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RESUMO

O objetivo deste trabalho é estudar algumas proprieda

des estáticas de um sistema de bosons a T = dK, sob a ação de um

potencial repulsivo. Consideramos que os pares de part1culas es

tão sujeitos a uma interação repulsiva composta de uma parte

constante de valor À (/l. ( Ae. ) e um comportamento tipo 1/~
(A > /t~ ). Vamos utilizar o m~todo do campo autoconsistente

( SCFA ), que leva em consideração as correlações de curto alcaE

ce através de uma correção de campo local, originando assim um

campo efetivo entre as part1culas. O fator de estrutura estático

5(1) e o potencial efetivo ""1) são determinados por um es

quema autoconsistente. A função de correlação dos pares $(4) e o

espectro de energia das excitações coletivas do sistema são tam-

b~m calculados a partir do fator de estrutura. Utilizamos como

variáveis a densidade do sistema (~~4~~:)e os parâmetros

do

potencial repulsivo, isto ã, sua altura

Àe o alcance A. da parc. -

te constante. Os resultados obtidos para 5(f) '3/A!) e Er'j' pa

ra uma razão AD/4c. fixa e À variando" indicam o aparecimento

de uma maior estruturação no sistema, caracteristica esta que se

acentua à medida em que o potencial se torna mais repulsivo.

Quando fixamos a altura À do potencial e variamos a razão A~/4~

vemos que no momento em que essa razão cresce, signifiéando por

tanto uma diminuição de ~c para uma densidade fixa, há maior e-

vidência do efeito de estrutura. Os resultados por n6s obtidos

são comparados com os encontrados através da aproximação das fa

ses aleat6rias ( RPA ). Diferenças significativas são notadas

indicando assim, a importância de se levar em conta os efeitos

de correlações de curto alcance entre as part1culas.

{:1B:iôTEI,j, DO I!~STlTU10 DE FISICA E QuIMI(A DE SÃO (ARLOS· USP }
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ABSTRACT

The purpose of this work was to study some static

properties of a system of bosons ( T = dK ), under the action of

a repulsive potential. For the repulsive potential, our model

consisted of a region where it is constant (~<~), and a decay

-like1j/t ( Ao '>.4.c, ) .We have-used the self-consistent field

approximation ( SCFA ), that takes into account this short range

correlations through a local field correction, which leads to an

erfective f~eld. The static structure factor5(f)andthe effective

potential ~(f)are obtained thr9ugh a self-consistent calculation.

The pair-correlation function ~~ and the energy of the collecti

ve excitations i:(f) are also obtained, from the structure factor.

We have used as variables for the problem the density of the

system ànd the parameters or the repulsive potential, that is,

its height and the size of the constant region. The results

obtained fOr~) ,?,/t) and E(f) for a fixed ratio AD/Ac.. and

variable Ã ,indicates the raising of a system structure

a

,
which is more noticeable when the potential becames more repulsive. ~

For a fixed ) , and a variable ratio ~;I~G' we notice that when

this ratio increases, what implies in a decrease of for a fixed

density, the structure effect becomes more evidente The results

obtained are compared with those obtained using the random phase

approximation ( RPA ). The improvement in the results is

significant, indicating therefore the importance of the short

range correlations between the particles.
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CAPITULO I

INTRODUçlo

o problema de muitos corpos se constitui no estudo da

maneira com que a interação entre as particulas de um sistema

denso altera o comportamento das particulas isoladas. Mas a in

clusão de potencial entre as particulas leva-nos a um problema

muito mais dificil, onde encontrar uma solução direta e exata

torna-se- geralmente impraticável. Baseando-se nesse fato, ê ne

cessário então desenvolver certas aproximações tão precisas quan

to possivel, com o objetivo de simplificar o cálculo de grande 

zas f1sicas importantes nestes sistemas de muitos corpos. As pr2

·priedades de maior interesse desse sistema são a energia do esta

do fundamental, o calor especifico, os diagramas P-V de transi 

ções de fase, a condutividade eo espectro de excitações elemen

tares.

Grande parte destas propriedades surge da mudança de

estado de energia do sistema, ou seja, do processo de sair do e§

tado fundamental e ir para um estado de maior energia. Tal pro 

cesso de levar o sistema a um estado de energia mais alta ê con

siderado como se algo fosse criado onde não havia nada antes. Di

zemos então que assim surge uma excitação elementar. Devemos cOE

siderar que essa excitação tenha um tempo de vida longo e porta~

to, uma energia bem definida. Somente desta forma ê que podere 

mos pensar no sistema como sendo constituido por um conjunto de

excitações elementares que interagem fracamente entre si.

Para que as excitações elementares tenham vida longa ,
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o sistema considerado deve estar a baixas temperaturas e os fenO

menos fisicos a serem estudadoss6 devem envolver frequências su

ticientemente baixas e grandes comprimentos de onda. Mesmo quan

do não ,estamos nesse limite, ainda ê possivel descrever certas

grandezas em term~s das excitações elementares, mas ê necessário

considerarmos que. as excitações tenham um tempo de vida finito.

Num sistema de muitas part1culas que interagem entre

sl, as excitações elementares de baixa energia pOdem ser dividi

das em duas classes(fJ : excitações de quasi-particulas, que pr~

cedem das excitações de particula única, e excitações coletivas,

que surgem das correlações entre o movimento dasparticula~ devi

do à interação entre elas. Esses modos coletivos de excitação

são de grande importância na determinação da resposta do sistema

a um estimulo externo e estão ausentes se não há interação entre

as particulas.

1.1 - EXCITAÇÕES DE QUASI~PART!CULAS

Sabemos que, se um gás de particulas que nao interagem

entre si está no seu estado fundamental, podemos aumentar a ene~

gia de uma das particulas sem que isso afete em nada as demais •

Esse prQcesso é descrito então, como se fosse criada uma excita

ção elementar. Se aumentarmos agora a energia de outra particula,.
as energias das excitações se somariam para dar a energia do sis

tema duplamente excitado acima do seu estado fundamental. Deste

N

modo, estamos criando excitaçoes de particulas. Mas, se levarmos

em conta as interações entre as particulas do'gás, devemos espe

rar que essas excitações de particulas vão decair, uma vez que

a particula excitada sofre espalhamento com as particulas não e~

citadas e portanto, sua energia e momentum seriam perdidos aos



poucos. Entretanto, se a energia das excitações for pequena e se,
as partIculas obedecerem ao princIpio de exclusão de Pauli, não

haverA muitos estados vazios para os quais a partlcula possa ser

espalh~da. podemos considerar então, que a excitação tem um tem

po de vida longo o suficiente, para que a descrição em termos de

partlculas seja adequada •. .

Em outras palavras, se uma particula excitada se move

através do sistema, ela empurra ou puxa as partIculas de sua vi

zinhança e torna-se circundada por uma "nuvem" de partlculas agi

tadas. A particula real mais a "nuvem" ocasionada pela existên 

cia da interação entre as particulas, constituem a quasi-partic~, .

la. A "nuvem" de partIculas protege a particula real reduzindo

muito o efeito de seu campo de força. Portanto, uma quasi-parti

cula interage fracamente com outras quasi-particulas e assim, p~

dem ser consideradas como independentes entre si. A presença de~

sa.tlnuvem" de particulas também faz com que certas propriedades

da quasi-partlcula difiram daquelas da particula real - por exem

pIo, massa efetiva e energia.

Podemos citar como sendo quasi-partlculas, o polaron J
•

o quasi-nucleon e o quasi-eletron.

1.2 - EXCITAÇÕES COLETIVAS

3.

As excitações coletivas são os quanta associados com o

movimento coletivo de grupos macrosc6picos de particulas no sis

tema, isto ê, com movimentos do sistema como um todo.

Um exemplo desse tipo de excitação são as ondas sono 

ras num s6lido. Como as forças entre os átomos do sólido são mui

to fortes, não há nenhuma vantagem de se considerar o movimento

de um Atomo no cristal em termos do movimento de particulas indi



v1duais. Q~alquer momentum adquirido por um Atamo é rapidamente

• l

... transmitido a seus vizinhos e portanto, torna-se dif1cil dizer

•••

•

qual Atamo foi inicialmente deslocado. Uma vez que as ondas son~

ras num sólido possuem um tempo de vida suficientemente longo, é

de grande interesse estudarmos o material em termos dessas exci

tações coletivas. A amplitude de tais movimentos é quantizada e

.• :quantum da onda sonora é conhecido c'ómo um fonon. Outros exem

pIos de excitações coletivas em sistemas de muitas particulas

são os plasmons, os magnons e os excitons •

Quando efetuamos um experimento qualquer em um sistema

f1sico, estamos interessados na maneira pela qual o sistema vai

'reagir a esse estimulo externo. Se a interação entre o sistema e

a excitação. externa for suficientemente fraca, a resposta do ais

.tema pode ser considerada linea;5~ é calculada facilmente atra

vés da aplicação de uma teoria de perturbação •

. Seja a hamiltoniana do sistema completo escrita como

/I: ~ 7- ~ ,onde ~ é a hamil toniana do sistema não pe~

~"'~~ .~,.
• ••c~. _.-':\;'

1.3 - SUSCEPrIBILIDADE E RESPOSTA LINEAR (.2-5)

turbado, cuja equação de Schrijdinger associada pode ser resolvi-

da. O outro termo ~ é considerado pequeno o suficiente para

poder ser tratado como uma perturbação em ~ • Assim, as auto

funções e os autovalores para o sistema perturbado podem ser ex-

pandidos como séries de potências em ~ . t mais conveniente

escrever é uma constante real e consti

tui uma ~medida" de quão pequena é a hamiltoniana de perturbação.

Os autovalores e as autofunções de J.1 são, naturalmente, fun-

ções de À •

A equação de autovalores que desejamos resolver é
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a solução da equação

L./ 'lU/o) Cfo)1úfo)perturbado r".L~ = &:", Jn '
- 1b(~completo das autofunçoes ~~

•

ou seja, já é conhecido o conjunto

~~~e respectivas energias

H~ == E'Yl,,1t""Z,. Vamos supor que se conheça" -
de Schrodinger para o sistema nao

A idéia fundamental é assumir que tanto os autova10res

quanto as autofunções de # possam ser expandidas em potências

de Â t isto ê,
E - E/O) + ÀE/f) + X~E(.l)Tn. - 11- ~ n

e (1.•1)

'lU _ 'Ib (D) , ?u(f) ,..8 "lU t-Z)-L"" -..41'1., + i\ .In. -f'.I\ J'"", +
Portanto, se a pe~turbaçãosentida pelo sistema for

fraca, é válido considerar apenas os dois primeiros termos das

_ 1::"' <!V ~(D) "\ eU) ?b..v 1//(0) "\ ?Df,)expansoes (1.1), ou seja, ~n = ~n -I-Il.c;~ e ~ == ..l'"""'Yl, -I-A-')'l. •.
Nesse caso,.a resposta do sistema ao estimulo externo será dita

linear ,correspondendo assim à teoria de perturbação de pr"imeira

ordem. Conseqúentemente, experimentos envolvendo uinterações rr~

cas" se constituem no método ideal para se estudar o comportamen

to de sistemas com muitas particulas.

Vamos supor que um sistema quântico esteja sujeito a

uma perturbação externa p5~;t:). Por exemplo, no caso de um

sistema constituldo por particulas carregadas eletricamente, um

potencial eletromagnético. externo aplicado é considerado como

sendo uma perturbação. A·simples existência dessa pertúrbação da

rã origem a uma flutuação f(~;ê) na densidade do sistema :

(1.2)

onde cada componente de Fourier ((~a1 atua independentemente,

ou seja, cada f(~~) induz sua pr6pria flutuação de densidade

no sistema com vetor de onda f e frequência tu • A flutua



ção.totalê então representada pela equação (1.2).

Supondo uma aproximação linear, a resposta X(~(L)) à
perturbação será dada por :

6

(1.3)

onde. ~(~~) ê a transformada de Fourier no espaço e no tempo

do potencial {If~:é} e <f(j: tu» ,que caracteriza a

resposta do sistema, é o valor médio da componente de Fourier da

!lutuação de. densidade. iog~, )C(~~). é a susceptibilidade ge-
(2-'1)

neralizada do sistema. '.,

Digamos que esse sistema esteja inicialmente no seu e~

tado fundamental e que a perturbação externa. considerada fraca,

seja introduzida de maneira adiabática. Uma vez que estamos inte

ressados somente na resposta linear do sistema, para calcularmos.
ê suficiente usarmos teoria de perturbação de pri -

meira ordem. Assim, obteremos a seguinte expressão para a susce~

tibilidade (2.3) :

)

" onde ('r~)no são os elementos de matriz entre as autofunções

da hamiltoniana sem perturbação, sendo ~ = f~(-,tf:t;Jo ope

rador densidade; e ~no são as correspondentes frequências de

excitação !Uno = (B,,-G.)/;( •

1.4 - FATOR DE ESTRUTURA(:1.13)

Para estudar certas propriedades de sistemas de muitos

corpos utiliza-se frequentemente, experimentos relacionados com

BiBLIOTECA DO INSTITUTO DE FISICA E aulMICA DE SÃO CARLOS· usr ~

FISICA ~



o espalhamento inelástlco de um feixe de particulas, pretenden 

,do-se com isso, calcular a energia e a distribuição angular das

particulas espalhadas. Como exemplo, podemos citar o espalbamen

to de elétrons com altas energias num s6lido, ou de neutrons com
i..~.':..:....••.. ~

J':._f .5:

_,. f
, ~,; ..• f<"

de inte~~~ao entre o siste
i fi'!' .~.:

d.ependa::'somenteda posição

baixas energias num liquido de hélio.

Suponhamos qu~ o potenciAl

ma e o estimulo externo seja fraco e

relativa das part1culas do sistema e do feixe incidente. De acor

do com a Regra de Ouro da.teoria de perturbação de segunda or 

dem (t,) ,a probabilidade por unidade de tempo C?(~(.()) de que

uma particula incidente transfira momentum ~~ e energia~

para o sistema ê dada pór

(1.5)
)

de

são os elementos de ma -

são respectivamente a transformadae tf
excitação externa e da densidade de particulas

f~)= fS(~-~). Assim, (f:t':)~
triz da flutuação de densidade nr+ tomados entre os autoesta 

dos do sistema de muitas particulas na ausência do estimulo exte1:

no. A função delta expressa a conservação de energia e ~no:(~-4)1At.

A prObabilidade de transição (1.5) pode ser escrita c~

onde ~.".1
Fourier da

110

(1.6a)

onde o fator ê definido por

(1.6b)



o fator de estrutura dinâmico 5(ít.tJ) engloba todas

as p~opriedades do sistema de muitos corpos que são relevantes

no espalhamento do feixe departiculas. Ele representa a máxima

informação que se pode obter sobre o comportamento do sistema ,

quando submetido a tal experimento. Além disso, o fator de estr~

tura dinâmico fornece uma medida direta do espectro de excitação

das flutuações de densidade. Uma vez que para T=OoK todas as

frequências de excitação ülno são necessariamente positivas, en

tão S(í~)serA real e positivo mas em compensação serA nulo

para 41(0 .•
Em muitos casos, não ~ possivel analisar a energia das

particulas emergentes, podendo-se somente medir a seção de cho 

que diferencial como uma função do lngulo de espalhamento e .
Se considerarmos também que o momentum e a energia transferidos

durante o espalhamento sejam essencialmente independentes, a pr~

babilidade correspondente tem a forma

8

) (1.7)

onde o fator de estrutura estático do sistema é definido por

, (1.8)

sendo IV o número total de part1culas.

A relação entre o fator de estrutura 5tí-; e a sus

ceptibilidade ~~~) é dada por

Onde ê a densidade numérica de particulas.

) (1.9)
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- 1 - (:1)FONÇ O DE CORRELAÇAO DOS PARES

Suponhamos que uma par.t1cula e~tá fixa num dado ponto,.

que por conveniência, tomaremos como sendo a origem. Devido às

interações existentes entre, as part1culas, a probabilidade de

encontrar outras part1culas ao redor da escolhida não ê aleat6 

ria.

pode ser pen~

. f do siste

densidade local ,f(A,) -= ftJ{A.) ,ao redor de a1

fixa. Assim, f3(ft')dC ê igual ao número de

certo elemento de volume ~ ,quando se consi-

ma, para dar a

guma part1cu1a

part1culas num

A função de correlação dos pares ~~)

sada como sendo o fator que multiplica a densidade

,

dera uma part1cula na origem.

Portanto, se não há interação entre as part1culas, ou

seja, se elas são independentes entre s1, teremoS'que a densida

de local não irá depender da posição da part1cula considerada

isto ê, f(A,) ~ f ,logo j/ÁJ=.:f • Por outro lado, se exis

tem fortes forças repulsivas de curto alcance entre as part1cu 

1as, á7~) será menor do que a unidade nessa região. t'importan

te notar que a função de correlação dos pares ~~) ê indepen 
dente da origem somente em meios homogêneos.

•

De modo geral, podemos dizer que ~~~ expressa a pr~

babilidade de que se uma part1cula é observada na origem, outra.
-+

part1cula será encontrada em ~

Para um sistema onde o número de part1culas ê muito

grande, o fator de estrutura S~~ e a função de correlação dos

pares ~~) estão relacionados através da integral de Fourier,

ou seja,

• (1.10)



1.6
~

CONSTANTE DIELtTRICA

10

VArias propriedades dos metais são calculadas através

de um modelo de muitas partlculas constituldo por um gás de elé

trons e um fundo positivo uniforme, que garante a neutralidade

do sistema como um todo.

Vamos supor um campo elétrico longitudinal aplicado ao
~

sistema de elétrons. O vetor deslocamento elétrico O está re-

lacionado apenas com a densidade de carga externa ~ ( carga

livre ) introduzida no gás. Assim, pela equação de Poisson ter~

mos que

(1.11)

O campo externo atuará no sentido de polarizar o siste

ma de elétrons','ou seja, os elétrons serão deslocados no sentido

oposto ao do campo, enquanto que seu efeito nos n~cleos, muito

mais pesados, pode ser desprezlvel. Cada 10n adquire então um m~

mento de dipolo elétrico com a mesma direção do campo aplicado.
~

A flutuação de carga induzida produz um campo de pOlarização ~,

que surge em resposta ao campo elétrico externo. Esta polariza

ção não vai depender somente do campo elétrico, mas também das

propriedades das moléculas que compõem tal sistema.

Assim, o campo elétrico total demtro do sistema é dado

por

(1.12)

onde €o 6a permitividade do espaço livre.
~

O vetor f' está relacionado somente com as cargas de

BIBLIOTECA DO INSTITUTO DE FlslCA E QUIMI(A DE SÀO (ARLOS· USP

fi $10
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•••

pOlarização, enquanto que o campo E estãrelacionado com to-

das as cargas presentes, ou seja, com a densidade de carga total.

Portanto,

) (1.13)

com a
onde ~ é igual à soma da densidade de carga externa

densidade de carga induzida.

Vamos supor que o campo elétrico externo seja SUficieE

temente traço Para que a resposta dielétrica dos elétrons possa-
ser considerada como sendo proporcional ao campo O • Assumin. -- .-.
do que E seja somente proporcional a D ,isto é, desprezan-

do os termos não lineares e como ambos são campos puramente lon

gitudinais, podemos escrever :

) (1.14)

onde a constante de proporcionalidade, chamada constante dielé-

tricado sistema, depende do vetor de onda

~ do campo elétrico aplicado, ou seja,

-
~ e da frequência

G= g(~w) .
A constante dielétrica é uma importante grandeza no es

tudo de propriedades flsicas de um sistema de muitos corpos.

Através de G:(~~),que fornece uma medida direta da res

posta de um sistema a um campo elétrico aplicado, podemos estudar

certas propriedades do gãs de elétrons, como por exemplo, a ener

gia do estado fundamental, a função de correlação dos pares, o

fator de estrutura estático e dinâmico e outras propriedades que

dependem fortemente das interações' elétron-elétron.
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.. (.9.10)
Singwi e seus colaboradores ~ . desenvolveram o mé

todo do campo autoconsistente (SCFA) para o cálculo da constante

dielétrica e do fator de estrutura num sistema de um gás de elé

trons tridimensional na região de densidades metálicas( isto é,

para valores A =A /a tais que .2{A~ { , onde A;. é a. ;s li li __ -

separação média entre as part1culas e ~D é o raio de Bohr pa-

ra o elétron ).

N~ssa teoria são' consideradas, de forma aproximada, as

1nterações de curto alcance dev~das ao potencial de Coulomb e de

troca. Tais interações são responsáveis pelo aparecimento de ce~

tas correções de campo local. Isso porque, ao se levar em conta

as correlações de curto alcance, ocorre uma diminuição da densi

dade eletrOnica ao redor de cada part1cula associada à repulsão

de troca( exchange hole ) e à repulsão coulombiana ( Coulomb

·hole ). Porisso, o campo efetivo que atua sobre cada part1cula

não é igual ao campo médio macroscópico, sendo essa diferença a

correção de campo local.

Anteriormente à seFA outras aproximações foram desen 

volvidas, porém seus resultados, em um sistema tridimensional de

elétrons na região de densidades metálicas, são bastante insa

tisfat6rios. Nesta situação encontram-se métodos comum~nte util1

zados, como a aproximação das fases aleat6rias ( RPA ) e a apro

ximação de Hubbard.

1.8 - APROXlMAÇlo RPA(fO

A aproximação das fases aleatórias ( RPA ) consiste em

desprezar, numa soma de exponenciais com diferentes fases, os te~
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mos de fases aleat6rias, quando comparados com N, o número total

de partlculas.

Nesta teoria não é considerada nenhuma correção de cam

po local, resultando numa superestimação da energia de correla 

ção entre as particulas. Isso ocorre porque na aproximação RPA

Dão é feita a distinção entre a contribuição proveniente dos el!

trons de spins paralelos e antiparalelos para o efeito de corre

lação. Por outro lado, uma vez que o principio de exclusão de

Pauli faz com que os elétrons de spins paralelos fiquem afasta 

dos uns dos. outros, o que se espera é que estes não sintam a par

te de curto alcance da interação coulombiana. Portanto, num sis

tema com baixa densidade e grande transferência de momentum, a

interação de troca cancela a parte do processo atribuida à inte-
~

raçao dos elétrons com spins paralelOS, ou seja, aproximadamente

metade da interação direta. Como resultado deste fato, a princi

pal contribuição para a energia de correlação é devida somente à

interação entre os elétrons de spL~s antiparalelos.

Assim sendo, em sistemas com densidades metálicas onde

as contribuições das grandes transferências de momentum tornam 

se apreciáveis, devemos ir além da aproximação RPA para obtermos

bons resultados.

A validade do método RPA se restringe ao limite de al

tas densidades ( A«1 ) e baixas transferências de momentum ,~

onde somente a parte de longo alcance da interação coulombiana

torna-se importante e os termos de troca não são consideráveis •

Como exemplo, podemos citar a boa descrição dada pela RPA para

Os fenOmenos de blindagem a grandes comprimentos de onda e para

os modos de excitação de Plasmons(9) •
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1..9 -- APROXlMAÇlo DE HUBBARD(12)

Hubbard propOs uma modificação na RPA, com o objetivo

de melhorar os resultados até então obtidos para a energia de

correlação do gás de elétrons em densidades metálicas. Em sua a

proximação são incluidas correções de campo local relacionadas ~

nicamente com a interação de troca no método de Hartree-Fock.

Portanto, são apenas consideradas as correlações dos elétrons

coa spins paralelos devidas ao principio de Pauli e são totalmen

te desprezadas as correlações de Coulomb, cujo efeito consiste

em relacionar os movimentos eletrOnicos individuais a fim de re

duzir a probabilidade de dois elétrons se aprOXimarem.
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CAP!TULO 11

M!TODO DO CAMPO AUTOCONSISTENTE ( SCFA )

O estudo de sistemas de muitos corpos baseia-se no co

nhecimento das forças entre as partlculas, ou seja, de que manei

ra a inclusão do potencial entre elas afeta o comportamento do

sistema. A dificuldade 6 que temos, em estado s6lido, um grande

ndmero de partlculas porcm3 e po~tanto torna-se necessário que

se procure desenvolver modelos aproximados para resolver tais si~

temas.

Para tratàr esse problema, Singwi e seus colaboradores(9,IO)

desenvolveram o método do campo autoconsistente ( SCFA ) para e~

tudar o gás de elétrons tridimensional na região de densidades

metálicas. Esse método foi aplicado a outros sistemas clássicos

e quânticos com interações descritas por potenciais singulares(~3}

E os resultados obtidos são muito mais satisfat6rios comparadOS

àqueles conseguidos através de outras aproximações, em especial,

a aproximação de Hubbard~4) e a aproximação das fases aleatórias

( RPA )(H~ comumente utilizadas na teoria de muitas partlculas.

A 1nefici~nci~ da RPA para o estudo das propriedades

de um gás de elétrons se manifesta principalmente nos resultados

obtidos Para a função de correlação dos pares J7~) ,·que nesse

caso apresenta valores bastante negativos para pequenas separa

ções de partlculas em densidades metálicas ( 02( AS ~ 6 ). Entre- ".

tanto, como ~~~) exprime a prObabilidade de se encontrar duas

partlculas separadas por uma distância ;L , essa função deveria

ser sempre positiva.

Para altas densidades de elétrons ( As «.1.) a aproxi

mação RPA dá bons resultados, jâ que nesse caso a 1nflu~ncia dos



termos de troca e de curto alcance na interação coulombiana
..

nao

16

, significativa.

Tentando melhorar os resultados conseguidos através da

RPA para a energia de correlação do gás de elétrons em densida 

des metálicas, Hubbard incluiu correções de campo local somente

associadas com a interação de troca na aproximação de Hartree

Fock(4'1)• Mas os resultados, embora um pouco melhores que os de

RPA, não são ainda satisfat6rios, uma vez que a função 3Cit) per

manece bastante negativa para pequenos valores da distância en

tre as particulas na região de densidades metálicas, o que não é

admissivel.

Singwi et ale propuseram então, um método de campo au

toconsisten~e ( SCFA ) para o cálculo de propriedades de um gás

de elétrons degenerado em densidades metálicas, com o objetivo de

melhorar os resultados obtidos por outras aproximações.

Em SCFA são consideradas, de modo aproximado, as corre

"lações de curto alcance devidas ao potencial de Coulomb e de tro

ca através de uma correção de campo local ( como definida por

(15) - •.
Noziêres e Pines ), que depende da funçao de correlaçao dos

pares i~) ·
A aproximação SCFA introduz nos cálculos um potencial

efetivo autoconsistente ~(1f), que representa a interação en

tre as partlculas do sistema. Este potencial permite relacionar

a constante dielétrica g(f.ttJ) com o fator de estrutura S«t), for

mando portanto, um esquema de equações cuja solução é obtida de

modo autoconsistente.

Esta aproximação aplicada a um gás de elétrons na re

gião de densidades metálicas, apresenta resultados bastante ~sa

tisfat6rios (9) • Com relação à função de correlação dos pares 3fA.1,

o que se nota é que para pequenas separações entre as partlculas,
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seu valor é sempre positivo ou levemente negativo ( em m6dulo é

cêrca de 40 a 80 vezes menor do que os valores preditos por

Bubbard e RPA, respectivamente ).

2.1 - APROXIMAÇÃO SEMI-CLASSICA

Se considerarmos um sistema .. clássico, a hip6tese

fundamental da aproximação SCFA consiste em substituir a função

distribuição de duas part1culas

duto das funções distribuição de
/f3.} - .•.•'/t)(~jt; A,')~'. pelo pro-

cada part1cula, introduzindo-se

nesse desacoplamento a função correlação estática de equil1brio

dos pares 3'(/.;t-;;,/). Essa função de correlação expressa a prob~

bilidade combinada de termos uma part1cula na posição ;.t e ou-

tra em
-,
.A, , levando-se assim em conta. as correlações de cur-

to alcance do sistema.

POdémos escrever então

(2.1)

Dessa forma. consegue-se quebrar a sequência infinita

relacionando a função distribuição de N part1culas com a função

distribuição de(N + 1)part1culas.

A justificativa da introdução da função de correlação

estática na expressão da função distribuição de duas part1culas

será feita a posteriori, através dos resultados obtidos. A ex

p~essão mais simples que se poderia supor para ~~j~;)ílt)
seria considerar somente o produto das funções distribuição dá

cada part1cula, o que corresponderia à aproximação RPA.

A hamiltoniana clássica de N partlculas interagindo en

tre si através do potencial ~(;t-;t~ e na presença de um poten-

••......•... ~.-....'" '- .•.~-_._---~._-------
:~',.>. ;~J',;~1;tJr(1 \lt d·)".A l OUIM'(:~ t~~~;:()-(A~-:-·;~-~:·"·:·-

l
L_ .. Fi S I ( A----~---_._~------------------
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eia1 externo ~~t)ê

"/1= Z /I. }

(2.2)

~=.J "

onde a hamiltoniana de cada particula ê expressa por:

Não há necessidade de explicitarmos agora qual a forma

da interação ~(4;-~~) dos pares de part1culas. No caso de um

gás de elétrons, por exemplo, essa interação ê a coulombiana.

distribuição de

crita como (16) :

A equação de Liouville não relativ1stica para a função

f(N) •..• ~ - - -;11)N particulas (Â,'fl, ;~,li;"'1-Jfl-1'lpodeser es-

)

e os outros simbolos têm o seu

11I

.-a:/- (AI) -t E(~ (tN). ~k - W_/~:til.) = Oat (,':1 A; ~,; ~ ~.; ~/

(N) (Nl .I -(./-- -..-= (~)fi;~,~j

ê dada pela equação (2.3)

onde

significado usual.

A equação de movimento para a função distribuição clás

aica de uma particula ~~~/t) na presença de um potencial
externo é obtida pela integração da equação de Liouville nas coor

denadas e momenta de N - 1 part1culas, ou seja,

(2.5)

-lt(f~jb/t) + i1. ~ ((~r/t)-~~4,t)J;I(le//t)-

f (.J)- dt'cft' ~pf(4-;l~.V}tl(~;i';;t;;!~=0 ~
I.t,)

que depende da função distribuição de d~S particulas1'/~~Á;;it~.

Obtendo a equação de movimento para p~';;;;;t;fyt) .. vemos que

BIBLIOTECA. DO INSTITUTO DE FIStCA E OU1M!CA D~ SÃO CARLOS· USP "

FISICA



19

esta vai depender da função distribuição de três partlculas e as

sim sucessivamente. Cria-se dessa forma, um conjunto infinito de

equações, onde cada uma delas depende da próxima para sua solu-
-

çao.

Na aproximação SCFA esta sequência infinita de equações

, truDcada, desacoplando a função distribuição de duas partlcu 

las em um produto de duas funções distribuição de uma partlcula

e uma função de correlação dos pares ( equação(2.1) ). Desse mO

do, as correlações de curto alcance do sistema são consideradas,

aproximadamente, através da função g'(j;t-;:i,Y) •

Fazendo j($) =.:t. para todo /b na equação(2.l) , obt!,

remos o desacoplamento usado na aproximação RPA, uma vez que ,

desse modo, não estão sendo ~evadas em conta as correlações en

tre as partlculas.

Con~!derando um potencial externo fraco, podemos escre

ver a função distribuição de uma partlcula como :

, (2.6)

onde ~~) ê a função distribuição de equi11brio e ~~~/t)
representa a variação de ~~ induzida pelo potencial externo
fraco.

Usando as equações (2.1) e (2.6), podemos linearizar a

equação de movimento (2.5) obtendo (vide apêndice I ) :

sendo

(2.8)
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e

las
n,f:t:t) =J~-I(~/,/t)
:Lnduzidas em (A.; t)

6 a dens:Ldade

20

de part1cu-

Assim, o campo efetivo que age sobre uma part1cula 6

dado por

Os dois primeiros termos do lado direito da

(2.9)

Eq.(2.9)

correspondem ao campo efetivo na aproximação RPA, ou seja, ,oca~

po macrosc6pico usual composto pelo campo externo e o termo de

campo médio de interação entre as part1culas. O último termo cor

responde, na aproximação SCFA, à correção de campo local. Porta~

to, neste termo já estão incorporadas as correlações de curto a1

cance do sistema.

Devido à linearidade da Eq.(2.7), podemos tomar uma

única componente de Fourier do potencial externo para encontrar

sua solução, isto é,

. (2.10)

A susceptibilidade do sistema com interação, calculada

a partir da densidade de carga induzida (,2,) na aproximação SCFA,

é expressa em termos do potencial efetivo autoconsistente

e da susceptibilidade do gás sem interação xrf: u.i#) :

> (2.11)

onde

d~ onda.

-+

ê a frequência complexa e 1 ê o vetor
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o potencial efetivo ~-; é obtido a partir da trans

formada de Fourier do potencial de interação entre as part1culas

e da função de correlação estática de equilibrio dos pa-(IJ(f)

res ~(;t) através da e~uação(2.8). Para um sistema clássico
gás de e16trons onde o potencial de interação ê coulombiano

de

,
#fJ = 9JY..e,:l,/ '$'" , obtemos que o potencial efetivo autocon-

sistente ·Pftt..•.) é simplesmente dado por (vide apêndice I ) :

onde

J (2.12)

(2.13)

ê a correção de campo local, sendo \ a densidade numérica de
particulas.

A cOhStante dielétrica 5(~tU1é dada pela expressão

.1-

.:f + pJl'f) x.(~ w") (2.14)

e assim, pela Eq.(2.ll) obtemos:

. O fator de estrutura 5~ pode ser calculado a partir

da susceptibilidade completa do sistema (3) :

E pela Eq.(2.•14) encontramos que



22

(2.17)

S(fJ para o
calculada usan-

As correlações de curto alcance do sistema com densid~

de f são descritas diretamente pela função de correlação dos

pares 3(~),que é obtida da transformada de Fourier do fator

de estrutura S~) , ou seja,

Chegamos então , a um conjunto fechado formado pelas

Eqs.(2.l3), (2.15) e (2.17). Resolvendo essas equações de modo

autoconsistente, obteremos o fator de estrutura

sistema considerado. Assim, a função ~~~ será

do-se na Eq.(2:18) o fator de estrutura obtido.

Cabe ressaltar que apesar do método SCFA ter sido de-

senvolvido para um potencial especlfico ( no caso, o coulombia

no ), podemos utilizar tal método para outros tipos de potenci

ais de interação entre as part1culas, até mesmo para aqueles que

apresentam singularidades.

Das Eqs.(2.12) e (2.13) vemos que, de modo geral, o p~.
tencial efetivo é dado pela expressão

(2.19)

que envolve diretamente a transformada de Fourier do potencial

de interação.

Mas, através da Eq.(2.8), encontramos que ~~ também
pode ser escrito como
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(2.20)

ou, para potenciais com simetria esférica,

eo

'P(f}", - fi)' [ilÁ-)A.8 ~2 ffi('j/l.) c::ú (2.21)
~ ()

onde fI;(z) = (4en,z - Zce;Jz)/ z~ é a função de Bessel de

primeira or~em.

Como podemos ver, a Eq.(2.2l) depende somente da fun

ção de correlação entre as part1culas Jft.4) e da derivada do p~

tencial real (lf(A,) • Assim, para calcularmos Pf$j ,basta que

~t'4) seja diferenciável e que o integrando permaneça finito.

2.2 - CASO QUANTICO

Vamos considerar um sistema neutro de volume unitário

formado por N elétrons de massa ~ e por uma distribuição uni

forme ( fixa ) de cargas positivas.

Sabemos que a hamiltoniana para esse sistema 6 :

.. (2.22)

Expandindo a energia potencial coulombiana dos

trons em série de Fourier(~?) , teremos que

e16-

(2.23)

'" li
II~ E$ + E

i= f J»z, ~=Fi

onde o s1mb~10 ~' denota que os termos com --'0 
tj= sao

ex-



clu1dos do somat6rio, uma vez que estes são cancelados pelo efe1

to do fundo positivo.

Considerando os elétrons como partlculas puntuais, a

densidade de carga eletrônica presente num dado instante pode ser

função delta de Dirac tridimensional.

escrita como -"..e ,($) ,
onde N

('(.:4):: E ~~ -z) .o I '",-

com S(Ã-~) =

) (2.24)

A função densidade de part1cula ((~)
dida em série de Fourier :

pode ser expa.!!

(2.25)

onde

(2.26)

é chamada de matriz densidade.

Assim, a Eq.(2.23) fica:

) (2.27)

onde o fator IV é subtraido porque queremos considerar apenas

os termos ~:=F JO •

Da mecânica quântica, temos que

(2.28a)

Logo,
•

tf=
-.(,

) (2.28b)
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Portanto,
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ê a velocidade do i-êsimo elétron.

onde usamos o fato de que

to

•
V;" ê dada pela equação de movimen-

•
m~= ~ .e.n7 L-J---L.

- IY. .1_ -/(. it:J 4t-~.

o primeiro termo do l~do direito da Eq.(2.29) vem da

energia cinêtica das part1culas e o segundo surge da interação

entre elas. Este último termo pode ser decomposto em duas partes:

..., - -...t -t!
uma para r = ~I e a outra formada pelo somat6rio com ~r 'I' ,
ou seja,

)-

~ ~/"1~.l. f.r f'~ ~ q = 9/"1.e,-l-AI~...• +f' ('I')~ ~ \ r I ) -:p I '»2. I ~

onde

(2.31)

e

ê a transformada de Fourierdo potencial

coulombiano.

Somente o primeiro e segundo termo do lado direito da
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Eq.(2.32) são considerados na aproximação RPA, enquanto que o teL

ceir~ termo, correspondente a uma correção de campo local, só é

levado em conta na aproximação SCFA.

Segundo RPA, o 6ltimo termo é exclu1do uma vez que,se~...•
_~.4.

do os fatores de fase ~ ~ números complexos cujo .módulo

vetoresserá igual à soma de uma grande quantidade de
é 1, ~
unitários com direções aleatórias no plano complexo - para cada

vetor com uma dada direção, deve haver outro numa direção oposta,

pe-

t será ir-IfM~T
, pelo menos paraw.~~p/p

• Se esses valores forem suficientementerquenos valores de

relevante em relação ao termo

de modo que a resultante será desprezivel. Portanto, de acordo

com a aprox~mação RPA, o 6ltimo somatório da Eq.(2.32), que apr~

senta produtos de matrizes de densidade

pequenos a ponto de poder ser também desprezado o primeiro soma

t6rio, teremos que

(2.33)

(2.34)

Assim, rt oscilará com a frequência de plasma áJ> •

Através da Eq.(2.26) obteremos:

N (li -tI-)___.:..(~;~14;.) L ;i-(1-~·)·~· -(fl"-pl t=I } r'
-=(i:/f.4;)(t ;,~lf'--;).(~-~·))•..•, / 1ft 1 /

Substituindo o somat6rio em j pela média estática nas

N part1culas teremos que

(2.35)

Portanto, a equação de movimento para r;r pode ser
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reescrita como :

1 (2.36)

onde

(2.37))

6 análoga à Eq.(2.l9) para o caso clássico e

•

7P!jj =;PiJ; +-LP ~(f~Ü{S(éi-f')-.1)
N ~'~l íL ,

~Ií~ é a trans

formada de Fourier do potencial real de interação entre as parti

culas.

Se a interação entre as partlculas ê cOulombiana, o po

tancial efetivo será dado por

(2.38)

onde

.•

)

G(qJ-: --1- ~ f 1; [ S(f-tJ --'J . (2.39)
p li l:Jrj '(~')~

Se considerarmos G'(f} = O , correspondente à apro

ximação de ordem zero em SCFA, a Eq.(2.38) se reduz à expressão

para o potencial efetivo da RPA. Mas, se tomarmos o valor do fa-

tor de estrutura Stí~ de Hartree-Fock na Eq.(2.13), o que sig-

nifica desprezarmos as interações de Coulomb, obteremos o poten-

e consequentemente a constante dielêtricacial efetivo

na aproximação de Hubbard.

Tanto as expressões para a susceptibilidade X(ílJJ/ qual!

to para a constante dielêtrica g(í~w) na aproximação SCFA no

caso quântico são análogas àquelas obtidas para o caso clássico,

ou seja, Eqs.(2.ll) e (2.15) respectivamente.
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Portanto, o esquema autoconsistente do m6todo SCFA fi

ca então formado pelas equações (2.13), (2.15) e (2.17).
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CAPITULO 111

.•. mODO DO CAMPO AUTOCONSISTENTE APLICADO

A UM SISTEMA DE BOSONS

O m6todo do campo autoconsistente ( SCFA ) utilizado

no estudo de um gás de elétrons degenerado, pOde também ser es

tendido para sistemas de bosons em geral.

Pretendemos agora aplicar o método ( SCFA ) para um

sistema tridimensional de bosons ( T = O·X ) formado por partic~

las sujeitas a um potencial repulsivo constante até uma certa dis. -
tlncia /l.. e do tipo coulombiano :L ~ para distâncias maioc y~ -

res. Obteremos então, um esquema fechado de equações autoconsis-

~(f) e o fator de estr~

elementares E(í) e a fun

calculadas através do fa-

tentes envolvendo o potencial efetivo

tura 5({) . A energia das excitações

ção de correlação dos pares !~) são

.tor de estrutura autoconsistente.

Como já mostramos anteriormente, a aproximação SCFA

tem a caracteristica de fornecer na sua primeira iteração os re

sultados correspondentes à aproximação RPA. Dessa forma, nos cál

culos levados a efeito, vamos obter inicialmente os resultados

da RPA e a seguir os da SCFA, sendo possivel então, efetuarmos a

comparação dos mesmos •

.}.l - CASO GERAL

A susceptibilidade completa do gás com interação

ê dada por

> (3.1)
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onde Pfc{J é o potencial efetivo de interação, W~r âJ+,.4.·Z ê a

.frequência cgmplexa e Xr~ tU,,) ê a susceptibilidade do gãs 11.

vre, que para o caso de bosons é escrita como :

)

onde f é a densidade do gás e &(f) é a energia de part1cu

Ia única dada por -?t'7/I ..2~ •
Po~tanto, a susceptibilidade do gás com interação fica

. (3.3)

Assim, a susceptibilidade X(if: w*) apresenta polos

que correspondem às frequências (;Uo(f) que anulam o denomina 

dor, correspondendo consequentemente a excitações coletivas no

sistema.

De acordo com a Eq.(3.3). esses polos vão acontecer

quando

sendo então a energia das excitações de modo coletivo dada por :

(3.5)

Usando a Eq.(3.4), podemos escrever a susceptibilidade

como



onde xri tu-) = &X(f,â») + .i- ~ X'(íaJ)
e portanto, obtemos que

e

(3.8)

Por outro lado, o fator de estrutura S(~)
cionado com a susceptibilidade 4a forma

está rela

Usando então as Eqs. (3.8) e (3.9) para ~~ O ,ob-.- - (/~)
teremos a expressao de Feynman (vide apêndice lI) :

E(f} :: (3.10)

e assim, o fator de estrutura pode ser escrito como

(3.11)

Por sua vez, a função de correlação estática de equil!

brio dos pares G?(~) é calculada a partir da transformada de

Fourier de S(f) :

ou, para o caso tridimensional,

) ·(3.12a)
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(3.l2b)

onde ~ .é a distância média entre as partlculas e í = 3ft'1//1".3
6 a densidade do gás.

Vemos portanto. que para encontrarmos o fator de estr~

tura

para o gás .de Bose, ê imprescindl

•potencial efetivo

e consequentemente o espectro de excitações
~

função de correlação or~)
conhecermos a expressão dovel

e a

o potencial efetivo de interação entre as partlculas

ê obtido a partir da sua definição na aproximação

SCFA • ou seja.

(3.13)

onde 6 o potencial real de interação entre os ~

Então, o esquema autoconsistente para o sistema de bo

sons fica constituido pelas Eqs.{3.11) e (3.14). A energia das

excitações elementares i:(~) é obtida através da Eq.(3.l0) e

a função de correlação dos pares ~~-; ê calculada pela equa

ção (3.12b). usando o fator de estrutura autoconsistente.
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3.2 - POTENCIAL REPULSIVO FINITO

Vamos desenvolver agora o estudo de um sistema tridi

mens10nal de bosons de densidade \:: 3/4JT/f,oa. ,com interação

repulsiva, sendo esta interação composta de duas partes distin 

tas: para separações das part1culas até um certo valor A t ac:.

interação ê repulsiva e constante e para distâncias maiores,a r~

pulsão tem a dependência ~;I~,como ê mostrado no esquema a
baixo •

.'J?!?d..91(A,)
~~

~s8imt o potencial real de interação entre os pares de

partículas pOde ser expresso por :

."

6 a função de Heaviside. A constante

conveniência futura.

onde ê a altura do potencial na re~ião /l < Ac.. e ef/L)

~7~m-i,.z é colocada por

A transformada de Fourier deste potencial ê dada por

(3.16)



sendo então o potencial efetivo autoconsistente 1P(j}

través da Eq.(3.l4) :

34

obtido a-

J (3.l7a)

onde

Precisamos assim, calcular o valor da integral (vide

apêndice 111):

Vamos utilizar o parâmetro /Z para definir unidades
(>

adimensionais convenientes para o problema, isto é, ~ será

expresso em unidade de.4q e 1 em unidade de (Ao)-.J •

Então, a Eq.(3.l7b) pode ser escrita como:
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~ortanto, conhecemos agora a forma do potencial efeti

vo ~tjr) para o sistema tridimensional de bosons com interação
dada pela equação (3.15). podemos usar a teoria do campo autoco~

sistente para calcularmos o fator de estrutura S(f) t a função

e o espectro de energia das exci-
~e correlação dos pares ~~)

tações elementares i:(2f) ·

Através da Eq.(3.l1) encontramos a expressão, par~ o f~

tor de estrutura

(3•.20)

onde ~('}) ê dado pela Eq.(3.l9).

Dessa forma, a solução do prOblema serâ encontrada a

travês da resolução autocQnsistente das Eqs ..(3.l9) e (3.20)~ que

nos permitirA obter o fator de estrutura autoconsistente ..Com es- -
se resultado, calcularemos a energia das excitações elementares

E(, ) através da relação

(3.21)

e a função de correlação dos pares ?ú) :

(3.22)

3.3 - RESULTADOS

Uma vez que não ê posslvel resolver esse conjunto de

equações de uma maneira analltica,'tornou-se então necessário u

tilizarmos técnicas de cAlculo numérico. Como as equações envol

vem soluções'de integrais, usamos para isso o mêtodo de Gauss-
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Legendre (/8) •

A solução numérica autoconsistente das Eqs. (3.19) e

(3.20) 6 obtida através de um processo iterativo.

A aproximação SCFA possui a conveniência de se obter na

primeira iteração de seu cálculo, o resultado RPA, já que nesse

caso ao fazermos PfcJj:: f25(í) na Eq. (3.14), todas as correções de

campo local são desprezadas. Em vista disso, iniciamos o proces

so considerando S(~).~.:L.O na Eq. (3.19) e assim calculamos o

primeiro ~~) , cujo va~or foi inserido na Eq.(3.20) para se

obter o novo 5(;) . Tal processo continuou até encontrarmos

convergência nos valores de S(j) calçulados em duas iterações

consecutivas ; para isso, definimos o critério de que a conver 

gência ocorre quando a diferença entre as matrizes de 5(1) de

duas iterações sucessivas é menor do que algúm pequeno valor €

pré-determinado ( em geral, ~li5 ). Evidentemente, o processo não

•

depende do valor dado inicialmente para •

,
Procedendo-se dessa maneira, calculamos o fator de es

trutura em função do vetor de onda para diversos valores de Ã

mantendo-se fixa a razão 4D~C • Isso porque, as equaçoes en

volvidas no cálculo autoconsistente não dependem de ~ e ~~ s~

paradamente, mas apenas da razão entre ambos. Para cada razão~/~~

o cálculo numérico utilizado permitia variarmos. até um

•

certo valor máximo, quando então o potencial efetivo autoconsis

tente ~~) ( equação(3.l9) ) tornava-se muito negativo, causan

do problemas na obtenção de 5(~) pela equação(3.20).

Nas figuras 1 e 2 são mostrados os resultados para S'Í)

com respectivamente (~;'1é)={Oe (~;1~)~~6;para diversos valores

de À • Vemos que ~~) ultrapassa o valor da unidade quan-

do o parâmetro ~ se torna suficientemente grande, ou seja, 5(1)
começa a apresentar um máximo que aumenta com o valor de À



37

Esses picos pronunciados de ~) indicam que há uma crescente

tend&ncia de localização das part1culas, isto é, estão aparecen-

do efeitos de estrutura no sistema. Mas, para pequenos valores

de " ( Ã ~ 1.0), que correspondem a uma menor influência da

parte mais repulsiva do potencial, o fator de estrutura não ul

trapassa a unidade, indicando um comportamento semelhante ao de

um liquido.

O fator de estrutura autoconsistente 5~) foi usado

para calcular a função de correlação dos pares ~tt)através da

Eq. (3.22) •.Os resultados obtidos para (/Zo/Âc)::S..1.o e (~/~)= ts" com

diversos valores de são mostrados nas figuras 3 e 4 res-
pectivamente.

Como podemos notar, à medida que Â aumenta, a prob~

bilidade de encontrar uma partIcula a uma distância /t da ou-~

tra diminui, o que é esperado, uma vez que o potencial repulsivo

se torna muito mais forte, dificultando assim a aproximação en

tre as partIculas. Nessas figuras vemos que a partir de um certo

valor de Ã
, G9(4) .vai oscilar em torno da unidade, indican

do também o aparecimento de uma dada localização das partIculas

do sistema.

Através da Eq.(3.21) e usando o fator de estrutura au-

toconsistente, nos foi posslvel calcular o espectro de energia

das excitações elementares e:(~) com diversos À ,para as r~

zões (40/1;.): -tO e ~5 , como mostradas nas figuras 5 e 6 respecti

vamente. Nestas figuras, os valores da energia foram normaliza 

dos para a unidade, a fim de facilitar a comparação entre eles.

Vemos que à medida que À cresce, é mais fácil criar uma exci

tação elementar coletiva na qual as partIculas estão mais locali

zadas, do que excitar um modo coletivo de comprimento de onda in

finito.
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Para comparação, plotamos nas figuras 7, 8, 9 e 10 os

correspondentes resultados das aproximações RPA e SCFA para S(~)

e ~I/t) para vários ~. ,com Vtt>/Ae)= 1.0 e ~~ respectivamente.

Podemos observar que, o fato de considerarmos em SCFA

·as correlações de curto alcance através de correções de campo 10

cal, introduz sensiveis variações nas propriedades do sistema.

Para pequenos valores de A>~~, a função de correlação dos pa-

res 9/,4) apresenta valores menores na aproximação RPA do que

na aproximação SCFA, o que acontece devido justamente por não s~

rem levados em conta na RPA estes efeitos de curto alcance.

~ importante ressaltar que para uma mesma razã04o~Ab,

a diferença entre os dois resultados se torna mais significativa

à medida que À cresce. Para pequenos valores de À há uma

maior coincidência entre as curvas obtidas para a função de cor

relação dos pares segundo as duas aproximações porque nesse ca

so, os efeitos de curto alcance são minimos devido ao fato do po

tencial real ser relativamente fraco. Tanto nos resultados da

RPA quanto nos da SCFA, verifica-se o aparecimento de efeitos de

estrutura no sistema.

Plotamos também nas figuras 11 e 12, as curvas de E(1)

obtidas para RPA e SCFA. com 4/.v::l.tJ e ?:5 respectivamente. E
interessante notar que as correlações de curto alcance presentes

na teoria SCFA são responsáveis pela existência de uma "diminuição

nos resultados SCFA quando comparados com os da RPA, para a re

gião de pequenos vetores de onda. Além do mais, quanto maior o

valor de )

-
maçoes.

, mais sensivel é a diferença entre as duas aprox!.

A figura 13 representa o resultado do fator de .estrutu

ra 5«;) para uma certa altura do potencial fixa (À = Ia o ) e di

versas razões ~;I~~.Vemos então que, para um mesmo potencial

BIBLIOTECA Da INSTlTÜTO DE F1SICA E OUIMICA DE SÁO CARLQS· tiS? "

FI S I ( A
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real entre as particulas, o efeito de localização se torna apre

ciável quando a razão AD~~ cresce. Isto significa que se consi

derarmos um sistema com densidade constante, isto 6, ~ fixo,

ao diminuirmos o valor do alcance /te da parte constante do po

tencial, vamos ter uma maior localização das particulas, para um

mesmo valor de À • Se, por outro lado, fixarmos 4G e permi

tirmos que a densidade do sistema varie, então quanto menor a deE

sidade, maior o efeito de localização.

SISTEVA DE BOSONS PU~"TUAL CARREGADO

•

Caparica e Hip6lito ((9) estudaram certas propriedades

dielêtricas de um sistema formado por bosoDs de carga ~ e mas

.sa ~ , que interagem entre si através de um potencial do tipo

coulombiano. A neutralidade do sistema é garantida pela presença

de um fundo positivo , uniforme e estático.

A partir das equações encontradas para o sistema que

estudamos, onde o potencial de interação entre as particulas é

dado pela Eq.(3.l5), foi possivel obtermos as expressões para Srf) ~

t::'q) e ??f:) para o caso do gás de bosons puntual carregado, fa

zendo para isso os limites ).-.(>0 e ~ -to O • Para que ~q)
permanecesse finito nesse limite, tornou-se necessário

que o produto (À.4c.) fosse igual a uma constante, que" neste ca
-2

so, deve ser À4 :! ~C.

Dessa maneira, vamos reproduzir as equações do esquema

autoconsistente para o sistema de bosons puntual carregado. Com

parando os resultados publicados por Caparica e Hip6lito e aque

les obtidos neste trabalho, vemos que o efeito de estrutUração

encontrado no nosso caso parece ser produzido pelo fato do poten

cial possuir uma região constante e ser finito. Em ambos os pro-
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blemas, a aproximação SCFA mostra resultados melhores do que os

da RPA, evidenciando que esta teoria, realmente, considera de

uma forma mais adequada as interações existentes entre as partí

culas do sistema.
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o ,2.0 6.0

FIG. 1 - Fator de estrutura autoconsistente S(~)como função de

ro para a razão ftD/~)=1()e À= -tO)(~O" f'ao e. faO.
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to

Q5

o ';'0 6.0

.
FIG. 2 - Fator de estrutura autoconsistente S(q) como função de

'r't1 para a razãoM)={S e À:. fO) -/ao ~ 350
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FIG. 3 - Função de correlação dos pares 8(/1,) como função de A./Ac

para a razão t/tq/Ae) = -10 e À = -10 l/ao, .17()(} ~ ~ao
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FIG.• 4 - :Função de correlação dos pares #?1.) como função de A/4t:,

para a razão ?zo/4c.) = .( Õ e ) = ~O" ~aO .e- y:S:O
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45

'0 ~o 6.0

FIG. 5 - Energia das excitações E(q) como função dos vetores de

U ( ~~~ •onda , em unidadesde ~ = ~~~) .• para a ra-

zão (40/4:.)= -to e À= 'tJ.,la~~/).tj~.O fato~ de normalização

( 1'1~
usado ê ~ .

6ÀAc.
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~() .

46

o 6.0

FIG. 6 - Energia das excitações t:(1) como função dos ~etores de

/ ~)~~onda I em unidade$de aj,= ( _~~ ) • para a ra-

zão (4~/4c)=,(6- e ). = -tOJ /ao ~ ~O
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tJ.5

. o .

1
'I
1,--)= ~oo

/-1--- À= ~/)O

'l/ .
)= ~D.O

À= 9'~o

6.0

FIG. 7 - Fator de estrutura autoconsistente 5~) com? função

de rI'.} para a razão (A,.jAc.)= --tO e .À = 10" ~~q9aa As c01:

respondentes curvas tracejadas do resultado RPA estão

plotadas para comparação. Para À::: .:1'.0 as curvas prati

camente coincidem.
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FIG. 8 - Fator de estrutura autoconsistente ~(~) como função

de 1Ao para a razão (~/~)=15 e À::I.~ l'a~3j"O. As li-

nhas tracejadas correspondem ao resultado RPA. Para

À=d.O as curvas coincidem.
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lIIoo........---- -------

~::fao
~)::: ~ao

;\:: f'ao

À:: ~o.O

./.0 t:20 3.0

FIG. 9 - Função de correlação dos pares d(/I) como fun?ão de A-/4c..

para a razão ?tofze,):: -1.0 e À= tq fao) ~ao.Para compara
ção estão plotadas as curvas tracejadas de RPA. Para

À::: 1.0 as curvas são praticamente coincidentes.
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· ~()

as l
I
I
II

----- ~ :: 35:0

.50

, FIG. 10 - Função de correlação dos pares Z1~)como função de 4/4~

para a razão ?zc,/4c)=-iS e À:::{~;at), 3.5:0. Para compara

ção estão plotadas as curvas tracejadas de RPA. Para

À:::.;t'.O as curvas são praticamente coincidentes.

BIBLIOTECA DO INSTITUTO DE FlslCA E OUIMICA DE sAo CARLOS • USP JI FlslCA
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2.0

4.0

·0 6.0

FIG. 11 - Energia das excitações i:(~)como funçio de ~Q em uni-

/. -2) {z p ••dades de ~=Cf'l~J ' para a razãofo/-i:-):I.OeÀ= 1~/tJ.q9t!q~t
As linhas tracejadas correspondem ao resultado RPA. Pa

ra À= 1.0 as curvas coincidem •

..P
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o 6.0

FIG. 12 - Energia das excitações ~(~) como função de ~o em uni-

h ~)I/<,dadesde úJ>:It(-~~: J para a razão~/~)=ISe À:= (~ ftJ~35.0 .
As linhas tracejadas correspondem ao resultado RPA. Pa

ra À=:lo as curvas coincidem.
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()S'·

o

~ = 3.0
~

6.0

FIG. 13 - Fator de estrutura autoconsistente S(~) como função

de ft.. para À:= Ia o e razão AD:= ~o·02.0 . ~o .D --- ~ J
/te
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. APENDICE I

LINEÀRIZAÇÃO DA EQUAÇÃO DE MOVIMENTO PARA A !UNÇÃO DISTRIBUIÇÃO

CLASSICA DE UY~ PART!CULA E OBTENÇÃO DO POTENCIAL EFETIVO

~uando estudamos problema de muitos corpos, vemos que

a equação de movimento para a função distribuição clássica de

uma partícula /'/i;ji/t) sujeita a um potencial externo ~Ã.t) é
dada por :

?t{f-.-;jI/é) + v. r,lf.;;;,itlt) - 'M1j-<:.t). ~ 1~/lt) -

(1.1)

é a função distribuição

de interação entre as parti-'onde ;t>(;; -;4') é o pot encial real

/1.1> •...••..• , I )culas do sistelna e (;;,/';;;:/,,1/ t
de duas partículas.

Logo, a equação de movimento da função distribuição de

uma partícula envolve a função distribuição de duas partículas •

/(.l.)Da mesma forma, a equação de movimento para 1(~jt;Â:~it)depende
da função distribuição de três partículas e assim sucessivamente.

Para resolver a equação(I.l) é preciso então quebrar essa sequên

eia infinita de equações.

A hip6tese fundamental do formalismo do campo autocon

sistente ( SCFA) é utilizar a função de correlação estática de

equilíbrio dos pares pAt-~~para desacoplar a função distribui

ção de duas partículas em termos do produto das funções distri

buição de cada partícula, ou seja,

(1.2)
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A sequ~ncia infinita de equações 6 portanto truncada ,

uma vez que a função distribuição de N particulas está relacion~

da com a função distribuição de N + 1 particulas.

Considerando um potencial externo fraco, a função dis

tribuição de uma part1cula pode ser escrita como :

(1.3)

onde L(f) ê a função distribuição de equi.l1brio e /, (~,;:/t)ê

um termo de. correção que exprime a variação de {(f) induzida

pelo potencial externo fraco.

Usando as Eqs.(1.l) e (1.2) teremos que'.

A expressão j(;t-;t~~~($_;tl)
como proveniente de um potencial efetivo

...

definido como :

pode ser considerada

f/(h-:;;j , que ê então

(1.6)

Portanto, usando as Eqs.(1.3) e (1.4) juntamente com a

definição (1.5) teremos

[~ + V. ~}t($,j!/t)- ~~~t). v,/.~+[1~!1f~·;;&!lr1.(fi·

·/1-0) +[lcá·~~p-;ti[ler·f.r;ff·'!tf,(Ã,~/~) +

,. [fdX'9Z1%Jf;e-Ã-~t(/i!,ji'/tJ}· jtffit) ~O
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é a densidade de particu-
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Mas, por simetria translacional, a integral fdt-41 Jt'4--;;}

não depende de ;;t . Então, ~ / aZ' ~/Â-;i.j:: O .
Assim, a Eq.(I.6) fica:

onde n~t)= ICP/(~;tlt)
las em (~t) .

Vamos agora obter a expressão para.o potencial efetivo

a partir da definição (I.5),·que pode ser escrita como

(1.8)

} ..+-
-l, ."",

e multiplicando por ,e. 'I ~ teremos

- .
Usando as expressoes das transformadas de Fourier de

e (1.10)

(1.11)

Assim,

J/f 'J#líi ;(r~f).::df'~ 1/r~(f) .e!rif'- f).íj/"'--;- .t}df~l'

+Jlf'~(f)~~'(f~1).;t«1"~



57

Como o fator de estrutura Srf) está relacionado com

a função de correlação dos pares ~(~) através da expressão

é a densidade de part1culas" e usando propriedades

f[ :J(~-4;!fi{-1·)·~ = -L(S(f-1? - .t}(
onde ('

da função delta , chegamos a

) (I.12)

(I.13a)

ou
• 4

(I.13b)

Quando o potencial entre as part1culas for coulombiano,..
sua transformada de Fourier em tr~s dimensões vale

(1.14)

e então podemos escrever

(I.15a)

onde

(I.15b)
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APENDICE 11

OBrENÇlo DA RELAçÃO ENTRE O FATOR DE ESTRUTURA E A ENERGIA DAS

EXCITAÇÕES ELEMENTARES DO SISTEMA

A expressão de Feynman, que relaciona a energia das e~

citações elementares do ~istema ~r:t) com o fator de estrutura

S(~), pode ser obtida através do formalismo do campo autocon

sistente para um sistema de bosonS.

O-fator de estrutura está relacionado com a susceptib1

lidade através da equação

(11.1)

onde l é a.~ensidade numérica de part1culas ,
e

(11.2)

teremos que
com ~!!!! wft" •

dade :

(11.4)
>
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(11.5)

E assim,

Dessa forma, obteremos

= (11.7)

que 6 a relação de Feynman(f~
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APENDICE III

CALCULO DO VALOR DA INTEGRAL DO POTENCIAL EFETIVO JP(f}

Vamos calcular o valor de

(III.l)

Como o fator de estrutura ê função do m6dulo da dife--
_ - R-_

rença entre.os vetores de onda 1 e 'I' ,definiremos JIf!,::: 1-3'··
Desse modo, teremos

(111.2))

-
onde o< é o ângulo formado entre os vetores ~ e ~

Con~iderando c=~/t ,a=(1.e+;tjAc.~ ,./'-= -.3,,~~,e
fazendo a substituição J=(a+.,t~«}fá., chegamos a

onde

) (III.3)

(111.4)
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Desta forma, obtemos o resultado da integral (111.1),

ou seja •.

.I= F14IS(d)-1"'ll({-"1IAhz-A/~,pJ -/.1hz 4,;(4+'1) +1~ o . r l~ ~J:l-11 Ae(Á+tj)

/Ic.(tlrl) .

+1~ ~.f-lr ~K/"-71-ur.r4.(4+1j
"'eM-11 7 (II1.6l

,
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