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RESUMO

o gãs de Bose carregado foi estudado em duas e três

dimensões, sendo que no caso bidimensional foram considerados dois

tipos distintos de interação: l/r e ~n(r). Aplicamos a esses sis-

temas o método do campo auto-consistente que leva em consideração

a interação de curto alcance entre os bosons através de uma corre

ção de campo local. Por meio de cálculos numéricos auto-consisten
~

tes determinamos o fator de estrutura S(k) em um amplo intervalo

de densidades. A partir de S(k) obtivemos a função de correlação

dos pares, a energia do estado fundamental que é essencialmente a

energia de correlação, a pressão do gás e o espectro de exci ta-

çoes elementares. Calculamos ainda a densidade de blindagem indu-

zida por uma impureza carregada fixada no gás. No limite de altas

densidades nossos cálculos reproduzem os resultados da teoria de

perturbação de Bogoliubov. Na região de densidades intermediárias

em que os sistemas são fortemente correlacionados nossos resultacbs

apresentam uma boa concordância com cálculos baseados na aproxima-

ção de HNC e no método de Monte Carlo. Nossos resultados sao em va

rias situações confrontados com os de RPA demonstrando que o méto-

do que utilizamos é muito mais adequado para tratar o sistema. Os

sistemas bidimensionais mostraram-se mais correlacionados que o

tridimensional, sendo que o gás com interação l/r é mais correla

cionado que o logarítmico a altas densidades, mas na região de den

sidades baixas essa situação se inverte. Finalmente calculamos as

funções termodinâmicas dos sistemas bi e tridimensionais a temper~

turas finitas próximas do zero absoluto baseando-nos nos espectros

de excitação do gãs a temperatura zero.

,~\IlL.tOJE(" DO INS1ITIllO DE flSIC" E OU\MIC" DE sAO CAR\..OS• usrFISIU.



ABSTRACT

The two and three-dimensional charged Bose gas have

been stydied. In the bidimensional case two different types of

interaction were considered: l/r and Q,n.(r).We have applied to

these systems the self-consistent-field method, which takes into

account the short range correlations between the bosons through

a local-field correction. By using self-consistent numerical
7

calculations we determinated the structure factor S(k) in a wide

range of densities. From S(k) we obtained the pair-correlation

function, the ground-state energy, the pressure of the gas and the

spectrum of elementary excitations. In addition we calculated the

screening density induced by a fixed charged impurity. In the

high-density limit our calculations reproduce the results given by

Bogoliebov's perturbation theory. In the intermediate-density

region, corresponding to the strongly coupled systems, our results

are in very good agreement with calculations based on HNC ap-

proximation as well as Monte Carlo method. Our results are compared

in several situations with RPA results showing that the self-

consistent method is much more accurate. The two-dimensional

systems showed to be more correlated than the three-dimensional

one; the gas with interaction l/r is also more correlated than the

logarithmic one at high densities, but it begins to be less cor-

related than this one in the low-density region. Finally we

calculated the thermodynamic functions of the two and three-

dimensional systems at finite temperatures near absolute zero,

based upon the gas excitation spectra at zero temperature.
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CAP1TU LO 1

INT RODUÇÃO

o estudo das propriedades dos sistemas de muitas par

tículas que existem na natureza a temperaturas muito baixas, co~

mo, por exemplo, os superfluídos e supercondutores, tem desperta-

do a atenção dos fisicos teóricos. Com o desenvolvirn~n~Q oe dife

rentes t~cnicas e aproximaç6es de cãlculo,ampliou-se, no entanto,

o interesse em torno do assunto, resultando no estudo de sistemas

puramente acadêmicos sem análogos no mundo que nos cerca.

Um desses possíveis sistemas é o gãs de Base carreg~

do. Não se trata de um sistema irreal, mas sim de um sistema que

só existe em situações muito singulares. Ginzburg(l) analisa em

seu excelente trabalho a possibilidade de existência e observação

de estados superfluidos e supercondutores sob condições cósmicas,

circunstância em que pode existir naturalmente um sistema de bo-

.•. 4 -
sons carregados formado por lons de He no centro de estrelas anas

brancas.

o gas de bosons carregados é também frequentemente

lembrado corno um possível modelo para a supercondutividade por

- .•. d d - d .. (2,3)anresentar o fenomeno lmpar a con ensaçao e Bose-Elnsteln .

Num supercondutor os elétrons de condução encontram-se num estado

ordenado no metal que se caracteriza pela formação de pares frac~

mente acoplados por urna interação atrativa indireta através da

rede. Esses pares podem ser tratados corno bosons carregados.

Mas, corno já dissemos acima, existe, além de tudo,

interesse acadêmico no estudo desse sistema particular de muitos

corpos.

Em 1961 Foldy(4) publicou um trabalho pioneiro em
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que calculou utilizando o método de Bogoliubov(5) a energia do es

tado fundamental e o espectro de excitações elementares de um sis

I
!
I
iI
i'l
l-
I

tema de bosons carregados à temperatura zero no limite de altas

densidades. A partir daí muitos trabalhos foram desenvolvidos com

o objetivo de melhorar esses cálculos tornando-os aplicáveis a

sistemas de densidades mais baixas. Os primeiros c~lculos da ener

gia do estado fundamental na regiao intermedi~ria (1~ rs { 100) fo

ram realizados por Lee(6), Lee e Ree(7) e Monnier(S) que utiliza

ram um formalismo variacional partindo de uma função de onda de

Jastrow.

Mais recentement~e Hansen e Mazighi(9) melhoraram es-

ses resultados obtendo também por métodos variacionais a energia

do estado fundamental do gás de Base carregado para um grande in-

tervalo de densidades (1 < r < 200). Esses resultados foram obti'\) s rl.J

dos variacionalmente através de uma função de onda de Jastrow

contendo dois parâmetros, com a qual foram calculados os valores

esperados da energia tanto pela aproximação HNC (hypernett.ed-chain

approximation) como pelo método de Monte Carlo.

Em nosso trabalho investigamos algumas propriedades

dielétricas do gás de Bose carregado utilizando a aproximação do

campo auto-consistente (SCFA - self-consistent-field approximation)

t s,, t 1 (10-12) - d 1 . dpropos a por lngwl e a para um gas e e etrons enege-

rado e aplicada com sucesso a diversos sistemas em diferentes di

mensionalidades(13-17). Esse método é um dos melhores aperfeiçoa-

mentos propostos ã aproximação das fases aleatõrias (RPA - random

phase-approximation), pois tem o mérito de incluir as correlaç6es

de curto alcance que advém do potencial repulsivo de Coulomb~ As

correlaç6es de curto alcance, que são responsáveis pelas corre-

ç6es de campo local, são calculadas de forma auto-consistente fa-

zendo a função resposta densidade-densidade dependente da função

de correlação dos pares. Para um sistema clássico, o método con-
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siste, em desacoplar a função de distribuição de duas partículas

na equação de Liouville substituindo-a pelo produto de duas fun

~ - .,. ,.... .....•

çoes de distribuiçao de uma partlcula e uma funçao de correlaçao

dos pares. Já para um sistema quântico obtém-se resultados seme-

lhantes levando-se em consideração na equação de movimento das

flutuações da densidade o termo formado por uma soma de exponen-

ciais com fases aleatórias, que é desprezado em RPA, substituindo

-o por sua média estática.

No capítulo 11 descrevemos de maneira genérica o méto

I.,
"

do de estudo de um sistema de muitos corpos baseado no cálculo

do fator de estrutura na aproximação de resposta linear. No final

do capítulo apresentamos de forma razoavelmente detalhada o méto-

do do campo auto-consistente que utilizaremos a seguir.

No capítuloIII investigamos o gás de Bose carregado a

três dimensões. Aplicando o método auto-consistente calculamos o

fator de estrutura, a função de correlação dos pares, a densidade

de blindagem a uma impureza carregada fixa na origem, a

do estado fundamental, a pressão do gás e o espectro de

energia

excita-

ções elementares. Nossos resultados numéricos para a energia do

estado fundamental são comparados com os obtidos pelos métodos de

Monte Carlo e HNC(6-S). No limite de altas densidades quando r~ Os
os resultados mostram perfeita concordância com a teoria de Bog~

liubov aplicada por Foldy ao gás de Base carregado(4).

Recentemente muitos físicos teóricos e experimentais

têm demonstrado um interesse crescente por sistemas bidimensio

nais de muitos corpos. As propriedades eletrônicas de sistemas bi

dimensionais tais como eletrons ligados ~ superfície do hélio lí-

quido ou eletrons nas camadas de inversão em estruturas metal-semi

condutor, por exemplo, tem sido amplamente investigadas nos últi-

mos anos(18). Nesses sistemas os eletrons interagem na di re-

çao perpendicular à superflcie através do seu potencial imagem,
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ocupando estados quânticos discretos e, em seu movimento paralelo

à superfície, interagem entre si através de um potencial l/r.

Os efeitos de muitos corpos desses sistemas foram estudados atra-

'I

.
vés do fator de estrutura, a função de correlação dos pares,

funções termodinâmicas, a relação de dispersão do plasma, a

gia do estado fundamental, etc. (16,17,19) Esses sistemas não

as

ener

-
sao

estritamente bidimensionais, uma vez que a função de onda do ele-

tron tem urna extensão finita na terceira dimensão, bem como o cam

po eletromagnético também não se restringe ao plano, mas abrange

um espaço tridimensional.

Um sistema Coulombiano estritamente bidimensional e

formado por partículas imersas num fundo neutralizador que inter~

gem através de um potencial V(r) obtido da equação de Poisson bi-

dimensional

-+ 2-+
L1V(r)= -2TTe c5 (r).

o potencial que satisfaz essa equaçao é o potencial

logarítmico. Assim, em se tratando de sistemas bidimensionais,

dois tipos diferentes devem ser considerados: com potencial l/r

e com potencial ~n(r).

Além do interesse acadêmico que desperta corno um pr~

blema de muitos corpos, o sistema com potencial logarítmico pode

ter aplicações em situações físicas reais corno, por exemplo, um

d 1 fl"d b'd' . 1(20-22) 1- d' , tmo e o para super Ul ez 1 lmenslona . A em .ISSO, a ln e

ração ~n(r) tornou-se recentemente importante para a
-

compreensao

de deslocamentos em sólidos, da transição de Kosterlitz- Thouless(23)

e de filmes finos supercondutores(24-26).

Nos capítulos IV e V estudamos os sistemas bidimen -

sionais de bosons -carregados com potenciais ~n(r) e l/r respecti-

vamente. Mostramos que ambos os sistemas são mais correlacionados
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que o sistema tridimensional, sendo que o sistema com potencial

l/r ê mais correlacionado que o logarítimico a altas densidades,

situação que se inverte a medida que se passa para a região de

densidades mais baixas. Os resultados para a energia do estado

fundamental para o sistema com potencial l/r foram comparados com

os de Monte Carlo que o Prof. David M. Ceperley nos forneceu em

comuni~a~aóprivada e apresentaram uma boa concordância.

No capItuloVI estendemos o estudo dos sistemas bi e

tridimensionais à região de temperaturas finitas próximas do zero

absoluto, calculando a energia livre, a energia interna, a entro

pia e o calor específico a volume constante. Nessa aproximação o

fator de estrutura a temperatura finita é calculado a partir do

espectro de excitações elementares à temperatura zero.

Finalmente, no capItulo VII apresentamos as conclu-
-

soes.
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CAPITULO 11

MtTOVO VO CAMPO AUTO~CONSISTENTE NO ESTUVO

VE UM SISTEMA VE MUITOS CORPOS

A forma usual de se estudar um sistema de muitos cor-

pos é através da sua resposta a algum tipo de perturbação. Podemos,

por exemplo, obter informações sobre as propriedades eletrônicas

e estruturais de um material através do espalhamento de raios-X

de neutrons lentos, etc .• Em nosso trabalho estudaremos as propri~

dades dielétricas de um gás de bosons carregados, imersos num fun-

do neutralizador estático, nas regiões de densidades altas e inte~

mediárias, interagindo através de um potencial de Coulomb à tempe-

ratura zero. Como já assinalamos anteriormente, tal sistema de bo-

sons carregados não existe em condições normais e, portanto, sua

realização experimental é praticamente impossível ou, no
~ .

mlnlmo,

muito difícil. Entretanto, iremos calcular aquilo que um físico ex

perimental obteria de urna experiência direta, i.e., a seção de cho

que diferencial parcial para o espalhamento de partículas dentro

de um ângulo sólido d~ com transferência de energia da ordem de

deu.

2 • 7 Seção de c.hoque d{netzeJlc.{((f. ('

As experiências de espalhamento em sistemas de muitos

corpos sao, em geral, realizadas com neutrons. O fato, entretanto,

de estarmos estudando o sistema teoricamente nos dá a liberdade de

escolher partículas carregadas para serem espalhadas. Corno o nosso

sistema é carregado, a interação entre os alvos e as partículas e~

palhadas será simplesmente Coulombiana. Quando ocorre o espalhame~

to dentro de um ângulo sólido dQ urna partícula inicialmente com mo
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mento +&, e energia tw passa a ter momento tk:" e energia tw . As-o n

l
s~m sendo, h~ uma transferência de energia e momento para o

dada por

1;w = E - E = 'hw
n o no

alvo

(2.1)

onde EO e E~ são a~ energiàô inicial ~ finJl do alvó. Como o cho

que é inelástico, a amostra, em virtude da transferência de ener-

gia, passa do seu estado fundamental l~ para um estado excitado
r, "o" '-Í r'OJ_" ~ 'Vv--i~

Irj>. De acordo com a "regra aurea" da teoria de perturbaçao de pr!.

meira ordem, a probabilidade por unidade de tempo de que ocorra a

transição IO,k'>-+ In,k'~ é dada por

W
no

2n
I <n , k "I V I O , k I). I 2 <5 ctU) - 11ü) )no (2.2)

onde V é o potencial de interação entre a partícula espalhada e a

amostra.

Para calcular a seção de choque de espalhamento dentro

de um ângulo s5lido dITe com transfer~ncia de energi.a dw, devemos

inicialmente somar as probabilidades W sobre todos os estados fino

nais I~ permitidos pela conservação da energia e multiplicar o re

sultado pela densidade de estados para uma variaçao de momento

-+ -+ -+
k" -+k" + dk". A seguir, para obtermos o resultado na forma de uma

determinada área referente a uma única partícula devemos dividi-Io

pelo fluxo de partículas incidentes. Finalmente as variáveis devem

ser convertidas p~ra ~ e w. O resultado final é(27)

(2.3)
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onde m é a massa de cada alvo e ~ é o volume total do sistema.

A estrutura e a dinâmica da amostra, que são os aspec-

tos do problema que nos interessam, entram no cálculo da seção de l
... - .,-

choque atraves da perturbaçao V. As partlculas sao espalhadas

colisões com as partículas do sistema e nós consideramos que V

por

~
e

dado pela soma das interações de uma partícula incidente

~ ~
em r e um boson em r., i.e.1

situada

N 'k( ~)1
1 r.-r

~
~ ~ 1

V(r) = L: ~(r,-r) =L:L:' ~~ e =
. 1 1

ri
k k1=

1

-+~

1: r <1>-+rJ-+

-ikr
=

e (2.4)
r2 k k k

onde
<1>k é a transformada de Fourier do potencial,que no caso tri-

dimensional é

4ne2

a linha da somatória aqui e onde
mais

<1>k = 1<-2- ,e

- -+
surgir adiante, indica a exclusao do termo de k=O.O conjuntode

vetores de onda k satisfazem as condições periódicas de contorno

na forma usual. p, é a transformada de Fourier da densidade numéri

ca de partículas

-+

-+ -+

[1 i (,,-i\)k ]p(r)=L

o(r-r.) =L-Le =

i

1
i rl k

I

[ -i; .k ] k~ 1
-+-+L L e 1 1 r _ Likr

rl

e - -
Pk e(2.5)

k
i rlk

ou seja

.-+-+
-lkr

L e i
i

(2.6)

..

Admiti~do que antes e depois do espalhamento a partíc~

Ia de prova e o sistema estejam fracamente acoplados, podemos uti-

lizar a aproximação de Bohr para calcular os elementos de matriz
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da eq. (2.3). Nessa aproxirnaçao as autofunções dos estados inicial

··r', :., '

e final da partícula espalhada são sirnpl~srnenteestados de

~ ·t ~
plana correspondentes aos momentos k' e k'-k.

onda

o elemento de matriz na eq. (2.3) pode então ser escri

to como

~,k" Ivi O ,k'>=~ I~
-i(k'-k)r 1e -

ri

~ ~ ~' $ [+] IdJ i(k-q); (211) J ~' [t] .'.)
P 1'" 0 '= ---- J ~ p <5(k-q) =

2->- -+ -->- ;:> -+->-ri q q q no :,1 . q q q no

1 I [+] H 1 [+]

(2.7)= TI d3q c/J-+ p-+ o (k-q) = s=2c/J-+ p-+

q q no k k no

Substituindo a eq. (2.7) na eq. (2.3) obtemos

ou

dr2dw
I cp -+ 12 (~] [~-12 L: I [p +] 12 o (w-w )k k '27ft 2 n k no no

(2.8)

1c/J-+12
= ._-~._.-

11

- -+

S (k , w) (2.9)

- -+

onde definimos o fa.tor de estrutura dinâmico S O<;ü)como

(2. 10)

Embora essa funç~o seja bem definida em k=O, na eq.

(2.9) só nos interessam seus valores para kiO, pois a transferên -

cia nula de momento só ocorre quando as partículas atravessam a

amostra sem interagirem com ela, i.e., sem efetuarem nenhuma coli-

s~o. Mais adiante redefiniremos o fator de estrutura de forma a
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que seJa idêntico ao da eq.
-+ -+

(2.10) para kfO e zero para k=O.

:11

Vemos que uma vez conhecido o fator de estrutura dinâ-

mico podemos chegar à seção de choque diferencial parcial. Ele en-

globa todas as propriedades do sistema de muitos corpos relevantes

~ -
para o espalhamento da partlcula de prova e fornece informaçao co~

pleta sobre as correlações no espaço e no tempo entre diferentes

- -+

partículas. S(k,w) é real e positivo e é nulo para w < O, urna

que â temperatura zero todas as frequ~ncias de excitaç~o wno

sempre positivas.

vez

-
sao

Nos casos em que não se distinguem as energias das paE

tículas espalhadas, corno, por exemplo, nos experimentos de raios-X,

devemos integrar em w para obter a seção de choque diferencial

da ~ I~ I' [k ;'j[_m l'NS (k)

(2.11)d~ k k 2nt2

onde

00

-+t f - +

(2.12)S(k)= ~ S(k,w)dw

o

e o fator de estrutura estático do sistema.

Substituindo a eq. (2.10) na eq. (2.12) vemos que o fa

tor de estrutura pode ser escrito como

(2.13)

Apesar de termos obtido um resultado formalmente sim-

pIes para o fator de estrutura, avançamos ainda pouco no sentido .-

de obtermos informações concretas sobre o sistema de muitos cor-

poso Ocorre que dada a complexidade do sistema é impossível o cál-

culo exato da eq. (2.13) e a única saída que se apresenta para o
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problema é a de se propor alguma forma de cálculo aproximado. A

aproximação da resposta linear, que apresentaremos na próxima se-

ção, além de ser, talvez, a forma mais natural de se atacar o pro-

blema, serve também de base para aproximações mais refinadas.

A idéia da aproximaçao da resposta linear consiste em

que se a perturbação a que foi submetido o sistema for muito fra-

ca, por exemplo, o espalhamento de uma única partícula pelo siste-

ma, então a sua resposta a essa perturbação, tal como uma flutua-

çao da densidade, pode ser descrita através de urna dependência li-
near dessa flutuação com o potencial de perturbação. Devemos então

buscar um resultado da forma

~ + ~
o<p (k,w) > = X (k,w) cP(k,w) (2.14)

onde a função X(k,w) reflete as propriedades do sistema nao pertu~
- ~

bado, uma vez que pode ser obtida da divisao da resposta o<p(k,(ü»

pelo potencial CP(~,w) que a provocou, o que leva a uma grandeza in

dependente desse potencial externo.

Essa grandeza

(2.15 )
=7-

CP(k,w)

recebe o nome de fun~ão resposta densidade-densidade ou susceptib~

lidade generalizada.

Para calculá-Ia devemos inicialmente buscar o valor es

perado das flutuações da densidade no instante t
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-+

o<p(k,t»= <lj;(t)Ip Ilj;(t» (2.16)
k

com aproximação até termos de primeira ordem da hamiltoniana de

perturbação.

Passemos então a esses cálculos partindo da definição

da hamiltoniana de perturbação:

H =

)' -+

L ! L' Idw .,

,-+-+

~ ~(r, ,t) =

lkr.-iwt

e

. 1 i rt k 2n ~(k,w)e 1
1

=

1

L'

fdW + + .
- r2 k2TI P k <jJ(k,w) e-Iwt (2.17)

r

~ ~ ~-
O termo de k=O e equivalente a aplicaçao de um campo

- ~ -
constante sobre todo o sistema e e excluldo pois nao oferece nenhu

ma contribuição para a resposta do sistema. Se <jJ(k,w)é suficient~

mente fraco, cada componente de Fourier atua separadamente e pode-

mos analisar somente urna delas somada à sua complexa conjugada pa

ra garantir que He seja real. ~ conveniente, ainda, introduzirmos

condições de contorno adiabáticas que pressupõem que o potencial é

zero para t=-ro e se liga lentamente, vindo a atuar por completo a

partir do instante t=O. Isso pode ser obtido multiplicando-se He

pelo fator ent, onde n é infinitamente pequeno. Ternos então para a

hamiltoniana de perturbação

_ + -+ -iwt nt
He-p <jJ(k,w)e e + c.c.

k
(2.18 )

A hamiltoniana do sistema não perturbado é dada por

(2.19 )
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onde T é o termo de energia cinética,

T

H
p-p

-+ -,

~(r.-r.)
1 ]

1 ' +
- -.- L: ~ (p p - N)

-t -} ··f . f
2\2 k k k k

(2.20)

modo

- ~

representa a interaçao entre partlculas, enquanto que Hp_f e Hf-f

fornecem as interações partícula-fundo neutralizador e fundo-fundo

respectivamente. Os dois últimos termos, ambos relacionados com o

fundo homogêneo neutralizador, se anulam identicamente com o termo

k=O da hamiltoniana de interação partícula-partícula~8), de

que a hamiltoniana da eq. (2.19) se escreve como

p~
H =L: -~+
o . 21 m

1
2rt

, +
L: cp (p p - N)
k k k k

(2.21)

o sistema deve satisfazer a equaçao de Schrõdinger de-

pendente do tempo

onde

it ~lH~.~ =
at

(2.22)

H I ri>o EnlIj> (2.23)

A função de onda pode ser decomposta em termos das fun

çoes de onda estacionárias

L:

n

iE tn

an (t) e - -fl- I ri> (2.24)

com os coeficientes a (t) satisfazendo a condição de contornon

a (t = -(0) = on no (2.25)
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Substi tuindo a Eq. (2.24) na Eq. (2.22) e levando em consideração

a Eq. (2.23) obtemos:

onde

oa (t)n

3t

iLll I tnne (2.26)

..

Wnn,

E - E
n n'- ------.- (2.27)

Integrando a eq. (2.26) no tempo desde -(X) até t obte-

mos

1
a (t)-6no=~n lIi

-00 (2.28)

Uma vez que estamos interessados somente em termos linea

res em H , podemos resolver a eq. (2.28l iterativamente e obtere ..

a (t)n
jt i(D ti<nIHeIO>e no
-00

dt' (2.29)

Substituindo a eq. (2.18) na eq. (2.29) e resolvendo as

int0srais, obtemos a solução para os coeficientes a (t) com aproxin -
_ ~ r

maçao ate a primeira ordem em ~(k,w)

u) - w + illno

a (t)n
( +J -r

0-+ tjl (k, (u)
k no

(-iúj+ll+icu ) t
e no

-,
(Ü0+n+iw ) t 'noe

(JJ+(~) +illno

(nIO)

(2. 30)

,11 111< llil li. "
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A eq. (2.16) pode ser escrita com a ajuda da e~. (2.24)

na forma

-+

o<p(k,t»=
nn'

iE t
n

<nleTl

iE .tn
fi+ +

a (t) p a, (t) e
n k n

(2.31)

-+

Tomando somente os termos lineares em ~(k,t) obtemos

'( J + iw t (J -iw to<p(k,t»= L: 0-+ an(t) e no +L:' P,.... an(t) e no
n k no n k on

onde a linha nas somatórias indica a exclusão do termo n=O,

(2. 32)

pois

.~.

num sistema com invariança translacional <010 10> é nulo.
k

Substituindo a eq. (2.30) na eq. (2.32) e levando em con

ta que os termos que contém simultaneamente (p-+} e íp:] :: (o ,....]k no ' k no -k no
se anulam, uma vez que o momento não pode ser ao mesmo tempo

-+ -+
+k e -k, obtemos

I[o~L1<J1
w+w + in Ino ./

(2.33)

Supondo ainda que o sistema é invariante por uma refle-

xão temporal temos que

(2.34)

-+

e tomando <5< O(k,t» em termos da sua transformada de Fourier tem-

poral

-+ -+ -iut
o<O(k,t»=<5<O(k,w» e (2.35)

chegamos a seguinte expressão para a função resposta densidade-den
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sidade

,

1-+

X(k,w)

~>-

_ o<p (k,w) > 1
- --~--- = - Z'

~(kfW) hD n

,

21 1w-w +ill (D+w +illno no,
(

(2. 36)

Como 1l -+ O podemos uti lizar a relação de Dirac

e escrevor

tim ~_l
Il->-O x-a+i 1l

= p[-~-I- iTIo(x-a)x-ai (2.37)

n

e

-+

Re X (k f w) = 1 \',-- p L,

11D
( 2 • 38)

->-

1m X(k,w)
-TI

L'

n
[() :] 12 ~ (w-w ) - o (w-t-w )lk no L no nOJ

(2.39) ..,

Tanto a função resposta densidade-densidade quanto o fa-

tor de estrutura refletem as propriedades do sistema não perturba-

do e é, portanto, de se esperar que haja uma relação entre essas

duas funçõe s. Essa relação se obtém facilmente da eq. (2.39) e da

eq. (2.10) resultando

(2.40)

enquanto que a eq. (2.36) pode ser expressa na forma

+00 J

llt r -+ 1
- e __ S(k,w') "

- Si - ) lCll-Cd ' +i 1l_00

1
w+w'+ill

dw' (2.41)

I'~' I I" 11·
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o fator de estrutura estático definido na eq. (2.12) po-

de agora ser escrito corno

S(k) = -11

TIp [
-+

1m X(k,w)dw (2.42)

-+

para valores de k t- o.

Vemos então que o problema de se encontrar o fator de e~

trutura que nos leva ao cálculo da seção de choque diferencial es-

tará resolvido se encontrarmos a função resposta densidade-densid~

de. Para chegarmos a ela trataremos nosso sistema pelo método docam-

po auto-consistente (SCFA - self-consistent-field approximation) (~

senvolvido por Singwi et aI (10), que exporemos em linhas gerais na

- -
proxima seçao.

2.3 - M~todo do Campo Autqcon~;~tente

Como já dissemos anteriormente um sistema de muitos cor-

pos pode ser estudado através da sua resposta a uma pert urbação

fraca. Nessa aproximaçao linear a função resposta densidade-densi-

dade é obtida como

-~
X (k,w)

-+

_ o<p (k,uJ) >
-+

cp(k,w)

(2.43)

Para um estudo correto do sistema devemos desenvolver um método que

descreva a resposta das partículas a uma perturbação que varia no

tempo. Vamos assi~ partir da equação que nos fornece a

temporal das flutuações da densidade

evolução

~10l0 o, ~S1(A , OUIMICA DE sl.O (ARlOS· USI,
, FIS\CA"----- -~- -"
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,
(2.44)

•

onde

N
H = I

j=l

42
p. 1.::J + __
2m 2 n (2.45 )

ser

-d;v.ep dadopelaeq. (2.6).
J k _

A segunda parte de H comuta com P dQ modo qU8 o comuta-~
k

reduz à parte da energia cinética e a eq. (2.44) pode

Â
-).-

com p.
J

dor se

escrita como

i11 P-'r
k

-'r ~-ik. r.le (2.46)

Para analisarmos o caráter oscilatório do sistema, bem

corno, para chegarmos a urna equação que envolva o potencial de intc

ração, é conveniente calcularmos a segunda derivada

(2.47)

que resulta em

[tk2 k_Pi r
-).- ~r

-ik.r.
).- ).-l 1

;:'(I) k.q p pp =-
;:-.+-- e

~).-

0--).-~).-m -).--).-).-
k i2m m qq k-q q

(2.48)

Separando no segundo termo à direita a parcela em que
-'r -).-

q = k podemos escrever

p =~
k [ -+-).-12.-+-+

'f1k2 k .Pi - l k .riI --+ --- e
i ·2m m I

-).- ?
<P(k)k p

- --_.~-_.- p -
-).-

m k

li'
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c+ -+

}:-+ ~(q) k.q
qfk fi

p~, -, p-+
k-q q
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(2 .• 49)

- -+ N
onde passamos a adotar a notaçao rp (k) para rp -+ e p =?2 representa ak
densidade numérica média de partículas.

Uma primeira aproximação que se pode fazer na eq. (2.49)

e desprezar-se o seu último termo em comparação com o que o antece

de. Essa aproximação recebe o nome de aproximação das fases aleató

rias (RPA - random-phase approximation), pois o termo abandonado

na eq. (2.48) por força da eq. (2.6) consiste na soma de um numero

imenso de exponenciais com fases que variam aleatoriarrPnte, de modo

que grande parte dessas parcelas tendem a se anular, enquanto que

o termo anterior é da ordem de N. Essa aproximação tem demonstrado

bons resultados no limite de altas densidades, mas torna-se extre-

mamente ruim à medida que se passa para a região de densidades in-

termediárias.

A equação nessa aproximação toma então a forma

onde

[tik 2 k -+ 12

L: ~ .p.
i 2m- + -_ .._~

m

-+ -+

-ik.r.1e (2.50)

w
p

= (2.51)

é a frequência de plasma do sistema.

A teoria do campo auto-consistente desenvolvida por

Singwi et al(lO) se propoe a levar em conta o termo que foi abando

nado em RPA e que pode ser escrito como

1 -+ -+-+

cp(q) q.k

-+ +-ik. r.
L e 1
i

-+ -+ -+ -+

i(k-q) (r.-r.)
" ~ JL. e
J

(2.52)
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Se a sorna em j for substituída por sua média estática

i .e.,

A:, 1- -T -T -T -T '-1' 1 < \---T -T + -T ~ - -f- -T
~ exp i(k-q)(r.-r.) )= N- I exp i (k-q)(r.-r.))= S (k-q). 1 J .. 1 J

J - - 1J -- .-

podemos reescrever a eq. (2.52) como

-p

~ j
k I -T -T-T -C>-TI ~(q) q.k S(k-q)-N 0+ + =Qm

q k-q,o

-p

k
,-+ -+ -+ -+-+- -- L:

<P(q) q.k S(k-q)+stm q

(2.53)

(2.54)

onde o termo No foi introduzido para eliminar a ressalva de
k ++ -+ -q

qik que havia na somatória. Definimos aqui um novo fator de estru-

tura estático que se relaciona com aquele definido

pela eq. (2.13) como

anteriormente

-+

S(k) =
- ,..r

S(k)-N o
-+

k,O
(2.55)

_ ,..r _ -+ ••

A adoçao de S(k), que e zero para k=O e cOlnclde com

- cf- - cf- - -

S(k) para valores nao nulos de k, implica na pratica na exclusao

de todas as partículas que passando pelo sistema não sofreram ne-

nhuma colisão e não contribuíram portanto para a resposta do sist~

ma. Com essa nova definição a eq. (2.42) passa a ser válida inclu-

. -+

Slve para k=O.

A eq. (2.49) pode então ser escrita como

r H i

-+ +

p = _ L: t~-=-+ ~.~p~ I

-ik.r.
k2 p

1 -+
(2.56)e -;p(k) .-- pk . 2m m m k1 . l )

onde
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+ ~ I ~~

21-~T'

(2.57)

A parcela -1 dentro dos colchetes quando integrada dá

zero e é introduzida por conveniências numéricas.

A eq. (2.56) é formalmente igual à obtida no caso de RPA

e pode ser tratada igualmente, apenas substituindo em toda

-r -r
~ (k) po r ljJ (k 1 •

parte

No forrnalismo de RPA, a partir da equação de movj.rnento

para as flutuações da densidade p na presença de um campo externo,
k

calcula-se o valor esperado da transformada de Fourier da variaç~o
-r

da densidade numérica de partículas cS<p(k,w», que dividida pela

-r
transformada de Fourier do campo externo ~(k,w) nos fornece a fun-

ção resposta densidade-densidade na forma(29)

-r
X (k,w) =

-+

Xo (k,Ul)
r •

1- ~(k) X (k,w)O

(2.58)

onde X (k,w) é a funç~o resposta densidade-densidade na aproxima o

ção de Hartree-Fock, ou seja, do sistema sem interaç~o.

Na aproximação do campo auto-consistente a função respo~

ta densidade-densidade se escreve portanto, de forma análoga

-+

X(k,(u)

-+

X (k, w)
= 0 _

-r -+

l-ljJ(k) X (k,w)O

(2.59)

-+

Usualmente o potencial efetivo ljJ(k)é escrito na forma

(2.60)

onde
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-+ 1[-+-+

G (k) ==- 9.:..~
p k2

J

(2.61)

,

Vemos da eq. (2.60) que o RPA ~ formalmente obtido

~ -r

SCFA fazendo a correçao de campo loca 1 G (k) = O.

do

Essas equações juntamente com a eq. (2.42) formam um sis

terna de equações auto-consistentes que deve ser resolvido pelos mê

todos normais de iteração.

o método auto-consistente já foi amplamente aplicado a

diferentes sistemas de gás de elétrons apresentando excelentes re-

sultados na região de densidades intermediárias, onde falha o RPA.

Mostraremos em nosso trabalho que também para sistemas de bosons

essa aproximaçao se apresenta como um excelente aprimoramento dos

resultados de RPA •

..

, 1111'

11'
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CAPTTULO III

APLICAÇÃO VA APROXIMAÇÃO DO CAMPO AUTOCONSISTENTE A UM GÃS

VE BOSE CARREGAVO TRIVIMENSIONAL Ã T=O

Passamos agora a considerar um sistema tridimensional

de N partículas quânticas de massa m e carregadas com carga e,que

interagem através de um potencial Coulombiano obedecendo à esta-

tistica de Bose e estão confinadas a um volume ~, movendo-se num

(30)
fundo estático uniforme neutrillizador • Tal sistema pode ser carac

terizado por um único parâmetro adimensional r = r Ia, ondes o o

I )1/3 - ,-, -d' ~ 1 Ir = (3 47Tp e a dlstancla me la entre as partlcu as, p = N.í/ eo

a densidade numérica de partículas e a = 112 Ime2 é o raio de Bohro

pertinente a essas partículas.

Seguindo os passos desenvolvidos no capítulo ante-

rior, escreveremos um sistema de equações transcedentais que nos

fornecerá o fator de estrutura estático, que engloba todas as pr~

priedades do sistema não perturbado. Como ponto de partida calcu-

laremos a função resposta densidade-densidade X (K,w) para umo

sistema de partículas livres.

3.1 - Su~cetibilidade de um ~i~tema de pa~tlcula~ liv~e~

Para um sistema de bosons à temperatura zero no esta-

do fundamental todas as partículas se encontram no mesmo estado

de energia nula. Como estamos trabalhando numa aproximação de pr~

meira ordem, suporrosque a partículade prova realizaráuma \mic.a colisão

~ - ~~com uma das partlculasdo sistema, a qual passara a ter um mrrento DK ,

enquanto todas as demais permanecerão com momento zero. Assim sen

do, todos os possiveis estados finais do sistema terão energia
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't2k2 d ~ . d .•. 1 1. d ... · b
~ ' que correspon e a energIa e partlcu a lvre o unICO oson

que foi excitado. Os elementos de matriz (ptk) que figuram na Eq.no

es-

queemsó serão diferentes de zero para os estados

t2k2 ~ ~

= ~ e serao nulos para todos os demais. Podemos entao

(2.36)

crever a Eq. (2.36) para um sistema de bosons sem interação corno

~

= .1. 2 E (k) I I (pt) 12

n ti. 2 (w+ i II ) 2 - rE (k)] 2 n k no

(3.1)

->- j.. 2 2onde E: (k) =n k 12m.

Como a soma na Eq. (3.1) é feita sobre todos os possí-

veis estados do sistema, inclusive o estado fundamental, pois

(ptk) = O por invariânca translacional, podemos utilizar a comple00

teza do conjunto das funções I~ para afirmar que

1 + 21 + 1 +
- L: I (P;:k) I =- L: <0\ o;+ln><n1 PitkIO>=- <0Ipo+kPo+k1o>=P~ . no ~ 'K ~ ..n n

(3.2)

e obtermos então a função resposta densidade-densidade de um siste

ma de bosons sem interação como

-+

Xo(k,w) =
(3.3)

3.2 - Câf~u(o do Faton de E~tnutuna E~tât~~o

Uma vez conhecida a função resposta densidade-densida

de de um sistema de bosons sem interação podemos substituir a Eq.

(3.3) na Eq. (2.59) para obtermos urna expressão para a função res-

posta densidade-densidade de um sistema com interação

-+

x(k,w} =

-+
2p€(k)

,2 2 -+ 2 ~ ~h 0.) -E(k) -2pW(k)E:(k)+ill
(3.4)
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Substituindo agora a Eq. (3.4) na Eq. (2.42) e utili-

zando a relação de Dirac da Eq. (2.37) obtemos, após efetuarmos

a integração o fator de estrutura estático como

Finalmente, substituindo na Eq. (3.5) a Eq. (2.60) e,

3 -+ ~2 2 --ainda, p = 3/4TIr e E (k) == n k 12m chegamos a expressaoo

onde G(k) se escreve da Eq. (2.61) corno

(3.6)

co

G(k) = -1 I dk k23n o

q2 _ k2

2qk
Q,n I~~ (8 (k) -1)q-kU

(3.7)

A Eq. (3.6) e a Eq. (3.7) formam um sistema, cuja so-

lução numérica auto-consistente obtivemos no computador através

de um método iterativo. Fazendo inicialmente G(k) igual a zero

na Eq. (3.6), o que corresponde ao resultado de RPA, substituí-

mos a função 8(k) resultante na Eq. (3.7) para obtermos um novo

G(k) que por sua vez foi substituído na Eq. (3.6) e assim por

diante. O limite superior da integral foi escolhido de forma a

que 8(k) fosse igual à unidade ou muito próximo dela, de forma a

garantir que para valores superiores de k o integrando fosse nu-

10 ou praticamente nulo. O fator de estrutura foi dessa forma

calculado para um amplo conjunto de valores de r . Para todos ess
ses valores o limite superior da integral escolhido foi 10.0. No

limite de densidades altas, isto e, para pequenos r , a convers

gência no processo iterativo é facilmente obtida após poucas it~

rações. No entanto, à medida que aumentamos o valor de r, pass
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sando para a regiao das densidades intermediárias, a convergên -

cia vai se tornando cada vez mais difícil, até que para valores

de r ~25 os resultados iterativos entram num processo aproximas
.•. - -

damente clc1ico nao chegando a qualquer convergencia mesmo para

um numero muito grande de iterações. No intervalo das densidades

intermediárias, onde a convergência já é obtida com dificuldade,

'.•.• .,.. - •.....• .,.

conseguimos uma reduçao senslvel no numero de iteraçocs necessa-

•

.,

rias utilizando a seguinte expressão para a entrada da

iteração

s (n) (k) = S(n -1) (k) + ~ (n - 2) (k) - S (n-1) (k)] /N

n-ésima

(3.8)

onde N > 1 e depende da densidade do sistema, sendo tanto maior

quanto mais baixa for a densidade do sistema, permanecendo, po-

rém, inferior a 2. A precisão exigida para a função G(k) foi da

ordem de 0,01% e verificamos que a precisão para o fator de es-

trutura S(k) acabou sendo muito superior.

Os resultados auto-consistentes obtidos para o fator

de estrutura S(k) como função do vetor de onda k são mostrados

na Fig. 1. Ao contrário do que acontece com sistemas clássicos ,

em que o fator de estrutura ultrapassa a unidade exibindo um pi-

co bem pronunciado, no gás de bosons carregados, assim como no

de elétrons, o potencial de iteração é muito suave e os efeitos

quânticos não favorecem um comportamento de localização bem defi

nida das partículas. Para facilitar a comparação dos nossos re-

sultados com os obtidos em RPA traçamos também na Fig. 1 os grá-

ficas correspondentes a essa aproximação. Na Fig. 2 apresentamos

a diferença entre o fator de estrutura auto-consistente e o de

RPA em função dos vetares de onda k para diferentes valores do
................ ~

parametro r . Na Fig. 3 a funçao de correçao de campo-local G(k)s .

.'\"

é apresentada para dois valores de r .s
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Ao encontrarmos o fator de estrutura atingimos o obj~

~ivo inicial por nós colocado, urna vez que substituindo S(k) na

Eq. (2.11) obtemos a seção de choque diferencial. Entretanto, não

se resume a isso a importância do resultado de nossos cálculos ,

pois conhecendo as funções S(k) e G(k) podemos aplicá-Ias para

investigar várias propriedades importantes do sistema tais como

~ ~
as correlaçoes entre as partlculas, a energia do estado fundamen

tal, a pressão do gás de Bose carregado, a resposta do sistema a

uma impureza fixa carregada e o espectro de excitações elementa-

res.

3 3 - Função de ~ohhefação do~ pahe~

Quando observamos o comportamento de uma única partí-

cula num gás podemos afirmar que todas as posições do volume são

para ela igualmente prováveis. Já as posições de uma segunda paE

tlcula a partir do fato da primeira estar em local conhecido nao

podem ter a mesma probabilidade por força da interação que exis-

te entre elas. A probabilidade de se encontrar uma partícula qua.!

quer do sistema num volume elementar drl é dada com aproximação

até a primeira ordem em d;l' isto é, admitindo-se que nesse vol~

me elementar não pode ser encontrada mais que uma partícula, por~
dr

N ~ = Pd;l. Podemos levar em conta a correlação entre as partI

culas escrevendo a probabilidade de se encontrar uma partícula

~ . - .-. ~
no volume dr2, com a condlçao de que Ja eXlste uma no volume drl

~ ~ ~ - ~ ~
como pg(r2-rl)dr2. A funçao g(r2-rl) depende exclusivamente da

distância relativa entre às partículas devido à isotropia do sis
~ ~

tema e tende a 1 quando r=lr2-rll~oo , caracterizando a indepen-

dência dos dois eventos no caso de uma separação muito grande e~

tre as partícu~as. Damos a ela o nome de ~un~ão de correlação

dos pares. A probabilidade de que ocorram os dois eventos ao mes
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. d l' 1 -+
mo tempo, ou seJa, e termos urna partlcu a no volume drl e outra

-+

no volume dr2 será dada pelo produto das duas probabilidades e

pode ser escrita corno

o segundo termo do lado direito é para anular o termo de

(3.9)

auto-

-correlação que é a sorna dos N termos em que os Índices nas soma

t6rias das duas densidades coincidem (vide Eq. (2.5)) e n~o deve

obviamente figurar na expressão da probabilidade. Da Eq. (3.9)

podemos escrever a função de correlação dos pares corno

(3.10)

-+ -+

Substituindo na Eq. (3.10) as densidades p(rl) e p(r2)

de acordo com a Eq. (2.5), multiplicando-a por d~l' integrando

por todo o volume e levando em consideração as identidades.

-+ 1 -'~-+
6(r) =-- L: e .lkr

e

r1 k

ó+ + ~l f ei(k+k'):;: +

k,-k' r1 dr

obtemos,

(3.11)

( 3 • 12)

g (r)
1
N

L:
-+
k

. ~7-+

e-lkr (3.13)

Finalmente, com o auxílio das equações (2.13) e (2.55)

encontramos a função de correlação dos pares basicamente como

sendo a transformada inversa de Fourier do fator de estrutura
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(3.14)

T

Conhecida a funç~o de correlaç~o dos pares podemos e~

tão afirmar que estando uma determinada partícula num ponto co-

nhecido, por exemplo na origem, a probabilidade de se encontrar

urna outra partícula dentro de um volume dV em torno de um ponto

a uma distância r da origem é dada por pg(r)dV.

A funç~o de correlação dos pares para nosso sistema

de bosons carregados foi obtida a partir da Eq. (3.14), que após

a substituição da somatória por urna integral tripla e a efetua

ção da integração angular torna a forma

00

g (r) = 1+ _2_ j dq q sen (qr) rs (q) - il3nr L~ ~
o

(3.15)

onde r se expressa em unidades de r e q em unidades de r-l. Oso o

valores de S(q) são os obtidos da resolução auto-consistente do

sistema formado pela Eq. (3.6) e pela Eq. (3.7). Os resultados

que obtivemos estão apresentados na Fig. 4 para diferentes valo-

res de r • Os resultados de RPA estão também mostrados para coms
paração. A exemplo do gás de elétrons, para densidades baixas a

função de correlação dos pares torna-se negativa para valores

muito pequenos de r. Se compararmos o comportamento de g(o) do

nosso sistema de bosons carregados com o do gás de elétrons vere

mos que a sua variaçao em função de r é muito mais ampla. Paras

altas densidades a função de correlação do sistema de bosons caE

regados se encontra acima da sua análoga para o gás de elétrons,

(10) _
partindo de 0,55 para r=O, enquanto que esta parte de 0,24 .Nao

obstante, com o aumento de rs o g(o) do sistema de bosons carre

gados tende a ~ero mais rápido que o do gás de elétrons atingin-

do o zero por volta de r - 3 e para r maiores torna-se negati-s s
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vo. Para o gás de elétrons a passagem pelo zero ocorre por volta

~ --
de r =4. Dal para frente o valor da funçao de correlaçao na ori-s

gem para o sistema de bosons é sempre mais negativo que o da fun

ção de correlação do gás de elétrons. Vemos, portanto, que os

resultados do SCFA para o gás de elétrons são ligeiramente melho

res que para o gas de bosons carregados. Isso se deve ao fato de

que não havendo no gás de bosons o princípio da exclusão de Pau-

li as interaç5es de curto alcance s~o mais importantes e a apro-

xirnação torna- se menos abrangen te que no caso do gás de elétrons.

Mesmo assim, nossos resultados sâo ainda muito bons, pois quando

os comparamos com RPA vemos que nessa aproximação a função de

correlação não só se torna negativa, mas cresce rapidamente em

valores absolutos para pontos próximos da origem à medida que se

diminui a densidade. Como no SCFA a função de correlação dos pa-

res, apesar de negativa para valores próximos da origem,permane-

ce, mesmo assim, muito perto de zero, é razoável esperarmos que

grandezas como, por exemplo, a energia do estado fundamental e a

- - 2
pressao, que dependem de uma integraçao de r g(r) para todos os

valores de r possam ainda ser obtidas de forma adequada. O cálc~

10 da energia do estado fundamental e da pressão são o tema de

~ -
nossa proxima seçao.

3.4 - Ene~gia do e~tado 6undamental e p~e~~~o do ga~

A energia do estado fundamental é o valor esperado no

estado fundamental da hamiltoniana total do sistema não perturb~

do

1

e.

'.

E = <lJ; I H 1lJ; >o o o o

com H dada pela Eq. (2.21).o

(3.16)
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A energia E pode ser facilmente calculada através doo

teorema da energia fundamental. Nesse teorema a grandeza física

e2 é formalmente substituída por umparâmetro À que vamos admi-

tir variável. Ele estaria relacionado com a intensidade da inte-

ração entre as partículas. Em H somente a parte da energia poo

tencial depende de e2• Vamos dar ao seu valor esperado no estado

fundamental o nome de energia de interação

T

Derivando a energia do estado fundamental

2
N p.

E := (;í; I L 21/lji > + E. t
o o i=l m o ln

com relação a À obtemos

aE aH alji alji

~ := <lji1--2.llji>+ <lji/H 1_-2. >+ < ---2-IHolljio>:=
aÀ o ax o o o aI.. aa

:= Eint + E .i.. <ljio Iljio>
À o aI..

(3.17)

(3.18)

(3.19)

Como a função de onda do estado fundamental é normali

zada, o último termo na Eq. (3.19) é nulo e temos, portanto,

'aE E. t' o ln-=
aI.. À

(3.20)

Se agora integramos ambos os lados dessa equaçao em'

~ 2
À desde 1..=0ate À=e teremos

(3.21)
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E (e2) é a energia do estado fundamental que buscamos, enquantoo

que E (o) é a energia do estado fundamental na ausência de inteo

ração, que no caso de um sistema de bosons é simplesmente zero.

Substituindo na Eq. (3.17) a somatória por uma inte-

gral e ainda escrevendo exp11citamente O argumento À obtemog a

energia de interação na forma

00

1

E. t(À)ln
N

(3.22)

~
ou, alternativamente, escrevendo ~(k,À) formalmente como a trans

formada de Fourier de ~(r,À), obtemos a Eq. (3.22) como

00

Eint (À) ~ 21TPNJ~(r,À) ~(r'À) - ~r2 dro

(3.23)

Como vemos, a energia do estado fundamental é obtida

através de uma integração envolvendo a função de correlação dos

pares.

Em nosso problema calculamos a energia do estado fun-

damental efetivando numericamente a integral da Eq. (3.21) utili

zando E. t(À) na forma da Eq. (3.22). Escrevendo o vetor de ondaln

k em unidades de (mw )t)1/2 e À em unidades de e2 chegamos à sep

guinte expressão para a energia do estado fundamental por partí~

cula

E = ~ 31/4o TI

r-3/4s (ryd) (3.24)

Nesse caso nao pudemos utilizar diretamente a solução

auto-consistente do sistema da Eq. (3.6) e da Eq. (3.7), pois

ela corresponde ~penas aos valores de S(k) para À=l. Para que a

integração em À pudesse ser efetuada tivemos que inserir no pro-
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grama um sub-programa semelhante ao programa que nos forneceu as

soluções auto-consistentes de S(k) e G(k), porém com as equações

(3.6) e (3.7) escritas na forma:

[ ]-1/2S(k,À) = 1+ ~~ [1- G(k,À)]

e

(3.25)

(3.26)

onde k e q estão em unidades de (mw 1t)1/2 e À em unidades de e2•
p

Esse programa é naturalmente muito mais moroso que o

primeiro programa auto-consistente, uma vez que a

deve ser atingida para cada ponto diferente de À.

convergência

No formalismo de RPA, que se obtém formalmente fazen-

do G(k)=O na expressão de S(k,À), as integrais na Eq. (3.24) po-

dem ser efetuadas diretamente resultando

ERPA = ~
o TI

00

r-:-s? -l] = 0,8031r~3/4 ,
(3.27)

que no limite de altas densidades coincide com o resultado de

BogoliUbov( 4 ,31) •

Os dados que obtivemos numericamente através da Eq.

(3.24) para a energia do estado fundamental do gás de Bose carre

gado como uma função de r são apresentados resumidamente na Ta-s
bela I que traz também as energias obtidas por Hansen e Ma-

zighi ( 9 ), Lee e Ree ( 7 ), Monnier ( 8) e os resultados de RPA que

são dados pela Eq. (3.2J) e são válidos no limite de altas densi

dades. Como podemos observar, nossos resultados para as energias

do estado fundamental concordam muito bem com os obtidos através

do método de Monte Carlo por Hansen e Mazighi ficando ligeir~
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mente acima dos seus valores e diferindo em menos de 3% no pior

,

dos casos, isto é, para r = 2o. Os resultados de RPA encontram s

-se para todos valores de r acima dos calculados por SCFA, pos

rem enquanto para r =1 a diferença é de apenas 4%, para r = 20s s

ela é superior a 30%. ~ curioso entretanto notar a grande conco!

dância existente entre os resultados de RPA e os resultados de

Monte-Carlo obtidos por Monnier.

TABELA I

IR Nosso
Hansen eLeeeMDnnier

RPA

trabalho
MazighiRee ECJ·(3.27)

1

0,77120,7810O,776 70,80740,8031

2

0,44720,45470,45160,47880,4775

3

0,32310,3288O,32700,36450,3523

5

0,21290,21700,21590,24350,2401

10

Opl1880,12160,12090,13380,1428

20

0,064860,066670,06626O,°7250,08491
" '

A partir da energia do estado fundamental pudemos cal

cular a pressão do gás de Base. Derivando a energia em

ao volume obtemos:

relação

r dEs o

3 dr s
(3.28)

No caso de RPA a derivada pode ser efetuada diretamen

te na Eq. (3.27) e temos como resultado

00

pRPA 2 1/4 1 -3/4-- 3 .-r---. s
p 'fT 4 ~ jdq q2 ~/~~ -:~ _ ~ _ ~-

L. 2

o q

= 0.20077 r-3/4s

(3.29)

'H II
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Já para obtermos os resultados de SCFA derivamos num~

ricamente a energia do estado fundamental. Os resultados obtidos

são apresentados na Tabela 11 em comparação com os resultados de

Monte-Carlo de Hansen e Mazighi ( 9) e os de RPA calculados pela

Eq. (3.29). Novamente a concordância com os resutlados de Monte-

Carlo é muito boa, diferindo em geral em menos de 1%.

TABELA 11

~

Nosso
Hansen eRPA

trabalho
MazighiEq.(3.29)

1

0.20053 0.201050.20077

2

0.11860 0.119390.11938

5

0.05867 0.059110.06004

10

0.03390 0.034480.03570

20

0.01933 0.019540.02122

3.5 - Re~po~ta a uma impuheza ca~~egada 6ixa na o~igem

Uma outra aplicação importante que podemos fazer dos

resultados do cálculo auto-consistente do fator de estrutura e o

cálculo da densidade de blindagem que envolve uma impureza carre

gada com carga Ze situada na origem. Essa densidade induzida na-

da mais é que a resposta do sistema à presença dessa impureza in

teragindo com as partículas através do potencial Cou1ombiano. Na

aproximação da resposta linear podemos, de acordo com a Eq. (2.14)

escrever

T

~ ~ ~

op(k,w) =-X(k,w) eljJ t(k,w)ex (3.30)
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onde

,

cp -+ext(k,w) = (3.31)

-r ... _

e X(k,w) e a funçao resposta densidade-densidade, que pode ser

escrita como um funcional de G(k) a partir da Eq. (3.4) e levan-

do-se em conta a Eq. (2.60).

A densidade da blindagem é a transformada inversa

Fourier da Eq. (3.30). Efetuando inicialmente a integração em

chegamos a um resultado estritamente real, pois a expressão

de

w

,"

n~o apresenta polos e a contante n ligada ~s condiç~es adiab~ti

cas de contorno pode ser levada a zero sem que surja a parte im~

gin~ria oriunda da relação de Dirac. Após a integração da parte

angular a densidade de blindagem toma a forma

op(r)
- z q sen(qr)

G(q) - ~[r(-1

( 3. 32)

'.

onde te 4 = 4TI P •ao
Para podermos utilizar na Eq. (3.32) os arquivos nume

ricos de G(k), obtidos da solução auto-consistente, a variável

de integração deve ser escrita em unidades de r-I, pois foi ao

unidade utilizada para o vetor de onda no sistema auto-consisten

te.

Em unidades adimensionais, a densidade de blindagem

em termos da própria densidade média de partículas é dada por

cSp(r) = 2

P 3rrr
r dq

J

q sen(~
- 4

1 + -9......... - G (q)12r s

(3.33)

onde comprimento-é medido em unidades de r .o

A carga total induzida é dada por

.idl
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( 3 • 34 )

o que mostra que a impureza carregada fica totalmente blindada a

grandes distâncias.

Para pontos muito afastados da impureza a integral da

Eq. (3.32) é dominada pelo comportamento do integrando para pe-

quenos valores do vetor de onda q. Nesse caso a correção de cam-

po local G(q) pode ser escrita na aproximação de grandes compri-

mentos de onda como

2
G(q) =

yq

00

onde

- - 2-j @ (q) - ~ dq

y - 9n o
(3. 35)

(3.36)

Nesse limite assint6tico a integral da Eq. (3.32) po-

de ser efetuada por resíduos e a densidade induzida toma a forma

z
op(r) =-

2nr

À2 e-À(1-YÀ2)1/2
r

(l - Y2 À 4) 1/2

(3.37)

Na Tabela rrr fornecemos os valores de y para difereg

tes valores de r em unidades de r2 e na Fig. 3 as curvas ponti-s o

lhadas mostram o comportamento quadrático de G(k) junto ã origem.

Já no limite de densidades muito altas podemos despr~
- ~

zar por completo a correçao de campo local fazendo G(q)=O na Eq.

(3.32) e efetuar a integração, o que equivale a fazer y=O na

Eq. (3.37). O resultado é a forma exponencial de RPA
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cS p (r)
z=---

21Tr

-Àr 2
e À sen (Àr)

TABELA 111

(3.38)

r
y(r2)

r
y(r2)

r
y(r2)

s

os os o

0,2

0,073101,00,104615,00,13874

0,4

0,085782,00,1196810,00,15()88

0,6

0,093873,00,1283815,00,15669

0,8

0,099854,00,1343320,00,16018

Os nossos resultados auto-consistentes e os de RPA p~

ra a densidade de blindagem de uma impureza fixa carregada

apresentados graficamente na Fig. 5 para r = 5 e r = 2O.s s

~
sao

Como

vimos, a incorporação da correção de campo local nos cálculos

aumenta significativamente a densidade de blindagem nas proximi-

dades da impureza, resultando daí que a blindagem total

a uma distância inferior àquela prevista em RPA.

ocorre

A função resposta densidade-densidade traz em si ain~

da uma informação de grande importância - o espectro de excita-

ções elementares.

A Eq. (2.36) pode ser escrita na forma

~
X (k, w)

1
~

2flwno
+ ,2 2 22

L' I (p-)no (fí.W+ill)-fl wnon k
(3.39)

de onde vemos claramente que as energias de excitação do sistema
•

.' I'""
1'1 1·11 1 til
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correspondem justamente aos polos da função resposta densidade-

+ '
-densidade. Tomando agora X(k,w) na forma da Eq. (3.4) chegamos

à seguinte equação para as energias de excitação do gás de bo-

sons carre gados

(3.40)

Ao tornarmos o limite de ~~O obtemos o espectro de ex-

citações elementares E(k) ='tuj(k) corno solução da Eq. (3.40)

~ J. ~E(k) =hw(k) (3.41)

Se levarmos em consideração a Eq. (3.5) veremos que

E(k) se expressa de forma muito simples através do fator de es-

trutura e a Eq. (3.41) se escreve corno

(3.42)

Essa relação é conhecida corno a expressão de Bijl

_Feynman (32,33) .

Podemos notar também que a Eq. (3.41) recai na ener

gia de excitação de Bogoliubov( 4) para um gás de Bose carregado

em altas densidades quando desprezamos as correções de campo 10-

. - ~ ~ -
ca1, 1sto e, quando fazemos 1jJ (k) = cjJ (k). Nossos calculos, por le-

varem em consideração as correlações de curto-alcance entre os

bosons carregados, representam um notável aprimoramento do méto-

do de RPA.

o espectro de

em unidades de Ew , ondep
ma. A fórmula resultante

excitações elementares pode ser escrito

w = (4'TTpe21m) 1/2 é a frequência de plasp -
para fins de cálculos computacionais
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vem então a ser

+
E(k)

·ti
wp

= (3.43)

o espectro de excitações elementares foi obtido para

vários valores do parâmetro r . A solução da Eq. (3.40) mostra as

existência de apenas um modo de excitações elementares, o pla~
f

mon, mesmo na ordem de aproximação mais baixa, isto é, em RPA.

Esse resultado está em perfeito acordo com o trabalho de Lee(34),

mas contrasta com os resultados de Carmi e Lock(35) que encontr~

ram um segundo modo

mono

de excitação elementar diferente do nlas-..

Na Fig. 6 apresentamos as energias de excitação como

- + ~
funçoes de k para varias valores de r .s

Como se pode notar, a diferença entre essas curvas e

as correspondentes de RPA se torna mais pronunciada a medida que

a densidade do gás de Base decresce. Ao contrário do gás de elé-

trons, mesmo na região de altas densidades, as energias de exci

tação inicialmente decrescem com o aumento de k, muito embora e~

se decréscimo seja mais nitidamente perceptivel para valores mais

elevados de r • Desse modo, é necessário menos energia para excis -
tar um modo coletivo em que os bosons estejam de certa forma 10-

calizados que para excitar um modo coletivo de comprimento de on

da infinito. Além disso, no caso do espectro de excitações ele-

mentares de um sistema de bosons carregados não faz sentido a

analogia com o par de excitação elétron-buraco como no caso do

gás de elétrons.

Na aproximaçao de longos comprimentos de onda em que

+ ~ ~
a correçao de campo local G(k) e dada pela Eq. (3.35) obtem-se a

seguinte expressâo para a energia de excitação

•••

I"'
...
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(3.44)

~ interessante notar que ao levarmos em consideração

as correlações de curto alcance obtivemos uma correção aos resul

+
tados de RPA que faz com que E(k) inicialmente decresça com o

aumento de k. O espectro de excitações elementares atinge um mí-

nimo e volta depois a crescer tendendo assimptoticamente para o

espectro de excitação de partícula livre.
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CAPTTULO IV

SISTEMA BIDIMENSIONAL DE BOSONS CARREGADOS

COM INTERAÇÃO LOGARTTMICA

Em um sistema de partículas estritamente bidimensio-

nal não apenas o seu movimento, mas o próprio campo eletromagné-

tico está confinado a somente duas dimensões. O potencial de in

teração coulombiana é então obtido através da equação de Poisson

a duas dimensões

.•

2e -+

/}V = - 2 TIa o (r)
o

-+
onde r é um vetor bidimensional.

A solução da Eq. (4.1) é dada por

(4.1)

a Lo

v (r)
2

-e=- Q,n r (4.2)

onde L é um comprimento arbitrário e a é o raio de Bohr, que,o

em princIpio surge aqui também arbitrariamente e relacionado a-

penas com a escolha da escala de energia.

Escrevendo V(r) na forma

(4.3)

e substituindo na Eq. (4.1) encontramos facilmente a transforma-

da de Fourier do potencial na forma

ou seja, com a mesma dependência do vetar de onda que no

(4.4)

caso

H<I ~,; il ~I'! ""j I
".
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tridimensional.

Neste capítulo vamos estudar o gás de Bose bidimensio

nal usando o mesmo método aplicado para o caso tridimensional.

Assim, a formulação obtida no capítulo anterior será apenas adaE

tada ao sistema bidimensional. Vamos escrever inicialmente o sis

tema de equaç~es que nos permite o cálculo auto-consistente do

fator de estrutura. A seguir calcularemos a função de correlação

dos pares, a resposta do sistema a uma impureza fixa e o espec-

tro de excitações elementares.

4.1 - Fato~de e~t~utu~a

Consideremos um sistema bidimensional de N bosons car

regados confinados numa área A. Podemos aqui também definir uma

distância média entre as partículas, relacionada com a densidade

média de partículas p = ~, como ro = (TI p) -1/2. A densidade do gás

será dada nos nossos cálculos através do parâmetro adimensional

r = r Ia .s o o

Levando em consideração as observações acima podemos

escrever a Eq. (2.61) como

00
2

G(k) = -:ro Iq dqfS (q) - []4TI
o

2TI

I 2

.k -kqcos e
2 2
k + q - 2kqcns eo

de (4.5)

A integral angular da Eq. (4.5) é facilmente efetuada

por resíduos, dando como resultado

2TI

t k2 k e [ . 2 2

-qcns = 1+ K-q.
2 2 TI 2 2

k + q - 2kqcos e Ik - q I

= TIe (k - q) (4.6)

onde e(x) é a função degrau,
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e (x) =

1

o

x> O

x < o

(4.7)

o fator de estrutura é obtido da Eq. (3.5) que para o

potencial logarítmico bidimensional se escreve como

S(k) (4.8)

onde a correção de campo local G(k) é dada por

00

G(k) ~-} t dq. q ~ (q) - ~ e (k - q)

(4.9)

-1
com k e q em unidades de ro

As eqs. (4.8) e (4.9) formam o sistema de equações

transcedentais, cuja solução numérica auto-consistente nos forne

ce o fator de estrutura. Dada a simplicidade da função degrau em

comparaçao com toda a expressao do integrando da Eq. (3.7) do

caso tridimensional o tempo gasto para cada iteração no presente

caso é incomparavelmente menor que o outro e por isso foi prati-

camente desnecessária a aplicação de fatores de convergência.

o fator de estrutura foi calculado para vários valo-

res de rs sendo que o máximo valor para o qual ainda conseguimos a

convergência da solução auto-consistente foi r = 9. Para valoress
de r > 9, a exemplo do que, no caso tridimensional, ocorreu paras
r superiores a 25, os resultados fornecidos pelo computador pass -

.4

..

sam a se repetir periodicamente sem que haja convergência para

uma única solução. Já dos resultados para o fator de estrutura

vemos a nítida s~melhança existente entre o potencial bidimensio

nal logarítmico e o seu análogo tridimensional. A diferença mais

,. I"'"
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marcante fica por conta da densidade, uma vez que o fator de es-

trutura bidimensional para r = 9, por exemplo, se assemelha aos

fator de estrutura tridimensional para r = 25. O limi te superiors

da integral na Eq. (4.9) foi tomado igual a 15,0, valor para o

qual S(k) já é igual a 1,0 e o integrando se anula. A precisão

; -6
dos calculos foi da ordem de 10 para G(k), o que assegura urna

precisão ainda melhor para S(k).

Os resultados obtidos para o fator de estrutura estão

apresentados juntamente com os de RPA nos gráficos da Fig. 7. Na

Fig. 8 apresentamos a função de correção de campo local para vá-

rios valores de r e frisamos através de um gráficos
o seu comportamento quadrático na origem.

pontilhado

4.2 - Função de.c.of1.f1.e..tação dof.. paf1.e.f..

A função de correlação dos pares definida no capítulo

anterio4 pode ser obtida da Eq. (3.14) tomando os vetores k e

bidimensionais e substituindo a somatória por uma integral.

resultado é

-+r
o

(4.10)

onde J (x) é a função de Bessel de ordem zero. A coordenada r eo

medida em unidades de r e o vetor de onda k, em unidades de r-lo o

que foi a unidade escolhida para a Eq. (4.8) e a Eq. (4.9), de

onde obtivemos a solução auto-consistente de S(k) que compõe o

integrando da Eq. (4.10). No cálculo numérico, a função de Bes-

sel foi substituída por aproximações polinomiais que garantem um

erro inferior a 1,6x 10-8 (36). A função de correlação dos pares

foi calculada ~ara vários valores de r e os resultados obtidoss
sao apresentados graficamente na Fig. 9. Na mesma figura aprese~
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tamos também para comparação os resultados correspondentes de

RPA. Mais uma vez fica claro que a aproximação das fases aleató-

rias só é adequada para valores bem pequenos de r , isto é, nos

limite de densidades muito altas, pois basta diminuirmos um pou-

co a densidade para que a função de correlação dos pares aprese~

te nessa aproximação valores negativos a pequenas distâncias. Já

na aproximação do campo auto-consistente que é a adotada no tra-

balho presente g(o) permanece positiva mesmo para valores eleva-

dos de r como, por exemplo, r = 9. Os resultados bidimensionaiss s

são semelhantes aos do sistema análogo tridimensional mas con-

trastam com os do gás de elétrons bidimensional com interação IQ

garítmica onde g(o) torna-se negativa já para valores de r >2(22).s

Na Fig. 10 apresentamos as funções de correlação do

gás tridimensional e do bidimensional com potencial logarítmico

calculadas para três valores diferentes de r . Comparando os grás -

ficos vemos que em todas as densidades os efeitos de correlação

sao mais fortes no caso bidimensional que no caso tridimensional,

embora o seu comportamento qualitativo seja o mesmo em ambos os

sistemas.

4.3 - Blindagem de uma impuheza cahhegada

Na aproximação da resposta linear a transformada de

Fourier da densidade de blindagem em torno de urna impureza carr~

gada fixa está relacionada com o seu potencial através da função

resposta densidade-densidade corno

..

onde

(4.11)
..

</J -+ext(k,w) = (4.12)

.' 111I" , ,.l""~.~ '••1" ,n, " ..•~
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Substituindo esse potencial na Eq. (4.11) e tomando a

transformada inversa de Fourier obtemos a seguinte expressão pa-

ra a densidade de blindagem a uma distância r da impureza carre-

gada:

-+

6 p (r) = - Z p I dq
q J (qr)o

4

~+ 20--G(q)]
4rs

(4.13)

onde J (x) é a função de Bessel de ordem zero e a distância ro

medida em unidades de r .o

A carga total induzida e dada por

..
e

-+

o p (r) =

Ze f dq

-+

20(9)
4

..L+ 2 [l-G (q)]
4r2s

= -Ze (4.14)

o que mostra que também ,no caso bidimensional a impure~a carreg~

da é totalmente blindada a grandes distâncias.

Mesmo no caso de uma aproximação mais simples como

RPA não há solução analítica exata para a Eq. (4.13). Por isso a

densidade de blindagem foi calculada numericamente como

da distância r à impureza para vários valores do parâmetro

função

r .s
Na Fig. 11 apresentamos os resultados obtidos pelo método do cam

po auto-consistente juntamente com os correspondentes de RPA. Co

mo se pode constatar a presença das correlações de curto alcance

no sistema proporciona um aumento considerável na densidade de

blindagem quando comparada com os resultados de RPA. Podemos ob-

servar também que com o aumento de r , ou seja, para densidadess
mais baixas, a densidade de blindagem torna-se maior a pequenas
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Figura 10 - Gráficos comparativos das funções de

correlação dos pares do sistema tridi

mensional de bosons carregados repre

sentadas por linhas pontilhadas com

suas análogas do sistema bidimensional

de bosons carregados com interação 9.-n(r)

traçadas em linha contínua. O sistema

bidimensional mostra-se mais correla

cionado que o tridimensional para to

das as densidades.
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distâncias da impureza e cai rapidamente a zero para pontos mais

distantes. De resto, o comportamento qualitativo da densidade de

blindagem induzida é semelhante ao do seu análogo tridimensional.

4.4 - E~pect~o de excitaç~e~ e{ementahe~

o espectro de excitações elementares é obtido dos po-

los da função resposta densidade-densidade como mostramos na se-

ção 3.6 e pode ser calculado a partir da relação de Bijl-Feynman

+
expressa na Eq. (3.42). O vetar de onda k deve ser medido em uni

dades de r-l para ser compatível corno os arquivos numéricos deo
-+

S (k) •

No caso bidimensional que estudamos agora a frequên-

cia de plasma definida pela Eq. (2.51) tem a forma

[ 4]1/2 (4.15)

2rrpe
w = 2
P 11

e em unidades dessa frequência podemos, a partir da relação de

Bijl-Feynman, chegar à seguinte forma adimensional para as ener-

gias do espectro de excitação

E(k)

tw
p

=
2k

2/2 rs S(k)
( 4 • 16)

que foi a que utilizamos para nosso cãlculos num~ricos.

A relação de dispersão foi então calculada numerica 

mente e os resultados obtidos estão apresentados nos grãficos da

Fig. 12 em comparação com os de RPA. Corno vemos, a altas densida

des nossos resultados e os de RPA quase coincidem, o que mostra

que nessa região de densidades os efeitos de correlação de curto

alcance não são-muito importantes e RPA se apresenta corno urna

boa aproximação. Entretanto, à medida que nos reportamos a re-

11 ,
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giões de densidades mais baixas surge uma nítida diferença entre

as duas aproximações mostrando a importância de se considerar a

correçao de campo local.

No limite de grandes comprimentos de onda em que as

oscilações são pouco amortecidas e se definem bem corno quase par-

ticulas obtemos a seguinte express~o para as energias de excita-

~
çao

T

(4.17)

Da mesma forma que no caso de um sistema tridimensio-

nal as correlações de curto alcance implicam numa correção a RPA

que faz com que a energia inicialmente decresça com o aumento de

k, atinja um mínimo e a seguir volte a crescer tendendo assimpt~

ticamente para o espectro de excitações elementares de partícula

livre. Não obstante pode-se notar que essa diminuição de E(k) de

vida aos efeitos de correlação é muito mais acentuada no sistema

bidimensional que em seu an~logo tridimensional.
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CAPÍTULO V

SISTEMA BIOIMENSIuNAL DE BuSuNS CARREGADuS

COM INTERAÇÃO COULOMBIANA TRIVIMENSIONAL

~ ~
Nesse capltulo estudaremos o gas de Bose carregado com

interação entre as partículas idêntica à adotada no capítulo rI1,

isto é, coulombiana tridimensional, porém com o seu movimento

restrito a duas dimensões. O sistema é formado por N bosons car-

regados confinados numa superfície de área A. A densidade de pa~

~ - N ~ . ~
tlculas e dada por p = A e como nos capl tulos anterlores estara

relacionada com o parâmetro adimensional r = r Ia , onde r = (TIPrl/2s o o o

e a distância média entre as partículas e a é o raio de Bohr.o

A interação entre dois bosons separados por uma dis-

tância r é dada por

V (r)
2e
r (5.1)

o vínculo que obriga as partículas a permanecerem num

plano é levado em conta quando tomamos a transformada de Fourier

do potencial dado pela Eq. (5.1) em duas dimensões e obtemos

cp(k)

2
2TIe

k
(5.2)

A seguir aplicaremos o método do campo auto-consiste~

te a esse sistema e calcularemos o fator de estrutura, a função

de corre+ação dos pares, a energia do estado fundamental, a res-

posta do sistema a uma impureza carregada localizada na origem e

o espectro de excitaçoes elementares.

.. ,
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5.1 - Fato~ deE~t~utu~a

o fator de estrutura é obtido como a solução auto-con

~ ~ -+

sistente de duas equaçoes transcedentais que contem S(k) e a fu~

~ ~ -+ ~.

çao de correçao de campo local G(k). Uma delas e obtIda reescre-

vendo a Eq. (2.61) para duas dimensões e substituindo o

cial de acordo com a Eq. (5.2) e resulta em

<Xl

G(k) ~ -1 r qdqls(q) - ~
47T J t :J J

o o

poten-

(5.3)

onde k e q são medidos em unidades de r-Io

A Eq. (5.3) pode também ser reescrita na forma

k

G(k) ~ ~ Iq dq E [f] ~ (q) - ~ +
o

+ [d{[ 1- :~] K[~] + ~ E[~]J~ (q) - ~ 1
(5.4)

onde K(x) e E(x) são as integrais elípticas de primeira e segun-

da espécie respectivamente.

A outra equação resulta da Eq. (3.5) que com as subs-

tituições correspondentes ao nosso problema atual se escreve co-

mo

(5.5)

o sistema de equações é então formado pelas Eqs. (5.5)

e (5. 3) ou (5. 4) •

A for~a da Eq. (5.4) oferece vantagens computacionais

pois as funções E(x) e K(x) podem ser escritas sob a forma de e~
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pansões roiinomiais(36) • Não obstante, apesar da aita preci são des-

auto - consistentesas aproximaç6es a sua utilizaç~o no c~lculo

não apresentou bons resultados devido ao acGmulo de erros
-

nume-

ricos no decorrer das inúmeras iteraç6es. Em face dessa dificul-

dade a alternativa foi optar pela Eq. (5.3), que por conter duas

integrais aumentou sensivelmente o tempo de computador para 0[0-

tuar cada iteração. Em vista disso volta a ter grande importân -

cia a utilizaçâo de dispositivos de aceleraçâo de converg~ncia e

novamente utilizamos a f6rmula da Eq. (3.8) para a entrada de

cada nova iteraçâo. Outro artifício utilizado foi o da extrapola

çâo do G(k) inicial para valores de r mais elevados em base dass

soluç6es auto-consistentes j~ obtidas. Com o aumento de r cress

ce consideravelmente o nGmero de iterações necessárias para se

atingir a converg~ncia e a utilizaçâo de fatores de converg~nci~

bem como a escolha de valores extrapolados para o início do c~l-

culo tornam-se imprescindíveis} pois representam uma grande econ~

mia no tempo de CPU. As soluções auto-consistentes foram obtidas

com urna precisao de 0,01% para a correção de campo local G(k), o

que garante urna precisão ainda maior para o fator de estrutura.

Corno nos casos anteriores o método auto-consistente

não é aplic~vel indefinidamente para quaisquer valores de r. Âs

medida que o parâmetro r cresce o número de iterações necessas

rias para a converg~ncja aumenta e a partir de um determinado va

lor j~ não se atinge mais urna solução convergente. No caso do p~

tencial tridimensional para partículas vinculadas a um plano o

valor m~ximo para o qual ainda conseguimos converg~ncia foi

r = 7. A regi~o de aplicabilidade do método nesse caso ~ portans
to bastante próxima da que obtivemos para o potencial logarítmi-

co, de onde vemos que o que define essa regi~o é a própria dimen

sionalidade adot~da e n~o o potencial em si.

Os resultados que obtivemos para o fator de estrutu-

" ,

li'
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ra são apresentados na Fig. 13 juntamente com os de RPA. Na Fig.

14 apresentamos a função de correçao de campo-local G(k) para di

ferentes valores de r . Como podemos observar o comportamento des

G(k) no limite de grandes comprimentos de onda é linear. O com-

~
portamento de G(k) para vetores de onda próximos da origem é da-

do por

onde

G (k) = yk

<Xl

(5.6)

1
y = - "4

(5.7)

Na Fig. 14 as retas pontilhadas mostram o comportame~

to linear de G(k) para pequenos valores de k. Na Tabela IV apre-

sentamos os valores de y calculados para diferentes valores

parâmetro r em unidades de r .s o

TABELA IV

---- -

r
y (r )ry (r )ry (r )

s
os os o

0,2

0,232411,00,346745,00,44411

0,4

0,280112,00,394126,00,45188

0,6

0,309543,00,418397,00,45788

0,8

0,330574,00,43359--

do

E interessante notar que tanto no gâs tridimensional

corno também nos dois casos de gâs bidimensional que estamos est~

dando, no limite de aplicabilidade do método auto-consistente, i~

to é, para os mâximos rs' para os quais ainda se obtém converge~

cia, a função de correção do campo local G(k) tende à unidade

para k -+ <Xl , chegando mesmo a atingI-Ia. Observando a Eq. (2.60 )
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Figura 14 - correção de campo local de um sistema bidimensional
de bosons carregados com interação l/r em função de
kr para r =1,3 e 7. As linhas pontilhadas mostramo s
o comportamento linear~ G(k) =yk, junto à origem.
Os valores de y estão na tabela IV.
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vemos que isso representa um corte na transformada de Fourier do

potencial efetivo, o que leva ~(r) a ser substancialmente dife-

rente de ~(r) para valores pequenos de rf uma vez que nessa re-

gião são os valores grandes de k que mais contribuem para a inte

gral da transformada inversa de Fourier. J& para valores grandes

de r o potencial efetivo tende ao potencia~ puro, n~o blindado ,

pois nesse caso a situaç~o se inverte e s~o os valores pequenos

de k que proporcionam as maiores contribuições na integração e,

~ -+

para qualquer r , a funçao G (k) tende a zero para k -+ O.s

5.2 - Co~~etaçõe~

o cálculo da função de correlação dos pares é feito,

como nos casos anteriores, a partir da Eq. (3.14). Substituindo

a somatória por uma integração no espaço bidimensional dos veto-

res de onda obtemos

g(r) =l+iI:dkJo(kr)[p(k) -lJo

com k medido em unidades de r-I e r em unidades de r . Como a exo o

pressão de 9 (r) não contém explicitamente o potencial, a Eq.(5.8)

é idêntica à Eq. (4.10) que escrevemos para o potencial logarít-

mico estudado no capítulo anterior. A diferença entre os dois ca

sos está contida no fator de estrutura. As funções de correlação

resultantes para diferentes valores de r estão apresentadas nas
Fig. 15. Como podemos verificar o seu comportamento qualitativo

é muito semelhante ao das funções de correlação que obtivemos p~

ra o caso tridimensional e para o bidimensional com potencial 10

garítmico. A exemplo do que ocorreu no gás tridimensional, a fu~

ç30 de correlaç~o dos pares torna-se negativa perto da origem p~

ra valores grandes de r . Essa é mais uma evid~ncia do limite des

.,
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aplicabilidade do método auto-consistente. Ou seJa, mesmo se con

seguíssemos a convergência para valores mais elevados de r, oss

resultados jã n~o seriam confi~veis.

Na Fig. 16 mostramos simultaneamente as funções de

correlação dos pares do g~s tridimensional e do bidimensional, aro

bos com interaç~o l/r, para tr~s valores diferentes de r . Veris

ficamos da comparaç~o dos gráficos que o sistema bidimensional é

mais correlacionado que o tridimensional em todas as densidades.

Comparando, entretanto, com a Fig. 10 vemos que com o aumento de

rs as diferenças entre as funções de correlação dos sistemas tri

dimensional e bidimensional são mais marcantes no potencial log~

rítmico que no potencial l/r.

Na Fig. 17 apresentamos as funções de correlação dos

pares dos dois sistemas bidimensionais para três valores diferen

tes de r . Aqui nos deparamos com um fenômeno interessante. Paras
r = 1 o sistema bidimensional com interação l/r é mais correIa s
cionado que o bidimensional com interação logarítmica. Para r =3s
os dois sistemas são quase que igualmente correlacionados e, fi-

nalmente, para rs= 5, a situação se inverte e o sistema com inte

ração logarítmica se mostra mais correlacionado que o

com interação l/r.

Outra observação que podemos fazer é que para r =5 as

função de correlação dos pares do sistema bidimensional com int~

ração l/r ainda permanece positiva na origem, enquanto que a do

sistema tridimensional já se tornou negativa. Para valores de

r > 5 a função de corre lação do sistema bidimensional também ses
torna negativa junto à origem, mas os seus valores são mais pró-

ximos de zero que no caso tridimensional, o que reforça o argu-

mento de que a energia do estado fundamental, por ser obtida

através de um~ integração de rg(r) pode ser calculada e o resul-

tado deve ser adequado.

r-
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Figura 16 - Gráficos comparativos das funções de

correlação dos pares do sistema tridi

mensional de bosons carregados repre

sentadas por linhas conttnuas com suas

análogas do sistema bidimensional de

bosons carregados com interação l/r tr~

çadas em linha pontilhada. O sistema

bidimensional mostra-se mais correIa 

cionado que o tridimensional para to

das as densidades.
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Figura 17 - Grãficos comparativos das funç~es de

correlaç~o dos pares do sistema bidi

mensional de bosons carregados com in

teraç~o [n(r) representadas por linhas

contínuas com suas análogas do sistema

bidimensional de bosons carregados com

interação l/r traçadas em linha ponti

lhada. Para r =1 o sistema bidimensio-. s
nal com interaç~o l/r ~ mais correla-

cionado que o bidimensional com inter~

ção ~n(r). Para r =3 os dois sistemass
s~o quase que igualmente correlaciona-

dos e, finalmente, para r =5, a situa-s
ção se inverte e o sistema com intera-

ção logarítmica se mostra mais correIa

cionado que o com interação l/r.
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5.3 - Ene.ftglado e.,Stado 6u.ndame.ntai

o cálculo da energia do estado fundamental do sistema

bidimensional de bosons carregados com interação coulombiana tri

..

dimensional pode ser realizado através da aplicação do teorema

da energia do estado fundamental expresso pela Eq. (3.21). A

energia de interação, que é o integrando da Eq. (3.21), na situa

ção presente tem a forma

00

E. t(:\)ln
N

4n 1 ~(k'À)~(k'À)-~kdk
o

(5.9)

ou em termos da função de correlação dos pares

00

Eint(À) ~ wpN J~(r'À) ~(r'À)-~rdro

(5.10 )

Substituindo a Eq. (5.2) na Eq. (5.9) e esta na Eq.

2 -1/3
(3.21) e expressando o vetor de onda em unidades de (a r ) eo o

À em unidades de e2 obtemos a seguinte expressão para a energia

do estado fundamental

E = r-2/3
o s

1 00

J dÀ J ~(k'À)-~]dko o

(Ryd) (5.11)

No programa para o cãlculo da energia do estado funda

mental o fator de estrutura que figura na Eq. (5.11) ~ calculado

auto-consistentemente para cada valor diferente de À necessãrio

para a efetuação posterior da integral. O cãlculo auto-consiste~

te é feito em base de equações decorrentes. das Eqs. (5.5) e (5.3)

que se escrevem como ~,

-1/2

[1- G(k,À) lJ
(5. 12)
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2/31
G(k,À) = :;s_ qdq ~(k'À)-~

o

2Tf

rl- f cos e ] de_L. ~_

o 11+ (íf)' - ~'lCXlS o I
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(5.13)

o cãlculo da energia do estado fundamental ~ extrema-

mente demorado, gastando várias horas de CPU para a determinação

da energia para cada valor diferente de r •s
Como podemos ver da Eq.

(5.12)a escolha daunidade

2)-1/3 - .
(aoro ' faz com que a dependencla de rs no fator de estrutura

se restrinja à função G(k,À). Desta feita, a dependência explic~

-2/3
ta de r que figura na Eq. (5.11) corresponde ao comportamen-s
to da energia do estado fundamental em RPA, pois nessa aproxima-

- ->-

çao G(k) == O.

Para altas densidades a correção de campo local
->-

G(k)

torna-se muito pequena e pode realmente ser desprezada. Essa é a

região de validade de RPA.

Nessa aproximação a integração em À pode ser efetuada

analiticamente resultando

00

ERPAo

r-2/3
-~

4
J [( k6 + 8k3' - k3 - ~ dk = 1,2935 r~2/3o

(Ryd)

(5.14)

Na Tabela V apresentamos os valores obtidos em nossos

cálculos para a energia do estado fundamental do gás de Bose bi-

dimensional com interação coulombiana tridimensional para dife-

rentes valores do parâmetro r . Em comunicação privada com os
Prof. David M. Ceperley do Lawrence Berkeley Laboratory da Uni-

versidade da Califórnia obtivemos as energias para r =2 e r =5s s
calculadas por ele pelo método de Monte Carlo. Embora disponha -

mos apenas desses dois resultados, podemos por eles verliicar que

há urnaboa concordância do método auto-consistente com os resul-
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tados de Monte Carlo, sendo que esses últimos são cerca de 4% su

periores aos nossos. Essa situação confirma os resultados que ob

tivemos para o gás tridimensional onde as energias calculadas por

H . h' (9) 1 ~ d dansen e Mazlg 1 pe o meto o e Monte Carlo superavam as nos-

sas em cerca de 3%. Jâ as energias calculadas em RPA divergem em

muito dos nossos resultados sendo superiore5 a ele5 de 16% a 50%

a medida que r varia de 1 a 7.s

TABELA V

-E
Nosso

RPAo
Ceperley

r trabalho Eq.(5.14)s

1
1,11410 -1,29350

2

0,652170,68080,81485

3

0,47089 -0,62185

4

0,37162
-0,51333

5

0,308030.,319410,44237

6

0,26370 -0,39174

7

0,23087 -0,35348

Comparando os valores das energias do estado fundamen

tal do gás bidimensional com os das energias do gás tridimensio-

nal da Tabela I vemos que no gás bidimensional as energias

cerca de 45% superiores. Esse é um resultado natural do fato

-
sao

do

gás bidimensional ser mais correlacionado que o gás tridimensio-

nal, pois a energia do estado fundamental num gás de Bose

mais é que a energia de correlação entre as partículas.

5.4 - ~,!:_Vl/.)-idade. de Bf{Vldafl~~

nada

Voltamos a aplicar a aproximaçao da resposta linear

para calcular a uensidade de blindagem a uma impureza carregada

fixa na origem escrevendo a sua transformada de Fourier como
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(5.15)

onde,para o g~s de Bose bidimensiona1 com interaç~o cou1ombiana

tridimensiona1,

cjJext
= iTI ~_~~ Ó ((j))

q
(5.16)

Transformando a Eq. (5.15) para o espaço real obtemos

a seguinte expressão para a densidade de blindagem

00

-+-

r

..§.p(r)

J
o (kr) k dk

.-- = Z P

k3

4rs + 2rl-G(k)]

(5.17)

o

A carga total induzida ê dada por

QT ~ J <Ip (J') dr ~

r

-+--+- 26(q)
(5.18)= -Ze \dq 3

= -Ze

~ + 2 [} - G (q)] 4r
s

mostrando que tamb~m no caso presente a impureza carregada ~ to-

talmente blindada a grandes distâncias.

A integral da Eq. (5.17) foi efetuada numericamente e

os resultados obtidos são apresentados juntamente com os de RPA

na Fig. 18. Analisando as figuras 5, 11 e 18 verificamos existir

uma relação entre a correlação entre as partículas do sistema e

a sua capacidade de blindagem de uma impureza carregada. Ou sej~

os sistemas mais correlacionados blindam por completo a impureza

a distâncias menores. Assim, vemos refletida tamb~m nos gráficos

de densidade de blindagem a inversão de pap~is entre os dois sis
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Figura 18 - Densidade de blindagem op (r) Jp do gás de Bose carregado bidimensional
com interação l/r em torno de uma impurez a carregada fi xa, em função
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temas bidimensionais. Para r = 1, quando o sistema com interação
S

l/r ~ mais correlacionado, a sua densidade de blindagem junto a

impureza é maior que a do sistema com potencial logarítmico. Já

para r = 5 o sistema com interação l/r é menos
S .

que o sistema com potencial logaritrnico e também a sua densidade

de blindagem para pontos próximos da impureza é menor que a dos-

se sistema.

5,5 - E0p'!rt~~~_.~~c;;taçõe0 ~Reme~!~~~.?_

O fator de estrutura fornece-nos através da expressão

de Bijl-Feynman o espectro de excitações elementares para o pre-

sente gãs de Bose bidimensional com interaç~o coulombiana tridi-

mensional entre as partículas. O procedimento nos cãlculos deve

no entanto ser diferente dos dois casos anteriores, pois a fre-

qu~ncia de plasma n~o depende mais apenas da densidade do gas,

mas também do vetor de onda. A sua forma obtida através das Eqs.

(2.51) e (5.2) é a seguinte

Assim, corno w tende a zero quando o vetor de ondap
vai a zero, não mais teremos agora o "gap" no limite de grandes

comprimentos de onda que caracterizava os espectros de excitação

dos dois casos vistos anteriormente. Em vista da frequ~ncia de

plasma não ser mais constante, para não mascararmos a real depen

dência do espectro de excitações elementares do vetor de

expressaremos as energias de excitação em rydbergs.

Partindo da Eq. (3.42) podemos escrever as

de excitação corno

onda,

energias
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(5.20)

onde o vetar de onda k está medido em unidades de r-Io

Na Fig. 19 apresentamos os resultados de nossos cálcu

Ias auto-consistentes para o espectro de excitaç6es. Para conse-

guirmos uma melhor dislJosição das curvas no gráfico as energias

de excitaç~o figuram multiplicadas por
2r .s Com isso, como vemos

da Eq. (5.20), a dependência da densidade fica restrita ao fator

de estrutura e todas as curvas tendem a uma finica curva de parti

cula livre quando o vetor de onda k tende a infinito.

No limite de grandes comprimentos de onda a função de

correção de campo local pode ser escrita na forma da Eq. (5.6) e

as energias de excitação do plasmon podem ser calculadas pela ex
-

pressao:

16TIpE (k) di 12~e.~k.·m
(5.21)

o primei ro termo dessa expansão, que exibe uma dependê,.Q

eia da energia do plasmon da raiz quadrada do vetor de onda, co-

incide com os resultados de diferentes aproximaç6es aplicadas ao

gás de elétron bidimensional. Esse resultado surgiu pela primei-

ra vez em sistemas bidimensionais com interação coulombiana l/r

nos . h' (37) ( 38) - dtrabalhos de RltC le e FerreI na decada e cinquen-

ta. Posteriormente na década de setenta vários outros trabalhos

sobre o gás de elétrons bidimensional foram publicados tais como

o de

Beck

Fetter(39) ,
e Kumar (40)

que utilizou a aproximação hidrodinâmica ou

que calcularam a dispersão do plasmon levando

em consideração os efeitos de correlação e a extensão espacial

finita da camada de inversão na interface entre um semicondutor
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Figura 19 - Espectros de excitaç~es elementares do

gás de Base carregado bidimensional com

interação l/r em função dos vetares de

onda kr em rydebergs para diversos va-o
lores de r . Para melhor disposição dass
curvas as energias foram multiplicadas

')or r'P s
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e um isolante. Em todos esses casos as modificações surgiram sem

pre no segundo termo da expansâo da energia, confirmando sempre

o primeiro termo que, como vemos em nosso trabalho, figura tam-

bém no espectro de excitaçâo do gás de Base bidimensional.
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CAPÍTU LO V 1

TERMOVINÃMICA VO GÁS VE BOSE CARREGAVO

A BAIXAS TEMPERATURAS

Até o momento estudamos o gás de Bose carregado

diferentes dimensionalidades e interações, mas exclusivamente

com

.•.
a

temperatura zero. Nesse capítulo introduziremos uma aproximaçao

que permitirá obtermos resultados para temperaturas finitas próxJ:

mas do zero absoluto.

Para chegarmos a essa aproximaçao partiremos do mes-

mo enfoque que demos à questão do estudo de um sistema de muitos

corpos a partir do capitulo lI. Existem porém algumas diferenças

fundamentais.

Em primeiro lugar, a uma temperatura finita o siste-

ma já não se encontra num estado único fundamental, com uma ener

gia também única e bem definida. Temos portanto que dar um trata-

mento estatistico ao problema. Se descrevermos os estados do sis-

tema através dos auto-estados da sua hamiltoniana 1m>, com ener

gia E , e considerarmos que este se encontra em equilíbrio a umam

temperatura T, então poderemos tratar convenientemente a questão

através do ensemble canônico da mecânica estatística. A probabilJ:

dade de se encontrar o sistema no estado 1m> é dada por

-SE

W Cm) = e m
z

onde Z é a soma sobre todos os estados, ou seja,

(6.1)

z= (6.2)
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S= (kBT) e kB e a constante de Boltzman.

Um outro aspecto que deve ser considerado em se tra- •.

tando de um sistema a temperatura finita é que enquanto no zero

absoluto a partlcula de prova sempre excitava o sistema e não ha-

Vla qualquer possibilidade de ocorrer o inverso, agora tanto o

sistema pode ser excitado pela partlcula de prova recebendo ener-

gia dela, como pode também excitar a partícula transferindo-lheener

gia. No equilíbrio térmico a probabilidade de que a partícula a~

ça o sistema e a probabilidade inversa não são independentes e se

relacionam através do princípio do balanceamento detalhado que ex

poremos oportunamente a seguir.

Vamos considerar novamente o espalhamento inelástico

de um feixe externo de partículas por um sistema de muitos cor-

poso A seção de choque de espalhamento dentro de um ângulo sólido

d~ e com transferência de energia dw tem a forma da Eq. (2. 8)
_ to

com o estado inicial do sistema tratado estatisticamente e se es-

creve como
,.

=1 cp

k

-SE
e m (6.3)

onde 11w = E - E corresponde à variação de energia sofrida pelonm n m

sistema após a interação com a partícula de prova.

Assim como na Eq. (2.10) temos agora todas as pro-

priedades do sistema de muitos corpos contidas no fator de estru-

tura dinâmico definido por

-r
S(k,w)

-1z -SE
Z e m
nm

(6.4)

Da mesma forma podemos obter a função resposta densi

dade-densidade tomando um conjunto de estados iniciais 1m> ponde-

11,,·1 ·H
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rados com probabilidades W(m). Admitindo aqui tamb~m a reversibi-

lidade temporal obtemos

u\-Ü) + ill l.tl+W + ill
nm nm

-+ -1
X(k,w) =~

1í~

-SE

L: e m
nm

1 1
(6.5)

utilizando a relação de Dirac podemos escrever a paE.

-+

te imaginária de X(k,w) como

-+

ImX(k,w)
-nz-l

nm

-SE
e m

Comparando as Eqs. (6.4) e (6.6) vemos que a

(6.6)

parte

imaginária da função resposta densidade-densidade está relaciona-

da com o fator de estrutura dinâmico através da expressão

(6.7)

No caso de T=O é sempre o sistema que recebe energia

da particula de prova e, portanto, de acordo com a Eq. (2.10),

o-t- _ • _

S(k,w) e nulo para w<O. Na sltuaçao presente, no entanto, w tannm

to pode ser positiva como negativa, dependendo do sistema ter re-

cebido energia da particula de prova ou vice-versa.
-+

Na Eq. (6.7), S(k,w) corresponde ao espalhamento de

uma particula de prova, em que esta transferiu momento tk e ener-

gia 11w ao sistema, enquanto S(k,-w) corresponde a uma situação

em que a particula absorveu momento -t& e energia Íl.w do sistema.

Essas duas funções estão relacionadas entre si atra-

ves do principio do balanceamento detalhado. Para estabelecer es

ta relação vamos reescrever a Eq. (6.4) invertendo os indices na
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somatória

-1
z

s(i~,w) ='t-
-SE

1: e n
mn [o: 12 0l( (Jj+W ] .=k mn I nm

••

=
-1

z -B(E -E)
~ e n m
mn

e
-SE

m ( )

<5 l(lI+clInrn J =

= estw S(-k,-u)) (6.8)

A Eq. (6.8) é uma das formas de se expressar o prin-

cípio do ba1anceamento detalhado. Ele pode ser escrito também em

~ 7
termos da razao entre a probabilidade P(k,w) de que a partícula

de prova transmita momento tk e energia tw ao sistema e a probab~

1idade P(-k,-w) de que esta absorva momento tk e energia tw do

sistema, dada por

:+

'p(k,w)
c+

P(-k,-u.\)

s11w
= e (6.9)

Admitindo que o sistema é invariante frente a uma in

versão temporal podemos estabelecer que

7 -)-
S(k,-w) =S(-k,-w)

de onde a Eq. (6.8) pode ser escrita na forma

(6.10)

-+ stw-+
S(k,w) = e S(k,-w) (6.11)

Levando em conta a Eq. (6.11) podemos escrever a

Eq. (6 .7) como

I' lMiI
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ImX(k,w)
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(6.12)

o fator de estrutura estático dependente da temperatura

pode ser definido de forma análoga à da Eq. (2.12), porém agora a

integração em w deve ser efetuada desde -00 até +00 • Temos então

+00

~ t r ~

(6.13)
S(k) = ~ S(k,w)dw

J

-00

Vemos da Eq. (6.4) que o fator de estrutura estático

- -+ ~

nao se altera se substituirmos S(k,w) por S(k,-w) na Eq. (6.13) •

Podemos escrever

+00

_'li f S (J~,w)+SOL-Úl) dw
N 2

_ 00

(6.14)

Utilizando as Eqs. (6.11) e (6.12) obtemos final-

mente o fator de estrutura estático na seguinte forma

S(k,T) =-11
N

+00

[ dw2n
)
-00

ImX(k,w,T) coth S11w
2

(6.15)

onde escrevemos explicitamente o argumento T para salientar o fa-

to de que tanto o fator de estrutura estático como a parte imagi-

nária da função resposta densidade-densidade dependem da tempera-

tura.

A aproximaçao que vamos fazer consiste em considerar

que para temperaturas muito próximas de zero por força da conden

sação de Bose-Einstein a grande maioria das partículas do sistema

se encontra no n1vel de energia zero, de forma que podemos na Eq.

(6.15) substituir a parte imaginária da função resposta densidade-
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-densidade dependente da temperatura por sua análoga para T=O. A~

sim, a dependência da temperatura fica restrita à cotangente hi-

perbólica. Substituindo, então a Eq. (2.39) na Eq. (6.15) e efe-

tuando a integraç~o obtemos

-'to 1
S (k ,T) = N L:n

coth
2

-+

= S (J~ ,O) coth SE (k, O) (6.16)
2

utilizando ainda a relação de Bjil-Feynman dada pela

Eq. (3.42) obtemos um fator de estrutura estático dependente da

temperatura aproximado, calculado a partir da relação de disper-

são do sistema para T=O:

,..

-+

coth E(k,O)
~) 1...-

B
-+ -

E (k , O)
2 k TB

(6.17)

A fórmula a que chegamos vem reforçar a argumentação

a favor da aproximação que fizemos, pois é bastante razoável admi-

tir que o espectro de excitações elementares do sistema seja pou-

co dependente da temperatura.

Através da relação de Bijl-Feynman podemos alternatl

vamente escrever a Eq. (6.17) em função do fator de estrutura es-

tático para obtermos

-+ -+
S (k,T) = S (k,O) (6.18)

.. , , .••. '
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As Eqs. (6.17) e (6.18) nos fornecem uma forma, ainda

que aproximada, de estender o nosso estudo sobre o gás de bosons

carregados para a região das temperaturas finitas próximas do ze-

ro absoluto.

A três dimensões o gás de Bose sofre a partir de uma

temperatura critica a chamada condensação de Bose-Einstein( 41)

Trata-se de uma transição de fase de la. ordem. A temperatura cri

tica é dada por

T =c
21TtZ/k mB

P;(3/2)/e]2/3

(6.19)

onde ç(x) é a função zeta de Riemann.

Para temperaturas superiores a T nenhum dos níveisc

de energia é ocupado por uma fração finita de todas as partículas.

Elas se encontram espalhadas por igual por todos os níveis de

energia. Para T < T , no entanto, existe uma fração fini ta dada porc

l-(T/T )3/2 de partículas que ocupam o nível com momento nulo,c

enquanto que as demais estão espalhadas por igual por todos os ní

veis de momentos não nulos. Já no zero absoluto todas as partícu-

Ias ocupam o nível com momento nulo.

A energia livre de Helmholtz é em nosso problema o

potencial termodinâmico mais fácil de ser calculado. Se levarmos

em consideração somente a energia cinética das partículas estare-

mos calculando a energia livre de um gás de Bose ideal. Esse cál-

culo pode ser encontrado na literatura e, na sua forma final, a

energia livre de Helmholtz é dada por
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Fo -ç (5/2) kBT

N p.\3

onde À~ I:2nt2jmkBT1é o comprimento de onda térmico.

A energia livre do sistema é dada por

(6.20)

(6. 21)

Para calcular o seu valor para um gás de bosons com interação pr~

cederemos de forma análoga à adotada no teorema do estado funda -

mental. Ou seja, vamos considerar formalmente que o parâmetro de

acoplamento e2 pode variar desde zero até e2 e vamos calculctr a

derivada da energia livre em função desse parâmetro

=

-SE r- 31jJ~ Z -1 ; e m L< nmI H Iwm>+<wm I :~ Iwm> +

81/J -, -SE G

+ <1/J I H I "\ ,m> I = Z -1 z:: e m I f< 1/J I E. t 11/J > +m 01\ J m L lU ln m

onde a hamiltoniana de interaç~o ~ dada pela Eq. (2.20).

tuindo E. t na Eq. (6.22) podemos escrevê-la na formaln

(X)
-r

= ~ f dk k2 .Pl~~ @(k,À,T)-l]4TI~ À
o

(6.22)

Substi-

(6.23)

, ..'
I 'I ~ I II I III
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~
onde a somatória em k foi substituída por uma integral e utiliza-

mos a definição do fator de estrutura estático para temperaturas

finitas dada por

.,...~,~

s (,+ 1k,T) =-
N

(6.24)

que decorre das Eqs. (6.4) e (6.13).

A energia livre do gás de bosons com interação pode

então ser obtida da Eq. (6.23) se a integrarmos em À desde zero

até e2 • Nessa integração a energia livre varia desde o seu valor

para o gás ideal dado pela Eq. (6.20) até o valor que

calcular, resultando

queremos

e2 00

-I"; (5/2)kBT I 1 dÀJ dk

F· + _
-= 3 /TN pÀ

o o

~(l~'À,T)-~
(6.25)

Substituindo S(k,À,T) por sua forma aproximada dada

pela Eq. (6.18) chegamos à seguinte expressão para a energia li-

vre de Helmholtz escrita em unidades de Rydbergs:

F -ç; (5/2)y3
N= s

3 (4/T) 1/2

o o
~s(k,À) CDth[ 2 k2 ] - ~

2r S (k,À)'rs
(Ryd)

(6.26)

onde a temperatura se expressa em unidades de Ryd/kB, o vetor de
-1 2

onda em termos de r e À em unidades de e .o

A partir da energia livre de Helmholtz podemos encon

trar todas as demais funções termodinâmicas, em particular, a en-

tropia, a energia interna e o calor especifico.

A entropia por particula em unidades de kB tem a
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forma

1 j. " •• ~, ~ ~
I" i-i iI~ , ~ 1 , ,I .•• i 1I

3 ..

S _ óF _ 5ç (5/2) X s 3/2 - - - ,-- T-NkB óT v 6(4TI)1/2

1 1 r r 2 2 [ k2

(6.27)

~ ~ dÀ dk k cosse ch 2 I

TIr T 2r S(k,À)T
s so o

e a energia interna pode ser calculada a partir da energia livre

e da entropia atrav~s da relaç~o

U=F+TS (6.28)

Obtemos, assim, a seguinte expressão para a energia

interna por particula

U

N

3

ç(5j2)rs 5/2 +T
= 1/2

2 (4TI) -, .
00

+ 2
nrs

1

f dÀ r dko J o r- k2]S(k,À) ~coth(2r;S(k'À)T

(6.29)

Para T+O e o vetar de onda medido não em unidades de

, 1/2
r , mas de (mw /n) ,a Eq. (6.29) reproduz a Eq. (3.24) que noso p,

dá a energia do estado fundamental, o que é natural, pois para

T=O o sistema se encontra necessariamente no estado fundamental.

o calor específico a volume constante se escreve co-

mo

1'lI<' i1'II,lill:~.'UII"*,'il"Hhl H l,j I··j 41;"11.\11"

' •. , "II;IIl •• mlltfNo .• ""'"' l'
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3

5ç (5/2) r s 3/2 +.. T
= ~ 172'

4(4n)
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+ 2.. 1
nr3 T2s k2 cosse2 ch [:22rs

(6. 30)

Nas últimas quatro equaçoes expressamos a temperatu-

ra em unidades de Ryd/kB• ~ conveniente analisar um caso concreto

de gás de Bose carregado para se ter idéia da grandeza dessa uni-

dade. Se considerarmos como exemplo um gás.de Bose carregado for

mado por partículas a (núcleos de He4) veremos que para esse sis

tema a temperatura de 1 Ryd/kB equivale a 1,86x 1010 °K. Essa tem

peratura fantástica para as condições terrestres é no entanto ca-

racterística do sistema de bosons carregados que só pode existir

sob pressões altíssimas dadas no caso de um sistema de partículas

a por

37 3
_ 4.1 x 10 part./cmp - 3

rs
(6. 31)

Para r =2, por exemplo, a temperatura crítica paras

a condensação de Bose-Einstein do gás ideal é de

T (r =2) = 0,64 ryd/kBc s (6. 32 )

Na Figura 20 apresentamos os resultados obtidos para
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Figura 20 - Calor específico a volume constante de um gás de Bo
se carregado tridimensional para vários valores de
r em função da temperat ura medida em unidades des
ryd/kB. As linhas pon ti lhadas representam o calor
específico do gás ideal •
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o calor específico para diferentes valores de r •.Como se podes

ver, inicialmente o gás se comporta como um gás ideal, mas com o

aumento da temperatura o calor específico se torna menor que o

previsto para o gás ideal devido à presença da interação coulom -

biana. As curvas foram traçadas até a temperatura em que o calor

especifico do gás com interação se torna 20% menor que o do

gas

ideal. Para temperaturas mais altas o resultado se afasta em demasia do valor para o gás ideal, chegando mesmo a decrescer e

tor-

nar-se negativo, o que atesta a não validade da aproximação para

essa regiao de temperatura.

Embora tenhamos com essa aproximação atingido somen

te temperaturas da ordem de 10-2 ryd/kB, é importante lembrar que

a fizemos a partir da temperatura zero e, para um gás formado por

~ -
partlculas a, por exemplo, essas temperaturas sao da ordem de ," ,

6.2 - Fun.ç-õe.-6 te.ftmodin.âmic.a-6 do 9â-6 bidime.n.-6ion.at c.om in.te.Jtaç-êi.o l/ft

O gás de Bose a duas dimensões com interação l/r tem

um comportamento completamente distinto do gás tridirnensional,pois,

não sofre a condensação de Bose-Einstein para nenhuma temperatura

finita. Ou seja, a não ser que o gás esteja no zero absoluto, ne-

nhum nível de energia, nem mesmo o de energia zero é ocupado por

uma fração finita de partículas. No Apêndice de nosso trabalho de

duzimos a equação de estado e as funções termodinâmicas do gás de

Base ideal a duas dimensões e mostramos que nessa dimensionalida-

de não ocorre a condensação de Bose-Einstein. -,

Procedendo como no ítem anterior pode-se escrever a

energia livre de Helmholtz corno
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À2 À2

g 2 ( 1 - e- p) + k BT 9,n ( 1 - e- p) +

(6,33)

onde a e k são medidos em unidades de e2

utilizamos a Eq. (A.29) do Apendice.

-1
e r respectivamente eo

Aplicando também para o caso bidimensional a aproxim~

ção da Eq, (6.18) chegamos à seguinte expressão para a energia li

vre de Helmholtz por partícula em Rydbergs:

4
r Ts + T

[ _ 4

r2T
Q,n 1- e s +

+ l fldafOOdkt~(k,a)coth [ k2 ] - j (Ryd)
rs 2r2 S(k,a)Ts

o o .

(6.34 )

com a temperatura medida em unidades de Ryd/kB,

A entropia por partícula é obtida através da deriva-

da da energia livre em função da temperatura e tem a forma

= dF

dT'A,N

Tr2
__ s__

2

00

da

o 'o

2 2 [

dk k cosse ch .
2r2s k2 ]

(6.35 )

A energia interna por partícula pode ser escrita na

forma da Eq, (6.22) e resulta na express~o
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U
N

=
4

+
••

+ 1

[ 2

k __

S(k,a) Icoth 2r~~)T

k2

S(k,a)T

-1 (Ryd) (6. 36)

Vemos também aqui que para T~O e k medido em unidades

-1/3
de (a r ) a Eq. (6.36) reproduz a Eq. (5.11) que nos dá a enero o

gia do estado fundamental.

Finalmente podemos calcular o calor específico a

área constante como

4

4---

C Tr' l - r'T

r2T
A s s

4es
-=- g l-e

- --
4

+

Nk 2 2 r2TB
s- rLT

l-e

s

1

00

1 f r 2 2 [ k2 1

+ -- da dk k casse ch
r3TL J 2rL S(k a)T

s s ' )o o

[ k2 )

• ooth

2r~ S(k,a)TJ

(6.37)

A figura 21 mostra os resultados que obtivemos para
.•..

o calor específico a área constante do gás de Base bidimensional

com interação l/r juntamente com os gráficos correspondentes do

,~.,
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~ . ~ ~
gás ideal. Tambem nesse caso as curvas sao apresentadas ate a tem-

peratura em que o calor especIfico do gás com interaç50 fica 20%

menor que o calor específico do gás ideal. Para temperaturas mais

elevadas os resultados de nossa aproximação já não são confiáveis.

Comparando as figuras 20 e 21 verificamos que o limi

te de validade de nossa apro~imaç50 ê maior no caso tridimensional

que no bidimensional. Isso se deve ao fato de que no caso tridime~

sional há a condensação de Bose-Einstein e para temperaturas muito

baixas a grande maioria das partículas ocupa o nível de energia roi

nirnade forma que o coITIfX)rtarrentodo gás se assemelha ao seu compor-

tamento no zero absoluto. Já no caso bidimensional, mesmo para

tempeDaturas baixas todas as partIculas do gás se encontram em al

gum estado excitado distinguindo-o mais do seu estado no zero abso

luto.
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Figura 21 - Calor especifico a área constante de um gás de Base
carregado bidimensional com interação l/r para va
rias valores de r em função da temperatura medidas
em unidades de ryd/kB" As linhas pontilhadas repre-
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CAPTTULO VII

CONCLUSÜES

Estudamos em nosso trabalho diferentes sistemas de

gãs de Bose carregado. Todos os nossos cãlculos foram baseados no

método do campo auto-consistente que leva em consideração as corr.~

lações de curto alcance através de uma correçao de campo local.

Inicialmente investigamos o gás de bosons carregados

~
tridimensional. O fator de estrutura S(k) foi calculado juntamente

com a correção de campo local G(k) de forma auto-consistente. A

partir do fator de estrutura calculamos a função de correlação dos

pares, a densidade de blindagem a uma carga fixa na origem e o es-

pectro de excitações elementares. Comparamos nossos resultados com

os de RPA que é uma aproximação amplamente difundida no estudo de

sistemas de muitos corpos. Verificamos que nossos resultados são

próximos dos de RPA na região de altas densidades, que é a regiao

onde o RPA apresenta resultados confi~veis, mas se distinguem sen-

sivelmente desses últimos na região das densidades intermedi~rias.

A função de correlação dos pares calculada pelo método auto-consis

tente mostrou de forma evidente a superioridade desse formalismo em

comparação com o de RPA. Embora com a diminuição da densidade assu

ma valores negativos a pequenas dist~ncias, ela se mantém bem pro-

xima de zero, enquanto que a função dada por RPA não só se torna

negativa nas proximidades da origem, corno cresce muito em valores

absolutos. Pudemos ainda notar da comparação dos nossos resultados

com os de RPA que a introdução da correção de campo local aumenta

sensivelmente a densidade de blindagem a urna impureza carregada fi

xa na origem, de onde decorre que a sua blindagem total ocorre a

•.. \

,
•
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distâncias menores. Calculamos ainda a energia do estado fundamen-

tal que para o sistema de bosons é simplesmente a energia de corre

- . ~
laçao. Nossos resultados apresentaram excelente concordancia com

os obtidos na aproximação de HNC e pelo método de Monte Carlo, en-

quanto que o RPA só apresenta bons resultados para densidades mui-

to altas.

Do gás de Bose carregado tridimensional passamos ao

estudo de sistemas de bosons carregados bidimensionais. Considera-

mos inicialmente o sistema estritamente bidimensional com intera-

.•...• ,.. - -- -t'

çao logarltmica. Nesse caso nao so o movimento das partlculas se

restringe a duas dimensões, mas também o campo eletromagnético e

as funções de onda são bidimensionais. Ele é o análogo exato a duas

dimensões do sistema tridimensional. Nossos resultados apresenta -

ram um comportamento qualitativamente semelhante aos do sistema

tridimensional. Pudemos entretanto notar que as partículas no sis-

tema bidimensional estão mais correlacionadas que no gás tridimen~

sional.

o segundo sistema bidimensional que estudamos foi o

gas de bosons carregado a duas dimensões com interação coulombiana

tridimensional l/r. Nossos resultados mostraram que esse sistema

também e mais correlacionado que o tridimensional. Já quando o

comparamos com o sistema com interação logarítmica notamos que a

altas densidades as correlações são mais fortes no sistema com in-

teração l/r, enquanto que para densidades baixas ocorre o contrá-

rio.

As regioes de aplicabilidade do método auto-consiste~

te foram de O < r < 25 para o caso tridimensional e chegaram a 7 e'\., s '\.,
9 para os sistemas bidimensionais com interação l/r e ~n(r), res-

pectivamente. Para valores de r superiores a esses limites os siss
temas de equações auto-consistentes já não convergem para uma úni-

ca solução. De qualquer forma nessa região as funções de correIa -
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çao dos pares jã se tornam negativas nas proximidades da origem,

o que é um indício de que a aproximação est2i chE~gando ao seu limi-

te de validade.

A partir dos espectros de excitações elementares que

obtivemos para os sistemas bi e tridimensionais ~ temperatura zero

calculamos de forma aproximada os respectivos fatores de estrutura

desses sistemas a temperaturas finitas pr6ximas do zero absoluto .

Calculamos a seguir as energias livres, as energias internas, as

entropias e os calores específicos a volume e ãrea constantes. Ve-

rificamos de nossos resultados que a aproximação adotada tem um d~

mInio maior de validade no caso tridimensional que no bidimensio -

nal. É razoável esperar tal comportamento, pois a presença da con-

densaç~) de Bose-Einstein no sistema tridimensional faz com que a

temperaturas finitas ele se assemelhe ao seu estado no zero absolu

to devido ã fração elevada de partículas que ocupam o estado

..•..
energia minlma.

de

Nosso trabalho veio preencher uma lacuna que havia no

estudo de sistemas de muitos corpos, pois a aproximaçao do campo

auto-consistente não havia sido aplicada até agora a qualquer sis-

tema de bosons carregados •

.•. -
Finalmente gostarlaIDOS de chamar a atençao para um

problema nessa linha, no qual seria interessante aplicarmos o méto

do do campo auto-consistente. Trata-se de um plasma formado por

Nb bosons de massa M carregados com carga eb e Nf fermions de mas

sa m carregados com carga -ef satisfazendo a condição de neutrali~

dade do sistema: Nbe'b- N fef == O. Um modelo desse tipo deve se apli

car com maior fidelidade ao nGcleo de estrelas anãs onde os bosons

não se encontram imersos num fundo neutralizador fixo, mas sim num

gas de elétrons com todas as suas propriedades dielétricas.

II !lff'!,j
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APtNDICE

GÁS DE BOSE IDEAL BIVIMENSIONAL

o gás de Bose ideal bidimensional é um sistema de N

partículas não interagentes confinadas numa área A e obedecendo a

estatística de Bose. A hamiltoniana desse sistema é dada por

N p~

H= L ~l
i=l 2m

onde p. é o operador momento da partícula i.1

(A. 1)

Se adotarmos condições periódicas de contorno tere-

mos os auto-valores do momento de partícula livre dados por

+ 2'ITb +p=-- n
L

(A.2)

onde ~ é um vetor bidimensional cujas componentes são zero ou in-

teiros positivos ou negativos e L é a raiz quadrada da área do

sistema

No limite em que A+oo

(A.3)

os valores possíveis de p for-
+

mam um contínuo e a soma em p pode, quando for conveniente, ser

substituída por uma integral

(A. 4)

o e.stado de um gás ideal pode ser especificado através

de um conjunto de números de ocupação {n } que define a quantida-+
p
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de de partículas do sistema que ocupa cada nível de energia

2

E = 12.:..
-+

p 2m

-+ ~

onde p e dado pela Eq. (A.2).

A energia total do sistema é então dada por

(A. 5 )

E = L E-+
-+

p p
n

-+

p
(A. 6)

e o número total de partículas desse estado por

N=I
-+

p

n
-+

p
(A. 7)

Para um sistema de bosons os valores permitidos pa-

ra qualquer n são-+

p

n = o,1,2, ....-+

p

A função de partição do gás ideal é dada por

(A. 8)

ZN (A,T) =
I:

{n }
p

-SI: c-+ n-+
-+ p p

e p (A. 9)

onde a somatória inferior percorre todos os possíveis

de números de ocupação.

conjuntos

Devido à existência da condição da Eq. (A.7) é mais

conveniente trabalharmos com a função de grande partição

:;:(z,A,T)

00

I:

N=O

00

2:

N=O
L:

{n-+}
p

[: n+=N
p

N -(32:c-+n-+
z e p p

I" ''''';j
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CXJ

l -BE+r
.-

z:
z:TI ze P P (A.1O)

N=O

{n-+}15
. p

z: n-+=N
p

d BlJ; f 'd d ; t . 1 .•..on e z = e e a ugacl a e e ]J e o po enCla qUlmlCO.

Efetuar a somatória dupla nessa equação é equivalen-

te a somar cada n-+ independentemente. Para provar isso basta mos
p

trar que cada termo em um caso aparece uma única vez no outro. Te

mos então

00

00 [l -SE 1 n l -SErI J::::(z,A,T)=

L:

nIL:=o... 2 e o J o 2 e ..• =n =0
o

_ ~ 00 [-SEfJ ~ 00 (-SET~ _

- L: ze L: lze .... -
n =0 n =0o I -

[00 [ -SE+]j

= TI L: ze p
.(A.II)

P n=O

A somatória nos colchetes nada mais é que a soma dos

termos de uma progressão geométrica e pode ser efetuada dando co-

mo resultado

:;:: (:ç; ,A,T) = TI-+
p

I
-SE-+

l-ze p

(A. 12)

A equaçaa de estado e obtida como

[ -SC-+1.Q,n :;::(z ,A,T) = -1; .Q,n 1- ze P
p .

(A.13)

de onde z deve ser eliminada por meio da equação

N = 2~ .Q,n :;:: (z , A, T) = L:02 -+
P

-SE-+
ze p

-SE-+
1- ze p

(A.14)
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e a pressão P é entendida corno força por unidade de

to .

cornprirnen-

•••

Se tomarmos A~oo podemos substituir nas Eqs. (A.13) e

(A.14) a somatória por uma integral, de acordo com a Eq. (A.4)

desde que tenhamos o cuidado de escrever separadamente em ambas

as equaçoes os termos para p:::::O I pois estes divergem quando z~ 1

e podem, portanto, ser tão importantes quanto a própria soma de

todos os outros termos. As Eqs. (A.13) e (A.14) se escrevem então

como

w

r r - §Jt
P 1 2m 1

= - -- dp P tn [1- z e I - - tn (1 - z)
(A.15)

kl 2n1,' J A o

oc

1
dp P

11zp=-- 2-+--.(A.16)

21Th 2

- .êE..::. A l-z
,

,.~ !

-12m

.~

o

z e - 1

••

Fazendo em ambas as integrais a substituição

2 1/2
x= (Sp 12m) podemos escrever as Eqs. (A.15) e (A.16) na forma

P

k T
B

1 1
- g2 (z) - - ,Q,n ( 1- z )
),2 A

(A.l 7)

1 1 z
p = - gl (z) + - -

fi. 2 A 1-z

00 ,Q,

9 1 (z) = L: .L = - Q,n (1- z) = 2
,Q,=1 ,Q,

e

00

o

2-x
z e x dx

1_ ze -x2

(A.18)

(A. 19 )
••
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00

00
zl).,-= -2
1).,2

o

(A.20)

Da Eq. (A.18) vemos que o primeiro termo à direita

pode atingir qualquer valor de p para z < 1 e, portanto, o segundo

termo desaparece quando A -+ 00. O mesmo ocorre,

com o segundo termo à direita da Eq. (A.17).

consequentemente,

o desaparecimento do segundo termo à direita da Eq.

(A.18) mostra que no g~s de Bose ideal bidimensional nao ocorre a

condensação de Bose-Einstein, pois o número médio de ocupação dos

níveis de energia é dado por

co -BL:E-+n-+1 L:
N
L:

P pIa ..
<n > = -

zn e = - - -- ,Q,nH=-+ 2 N=O {n-+}
-+

p
p B aE-+

p
P

L:n-+=N
p

=

-BE-+
~ e p

-SE-+
l-ze p

(A.2l)

de onde vemos que

z

A A l-z
(A. 22)

e tende a zero no 'limite termodinâmico para qualquer temperatura

fini ta.

Com o desaparecimento do segundo termo à direita na

Eq. (A.18) podemos encontrar o valor de z nessa equação e substi

tuí-lo na Eq. (A. 17 ) e obter, finalmente, a equação de estado do

gás de Bose ideal bidimensional na forma
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(A.23)

.:\

é dada por

A energia interna do g~s de Base ideal bidimensional

1- -
H

CX)

L:

N=O

N
z L:

{n-+- }
p

Ln-+-=N

p

I -6Lc-+-n-+-e P p L: c-+-

L p p

= (A.24)

Como~n ~= PA/kBT e lembrando que S aparece explici t.9:

mente somente no primeiro fator da Eq. (A.23) pois o argumento de

g2 é a fugacidade z, obtemos a energia interna por partícula na

forma

! '

= (A.25)

A entropia pode ser obtida do potencial termodinâmi-

co D = -PA como

[ dD]

s- - -
- ClT A, lJ

resultando na expressao

[ ClPA]~. A,lJ

(A.26)

S

Nk
B

(A. 27)

Uma vez conhecidas a energia interna e a entropia, a

energia livre pode ser escrita a partir de sua própria definição
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e tem a forma
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(A.28)

F-= -
N

(A. 29)

ClT 'A,N

Finalmente podemos calcular o calor específico a área

constante a partir da Eq. (A.25) como

CA = 3D I
ClT , (

A,N A.3D)

ou, alternativamente, da Eq. (A.27) como

c = T ClS
A

e o resultado é o seguinte:

(A. 31)

Na figura 22 apresentamos um gráfico do calor especi

fico do gás de Base ideal bidimensional. Com a temperatura medida

em unidades de T == 2~t 2 P essa curva independe da densidade do gás.o Bm
Para temperaturas elevadas o gás de bosons passa a se comportar

como um gás clássico e o calor específico por partícula tende a

kB, que é o esperado para um gás clássico bidimensional.
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Figura 22 - Calor específico de um gás de Base ideal bidimensio
nal em função da temperatura medida em unidades de

To = 21Th2p/kBm, que torna a curva válida para todas
as densidades.
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