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Resumo 


Neste trabalho estudamos a extensão da aproximação de campo médio, dada uma 
condição inicial, para a evolução temporal de um sistema composto de férmions e bósons 
que interagem. Para isto usamos uma técnica de projeção dependente do tempo através 
da qual obtemos equações de movimento do tipo cinético para o conjunto de variáveis 
dinâmicas de um corpo. Na primeira parte do trabalho aplicamos a técnica para um 
sistema descrito pelo modelo de Jaynes-Cummings, o qual descreve a interação da matéria, 
representada por um sistema de dois níveis, com a radiação, representada por um modo 
normal do campo quantizado. Obtemos a dinâmica de campo médio e a seguir usando 
a técnica de projeção, calculamos correções à esta descrição de campo médio. Além de 
ser um modelo exatamente solúvel, o que nos permite comparar nossos resultados com a 
solução exata, o modelo de Jaynes-Cummings corresponde ao plasma escalar relativístico 
em zero dimensões espaciais. Na segunda parte deste trabalho estudamos o modelo do 

. plasma escalar relativístico. Esta teoria quântica de campos descreve a interação de 
campos bosõnicos escalares e fermiônicos de spin-l/2 através de uma interação do tipo 
Yukawa. Para o sistema do plasma escalar relativístico obtemos as equações que descrevem 
a dinâmica de campo médio e a partir das soluções estacionárias, renormalizamos a teoria. 
Finalmente, estudamos o regime de pequenas oscilações em torno do equilíbrio, obtendo 
soluções analíticas para a evolução de nossas variáveis. Analisamos também as condições 
para existência de estados ligados neste regime. 



Abstract 


In this work we study the extension af the mean-field approximation, given an initial 
condition, to the time evolution af a fermion-boson system. We use a time-dependent pro
jection where we obtain kinetic-type equations for the set af one-body variables. First, we 
study the Jaynes-Cummings made} which describes the interaction af the matter repres
ented by the two-level system with the radiation represented by the normal made af the 
quantized radiation field. We obtain the mean-field dynamics af the system and using the 
projection technique, we evaluate corrections to this mean-field description. Relevance 
af the Jaynes-Cummings made} stems from the fact that, besides being soluble which 
possibilities compare om results with the exact solution, it can be seen as corresponding 
to the relativistic scalar plasma in zero spatial dimensions. Next, we study the relativ
istic scalar plasma. This quantum field theory describes a system of spin-lj2 fermions 
interacting through the exchange of scalar particles via a Yukawa-type interaction. In 
the study of the relativistic scalar plasma, we obtain the mean-field dynamics and from 
the static solution, we renormalize the theory. Finally, we study the small oscillations 
regime obtaining analytical solution for one-body variables. vVe have also examined the 
condition for the existence of bound-state in this case. 
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Capítulo 1 

Introdução 

o estudo de fenômenos de transporte em si.stemas de muitos corpos é importante para 
várias áreas do conhecimento. Estes fenômenos estão associados a processos essencial
mente cinéticos, os quais ocorrem em sitJ..tações descritas como "fora do equilíbrio". Com 
o objetivo de descrever tais sistemas, em geral, empregam-se técnicas de projeção pa
ra se derivar as respectivas equações de movimento (equações cinéticas). Embora estas 
técnicas de projeção sejam extremamente gerais, até o início dos anos setenta ela~ eram 
somente utilizadas em problemas onde os sistemas estavam em contato com reservatóríos 
[1] ou ainda em prohlemas onde somente os elementos diagonais da matriz densidade em 
alguma representação eram desejados [2], Nestes problemas1 os graus de liberdade do 
reservatório ou da parte não diagonal da matriz densidade eram considerados irrelevantes 
e formalmente eliminados através de um operador projeção. 

Entretanto, há muitos sistemas dinâmicos acoplados onde nenhum dos subsistemas 
pode ser considerado çomo uma parte irrelevante do sistema. Foi ncste contexto que Wil
lis e Picard [3] derivaram, utiljzando a técnica do operador projeção, equações cinéticas 
para sistemas dinamicamente acoplados, onde a informaçào irrelevante não era os graus 
de liberdade de um dos suhsistemas acoplados~ mas as çorrelações entre os subsistemas 
produzidas pela interaçào. Em particular, tal tratamento mostra-se altamente adequado 
para sistemas nos quais os subsistemas interagem fortemente. Para estes sistemas a abor
dagem de \<VilHs e Picard, a qual corresponde em ordem mais baixa a uma aproxímação do 
tipo Hartree-Fock Dependente do Tempo (TDHF), ê claramente maiS apropriada. Outras 
abordagens. equivalentes a de \VilIis e Picard~ forarn também desenvolvidas neste período. 
Assim, a partir de meados dos anos setenta1 vários trabalhos para sistemas quânticos não 
relativísticos foram realizados numa aproximação do tipo TDHF [4] e posteriormente 
TDHFB [5J. 

Entl'etanto~ em uma aproximação do tipo TDHF, as partículas do sistema interagem 
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somente via campo médio, enquanto as Côrrelações entre as partículas são negligenciadas. 
Portanto, estes cáJculos aplicavam-se por exemplo a. sistemas em que as partículas) apesar 
de interagírem fortemente, formavam um sistema de baixa densidade [6]. Consequen
temente) no estudo dos fenômenos de transporte de sistemas de muitos corpos em uma 
escala de tempo 1onga, o qual pode termalízar ou não, as flutuações devido aos efeitos 
de correlação não podem ser negligem::iadas. Portanto) para melhor compreender pro
cessos gerais € necessário estender os cálculos além da aproximação TDHF de modo a 
incluir correlações de dois corpos. O formalismo necessário para este cálculo foi desenvo)~ 
vído no final dos anos setenta e início dos anos oitenta e é comumentemente chamado de 
Aproximação do tipo Hartree-Fock Dependente do Tempo Estendida (ETDHF) [6,7, 8J. 
Todos os cálculos ETDHF realizados neste período foram para sistemas quâ.nticos não 
relativísticos. 

Simultaneamente, o estudo de sistemas relativísticos de muitos corpos, portanto des
critos por uma Teoria Quàntica de Campos, também desenvolveu~se durante os anos 
setenta, Estes trabalhos pretendiam descrever a estrutura estacionária de sistemas ha
drônicos relativísticos, os quais interagem fortemente, e portanto} o uso de técnicas nà<r 
perturbativas tais como aproximações do tipo Hartree-Fock (1)], variadonal Gaussiana 
[lO], expansão l/N (111; função de Wigner covaríante [12]... , eram necessárias. 

Os cálculos relativísticos realizados nos anos setenta tinham interesse somente em 
descrever as propriedades estacionárias dos sistemas nudeares. Contudot a. pa.rtir do 
início dos anos oitenta) a descriçâo de sistemas (fenômenos) quânticos relativísticos fora 
do equilíbrio dada uma condição inicial ganhou uma importância considerável. Com o 
advento do (:t?mirjo do universo inflacionário [13L onde é necessário descrever a evolução 
temporal de um campo escalar, que se encontra fora do equih'brio térmico com o resto 
do universo: de um vácuo metaestável para o vácuo estável [14]; e ainda com a entrada 
em funcionamento dos grandes aceleradores de Íons pesados com energia.s superiores a 
O.IGevfA, onde pode-se estudar a matéria nuclear em condições drasticamente fora do 
equilíbrio [15, 16, 17], tornou-se necessário desenvolver o formalismo {ta Teoria Qnântica 
de Campos (Q!'T) fora do equilíbrio. 

Assim, com o objetivo de descrever sistemas quânticos relativísticos fora do equilíbrio 
dada uma condição iniciaL os quais estão associados a fenômenos não-perturbativos tais 
como quebras de simetrias, geração de massa, transição de fase .... , foram desenvolvidas 
técnicas nào-pertul'bativas para estudar tais situações no COntexto de uma Teoria Quântka 
de Campos. E-m geral estes cálculos foram e sào ainda implementados atravÉs de um 
tratamento cinético auto-consistente baseado em urna aproximaçào de campu médio. ou 
seja, baseado numa aproximação do tipo TDHF [1 í. 18, 191 ou equivalentemente baseado 
no método variacional que utiliza como ullsab um funcional gaussiano para a matriz 
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densidade [14, 20, 21], ou ainda a função de Wigner cov.riante [15, 22, 23], 
Analogamente ao que ocorreu no caso de sistemas nào relativístíCQS~ a partir do final 

dos anos oitenta, as técnicas desenvolvidas anteriormente: foram adaptadas para descre
ver a evolução de sistema quânticos relativísticos fora do equHlbrio1 dada uma condição 
inicial, além da aproximação de campo médio 124. 25], 

O objetivo final deste trahalho é descrever a extensão da aproximação de campo médio, 
dada uma condição inicial t para a evolução de um sistema composto de bósons e férmions 
que interagem, Para isto utilizaremos uma técnica desenvolvida anteriormente no con
texto da mecânica quântica não relativística por Nemes e Toledo Piza [8]. Esta técnica 
permite formular a dinâmica de correlações de um sistema a partir de uma expansão de 
campo médío, onde recupera-se os resultados da aproximação gaussiana em mais baixa 
ordem, em outras palavras, esta. técnica pennite incluir e calcular correções~ devido às cor
relações dinâmicas. à conhecida. aproximação gaussiana. Além disto, a e.xpansão conserva 
a energia: no caso de sistemas fechados, ordem a ordem [261. [,sta t,écnica foi recentemente 
aplicada, no contexto de urna Teoria Quântíca de Campos: a teoria bosônica autointera~ 
gente >"4>4 em (1 +1) dimensões [2,5]. Lin e Toledo Piza [25] obtiveram que a aproximação 
gaussiana falha tanto qualitativamente como quantitativamente na descrição de certos oh
serváveis. As correções colisionais) devido às interações residuais de dois corpos (termos 
de colisão)~ corrigem parcialmente os resultados gaussianos, No caso fermiônico, Natti e 
Toledo Piza [19J, obtiveram a dinâmica efetiva de um sistema de férmions rdativÍsticos 
descrito pelo ModelQ QuiraI de Gross~Neveu [11] na aproximação de campo médio. 

Motivados pelo sucesso obtido na descrição da evolução temporal de um sistema 
hosônko uniforme autointeragente em (1 + 1) dimensões descrito pela teoria >.cf/l l iní
cialmente deslocado do equHibdo) além da aproximação Gaussiana, torna-se interessante 
estudar) através desta técnica, a evolução temporal de um sistema fora do equilfbrío com
posto de bósons e fêrmions que interagem. Inicialmente estudaremos um sistema não 
relativístico descrito pelo ~dodelo de Jaynes-Cummings ('27], para em seguida aplicá-la a 
um sistema relativístico descrito pelo Modelo do Plasma Escalar [28]. 

Este trabalho é dividido da seguinte forma~ ?'>Jo capitulo 2 obtemQs as equações 
dlnâmicas que descrevem a evolução temporal de um sistema composto de dois subsis
temas que interagem. Estas equações aplicam-se tanto a sistemas não relativísticos bem 
como para sistemas relativísticos. A partir desta equações de movimento implementamos 
uma técnica de projeçào [8j e obtemos as equações do tipo cinético desejadas, as quais 
descrevem a evolução de nosso sistema além da aproximação de campo mêdio. 

No capítulo:3 aplicamos o formaUsmo desenvolvido no capítulo 2 ao Mode1o de Jaynes
Cummings [27], Deste modo j descrevemos a evolução temporal~ além da aproximação de 
campo médio, de um sJstema não relativístico composto de dois subsistemas que intera
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gero, um sistema de dois níveis (subsistema fermiônico) e um modo do campo quantízado 
, 

(subsistema bosônioo). Entre outros resultados, mostramos que a modulaçào da amplitu
de das oscilações de Rabi resulta de efeitos de dois corpos (termos de colisão) [29], 

No capitulo 4 adaptamos a técnica de projeção dependente do tempo desçdta no 
capítulo 2 ao estudo de sistema relativísticos. Apresentamos assim) um tratamento não 
perturbativo do problema de condição inicial na. Teoria Quântica. de Campos para um 
sistema de férmions interagindo com bósons. A partir destas equações discutimos as 
aproximações conservativas não perturbativas que tornam as equações cinéticas obtidas 
trabalháveis. 

No capitulo .5 aplicamos o formalismo desenvolvido no Capítulo 4 a. um sistema rela~ 
tlvístico descrito pelo Modelo do Plasma Escalar {28]. Obtemos neste caso a dinâmica efe
tiva de campo médio (aproximação do tipo TDHFB) de um sistema uniforme relativístico 
composto de dois subsistemas que interagem através de uma interação do tipo Yukawa: 
um subsistema composto de férmions de spin 1/2 que interagem via troca de bósons escala
res (subsistema bosOnico). Neste capítulo fazemos uma renormalização estática da teoria, 
ou seja, a partir das equações de equilíhrio de nosso sistema1 controlamos as divergências, 
o que nos permite estudar o estado fundamental do sÍstema [30}. 

No capítulo 6 fazemos algumas aplicações para a dinâmica efetiva do Plasma Escalar 
obtida no capítulo anterior na aproximação de campo médio. Primeiramente lineariza
mos em torno do estado fundamental as equações dinâmicas de campo médio. Em seguida 
renormalizamos as equações dinâmicas linearizadas e obtemos a soluçào analítica da evo
lução do sistema neste regime. Finalmente estudamos as condições para a existência de 
estados ligados no regime de pequenas oscilações em torno do equilíbrio. 

No capítulo 7 fazemos um resumo das principais conclusões que o presente estudo 
permite e traçamos algumas perspectivas de desenvolvimento futuro, Finalmente, alguns 
detalhes mais técnicos sào apresentados em apêndices. 

6 




Capítulo 2 

Dinâmica Efetiva de Subsistemas 
Quânticos 

Neste capítulo uma técnica de projeção dependente do tempo desenvolvida por Toledo 
Piza e Nemes [8] é apHcada ao estudo da dinâmica de correlações quânticas entre dois 
subsistemas. Através desta técnica obtemos equações do tipo cinético que descrevem a 
evolução temporal do sistema além da aproximação de campo médio. 

O uso de técnicas que utilizam operadores de projeção com o objetivo de tratar 
equações cinéticas não é recente. Esta têcníca extremamente geral foi muito usada até 
meados dos anos setenta em problemas onde os sistemas de interesse estavam em conta
to com reservatórios, ou ainda, em problemas onde somente os elementos diagonais do 
operador matriz densidade eram importantes. Nestes problemas, os graus de liberdade 
do reservatório ou da parte não diagonal do operador densidade eram considerados írre~ 
levantes e formahnente eliminados através de um operador de projeção, Entretanto, para 
sístemas dinâmicos de muitos corpos acoplados é conveniente ter urna descrição onde ca
da parte do sistema (subsistema) é consíderacla relevante. WiHis e Pícard [3] derivaram 
equações cinéticas para um sistema dinamicamente acoplado. onde os graus de liberdade

I 	 a serem eliminados. não eram um subsistema ou uma parte do próprio sistema (reser
vatório), mas sim as correlações entre os subsistemas prodm.:.idas pela interação, Neste 
formalismo, através de um operador de projeção, elimina-se, em ordem mais baixa) asI 	 correlações entre os subsistemas (conhecidas como termos de colisão), sendo portanto 
equivalente à uma aproximação do tipo Hartree-Fock Dependente do Tempo (TDHF). 

I, Por outro lado, para melhor compreender os processos irreversíveis é necessário es
tender os cálculos além da aproximação TDHF de modo a incluir as interações residuais 
(colisões de dois corpos). O formaiísmo necessário para. este calcUlO foi desem'olvido no 
final dos anos setenta c inícIO dos anos oitenta e é comumentemente chamado de AprÜ'" 



x'mação do tipo Hartree-Fock Dependente do Tempo Estendida (ETDHF) 16,7,8). O 
trabalho desenvolvido por Toledo Piza e Nemes enquadra-se neste cenário e corresponde 
a. uma aproximação do tipo Hartree-Fock-Bogoliubov Dependente do Tempo Estendida 
(ETDHFB). 

Passamos agora a descrever esta Técnica de Projeção considerando um sistema com
posto formado de dois subsistemas de diferente natureza~ um subsistema fermiônico e 
um bosônlco, Para estudar observá.veis associadas a um dos subsistemas de um sistema 
composto é suficiente dispor da de~sidade reduzida associada ao subsistema de interesse. 

·1 	 Tomamos como ponto de partida que o sistema é descrito por uma densidade completa 
.r(t), cuja evolução temporal é dada pela equação de Liouville von Neumann 

i:F(t) = IH,:F(t») 	 (2.1 ) 

onde H é a hamiltoniana total do sistema. Os operadores densidade reduzidos dos sub
sistemas fermiônico e bosônico são respectivamente definidos por 

p(t) Tr,:F(t) (2.2) 

R(t) Tr,:F(i) (2.3) 

, 

! 	 onde Tra e TrF denotam traço sobre as densidades bosônicas e fermiônicas. respecti
vamente, Tomando os traços parciais da equação de Liouvi1le von Neumann obtemos 
equações do tipo cinético para as densidades reduzida,>, 

ip(t) = Tc"llI,:F(t)] (2.4 ) 

iRei) = Tr,[lI,:F(t)) (2.5) 

Dadas as densidades reduzidas, a densidade 

:Fo(t) = p( t)R( t) 	 (2,6) 

referente ao sistema composto, é tal que TrBFo = p e Trl>:Fo = R. Como:Fo é construída 
inteiramente a partir de p e R sem informação adicional, então as corre]ações entre os 
subsistemas estão contidas numa densidade ,r'(t). também refeJ'ente ao sistema eomposto, 
tal que 
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! 

F(t) = Fo(t) +P(t) . (2.7) 

o problema com as equações cinéticas (2.4) e (2.5) é que elas não são fechadas no sentido 
de que a dinâmica é dada em termos do estado completo .r(t). Para controlar essa difi
culdade é preciso escrever essas equaçôes em tennos das próprias densidades reduzidas. 
Dessa forma temos equações fechadas descrevendo a dinâmica dos subsistemas1 indepen

I, dentemente de uma referência ao estado :F(t), O problema se reduz então a exprimir F 1 
{ t) 

em termos de Fo(t). Para isso Winis e Picard notam que .1"o(t) pode ser escrito como 

Fo(t) = 1'(t)F(t) com 1'(t) = 1'(il1'(t) (2.8) 

onde P(t) é um operador de projeçào agindo sobre as densidades do sistema composto 

1'(t)· = p(t)TrF . +R(t)Tr• . -p(t]R(t)Tr.Trr . (2.9) 

A densidade .1"(1) adquire o status de vetor no espaço vetorial de densidades e P(t) ê 
operador agindo neste espaço. Como as densidades são operadores no espaço de vetores de 
estado, os operadores 'P( l) sào chamados superoperadores e o espaço vetorial de densidades 
é chamado espaço de Liouville. O produto escalar de dois vetores nesse espaço é definido 
como 

(X, Y) = 'I'r (Xly) (2.10) 

o projetor adjunto pt(t) e o projetor complementar Q(i) sào respectivamente definidos 
por 

(1'I(t)X, Y) = (X.1'(t)Y) (2.11 ) 

Q(t) = I-PU) , (2.12) 

onde I é o operador identidade do espaço de Liouvílle. 
O operador adjunto pt{t) pode ser obtido usando as definições do produto escaJar 

(2.10) e do operador adjunto (2.11), 
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1'1 . = T7',(P .) + Tr.( R .) - T,..Tr,(pR .) , (2.13) 

Por construção 'P(t) é um operador de projeção dependente do tempo. Portanto, em 
geral 

~ [P(t):F(t)l = ~ :F(t) +P(t)~ . (2.14) 

Pode-se no entanto verificar explicitamente que 

dP:F(t) = O , (2.15)
di 

de modo que, quando age sobre a densidade F(i). Q projetor 1'(t) é tal que 

d d:Fo d:F 
dt IP(t):F(t)l = di = P(t)Tt . (2.16) 

Desse modo, a projeçào P{t) da equação de Liolivílle~von Neumallfl (2.1) resulta em 

iFo(t) = P(t)[H,:F(t)j 

P(t)C:F(t) 

- P(t)C [:Folt) + F(t)] (2.17) 

onde foi definido o superoperador que gera deslocamentos da densidade completa, 

c .:; IH, .} , (2,18) 

chamado Liouvilliano do sistema composto. ~as referências [8, 25, 26] verifica-se que as 
condições (2.8) e (2.15) tornam a construção de P(t) única. Por outro lado, devemos ter 
o cuidado de observar (!ue fi Slla construção na representação de Schrõdinger é diferente 
da sua construção na representação de Heisenberg1 já que a equação (2.15) ê diferente nas 
duas representações. Na representação de Heisenberg a densidade completa:F não depen
de cio tempo, Neste ca..."-O. os operadores de Heisenberg contêm todas as complicações da 
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dinâmica de muitos corpos, Portanto, o problema crucial é exprimir a dinâmica dos ope
radores de maneira que a sua evolução seja dada em lermos das varíáveis relevantes, Nos 
capítulos 3 e 4 trabalharemos na. representação de Heísenberg de modo que reobteremos 
as expressões acima na representação de Heisenberg. 

Dado 'P( t) podemos obter uma equação para ;F'(t) em termos de F(). Como projeção da 
equação de Liouvílle-von Neumann (2.1), a eq. (2.17) contém apenas parte da dinâmica. 
do sístema composto. Para completá~lal basta projetar novamente a eq. (2.1) com () 
projetor complementar a 1'. Com isso, obtemos 

i:F'(t) =Q(t).c [.ro(t) +.r'(tll 

Esta é a equação que permite exprimir :P em termos de :Fo. 

[i! -Q(t).c] .1"(t) = Q.c.ro(t) 
, 

I , 
cuja solução formal é dada por 

(2.19) 

Podemos reescrevê-Ia como 

(2.20) 

.r'(I) = 9(1,0).1"(0) - i lo di' 9(t,t')Q(t')C.ro(t') (2.21) 

onde 9(i, ti) é a função de Green ordenada no tempo 

9(1,1') = Texp [-i [d7 Q(T).c] (2.22) 

Desta forma, P, e consequentementeF, podem ser expressas formalmente em termos 
de FoU) (para t' < t). :Na realidade. a e.xpressão (2.21) não é inteiramente fechada em 
Fo di!:'vido ao termo que contém as correlações iniciais ,1"/(0). Observamos que o segundo 
termo da eq. (2.21) reconstrói Q restante de :F'{t) através de uma integral sonre o passado 
de Fo( t) e tal reconstrução é onviamente inviável para as correlações presentes no estado 
inicial em l = O. Por outro lado, é claro tamhém que .1"(0) ~ Osignifica um estado inicial 
fatotÍzado, Deste modo. as equações (2.4) e (2.5) que descrevem a dinâmica efetíva do 
sistema tornam-se fechadas, 

Substituindo a eq, {2.21) nas eqs. (2A) e (2.5L utiUzando-se a eq. (2.19). obtemos as 
seguintes equações fechadas para as densidades reduzidas 
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ip(t) = Tr,CFo(t) + TrgCg(t, 0)1"(0) - iTr, l dt' cg(!, t')Q(t')CFo(t') ,(2,23) 

iR(t) = TrrCF.(t) + TrrCg(i, 0)1"(0) - iTr,. l di' Cg(t,t')Q(t')CF.(t') ,(2,24) 

Os primeiros termos do lado direito dessas duas equações podem ser imediatamente te
conhecidos como contribuições de campo médio às dinâmicas efetivas uma vez que .ro(t) 
é a parte de .r(t) que nào contém correlações entre 0$ subsistemas. De fato, verificamos 
que 

Tr.CFo(t) = TT,'cR(i)p(t) = Tr,(HRp - RpH) 

= [TraH R(i)]p(t) - p(t)[Tr,H R(t)] 

~ l,(t)p(t) , 

onde foram usadas a propriedade cíclica do traço e as definições 

IF(I) , = [hiol(t), ,] com hiOl(l) = Tr,HR(t) 

onde h~O)( t) corresponde à hamiltoniana efetiva de campo médio do subsistema. de férmions. 
Analogamente, para o subsistema de bôsons 

Tr,,'cFo(tl = l,(tlR(t) 

As equações (2.23) e (2.24}, com F1(0) = O, são na realidade equações do tipo cinéticas 
acopladas para as densidades reduzidas p(t) e R(O. Elas diferem das equações cinéticas 
fenomenológicas usuais pela presença de efeitos de memória (integrais sobre ti < i) e é 
por isso conveniente çhamá-Ias equações pré-cinéti-cas. 

As equações pré-cinéticas são equações exatas que descrevem de forma fechada a 
dinâmica efetiva dos subsistemas. Notamos entretanto que a complicada dependência 
temporal da equação (2,21}l devido aos efeltos de memória, impe<le cálculos exatos deste 
objeto. Um eS(juema de expansão sistemática para os efeitos de memória foi discutido 
nas referências [8~ 25, 26}. Como vimos) substituir 

F(I) -+ Fo(!) (2,25 ) 
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corresponde à aproximação de campo médio. Nesses trabalhos uma expansão não pertuba
tiva em torno do campo médio foi escrita para essas equações. As correções de correlações 
ao campo médio em mais baixa ordem correspondem a substituir a evolução temporal 
dos operadores que ocorrem nas integrais de memória por uma evolução de campo médio 
dada por 

Ho = P'(t)H 

Consistentemente com esta aproximação, .c é substituído em (2.21) e (2.22) por .co . = 
{Ho, '1, Desta forma, os efeitos de correlação sào tratados em até segunda ordem em H 
nas integrais de colisão resultantes: pois nas integrais de memória em (2.23) e (2.24} há 
dois Liouvillianos. Urna importante caraderistica deste esquema (o qual vale para ordens 
superiores da expansão [25]) é que o valor esperado da energía é conservado em todas as 
ordens, ou seja, 

() 
m(H)=O 

onde 

(H) = Tl' H:Fo(t) +Tr HF(t)_ 

Nos çapítulos seguintes aplicaremos as expressões gerais obtidas acima para tratar 
primeiramente um sistema férrnioo-bóson não relativístico descrito pela hamiltoniana 
de Jaynes-Cummíngs e posteriormente um sistema uniforme relativístico composto de 
férmions e bôsons escalares interagindo atra"és de uma interação do tipo Yukawa. 
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Capítulo 3 

'Tratamento Cinético para um 
Sistema Férmion-Bóson: O Modelo 
de Jaynes-Cummings 

Neste capítulo a técnica de projeção dependente do tempO' descrita anteriormente é aplica
da ao estudo da dinâmíca de correlações quânticas de um sistema de férmíons lnteragindo 
com bÓSOTIS , descrito pela Hamiltóniana de Jaynes-Cummings. Através desta técnica ob
temos equações do tipo cinético que descrevem a evolução temporal do sistema. A partir 
destas equações discutimos as aproximações não-perturbatívas ne<:essárias para que as 
equações se tornem trabalháveis. A escolha do Modelo de Jaynes-.-Cummings baseia-se no 
fato de que, além de ser um modelo solúvel, corresponde ao modelo relativístico do plas
ma escalar em zero dimensões espaciais. O estudo de modelos solúveis fornece um daro 
entendimento dos fenômenos físicos envolvidos) além ele ser útil no controle das várias 
aproximações necessárias para o tratamento de modelos mais realísticos. Este capítulo 
correspollde ao trabalho da referência [29]. 

3.1 Variáveis Gaussianas e sua Dinâmica Efetiva 

o ~vIódelo de ,Jaynes-Cummings (JCM) 127] descreve a interação de dois subsístemas de 
diferente natureza: um sistema de dois níveis (sistema ferrniôníco) e um modo do campo 
quantizado (sistema bosônico). A Hamiltoniana exatamente solúvel é dada por 

H = i(a;a l - a:jQ_l) + wbtb+ À(ala_1b+ a:,a,bt) (3.1 ) 
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onde os operadores de aniquUaçâo e criação b e bf satisfazem a relação de comutação 
(b1 btl = 1 e os operadores fermiônicos a,.\ e al satisfazem as relações de anticomutação 
{a),l a~l} = á;V,)n enquanto os demais comutadores e antícomutadores se anulam. Este mo
delo descreve a interaçâo da radiação com a matéria (não relativisticamente). A radiação 
é representada por um modo normal do campo quantizado e a matéria por um sistema 
de dois níveis. A interação entre os dois subsistemas é tal que a emissào ou absorção de 
um quantum de energía peio campo provoca o abaixamento ou levantamento do nível de 
energia do sistema de dois níveis. O parâmetro f é a frequência natural de transição do 
sistema de dois níveis; w é a frequência do modo normal do campo quantizado e ). é a 
constante de acoplamento entre os dOIS subsistemas. 

A solubilidade do modelo vem do fato de que o termo de interação da hamiltoniana é 
escrito na chamada Rotating Wave Approximation [34]j que consiste em ignorar os termos 
"anti-ressonantesl

' envolvendo aia_1bt e seu conjugado herroitiano. 
A idéia geral do nosso tratamento é obter a evoluçào temporal das variáveis de um 

corpo, ou seja, vaiores esperados dos operadores e suas combinaçôes bilineares ou qua
dráticas, as quais chamamos variáveis gaussianas. O estado do sistema é dado em termos 
de uma matriz densidade F na Representação de Heisenberg. F é hennitiana, indepen
dente do tempo e tem traço unitário. Uma das variáveis de interesse é o valor esperado 
do operador bosônico 

(b) = B(t) = Te., b:F 

e seu complexo conjugado. Como:F contém densidades de bósons e férmions, TrOF denota 
traço sobre amuas as densidades. Definimos o operador deslocado 

d(t) = b(t) - B(t) (3.2) 

cujo valor esperado em F se anula. 
Os valores esperados das formas bilineares dos operadores hosônicos sào dados pela 

matriz densidade estendida de um bóson [31] 

., R, Il, ] [(d'(t)d(t» (d(t)d(t» ] 
na ;;:;:; (3.3)

[ Il; I + R, = (d'(t),I'(t» (d(t)d'(t» 

onde a matriz densidade normal de um bóson RB é hermitiana e a matriz densidade de 
emparelhamento de um bóson nn ê simétrica. 

Para o sistema fermiônico a matriz densidade estendida de um férmion [31] é 
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R, TI,) [(a1,(t)a,,(t» (o".(t)a"(t»]n, ~ (3.4)
[ -TI; 1 - R, = (al,(t)al(t» (a",(t)al(t» 

onde a matriz hermitiana RF e a matriz antissirnétrica IIF são respectivamente as matrizes 
densidade normal e de emparelhamento de um férmion. 

Quando escritas na ba.'ic de partículas) nll e RF são não diagonais pois existem em geral 
densidades de emparelhamento. Mas 1?B e 'RF podem ser díagonalízadas através de uma 
transformação de Bogoliubov

J 
de modo que na base de quasi-partículas as densidades 

de emparelhamento são nulas. Portanto, para tratar as correlações de emparelhamen
to em nosso formalismo empregaremos a técnica de Hartree-Fock~BogoHubov também 
conhecida como Time Dependent Hartree-Fock-Bogoliubov (TOHFB) [5]. Ela consiste 
em diagonalizar a matriz densidade estendida com o propósito de tratar as correlações 
de emparelhamento em termos dos orbitais naturais. Em seguida toma-se as derivadas 
temporais das variáveis ga,llssianas e utilizando-se a equação de Heisenberg obtém-se a 
dinâmica efetiva destas. 

No caso dos bósons definimos os operadores de quasi-bó$Oos como 

(3(t) = x"(t)[b(t) - B(t)] + y"(t)[bt(t) - B"(t)] 

(3.5) 

(3t(t) = x(t)[b'(t) - B"(t)1 + y(t)[b(t) - B(t)] 

tal que (!3{3) = (flt{3t) = O. A preservação das relações de comutação requer ainda que os 
coeficientes da transformação x e y sejam tais que jxl2 - jyj2 = L Assim, as densidades 
(dld). (ddl). (dldI) e (dd) podem ser parametrizadas em termos de T, y e v = (Bt(3). 

Os coeficientes X' e li da transformação de BogoHubov são determinados pela equação 
secular que diagonaliza Ra, ou seja, 

G'Ra...t13 = ..1:eGQe (3.6) 

onde 

_ [X(t) y"(t)) v( t) 
X, - Q, ~ (:1.7)

G = [: ~J [ 1 +O,,(t) 1y(i) x"(I) O 
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Sendo Qa a matriz densidade estendida de um bóson na base de quasi~partículas\ o auto
valor 11 pode Sér interpretado como o número de ocupação dos bósons deslocados para o 
orbital natural emparelhado descrito por Xa. Uma vez que a tran:.formação de Bogoliubov 
é canônica. podemos verificar que XI} satisfaz as relações de ortogonalidade e completeza 

xJGX, = X.GXi = G . (3.8) 

Analogamente) para os operadores fermíônkos definimos a transformação de Bogoliu
hov 

a,(i) 1 r a.(i) 

,,_,(I) [X; O] a_di) 
(3.9) 

,,:(t) j Q X, I al(t) 

Q~l(t) l a~,(t) 
onde 

, _ ["(i) -V(i)]

Xp - (3.10) 

v"(i) ,,"(i) 

Por construção temos que ("Á,(i)",(i)) = (al,(t)al(i» = O, enquanto a.s densidades 
fermiônicas (al,(i)a,(t), (uN(i)al(i», <a!.(t)al(i» e (a",(i)aÁ(t» são parametrizadas em 
termos de u, v e PÂ ;;;;;;; (ola,\) onde>. = -1, L Como no caso dos bósons, temos um 
problema de autovalor 

...1:'~nf'Xf' ;;;;;;; QF ; (3.11) 

ande X, é a tranformação definida em (3.9) e (3.10) 

X; X'{ O]
,,'t'1" = O e XJ= (3.12)

[ [.:J O XI 

satisfazendo as equações de- unitarledade 

XJ ..t'p = ..1:'F..1:'J = 14 (3.13) 
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I A matriz Q'i' é a matriz densidade estendida de um férmion na. base de quasi~paL'ticulas 
! 

Q, = [ PÁ;j) o ] [ ("1,(t),,,(I)) O ] 
(3.14)I 

! 1 - p,(t) = O (1),.(t)a1(1)) 

I onde PÃ é a matriz densidade de um férmion na base de quasi-partículas. Nesta base 
p;. é diagonal com autovalores p, e P-l que correspondem aos números de ()cup~ão dos 
orbitais naturais. 

O próximo passo ê obter a evolução temporal das variáveis gaussianas. Começamos 
coro o subsistema bosônicQ. Para B(t) encontra-se imediatamente 

iH = Tr,,{b, U]F = xTrBF IJ3, ll]J' - y"TrBFlJ3f, ll]J' (3.15)

I 
I 
! onde II é a hamiltoniana dada por (3.1). 

Para tratar as demais densidades inicialmente reescrevemos a equação de autovalor 
(3.6), usando (3.S), como 

I . x~n3.-l"a = Qn (3.16) 

I Derivando em relação ao tempo temos 

- . ..t l' 

XJ'R.aXa :=;;; Qu - Xll 1<1,,·1;'0 - As 'R..Xu 
• • f . . 

;::: QI'} - XaGXaGQp - Q8G...Y~GXJJ (3.17) 

o lado esquerdo desta equação pode ser calculado usando a equação de Heisenberg 

. " ( Trs,[p'e, UIJ' Tr"ip8, HIJ' ) 
tXri'R.n.:t'n ::= (3.18) 

Tr,,[.stpf, UIJ' Tr,,[pp', lljJ'
. i 

o lado direito da equação (3.17) pode, por outro lado, ser reescrito usando (3.7). Igua
lando o resultado à eq, (3,18), temos equações que descrevem a e\'olução temporal dos 
coeficientes::r e y da transfoxmação de Bogoliuboy e da ocupação de quasi-bósous V 1 
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v = TrOF[iJtp, H)F 	 (3.19) 

i(l + 2v)(x"y" - ",y) = TraF[,6iJ, H)F . 	 (3.20) 

Ou seja, a partir desse sistema de equações diferenciais acopladas temos a evolução tem
poral das variáveis gaussianas bosônicas. 

Temos agora que obter equações análogas para as variáveis gaussianas renniônicas. 
Derivando em relação aO tempo. a equação de autovalor (3.11) e usando a equação de 
unitariedade (3.13) obtemos 

• _. . t t . 
X"RFXF - Qp - XFXFQ~, - Qf'XFXp 	 (3.21 ) 

Substituindo (3.12) e (3.14) e usando a equação de unitariedade (3.13) podemos cal
cular o lado direito da eq. (3.21). Para calcular o lado esquerdo usamos a e<[uação de 
movimento de Heisenberg. Obtemos 

ih = TrFlF [ala)" 	H] F j À = -1,1 (3.22) 

i(p! - p_tl(u'v' - i'·u·) = Tr" ["~!",, H] F 	 (3.23) 

que descrevem a dínâmíca das variãveis fermiônícas. 

3.2 Técnica de Projeção Dependente do Tempo 

As eqs. (3.15), (3.19), (3.20), (3.22} e (3,22) formam um sistema de equações díferendais 
acoptadas que descrevem a evoluçâo temporal de nossas variáveis bosônicas e fermiôniça.."i. 
Estas equações nâo são contudo fechadas em nossas variáveis de um corpo pois, dada a ... matriz densidade completa F, elas dependem da hamiltoniana do sistema que por sua vez 

I 	 contém intel"açôes de dois corpos Itermo de interação entre os subsistemas - veja eq. {3.1 )J; 
neste caso, as equações que descrevem a dinâmica de n envolverão também densidades 
de dois corpos. 
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Uma maneira de controlar estas dificuldades é através da técnica de projeção depen
dente do tempo desenvolvida por Toledo Piza e Nemes [8j. Como já foi dito no capítulo 
anterior, esta técnica consiste em decompor a matriz densidade completa de muitos corpos 
:F em duas partes, 

:F = 	 :Fo(t)+:F'(1) 

:F~:F% +P(t) (3.24) 

onde a forma fatorizada de .ro(t) corresponde ao que chamamos de dupla aproximação 
de campo médio descrevendo os aspectos de um corpo da densidade completa F. As 
densidades :F8 e Pc são densidades gaussianas escritas na forma de uma exponencial 
de uma expressão hermitiana bHinear nos operadores de criação/aniquilação bosônicos e 
fermiônicos, respectivamente. Quando explícítamente normalizadas a traço unitário, elas 
sào dadas em termos dos operadores transformados introduzidos em (3.5) e (3.9) como 
[8, 321 

:Fi; ; ITIl',,,1,,.\ + (1 - p\)a,,,11 	 (3.25 ) 
.\ 

:F~ = 1 ( v t~ 	 (3.26)
1+" 	 l+v . 

no Apêndice A encontram-se os cákulos dos traços utilizados na aproximação de campo 
médio, nos quais verificamos que dada a densidade ;::0 ;;;; :F~:FJ: temos 

Tray (a"ro) = Tl'aF (a!.ro) ;;;; O 

Trer (onobFo) = Tr'JF (a!a~.ro) = O 

TTBF (o1abru) Pa6= "b 

Tl'BF ((t~otFo) = (1 - Pa)ó,,& 

Te" (J:F.) = T,·" (B1:Fo) = O 

TT" (JJ:Fo) = Te., (etS!:Fo) = O 

Tt'fJf< (3tOFo) = v 

Teg , (.33':Fo) = (1 + v) 
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A densidade :Fi) descreve completamente os aspectos de um corpo da matriz densidade 
completa:F. A densidade :F1(t) ê consequentemente a parte que descreve as correlaçõcs 
da densidade completa:F. Devido à. forma especial usada para Fo(t), a densidade :F' 
contêm, em geral, correlações de dois tipos: correlações inter-subsistemas (bóson-férmion) 
e correlações infra-subsistemas (bóson-bóson e férmion-férmion), 

O pr6ximo passo consiste em usar o fato de que a decomposição (3.24) pode ser 
implementada em termos de um operador de projeção dependente do tempo 1'(1) = 
1'(t)1'(I) (cf, Rof, (31), 

p. = :;:gTr'/Pe. +:FgTrg'Pf" -:F6F~TrpTrD' (3,27) 

onde 1>0 é o operador de projeção dos bósons [33] 

iJtiJ-V) iJtiJ-v 8
P,' - [(1- Tr,' + ( )Tr,(f3t,8')+ '-Tr,(.8t ,)+

l+v vl+v v 

iJt iJf3 f3t f3t 1 
+ 1 + vTr,(iJ,) + 2V,1'1'S(f3t f3t ,)+ 2(l+v),Tr,CBiJ') n (3,28) 

PF' é o projetor dos férmions [26] 

~ _ [11) '" ",toÁ - P'\ \ 'I' ~ '" (ataM - p,v1u,) T (t l] orF
rF' - - L., I rl!" L......t Tv U',\tU.\' .ri) 

\ .\=-1,1 1 - P,\ ! '\'p\=-l,! pÀI(l - P.\) 
(3,29) 

e o ponto indica o objeto no qual õ operador atua, Com a ajuda de P(t) a densidade 
gaussiana fatorizada pode ser obtida como 

Fo(t) = P(t)F , (3,30) 

enquanto a sua derivada temporal é dada pela expressão 

iFo(t) = [Fo(t), Hi + 1'(t)[H,F] (3,31 ) 

que é a representação de Helsenberg da equaçào P;: = O que foi usada para definir P(t) 
na representação de Schrõdinger [3, 26J. 

A partir das eqs. (3.2.:J.) e (:3.31) podemos obter urna equaçâo diferencial para T'(t} 
em termos de .ro(t) 

21 



[i! + P(t)'c] J"(t) = Q'c.1'"o(t) , (3,32) 

onde introduzimos o projetor complementar Q(t):F = [I - 1'(t)].1'" = J"(t) e a notação 
l· para o Liouvilliano [H, . l. Esta equaçãQ tem a solução formal 

:F'(t) = 9(t,0).1'"'(0) - i fo' dt' 9(t,t')Q(t')'c.1'"o(t') , (3.33) 

onde o primeiro termo corresponde às condições iniciais (correlações iniciais). e g( t) i') é 
a função de Green ordenada no tempo 

9(t,t') = Texp [i l dr P(T)'c] . (3.34) 

Assim F'(t), e consequentemente :1', podem ser formalmente expressas em termos de 
Fo{t') para t' < t e das correlaçoc.os initiais ,r'{O). Isto finalmente nos permite expressar 
as equações dinâmicas (3.15), (3.19), (3.20), (3.22) e (3.22) como traços sobre funcionais 
de :Fo{t') e das correlações iniclais F(O). Consequenternente, as equações dinâmicas que 
descrevem a evolução temporal de nosso sistema sào formalmente fechadas em nossas 
variáveis de interesse. 

3.3 Aproximação para a Dinâmica de Colisões 

Como pode ser visto da equação (3,33)) a contrihuição de <:orrelações às equações dinâmicas 
envolvem além das correlações inicials, traços sobre funcionais de Fo(t1) <:om efeitos de 
memória dados por expressões do tipo 

Tr,,[Oo, Hlfo' 9(t, t')Q(t')'c:Fo(t')dt' 

I (3.35) 
, 

1"8,.[0,.. HI L' 9(t. t')Q(t')'c.1'"o(t')dt' 

oncle Ou é OI' sào densidades bosônicas e fermiônicas, respectivamente. A densidade 
Q,C.1'"o = Q[H.:Fol dada por 
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QlH, J'ol = .+U"VX - uv"y) ("t<>l~ -Q~lQ-I~) 
aI "t\ .... .. - t jJ t jJ+ (ti vy -uv:r:) alO:1---O:_1(}~1--)( 1+11 l+v 

" )( )p ("" " "l( ) pl(ti•ux - 1tV Y PI - P-l - - ti vy - uv X Pl - P-I -1-'v 	 ,v 

( "' +"' l(Pt(l-P-t)-(P-I-Pt)V) I " 
ti :c v y 	 () 01D:-IfJ

F-I 1 - Pl V 

( "' "+ "' ") (Pl(l- p-d + (p-t - p,)(l +11») t atu 	 y v x Ct1CL1,v
P_t (l - p,)(l + v) 

+ 	 (u'y +v'x) (v-t(l - pd - (pl - p_tlv ) "~t"tfl 
Pt(l - p-dv 

.! 
+ 	 (u'x" + v'y") (P-l (1 - Pt) + (Pt - p-l)(l + v)1a~l a1flt} J'Q (3.36) 

. PI(1- p-,)(l +v) / 

representa as correla.ções dinâmicas (filtradas peJo projetor Q =: 1:. - P) e como podemos 
ver) nào possui contrihuições de um corpo. Essas correlações dinâmicas sào então propa
gadas do Instante ti, no qual sâo produzidas, até O tempo t por meio de g(t, t'). Os traços 
das eqs. (3.36) nào sâo imediatamente calculáveis devido à complexidade de Q{t. t'l Os 
autores da ref. [26] mostraram uma maneira de aproximar o propagador y(t, e) na repre
sentaçào de Schrodinger. Nesse trabalho eles expandem Ç{t, t') em séries de potências de 
um propagado! mais simples definido por 

Ço(t, 1') = T exp {i1,' dTC~(T)} 	 (3.37) 

sendo a energia conservada em todas as ordens. 
Seguindo Lin [33), implementamos na representação de Heisenberg uma versão modíw 

fkada da aproximação de mais baixa ordem da re[ [26J, que consiste em substituir a 
hamiltoniana H nas expressões acima por uma hamiltoniana efetiva de campo médio Ho 
dada por 
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Ho ~ pt(t)H + )3tTr,,[)3, H]J"(t) - )3Trec[tJt, H]?(t) 

+ M~?:V)Trs,[tJ)3, H]?(t) - 2(1~2//) T1',,[ptpt,H]J"(t) 

t t 
+ , "1"-1 ) Tr.,[,,~, "h H]?(t) + ( <'-'''1 ,T1'o,[O\''-h H]J"(t) . (3.38)

P-l-Pl Pl-P-l 

o primeiro termo nesta expressão corresponde à aproximação em ordem mais baixa de 
acordo com a ref.[26], Note que p(t) não é uma projeção ortogonal, Le, pl(t) f 1'(t), Os 
termos restantes incluídos aqui representam contribuições de correlações ao campo médio 
efetivo. Calculando pt H a partir dos projetores (3.27), (3.28) e (3.29), fi., harniltoniana 
de campo médio fio pode ser reescrita corno 

ptíJ- v) íJt)3 - v ( " )
Ho ~ 1 - 1 T1'sTr,(HFo) + ( ,TraTr, )3')3HJ'o( +v ul.1w1J 

,BT1'.1'1', (1)3" HIF) + )3tT1'.Tr, ([il, fI]F) + 

_,)3)3 ,1'1',1'''' (!ilW,fI]J') + ",~t~:"T1'sTr,(LBíJ,fI1J') 

I..,J...... ~to' Pp,)L'jV.y -) _ ..... j ) - j tL: l Tl'.Tr,.(fIFol+ L: _..(_. )1'1'.1'1" (o;ujfIJ'o)
i=-1.1 1 /lj j=-Ll Pj 1 - Pi 

t 
+ L: -( ,:,~aJ .)1'raTr, (!u:u"fI]F) - I'J'e1'r,(HJ'o) , (3,39) 

j.f=-l,t(j:;;1) p, p) 

Consistentemente com esta aproximação1 a função de Green (3.34) em ordem mais 
baixa na representação de Heisenberg é dada pelo operador identidade [Veja Apêndice Dl 

g(t,t') ~I , 

de modo que a densidade de correlaçào nesta aproxímação cdada por 
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P(t) = g(Ol(t,O)p(Q) -	 i l' dt'Q(t')'cJ'.(t'), (3,40) 

Por simpJicidade, nos restrJngiremos agora a estados inicialmente não correlacíonados, 
Le., P(O) = O. As equações dinâmicas das variáveis gaussianas com termos de correlação 
sâo então dadas por 

i ~ [1'r.F(é?F(t);F)] 	 Trsv[Or(t), H]J'ú(t) - i1'r,,[O,(I), H]l' dt'Q(t')i:J'o(t') 


aprox. de campo médio termo de correlações 

(3.41)

i! [1'1'8,(0.(i)J')] TI'81'[0.(I), fI]J'o(t) - i1'1',,[O,(t), fIll' dt'Q(t')'cJ'o(t') 

aprox, de çampo médio ternlO de correlações 

onde OF e OB corresponáem às variáveis gaussianas fermiônicas e bosônicas, respectiva~ 
mente. 

Os termos envolvendo .ro(t) podem ser calculados a partir da harniltoniana H na base 
de quasi~partículas e do operador de projeção dados por (3.27), (3.28) e (3.29). Contudo, 
os traços nos últimos termos das eqs. (3.41) não podem ser tomados diretamente, pois 
os operadores de quasi-particulas na integral e no primeiro comutador estão em tempos 
diferentes. Para resolver este problema consideremos a evoluçào temporal dos operadores 
{J(tL O'J(t) e O'_l(i), com o objetivo de verificar como estes operadores relacionam-se 
em tempos diferentes, A evoluçào temporal do operador {3(t) ê dada pela equação de 
Heisenberg, 

i~ ~ [!l, fI) + O!l 	 (3.42)
iJt 

onde o último termo leva em conta a dependência explícita de f3( t) com as amplitudes de 
deslocamento e os efeitos de emparelhamento, 

.i/S '. ' àiJ B' , àS 	B'•i~ = liJ, 11) +i OS +1ôll'Y +1 ôB +1 ()B' 

= 1/3, N] + i(±:r - ij"y)iJ - i(x"y" - x"!J")!l' - Tr"jl, RIJ' (3.43) 
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Analogamente, a evolução temporal dos operadores fermiônícos QI(i) e â_dt) é dada 
por 


,0"" '. + .&"1 " 
I0'1 HI +Z-U l-V"'I " Ou" f)v'" 

~ {aI, H] + i(ú"u +v'v)a, +i(üV - u",,')"_1 (3.44) 

e 

'. [HI .0"'_, . ,8"_1 ' 
H)"_l CLt, + lt);""V + ~8uU 

~ ["_I. H] + i(uu' + ';1I')a_1 - i(u1l - u,;)al (3.45) 

Como foi dito anteriormente, vamos substituir a hamiltoniana H nas expressões aci.ma 
por uma hamiltoniana efetiva de campo médio Hf} dada pela eq.(3.39)1 

i(3 = !(3, Hol + i(x'x - y'y)(3 - i(iY - x"i/)(3t - Tr,,[B. HJr (3.46) 

iÓj = [oJ,Ro] +i(ú"u + v"v)ü] + ,:(u"v" - u"b;)a_l (3.47) 

m_J ;0'" 110] + i(ú"'u -i- V"'V)Ctl - i(Úll - ui.)o_! . (3.48) 

Calculando os comutadores e reagrupando os termos, obtemos 

i~ = i(x'" - i/y)(3 +w(lx' + lyl'J,B =FB(t)B (3.49) 

id;1 = [~(I1I' -Ivl') - .\(u·uE + !w' B')] "I + i(Ii'u + ;··,,)al =Fo.(t)al (3.50) 
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id:~1 = _ [~(luI2 _ Ivl') - )'(u"uR + uv"R"l] "-I + i(úu' + ';V')"_1 

- [~(Iul' -Ivl') - ),(u'vR +UV'B"l] U_l - i(,,"u +V"V)a_l '= Fo_,(t)a_l 

(3.51) 

onde na última passagem usamos o fato de que u e v satisfazem a relação de ullitadedade '1 
J luI' + Ivl' = 1. 

A partir de (3.49), (3.50) e (3.5l) podemos verificar que os operadores /3(1) e ",,(I) em 
tempos diferentes estão relacionados por uma fase nessa aproximação 

i: =Fp(t)13 __ .8(t) = e'-.(1,")13(t') , (3.52) 

onde a fase tp{J(t, t') é dada por 

. 
1'$(1,1') = -1' dTF~(T),' ·1 

e 

i 
dol 

:: r~l{t)QI __ ",(t) = e"·('·"l",(t') (3.53)
di 

.d"_1 = F (1)11_1 = a_I (I) = .-".(,."lo_I(I) (:>'54), dt -- - "'-I 

onde a fase {,,( t, e) é 

';.(t.I') = -1' dTF.(T). 

" 

j Sabendo que os operadores de quasi-partículas 11(t) e Cl>.(t) em tempos diferentes estão 
relacionados por uma fase, podemos substituir as: densidades fermiônicas e bosôniças em 
(3.41) e usando (3.52 - 3.5:1) calcular I) traço no instante t'. Para uma dada densidade, 
0.,::;;; ai(t}ul(t) por exemplo, temos para ó termo de colisão 

0_I 
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-iTr.,[",., H] fi 	 dt' Q(f)'c.ro(t') 

= -iTr., l dt'[a\(t)",(t), H]Q(t')'c.ro(t') 

= -iTr., {[<u·v· + À(u·,B - v·'B')]l di'"I (1')<>_, (t')o·'''·!t,.·) 

-[cuv + À(u'B' - v'B)]l dt'o:~, (t')",(t')e"M'.,') 

+À [(U"x + v"y) l dt'al(t')a.,(t')f.l(t')e-2i"",")e'''('''') 

_(u"Zy" +v"2x") foi dt'a!(t')o_1(t')fJt(t')e-2ie,,(t,f')e-i'V"p(t,t') 

+(u'y + v'x) J.' df',,~, (l')", (n.S( f')e"'·!'·") e'·,fU') 


- (u'x' +v'y') 1.' dt'Q~ I(t')a, (t')f.ll(t')e"'·U.,') e.'~.('.<'i1 } Q( t')'c.ro( t') 


Substituindo a densidade Q{t')L:.J'Co(t') podemos calcular o traço obtendo para a integral 
de colisão deste cÀemplo a expressão 

)..2 {_(u*í.r + v"'ly) foi dt'(u"íx" + v1Y·)t-,[pl{1 - p-d + (Pl - P_dv]lle-z,e,,{f,I')e"'tcít,I') 

+ 	 C.C. 

+(U~2y" + v"z;r-) foi dt'{u 2y + t'2;r.)t'[P_l(1 ~ PI) + (P_l _ pdvke-2,-e.,,{I,I')e-Ü,;1p(fJ') 

+ 	 C.C.} 

Finalmente. substituindo as. demais densidades em (3,41) e calculando 0$ traços, ob· 

temos as equações que descrevem a presente aproximação para a dinámíca de colisões 
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v = ~, {(U'vy' - uv'x')I, +(u"y' +v"'x')I, + (,,'x' +v'Y')Is} + 

+ C.C, (3.55) 

d 
= 2>,' {-(u·' .. + ,,"y)I; + (u"y' + v"x')!,}-ti" - p ,)dt 

+ C.C. 	 (3.56) 

;(1'1 	- p_1)(UV - uu) - (1'1 - p_d[wv+>'(u'B" -v'B)]+ 


2i>"(u"vx - uv"y)I; - 20,'(uv',," - u"vY"lI, + 


+ i>.'(u'y +v'x)I; + i>"(u'"" +v'y")II (3.57) 

i(l +2v)(x"y" • x"li") = -(1 +2v)2wx'y" - 2i>.'(u"vy" - uv"x")I; + 

+ 2i)"(u"'y" + v"'x")I; +2i>"(u'x" + u'y")I; 	 (3,58) 

onde 

11 = 1.' dt'(uv"y - ,,"vx)[pl(l - 1'.) + 1'-1(1- p_d]"e'03("") (3.59) 

I, = 1.' dt'( u'y +v'x )[P-l (1 - PI ) + (1'-1 - 1'1 )vJ"e-;l'~·(l,")+o,IU')1 (3.60) 

Ia = 1.' (It'(u"" + p"'y)[PI(l - p-d + (1'1 - p_dv],.cil".(U'l-o,(I,I'II. (.3.61) 

Observe que nào é possível resolver o sistema de equações diferenciais (3.55 :3..58) 
sern antes resolvermos as integrais Ih /2 e 13 - Usando a equação de fase (3,52), podemos 
escrever a integral ft como 
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f, = e-I, f)'l(t) (3.62) 

onde 

Ip(t) = 10' dt'Fp(t') (3.63) 

fl')(t) = l' dt'(uv'y u'vx)[P,(! - p,) +p_,(l - p_,j]"ei~,(I'.o) (3.64)
, Q 

Fp = i(x"x -y"y) +",(lxl' lul') . (3.65) 

Para resolver a equação (3,62), escrevemos equações diferenciais para as integrais Ip e IJl} 

j~ = i(x"" - y"y) +w(lxl' + lul') (3.66) 

jl'j ~ ("v"y - u'vx)[PI(1 - Pl) +F-,(1 - p_()J,e- l, (3.67), 

de modo que substituindo fi dada por (3.62) nas equações (3.55 - 3.58), temos equações 
diferenciaís para /p e 1~1) dadas por (3.66) e (3,67) as quais podem ser integradas junta
mente com as equações (3 . .55 - 3,58). 

Usando a outra equação de fase, obtemos a partir de 12 e /3 

jl') ~ ("'y + v'X)[p_I(l - p,) + (P-l •. pl)vJ,e- iI2lo+l,1, (3.68) 

j(3) (u"x + v"y)[p,(1 _ p_.) + (p( _ p_.}vJ,eiI21o-1.1, (3.69) 

lo i(ú·u + v·v) + ~(!1td2 - [vl]2) - A(u;vrBI + tl(C; B;) (3.70) 

Usamos para os coeficientes da transformação de BogoJiuboy (3.10) a seguinte para
metrização consistente com as condições de 1mitariedade (3.13) 
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ti cos (j 

V e-ió sin8 

Para os coeficientes da transformação de Bogoliubov dos bósons (3.5) a parametrização 

x = cosh li +ii 
. h .'I y = Slll li - z

2 

consistente com as condições de ortogonalidade e completeza (3.8), 
Assim podemos integrar as equações (3.66 - 3.70») juntamente com as equações (3.55 

~ 3.5B). Estas equações descrevem a evolução temporal das variàveis gaussianas na apn)
ximação com termos de colisão. 

3.4 Resultados e Discussão 

xÍostraremos agora os resultados obtidos para duas observáveis releva.ntes associadas ao 
subsistemafermiônko (sÍstema de dois níveis) do Modelo de .1aynes-Cummings: a inversão 
atômica, (0"3{t»), e a inversão atômica "intrínseca", denotada por (al'd(t}), onde 0'[>"1 ê a 
projeção do operador fi ao longo do eixo de poiarização do spin, i,e.) 

8· (8)
(T,., = I(U)I 

e 
0"3 , G± = aJ ± iO"'l 

2 

sào matrizes de Paulí, A inversão atômica ~intrínseca- nos dá o grau de polarização 
intrínseca do spin como funçào do tempo e depende da dinâmica de correlações entre 
Os suusistemas. Em termos dos parâmetros de Bogolíubov. os valores médios destas 
observáveis sào dadas por 
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(er3) = (p, - p-d co, 29 

(cr'OI) = (p, - P-l) . 

Um exemplo dos resultados obtidos nas aproximações de campo médio e colisional para 
a evoluçào destes objetos é mostrada nas figuras abaixo. Elas foram obtidas integrando
se numerÍcamente as equações (3.55 - 3.58) e comparando-se com as soluções exatas do 
modelo. 

""0.5 (<0>=<=1 ) 
1.0 

0.5 

~~ 0.0 

·0.5 

; " , ; " ,; " , , , :l'" , , ,, , , ~ , , ,, , 
,,~ , 
, 

", 
\ 

\, /\ kli 

'I ' ; 

,;\\ j:'.I; 
"d, J I\ ,\ I 

,\ J ' , ,
,Iv, , I \ I

·1.0 .,. • 
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 

Figura 3,1: Evolução temporal da inversâo atômica com À = 0.5, Condições iniciais: 
v = 0, ,,(O) = O, ry(O) = 0, IB(O)[ = 5 (estado coerente); p, = 1, P-I = 0, 8(0) = O 
e 5(0) = 0,05. Linha cheia: solução exata; Linha tracejada-pontHhada: aproximaçãQ 
colisionalj Linha tracejada: aproximação de campo médio 
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I, 
A Figura 3.1 môstra a evolução temporal da inversão atômica (a3) quando o átomo é 

inicialmente preparado no estado excitado (Pl(O) = 1, p_,(O) = O, 0(0) = O e 8(0) = 0,05) 
e o campo está inicialmente no estado coerente construído corno o vácuo dos operadores 
de aniquilação deslocados (,,(O) = O, ~(O) = O and 1/(0) =O), O número médio de fólons 
B 2 (0) é 25 neste exemplo. Nós usamos unidades tais que" = w = 1 e.À = 0.5 , A evolução 
da polarização intrínseca para as mesmas condições iniciais é mostrada na Figura 3.2. 

;>",00,5 (0)=<=1) 

, 

1,0 ~ -------------------l 
0,8 , 

~. 0,6 Ir 	 ",,,,, '-, 1! 

0,4 	 , 

L	 \ ,...'" /
0,2 	 ' , , " 

\,./ \ /' 	 '. ~'1 
'J 

0.0 	 .... \ ! 1 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 
t 

Figura 3.2: Evolução temporal da polarização intrínseca, As condiçiles iniciais são as mes
mas solução exata; Linha tracejada-pontilhada~ aproxImação çolisional; Linha tracejada: 
aproximação de campo médio 
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A aproximação de campo médio corresponde a ignorar as íntegrais l11 12 and 131 as. 
quais são zero em todos os instantes nesta aproximação. Desta forma, as probabilidades 
de ocupação 11, PI e P-l tornam-se independentes do tempo, de modo que não existem 
correlações entre OS subsistemas. Como consequência, não há despolarlzação e a inversão 
atômica. oscila com amplitude constante. Na aproximação colisional, uma modulação 
da amplitude das oscilações de Rabi é obtida a partir da despolarização resultante da 
inclusão dos termos de colisão, [eqs. (3.55)-(3.61)1: que descrevem as correlações entre os 
subsistemas. 

Concluímos que a inclusão das integrais de COliSM nas equaçôes dinâmicas são não 
somente fundamentais para gerar o comportamento qualitativo associado com as corn.... 
laçôes entre os subsistemas que resultam no amortecimento das oscílaçôes de Rab.i: como 
também descreve quantita.tivamente bem este comportamento para tempos comparáveis 
ao tempo de despolarização. 

, 

! 

,, 
,] 
, 
, 
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Capítulo 4 

Equações Cinéticas na Teoria 
Quântica de Campos 

Neste capítulo adaptamos a técnica de projeção dependente do tempo descrita anterior
mente ao estudo de sistemas relativísticos. Apresentamos assim, um tratamento não 
perturbativo do problema de condição inicial na Teoria Quântiça de Campos para um 
sistema de férmlons interagíndo com bósons. A partir destas equações discutimos as 
aproximações conservatívas nào pertubativas que tornam as equações cinéticas obtidas 
trabalháveis. 

4.1 Caracterização das Variáveis de Interesse 

A idéia básica do nosso tratamento consiste no estudo da dinâmica efetiva do conjunto 
de variáveis de um corpo (densidades norma] e de emparelhamento de um corpo) de um 
sistema de férmions lnteragindo com bÓSQUS escalares via uma interação do tipo Yukawa. 
A lagrangíana que descreve tal sistema) conhecido como plasma escalar, é dada por 

L = ~;(i,.1) - m)if' +g;Pw1> SI" [(1)1»' -1"<1>']- Le , (4.1 ) 

onde Cc compreellde os contratermos necessários para renormalizar a teoria 

r .4 d/", C 3 D, z(" ')'4",,-c ~ -.;\ + -fi> + -4> + -1> - - vÓ (1.2)
I! 2! .3! 4~ '2
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Na eq. (4.1), qS(x) é um campo escalar com condições periódicas de contorno numa caixa 
de volume V. í.e., 

"'(x t) = " 1 [á (t)eip" + bi «()e-iP"] (4,3) , ~ (2Vpoil/2 P P , 

onde bt(t) e bp(t) são operadores de criação e aniquilação de bósons) que satisfazem 
relações de comutação a tempos iguais 

[bp(t),b~,(t')l'=I' = hp,p' 

(4.4) 

[b~(t),b~,(t')],=" = [bp(t),bp,(t')],=" = O 

Na eq. (4.3) x denota a coordenada espacial e usamos a notação 

'_ 2,2 _
()Pu - (p) ,ril e px-Pot-p.x, 

onde n é um parâmetro de expansâo que será fixado mais tarde. 
Por outro lado! na eq.( 4.1) <,b{x) e v&(x) são campos de Djrac de spjn-l/2 com condíções 

de contorno periódicas fluma caixa de volume V: definidos em termos do parâmetro de 
expansão A1 como 

1jJ(x, t) ( 
i;f)'/2E ko 

1 ' JV [u,(k, s)ak~!(t)e,b +u,(k, sla~!t(t)e-ik'Xl 

(4,5) 

"'(x, i) I: (111\ 'I' 
k,. k.) 1JV [u,(k,s)a~~;t(tVik~ u,(k. s )a~2!(t leik 

. 
x1 ' 

onde (1~1,!1(t) e (/t~l{t) [a~~!t (t) e (lk:~{ t)] sâo operadores de criaçâo c aniquilação de férmíons 
associados <.:om as soluções de energia positiva [negati\'a} UI (k. oS) [u2(k, s)j da equaçâo de 
Dirac. Os operadores de criação e aniquilação de férmiolls satisfaz-em as relaçôes de 
anticomutação a tempos iguais 
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{ ,')1( ,") , } 	 ,
ak,s t);(lk',At)t=t' = ák,kl!5.".,.ó;.,.v para À,À=1,2 

(4.6) 


,»1 '.\') I( ')} { 'À)() (Á') ( ')} O{ak ,$ (t),ak/,s' t h=t' ak,-II t 'Uk' ,s' t t=t' = . 

Analogamente ao caso do campo escalar, usamos na eq. (4.5) a notação 

(ko)' =(k)' + 1f.t' e kx =leal - kx . 

o próximo passo ê caracterizar as observá.veis cuja evolução temporal desejamos es
tudar. O estado do sistema é em geral dado em termos de um operador densidade de 
muitos corpos :F na representação de Heisenberg. :F é um operador independente do 
tempo, hermitiano e com traço unitário. Particularizamos nosso estudo ao caso de um 
sistema espacialmente uniforme. Tal sistema exibe invariância translacional (homogêneo) 
e rotacional (isotrópico). 

Uma maneira de introduzir nào uniformidades em nosso sistema seria quebrar a inva
riância translacional do mesmo) transformando-o num sistema não homogêneo. Isto pode 
ser realizado via uma tranformaçào do tipo Bogoliubov não homogênea para os opera
dores de campo [35]. Outra. maneira. de introduzir não uniformidades em nosso sistema 
de muitos corpos seria através dos spinores de Dirac ul(k: 8) e u2(k, s). Dependendo 
da representação que escolhemos pa.ra as matrizes jl'! podemos quebrar a invariância 
por reflexão (lsotropia) de nosso sistema; neste caSOj as equaçôes cinéticas que descre
vem a evolução temporal de nosso sistema tornam-se nâo invariantes sob a transformação 
k ->- -k, o que obviamente não traduz um sistema uniforme(veja apêndice A da ref, [19]), 
A simplificação introduzida no tratamento de sistemas uniformes provém das invariâncias 
(simetrias) destes. Isto j de fato, faz com que a densidade de um corpo {xlplx'} de sistemas 
uniformes seja função apenàs da quantidade invariante por translação e rotação Ix - x'l. 
Neste caso 05 orbitais naturais sào sempre ondas planas. 

Voltemos agura a caracterizar as variáveis de um corpo de nosso sistema. Uma das 
variáveis de interesse é o valor esperado do campo bosônico 

(,,;(x I)) ~ '" 1 [B (t)e;P'x + B"(I)e-;p·x1 	 (4.7)
I 	 L.J ('1lin"11/Z P P J 

P 

com 
Bp(t) = Tr"bp(t):F (4.8) 
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onde TrB'F' denota um traço sobre as variáveis bosônicas e fermiônlcas. Traços parciais 
sobre as va.riáveis bosônicas ou fermiônicas serão escritos como Trs e Tr." respectivamente. 
No caso de sistemas uniformes a dependência espacial do valor esperado do operador de 
campo deve ser eliminada. A partir de (4.1) vemos que isto é realizado impondo que 

uniforme B ( )'B.(I) ---t • t 0p,O ' 

Assim, no caso uniforme o valor esperado do campo bosônico é dado por 

("'(I» = ~(B(t) + B"(I» (4.9) 

com 

B(t) = Tr,pbo(t),F . (4.10) 

Analogamente, o valor espera.do do operador momento canônico é escrito como 

(I1(t»=J2~(B"-B) . (4.l1) 

Consideremos agora a matriz densidade estendida de um corpo para um sistema uni
forme de muitos hósons (31] 

Ap 3. 1 [(dj,(t)dp(t» (dp(t)d_p(t) 1 ' 
n"= (4.12)

[ =-p 1 + A_o - (4(t)d~o(t)) (do(t)d~(t» 

onde a matriz densidade normal de um bóson A .. é hermitiana e a matriz: densidade de 
emparelhamento de um bóson 21> é simétrica e definimos os operadores deslocados 

doU) = bo(t) - B.Jp,v(;) , (4.13) 

os quais tem valor esperado nulo por construç,ão. Observemos que no caso de sistemas 
não uniformes~ as densidades normal e de emparelhamento de um bóson seriam 
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Ap,p' = TrSF l4(t)dp,(i)F] 

"v,p' = Trs.[dp(t)dp,(t)F] 

enquanto no caso de sistemas uniformes as densidades Ap e ::::1) dependem apenas do 
módulo do vetor momento, óu seja, p= Ipi. 

Caracterizemos agora as densidades fermiônicas de um corpo de sistema. uniformes. 
No caso dos férmions a matriz densidade estendida de um corpo é 

n' = [ R.,,(t) fI",(t) ] (a~:;t(l)a~)(t)) (a~~~,(t)aL~!(t» J 
(4.14) 

-11',,(t) 1, - R",(i) [ (a~~)}(t)a~;\t» (aL:}(t )ar~t (t» 

oude a matriz hermítiana Rk.n e a matriz antissimétl'ica 11k,.. são as densidades normal e de 
emparelhamento de um fêrrnion, respectivamente. Novamente, para sistemas uniformes! 
estas densídades dependem apenas do módulo do momento) k = Ikl. 

Estes objetos dados em {4.9), (4.11), (4,12) e (4.14) para sistemas uniformes de muitos 
corpos contêm todas as informações sobre as observáveis gaussianas e são o ponto de 
partida para nosso tratamento cinético. 

Como foi dito no capítulo anterior, as matrizes densidades de um corpo nu e 1(.'1' 

quando escritas na base de partículas sãO' nào diagonais, pois contém densidades de em
parelhamento. Portanto, o primeiro passo consiste em diagonalizar 1?,.B e 1(.''" através de 
uma transformaçâo de Bogoliubov. No caso dos bÓSOHS definimos operadores de quasi
bósons como 

8 p (l) = x~(t)[b.(t) - Bp(/)"•.oJ + y;(t)[bêp(t) - B:,(I)"-p,oJ 

(4.15) 

fJ~(t) = xp(t)lb~(t) - B'(t)8.,oJ +Yp(t)[b_.(I) - B_.(1)6_0 •oJ , 

onde /3p (t) e /3~(t) satísfazem as mesma relaçõe-s de comutação que bp(t), b~(t) em tempos 
19uais. 
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EscrevendO' na forma matricial temos 

13p(t) ] [ dp(t) ] 
(4.16)

[ 13~p(t) = xJ d~p(t) 
onde Xp é dado por 

_ [Xp(t) y~(t)] 
X 

p 
_ , (4.17) 

. Yp(t) ",~(t) 

Os coeficientes :Cp e YP da transformação dê Bogoliubov sào determinados através do 
problema de autova.lores que diagonal.iza 'RB 

GR8 Xp =XpGNp (4.18) 

onde 

G= [I O1 
[ 

u. 
(4.19)Np = O 

O -1 l:J 
e a matriz Xp é dada na eq. (4.17). Os autovalores vp podem ser interpretados como 
o número de ocupaçào dos bósons deslocados para os orbitais naturais emparelhados 
descritos por Xp, ou em outras palavras, sào as ocupações de quasi-bósons deslocados, 
Enfim. uma vez que a transformação de Bogolíubov ê canônica pode-se verificar que Xp 

satisfaz as relações de completeza e ortogonalidade 

xJG,1;'p = XpGXJ = G =?xp' - Ivpl' = I (4.20) 
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Analogamente) para os operadores ferrniônicos definimos a transformação 

k,'"m(t) 1 
,,<'1 t ••

k,'( l uk" v." 

o:~~}(t) 

all)(t)
k,' 

al'l(t)k., 
I (4.21) 

.~J,.t(t) 

.(')-k,$\1) 

Como no caso dos bósons. temos um prohlema de autovalores que diagonaliza 'R.F 

XJ,~1?}~Xk,s = lVk,1J 1 (4.22) 

onde Xk,~ é a transformação definida em (4.21), ou seja, 

e Xt _ 
UT 

k.a VIk.' ] _[U'" tí:,] 
[

X k,,,- k,3 - , (4.23) 

Vk ,$ Uk ,4 Vk:" ut 
satisfazendo as equações de unitarícdade 

(t'J.sXk,$ = Xk,4X~,~ ::: ~ (4.24) 

e onde as matrizes Uk ,3 e Vk,s sâo dadas por 

UII 

[ 
e ~L = [ O (4.25)lA,ij:::; O [:,J ~' ]

VZI 

Finalmente, a matriz lVi.lI é a matríz densidade estendida diagonalízada de um férmíon 
na base de quasi-férmions 
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(at:t(t)"t!(t» (Q::'~.,(t)"i7l(t» ] 
[ "'" O] (4.26)Nk $ :::; 

, o 12 -I/'jc;.$ [ 
( ,,(A) l(t)C,(')I(t» (o:~:)(t)af;\t)) ,-k,1I k.II 

onde Vk,3 é a matriz densidade normal de um fêrrnion na base de quasi-partículas, Nesta 
base lIk,$ é diagonal com autovalores v~:; e vi.~! que correspóndem aos números de ocupação 
dos respectivos estados (orbitais naturais). 

Devemos notar que devido ao fato de estarmos tratando sistemas uniformes, as ocu
pações e os coeficientes de Bogoliubov dependem somente do módulo do momento, ou 
seja, 

V p == Vp , Xp = zp , yp -= YP 

v~:; = vtl ,Uij(k.s) = Uij{k,s) , ll,j(k,s) = l';j(k,s) . 

Antes de obter as equações dinâmicas de nosso sistema é conveniente analisarmos um 
pouco melhor as transformações de Bogatiubov para os operadores de campo bosônico 
e fermiônicQ, definidas em (4.16) e (4.21). Primeiramente, observemos que através de 
(4.16) e (4.21) poderíamos ter introduzido inomogeneidades em nosso sistema (como já 
foi dito anteriormente), .caso partíssemos com os operadores de campo dp(t), d~( t), a~,>l( t) 

e at..t e deixássemos que as matrizes de Bogoliubov Xp e Xk,s dependessem de todos os 
momentos k l e p', Deste modo, um operador de campo na base de quasi-partícuÍas seria 
uma somatóría em k' (inclusive para k = k') da combinaçào línear de todos os outros 
operadores da base de partículas, ~este caso as densidades de um corpo do tipo 

Ap'.. = T""I;:l~,!1pFI 01 O 

R [ (.1) t (.\)""
k',s,,\;k,s,,\ Tl'fJf" Qk',,, nk.s.rj '" O 

seriam nào nulas para p' # p e k' t k 1 pois a transformação de Bogoliubov gE'.ral introduz 
correlações entre os vários momentos~ enquanto os campos t'-(.i'), ~(:r) e <p(x). f'$crítos na 
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base de quasi-partículas de Bogoliubov, seriam não uniformes (não seriam inva.riantes por 
translação), Observe que no caso de uma transformação de Bogoliubov uniforme do tipo 
(4.16) e (4.21) temos para as densidades de um corpo 

Apl,p = TTsF[,B!,,8p.11 = Vpbp',p 

[ (l) I (Ã) '" (À)ijRk',.t.À;k""Ã = TTsF O'k',4 O'k,sJ J =vk,.t k',k 

Desta observação fica claro que o estudo de sistemas não uníformes é extremamente mais 
complicado, do ponto de vista computacional, quando comparado ao estudo de sistemas 
uniformes. Logo, nossa abordagem restúngír-se-á ao estudo de sIstema uniformes. 

Outra observação que devemos fazer com relação a transformação (4.21) refere-se ao 
fato de que estaremos considerando estados de helicidade definida. Em outras palavras, 
não estamos misturando o número quântico de spin. Na referência (9] (veja artigo de 
Ce)enza e Shakio) a quebra desta simetria neste modelo é discutida em detalhes. 

Finalmente l observemos que a transformação definida em (4.21), (4.23) e (4.25) é um 
caso particular da transformação uniforme geral de Bogoliu bov, pois conserva a simetria 
de carga de nosso modelo (4.1). Para verificar isto, escrevamos explicitamente a densidade 

sem carga at~! taL
l.! n~ base de quasí-férmIons, 

(l)t (t) I' U (,)1 (,) "." (2) t (Z)
aJ.:., .Qk.s ~tl l1G:k ,s °k,s + V21 Y21 Q _k,,, Q'-k,$ 

, ... . 
densidades normais sem carga 

+ [' V (2) (,) + n' I"~ (l)I r') I 
/11. 12(}_k,sUk ,s UH 12°')..,$ a_k,~, 

densídades de emparelhamento de Kambu sem carga 

de onde observamos imediatamente que a simetria U(l)~.ut>. nâo é quebrada. Este tipo 
particular de transformação de Bogolíubov também é conhecida como transformação de 
Nambu (veja artigo de Nambu e Jona-Lasinio em [9]). 

4.2 Dinâmica das Variáveis de Interesse 

o estudo da dinâmica das variáveis de interesse se restringe ao estudo das observáveis 
(;p(t), (I1(t» e dos coeficientes da transformação de Bogoliubov dados pelas matrizes .:'fp , 

UI"" e Vk.~. 
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Começamos com o subsistema bosônico. A equaçào dinâmica para O' valor esperado 
do campo escalar (</>(t» resulta diretamente da equação de Heisenberg 

i(~(t)) = Tr"I</>(t), H]J' , (4.27) 

onde H é a hamiltoniana do sistema e (4)(1)) é dado pela eq.(4.9). Escrevendo a equação 
dinâmica em termos das amplitudes B(t), pois a parte real de B(t) é proporcional à (<1>(1» 
e a parte imaginária de B(I) é proporcional à (TI(!)), temos 

iHpóp" = xpTr,,[,8p óp,o, H]J' - v;Tr.,IIl!pLp,o, H].1'" (4.28) 

Para estudar a dinâmica das demais variáveis bosônicas, é necessário obter a evolução 
temporal da matriz densidade estendida nn. Primeiramente reescrevemos a equação de 
autovalores (4.18), usando (4.20)1 como 

XJ1?BXl' = N" (4.29) 

Derivando com relaçào ao tempo temos 

xtn'x = iV - X'R·X - XtRaxpP Ppf>pP 
. '1 t .Na - XpGXpGNp - NpGXpGXp (4.30) 

Como estamos trabalhando na representação de Heisenberg t a matriz densidade com
pleta :F é independente do tempo; enquanto o operador matriz densidade estendida de 
um corpo na depende do tempo através dos operadores fJ~(t) e {Jp(t). 

O lado esquerdo da eq.(4.:m) pode ser calculado derivando-se com relação ao tempo as 
matrizes densidades normal e de emparelhamento e utilizando-se a equação de Heisenberg., 

. I Tr,,[/3bJp. HJ.1'" Tr,,·[llpll_p • H]J' I 
iX:R'.:1:'p = (4.31)l 

TT,,[/3~e~p. H].1'" Tr"l/3p,:l~, H]J' I 

o lado díreito pode ser obtido substituindo-se (4.17) e (4,19) e usando 3..;; rela~;ões de com
pleteza e ortogonalidade (4.20). 19ualando o resultado à eq.(4,31), obtemos as equações 
que descrevem a c\'oluçào temporal das variá"eis hosônicas 
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Vp = Tr,,[B~8p, H]F 
(4.32) 

i(1 +2vp )(ip Yp  x.li.) Tr[B;8!p, HJF , 

onde X p e yp são os coeficientes da transformação de Bogoliubov e Vp é a ocupação de 
quasi-bósons definida. em (4.19») 

V. = ((3~{3p) . 

Temos agora que obter equações análogas para as variáveis fermiônicas, Derivando 
com relaçâo ao tempo a eq.(4.22) e usando as equações de unitariedade (4.24), obtemos 

t "F '. 't r t'
xk,~n Xk,s = Nk,s - Xk,~Xk,~Nk,s - :\k,sXk."Xk" , (4.33) 

Substituindo (4.23), (4.25) e(4.26) podemos calcular o lado direito da eq.(•.33), obtendo 
a seguinte equação matricial 

iX' 1<:~k = [ iv." + [u.,., hk,,]- -gk,. + {Vk,., gk.•}+ 1 (4,34)k,,' {}" [ h], -gk,$ + t'k,,,, gk,a + -U'k,B + lIk,s\ k,s _ , 

onde { I }+ denota um anticornutador e [, 1- um comutador e as matrizes hk,., e gk,~ são 
dadas em termos das matrizes Uk,lJ e Vk.,! 

(vrV' + 'k.s )hlt,,, - -} k,s k,.. (" U1."" 

(4.35) 

gk,s ::::: -i(Vk~Pk" + [':" K,) 

Como no caso dos bÓSOIlS, a matriz densidade estendida de um férmion nr depende do 

tempo através dos operadores Qf~t (t) e af~( t). Para calcular o lado esquerdo da eq.( 4.33}j 
utilizamos a equação de Heisenberg: além da invariância cidíca do traço. Obtemos assim 
as equações que descrevem a dinâmica das variáveis fermlônicas 
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(,,)1 lÁ) )
ii;.~ + II4~. hk.•J- Tr ( lak.. ak." H]F 

(4.36) 


• + { . } T (I (A') I» ) 
j-gk,,(I Vk,6,gk,$ + = r O'_k"ak.,(I,H]F 

onde as matrizes hk,s e gk,$ são dadas em (4.35) e lIk,a é a matriz de ocupação de quasi
férrnions de Nambu definida em (4.26), 

( (,\)1 lÁ) [ vil) O] 
Vk.ll = ak,$ Ctk,6) = O' v~7! . 

Finalmente devemos observar que as variáveis de interesse, quando escritas na base de 
quasi-partículas, contém os coefiCientes da transformação de Bogoliubov, os quais junta
mente com as ocupações 1/p e vt~; constituem as variáveis cuja evolução desejamos estudar. 

Como no caso do Modelo de Jaynes-Cummings, as eqs, (4.28), (4.32) e (4.36) nào sâo 
fechadas em nossas variáveis, pois dada a matriz densídade completa de muitos corpos:F, 
as equações dependem da hamíltoniana do sistema que contém interações de dois corpos 
(termos de interação entre os subsistemas) de modo que as equações que descrevem a 
dinâmica de na e 'R}' também envolverão densidades de dois corpos. 

4.3 Técnica de Projeção Dependente do Tempo 

Com o objetivo de tratar as equações de movimento obtidas na seçào anterior l começamos 
dividindo a densidade completa :F como nQ capitulo anterior 

F 	 = Fo(t)+F'(t) 

~ :F!JFJ + F'(t) (4.37) 

onde a forma fatorizada de fo(t) corresponde à dupla apTOximação de campo médio. 
As densidade dos subsistemas b05ônico e fermiônico Ft e :Fi; são densidade gaussianas 
escritas na forma -de uma exponencial de uma expressão hermitiana bilinear nas partes 
de criação/aniquilaçào dos campos bosônicos e fermiônlcos. respectivamente, Em termos 
dos operadores transformados introduzidos em (4,15) e (.1,21) são dadas por [32] 
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:Ft = TI [,pla('I!,,1"1 +(I _ vIÁ»,,!"I,,!")!]
Q k,l k,$ k.ll k,8 k,8 k,1I (4.38) 

k,II.>' 

;;:'B TI 1 (vp )PbO
• (4.39)o p l+vp ,1+vp 

onde TTS :F~(t) = Tl'p J=ó(t) = 1. Como no capitulo anterior, os traços dos operadores 
(.\)! (AI /3! f3 d 'dad T Te""" d d Qk,s 'O'k,S1 P e p com a ensl e .1'0 = Jo.rõ sao a os por 

Tp.da.f.) = Te.? (a:.ro) = O 

TrB~· (àeabro) = 1'rar (alô:&Fo) = O 

TT sF (a!nb,ro) = V"Ó«b 

Trs, (a.ol.ro) = (1- v.)"" 

Tr.r(f3.ro) = Tr'F(f3;.ro) = O 

Tr•.(e.f3•.ro) = Te" (f3;et.ro) = O 

TrS? (f3!/3,.ro) = 1',.1., 

TrsF (f3.f3/.ro) = (1 + v.)J,. 

Tr.F(f3!f3//3cf3d.rO) = v.",(J.,6" +6.,.,c) 

A densidade F1(t), <Iue tem traço nulo, descreve a parte de correlações da densidade 
completa. Devido à forma (4.37) usada para a densidade Fo(t), P em geral contém cor
reJaçôes de' dois tipos: correlações inter-subsistemas (bóson-férmion) e inlra-s'UDsislcmas 
(hóson-bóson e férmion-fêrmion). 

O próximo passo çousiste em usar (;I fato de qw~ a decomposição (4.37) pode ser 
implementada em termos de um operador de projeçào dependente do tempo P(i) = 
1'(1)1'(1) [29], Com a ajuda de 1'(t) a densidade gaussiana fatorizada pode ser obtida 
como 

.ro( t) = 1'( t ).r, (4.40) 
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enquanto a sua derivada em relação ao tempo é dada por 

i:Fo(t) = [Fo(t),H] +P(t)[H,F] (4.41 ) 

que é a representação de Heisenberg da equação P:F = O usada para definir P(t) na 
representação de Schrodinger [3, 26]. 

A partir das eqs. (4.37) e (4.41) podemos obter uma equação diferencial para :F'(t) 
em termos de :Fo(t) 

[i :t + P(t)L] F'(t) = QLFo(t) , (4.42) 

onde introduzimos o projetor complementar Q(t):F = (7 - P(t)):F = :F'(t) e a notação 
C* para o Liouvilliano [H, * l. Esta equação tem a solução formal 

F(t) = 9(t,O)F'(O) - i l' dt' 9(t, t')Q(t')LFo(t') , (4.43) 

onde o primeiro termo leva em conta as correlações iniciais e 9(t, t) é a função de Green 
ordenada temporalmente 

9(t,t') = Texr[i l>T P(T)L] . (4.44 ) 

Assim, a densidade :P(t), e consequentemente F, podem ser formalmente expressas em 
termos de Fo(t') para t/ < t e das correlações iniciais F'(O). Finalmente, isto nos per
mite expressar as equações dinâmicas (4.28). (4.32) e (4.36) em termos de traços sobre 
funcionais de Fo(t/) e das correlações iniciais F'(O). 

4.4 Aproximação de Campo Médio 

o nosso objetivo é obter a dinãmica efetiva das variáveis de interesse para o sistema 
uniforme do plasma escalar. A aproximação de campo médio consiste em tomar F'(t) = O, 
ou seja, 

F---->Fo(i) . (4.45) 
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Logo, nesta aproximação consideramos que não há correlações dinâmicas no sistema, 
exceto as correlações de emparelhamento introduzidas através da transformação de Bo
goliubov. 

A matriz densjdade de muitos çorpos Fo mais gerai que descreve completamente os 
aspectos de um corpo é dada por 

.1'0 = FÕ:Fg (4.46) 

com Pc e FG dadas por (4.38) e (4.39), onde V p e vt1 são as probabilidades d. ocupação 
dos respectívos orbitais naturais, ou seja) as densidades de um corpo na base de quasi
partículas. Substituindo (4.45) nas eqs. (4.28), (4.32) e (4.36) obtemos as equações 
que descrevem a dinâmica efetiva das densidades de um corpo do plasma escalar na 
aproximação de campo médio 

iBpáp,o xpTr"Ij3pJp.•, HIF. - y;Tr"I/l!pLp,o, HIF. (4.47) 

vp = TrBFlj3~/lp, HIF. (4.48) 

i(1 +2vp)(xpYp - xp;ip) = Tr[ll~!p,H]Fo (4.49) 

.. -'- • h'] T (i lÃ')! 1·\) H]:F.) (4.50)111.;,., , !lI"L"l k,$ - = r Clk,.! Gk.s' Q 

(I 1·\) HI;:;) (4.51)-gk,s + {lIk,slgk.$}+ = T r (.I') l}G_k •.,frk .s I 

onde as matrizes hk.5 e gk,,. são dadas em (4.3<~} e ;:0 em (4.37 ~ 4.39). 
No próximo capitulo obteremos as equações cinéticas que descrevem a evolução tem

poral do plasma escalar na aproximaçâo de campo médio e a partir das equaçôes estáticas 
renormallz31'emos a teoria. 
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Capítulo 5 

Dinâmica Efetiva para o Plasma 
Escalar Relativístico na 
Aproximação de Campo Médio 

Como no Modelo de Jaynes-Cummings, o qual corresponde ao plasma escalar em (0+1) 
dimensões, obteremos neste capítulo equações do tipo cinético que descreverão a evolução 
temporal do plasma escalar relativístico. A partir do estudo das soluções estáticas re
normalizaremos a teoria. Embora não represente um sistema físico real, o plasma escalar 
é extremamente útil para a implementação de aproximações necessárias no estudo de 
modelos mais realísticos. 

5.1 	 Dinâmica de Campo Médio para o Plasma Esca
lar 

A densidade de hamiltoniana para o plasma escalar é dada por 

1i = -1f;(i"i}j - m)~' - g1f;.p~, + ~ ((4;;)2[]2 + 10401' + p.2.p') (5.1 ) 
8" 

A partir da densidade de hamiltoniana podemos obter a hamiltoniana do sistema 
bastando integrar (.5.1) em todo espaço 

fI = dx 1i . 	 (.5.2)J 
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Para isto, consideramos o campo escalar e o campo de Dirac na representação de Hei
senberg dados por (4.3) e (4.5). Como já foi dito anteriormente, as soluções de energia 
positiva e negativa ul(k, s) e u2(k, s) da equação de Dirac podem quebrar a invariância 
por reflexão de nosso sistema. No apêndice A da referência [19] foi feito um estudo que 
permite diferenciar as várias representações das matrizes ,I-' de Dirac em (1+1) dimensões 
invariantes por reflexão. Vamos considerar a representação de Pauli-Dirac para as matri
zes ,I-' em (3+1) dimensões, ou seja, 

. ( O ui) (5.3),0 = (~ ~I) "I = -li O 

Nesta representação as soluções da equação de Dirac são 

ko + M 1/2 
- 1/2

X, X,1 1u,(k,s) = ko - M u. kx,( 2M) u . kx, u,(k,s) = ( 2M) (ko fiI)[ [
(ko + M) 

(5.4 ) 

as quais conservam a invariância por reflexão de nosso sistema e onde if é o parâmetro de 
expansão introduzido na equação (4.5). As soluções de Dirac (5.4) obedecem às relações 

u,(k,s')u,(k,s) = -u,(k,s')u,(k,s) = Ó,." 

ü,(k,s')u,(k,s) = ü,(k,s')u,(k,s) = O 

(5.5 ) 

ul(k,s')u,(k,s) = ul(k,s')1l2(k,s) = kl"{oó",
J • • 

lll(k,s')u,(-k,s) = ul(k,s')u,(-k,s) = O . 

Substituindo (4.3), (4.5), (5.3) e (5.4) em (5.2) e utilizando-se as propriedades dos spinores 
(5.5), podemos fazer a integração espacial e obtemos assim a hamiltoniana do plasma 
escalar 

H = Ho + H'G + H, (.5.6) 

onde 
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(2a )aI2)1) + (m _ kf)lkl (a(2)all ) +all)'a(') I)]Ho E~ [(k' +mM) (ar.!lar.! k,! k,.J k,," -k,$ k,$ -k,l' 

(5.7) 

HKG = J~r. í: InZ ...10 ,\1/, {[(4r.f(p' + fl') + (p' +1")] (bob~ + b~bp) 
p 

+ [(p' + ,"') _ (4..)'(p' + fl')](bpb_p + b~b~p)} 
(5.8) 

H, = _g"'''' M JL..,; L-. " ,,~.$,s'k,p '-,"I... ' ....~~ ",') 

x { u(k - p, i)u(k, s)a~~p./(j)a~~!( i) (Lo( t) + bt(t») 

+ D(-k + p, s')v(-k, s )a~l+p.••(t)a~'L1(i) (h_p(t) + bMiJ) 

+ ü(k - p, s')v( - k, s)a~~p./(t)a~l}(I) (h_.(i) +bt(t») 

+ li( -k + p,s')"(k,$)a~l+p~,(t)a~I,!(i) (Lp(t) -:- h~(t»)} (5.9) 

A partir d. h.rniltoniana (5.6 - 5.9) e da matriz densidade .ro(t) dada por (4.37 - 4.39), 
podemos obter a dinâmica efetiva das variáveis de i11Leresse, ou seja, do valor esperado do 
campo bosônico e das matrizes densidade estendidas de um corpo na e nF na aproximação 
de campo médio para o plasma escalar, 

Comecemos reescrevendo as equações (4.4/ - 4.49) que descrevem a dinâmica das 
variáveis bosônicas na aproximação de campo médio 

i Bpdp.o XpTr'F('>pÓp.O, ff.ro ~ y;TI',Fi.B_pLp.o, H].ro (.;,10) 

W p = Tr"LBpp. H].ro (5.11 ) 

i(1 +2vp ){xp Yp - J'piJp) ~ Tr,,!(3~i3~p,HI.ro , (5.12) 
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onde vp é a ocupação de quasi~bósons de Bogoliubov e X p e yp são coeficientes da trans
formação de Bogoli ubov. 

Para as variáveis rermiônícas) a dinâmica efetiva é dada pelas equações (4.50 - 4.51) 

.. {I) h" ( (I) _ (2»)]
lVk ,lI 12 Vk ,$ Vk" 

[ h• «2) (I») -. (21
21 VII,$ - V'k,$ UIII;.$ 

TrS? nk,lI 0k,,,' :Fo Truf' €tk,$ ak." H :Fo([ 
(111 (lI H] ) 

([ (ljl (2) 1 ) 1 
(5.13) 

[ (2)t í1} (2)1 (21 ] )
TrSF 	 :FoTr., (["•., "k." H].ro) ([(1k,$ O'k,s. H 

" ( (11 (lI) • (1 (lI (21) ]-nu 1 - vk,$ - lI!;,$ -912 - Vk,$ - vk.~ 

[ ~ (2) (1) .. (2) (21
-g~H(1- V'-,3 - lIk,$) -922(1 - V'k,$ - V'k.,) 

7'r.F([Cl~~.p~;,Hl.ro) T'aF([Cl~~A~;,Hl.rQ)] 
(5.14)[- Tr!lF([a~~,sã~l,!,HJ:Fo) Trnt ([a~LsCt~:~)ll]Fo) 1 

(I) (2i - - d . f' . d N b I - 1onde Vk.1I e I/k.3 sao as ocupaçoes e qu:aSI- ermiOns e! 'am u e lij e gij sao os e ementos 
das matrizes h~.s e gk,s, 

, ( Üi1Ull 	+ \:~I Vzi 
hk.s 	 -1 

O 	 \>12 \112 ~ Ú;i1z2 ) 

':';;nUi2 + U;11.~2 \1
gk.5 	 -; ( I" ". O ir. I' 

\ /IZUll +022 !:a O I 

Para calcular os traços das equações (5.10 - ,j.14) temos inicialmente que escre\'er a 
harniltoníana na base de quasí-!>artículas utilizando as transformações dadas em (:íJ6 
4.17) e (4.21), 
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Escolhemos a seguinte reparametrização para os coeficientes xp e YP da transformação 
de Bogoliubov dos operadores bosônicos 

,1).
Xp cooh n. +, 

2 
(5.15) 

YP = sinh n:p + í 17p
2 

consistente com as relações de normalização e oornpleteza (4.20). 
No caso dos férmions, verifica-se que independente da reparametrização utilizada1 

obtémRse dinâmica apenas para duas variáveis, enquanto as outras se comportam como 
fases globais que se simplificam. Ou seja, é necessário somente duas variáveis para des
crever a dinâmica das densidades fermíônicas, titilizaremos a seguinte reparametrização 
consistente com as equações de unitariedade (4,24) 

U11 = Un = cos iflk.) 

(5,16) 

~2 - Vn = ain o;pk,sel"ii:.~ . 

A partir de (5,6 - 5,9) escrita na base de quasi-partÍculas podemos ca.lcular os traços 
das equações (5,10 - 5.12), Para a amplitude B(t) encontramos 

, I (M'BR + iíl'B,) 9 ",'Ç[ [ jkj , 1 (11 ('I)
iB= -4 íl +('?Vflj1/zL.,J: eos2ipk,J+7Jsm 2:pk,sCOSí'k., (l-l/k,s-vk,$ 

7r .. , k,;t0 

(5.17) 

Separando as partes real e imaginária e escrevendo em termos do condensado {cf;) e do 
momento conjugado {n) temos 

(~) = 4r.(TI) 
(5,18) 

,,' g " ,tI [, jkj , , 1 (l) (2)(li) - 4;r (<J;) - V f: ko cos 2tpk.$ + AI SJll 2)'k.1 COS í'k,s (1 - 1/k,s - vk,~ . 
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Calculando os comutadores das equações (5.11 - 5.12), com a hamiltonían. (5.6 - 5.9) 
escrita na base de quasi-partJcuJas, e tomando o traço em Fo = :FCPc, dadas em (4.38 
4.39), obt<:mos as equações 

Vp = O (5.19) 

.. e-<' [( ,. 2-'Kp + -2-(lÍP + ~pkp) = 4n(p' + fl2)1/2 ~ _ ~ (p +1") e-
2
., \ '1~ . .]

\ 2 (41\')2 (p' + fl2) 2 ) - 2: + ''1pc ' . 

(5.20) 

Separando as partes real e imaginária da equação (5.20) temos 

Kp _41f(p2 +S1'2)"/21]p eK!' 

(5.21 ) 

r, e-11.p (p2 + n2)ljZ [4;;e2rl." _ 1 (p:! + J.L'l.) -2"..]
p 41\' (I" +!l') e 

Analogamente, a partir de (5.6 - 5.9) escrita na base de quasi-partículas, podemos 
calcular os comutadores das equações cinéticas (5.13 ~ 5,14) para em seguída tomar o 
traço em Fo. Com Ísso obtemos 

&,(.\l_O
k,,, - (5.22) 

1k,$ sin ):'k.1 COs'Pk,s)e-;"iI:.~:= (k~+mM) . " (i~k.$ ko sm 2lPk"e-·"tk·· 

+(Jl-m) 1:1[( cos2 'i'k,. - ,in' 'i'k.,C-""'··)1 
0 

ü [ . - ikl 2 • _. ]o- 9 ko (4)) sm 2tpk,se '''tk,. - ~i1 (cos 'Pk,s - sm- Yk,,,C 2j"lk.~) • 

(5.23) 
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Nas equações abaixo não colocaremos o índice de spin s nas variáveis !f'k,,, e Ik,.. pois as 
equações dinâmicas (5.17) e (5.23) dependem apenas de k e não de s. Isto se deve ao fato 
de não termos misturado spin na transformação de Bogoliubov dos férmions. 
Separando as partes real e imaginária da. eq. (5.23) temos 

Ikl 'Pk = k. [M - (m - g(1)))]sin''/k 

(5.24) 

[k'+(m-g(1»)M] ?[M-(m-g(<fo»)]lklcot2'PkCOS"/k.ik = 2 , +.... , 

Observe que as equações (5.18), (5.19), (5.21), (5.22) e (5.24) são equações do tipo 
cinético que descrevem a evoluçào temporal das ocupações de quasi-b6sons~ quasi-férmiúns 
e dos coeficientes de Búgúliubov reparametrizados IiP1 1jp: I.fk e rIo ou seja: estas equações 
de movimento descrevem a evolução temporal de todas as variáveis de um corpo. 

As equações de mOVimento na aproximação de campo médio conservam a energia 
média do sistema, 

(H) 
~ TrHFo

V 

1 [!k2 +mM) (m - M), 1 lO 1'1 --~ COS2't'k+ k Iklsm2"kCOSik (l-vk.:;-vb)\lL.. ko . 'o ' , 
k" 

, ~ (/1' (4))' +(lI)')
'4,,2 2 

1 I" [-", (p' + p') "4 )'(' ~')l/'( '<, 'l] (I 2 
vp )+ 16" V'i: e (p' + fl')'/2"-1 lT p + H e + ~p + 

g{4» " 1\1 [ IkJ . ] (ll!'l) (-'y);).~Q+ V L ko COS 2'Pk + AJ Sm2'T'k co51k (1 - vk.~ - flk,~ , 
k,' 

Dl?rivando temporalmente (.?25) e substituindo as equações cinéticas (5.18), (.5.19) 1 (5,21), 
(5.22) e (5.24), podemos verificar a conservaçào de energia do sistema, 

d 
dl(H) = O (5.26) 
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Estudaremos agora o estado fundamental do plasma escalar uniforme na aproximação 
de campo médio. Para isto vamos considerar a solução estacionária das equações cinéticas 
(5.18), (5.21) e (5.24). 

5.2 Renorrnalização 

As equações obtidas na seção anterior contêm Íntegrais divergentes de modo que um 
processo de renormalização torna-se necessário. Com o objetivo de renormalizar a teoria, 
consideremos as soluções estacionárias para o vácuo das eqs. (5.18)1 (5.21) e (5.24), 

Tomando i'k = <P' = k. = ~p = (~l = (il) = O e "p = vt~! = O nas equações que 
descrevem a dinâmica do plasma escalar uniforme na aproximação de campo médio, 

[,Q" - (m - g(4)))] ,ín I'kl., = O (5,27) 

[k' + (m - g(4)ll,,),Q"] 
(5,28)cot 21',1., = - [iÚ (m g(4)11.,)J[kloos7,1., 

~pl., = O (5.29) 

4;r(p' + íl')e'<' - ~(p' + I")e-'<· = O (5,30)
4" 

(n)l~ = O (5.31) 

4rrg ,}[ ( Iki . \ 
(</»1" = --I'z L -k <0,21'.[., + ,,{. 'ln 29,1" cos"!,I" I (õ.32)

'li k,$ "n \ ]t" / 

Primeiramente vamos estudar a relação entre o parâmetro de expansão dos campos 
fermiônicos ;fi e a massa m da lagrangiana. A equação (5.27) tem duas soluções 

la so1uçào : M= m - gí<!» = tan I'd., = O 

com ,in 1.1" # O (5.33) 
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23. sóluçào: sin '7d~'l = O 

com M # m - g(</» (5.34) 

Imediatamente podemos interpretar a equação (5.33) como a solução trivial do sístema, 
Substituindo (5.33) na transformação de Nambu (4.23 - 4.25), utilizando a parametrização 
(5.16), verificamos que a transformação de Nambu torna-se uma matriz identidade. Ou 
seja, para esta solução nào há dinâmica efetiva nas variáveis fermiônicas de Nambu. 

Estudemos a segunda solução. Substituindo (5.34) na eq.(5.28) obtemos 

(k' +MM)
c0521o.1" [(k' +M iVil' + (M - iÜ)ik'lijz 

(5.35) 
(-I)"(M - ,i7!)lkl

sin 2ípkJ~ 
[(k2 + ,viM)' + (M - Ü)'k2]ii2 ' 

onde definimos 

M =m - g(</»I" . (5.36) 

Substituindo as soluções ÇOS2rpkl~4 e sin2:pkl~,p dadas em (5.35), na eq,(5.32)t ohtemos a 
equaçao 

4"9 1 iHJ(~}I,ij =:: 7 ~ (2'iT)3 cfk,l.?' (5.~7)
H?\l/? 

que contém uma integral divergente, Observe que transformamos a soma discreta sobre 
os momentos em uma soma contínua fazendo 

" 1IJ'ri kL- -t (')_)3 .
k _li 

Caso tivéssemos escoJhido o paràmetro de expansão ,fi igual a massa 111 da lagrangíana, 
obteríamos a mesma equação de gap (.5.3í). Portanto, mostramos que para O modelo do 
plasma escalar existe somente uma possível expansão para os campos fermiônicos dada 
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pela massa m da lagrangiana. CO'naequentemente, tomaremos M = m no restante do 
traballho, 

Agora) com o objetivo de renormalizar a teoria.. (eliminar suas divergências) lntrodu~ 
zimos os seguintes oontratermos 

A op.', C 3 D, (5,38)4lfCc = 1!<'o+2f'<'o +3!'" + 4!'" 

na densidade de lagrangiana (4.1) do plasma escalar. )leste caso, refazendo os cálculos 
com os contratermos) a equaçãO' (5.37) transforma-se na equação de gap 

2
G I f' e- "I" ) (, ,D 1 f 3 e-"'I" ) ( )1

( A +"4 (2,,)3 d p(p' + 11')'/' + " + li!' +"4 (2lf)3 d p (p' + 0')1/2 "." + 

C( )1' D( ')1' 1 f 3 M (+ "2 q, ., + '6 q> ,,= -811'9 (211')' d k(k' + M')I" ' 0,39) 

onde M é definida em (5.36). É conveniente fazer a mudança de variável 

1 1 e-Zl'Õp le<I 
(5.40)

(p' + 0~1,,)1/' = 4lf (p2 + (2)'/2 

Dessa forma, a nova variável dinâmica n~ pode ser interpretada como variável dinâmica 
no sentido de massa efetiva para o modo de momento p. Ne.~te caso, as equações (.5,29) e 
(5.30) com os contratermos no equiHbrJo são dadas por 

rypl" o (5.41) 

2 2 D, [4lfD 1 fi' 1 , J ,] (- )
0,1" = !' + C(ç,)I., + 2 (".)1., + -4- (217)3 P(p' .;. 0 l;,)'/' -:- I' ,0.42 

p 

Neste ponto fixamos o parâmetro de expansão ndo operador de campo bosônico, dado 
em (4.3). çomo sendo a massa efetiva flp!"q dada em (5.42). observando que no equilíbrio 
esta variável dinâmica independe de p, isto é, 
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D , [411D 1 i d' 1 + ó ,] (5.43)n' = p' +C(,p)I" + T(,p)l" + -4-(271")' P(r +n')1/2 I' . 

Portanto, no caso estático o fato da. massa efetiva bQsônica !lp, definida em (5.40)} in
depender do momento Pl implica que temos parâmetros a mais em nossa teoria., o que 
justifica termos fixado o parâmetro de expansão fi = npl~ na equação acima. Obviamen
te, no caso dinâmico este procedimento não é possível, já que a massa efetiva fip depende 
do momento. 

Resta-nos ajustar os coeficientes A) lip2. C e D de modo a absorver as divergências 
através de uma redefinição dos parâmetros da. densidade de lagrangiana (4.1). Fazendo 
isto, os contratermos que renormalizam a equação de gap (5.39) e a energia sâo dados por 

D = 48,,9' L(m) (5.44) 

Óp' -96"'9'L(m)G(p) - 16lTg'G(O) + 241rm'g' L(m) (5.45) 

C = -481rmg3 L(m) (5.46) 

A = 96rr'mg'L(m)G(p) + 16lTmgG(O) - 81fm'gL(m) (5.47) 

onde 

] i d'kL(m) 1
(2,,)' .2k'(k' -r m')1/2 

G(m) ~ (2~)3 i J'k~" 1 ,o o ... 

1 d3 Ii
G(I') (2lT)' P2(p' + ;")'12 

Substituindo A_ e ç no primeiro termo da equaçào (5.39) temos 
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A+ 41rC_l_,1 ' 1 )
( 4 (21<)' d p (P'Hl')1/2 =16..mgG(m)+241<mlJ~(m)[G(I')-G(íl)l, 

(5.48) 

onde verificamos que o primeiro termo cancela uma parte da divergência do lado direito 
da equação (5.39). O segundo termo deve se anular para que a equação (5.39) seja finita, 
de modo que escolhemos o parâmetro de expansão do campo bosônioo n ::::: J.1. Ou seja, a 
equação de gap (5.39) e o esquema de renormalização exigem que no equilíbrio o parâmetro 
de expansão n seja igual a massa p.. da lagrangianaJ 

1 1 fcZxpl~q -> 1 (5A9)
(1" +íl') = (1" +ílpl!yi' = (1" +íl')i!2 (1" +1")'/' 

o que implica em Jtp = O. Isto quer dizer que no equilibrio as equações para as variáveis 
bosôniças são tlp = O e I'\:p = O. Em outras palavras1 os termos 

2-C1>' + _1 D 04 (5.50)
4".3! 4... 4! ' 

são necessários para a renormalização da teoria, mas não geram dinâmica para as variáveis 
de emparelhamento bosônkas. Porta.nto, daqui em diante, nào consideraremos mais as 
equações das variáveis de emparelhamento bosônícas, 

Voltemos agora a equa~ão de gap para os férrnjons (5.39). Substituindo A, 6J12, C e 
D dados em (5.44 - 5.47) nos outros termos da eq,(5.39), temos 

( -S1rmg (2~)' 1d'k (k' +~')l/') 

I, ,1/<1"1. ?_,,_I_It'. 1 ),
+ lI' -8"9 (2,,)' kk + l_"m 9 (2".)' (kk2(k' + m')'/' {op)I" 

1 1 Ó '1_,1 1 3.__ 1 3_1 1 
12rrmg' (2,,)3 <l'kk'(k' + m') { li., T 4"g (2.. )' d k l • 2fI., , .~,,",(1))I,,-

11 M (5,51)= 8"'9(21\')3 ,f'k(k2 +M'ji/i ' 
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Calculando as integrais obtemos a equação de gap renormalízada 

~I"(<P)I" 	- 9M3 [In (~) + ~l = O . (.5.52) 

Reagrupando os resultados j a situação de equilíbrio do vácuo do plasma. escalar ê dada 
pelas equações finitas 

sin ,.1., = O (5.53) 

(k' +Mm) 
(5.54)cot2'1'kl" = -Ikl(m M) 


~pl., = O (5.55 ) 


llpl" =II =I' (5..56) 


(!I)l" = O (5.57) 


~I"(<P)I" - 9M3 [In (~) + ~l = O (5.58) 


FinaJmente, a energia do vácuo de nosso sistema, incluindo os contratermos que re
normalizam a teoria, ê dada por 

(H) A ç I I I)
li 	 ( 4.. + 4" (2 .. )3 d'p (p' +p')'/2 (1))1., 

(p' op' D I Id3 I \1 (')1' C 1,),3 D (')'
+ 8 .. + 8" +S (2..)3 P(p' +1")1/'! <P '" + 240.0 ,,+ 96.. <1>" 

I' I 	 . ., I+ ---j d'p(p' + 1")'/2 + -.--- d'k(k' + M')'/'
8" (2..)' (2 .. )3 

1f D I I [, I JI"] I I LI I+ --- < +- -- a 	 (5.59)
[ 8 (2 .. )3 p(p' +;,21 '1' 4 (2,,)3 p(p'+!<'l'f' 
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Tomando (4)) = 0, obtemos 

(H) I = 2-~Id"p(p' + 1")1/' +..2, ld3k(k' + m')I/'
V (0)=0 8" (211") (211") 

"D I 1 1 11 	 lil"] 1 3 
+ [8 (27r)' d"p (p' + 1")'/' +""4 (2,,)3 d p(p' + 1")1/2 

(5.60) 

que pode ser interpretada como a. energia de ponto zero do vácuo. Portanto, subtraindo 
e somando (';1' JJlk(k' +m')I/2 na equação (5.59), temos 

(H) (.4 C I 1 1 \ 
11 = 	 4" +4 (2" )' d"p (p' +1")[/' ) (4))1,, 

1" li,,' D I 1 3 I ) I' C , D 4 
• ( 8" + 8" + 8 (21f)3 d P (p' +1")'/' (<b)., + 24". (4))I~ + 96,,- (4)ll,, 

+ --- Jlk(k' -'- M')I/' _ --- d'k(k' + m')I/'
(2,,)' .• 1 	 (21f)'• 1 

+ I I 1 	 1d"k(k' + m')I/2---	J'p(p' + 1")112 + 2 
aTo (2,,-)' (27r)' 

To D I I lill'] 1 1 
[ 

1 	 1 3 (.5.61 )+ 8 (2To)3 J'p (p' +1")1/2 +""4 (2To)' d p(p' + 11')'/' 

onde os três últimos termos de (5.61) correspondem a energia de ponto zero do vácuo, de 
modo que redefinimos o zero da escala de energia subtraindo a densidade da energia do 
vácuo, 

(H) (A C 	 1 I' 1 ) 
'I li - ~4rr + 4 (2rr)' d p(p'+1,2)[/2 (4)}1., 

, (", 61" D_l_Jd3 1 )( li' ~('),3 .!?-(·ll'
T 8-11 + 	Q_ + Q 

_li 
p(p" ')1/2 "'" + ')4 ]i <? l" + 96-" <?\.lI! U (')_)3 "t' J.! . _ 	 " 
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+ 2-Jd'k(k' + M')'/' - _2_Jd'k(k' + m')'/2 .
(21T)' (2".)' 

(5.62) 

Substituindo os contratermos (5.44 - 5.47) em (5.62) e calculando as integrai5~ obtemos 
finalmente a energia de campo médio renormalízada 

(H) = _1_ ["I" (m _ M)' + M' In (M) + (;\1"' - m')] (5.63)
V 8,,'9' m 4 

Portanto j os contratermos dados em (5.44 - 5.47) tornam finitas todas as quantidades 
de equilíbrio de nosso sistema. Definindo x = g(4))I,,/m e E(x) '" (8rr'/m')(H)/V na 
equação (5.53) obtemos 

fi!,' [E(x) = _-x' + (1 - x)' ln(l- x) + -1] --1 (5.64)
9'm' 4 4 

A equação de gap (5.58) pode ser reescrita como 

~--.;x-(1-x)3"Ir!" [In(!-x)+-I] =0 (5.65 ) 
2g2~2 2 

o comportamento da energia do estado fundamental do sisterna em função de (4))I.q é 
mostrado na Figura 5.1 para alguns valores de 9 e m/f!. 
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Figura ,:;,1: Gráfico da energia em função de g(r,b)l~q para m/Il = 1,1/2 e g2 = ,./4,5,./2. 
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Tendo obtido a situação de equilíbrio para o estado fundamental do vácuo do plasma 
escalar, dada. pelas equações (5.53 - 5.58), e sua energia de equilíbrio dada em (5.63}j 
estudaremos no capitulo seguinte a dinâmica deste sistema. 
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Capítulo 6 

Linearização da Dinâmica de Campo 
Médio 

Neste capitulo obteremos a dinâmíca de pequenas oscilações em torno da solução esta
cionária. Devido a semelhança destas equações linearízadas com a equação de Lippmann
Schwinger: estudaremos a fisica de quasi-equilíbrio de nosso sistema através de uma analo
gia com a Teoria de Espalhamento l obtendo analiticamente as amplitudes e frequência de 
oscilação do sistema. Finalmente? a partir dos polos da matriz T analisaremos a existência 
de estados ligados de quasi-férmions neste regime. 

6.1 Linearização das Equações Cinéticas 

No caso dinâmico devemos introduzir os seguintes contratermos para renormalizar a teoria 

A, óp'" C, D., Z , 
(6.1)4"'cc = 1,<1> + 2' <1> + 3!<P + 4!4> - 2 (04)) 

onde acrescentamos à lagrangiana de contratermos do caso estático (5.38). um termo de 
renormalizaçào da função de onda. Em [23] J. Dias Alonso e R, Hakim mostram que 
os contratennos dados em (6.1) renorrnaJizarn as equações que descrevem o regime de 
pequenas oscilações em torno do equilibrio para o sistema do plasma escalar. Refazendo 
os cálculos do capítulo 5 com os contratermos dados em (6,1). obtemos para a dinâmica 
efetiva do vácuo do plasma escalar na aproxímação de campo médio as seguintes equações 
de movimento 
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. (4)) Ikl .'1', = 9 rsm')k (6.2)
·0 

1 I Ikl \ 
')k = 2ko-2gm(4))-ll- -cotz"kCOS'k I (6.3)

ko m J 

(~) = 4" (6.4)(1 + Z) (TI) 

. ( A C ) li!,' D )(11) = - - + -0(1') - (I"- + - + -0(1') (4))
4" 2 4" 4" 2 

~(q,)2 _ .!!...(q,)3 _ 3L [ldm) + l,(ml] (6.5)
8" 24" (2,,)' 

onde as integrais divergentes 0(/1), ft(m) e J,(m) são dadas por 

J1 1 (6.6)0(1') = (2,,)' d"PZ(p2+ 1'2)1!' 

ll(m) = f d3k(k2 +:2)112 c032'1" (6.7) 

l,(ml = f d3k(k21~")'12 sinZ'I"COS')k (6.8) 

Primeiramente observamos que as equações dinâmicas acima se reduzem às equações 
(;:l.53 - 5.58) no regime estâtico~ o que mostra que realmente o contratermo _f(f)rfJ)2 não 
ê necessário neste caso. Verificamos também) consistentemente com a discussão realizada 
no capítulo anterior durante o processo de renormalizaçâo iveja equações (5.48 ~ 5.50)Jl 
que não há dinâmica para as variáveis de emparelhamento bosônicas 'Ip e f.!p no caso de um 
sistema relativístico descrito pelo modelo do plasma escalar. Enfim, as equações dnéticas 
acima formam um sistema complicado nào linear de equações diferenciais acopladas de 
modo que somente soluções numéricas sào po.ssíveis. 

Calcularemos a dinâmica efetiva de 'R" no regime de pequenas oscilações em torno 
do equilíbrio. As equações cinéticas obtidas neste regime são conhecidas como equações 
de campo médio linearizadas e sào equivalentes às equações de RPA [:36}. Veremos que 
será possível ohter soluçôes analíticas para a dinâmica das variáveis ferrniônicas de nosso 
sistema neste regime. 
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Com o objetivo de estudar o regime de pequenas oscilações em tOrnO do equilíbrio, 
vamos inicialmente expandir as '\raríáveis dinâmicas fermiônicas e do condensado até pri
meira ordem em torno das soluções estadonárias 

- (O) li1"> - '1'. + 1'" 

" = 1~0) +8" 
(6.9) 

(<1» = (<1»(0) + (i(<I» 

(lI) = (lI)(O) +<í(lI) , 

onde 'l'lO) = '1'.1", -riO) = 'Ikl." (1))(0) = (1)) I" e (Il)(O) = (lI) I., são as soluções estacionárias 
de equilíbrio, enquanto ÓCPk, Ó/k, ó(çb) e ó(I1} são pequenas oscilações em torno das so~uções 
de equilibrio. 

Devemos notar que temos infinitas soluções estacionárias para as variáveis fermiônicas 
devido ao fator n [veja eq. (5.35)]. Isto se deve ao fato de utilizarmos variáveis do tipo 
ângulo-açào de modo que estes infinitos pontos de equilíbrío são equivalentes. Tomemos 
portanto n :;;:;; Ü. As soluções de equilíbrio são então dadas por 

[(k' + m') - mg(<I»(Olj
cos 2!p~O) - - (k'.;. m')'/'(k' + M'J'/2 

g(<I»(O) Ikl , 2 (Oism !.pk  (k' + m')1/2(k' +M')l/' 

110i 
= O (6,10) 

(lI),Oi = O 

, 
7.J1 (0,)101 

2 ' gM3 [ CH\ I]ln ;;;) + 2 
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Para linearizar as equações (6,2 - 6.5) temos que expandir algumas funções de 'Pk e Ik 
em torno do equilfbrio até primeira ordem. Expandindo as funções de Ik temos 

sin lI.; = ,in,!O) + Cf.lS,~OJó" + O(&1'kJZ =6'1. 
(6.11) 

cos 1'k - co, ,1°) - ,in 'riO) +O(61'k)' = 1 

e para ~k temos 

sln 2tpk = ,in 2',{O) +2 cos 21"~0)Jl"k +O( 61"')' 
(6.12) 

cos2ipk - <032,,[°) - 2sin 21"tO)Jl"k +0(01"')' 

As integrais divergentes It(m) e lz{m) também devem ser expandidas uma vez que são 
funções de 'Pie e ik. 

f, 1;°) + lP) +0(8I"k)' 

jd>k1 m cos?(Ol_?j.:':lI.1 m .•)(O)r
(k" +m')'/2 -1"., • a'h (k" +m')1/2 'lO -1'., UI"" 

(6.13) 

!, f]O) + 1]1) + 0(&I"P,~,Ól'k,Ó7k) 

j d3k' Ik'l .? (O) 
• :1 2 1/2 sm -'Pk'

(k' + m ) 

+ 2 j d3k' :1 Ik'l (cos 2Yt?)Ó<.pk' - sin 2'P~oJ sin liO)Ó1'k)
(lei -l- »12)1/2 

Substituindo as formas linearizadas acima nas equações (6,2 - 6.5) obtemos a forma linea
rizada destas equações cinéticas 
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li';', = g(4))(O)!!<:lÓ7k (6.14)
ko 

g(4))(D)lkló1k = -4k,,(k' +M')"l'k - 2glklkoo(4)) (6.15) 

Ii(~) = 4rr o(II) (6.16)
(1 +Z) 


. ('" li!,' D )
1i(1I) = - - + - + -C(I') 1i(1))
4" 4rr 2 

0- ~ (1))1
0)8(4>) - ~ (4))1 )'1i(4)) + (;:)3 f d'k' (k',1k~)1/' li,!" 

(6.17) 

Observamos que as equaçôes de campo médio linearizadas (6,14 - 6.17) sào homogêneas 
com coeficientes que não dependem explicitamente do tempo, Logo, as suas soluções são 
do tipo 

\Ilk é4fO'!'k 

iwt
Ii"lk - rkC

(6.18) 

I'peiwlíi(</» -

ITe iwi 
r::::;á(II) 

onde w é a oscilação do emparelhamento em torno do equilíbrio e \lIk, r k, tp e rI são 
as amplitudes de pequenas osdlaç&es. Substituindo as soluções (6.18) em (6.14 ~ 6.17), 
obtemos equações para as amplitudes de OSCilRÇão Wkl 1\, 1'> e TI, 

k
iWWk 9(O)IOll lr, (6.19)

k·0 

iwg(4))IOllk!f, ~ -4ko(k' + M')w, - 29lklko4> (6.20) 

71 



4'iT
iwtP 	 (6,21)- (l+Z)lI 

I p.' 6/1' D )iwIT - -l- + - + -0(/1) <11
4" 4" 2 

E..-{<fo)(Ol<l1 _ D (4))(0)'<11 +49_1_jd>k' Ik'l IVk' 
4" 8" (2,,)" (k" + M')I/2 

(6.22) 

Na seção seguinte resolveremos ana.liticamente este sistema de equações acopladas para. 
as amplitudes de oscilação através de uma analogia com a Teoria. de Espalhamento. 

6.2 	 Solução das Equações Cinéticas de Campo Médio 
Linearizadas 

Nesta seção vamos resolver anaJiticamente o sistema de equações acopladas (6,19 ~ 6,22)) 
as quais descrevem a dinâmica efetiva. de pequenas oscilações do vácuo do plasma escalar 
em torno da solução estacionária na aproximação de campo médio. Para isto faremos 
uma analogia com a Teoria de Espalhamento, já que as equações linearizadas obtidas são 
semelhantes à equação de Lippmann-Schwinger. A partir deste analogia) reinterpretamos 
o nosso problema de pequenas OScH<1ções do emparelhamento, utilizando o teorema. de 
Thouless [31], o qual díz que a uma perturbação linear corr-esponde um par emparelhado 
de quasí-partículas em adiçâo ao vácuo gausslano. como um problema de espalhamento 
de quasi-férmions gerados da flutuaçâo do vácuo, 

Substituindo a equaçào (6.20) em (6,19) temos 

-W'Wk = -4(k' + j\f')'h - 2glkl<l> 	 (6.23) 

e substituindo (6.22) em (6.21) obtemos 

, _ 	 (, li' [) _I_j , 1 ), C( )(0)<1>
(l + Z)w <P - 11 + I' + 4 (2,,)' d p (p' +1,')1/' <I> T ,p 

D ( ')(0)' ffi 16 1 Jd'k' Ik'! <T,-o 	 'A!- ;r-- y' (6.24)+ 2 . 9 (2lT)3 (k" + M'P/2 k • 
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Finalmente, substituindo lI? da equação (6.23) em (6.24) obtemos a equação para a am
plitude de oscilação \l!)c 

'l [Ol' - 4(k' + M')] _ 1 f,' Ikl[(1 + Z)w - N ?nlkl \f!; ~ -16"9(2,,)' d"k"., ..","~ i[t., , (6.25) 

onde 

IV 15 (1" + "/1' + ~4"G(/1») + C(</»(O) + ~(</»(O)' (6.26) 

A equação (6.25) pode ser reescrita. como 

' N][k'" W'] I ,T, 8' I Ik1fd3k,lk'I .. , [(l T
'Z)

W - ~ ~o - 4"" kr/~k = r.g (2,,)3 kõl . k;t 'i'k' , (6.27) 

onde 

kó' ~ (k' + 111')1/2 . 

Devemos observar que o termo potencial da equaçào do tipo Schrõdíl1ger (6.27) é 
separável, podendo ser escrito como 

(klVlk) = v(k )v'(k') 

8"9' (2~ )3 h(k)h(k') (6.28) 

onde 

h(k) = ~ 
kd 

Ü 

A solução da equação de Schrodinger com potendal separável é conhecida da Teoria de 
Espalhamento [.37]. onde a equação de Lipppman-Schwíngcl' pode ser resolvida de forma 
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fechada. Em analogia com a Teoria de Espalhamento, a solução geral para a equação 
(6.27) tem duas componentes. A primeira corresponde a sOlução trivial do problema 
quando 9 = O, A segunda componente da solução da amplitude Wk é a parte não túvial) 
que contêm a influência do termo potencial. Esta componente corresponde ao termo de 
onda espalhada na Teoria de Espalhamento. 

Portanto, a. solução da equação (6,27) pode ser escrita como uma equação integral na 
forma de uma equação de Lippmann-Schwinger} 

~W(k,q;w) aõ(q-k)+
ko 

+ 8;rg,-I- 1 I Ikl' f ,lk'l ,
(211)3 [(1 + Z)W' -1V1Ikõ" _ w'/4 + i<] k;: J'k kó" w(k ,q;w) 

(6.29) 

onde q é o momento relativo de dois quasi-férmions incidentes e fi é um fator de fase 
inicial do sistema. Escolhemos para a solução da equação (6,27) a condição de contorno 
de ondas emergentes (+ú:). Observamos que agora devemos interpretar l}ík como uma 
função de onda de espalhamento dos dois quasi-férmíons provenientes da flutuação do 
vácuo, enquanto w é o espectro de excitação do vácuo gaussiano como veremos adiante. 

Para resolvermos a equação integral (6.29), integramos em k e fazemos a mudança 
k1k H no termo potencial. Obtemos então, 

Ikl ...... C< 
'k' Ik'l' (6.30)f d3k-tl1(k: q; w) = I B1f!l~ ~') /2!)$ I !dl [(1..1,)1 -w /<1+h)kê} W+Z)w -T" o o 2l' 

Substituindo este resultado na equação (6,29), temos a solução para \VI.; 

"k" Ikl 1 Ikl 
Ik1w(k,q;w) = aõ(q - k) + [(k")' w~/4 + i,] kÕ' L;+(';;·i kái (6.31 )
k(} o 

onde 

.3[(I+Z)W
2
-.'i]_jJ'k' 1. 1k'1'",. (6.:l2)

L;+(w) = (2;r) 8"9' l(ká")'-w'/4+"]kó 

Substituindo a solução geral (6.3-1). Wi;, na equação (6.25). Dotemos a frequência w de 
pequenas oscilações do emparelhamento em torno do equilíbrio para o plasma escalar 
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w = 2qó' = 2(q' + M')'!' , (6.33) 

onde q é o momento relativo de dois quasi-férmions incidentes e a frequência w pode ser 
reinterpretada como a energia de centro de massa de dois quasi-férmions espalhados, ou 
ainda) o espectro de excitação do vácuo. 

6.3 Estados Ligados de Quasi-Férmions 

Nesta seção estudaremos a possibilidade de existência de estados ligados de quasi-férmions 
(provenientes da flutuação do vácuo) no regime de pequenas oscilações em torno do 
equilíbrio, a partir da analogia. com a Teoria de Espalhamento, Da Teoria de Espa
lhamento temos para a matriz de transição TI no caso de potendal separável, a seguinte 
forma [37] 

T(k, k'; w) ex h(k') A:' ,h(k) , (6.34) 

onde h(k) é dado em (6.28) e ll+("') em (6.32). Como estamos interessados na possibi
lidade de existência de estados ligados de quasi-férrnions1 devemos estudar os polos da 
matriz de transição T que oorrespondem aos zeros de ~+(w), Observamos portanto que 
a condição pata existência de estados ligados depende da energia relativa. w dos quasí
férmions incidentes. Ou seja) dada ti, energia relativa W 1 temos que verificar a eXistência 
de ~+(w) nulo! o que corresponderia a um estado ligado, Se tl+(w) nào é nulo, significa 
que os dois quasÍ-férrnions sào espalhados no contínuo. 

A partir de (6.32) verificamos que L1+(w) contém divergências que são canceladas pelos 
contratermos em [(1 + Z)w'ê - NJ. Substituindo os contratermos 6p'l, C e D dados em 
(5.44 - 5.47) em N dado pela equação (6.26) e escolhendo Z da forma 

Z = 4'i1'g'L(m) , 

obtemos 

1 
ll+(W) = 8 , [(1 +41rg'L(m))w' _I" + 16~g'G(O) - 24"g'M'L(m)]- Iw (6.35 ) 

"9 

onde L é a integral divergente 

4" k' 1ih
I - dk: ='----::"===~~-~ (6.36)
w-(2,,)3 o (k'+M')1!2(k'+M'-:':'/4) 
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Temos agora que analisar a integral Iw. Verificamos que para O 5 w < 2ivl não há 
polos no eixo real 1 enquanto no caso em que w ~ 2M a integral Iw apresenta. polos no 
eixo reaL 

i) 0:5 w < 2M, Neste caso temos (vide apêndice C) 

2 
I = _1 {A' + M' + (",2 _3M In (2A)) 

w 2,,' 2 4 4 2 M 

+ (4M' - w')'I' aretan [(4M' Ww')'/2]} (6,37)
4w 

Substituindo este resultado na equação (6.35), obtemos 

,
RP. 

t.+(w) = P(",) - 92m' (6,38) 

onde 

P(w) r.w' + [(:'::')' _ 6(1- 9(</»I")']ln (1 _9(</»1,,)\ _ (1- 9(1')1•• )'
g2m2 \m m m m 

m g(1')!" Ui ' wlm2]*-41- -~ aretan 
w [ ( m) (J [[4(1 - g(<I»I.,lm)' - (wlm)'jI" 1 

(6.39) 

Neste ponto devemos observar que substituindo (6.38 - 6.39) em (6.31) ternos uma 
soluçào analítica renormaJizada para a dinâmica de pequenas oscilações em torno da 
situaçào de equilíbrio do vácuo do pla.sma escalar quando O$ :.,c..' < 2Al. 

Procuremos em seguida os zeros de ,:l+(w). Para um dado valor da constante de 
acoph'..mento g e de mlJi temos a partir de (5.65) a so1uçào para g{<p}I~.jm. Tendo esta 
soluçào~ substituimos na equação (6.39) c obtemos a funçào F(w}. Nas Figuras abaixo 
mostramos I) comportamento da função F(w) e '!fT'':!191m2 para m/p = 1/2 e 1 com 
constante de acoplamento g2 = r./4 e 51':/2. Para mlp = 1 temos estado lígado de -dois 
quasi-férmions. enquanto que para m/fi = l/2llào há estado }jgado. 

76 

http:g{<p}I~.jm


I 

0.0 n5 lA lS 20... "'" 

Figura 6.1: Função F(w) e "!l'/g2m' para m/" = 1 e g' = 11/4.5"/2. Para g' = "/4 
a energia do estado ligado de quasi-férmions na escala de massa m é wfm = 1.19. Para 
l = 5"/2 a energia do estado ligado é w/m = 1.27. 
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Figura 6.2: Função F(w) e 1fp.'/g'm' para m/I" = 1/2 e g' = ,,/4,5,,/2. Neste caso não 
há estado ligado. 
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Verificamos na Figura 6.1 que quanto maior a constante de acoplamento, maior é a. 
energia do estado ligado de dOls quasi-férmions, como era esperado. Verificamos ainda 
pelas Figuras 6.1 e 6.2 que a existência de estados ligados de dois quasi-férmions está. 
relacionada com a massa 1'. Sendo p. a massa do pótencíal de Yukawa1 à medida que p. 
aumenta, o alcance do potencial de Yukawa diminui. Isto explica o fato de não termos 
estado ligado para m/f-t =1/2. 

ii) w > 21\-1. Neste caso a integral Iw tem uma singularidade em k = /w2/4 - M', 
Utilizando-se a Teoria de Resíduos obtemos: 

f" k 
4 

w' [ 4M
2 

]c= VP lo dk rk'+M'l'/,[k'-(w'/4-M')]+ir.1f 1- 7 (6.40) 

onde V P é o valor principal de Cauchy da integral /",. A partir da tabela. de integrais do 
apêndice C, calculamos o V P de Cauchy de J,"'t obtendo 

I {A' (6M2 -w') [-I? +1(M)]I = - -+ n_ fi A 
\ti 2rr2 2 4 

w' ( 4,11'\ >1' [UI + (UI' - 4M
2)!/'] + i" (w' _ 4M')3/'} . (6.41) 

- 1 - --w2 I In (' 4Ii')!/' 8S J W - W - 1 W 

Substituindo este resultado na equação (6,35) temos 

I {, ,(11,1) /"" 7>W'}L\,+(w) -,- ('" -6M )ln - --.,.
:j:;r2 m 9 2 tt'l 

1 (' '1,)3/'1 [w + (w' - 4ilJZ)!/'] ir. (' 1IZ)3/'}- w - 4i1' n ' + - w - 4" ,(6.42) 
w lw + (w2 - 4i\f2)lf:l 2w . 

Verificamos a partir de (6.42) que .ó..+(,.....) nào se anula para w > 21\1. Ou seja. não há 
estados ligados de dois quasi-férmions se a energia relativa incidente destes for maior que 
2M, 
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Capítulo 7 

Conclusões e Perspectivas 

Neste trabalho estudamos a extensão da aproximação de campo médio, dada uma condição 
inicial, para a evolução tempora] de um sistema composto de fénnions e bósons que 
interagem. Para isto lisamos uma técnica de projeção dependente do tempo através 
da qual obtemos equações de movimento do tipo cinético para o conjunto de variáveis 
dinâmicas de um corpo. Este formaUsmo possibilita incluir correlações dinâmicas às 
equações de campo médio, além de permitir o -cálculo com matéria e com temperatura. 
Na primeira parte do trabalho aplicamos a técnica para um sistema descrito pelo modelo 
de Jaynes~Cummings e na segunda estudamos o modelo do plasma escalar relativístico. 

No capítulo 3 obtivemos as equações que descrevem a dinâmica na aproximação com 
termos de correlação para o modelo de Jaynes-Cummings. A evolução temporal da in
versão atômica. e da polarização intrínslca obtidas nesta aproximaçãú foram comparadas 
com a solução exata, mostrando que a inclusão dos termos de correlação são fundamentais 
para gerar o amortecimento das oscilações de Rabi resultante da correlaçâo entre os dois 
subsistemas, 

No capítulo 4 adaptamos o formalismo aplicado ao modelo de Jaynes-Cummings ao 
estuda de sistemas relativísticos. Apresentamos assim) um tratamento nãoi'erturoativo 
para Q problema da condição inicial na Teoria Quântica de Campos para um sistema de 
férmions interagindo com bósons. 

No capitulo 5 obtivemos as equações cinéticas que descrevem a dinâmica efetiva das 
variáveis de um corpo para o plasma escalar relativístico. na aproximação de campo médio. 
A partir das soluções estacionârias para o vácuo das equações cInéticas, renórmalizamos a 
teoria incluindo contratermos. Verificamos neste processo de renormalização que o modelo 
do plasma escalar relativístico não permite dinâmica de empare1hamento para as variàveis 
bownícas. Enfim l estudamos o comportamento da energia do vácuo gaussiano deste 
modelo em função do condensado para diferentes valores da constante de acoplamento 
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No capít.ulo 6 fizemos uma aplicação das equações cinetkas obtidas no capítulo 5, 
Estudamos a dinâmica efetiva de pequenas oscilações em torno da solução estacionária, 
Resolvemos estas equações analiticamente através de uma analogia com a teoria de es
palhamento, obtendo as amplitudes de oscilação do emparelhamento e suas respectivas 
freqllêndas. Desta analogia reinterpretamos o problema de pequenas oscilações do em
parelhamento como um problema de espalhamento de dois quasi-férmions gerados da 
flutuaçâo do vácuo. Finalmente; estudamos a condição de existência de estados ligados 
de quasi-férmions (provenientes da flutuação do vâcuo) neste regime. 

Como perspecLiva de futuros trabalhos, devemos ressaltar que todos os cálculos do 
plasma escalar relativístico foram feitos para o vácuo do sistema (v~~: = /.I~~! = O). Dando 
continuidade a este trabalho, o primeiro passo seria estudar as equações com matéria, o 
que introduz uma dependência. com relação a densjdade. Este tipo de cálculo consiste em 
tomar para FÕ ocupações não nulas pa.ra estados de energia positiva até o momento de 
Fermi kF' e ocupações nulas acima de kF • 

Outra extensão imediata deste trabalho é incluir termos de correlação no estudo da 
dinâmica efetiva do plasma escalar relativístico como foi feito no modelo de Jaynés
Cummings. 
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Apêndice A 

Cálculo de traços 

Neste apêndice mostramos alguns traços utilizados em nosso cálculo. Começamos calcu
lando traços das densidades bosôukas 

1) l'r,,(B!8,.1'o) 

1'r,,(/3;,8,.1'o) = Tr,,(!3J!3;~.1'J) 

~ Tr,(f3!f3,.1'~) 

L (n,n,· ..1TI ~e'<"P'/3!/3,I",n2 ...) 
111 ;n]... c + 1/.:; 

(A.l ) 

Para a # b o traço é nulo e para a = b obtemos 

"TI 1 "~,non, (A.2) 
r:...., 1 +v"/ll ;n2", c 

que pode ser reescrito como 

L 1 n{l.e'It1>n<$ L: II 1 e!·Il~. (A.3) 
!l 1 + 1/" n1"n" rq:.1J. 1 + li" 

Utilizando a relação 

81 



__ 

"C"'" 4".n~ _ __ 1 
(A.4)L., e-I _ etG 

n, 

e chamando 

cc v, 
(A.5)e - 1 + fie 

a parte que não depende de tl é 

1 1 = I (A.5)L Il H.v,l-e"n:;i:n .. ç:f:.fJ 

Logo, o traço é dado por 

2: 	 1 
naet'ono = L ] 

v a {l + l/a) = Vil (A.7) 
n" 1 +Vil 'li" 1 + V a 

e portanto) 

TrSF(p'!Pb,rO) = Va6ah . (A.S) 

2) Trs,(.B!B!B,BdFo) 

Ternos três casos no qual este traço é diferente de zerO: 

1) a = b = c = d. Neste caso temos 

Trs,(iJ!B!B.BnFo) ~ TrBF(f3!iJ,iJ!B.:Fo) - Trg,({3!iJ.:Fo) (A.9) 

onde T}'l.Idf.1~,8".:Fo) = v." O primeiro termo é 

Tr,,(B!Bn,B!iJ,Fo) = L (n,n,···IIl I 1 e"P'J'B!/1nf3;f3,lrt,rt, ...) (A. 10) 
rI} ,ri"... e T V e 

Usando a relação 
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EeC"n"n! = vlI(l + va)(l + 2va) (A.11).. 
obtemos 

TrBP(!P.f3ifM3drO) = 2v! (A.12) 

li) a = c e b = d. Neste caso escrevemos 

f3!Blf3,f3d = f3!f3J3lf3d - B!f3dÓ" (A.13) 

o segundo termo não contribui pa.ra o traço e o primeiro termo pode ser calculado de 
maneira análoga ao caso anterior. Obtemos para esse traço 

TreF(.8!.8IB,f3,rol = V.VI> • (A.14) 

iH) a = b e c = d. Fazendo o cákulo de maneira análoga ao caso anterior, obtemos 

Tr".(f3!f3/,8,f3drO) = v,v,(J"J,. +5,dli,,) (A.15) 

Calculemos agora os traços das densidades fermiõnicas. 

1) Trnr(otoÁro) 

TTSF(n!n:;..ro) = Tra,,(alaÀF~.r;) 

= Trp(ala,\.ref) 

Trp {010',\ [p,\ula.\ +(1 - p),)a>.al] x 

(A.16)" II [p"",~o" + (I - )J')l>"aL]} , 
p#;.\ 

Observamos que 

Tr" {1] [)J""~Q,, + (I - 1',l",o;]} = I (A.17) 
Pr'\ 
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pois o cá1culo deste traço consiste em somar todos os elementos diagonais de uma base no 
espaço de Fod, ou seja} na base dos autoestad08 do operador número nIJ com autovalores 
Pp' Portanto1 

TrBF(o:!a>..ro) = Trr {ala), [p),alô'\ + (1 - p;.)o),alH = p,\ ) (A.18) 

onde USaJll08 o fato de que Trp(aiCtl(.tÀal) 
para os a),. 

= 0, decorrente das regras de anticomutação 

2) TTBy(atato:.\opFo). Para densidades de dois corpos temos 

Tr9F(atata).(Xp.r(J) = PJtPv(Óp.pó",)., - óp),ó.,p) (A.19) 

, 

1 

I 
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Apêndice B 

Aproximação para F'(t) na 
Representação de Heisenberg 

Neste apêndice mostramos a aproximação feita para T'(t). Como vimos no capítulo 3, o 
cálculo de efeitos de correlação das equações dinâmicas envolvem traços do tipo 

Trs,[O., Hnll' dl'gH(I, t')QH (t');::.2'"o.(I') , (B.I) 

onde o índice H indica a representação de Heisenherg, O corresponde aos operadores 
bosônícos e fermiôn1cos e 

gH(t, t') = T exp {i l dr?'H (r);::H (r) } (B.2) 

é o propagador na representação de Heisenb-erg. 
Lembrando que Ou = eiHtOsc-iHl, podemos escrever o termo de correlaçào como 

Tl'IlF foI dt'eilltO;,{t )e-iHtemf'csc-iHtQuiHt'Q"c- iHtlLu eiRt' :FOfic-1HI ' 

T"ar l' dt'0,(1 );::, ;-iH'g. (t, t')e iH" Q,(1');::,2'"0'(t')e- ifli ' <,H" (B,3) , 
B(t,t') 

onde na última passagem usamos a propriedade cíclica do traço. 
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Examinemos B( t, f) através da. equação 

8(1,1') = gH(I,I')íMt').cHFoH(t') 

Derivando com relação ao tempo 

~8(/,t') 	 = i(-iHB(I,t') + iB(t,t')H) + 

+ ie-iH'i'P.. ln9a(i! e)eiHt':Fos(l')e.-meeiHt 

(HB(t, I') - B(I, t')H) - e-iH'tPHeiHte-iHt.cHeiHtB(t, t') 

~ .c,B(t, t') - 'P,.c,B(t, t') 

~ Q,B(/, t') . (BA) 

A soluçàD da eq. (BA) é dada por 

8(1, t') = 	 T exp {-;1.: dTQ,(T).c,} Q,(t').c,Fo, 

g,(/,I')Q,(t')1:,Fo, . (R5) 

Logo, na representação de Schr3dinger ternos a mesma expressâo para o termo de 
correlação 

Tr l' dt'O,( 1)1:,g,( t. t') Q,.c,Fo, 	 (R6) 

mas neste caso a funçào de Green é dada por 

g,(I, I') =T exp {-i l d,Q,(r).c,(T)} (Ri) 
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Seguindo Lin [33J implementamos na representação de Heísenberg uma versão modifi
cada da aproximação de mais baixa ordem da referência [26]. Neste trabalho, os autores 
mostraram uma. maneira de aproximar o propagador {i(t, tI) na representação de Schrõ
dinger. Eles expandem Q(t , t') em séries de potências de um propagador mais simples 
definido por 

g,(!,!') =Texp {-; [,' dT.c",(T)} , (B,8) 

onde dividimos 

H=Ho+H, (B,9) 

e definimos o operador de Liouville 

.cg,,(t,l') = T exp {;1.' dT'P.( T )1:.(r) } (B,10) 

Os primeiros termos da série são 

gjOJ(t, t') = g.,(t, t') 

gj'I(!, t') = 9os(t,!') - i r' dt"g,,(t', tlt)Q,(I')1:,(t")go,(t",t') 
l" 

(H,H) 

Na representação de Heisenberg temos 

Os::::::: C-iHõIO/:lCiJIõt (8.12) 

onde aproximamos a evolução do operador por lJo, :\ aproximação de mais baixa ordem 
dessa série para o traço (B.6) é 
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(O)I.
t 

Tr.v Q dt,O,(t)1:,(t)9, (t, t,)Q,(td1:,(t,)F",(t,) 

T"BF J.' dt, 0.( t)1:.(t)e iH,lgjO)(t, t,)e-iH,l, Q.(t, )1:.( t, )F•• (ldeiH", e-óH,1 

(B.13) 

onde usamos a equação (B.12) além da invariância cídica do traco. O próximo passo é 
definir 

A(t, ttl =e'H,lgjO)(i, i,)e-m,l, Q.(i, )1:, (!,))"o.(t,)em,l, e-iH,1 (B.14) 

Porta.nto, 

A(t"t,) = Q,,(I,)1:.(t,))"o.(I.) (B.15) 

Usando (B.8) e derivando a eq.(B.14), temos 

iÁ(t,t,l = O (B.16) 

cuja solução com a condição inicial (B,15) é dada por 

A(!,t,) = Q.(!,)1:,(t.))"OH(t.) (B.l7) 

Logo, a aproximação de ordem mais baixa para 9fj(t,td de (B.l)é 

g.(t, t,) = I . (8.18) 

Analogamente) podemos fazer a transcrição para ordens mais altas da. série (B.U), 
Enfim. a densidade F pode ser escrita como uma expansão em Ho_ 

P(!) = 	 -i lo' dl,Q(t,)1:)"o(td 

lo' di, ([ dtzQ(tz)1:dI2») Q(t,)1:Q(t,1:)"o(td + ... (B.19) 
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Apêndice C 

Tabela de Integrais 

Escrevemos abaixo as integrais utilizadas neste trabalho. 

JdI"., ,I,,,,,, = ln[x+(x' +a')'/'I (C,I) 

dx X2 _ X{X2 + «2)1/2 a 
(C,2)J Ix' + a'l'i' - 2 - 2'ln[x + (x' + a')'/'] 


( '+ ')3/2 '(' + ')'/' 4
'(' ')'/' = x x a a I I a --nx+x+aa I [ (2xxx+a - ')'/'1Jd 
4 8 8 

(C,3) 

x'dx _ x (CA)f (x' + a')3/' - (x' + a')'/2 + In[x + (I' + a')'''] 
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j 

J x'dx = 
(x' +b)1/'(x' +al) 


,,(1)+ x')I/2 (b-2o) I I (I> ')I/'J

= 2 - 2 nx+ +$ 

a ) li' [x (a +1»'/2 + a1/2(b +X'll/'] (C.5)a ( 2(a + b) In x(a +b)'/2 _ a'/'(b + x')I/' se a - b > O 

x(x' +W/2 
_ (b + 2a) In!x + (x' + 1»(1/2)] 

= 2 2 


a'l' [ (l>-a)l/'x 1se l>-a>O (C.6)
+ (I> - a)'l' aretan 1>1/'(n + x')'I' 
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