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RESUMO

As propriedades estáticas e dinâmicas de um sis

tema de elétrons clássico bidimensional foram estudadas com

base no método do campo autoconsistente (SCFA), desenvolvi

do por Singwi et.al. Nesta teoria, as correlações de curto

alcance e~tão presentes através de uma correção de campo

local que depende da função correlação dos pares~ D fator

de estrutura estático e a função resposta densidade-densi

dade sâo determinadas em um esquema autoconsistente. A fu~

çâo correlação dos pares e a energia de correlação obtidas

concordam muito bem com os dados experimentais de simula 

ção numérica determinados pelo método de Monte Carlo. A

blindagem estática de uma "~mpureza carregada, a relação de

dispersão do plasma e o fator de estrutura dinâmico são de

terminados e os resultados comparados com os obtidos na

aproximação das fases aleatórias (RPA). Diferenças signif!

cativas foram encontradas indicando a impor~ância dos efe!

tos de correlações entre partículas. Pela primeira vez, as

correlações de curto alcance foram incorporadas na disper

sâo do _plasma deste sistema. D método foi estendido para o

sistema quase-bidimensional, isto é, eletrons na superfí ~

cie de hélio, incluindo o efeito da espessura finita da ca

mada eletrônica. Nossos resultados da função correlação dos

pares e energia de correlação para os sistemas quase e es

tritamente "bidimensional diferem muito pouco entre si, de

vido à relação entre a distância média dos eletrons e a es

pessura da camada. Apesar disso, nosso resultado para a

dispersão do plasmon apresenta um avanço considerável rela

tivo aos cálculos de Beck e Kumar. Calculamos a condutivi

dade como função da frequência e da densidade devido ao es

palhamento eletron-riplon, para eletrons na superfície de

hélio. Este cálculo foi efetuado com base no formalismo de



função memória, desenvolvido por G~tze e W~lfle, e no me

todo autoconsistente. Nossos resultados reafirmam a impo~

tância dos efeitos de correlações na mobilidade dos ele 

trons.



ABSTRACT

The static and dynamic properties of a two-dimen

sional classical electron system have been studied on the

basis of the self-consistent-field approximation (SCFAJ. de

rived by Singwi et.al. In this theory. the short-range cor

relations are present through a local-field correction de

pending upon the pair-correlation function. The static struc

ture factor and the density-density response function are

determined in a self-consistent scheme. The pair-correlatibn

function and the correlation energy thus obtained are in

good agreement with the Monte Carlo numerical simulation

carried out by Totsuji. The static screening of a bharged

impurity. the pfasma dispsrsion relation and the dynamical

structure factor are also determined. and the results are

compared with those obtained in the random-phase-approxima

tion (RPAJ. Sizeable differences were found. indicating the

importance of the correlations effects between particles.

For the first time. the short-range correlations were in

corporated in the plasma dispersion of such system. The.

method 'was extended for the quasi two~dimensional system.i.e .•

electrons on surface of liquid helium including the effect

of the finite width of the electronic layer. Our results

for the pair correlation and correlation energy for quasi

t~d~dimensional and two~imensional systems differs very

little among them. due to the relation between the electro

nic mean distance and the layer thickness. In spite of this

facto our result for the plasmon dispersion shows a consi

derable advance in relation to the calculations of Beck and

Kumar. We have calculated the density and frequency depen

dence of the conductivity due to the electron-ripplon scat

tering. for electrons on helium. This calculation was made

with basis of the memory-function formalism. as developed



by GBtze and W~lfle, and also on the self-consistent method.

Our results reinforce the importance of the correlations ef

fects on the electronic mobility.
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CAPITULO 1

INTRODUÇ~O

~ .
Nos ultimas anos as propriedades eletronicas de sistemas bi

dimensionais, tem sido intensivamente estudàdas tanto teori

ca quanto experimentalmente, como bem demonstram os anais

das três conferências internacionais realizadas em Providen

ce, EUA (1975), Berchtesgaden, Alemanha (1977) e Lake Yama

naka, Japão (1979).

Eletrons na superfície de hélio líquido e portadores de caE

ga (eletrons ou buracos) na camada de inversão de semicon

dutores em estruturas MOS (m8tal~5xido-semicondutor) são e

xemplos típicos de um sistema bidimensional. Em ambos os

sistemas, os portadores estão ligados perpendicularmente ã

superfície em estados quânticos discretos e movem-se mais

ou menos livremente na direção paralela. No sistema MOS, o

poço de potencial que confina os portadores na direção normal

é gerado pela aplicação de um campo elétrico e,para determi

na ção ,da forma do pote nciaI, devem os inc 1uir os efeitos de

correlação e troca das partículas na interface. Portanto,o

espectro de estados ligados deve ser calculado, resolvendo

autoconsistentemente as equações de Schroedinger e Poisson na

direção perpendicular. No caso de eletrons na superfície

de hélio, os estados superficiais são induzidos pelo poten

cial imagem e seu espectro, como veremos, pode ser determi

nado como um problema de um eletron, cuja energia de ligação

é da ordem de 0,7 meV.

Existem, no entanto, outras diferenças fundamentais entrees

tes dois sistemas. A mais significativa refere-se ao inte~

vala de densidades eletrônicas acessíveis experimentalmente.
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Para eletrons na superfície de hélio líquido, as experiên-
4 9-2

cias tem sido realizadas com densidades entre 10. a 10 cm ,

t d N 11enquan o, que na camada 'e inversao a densidade, varia de 10
13 -2 N

a 10 cm • Sendo a energia de Fermi em duas dimensoes da

da por

EF = T f'",
""

(1.1)

temos, então, que os portadores de carga na camada de inveE

são comportam-se como um sistema de Fermi, enquanto que os

eletrons na superfície de hélio líquido formam um gás clás

sico bidimensional, mesmo para temperaturas acima de poucos

milikelvins. Além do mais, como a densidade pode ser vari~

da de várias ordens de grandeza, a condensação dos eletrons

em um sólido de Wigner pode ser detetada experimentalmente.

)Neste trabalho, estudamos os efeitos das correlações dos e

letrons em um sistema clássico bidimensional. Para isto u

tilizamos a aproximação do campo autoconsistente (SCFA) pro
(1-3) _

posta por Singwi et al para um gas de eletrons degen~

rado. Este método foi aplicado com sucesso a diversos sis-
(4-3) . N •

temas e os resultados obt~dos sao significat~vamen-

te melhores, comparados àqueles obtidos por outras aproxim~

ções, 'em especial à aproximação das fases aleatórias (RPA),

comumente utilizada na teoria de muitas partículas. Este m!

todo possui a vantagem de ser uma aproximação dinâmica, con

trastando com outros elaborados métodos existentes. As cor

relações de curto alcance, responsáveis pelas correções de

campo local, são calculadas de uma maneira autoconsistente,

tomando a função resposta densidade-densidade como um fun 

cional da função correlação dos pares. Para um sistema clás

sico a aproximação SCFA consiste em substituir a função dis

tribuição de duas partículas na equação de Liouville pelo

produto de duas funções distribuição de uma partíCUla e de

uma função correlação dos pares.
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No CapItulo 2 descrevemos algumas das propriedades dos ele

trons nos estados superficiais sobre hélio líquido. Aprese~

tamos o espectro destes estados ligados,dentre os vários mo

delas propostos para o potencial que confina os eletrons na

superfície, bem como a mudança deste espectro devido à apl!
•

caçao de campos externos. Mostramos ainda o mecanismo de

espalhamento dos eletrons por riplons termicamente ativos e

por átomos de vapor de hélio e discutimos a mais recente des

coberta neste sistema - a formação do cristal de eletrons

para altas densidades e baixas temperaturas, como prevista.
teoricamente.

No CapítUlo 3 estudamos as propriedades estáticas de um gás

clássico de eletrons bidimensional, neutralizado por um fun

do positivo uniforme (plasma de uma componente - OCP), atr~

vás da aproximação do campo autoconsistente. Os eletrons

interagem via potencial de Coulomb,

(1.2)

onde ~ á o vetor posição bidimensional paralelo ã superf!

cie e ~ a carga do eletron renormalizada para incluir o e

feito do substrato. Os eletrons obedecem ã distribuição de

Maxwell dos momenta. A partir do fator de estrutura estát!

co, determinado no esquema autoconsistente, calculamos a fu~

ção correlação dos pares e a energia de correlação que con

cordam muito bem com as experiências de simulação numéricas.

As funções termodinâmicas, tais como a energia livre de

Helmholtz, o calor específico, compressibilidade isotérmica,

bem como a equação de estado do gás, podem ser determinadas

a partir da energia de correlação. ~ mostrado que o apare

cimento da ordem de curto alcance ocorre para valor do parâ
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metro do plasma l4( ~ < 15. Tornamos evidente, ainda, a !
nadequacidade da aproximação RPA em tratar as correlações

de curto alcance neste sistema.

Continuamos, no Capítulo 4, o estudo do gás clássico bidi 

mensional, analisando as suas propriedades eletrodinâmicas.

Calculamos, então, a blindagem de uma impureza carregada f~

xa no sistema, o fator de estrutura dinâmico e a relação de

dispersão do plasma para quaisquer vetores de onda e,em paE

ticular, no limite de grandes comprimentos de onda. ~ inte

ressante notar que nosso cálculo da dispersão do plasma bi-•

dimensional inclui, pela primeira vez, os efeitos de corre-

lações entre as partículas deste sistema clássico. Temos

comparado todos os resultados na aproximação SCFA com os de

RPA.

De modo a tornar nossos resultados mais realistas, quando u

sados para descrever os eletrons na superfície de hélio, in

troduzimos, no Capítulo 5, o sistema quase-bidimensional de

eletrons,incorporando o efeito de uma camada eletrônica de

espessura finita sobre o hélio líquido. Estendemos, então,

o método do campo autoconsistente a este sistema, cuja úni

ca diferença com o estritamente bidimensional consiste em

tornar a interação entre eletrons na superfície menos sing~

lar para distâncias menores que a largura da camada. As di

ferenças entre os resultados para os dois casos são, porém,

muito pequenas. Isto é devido ao fato de que o espaçamento

médio entre os eletrons na superfície é muito maior do que

a espessura da camada eletrônica.

No Capítulo 6 determinamos a condutividade dos eletrons na

superfície de hélio no regime de espalhamento dominado por

riplons. Aqui empregamos o formalismo de função memória de
.... (10 f1)

senvolvido por Gotze e Wolfle ' para calcular o tempo de
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colisão dependente da densidade e da frequência, que apare

ce numa curva de condutividade do tipo Drude. Importantes,
efeitos na condutividade aparecem devido a blindagem dos r!

plons pelos eletrons, que é tratada em ambas as aproximações

SCFA e RPA. Como caso particular, obtemos neste formalismo,

o tempo de colisão independente da densidade que coincide

muito bem com os resultados experimentais.

Finalmente, no Capítulo 7, sumarizamos nossas conclusões e

sugerimos alguns problemas nesta área, que deverão ser abor 

dados futuramente.
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CAP!TULO 2

PROPRIEDADES GERAIS DOS ELETRONS

NA SUPERF!CIE DE HtLIO

Neste capítulo resumiremos os conceitos básicos envolvidos

no sistema de eletrons em estados superficiais sobre hélio

líquido, bem como os principais resultados experimentais ob

tidos até o momento ••

Os estados superficiais dos eletrons aparecem devido, basi

camente, a dois tipos de interação: o potencial imagem atr~

tivo de longo alcance, devido à polarização eletrostática~

superfície, e uma barreira repulsiva de curto alcance, dev!

do ao princípio de exclusão de Pauli, que obriga a função

de onda do eletron extra a ser ortogonal à função dos dois

eletrons presentes em cada átomo de hélio. Vários modelos

foram propostos para encontrar-se a forma do potencial que

prende os eletrons na direção perpendicular à superfície e,

portanto, determinar o espectro de autoestados de energia.

A descrição do movimento paralelo à superfície não é tão com

pleta como na direção perpendicular. Ali os eletrons são

espalhados por átomos de vapor de hélio e, para temperatu

ras abaixo de O,7K, por ondas de capilaridade no hélio que,

na sua forma quantizada, são chamadas de riplons. Devemos

considerar ainda a interação eletron-eletron que se torna

cada vez mais importante, à medida em que a densidade aumen

ta. Nesta região as correlações entre eletrons não podem

mais ser desprezadas.

A primeira evidência da existência destes estados superfi-

, , f' d d S (f~) d d' b ' dc~a~s o~ a a por ommer , quan o me ~u uma arre~ra e
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potencial da ordem de 1,0 eV para a penetração do e1etron

no hé1io líquido. A observação experimental foi feita por

( 13 ) ( ,~) •.
Sommer e Tanner e Wi1liams et ai ,atraves de medi-

das de mobilidades dos e1etrons sobre hé1io, tendo sido, po

- (lS)-
rem, refutados por Ostermeier e Schwarz • Contudo, num

d "" (" )estu o de ressonancia ciclotronica de Brown e Grimes ,

comprovou-se a existência destes estados superficiais, mas

não se inferiu nenhuma informação acerca do potencial.A pr~

va experimental definitiva foi apresentada por Grimes e(I' ) •...
Brown ,atraves de medidas espectroscopicas que discuti-

remos na se6ão seguinte.

_ (fI)
Referimo-nos aqui ao recente trabalho de revisao de Grimes

(U) (~O) (4Zf)
bem como aos de Cole ,Crandall ,Shikin e Monarkha

. (.aZ) - - d ie Shibn ,para uma discussao mais etalhada das propr e-

dades do sistema de eletrons na superfície de hélio. Tendo

em vista estes excelentes trabalhos que contém uma completa

bibliografia sobre o assunto, limitar-nos-emos a uma descri

ção sucinta das propriedades deste sistema.

Apresentaremos. então. o espectro de estados ligados, cons!

derando os diversos modelos de potencial e campos externos,

compa~ando-os com os resultados experimentais. Discutire

mos também o espalhamento de eletrons por átomos de vapor e

por riplons. bem como a formação do Cristal de Wigner, cuja

prova experimental definitiva foi conseguida muito recente

mente.

2.1 - Espectro dos Estados Superficiais

Vamos ignorar. por enquanto. o movimento dos eletrons na d~

reçao paralela à superfície e vamos nos preocupar com a di

reçao perpendicular onde os eletrons estão confinados em um

poço de potencial V(~) Supondo. ainda. que a superfície
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de hélio é plana. podemos escrever a função de onda eletrô

nica como

(2.1)

-+ -
onde ~ e ~ são vetores bidimensionais, t é a coordena-

da na direção normal. ~ determina o índice do autoestado

e consideramos o sistema com área unitária. Deste modo, a

Eq (2.1) implica, então, que 05 movimentos nas duas direções

são desacoplados, ou seja, que temos eletrons livres na di

reção paralela, descritos por ondas planas e a função de o~....
da na direçao perpendicular satisfaz a equaçao de Schroedin

ger,

(2.2)

o modelo mais simples para o potencial V(~) consiste em

supor uma barreira infinita na superfície e o potencial ima

gem clássico dado por

00

-e > O

(2.3)

onde Q,= (€-t)/4(€+t) • com € = 1.057. a constante dielétri

ca do hélio líquido. Nesta aproximação. a equação de

Schroedinger torna-se idêntica à equação radial do átomo de

hidrogênio para ondas S. Então.

(2.4)

11-, ,~i
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onde ~~O(~) é a n-ésima solução da equação radial comI

nQmero qu~ntico orbital zero. O espectro "hidrog~nico" de

energias é dado por

E",;: - ~~ ~yJ, ~-~J'S me V

h,~ Jt,~

o comprimento baracter!stico ou raio de Bohr efetivo,

(2.5)

a,o ••

(2.6)

é, portanto, relativamente grande, desde que o valor de ~

é pequeno. devido ã baixa polarizabilidade do átomo de hé

lio. Os valores da dist~ncia média (~) dos eletrons nos

três mais baixos autoestados, são, respectivamente, 114,456
o

e 1026 A

Na discussão de um modelo mais realfstico. devemos introdu

zir a barreira de potencial VD para l<O • No entan

to. na resolução da equação de Schroedinger, vamos encon

trar sérias dificuldades matemáticas. devido ã singularida-
. ('3) (24)

de do potenc~al • Cole propos um potencial de modo

a evitar esta singularidade

Q,.f.

~ > l,
~

V(~) :.

)
Q.e,f,

O <: ~ < ~o

~o

+

Vo
~ <: ()

(2.7)
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onde lo deve ser tomado como a distância interatômica do hé

lio. As soluções da equação de Schroedinger nas três regiões

devem satisfazer as relações de continuidade usuais e a con

dição de contorno no infinito. A solução geral para a)~o

é uma função hipergeométrica confluente, com a função de

Whittaker a mais apropriada, porque anula-se no infinito. A

solução dentro do líquido é, como esperado, uma exponencial

decrescente e na região intermediária temos uma função osci

latória de cqmprimento de onda bastante grande.

Outro potencial aproximado para o eletron é dado por

Q.e l-
Yft) = / ~.,. ~H

+ Vo

.t> O

~ < O

(2.8)

que consiste em considerar o potencial fora da superfície,

como se a força imagem tivesse sua origem a uma pequena dis

tância ~ ~ de ntro doI íqui do. H ipó 1ito etal (Zr) resol ve-=-

ram exatamente este modelo, calculando os níveis de energia

dos eletrons, inclusive com campo elétrico externo, através

do ajuste do parâmetro lH com o resultado experimental pa

ra a separação dos níveis na transição entre o estado funda

mental e o primeiro estado excitado.

( Z6) .
stern desenvolveu um modelo de potenc~al que leva em con

ta o fato de que a interface entre os dois meios não muda

abruptamente, ou seja, considerando que a constante dielé

trica varia continuamente em uma fina camada de transição.
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o potencial imagem obtido é, então, contínuo e limitado, ao

contrário do potencial divergente fi! na interface. Em

seu cálculo, a largura da camada na interface é um parâme

tro ajustável.

(J~)
Huang et al calcularam microscopicamente a densidade de

átomos de hélio na vizinhança da interface líquido-vapor e,

a partir daí, obtiveram autoconsistentemente o potencial e

a energia de ligação dos eletrons na superfície. A vantag~m

deste cálculo é que não existe um parâmetro ajustável. Seus

resultados, contudo, concordam apenas 10% com a experiência,

presumivelmente porque sua teoria omite uma contribuição i~

portante para o potencial da superfície (seu valor para Vo

é somente a metade do valor experimental).

A confirmação experimental do espectro de estados ligados
(t 7-) _

foi dada por Grimes e Brown, que mediram a separaçao de e-

nergia entre o estado fundamental e os dois primeiros esta

dos excitados, observando a absorção da radiação de microon

das pelos eletrons sobre hélio líquido, suj~itos a um campo

elétrico perpendicular. O efeito do campo F~ , na aproxi

mação hidrogênica (barreira infinita), pode ser facilmente

tratado em teoria de p l:lrturbação de 1a. ordem. Oesde que a

perturbação do campo externo é simplesmente e.FJ. ~ , então

a variação nos autovalores de energia é dada por

onde

LI E,...:: e. FJ. <.e),...

é o valor médio de ;a no estado ~ •

(2 .9)

!:: inte

ressante notar que, por causa da assimetria do potencial,os

autoestados não são estados de paridade definida e, portan

to, o campo elétrico pode produzir um efeito Stark linear.

Variando o campo elétrico, aparecem picos de ressonância na



12

curva de absorção, quando a frequência da radiação aplicada

é igual a ~E/~ . Extrapolando para campo nulo, obtem-se

a separação de níveis entre estados induzidos pelo potencial

imagem. Na tabela comparamos os valores experimentais (I),

com aqueles obtidos no modelo hidrogênico, com barreira i~

finita (11) e por Cole (111), com ~ =1.3 eV e lo =3.6 ~, e

por Huang et aI. (IV) para as transições entre o estado fun

damental ~ os dois primeiros estados excitados.

GHz I11111IV

V12

125.9 ± 0.2
119.3133.1140.0

"13

148.6 ± 0.3
141.3156.5-

Vemos, ent~o, que os resultados na aproximação hidrogênica

concordam razoavelmente bem com os dados experimentais. Pa

ra o modelo de Cole, com Vo =1,0 eV (resultado experimental

mais preciso), devemos tomar 20 =10 g para obter os resulta

dos experimentais, que é um valor muito grande para o mode

lo ser real.

Para campos elétricos fortes,um cálculo perturbativo nao p~

de ser feito e então devemos usar outras aproximações. Nes

t e c a so, o s re sul t a dos o b t idos co m o p o t e n c i a 1 da d o po r (2.8)

coincidem muito bem com os experimentais para o valor do par~

metro Z- = 1.01 g.

N a p r e se n ça d e ca m p o e1é tr i co m u i t o f o r te, ( FJ. > .3O O O Y / C 777. )

o potencial imagem pode ser desprezado. Neste caso, a equ~

çao de Smroedinger reduz-se à equação de Airy e as soluções
. ( 1,t )

sa~ bem conhecldas .

t 1''''1; 11",1l ti,",.", '"
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(2.12)

com

onde é a função Airy e

n,. ',"',~ ...
(2.13)

denota o n-ésimo

zero. Aqui o eletron no estado fundamental está localizado

a uma distância da superfície dada por

(2.14)

A aplicação de um campo magnético paralelo à superfície. do

líquido acopla o movimento paralelcb!dos>lelétbítlS'às transiô;:ões espec

troscóp:Lcas. Fisicamente isto ocorre devido à componente de força

d e Lo r e nt z e/e (i1x 6) que d e v e s er a d i c io n a d a à f o rç a so 

bre o eletron, em virtude do campo elétrico perpendicular. O

único efeito da aplicação de Bh será alargar as linhas

espectrais e pode ser tratado em teoria de perturbação.

A aplicação de um campo magnético perpendicular à superfí

cie, simplesmente modifica o movimento do eletron no plano

e as autofunções e autovalores de energia da equação de
. - ( 29 )

Schroed~nger sao bem conhecidas
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(2.15a)

(2.15b)

o n de.'" :' X I N , ~ d e n o t a o c o n j u n t o d e t rês n úme r o s q u â~

ticos, H", é a função de Hermite e usamos a "gauge"

...•

A -:: (O, H?(,O)

onde J.I ~ a intensidade do campo magn~tico e definimos

Ij~
~ :: _ C p~

11 :: ~U
L= (~)

-eH
me.(2.16)

Verificamos, então, que estes estados superficiais de e1e-

trons,induzidos pelo potencial imagem, constituem um excep

cionalmente simples e pedag6gico sistema demec~nica qu~nti

ca.

2.2 - Movimento eletrônico paralelo ã superficie

Para baixas densidades, o sistema de eletrons na superfície

de helio, e, geralmente, considerado como um gás ideal de

eletrons livres e, nessas condições, o movimento na direção

paralela ã superfície e governado pelo espalhamento por áto

mos de vapor e por riplons.

o espalhamento por átomos de vapor tem sido estudado supon

do-se que a interação eletron-átomo é descrita por um pseu-

, ",
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do-potencial do tipo contato, cuja intensidade está direta

mente relacionada com a seção de choque de um átomo de hé-
(.241) (30) (31) _.

lia. Cole , Crandall e Saitoh mostraram,atraves

da solução da equação de Boltzmann, que o inverso do tempo

de colisão depende linearmente da densidade de átomos de va

por e é independente da energia do eletron. Como a densida

de de vapor aumenta quase exponencialmente com a temperatu

ra, temos que este espalhamento torna-se predominante para

altas temperaturas e pode ser desprezado a baixas temperat~

raso

o espalhamento por riplons, no entanto, apresenta aspectos

mais interessantes, pois depende detalhadamente da intera

ção entre eletrons e as vibrações da interface lIquido- va

por. Tais oscilações que, classicamente, são as bem conhe-

cidas ondas de capilaridade-gravidade dos

quando quantizadas são chamadas riplons.

culas são bosons com relação de dispersão

1Iqui dos em gera I,

Estas quase-parti

dada por

~W 
1& -

f (2.17)

onde S é a aceleração da gravidade, (5' e f são a tensão

superficial e densidade do lIquido. O primeiro termo de

(2.17) é bem pequeno e pode ser desprezado na prática.

então expandir um pe

da superfície de há

e aniquilação b;e b~

p.odemos

~(;:r)
lia em termos dos operadores de criação

Usando o conceito de riplons,

queno deslocamento arbitrário

com

(2.18)
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Esta perturbação superficial altera as condições de contor

no para a função de onda dos e1etrons e a forma da intera 

ção de polarização do eletron com o líquido. A equação de

Schroedinger dos e1etrons sobre a superfície deformada pode

ser escrita como

. 1.: V~ 1/' t [ e ~ ~ .,.. VE ( ,1, .e) - E ] 1f' •• O
~M.

onde

(2.19)

,
(2.20)

com as condições de contorno

e

(2.21)

Aqui. FL é o campo elétrico externo que pressiona os e-

letrons contra a superfície de hélio e o posição do plano

!= O é especificada pela condição J f (;1)d;! -= O • O p~

tencial de polarização. Eq (2.20). expressando a interação

de um eletron com a superfície é obtido somando-se todas

as interações de um eletron com o átomo de hélio no líqui-
( 24 ) .

do • Ev~dentemente. para ~~ O • temos o potencial i-

magem clássico

! I'
11' ,I'
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Para encontrar a forma explícita da interação eletron-riplon,
N (29)

desenvolveremos a aproximaçao de Shikin e Monarhka que

tem sido muito utilizada. Admitamos que a função de onda

eletrônica deva ser adiabaticamente acoplada às oscilações

da superfície, na direção t , no sentido de que deva depe~

der da coordenada do riplon

Fazendo a transformação de coordenadas

• (2.22)

e (2.23)

podemos obter a Hamiltoniana dos eletrons nas novas variá-

veis como

H =Ho + V
(2.24)

onde

HtJ ': _1 [1>~"'''' 1>:)

t N
.v

-
6Jf +- e ~ .i .a ~ O

,zm .t

..,
~

(2.25)

com P=-if;V.
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(2.26)

o operador Uo é a Hamiltoniana dos eletrons acima da su

perfície do líquido. O primeiro termo de V , Eq (2.25),que
, N

~parece devido a transformaçao do Laplaciano, possui a pro-

priadada da qua os elementos de matriz para espalhamento a~

tre estados de mesmo número quânt1co, são todos zeros. Ex-

pandindo, então, a parte residual b~ em termos de ,1a.o«1

retendo somente os termos lineares e transformando o resu1-

tado para a representação de segunda quantização pelo uso

da Eq (2.18), obtemos a expressão final da interação e1e-

tron-riplon

(2,27)

com

(2.28)

onde é a função de Bessel modificada de segunda

espécie.

No 1 i mi t e d e g r a n d e s c o mp r i me n tos d e o n da. k.Q,(J « 1 • p o d e 

mos tomar I<L(k~);; 1/k~ • tal que o termo de polarização

desaparece e obtemos

f IH, 1,'".11 i.i·+I;if 1"
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v~(~)= Qk, e li
tal que nenhuma interação eletron-riplon pode existir neste

limite, a menos que surjam fatores externos, como o campo e

létrico perpendicular.

Usaremos no Capítulo 6, uma aproximação para a interação e

letron-riplon, dada pela Eq (2.28), para obter a condutivi

dade dos eletrons no processo de espalhamento por riplons.

Diversas medidas da mobilidade dos eletrons na superfíciede

hélio tem sido obtidas,a partir das larguras da ressonância

ciclotrônica e ressonância de plasmon, de métodos de tempo

de voa, etc. No regime dominado pelo espalhamento por áto

mos de vapor, a concordância é muito boa entre as várias ex

periências e os resultados teóricos para a mobilidade. No

entanto, na região de espalhamento por riplons, os valores

experimentais são contraditórios. Talvez isso ocorra por

que parâmetros experimentais importantes, como a densidade

eletrônica e as intensidades de campo elétrico não tem coi~

cidido nas várias experiências. Os cálculos teóricos devi-
( 31 ) ( 3 2 ) ( 2 -f ) ~_

dos a Sai to h , Monarkha , Cole , tambem naoconcor-

dam entre si e diferem dos valores experimentais. ~ conve

niente frisar que em todos os cálculos a interaçao eletron

eletron foi desprezada.

Em geral, o resultado das várias experiências é que o espa

lhamento eletron-riplon governa a mobilidade para baixas tem

peraturas, que é caracterizada por três comportamentos:to~

na-se aproximadamente independente da temperatura, decresce

quando o campo elétrico perpendicular aumenta e torna-se u

ma função crescente do campo elétrico paralelo ã superfície

para campos acima de um valor mínimo (efeitos não ohmicos).
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por deslocações e determinaram três fases no sistema. Pri

meiramente uma transição da fase sólida para uma fase Sóli

da-líquida chamada fase líquida hexática. Nesta fase exis

te uma ordem direcional de longo alcance, mas a ordem posi

cional decresce exponencialmente com a distância, como no

líquido normal. Para uma temperatura maior haveria, então,

a transição para uma fase líquida isotrópica.
( 41 ) _ ..

Morf utilizou uma simulaçao do tipo de dinamica molecu-

lar para calcular a variação com a temperatura do módulo de

cisalhamento do cristal. Encontrou uma instabilidade nesta

função, mas o ponto crítico não pode ser determinado preci~

samente devido a efeitos de não equilíbrio na simulação.E

le introduziu, então, o efeito das deslocações no módu10de

ciselhamento, resolvendo as equações de grupo de renormali

zação de Nelson e Halperin, encontrando uma transição em

P =128, que é consistente com seu resultado de dinâmica

molecular •

. f 1 t (4Z ) . ". t" , dZlp e e aI usaram experlenclas espec roscoplcas para ~

terminar a função de autocorrelação de velocidades para el~

trons na superfície de hélio, dependendo da densidade ele 

trônica. Eles mostraram, então, que os efeitos de intera

ção elétron-eletron são bastante importantes neste sistema

e observaram que,paraaltasdensidades,ostemposdeauto-

correlação

erampróximosdosperíodOSdeoscilaçãodeume-

letron

emtornodesuaposiçãonumaredecristalinatriang~

lar.

( 43 )
Muito recentemente Grimes e Adams apresentaram uma pro-

va definitiva da existência do cristal de eletrons, através

d .•• , t· , . 1 t Shik' (4i) Ee uma experlencla propos a lnlCla men e por ln .-

le havia sugerido que, na fase cristalina, a aplicação, per

pendicularmente, de um campo elétrico alternado produziria
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CAPITULO 3

CORRELAÇOES EM UM SISTEMA CL~SSICO

DE ELETRONS BIDIMENSIONAL

Vamos iniciar neste capItulo o estudo das propriedades es

táticas e dinâmicas de um sistema clássica de eletrons bi

dimensional, interagindo através do potencial de Coulomb,

com uma distribuição de equilíbrio de Maxwell e neutraliza

dos por um fundo positivo uniforme.(46)

Este sistema é caracterizado pelo parâmetro de plasma adi

mensional

0<.:

gia e e.

t ro -r ,

onde ~ é a densidade, ~ a temperatura em unidades de ene~

a carga eletrônica. ~ está relacionado ao parâm~

comumente utilizado na teoria de plasma através de

A primeira tentativa de estudar as correlações no gás de e

letrons bidimensional foi feita por Fetter(4~), que tratou

o sistema na aproximação de Debye-H~ckel ou aproximação das

fases aleatórias (RPA) clássica. Como no caso tridimensio

nal, esta aproximação é válida, com restrições, somente na

reg i ão de baixa de nsi da de e para ~ > e ~ r , ou se j a, gra.!:!.

des distâncias entre as partículas. A falha de RPA na re

gião de curto alcance, onde os eletrons são fortemen~e cor

~elacionados, manifesta-se pela divergência logarítmica na

equação de estado do gás, resultante da singularidade na
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origem da função correlação dos pares, mesmo no limite de

baixas densidades. A inadequacidade desta aproximação e

mais significativa em sistemas de duas do que em sistemas

de três dimensões.

Com o intuito de incorporar as correlações de curto alcan-
(41) (4~) . _

ce, Totsuji e Chalupa estudaram este sistema clas-

síco de eletrons bidimensional baseados numa expansão dia

gramática do parâmetro de plasma, válida no domínio de ba~

xas densidades. Seus resultados mostraram que as correla

ções de curto alcance são bastante importantes, indicando

a necessidade de mel horar RPA Para tratar prob1emas de ma1s

altas densidades.

~ As propriedades termodinâmicas do g~s clássico de eletrons

bidimensional tem sido, recentemente, estudadas por Totsu
( 50) _ ( 51 )

ji ,com tecnicas de Monte Carlo, e por Lado ,atra-

v~s da solução num~rica da equação integral nhypernetted

chainn (HNC).

A investigação das propriedades deste sistema de eletrons

será baseada aqui na aproximação do campo autoconsistente

(SCFA), proposta por Singwi et aI. para o gás de ele

trons degenerado. Este m~todo tem sido largamente aplica

do, com grande sucesso, para vários sistemas de muitas pa~

tículas , constituindo-se em um grande avanço, quando

comparado com RPA, no tratamento teórico dos sistemas de

muitas partículas, principalmente para o caso bidimens1o

nal, onde as deficiências de RPA são mais acentuadas. A a

proximação SCFA difere de outros m~todos ainda pelo fato

de que é um método dinâmico.

Na aproximação SCFA as correlações de curto alcance,respo~

sáveis pelas correções de campo local, são calculadas deum

modo autoconsistente, fazendo a função resposta densidade

-densidade dependente da função correlação dos pares. Para
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recolocar a

função distribuição de duas partículas na equação de Liou

ville pelo produto de duas funçSes distribu1ç~o de uma par

tícula e uma funç~o correlaç~o dos pares •

.. ..
Apresentamos nossos resultados para as funçoes correlaçao

dos pares, as energias de correlação e demais propriedades

termodinâmicas que estão em muito boa concordância com as

experiências numéricas de Totsuji.

3.1 - O metodo do campo autocons;stente

A Hamiltoniana clássica de N partículas interagindo entre

si através do potencial f(~-~I) e na presença de um po-

tencia1 externo V t (;t, f:) éex

(3.1)

onde

H·,
(3.2)

mo

A equaçao de Liouville para a função distribuição de N paE

tículas f (rt p'" -; ~ r: it,. It) pode ser escrita coI I t, .t I Iv •.. '" I rti

+ [f (Jtr;, ,0) f" = O.,., J

( 3 • 3 )

onde o operador Q,(r-. f~)c., (. e dado por
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•.• dv., _
(. ..,

a,..~

d-:;
dr~

Integrando a equação de Liouville nas coordenadas e mome~
~ N

ta de N-l partlculas, obtem-se a equaçao de movimento para

a função distribuição de uma partícula r (~ ~ t)~ I r I

( 3.4 )

que depende da função distribuição de duas part!culas

fz (r, p, ;', fi ) t ). A eq u a ç ã o d e m o v im e nt o p a r a .f~ I

por sua vez, depende da função distribuição de três partI

culas e assim sucessivamente.

Na aproximação do campo autoconsistente (SCFA), devido a

S' 't l( 1 ) t -," f" 't d Nlngwl e a" ,es a sequencla ln lnl a e equaçoes e

truncada desacoplando a função distribuição de duas partí

culas através da hipótese

( 3 • 5 ),

onde, ( ; - ;1,)
brio dos pares.

e a função correlação estática de equili

Com esta hipótese, as correlações de cur-

to alcance do sistema são consideradas, de um modo aprox!

mado, através de uma função ~(~) que é uma medida da

probabilidade de se encontrar uma partícula a uma distân -

cia ~ de outra partíCUla. Fazendo para todo

lI-. ,~,
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~ na Eq(3.5) obtemos o desacoplamento usado na aproximação

de Oebye-H~ckel ou aproximação RPA clássica.

Considerando um potencial externo fraco podemos escrever a

função distribuição de uma partícula como

(3.6)

o nd e to ( f) é a f u n ç ã o d i st r 1 bu i ç ã o d e equi 1íb r i o e

~5(~/F,t) representa a variação de fo induzida pelo

potencial externo. Usando as Eqs (3.5) e (3.6),podemos li

nearisar a equação do movimento (3.4) para obter

• (3.7)

com

tf,,(1,t) :.

~.yt (~/i) +-f d;' dn(r-',,!) 1f{;!-;!,)
(3.8)

onde

•
1.- 1f (; - ;,) =

3 (;'-;!,) 2. 1(;r - r' )
(3•9)

;;r'

di!

e In(r,l) :::f J.F Jf(~,1,c)

é a densidade de partíc~

Ias induzida em (~/#;) •

Deste modo. o campo elétrico efetivo. atuando sobre uma paE

tícula. é dado por
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•

(3.10)

Os dois primeiros termos do lado direito da Eq(3.l0), cor

respondem ao campo efetivo na aproximação RPA, ou seja, o
~ ~

campo eletrico macroscopico usual, composto pelo campo ex-

terno e o termo de campo 'm~dio de interaç~o entre as parti
III '"

culas. O terceiro termo corresponde a correçao de campo

local na aproximação SCFA, de modo que, neste termo, estão

incorporadas as correlações de curto alcance do sistema.

Assim, a Eq (3.10) ressalta a contribuição das correlações

para o campo efetivo na aproximação SCFA.

Por causa da linearidade da Eq (3.7) podemos tomar uma úni

ca componente de Fourier do potencial externo

contrar sua solução eobtemos

para en-

(3.11)

onde

da por

é a função resposta densidade-densidade da

rx.()(~,W)

1 - ~(;;.) 'Xo(~,(A») (3.12)

, Ij" I I" I,. li ~,I< ',I di '"~
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~
com XD(-.w) sendo a função resposta densidade-densida

de do sistema sem interação.

Para o sistema clássico de eletrons bidimensional obedecen

do distribuição de equilíbrio de Maxwell.

~

fo ( ,). 11.- e - .sl'fl T
11fM T

temos que. como calculado no apêndice. a função resposta

densidade-densidade para o caso sem interação. é dada por

(3.13)

onde

com

(3.l4aJ

(3.l4bJ

!I,(:t) =
(3.1SaJ

• (3.1SbJ

o potencial autoconsistente efetivo tft)
te dado por

é simplesmen-
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(3.16)

, é a interação coulombiana entre

as partículas e

(3.17)

o fator de estrutura estático S(k) está relacionado

com a função correlação dos pares ~(~) ,através da

transformada de Fourier.ou seja.

• (3.18)

e um funcional do fator de estrutura estático atra

através do teorema da flu

resposta densidade-densidade ;r fk,w)
~

5(16)

Por sua vez. S (~)

funçãovemos. a

vés das Eqs (3.12). (3.16) e (3.17) •
.,...,

X(Ii.,w)

Como

está relacionado com
- •• _ (5Z)

tuaçao-dlSSlpaçao

sr{) = - 1- f+DIJ~ I1T1 X rr,w) eo~-t (fw)~ ÂT 4T
-dJ

(3.19a)

fechando. assim. o esquema autoconsistente.

As Eqs (3.12) e (3.17). juntamente com a Eq (3.19a).devem

então ser resolvidas autoconsistentemente.



No limite clássico,

crita como

fw« T
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, a Eq (3.l9a) pode ser es

... f+.e ...
S(~) ~ - L 1. Im 'f(Ie,w) ttw

~, IA)
-10

Esta expressão e a relação de Kramers-Kr~nig

•

(3.19b)

I .w-w-t'l
, (3.20)

permitem-nos relacionar o fator de estrutura estático com

a função resposta densidade-densidade em I.V: O • através

de
'X(il,o) = - .!kSr;)

T
•

Esta relação elimina. então, uma das equações do conjunto

auto-consistente. resultando para o valor

S(i): __ 1 __

1 .,. !b. 1JI(r)
T

=

(3.21)

onde é o vetar de onda de Debye no sis-

tema bidimensional.

Como vimos. a aproximação RPA é obtida da aproximação SCFA

se desprezamos as correções de campo local. ou seja. toma~

do o potencial efetivo ~(~) • definido pela Eq (3.16).

como o potencial coulombiano simples fr') . de acordo

com a Eq (3.9). ou equivalentemente q(~)=O

Assim. na aproximação RPA a função resposta densidade-den

sidade é escrita como
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(3.22)

e, tendo em vista a Eq (3.21), com ~(í)= O , o fator

de estrutura estático e a função correlação dos pares

dados por

N

sao

~ rt)::Ir, (3.23)PA

k .,.~
e

3 (1) =

1 - 11.(")
&PA

-
(3.24)T

com

".

u(,) = é J Idfo
~ (4 r')

~ +- ~l>

()

f~ rt j~ _.t

=
~.ak.D dt e - s ás e 1; (l,/)s)

() ()
00

_,,-/:
- é4D J t e rit-

--;:;- o ( Ie.l).t, f t~)%,

~ ~. { 1

- : 4"" [iJ, (t.ri - Y. (t.,)) }(3.25)

ordemsao as funções de
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zero, respectivamente de Bessel, struve e Bessel de segun-
.• (53)

da especiel

Como podemos notar, a função correlação dos pares na apro-

ximação RPA diverge na origem, mostrando a falha desta

proximação na região de curto alcance.

3.2 - Correlações

a-

As correlações de curto alcance do sistema de eletrons são

descritas diretamente pela função correlação dos pares

9~) ·que ~ uma quantidade física b~sica encontrada no

sistema de muitas partículas. Ela representa a probabili

dade de encontrar uma partícula a uma distância ~ da ou

tra e ~ obtida pela transformada de Fourier inversa do fa

tor de estrutura

8(,0) = ., +i lf#4t1.~ J'o(ltro)[SO,)-']3#",
() (3.26)

ou. em unidades adimensionais, conveniente para c~lculos ru

m~ric~s,

8(,.) = 1 +- O( J 014 d *' :To (i.?,tJt ' ", r) [ S (J,,) - i]
D

onde

S(~) = t__
f +-Ie - ~(~) (3.27)

e ~ (k, ) • o bt i do p e 1a E q (3. 17 ). a pós a i n t e g r a ç ão an g~

lar. ~ dado por
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~(Io), - ;''' { (~ ~ é(;-)[51tH] r k 1:1{(I -t:) K(:J •

+:H {(ti) [S(7)-fJ} •
(3•28)

onde t e ~ estão em unidades de 4~ ~
~ :: (" 11. ) - Y.t. • correspondendo ao raio de

contendo exatamente uma partícula. e iC(t') e

em uni dades de

um círculo

é.. (')() são as

integrais elípticas de primeira e segunda espécie respecti
(5"3)

vamente.

A solução autoconsistente das Eqs (3.27) e (3.28) é obtida

através de um processo iterativo. Inicia-se o processo com

Se") escolhido como o fator de forma em RPA para k me-

nor do que um certo k, • e .5(~)= 1 para k. ~ t .max max

O processo continua até que um 5(4) autoconsistente é

encontrado e. para isso. definimos o critério de que a con

sistência ocorre quando a diferença entre as matrizes de

~~) de duas iterações consecutivas é menor do que al-

gum valor preestabelecido

a convergência em q(~)

E Como no caso tridimensional

revela uma precisão muito boa

em Selo)

tor S(I&)

• Evidentemente. o processo independe do fa-

inicial. No limite do parâmetro ~ peque-

no. o processo iterativo converge sem qualquer dificuldade.

com poucas iterações. Contudo, quando ~ aumenta, grandes

oscilações começam a ocorrer, dificultando a convergência.

Para evitar isso, utilizamos o mecanismo de aceleração da

convergência. definindo como entrada para q(k) da (N+l)-
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ésima iteração

(3.29)

onde o fator de convergência l' depende do valor de o( • Pa
~

ra ~ grande, ? da ordem de 0,1 e conveniente para obtermos

convergência com aproximadamente 12 iterações.

Os resultados para o fator de estrutura como função do ve

tar de onda para vários valores do parâmetro de plasma es

tão mostrados na Fig.!. Na região de ~ pequeno, o fator

de estrutura aproxima-se do valor

ximação RPA para ~ ~ O

correspondente na apr~

Vemos na Fig. 1 que S(k.)

quando o parâmetro de plasma

ultrapassa o valor da unidade

~ aumenta. Picos pronunciados

em Sfk) começam a aparecer para

Como mostrado na seção 3.1, a aproximação RPA apresenta u

ma função correlação dos pares ~(~) que diverge na o

rigem, evidenciando o insucesso desta aproximação em tratar

a região de curto alcance r'< e"/r ,onde os eletrons

são fortemente correlacionados. Oeste modo, a inadequaci

dade da' RPA é muito mais significativa em sistemas em duas

do que em três dimensões.

Totsuji propôs uma função correlação dos pares, equivalente

a uma aproximação RPA não linear, como

(3.30)

onde é dada pela Eq (3.25).
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Esta função correlação foi proposta como uma interpolação ~n

tre a forma de longo alcance (RPA) e a correlação de curto

alcance assumida como dada pela distribuição canônica para

interação entre um único par de eletrons e ')(1' (""r"j/r). Es

ta aproximação deve ser válida para baixas densidades (limi

te de o( pequeno) e elimina a singularidade de a(") em
RPA.

Nossos resultados para as funções correlação dos pares como

obtidas da Eq (3.26) são mostradas na Fig. Z para vários va

lares de o(,

Para comparação. os resultados experimentais devidos a Tot

suji. obtidos pelo método de Monte Carlo • são também apre

sentados. Como podemos ver. a concordância entre nossos re

sultados e o experimento numérico é bastante satisfatória.

Para valores muito pequenos de ~ • nossos valores de

ajustam-se bem aos da expressão aproximada. dada pela

(3.30)•

I (I')
Eq

No intervalo 14< Cl( < 15. i(") começa a exibir um campo!.

tamento oscilatório que é interpretado como o início da or

dem de curto-alcance. indicando que para mais altas densida

des o sistema bidimensional de eletrons é altamente estrutu

rado.

Temos calculado a função correlação dos pares para o<.}.aS

(não mostrada na Fig. Z ). apesar de dificuldades de conver

gência no método. Infelizmente 3(~) torna-se progre~

sivamente mais negativa para pequenos valores de ri • com o

aumento do parâmetro o{ . Isto decorre do fato de que a r~

gião de pequeno ~ é muito sensível a erros de arredondamen

to em $(16) para grandes valores de ~ e de acordo com

a Eq (3.26). esses erros são amplificados por um fator .t
para f'/: O • Tendo em vista que com o aumento de o(.

este comportamento não deve ser desprezIvel, apresentamos
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nossas resultadas até 0(: 2ó.

3.3 - Propriedaàes Termodinâmicas

A densidade de energia do sistema é determinada pela média

estatística da densidade de Hamiltoniana, dada pela Eq(3.l)

sem o potencial externo

E: <H>

A

•

o primeiro termo do lado direito desta equação nos dá a de~

sidade de energia cinética ~T e o segundo termo é a

densidade de energia de c~rrelaç;o E que pode ser ex-e
pressa em termos da funç;o correlação dos pares como

DI

E. = ",',. J ~{-}[ ~(rI -1] rti ••
/)

ou, em termos do fator de estrutura estático,

(3.31)

00

Ec :: ~ J ?(4) [ $(.) - I ] ~ tl t4T
6 (3.32)

de modo que para a interação coulombiana, pode ser escrita

como

(3.33)
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onde

.o

t = - ~ 1d/" [s O,) - f]
()

(3.34)

é determinado de S(k.) calculado autoconsistentemente.

Desde que 1 , na presente formulação, torna-se uma quanti

dade importante e aparecerá frequentemente em nossos cálc~

los, apresentamos na Fig. 1 os valores de r como função do

parâmetro de plasma ~ •

Substituindo o fator de estrutura estático na aproximação

RPA, dado pela Eq (3.23), na expressão (3.32), obtemos uma e

nergia de correlação que diverge logaritmicamente.

Na Fig. i mostramos os valores da densidade de energia de

correlação como função do parâmetro do plasma. Para compa

ração, plotamos também os resultados experimentais e os re

sultados baseados em uma expansão do viria I no parâmetro

do plasma, determinada por Chalupa, que evidentemente só e

satisfeita para pequenos valores de ~ e cuja densidade de

energia de correlação é dada por

Ec. _ / o( '''''' .t o(

",T - o?,

+ O( (~- ..!)z - f o( ~ tn~( i ) +

onde ~

+ (I - ;jó ) ti( .& f,.", J(}(.

= 0,5772 é a constante de Euler.

(3.35)

Da Fig. 4 torna-se claro que nossos resultados reproduzem

os valores experimentais muito bem e também são consisten

tes com o método de expansão do parâmetro do plasma para ~

pequeno. Infelizmente temos somente dois valores da ener

gia de correlação, correspondentes a ~ =0,02 e ~ =2,0, p~

ra comparar com um cálculo feito por Lado baseado na saIu - ,,
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(51 )
~ ção numérica da equação integral "hypernetted-chain". Para

estes valores, os resultados são exatamente os mesmos.

Desde que tenhamos obtido a energia de correlação, podemos

calcular outras propriedades termodinâmicas do sistema.

A densidade de energia total do sistema é, por exemplo, da

da por

...E..:
1'I.T

1 + i.~
17.r •

(3.36 )

A energia livre de Helmholtz é dada por

F= E - TS

onde é a entropia do sistema. Ao longo de u

ma trajetória à área constante, podemos escrever

5 (r, .4) = f T( q E) ri T'iJ"T' r'o

de modo que, se E é conhecido em várias temperaturas pa-

ra uma dada área A, podemos determinar

to, a energia livre

S (T, A) e,porta!!.

( -!:r ) ,
(3.37)

onde Fo é a energia livre, do gás clássico sem interação.

O calor específico à área constante, por unidade de partíc~

Ia,
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•

(3.38) .

A pressão total exercida pelo sistema assume a forma

(3.39)

e a compressibilidade isotérmica definida como

- I

Kr = -..L (!f)A ~A r

é determinada pela equação

1

(3.40)

onde ~o
T é a compressibilidade isotérmica do gás livre.

3.4 - Regra de soma da compressibilidade

Evidentemente, podemos, nesta formulação, relacionar a fun
~

ção resposta densidade-densidade ~(kw) ,definida pe-I

Ia Eq (3.11), com a função resposta dielétrica err,w)
através de

1
~ (~,W) (3.41)
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de modo que, na aproximação do campo autoconsistente, a fun

ção die1étrica assume a forma

..,
~(/~,w) = 1

e na aproximação RPA

~(;) XI) (r,w)

1 t' ~(t),,(;)'Xo (b,u)) (3.42)

é (1:,w) ': 1 - A.(It.} X()(4,W) = 1 +- kD vr{~(~)Y~J ·IH,4 't' -;;: ~ T
(3.43)

Esta formulação dielétrica permite-nos determinar a regra

de soma para a compressibi1idade isotérmica de um sistema
( 5"t)

carregado.
~

~No limite de grandes comprimentos de onda. ~ ~ O • a fu~
••

ção dielétrica estática €(~,o) representa a resposta do

sistema carregado a um potencial blindado estático que va

ria lentamente no espaço e portando podemos relacionar com

a compressibilidade isotérmica macroscópica do sistema atra

vés de -
€(k,o) :.

•

(3.44)

Na aproximação do campo autoconsistente a função dielétrica

estática assume a forma

....•

e(~) :. 1 + •

(3.45)
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No limite de grande comprimento de onda, a correção de cam

po local q(~) pode ser escrita como

onde

c;rt):: ~'(f) k.. ,
(3.46a)

~'ro) = 1-
4""" j. [$(1I - I ] et~o

(3.47)

e em unidades adimensionais

q(",):= (J( ~ t
de modo que

(3.46b)

...
'~'.,." 6 ( ••O) -= 1It..o + 4

l-pc;'
-'
k,

•

(3.48)

Comparando com a Eq (3.44), podemos agora escrever a razao

das compressibilidades isotérmicas como

XTO =- 1 - c;( t
((T

•

(3.49)

Na Fig. f comparamos os valores da compressibilidade, obti

dos da regra de soma (Eq (3.49 - curva I), com aqueles obti

dos a partir da energia de correlação (Eq 3.40 - curva 11).

A inconsistência entre as duas maneiras de obter a compres-
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sibilidade isotérmica, deve-se ao fato de que a Eq (3.49)r~

presenta uma aproximação em mais baixa ordem para a compre~

sibilidade. Esta inconsistência é uma característica de

todos os cálculos perturbativos.

Existe uma completa concordância entre os nossos resultados

para a compressibilidade e os obtidos através do método de

Monte Carlo.

De acordo com a curva rr da Fig 5 , a compressibilidade di- -
verge nas proximidades de ~~ = 4,5. Portanto,além des

te valor crítico, o sistema torna-se termodinamicamente ins

tável. A natureza dessa instabilidade termodinâmica tem si
(5"4) -

do analisada em detalhes por Totsuji e Ichimaru, para o ca-

so do plasma tridimensional e decorre do fato de que a ene~

gia livre do sistema para o( ') ()(c:. tende a decrescer qu~

do uma excitação de longo comprimento de onda é criada no

fundo uniforme; daí, o sistema, com um fundo positivo uni-

forme, torna-se instável.

Temos mostrado na Seção 3.2 que, quando o parâmetro de pla~

ma aumenta, picos pronunciados começam a aparecer no fator

de estrutura estático. Evidentemente, deveremos ter um va-

lor de·~ em que a condição

i + 4;0 [ 1 - l.j (~)] :: O

seja satisfeita em uma posição do pico 4 = 4ç

(3.50)

Desde

que S(#&) , Eq (3.21) ,diverge quando a Eq (3.50) é satis

feita, temos então outro parâmetro crítico «s tal que, p~

ra este valor o sistema deve sofrer uma transição de fase,

tornando-se altamente estruturado - um cristal - com cons -

como vimos, torna-se evidente quando

uma tendência que,tante de rede especificada por ts
a (ri )

ultrapassa o
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valor da unidade para o<. '::! 15 na Fig 2.

Entretanto, os resultados do nosso método deverão estar lon

ge de corresponder aos valores reais de ~S e.$ . des

de que o nosso modelo consiste de um sistema uniforme e iso

trópico e para a determinação dos valores precisos da estru

tura da rede, tal hipótese deveria ser abandonada. Porém,

o valor crítico «s pode ser identificado com o valor on

de a solid1f1cação foi observada na experiência de Grimes e

Adams(43J no sistema de eletrons na superfície de hélio
4

~ = 3J7x10 )

, ",,"
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CAPITULO 4

ELETRODIN~MICA CL~SSICA DE UM SISTEMA

DE ELETRONS BIDIMENSIONAL

Neste capítulo prosseguimos o estudo do sistema de eletrons

bidimensional, discutindo agora suas propriedades eletrodi

nâmicas na aproximação do campo autoconsistente, desenvo1v~

da no cap!tu10 anterior, e, como caso particular, na aprox~

mação das fases aleatórias. Os efeitos e1etrodinâmicos es

tudados incluem a blindagem de uma impureza estática, as o~

ci1ações do plasma e o fator de estrutura dinâmico, que me

de as f1utuações na densidade no sistema de muitas partícu

las e está diretamente relacionado com a seção de choque de

espalhamento inelástico.

4.1 - Blindagem de uma impureza carregada estãtica

Como primeiro exemplo, vamos estudar a resposta e1etrodinâ

mica do sistema de eletrons bidimensional a uma impureza de

carga Ze, localizada na origem, atuando como um

externo dado por:

potencial

2e

(4.1)

cuja transformada de Fourier é

•

(4.2)
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A resposta a esta perturbação externa,écaracterizada pela

densidade de partículas induzida, que, como vimos (Eq(3.11)),

na teoria da resposta' linear é dada por (a interação é -Q ~lXt)

= - 'X (ti w) e ~?(f: (;, w) , (4.3)

aproximação do campo auto consistente
.•
e expres-

onde

sa por

-1>

1J(t,w) é a função resposta densidade-densidade. Na..
lf(Je,w)

'Xo (i:,w)

1 - 1f(Ie)Xo((w) (4.4)

onde "f(t)=. ~(~)[ 1- q(~)] é o potencial efetivo e

1:'0 (~w) é a funç ã o resposta no casol ivre •

A transformada inversa da Eq (4.3) nos dá uma densidade de

partículas induzida

00

Ó".(;:) = - 2 e ~J dI.;;' (,",.) X ( 4, o) ,o (4.5)

onde 1"0 (x) é a função de Bessel de ordem zero.

Usando a expressão para

limite estático. w -= O

sidade-densidade do sistema

por

dada pela Eq (4.4) no

e o valor da função respostade~

sem interação neste limite dada

,
( 4 .6)

'ill., l~j.l"'~~"11 l 111,\t; ,.., ,
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temos que

.t 1"0 (I~,.) -
"D [ ,. ~(')J (4.7)

Para obter o resultado da densidade de partIculas na aproxi
( 4~) N -

maçao RPA , devemos tomar na Eq (4.7) a correçao de

campo local. tiO,): O

CIO

Jn,(;t). ~4.f di.
~J;rle,.-)

(4.8aJ

);11 o

, -1- '1>

ou

j~(;:). ;:. { : - J 4,,[ i1. (4D~) - Y. (~~j}
(4.8bJ

E t lt d . 'd - (49J-s e resu a o fOl Obtl o tambem por Chalupa , atraves

da linearização da equação de Poisson para o potencial blin

dado em um cálculo do tipo Debye-HOckel, e corresponde tam-
__ (5~)

bem ao resultado do modelo semiclassico de stern e Howard, a

plicado ao problema dos eletrons na camada de inversão em

semicondutores, porém com uma constante de blindagem mo

dificada.

A carga total induzi da é dada por

- Ze.. ,
(4 .9)
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indicando que, para grandes distâncias, a impureza carrega

da é completamente blindada.

Infelizmente, a densidade de partículas diverge para ~=O I

de modo que teremos uma densidade de carga induzida infini

ta nesta região. Esta divergência aparece devido à lineari

zação da equação de movimento (Eq (3.4)), que se constitui

de uma aproximação não válida na região perto da impureza.

Esta divergência pode ser evitada se usarmos a função res

posta densidade-densidade do sistema sem interação tomada no

limite clássico, ou seja, considerando o sistema quântico,

porém no limite clássico, e, ao invés da Eq (4.6), podemos

escrever

--
tt.(Io,o):: _ ,

(4.10)

onde é o inverso do comprimento de on-

da térmico e

1

fi'x (4.llJ

Com esta modificação, a densidade induzida fica sendo

.t:r, (I~r) ? ( lei4, )
k + ~ [ 1- ~(.t)J ~(1e/4r) (4.12)

e obtemos,

em fi = O

das funções

uma densidade de partículas que é finita mesmo

, tendo em vista o comportamento assintótico

! 'I",
I., <I.~U I\.l.d· I ;;I l'f
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e

~ (4) ~ 1
•

Convém ressaltar que, através dos cálculos numéricos, nota

mos que este procedimento torna-se desnecessário, porque, p~

ra y~o , a expressão (4.12) assume valores finitos,p~

rém, extremamente grandes. Além do mais, devemos levar em

conta, como salientado anteriormente, que nenhuma das apro

ximações comumente usadas pode apresentar resultados satis

fatórios nas proximidades de tJ= O , pois a teoria de res

posta linear nao é válida nesta região.

Para grandes distâncias, o comportamento do integrando para

k pequeno domina a integral da expressâo (4.12), de modo

que, neste limite, podemos aproximar f(x) por seu ter-

mo principal !(O)~ 1 e usar a Eq (3.40)

q(l&) = r; tO)! :: tJ( r ~
4.z>

para obter a seguinte expressão da densidade de partícula

induzida,

(4•13)

onde
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(4.14)

é o vetor de onda renormalizado de Oebye.

Esta expressão é a mesma que a Eq (4.8aJ para l~(r') na

aproximação RPA e, portanto, tomando o limite assintõtico'

da Eq (4.8bJ obtemos a expansão analítica da densidade

induzida para grandes distâncias:

t
(4.l5J

Evidentemente. em RPA temos a mesma expressão com k[)* = 41)

pois 1= O nesta aproximação.

Como vimos na seção 3.4. a compressibilidade isotérmica. da

da pela Eq (3.43). diverge para o parâmetro de plasma ~:~~

e para este valor crítico surge uma singularidade em~:

dado por (4.14). de modo que o sistema torna-se também ele

trodinamicamente instável.

~ interessante notar que. para grandes distâncias. uma imp~

reza estática induz uma densidade de carga dada por uma ex

pressão algébrica de longo alcance. ao contrário do fator

exponencial de Debye-H~ckel em três dimensões.

A integral da Eq (4.7) foi calculada numericamente para va

rios Valores de o<. • Na Fig. §.. os resul tados para e<. =1,0

e ~ = 20~O são comparados com o obtido na aproximação RPA

dada pela Eq (4.8b). Notamos diferenças significativas na

, I



51

densidade de carga induzida à medida em que o parâmetro de

plasma aumenta, refletindo a contribuição das correlaçõesde

curto alcance do sistema, tratadas na aproximaç~o do campo

autoconsistente.

4.2 - Dispersão do Plasma

••

A relação de dispersão do plasma w(4) e o amortecimento

p(r) das oscilações do plasma, são determinadas atra-

vés dos polos da função resposta densidade-densidade. Por

tanto, devemos encontrar a solução

da equação

~
F(4,w)

ou

w •. w(4).,.. t 77(4)

-+

_ 1 - ~(4) [1-~(4)] 'Xo(k,w) = O

(4.16)

(4.17a)

(4. I 7b)

onde ~ ••w/k. , com k em unidades de 4,l) e W em unida

~ )Yo& 1 (i, )Y.tde s de wo:: (.'Z 11' Y1. e k.1)/7n, = 1&:]1 /'<'n

No limite de pequeno amortecimento, P(4)« w(~) ,pod~

mos desacoplar as partes real e imaginária da Eq (4.17) e,

expandindo em primeira ordem em P , obtemos
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(4.18a)

ou, em unidades adimensionais,

e

(4.18b)

i1([J = - •

(4.19)

No limite de grandes comprimentos de onda. a correçao de

campo local f;(*,) varia linearmente com (eq(3.40))e.e~

pandindo ~(~) até segunda ordem. na Eq (4.18b). obtemos

a relação de dispersão do plasma

(4.20a)

ou. em unidades adimensionais.

I' II,Q4 I .1'~'IIII"
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,
(4.20bJ

que é válida para

Portanto, estas ondas de plasma que são constituídas de per

turbações na densidade de carga e que se comportam como li

nhas de carga oscilantes no sistema de duas dimensões, apr~

sentam uma relação de dispersão, cujo termo principal é pr~

porcional a 4'/~ ,ao contrário do caso tridimensional,

cujo termo é independente de ~ •

Um estudo experimental sobre a dispersão do plasma bidimen

sional foi feito por Grimes e Adams(S6) para o sistema de ~

letrons na superfície de Hélio. Eles usaram radiação de um

espectrômetro de radiofrequência para excitar e detetar as

ondas de plasma estacionárias na camada de eletrons conti

das em uma célula retangular. Deste modo, verificaram a re

lação de dispersão apenas com seu termo principal

Para observar o termo proporcional a

•

seria necessá

rio utilizar comprimentos de onda bastante pequenos, bem co

mo pequenas densidades eletrônicas.

Na Fig r apresentamos as relações de dispersão para dois

valores do parâmetro do plasma ~ , calculadas da Eq (4.2Gb)

com r determinado autoconsistentemente. Para comparação,

temos plotado também a curva na aproximação RPA ( 1= O ) e

que coincide com os resultados obtidos por Fetter(4r) e Tot
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SUji(48)

t interessante notar que as correlações de curto alcance co~

sideradas na aproximação do campo autoconsistente, corrigem

o resultado de RPA, através do decréscimo do coeficiente do

L J/li •••.termo ~ na dispersao do plasma. Este e um dos resul-

tados mais importantes obtidos pelo método autoconsistente,

porque ressalta o efeito das correlações neste sistema. An
(n)

teriormente Beck e Kumar investigaram a contribuição das

correlações dos eletrons, obtendo em sua relação de disper

são um decréscimo no coeficiente daquele termo, da ordem de

Âr ' comprimento de onda térmico, que, evidentemente, anu

Ia-se no limite estritamente clássico ( t~ O ). Assim, nos

so trabalho é o primeiro a incorporar os efeitos de correIa

ção na relação de dispersão do plasma bidimensional.

o amortacimanto do plasma r({) dgtgrminado pela Eq (4.1Q)

apresenta como contribuição principal o mesmo resultado de

RPA. ou seja. o bem conhecido amortecimento de Landau. Po

rém. através de uma expansão para k pequeno na Eq (4.l7bJ,

podemos obter

(4.21)

que se reduz ao resultado de Landau para 4': O • Evident~

mente. no limite k~ O • esta correção é desprezível.Por

outro lado. sabe-se que neste limite o amortecimento das o~

cilações pelas colisões é muito maior do que o amortecimen

to de Landau. Convém notar ainda que o resultado para o a

mortecimento de Landau não é fundamentalmente alterado pela

dimensionalidade do sistema.

! I'
I, I'" 11 ~I··; , ,I "I



55

Para determinar a relação de dispersão do plasma para veto

res de onda arbitrários. resolvemos numericamente aEq(4.1Bb)

para encontrar as suas raIzes.

Desde que a função 1- ~~(~) possui um valor mInimo. apr~

ximadamente igual a -0.284. podemos afirmar que não existem

raIzes reais para

j,

[ I - c.; r!) ]
) () ~14I

(4.22 )

Mos tramos na Fi g! os r8sul tados para a parte rea1 dos m~

dos de oscilação do plasma para os parâmetros ~ = 20,0 e

~ =1,0. em comparação com aqueles obtidos por Platzman e
(!il ) _

Tzoar na aproximaçao RPA.

Como vemos na Fig.! a relação de dispersão apresenta dois

ramos diferentes. o ramo superior corresponde a um modo co

letivo do tipo plasmon. semelhante ao resultado de baixas

temperaturas. onde sabemos que a maior contribuição para o

sistema surge do termo de interação coulombiana (plasma frio)

O ramo inferior com uma frequência mais baixa. correponde a

a um modo do tipo som

w(lr.) = C k

com a velocidade e da ordem da velocidade térmica do ele-

tron 4T/m • relacionada com o fluxo livre das partí-

culas em altas temperaturas. onde a energia térmica domina

a contribuição da energia eletrostática (plasma quente).

4.3 - Fator de estrutura dinâmico

Consideremos agora. como outra aplicação da SCFA. o cálculo
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·1 .'

do fator de estrutura dinâmico ,5 (,. w), que é a função espectral

das flutuações de densidade em um sistema de muitas partíc~

Ias, relacionado diretamente com uma quantidade observável

do sistema, que é a seção de choque de espalhamento inelás

tico.

Do teorema da flutuação-dissipação, Eq (3.14),

limite clássico,

obtemos, no

...
S(k,uJ) :: T

17,71w

~
I'M. X (k,w)

~

(4.23)

Na aproximação SCFA esta expressão tem a seguinte forma

..•

5(~,w) = - .L
J'lTTW

11n ~o(t,u) )

[ ~ - 'tp ( ~) ~e 'Xo ( ;, tA) ] ~ .,. [1/' (~ )Im ~ (r,",) ] Z

(4.24)

Para um sistema sem interação,

o fator de estrutura dinâmico

uma forma gaussiana em torno de

isto é •..•
So(t,w)

W=ú

'lf(t) = <t>(t) :: O

tem, para t fixo,

dada por

..,
So (/r"w) = T I1'J; 'Xori, tAj)

J1.QW

v.a

=~) 1- e.xr[- Jn GV~}Cz,-r k ~ T~~
•

(4.25)

~

Este comportamento de S(k-,w) é significativamente alt~

rado para um sistema interagente, pois o fator de estrutura

pode admitir grandes valores não somente quando I,.", ~(;:'w)
for grande, mas também quando

;(k) [,- ~(t)] "e ~D({,W) = 1
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-+

correpondendo aos zeros da função F(t,w) dada por (4.18a).

p~

de

adqu!

dacom largura

uma forma Lorentziana

, a contribuição relevante

Expandindo a Eq (4.24) em torno
~

s(~,w)

~« k.J)

aparece devido aos modos coletivos do plasma
••

S(~,w)

para

, obtemos paratA). w(tJ
dada por

ra

ordem de

e vemos, comparando com a Eq (4.18a), que

re um pico na frequência do plasma W(t)
P(t)

Neste caso,
..•

S(4,~)

s(~,w ) !L
Âr4D

J1(l)

[w -w (l)] ~ .,. P"(If)

,
(4.26)

P("{)e sao dados pelas Eqs (4.20) e (4.21J.
...

No limite k» k.J) ,a contribuição para S(k,w) apar~

ce devido ao movimento térmico dos eletrons individuais, ou

onde w(~)

seja, o sistema comporta-se como um sistema sem interação.

S(;;,w) ~ S" (t,w) •

Nossos resultados demonstram inequivocamente este comporta

mento do espectro de flutuações de densidade do sistema de

eletrons bidimensional •

Na Fig ! plotamos
...

S(k,vJ) como função de W , para vala

res fixos de It , e para parâmetros de plasma 0<.= 1,0 e

rJ... = 20,0. Para comparação, mostramos os resultados na a-

proximação RPA. No limite de baixas densidades, ~ pequeno,

nossos resultados coincidem com os da aproximação RPA. No

entanto, à medida que ~ aumenta, ocorrem modificações si~

nificativas no fator de estrutura dinâmico e seu deslocamen

to para valores menores de t e W .
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nais do eletron incidente e

como os vetares de onda tridimensio-
-+ N'" ••• ,k como a projeçao de /(,-K,

..,
Finalmente, a relação de S(t,w} com a seção de choque de

espalhamento inelástico de eletrons por uma camada superfi
(H)

cial carregada, pode ser facilmente estabelecida •

...•. ...•
Considerando k, e 1(.'

no plano da camada de eletrons, então a seção de choque di-
.• ( 'I~ 5"9)

ferencial para espalhamento e dada por '

d.~

d.n... dw

/1/ M I-
k.

~

( t ml! ~ ) sr(, w)f<6 rl- j?J/~

•

Então, a observação experimental de um pico no fator de es

trutura comprovaria de outro modo a forma da relação de di~

persão do plasma. ContudQ, não existem ainda dados experi

mentais para confirmação destes resultados que foram deduzi

dos de considerações puramente teóricas.
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CAPITULO 5

CORRELAÇOES DE ELETRONS NA

SUPERFIcIE DE HtLIO

Como discutido anteriormente. eletrons colocados na super

fície de hélio líquido permanecem ligados à superfície na

direção perpendicular. em estados quânticos discretos e se

movem mais ou menos livremente na direção paralela à supe~

fície. comportando-se como um gás classico.

Evidentemente. este sistema de eletrons não é bidimensio

nal no sentido matemático. como discutido nos dois capít~

los precedentes. Portanto. uma descrição física mais rea

lística deste sistema deve incluir o efeito da largura fi

nita da camada eletrônica.

Neste capítulo estenderemos o método autoconsistente. apl~

cada com sucesso ao sistema de eletrons estritamente bidi-

mensional. a fim de incorporar a espessura da camada. ana

lisando seu efeito sobre as correlações entre os eletrons

do sistema. Em particular. vamos comparar nossos resulta

dos para a relação de dispersão do plasma com aqueles ob-
. (5~) __ .

tldos por Beck e Kumar • ate o momento os unlCOS auto -

res que estudaram a contribuição da largura finita e os e

feitos de correlações nas oscilações do plasma neste siste

ma.

5.1 - Sistema de eletrons quase-bidimensional

No sistema de eletrons quase-bidimensional. o efeitoda lar

gura finita da camada eletrônica pode ser considerado atra

vás de funções de onda da forma
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I •

-+~
J.: 4 J'

"/I.(-;~) -= f..(~)et· 4 , (5.U

'a coordenada

são os vetores
••••••

onde Ir, e ,..

perfície e !
autofunções ce· (/l ) devem

bidimensionais paralelos à su

perpendicular à superfície. As

ser calculadas através da solu

ção autoconsistente da equação de Schroedinger unidimensio

nal

- ~.(,

.z,.,.

ri "'f/;,

d 't~ _ [ e V(l) r Ei,] ~. :::O (5.2)

e da equação de Poisson

dVV : - 4lTfi,
tl1:,~ (5.3)

onde fi.:: - en./ f.;('t) I~ é a densidade de carga da cama

da. A solução destas equações deve ser obtida impondo-se.

ainda. as seguintes condições de contorno

e

V(~) - O quando .c ~ 0.0
(5.4a)

~ d.V Id~ ~=o-

::::

JV/I~ ~=o+
(5.4b)
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a constante dielétrica do hélio líquido.

Contudo. como discutido no capítulo 2. para o sistema de ~

letrons na superfície de hélio. uma boa aproximação consis

te em determinar o espectro de energias' destes estados.

tratando o sistema como o problema de um eletron.

Nesta aproximação. diversos modelos de potencial para con

finamento dos eletrons na direção ! são propostos para a

determinação das autofunções e autovalores da equação de

Scbroedinger unidimensional.

~ Em nosso caso. com o intuito de incluir ambos os efeitos

de largura finita e correlações de muitas partículas nas

propriedades deste sistema não degenerado de eletrons. va-

mos utilizar o método variacional proposto por Stern e
(SS)

Howard para o sistem~ de eletrons na camada de inver-

são de um semicondutor MOSFET.

Consideremos. então. que a função de onda do estado mais

baixo de energia pode ser escrita

f(~): (h3)Y~ - bo/~
_ ~ e
~

como

(5.5)

onde h é o parâmetro variacional que deve ser determinado

minimizando a energia total de uma única partícula. Subst~

tuindo a Eq (5.5) na Eq (5.3). pode~os resolver a equação

de poisson para o potencial V~) • tal que a energia do

estado fundamental será dada por

E (b) ~ <' ~ I T + V Ilf) :. f~b:t + J..3

11'11; g

.a
1f11e-

b (5.6)
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'I •

o primeiro termo do lado direito da Eq (5.6) é a contribu~

ção da energia cinética e o segundo é a contribuição da e

nergia eletrostática.

Minimizando a energia, Eq (5.6), encontramos o seguinte va

lar para o parâmetro ~ ,

4/3

.:b = (33 ~) ( 5 • 7l8 Â~T

onde !J):I ~""''n,t.~/í e
ÂT =: *1,lM- T )'/~ sao o vetor de on

da de Debye e o comprimento de onda térmico, corresponden-

te.

o valor médio de ~ é dado por

e()

<n ~ j /'fM""~o

::: ~

.b (5.8)

e este valor deve ser considerado como uma medida da espe~

sura da camada eletrônica. Para eletrons na superfície de

hélio com uma densidade de 107cm-2, teremos uma largura da

ordem de 1400 ~.

Desde que não existe movimento de eletrons na direção per

pendicular à superfIcie, a introdução da lárgura finita de

ve modificar somente a interação eletron-eletron entre dois
- - w

pontos ti e r" no plano. Esta interaçao pode ser escri-
(5' €>O)

ta como I
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,
(5 •9 )

onde Q =(E-I)/4(E+4) e o segundo termo representa a inter~
N N ~

çao da distribuiçao de eletron na superf~cie com sua carga

imagem no hélio líquido.

Tomando a transformada de Fourier da Eq (5.9), temos que a

interação entre dois eletrons, com diferença de vetar de-.
onda! paralelo à superfície, é dada por

(5.10)

onde

(5.11)

é o potencial de Coulomb do sistema de eletrons estritame~

te bidimensional com carga renormalizada, incluindo e efei

to do substrato de hélio líquido, dada por
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e

F(~) li (11-1) I.,. ~~ r .3~~

'6 (frK)J

(5.12)

(5.13)

com x= ~/.b •

No limite de~'" o() F(4) tende Q um, e obtemos o re-

sultado bidimensional para o potencial. Analisemos, agora,

com mais detalhes a interação entre eletrons nos limites

de pequenos e grandes valores de ~. Para isso, considere

mos a transformada inversa da Eq (5.10)

(5.14)

Para grande s distâ ncias , ,.,>') :b - f , som ente vaI ores de

k, pequeno, k«.b contribuem para a integral da Eq

(5.14), de modo que podemos tomar aproximadamente F(4}

igual a 1, obtendo-se, então, 'Ir{r):. elf~,., • Por outro

lado, no limite de ~« h-i , a contribuição fundamen

tal para a integral, vir~ de k. grande, ia » b , de modo

que podemos aproximar F(It,) por seu termo principal

F(It) !::! --.!.
I.,.. Ia/b (5.15)
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obtendo para o potencial

(5.16)

onde ~ é a constante de Euler.

Desta forma, a interação entre eletrons no sistema quase

bidimensional, reproduz o resultado do sistema estritamen

te bidimensional para grandes distâncias e torna-se menos

singular para distâncias muito menores que a espessura da

camada eletrônica. Esta é a única diferença entre os dois

modelos.

5.2 - Aplicaçio do mitodo autoconsistente

de

através das equações

resposta densidade-densidade

interação efetivo 1(~)

Estamos aptos, agora, para utilizar a aproximação do campo

autoc~nsistente no estudo dos efeitos de correlação do si~

tema de eletrons na superfície de hélio. Como discutido

no capítulo 3, o método fundamenta-se em determinar auto 

consistentemente o fator de estrutura S(~) ,a função..
~(k,w) e o potencial

~
'Xo (f~, IA))

# - 'lf(t) ~()(k,w)

(5.17)

/IV"",) .,..) J""" -. ... [ ~ ..... ] d~
r{k, :: V(k +- 1- J,.. k' v(Ie') S(k-k') -1 -..-!!.

h/".& (-l1l ) ." (5.18)



-f
Im Ã(t,w) ,

66

(5.19)

onde é o potencial de interação eletron-eletron

que, no sistema quase-bidimensional, é dado pela Eq (5.10)

e Xo (~w) é a função resposta densidade-densidade do

sistema sem interaç~o, dada pela Eq (3.13) •

Usando a relação de Kramers-KrOnig, podemos eliminar uma

das equações do esquema autoconsistente, resultando

e

..,.

S( k ) = k

t+- t»'F(~}-H(~)] (5.20)

(5.21)

que devem ser resolvidas autoconsistentemente com F(~)
dado pela Eq (5.13).

As correlações deste sistema são descritas pela função cor

relação dos pares, obtida a partir do fator de estrutura

3(1"):: 1 -I- _4_ J otI~ dk ~ (ltr) [S(~) -1]:t1fh, ,
•

(5.22)

A densidade de energia de correlação do sistema tem a for-
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ma (Eq (3.32)) •

••

4 • .!!:.. f krtt 11'("') [S( •.) - 1]471'
(J

tal que

••

~:: e'" J r(~) [.5(') - 1] dI.11,T ,ar •

•

( 5.23).

No limite de grandes comprimentos de onda podemos

a função 't') dada pela Eq (5.13) como

F(.):t 1 - A .!..
.b

escrever

(5.24)

com li. (, 3-33' )/ " , e a correção de campo lo ca1 H (l. )

neste limite, pode ser escrita como

I-I(4) = /t'(D) k.

onde

Of

H'fOJ. - ....!- J [F(,J + tY , Jr S()) - fJ tl141fh o dJ

•

(5.25)

(5.26)

A relação de dispersão do plasma é obtida dos paIos da fun

ção resposta densidade-densidade, através da equação

1 + ~ [Frio) - H{4IJ-W[ ~(;l')= O

•

(2.27)
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De modo que no limite de grandes comprimentos de onda,usan

do as Eqs (5.24) e (5.26), obtemos

~ (W(")~(l:"~4)/1!- [Z3"" - ~ (~ + H'(O~]' J

•

(5 .28 )

De maneira ,análoga ã Eq (3.49), podemos escrever tambéM a

compressibilidade isotérmica .da regra de soma como

K/ =

tT
1

!J> (~ r H'(Oi)
(5.29 )

convém salientar que os r~sultados na aproximação RPA são

obtidos desprezando-se as correções de campo local,isto é,

tomando 'tf(k)=v(~)

5.3 - Resultados

As Eqs (5.20) e (5.21) foram resolvidas autoconsistentemen

te, usando o método iterativo descrito na seção 3.2, para

vários valores da densidade de eletrons e temperatura,pois

agora o parâmetro de plasma ~ não.caratteriz9,por si SÓ,

o gás quase-bidimensional.

Os fatores de estrutura obtidos autoconsistentemente foram

usados para calcular numericamente a função correlação dos

pares, a energia de correlação e a relação de dispersão do

plasma, dadas pelas Eqs (5.22), (5.23) e (5.28).

Comparando com os resultados do modelo bidimensional, os va

não apresentam diferen-E
c:.

elores obtidos para ~ (,. )

ças significativas no intervalo de densidades eletrônicas
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4 6 -2 H

de 10 a 2x10 cm • A explicaçao destes resultados consis

te no fato de que a única diferença entre os casos estrita

mente bidimensional e quase-bidimensional, é devida ao po

tencial de interação entre os eletrons que, no segundo ca

so, torna-se menos singular para pequenas distâncias,enqua~

to reproduz o resultado bidimensional para grandes distân 

cias, comparadas com a largura da camada. Assim, o único ~

feito da espessura finita seria aumentar os valores de ~(~)

para pequenas distâncias, f"« b-4 , fazendo com que as

correlações de curto alcance tornem-se menos importantes e,

no intervalo de densidades considerado, o valor do parâme-

t -1 .ro b e muito pequeno comparado com a distancia media en-

tre os eletrons, de tal modo que a maior contribuição para

o acréscimo previsto de S(~) está numa região perto de

r.O , onde sabemos que a função correlação dos pares

se anula.

~~ Devemos esperar também que os valores da energia pe correla

ção no modelo quase-bidimensional devam ser menores do que

no modelo bidimensional, desde que o sistema é menos corre

lacionado. Os resultados obtidos confirmam esta hipótese,

porém COm uma diferença muito pequena, da ordem de uns pou

cos por cento, na energia de correlação entre os dois mode-

Ias.

Vemos, então, que, para o sistema de eletrons na superfície

de hé1io, o efeito das correlações dos e1etrons é muito ~is

importante do que o efeito da largura finita da camada ele

trônica.

An~lisemos agora a relação de dispersão do plasma, no limi

te de grandes comprimentos de onda, Eq (5.28). ~ importante

notar que as correções devido aos efeitos de correlação e

largura finita da camada, só aparecem em termos de ordem su
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'I •

perior a k fIz e que, no limite de .b ...• 00 • obtemos

a relação de dispersão do plasma do modelo bidimensional.Em

particular, examinemos o coeficiente do termo 4J4 dado por

c = "-
2.» 7(-Z- t- H'fOl) (5.30)

o primeiro termo do lado direito corresponde ao resultado de

RPA para o sistema bidimensional e o segundo é a correção

da largura finita na aproximação RPA. Os efeitos de corre

lação e largura finita, na aproximação SCFA, estão incorpo

rados no último termo. Os valores numéricos para a corre

ção de campo local H'~) são menores do que os obtidos

no caso bidimensional, desde que, com a introdução da larg~

ra da camada, o sistema torna-se menos correlacionado.

Comparemos, então, nosso resultado com o obtido por Beck e

Kumar para a dispersão do plasma, que, até o momento, foram

os únicos a tratar as correlações e largura finita da cama

da de eletrons na superfície de hélio. O coeficiente e do

termo k3h obtido por eles é escrito como

c =
8-1(.

-L - 0,-15 Q,() - ~

~ As,]> 4 (5.31)

onde
G.o ~ ~i'm~e~é o raio de Bohr. o primeiro termo é o

resultado óbvio do sistema bidimensional na aproximação RPA,

o segundo é a correção para espessura finita e o terceiro

resulta das correlações eletron-eletron. ~ evidente que a

correção para largura finita não é satisfatória, desde que

apresenta um valor constante, independente da densidade dos

eletrons. Este resultado é equivalente a introduzir o efei
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to da largura, tomando a função de onda ~ú) do modelo

hidrogênico para o estado de energia mais baixo e usando a

aproximação RPA. No nosso cálculo, a correção de RPA apar~-1
ce diretamente da largura da camada b , que depende da de~

sidade dos eletrons. Relativamente aos efeitos de correla

ção entre eletrons, a diferença entre nossos resultados e

os de Beck e Kumar é mais significativa, desde que a aprox!

mação SCFA faz decrescer o coeficiente h~~, através de uma

correção de campo local, mesmo a baixas densidades, enquan

to que a contribuição destes efeitos à dispersão do plasma,

obtida por Beck e Kumar, manifesta-se também através de um

termo constante, o comprimento de onda térmico, que somente

se torna competitivo com a correção de RPA (Â~) ,para de~

sidades bastante altas, onde sabemos que estas aproximações

do tipo campo médio não apresentam bons resultados.

Podemos concluir, então, que os efeitos mais importantes pa

ra o sistema de eletrons na superfície de hé1io, são devi

dos às correlações de muitos e1etrons. A contribuição de

uma largura finita para a camada eletrônica não é signifi 

cante, desde que as densidades de eletrons, utilizadas nas

experiências, são tais que a distância média entre os e1e

trons t~rnar-se-à grande, comparada com a espessura da cama

da de tal modo que a distribuição de carga, na direção per

pendicular ao plano da camada não apresenta importância fu~

damenta1. Caso contrário ocorre no sistema de eletrons na

camada de inversão de semicondutores, onde, devido a altas

densidades, a contribuição da largura finita torna-se 1mpo~

tante.

Portanto, para descrever as propriedades dos eletrons na su

perf!cie de hélio, é suficiente considerar o sistema bidi 

mensional, incluindo o efeito do substrato de hélio na car-

ga renormalizada do eletron, dada pela Eq (5.12). Com esta
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modificação, todos os resultados obtidos para o plasma clá~

sico bidimensional são totalmente aplicáveis ao sistema de

~l~trons na superf!cie de h~lio.
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CAPITULO 6

CONDUTIVIDADE DE ELETRONS NA

SUPERFIcIE DE HtLIO

Para temperaturas abaixo de O,7K, o mecanismo de espalhame~

to de eletrons na superfície de hélio é determinado por co

lisões com riplons. Este espalhamento depende fundamental

mente da interação eletron-riplon, apresentada no Capítulo

2 •

Neste Capítulo vamos discutir a condutividade dinâmica dos

e1etrons na região em que o espalhamento por riplons é domi

nante. Para isto empregamos o formalismo de função memória,

desenvolvida por GOtze e W8lfle no estudo da susceptibilida

de de spin e condutividade em metais, para determinar a con

dutividade do tipo Drude no sistema de eletrons sobre hélio.

o tempo de colisão dependente da frequência e da densidade,

incorpora os efeitos da blindagem dinâmica dos rip10ns pe

los eletrons que dependem criticamente das correlações do

sistema interagente. Esses efeitos de muitas partículas são

tratados em ambas as aproximações, SCFA e RPA. Nosso resul

tado corrige o tratamento inadequado de Platzman, Simons e
(61) .•.•

Tzoar, que desenvolveram um calculo analogo do tempo de co-

lisão na aproximação RPA.

Como caso particular obtemos ainda, de um modo bastante sim

pIes, o tempo de colisão independente da densidade e fre

quência, que concorda muito bem com os resultados experimen
(5') -

tais de Grimes e Adams. Este resultado foi também encontra
(.,1.) .• N N -

do por Platzman e Beni atraves da soluçao da equaçao de BoI

tzman para um eletron.
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(6.6)

são, respectivamente, a coordenada normal do riplon e a fr~

quência dos riplonsJ KL(~~) é a função de Bessel modif~

cada de segunda espécie, ~ o campo aplicado normal ã

superfície, f e ~ a densidade e tensão superficial do hé

lio líquido~ conforme definimos no Capítulo 2. Para simpl~

cidade, consideramos o sistema com área unitária.

As experiências com eletrons na superfície de hélio são rea

1izadas de tal mo do que a condiçã o k,,,.« '1 é sem pre sa

tisfeita, onde ~o é a espessura da camada eletrônica no

modelo hidrogênico. Portanto, é suficiente tomar a forma

assintõtica no limite de grande comprimento de onda para a

interação eletron-riplon. Podemos então expandir a Eq

(6.4) para obter uma expressão aproximada para o potencial
M ('2 )

de interaçao

v••(~)= Q••[ ~ (le' 44 (1 ...4,.t - ; - tn 4/6) ,. e ~

onde ~ é a constante de Euler.

(6.7)

Quando l-fiHt é projetado no eôtado fundamenteI do 818-

tron, considerado como

f("t) =
.e

4, 3/."
D

_ ~/~D
.te a. ::.

"()
~~

mte'.c. (6.8)

devemos recolocar

fundamental

~(~) por seu valor médio no estado
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Tendo construído um modelo de Hamiltoniana para o sistema,

podemos, então, encontrar uma expressão para a condutividade

dinâmica ~(w) . Em geral, a condutividade dinâmica ho-

mogênea pode ser escrita. na teoria da resposta linear, co
( S2 )

mo

(6.13)

onde é a função resposta corrente-corrente, def1-

nida por

p , ()(= 1, Z (6.14)

onde o operador corrente dado por

(6.15)

sendo

eletron,

a P(. -ésima componente da velocidade do

determina, portanto, o espectro de flutuaç6es de

induzidas pela perturbação externa. Aqui. ~(t)
presentação de Heisenberg do operador corrente j~

< [r~lrp]) significa a média termodinâmica do

dor dos dois operadores.

(6•16)

corrente

é a re

e

comuta-

~ importante notar que uma teoria de resposta linear desen

volvida desta maneira aplica-se a qualquer uma das funções
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resposta de um operador A devido a uma perturbação acoplada

a outro operador, B. Em particular, podemos tratar de i

gual modo a função resposta densidade-densidade discutida

nos capítulos anteriores.

A função resposta ~r(w) é holomorfa em todo o plano co~

plexo, com exceção do eixo real e decresce com '/w para

W grande, podendo então ser representada por uma inte-

gral espectral do tipo Kramers-KrBnig (Eq (3.20)),

~tO

'X((A))::f ~W'
j -

-10 ir
Im 'Xr(w')
w' - IA)

,
(S.l7)

Ela obedece
.•.
as equaç6es de movimento do tipo

w « ~ i J"" '» = ([ JIl( I J,.. ]) + « [~ I 1-1) i ~ » IA)

- < [10( I Jri) - << ~ i [JP, H] >>w
•

(S.lBa)

(S.IBb)

Evidentemente, a função resposta do lado direito de (6.1B)é

de ordem mais alta do que a inicialJ de modo que podemos

construir também para ela outra equação do tipo acima,a fim

de obter uma cadeia de equações acopladas para estas funções

respostas. Esta hierarquia de equações é análoga àquela e~
t' ." •• ,. .-

contrada no Capltulo 3 para as funçoes dlstrlbuiçao classi-

caso

A função resposta

priedades

'Xt(W) tem, ainda, as seguintes pro-





ou

IJ.r(O) M(w)

w 1- M (w)
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(6.21)

!1(w) = _ (.(J 'X;(wl

'Xr{O) - rx:r(w)

•
(6.22)

A função M(w) assim definida, também é holomorfa para ~

do w não real, desde que a desigualdade

'X(w) 4. 'X (o)· paraJ T:r l-m tA) f O

(6.23)

pode ser facilmente demonstrada a partir das propriedadesde

Xj{w) . Em virtude de [6.19], temos que M(w) de-

cresce assintoticamente com ~w e satisfaz às relações

de simetria

M*(w):=; M(w*)

M{w) ~ - M (-w) •

(6.24aJ

(6.24bJ

Do mesmo modo que XJ{W) pode ser representada por uma

integral espectral do tipo da relação (6.l7J,as partes real

e imaginária de M{w) satisfazem

(6.25aJ
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(6.25b)

A partir das Eq (6.13), (6.20) e (6.21) podemos,finalmente,

escrever a expressão para a condutividade dinâmica

em termos da função memória M(w)

6'(w) _ <-'~~ [ 1 }1rL w + f1(w)
(6.26)

Temos, assim, um resultado para a condutividade que,em pri~

c{pi0, é válido para todo intervalo de frequências, sem re~

trição tanto para baixas frequências (regime hidrodinâmico),

quanto para altas frequências. As vantagens deste formalis

mo tem sido apontadas por G6tze e Wolfle no estudo da susceE

tibilidade de spin e condutividade em metais , em com

paração com outros métodos para determinação de funções re~

p~sta corrente-corrente, tais como, a quebra da hierarquia

das equações de movimento, somas infinitas de diagramas ou

resolução da equação de transporte do tipo Boltzmann. Além

disso,' para o nosso sistema, o uso da função memória no cál

culo da condutividade, consitui-se em um método simples e e

legante. No entanto, veremos que o regime de frequência o~

de ~(w) é válido, dependerá fundamentalmente da aproxi

mação usada para M(w)

Para apresentar nosso resultado de uma maneira mais conven

cional, identificamos o efeito do espalhamento eletron-ri

plon, com a forma do tipo Orude para a condutividade,ou se

ja,
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" .

(): (.·"'l-l. __ 4 _

1Yl *" W + ':/r (6.27)

Deste modo. a parte real da função memória M(w) pode si~

plesmente ser relacionada com uma massa efetiva dependente

da frequência. enquanto que a parte imaginária está relaci~

nada com o tempo de colisão. Tendo em vista que experiên-
A A (16 '6)

cias de ressonancia ciclotronica I tem demonstrado que

a variação na massa do eletron é insignificante para eletrons

na superfície de hélio. de modo que m*:.??1,... a massa do e

letron livre. vamos nos limitar ao estudo do efeito colisio

nal. Podemos escrever. então. o tempo de colisão dependen-

te da frequência como

...!.-:: Im M(w)

Yfw) (6.28)

t evidente que. tomando o limite estático da função memória,

obtemos o tempo de colisão independente da frequência. ~ im

portante frisar que podemos determinar a condutividade do

tipo Orude usando a equação de Boltzmann de um eletron e a

proximando a integral de colisão por um tempo de colisão fe

nomenológico. Porém esta aproximação torna-se impossível

se desejamos um tempo de colisão dependente da frequência.

6.2 - Aproximação para função memória

A determinação da função memória é. evidentemente, um pro

blema de muitas partículas e, portanto. só pode ser feita de

um modo aproximado. Então, a questão essencial consiste em



encontrar uma expressão para a função memória

da pela Eq (6.22).

11 (w)
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da-

Desprezando a interação eletron-riplon, a corrente total

é uma quantidade conservada, ou seja,

[ J", "'0 ] := O

e, neste caso, ambas as funções 'Xr(w) e M(w) anulam

se. Usando o fato de que a interação eletron-riplon const!

tui-se numa perturbação fraca no sistema, podemos expandir
- .f,

a Eq (6021) em primeira ordem de IVI , tal que

wX:r(W} = \(0) M(w) 1" Of IV/3) (6029)

Esta é a aproximação básica para a função memória que é vá

lida quando

M(IA1) « 1
w

(6030)

isto é., no regime de alta frequência ( w'Y'» 1 ). Para

eletrons sobre hélio líquidO, em temperaturas da ordem de

0,5 K, as frequências devem estar acima de 100 MHz.

Da equaç~o de movimento, Eq (SolAa), temos

onde

w « :r, :r, »w = « y . 1"4 »I W
(6.31)
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y = [.J~,H"n~J :: L (~I v I k'> [Uj(k) - UJ.(~)] a-: (;1,1.'

•• AI I
(6.32)

e da Eq (6.18b)

w « Y ; ~ » w ::. < [ Y, Jt J) - <( Y i Y > >w

Fazendo W=o na Eq (6.33) teremos

« Y i r > >w :.:o ~ < [Y,.1"4 )

de modo que

«Y; J,» = ~ [ «Y i n)", •• - <O. P)w ]

(6.33)

(6.34)

Através das Eqs (6.29), (6.34) e (6.14) obtemos a seguinte

expressao para M(~) em primeira ordem no acop1amento e

letron-riplon

f1(w) = m.. [/( r .y» - « y. y» J
- \' I W I w ••o
n.w

Devemos, então, determinar a função correlação

(6.35)

«t i Y»

do sistema de eletrons na presença de riplons que, por hipó

tese, não são correlacionados.

A Eq (6.32) nos dá
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(6.36 )

onde X(~,~) é a função resposta densidade-densidade do

sist~ma com interação,

onde f~

t;( (r,M)) = « f;; i ti »)

é o operador densidade

(6.37)

fr. = ~
~

~+ a.

pt'l , (6•38)

e N~é o número de riplons no estado t

It/It. =

1NT
1:: - » •

• w"/í 1
~w/(,e -

(6.39)

Então, a função memória

ta como

M(w) , Eq (6.35), pode ser escri

0lI

/1{w) = - 1 f (L) IV~/~ k/2 1Pl'l'Yl" fWt

'X(k,O) - X (t,wJ d t
w

(6.40)

~ ~ conveniente lembrar que podemos relacionar a função memó
--

ria também com a função resposta dielétrica €(t,W) atra

vés da expressão
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L- _ 1

~ (i,lAJ)
~(r) rx ( r,w)

~ importante notar, ainda, que a função resposta densidade-
..•

densidade Xrlt.,w) ou a função resposta dielétrica G(G,w)

não contém riplons, que são considerados, neste formalismo,

somente como um fator multiplicativo da função dielétrica

e(4,w) . Portanto nossa aproximação consistirá de uma

correção de acoplamento fraco (tipo aproximação BornJ da c0,!2

dutividade do sistema de eletrons. Ou seja, a blindagem d!

nâmica do potencial dos riplons, devido a todos os eletrons,

". ~ .• I - ,.e/ ...esta 2nclu2da atraves do termo Vt '~,W) na equaçao

(6.40).

6.3 - Tempo de colisão independente da densidade (caso livre)

Como primeira aplicação do formalismo desenvolvido nas se

ções anteriores, vamos calcular o tempo de colisão indepen

dente da densidade de eletrons e no limite de baixas frequê~

cias. Para isto vamos considerar o sistema de eletrons sgm

interação, sendo espalhado por riplons. Esta hipótese cor

responde a tomar, na expressão da função memória, a função

resposta densidade-densidade do sistema livre, sem incluir,

portanto, os efeitos de uma blindagem efetiva dos riplons

pelos eletrons. Assim, usando as Eq (6.28) e (6.40), temos

t

1(w)

1
27f n'm. r (~JJ v. /' k J

TM Xo (~) dlr,
w

(6.41)

Desde que nosso sistema é clássico, gostaríamos de tomar a

expressão para a função resposta densidade-densidade clãssi
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ca, como dada pela Eq (3.13). No entanto, o limite estrit~
....•

me nte c1ássico da parte imaginária de '1./ k ,I/J ) C onduz a ~

ma integral divergente na Eq (6.41). Esta situação é muito
•• ~ ( 61- )

comum na discussao de plasmas c1assicos , onde, em de-

terminadas circunstâncias, podemos tomar expressões memi

clássicas, no sentido de que contém alguns termos dependen

tes de t , evitando as divergências em certos resu1tados.Um

exemplo anterior foi o da divergência na densidade de carga

induzida na origem, discutida no CapItulo 4. Portanto,a i~

tegra1 da expressão (6.41) só converge devido à introdução

de efeitos quânticos no sistema. Tendo em vista estas con

siderações, tomemos a expressão da parte imaginária da fun

ção resposta densidade-densidade do sistema sem interaçãono

limite clássico, como dada no apêndice

.-. .,.) ()y~ [ .a

;tm ~D rlt.,uJ = -!!: 1Tm ~ ~~, - ~
T ~T k .eT"~ -B.~7tWlT j (6.42)

Substituindo as Eq (6. 9 ), (6 •42) na Eq (6. 41 ), o btem os o tem

po de colisão para baixas frequências (limite estático),

I _ 1 /----
'1 4d'f ,!4.4r f'U~FJ.)

t

-~/"~e ..I••~•.•)] •

~ ex? (-~)4~ (6.43)

onde
v~

tr::. (,2 to1 T) / 1:;
é o vetar de onda térmico.

Depois de efetuarmos as integrações, podemos escrever o tem

po de colisão dos eletrons independentes da densidade e da
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frequência

,
(6.44 )

onde

(6.45a)

~ _ 3-11",,/, + 021 (f1?~)l-f- Ir JJ!Jl,),- .11) + JJ()
3

(6.45bJ

sendo b a constante de Euler.

A expressão (6.44J para o tempo de colisão coincide com o

[ 6l ) N

resultado de Platzman e Beni , que resolveram a equaçao

de transporte de Boltzmann para a função distribuição per

turbada de uma partícula, aproximando a integral de colisão

por uma frequência de colisão simples Vy , de modo a ob

ter a condutividade de Drude do sistema. Vemos, então,que

particularmente, obtemos de um modo bastante simples o tem

po de colisão, independente da densidade e da frequência, p~

ra a expressão de Drude da condutividade, como uma aproxim~

ção da função memória no limite de blindagem nula. Como es

perado, a hipótese de considerar no nosso formalismo o sis

tema de eletrons sem interação, corresponde a obter o resul

tado da equação de transporte na teoria de um eletron.

Seria interessante agora comparar o resultado da Eq(6.44J

.1,
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( 56 )
com o resultado experimental. Grimes e Adams verifica

ram experimentalmente para eletrons na superfície de hélio,

a existência de plasmons de grandes comprimentos de onda e

que o tempo de vida do plasmon era determinado pela espalh~

mento por riplons. Eles mostraram que o tempo de vida

que aparece na curva de Drude da condutividade, pode ser de

terminado empiricamente por uma função da forma

, ~ [ F J~_::._ e.J.+eF"
-y c. .

onde

e~ 4<rt;

e

Fo ~ (l30 t ,,,,)Vft1>'V

para temperatura de O,5K.

(6.46)

(6.47a)

(6.47b)

Desde ,que, para campos elétricos arbitrários, a expressão

(6.44) não é um quadrado perfeito, então, a forma quadráti

ca da expressão (6.46) deve ser tida como uma aproximação.

Platzman e Beni apontaram ainda que, numericamente, AI é a

proximadamente igual a A2 e que o campo Fo , como dado

pela Eq (6.44), cresce linearmente com a temperatura.

A 0,5 K, o campo efetivo encontrado foi 233 V/eWL , em boa

concordância com o valor observado. Este fato demonstra que

o potencial Iv~1 ' como dado pela Eq (6.4), descreve mui

to bem a interação eletron-ripl6n •.

Em particular, para campos elétricos fortes, isto é, FL»~

podemos escrever o tempo colisão dos eletrons, independe~
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te da densidade e da frequência, como

(6.48)

ou, alternativamente, a mobilidade é escrita como

(6.49)

As expressões acima são válidas na região onde a interação

com riplons domina o mecanismo de espalhamento de eletrons

na superfície de hélio.

6.4 - Tempo de colisão dependente da densidade e da frequ~~

cia

Embora a consideração do sistema de eletrons livrestenha a

presentado bons resultados quantitativos para a condutivid~

de de eletrons na superfície de hélio, esperamos encontrar

neste sistema efeitos significativos que dependem da densi

dade e, que surgem devido à blindagem dos riplons pelos ele-

trons. A natureza destes efeitos deve depender fundamenta~

mente das correlações de curto alcance do sistema interage~

te. com as quais temos nos preocupado ao longo deste traba

lho. Além do mais. existe alguma evidência experimental da

forte dependência da mobilidade r com a densidade no reg!

me de espalhamento dominado pelos riplons. Bridges e McGiU(61)
...• 4 -2 5 2

encontraram para n = 10 cm o valor de f-;; 4xlO cm /V-seg;
(69 ) N 5 ,... 6

Rybalko et aI, para rt,.:: 3xlO • obtiveram )1-= 2xlO e

Grimes e Adams (56 ) para n. -= 3xl07 determinara~ 1";; 1. 3xl07•

Os dois primeiros resultados foram obtidos com medidas dc.

enquanto que o último foi encontrado a partir da largura de

,Jo.,·" •.j;,.
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(6.52)

onde ~s,(~w} é a função resposta densidade-densidade

blindada (polarizabilidade). Nas aproximações de campo mé

dio do tipo de RPA e SCFA, a funç~o resposta blindada ~ a

proximada pela função resposta do sistema sem interação.Oe!

ta forma,

I _ t-. -
Yrw) Jó f'" 41.4

()

IM 'Xorf,MJ)

/ é(r. w) /'" (6.53)

sico, tendo em vista que quando k ~ ~
mos, então, tomar o limite clássico de

Desde que esta integral diverge no limite estritamente clá~
':'t

~((e,w) ...• 1 , deve-

1m ~ (~w) ) Eq -
(6.42) •

De outra forma, analisando a Eq (6.5Ib), temos que o

d e e st ~u t u r a d i nâ m i c o S ( r, tA) ) t e nde, no Iim i t e d e

fator
.,.
/i~0()

~
para ~(~,w) , fator de estrutura do sistema livre dado

pela Eq (4.25), tal que a integral diverge.

No limite de baixas frequências, o tempo de colisão depende~

te da densidade dos eletrons é dado por

:::

([
,

(6.54 )





~

y
;:o 1 1-.:L k$ f.-v i(

lT"Wt
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(6.56)

Evidentemente. para altas densidades eletrônicas tais que o

comprimento de blindagem Â~ seja bem menor que o espaça 

mento ~ entre as partículas ( ~~»1 ). estas aproxi

mações de campo médio devem apresentar resultados impreci -

sos.

o tempo de colisão dependente da frequência, foi também de

terminado numericamente a partir das Eq (6.51a) e (6.51b).

O resultado é que ~(w) permanece aproximadamente cons

tante para frequências de interesse e vai a zero somente p~

ra frequências muito altas. Platzman et aI. encontra

ram na região de altas densidades. um aumento surpreendente

em o/y (resistividade) para W~ .zWp{(1fn./'.f.}. onde wf(~)
é a dispersão do plasmon dado pela Eq (4.20). Tal aumento

seria explicado pela contribuição das excitações coletivas

(paIos da função resposta) ao inverso do tempo de colisão.

No entanto. eles usaram a aproximação RPA que. sabidamente.

deve falhar para estas densidades elevadas. Muito recente-

.. (1-0) . N~. tmente. TotSUJl • usando slmulaçoes numerlcas para es e

sistema. mostrou que. para altas densidades. ( P = 50). as

fI utua ç õ e s na de n 5 i d a d e n a r e g iã o de"« kD ~ ~ 11(,TI,)%,

contribuem do mesmo modo que as excitações coletivas. de mo

do que o tempo de colisão deve realmente ser independenteda

frequência.
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(CAP!TULO 7

CONCLUSO'ES

Neste trabalho mostramos que a aproximação do campo auto

consistente (SCFAJ, incorporando os efeitos das correlações

de curto alcance, descreve satisfatoriamente as proprieda 

des estáticas e dinâmicas do líquido clássico de eletrons

bidimensional, neutralizados por um fundo positivo e unifor

me.

Obtivemos resultados num~ricos para a função correlação das

pares, o fator de estrutura estático, a compressibilidade !
sot~rmica, a energia de correlação e as demais quantidades

termodinâmicas, tais como o calor específico, a energia li

vre de Helmholtz, que são determinadas a partir da energia

de correlação. Nossos resultados para a função correlação

dos pares, ~(r') , ajustam-se bem à expressão aproximada

de Totsuji para valores muito pequenos do parâmetro de pla~

ma ~ e coincidem com os resultados de simulação num~rica

baseados no m~todo de Monte Carlo. No intervalo 1.4 < C« 15, g(r)

começa' a exibir pequenas oscilações, que são interpretadas

como o início da ordem de curto alcance. Os valores da e

nergia de correlação reproduzem os resultados obtidos atra

vés de cálculos baseados na expansão do parâmetro de plasma

para ~«l, e concordam muito bem com os valores expe

rimentais da simulação numérica. t importante frisar, po~

tanto, que o tratamento das correlações entre part!culas na

a~roximaç;o SCFA ~ bastante satisfat6rio, tendo em vista que

a aproximação RPA, comumente utilizada na teoria de muitos

corpos, é inadequada n~ descrição do plasma bidimensional.

Este insucesso de RPA manifesta-se principalmente na diver

gência da equação de estado do plasma.
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Os resultados obtidos para a densidade de carga induzida em

torno de uma impureza fixa, positivamente carregada,aprese~

tam significativas diferenças com os resultados obtidos em

RPA. Para grandes distâncias da impureza, a densidade ind~

zida é dada por uma expressão algébrica de longo alcance,ao

contrário do fator exponencial de Debye-H~ckel do plasma

tridimensional. Nesta região, a expressão para a densidade

de carga é formalmente a mesma obtida em RPA, porém com uma

constante de blindagem renormalizada pelos efeitos de corr~

lações de curto alcance. Determinamos ainda o parâmetro de

plasma crItico onde o sistema de eletrons com o fundo posi

tivo uniforme torna-se instável, tanto elétrica quanto ter

modinamicamente.

Nossos resultados para a relação de dispersão do plasma co~

rigem significativamente a~ expressões obtidas anteriormen

te porFettereBeckeKumarnolimitedegrandes compri-

mentos

deonda.~importante notarquenossocálculoda dis-.. doplasmainclui,pelaprimeira correlaçõespersao vez,as

de

curtoalcancedestesistemaclássico.Determinamosain

da o fator de estrutura dinâmico, que concorda com o resulta

do de RPA somente para baixas densidades. Nossos resulta

dos são' condizentes com o comportamento previsto do espec 

tro de flutuações de densidade no sistema em ambos os limi-

t e s d e k« t,~ e. k:>> kJ>

A aproximação de SCFA foi também aplicada no estudo de ele

trons na superfície de hélio, incluindo o efeito de uma es

pessura finita para a camada eletrônica no sistema bidimen-
•• A • 4 6-2

slonal. Para densldades eletronlcas entre 10 a 10 cm

não encontramos diferenças significativas entre os resulta

dos para a função correlação dos pares e energia de correl~

ção nos casos do sistema quase e estritamente bidimensional •

Isto ocorre porque, para estas clensidades, a distância
..

me-
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dia entre os eletrons é muito maior do que a espessura da

camada, de modo que a distribuição de carga na direção per

pendicular ~ superf!cie n~o influencia fundamentalmente a

interação dos eletrons no plano. Assim, os efeitos de cor-. - .
relaçao entre os eletrons sobre helio sao muito mais impor-

tantes do que os devidos a uma espessura finita da camada.

Concluímos, então, que os movimentos eletrônicos no plano e

na direção perpendicular podem ser realmente desacoplados.

Nosso resultado para a dispersão do plasmon melhora conside

ravelmente o resultado obtido por Beck e Kumar,onde os efe1

tos de correlação só aparecem na região de altas densidades

e a espessura da camada independe da densidade eletrônica.

A condutividade dinâmica dos eletrons na superfície de hé

lia no regime limitado pelo espalhamento por riplons foi de

terminada usando-se o formalismo de função memória. A ex

pressão para o tempo de colisão do espalhamento eletron-ri

plon inclui a blindagem dos riplons pelos eletrons. Aprese~
••

tamos os efeitos de muitos corpos no tempo de colisao em am

bas as aproximações RPA e SCFA. O nosso cálculo corrige o

trat amento dado por P1atzman et alo ao s efei tos quântico s que

foram introduzidos no sistema clássico de um modo inadequa

do. Ccrmo caso particular, obtivemos em nosso formalismo o

tempo de colisão para o sistema sem interação, que coincide

com resultados experimentais.

Finalmente, sugerimos alguns problemas nesta área:

. ( '1 )
ap1icaçao da teoria do "acoplamento de modos" de

líquidos clássicos para investigar as propriedades d~

nâmicas do plasma bidimensiona1 de uma componente p~

ra altas densidades;

uso de um potencial do tipo randômico para tratar o

espalhamento eletron-átomo de vapor e estudar, dentre
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outros, o seu efeito na largura da linha das transi

ções entre estados ligados de eletron na superfície de

h"'l' (J~)e 10J

N

determinaçao detalhada do espectro de estados ligados

para campos fortes. para comparar com recentes expe -
..••••• (~3)

riencias espctroscopicas nesta regia o J

introdução do movimento aleatório das partículas na

função resposta densidade-densidade do gás livre para

uso na função resposta das teorias de campo médio, ti

po RPA e SCFA.
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APtNDICE

FUNÇ~O RESPOSTA DENSIDADE-DENSIDADE PARA O

SISTEMA BIDIMENSIONAL DE ELETRONS LIVRES

Tomando a transformada de Fourier da equação de movimento,

Eq (3.7), obtemos diretamente

..•
Xo (",tAl)

-
: J,q 4. /rMrJF -.

-;;;:. k - w - ~'7
(A.I)

o nde 10 (;n é a f u n ç ã o di s t r i bu i ç ã o c 1ás si c a de

brio dada por

equilf-

.•) n.r (~ : _
J(J .2 " 7'>7, T

p:l.

e..- .",..,.,,-r

(A. 2)

Como o ,sistema é isotrópico, podemos escolher arbitrariamen

te o eixo X na direção do vetar de onda. Assim

....

k. ~ fo(p) " /" L !cJt)
irf J?K

Integrando na variável p~
são para a função resposta

, obtemos a seguinte expres-

-l>

'Xo(~,u)) : ...!L
T w[ ~(;-l] (A.3)
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onde

(A.4)

Usando a identidade formal

; (P 1

(A.S)

podemos escrever as partes real e imaginária da função~

como

(A.6)

(A.71

onde

(A.8 )

___ C ~4)
e a parte real da funçao dispersao do plasma Multipl!

cando o integrando por (~+":J)/ (~+1d) obtemos

CA.9 )
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que é uma função ímpar. Uma expansão direta do integrando

para grande ~ nos dá o comportamento assintótico

t .... '
(A.I0)

Diferenciando a Eq (A.8) com relação a ~, e integrando por

partes, obtemos a seguinte equação diferencial

(A.lll

que, com RJ(o) = O , possui a solução

~fJ ) - .e,% j .e

~ :: e

() CA.12)

Uma expansão da função ~(~)na EqCA.12)para.tpeque-

no.

dá

/Zt.e) =

~ -~3 .e 5' _....
!« 1- +- " /5 CA.13)

~ conveniente também obter a expressão da função resposta

quântica do gás livre no limite de altas temperaturas.que é

usada para evitar certas divergências em plasmas estritamen

te clássicos.

A função resposta densidade-densidade no caso quântico é de

f· 'd (59)~n~ a como



'Xo (~wJ):: - Z jd;(.e,)~
Foep f"t) - 10 (;t)

~w + "'l- [€()(P"';) - ~(;)]
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(A.14)

onde 1'0 (f)
dada por

é a função distribuição quântica dos eletrons

fo rj1J =
1

["o (1)"f/'J/r + 1

e
e bof

€o(p) =: ~ ~ (A.lS)

(A.16)

Fazendo uma simples mudan~a de variáveis, podemos escrever

a Eq (A.14) como

~o(k:,u») = - .zJdP ftJ1TC/~)f 1~ .J.' rl.~ ..•r~1f) 7w+c'l-2.f'~
])r.. 1M, }

(A.l7J

Esta expressão é válida para todas as temperaturas e repro

duz o resultado de temperatura zero (gás degenerado) encan-
(H') N

trada por stern • A integraçao total de (A.l?) seria bas

tante complicada, mas a expressão torna-se bastante simples

no limite de altas temperaturas, onde a função distribuição

...
e gausslana

.z .l,

J/ ~) .• e rir e - f!,-;

- í1-~
7Tntl. Il.. .tmí
'lnT (A.18)

-:l> ~ •••

Fazendo as integrações em coordenadas polares 1>:: P.L + k til
A

com lt sendo o eixo polar, e usando a identidade (A.S) pod~



103

mos separar as partes real e imaginária da função resposta

densidade-densidade

CA.19)

CA.20)

Evidentemente, no limite estritamente clássico (~~O) obte

mos o resultado para a função resposta clássica dada pelas

Eq CA.6) e (A.7).

No limite estático, w:: O , temos

(A.2la)

_ 'L-
T ? (1;) (A.2lb)

onde

é o vetar de onda térmico.

(A.22)
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..
Fatores de estrutura autoconsistentes S(~) como função de

k em uni d a tJ e s d e ~J} pa r a v á r io s v a 1o r e s d e 0(. N o t e

que o fator de estrutura ultrapassa a unidade'à medida em

que o parâmetro do plasma aumenta, indicando um comportame~

to oscilatório.

FIGURA 2

Função correlação dos pares '(~) como função de ~ em u

nidades de (",~)-Y~ para vários valores do parâmetro de

plasma. Os pontos representam os valores dados pela expe 

riência numérica baseada no método de Monte Carlo (Ref.50).

FIGURA 3

Valores de 't , determinado do fator de estrutura autoconsisten

te como função do parâmetro de plasma ~ •

FIGURA 4

Densidade de energia de correlação normalizada pela densid~

de de energia cinética Ee /~í versus o parâmetro de pla~

ma ~ • A curva contInua é baseada na expansão do parâme 

tro de plasma. As cruzes denotam os valores da experiência

numérica de Totsuji e os pontos foram encontrados através

do m~todo do campo autoconsistente.

FIGURA 5

Razão entre a compressibilidade isotérmica do gás livre e

a compressibilidade isotérmica do sistema clássico de ele-
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trons bidimensional versus o parâmetro do plasma ~ Cur

va I é obtida da regra de soma da comspressibilidade (Eq

(3.49)) com os valores autoconsistentes de ~, e Curva II a

partir da derivada da energia de correlaç;o do sistema. A

linha trqcejada é o resultado de RPA correspondendo a Y~O

FIGURA 6

para dois valores do parâm~

Densidade de partícula induzida

ção de ~ em unidades de ~1

tro de plasma e a curva de RPA.

FIGURA 7

$.•••.(,.)I 'i: 1eJ)f, como uma fun-

Curvas de dispers;o do plasma para grandes comprimentos de

onda em unidades de W = (.21f'",t~k. Im)V~ para dois valoreso :.ti

do parâmetro de plasma e a curva de RPA.

FIGURA 8

Parte real da dispers;o do plasma em unidades de Wo

dois valores do parâmetro de plasma e a curva de RPA.

FIGURA, 9

para

Fator de estrutura dinâmico S(i:,w) / wo-I versus w/wo com

valores fixos de ~/~D , para dois valores do parâmetro

de plasma, e a curva de RPA.

FIGURA 10

Tempo de colis;o dependente da densidade no limite de baixa

frequência em unidades de ~:. 4~ti/( &o Fj.)t. para a tempe
5 -2

ratura de l,OK e n ~ 10 cm • A curva contínua repre-o

senta o resultado em RPA e a linha tracejada é o resultado

em SCFA.
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