYho > 

= -,oi-i) « ,j·(y)J(.i·)I1' »"" 
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-)1 .= 10 ((-i) < .'(y)!."IA)(,,) > '0 = 10Ft(y - "ho (IV.l7) 

onde 

B ~ hoA 0 ,,) = (Í1'o'1/30 ,,) 

e t portanto 1 as correspondentes relações no espaço dos momentos fiA0 

ã(k) = -BGT(-k)B' (IV.la) 

e 

F(k) = 10Pt(-kho (IV.19) 

Analogamente! fi relação (2.1 i) produz o $í:guinl.e i'C'sultado 

2:' ..IJ(k) = BE (-k)BI
" (lV.20) 

e (2.15) produz 

-t
11(1." = 1oé. (-I-ho (IV.2!) 

e ! com isso • obtemos 

, jd'kTr {l1oko - "; . i: + ;\lo +~I'IJ( i·H(;(k) } 

~ /,I:'k( -1 )Tr {boko -1' r+ Mo + 2:1 .." (kJlBGT ( -i· lEI} 

- -Jd'kTr {hri'ko - (';. f)r + ,\10 + 2:' (-kJlG'( -k)} 

= j(t'!-'!'r {hol..o - 'i' [: - Mo - :;(k)j(:(Á')} (lV.22) 

e a relação (4.51) torna-se imediata. 
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1 
I 

-Apêndice(V) 

Nas expressões que definiremos a seguir o índice j toma os valores 1 e "2 correspondendo às 

I duas possíveis energias dos quase-nucleons, dadas em (4.22). Essas expressões foram usadas nas 

! equações (4.52) até (4.57). 


I ( O I [-29; I -1, 1 7 ~ 'O :1, 1 

: 9 Jj:= m; + (2kq) ( S !1/},j + 2!JJJWJ' + 89>'1 pj + S9!1'Olfi ) 

-29~. 1 1, 1 , 3, 3,I I
(900,J = [ m!" + (2kqj(:j9,Ow' + S9,o,; + 16 9'h'Op;+ S97.0,;) 

1 , I , . ~ 2 ~,]
(9;1"J = [89.4>,; + ;jYw'P,) + 169,<1>" + SiM),) 

. 1 :li,[i, 1-9 '" -9.S 6 .[•9<1'1")J = g.,J) - ....) (V.1 ) 

1 
[g0",;] = (2kq) 

j 

IgOAOil = (~!'qi 

-1 7 1, j, j,]
[ S 9"O,sj + "29""OW} + sUpOrj + 89,.,.0;:) 

-1 z 1 2 l:z 1 '2 ] 
[ 8 [J.• O:,j + ?:fJ.... O"'j + ~.tJpO,'J + ~g~O,.) 

[ . ] _ 1 [I, . J 2 1, J j, 
gtpV) - (2/.q) s9~9$j T ~g... o..,j + fG9 pçtípj + ~g.~o.~) 

[U<l>ATj! = [ig;e.; - ãu;,;.,] (V.2) 

onde as funções Oai e tPai Í' parn (( indi{'Rndl) os possí"eis l11ésOIlI' da l('ori", : 

(I ,'" • • • .: '" (I • (V.3) 

são dados por 

11.. + 2Ji:I"~)
D,j = In ( li.:; _~ikll~ (VA) 

tom 

fI'i = [I"-'il!') - ~'j(ql)' -lI!' -I,j!' ,.,éj (1'.5) 
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, ,, 

e 

fI,j 0.1 
<l>oj = ( 1 - (olkq) 'I (V.6) 

Vamos designar por b as compol1t'ntp's de (8J 1), definidas c'm p.25) e no Apêndice(I1I)! ou 

seja, 

b=::s,O,v.T, (V.7) 

então as funções Gh} serão dadas por 

I dct[lrl )
G'j(wJ) = J.L!!.J, \ u: '(SII),(w) (V.S) 

onde det[WJ está definido em ('U1). 

De maneira. análoga. as fUllçôc,"S Fô; sel"ào dml<ts por 

~ () I' (( ~ ~)del[H'J M) ))1'61 v..'j ::;: Jm T '11 (,,~;d b{t...'j (V.9)
"""""<..1) W 

com (S21),(w) dado por (4.29) e pelaexp'·"""io (111·2) e ii e f dado, em (-LI) 

, 
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-Apêndice(VI) 

A equação (6.7) para os coeficientes de Bogoliubov paue ser l'eesnita • usando as definições 

(6.12) e (6.13) , como 

A = .!.(a'D - b'C) B = .!.( -c'D - a'C)
<," 

\ 

C = -( -b A - "B) , D = -(aA-oB) (Vl.I ) I 1 1 

'3 '" 
e, portanto, a..<;:; equações para (A./i) e (C. lJ) <!"sl:lcop!am-s(> , com () s(·guint.p rC"$lultado 

("'3<'; - '31al' - (,lbI") l-c,(al,') + ':.I«'cl! ) (.4) 
(VI.2) 

\ [",(a'b) - ,,(ac'l! (_(""< + ',Ial' + ',lei') /3 = O 


e 


""" - 'dai' - <,IWl I-,,(a,') + !,ra'b)J ) ((" I 

(V1.3)1 ( I,,(a'c) - ,,(ai,')! (_<"''-' + ,,[al' _ ,,,ri') f} / = O 

o que é esperado, tendo em vJst.a as rl"iaçô('$ U>.21). 

Vamos supor, agora. 'Im" ó'u (!' ~., siio I'CCllS (' que ê!.r (. zero, Com ísso, os parâmetros a 1 b 

e c em (6.12) tornam-se imagin~rios e podenlos I'P(·!;tTf'\'c-r as f.'qUllÇÓ(,S aÓlllti COIllO 
'. 

(""'3 - dai' - f.,IbJ') A - (1))/3 = O 

(MA - (f'f,,!, - L.,ja!' - ',dei') li = U 

I ("<"3 -" lal' - ,,11>\') c: - (,\)f) = O

I 
(.\)C - «'<lC, - !,Ial' - '''ff) /} = O (\'1.4 ) 

onde tanto (.\) como (h) sào números I'f,'ois . dados por 

(b) = 1<,1 nó' ) - 'lin'cli 


(Ã) = i<düc') - !,I,,'!»I (1'1.5) 




'! 
, 

10.5 

Portanto, uma. solução que satisfaz também a condiçào (6.8) .; 

A' = «"3'4 - '-dai' - "lei') / ( -4{3wJ 


B' = ("'3i4 - i,lal' - i,d&l') I (-4{3wJ 


" c' = (i"'" -t,lal'-edcl')/(-4{3w) 

D' = ("""-"lal'-,,lbl')/(-4/1w) (VI.6) 

onde w é uma. das quatro possibilidades apr(!!1CnLa<!(i5 t'!ll H.20), 

Vamos considerar ~ agora. apenas o \'alor da ('H('~'gíR dos qu<lst..... lIudcQus designada por w+ 

em (4.22). Neste caso. os lntpgnmdos dc' ~~, ~o <: '::,. {"1l1 (L!)2} rf'dH~.f'lIl·St: a 

, 
M (2....,J - .t3 - 2;...'0""'+) + 2(v..'o - ......+1::J..~t?

(FS) = 
( -,Iw+,qj 

-S(~,~ - ,.r) - 2Now+) - 2,5'.;l6
(FO) = 

(-,1~'+,3) 


e 

" 

(v,.·V - ~'+)jj - :k.'j)c~ - 2M ~,!~v
(FI') = (VI.7)

(-1"'+") 

e, por comparação com equaçõ~'s ({Ui) 1<'mos !.ambc'm 

(FSj = ;j- [1..11',1/ -~S(AIi) -11i1',]ll_c, 

(FO) = ~ !1'lI' + IIJI'] 

e 

(F1') = ;j- [-811,11' -1111') - 211111J')] (1'1.8)
-fI; 
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Resolvendo as equações (V.8) para lAVe lEI' em termo, de (FS). (FO) e (FV) e .usando 

as expressões em (V.7) ,obtemos 

1 
, 
! IAI' ~ {~~ (I'S) - ;:(FV)+ (1'O)} 

{(wo w,) (/3 + 2t...»€k + lMA.An) - Ck (o + 21w'ot'J" + 2M<lo;,\. ~S:kA~ll
<:,11__ _ tk (VI.9)= (-4w+Pl 

e 

<;11 }IBI' ~ {2..(Fl'J - -'IP.':) + (FO) 
e~, CI,' 

(/;(.'0 - w+) (fi - :1..:0(:k ~ 1Mil.nlJ._) +" (3 _2WO'h _ 2MAaD.· _ 'l:;1i1.~)} 
:;.;... ~ fk' I_I f k (VLlO)

(-4",+/J) 

Afinal, se compararmos eSSC'$ r('slIl(«<los COll1 as C'xpn>s5àC's para IAF co IBF em (V.6) • 

veremos que ambos coincidem s(' usarmos 

",,' = - .....+ 

• 

I"I' ~ (8'""0)'
Ck 

,I ~ (,li ~u _ ,"",)11.1' 

I 
,'h 

e 

( S~o + ,-,,)')lei' ~ (VLlI)f,I 
enquanto que as expressões parR ler: (' IDll POd('ll1 St'!' ohti(bl.~ pda Sllbslituiçào de ( ......+) por 

(-w+) ,de acordo com a regra Il,djeadh t'1l1 (:j.:n), 

Desta forma. as expressôps p,lt'a ;;". ~u (.' ':::,. dadRs por ((j,J'j) (, H.;'):2lsào t'xaiamenie as 

mesmas: quando considenUllOl'i ()S 1('1"100:; COlTC'spondclI!("{ ..1 ....'+ {'IH (lU;'). Ih- tll<tlleira análoga 

l pode-se mostrar que os terlllO:'i ('olTespontit'll!f'::; li ......_ lillllh~ll1 ('O!lleí(!rlll. 
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I 
! 

<: = '" "'~>~ "" 
G (X)

I 
 GHF(I()
8C8 	 GHF!K) GHP!'XI GSçs(XI 

I 

I 

I 

I 

F (X)1 
I 
! 	

- :. • ... '" 
GIIF!·K) 	 Geçs Ix) 

Flq) 

lllX) 

AIKl = 

V!K,q) 

, 

I 
I 
I 	 FigUl'li 1: Repn~sentôçà() dmgl'amática dn'.> pt"Opagador bariôuico cOl11pjeto no modêlo BCS 

OBcs(k). tal como definiúo na Eq.( j .25}. em Lermos do propagfldol' hariônko na aproximação 

Hal'lree·Fock Gup(l.'J (' do Cilmpo de emp<1l'elhamcnt.o ~(k:, À;; l'{'prc.o;ent.nçÔC"$ que definem o 

propagador anômalo F{ ~.) (> o campo .:). t.ambém esti'lo l'Hl!nldas, ."I'mlo \ '(i:. q), indicado pela 

linha ondulada, () po tent"Ía J de illteraçilo eu!·]"!? af' qua~C'-I)1l!'1 icuJ<is' ", 'I H,[<tcianadas. 
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r IK! 

" ... +GIK! " 
G.IK! G.l1<! GIR) 

ÃIK) 

G.IRl FIK) 

• 

rWli<) 

F IK! ~ 
6.11() FIK) 

II IK) 

! 
~ 

G.IRl GIR) 

\ 
, 

I 
i 

Figura 2: Representação diagramática dos j)l'opaglHiol'C's G(1.') e PU,:I . t.a! C01110 definidos na 

\ Ec[.(3.8). As bolas hachuradl\:'i ligadas a dtlas linhas orlclIladas revresent.<lm os propagadores 

completos na aproximação HFB. As linhas onduladas n::<I'I,·"cn!.am os pl'opngadores livres dos 

mesons e as linhas orient.adas. simples respresentam os pro~i'" , 1, !res lines dos nucleons, Al,enas 

os termos de t.roca para:': e :s{A) estão representados embor - " avaliação ele s:: e y;(,t) também 

iudua 05 Lermos diretos (Hnl'tre'e). 
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lI(K) 

Giro) ,.;;.-- ="'..=. s:;, ~ 
a.tF!K) GHFIK) F(K) 

li (li) 

: *' : :. Ó .:e==F (li) 

. 
~ 

GHFIK) G(K) 

" 

Figura 3: Representação dingl'iilnát.íca dos propagH.lof€'s (;(J.:) {: F{l'} . tal como definidos na 

Eq.(3.13). Os propagadol'es GUF e (;HF . corn'.>;!)olld(mLel;: â aproxiuHu:;aó Hartl'ce-Fock usual, sao 

representados por IinhM paraklil~ com uma se1.a f' IIS de-Illil:-is representaçOes seguem as collvellçõt;>S 

d. Fig.(2) 

http:Eq.(3.13
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I 

",Energia de Ligaç ã o I,,por Nucleon 
I 
I

4.0 
,

( I"le v ) 
(SW)o I'

0.13 
"I,'> 

'" I, 

I (SWPR-A)o-4.0 '" " 
"'i 
'i 

-8.0-j ~ 
~ 

-12.0 

-16.0." 

-20.13 I, , 
0. 00 tO. 34 e. 68 1 . 02 1 . 36 1 . 69 

- 1
k F ( fm) 

Figura 4: Dependéncia da cllergin de ligação por nudron em funçào da densidade hariôniça. ohtido 

com a aproximação de t·l'UIICamellto dos t.ermos associados ao pólo ..,.'_ e uSflndo um cut-off de 

506 :MeV, As constantes d<:' i\coplameuto J"o{'.tiJ11 ajust",das para que o pouto clt" saturação orona 

em kr ~ 1.36fm- 1 com energia de ligação de 'V -15,75MeV por nudeon. A Cl1l'\'H, indicada por 

{SW)o cOl'respollde ao modêl" (0111 os mésolls (J e (.,..'. enquanto que (S\VPR~A)o correspollde 

ao modêlo com r7, t,;.,'. " e p. 
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· ! 

_! 

l 
Potencial Quí mico (MeV) 

I 

I 

1080.0 
'i 

I 
1040.0 (8W)0 [I 

{ 

fI 
1000.0 I{ 

II (8WPR-A)o 
i 

960.0 

920.0 
" 

880.0 i I II 	I 

0.00 	 0.34 0.68 1.02 1.36 1.69 

(fm- 1
)k F 

Figma 5: PotenciaJ químico em função da. densidade bariónic:a .. obLido com a aproximação de 

truncamento dos Lermos associados ao l>ôlo w_ ~ usando um cue-off dt:' 506 fvh-V. O modêlo-(cr.i.t..') 

('Qrresponde à cut'\'a (SV\')o e: <> modêlo-( O' ,4.'. ;;'. p) conesponde à curva (SWPR-A }o< 
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I, 

~o (MeV) 

0.0 

-200.0 

-400.0 

-600.0 

- S00. 0 

'" 

I 

(SW)o 

(SWPR-A)o 

\ 

'"---,-
0. 00 0.3"1 0.68 1 , 02 1 . 36 1.69 

k F (fm 
- 1

) 

Figura G: Componente-zero da parte vetorial dn auto-(,Ilcr~ia. ~IJ' em flil1ção da densidade 

bariôllica. obtida com a apro;dmflç~o de' tnmcamcllto dos lennll,"'; ;ls;;;.ociados ao pólo t..'_ e usando 

um cut-off de 50ü- tvleV. O mod&-Jo-(O".~,,:) corrE'sponde à CllrY(l (S,\'-)u e o moclêlo-{O'.v..·'{.lP) COr
, I 

responde. curva (SWPR-A)", 



I 
I 

!l3 
; 

2:: s (MeV) 
, 

I 0.0~ 

-200.0 

-400.0 

-600.0 

(SWPR-A)o ~ (SW)o, 

-S00.0 

(-939.0) I 

- i ee0. 0 I '-r-" 


0.000.340.681.02 	 1.36 1.69 
- 1 

" k F ( fm) 

Figura 7: Componente esndar da auto-energia, era função da rlpllsidade batlônica. obtida com 

a. aproximação de trunC1I1llellto dos: termos associados ao fH)I., ...'_ e usando um cut-off de 506 

[I.·le-V. O modêlo~(O',,,,,') col'l'esponde à cnrva (S\V)o e o mocli,[(lc(<7 ..... '.7Õ.p) conesponde à curva 

(SWPR-A)o. 

I 

http:0.000.340.681.02
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! 

, 
, 

I 


I:v (MeV) 

6.94E-18 .... ~ 

, 
" "

"
-2.50E-2 \ 

\ (SW)o 
\ 

\ 

\ 
-5.00E-2 \ 

\ 
\ 

\ 
-7.50E-2 \ 

\ 

(SWPR-A)o \ 
\ 

-1.00E-1 \ 

\ 
\ 

- 1. 25E - 1 I ---., 
0.00 0.34 0.68 1 

j • 
t:1I1"J
"CJ<::. 1. 36 í .69 

KF (fm- 1 
) 

Figura 8: Componente espacial da <l.llto-energia \'etorial.:tl" em flWção da dellsidade bariõnica, 

obt.ida com a aproximação de truIlcamento dos termos associado!) (lO pólo, "L t' usando um cut-off 

de 506 MeV. O modêlo-la,I.i...') corresponde 1 em"" (S\V)ü f' o modêlo·(O'.~"i:'.P) corresponde à 
curva (SWPR-A)o_ 
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-420.0 
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2:8 (MeV) 

-440.0 
~ 

- - ~ 

~~----_. - 
-460.0 (SWPR-A)o 

-480.0 

-500.0 T T 
0.00 0.68 1.36 2.04 


<, k (fm~l) 


figura 9: Componente escalar da auto-energia':::$' em funçito do Illomento bariônico, k. 110 ponto 

de sal.ura.çào, P8 _O.168fm-3, Os dois ca.,,<os correspondl;lll 0, :\ ~ 506 ~JeV e nào se cOllsíderam 

os termos de retardo, A Ctlf\"(l. indicada por (SWPR-A)u Cotr€'sponde no modêlo-( CF, ",'. :r. fi ). 

enquanto que (SW}o corresponde ao modêlo*( <7, r,;.' ). ambos dentro da aproximaçào de »trul1<:a

'I mento:'. definida na Secçào(-1.:1). 

I 
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, 2:: 0 (MeV) 
I 

-3413.0I 
/ 

./ 
./ 

./ 

-360. e -i ./ 


(Stv)o 

./

~;;R-A)o 
./ 

~ 

",::;;. 

-380. <3 -j=----- -- -
./ 

-400.0 

-420.0 +-------,------,r-----"-- 
0.013 0.68 1.36 2.04 

, 
, 

k (fm- 1
) 

Figura 10: Compollen~e~zero da parte vetorial da auLo-energia :::0, eni função do momento 

bariônico j h~. no ponto de st'tturação. pe ",O.16Sfm-3. Os dois «asos corresponclern a A e:: 50G 

MeVe não se consideram os termos de retardo. A CUly(t inclicadn pOI' (S\VPR-A)o correspOll(le 

ao modêlo-{ (j. t..,'. 1r, fi ). eU<juRnto qu(' {S\V}o correspol1de ilO modêlo-{ (T. u:). ambos dent.ro da 

aproximação de o.lLrullcamenLo", definida ua Secçào(i,:1j. 

-I 
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I 
~v (MeV) 

1.0E-2 

-1.0E-2 ----~-----------------
,/ 

,/(SW)o ,/ 
,/ 

,/ 

,/ 

,/ 

,/-3.0E-2 
-" 

/' 

/' 
/' 

/' /' (SWPR-A)o 
,/ 

,/-5.0E-2 

/ 

/ --

-7.0E-2 T T T 
0.00 0.68 1. 36 2.04 

! k (fm- 1
) 

I 
Figura 11; ComponenLp espacial da. auto-energia \'etorial em fUl1Ç.i\O do momento hariônico, k. 

110 ponto de saturaçno. PB .......O.16Sfm-]. Os dois casos correspondelll (I ,\ = .5ú(i i\'1eV e ui\o se 

consideram os termos de retardo. A Cur\"íl indicada por (SWPR~A)o col't'et>ponde ao modêlü

(a.l.J..', 7f,P)l enquanto que (S\V)o (orrespondt:" ao modêlo.( 17.1..•.:), ambos dentto da aproximação 

de "truncamenio", definida na S~cção(4.:J). 
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Campos de 
Emparelhamento (SWPRA)o 

12.0 

( Me v) 

9.6 

I 
I 

7.2 

4.8 

2.4 
o 

0.0 I JY 
0.00 

. ! 

D.o 

.. ~:-:---,--~.,---==::::::,,~--

D. G 

0. 34 0.68 	 =::.""1 .36r- ,- 1.02 	 1 .69 1 
( fm- ) 

Figura 12: Campos de empill'eJhamenLo em função da densidade bariônlca, óbt.idos com a apro

ximaçâo de truncamento dos t,ermos Flssociados ao pólo .;..'_ e usando um cut·ofr de 506 MeV, no 

caso (a,w,ií,p), Ll~ e ..:lo sito (lS componentes do camp'.! ~(k) ,COI110 defiuidos em (4.5), e .ic 

é o "parâmetro de gap·· . (lefinido eill (4.67), 
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Campos de 
Emparelharnento (SW)o 

D.o 
16. 1 

( Me v) 
13.8 

11.5 

9.2 

6.9 

D.G 

~ 
4.6 

2.3" 

0. 0 I 4.f./ .~-=-=-=---=:::::~,i-----,--
0.00 0.34 0.68 1. 02 1. 36 1 .69 

( - 1k F \ fm )
I 
j 

Figura 13: Campos de emparelhamento elll funçilo da densidad{: b"rióaica. obtidos com a apro~ 

ximação de truncament.o dos termos Msociaclos ao pólo ......_ e 1I.'$1I1Hlo um <:ul-ofl' clt;' 506 MeV, no 

caso (o-,w). Ó. S e ~o sito êls componentes do campo il(h') ,('OlHO ddluidos em {-1.5), e L1G é o 

"parâmetro de gap1' . definido em (4,67). 
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l:lT (MeV) 

1.00E-] 

! 

5.00E-4 

0.00E+0 

-5.00E-4 

" '
'

'
\ 

' 
'

" _/ 

(SW)o 

/ 
/ 

~ 

/ 
/ 

! 

/ (SWPR-A)o 

-1.00E-] +1-- T ~! ! ---.1 

0.00 0.34 0. 68 1 . 02 1. 36 1 . 69 2. eJ 
, k F (fm- 1

) 

Figura 14: Componente h:Hsol'Íitl d(l ('1l1parellHllHenlo . ~7' ,(~1ll funç,io dl\ (Iensidade bariônica, 

obtido com a aproximaçil.O de lnlllcamcnto du)'; termos flssocindos no pólo ...._ c usando um cut~off 

de :SOG !vleV. t\ curva (S'\V)(I rOlTespo!lr!f' ao ltlOdêlo(u,I.4'). enquanto (S\VPR-A)o corresponde 

ao modêlo~((r,I..,,.; r., p). Nota ~ ~e uma ll1u(lança de siual (JlHmdo se pilssa dI!' lllodêlo para. OU(.I'O. 

mas 05 WdOl-CS absohüos sito ~E'mpn:' pCqUPllO!:' e tllferíofl's a LO· 10-3:. 
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I, 

I Parâmetro de Gap 


Figura. 15: Parâmetro de gap AG . em função da. densidade bl!riônica~ obtido com a aproxima.ção 

do modelo através do truncamel1to dos termos associados ao )):110 w_ e usandO' um cut-olT de 

506 MeV. A curva (SW)o corr€spollde ao rnodelo(I11 w), eU(luauto (S\VPR-A)o corresponde ao 

modclo-(O",w,r.,p). Nota~$e que os miíximos de (SWPR-A)(1 .' (S\V)!) ocorrem para kp :::::: 

0.8fl11-1 e correspol1deru fi- vaJore:; de (~G)max entre :;,:3 l\leY " :3.H !'v1!'?V. o que concorda com 

cálculos não relativisLicos feitos anteriorente. 
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Campos de 

Emparelhamento 
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0.00 0.68 1 .36 2.04 2.72 

, .} 	 k (fm- 1
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Figura 16: As duas principais componentes do campo de emp!lrdhamento,.6.9 e LJ.{t, e () parâmetro 
3de gap, !ia , em função do momento bariôllico. k, para {la .......O.O:..! J rl11- • Os dois CMOS correspon


dem a A = 506 l'vleV to nilo se consideram os termos de retardo. :\ rlll \"tI indicada por (SWPR-A)o 

corresponde ao modelo-( (f. '.1.', r.,p). enqua.nto que' (SW)o COfl'(';.pout!e ao modei<H a.v.:). ambos 

dentro da aproximação de "t.runcamento'·, definida, na Secção( .1.:: L 
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Parametro de Gap (SW)o 
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( Me v) 
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\\, 
\\0,6 '" 

,\;, 
, , 

0.0+-' T 

0.00 	 O,34 O,68 1.02 1. 36 1 .69 
( - 1

k F ,fm ) 

Figu!'<t 17: P('Irâmetro de gap ~G ,em funçiio dn densidade banónka, obtido com a aproximação 

do modêlo através do t.rnnC311lt'llío dos terfHQS associados ao pólo 0.'_, no ca;;o (S\V)o_ para 

três valores do ('ul-oiL 410 :\le\". 50G i'deV (> /10 f'.·le\l As CUJT,I'! cotn Lr<lÇOti mêdio e pequeno 

correspondem aos cu!~ofrs dt:' 506 e 710 1\'le\-. ff'speC'l.ivamefil-p. (, n nln-" s6Hdfl correspondt" a 410 

MeV. Nota-se <l diminuiçào sis!.ellH\{,k':l d()~ ,-alQ!'es di: .:J.(; p,lr-' . III--offs crescC?lIlx:S. 
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Parâmetro de Gap (SWPR-A)o 
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•,, ,1.5 ,,,, 

" 

1 .0 
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Figura 18: Parâmetro de gap Óc: . em função da densidilde bariônk<l, obtido com fi aproxirnação 

do modêlo a.tra.vés do tnmcC'lmento dos termos (lssodados ao pólo ;""_ . !lO Ç<150 (S\\'PR-A)o, pal'(t 

três vaIores do cut-ofr: -110 Ah'V. 50fl ,\!e\' p 7IO i\,10V. ,\~ tlll'\'a..; com 1.raços médio {' pe{lueno 

corrcspondem aos cttl.-olfs de :')06 (' j' 10 i\{f'V. rClO'pf:.'CtiynI1H-'nl P. f' ;! nlHa $ó!idn correspoude 't 410 

:MeV, Nota-se n. díminuiçàu ~i$t<'llliítka do:; ndores d(> ~G pill'<! r'1!t'!lfl~ crescentes. 
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Energia de Ligaç ti o 
por Nucleon 

4.e 

( Mev) 
0.e 

-4. e 
I ' 

I 
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I 
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-16.13, 
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- 20. e I i I \ lI! i j I I I I , ) i I I I 1 . -.-.-rI ! I ' ! 


0. e0 0. 34 0. 68 1 . 02 1 . 36 " . 69 

- 1


k F ( fm) 

Figura. 19: Depe_ndência da. energia. de ligação pOI' nucleon em função d(i densidade hariôníca, 

quando se considera (I. renormlllizaçàQ do modelo através da introduçno de um "cut-off' nas 

integrações sobre o momento bariônico. :>I?Ul truncar os LernlUl'i 'lssociados ;1() pólo l,I,,'_ Considera• 

se apenas a troca dos mC$olls a i? ;,,;. no limite de alç.t11ce 7.0'1"0 das iutcrnçàes nucloolHlUdeoll. 

~ota·se o comportamt"HLo élnomalo da energia pat'fI haixas d"!l"idades hariônicas. O ,"alor <IR 

energia por nuclCOll no nícuo é (u :::::: -6.3 MeV. 

I 
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Campos de 
Emparelhamento 

seu;! 


( 118 V ) 


40.13 

I
, 313.0 

20.0 

10.0 
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0. e I~ I 
 j 

0.00 13.34 

60 


I! I j ! i i i 1 I I 1"+1 i I I 	 i ! I I TI 


0.68 	 1 .32 1. 36 1. 69 
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Figura 20: Campos cle emparelhamento em fuuçào da densidade barionica. obtidos com a in

trodução de um I'.Cllt~Ofr' nas integrações. Considera-se flPCllôS fi troc1t dos mésons f7 e r...:. no 

limite de alcance zero das interações nucleon-lludeon. Nota-sI? que t.anto as componentes ils e 

Llo como o parâmetro de gap, .6.0 , tomam valores cerca de t1'[·;" W'Zt:'S maiores do que Os corres

pondentes valores estim.ados !lOS cálculos não-relativísticos. 

I 
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\'21.01,1 Illi),II!!!'!!)lj!! 11111111 Ii
\ 0. 00 0. 34 0. 68 1 . 02 1 . 36 1 . 69 
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Figura. 21: Componente e;;calar da auto-energia, em função da densidade bariónica, obtida corri a. 

introdução de um ''c-ut.-off'' na$ lutegn'\f;ôes. ('onsjdera~sp li rWHl\4- <1 L1'OCtl {los mêsons f] e w, no 

limite de alcance zero das illbt>raçóes lludeoll-nudcol1, O COlllPO,' qtt'ut.o ftwcional é aniiJogo ao 

obtido com a aproxima\ào por truncamento, embora os \'al\J1"(~s se-j_ 'ti desloc2Idos por cerca de + 
700 MeV, 

I 
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220 (MeV) 

13.13 I __ 

~14e.e 

'i 
~28e.0 

I 
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~560.0 

-·700. 0 I I i 1 i 1 1 I I , I t I i li! I i j: j j 1 t, i I i I i 1 


0.00 0.34 0.68 1 .132 í .36 1.69 
~ 1 
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, 
! 

Figma 22: Componcnte-?,cro da parte vct.orinl dn üllto-f:>IH'rgill. ~(J' ('111 função da densidade 

bariôllka. obtida com <l< inltoduçào de um "cu1.-orr" lW:; iutegl',,!Jw:-. Considera-se apenas a troca 

dos mesons (7 E' ",,'. 110 limile de alcance zero das iH~(,l'açÕ!?s 11llck'<tlt"lIlldeoil. Tanto o comporta~
I 


menta funcional como os valor~s siio allá/ogo}: aos ohtldos com (l apl"l';;imação por tnuv:amellto. 

I 
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I Potencial Qu í mico (MeV) 

I 

1030.0 

I
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880.0111; I ;1;111111111 Ilr,1 
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IIII11 

1 . 69 


k F (fm 
- 1
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Figura 23: Potencia1 quirllko em função da densidade bal'íônka. (,!,Iido tOlTI a introdução de um 

. ff" ' 'C" I 'I' j' , d I
"cut~o na,> 111tegraçoes. ·011S1( el'a-"e apenas a. ~roca (OS me,<;llll-; O' ~ :,;J. no ImIte e a callce 

zero das interações 1l11c1eon-oudf'Ol!. 
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A2
Coeficiente (caso SWPR-Bo) 
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0.00 0.50 1.00 1.50 

(k) 
Figura, 24: Dependência do coeficiente clt? Bogoliubo\' IA FZ em função do momento baóônico lHlr<i 

quatro valores distintos do moment.Q de Fermi, kF • C pal'1:l a energi,;t. '"-' = - va::: í3. Os valores 

íoram obtidos a partir dos resultados da aproxitlHIÇão 1)0\' "truncament.o'·l no caso (SWPR-B)o. 

As curvas com traços mais lúugúR conespondem (I. momentos de Fenni decl'€'scE'nt-cs. com valores 

exescentes do parâmetro cle gap. A curnt sólíd~ concsponcle ao ponto de saturação, onde o 

parâmetro de gap C pr6ximo d(' z-ern. O fIle5H)O f<>$ult.adú é u!,t.idô lHU-~ o cocfíciente ICl2 quando 

a energia é v,; :::: +vú=-). 
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A2Coeficiente (caso SWPR-Bo) 
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0. 00-E+0 li-r I, 1\ 1""-=1 II I1 

I 0.013 0.50 1.00 1.50 

(k)I : 
Figura 25: Dependência- do coeficiente de Bogoliubo\" !AF em runçi'lo do momento hariônico para 

quatro valores distintos do lllomenLo de l:enní, kF . e para il encl'gi{1 "". = +vü - d, Os valores 

foram obtidos a. partir dos rcsul1.ados da aproximilçào por "j,ful!('ilmeuf,o". no caso (S\VPR~B)o, 

As curvas com traços mais longo,'! wlTespondem <t momentos clt-' Fermi decrescentes. com \'alores 

crescentes do parâmetro de gaj)o A curva sólida ('orrespondl! ,lO p01Ho de saturação. onde o 

pa-rámetl'o de gap epróximo cle zero, O mesmo resultadQ eobl:ido p:1I'<1 o coeficiente le;1 quando 

a energia é ....' = -..jQ= d. 
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Coeficiente D
2 (caso SWPR-Bo) 

1.1313000 

13.99998 

13.99996 

13.99994 

0.99992 

----~----~-----~~ ~------~----~---------------, "---~------
0.9999'.1 I i ! " i I J I j i J ! . 1 " I J I I j i 

10.00 13.50 1.00 1.50 

.:.1 (k) 
Figura 26: Dependência. do coefkicHLf< de Bogoliuho,' IDF em fUllí.,'iw rio momento bariônico j)a.ra 

quatro va.lores dístin~os do momento de Fel'mi.I'F' (' jHt1'i:l cJwrgía ;;.: = + Iõ+,-:j. 05 valores ;'j 

iOl'alll obtidos a partir dos restlltitdos da apro:.:!Ill<lçito por "!ntIJ(·;ilHI'IltO". no caso (S\VPR-B){I. 

As curvas com iraços mais luugos çonespondem a momento.~ dt" I:,'! 111] dt:cl'€'sçenies. com valores 

crescentes do parâmetro de gap. ;\ curnl solida colTespondf' nH (,outo de saturação, onde o 

parâmetro de g<lp epró~imo de zero, O m('stllo resuHado é obt.idiJ P,li,! I' cO€ncientf' IBr~ quando 

a energia é t<,' = -lõ+iJ < 
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Energia de Ligaç 13. o 

por Nucleon 
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Figura 27: Depeudénclíl' dn Pllf"l'r,-li1 dp lig'tçao por 11'",-1('011 t'lll 1'l!lIçho d,J deu:.iclade bal'iônica, 

obtido com a aproxirnaçito '"110 sea" e usando lIm cul-oli' de :)06 i\le V As {"úl1st.,nles de acoplamento 

foram ajustadas para ({lW o pont.o dt~ saturação on1\T;: ('111 J.:r ~ L3Glll1- 1 com energia de ligação 

de "" -15,i5?>"IeV por nuc!eon. A CU1'\'<l imlictllh\ pur (SW}o corresponde ao modêlo com o,') 

mésolls Cf e ",,'. ellqUltuto <l0(' {S\VPR-A)u COlTP~J)(I:"l,. ao lllodêlo (om IJ. ",,'. 1f ~ fJ. 
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Potencial Qu í mico (MeV) 
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Figura 28: Potencial químico em funçâo da dE'nsid,ul," !qriõnk~, "Obtido tom n aproximação '(no 

sea~ e lIsando um cUl~off de .506 IvJeV. O lllodêlo·(tr,; ....:) cOl'respol1de fi curVa (SW)u e O mouêlo. 

((i, ..... ~ .. ,p) c01'1'espolldc à CUlTa (S'VPR~A}o, 

http:113813.13
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Figura 29: COmpOllE'nt<."-zero da p~lrt.f' \'t' .! da 3uto·ellergi,r. ~lJ' em runçi10 da, densidade 

hariôllica, obtida. com a aproximação ~llO se>' usando um (ut.-of[ de ,506 :'\1eV, O modêlo-(cr,w) 

correspondc l'I curva (S\V)ú e Q modêJo·(a .....· 'I) cortespondt? à Cl.1l'Vil (S\VPR-A)u. 

I 
, 

I 
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~s (MeV) 
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Figura 30: Componente esca!"r da at1to-~llergia. em função da (kl1~idilde bElriôníca. obtida com 

a aproximação "'no se"," P u~:amlo um ('ul--ofr de 506 i\1rV, O tlIodi·jo·(a,;,;..'" corresponde à curva 

(S,V)o e o modêlo-( O" .t.<.•• 17. p} r01TespoJl(le à cun'(1 (S\VPR-A )0, 
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Figuxa 31: Componente espacial da auLo-energia vetorial, ~t.• em {unçâo da densidade bariônÍca, 

obtida. com a. a.proximação "no sea" e usando um cut-off de 506 Mp\', O modêlo-( ff,W) corresponde 

à curva (SW)o e o modêlú-(a.u..'. T., {I! corresponde à curva (SWPH-A}!). 
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Figura 32: Componente cscnlôr (la aut.o-euergiCl. ~. ' em funç~o do InOlll€nto barióllico, J;: , no ponto 

de satul'ação, PB -OJ6Sfm-3, Os dois casos COlT€spOndeul a .\ 	= 50(i MeV e nào se consideram 

os termos de retardo. :\ tun'a indicada por (S\VPR-A){j corre~ponde ao l1lodêlo·( 0',1.;...', 1:". r). 

I enquanto que (SW)o conesponde (lO modêlo-( (t,,,,-'). ambos dentru da nproximaçàó :'no sea", 

I 
'1 
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Figura 33: Componente-zero da paete vetoriill da auto-f'IH'r~i;: . ':':0' em função do momento 

barlônko,k! no pomo <Ie sàturação. (JB ""o.16Srm-3. 0:-; t!oj~ casos colTesponclem a A = 506 

MeV e nào se consíclcrftl11 os 1ennos de retl;lrtlo. A cmn\ indi{'ad:l por (S\:VPR~A)o correspond€ 

ao múdêlo-( u, ....', 7:, p j. e]H;jlH\Ili-O qu~ (SW)n wl're:.:ponde (10 Jlh)dt,lo-( <7,;":). 8lnbos: dentro da 
aproximação '"1)0 sea , .. 
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Figura 34: Compoueutc es)Ji\clal da anto-energia \'t'!t.orial t'ln função do momento bariônico, J.:. 

110 ponto de satmaçào. (18 ""0. WSflil-3. Os dois rasos rorrespondem'1 f\ = .506 ?"leV e nào se 

consideram os termos de re~(lrdo. A CUI'\',l jlldic~lda por (S'VPR~A)!l rorrC'spomle- ao modiHo~ 

{ (T, W, Ir i P). enquanto qUE' (SvV)u (~o1'!'esp{)nd(' ;10 modêlo-( t'Y .....' ). ill11boh dC/lI ro da aproximação 

"no sea't . 
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figura 35: Campos (Ir- en'p;\fl'11IíiIlWIt!O ('In r\IIH~ii:o dn d('1J!-irlnd", i)1II'iÓHi(';-I. obtidos {'Oltl a apro

ximação "no sea" (' wwm!o UIlI CI11.-011' de .')0(; i\fC'\'. no ('lISO ia, ...,:. ;;-.{<I • ..l, (' ~t) são w:; compo

nentes do ca.mpo ,6,(1;) , ('0\110 dc'fjllidO)1 ('/lI! í..":í). !' ~(; {'O () "pari'll1l'll'tJ d1' p,ap" ,defillido ('li) 

!·1.67). 
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Figura, 36: Campos dI? l'mpilrdhanwlIlo em rt1I1c.:~I{) di! df"lll>idildf.' 'bllriôlIíra. obtido~ com a <1j)W

ximaçãô "'no sea" e usando 1!lH cul-of[ dI? :)06 ],,11:\', no C<lSO (a .••:) . .j,.~ c ~ü c;110 as LOmpouent('~ 

do C<l.l11pO 6.(k} . como <Iefillidú!' cm (-L.")). e ~(; t' o "p;:n:álllE'tro de g<I!>" • definido em «j.(i7j. 



I 
143 

6T 

1.5i3E-J 

1.i3i3E-J 

5.i3i3E-4 

(MeV) 

(SW)o 

13 •00E+ 0 +--:;: 


-5.0i3E-4 

-1.i30E-J. 

I 
I 

- 1. 5i3E- J -1 
13.013 

/ 

I" 
/" /" " '-. / I (SWPR-A)o

~ 

I I 	 I I I 

0.34 	 0.68 1. 132 1. 36 1. 69 2.103 2.37 

k F (fM 
- 1

) 

Figura Si: COmpOllelJu" I.e!l:>ori<d do PtllpiUi'!I\ilrlWHt{) , .J:. T ' r,'1ll fUlIç,ào da den"jdl:1de bariouic(\, 

obtido com a aproxim<lçilO "!IO nt'i)" t' IIs<tlldo um l'ul~ofr dI" .J(t(; ;\It,y. A naTa (S\V)o Córres

ponde ao modêlo( q, ú.'), C'lHfUiWI (] (S\VPR-A )(J COIT(''!jlOll(!.:· êlO modê\o. {17, .....:. /l. p j, Notl'hSe mua 

mudança de sinal qU<1l1do .'w pnSSH (/i" 1110tli'lo p,lj"ii (Jlll ro. 1I1il" os \'illon's Hlmotut,os SitIO sempre 

[wqnenos e iHferi()r(,~':1 LU W- '}, 
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Figura 38: Pal'ânwtro di" gap ..1(: ,rlll i'tl1lç,'-io,[a del!sidadt' hill'lonl('<l. ohl ido cmil (1 ilproximrn,;iio 

"no sea:: e usando um cut.woff dt, 50G ,\/rY.:\ CllJ'\<t (S'V)" nwrespOllr!.. iH) I1lOfWi0(I.T.I..... t. r:'uquanl.o 

(s,\\rpR-A}u ('orrespolldl' ,lO mndi·lo·(tr . ....:.:T, p). ,\!otil-S(' {jll!' tl:-; lllfÍ:\iIIlO" de (S\VPR-A)ú f" 

(S\V)o ocorrem pal'il },'F ::::::: lL~fl1l-1 {' t.'OlTt'spollt!ell1 a \';)10\,(':' de (...J.r.')III":\ t'lltrr' t:~ tvlfi'V p :3.0 

!de\-", que são 1))(1;l,1rt,., tio que as {>:4iml\.!.1\"l1" ('eit.as <:0.111 n;; c';kulo~ n.íl0 r{'l<lljd~licos:, 
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Campos de 
Emparelhamento 

_______________6.
0

22.0 

Figm<l :39: As duall pl'inçipi\i:-; compow.'nt(>;; do Ullllpn de Pllljlol'f:'lhtl111P,II!.O.'::', (~~u' e o parâlH('l.ro 

de gap,LlO'. em (ullç',io do 11I01111:'I1tO bariúnÍ<'o.!.·. panl !Ia .......U.01!fln-:\, (h doi,., Cil;{O<> ('OITf.'Sj)OJl" 

dem a A = 506 ~deY C" 11"0 SE' wlisidel'mn O!-l lermo!' dE' !'C"!ardo. :\ CtllTil indicada por (S\VPR-A)o 

corresponde no lllodêlo-( a.v.:,;;', fl). ejj(!lliln!o que (S'V}o (olTt':"pondl? ao Illodplo.( o.ú:;, ambos 

dentro d.i\. aproximnção "110 :<;1',1", 
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